عن بعض ضحايا «بيغاسوس»

 3رؤساء و 10رؤساء وزراء وملك ،بينهم  4عرب ،على قائمة أهداف تقنية
«بيغاسوس» التي طورتها المجموعة اإلسرائيلية «أن إس أو»]21[ .
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مشاهدة الوثائقي «أنا التي
تحمل الزهور إلى قبرها»،
وعمار
لهالة العبداهلل
ّ
البيك ،أصبحت ممكنة على
يوتيوب.
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الحدث

استنفار رسمي في مواجهة فيضانات ألمانيا والصين
وافـقــت الحكومة األملــانـيــة ،أمــس األرب ـعــاء ،على
حــزمــة إغــاثــة ضـخـمــة ملـنــاطــق أملــان ـيــة ّدمــرتـهــا
فيضانات غير مسبوقة ،مــؤكــدة الحاجة إلى
مليارات اليوروهات إلعادة بناء منازل ومتاجر
وبنى تحتية جوهرية .وبعد أسبوع على كارثة
فيضانات هي األسوأ في تاريخ املنطقة ،أودت
ّ
بحياة  170شخصًا ،على أقل تقدير ،في أملانيا،
وما مجموعه  201في أوروبا ،أعطى «االئتالف
الحكومي الواسع» من اليمني واليسار ،الضوء
األخضر إلغاثة فورية بقيمة  400مليون يورو.
وسوف ّ
تؤمن الحكومة الفيدرالية نصف املبلغ،

ّأما الباقي فمن الواليات ،بحسب ما أعلن وزير
املال ،أوالف شولتز ،الذي قال أمام صحافيني في
برلني« :ســوف نحرص على استمرار الحياة».
كذلك أعلن اتحاد صناعة التأمني األملاني ،من
جهتهّ ،أن األض ــرار التي ّ
سببتها الفيضانات
ّ
امل ـ ّ
ـدم ــرة قــد تـكــلــف شــركــات الـتــأمــن مــا يصل
إلى خمسة مليارات يــورو .في سياق متصل،
استبعدت ســابــن الكـنــر ،نائبة رئـيــس الوكالة
االتحادية األملانية لإلغاثة الفنية ،أمس األربعاء،
أن تعثر فــرق اإلن ـقــاذ على مــزيــد مــن الناجني
وس ــط أن ـق ــاض ق ــرى ّدم ــرت ـه ــا ف ـي ـضــانــات في

الغرب ،في خالل أسوأ كارثة طبيعية تشهدها
أملانيا منذ أكثر من نصف قرن ،وقد ُع ّد آالف
في عداد املفقودينّ .أما في الصني ،فقد ّ
تسببت
أمطار غزيرة في مقتل أكثر من  20شخصًا.
يأتي ذلــك إلــى جانب سيول وان ــزالق تربة في
مــديـنــة تشنغتشو بــوســط ال ـصــن .وف ــي حني
فاضت مياه أنهر من ّ
جراء األمطار الغزيرة في
أنحاء مقاطعة خنان ،وصف الرئيس الصيني
ّ
شي جينبينغ الوضع بأنه «خطير جدًا» ،مشيرًا
إلى «مرحلة دقيقة» دخلتها اإلجــراءات ُالرامية
إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـف ـي ـضــانــات .وق ــد أج ـلــي

نحو  200ألــف شخص مــن تشنغتشو ،وفق
ما أعلنت السلطات املحلية ،أمس األربعاء ،في
حني يقود الجيش عمليات اإلنـقــاذ في املدينة
الـتــي يقطنها أكـثــر مــن عـشــرة مــايــن نسمة،
وال ـتــي غ ـمــرت م ـيــاه األم ـط ــار املـتـســاقـطــة فيها
على مدى أيام ،الشوارع ومحطات املتروُ .وي َع ّد
ّ
معدل األمطار الراهن األعلى منذ بدء تسجيلها
ّ
قبل ستني عامًا ،علمًا أن منسوب األمطار في
املدينة ،في خالل ثالثة أيام ،أتى موازيًا ملستوى
املتساقطات في عام كامل.

(فرانس برس ،رويترز)
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تقسيم قبرص محور مواجهة
جديدة بين تركيا والغرب

ترتفع حصيلة ضحايا االحتجاجات التي شهدتها محافظة خوزستان جنوب غربي
إيران ،والتي تمددت إلى أكثر من منطقة بعد أسبوع على انطالقتها ،فيما تسعى
السلطات الحتواء الغضب الشعبي عبر االستعانة بالجيش لتزويد المنطقة بالمياه،
مع بروز اتهامات للمسؤولين بالتأخر في التحرك

أسبوع على
احتجاجات المياه
في إيران

تتجه العالقات
بين تركيا وفرنسا
وأميركا إلى التأزم
أكثر ،خصوصًا مع
توجه باريس إلى طرح
موضوع قبرص على
جلسة مجلس األمن
الدولي اليوم

السلطة تحاول احتواء
الغضب الشعبي وعدد
القتلى يرتفع

للحديث تتمة...

الجزائر والمغرب...
القطيعة تتغلب
عثمان لحياني

تفرض العالقات الجزائرية املغربية
املتوترة نفسها باستمرار على
طاولة البحث والنقاش .وتجاوزًا
حاد،
للحظة انفعال إزاء تطور آني ٌ
ُيمكن أن يوضع قيد البحث ،سؤال
متعدد األبعاد والجوانب :ملاذا لم
ينجح البلدان في تحقيق تطور
إيجابي في العالقات البينية ،وهل
ً
فعال يريد البلدان تجاوز وتسوية
سجل الخالفات القائمة ،أم أنهما
يرفضان تطبيع العالقات لفائض
الحاجة للخصومة ذات االستخدام
السياسي؟
املسألة معقدة بعض الشيء ،ومن
الصعب الوقوف على الحياد عندما
يتعلق األمر بالوحدة الوطنية ،لكن
عندما تتوفر اإلرادة السياسية
تصغر املشاكل مهما كانت معقدة
وبالغة الحساسية .ثمة مثال ّ
حي
ودال على ذلك في السياق الجزائري
املغربي .بني عامي  1986و،1995
كانت الحدود ّ
البرية مفتوحة بني
البلدين ،وحركة التنقل في معبر
«زوج بغال» حثيثة ،على الرغم من
أن قضية النزاع في الصحراء ،بني
املغرب و«جبهة البوليساريو» كانت
تعيش مرحلة ساخنة بسبب الحرب.
حتى مع تغير املعطيات املحلية
في كال البلدين ،كان هناك املمكن
الذي يقتطع من جسم األزمة شيئًا.
في فبراير/شباط  ،2013حصلت
تطورات إيجابية أفرزت ما عرف
بتفاهمات فبراير ،والتي ّ
نصت على
وقف الحمالت اإلعالمية وتبادل
الزيارات الوزارية على أعلى مستوى.
ً
وقد حصلت فعال زيارات لوزراء من
البلدين ،وتوقفت الحمالت اإلعالمية
لوقت ،وكان يمكن أن يؤسس ذلك
ملزيد من االنفراج .تقدم هذه الحاالت
ً
دليال على أن قضية النزاع في
ً
الصحراء ال تقف حائال أمام تطبيع
ً
نسبي للعالقات ،بدال من دفعها إلى
مزيد من القطيعة .ويجيب ذلك عن
جزء من السؤال السالف ،بأنه متى
توفرت اإلرادة السياسية والنوايا
الصادقة ،تغلب الود على القطيعة.
الثابت أن مأزق العالقات مرهق
سياسيًا ومكلف اقتصاديًا .ولذلك،
حتى وإن أراد أحد الطرفني إبقاء
األزمة قائمة لغرض استفادة ما،
فإنها استفادة غير مجدية تمامًا،
بل إن الفاعل الخارجي هو الوحيد
املستفيد منها ،في كل مراحلها
وتجلياتها .يبقى من املهم اإلشارة
إلى أن تغلب القطيعة ،وإخفاق
الجزائر واملغرب في االنتصار إلى
معطيات الجيرة والجغرافيا التاريخية
والدم والدين واللغة ،هو جزء من ذات
صلة بإخفاقات الداخل ،بحيث ال
يستطيع النظامان الجزائري واملغربي
املزايدة على بعضهما في مجاالت
الحريات والديمقراطية وتحقيق
التنمية والرفاه.

مع مرور أسبوع على االحتجاجات
عـ ـل ــى أزم ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـي ـ ــاه ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
خ ــوزس ـت ــان ج ـن ــوب غ ــرب ــي إي ـ ــران،
وتمددها إلى أكثر من منطقة في املحافظة
ذات ال ـن ـس ـبــة ال ـع ــال ـي ــة م ــن ال ـ ـعـ ــرب ،تــرتـفــع
أع ــداد الضحايا ،مــع تسجيل سقوط قتيل
مــن الـشــرطــة ،فيما تـحــاول السلطة احـتــواء
الغضب باالستعانة بالجيش لتوفير املياه،
وســط حــديــث وســائــل إع ــام إيــرانـيــة عــن أن
إشــارات االحتجاجات في املحافظة ظهرت
مـنــذ وق ــت ط ــوي ــل ،لـكــن امل ـســؤولــن تــأخــروا
حتى اللحظة األخيرة ملعالجة األزمة.
واستمرت االحتجاجات على أزمة املياه في
خوزستان ليلة الثالثاء ،واجتاحت مواقع
الـتــواصــل االجتماعي اإليــرانــي فيديوهات
عن استمرار التحركات في مــدن املحافظة،
خصوصًا مدينة إيذة شرقي البالد .وتظهر
ه ــذه ال ـف ـيــديــوهــات ق ـيــام مـحـتـجــن بــإغــاق
ط ـ ــرق وجـ ـس ــور ف ــي م ـ ــدن أب ـ ـ ـ ــادان وب ـه ـبــان
ً
وإيـ ــذة ،فـضــا عــن تـغــريــدات عـلــى «تــويـتــر»
تتحدث عن اعتقال أفراد واستخدام القنابل
املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين .كذلك
بثت قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران،
خ ــال األي ــام املــاضـيــة ،مـقــاطــع فـيــديــو قالت
إنـ ـه ــا الحـ ـتـ ـج ــاج ــات فـ ــي م ـن ــاط ــق ع ـ ــدة مــن
خــوزس ـتــان ،بينها ســوسـنـكــرد ،ماهشهر،
األهـ ـ ــواز وح ـم ـيــديــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــوات
األمن تعاملت بشدة مع املحتجني .وأظهرت
األشــرطــة مـئــات األشـخــاص يتظاهرون في
الشوارع مرددين هتافات تنتقد السلطات،
بـيـنـمــا أح ـ ــاط ب ـهــم عـ ــدد م ــن رج ـ ــال شــرطــة
مكافحة الشغب .وفي بعض األشرطة ،يمكن
سماع صوت إطالق رصاص.
وتــم ت ــداول أنـبــاء غير مــؤكــدة على شبكات
ّ
تتحدث عن مقتل شاب في مدينة
التواصل

إي ـ ــذة ،وذلـ ــك ب ـعــد مـقـتــل مـتـظــاهــريــن اثـنــن
يومي الجمعة والسبت املاضيني ،واتهمت
السلطات «مثيري الشغب ومعادي الثورة»
ّ
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة .م ــن ج ـه ـتــه ،أك ـ ــد ال ـت ـل ـفــزيــون
اإليــرانــي أمــس األرب ـعــاء وق ــوع احتجاجات
ليلة الثالثاء في مدينة إيــذة على «املشاكل
الـ ــراه ـ ـنـ ــة» ،ل ـك ـنــه ق ـ ــال إن «ق ـ ـ ــوات ال ـشــرطــة
حـ ـض ــرت بـ ــن امل ـح ـت ـج ــن ل ـل ـح ــدي ــث مـعـهــم
لتهدئتهم ،غـيــر أن مجهولني وانـتـهــازيــن
ان ــدس ــوا ب ــن امل ـح ـت ـجــن ورفـ ـع ــوا ه ـتــافــات
وأثاروا التشنج» .وأضاف أن «بعض األنباء
تـتـحــدث ع ــن مـقـتــل شـخــص ف ــي إط ــاق نــار
وإصابة آخرين».
ُ
وسـ ـج ــل م ـقـتــل ش ــرط ــي وإص ــاب ــة آخـ ــر بعد
تعرضهما إلط ــاق ال ـنــار مــن قـبــل «مثيري
الـشـغــب» خ ــال احـتـجــاجــات ليلة الـثــاثــاء-
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،بـ ـحـ ـس ــب حـ ــاكـ ــم م ــديـ ـن ــة ب ـن ــدر
ماهشهر باإلنابة ،فريدون بندري .وأضاف
ب ـنــدري أن «م ـث ـيــري الـشـغــب بــاغ ـتــوا رجــال
الـ ـش ــرط ــة واسـ ـتـ ـه ــدف ــوه ــم مـ ــن ع ـل ــى سـطــح
مـ ـن ــزل فـ ــي إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـحـ ـ ــارات فـ ــي امل ــديـ ـن ــة،
فــأصــابــوا شــرطـيــن شـقـيـقــن» ،مـشـيـرًا إلــى
أن التحقيقات ب ــدأت للتعرف على منفذي
ال ـه ـج ــوم و«إنـ ـ ـ ــزال ال ـع ـقــوبــة ب ـه ــم» .وأكـ ــدت
الشرطة اإليرانية في بيان أن أحد عناصرها
قتل على يد «األشرار».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مـحــافــظ خ ــوزس ـت ــان ،قــاســم
سليماني-دشتكي ،في تصريحات أوردتها
ّ
وكــالــة «إس ـنــا»« :أكــدنــا على ال ـقــوات األمنية
والـعـسـكــريــة ع ــدم مــواجـهــة ال ـنــاس بالعنف،
وخصوصًا عــدم إطــاق الـنــار» ،مضيفًا «إذا
ك ـ ــان ال ـب ـع ــض م ـس ـل ـحــن ويـ ـق ــوم ــون ب ــأم ــور
أخ ــرى (غ ـيــر االح ـت ـجــاج الـسـلـمــي) ،الـقــانــون
يـقــول لنا إنــه ينبغي التعامل معهم بشكل
م ـخ ـت ـل ــف .لـ ـك ــن ال ـ ـنـ ــاس ع ـ ــزي ـ ــزون ع ـل ـي ـن ــا».

سجل مقتل شرطي إيراني خالل االحتجاجات ()Getty
ُ

صحيفة «آرمان ملي»:
دوافع االحتجاجات
تتهيأ منذ أعوام
أرسل الجيش صهاريج
مياه إلى المحافظة
لمعالجة شح المياه

وتحدثت صحيفة «اعتماد» اإلصالحية عبر
قناتها على تطبيق «تلغرام» ،ليل الثالثاء،
عن «قطع االتصال باإلنترنت» في شادكان،
وأن خــدمــات اإلن ـتــرنــت الـخـلــويــة فــي مدينة
األه ــواز «متقطعة» .وأش ــارت الصحيفة إلى
انتشار وســم «أنــا عطشان» باللغة العربية
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،الف ـتــة
إل ــى أن املـحـتـجــن ي ــري ــدون ال ـقــول إن «ليس

لديهم مـيــاه ،كـهــربــاء ،ه ــواء ،حـيــاة ،فــي حني
أن النفط يـجــري (فــي األرض) مــن تحتهم».
ورأت أن «إشارات االحتجاجات واالضطراب
فــي املـحــافـظــة ظـهــرت مـنــذ وق ــت طــويــل ،لكن
املسؤولني انتظروا كعادتهم حتى اللحظة
األخيرة».
ّ
مــن جهتها ،أش ــارت صحيفة «آرمـ ــان مــلــي»
اإلصالحية في عددها الثالثاء إلى أن «أهل
خ ــوزس ـت ــان ي ـن ـظ ـمــون اح ـت ـج ــاج ــات لـيـلـيــة»
ّ
تتهيأ «منذ أعوام» .واعتبرت
كانت دوافعها
أن ال ـس ـكــان «ال ـش ـج ـعــان» ل ـخــوزس ـتــان الـتــي
ك ــان ــت أح ــد خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس خ ــال ال ـحــرب
اإليرانية-العراقية ( )1988-1980ال يريدون
سوى «املياه ،هذا كل ما في األمر».
وفي محاولة من السلطات الحتواء األوضاع،
أرسل الجيش اإليراني ،أمس األربعاء ،عددًا
م ــن ص ـه ــاري ــج م ـي ــاه ال ـش ــرب إلـ ــى املـحــافـظــة
ملعالجة مشكلة شح املياه .وقال املدير العام
لـلـجـهــد ال ـه ـنــدســي ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـجـنــوبـيــة
الـغــربـيــة فــي وزارة الــدفــاع العقيد مرتضى
مرادي للصحافيني إن «وزارة الدفاع وإسناد
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة وضـ ـع ــت تـ ـح ــت ت ـص ــرف
املحافظة  10صهاريج مـيــاه للمساعدة في

إم ــداد املناطق الـتــي تعاني مــن شــح املـيــاه».
وأضاف« :خالل اللقاءات التي أجريناها مع
املسؤولني املعنيني في املحافظة ،تقرر تسليم
 10نقاط تعاني من مشكلة شح املياه لوزارة
ال ــدف ــاع إلرس ـ ــال ص ـهــاريــج امل ـي ــاه م ــن خــال
دائرة للجهد الهندسي في املنطقة الجنوبية
الغربية» .وعــرض التلفزيون الرسمي أمس
لقطات لصهاريج مياه قال إنها مرسلة من
قبل الحرس الثوري إلى املناطق التي تعاني
من الجفاف ،وذلك بالتوازي مع تقرير مماثل
عن إرسال صهاريج من قبل الجيش.
لكن صحيفة «سازندكي» اإلصالحية دعت
الرئيس حسن روحــانــي والــرئـيــس املنتخب
إبراهيم رئيسي إلى زيارة املحافظة شخصيًا
للتحدث إلــى املحتجني «وتقديم وعــود لهم
بتحسني األوضاع ،والطلب إليهم أن يعودوا
إلى منازلهم».
وينتقد املحتجون والناشطون اإليــرانـيــون
سـيــاســات الحكومة فــي التعامل مــع مسألة
ّ
محملني إيــاهــا مسؤولية
املـيــاه وتــوزيـعـهــا،
أزم ــة امل ـي ــاه وان ـعــدام ـهــا وشـحـهــا ال ـح ــاد في
قرى ومدن .وسبق أن أرسلت الحكومة وفدًا
إلــى خــوزسـتــان بــرئــاســة رئـيــس لجنة إدارة

األزم ــات إسماعيل نـجــار لبحث أوضــاعـهــا،
فيما أوفد رئيس السلطة القضائية الجديد
غــام حسني محسني إيجئي وف ـدًا قضائيًا
وتنفيذيًا رفيع املستوى ،بعضوية مندوبني
م ــن وزارة ال ـطــاقــة وامل ــدع ــي ال ـع ــام اإلي ــران ــي
محمد جعفر منتظري ،إلى املحافظة ملناقشة
أزمة املياه فيها وحلها .وتواجه إيران شحًا
في األمطار ،تقول الحكومة إنه غير مسبوق
منذ  52عامًا ،ما أدى إلى جفاف أنهار وشح
ً
مياه الشرب في مدن وقرى ،فضال عن تراجع
توليد الكهرباء من السدود ،والذي أدى أيضًا
إلــى انـقـطــاعــات مـتـكــررة للطاقة الكهربائية
في أنحاء إيــران خــال الفترة األخـيــرة ،وهي
م ـس ـت ـمــرة .وتـعـتـبــر خ ــوزس ـت ــان امل ـط ـلــة على
الخليج أبــرز مناطق إنتاج النفط في إيــران
وإح ـ ــدى أغ ـنــى امل ـحــاف ـظــات ال ـ ـ ــ ،31ك ـمــا أنـهــا
مــن املناطق القليلة فــي إي ـ ّـران الـتــي تقطنها
أقلية كبيرة من العرب السنة .وسبق لسكان
املحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من
قبل السلطات .وفي  ،2019شهدت خوزستان
اح ـت ـج ــاج ــات م ـنــاه ـضــة ل ـل ـح ـكــومــة ط ــاول ــت
أيضًا مناطق أخرى من البالد.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

أش ـع ـلــت دعـ ــوة الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أم ــس األول ،إل ــى حل
ال ــدولـ ـت ــن فـ ــي ق ـ ـبـ ــرص ،وإعـ ـ ـ ـ ــادة فـتــح
م ـن ـط ـقــة ف ـ ــاروش ـ ــا امل ـ ـه ـ ـجـ ــورة ،م ـعــركــة
ج ــدي ــدة ب ــن أن ـق ــرة م ــن ج ـهــة وب ــاري ــس
وواشنطن واالتحاد األوروبي من جهة
ثــان ـيــة .ل ـكــن وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـهـجــوم
ال ـ ــذي ت ـع ــرض ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،فــإنــه
ّ
كــرر أمــس األرب ـعــاء ،أن ب ــاده ستسعى
لـضـمــان اع ـت ــراف دول ــي واس ــع الـنـطــاق
ب ـج ـم ـه ــوري ــة قـ ـب ــرص ال ـت ــرك ـي ــة .وق ـ ــال،
خــال تبادله تهاني عيد األضـحــى مع
أعـضــاء حزبه «الـعــدالــة والتنمية» عبر
تـقـنـيــة «ف ـيــديــو ك ــون ـف ــران ــس»« :أص ـبــح
املطلب الوحيد للقبارصة األتــراك على
طاولة املفاوضات الدولية هو االعتراف
بوضعهم كمواطني دولة ذات سيادة»،
مضيفًا «أمــا جميع املقترحات األخــرى
فـ ـق ــد ف ـ ـقـ ــدت ص ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا» .وات ـه ـم ــت
فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان
ب ــاالسـ ـتـ ـف ــزاز ،ب ـع ــد دع ــوت ــه ل ـح ــل قــائــم
عـلــى دول ـت ــن ف ــي ق ـب ــرص ،خ ــال زي ــارة
أجــراهــا للشطر الشمالي الــذي تسيطر
عـلـيــه تــركـيــا مــن ال ـجــزيــرة املـتــوسـطـيــة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ،في
ب ـي ــان ،إن «فــرن ـســا تــأســف ب ـشــدة لـهــذه
الخطوة األحادية التي لم يتم التنسيق
لها وتمثل اسـتـفــزازًا» .وأضــافــت «أنها
تـ ـق ــوض اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـق ــة الـ ـض ــروري ــة
ل ــاس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـع ــاج ــل ل ـل ـم ـف ــاوض ــات
مـ ــن أجـ ـ ــل حـ ــل ع ـ ـ ــادل ودائ ـ ـ ـ ــم لـلـقـضـيــة
الـقـبــرصـيــة» .وأش ـ ــارت الـ ـ ــوزارة إل ــى أن
بــاريــس ،التي تتولى الرئاسة الــدوريــة
ملجلس األم ــن الــدولــي للشهر الـحــالــي،
س ـت ـث ـي ــر املـ ـس ــأل ــة خـ ـ ــال نـ ـق ــاش ــات فــي
نيويورك اليوم الخميس .وأوضحت أن
«فرنسا تعيد تأكيد تمسكها باإلطار
ال ـ ـ ــذي ت ـب ـن ــاه م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
وال ـق ــائ ــم ع ـلــى ف ـيــدرال ـيــة م ــن منطقتني
وم ـج ـم ــوع ـت ــن ،ت ــوف ــر ل ـه ـمــا ض ـمــانــات
كاملة للمساواة السياسية بينهما».
كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــو دري ــان عــن دعـمــه لـقـبــرص ،بعد
إعــان سلطات القبارصة األتــراك إعــادة
فـتــح جــزئــي ملــديـنــة ف ــاروش ــا املـهـجــورة

بلينكن :ما يقوم به
القبارصة األتراك في
فاروشا غير مقبول

هدنة غير معلنة في أفغانستان
أكدت «طالبان» أنها
في هدنة غير معلنة
في أفغانستان ،خالل
أيام األضحى ،فيما روى
جنود أميركيون شاركوا
في حرب أفغانستان،
إحساسهم بالخذالن من
ساسة بالدهم ،في تقرير
عكس أيضًا شعورهم
بالهزيمة

تمنح الهدنة األفغان فرصة قصيرة للشعور باألمان (سجاد حسين/فرانس برس)

أعلنت حركة «طالبان» ،أمس األربعاء ،أنها
تحتفظ بــالــوضـعـيــة الــدفــاعـيــة ،خ ــال أيــام
ع ـيــد األضـ ـح ــى ،ال ـت ــي بـ ــدأت أول م ــن أمــس
غد الجمعة ،من
الثالثاء ،وتستمر حتى يوم ٍ
دون أن تلتزم رسميًا بإعالن وقــف إلطالق
النار في أفغانستان ،بعد أشهر من املعارك
الـتــي خاضتها فــي مناطق ريفية عــدة في
الـ ـب ــاد ،وأدت إلـ ــى ت ـقــدم ـهــا م ـي ــدان ـي ــا ،مع
سيطرتها عـلــى مـعــابــر حــدوديــة وتطويق
م ـ ـ ــدن ،مـ ــا خ ـل ــط األوراق فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـب ـل ــد،
تزامنًا مع االنسحاب األميركي واألجنبي
العسكري منه .وكانت «طالبان» قد أعلنت
عن هدن في السابق ،خالل األعياد الدينية
فــي ال ـبــاد ،مــا يضعه خصومها فــي خانة
إعـ ــادة تــرتـيــب صـفــوفـهــا وإم ــدادات ـه ــا ،لكن
الحركة أكدت أخيرًا أن املناطق التي سقطت
ف ــي ي ــده ــا ،ج ـ ــاءت سـيـطــرتـهــا عـلـيـهــا بعد
اس ـت ـســام ال ـج ـنــود األفـ ـغ ــان ل ـه ــا ،ف ــي عــدد
كبير منها .ويأتي إعالن «طالبان» ،بعدما

شهد أول أيــام عيد األضحى أول من أمس
الثالثاء ،سقوط صواريخ بالقرب من املقر
الرئاسي في كابول.
وواصل الرئيس األفغاني أشرف غني ،الذي
ك ــان يـ ــؤدي ص ــاة الـعـيــد ف ــي الـقـصــر وقــت
االس ـت ـهــداف ال ــذي تـبـنــاه تنظيم «داع ــش»،
أم ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـه ـجــوم ع ـلــى «ط ــال ـب ــان»،
مــؤك ـدًا أن ـهــا ال ت ــزال عـلــى ارت ـب ــاط بتنظيم
«القاعدة».
وأكـ ـ ــدت ح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان» ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا لن
تقاتل في عطلة «األضـحــى» إال للدفاع عن
النفس ،مــن دون أن تعلن عــن وقــف رسمي
إلطــاق النار .وقــال متحدث باسم الحركة،
لوكالة «فــرانــس بــرس»« :أستطيع أن أؤكد
أننا في وضعية دفاعية خالل العيد» ،دون
اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
وفي أعياد دينية سابقة ،أعلنت «طالبان»
عن هدنة في القتال مع القوات الحكومية،
مــا مـنــح األف ـغــان مـســاحــة للتنفس وزي ــارة
ع ــائ ــاتـ ـه ــم ب ـ ــأم ـ ــان .لـ ـك ــن الـ ـح ــرك ــة ت ــواج ــه
ان ـت ـق ــادات السـتـخــدامـهــا إع ــان ــات الـهــدنــة،
لـ ـتـ ـع ــزي ــز مـ ــواق ـ ـع ـ ـهـ ــا وت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد املـ ـق ــاتـ ـل ــن
بــاإلمــدادات ،ما يسمح لهم بمهاجمة قوات
األمن مع انتهاء الهدنة.
وت ــأت ــي ت ـع ـل ـي ـقــات «ط ــالـ ـب ــان» غ ـ ــداة إع ــان
الــرئـيــس األفـغــانــي ،فــي خـطــاب ،أن مقاتلي
الحركة أثبتوا أن «ال إرادة وال نية لديهم
إلحـ ـ ــال الـ ـ ـس ـ ــام» ،ف ـي ـمــا املـ ـف ــاوض ــات بــن
الـطــرفــن املتحاربني ال تـحــرز تقدمًا يذكر.
وق ــال غـنــي ،إن ــه أمـضــى األســابـيــع األخـيــرة
فــي الـعـمــل إلع ــداد «خـطــة عملية» ملواجهة
الوضع الحالي (تقدم «طالبان») بعد تأكده
من أن ال رغبة لديها بالسالم .وأمس ،أعاد
ً
غني تكرار خطابه ،قائال إن «لدينا اإلرادة
إلقامة ســام عــادل ودائــم ،لكن العدو يجب
أن يـعـلــم أنـنــا لــن نستسلم أب ـ ـدًا» .وأض ــاف

غني أن الـحــركــة لديها عــاقــات مــع تنظيم
«القاعدة» ،و«جيش محمد» املناهض للهند
(ويـتـخــذ مــن بــاكـسـتــان م ـق ـرًا ل ــه) ،و«لـشـكــر
طيبة» (مجموعة جهادية باكستانية).
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـعــد
لــاحـتـفــال بــانـسـحــاب آخ ــر ج ـنــدي لـهــا من
أفغانستان بحلول نهاية شهر أغسطس/
آب املقبل ،يروي جيل أطول حروب أميركا،
رؤي ـت ــه ح ــول ال ـق ـتــال ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ال ــذي
اسـ ـتـ ـم ــر مـ ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  ،2001حـ ــن أط ـل ـقــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ع ـهــد جـ ــورج بــوش
االبن ،عمليات «الحرب على اإلرهاب» .ويرى
كثيرون من هؤالء الجنود ،أن بالدهم منيت
بالهزيمة بها ،بعد عقدين من الحرب ،التي
سقط فيها أكثر من  3500قتيل من الجنود
األميركيني وحلفائهم من قوات حلف شمال
األطـلـســي .كـمــا قـتــل فــي ح ــرب أفغانستان،
أكثر من  47ألف مدني أفغاني ،وما ال يقل
عــن  66ألفًا مــن الجنود األف ـغــان ،مــع نــزوح
أك ـث ــر م ــن  2.7م ـل ـيــون أف ـغــانــي ع ــن ال ـب ــاد،
وفــق تقدير مشروع «تكاليف الـحــرب» ،في
جامعة براون.
وقــال جنود أميركيون ،لوكالة «روي ـتــرز»،
ُ
ضمن تقرير خاص« :لقد ه ِزمنا ،ولم تسقط
طالبان» .وأبدى الجندي جيسون ليلي ،من
قوات العمليات الخاصة في مشاة البحرية
األميركية ،والــذي شــارك في معارك عديدة
في العراق وفــي أفغانستان ،اشمئزازه من
السياسيني األميركيني ،وغضبه من الدماء
التي سالت هــدرًا في أفغانستان ،واألمــوال
األميركية التي تـ ّـم تبديدها في هــذا البلد.
وقـ ــال لـيـلــي ل ـلــوكــالــة ،إن رف ــاق ــا ل ــه سقطوا
قتلى ،وأصيب آخرون بعاهات في الحربني،
اللتني اعتبر أن النصر فيهما لم يكن ممكنًا.
وحول حرب أفغانستان ّ
شدد ليلي على أنه
ّ
ُ
«مائة في املائة ه ِزمنا فيها .كان الهدف كله

تسوية بـ«كرامة»

أكد الموفد الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف (الصورة) ،يوم
الثالثاء ،أن قادة «طالبان» مستعدون للتوصل إلى تسوية سياسية
شــــدد خــال
بــــ«كـــرامـــة» .لــكــنــه
ّ
مؤتمر ،على أن مقاتلي الحركة
األصغر سنًا و«تطرّفًا» هم أقل
استعدادًا لوقف القتال .وأضاف
أن الحركة ليست في وضع يسمح
لها باالستيالء على مراكز رئيسية،
من دون أن يستبعد «أنهم قد
يتمكنون من أخذ اثنين أو ثالثة»،
لكن «ليس االحتفاظ لوقت طويل
بالواليات الكبيرة».

هــو الـتـخـلــص مــن طــالـبــان ول ــم نـفـعــل ذلــك.
ً
وسـتـسـيـطــر طــال ـبــان» ،مـتـســائــا «ه ــل كــان
األم ــر يستحق ذل ـ ــك؟» .وأوضـ ــح أن ــه سافر
للقتال ،وفي اعتقاده ،أن القوات األميركية
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ل ـه ــزي ـم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو وت ـن ـش ـيــط
االقـ ـتـ ـص ــاد وإن ـ ـقـ ــاذ أف ـغ ــان ـس ـت ــان ع ـمــومــا،
م ـض ـي ـفــا أن بـ ـ ــاده «ف ـش ـل ــت ف ــي ك ــل ذلـ ــك».
وعـ ّـبــر لـيـلــي عــن ش ـعــوره بــال ـخــذالن بصفة
خاصة ،بسبب قواعد االشتباك األميركية
في أفغانستان ،حيث لم يكن مسموحًا له
ول ـغ ـيــره ف ــي ال ــوح ــدات عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
ً
بمهاجمة «طالبان» ليال.
وبحسب أقواله ،فقد جاءت «نقطة التحول»
فــي تفكيره ،عندما أخـبــره أسير مــن حركة

«طـ ــال ـ ـبـ ــان» أن الـ ـح ــرك ــة س ـت ـن ـت ـظــر خـ ــروج
الواليات املتحدة ،وأنها تدرك أن األميركيني
س ـي ـف ـقــدون إي ـمــان ـهــم بــال ـحــرب مـثـلـمــا فعل
ّ
ً
الـســوفـيـيــت .وع ــل ــق ق ــائ ــا« :ح ــدث ذل ــك في
 .2009وهــا نحن في  .2021كــان على حق».
وتضمنت شـهــادتــه إدان ــة رمــزيــة لسياسة
ب ـ ـ ــاده ،ب ـق ــول ــه إنـ ــه ع ـن ــدم ــا عـ ــاد م ــن أرض
املعركة ،لــم يستطع حتى النظر إلــى العلم
األميركي لسنوات عدة ،إذ كان غاضبًا ،ألن
ب ــاده أرسلته وزم ــاءه إلــى حــرب ال يمكن
الـفــوز فيها» ،الفتًا إلــى أنــه تــردد على عدد
مــن أط ـبــاء الـصـحــة الـنـفـسـيــة ،غـيــر أن أكبر
شبكة دعــم يستفيد منها هــي زم ــاؤه من
قدامى املحاربني.

من أجل احتمال إعــادة املواطنني إليها.
وقال لو دريان إنه بحث األمر مع نظيره
ال ـق ـبــرصــي ن ـي ـكــوس خــريـسـتــولـيــديــس،
الذي قدمت حكومته شكوى إلى االتحاد
األوروبي واألمم املتحدة حول املوضوع.
ّ
وكــانــت الــواليــات املــتـحــدة أعلنت ،أمس
األول إدانـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي أع ـل ـنــه
أردوغ ـ ــان إلعـ ــادة فـتــح ف ــاروش ــا ،مدينة
األش ـ ـبـ ــاح ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ش ـ ــرق ق ـب ــرص.
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني
ّ
ّ
بلينكن ،في بيان ،إن «الواليات املتحدة
تعتبر ما يقوم به القبارصة األتراك في
ف ــاروش ــا ،بــدعــم م ــن تــرك ـيــا ،اسـتـفــزازيــا
ّ
وغير مقبول ،وال يتفق مــع االلـتــزامــات
ال ـتــي قـطـعـ ّـوهــا ف ــي امل ــاض ــي لـلـمـشــاركــة
بـطــريـقــة ب ــن ــاءة ّف ــي م ـح ــادث ــات س ــام».
وأض ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــض ال ـق ـب ــارص ــة األت ـ ــراك
وتــركـيــا عـلــى ال ـتــراجــع عــن ال ـق ــرار الــذي
أع ـل ـن ــوه ،وعـ ــن ج ـم ـيــع ال ـخ ـط ــوات الـتــي
ُّ
ات ـ ـخـ ــذت م ـن ــذ أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
 »2020فــي املنتجع السياحي املهجور.
ّ
ولـفــت إلــى أن «الــواليــات املـتـحــدة تعمل
مــع شــركــاء يـشــاطــرونـهــا رأي ـهــا إلحــالــة
ه ــذا الــوضــع املـقـلــق عـلــى مجلس األمــن
ّ
استجابة قوية».
الدولي ،وسنحث على
ّ
ّ
وت ــاب ــع« :ن ــؤك ــد أهـمـيــة تـجــنــب األع ـمــال
االستفزازية أحادية الجانب التي تزيد
ّ
التوترات في الجزيرة ،وتعوق الجهود
املـبــذولــة السـتـئـنــاف مـحــادثــات تسوية
قـ ـب ــرص وفـ ـق ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ــن
الدولي»ّ .
وجدد بلينكن التذكير بموقف
ّ
ّ
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة «امل ـ ــؤي ـ ــد ل ـت ـســويــة
شاملة بقيادة القبارصة إلعادة توحيد
ّ
الجزيرة في إطــار اتحاد ثنائي املنطقة
والطائفة ،ملا فيه خير جميع القبارصة
واملنطقة».
وأب ـ ــدى م ـس ــؤول ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
فــي االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بوريل،
ق ـل ـقــه ال ـع ـم ـيــق م ــن ال ـخ ـط ــوة ال ـتــرك ـيــة.
وكتب ،في تغريدة ،إن «القرار األحادي
الذي أعلنه أردوغــان و(زعيم القبارصة
األت ـ ـ ــراك إرسـ ـ ــن) ت ـت ــار ي ـخــاطــر ب ــإث ــارة
توترات في الجزيرة ،وتقويض العودة
إل ـ ــى املـ ـح ــادث ــات بـ ـش ــأن ال ـت ــوص ــل إل ــى
ت ـســويــة شــام ـلــة لـلـقـضـيــة الـقـبــرصـيــة».
ّ
وردت وزارة الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ،على
ت ـص ــري ـح ــات ب ـ ــوري ـ ــل ،م ـع ـت ـب ــرة إي ــاه ــا
ً
«مـ ـث ــاال ج ــدي ـدًا ع ـلــى ان ـف ـصــال االت ـحــاد
األوروب ـ ــي عــن ال ــواق ــع» .وأك ــد املـتـحــدث
باسم الخارجية ،تانجو بيلغيتش ،أن
تصريحات بوريل ،التي صدرت بدعوى
التضامن بني دول االتـحــاد ،هي بحكم
ال ـعــدم بــالـنـسـبــة إل ــى أن ـق ــرة .ول ـفــت إلــى
أن «تلك التصريحات ال تتعدى كونها
تـ ــردي ـ ـدًا مل ــا ت ـق ــول ــه الـ ـي ــون ــان وق ـب ــرص
ال ـل ـت ــان ت ـس ـت ـغــان ح ــق ال ـن ـقــض ضمن
االتحاد على نحو ّ
سيئ في الدفاع عن
أطــروحــاتـهـمــا» .وأك ــد دع ــم أن ـقــرة الـتــام
ل ـقــرارات قـبــرص التركية فــي مــا يخص
منطقة فاروشا ،معتبرًا أن تلك القرارات
تــراعــي ح ـقــوق أص ـحــاب املـمـتـلـكــات في
تـلــك املـنـطـقــة .ودع ــا االت ـح ــاد األوروب ــي
إلــى رؤيــة الحقائق فــي قـبــرص ،وإنهاء
س ـي ــاس ــة ت ـج ــاه ــل الـ ـقـ ـب ــارص ــة األت ـ ـ ــراك
وحقوقهم املكتسبة».
(العربي الجديد ،األناضول ،فرانس برس)

أما تريستان ويمر ،وهو قناص في مشاة
البحرية ،فروى للوكالة كيف انتحر شقيقه
كيرنان ،الذي كان من جنود مشاة البحرية
أيضًا ،في العام  ،2015بعدما مني بإصابة
شديدة في الدماغ في العراق ،وقبل إرساله
إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وق ـ ـ ــدرت وزارة ق ــدام ــى
امل ـحــاربــن فــي  ،2012أن  22مــن املـحــاربــن
األميركيني القدامى ينتحرون كل يوم.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي مـ ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم
«رويترز/إبسوس» ،أخيرًا ،أن حوالي ثالثة
فقط من كل  10ديمقراطيني ،وأربعة من كل
 10ج ـم ـهــوريــن ،يـعـتـقــدون ب ـض ــرورة بـقــاء
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان .وشـ ّـبــه
ليلي وج ـنــود آخـ ــرون فــي مـشــاة الـبـحــريــة،
لـلــوكــالــة ،األم ــر بـحــرب فـيـتـنــام .وق ــال ــوا في
ت ـصــري ـحــات ـهــم ،إن ال ـحــربــن ل ــم ي ـكــن لهما
هدف واضح ،واستمرتا في عهود عدد من
الرؤساء األميركيني «أمام عدو شرس غير
نظامي».
وق ــال جـ ــوردان ل ـيــرد ،الـقـنــاص الـســابــق في
م ـش ــاة ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،والـ ـ ــذي يشن
اآلن حملة لتحسني ظ ــروف رعــايــة قــدامــى
املحاربني« :يصبح لديك فهم أعمق ملحنة
امل ـح ــارب ــن ف ــي ف ـي ـت ـنــام ال ــذي ــن عـ ـ ــادوا إلــى
الوطن بأطراف مبتورة وتعرضوا للتجاهل
الـ ـت ــام» .وروى ل ـي ــرد ك ـيــف خ ــدم ف ــي وادي
ســان ـغــن ،بــإقـلـيــم هـلـمـنــد األف ـغ ــان ــي ،ال ــذي
دار من أجله بعض من أشــرس املـعــارك في
أفغانستان بني أكتوبر/تشرين األول 2010
وإبريل/نيسان  .2011وأكــد أن  25عنصرًا
من وحدته سقطوا قتلى خالل عمليات في
األش ـهــر الـثــاثــة ،وأن أكـثــر مــن  200آخــريــن
أصـيـبــوا ب ـجــروح ،مضيفًا أنــه «أدرك أثناء
وجوده في أفغانستان ملاذا أطلق املؤرخون
عليها اسم مقبرة اإلمبراطوريات».
(رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
النظام السوري و«قسد»
قتال  54مدنيًا في يونيو
أعـلـنــت الـحـكــومــة الـســوريــة املؤقتة
(املعارضة) ،أن قوات النظام السوري
و«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
(ق ـســد) ،ارتـكـبــا انـتـهــاكــات تسببت
بمقتل  54مدنيًا وجرح  115آخرين
فــي شـمــالــي ســوريــة خــال يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي .وق ــال ــت مــديــريــة
توثيق االنتهاكات وحقوق اإلنسان
فــي الحكومة إن انـتـهــاكــات النظام
وحلفائه تسببت بمقتل  30مدنيًا
وإصــابــة  64بجراح متفاوتة ،فيما
أفضت انتهاكات «قسد» إلى «مقتل
 24مدنيًا وإصابة  51مدنيًا.
(العربي الجديد)
نائبة وزير الخارجية
األميركي تزور الصين

أعلنت وزارة الخارجية األميركية
فــي بـيــان ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن نائبة
وزي ــر الـخــارجـيــة وي ـنــدي شـيــرمــان
(الصورة) ،ستزور تيانجني ،األحد
واالث ـ ـن ـ ــن ،ل ـل ـق ــاء ق ـ ـ ــادة ص ـي ـن ـيــن،
لبحث «القضايا التي لدينا بشأنها
مخاوف جدية بشأن سلوك الصني،
وامل ــواض ـي ــع ال ـت ــي تـلـتـقــي بـشــأنـهــا
م ـصــال ـح ـنــا» .وسـتـلـتـقــي شـيــرمــان
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي
«ف ــي إط ــار الـجـهــود املـسـتـمــرة التي
تـبــذلـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلج ــراء
مـبــادالت صريحة لتعزيز املصالح
والقيم األميركية مع إدارة العالقة
مع بكني بشكل مسؤول».
(فرانس برس)

برنامج التجسس
بيد مجلس األمن
الوطني اإلسرائيلي
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مصدر
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،أن
ّ
الحكومة شكلت فريقًا من مسؤولني
ك ـبــار م ــن ع ــدة وزارات «لـلـنـظــر في
م ــزاع ــم» م ـن ـت ـشــرة حـ ــول اس ـت ـخــدام
بــرامــج تجسس تبيعها شركة «أن
أس أو» اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى نـطــاق
عــاملــي ،مضيفا أنــه مــن غير املرجح
إج ــراء مــراجـعــة ل ـصــادرات الشركة.
وذكـ ـ ــر املـ ـص ــدر أن ال ـف ــري ــق ي ـق ــوده
مجلس األم ــن الــوطـنــي ال ــذي يرفع
ت ـق ــاري ــره لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء نـفـتــالــي
بينت.
(رويترز)
المغرب يلجأ إلى القضاء
أعـلـنــت الـحـكــومــة امل ـغــرب ـيــة ،أمــس
األرب ـعــاء ،اللجوء إلــى القضاء في
م ــواجـ ـه ــة ات ـ ـهـ ــامـ ــات بــال ـت ـج ـســس
ع ـل ــى ص ـح ــاف ـي ــن وم ــدافـ ـع ــن عــن
حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وسـ ـي ــاسـ ـي ــن،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ك ـش ــف وس ــائ ــل إع ــام
عــامل ـيــة إن جـ ـه ــازًا أم ـن ـيــا مـغــربـيــا
اس ـت ـخــدم بــرنــامــج «ب ـي ـغــاســوس»
للتجسس على نحو  30شخصًا.
ورفضت الحكومة ،في بيان« ،هذه
االدع ــاءات الزائفة ،التي ال أساس
لها من الصحة» ،معلنة أن «املغرب
اختار أن يسلك املسعى القانوني
وال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي ف ـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب وع ـل ــى
الصعيد الدولي ،للوقوف في وجه
أي ط ــرف يـسـعــى الس ـت ـغــال هــذه
االدعاءات الزائفة».
(العربي الجديد)
بريطانيا تطلب
تجميد بنود بريكست
بشأن أيرلندا الشمالية

ط ـل ـبــت ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة من
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وقـ ــف تـطـبـيــق
األحكام الجمركية ملا بعد بريكست
ف ــي أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة إل ــى أن يتم
الـتـفــاوض ح ــول «تـغـيـيــرات مهمة»
ف ــي ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي تـشـكــل
م ـص ــدر ت ــوت ــر ك ـب ـي ـرًا ف ــي املـقــاطـعــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون األوروبـيــة ديفيد فروست
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوردات:
«نـعـتـقــد أن ـنــا بـحــاجــة إل ــى االت ـفــاق
بسرعة على قرار تجميد».
(فرانس برس)
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يحاول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تحقيق توازن
في عالقاته مع الواليات المتحدة وإيران ،في ظل تجاذبات دولية
وإقليمية تحيط بالعراق ،ليواجه مهمة لن تكون سهلة خالل جولة
الحوار الرابعة في واشنطن األسبوع المقبل

خاص

قيادتان عسكريتان في الكرخ والرصافة

خطة أمنية لحماية بغداد

الحوار االستراتيجي
العراقي األميركي

أقرّ رئيس الوزراء
العراقي مصطفى
الكاظمي خطة أمنية
جديدة في بغداد
بعد اعتداء ضاحية
الصدر ،وسط توقع
هجمات جديدة

مهمة صعبة
للكاظمي
في واشنطن

بشير البكر

يـقــف رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي فـ ــي نـقـطــة
وسـ ــط ب ــن طـ ـه ــران وواش ـن ـط ــن،
وهو يحاول أال يثير غضب أي منهما ،في
الوقت الذي تعمل كل منهما على جذبه إلى
ّ
طرفها .وهذا أمر إذا حصل من شأنه أن يخل
باملعادلة العراقية ،ويأخذ العراق بعيدًا في
سـيــاســة امل ـح ــاور ال ـتــي ال طــاقــة لــه بـهــا في
الـظــرف الــراهــن .وتـقــوم حسابات الكاظمي
على تحقيق قدر معقول من التوازن في ظل
تجاذبات دولية وإقليمية تحيط بالعراق.
ّ
ويطمح إلــى أن يتمكن من الـخــروج بأخف
ال ـخ ـســائــر ،ف ــا سـبـيــل أم ــام ــه غ ـيــر ذل ــك إذا
أراد االستمرار في املـيــدان السياسي .ومن
أج ــل تـحـقـيــق ال ـن ـصــاب ال ـس ـيــاســي الـ ــازم،
ّ
سياسيًا يقوم على ركيزتني.
يتبع تكتيكًا
ّ
األولى داخلية ،وتتمثل في احتواء «الحشد
الشعبي» الذي بات قوة عسكرية وسياسية
ك ـب ـي ــرة ،وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر رع ــاي ــة الـكــاظـمــي
لالستعراض العسكري الكبير ،الذي أقامه
«ال ـح ـشــد» ف ــي مــديـنــة دي ــال ــى ف ــي ال ـســادس
والعشرين من الشهر املــاضــي .وإذا حصل
على هــذه الــورقــة ،فــإن الطريق إلــى طهران
تصبح سالكة من دون عقبات.
والــركـيــزة الثانية هــي كسب دعــم واشنطن
والبلدان العربية ،وفي طليعتها السعودية،
وف ـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــح فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـسـ ـع ــى ،فــإنــه
يـسـتـطـيــع أن ي ـت ـصــرف م ــن م ــوق ــع ق ــوة في
الداخل العراقي .لكن حتى هذه اللحظة ،ال
يبدو أن رئيس الحكومة العراقية استطاع
أن ي ـح ـقــق الـ ـق ــدر ال ـك ــاف ــي م ــن ال ـت ـفــاهــم مع
األط ــراف كــافــة ،وهــو يسير إلــى األم ــام كمن
يتحرك وســط حقل ألغام شديد الخطورة.
ويـتـعــرض إل ــى ضـغــوط مــن ِقـبــل واشنطن
و«ال ـح ـشــد» ،تـصــاعــدت على نحو ملحوظ
في األشهر األخيرة.
وت ـع ـت ـبــر الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أن الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة تـبــذل ج ـهــودًا طيبة فــي مكافحة
التأثير السلبي إليــران ،لكن «عليها القيام

بالكثير لكبح جماح وكالئها فــي الـبــاد».
وع ـل ـي ــه ،ف ـ ــإن ال ـ ـغـ ــارة األم ـي ــرك ـي ــة األخـ ـي ــرة
الـتــي استهدفت معسكرًا تابعًا لـ«الحشد
الشعبي» على الـحــدود العراقية السورية،
ت ـح ـمــل رس ــال ــة أم ـيــرك ـيــة ل ـل ـكــاظ ـمــي ،ال ــذي
يتعرض لضغوط من فصائل «الحشد» من
أجــل إخ ــراج ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن الـعــراق،
وتقول الفصائل إنها أعطت الوقت الكافي
ل ـح ـكــومــة ال ـكــاظ ـمــي إلخـ ـ ــراج ك ــاف ــة ال ـق ــوات
األج ـن ـب ـي ــة م ــن الـ ـ ـع ـ ــراق ،م ــن خ ـ ــال ال ـط ــرق
الدبلوماسية والـسـيــاسـيــة ،لكنها أخفقت
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،ول ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي تـحــرك
ف ـع ـلــي ت ـج ــاه ــه ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إج ــرائ ـه ــا
حــوارًا مع الواليات املتحدة األميركية عبر
ث ــاث ج ـ ــوالت ،ج ــرت ف ــي يــون ـيــو/حــزيــران
وأغسطس/آب  ،2020وفي  7إبريل/نيسان
.2021
ال ت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـع ــراق ــي األمـ ـي ــرك ــي ،الـتــي
ُ
تـعـقــد فــي ال ـس ــادس والـعـشــريــن مــن الشهر
الـحــالــي فــي واش ـن ـطــن ،كـســابـقــاتـهــا .ويــرى
مــراق ـبــون أن مـهـمــة الـحـكــومــة الـعــراقـيــة لن
تـ ـك ــون س ـه ـل ــة ،ب ـس ـب ــب ت ـع ـق ـي ــدات امل ـل ـف ــات
الثنائية ،والتطورات والتقاطعات الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة .وب ـعــد حـســم مـســألــة مـشــاركــة
الكاظمي في هذه الجولة ،من غير الواضح
ح ـت ــى اآلن ك ـي ــف س ـي ـت ـص ــرف فـ ــي زي ــارت ــه
ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـعــاص ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة خـ ــال أق ــل
مــن ع ــام ،وال ـتــي سيلتقي خــالـهــا الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،بعد
وص ـ ــول اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة إلــى
البيت األبـيــض .وفــي حــن أن نتائج زيــارة
الـكــاظـمــي فــي أغـسـطــس مــن ال ـعــام املــاضــي
انتهت إلى دعم من قبل اإلدارة السابقة ،فإن
تغيرًا استجد على موقف اإلدارة الحالية
من الكاظمي بعد الجولة الثالثة من الحوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،فـبـعــد أن ك ــان ــت ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة شـبــه واث ـق ــة م ــن وعـ ــوده بــاحـتــواء
ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ع ـن ــد ح ــدود
سياسية وميدانية تحول دون التصعيد،
اخ ـت ـلــف األمـ ــر ب ـعــد ال ـه ـج ـمــات والـهـجـمــات

دعا الكاظمي إلى
تجنيب العراق أن يكون
ساحة للصراعات
خشية أميركية من
استغالل إيران الفراغ
في العراق

املـضــادة بــن «الحشد» والـقــوات األميركية
خالل األشهر األخيرة.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ذي داللـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــاظ ـم ــي مــن
بــروكـســل بـعــد قـمــة حـلــف ش ـمــال األطـلـســي
فـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،دع ـ ــا
إلـ ـ ــى ت ـج ـن ـي ــب الـ ـ ـع ـ ــراق أن «ي ـ ـكـ ــون س ــاح ــة
لـلـصــراعــات اإلقليمية مــن جـهــة ،والــدولـيــة
من جهة أخرى ،وأن أمن العراق يتأثر بأمن
املنطقة ،كما أن أمــن املنطقة ال يتحقق إال
ب ــاالل ـت ــزام ب ــال ـق ــرارات الــدول ـيــة ال ـتــي تــدعــو
ّ
التقيد
جميع أطــراف الـنــزاع التقليدي إلــى
بالشرعية الــدول ـيــة» .وأث ــار الكاظمي هذه
ال ـن ـقــاط ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ب ــات فـيــه ال ـعــراق
ساحة مواجهة أميركية إيرانية ،وتوجيه
رسائل بني الطرفني وأطراف أخرى .وذهب
الكاظمي أبعد من ذلك حني تحدث قبل ما
يقل عــن ثالثة أسابيع مــن الجولة الرابعة
عن ضــرورة إنهاء وجــود الـقــوات األجنبية
ولـ ـي ــس مـ ـج ــرد ج ــدول ــة ان ـس ـح ــاب ـه ــا ،عـلــى
الرغم من أن واشنطن وبـغــداد اتفقتا على
هــذه املسألة فــي الجولة الثالثة فــي إبريل
املــاضــي ،وه ـنــاك تـفــاهــم عـلــى إن ـهــاء وجــود
ال ـقــوات القتالية األمـيــركـيــة ( 500جـنــدي)،
وحصر مهام الوحدات املتبقية (نحو 3200
عنصر) على تدريب القوات العراقية .ولكن
الثقة بالكاظمي اهتزت في واشنطن ،حسب

رصد

تحدث الكاظمي عن ضرورة إنهاء وجود القوات األجنبية ()Getty

مصادر دبلومسية عراقية ،وهناك مراجعة
لـكــافــة الـت ـفــاهـمــات ال ـســاب ـقــة .وم ــن ه ـنــا تم
تــوج ـيــه ض ــرب ــات لـفـصــائــل م ــن «ال ـح ـشــد»،
كان من أبرزها قصف مواقع «كتائب سيد
الشهداء» في السابع والعشرين من الشهر
امل ــاض ــي داخـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـعــراق ـيــة ،وعـلــى
الحدود السورية العراقية.
إزاء ذلك هناك ســؤال هــام ،حول التداعيات
املترتبة على انسحاب القوات األميركية من
العراق ،في حال أسفرت الجولة الرابعة من
الحوار عن اتفاق بصددها؟
ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة مـ ـط ــروح ــة م ـن ــذ زم ـ ــن طــويــل
يعود إلى عام  ،2008ولكنها تأخرت بسبب
التطورات التي حصلت في األعوام األخيرة.
وبــاتــت قضية داخلية منذ أن صـ ّـوت عليها
 170نائبًا في البرملان العراقي ( 329نائبًا)،
بعد مقتل قائد «فيلق الـقــدس» فــي الحرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي ،ونــائــب
رئ ـ ـيـ ــس «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» أب ـ ـ ــو م ـه ــدي
املـ ـهـ ـن ــدس فـ ــي الـ ـث ــال ــث مـ ــن ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  .2020وإذ ي ـت ــم ت ـص ــوي ــره ــا عـلــى
أنـهــا طلب عــراقــي بـحــت ،فإنها كــانــت إحــدى
أولــويــات اإلدارة األميركية السابقة ،وجــرى
إدراج ـه ــا عـلــى ج ــدول أع ـمــال االج ـت ـمــاع بني
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
والـ ـك ــاظـ ـم ــي فـ ــي أغ ـس ـط ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وقـ ــال
قــائــد ال ـق ـيــادة األمـيــركـيــة الــوسـطــى الـجـنــرال
كينيث مــاكـنــزي إن «دور ال ـقــوات األميركية
في العراق محصور بالتدريب وبالعمليات
املـ ـض ــادة ل ــإره ــاب ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ال ـق ــوات
ال ـعــراق ـيــة ال ـخ ــاص ــة» .وخ ــاف ــا لـلـبـنـتــاغــون،

ً
ب ــدا ت ــرام ــب مـسـتـعـجــا لـسـحــب ال ـك ـث ـيــر من
ال ـ ـق ـ ــوات ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ق ـب ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املاضي ،وكان عازمًا في هذا السياق
على إجــراء خفض سريع للقوات األميركية
في العراق «الذي ال يحتاج اآلن لدعم عسكري
مباشر على األرض ،وأن مستوى املساعدة
يتوقف على طبيعة املتغيرات والتهديدات»،
ح ـســب ال ـكــاظ ـمــي الـ ــذي ت ـحــدث ع ــن حـصــول
التوافق على الخفض العسكري األميركي.
والـيــوم هناك خشية أميركية واضـحــة من
ّ
استغالل إيران الفراغ الذي ستخلفه القوات
األميركية ،وجــرت حــوارات غير معلنة بني
واشنطن وأنـقــرة وأربـيــل من أجــل مواجهة
الوضع الجديد ،وقطع الطريق على إيران.
وشــارك الكاظمي في جانب منها ،وحسب
مصدر قيادي كردي قريب من قيادة إقليم
ك ــردس ـت ــان ،ف ــإن الـكــاظـمــي يـبـحــث ع ــن دعــم
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ف ــي ال ـعــاشــر
مــن أكتوبر/تشرين األول املـقـبــل ،ومصدر
خشية األطراف اإلقليمية هو الحصة التي
ستحصل عليها األط ــراف املحسوبة على
إيـ ـ ــران ف ــي ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ومــؤس ـســات
ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة .وتـشـيــر ت ـقــديــرات بعض
الـ ـخـ ـب ــراء امل ـت ــاب ـع ــن ل ـل ـش ــأن الـ ـع ــراق ــي إل ــى
أن طـ ـه ــران ت ـط ـمــح لـلـسـيـطــرة ع ـلــى قـ ــراري
الـحـكــومــة وال ـب ــرمل ــان ،كـمــا ك ــان عـلـيــه األم ــر
ف ــي ف ـت ــرة رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزارة م ــن ق ـبــل ن ــوري
املالكي ( .)2014-2006وفي الحالة الكردية
ي ـبــدو ال ـق ـلــق مـضــاعـفــا ألن اخ ـ ــراج ال ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن ال ـع ــراق يـتـضـ ّـمــن إخــراجـهــا

متابعة

و«يجمد» االستيطان جزئيًا
بينت يستجيب لبايدن
ّ

ّ
شــنــت صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل ه ـي ــوم» هجومًا
على رئيس الحكومة نفتالي بينت ،معتبرة
أنــه «جـ ّـمــد» عملية االستيطان الــواسـعــة في
الـضـفــة الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،بـعــد منعه انعقاد
«امل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـب ـن ــاء» في
«اإلدارة املدنية» التابعة إلى جيش االحتالل،
فيما دعت حركة «فتح» الحكومات األوروبية
إلى وقف التعامل التجاري مع املستوطنات.
وذك ــرت «يـســرائـيــل ه ـي ــوم» ،فــي تـقــريــر نشر
أمس األول ،أن بينت يمنع ،استجابة لطلب
م ــن إدارة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
انعقاد «املجلس األعلى للتخطيط والبناء».
ون ـق ـل ــت ع ــن مـ ـص ــادر اس ـت ـي ـطــان ـيــة مـطـلـعــة
ً
قولها إن ق ــرار بينت يعني «تجميدًا كامال
للبناء (االستيطاني) املستقبلي» في الضفة،
موضحة أنه «طاملا أن املجلس ال يجتمع ،فال
يمكن املوافقة على مخططات (استيطانية)
جــديــدة» .واعتبرت املـصــادر أن الـقــرار ،الــذي
اتـخــذه بينت بــاالتـفــاق مــع وزي ــر األم ــن بني
غ ــانـ ـت ــس« ،ب ـم ـث ــاب ــة اسـ ـتـ ـس ــام لـ ــإمـ ــاءات
األميركية» ،موضحة أنه كان من املفترض أن
يعقد «املجلس األعلى للتخطيط» اجتماعًا
قبل نحو شهر.
وذكــر موقع «عــرب  »48أنــه وفقًا لــإجــراءات
ال ـتــي تتبعها حـكــومــة االح ـت ــال فــي الضفة
الـغــربـيــة ،ف ــإن «املـجـلــس األع ـلــى للتخطيط»
ي ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــا دوريـ ـ ـ ــا كـ ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر،
ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى م ـخ ـط ـط ــات اس ـت ـي ـطــان ـيــة
جديدة ،بما في ذلك تطوير البنية التحتية
في املستوطنات وتوسيعها .وكانت اللجنة
الفرعية لالستيطان في «اإلدارة املدنية» قد

بغداد ـ زيد سالم

ص ــادق ــت ،نـهــايــة يــون ـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي،
على مشاريع استيطانية في الضفة ،إال أن
قــادة املستوطنني أب ــدوا اهتمامهم بانعقاد
«املجلس األعـلــى للتخطيط والـبـنــاء» ،حيث
ت ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه املـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى م ـش ــاري ــع
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـض ـف ــة .م ــن جـهــة
ثانية ،اعتبرت حركة «فتح» ،في بيان صدر
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ع ــن امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا فــي
أوروبــا جمال نــزال ،أنه «حــان الوقت لتطبق
ال ـح ـك ــوم ــات األوروب ـ ـيـ ــة ال ـق ــوان ــن ال ــدول ـي ــة،
وقــوانـيـنـهــا الــذات ـيــة عـلــى مـسـتــوى االت ـحــاد
األوروب ــي بـشــأن وقــف التعامالت التجارية
م ــع امل ـس ـتــوط ـنــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي تعد

أق ـســى صـ ــورة لـتـعـمـيــق االحـ ـت ــال وان ـت ـهــاك
حقوق شعبنا الفلسطيني» .واعتبر أن «هذه
وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة ،ستأتي
في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي
الذي أنتجه وجود حكومات يمينية متطرفة
بقيادة (بنيامني) نتنياهو».
وق ــال م ـس ــؤول مـلــف االس ـت ـي ـطــان ف ــي شـمــال
ال ـض ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،غـ ـس ــان دغ ـ ـلـ ــس ،ل ــوك ــال ــة
«األن ــاض ــول» ،إن فلسطينيًا ونجله أصيبا
بـ ـج ــروح ج ـ ــراء ت ـع ــرض مــركـبـتـهـمــا لـلــرشــق
ب ــال ـح ـج ــارة م ــن ق ـب ــل م ـس ـتــوط ـنــن ش ـمــالــي
الضفة الغربية املحتلة.
(األناضول ،وفا)

ال يمكن الموافقة على مخططات استيطانية بدون اجتماع المجلس ()Getty

إضرابات فردية رفضًا لالعتقال اإلداري

تدهور صحة  11أسيرًا

حذرت هيئة شؤون األسرى واملحررين الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية
ل ــ 11أسـيـرًا مضربًا عــن الـطـعــام رفـضــا لسياسة االعـتـقــال اإلداري ،موضحة أن
عالمات التعب واإلعياء بــدأت تظهر عليهم ،باإلضافة إلى نقصان الــوزن .وقال
املستشار اإلعالمي للهيئة حسن عبد ربه ،في حديث لوكالة األنباء الفلسطينية
(وفا) ،إن «املعتقلني لجأوا ،في خضم الصمت الدولي حيال قضيتهم ،إلى القيام
باإلضراب عن الطعام» ،مشيرًا إلى أن «عالمات التعب واإلعياء واإلجهاد بدأت
تظهر على األس ــرى املضربني عــن الـطـعــام ،بــاإلضــافــة إلــى نقصان ال ــوزن ،وآالم
املفاصل والصداع».
وشــدد على أن األســرى الــ 11باتوا في حاجة ماسة لتدخل طبي ،غير أن إدارات
السجون تمنع عنهم هذا الحق اإلنساني .وأوضح عبد ربه أن «هذا اإلضراب عن
الطعام يهدف إلــى إعــادة تسليط الضوء مجددًا على سياسة االعتقال اإلداري
الـتــي تـطــاول نحو  450أسـيـرًا فــي سـجــون االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،مــوزعــن على
سجون مجدو ،وعوفر ،والنقب ،كما طاولت أسيرتني تقبعان في سجن الدامون».
وطالب عبد ربه «املجتمع الدولي واملنظمات األممية بممارسة مزيد من الضغط
على سلطات االحتالل لإلفراج عن األسرى واملعتقلني املضربني عن الطعام داخل
السجون اإلسرائيلية» .وأوض ــح أن «سلطات االحـتــال تــواصــل ممارسة أبشع
صنوف التنكيل والتعذيب بحق األسرى واملعتقلني الفلسطينيني ،ما يستدعي
من املجتمع الدولي القيام بدوره في الضغط على الحكومة االسرائيلية لإلفراج
عن هؤالء املعتقلني ومنحهم الحرية التي سلبت منهم».
واألســرى هم :محمد الزغير وسالم زيــدات (مضربان عن الطعام منذ  11يومًا)،
ومحمد اعمر ومجاهد حامد (منذ  9أيام) ،ومنتصر بالله أبو عزوم (منذ  4أيام)،
جميعهم يقبعون في سجن النقب ،وخمسة آخرون في زنازين سجن ريمون ،وهم
محمود الفسفوس وشقيقه كايد ،ورأفــت الــدراويــش ،وجيفارا النمورة ،ومؤيد
الخطيب (مضربون جميعًا عن الطعام منذ  8أيــام) ،باإلضافة إلى نضال خلف
الذي يقبع في عوفر ،والذي أعلنت عائلته أنه بدأ اإلضراب منذ عدة أيام.
ّ
ُيشار إلــى أن اإلضــرابــات الفردية مستمرة ،جـ ّـراء تصعيد سلطات االحتالل في
ّ
سـيــاســة االعـتـقــال اإلداري ،وتـحــديـدًا مـنــذ مــايــو/أيــار املــاضــي ،علمًا أن غالبية
األسرى اإلداريني هم أسرى سابقون.
(العربي الجديد)

من إقليم كردستان الـعــراق .ويــرى الجانب
ال ـك ــردي ال ــذي ي ـشــارك فــي الـجــولــة الــرابـعــة
بوفد كبير ،أن ذلك سوف يؤدي إلى تقوية
شوكة األطــراف املوالية ّإليــران على حساب
امل ـك ــون ــات األخـ ـ ــرى ،ال ـســنــة واألكـ ـ ـ ــراد .ومــن
الــواضــح أن هــذه االعـتـبــارات تؤشر إلــى أن
النهائي للقوات األميركية من
االنـسـحــاب
ّ
العراق ،يمكن أن يعقد الوضع بشكل خطير
فــي عــدد مــن املناطق الرئيسية فــي الـبــاد،
ً
فضال عن تفاقم الوضع في سورية بشكل
خطير.
إلى ذلك يستعد العراق إلجراء االنتخابات
العامة في موعدها املقرر (أكتوبر/تشرين
األول) ،وسط ضغوط تمارسها أطــراف في
«الـحـشــد الـشـعـبــي» مــن أج ــل تأجيلها ،كي
تستكمل االسـتـعــدادات لإلمساك بمفاصل
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وذل ـ ــك ف ــي مــواج ـهــة
انـتـفــاضــة شعبية مـتــواصـلــة مـنــذ أكـثــر من
عـ ــام ،للتعبير ع ــن الـغـضــب إزاء اسـتـمــرار
الــوجــود اإليــرانــي ،وهــو أمــر يربطه الشعب
الـعــراقــي باستمرار االضـطــرابــات وتــدهــور
األوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة وان ـت ـش ــار ال ـف ـســاد.
ُ
وي ـظ ـه ــر االسـ ـتـ ـي ــاء ال ـس ــاح ــق ف ــي أوس ـ ــاط
العراقيني ،كيف أن حملة بسط النفوذ التي
ّ
تشنها إيــران في املنطقة تواجه ردود فعل
ساخطة واسعة النطاق .وفي هذا الوقت ،لن
يساهم خــروج القوات األميركية ســوى في
ترسيخ قبضة إيران على العراق ،ومفاقمة
حــدة األزم ــة االقـتـصــاديــة الـحــالـيــة ،وزي ــادة
الـضـغــوط الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة ،وتــدهــور
الوضع األمني.

بعد يــوم واحــد من االعـتــداء الدامي الذي
شـهــدتــه ضــاحـيــة ال ـص ــدر شــرقــي ب ـغــداد،
ليلة اإلث ـنــن املــاضــي ،وراح ضحيته 30
أطفال ونساء ،وإصابة أكثر
مدنيًا ،بينهم
ّ
وتبناه تنظيم «داعش»ّ ،
أقر
من  50آخرين،
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
خطة أمنية جديدة هي األولى من نوعها
ت ـت ـض ـ ّـم ــن ت ـق ـس ـيــم ب ـ ـغـ ــداد إل ـ ــى ق ـيــادتــن
عـسـكــريـتــن ل ـجــان ـبــي ال ـك ــرخ والــرصــافــة
وتـنـصـيــب ق ـي ــادات عـسـكــريــة عـلـيـهــا ،مع
اسـتـبــدال قطعات وألــويــة عسكرية مكان
أخرى والدفع بقوات إضافية إلى أطراف
العاصمة.
ّ
وكــلــف الكاظمي الـلــواء ظافر املحمداوي
لـ ـقـ ـي ــادة ع ـم ـل ـي ــات ج ــان ــب ال ــرص ــاف ــة مــن
بغداد ،واللواء الركن سعد محسن عريبي
قائدًا لعمليات الكرخ ،بحسب بيان عقب
اجتماع عقده الكاظمي بالقيادات األمنية
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ع ـلــى خـلـفـيــة الـتـفـجـيــر.
كذلك ّ
وجه الكاظمي بإعادة توزيع القوات
الـعــراقـيــة داخ ــل ب ـغــداد ورف ــع جاهزيتها
ال ـع ـس ـكــريــة ،م ــع إص ـ ــدار ح ــزم ــة عـقــوبــات
بحق ضـبــاط ومـســؤولــن أمنيني بتهمة
التقصير في حفظ األمن بمدينة الصدر.
وي ـع ـت ـبــر الـتـقـسـيــم ال ـج ــدي ــد ل ـب ـغ ــداد هو
األول مــن نــوعــه ال ــذي يـجــرى فـيــه تــوزيــع
مهام املسؤولية على قيادتني عسكريتني
بـجــانـبــي ال ـك ــرخ وال ــرص ــاف ــة ،مرتبطتني
بقيادة العمليات العراقية املشتركة التي
يرأسها الكاظمي نفسه.
وقالت مصادر أمنية من بغداد ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن «السلطات العراقية تتوقع
هـجـمــات إرهــابـيــة قــد تستهدف املناطق
ال ـعــراق ـيــة الـفـقـيــرة ف ــي ب ـغ ــداد ف ــي الـفـتــرة
املـقـبـلــة ،واإلج ـ ـ ــراءات الـحــالـيــة تستهدف

مــواج ـهــة تـلــك ال ـت ـحــديــات» .وأض ــاف ــت أن
«وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـعــراق ـيــة تمتلك
م ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـيــد بـ ــأن ه ـن ــاك مـخـطـطــات
إره ــابـ ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ـه ـج ـمــات
انـ ـتـ ـح ــاري ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـعـ ـب ــوات ن ــاس ـف ــة،
وتعمل اآلن على ّ
تتبع خيوط املعلومات
وتنفيذ عمليات استباقية إلحـبــاط تلك
الـهـجـمــات» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،وأحــدهــا
ضابط برتبة عميد فــي قـيــادة العمليات
املـشـتــركــة ،ف ــإن «ا ّلـحـكــومــة تــواجــه تحديًا
أم ـن ـيــا آخـ ــر ي ـت ـمــثــل بـتـصـعـيــد الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـح ــة ال ـح ـل ـي ـفــة لـ ـطـ ـه ــران مـ ــن لـهـجــة
الخطاب الطائفي بعد التفجير وإصــدار
جملة من التهديدات ضد مناطق محددة
ذات أبـ ـع ــاد طــائ ـف ـيــة ت ـه ــدد ب ـخ ـلــق حــالــة
فوضى كبيرة ،في بغداد تحديدًا ،وسط
مخاوف من عمليات انتقام طائفية لتلك
الفصائل في الوقت ذاته».
من جهتهَّ ،
بي عضو لجنة األمن والدفاع
ّ
فــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي كــاطــع الــركــابــي أن
«ت ـف ـج ـي ــر م ــدي ـن ــة ال ـ ـصـ ــدر واالضـ ـ ـط ـ ــراب
األم ـن ــي املــرت ـقــب ه ــو أم ــر مـتــوقــع ف ــي ظل
اسـتـمــرار األزم ــة السياسية بــن األح ــزاب
والصراعات بني القوى التي تؤمن بالدولة
والقانون ،وبني قوى تريد أن يكون العراق
ساحة حرب وفوضى كبيرة» ،معتبرًا أن
ُ
«التغييرات األمنية الـتــي تستحدث بني
فـتــرة وأخـ ــرى لــن تـكــون مـجــديــة فــي حــال
استمرت الخطط األمنية التقليدية كأداة
للعمل ،بالتالي يحتاج العراق إلى أدوات
أمـنـيــة وخ ـطــط واس ـتــرات ـي ـج ـيــات جــديــدة
وحديثة» .وأضاف في حديث مع «العربي
الـجــديــد» أن «ه ـنــاك حــديـثــا سياسيًا عن
أن بعض التغييرات فــي مناصب الـقــادة
األمـ ـنـ ـي ــن ت ــأت ــي ض ـم ــن خ ـط ــة س ـيــاس ـيــة
أي ـضــا ،وتـتـهــم بـعــض الـجـهــات الكاظمي

معلومات استخبارية
عن مخططات إرهابية
الستهداف بغداد
التحاصص في المناصب
األمنية سبب خراب
المنظومة العسكرية

بــأنــه يسعى للسيطرة عـلــى جميع قــادة
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة امل ـه ـم ــة ،ل ـك ــن حـكــومــة
الكاظمي ّ
تبرر تلك التغييرات وعمليات
االسـ ـتـ ـب ــدال ب ــال ـح ــاج ــة لـ ــذلـ ــك» .وتـعـتـمــد
السلطات األمنية بالعادة طريقة «النشر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،الـ ـت ــي ت ـت ـم ـثــل ب ــاالن ـت ـش ــار
العسكري واألمني املكثف ،ويترافق ذلك
مع نصب حواجز تفتيش ونقاط مراقبة
في أغلب مناطق البالد ،وتحديدًا بغداد،
ال سيما املحيطة باملنطقة الخضراء ،التي
تضم السفارة األميركية ومقار البعثات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وامل ـ ـبـ ــانـ ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك تـ ـح ــدث فـ ــي بـعــض
األحيان عمليات إرهابية ،ليؤكد مراقبون
عقبها أن آلـيــة إدارة مـلــف األم ــن تحتاج
إلى تحديثات .من جهته ،أشــار املتحدث
باسم قيادة العمليات العراقية املشتركة
الـلــواء تحسني الخفاجي ،في اتصال مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أن «ب ـغــداد عــادة
ّ
تتعرض إلى تهديدات أمنية من فلول
ما
وبقايا تنظيم «داعــش» ،وتمارس القوى
األمنية دورها في االستعداد ألي هجمات
م ـح ـت ـم ـلــة ،وه ـ ــذا أمـ ــر يـنـتـهــي م ــع زيـ ــادة
التنسيق بني الـقــوات األمنية والحكومة
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ــدري ــب ال ـج ـيــد وال ـتــرقــب
الــذكــي ،لكن الــوضــع حاليًا مسيطر عليه
في بغداد» ،مضيفًا أن «القيادة العراقية
املـمـثـلــة بــالـقــائــد ال ـع ــام ل ـل ـقــوات املسلحة
تملك جميع األوراق واألفـكــار وهــي على
ع ـلــم ب ـكــل ت ـفــاص ـيــل ال ــوض ــع األمـ ـن ــي في
ال ـبــاد ،بالتالي فــإن اسـتـحــداث أي غرف
أمنية جديدة ،يعني أن هناك حاجة ماسة
لتعزيز األمن» ،معتبرًا أن «وجود قيادات
أمـنـيــة جــانـبــي ال ـكــرخ والــرصــافــة ،فرصة
لتعزيز األمن في جانبي العاصمة».
أم ـ ــا ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي والـ ـب ــاح ــث أح ـمــد
الشريفي ،فلفت إلى أن «الكاظمي يعلم
أن التحاصص في ملف املناصب األمنية
ه ــو س ـبــب خـ ــراب امل ـن ـظــومــة الـعـسـكــريــة
واألمنية ،لذلك يضع األحزاب في موقف
مـ ـح ــرج ب ـع ــد كـ ــل ف ــاجـ ـع ــة ،كـ ــي ي ـبــاشــر
بـتـصـحـيـحــات ال تـعــارضـهــا األح ـ ــزاب».
وأك ـ ــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن «ق ـي ــادة
عـمـلـيــات ب ـغــداد فـشـلــت خ ــال الـسـنــوات
املــاضـيــة فــي تحقيق أي إن ـج ــازات ،كما
أن األح ــزاب الشيعية ،وتحديدًا منظمة
بشكل شبه كلي،
«بــدر» ،تسيطر عليها
ٍ
ب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ت ـش ـك ـيــل ق ـ ـيـ ــادات فــرعـيــة
ل ـل ـكــرخ وال ــرص ــاف ــة تـتـبــع ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
للقوات املسلحة هي خطوة ذكية».
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شرق
غرب
العراق :اعتقال اثنين من
مستهدفي الناشطين
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة فــي
م ـحــاف ـظــة ذي قـ ــار ج ـن ــوب ال ـب ــاد،
أمــس األرب ـع ــاء ،القبض على اثنني
من العناصر املتورطة باستهداف
ناشطني في مدينة الناصرية .وجاء
ذل ـ ــك ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اس ـت ـه ــداف
منزل الناشط في الحراك الشعبي،
سـ ــام ال ـع ـص ـمــي ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك في
حـمـلــة «م ـنــع اإلف ـ ــات م ــن ال ـع ـقــاب»
التي نظمها متظاهرون وناشطون
ع ــراقـ ـي ــون داخ ـ ـ ــل وخـ ـ ـ ــارج الـ ـب ــاد،
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـم ـح ــاس ـب ــة مــرت ـك ـبــي
الجرائم واالنتهاكات.
(العربي الجديد)
 ...وقتلى وجرحى في
اعتداء لـ«داعش»

أفـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة ع ــراق ـي ــة،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ب ـس ـقــوط قتيلني
و 4جــرح ــى م ــن ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي
ّ
جراء اعتداء لعناصر من «داعش»
اس ـت ـهــدف مـقــر ال ـف ــوج ال ـثــانــي في
ب ـل ــدة مـطـيـبـيـجــة شـ ــرق مـحــافـظــة
ص ــاح الــديــن شـمــال ب ـغــداد ،فيما
أكد مسؤولون أمنيون أن التنظيم
يحاول زيــادة هجماته خالل فترة
ع ـي ــد األضـ ـح ــى (ص ـ ـ ــادف أول مــن
أم ــس ال ـث ــاث ــاء) وم ــا يـلـيـهــا .وفــي
م ـح ــاف ـظ ــة ديـ ــالـ ــى ،شـ ـم ــال شــرقــي
ب ـغ ــداد ،نـجــا منتسب فــي الجيش
من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة
استهدفت منزله في جلوالء.
(العربي الجديد)

عون :االستشارات النيابية
في موعدها
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي مـيـشــال
ع ــون ،فــي تـغــريــدة أم ــس األرب ـعــاء،
أنه «حسمًا ألي اجتهاد أو إيحاء،
فإن االستشارات النيابية ستجرى
ف ــي م ــوع ــده ــا ،وأي ط ـلــب محتمل
لـتــأجـيـلـهــا ي ـجــب أن ي ـك ــون م ـبــررًا
ً
وم ـ ـع ـ ـلـ ــا» .وك ـ ـ ــان عـ ـ ــون قـ ــد حـ ـ ّـدد
اإلثنني املقبل موعدًا لالستشارات
النيابية لتسمية رئيس الحكومة،
بعد اعـتــذار رئيس ال ــوزراء املكلف
سعد الـحــريــري الخميس املاضي
بعد  9أشهر من تكليفه باملهمة.
(العربي الجديد)
فرنسا :تحقيق حول
تشبيه ماكرون بهتلر
فـ ـت ــح ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،أم ــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،تـحـقـيـقــا ب ـش ــأن الف ـتــات
ّ
شبهت الرئيس إيمانويل ماكرون
(الـصــورة) بالزعيم النازي أدولف
هتلر .وكان مواطن فرنسي ُيدعى
م ـي ـش ـي ــل أن ـ ـجـ ــي فـ ـ ـل ـ ــوري ق ـ ــد ق ــام

عشرات القتلى والجرحى باالعتداء في ضاحية الصدر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

تقرير

معاقبة أقارب المعارضين في مصر :أنس البلتاجي نموذجًا

تمثّل حالة أنس البلتاجي
مثاًال على معاقبة
أشخاص في مصر
لكونهم أقرباء معارضين
أو منتقدين للنظام
الحاكم
القاهرة ـ العربي الجديد

بـعــد أكـثــر مــن سـبــع س ـنــوات مــن الـحـبــس بال
أحـكــام ،أي مــا يقرب مــن  2700يــوم ،قــال أنس
الـبـلـتــاجــي ،نـجــل الـقـيــادي ال ـبــارز فــي جماعة
«اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» ،محمد الـبـلـتــاجــي ،إنــه
ّ
يـشـعــر بــالـخـطــر ع ـلــى ح ـيــاتــه ومـ ــل الـصـمــت.
وحسب ما نقلته مصادر أسرية ومحامون،
قــال أنــس البلتاجي للقاضي فــي آخــر جلسة
أمام النيابة ،إنه يعاني من تدهور في صحته
الـجـســديــة والـنـفـسـيــة ،نـتـيـجــة س ــوء أوض ــاع
االح ـت ـجــاز وال ـح ـبــس االنـ ـف ــرادي ب ــا أف ــق وال
م ـحــاك ـمــة ،وتـ ـج ــاوز ال ـح ــد األق ـص ــى للحبس
االحتياطي بكثير .وأضاف «أوضاع الحبس
سيئة ومخالفة لالئحة السجون واملواثيق،
واالح ـت ـجــاز نفسه غـيــر قــانــونــي بـعــد تـجــاوز
مدة الحبس والتجديد املستمر من دون ّنية
لإلحالة ومن دون أي داع منطقي».
مع ذلك ،وبعد ثالثة أحكام بالبراءة من محاكم
الـجـنــايــات والـجـنــح وقـ ــرار محكمة جـنــايــات

القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخالء سبيله،
تــم التحقيق مــع أن ــس محمد الـبـلـتــاجــي ،في
قضية جديدة تم إعدادها بينما كان قد قضى
في السجن خمس سنوات ،ليتواصل حبسه
منذ اعتقاله في .2013
ل ــم ي ـخــرج أن ــس الـبـلـتــاجــي م ــن مـحـبـســه منذ
عـ ــام  ،2013ب ــل جـ ــرى اح ـت ـج ــازه ف ــي زن ــزان ــة
فــرديــة ،يتعرض داخلها للتنكيل والحرمان
مــن التريض والطعام والـشــراب حتى ســاءت
حــال ـتــه ال ـص ـح ـيــة بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة ،م ــن دون
ت ــوف ـي ــر أي رع ــاي ــة ط ـب ـيــة لـ ــه ،ك ـم ــا أنـ ــه ُح ــرم
م ــن اس ـت ـك ـم ــال دراس ـ ـتـ ــه ،وقـ ــد ُرفـ ـض ــت كــافــة
الطلبات التي ّ
تقدمت بها أســرتــه ومحاموه
لدخول االمتحانات الجامعية ،حسب أسرته
وم ـحــام ـيــه ،عـلـمــا أن ــه ط ــال ــب بـكـلـيــة الـتــربـيــة
ال ـن ــوع ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ع ّــن شـ ـم ــس .ك ـم ــا أن
إدارات السجون التي تنقل بينها لــم تسمح
له بإدخال كتبه الدراسية أو أي كتب أخــرى،
باإلضافة إلــى انتهاك حقه وحــق أبيه في أن
يحتجزا مـ ًـعــا ،وفقًا ملــا ينص عليه قــانــون ّ
لم
الشمل .ألقي القبض على أنس البلتاجي ،في
اليوم األخير من عام  .2013لم يخرج أنس من
محبسه منذ عام  2013وكان عمره حينها 19
عــامــا ،وتــم تدويله فــي أربــع قضايا مختلفة،
حـصــل عـلــى ال ـب ــراءة فــي قضيتني مـنـهــا ،من
محاكم الجنايات والجنح ،وإخالء سبيل من
قضية ثالثة .لكن السلطات املصرية ،قررت أن
تضمه إلــى قضية رابـعــة لتبقيه سجينًا في
قـضـيــة راب ـعــة بتهمة االن ـض ـمــام إل ــي جماعة
إرهابية.
حـصــل أن ــس الـبـلـتــاجــي عـلــى أح ـك ــام ال ـب ــراءة

ف ــي قـضـيــة االعـ ـت ــداء عـلــى أح ــد املــوظ ـفــن في
س ـج ــن ال ـع ـق ــرب أثـ ـن ــاء زي ـ ــارة وال ـ ــده وك ــان ــت
والـ ــدتـ ــه م ـت ـه ـمــة م ـع ــه ف ــي ال ـق ـض ـيــة نـفـسـهــا،
وتمت تبرئتها أيضًا من القضية التي وقعت
أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام .وحصل على
البراءة في القضية املعروفة إعالميًا بقضية
«خلية املاريوت» رقم  1145لسنة  2014والتي
حكم عليه فيها بسنتني وذلك عام  ،2016لكنه
في م ــارس/آذار  2018تم نقض الحكم وحكم
له بالبراءة.
وفــي أكتوبر/تشرين األول ُ 2015حـكــم عليه
ُ
بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتهم
فيها بحيازة ســاح ،من دون تقديم أي دليل
على ذلك ،سوى املقطع املصور الذي أجبر هو
وشقيقه على تصويره ،إال أن محكمة النقض
ألغت الحكم وقضت بـبــراءة أنــس عــام ،2018
ومع ذلك ظل محبوسًا.
وب ـعــد إخ ــاء سـبـيـلــه ،فــي  13فـبــرايــر/شـبــاط
 ،2020ت ــم ت ــدوي ــره ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ذمــة
ق ـض ـيــة ج ــدي ــدة ،وقـ ـ ــررت ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة
العليا ،حبسه  15يومًا على ذمة قضية جديدة
بعد قرار إخالء سبيل صادر منذ أسبوع من

حرم أنس البلتاجي
ُ
من استكمال دراسته
الجامعية

تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640
لـسـنــة  .2018وك ــان ــت إدارة الـسـجـنــن تخبر
أسرته صراحة أنه كونه نجل البلتاجي ،فإن
هذا يعطيه امتيازًا سلبيًا عن بقية املعتقلني
اآلخ ــري ــن ،ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ت ــم اح ـت ـج ــازه في
زنزانة فردية ،يتعرض داخلها للتعذيب.
ل ـك ــن «الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي م ـص ــر ي ـح ــاك ــم وي ـع ــاق ــب
أش ـخ ــاص ــا ل ـكــون ـهــم ف ـق ــط أقـ ــربـ ــاء ومـ ــن أس ــر
م ـع ــارض ــن أو م ـن ـت ـقــديــن ل ــه وس ـ ـ ــواء ك ــان ــوا
مـتـهـمــن أو م ـغ ـتــربــن ،وبــال ـط ـبــع ي ـن ــال ذوو
أعضاء وقيادات جماعة اإلخوان نفس األذى،
إذ ت ـ ّ
ـوج ــه لـهــم نـفــس االت ـه ــام ــات ال ـتــي تــوجــه
لــذويـهــم ،ويـتــم اسـتـخــدام ه ــذا الـنـهــج أحيانًا
لـلـضـغــط ع ـلــى امل ـت ـهــم أو امل ـغ ـت ــرب امل ـع ــارض
وامل ـن ـت ـق ــد ،أو كــان ـت ـقــام م ـنــه ع ـبــر اس ـت ـهــداف
أقــربــائــه ،دونـمــا اعتبار للدستور أو القانون
ودون أي احـ ـت ــرام ل ـق ـيــم وات ـف ــاق ـي ــات حـقــوق
اإلن ـســان» ،هــذا مــا خلصت إليه ورقــة حديثة
صــادرة عن الشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلنـ ـس ــان (م ـن ـظ ـمــة مـجـتـمــع م ــدن ــي مـصــريــة)
بـ ـعـ ـن ــوان «أس ـ ــرت ـ ــك ت ـح ــت إيـ ــدي ـ ـنـ ــا» ،فـ ــي 26
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2020وكـ ــان أنــس
البلتاجي أحد نماذج هذه الورقة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الــدسـتــور املـصــري ينص
في املادة  95منه على أن «العقوبة شخصية،
وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال
توقع عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال
على األفـعــال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون»،
إال أن «القانون والدستور شــيء ،ومــا يحدث
على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف
ومتعارض معهما» ،حسب الورقة.

ب ـت ـع ـل ـيــق الفـ ـت ــات ع ـل ــى ال ـل ــوح ــات
اإلعــانـيــة فــي مدينتي فــار تولون
وس ــن س ــور م ـيــر ،تـشـ ّـبــه مــاكــرون
بهتلر ،بسبب سياساته املتعلقة
بــوبــاء كــورونــا ،وإلــزامــه العاملني
في القطاع الصحي بأخذ اللقاح.
وكتب أعلى الالفتات «كــن مطيعًا
و«استح».
وخذ اللقاح»،
ِ
(األناضول)

ستة أشهر «مملة» لكن
«مهمة» لبايدن
ّ
ل ــخ ــص ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي جــو
بـ ــايـ ــدن ،خ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال ،أول مــن
أمـ ــس ،ألع ـض ــاء إدارت ـ ــه ف ــي البيت
األبـيــض ،بكلمتي «ممل» و«مهم»
رهانه في األشهر الستة األولى من
واليته الرئاسية ،إذ إنه تركز على
ص ـلــب ال ـق ـضــايــا أك ـث ــر م ــن الـشـكــل
إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
قلب اللعبة الدولية .ويــرى بايدن
أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـخ ــوض
«منافسة» وجــوديــة مــع دول مثل
الصني «الـتــي تعتقد أن املستقبل
ملك لالستبداد» ،وهو يريد إثبات
أن «الديمقراطية يمكنها أن تفعل
امل ــزي ــد» ف ــي االب ـت ـك ــار أو مـحــاربــة
تغير املناخ وتأمني االزدهار.
(فرانس برس)
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تقرير

ال تزال تونس
تعيش دوامة
الخالفات بين
األطراف الداعمة
للحكومة
والمعارضة لها،
في ظل مرور البالد
بمرحلة حرجة
نتيجة تفشي
كورونا .وفيما
تضغط المعارضة
لإلجهاز على
الحكومة ،تبحث
األغلبية النيابية عن
ّ
تمكنها من
حلول
تالفي دفع ضريبة
الفشل

سجلت زحمة أمام مراكز التلقيح بعد دعوة مهدي لحمالت تلقيح مفتوحة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تونس في
دوامة الخالفات
انتقادات
«النهضة»
رغم أن «النهضة» كانت
قد دعت لتغيير وزير
الصحة فوزي مهدي،
فإنها انتقدت تعيين وزير
بالنيابة .وكتب القيادي
فيها سمير ديلو على
«فيسبوك»« :اللهم إن هذا
عبث ،وزير صحة بالنيابة
في بالد تعيش حربًا على
الوباء ...وزير يدير وزارتين
تتطلّب كل وزارة منهما
تفرغًا؟».

هل يدفع المشيشي ثمن
صراع األغلبية والمعارضة؟
تونس ـ وليد التليلي

تـ ـعـ ـي ــش ت ـ ــون ـ ــس مـ ــرح ـ ـلـ ــة ح ــرج ــة
ّ
صحية بــاألســاس ،نتيجة
للغاية،
لتفشي وباء كورونا وحصده مئات
األرواح والضغط الكبير على املستشفيات،
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا بسبب تــراجــع كل
املؤشرات وتراكم الديون ،وسياسيًا نتيجة
لـكــل ذلـ ــك ،بـسـبــب عـجــز الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
ّ
عــن ال ـتــوافــق عـلــى حــد أدن ــى مـشـتــرك يمكن
من تجاوز املرحلة الحرجة ،ثم االتفاق على
خريطة طريق للمرحلة املقبلة.
وت ـج ـمــعامل ـع ــارض ــة ك ــل ج ـهــودهــا لــإجـهــاز
ّ
تتخبط
على حكومة هشام املشيشي ،التي
فــي مشاكل الجائحة وضعف أدائ ـهــا ،فيما
تـبـحــث األغـلـبـيــة الـنـيــابـيــة الــداع ـمــة لـهــا عن
ّ
حـلــول تمكنها مــن تــافــي دفــع ضريبة هذا
الفشل ،وإن كان على حساب املشيشي نفسه،

على الرغم من أنها تتمسك به حاليًا ،ألنه ال
ً
خيار لها أصال غير ذلك في الوقت الراهن.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مـ ـ ــن امل ـش ـي ـش ــي
الستعادة املبادرة ،أعلنت رئاسة الحكومة
م ـســاء ال ـثــاثــاء إق ــال ــة وزي ــر الـصـحــة ف ــوزي
مهدي وتكليف وزيــر الـشــؤون االجتماعية
مـحـمــد ال ـطــراب ـل ـســي ب ـم ـهــام وزيـ ــر الـصـحــة
باإلنابة .وجاءت اإلقالة بعد يوم واحد من
دعــوة مهدي إلــى حمالت مفتوحة للجميع
للتلقيح في  29مركزًا خــال أول يومني من
عيد األضحى (الثالثاء واألربعاء) .وحسب
م ـقــاطــع ف ـيــديــو بـثـهــا ن ـش ـطــاء ع ـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي حصل ازدح ــام كبير
وتدافع أمام هذه املراكز .واجتمع املشيشي
ً
مساء الثالثاء بكوادر وزارة الصحة ،قائال
إن «ق ـ ــرار اس ـتــدعــاء الـتــونـسـيــن إل ــى تلقي
التلقيح يــوم عيد األضـحــى ق ــرار شعبوي،
يمكن وصفه باإلجرامي ،خصوصًا أن فيه

تهديدًا لصحة التونسيني والسلم األهلي»،
ح ـس ــب بـ ـي ــان ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .واع ـت ـبــر
املشيشي أن تعطيل التعديل الــوزاري الذي
اقـتــرحــه فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي املاضي
«تـسـ ّـبــب فــي ك ــوارث ،خصوصًا فــي القطاع
الـ ـصـ ـح ــي» ،ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـي ــره .ف ـي ـمــا رأى
مراقبون أن مهدي كان «كبش فداء» لألزمة
الصحية الكبيرة التي تمر بها تونس.
وفي سياق هجوم املعارضة على الحكومة،
كـتــب األم ــن ال ـعــام لــ«الـتـيــار الــديـمـقــراطــي»
امل ـ ـعـ ــارض ،غ ـ ــازي الـ ـش ــواش ــي ،ف ــي تــدوي ـنــة
مقتضبة نشرها على صفحته الرسمية على
«فيسبوك» قبل أيــام« :بالفعل يجب إيقاف
هذا السيرك الذي يسمى حكومة املشيشي».
كـمــا تـطــالــب بقية ق ــوى املـعــارضــة بإسقاط
الحكومة أيضًا ورحيل املشيشي ،وتحاول
إدخــال تغييرات على التوازنات البرملانية،
مستغلة خالفات كتلتي «اإلصالح» و«تحيا
ت ــون ــس» ،ال ــداع ـم ـت ــن ل ـح ـكــومــة املـشـيـشــي،
مــع كــل مــن حركة «النهضة» وحــزبــي «قلب
تــونــس» و«ائ ـت ــاف ال ـكــرامــة» .وتـسـعــى إلــى
التقاط هذه الفرصة النادرة ملحاولة إيجاد
ّ
أغلبية تمكنها من سحب الثقة من رئيس
البرملان راشد الغنوشي ،الذي ال يزال يتلقى
العالج من تبعات إصابته بكورونا ،إال أن
هذا ال يــزال أمـرًا صعبًا ،ألن «تحيا تونس»
لــم يـحــدد موقفه بــوضــوح مــن هــذه املسألة
لـغــايــة اآلن ،ورب ـمــا يـتــم ال ـتــوافــق مـعــه على

دعوات للتظاهر في
 25الحالي من دون
معرفة الجهات خلفها

انـضـمــام شخصيات مــن ال ـحــزب للحكومة
ويبقى في االئتالف.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،تشهد مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي منذ أيام دعوات إلى التظاهر يوم
 25يــولـيــو/تـمــوز الـحــالــي ،ال ــذي يـتــزامــن مع
ذكــرى عيد الجمهورية ،بهدف حــل البرملان
وإس ـقــاط الـحـكــومــة ،مــن دون أن تـكــون لهذه
الدعوات خلفيات محددة أو جهات معلومة.
وفيما تداول البعض أن الحزب «الدستوري
الحر» ،الذي تترأسه عبير موسي ،يقف وراء
هــذه الــدعــوات ،حــذرت مــوســي أنـصــارهــا من
االن ـخــراط فــي الــدعــوة إلــى التظاهر ألنـهــا ال
تعنيها .وقــالــت مــوســي ،فــي فـيــديــو نشرته
قـبــل أي ــام ،إن «ه ـنــاك شيئًا مــا يـحــدث بلون
ّ
ويسوق لوجوه جديدة ،وإن الدعوة
جديد،
إل ــى الـتـظــاهــر ي ــوم  25يــولـيــو مــن جـهــة غير
معلومة ،ومن دون أسماء منظمني ،أو تحديد
برنامج واضــح ،تبعث على الريبة في نوايا
الجهة التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها،
وال تعنينا إطالقًا ولن ننخرط فيها».
وترى قيادات عديدة من «النهضة» أن سبب
هذه املوجة املعارضة الجديدة هو دعوتها
إل ــى تشكيل حـكــومــة سـيــاسـيــة جــديــدة ،ألن
املـعــارضــة تــريــد أن يبقى األم ــر على مــا هو
عـلـيــه ،حـكــومــة مـشـلــولــة بـنـصــف أعـضــائـهــا
فـقــط ،وأداء ضعيف وغـضــب شعبي .ورأى
الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـ ـب ـ ــارز فـ ــي «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،مـحـمــد
القوماني ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «إع ـ ــان الـنـهـضــة ع ــن مـ ـب ــادرة الـحـكــومــة
الـسـيــاسـيــة أحـ ــدث ع ــدة ردود أف ـع ــال داخ ــل
ال ـبــرملــان ،حـتــى أن بـعــض األح ـ ــزاب صـ ّـعــدت
من لهجتها ضد النهضة ،وتحدثت مجددًا
عــن سـحــب الـثـقــة مــن رئـيــس ال ـبــرملــان .ولكن
ال ـت ـصــويــت األخ ـي ــر ب ـخ ـصــوص اإلج ـ ـ ــراءات
االستثنائية في البرملان ،وحصول االئتالف
البرملاني على  109أص ــوات ،على الرغم من
معارضة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية
والدستوري الحر ،كان أكبر رد وتأكيد على
استحالة تمرير عريضة سحب الثقة ،ألنها
ال تتوفر على األغلبية ،والعمل باإلجراءات
االستثنائية ال يسمح بذلك».
وأوض ــح القوماني أن «خـيــار التوجه نحو
ح ـكــومــة سـيــاسـيــة ن ــاتــج ع ــن تـقـيـيــم سلبي
ألداء حكومة املشيشي في مواجهة قضيتني
لهما األولوية :مواجهة جائحة كورونا ،ألن
هـنــاك ضعفًا فــي إدارة األزم ــة وس ــوء إدارة
مــن قـبــل وزارة ال ـص ـحــة ،خـصــوصــا الـتــأخــر
في جلب اللقاحات ،إلى جانب ضعف األداء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،وال ــدلـ ـي ــل أنـ ــه ع ـن ــدم ــا ط ــرح
هـ ــذا امل ــوض ــوع ب ـق ــوة الح ـظ ـنــا تـحـسـنــا في
األداء ،خـصــوصــا خ ــال األســابـيــع األخ ـيــرة.
واملـســألــة الثانية تفاقم األزم ــة االقتصادية
واملــالـيــة ،والضعف الــواضــح فــي التفاوض،
وجلب املوارد الضرورية لتغطية العجز في
امليزانية ودفع الدين العمومي في آجاله».
ً
واعتبر القوماني أن هناك «شـلــا حكوميًا
ب ـس ـبــب م ــا ح ـصــل م ــع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ق ـيــس س ـع ـ ّـي ــد ،ورفـ ـض ــه أداء ي ـمــن الـ ـ ــوزراء
الـجــدد الــذيــن ص ــادق عليهم الـبــرملــان ،ولكن
أي ـضــا بـسـبــب ض ـعــف رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة في
ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول م ــع ق ــرط ــاج .وبــال ـتــالــي
فاألزمة تتفاقم ،واملساءلة الشعبية متجهة
للنهضة بصفتها الحزب األول في البرملان،
على الــرغــم مــن أنـهــا ليست الـحــزب األغلبي
وال ـحــاكــم» .وأك ــد أن «الـنـهـضــة تــدفــع الكلفة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن دون أن ت ـم ـســك ب ـج ــزء مــن
دواليب الحكومة ،ناهيك عن التعيينات من
دون استشارة األحزاب والقرارات السياسية
فــي غير موضعها ،كــالــزيــادات األخ ـيــرة في
ب ـعــض املـ ـ ــواد وال ـق ـط ــاع ــات» .ول ـف ــت إ ّلـ ــى أن
«هناك أيضًا مسألة مهمة أخرى ،تتمثل في
غياب التضامن البرملاني بني الكتل الداعمة
للحكومة .فالنهضة تدفع نحو تمرير قوانني
مهمة لتحسني حياة التونسيني ،ولكن بقية
الـشــركــاء ،ككتلتي اإلص ــاح وتحيا تونس،
تصوتان ضد ذلك مع املعارضة» .وأشار إلى
ّ
تحمل مسؤوليتها من
أن «النهضة ق ــررت
خالل هذه املبادرة السياسية».

متابعة

يصعد :قصف إدلب وحصار درعا
النظام السوري
ّ
يكثف النظام السوري
استهدافاته لريف إدلب،
فيما يتعرض لهجمات
في البادية ،ويواصل
سكان درعا البلد
مقاومة حصاره
أمين العاصي

ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري عــن
اسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب خ ــال
أيــام عيد األضحى ،التي بــدأت أول من أمس
ال ـث ــاث ــاء ،ح ـيــث ش ـه ــدت ب ـل ــدات ه ــذا الــريــف
امللتهب العديد مــن الـخــروقــات التـفــاق وقف
إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـق ـتــرب فيه
ال ـح ـص ــار م ــن ق ـبــل هـ ــذه الـ ـق ــوات واألجـ ـه ــزة
األمنية التابعة للنظام على حي درعا البلد،
جنوب سورية ،من إتمام شهر كامل ،بعدما
بدأ في  25يونيو/حزيران املاضي.
وب ـح ـســب م ـص ــادر مـحـلـيــة ،ف ـقــد اسـتـهــدفــت
قوات النظام ،أمس األربعاء ،بقصف مدفعي
وص ــاروخ ــي ،منطقة جـبــل ال ــزاوي ــة فــي ريــف
إدلب الجنوبي ،ملحقة أضرارًا في ممتلكات
املدنيني ،مع استمرار طائرات االستطالع في
التحليق بشكل مكثف فــوق املنطقة .وشهد
م ـســاء أول مــن أم ــس مـقـتــل م ــدن ــي ،وإصــابــة
نـحــو  20آخــريــن ،بينهم خمسة أط ـفــال ،إثــر

اس ـت ـهــداف سـيــارتـهــم مــن قـبــل ق ــوات الـنـظــام
واملليشيات املـســانــدة لـهــا ،ب ـصــاروخ موجه
بني بلدتي بداما والزعينية قرب مدينة جسر
الشغور في ريف إدلب الغربي.
ويـتــركــز الـقـصــف املــدفـعــي وال ـصــاروخــي من
قبل قوات النظام ،على منطقة جبل الزاوية،
التي ال يــزال معظمها تحت سيطرة فصائل
املـعــارضــة ،مــا يشير إلــى احـتـمــال قـيــام هذه
القوات بعمل عسكري ضد املنطقة ،املشرفة
ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4وال ـ ــذي تعد
السيطرة عليه من أولويات النظام.
م ــن ج ـه ـتــه ،اس ـت ـب ـعــد ال ـق ـي ــادي ف ــي فـصــائــل
املـ ـع ــارض ــة ،ال ـع ـق ـيــد م ـص ـط ـفــى ال ـب ـك ــور ،فــي
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ح ـصــول عمل
ع ـس ـكــري ب ـ ـ ّـري م ــن ق ـبــل ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام على
ريــف إدلــب الجنوبي .وأشــار البكور ،إلــى أن
تـقــدم ق ــوات النظام خــال الـسـنــوات املاضية
«ج ــاء فــي سـيــاق تـفــاهـمــات أسـتــانــة لتوزيع
مناطق السيطرة» ،مضيفًا أن «ما ّ
تسرب من
معلومات عن الجولة األخيرة من محادثات
ه ــذا املـ ـس ــار ،ي ــؤك ــد وج ـ ــود خ ــاف روس ـ ــي -
تركي حول املنطقة جنوب الطريق أم  ،4علمًا
بأن االجتماع انتهى بتثبيت الوضع الراهن
حتى الجولة املقبلة من هذا املسار».
وتشير املعطيات إلى أن الشمال الغربي من
ســوريــة ،لــن ينعم باستقرار نسبي مــن دون
اتفاق تركي  -روسي حول ملفات عدة ،أبرزها
الطريق الدولي واستعادة الحركة التجارية
عـلـيــه ،وف ـتــح امل ـعــابــر الــداخ ـل ـيــة ب ــن مناطق
امل ـع ــارض ــة والـ ـنـ ـظ ــام ،ال ـ ــذي ي ــأم ــل بــإن ـعــاش
اقـتـصــاده فــي ح ــال ع ــودة الـتـبــادل الـتـجــاري

بــن مناطقه والـشـمــال ال ـســوري عـمــومــا .في
غضون ذلك ،ال تزال البادية السورية مترامية
األطــراف مسرحًا لعمليات عسكرية من قبل
ف ـل ــول تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ض ــد ق ـ ــوات ال ـنـظــام
ومليشيات محلية وإيرانية تساندها ،وهو
مــا يستدعي قصفًا جــويــا روسـيــا يـبــدو أنه
غير قادر على ّ
الحد من نشاط التنظيم الذي
يـتـحــرك عـلــى ط ــول الـبــاديــة املـعـ ّـادلــة لنصف
مـســاحــة س ــوري ــة وعــرض ـهــا .ون ــف ــذ الـطـيــران
ال ــروس ــي ،أول م ــن أم ــس ،أك ـثــر م ــن  50غ ــارة
ج ــوي ــة ع ـلــى م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
الـبــاديــة ،بحسب «املــرصــد ال ـســوري لحقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن سـ ــت م ـقــاتــات
روسية تناوبت على قصف كهوف ومغاور

واق ـع ــة ض ـمــن ري ــف ح ـم ــاة ال ـشــرقــي وب ــادي ــة
م ـعــدان فــي الــرقــة ،وبــاديــة حـمــص الشرقية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـحـيــط ج ـبــل ال ـب ـش ــري عند
الحدود اإلدارية بني الرقة ودير الزور .وجاء
القصف عقب مقتل أربعة من عناصر قوات
الـنـظــام بــرصــاص خــايــا «داع ــش» املنتشرة

يستهدف النظام
منطقة جبل الزاوية
المشرفة على «أم »4

يقترب حصار درعا البلد من بلوغ الشهر (محمد أبازيد/فرانس برس)

في بادية تدمر بريف حمص الشرقي ،خالل
قـيــام مجموعات عسكرية مــن ق ــوات النظام
بعمليات تمشيط فــي الـبــاديــة ،حيث وقعت
هــذه املـجـمــوعــات بكمني لعناصر التنظيم،
وف ـ ــق «امل ـ ــرص ـ ــد» .وجـ ـ ــرى ت ـش ـي ـيــع ج ـثــامــن
القتلى أول من أمس ،من املستشفى العسكري
في مدينة حمص.
في مــوازاة ذلــك ،يبلغ الحصار الــذي فرضته
ق ــوات الـنـظــام على درع ــا البلد فــي محافظة
درع ـ ـ ــا ،ج ـن ــوب ــي سـ ــوريـ ــة ،الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس،
يومه الــ ،28في محاولة من النظام وداعميه
ّ
ال ـ ــروس إلج ـب ــار س ــك ــان ال ـح ــي ع ـلــى تسليم
السالح والرضوخ لسلطة هذا النظام ،الذي
لــم يستطع الـسـيـطــرة عـلــى كــامــل املحافظة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أبـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــود الـ ـ ـح ـ ــوران ـ ــي ،وه ــو
متحدث باسم «تجمع أح ــرار ح ــوران» الــذي
يـنـشــط ف ــي مـتــابـعــة أخ ـب ــار مـحــافـظــة درع ــا،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «ال تطور
جديدًا على الوضع» ،مضيفًا أنه «ال يزال في
حي درعــا البلد كما هو ،بعد نحو شهر من
الحصار» .من جهته ،أشار الناشط اإلعالمي
أبــو الطيب ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
إلى أن « 11ألف عائلة تعاني من وطأة حصار
شديد من قبل قوات النظام منذ نحو شهر»،
مــوض ـحــا أن هـ ــذه الـ ـق ــوات «أغ ـل ـق ــت امل ـعــابــر
التي تصل أحياء درعــا البلد ببقية املناطق
داخــل املحافظة» .ويطالب النظام والجانب
الروسي بتسليم أهالي درعا البلد سالحهم
الفردي ومطلوبني لألجهزة األمنية التابعة
ل ـل ـن ـظــام ،إال أن ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ومـمـثـلــي
عشائر درعا البلد ،رفضوا هذه املطالب.

قضية
ت ــواج ــه خ ـط ــط ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
جــو بــايــدن ،لترفيع مـســألــة احـتــرام
حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
والـقـضــايــا اإلنـســانـيــة واملجتمعية املرتبطة
ب ـه ــا ،عــراق ـي ــل م ــن ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،واملـتـهـمــة
أنظمتها بشتى أنواع االنتهاكات الحقوقية،
ً
فضال عــن ال ــدول التي لــم تنفض عنها غبار
ً
الحروب التي عانت منها طويال .وفي جنوب
السودان ،الدولة التي احتفلت في  9يوليو/
تـمــوز الـحــالــي ،بعيد انفصالها الـعــاشــر عن
الـســودان ،تبدو انتكاسة بايدن جلية ،حيث
لم تبصر املحكمة الجنائية ملحاسبة مجرمي
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـت ــي دارت ف ــي هـ ــذا الـبـلــد
حديث النشأة ،عام  ،2013النور بعد ،ال سيما
منذ أن تعهد الرئيس األميركي األسبق باراك
أوب ــام ــا ب ــأن تـمـنــح بـ ــاده لـجـنــوب ال ـس ــودان
حوالي  5ماليني دوالر إلنشائها ،في .2015
وقـ ـ ّـررت إدارة بــايــدن إع ــادة تخصيص هــذه
األم ــوال لـبــرامــج أخ ــرى فــي جـنــوب ال ـســودان،
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـع ـكــس ه ــذا ال ـت ـخ ـلــي إحـبــاطــا
مـتــزايـدًا مــن قبل واشـنـطــن ،ليس فقط تجاه
رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت،
الــذي يرفض إنشاء مثل هذه املحكمة ،ومعه
نائبه ومنافسه األول ريــاك مـشــار ،بــل أيضًا
تجاه االتحاد األفريقي ،الــذي كــان املتحمس
األول إلنشاء محكمة إقليمية لجرائم الحرب
في جنوب السودان ،على أن يكون أعضاؤها
وفــري ـق ـهــا م ــن امل ـحــامــن وال ـق ـض ــاة األف ــارق ــة،
ومـنـهــم مــن ال ــدول ــة املـعـنـيــة .ويـمـلــك االت ـحــاد
ّ
األفــري ـقــي سـلـطــة إن ـش ــاء املـحـكـمــة ،لـكـنــه ظــل
مترددًا ومنتظرًا الحصول على ضوء أخضر
من األفرقاء السياسيني في جوبا.
وي ـب ــدو أن واش ـن ـطــن رض ـخــت أخ ـي ـرًا لعرقلة
ج ــوب ــا ،وت ــراج ـع ــت ع ــن رغـبـتـهــا ب ـ ــوالدة هــذه
املـحـكـمــة ،الـتــي مــن شــأنـهــا أن تكشف الكثير
م ــن ال ـف ـظ ــائ ــع ال ـت ــي ارت ـك ـب ــت خـ ــال ال ـح ــرب،
وهـ ــو رب ـم ــا م ــا ال ي ــري ــده زعـ ـم ــاء هـ ــذا ال ـب ـلــد،
الذين يتحدثون عوضًا عن ذلــك عن ضــرورة
إن ـشــاء آلـيــة لــ«املـصــالـحــة» .وخ ــال األســابـيــع
املــاضـيــة ،أعـطــت وزارة الـخــارجـيــة األميركية
إشارة بأنها ستعيد تخصيص أموال تمويل
املـحـكـمــة وتــوجـيـهـهــا إل ــى ب ــرام ــج أخـ ــرى في
ج ـنــوب الـ ـس ــودان ،م ــع إعـ ــادة ج ــزء مـنـهــا إلــى
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة .وبـحـســب مـســؤولــن في
إدارة بايدن وخبراء ،فإن الخطوة «على الرغم
مــن تــواضــع املـبـلــغ ،تشكل هزيمة للمدافعني
عن حقوق اإلنـســان ،ولــدور الــواليــات املتحدة
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان رائ ـ ـ ـ ـدًا وأس ــاسـ ـي ــا خ ـ ــال مــرح ـلــة
انتقال جنوب الـســودان إلــى االستقالل» .كما
أن الـخـطــوة تعكس بـنـظــرهــم ضــربــة ألجـنــدة

يبدو أن إمكانية رؤيــة مجرمي الحرب في جنوب الــســودان قيد
المحاكمة قد تبخرت ،مع انسحاب واشنطن من المشروع ،وهي
فرصة أخرى تضيع لمحاسبة مرتكبي الفظائع ممن هم في السلطة
حول العالم

جنوب السودان

التخلي
األميركي

تبخر فرصة محاكمة
مجرمي الحرب

بــايــدن الطموحة ،للدفع قدمًا بالديمقراطية
وحقوق اإلنـســان حــول العالم ،وانتصارًا في
ً
الوقت ذاته لسلفاكير ،الذي عمل طويال على
اعتراض إنشاء املحكمة.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مل ـج ـلــة «فـ ــوريـ ــن ب ــول ـي ـس ــي» ،أن
 2.5مـلـيــون دوالر س ــوف تـعــود إل ــى الـخــزانــة
األمـيــركـيــة ،فيما سيتم تـجــديــد اإلب ـقــاء على
منح مكتب االستشارية القضائية في االتحاد
األفريقي مبلغ مليون ونصف املليون دوالر،
كــانــت مـخـصـصــة لـتـمــويــل املـحـكـمــة ،عـلــى أن
ت ــذه ــب إلـ ــى «ب ــرام ــج أخ ـ ــرى ل ـلــدفــع بــأج ـنــدة
العدالة واملحاسبة في جنوب السودان ،بطرق
أخـ ــرى» .وأضـ ــاف« :ن ــدرك أن إن ـشــاء املحكمة
م ــن دون تـ ـع ــاون ث ــاب ــت م ــن ح ـكــومــة جـنــوب
الـســودان ،سيكون مخاطرة ،ونحن نتواصل
م ــع االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي حـ ــول أفـ ـك ــار لـلـتـقــدم
بالعدالة في هذا البلد ،حتى مع غياب تعاون
واضـ ــح م ــن ح ـكــوم ـتــه» .ل ـكــن ف ــي ال ـكــوال ـيــس،
يعرب مسؤولون أميركيون عن إحباطهم من
االتحاد األفريقي أيضًا.
وخ ـ ــرج اق ـ ـتـ ــراح إن ـ ـشـ ــاء امل ـح ـك ـم ــة املـخـتـلـطــة
لجنوب السودان ،حني خلصت لجنة تحقيق
تــاب ـعــة لــات ـحــاد األف ــري ـق ــي ف ــي  2015إل ــى أن
سلفاكير ونــائـبــه مـشــار انـخــرطــا فــي فظائع

جماعية خــال الـحــرب األهـلـيــة الـتــي اندلعت
ب ـعــد ع ــام ــن م ــن ان ـف ـص ــال ج ـن ــوب الـ ـس ــودان.
وتعهد الــرجــان فــي اتفاقني ( 2015و،)2017
رعتهما الواليات املتحدة واالتحاد األفريقي،
بدعم إنشاء املحكمة .بــدورهــا ،تعهدت إدارة
أوباما في  2015بمنح حوالي  5ماليني دوالر
إلنشائها .وأعـلــن وزي ــر الخارجية األميركي
حينها جــون كـيــري ،مــن نـيــروبــي ،فــي مايو/
أي ــار مــن ذلــك ال ـعــام ،دعــم ب ــاده إلنـشــاء «آلية
عدالة ذات مصداقية ،وحيادية ،وفاعلة ،مثل
املـحـكـمــة املـخـتـلـطــة ،بـهــدف س ــوق املـســؤولــن

ستعيد واشنطن
تخصيص أموال إنشاء
المحكمة لبرامج أخرى
يبدي مسؤولون
أميركيون إحباطهم من
جوبا واالتحاد األفريقي

ع ـ ــن الـ ـعـ ـن ــف إل ـ ــى امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة» .لـ ـك ــن وع ـ ــود
ّ
القيادة في جنوب الـســودان ظلت حبرًا على
ورق .فــي  ،2019وق ـعــت ه ــذه الـحـكــومــة عقدًا
بماليني الــدوالرات مع شركة ضغط أميركية،
تضم دبلوماسيني أميركيني سابقني كبار،
ملـحــاولــة إق ـنــاع ال ــوالي ــات املـتـحــدة بــ«تــأخـيــر،
وفــي النهاية ،منع إنـشــاء املحكمة» ،بحسب
م ــا ج ــاء ف ــي ال ـع ـقــد .والح ـق ــا ،أق ــدم ــت الـشــركــة
وحكومة جنوب الـســودان على تمزيق العقد
واستبداله بآخر ال يتضمن مصطلح «منع»،
بـعــد اع ـت ــراض مـســؤولــن أمـيــركـيــن سابقني
وم ـج ـمــوعــات ح ـقــوق ـيــة .وقـ ــال سـلـفــاكـيــر ،في
مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ،أخ ـي ـرًا ،إن «م ــن األفـضــل
إنشاء لجنة للمصالحة والحقيقة ،على غرار
ما فعلته جنوب أفريقيا».
ويخشى خبراء حقوق اإلنسان ،اليوم ،من
أن ذهـ ــاب م ـش ــروع إن ـش ــاء املـحـكـمــة أدراج
الـ ــريـ ــاح ،ق ــد ي ـع ـنــي أن ال ـج ـن ــود وع ـنــاصــر
املليشيات في جنوب الـســودان ،املسؤولني
عن ارتكاب الفظائع ،كالتصفيات واملجازر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،واالغ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاب والـ ـتـ ـع ــذي ــب
واالستعباد الجنسي ،والتجويع املمنهج
واملتعمد للسكان ،لن يحاسبوا يومًا.
وكانت منظمات حقوقية عاملية ،وحكومات
ً
غربية ،قد اتهمت كال من سلفاكير ميارديت،
ومـ ـش ــار ،بـ ـ ــإدارة ح ـكــومــة يـنـهـشـهــا ال ـف ـســاد،
مـتـعـكــزيــن ع ـلــى وعـ ــود (زائـ ـف ــة) ل ـب ـنــاء دول ــة
ديمقراطية ،على الــرغــم مــن حـصــول جنوب
ال ـســودان عـلــى أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــار دوالر
س ـنــويــا م ـنــذ ان ـ ــدالع ال ـح ــرب األه ـل ـيــة فـيـهــا.
ويحتاج اليوم حوالي ثلثي سكان هذا البلد
(ح ــوال ــي  7.7مــايــن نـسـمــة م ــن أص ــل 11.3
م ـل ـيــون ن ـس ـمــة) ،مل ـســاعــدة غ ــذائ ـي ــة ،بحسب
ب ـيــانــات وك ــال ــة األم ــم امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة ،مع
ت ـح ــذي ــر أمـ ـم ــي مـ ــن أن شـ ــرائـ ــح ك ـب ـي ــرة مــن
شعب جنوب ال ـســودان تــواجــه ظــروفــا أشبه
بــامل ـجــاعــة .وي ـق ــدر ع ــدد ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا خــال
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ان ــدل ـع ــت ف ــي جـنــوب
السودان في  ،2013بـ 400ألف شخص.
ورأى بـيـتــر أجـ ـ ــاك ،وه ــو س ـجــن سـيــاســي
س ــاب ــق فـ ــي جـ ـن ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وم ـخ ـتــص
ف ــي ش ـ ــؤون بـ ـل ــده ،أن امل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ب ــأن
الــواليــات املتحدة توقفت منذ وقــت طويل
عــن إب ــداء االهـتـمــام بجنوب ال ـســودان .لكن
في الواليات املتحدة ،هناك من يرى أن هذا
الـتـخـلــي نــاجــم عــن اإلح ـب ــاط .وق ــال مصدر
في مجلس الشيوخ« :لقد أحبطنا الفساد
في هذا البلد .أحبطتنا القيادة .املشكلة أن
لدينا التزامًا معنويًا ،وربما تاريخيًا .لقد
لعبنا دورًا في والدة هذا البلد».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
رئيس الوزراء الجديد في
هايتي يتولى مهامه
أدى رئيس الوزراء الجديد في هايتي
أري ـي ــل ه ـن ــري ،ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
بـعــد أسـبــوعــن عـلــى اغـتـيــال رئيس
البالد جوفينيل مويز .وقــال هنري
ف ــي خ ـط ــاب وج ـه ــه إل ــى الـهــايـتـيــن:
«إحدى املهام ذات األولوية بالنسبة
ل ــي س ـت ـك ــون ط ـم ــأن ــة الـ ـن ــاس بــأنـنــا
س ـن ـب ــذل كـ ــل مـ ــا ب ــوس ـع ـن ــا إلرس ـ ــاء
النظام واألمن» .أضاف« :هذه واحدة
م ــن ال ـق ـضــايــا الــرئـيـسـيــة ال ـت ــي أراد
الرئيس مني معالجتها ،ألنــه أدرك
أنها خطوة ضرورية لتحقيق هدفه
اآلخـ ــر املـتـعـلــق بـتـنـظـيــم انـتـخــابــات
موثوق بها ونزيهة».
(فرانس برس)
نيجيريا :إطالق سراح 100
مختطف
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات فـ ــي ن ـي ـج ـيــريــا
أن ـ ــه ت ــم إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح  100مــدنــي
خطفهم مسلحون في شمال غربي
البالد في يونيو/حزيران املاضي.
وأوضحت شرطة والية زامفارا في
بيان أنه «في  8يونيو  ،2021اقتحم
ّ
قطاع طرق قرية ماناوا واختطفوا
 100قــروي؛ بينهم نساء ،معظمهن
أم ـ ـ ـهـ ـ ــات ،ورجـ ـ ـ ـ ــال وأطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال» .ول ــم
تــوضــح ال ـشــرطــة ف ــي بـيــانـهــا كيف
تــم اإلف ـ ــراج عــن املـخـطــوفــن ،لكنها
شـ ــددت ع ـلــى أن ــه «أط ـل ــق ســراحـهــم
دون دفع أي فدية».
(قنا)
هونغ كونغ :حظر أي
إشارة إلى «حكومة»
تايوان
منعت هيئة الـبــث الـعــام فــي هونغ
ك ــون ــغ مــوظـفـيـهــا م ــن إطـ ــاق صفة
«رئ ـي ـس ــة» ع ـلــى زع ـي ـمــة ت ــاي ــوان أو
اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «ح ـك ــوم ـت ـه ــا» .وف ــي
مـ ــذكـ ــرة تـ ــم إرسـ ــال ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى جـمـيــع
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،أص ـ ـ ـ ــدرت إدارة هـيـئــة
«إذاعـ ـ ــة وت ـل ـف ــزي ــون ه ــون ــغ كــونــغ»
سلسلة قواعد جديدة بشأن كيفية
اإلش ــارة إلــى تــايــوان .وحظرت على
امل ــوظ ـف ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام مـصـطـلـحــات
«غ ـ ـيـ ــر مـ ـن ــاسـ ـب ــة» مـ ـث ــل «رئـ ـيـ ـس ــة
ت ــاي ــوان» أو «ح ـكــومــة ت ــاي ــوان» في
كافة املواد.
(فرانس برس)
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توقيف مستشار أثّر على سياساته دعمًا لإلمارات

هجوم الكابيتول يواصل مالحقة ترامب
يواصل الهجوم على
مبنى الكابيتول هيل
مالحقة الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب،
الذي يواجه مأزقًا جديدًا،
بعد توقيف مستشار
سابق له

على الرغم من مغادرته السلطة،
ف ـ ــإن ال ـف ـض ــائ ــح ال تـ ـ ــزال تــاحــق
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مــع تلميح رئ ـيــس اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة لـلـتـحـقـيــق ف ــي أحـ ــداث
الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6
يناير /كانون الثاني ،بيني طومسون ،إلى
إمكانية استدعاء الرئيس السابق للشهادة
أمــام اللجنة ،فيما أوقفت السلطات رئيس
ل ـج ـنــة تـنـصـيـبــه رئ ـي ـس ــا ف ــي الـ ـع ــام ،2017
بتهمة التآمر ،مع اثنني آخرين ،للتأثير على
سياساته ملصلحة اإلمارات.
ّ
وملـ ــح ط ــوم ـس ــون ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
«الـ ـ ـغ ـ ــاردي ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،نـ ـش ــرت أم ــس
األرب ـعــاء ،إلــى إمكانية التحقيق مــع ترامب
كـجــزء مــن مـهــام الـلـجـنــة .وأع ـلــن اسـتـعــداده
مل ـحــاس ـبــة أعـ ـض ــاء ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس وك ـبــار
امل ـس ــؤول ــن ف ــي إدارة ت ــرام ــب ال ــذي ــن ربـمــا
شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـ ـتـ ـم ــرد ،ال ـ ــذي خ ـل ــف خـمـســة
قتلى ونحو  140جريحًا .وحول نيته إجراء
تحقيق واسع ضد الرئيس السابق وبعض
أبـ ــرز ح ـل ـفــائــه ف ــي مـبـنــى ال ـكــاب ـي ـتــول هـيــل،
ق ــال طــوم ـســون «بــال ـتــأك ـيــد .ال ش ــيء خ ــارج
الـ ـح ــدود» .وتــؤكــد خ ـطــوة الـلـجـنــة املتمثلة
بإمكانية مالحقة ترامب ،تصميم طومسون
على الكشف عن األسباب الرئيسية للهجوم
على املبنى ،حتى بعدما منع الجمهوريون
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،خ ــوف ــا مـ ــن ال ـض ــرر
ال ـس ـي ــاس ــي ،إنـ ـش ــاء ل ـج ـنــة ع ـل ــى غـ ـ ــرار تـلــك
ال ـتــي أنـشـئــت عـقــب هـجـمــات  11سبتمبر/
أي ـلــول  .2001ووض ــع طــومـســون التحقيق،
الـ ــذي ت ـجــريــه الـلـجـنــة ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا ،في
إط ـ ــار ح ـم ــاي ــة االنـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة
ومستقبل الديمقراطية األميركية .ووضع
الـتـحـقـيــق ف ــي إط ــار الـعـمــل «لـلـتــأكــد م ــن أال
تـقــع ه ــذه الــديـمـقــراطـيــة فــريـســة ألشـخــاص
ل ـي ـســوا دي ـم ـق ــراط ـي ــن» .وك ـش ــف طــومـســون

أن ال ـت ــوج ــه ال ــرئ ـي ـس ــي لـلـتـحـقـيــق سـيــركــز
عـلــى الـحـقــائــق وال ـظ ــروف املحيطة بهجوم
الكابيتول ،مشيرًا إلــى أن الجلسة األول ــى،
املقرر أن تعقد في  27يوليو /تموز الحالي،
ستضم ضباطًا حاليني وسابقني في شرطة
ال ـك ــاب ـي ـت ــول وال ـع ــاص ـم ــة واشـ ـنـ ـط ــن .ول ـكــن
ف ــي إطـ ــار سـعـيــه لـلـحـصــول ع ـلــى تـفــويــض
لدراسة األسباب التي تقف خلف االعتداء،
أعلن طومسون استعداده إلصــدار مذكرات
اس ـتــدعــاء ،إلج ـبــار مـجـمــوعــة مــن مـســؤولــي
إدارة تــرامــب ،على صلة بــالـهـجــوم ،للتقدم
إلــى الشهادة إذا رفـضــوا املـثــول طوعًا أمــام
اللجنة.
وملـ ـ ــح ط ــومـ ـس ــون إلـ ـ ــى أن تـ ــرامـ ــب وزعـ ـي ــم
ال ـج ـم ـه ــوري ــن فـ ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب كـيـفــن
م ـك ــارث ــي ه ـم ــا م ــن ب ــن أبـ ـ ــرز ال ـش ـه ــود فــي
التحقيقات ،ويرجع ذلك في جزء كبير منه
إلى أن مكارثي كان على الهاتف مع الرئيس
ال ـس ــاب ــق م ــع تـفـجــر أع ـم ــال ال ـش ـغ ــب .وقـ ــال،
عــن ات ـصــال مـكــارثــي مــع تــرامــب« :ل ــن يكون
هناك تردد من جانب اللجنة في متابعته»،
موضحًا أن «اللجنة تريد أن تعرف مــا إذا
ك ــان ه ـنــاك تسجيل ملــا ق ـيــل» فــي االت ـصــال.
وذك ــرت الصحيفة أن االت ـصــال بــن ترامب
ومـكــارثــي لــه أهمية كبيرة ،إذ إنــه قــد يقدم
ملحة عما كان ترامب يفكر به خالل اقتحام
الكابيتول هيل .لكن طومسون ذهــب أبعد
مــن ذل ــك ،إذ أعـلــن أنــه يـتــوقــع أن يصبح أي
شخص ،سواء كان عضوًا في الكونغرس أو
ً
مـســؤوال سابقًا فــي البيت األبـيــض ،تحدث
إل ــى ت ــرام ــب ف ــي  6يـنــايــر م ــوض ــوع تحقيق
اللجنة .إال أن هــذا األمــر قــد يمثل معضلة،
خـصــوصــا بـعــدمــا اق ـتــرح م ـكــارثــي ،االثـنــن
املاضي ،تعيني رئيس اللجنة القضائية في
مجلس النواب جيم جــوردان كأحد أعضاء
اللجنة ،إذ إن ج ــوردان أش ــار إلــى أنــه ربما
تحدث أيضًا إلى ترامب أثناء الهجوم.
وق ـ ــال ط ــوم ـس ــون «إذا ت ـح ــدث ش ـخ ــص مــا
إلــى الرئيس (الـســابــق) فــي  6يناير ،أعتقد
أنــه سيكون مــن املـهــم أن تـعــرف لجنتنا ما
قـيــل .ال أستطيع أن أتخيل أن تتحدث عن
أي شــيء آخــر للرئيس في  6يناير» .وحذر
ال ـج ـم ـهــوريــن م ــن م ـحــاولــة عــرق ـلــة تحقيق
ال ـل ـج ـنــة ،مــوض ـحــا أن ــه ل ـيــس لــدي ـهــا مــوعــد
ن ـهــائــي لـتـقــديــم ت ـقــريــرهــا ،ونـتـيـجــة لــذلــك،
سـتـكــون محصنة ضــد تكتيكات التأخير،
وق ـ ـ ــال« :ب ــال ــرغ ــم م ــن اق ـ ـتـ ــراب االن ـت ـخ ــاب ــات
(النصفية للكونغرس) ،العام املقبل ،فإننا
لن نتوقف حتى انتهاء تحقيقاتنا» .وتوقع

حذر طومسون الجمهوريين من عرقلة تحقيق اللجنة ()Getty

ترجيح التحقيق مع
كل من تحادث مع ترامب
خالل الهجوم
اسـتــدعــاء كـبــار املـســؤولــن فــي إدارة ترامب
الذين كانوا في املكتب البيضاوي مع تطور
أع ـمــال ال ـش ـغــب ،مــن رئ ـيــس مــوظـفــي البيت
األب ـيــض آن ــذاك م ــارك م ـيــدوز ،إل ــى إيفانكا،
ابنة تــرامــب .وهــدد في حــال رفضهم املثول
أمـ ــام الـلـجـنــة ب ــإص ــدار م ــذك ــرات اس ـتــدعــاء،
وفـ ـت ــح دعـ ـ ـ ــاوى ق ـض ــائ ـي ــة لـ ـف ــرض سـلـطـتــه
الرقابية في الكونغرس ،وقال« :سنالحقهم
في املحاكم».
ثانية ،أعلنت السلطات األميركية،
من جهة
ّ
أم ــس األول ،أن ـهــا أوق ـفــت مـسـتـشــارًا سابقًا
ّ
ووجـهــت إليه تهمة عــدم التصريح
لترامب
عن عمله في جماعة ضغط (لوبي) لحساب
ّ ّ
ح ـك ــوم ــة أج ـن ـب ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن املــت ـهــم
حـ ــاول ب ــن ال ـعــامــن  2016و 2018الـتــأثـيــر

ع ـلــى الــرئ ـيــس ال ـســابــق ل ـح ـســاب الـحـكــومــة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،م ــن دون أن يـ ـص ـ ّـرح ع ــن ه ــذا
النشاط كما يفرض عليه القانون.
وقـ ــال م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـع ــدل ل ـش ــؤون األم ــن
ّ
القومي مــارك ليسكو ،في بيان ،إن توماس
ّ
ب ــاراك ( 74سـنــة) ،متهم مــع مــوظــف سابق،
ورجـ ــل أع ـم ــال إم ــارات ــي ،ب ـم ـحــاولــة تــوجـيــه
ّ
السياسة الخارجية لترامب حــن كان
دفــة
ّ
ال يـ ــزال مــرش ـحــا ل ـلــرئــاســة ،وال ـتــأث ـيــر على
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة إلدارتـ ـ ـ ــه ب ـع ــد ف ــوزه
بــالــرئــاســة .ووج ـهــت محكمة فـيــدرالـيــة في
بــروكـلــن اتـهــامــات إل ــى مــاثـيــو غــرايـمــز (27
س ـنــة) ،وال ــذي تــم توقيفه فــي كاليفورنيا،
واإلمـ ــاراتـ ــي راشـ ــد س ـل ـطــان راشـ ــد آل مــالــك
الشحي ( 43سنة) ،في القضية.
ّ ّ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ل ـي ـس ـك ــو أن امل ــتـ ـهـ ـم ــن اآلخـ ــريـ ــن
ّ
«اسـتـفــادا م ــرا ّرًا مــن العالقات الــوديــة لباراك
َ
وص ــل ـت ــه ب ـمــرشــح ت ـ ّـم ف ــي ال ـن ـهــايــة انـتـخــابــه
ِ
رئ ـي ـس ــا» ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل «ت ـع ــزي ــز مـصــالــح
حكومة أجنبية من دون الكشف عن والئهما
الحقيقي» .وباراك رجل ّأعمال كان «مستشارًا
غير رسمي» لحملة املرشح الجمهوري بني
إب ــري ــل /نـيـســان ونــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي

 ،2016قـبــل أن ي ـتـ ّـم تـعـيـيـنــه رسـمـيــا رئيسًا
ّ
ل ـل ـج ـنــة امل ـن ــظ ـم ــة ل ـح ـفــل ت ـن ـص ـيــب الــرئ ـيــس
الـ ـخ ــام ــس واألرب ـ ـع ـ ــن لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة.
واع ـت ـبــارًا مــن كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر ،2017
ّ
قدم بــاراك املشورة لعدد من كبار املسؤولني
ّ
الحكوميني بشأن سياسة الواليات املتحدة
في الشرق األوسط.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدل فـ ـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــا
ب ــال ـخ ـص ــوص إل ـ ــى خـ ـط ــاب ح ـ ــول س ـيــاســة
الـطــاقــة األمـيــركـيــة أل ـقــاه تــرامــب ،فــي مــايــو/
ّ
أيار  ،2016خالل حملته االنتخابية ،مؤكدة
ضمن هــذا الخطاب فـقــرات ّ
ّأن بــاراك ّ
مؤيدة
ّ ّ
بحملة
لــإمــارات .كــذلــك فــإنــه متهم بالقيام ّ
في مارس /آذار  2017من أجل تعيني مرشح
ّ
ّ
زكته اإلم ــارات سفيرًا للواليات املتحدة في
ّ
أبــوظـبــي .واملـسـتـشــار الـســابــق مــتـهــم أيـضــا،
ّ
وفق الــوزارة ،بتزويد أحد املتهمني اآلخرين
معلومات ّ
سرية حول ردود فعل إدارة ترامب
إثــر محادثات جــرت في البيت األبيض بني
م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن وآخ ــري ــن إم ــارات ـي ــن.
وب ـ ـ ــاراك م ـت ـهــم أي ـض ــا ب ــال ـك ــذب ع ـلــى مكتب
الـتـحـقـيـقــات االتـ ـح ــادي خ ــال مـقــابـلــة حــول
تعامالته مع اإلمارات.
وبـ ـ ــاراك حـلـيــف م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ل ـتــرامــب،
ومؤسس شركة االستثمار الخاص الرقمية
التي تركز على البنية األساسية ،مجموعة
«ديجيتال بريدج غروب» ،التي عرفت باسم
شــركــة «كــولــونــي كــابـيـتــال إنـكــوربــوريـشــن»،
قـبــل تغيير فــي الـعــامــة الـتـجــاريــة .وتنحى
باراك عن منصب كبير املسؤولني التنفيذيني
لـ«ديجيتال بريدج» في  .2020وفــي إبريل/
نيسان املاضي استقال من منصب الرئيس
التنفيذي للشركة لكنه استمر بصفة مدير
مستقل .وتقدر مجلة «فوربس» ثروته بمليار
دوالر .ويسعى املدعون االتحاديون إلى إبقاء
باراك رهن االحتجاز ،قائلني في التماس إلى
املحكمة إن ثروته الضخمة ،ووجود طائرات
خــاصــة تـحــت تـصــرفــه ،وتــاريـخــه فــي السفر
ال ــدول ــي يـشـيــر إل ــى اح ـت ـمــال ه ــروب ــه .وقـبــل
توماس باراك ،أدين عدد من ّ
املقربني لترامب
بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.
ومـ ــن أبـ ـ ــرز هـ ـ ــؤالء امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـلـحـمـلــة
االنـتـخــابـيــة للمرشح الـجـمـهــوري فــي 2016
بــول مانافورت ،واملستشار السابق لترامب
روجــر ستون ،و ّقــد أدينا بتهم كشفت خالل
التحقيق بالتدخل الروسي في االنتخابات
ّ
الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة ،لـكــن الــرئـيــس السابق
أصدر عفوًا عنهما في نهاية واليته.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

تحذير من زيادة الضرائب العقارية في األردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ح ـ ـ ــذر مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن زيـ ـ ـ ــادة
الضرائب والرسوم على تجارة
العقارات في البالد ،ما سيؤثر على بيئة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وتـ ـب ــاط ــؤ ال ـ ـسـ ــوق ال ـعـ ـق ــاري
وت ـ ــراج ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة .وت ـخ ـضــع
مبيعات العقار حاليا إلى رسوم بنسبة 9
فــي املــائــة مــن القيمة اإلجمالية ألي عقار،
فـيـمــا ت ـنــوي ال ـح ـكــومــة بـحـســب تـعــديــات
قــانــونـيــة مــرتـقـبــة ف ــرض ضــريـبــة إضــافـيــة
بنسبة  3في املائة على أي بيوعات للعقار
أو حتى عن التبرع بها للغير.
ورأى رئ ـي ــس جـمـعـيــة م ـس ـت ـث ـمــري قـطــاع
اإلس ـكــان ،كـمــال عــوامـلــه ،أن الـقـطــاع عانى
مــن تــراجــع أدائـ ــه خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة
املاضية ،وتفاقمت أزمته منذ آذار/مــارس
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا

وت ــداع ـي ــات ـه ــا «وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن فـ ــرض أي
ض ــرائ ــب أو زيـ ـ ــادة ال ــرس ــوم ع ـلــى ت ـجــارة
العقارات يؤثر سلبا على تداوالت السوق،
وي ــؤدي إل ــى ع ــزوف كثيرين عــن ال ـشــراء».
وقال عوامله لـ «العربي الجديد» إن نسبة
ال ــرس ــوم امل ـف ــروض ــة حــال ـيــا ع ـلــى مبيعات
ً
ال ـع ـقــار تـشـكــل ف ــي بـعــض األح ـي ــان حــائــا
دون إج ــراء الكثير مــن بـيــوعــات األراض ــي
والـ ـشـ ـق ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة واملـ ـب ــان ــي وغ ـي ــره ــا.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ي ـع ــد مــن
أك ـثــر روافـ ــد االق ـت ـصــاد األردن ـ ــي مــن حيث
اإليرادات املتحققة للخزينة وتنشيط باقي
القطاعات وتلبية احتياجات الـســوق من
الشقق السكنية والعقارات املختلفة.
وبـلــغ حـجــم ال ـت ــداول فــي س ــوق الـعـقــار في
األردن ،خ ـ ــال ال ـن ـص ــف األول م ــن ال ـع ــام
الحالي 2.3 ،مليار ديـنــار ،بارتفاع بلغت
نسبته  11في املائة ،مقارنة بنفس الفترة
مــن عــام  ،2019وفــق تقرير حركة تــداوالت

سوق العقار لشهر حزيران/يونيو الصادر
ع ــن دائ ـ ــرة األراضـ ـ ــي وامل ـس ــاح ــة( .الــدي ـنــار
يساوي  1.41دوالر) .وبـ ّـن التقرير أنه تم
إجــراء مقارنات مؤشرات سوق العقار في
عام  2021مع نظيرتها في عام  ،2019وذلك
بـسـبــب آث ــار جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى ال ــدوام
الرسمي في عام  ،2020وعــدم اكتمال أيام
العمل فــي جميع الـشـهــور ،وبالتالي عدم
القدرة على املقارنة لعدم التكافؤ.
الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي حـســام عــايــش ق ــال لـ
«العربي الجديد» إن قطاع العقار يعتبر
أحــد أهــم املـحــركــات للنشاط االقـتـصــادي،
وح ـ ــرص ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـلــى
مراجعة القوانني الناظمة للقطاع ،بما في
ذلك الضرائب والرسوم على عمليات البيع
والشراء منها.
وشــرح أن االتجاه هو نحو فرض ضريبة
عـلــى مـبـيـعــات الـعـقــار بنسبة  3فــي املــائــة
بـعــدمــا ك ــان ال ـقــرار بــزيــادتـهــا  4فــي املــائــة،

على أن تشمل معفيني منها وهم األقــارب
ح ـتــى ال ــدرج ــة ال ـث ــال ـث ــة .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه في
ال ـش ـك ــل ت ـب ــدو ال ـع ـم ـل ـيــة وك ــأن ـه ــا ضــريـبــة
جــديــدة تشمل مبيعات األقـ ــارب ،بالتالي
فهي محاولة من الحكومة لاللتفاف على
االع ـف ــاءات الـتــي قدمتها لتحريك القطاع
عبر شمول فئات جديدة بهذه الضريبة.
واعـتـبــر أن الــوضــع االق ـت ـصــادي الضاغط
يستدعي مــراجـعــة للمنظومة الضريبية
لـتـكــون منسجمة مــع مـتـطـلـبــات التعافي
االقـتـصــادي ،وليس التفكير في تعديالت
ضريبية ظاهرها غير باطنها.
ولـفــت إلــى أن قـطــاع الـعـقــار يعتبر قــاطــرة
لـعـشــرات الـقـطــاعــات األخ ــرى ،وأي دعــم له
يشكل استثمارًا في التعافي االقتصادي،
وال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي وف ــق
سياسات ما قبل كورونا ،يعتبر بحد ذاته
مــانـعــا لــاقـتـصــاد فــي سبيل ال ـخ ــروج من
أزماته التي تراكمت خالل الفترة األخيرة.
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أخبار

الطاقة الخضراء قد تكلف
 92تريليون دوالر

ستحتاج الحكومات والشركات إلى
استثمار  92تريليون دوالر على
األقل بحلول عام  2050من أجل
خفض االنبعاثات بسرعة كافية
ملنع أسوأ آثار تغير املناخ .هذه هي
أحدث توقعات املحللني في وكالة
بلومبيرغ األميركية ،الذين يرون

أن حجم اإلنفاق هذا ضروري
لدفع عجلة االقتصاد العاملي إلى
الكهرباء بسرعة وتقليل االعتماد
على الوقود األحفوري .ووجد
الباحثون أن االستثمار في البنية
التحتية الستيعاب انتقال الطاقة
يجب أن يرتفع إلى ما بني 3.1
تريليونات دوالر و 5.8تريليونات
ً
سنويا في املتوسطحتى
دوالر
ً
عام  ،2050ارتفاعا من حوالي
 1.7تريليون دوالر في عام .2020
وهذا يعني أن الفاتورة النهائية
قد تصل إلى  173تريليون دوالر،
أي حوالي ثمانية أضعاف الناتج
املحلي اإلجمالي للواليات املتحدة
في عام  .2019وذهب أقل من 15
في املائة من مبلغ  2.4تريليون
دوالر الذي أنفقته الحكومات لدعم
االنتعاش االقتصادي بعد الوباء
إلى استثمارات في الطاقة النظيفة،
كاف لوضع العالم
وهو مبلغ غير ٍ
على طريق الوصول إلى صافي
االنبعاثات الصفرية بحلول عام
ً
 ،2050وفقا لتقرير صدر هذا
األسبوع عن وكالة الطاقة الدولية.
احتجاجات ضد الضرائب
في كولومبيا

تظاهر آالف الكولومبيني ضد
حكومة الرئيس إيفان دوكي التي
ّقدمت للكونغرس خطة جديدة
لإلصالح الضريبي .وأثارت
مسألة اإلصالح الضريبي في
إبريل/نيسان احتجاجات واسعة
النطاق أدت إلى مقتل  60شخصا
فيما واجهت الحكومة اتهامات
باالستخدام املفرط للقوة .وأحيا
متظاهرون في مدن عدة عيد
استقالل كولومبيا عبر املطالبة
بالحصول على مزيد من الدعم من
الحكومة على وقع كوفيد الذي أدى
إلى ارتفاع معدل الفقر من  37إلى
 42في املائة في البلد الذي يضم 50
مليون نسمة .ودعت إلى التظاهرات
«لجنة اإلضراب الوطني» املؤثرة
والتي تمثل السكان األصليني
والنقابات والطلبة وغير ذلك من
فئات املجتمع.
طفرة مولدات الكهرباء
الخاصة في العراق

(أوشيفومي كيتامورا /فرانس برس)

قفزة
في صادرات
اليابان

ّ
قفزت صادرات اليابان في يونيو /حزيران ،يقودها طلب أميركي على السيارات وشحنات إلى الصني من معدات صناعة الرقائق ،مما عزز اآلمال في
تعاف تغذيه الصادرات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم .زادت الصادرات  48.6في املائة على أساس سنوي في يونيو /حزيران ،محققة مكاسب في خانة
ٍ
العشرات للشهر الرابع على التوالي ،لكن املعدل تضخم كثيرًا بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام املاضي .وفي مؤشر إيجابي لالقتصاد
املعتمد على التجارة ،نمت الصادرات  23.2في املائة في النصف األول من العام الحالي ،مرتفعة للمرة األولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما
قبل الجائحة املسجلة في النصف األول من  .2019وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف األول من .2010

ّقدر خبير الطاقة املقيم في
واشنطن هاري إستيبانيان،
الباحث في «مركز العراق للطاقة»،
عدد املولدات الخاصة في كافة
أنحاء العراق بـ 4,5ماليني مولد.
و«تنفق كل عائلة أو منزل «بني
مائة ومائتي دوالر شهريًا على
الكهرباء ،أي أن ما يعادل ما بني
 6و 10مليارات دوالر تذهب
إلى أصحاب املولدات الكهربائية
الخاصة ،لكن هذا القطاع ال يسهم
في اقتصاد البالد وال يدفع
ضرائب» ،كما أوضح إستيبانيان.

اقتصاد العالم يخسر  15تريليون دوالر بسبب كورونا
واشنطن ـ العربي الجديد

قدر صندوق النقد الدولي خسائر االقتصاد العاملي
ج ـ ــراء جــائ ـحــة ك ــورون ــا ب ـن ـحــو  15تــري ـل ـيــون دوالر
حتى نهاية الـعــام  ،2024بما يـعــادل  2.8باملائة من
إجمالي الناتج العاملي ،بحسب توقع النائب األول
ملــديــر ع ــام ال ـص ـنــدوق ،جـيـفــري أوكــامــوتــو .وق ــال في
بيان عبر املوقع اإللكتروني للصندوق ،األربعاء ،إن
«اإلصالحات الداعمة للنمو تم تأجيلها ،إن لم يكن قد
تم التراجع عنها ،وإن االقتصادات أصيبت ببعض
ال ـن ــدوب ال ـغ ــائ ــرة» .وأضـ ــاف أوك ــام ــوت ــو أن «الـطــاقــة

التي وجهت لإلنفاق على عمليات التطعيم وخطط
التعافي ينبغي أن تــوجــه هــي نفسها إلــى التدابير
الــداع ـمــة لـلـنـمــو مــن أج ــل تـعــويــض ه ــذه ال ـخ ـســارة».
وأوض ــح أن التعافي مــن األزم ــة سيستغرق سنوات
بــالـنـسـبــة ملـعـظــم ال ـب ـلــدان .وش ــدد عـلــى أن «الـتـحــدي
األس ــاس ــي أمـ ــام ه ــذا ال ـج ـيــل م ــن ص ـنــاع الـسـيــاســات
يتمثل فــي الـجـمــع بــن اإلص ــاح ــات الــداع ـمــة للنمو
واإلنفاق من أجل التعافي ،لتحقيق الرخاء املأمول».
وحسب أوكاموتو ،فإنه منذ مارس/آذار  ،2020أنفقت
الـحـكــومــات  16تريليون دوالر لتقديم الــدعــم املالي
أثـنــاء الجائحة ،وزادت البنوك املركزية ميزانياتها

الـعـمــومـيــة بـقـيـمــة  7.5تــري ـل ـيــونــات دوالر ملــواجـهــة
الوباء .وأوضح أن العجوزات بلغت أعلى مستوياتها
منذ الحرب العاملية الثانية ،وقدمت البنوك املركزية
كمًا من السيولة في العام املاضي يتجاوز ما قدمته
فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاض ـيــة مـجـتـمـعــة .وك ــان هــذا
ضــرورة ال غنى عنها ،فأبحاث الصندوق تشير إلى
أنــه لــوال اإلج ــراءات التي اتخذها صناع السياسات
لــوصــل الــركــود ال ــذي وقــع فــي الـعــام املــاضــي ،والــذي
كــان أســوأ ركــود فــي وقــت السلم منذ حقبة «الكساد
ال ـك ـب ـيــر» ،إل ــى ثــاثــة أض ـع ــاف امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغه
بالفعل ،بحسب أوكاموتو .وقال« :في العام القادم ،مع

تزايد إنتاج اللقاحات وأعــداد متلقي التطعيم ،ومع
إعادة فتح املزيد من االقتصادات ،ينبغي أن يخطط
صناع السياسات لتحول جوهري من السعي إلنقاذ
اقتصاداتهم من االنهيار إلى تقوية هذه االقتصادات
ملواجهة أحــداث املستقبل من خــال إصالحات تركز
على الـنـمــو» .وأض ــاف« :نعلم أن بعض اإلصــاحــات
الداعمة للنمو تم تأجيلها ،إن لم يكن قد تم التراجع
ع ـن ـهــا ،وأن االقـ ـتـ ـص ــادات أص ـي ـبــت بـبـعــض ال ـن ــدوب
الغائرة .فقد خسر العالم ناتجا بقيمة  15تريليون
دوالر نتيجة لجائحة كوفيد ،19-مقارنة بما توقعه
الصندوق في يناير .»2020
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مال وناس

اللبنانيون تحت ثالثية القهر :غالء وجوع وعتمة
يفقد اللبنانيون يومًا
بعد يوم كل مقومات
الحياة الطبيعية .األزمة
االقتصادية تتفاقم
بسرعة ،ومعها تتصاعد
مؤشرات المعاناة
المعيشية
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

«ال بنزين ،ال دواء ،ال استشفاء ،ال
كهرباء ،ال مياه ،ال مال ،وال فرح،
وال نكهة لعيد األضحى» ،هذا ما
تقوله سناء حني سؤالها عن أجــواء العيد
ّ
الــذي يطل على لبنان فــي ذروة أســوأ أزمــة
اقتصادية ومعيشية في تاريخه .وتضيف
بطعم التقنني في املصاريف
بانفعال« :عيد
ِ
ّ
وفي ظل العتمة والحرمان والــذل ،في حني
أن الـسـيــاسـيــن وامل ـس ــؤول ــن ع ــن االن ـه ـيــار
يسافرون ويسرحون ويمرحون بال خجل».
َ
تختصر الــواقــع الـســوداوي
الءات يمكن أن
الذي يعيشه اللبنانيون ،والذي تفاقم سوءًا
خالل عطلة العيد مع استمرار سعر صرف
ال ـ ـ ــدوالر ف ــي ال ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء بــالـتـحـلـيــق،
ً
أس ـ ـ ــوة ب ــأس ـع ــار امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـس ـلــع
االستهالكية ،وحديثًا األدويــة ،رغــم أنها ال
تزال مقطوعة من السوق بغالبيتها .وراوح
سعر صرف الدوالر في السوق السوداء في
ال ـيـ َ
ـومـ ْـن املــاضـ َـيـ ْـن بــن  22100إلــى 22400
فيما ال يزال السعر الرسمي مثبتًا عند 1500
لـيــرة ل ـلــدوالر ،مــا انعكس زي ــادة كبيرة في
أسعار مختلف السلع في جميع القطاعات
ّ
ّ
وتفلتًا تخطى الفوضى في التسعير.

أن عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن امل ـ ـحـ ــال الـ ـت ــي فـتـحــت
أب ــواب ـه ــا ع ـم ــدت إل ــى اع ـت ـمــاد س ـعــر صــرف
َ
ل ـلــدوالر وص ــل إلــى  24ألــف لـيــرة ،متخطيًا
ّ
السوق السوداء ،ليكون رد أصحاب املتاجر
أنهم «يعتمدون سعرًا آمنًا ّ
يخولهم الشراء
الحقًا وعــدم ّ
تكبد خسائر في حــال ارتفاع
سعر الصرف».
وي ـع ـم ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـح ـ ًـال إل ـ ــى مـخــالـفــة
ّ
القوانني اللبنانية ،مستغلة األزمــة وغياب
األجهزة الرقابية ،عبر إلزام الزبائن بالدفع
بالدوالر األميركي ،ال العملة الوطنية ،وهي
خطوة بــدأ الكثير مــن املطاعم يلجأ إليها
إم ــا ب ـفــرض ف ــات ــورة بـ ــالـ ــدوالر ،أو اعـتـمــاد
تسعيرة بالعملة الصعبة للطاولة الواحدة
ُ
وت َ
حسب تبعًا لسعر الصرف
أو على الفرد،
الـيــومــي .ويـقــول صــاحــب متجر ألبسة في
ب ـي ــروت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـخـســائــر
ّ
التحمل أو
بــاتــت كبيرة تـفــوق قــدرتــه على
ّ
الصمود ،وفي العيد لم يدخل إلى محله أي
زبــون ،بعكس األع ــوام املاضية حيث كانت
العائالت تتهافت بكثرة إلـيــه .ويشير إلى
أنــه ال يمكنه اعـتـمــاد تسعيرة مرتفعة في
ّ
ظل تدهور القدرة الشرائية لدى املواطنني،

ّ
وخ ـصــوصــا أن زبــائ ـنــه م ـ ّـن طـبـقــة أق ــل من
امل ـت ـ ّ
ـوس ـط ــة ،وكـ ــل م ــا ي ـت ـلــقــاه ي ــذه ــب لــدفــع
إي ـج ــار امل ـح ــل وأج ـ ــرة ال ـعــامــل وم ـصــاريــف
أساسية تزيد حتى على حجم البيع.
بــدورهــا ،قـ ّـدمــت وزارة االقـتـصــاد «عيدية»
إل ــى اللبنانيني ،مــع إقــدامـهــا ي ــوم الـثــاثــاء
عـلــى زي ـ ــادة سـعــر رب ـطــة ال ـخ ـبــز ،وذلـ ــك في
إطـ ـ ـ ــار االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـت ــدريـ ـج ــي األسـ ـب ــوع ــي
ال ــذي يـطــاول بـشـ ّـدة لقمة الفقير الوحيدة.
وشهدت مختلف املواد الغذائية من فواكه،
حلويات ،خضروات وجميع السلع ارتفاعًا
كبيرًا في عطلة العيد ،لتصبح موائد معظم
اللبنانيني خــالـيــة مــن الـطـعــام ،أو تقتصر
ـف واح ـ ـ ـ ٍـد فـ ـق ــط .وأعـ ـل ــن مــرصــد
ع ـل ــى صـ ـن ـ ٍ

ارتفعت أسعار  10سلع
أساسية بنسبة %700
والخبز %233

األزم ــة فــي الجامعة األمـيــركـيــة فــي بيروت
ّ
األساسية التي
أن «أسعار السلع الغذائية
ت ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا األسـ ـ ــر ف ــي ل ـب ـن ــان سـجـلــت
ارتـفــاعــا كبيرًا فــي النصف األول مــن شهر
تموز /يوليو الجاري.
فقد ارتفعت أسـعــار سلع غذائية أساسية
بــأكـثــر مــن  50فــي املــائــة فــي أق ــل مــن شهر.
وي ــؤش ــر االرتـ ـف ــاع املـتـصــاعــد واألس ـبــوعــي
ألسعار املــواد األساسية على بداية انزالق
لبنان نحو التضخم املفرط».
وجاء في تقرير املرصد الذي نشر األربعاء،
أن ـ ــه «ف ـ ــي مـ ـق ــارن ــة م ــؤش ــر األس ـ ـعـ ــار خ ــال
السنتني املاضيتني يمكن ّ
تبي االرتفاعات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ك ـل ـف ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء وال ـ ـحـ ــاجـ ــات
األســاس ـيــة ،حـيــث صـعــدت أس ـعــار  10سلع
غذائية أساسية أكثر من  700في املائة منذ
يوليو /تموز  2019أي قبل االنهيار املالي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـن ـهــا م ــا ت ـح ـتــاجــه األس ــر
كمكونات أســاسـيــة فــي غــذائـهــا كالخضار
وال ـحـبــوب واألل ـب ــان ولـحــم الـبـقــر والبيض
والزيت.
ح ـت ــى ال ـخ ـب ــز ال ـع ــرب ــي الـ ـ ــذي ُي ـف ـت ــرض أن ــه
مدعوم عبر دعــم استيراد القمح /الطحني

على سعر الصرف الرسمي فقد ارتفع ثمنه
 233في املائة منذ أيار /مايو .»2020
وأش ــار املــرصــد إلــى أن «األكـثــريــة الساحقة
م ــن األسـ ــر ف ــي ل ـب ـنــان سـتـجــد ص ـعــوبــة في
تــأمــن قــوتـهــا بــال ـحـ ّـد األدنـ ــى امل ـط ـلــوب من
دون دعـ ـ ــم ع ــائ ـل ــي أو أهـ ـل ــي أو مـ ــن دون
ّ
مؤسسات اإلغــاثــة» ،الفتًا إ ّلــى أن
مساعدة ّ
ّ
يستمر ه ــذا الـتـضــخــم مع
«م ــن املـتــوقــع أن
ّ
ّ
اللبنانية
توقع انخفاض أكبر لقيمة الليرة
خالل األشهر املقبلة».
أزمة الدواء

ّ
تستمر أزم ــة ال ــدواء في
صعيد آخ ــر،
على
ٍ
لـبـنــان عـلــى الــرغــم مــن التسعيرة الـجــديــدة
التي بــدأت وزارة الصحة العامة تعتمدها
ت ـب ـعــا ل ـل ــوائ ــح امل ــدع ــوم ــة وغ ـي ــر امل ــدع ــوم ــة،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي عــن
تــأمــن الــدعــم مــن الـعـمــات الـصـعـبــة ،حيث
تعترض الشركات املستوردة على اعتماد
سـعــر ال ـص ــرف  12أل ــف ل ـيــرة ل ــأدوي ــة غير
امل ــدع ــوم ــة ،ف ــي ح ــن أن س ـعــر ال ـص ــرف في
السوق السوداء يتخطى الـ 22ألف ليرة ،ما
دفعها إلى عدم تسليم األدوية للصيدليات

هيمنة الغالء

في جولة سريعة لـ«العربي الجديد» على
بعض املحال التجارية في بيروتُ ،ي َ
الحظ

 3.5ماليين كلفة
الغذاء
تشير محاكاة أسعار المواد الغذائية
في النصف األول من يوليو /تموز
الــحــالــي ،وفــقــً لــتــقــريــر الجامعة
األميركية في بيروت ،إلى ّ
أن كلفة
مكونة من 5
الــغــذاء األدنــى ألســرة
ّ
أفراد أصبحت تقدر شهريًا بأكثر من
 3.5ماليين ليرة لبنانيّة من دون احتساب
فواتير المياه والغاز والكهرباء ،وهي
بدورها تسجل ارتفاعًا باهظًا .وبناء
على هذه التقديرات ،التخمين األولي
لموازنة األسرة لتأمين غذائها فقط
يصل إلــى حــوالــي خمسة أضعاف
الحد األدنى لألجور.
األزمات تخفي مالمح بيروت (حسين بيضون)

معيشة

ريان محمد

ي ــواج ــه ال ـس ــوري ــون ف ــي م ـحــاف ـظــات الــاذق ـيــة
وطرطوس وحماة تقنينًا في مادة الخبز بدءًا
من يــوم األحــد ،وفــق تعميم جديد صــادر عن
وزارة «التجارة الداخلية وحماية املستهلك»
التابعة لنظام بشار األســد .ويحدد التعميم
كمية الـخـبــز الـتـمــويـنــي امل ــوزع عـبــر البطاقة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ب ــرب ـط ــة خ ـب ــز واحـ ـ ـ ــدة ل ـل ـفــرد
وربـطـتــن للشخصني كــل ثــاثــة أي ــام ،وربطة
واحدة يوميًا للعائلة املكونة من ثالثة أفراد،

ً
ال ـ ـتـ ــي ال يـ ـ ـ ــزال قـ ـس ــم ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــا م ـق ـف ــا.
ويقول أحد الصيادلة في منطقة األشرفية
ّ
فــي بـيــروت لـ«العربي الـجــديــد» إن «األزمــة
ال ـي ــوم أسـ ــوأ بـكـثـيــر م ــن ال ـس ــاب ــق .األدويـ ــة
ّ
مفقودة تمامًا ،الشركات ال تسلم البضائع،
ولــم تـ ِّ
ـؤد خطوة وزارة الصحة إلــى إحــداث
ٍّ
ـرق أو ح ــل ،ولــأســف نحن فــي وضع
أي خ ـ ٍ
ّ
صعب ج ـدًا ونفتح شكليًا وج ــل مــا نبيعه
مستحضرات تجميلية وكريمات وكمامات
وما شابه» .من ناحية ثانية ،تعمد بعض
ال ـص ـيــدل ـيــات إلـ ــى ب ـيــع األدوي ـ ـ ــة املـقـطــوعــة
عـنــد اآلخ ــري ــن بــأسـعــار خـيــالـيــة تـفــوق تلك
الـتــي حـ ّـددت ـهــا وزارة الـصـحــة فــي الالئحة
املعلنة حديثًا .ولدى سؤال مستشار وزير
ال ـص ـح ــة رضـ ــا املـ ــوسـ ــوي ع ــن مـ ــدى ج ــواز
تسعير صيدليات األدوية بأسعار تختلف
عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا وزارة ال ـص ـح ــة،
ي ـقــول ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن عـلــى جميع
الصيدليات أن تلتزم لوائح وزارة الصحة
وأسعارها.
بال بنزين وال كهرباء

وإل ــى أزم ــة ال ـب ـنــزيــن ،حـيــث تـفــاقــم الــوضــع
ّ
كثيرًا خالل عطلة العيد في ظل عدم تسليم
الـ ـش ــرك ــات امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـن ـفــط ال ـب ـضــاعــة
ل ـل ـم ـح ـطــات ،وهـ ــو م ــا ت ــرج ــم ع ـش ـيــة الـعـيــد
بتهافت اللبنانيني إما على تعبئة خزانات
س ـي ــارات ـه ــم ب ــال ــوق ــود ،أو شـ ـ ــراء ال ـب ـنــزيــن
بــال ـغــالــونــات لـتـخــزيـنـهــا .وع ـم ــدت غالبية
محطات الوقود إلى اإلقفال ،فيما شهدت تلك
التي فتحت أبوابها طوابير طويلة أمامها.
ويـقــول عضو نقابة أصـحــاب املحطات في
ّ
لبنان جورج البركس لـ«العربي الجديد» إن
ً
محطات الوقود شهدت يوم االثنني إقباال
كثيفًا نتيجة اإلقفال في عطلة األسبوع ،أي
السبت واألحــد ،وكذا شهدت تهافتًا عشية
الـعـيــد ،مــا دف ــع الـقـســم األك ـبــر مــن املحطات
إلــى اإلق ـفــال للحفاظ على امل ـخــزون الباقي
لــديــه ،أو لـنـفــاده بــالـكــامــل ،وم ــن فـتــح عمد
إلــى التقنني أيضًا لتلبية حــاجــات الناس.
ّ
ويلفت إلــى أن شــركــات الـتــوزيــع مقفلة في
ّ
عطلة الـعـيــد ،ول ــم تـســلــم الـبـضــائــع ،ونــأمــل
ّ
أن ت ـحــل األزمـ ــة ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل ،علمًا
أن هـنــاك مشكلة أخـطــر اآلن ،وه ــي بــواخــر
الـ ــوقـ ــود امل ـت ــوق ـف ــة ف ــي ع ـ ــرض ال ـب ـح ــر ول ــم
تحصل عـلــى املــواف ـقــات املـطـلــوبــة للتفريغ
م ــن جــانــب م ـصــرف ل ـب ـنــان الـ ــذي ق ــد يـكــون
في «عطلةٍ » أيضًا .ويشير البركس إلى أنه
«يبدو أننا متجهون إلى تفاقم لألزمة ،ففي
حال رفع الدعم كليًا عن البنزين واملــازوت،
قد يتجاوز سعر الصفيحة عتبة  400ألف
ّ
لـيــرة ،علمًا أن الـعــوامــل التي يرتكز عليها
ج ـ ـ ــدول األسـ ـ ـع ـ ــار ي ــرت ـب ــط داخـ ـلـ ـي ــا بـسـعــر
صرف الدوالر في السوق السوداء ،الرسوم
وال ـضــرائــب وال ـج ـعــاالت ،إضــافــة إل ــى سعر
برميل النفط عامليًا الذي هو اليوم بحدود
 72إلى  73دوالرًا ،مع العلم أن األسعار عامليًا
قد تنخفض نظرًا للتطورات اإلقليمية.
ّ
وفي ظل انقطاع مادة املازوت ،عاد أصحاب
املـ ــولـ ــدات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـلـتـلــويــح
بالعتمة الشاملة بعدما عمدوا في الفترة
األخيرة إلى إطفاء مولداتهم لبضع ساعات،
وذلـ ـ ــك م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ال ـت ـق ـنــن ف ــي ال ـك ـهــربــاء
الرسمية الــذي فــاق  22ساعة يوميًا ،ورغم
رفــع تسعيرتهم الشهرية إلــى مــا يتخطى
مليون ليرة لكل  10أمبير .ويؤكد عدد من
هؤالء في حديث مع «العربي الجديد» أنهم
ً
لن يحلوا بديال من الدولة ،وال يستطيعون
ت ــأم ــن ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـع ـشــريــن س ــاع ــة وأك ـث ــر،
خصوصًا مع حاجة املولدات للمازوت الذي
ترتفع أسعاره كثيرًا.

لينا خان
مصطفى قماس

اعتبر العارفون بسيرة لينا خان ،أن تعيينها من قبل
الرئيس جو بايدن على رأس لجنة التجارة الفيدرالية
األم ـيــرك ـيــة ،فــي منتصف يــونـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي،
شـكــل خـبـرًا سيئًا لـشــركــات التكنولوجيا العمالقة.
ل ــم ي ـكــن أح ــد ي ـتــوقــع ح ـصــول ـهــا ع ـلــى ه ــذا املـنـصــب،
بــالـنـظــر ملــا دأب ــت عليه أس ـتــاذة ال ـقــانــون فــي جامعة
كولومبيا من انتقاد لالحتكار الذي تمارسه الشركات
التكنولوجية الكبرى .وقد استغرب موقع «كوارتز»
األميركي التعيني ،حيث رأى أن خان كانت على يسار
الفكر املناهض لالحتكار في الواليات املتحدة ،قبل أن
يؤكد أن «ذلك يظهر السرعة في تحول التيار الصارم
املـنــاهــض لــاحـتـكــار بــن املـثـقـفــن الــراديـكــالـيــن إلــى
التيار املهيمن على توجهات السياسة األميركية».
ورأى جـ ــون ل ــوب ــات ـك ــا ،أسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ف ــي جــامـعــة
بـنـسـيـلـفــانـيــا ،حـســب «لـيـكـسـبــريــس» الـفــرنـسـيــة ،في
تعيني ه ــذه الـشــابــة الـتــي ول ــدت فــي لـنــدن مــن أبــويــن
باكستانيني وهاجرت إلى الواليات املتحدة في سن
الـحــاديــة عـشــرة ،ثـبــوت النية لــدى إدارة جــو بايدين
في مواجهة الشركات التكنولوجيا العمالقة وإعطاء
تــأويــل ص ــارم للقوانني املناهضة لالحتكار .هــذا ما
تــؤشــر إلـيــه إج ــازة لجنة بــرملــانـيــة فــي نـهــايــة يونيو
ملشروع قانون من أجل تعزيز مراقبة تلك الشركات،
مــع فتح الـبــاب أم ــام احـتـمــال تفكيكها .وج ــاء تعيني
خ ــان ب ـعــدمــا أجـ ــاز ل ـهــا مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أن تصبح
ع ـضــوة ف ــي لـجـنــة ال ـت ـجــارة ب ــن أع ـض ــاء آخ ــري ــن ،في
الخامس عشر من يونيو املاضي بـ  69صوتا مؤيدا
ومـعــارضــة  28صــوتــا .وقــد اسـتـحــدث املـجـلــس لجنة
التجارة الفيدرالية مــن أجــل «الحفاظ على املنافسة
السليمة وحـمــايــة املستهلكني وال ـع ـمــال والـشــركــات
النزيهة ضــد املـمــارســات غير املـشــروعــة والـخــادعــة»
وفق بيان سابق.
أضـحــت خــان الـتــي ال يتعدى عمرها  32عــامــا أصغر
رئيسة فــي تــاريــخ اللجنة الـتـجــارة الـفـيــدرالـيــة .لفتت
االن ـت ـبــاه إلـيـهــا عـنــدمــا ن ـشــرت م ـقــال رأي ح ــن كــانــت
طالبة فــي جامعة يــال ،شرحت فيه كيف أن القوانني
املـكــافـحــة لــاحـتـكــار الـســاريــة ســاعــدت شــركــة أم ــازون

على اكتساب قوة لم يعد ممكنا معها مراقبة عمالق
ّ
التجارة اإللكترونية .وذكــر مقالها الــذي حمل عنوان
«مفارقة مكافحة االحتكار في أمازون» ،بكتاب مرجعي
يحمل عنوان «مفارقة مكافحة االحتكار» ،الذي أصدره
قاضي املحكمة العليا روبــرت بــروك في  ،1978حيث
يؤكد فيه أن التشريع الفعال ضد االحتكار يجب أن
يهدف قبل كل شيء إلى الطريقة التي تضر بها شركة
املستهلكني ،ولـيــس حجم الـشــركــة أو عــدد املنافسني
في سوق معينة .كان للينا خان دور وازن كمساعدة
اللجنة القانونية في مجلس النواب األميركي ،وذلك
في سياق تحقيق دام ستة عشر شهرا ،والــذي تناول
امل ـن ــاف ـس ــة ب ــن امل ـن ـص ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،ه ــي ال ـت ــي ع ـبــرت
فــي إبــريــل /نـيـســان املــاضــي فــي مجلس الـشـيــوخ عن
تخوفها من قــدرة عمالقة التكنولوجيا على الولوج
إلى أسواق من أجل الهيمنة عليها .اشتد الضغط على
غوغل وأم ــازون وفيسبوك وآبــل فــي األشـهــر األخيرة
في الــواليــات املتحدة ،حيث نشرت تقارير تدين تلك
ال ـش ــرك ــات ،وف ـت ـحــت تـحـقـيـقــات م ــن ق ـبــل ال ـق ـضــاء في
العشرات من الواليات حول ممارساتها االحتكارية.
وي ـبــدو أن تـلــك ال ـشــركــات أض ـحــت تـشـعــر ب ــأن وجــود
لينا خان على رأس لجنة التجارة الفيدرالية ،سيزيد
الضغط عليها ،هذا ما دفع فيسبوك إلى التظلم لدى
الوكالة األميركية للمنافسة من أجل املطالبة بإبعاد
خــان عن ملف االحتكار ،حيث احتجت الشركة بعدم
حيادية تلك املـســؤولــة .وذات التوجه اتبعته أمــازون
الـتــي تــواجــه تحقيقات حــول مــدى احـتــرامـهــا لقواعد
املنافسة.
وقد استند فيسبوك إلى تصريحات خان وكتاباتها،
ال ـتــي تــذهــب فـيـهــا إل ــى أن فـيـسـبــوك يـلـجــأ ملـمــارســات
مـنــافـيــة لـلـمـنــافـســة ،م ـش ــددا ع ـلــى أن امل ــوق ــف املـسـبــق
لـخــان يـفــرض إبـعــادهــا عــن التحقيق ال ــذي يستهدف
فيسبوك .وتــوقــع مراقبون أن الشركتني العمالقتني،
ستسعيان في حال عدم ابتعاد لينا خان إلى التشكيك
في القرارات التي ستتخذ في حقهما ،غير أن هناك من
يؤكد أنه بالنظر للقناعات التي تحملها تلك املسؤولة
الشابة ،سيكون على شركات التكنولوجية العمالقة
توقع معارك ضمن حرب ضارية تملك خان أسلحتها
القانونية الفتاكة.

وربطتني في اليوم للعائالت التي يتراوح عدد
أفرادها بني أربعة إلى ستة أفراد ،وللعائالت
امل ـك ــون ــة م ــن س ـب ـعــة إلـ ــى ت ـس ـعــة أف ـ ـ ــراد ث ــاث
ربطات في اليوم ،والتي يتراوح عدد أفرادها
من  10إلــى  14فــردًا أربــع ربطات يوميًا ،ومن
 15إلى  19فردًا خمس ربطات في اليوم ،فيما
تحصل العائلة املكونة من  20فــردًا وما فوق
على ست ربطات يوميًا.
وأفـ ــادت م ـصــادر مطلعة مــن دم ـشــق ،طلبت
ع ـ ــدم ال ـك ـش ــف عـ ــن ه ــوي ـت ـه ــا ،ب ـ ــأن «ال ـن ـظ ــام
ي ـع ـتــزم تـعـمـيــم ت ـجــربــة ت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز عبر
الـبـطــاقــة الــذك ـيــة عـلــى جـمـيــع امل ـنــاطــق الـتــي
يسيطر عليها» ،معتبرة أن «الخطة تهدف
إل ــى تقنني اسـتـهــاك م ــادة الـخـبــز إل ــى الحد
األدنـ ــى ،حـيــث يعتبر الـخـبــز مــن أكـثــر امل ــواد
املدعومة من النظام ،ويبلغ السعر الرسمي
لـلــربـطــة ال ــواح ــدة امل ـكــونــة م ــن  7أرغ ـف ــة 200
ل ـيــرة س ــوري ــة ف ــي ح ــن تـبـلــغ تكلفتها نحو
 1065ليرة» .وأضافت املصادر أن «الحكومة
تدعي إن هناك جهات تتاجر في الخبز حيث
يـتــم تـجـفـيـفــه وإط ـعــامــه ل ـل ـح ـيــوانــات ،وذل ــك
في ظل ارتـفــاع أسعار العلف إلــى أرقــام غير
مـسـبــوقــة» ،مبينة أن ــه «ت ــم تـحــديــث تطبيق
«ويـ ـ ـ ــن» االلـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ــرتـ ـب ــط ب ـم ــا ي ـعــرف
بــال ـب ـطــاقــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ــذك ـي ــة ،ال ـت ــي يتم

عبرها توزيع املحروقات واملواد التموينية،
وأضيفت إليها مادة الخبز».
وسـ ــأل أب ــو ع ـبــد الــرح ـمــن رج ــب ( 53ع ــام ــا)،
س ــائ ــق س ـي ــارة أج ـ ــرة« ،ع ــن م ــدى م ـعــرفــة من
حدد كمية الخبز للعائلة بواقع مائدة طعام
ً
خصوصا أن هناك عائالت
األســرة السورية،
تأكل الخبز من دون أي طعام آخر» ،الفتًا إلى
أن «الكثير من العائالت وقع في عجز وشعر
بـعــبء معيشي إضــافــي عندما تــم رفــع سعر
الخبز في وقت سابق من الشهر الجاري من
 100ليرة إلى  200ليرة للربطة الواحدة».
وأضـ ــاف« :مـنــذ سمعت بالخبر وأن ــا أح ــاول
تـقـسـيــم امل ـخ ـص ـصــات ع ـلــى عــائـلـتــي دون أن
أنجح ،كنا نتمنى أن تحدد لنا الحكومة أيضا
الكمية التي يجب أن يأكلها كل فرد من العائلة،
فعائلتي مـكــونــة مــن  6أف ــراد ومخصصاتنا
ربطتان في اليوم ،أي  14رغيفًا ،إن كنا نريد
أن نأكل  3وجبات كــأي أســرة طبيعية فنحن
نحتاج إلى  18رغيفًا ،أي لدينا عجز  4أرغفة،
ما يعني أن أحد أفــراد العائلة لن يكون لديه
خبز ،فإما أن يصوم وإمــا ستتقاسم العائلة
الجوع» .من جانبها ،قالت أم علي حامد (39
عاما) ،لـ«العربي الجديد» إن «هذه الحكومة
تعمل فقط مــن أجــل قهرنا وتجويعنا ،حتى
الـخـبــز ال ــذي ك ــان املـ ــادة األخ ـي ــرة ال ـتــي يمكن

أن تـمــأ ب ـطــون أطـفــالـنــا ت ــم حــرمــانـنــا منها،
بــدل أن يجدوا طريقة لوقف الهدر واالتجار
بالخبز يحرموننا منه» ،متسائلة« :ألم يفكر
من وضع هذه األلية مــاذا ستفعل العائلة إن
زارها ضيوف أو طلب طفل ساندويش ما بني
الوجبات ،هل نقول له لقد نفدت مخصصاتك
اليوم من الخبز؟» .وأضــافــت أن «هــذا النظام
ال ينتج إال ق ــرارات ضــد املــواطــن ،وخــاصــة أن
الفساد ينخر عظمه ،فرغم كل الـقــرارات التي
يقولون إنها إليصال الدعم ملستحقيه ،تجد

تخفيض
مخصصات
األسر من
الخبز (عامر
قريشي/
فرانس
برس)

تفعيل توريد النفط العراقي إلى بيروت
امل ــواط ــن املـسـحــوق مـحــرومــا مــن كــل حـقــوقــه،
وأن املحروقات والخبز وغيرها متوفرة في
السوق السوداء ،ولكن بأسعار مضاعفة ،دون
أي حسيب أو رق ـي ــب»ُ .ي ـشــار إل ــى أن الـســوق
ال ـس ــوداء لـتـجــارة الــوقــود واملـ ــواد التموينية
والخبز ،شهد ارتفاعا كبيرا في األسعار بعد
اإلج ــراءات األخـيــرة ،من رفــع أسعار وتحديد
مخصصات ،فــي وقــت تحولت هــذه األســواق
لتكون املـصــدر الرئيسي بالنسبة للمواطن
للحصول على تلك املواد.

بغداد ـ سالم الجاف

كشف مـســؤول ب ــارز فــي وزارة الخارجية
العراقية ،في حديث مع «العربي الجديد»،
عن زيارة مرتقبة لوفد لبناني رسمي إلى
بـغــداد ،عقب عطلة عيد األضـحــى ،لوضع
التفاصيل األخيرة والنهائية بشأن اتفاق
ت ــوري ــد م ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـن ـف ــط ال ـع ــراق ــي
سنويًا إلى لبنان .يأتي ذلك بعد اتفاق بني
الجانبني ،على أن يـقــدم الـعــراق ج ــزءا من
هذه الكمية على شكل هبة ،والجزء املتبقي
ت ـح ـصــل م ــن خ ــال ــه بـ ـغ ــداد ع ـلــى خــدمــات
طبية وعالجية مختلفة ،إضافة إلى تقديم
خ ــدم ــات ف ــي مـ ـج ــال إدارة امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
العراقية وتطويرها.
وفي فبراير/شباط املاضي ،صادقت بغداد
عـلــى تــوريــد نـفــط إل ــى ب ـيــروت بـمـقــدار 500
ألف طن سنويًا ،قبل أن يعلن رئيس حكومة
تصريف األعمال اللبنانية ،حسان دياب ،أن
الحكومة العراقية قــررت مضاعفة دعمها
النفطي للبنان .وقــال بيان سابق لرئاسة
الحكومة اللبنانية أن ديــاب «تبلغ رسميا
قرار مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية
النفط التي كانت بغداد قد أقرتها للبنان
مــن  500ألــف طــن إلــى مليون طــن سنويا».

أخبار
مساعدات ألمانية
للشركات

عقدت حكومة املستشارة أنجيال
ميركل اجتماعا ،األربعاء ،للموافقة
على حزمة إغاثة ضخمة ،من
أجل إعادة إعمار مناطق أملانية
دمرتها فيضانات غير مسبوقة،
ولحمايتها بشكل أفضل في
املستقبل ،وتتضمن الحزمة إعطاء
الضوء األخضر ملساعدات للمنازل
املدمرة والشركات والبنى التحتية
األساسية .وأكدت ميركل أن الوزراء
سيمهدون الطريق أمام تقديم
مساعدة عاجلة للمواطنني الذين
تكبدوا خسائر ،وسيبذلون كل ما
في وسعهم «كي تصل األموال إلى
الناس بسرعة» .وتقدر املبالغ األولية
بنحو  400مليون يورو (470
مليون دوالر) .وستضاف إلى
املساعدة الطارئة مبالغ بعيدة األجل
إلعادة اإلعمار بتمويل من الحكومة
الفدرالية و«مساهمات تضامنية»
من جميع الواليات األملانية البالغ
عددها  ،16وفق ميركل.

أرباح شركة دايملر

طاقة

محافظات سورية تواجه تقنين الرغيف
أعلن النظام السوري
عن آلية جديدة لتوزيع
الرغيف على الفقراء،
تقوم على تحديد حصة
األفراد في استهالك الخبز
بما يزيد من المعاناة
اليومية التي يواجهها
المواطن

بروفايل

لــم تخب توقعات المراقبين عندما
عينت لينا خان على رأس لجنة التجارة
الفيدرالية األميركية ،فقد رأى فيها
البعض «الكابوس» الذي تخشاه الشركات
اإللكترونية العمالقة ،هذا ما ظهر بعد
شهر واحد فقط من التعيين
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وأبلغ مسؤول عراقي في وزارة الخارجية
بـ ـبـ ـغ ــداد« ،الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ــوف ــد
اللبناني يضم عدة مسؤولني في حكومة
تصريف األعمال ،على رأسهم وزير الطاقة
اللبناني ريمون غجر ،ومدير األمــن العام
الــذي ينسب مـســؤولــون عــراقـيــون لــه دورا
رئيسيا فــي تسهيل االت ـفــاق ،وهــو الـلــواء
ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـســؤولــن
ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ووزارات
الصحة والسياحة والداخلية والصناعة،
ومستشارين حكوميني ومهندسي طاقة
لبنانيني .ومــن املقرر أن يتم بحث ملفات
متعددة خالل اللقاء املقبل ،أبرزها «تفعيل
آلية االتفاق النفطي بني البلدين وإدخاله
ً
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ف ـض ــا ع ــن م ـنــاق ـشــة ع ــدة
م ـل ـفــات أم ـن ـيــة تـتـعـلــق ب ـت ـب ــادل مـطـلــوبــن
وم ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة مـتـعـلـقــة بــالـجـمــاعــات
اإلرهابية ،واالتفاق على تفاهمات تتعلق
بتسهيالت خــاصــة للعراقيني فــي لبنان،
سواء القاصدين البالد ألغراض العالج أو
السياحة أو الدراسة» ،وفق املصدر.
وك ـشــف امل ـس ــؤول ذات ــه عــن «مـشــاكــل فنية
ي ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي فـيـمــا
يتعلق بـمــاء مــة الـنـفــط الـعــراقــي ملحطات
الـكـهــربــاء املــوجــودة فــي لـبـنــان .إذ أن أحد

املـســؤولــن هناك تـحــدث ،فــي وقــت سابق،
مــع مسؤولني عراقيني عــن وج ــوب وجــود
ط ــرف ثــالــث يـتــولــى تسلم الـنـفــط الـعــراقــي
ال ـخــام وتـكــريــره وإرس ــال ــه إل ــى لـبـنــان مــرة
أخ ــرى ،بينما تـحــدث آخ ــرون عــن إمكانية
إجـ ـ ـ ــراء م ـع ــال ـج ــات م ـع ـي ـنــة داخ ـ ـ ــل ل ـب ـنــان
مــن دون الـحــاجــة إل ــى أي حـلـقــات زائ ــدة».
وأض ــاف «يـهــم الـعــراق االتـفــاق على اآللية
النهائية الـتــي تضمن تمرير االت ـفــاق في
أسرع وقت».
واع ـت ـبــر امل ـص ــدر أن ال ـت ـفــاه ـمــات املتبقية
ال تـشـتــرط وج ــود حـكــومــة نــافــذة ،ويمكن
لحكومة تصريف األعمال في لبنان إبرام
االت ـفــاقــات .وأب ـلــغ ال ـعــراق الـلـبـنــانـيــن ،في
وقت سابق ،إمكانية عبور شحنات النفط
إلى لبنان عبر األراضــي السورية ،في ظل
وج ــود أســاط ـيــل شــاح ـنــات تــابـعــة ل ــوزارة
ال ـن ـف ــط ت ـت ــول ــى امل ـه ـم ــة .وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ــأم ــل
أن ت ـكــون زي ـ ــارة ال ــوف ــد كـفـيـلــة بــإن ـهــاء كل
الـتـفــاصـيــل ،وبالنسبة لـلـعــراق فـقــد أكــدت
شــركــة تـســويــق الـنـفــط الـعــراقـيــة (ســومــو)،
نهاية نيسان/إبريل املاضي ،استعدادها
للتوريد ضمن االتفاق ،وأي تأخير تتحمل
مسؤوليته الجهات اللبنانية ال العراقية».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــال نــائــب رئـيــس لجنة

الـ ـط ــاق ــة فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ريـ ـب ــوار
ط ــه ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن زي ــارة الــوفــد
الـلـبـنــانــي املــرت ـق ـبــة س ـتــركــز ع ـلــى صـيــاغــة
التفاهمات النهائية بـشــأن تــوريــد النفط
الـ ـع ــراق ــي ،ف ـض ــا ع ــن م ـل ـف ــات أخ ـ ــرى تـهــم
البلدين» ،واصـفــا الــزيــارة بــ«املــرحــب بها،
والـعــراق رسميا وشعبيا يقف إلــى جانب
ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي وي ــأم ــل املـ ـس ــاع ــدة فــي
تجاوز ظروفه الحالية».
وش ـ ـ ــرح ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـع ــراق ــي،
أحمد النعيمي ،أن زيــارة الوفد اللبناني
وج ـ ــدت داعـ ـم ــن ل ـهــا م ــن داخ ـ ــل الــوســط
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،خ ــاص ــة ت ـحــال ـفــي
«ال ـ ـف ـ ـت ـ ــح» ،و«دولـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون» ،ل ــذل ــك
تسعى حكومة رئـيــس ال ــوزراء مصطفى
ال ـكــاظ ـمــي إلـ ــى ت ـمــريــر االتـ ـف ــاق وامل ـضــي
ب ــه ،ضـمــن نهجها امل ـع ــروف فــي الظهور
بــدور املـتــوازن في العالقات العراقية مع
مـخـتـلــف األط ـ ـ ــراف .ول ـفــت إل ــى أن الـلـقــاء
يــأتــي بالتزامن مــع زي ــارة وزي ــر التجارة
ال ـس ـعــودي ،مــاجــد الـقـصـبــي ،إل ــى بـغــداد،
واالتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى ت ـم ــري ــر ع ـ ــدة ت ـفــاه ـمــات
تـتـعـلــق ب ــال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري واالزدواج
الضريبي ،وتنشيط حركة التجارة عبر
منفذ عرعر البري بني البلدين.

حققت شركة دايملر األملانية
ً
أرباحا قوية
لصناعة السيارات،
في الربع الثاني ،حيث استمر
الطلب على سيارات مرسيدس
الفاخرة في التعافي من الوباء،
مما أدى إلى توليد أموال يمكن
للشركة استثمارها في تحولها
إلى السيارات الكهربائية .وصلت
هوامش الربح إلى رقمني للربع
الثالث على التوالي عند  12.8في
املائة ،بفضل ارتفاع أرقام املبيعات
والسيارات ذات األرباح األعلى
التي تهيمن على مزيج املبيعات،
حسبما ذكرت الشركة التي تتخذ
من شتوتغارت مقرًا لها ،األربعاء.
وساعد ذلك في تعزيز التراكم
النقدي للشركة ليصل إلى 20.9
مليار يورو ( 24.6مليار دوالر) في
نهاية الربع ،من  20.1مليار يورو
في البداية.

الخطوط الجوية
القطرية األفضل

اختار موقع
(AirlineRatings.
 ،)comاملتخصص في تقييم
أداء شركات الطيران ،األربعاء،
الخطوط الجوية القطرية ،كأفضل
شركة طيران في العالم للعام
 .2021وجاءت «القطرية» على
رأس  20شركة طيران عاملية،
ضمتها قائمة «إيرالين ريتينغز»
لتصنيف شركات الطيران هذا
العام .وقال املوقع الشهير ،في
صفحته اإللكترونية «الخطوط
الجوية القطرية هي أفضل شركة
طيران في العالم في عام ،2021
اللتزامها بالحفاظ على الرحالت

العاملية مفتوحة خالل أزمة
كورونا ،واالبتكار ،واملنتجات
الجديدة ،وخدمة الرحالت ذات
الشهرة العاملية» .وقال مؤسس
املوقع جيفري توماس ،إن «التميز
هو الهدف في الخطوط الجوية
القطرية ،وأدى ذلك إلى العديد من
التحسينات في طائرات إيرباص
وبوينغ» .وزاد« :في تحليلنا
املوضوعي ،احتلت الخطوط الجوية
القطرية املرتبة األولى في العديد من
معايير التدقيق لدينا ،وهو أداء رائع
في هذا الوقت الصعب للغاية».

بطاريات تسال

قال إيلون ماسك ،الرئيس التنفيذي
لتسال ،إن الشركة تخطط لفتح
شبكة شحن بطارياتها لسيارات
املنتجني اآلخرين ،في وقت الحق
من العام الحالي .تعطي شبكة
الشحن السريع ميزة تنافسية
كبيرة ملنتج السيارات الكهربائية،
إذ تملك تسال أكثر من  25ألف
وحدة شحن فائق السرعة في
أنحاء العالم .وفي املقابل ،أقام
صناع السيارات اآلخرون تحالفات
أو استثمروا في شركات ناشئة
لشبكات الشحن ،وسط مسعى
محموم لطرح سيارات كهربائية
جديدة في السوق.
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رؤية

مال وسياسة
تدق االضطرابات العنيفة وأعمال الشغب في جنوب أفريقيا جرس
اإلنذار حول االضطرابات التي تجتاح العالم بسبب كورونا .ورغم
الخصوصية التي تجعل من جنوب أفريقيا أكثر قابلية لالشتعال بسبب
التمييز العنصري ،إال أن الفقر والتباين الطبقي يحدثان اضطرابات مماثلة

الممتلكات العامة
تعرضت للتخريب
في جنوب أفريقيا
()Getty

ت ــرس ــل االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـع ـن ـي ـفــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا دولـ ـ ـ ـ ــة جـ ـن ــوب
أف ــري ـق ـي ــا خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـج ــاري
وراح ضحيتها حتى يــوم األحــد نحو 215
ش ـخ ـصــا وأدت إل ـ ــى ت ـخ ــري ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
املمتلكات بسبب عمليات النهب والشغب،
إش ــارة قــويــة إل ــى الـتــداعـيــات الـخـطــرة التي
مــن املـمـكــن أن تسببها املــوجــة الـثــالـثــة من
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــادات الـ ــدول
النامية والفقيرة وانعكاساتها املدمرة على
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي والـسـلــم االجـتـمــاعــي.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ال ـ ـغـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي
واالجـتـمــاعــي وال ـف ــوارق الطبقية املتراكمة
مـنــذ س ـنــوات التمييز الـعـنـصــري قــد تكون
مــن ال ـعــوامــل ال ـتــي صـبــت املــزيــد مــن الــزيــت
ع ـلــى ت ــداع ـي ــات ال ـجــائ ـحــة ال ـت ــي رف ـع ــت من
الفقر والبطالة والتدهور الصحي لألفراد

زوما متهم بالفساد

خسائر أعمال الشغب
في جنوب أفريقيا ُ
قدرت
بنحو  680مليون دوالر

كورونا
يدق جرس
اإلنذار
في الدول
الفقيرة

والعائالت .ولكن االضطرابات التي تزامنت
م ــع امل ــوج ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
أج ـجــت ال ــوض ــع ف ــي ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا أك ـثــر.

استؤنفت محاكمة الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم في قضايا
الفساد ،وذلك في جلسة «افتراضية» .وأمام المحكمة ،تظاهر
أنصار زوما المتهمون بإثارة الفوضى ومحاولة زعزعة استقرار البالد.
ويواجه زوما  16تهمة باالحتيال والفساد واالبتزاز تتعلق بشراء
معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في ،1999
عندما كان نائبا للرئيس .كما تتم مقاضاة مجموعة تاليس الفرنسية
العمالقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض األموال.

وحسب تقديرات ملصرف «جي بي مورغان»
األمـيــركــي فــي تقرير يــوم الجمعة املــاضــي،
ف ــإن ه ــذه ال ـفــوضــى الـعـنـيـفــة ال ـت ــي ضــربــت
جنوب أفريقيا ربما تجبر االقتصاد على
االنكماش بنسبة  %3في الربع الثالث من
العام الجاري.
وفــي ذات الـشــأن ،وصفت نشرة «ستاندرد
آند بورز ـ غلوبال» األميركية في تقرير يوم
الثالثاء االضطرابات وأحــداث الشغب التي
تشهدها جنوب أفريقيا في الوقت الراهن
بــأن ـهــا «األسـ ـ ــوأ م ـنــذ ن ـهــايــة ح ـكــم التمييز
العنصري في العام .»1994
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ال ـج ـنــوب أفــري ـق ـيــة تــأمــل
فـ ــي خ ـ ـ ــروج االقـ ـتـ ـص ــاد مـ ــن الـ ــركـ ــود خ ــال
الربع الثالث الجاري والنمو بنسبة ،%4.2
ول ـكــن وح ـســب ت ـقــديــرات ال ـن ـشــرة ،ف ــإن هــذه
االضطرابات التي تتزامن مع املوجة الثالثة
مــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،قــد ت ـقــود إل ــى تــراجــع
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي إل ــى أق ــل م ــن  .%3وهــو
ما يعني أن الوضع االقتصادي واملعيشي

سيتدهور أكثر ملواطني البالد ويفاقم من
أزمة التعايش السلمي بني الطبقات الفقيرة
والغنية في جنوب أفريقيا.
م ــن جــان ـب ـهــا ،قـ ــدرت ن ـش ــرة «إيـكــونــومـســت
إنتيليجنس يــونــت» الـبــريـطــانـيــة خسائر
البالد حتى نهاية األسـبــوع املاضي بنحو
 10مليارات راند ،أي نحو  680مليون دوالر.
وك ــان مـصــرف «دوي ـت ـشــه بـنــك» األملــانــي قد
ذكر في تقرير حديث ،أن هذه االضطرابات

وم ــا تـبـعـهــا م ــن عـمـلـيــات ش ـغــب وتـخــريــب
ستخفض معدل النمو االقتصادي لجنوب
أفريقيا بنحو  %0.8خالل العام الجاري.
وهـ ــذه ال ـت ـقــديــرات ت ـبــدو مـتــواضـعــة حينما
ُي ــزال اللثام عــن الخسائر الفعلية للمنشآت
العامة واألس ــواق بعد توقف الشغب تمامًا
والـسـيـطــرة عـلــى ال ـشــارع مــن قـبــل السلطات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة .م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،خ ـف ـضــت وك ــال ــة
مــوديــز العاملية للخدمات املالية التصنيف

جاذبية سندات الصين تعرقل استراتيجية عزلها
ربما يعرقل العائد
االستثماري الذي
تحصل عليه المصارف
والصناديق الغربية
استراتيجية بايدن لعزل
الصين
لندن ـ العربي الجديد

مقر البنك المركزي الصيني في بكين ()Getty

رغــم خطط إدارة الرئيس األمـيــركــي جوزيف
بــايــدن ملـحــاصــرة الـصــن عـبــر مــا أطـلــق عليه
«تحالف الديمقراطيات الرأسمالية» ضدها،
يبدو على الصعيد العملي أن هناك عقبات
كبرى تعرقل خطوات عــزل بكني خاصة على
صـعـيــد االس ـت ـث ـمــار وت ــدف ــق الـ ـ ـ ــدوالرات على
األسـ ــواق الصينية وشــركــات ـهــا .ورب ـمــا تجد
اإلدارة األميركية صعوبات في إقناع املصارف
وصناديق االستثمار الغربية بالتخلي عن
السوق الصيني الذي بات يحقق لها األرباح
التي يسيل لها اللعاب ،ويحمي استثماراتها
فــي أوق ــات االضـطــرابــات املالية الـكـبــرى ،مثل
أزمـ ــة املـ ــال ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـع ــام  ،2008وأزم ــة
األسواق التي ضربت االقتصادات الغربية في
الشهور األربعة األولى من العام املاضي 2020
بـسـبــب تـفـشــي جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وم ــا تــرتــب
عليها من إغالق لالقتصادات العاملية والحد
من النشاط التجاري والصناعي.
ووفــق خبراء في تحليل بنشرة «إنفستمنت
ويـ ـ ـ ــك» ،وه ـ ــي نـ ـش ــرة أس ـب ــوع ـي ــة بــري ـطــان ـيــة
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ف ـ ــإن األص ـ ــول
الـصـيـنـيــة بــاتــت مــن أدوات االسـتـثـمــار الـتــي
ال غـنــى عـنـهــا بــالـنـسـبــة للمستثمر الـغــربــي،
وإن حجم التدفقات املــالـيــة الغربية يواصل
االرت ـفــاع ،خــاصــة وأن الـسـنــدات الصينية تم
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ضمها إلــى مــؤشــرات أص ــول الــديــن العاملية،
حـيــث تــم ضمها إل ــى كــل مــن مــؤشــر «أف تي
أس أي راسـ ـ ـ ــل» بـ ـس ــوق لـ ـن ــدن فـ ــي م ـ ــارس/
آذار املــاضــي ،وإل ــى مــؤشــر مـصــرف «جــي بي
مورغان» ،أكبر املصارف األميركية ومصرف
«باركليز بــانــك» البريطاني .وحسب تحليل
«إنـفـسـتـمـنــت ويـ ــك» ،تـعـتـمــد جــاذب ـيــة أص ــول
الــديــن الصينية على أربـعــة عــوامــل رئيسية،
وه ــي ع ـمــق س ــوق ال ــدي ــن الـصـيـنــي املـتـنــامــي
مــع تـنــامــي الطبقة الــوسـطــى وحـجــم قدرتها
ال ـشــرائ ـيــة ،وق ـ ــدرة االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي على
م ـق ــاوم ــة األزم ـ ـ ــات ال ـعــامل ـيــة وارتـ ـف ــاع الـعــائــد
ع ـل ـي ـهــا ،واس ـت ـخ ــدام املـ ـص ــارف وال ـص ـنــاديــق
الـغــربـيــة لـلـسـنــدات الـحـكــومـيــة الـصـيـنـيــة في
تنويع محافظها ،ونسبة الفشل فــي السداد
الضئيلة وسط الشركات الحكومية.
على صعيد الـعــائــد ،الحــظ خـبــراء أن العائد
على سندات الخزينة الصينية ألجل  5سنوات
يبلغ حاليًا نسبة  %2.9مقارنة بالعائد على
سندات الخزينة األميركية لذات األجل البالغ
 ،%0.9كما أن عائد السندات الصينية يفوق
كثيرًا الـعــائــد السلبي على سـنــدات الخزينة
األملانية وهــو «نــاقــص  »0.7وعــائــد السندات
الـيــابــانـيــة «نــاقــص  .»0.1وه ــذا الـعــائــد الــذي
تحصل عليه املصارف االستثمارية الغربية
م ـغ ـ ٍـر ف ــي أوقـ ـ ــات ال ـف ــائ ــدة ال ـص ـفــريــة وبـ ْـحــث
املستثمرين الـجــاد عــن تحقيق عــائــد مرتفع
وم ـض ـمــون بـيـنـمــا ت ـهــدد امل ــوج ــة ال ـثــال ـثــة من
جــائـحــة ك ــورون ــا الـنـمــو االق ـت ـصــادي الـعــاملــي
وت ــدف ــع ب ــورص ــة وول سـتــريــت وال ـبــورصــات

الصين قاومت اضطرابات
أسواق المال مع تفشي
كورونا في 2020

الغربية نحو تصحيح كبير خــال الشهور
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .والح ـ ـ ــظ خ ـب ـي ــر ب ـم ـص ــرف بـيـكـيــت
االستثماري السويسري في تصريح للنشرة
البريطانية ،أن من بني  9.5تريليونات دوالر
ت ــدي ــره ــا صـ ـن ــادي ــق املـ ـع ــاش ــات والـ ـش ــرك ــات
االستثمارية العاملية فــإن نحو  %0.26منها
مـسـتـثـمــرة فــي أص ــول الــديــن الـصـيـنـيــة حتى
الربع الثالث من العام املاضي  ،2020مقارنة
بنحو  %0.04في العام  .2015وهذا يعني أن
مصالح املؤسسات االستثمارية الغربية باتت
تتزايد بعجلة متسارعة بالصني وأسواقها.
لكن خـبــراء يــرون أن مــا يجذب االستثمارات
الغربية نحو الصني ليس فقط العائد ولكن
كــذلــك أنـهــا بــاتــت «امل ــاذ اآلم ــن» فــي لحظات
اضـطــرابــات األس ــواق الـعــاملـيــة ،حيث تمكنت
الصني من مقاومة أزمة املال العاملية في العام
 2008والنمو بمعدالت كبيرة أنقذ العالم من
ال ــرك ــود االق ـت ـصــادي وق ـت ـهــا ،وكــذلــك خــرجــت
ال ـصــن ف ــي وق ــت مـبـكــر م ــن جــائ ـحــة كــورونــا
في العام املاضي وقاومت االضطرابات التي
ضربت أسواق املال في الشهور األربعة األولى
من العام املاضي ،حينما اضطرت الحكومات
إل ــى إغ ــاق االق ـت ـصــادات وال ـحــد مــن الـنـشــاط
الـتـجــاري والصناعي .كما يــرى التحليل ،أن
أصول الدين الصينية باتت من أدوات تنويع
محافظ االستثمار الكبرى الباحثة عن تقليل
الخسائر ،إذ إنها مضمونة إلى درجة كبيرة
مـقــارنــة باملخاطر االستثمارية فــي األس ــواق
الناشئة األخرى.
وب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات أو
أص ـ ــول ال ــدي ــن ف ــي ل ـح ـظــات الـ ـه ــروب الـكـبـيــر
على أص ــول الــديــن العاملية فــي الــربــع الثاني
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ق ـبــل ض ــخ ال ـتــري ـل ـيــونــات
ف ــي األس ـ ـ ــواق وب ـم ـع ــدالت ك ـب ـي ــرة ،فـ ــإن عــائــد
السندات الصينية تراجع بنسبة  ،%2.2وهي
نسبة معقولة مقارنة بتراجع عائد السندات
الـعــاملـيــة ال ــذي بـلـغــت نسبته  %9.0وتــراجــع
السندات الدوالرية بنسبة .%16

االئتماني لسندات الدين الصادرة عن كل من
بلديات جوهانسبرغ وكيب تــاون والعديد
من بلديات املدن الصغرى التي شهدت أحداث
احتجاجات عنيفة .وتقتل االضطرابات التي
ت ـت ـفــاعــل م ــع م ـت ـحــور دل ـت ــا ،ال ـس ـيــاحــة الـتــي
كانت مــن املـصــادر املهمة للعمالت الصعبة
إل ــى جــانــب امل ـعــادن وال ـتــي درت عـلــى الـبــاد
نحو  24.6مليار دوالر في العام  2019الذي
سبق تفشي فيروس كــورونــا .وعلى الرغم

من أن شــرارة االضطرابات أطلقها الصراع
حول النفوذ السياسي داخل حزب «املؤتمر
الــوطـنــي األفــري ـقــي» بـعــد اعـتـقــال الحكومة
الحالية رئيس البالد السابق جاكوب زوما،
إال أن تداعيات جائحة كورونا االقتصادية
وما سببته من زيادة معدل الفقر وخسارة
في الوظائف فاقمت االضطرابات في جنوب
أفــريـقـيــا الـتــي تـعــانــي مــن هـشــاشــة النسيج
االجتماعي منذ خروجها من حكم التمييز

العنصري في العام  .1994وتعاني جنوب
أفريقيا البالغ عدد سكانها نحو  60مليون
نسمة من نقص مريع في جرعات التطعيم
من فيروس كوفيد  ،19إذ إن نسبة التطعيم
لم تتجاوز  %2.8فقط.
وح ـســب تـقــريــر الـبـنــك ال ــدول ــي ال ـص ــادر في
ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،فـ ــإن تــداع ـيــات
جائحة كورونا أدت إلى انكماش االقتصاد
الـ ـجـ ـن ــوب أف ــريـ ـق ــي ب ـن ـس ـبــة  %7فـ ــي ال ـع ــام
 .2020ويـقــدر البنك أن تـقــود الجائحة إلى
زي ـ ــادة ال ـف ـق ــراء ف ــي ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا بنحو
مليوني شخص خالل العام الجاري ،حيث
ارتـفـعــت نسبة البطالة وســط الـشـبــاب بني
سن  15و 24سنة إلــى  ،%63وهــي من أعلى
املعدالت في العالم .ومن املتوقع أن يتواصل
االنـكـمــاش االقـتـصــادي وخـســارة الوظائف
بمعدالت كبيرة خــال الـعــام ال ـجــاري .ومن
بني عدد القوى العاملة في جنوب أفريقيا
التي يقدرها معهد بروكنغز للدراسات في
واشنطن بنحو  40مليونا هنالك نحو 15
مـلـيــونــا فـقــط مـنـهــم يـشـغـلــون وظــائــف تــدر
ً
عليهم دخ ــا ثــابـتــا ،ويعمل مــن بــن هــؤالء
ثالثة ماليني في القطاعات الحكومية حسب
تقرير املعهد األميركي .ويالحظ خبراء أن
جنوب أفريقيا استفادت في النصف األول
مــن الـعــام مــن ارتـفــاع أسـعــار السلع األولـيــة
حينما ارتـفـعــت أس ـعــار امل ـع ــادن ال ـتــي تعد
البالد من كبار مصدريها في العالم ،إال أن
فاتورة النفط ومشتقاته املرتفعة امتصت
معظم هــذه الـعــوائــد ،إذ إن جـنــوب أفريقيا
ـاف ل ـل ـن ـفــط وال ـ ــوق ـ ــود .ول ــدى
م ـس ـت ــورد ص ـ ـ ٍ
البالد قطاع تقنية يعد األكبر في أفريقيا،
إذ ت ــوج ــد ف ــي جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ن ـح ــو 450
شــركــة تقنية تــوظــف نحو  40ألــف شخص
بلغ حجم االستثمارات في شركات التقنية
والبرمجيات نحو  88مليون دوالر في العام
 2020وفق تقديرات معهد بروكنغز.
وتأمل جنوب أفريقيا أن تصبح مركزًا للتقنية
واملعلومات في أفريقيا ،وبالتالي تتمكن من
جذب االستثمارات الغربية وتنشئ تحالفات
مع عمالقة التكنولوجيا في العالم .ولكن في
أعقاب هذه األحــداث ،ربما لن يكون مثل هذا
الحلم سهل التحقق خالل السنوات القريبة.
وعلى الرغم من الوضع االستثنائي لجنوب
أفريقيا من حيث التركيبة السكانية والتباين
الطبقي الـشــديــد والـعـنـصــريــة ،إال أن املوجة
الثالثة من كورونا ،ربما تطلق موجات فقر
وطبقية وتثير النعرات في العديد من دول
الـعــالــم الـنــامــي خ ــال ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة وفــق
توقعات محللني.

تشكيك باستراتيجية الطاقة اليابانية الجديدة
طوكيو ـ العربي الجديد

ق ــال ــت ص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال»
األمـيــركـيــة أم ــس األرب ـع ــاء ،إن ال ـيــابــان تتجه
ملضاعفة حصة الطاقة الشمسية من الطاقات
املتجددة في مكونات توليد الطاقة بالبالد،
وخ ـفــض ح ـصــة ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري إل ــى أقــل
مــن النصف خــال العقد املقبل يشككون في
قــدرتـهــا على تحقيق ذل ــك ،وأن احتياجاتها
للنفط والغاز الطبيعي ستستمر.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «تـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ـس ــودة
االستراتيجية الوطنية للطاقة فــي اليابان،
الـتــي تــم الكشف عنها األرب ـع ــاء ،قـفــزة هائلة
في اتجاه خفض الكربون ،وتدعو إلى إعادة
تشغيل للمحطات النووية اليابانية ،والتي
ال يـ ــزال ال ـج ــزء األك ـب ــر مـنـهــا غـيــر عــامــل بعد
حــادثــة انـفـجــار مفاعل فوكوشيما فــي العام
 ،»2011لكن خبراء يقولون إن تنفيذ الخطة
سيكون صعبًا للغاية بحلول املوعد النهائي
لـهــا ف ــي ع ــام  .2030وح ـســب الـصـحـيـفــة ،قــال

تاكيو كيكاوا ،نائب رئيس الجامعة الدولية
في اليابان وعضو اللجنة االستشارية بشأن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـط ــاق ــة« :إن ف ــرص ــة ال ـيــابــان
ضئيلة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة
املتجددة والنووية وتحديد أهدافها الخاصة
بــالــوقــود األحـ ـف ــوري ،إن ـهــا منخفضة بشكل
ك ـب ـيــر» .وتـنـضــم ال ـيــابــان إل ــى مـجـمــوعــة من
ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي تـ ـس ــارع إلـ ــى ت ـعــزيــز خططها
لخفض الكربون قبل مؤتمر تغير املناخ في
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،في غالسكو،
إس ـك ـت ـل ـن ــدا .ك ـمــا ك ـشــف االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
والـ ـص ــن ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ع ــن مـقـتــرحــات

كارثة فوكوشيما
ال تزال تقلق اليابانيين من
التوليد النووي

مظاهرات في سيول ضد إطالق اليابان لمياه مفاعل فوكوشيما في المحيط ()Getty

لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
كـمــا أن إدارة ب ــاي ــدن تـجـهــز قــائـمــة بــاألفـكــار
الـخــاصــة بـهــا .ولــم تـتـجــاوز مساهمة الطاقة
الــذريــة في إنتاج الكهرباء في اليابان نسبة
 6,2فــي املـئــة فـقــط ع ــام  2019مـقــارنــة بنسبة
 30فــي املئة قبل عــام  2011الــذي شهد كارثة
فــوكــوش ـي ـمــا .وم ـح ــور املـ ـس ــودة ه ــو خــارطــة
طريق توضح كيف ستحقق اليابان أهدافها
فــي خفض غ ــازات االحتباس ال ـحــراري ،الــذي
أعلنه رئيس ال ــوزراء يوشيهيدي سوجا في
قمة املناخ التي استضافتها الواليات املتحدة
في أبريل /نيسان املاضي.
وت ـس ـت ـهــدف ال ـخ ـطــة خ ـفــض  %46م ــن غ ــازات
االحتباس الحراري بحلول عام  2030مقابل
مستويات  ،2013أي أ ًعـلــى بنسبة  %77مما
تعهدت به اليابان سابقًا.
وم ـ ــن ب ــن ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي سـ ـت ــواج ــه تـنـفـيــذ
خـطــة خـفــض ال ـطــاقــة اع ـت ـمــادهــا عـلــى زي ــادة
الطاقة النووية التي ترتبط في ذهن الشعب
الياباني بأسوأ كارثة في تاريخه القريب ،إذ
تدعو االستراتيجية إلى توفير ما يصل إلى
 %22من طاقة اليابان من املفاعالت النووية
ب ـح ـلــول ع ــام  ،2030وه ــي خ ـطــة تـتـطـلــب من
الدولة التغلب على املقاومة املحلية الشعبية
والـبــرملــانـيــة إلع ــادة تشغيل بقية مفاعالتها
ب ـم ـس ـتــويــات ع ــال ـي ــة .وت ـع ـت ـمــد ال ـي ــاب ــان على
اسـتـيــراد معظم احتياجاتها مــن الـطــاقــة من
الخارج ويشكل الوقود األحفوري نسبة %41
من توليد الطاقة في اليابان.
وكانت الحكومة اليابانية استأنفت املفاعل
رقــم  3الـتــابــع ملحطة ميهاما وســط الـيــابــان،
بعد أن تــم إغــاقــه بالكامل بعد فترة وجيزة
من كارثة فوكوشيما النووية على غرار إغالق
جـمـيــع امل ـح ـطــات ال ـن ــووي ــة ف ــي ال ـب ــاد ،وذل ــك
للمرة األول ــى منذ توقفه قبل عشر سـنــوات،
وفـ ــق م ــا ذك ـ ــرت ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء «كــان ـســاي
إلكتريك باور» املشغلة للمفاعل في بيان يوم
 23يونيو /حزيران املاضي.

استمتعت بحضور لقاء فكري ،يوم الثالثاء ،املوافق ،2021/7/13
في مكتب صندوق األمم املتحدة للتنمية ( )UNDPفي العاصمة
األردنية ّ
عمان ،عنوانه «أثر كوفيد  19 -على مؤسسات األعمال
في األردن» .وقد ساهم في البحث بجانب املكتب األممي كل من
مكتب منظمة العمل الدولية في َع ّمان وغرفة التجارة العربية
األميركية التي ّ
مقرها بيروت.
ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة ثالث:
األول ــى أن قــدرة املنشآت الخاصة الصغيرة على التجاوب مع
ّ
املتغيرات ،والقدرة على تبني الخطط لتجاوزها ،أضعف بنسبة
ملحوظة من املنشآت والشركات الكبيرة.
الثانية أن الهياكل الجمعية للمنشآت الصغيرة واملــايـكــرويــة
ليست موجودةْ ،
وإن وجدت فهي غير فعالة .ولذلك تبقى جهود
ُ َ ِّ
ّ
متفرقة مبعثرة ،وال تمكن املنشأة الفردية من
هذه املؤسسات
ّ
التحديات وحدها.
مواجهة
الثالثة املهمة أن الحكومة األردنية التي وفرت مخصصات تفوق
ملياري دينار (ما يعادل  2.8مليار دوالر) ،لم تصل إلى أهدافها
املـقـصــودة ،خصوصا للمنشآت الصغيرة .وعليه ،فــإن نسبة
ّ
هذه املنشآت التي تمكنت من تقديم طلبات لالستفادة من هذه
ّ
املخصصات بقيت محدودة ،وأن معظم هذه الشركات ()%70
عانت من ضائقة مالية شديدة.
وهـنــالــك بالطبع أسـبــاب تجمع بــن هــذه املــؤسـســات غير التي
ُ
ذ ِكــرت أعــاه .من أهمها غياب املقدرة الرقمية ،ما يحرمها من
التواصل اإللكتروني ،وتعبئة الطلبات ،خصوصا املؤسسات
املايكروية .وكذلك ضغطت املؤسسات األكبر لحل مشكالتها،
ِّ
وخصوصا أنها موظفة أع ــدادا كبيرة من العاملني ،ما يجعل
احتمال إفالسها شديد الوطأة ،وذا أثر إعالمي كبير.
تفاقم البطالة في األردن

وق ــد اعـتـمــد التحليل فــي ال ــدراس ــة عـلــى عينة مــن حــوالــي ألفي
مؤسسة أردنية ،أكثر من نصفها في محافظة العاصمة ّ
(عمان
الكبرى وما حولها) ،والنصف الباقي ّ
موزع على أربع محافظات
أخ ــرى ،مثل الــزرقــاء ،وإرب ــد ،والبلقاء .وقــد جــرى االتـصــال مع
ْ
أصحاب هذه املؤسسات هاتفيًا .وقد ُع ِّرفت املؤسسة الصغيرة
أو املايكروية بأنها التي تستخدم أقل من عشرة عمال.
ومع أن الدراسة لم تأخذ باالعتبار بعض الجوانب التي أثرت على
االستنتاجات الرئيسية ،إال أنها تبقى مهمة ،وفي غاية اإلفادة،
وخصوصا أن البنك الــدولــي نشر تقريرًا عــن واقــع االقتصاد
األردني لم يكن ّ
سارًا.
ومن أهم استنتاجاته أن نسبة البطالة بني الشباب قد وصلت
إل ــى  ،%50وأن نسبة الـبـطــالــة عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـصــادي قد
المست نسبة  .%25وهذا يعني أن الزيادة في نسبة البطالة قد
ارتفعت بست نقاط مئوية عن العام املاضي .2020 ،وقد وقعت
في صفوف الشباب ،خصوصا املبتدئني منهم .ولذلك ،كما هو
واضح ،لهذا تأثير سريع على الوضع األمني برمته.
ومن املظاهر التي لم تؤخذ بقدر كاف من العناية ،أو لم تؤخذ
بعني االعتبار بتاتًا ،أن االقتصاد األردني كان يعاني قبل وصول
وبــاء كوفيد  19 -مــن تباطؤ اقتصادي واض ــح ،فمنذ انفجار
الربيع العربي وانقطاع األردن عن أسواقه في الدول املجاورة ،لم
يسجل األردن ولم يطرح أي أسهم جديدة ( )IPOفي بورصة
ّ
عمان ،وهذا ٌ
أمر لم يسبق لألردن أن عانى منه.
وليس هذا فحسب ،بل إن شركات كبرى أردنية ،خصوصا التي
أنشئت إلنـتــاج سلع وخــدمــات قابلة للتصدير ،غ ــادرت األردن
إلى أســواق خارجية .وقد كانت تشتري من شركات صغيرة،
ً
وتتعامل معها ،وتخلق لها مجاال للربح .وبغيابها ،انعدم مصدر
رئيسي من مصادر التزويد التي كانت تعتمد عليها املنشآت
الصغيرة.
واألمر الثاني املهم أن االقتصاد األردني كان يعاني ،حتى عام
 ،2019من عسر مالي واضح ،فنقص السيولة قد َّ
سبب كثيرًا
ّ
من الصراع والخسائر للشركات الصغيرة .وملا جاءت كورونا
واإلغالقات ،وتحديد الحركةّ ،
تعرضت هذه الشركات لخسائر
متفاقمة ،ومشكالت ُت ّ
هدد بقاءها حتى قبل تفشي وباء كورونا.
ٍ
واألم ـ ــر ال ـثــالــث أن عــامـلــن كـثـيــريــن ،م ــن ال ـش ـبــاب خـصــوصــا،
ً
يشتغلون أشغاال غير دائمة ،كثير منها لحسابهم الخاص ،في
القطاع غير الرسمي .ويشكل هــذا القطاع أكثر من  %30من
النشاط االقتصادي في األردن (يشمل قطاع الزراعة واألبنية
غير املنظمة واملحالت غير املسجلة ،وبائعي الطرق والجوالني،
والعاملني من منازلهم) ،وكثير من هؤالء فقدوا وظيفتهم ،حيث
أنهم كانوا يعيشون على دخلهم يومًا بيوم .ولذلك ،أي اغالق أو
تقطع في مداخيلهم ّ
يسبب لهم حرجًا ،ويمنع عنهم الحصول
على أبسط حاجاتهم األساسية.
زيادة الحماية المجتمعية

لذلك ّقدمت مقترحات كثيرة تهدف إلى زيادة الحماية املجتمعية
ل ـهــذه املـ ّ
ـؤس ـســات الـصـغـيــرة ،بـحـيــث ال تـبـقــى ُعــرضــه لـلـهـ ّـزات
ّ
املتواصلة وتحسن مرونتها ( )resilienceأمــام الطوارئ
ّ
ّ
املستجدات والطوارئ.
وتمكنها من التكيف ( )copingمع
وب ـس ـبــب م ـشــاركــة مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ف ــي ال ــدراس ــة ،فقد
اسـتـحــوذت فـكــرة البطالة وع ــدم ق ــدرة املنشآت الصغيرة على
االستفادة من املخصصات املالية للحفاظ على بقائها ّ
وعمالها
على اهتمام الدراسة .وقالت إنه ال بد من وجود ترتيب ّ
يسد فجوة
االنفصام بني األموال املخصصة والجهات التي ٍ ّ
خصصت لها
عن طريق فتح مكاتب إلكترونية ملساعدتها في تقديم طلبات
املعونة .وال بد أيضًا من ربــط كثير من املؤسسات الصغيرة،
خصوصا املتشابهة ،أو املتكاملة عموديًا ،بعضها مع بعض
( ،)clusteringأو عن طريق تحويلها إلــى «فرانشايز»،
بحيث تستفيد كلها من الحجم الكبير وفوائضه.
ســؤولــن
ـ
مل
وا
اء
هــدفــت مــن تلخيص الــدراســة تقديمها إلــى ال ـقـ ّـر
ُ
ً
في الوطن العربي ،أمال أن يجدوا فيها ما يفيدهم .وقد أجريت
دراسات مشابهة في مناطق أخرى من العالم أظهرت أن التكيف
ً
مستوى من بني مختلف
والتحول في الوطن العربي هو األدنى
ً
مناطق الـعــالــم ،وأن دول الخليج األحـســن تكيفًا وتـفــاعــا في
الوطن العربي.
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التشريفات والتحريفات:
والنبي لنكيد العزال
أحمد عمر

ّ
بزغ الرئيس كايدهم من فجر الصورة ،من ّ
سرة العدم ،كأنه مخل ٌص منتظر ،راكبًا
ً
بدال من حصان أبيض ،ثم ّ
تقدمت سيارته ببطء إلى دمشق ،املفتوحة
سيارة سوداء
مثل بطن الضفدع في درس تشريح ،كأننا في فيلم فانتازيا تاريخية ،حتى وصل
قصر الشعب ،فللشعب قصر لم يزره قط ،حيث
وحيدًا كأنه في بدء الخليقة إلى ٌ
ُدعي إلى عرس شهادة القسم نخبة من الجيش والشيوخ والفنانني والتنانني .ولو
سألت مختصًا باملراسم وشعائرها ،وهي ّ
َ
مقدسة في الدول ،لقال :الدولة نفسها
ّ
املشاهد على عمال أو فالحني،
ضاعت وتسأل عن املراسم والطالسم! ولم تقع عني
ُ ُّ
أو أمهات ثاكالت بني املدعوين ،فقد مضت املراسم إلى أ ّم الل َه ْي ِم مع االشتراكية،
ٌ
فأين املراسم والتشريفات القديمة ،وأين ُ
ُ
وقحطان ،وكنا نرى الرئيس
وشداد
عاد
ّ
ّ
السبعية.
يدخل مجلس الشعب ،فينهضون ويصفقون ،ثم يؤدي تمثيلية القسم
ّ
ظــل األسـتــاذ سليم الـعــوا يصرخ يــومــن ،مــذكـرًا بـمــواد دسـتــوريــة تـ َّـم خرقها بعد
االنقالب ،ثم خرس من وقته حتى يومنا هذا ،وعكف على دراسة إحياء علوم الدين
ّ
ومقدمة ابن خلدون .وأذكر َّأن عضو مجلس شعب سوريًا ،اسمه منذر املوصللي،
ّ
وقف في مجلس الشعب ،إبان تغيير مادة الدستور الخاصة بعمر الرئيس ،وطالب
بذكر املوجبات الدستورية لتغيير املادةُ .ي ّ
ظن أن املخابرات أقنعت العوا واملوصللي
بعلوم الفيزياء وقانون مصونية املادة أن املادة ال تفنى ،لكنها ّ
أشكال
تتحول إلى
ٍ
من الطاقة .وقد خرق دكر البط املصري ،وطويل التيلة السوري ،الدستور وقوانني
علوم السياسة ّ
وحوال املأساة إلى ملهاة .انتبه كثيرون إلى أن الرئيس لم يقسم أمام
َ
مجلس الشعب ،بل جمع مجلسًا من الفنانني وكبار الكذبة ،وأقسم أمامهم على
ْ
كتابي وليس كتابًا واحدًا ،كما في بالد العالم ،على املحافظة على الدستور ورعاية
ّ
كل عشبة خضراء في سورية رعاية كاملة ،بل إنه تذكر فلسطني والوحدة العربية،
وأغفل األندلس .وقد َّ
ظن املشاهد أنه في حفل سينمائي ،لكثرة الفناننيٌ ،
وظلم أن
ُ
تفسيره ،فهو أن األسد ممثل،
بلد مقاومّ ،أما
يكون الفنان أشهر من الضابط في ٍ
ً
ّ
وأدى أدوارًا كثيرة ،وال معنى للمراسم إذا كان الدستور نفسه قد صار غرباال من
ّ
ّ
ُ
ّ
كثرة الخروق ،بل إن الدولة أرضًا وشعبًا قد مزقت شر ممزق.
املــراســم سلسلة تـطـ ّـوريــة لها نـشــوء وارت ـق ــاء ،ويمكن أن نتذكر ضـبــاط الــوحــدة
«ون ــص» الــذيــن ركـبــوا طــائــرة إلــى الـشــاب األسـمــر ،جمال عبد الناصر ،بطل األمــة
ّ
العربية من أجل الوحدة من غير إعالم الرئيس شكري القوتلي ،وأن نتذكر رفعت
األسد ،وهو يقتحم استعراضًا عسكريًا حضره أخوه الرئيس ،حتى ظهر الصراع
بني األخوين إلى العلن .وروى الرائد ُ الطيار محمد فــارس ،وهو الفارس األول في
ّ
مضماره في الوطن العربي ،كيف قلد وسامًا على الباب بطريقة مهينة .وروى
ّ
ّ
عصام العطار ضاحكًا أنه سأل أمني الحافظ حقه في الحج ،فأحضروا له موظفي
ً
السجل املدني ليال ،فجهزوا جواز سفرهُ ،ومنع من العودة ،ثم ذاق أمني الحافظ من
الكأس التي أذاقها لعصام العطار.
مدح حافظ األسد ّ
مرة البيروقراطية ،والبيروقراطية هي إجراءات الدولة ،وقد ذابت
ُ
الصالة،
تحت الجزم األمنية .شرحت لسائل عن املراسم ،فقلت :الوضوء مراسم
ٌ
ّ
وإن ُف َ
قد املاء ّأدى املصلي املراسم بالتراب ،فهي مراسم ال بد منها ،والعيد فرحة
تحتاج مراسم ،عيد الفطر مراسمه صيام شهر كامل ،واألضحى مراسمه األيام
العشرة من ذي الحجة وصعود ّ
الحجاج إلى عرفات.
ّ
ّ
لقد كاد ّ
والحساد كيدًا ،ومن لم يمت بالبراميل مات غيظًا بصور
مشردنا للعذال
واثق الخطوة يمشي ملكًا ،ظالم الحسن ،آكل الشاورماء.
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«الحروب» العالمية الثالثة
حلمي األسمر

خلفت الـحــرب العاملية األول ــى مقتل أكثر
من  16مليون شخص و 20مليون إصابة.
أما الحرب العاملية الثانية فقد كانت أكثر
ضـ ــراوة ،حـيــث يـتـحـ ّـدث غالبية املــؤرخــن
ضحية في أوروب ــا وآسيا.
عن  55مليون ّ
لكن خبراء يتحدثون عن  80مليون قتيل،
ف ـض ــا ع ــن خ ـس ــائ ــر م ــادي ــة ت ـن ــاه ــز الـ ـ ــ20
م ـل ـيــار دوالر ،ح ـســب ب ـعــض ال ـت ـقــديــرات.
وعـلــى الــرغــم مــن جـســامــة الـخـســائــر التي
سببتها الـحــربــان وضخامتها ،إال أن ما
سببته «ال ـح ــروب» الـعــاملـيــة الـثــالـثــة التي
ب ــال ـك ــاد ي ـت ـح ـ ّـدث عـنـهــا املـ ــؤرخـ ــون تـفــوق
خـســائــر ك ــا ال ـحــربــن .واألن ـك ــى أن تينك
الـحــربــن انتهتا ،أمــا «ال ـح ــروب» العاملية
الـثــالـثــة فـهــي ف ــي حــالــة تـنــاســخ وتـنــاســل
وتـمـ ّـدد فــي صـعــود مـتــواصــل ،بــا هبوط،
وال ت ـتــوفــر ح ـتــى ال ـســاعــة أي إح ـص ــاءات
ُ
دقيقة لحجم الخسائر التي تحدثها ،بل
إن مــن نتائج الـحــرب العاملية الثانية أن
ف ــرض امل ـن ـت ـصــرون ع ـلــى امل ـه ــزوم ــن دفــع
ُ
تعويضات ال تــزال تدفع .أما «املجرمون»
ٍ
الذين ما زالوا يشنون «الحروب» العاملية
ال ـثــال ـثــة وي ــدي ــرون ـه ــا ،ف ـهــم ف ــي م ـنــأى من
ال ـع ـقــاب وامل ـس ــاء ل ــة ،نــاه ـيــك ع ــن إلــزام ـهــم
بدفع التعويضات!
نقول إنها «حــروب» وليست حربا ،ألنها
ـروب متناسلةٍ بشكل
ببساطة سلسلة ح ـ ٍ

كاريكاتير

ع ـن ـقــودي ل ــم ت ـعــرف الـبـشــريــة مـثـيــا لـهــا،
ٌ
حروب تحظى
وفق أكثر من تصنيف ،فهي
ـارات من
ـ
ي
ـ
ل
ـ
مل
ا
لها
برعايةٍ دولـيــة ،وتــرصــد
ّ
الـ ــدوالرات ،لتثخن فــي القتل وتتفنن به،
س ــواء ك ــان مـبــاشــرا أو غـيــر مـبــاشــر .ومــن
الصعب هنا أن تحيط ُعجالة كهذه بحجم
هذه الحروب ،ألنها تدور على عشرات ،إن
لم يكن مئات وماليني الجبهات ،ما خفي
مـنـهــا وم ــا بـ ــدا ،وكـلـهــا تـسـتـهــدف تدمير
اإلنـســان والتنكيل بــه ،والتمثيل بجثته.
وسنكتفي هنا بــاإلشــارة إلــى بعض هذه
ّ
وتوحشا ،تاركني
الحروب األكثر ضــراوة
ّ
للمؤرخني مهمة الغوص في التفاصيل،
إن وجدوا أصال.
أول ه ــذه ال ـح ــروب «الـنـظـيـفــة» وأبـشـعـهــا
تلك التي تشنها دول العالم األول والثاني
ضــد دول الـعــالــم الـثــالــث وشـعــوبــه لنشر
«ق ـي ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» وحـ ـق ــوق اإلن ـس ــان
و«اإلصـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي!» ،ف ـت ـحــت هــذا
العناوين ّ
البراقة تستباح ثروات الشعوب
ُ
املستهدفة وأرواحـهــا ،وتنتهك حرماتها،
وتدمر ّ
ّ
مقدراتها ،وأداة القتلة «الناعمة»
ه ـنــا ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وال ـش ــرك ــات ال ـعــابــرة
لـ ـلـ ـق ــارات .ومـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل ه ـنــا إح ـصــاء
ّ
ومهمشني
ضحايا هــذه الحرب من قتلى
وجـ ــوعـ ــى وم ـ ـحـ ــرومـ ــن ،فـ ـه ــم ب ــامل ــاي ــن.
وال ت ـ ــزال هـ ــذه الـ ـح ــرب م ـش ــرع ــة األب ـ ــواب
ُ
تـخــاض بحماية قــوانــن دولـيــة ومواثيق
وضعها األقوياء واملنتصرون في الحرب

العاملية الـثــانـيــة .وال ـكــام هنا كثير جــدا،
وي ـس ـت ـع ـص ــي عـ ـل ــى الـ ـجـ ـم ــع ٌوالـ ـحـ ـص ــر،
وش ــواه ــد ت ـلــك الـ ـح ــرب م ــاث ـل ــة ف ــي أعـ ــداد
الـجــوعــى الـتــي تنشرها تـقــاريــر مــن يشن
ت ـلــك ال ـح ــرب ،حـيــث ب ـلــغ ع ــدد هـ ــؤالء 821
مـلـيــون شـخــص ف ــي ع ــام  ،2017أو واح ــد
من بني كل تسعة أشخاص ،وفقا لتقرير
حالة األمــن الغذائي والتغذية فــي العالم
لعام  ،2018ناهيك عن عدد من يعانون من
ســوء التغذية واألم ــراض املزمنة الناتجة
عن حــرب اإلفقار ونهب خيرات الشعوب،
فـضــا عـ ّـمــن يـمــوتــون بسبب عـجــزهــم عن
تحصيل الدواء أو ّ
شح الرعاية الطبية.
ث ــان ــي ت ـلــك الـ ـح ــروب خ ــاص ــة بــال ـنــزاعــات
ال ـتــي تفتعلها لــوب ـيــات ش ــرك ــات صناعة
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـت ـج ــرب ــة نـ ـج ــاع ــة أس ـل ـح ـت ـهــا
وف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا ،وه ـ ــي حـ ـ ـ ـ ٌ
ـروب يـ ـب ــدو أن ـهــا
ـات إثـنـيــةٍ  ،إال أنـهــا تجد
تنشب وفــق نــزاعـ ٍ
مــن أص ـحــاب الـعــاقــة تشجيعا إلذكــائـهــا
وم ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا بـ ــأس ـ ـبـ ــاب االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ،ح ـتــى
يـتــاح لـهــم الـقـيــام بـتـجــاربـهــم الشيطانية
بــالــذخ ـيــرة ال ـح ـيــة .وال ي ـعــرف اآلن حجم
ه ــذه ال ـح ــروب وال أعـ ــداد ضـحــايــاهــا ،وال
آثارها االقتصادية ّ
املدمرة .وقل مثل هذا
ع ــن حـ ــروب ال ـل ـقــاحــات وص ـنــاعــة األوب ـئــة
و«األدوي ـ ــة!» و«ال ـجــائ ـحــات!» والـلـقــاحــات،
وما تمثله هذه الحروب من حجم التجارة
الدولية .وأيضا ،وفي السياق نفسه ،حرب
أو ح ــروب املـ ـخ ـ ّـدرات والـجـنــس واالت ـجــار

عماد حجاج

بالبشر التي تشرف عليها وكـ ٌ
ـاالت ّ
سرية
وأجـ ـه ــزة اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،ومـ ــا تـسـبـبــه مــن
تدمير وقتل لإلنسان واقتصاده وصحته
وكرامته.
ومن الحروب العجيبة الغريبة أيضا تلك
ال ـح ــرب امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي تـشـنـهــا األنـظـمــة
القمعية ضد شعوبها ،ونحن في الشرق
ال ـع ــرب ــي ن ـح ـظــى ،وال ـح ـم ــد ل ـل ــه ،بنصيب

الفيدرالية السورية والرفض الدولي...
نقاش مع رانيا مصطفى
حيّان جابر

كسر ظهر النيل
ال تجبره مؤتمرات عاطفية
عبد الحكيم حيدر

ْ
قد ال يبدأ الحفل بـ «وجعلنا من املاء كل شيء حي» ،بناء على رأي الشؤون املعنوية
ً
في القوات املسلحة ،مراعاة لألدب في حضرة سيادة الرئيس ،وصاحب أول شنطة
فلوس مقفولة في مشروع «حياة كريمة» .وقد يسبق الحفل مفتي الديار املصرية،
ّ
دك ـتــور شــوقــي ع ــام ،ب ـجــواز الــوضــوء بـمـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي بـعــد معالجتها،
ُ
ويخوض بالطبع فضيلته في فقه الحاجة والضرورة في أيام املجاعات والطاعون.
وقد يسبق الجميع فضيلة الشيخ على جمعة من منزله بعد عصر ذلك الخميس
ْ
ّ
من تحت شجرة حناء مائلة على تكعيبة عنب بالحديقة ،ويتحدث حديثا عذبا
ّ
ّ
في فضيلة ّ
التيمم باألحجار والرخام البكر ،ضاحكا ومبشرا ،بأنه عل املتيمم قد
يصادفه ذلك ْ
الحجر الكريم يوما ،ومن يعلم فتوحات ربك وبركته ،وال يعلمها إال
ْ
هو ،فقد يجود عليه كريم العطايا وتصادفه بجوار الحجر «قطعة آثار محترمة»،
منسية من قــرون أو «عروسة بالشيء الفالني» ،شريطة أن يتقاسم َ
خيرها مع
خزينة بالده ،وهنا قد يتم استدعاء الدكتور ،سعد الدين الهاللي ،لسؤاله في نسبة
ّ
فيؤكد أوال على جــواز ّ
التيمم في
تقسيم عائد الوعد بقطعة اآلثــار ،أو العروسة،
ّ
الضروريات واملجاعات ،خصوصا املائية ال ّقدر الله ،وزاد على التيمم باألحجار
ّ
بالتمسح حتى بقلوع املراكب حتى للمسافرين
والرخام كما ذكر دكتور علي جمعة،
ّ
في البحر بقربهم ،فعليه أن يوفر القربة لسفره ،ومياه البحر لضروريات البحر
ّ
بالتمسح فقط بالقلع .وكما قال النبي ،فيما معناه ،في الوضوء
أيضا ،ويكتفي
ّ
بمسافر يركب
بالك
فما
منه،
وتغترف
بحر
على
كنت
وإن
حتي
يجب التخفف،
ٍ
ٍ
ّ
البحر ،وليس لديه ســوى القربة؟ ونحن قربتنا قــل خزينها بحكم زي ــادة العدد،
والله أعلمّ .
وأجل نسبة تقسيم عائد «العروسة» ،شرعيا إلى ما بعد «مؤتمر حياة
كريمة» ،كي ّ
يتوسع في آراء الشافعية ،وهي نادرة بالطبع.
ّ
وقبل أن ينطلق محمد فؤاد باألغاني ،عن التحمل والصبر و«الجدعنة» ،وشهامة
أوالد البلد ،فكانت مداخلة الشيخ أحمد كريمة ،فأحصي الشيخ غــزوات الرسول
ّ
الحارة واملهلكة غزوة ،غزوة ،بعلمه الغزير خالل سنوات حياته.
في جزيرة العرب
املياه أثمن من الكبريت األحمر في جزيرة
فيها
تكون
الحرب
شهور
وذكر الشيخ أن
ً
الـعــرب ،ســواء أكانت املياه في القرب محمولة على الظهور أم فــوق اإلبــل والخيل.
وبحسبة بسيطة ،اكتشف الشيخ أحمد كريمة أن الــرســول لــم يستهلك فــي كل
ّ
يستحم به «عيل دلوع» ،من الزمالك
غزواته أكثر من أربعني قربة ماء ،وهو مقدار ما
ّ
ّ
أو املعادي تحت الدش ،ثم ذم البغددة املهلكة في املاء ،وأنها مضرة برصيد األجيال
القادمة لنعم ٍة حباها الله للجميع ،فأهدرناها باإلسراف املكروه ،ثم اختتمت كلمة
الفقهاء بآيات من الذكر الحكيم بدأت بـ « ...وال تسرفوا» .حينئذ اعتدل الرئيس في
ّ
ّ
جلسته ،وهلل من بعيد املطرب محمد فؤاد ،فهللت الجماهير من ورائه ،فأسكت
الرئيس الجميع ،بعدما طلعت ضحكاته إلى العلن من دون أن يسأل بالطبع الشيخ
أحمد كريمة عن تكاليف هذا الحفل ،ألن أحمد كريمة لم يكن موجودا أصال ،بل
كــان ّ
يجهز أوراق ــه للمساء للقنوات الفضائية عن موضوع الـغــزوات واملــاء وعدد
القرب األربعني.
وحينما بدأ الحفل ،لم يسأل الرئيس الشيخ أحمد كريمة عن حل أو حرمة املزمار
ّ
أو الدف أو الجيتار أو األورغ الكهربائي ،خصوصا ،ألنه لم يكن في عهد الرسول
نغمات راقصة أبدا والعياذ بالله ،إال أن الشيخ أحمد
آلة تعمل بالكهرباء وتصدر
ٍ
ّ
حول كلمته فجأة في البرنامج من الغزوات وعدد القرب إلى مدح الكباري والطرق
العريضة التي تربط أطراف البالد ،وضرب املثال «بطريق زبيدة» ،الذي ربط العراق
ّ
بمكة واملدينةّ ،
وسهل على عموم املسلمني صعوبة الطرق ما بني الوهاد والجبال.
ولفت بذلك نظر نساء مصر الـثــريــات ،وخصوصا الــائــي يعملن بالبزنس ،إلى
ّ
تتسرب لنا من
االقتداء بزبيدة ،وليس لبس األملاس أو األفرنجي ،وآخر التقاليع التي
الغرب ،وأعلن قبل أن يبدأ محمد فؤاد بالغناء ،أن للحديث بقية ،وخصوصا ونحن
ـام صعبة ،تحتاج التكاتف ونكران الــذات ،والــوقــوف باملناكب خلف قيادتنا
في أيـ ٍ
الحكيمة ،ونسيان أي خالف.

الحقبة األكثر
سوادًا وتوحشًا
في حياة اإلنسان
على هذا الكوكب
الذي بات محكومًا
بمافيا إجرامية تضع
القوانين لحماية
مصالحها

العودة إلى وديعة الطالباني
شورش درويش

ّ
كرس رحيل الرئيس العراقي األسبق ،جالل
ال ـطــال ـبــانــي ،ق ـبــل أرب ـع ــة أعـ ـ ــوام ،مـســألـتــن
داخ ـ ــل ب ـي ـتــه ال ـح ــزب ــي (االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي) :الـ ــركـ ــون إل ـ ــى ن ـم ــط حـكــم
ســالـ ّـي يحاكي تجربة العائلة البارزانية
ّ
املستقرة .وفكرة صعود قيادات شابة ،فيما
يشبه عملية «إطاحة» رفاق درب الطالباني
األب .وألن كــردس ـتــان ال ـع ــراق خــرجــت من
رح ــم اسـتـفـتــاء االس ـت ـقــال أك ـثــر انـقـســامــا،
ّ
ف ــإن أب ــرز أح ــزاب اإلقـلـيــم مضت فــي طريق
االس ـت ـق ـطــاب ال ـحــزبــي .وق ــد نـجــح االت ـحــاد
ال ــوطـ ـن ــي ،بـ ـقـ ـي ــادة اله ـ ـ ــور ش ـي ــخ ج ـن ـكــي،
فــي جـنــي ث ـمــار االسـتـقـطــاب ال ـحــاصــل في
محافظة السليمانية ،وتشكيل تحالف مع
حركة التغيير (كوران) ،ودائمًا عبر نقضه
مــا يمكن تسميتها «ودي ـعــة الـطــالـبــانــي»،
ّ
حني ّ
أصر جالل الطالباني على أن أساس
حـكــم اإلقـلـيــم والـحـضــور املـمـ ّـيــز فــي بـغــداد
يـمـ ّـر عبر التحالف مــع مسعود الـبــارزانــي
والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ّ
السليمانية
بقي املزاج السياسي العام في
ّ
مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات م ـنــاوئــا ألرب ـي ــل ،ولـعــل
االن ـش ـق ــاق ال ـ ــذي ط ـ ــاول االتـ ـح ــاد الــوطـنــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ع ـ ــام  ،2009وأف ـ ـضـ ــى إل ــى
تشكيل حــركــة التغيير (كـ ــوران) ج ــاء ،في
ّ
مبنيًا عـلــى تـحــالــف الطالباني
ج ــزء مـنــه،
ّ
– البارزاني ،وهــذا يفسر الصعود السريع
للرئيس املشارك ،الهور شيخ جنكي ،الذي
أجاد االستفادة من املزاج الشعبي املمزوج
ّ
بخطاب املظلومية املحلية للسليمانية.
احتكم االتحاد الوطني إلى صيغة الرئاسة
امل ـش ـتــركــة ،ع ـلــى م ــا تـحـمـلــه الـتـسـمـيــة من
تـســويــةٍ حــزبـيــةٍ وعــائـلـيــةٍ بــن اله ــور شيخ
جنكي (الطالباني) وبافل الطالباني ،لكن
االحتكام هذا حمل في داخله بذور االنشقاق
واستبعاد رموز الحزب التقليديةّ .
وأيًا يكن
من أمــر ،فإن ما حصل خالل األيــام الفائتة
ّ
من تغلب لنجلي الطالباني على معسكر
اله ــور شـيــخ جنكي «اب ــن ال ـعــم» والـشــروع
فــي تعيني مـســؤولــن عسكريني وأمـنـيــن،
واستبدال تسمية «الرئيس املـشــارك» إلى
«الــرئ ـيــس» فــي مـعــرض الـحــديــث عــن بافل
الطالباني ،وذلــك كله ضمن ما أطلق عليه

األس ـ ــد م ــن هـ ــذه ال ـ ـحـ ــروب ،ف ـب ـعــد مــرحـلــة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــوري ع ـ ــن االس ـت ـع ـم ــار
األجنبي املباشر التي حظينا بها .جاءت
مــرحـلــة «االسـتـعـمــار الــوطـنــي» وتنصيب
أنـ ـظـ ـم ــة غ ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوالء لـلـمـسـتـعـمــر
األصلي ،تتبادل معه املصالحّ .هو يدعمها
للبقاء فــي الـحـكــم ،وهــي تتكفل بتخريب
حـيــاة شعوبها وتـجــريــف الــوعــي ،وإبـقــاء
الناس في منزلةٍ بني الحياة واملوتّ ،
همها
ال ـل ـح ــاق بــرغ ـيــف ال ـخ ـب ــز ،إن اس ـت ـطــاعــت.
وت ـح ـظ ــى ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب ب ــال ـط ـب ــع ب ـكــامــل
رعــايــة املستعمر ودعـمــه وم ـ ّـده بالقواعد
العسكرية و«املعونات» االقتصادية التي
تنفخ جيوب عصابات السلطة واملنتفعني
مـ ـنـ ـه ــا .أم ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ف ـل ـه ــا امل ـع ـت ـق ــات
واالنقالبات والضرائب واإلفقار والقوانني
ّ
املكرسة للقهر والقتل البطيء واملستعجل
على حد سواء ،واألمثلة بينكم وحواليكم
ّقراء هذه الصحيفة العربية!
أم ــا ح ــرب «إس ــرائ ـي ــل» ،الـكـيــان الـعــدوانــي
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري املـ ـت ــوح ــش ،ف ــرب ـم ــا ت ـكــون
الحروب وأكثرها شهرة ،فهي
أوضح هذه ٌ
ٌ
حرب مفتوحة منذ مائة عام ضد الشعب
الفلسطيني وشـعــوب الـعــرب كــافــة .وهي
كغيرها مــن ال ـحــروب تحظى بــدعــم كامل
الشهيرة،
مــن مجلس األم ــن و«فـيـتــواتــه»
ً
وبحماية بال حــدود لكيان أصبح أمثولة
لـلـفـصــل ال ـع ـن ـصــري واإلب ـ ـ ــادة الـجـمــاعـيــة
وارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــرب .وع ـل ــى ال ــرغ ــم

مــن ه ــذا ،يبقى فــي مـنــأى عــن أي مساءلة
حقيقية مــن رعــاتــه الــدولـيــن ،فهم أربــاب
اإلجــرام وصناعة املــوت ،وكهنة التوحش
والتدمير والتخريب .هذه مالمح سريعة
ل ـل ـحــروب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــال ـثــة ،وال ُيسعفنا
الوقت ،وال املساحة ،لحصر بقية الحروب
ال ـتــي يشنها «ك ـبــار ال ـعــالــم» ضــد األرض
ـزاف ملـ ــواردهـ ــا
ومـ ـ ــن ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــن اس ـ ـت ـ ـنـ ـ ٍ
وتخريب بيئتها ،وتدمير حياة الكائنات
الحية عليها ،ما ّ
يسبب رفع درجة حرارة
الـكــوكــب وتــدمـيــر غــافــه ال ـغ ــازي ،وإج ــراء
ال ـت ـج ــارب ال ـخ ــاص ــة بــاألس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
وغيرها من األسلحة ّ
السرية.
إنـهــا الحقبة األك ـثــر س ــوادا وتــوحـشــا في
ح ـي ــاة اإلنـ ـس ــان ع ـلــى هـ ــذا ال ـك ــوك ــب ال ــذي
ب ـ ــات م ـح ـك ــوم ــا ب ـم ــاف ـي ــا إج ــرامـ ـي ــة تـضــع
ال ـقــوانــن لـحـمــايــة مـصــالـحـهــا ،وديـمــومــة
سيطرتها عليه ،لتعيش حياة الرفاهية.
ويـكـفــي أن نعلم فــي الـخـتــام أن أغـنــى 26
شخصًا في العالم يملكون ما يعادل ثروة
نصف سكان العالم ،وفق تقرير ملؤسسة
أوكـسـفــام الـخـيــريــة الــدول ـيــة ،وال ــذي وجــد
أن ثـ ــروة امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـعــالــم ارت ـف ـعــت بـقـيـمــة  2.5مـلـيــار دوالر
كل يوم في عام  ،2018فيما تقول منظمة
العمل الدولية إن نحو نصف سكان العالم
(ثالثة مليارات نسمة) يعيشون على ما
يقدر بدوالرين يوميا!
(كاتب من األردن)

األخــوة طالباني تسمية «ثــورة اإلصــاح»،
والـتــي تــوصــف فــي مـكــان آخــر بــ«االنـقــاب
األبيض»ُ .عرف عن شيخ جنكي ميله إلى
الـتـصـعـيــد فــي مــواجـهــة مــا س ـمــاه «ت ـفـ ّـرد»
أربـيــل بسياسة اإلقـلـيــم واقـتـصــاده ،وعــدم
ان ـص ـي ــاع ــه ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـت ــرك ـي ــة امل ـت ـص ـلــة
ب ـم ـحــاربــة ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي ،وسـعـيــه
إلــى تطويق صعود منافسه الديمقراطي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ،ع ـب ــر دع ـ ــم قـ ـ ـ ـ ّـوات س ــوري ــا
الديمقراطية (قـســد) فــي ســوريــة ،ورفضه
االنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني ،وسعى إلــى ذلــك في توسعة
شـبـكــة ال ـعــاقــات الـكــردسـتــانـيــة بـعــد طــول
انكفاء شـهــده االتـحــاد الــوطـنــي ،وابتعاده
عن املشكالت التي تطاول الكرد في الدول
املـ ـج ــاورة لــإق ـل ـيــم؛ وخـ ـس ــارة حـلـيــف مثل
أربيلّ ،
عوضه في مكان آخر ،تحديدًا داخل
السليمانية ،وعبر شبكة القوى السياسية
واالجتماعية املـنــاوئــة ألربـيــل /الحكومة،
كما ّأن عالقاته ّ
املميزة مع الواليات املتحدة
وإيــران لم يسعفاه في الفكاك من املقصلة
الـحــزبـ ّـيــة الـتــي أعـ ّـدهــا لــه نجال الطالباني
بعالقات أكثر تماسكًا مع
اللذان يحظيان
ٍ
«الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،فيما يشبه
إلى مسألة ّالتحالف
نظرة الطالباني األب ّ
تـ ـل ــك ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــا ت ـخ ــف ــض مــن
ّ
شعبيتهما محليًا ،وتحديدًا لدى الطبقات
ّ
ّ
االجتماعية في السليمانية بما هي خزان
ّ
االنتخابي.
الحزب ورأسماله
تشير الترجيحات ،في حال طويت صفحة
الرئيس املـشــارك ،الهــور شيخ جنكي ،إلى
ثـ ــاث م ـس ــائــل ت ـن ـت ـظــر االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي:
األولى ،إمكانية ّ
تعرض الحزب إلى انشقاق
الحق وانفصام عرى التحالف بني االتحاد
الــوطـنــي وحــركــة التغيير الـلــذيــن قـ ـ ّـررا أن
يـمـضـيــا م ـعــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
ال ـع ــراق ـي ــة امل ــزم ــع إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول امل ـق ـبــل .وال ـثــان ـيــة أن ينجح
ال ـح ــزب ف ــي مـســألــة ال ـعــاقــات الـسـيــاسـيــة،
إذ يحظى نجال الطالباني ،بافل وقوباد،
ـات بــراغـمــاتـيــة م ـتــوازنــة مــع طـهــران
ب ـعــاقـ ٍ
وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وب ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــداد ،وي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إل ـي ـه ــا
عالقاتهما مع العائلة البارزانية ،وحزبيًا
مع رفاق درب الطالباني األب .ويعني ذلك
أن اإلخفاق الحزبي القائم على االستقطاب

لم يعد من الممكن
إعادة عقارب
ساعة االتحاد
الوطني إلى الوراء

سـ ـيـ ـت ــم تـ ـع ــويـ ـض ــه عـ ـب ــر ت ـن ـش ـي ــط ش ـب ـكــة
ّ
والخارجية ،فيما تبقى
العالقات الداخلية
املسألة األهم احتماالت انزياح الحزب إلى
ضبط األوضــاع الداخلية في السليمانية
ـيء م ــن ال ـق ـس ــوة ،م ــا ق ــد ي ـضــع سمعة
بـ ـش ـ ٍ
ّ
املحك .لم يعد من املمكن إعادة
الحزب على
عقارب ساعة االتحاد الوطني إلــى الــوراء.
وب ـ ــذا ان ـت ـهــت م ـســألــة ال ــرئ ــاس ــة امل ـش ـتــركــة
بني أبناء العمومة ،وانتهت معها مرحلة
ح ــل م ـش ـكــات ال ـق ـي ــادة املـتـصـلــة بـشـبـكــات
الــزبــائـنـيــة املـتـنــامـيــة واالح ـت ـك ــارات املالية
والـتـنــافــس عـلــى الـسـلـطــة ،إذ ستتم إع ــادة
إنتاجها وفـقــا لــأوضــاع الحزبية املقبلة.
واأله ـ ــم أن ال ـس ـع ــداء بــرح ـلــة ص ـعــود رجــل
الحزب القوي ،الهور الطالباني ،باتوا أقرب
ّ
التكيف مع الصعود الجديد للرئيس
إلــى
(غـيــر املـشـتــرك) بــافــل الطالباني .وإذا كان
يـمـكــن ال ـت ـن ـبــؤ بـمـصـيــر االتـ ـح ــاد الــوطـنــي
الـ ــذي سـ ُـي ـحــدد لـلـسـنــوات املـقـبـلــة سياسة
إقليم كردستان ومركز ّ رئيس الجمهورية
الـعــراقـيــة ال ــذي بــات حــقــا حصريًا للحزب،
ف ــإن األوضـ ــاع تشير إل ــى ات ـبــاع نـهـ ٍـج أكثر
براغماتية في إزاء الدول اإلقليمية وبغداد
وواشنطن ،واألهم ستستعاد «وديعة جالل
الطالباني» القائمة على التقارب والتفاهم
والتحالف مع «الديمقراطي الكردستاني»،
ّ
لـكــن ذل ــك يبقى معلقًا عـلــى ش ــرط داخـلــي،
وهو دور رفاق الطالباني األب في املرحلة
ً
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـم ــا ه ــم األكـ ـث ــر ت ـم ـ ّـرس ــا وخ ـب ــرة
بأوضاع اإلقليم والعراق.
(كاتب سوري)

نشرت صحيفة العربي الجديد يوم السبت
 2021/7/17مقالة للكاتبة رانيا مصطفى
بـ ـعـ ـن ــوان «فـ ـي ــدرالـ ـي ــة سـ ــوريـ ــة م ــرف ــوض ــة
دوليًا» ،تنطلق من معالجتها قضية فدرلة
ســوريــة ،اسـتـنــادًا إلــى بـعــديــن :دول ــي وهــو
األهم وفق املقالة« ،إن الواقع السوري بات
محكومًا بــاألجـنــدات الــدولـيــة املتنافسة».
ُوالـ ـث ــان ــي ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــا الـ ـس ــوري ــة ال ـتــي
ذكـ ـ َـرت ســريـعــا فــي امل ـقــالــة .حـيــث تستنتج
رانـ ـي ــا م ــن ت ـح ـل ـيــل املـ ــواقـ ــف ال ــدولـ ـي ــة مــن
الدولة والجغرافيا السورية إجماعًا دوليًا
على رفــض الفدرلة في ســوريــة ،في مقابل
تشجيعها صهيونيًا« ،وحــدهــا إسرائيل
تشجع االنقسامات القومية والطائفية في
املنطقة ،لـكــون هــذه االنـقـســامــات تتناسب
مــع هويتها العنصرية» .وهــو مــا يتطلب
نـقــاشــا متأنيًا ودقـيـقــا يـمـ ّـيــز بــن األه ــداف
ً
والتصريحات الــدولـيــة ،كــي نبني تحليال
علميًا وواقعيًا ملجريات األمــور ،بعيدًا عن
لغة الخطابة والتمنيات.
ولتكن البداية من تحليل املواقف واألهداف
ال ــدول ـي ــة م ــن س ــوري ــة .م ــن ح ـيــث امل ـب ــدأ ،لم
تقف أمـيــركــا ،الــدولــة اإلمـبــريــالـيــة العاملية
ف ــي مــواج ـهــة ف ــدرل ــة ال ـع ــراق امل ـح ـتــل منها
ومــن إي ــران ،بــل عـلــى الـعـكــس شجعت ومــا
زال ــت تشجع تفكيك الــدولــة الـعــراقـيــة إلــى
ّ
ُ
يسهل عليها التحكم
أقاليم فيدرالية ،كي
بــه ون ـهــب ث ــروات ــه وعــرق ـلــة م ـســار نهضته
وتفكيك بنيته االجتماعية .وبذلك ،تتطابق
املصلحة األميركية مع املصلحة اإليرانية
فــي الـعــراق ،فعلى الــرغــم مــن مطامح إيــران
ف ــي ف ــرض سـيـطــرتـهــا املـطـلـقــة ع ـلــى كــامــل
الـعــراق ،وعلى الــرغــم مــن تـخـ ّـوف إي ــران من
تنامي الطموح الـكــردي االنفصالي داخــل
إيــران ،إال أنها فضلت ،كما أميركا ،تقسيم
ّ
متعددة ومتنازعة
العراق إلى مراكز قوى
فيما بينها ،بـغــرض اسـتـحـكــام السيطرة
عـلــى كــامــل ال ـع ــراق ،فالسيطرة عـلــى عــراق
مــوحــد مـهـمــة أك ـثــر صـعــوبــة مــن السيطرة
ع ـلــى ع ـ ــراق م ـقـ ّـســم ج ـغــراف ـيــا واجـتـمــاعـيــا
وس ـي ــاس ـي ــا ،ك ـم ــا ح ـص ــل ب ـع ــد أن احـتـلـتــه
الــواليــات املـتـحــدة .وهــو مــا يـبــدو أن إيــران
تـجــاهــد ال ـيــوم مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلـيــه ،في
م ــواج ـه ــة ال ـح ــرك ــة ال ـث ــوري ــة االحـتـجــاجـيــة
الـشـعـبـيــة ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي اس ـت ـعــادت ،ولــو
ج ــزئ ـي ــا ،ال ــروح ـي ــة وال ـخ ـطــاب ـيــة الــوطـنـيــة
الـعــراقـيــة الـعــابــرة للقوميات واالنـتـمــاءات
اإلثنية والعرقية والطائفية.
وإيــران مع
أميركا
إذًا ال تتعارض مصالح
ّ
نظام الحكم الفيدرالي عمومًا ،بغض النظر
عن الصعوبات التي قد تعوق تطبيقه ،ال
بل على العكس تمامًا ،تتطابق مصالحهم
مع هذا النظام كليًا ،فهو النظام الذي يعيد

توزيع مراكز القوة املركزية بني مليشيات
م ـت ـع ـ ّـددة وم ـت ـف ــرق ــة ،م ــا ي ـس ـهــل الـسـيـطــرة
عليها وربطها مصلحيًا بالقوى اإلقليمية
والــدول ـيــة ،كـمــا حــدث فــي الـحــالــة العراقية
بعد االحتالل ،وهي االستراتيجية نفسها
املتبعة فــي الـحــالــة الـســوريــة لــأســف ،نعم
املتبعة اآلن ،بل ومنذ سنوات عديدة خلت.
أمــا روسـيــا ،فمن السهل تتبع سياساتها
داخ ــل ســوريــة ،وكيفية سعيها إلــى فرض
قوى أمر واقع مرتبطة بها ومتباينة فيما
بينها ،أي ال تعمل روسـيــا على بـنــاء قــو ٍة
محليةٍ وحـيــدة تابعة لـهــا ،بــل تعمل على
ب ـن ــاء ق ــوى م ـت ـع ـ ّـددة وم ـت ـبــاعــدة جـغــرافـيــا
ومتنافسيًا مصلحيًا يسيطر كل منها على
ج ــزء مــن الـجـغــرافـيــا ال ـســوريــة ،أي تقسيم
ميداني .كما في درعا والسويداء والفيلق
الـ ـخ ــام ــس ،وكـ ـم ــا تـ ـح ــاول الـ ـت ــوص ــل إل ـيــه
بمفاوضاتها مع القوى الكردية املسيطرة،
ومع بعض فصائل املعارضة املسلحة في
إدلب ومحيطها ،بتنسيق مع تركيا أحيانًا،
وبــال ـخ ـفــاء مـنـهــا ف ــي أح ـي ــان أخـ ــرى .كــذلــك
ّ
عبرت مسودة دستور سورية املقترح من
روسيا عن شيء من ذلك في املــادة الرابعة
التي تتحدث عن أجهزة حكم ذاتــي ثقافي
كردي ،وفي املادة الـ  15عن الوحدات اإلدارية
وإحــالــة تـحــديــد وضعيتها وعــاقـتـهــا مع
السلطة املــركــزيــة عـلــى الـقــانــون ،بـمــا فيها
وضـعـيــة الـحـكــم ال ــذات ــي الـثـقــافــي ال ـكــردي.
أي ال ّ
ينص الدستور املقترح روسيًا على
نظام حكم اتحادي أو فيدرالي ،كما ينص
الــدسـتــور الـعــراقــي الـحــالــي ،لكنه أيـضــا ال
يضع ح ـ ّـدًا نهائيًا لـهــذا الـخـيــار ،بــل ُيبقي
الباب مفتوحًا نسبيًا لعودة هــذا الخيار،
فالنقطة الحاسمة والرئيسية بهذا الشأن
تتعلق بمدى قدرة روسيا على فرض قوات
أو مجموعات تتبع لها فــي هــذه املناطق،
وخصوصًا الكردية.
أم ــا تــرك ـيــا ،فـكـغـيــرهــا م ــن ال ـق ــوى الــدولـيــة
واإلقـلـيـمـيــة ،تـطـمــح إل ــى ف ــرض سيطرتها
الـكــامـلــة عـلــى كــامــل الـجـغــرافـيــا ال ـســوريــة،
وتعمل على تقويض سيطرة حزب االتحاد
الديمقراطي الـكــردي ( )PYDالــذي تعتبره
فــرعــا ســوريــا لـحــزب الـعـمــال الكردستاني
( ،)PKKلكنها ال ت ـعــارض ت ـحـ ّـول ســوريــة
إل ــى ال ـن ـمــوذج ال ـعــراقــي االتـ ـح ــادي نـفـســه،
بما فيه مناطق حكم ذاتــي كــردي مسيطر
عليه مــن أح ــزاب أو مجالس كــرديــة ّ
مقربة
ومرتبطة بـهــا .ولـنــا بعالقتها الـقــويــة مع
مناطق الحكم الــذاتــي ال ـكــردي فــي الـعــراق
مثال على ذلك ،غير أن هناك فرقًا أساسيًا
ال ـي ــوم ب ــن امل ـط ــام ــح ال ـتــرك ـيــة م ــن نــاحـيــة،
وال ــروس ـي ــة واإلي ــران ـي ــة م ــن نــاحـيــة ثــانـيــة،
حـيــث تـلـقــت املـطــامــح الـتــركـيــة فــي ســوريــة
ض ــرب ــات مــوج ـعــة ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـس ـنــوات
ال ـع ـشــر امل ــاض ـي ــة ،ب ــداي ــة م ــن رفـ ــض نـظــام

نزعة انفصالية عند بعض األوساط الكردية في سورية (دليل سليمان/فرانس برس)

ال تتعارض مصالح
أميركا وإيران
مع نظام الحكم
الفيدرالي عمومًا،
ّ
بغض النظر عن
الصعوبات التي قد
تعوق تطبيقه

15

من فضيحة بيغاسوس
إلى فضيحة توم باراك
ياسر أبو هاللة

يصعب ّادعــاء املوضوعية في التعامل مع فضيحة بيغاسوس الدولية ،فقد كنت
ّ
املتضررين من برنامج التجسس اإلسرائيلي «بيغاسوس» الذي اشترته
واحدًا من
اإلم ــارات واستخدمته ،ودول حليفة لها ،ضــد خمسني ألــف رقــم مــن صحافيني
وناشطني حقوقيني وسياسيني ورؤســاء دول .واألســوأ من ذلك أن هذا البرنامج
تسبب في جريمة القتل ّ
ّ
املروع للصديق جمال خاشقجي.
ّ
أشعر بالغضب ليس ألسباب مهنية فقط ،فليس ثمة أسوأ من انتهاك خصوصيتك
ّ
من جهة تناصبك العداء .في كل الدساتير الخصوصية مصانة ،ال يحق التنصت
ّ
بالتجسس
إال وفــق قــرار قضائي ،من أيــن أخــذ اإلسرائيليون واإلمــاراتـيــون إذنــا
ّ
ّ
علي؟ الهاتف الذكي أهــم من املـنــزل ،لو دخــل لص منزلك بغيابك ضــرره أقــل من
ّ
تلصص دولة تعاديك على هاتفك ،فاملتضرر لست أنت «فقط» ،بل أيضًا كل من
ّ
متضررون ،أسرتك وأصدقاؤك.
يتواصلون معك
عـنــدمــا تـجـ ّـمــع أصــدقــاء مــن خــريـجــي جـمــاعــة ال ـيــرمــوك (األردنـ ـي ــة) فــي مجموعة
واتساب ،انسحبت حتى ال ّ
أتسبب بضرر ألي منهم .ولكن ال تستطيع أن تفعل
هــذا مع الجميع .قـ ّـررت أن تسير حياتي بشكل طبيعي ،ولــن ّ
أكيفها وفــق نــزوات
القراصنة ،فأغنى دولة عربية قادرة على الوصول إلى هاتفك ،وقادرة على اختالق
ما شاءت من افتراءات .كيف ال وقد فعلت هذا بدولة شقيقة وبمواطنيها الذين كانوا
أول الضحايا ،مثل املعتقل أحمد منصور والراحلة آالء الصديق.
ـض أي ــام على سلسلة تحقيقات «بـيـغــاســوس» الـتــي شــاركــت فيها شبكة
لــم تـمـ ِ
صحافيني من  17موقعًا عامليًا ،حتى طفت على السطح قضية مستشار ترامب
السابق ،توم باراك .هذه ّ
املرة ،ليس في تحقيق صحافي ،وإنما قضية في املحاكم
ّ
األميركية ،تخدش كبرياء الدولة العظمى التي تعرضت لالختراق والتوجيه بقوة
املال من دولة اإلمارات .وال يعرف بعد كيف سيكون املسار القضائي ،وهل ستطلب
املحكمة املتهمني اإلماراتيني ،أم ستكون لهم حصانة أو على األقــل لبعضهم؟ لم
تذكر الئحة االتهام بحسب «نيويورك تايمز» صراحة ولــي عهد أبوظبي محمد
ً
مثالّ ،
تنص على
بن زايد ،لكنها تشير إليه بوضوح على أنه «مسؤول إماراتي .»1
أن «املسؤول اإلماراتي  »1اجتمع مع السيد ترامب في البيت األبيض في  15مايو/
أيار  ،2017وهو اليوم نفسه الذي التقى فيه ترامب مع محمد بن زايد .وفي إشارة
أخرى إلى األخير ،تفيد الئحة االتهام بأن «املسؤول اإلماراتي  »1عمل مع باراك
للمساعدة في إفشال خطط الواليات املتحدة لعقد مؤتمر في كامب ديفيد بوالية
ماريالند للضغط على اإلمارات إلصالح الخالف مع قطر ،الشريك األميركي اآلخر.
وتكشف «نـيــويــورك تــايـمــز» غائبًا حــاضـرًا آخــر فــي الئـحــة االت ـهــام ،وهــو سفير
اإلمارات في واشنطن ،يوسف العتيبة« ،كما أشارت الئحة االتهام إلى عمل باراك
مع «املسؤول اإلماراتي  ،»5الذي يبدو أنه يتناسب مع وصف السفير املؤثر .تكشف
الئحة االدع ــاء فــي قضية تــوم بــاراك عــن دور غير قانوني فــي تصنيف اإلخــوان
املسلمني جماعة إرهابية ،بعد تولي ترامب سلطاته بثالثة أيام .وبحسب صحيفة
أدوات
الغارديان البريطانية ،فإن لدى االستخبارات اإلسرائيلية بوابة خلفية على ّ
التجسس والتنصت اإلسرائيلية التي اشترتها واستعملتها للتجسس ،وتطلع
على كل شيء فيها .باختصار ،من فعل ذلك بنا هو دولة العدو الصهيوني ،ولكن
ُ
بتمويل عربي .املؤسف أن اإلسرائيلي ال ّ
يتعرض للتنصت وتحترم حقوقه ،والجهة
الوحيدة التي تنصتت عليه هي حركة حماس كما نشرت الصحافة اإلسرائيلية في
ّ
التجسس على عدو في حال الحرب وانتهاك خصوصية
الحرب أخيرًا .وفرق بني
صحافي أو حقوقي أو سياسي في حال السلم.
املأمول أن تكون آخر الفضائح ،وتعود اإلمارات إلى دورها الطبيعي .دولة عربية في
خدمة مواطنيها والقضايا العربية .وهذا مجالها الحيوي ،ألن هذه األمة هي الباقية،
أما املشروع الصهيوني وترامب فهما معاديان لنا ،وزائالن.

هل انطلق الربيع الكوبي؟
ً
األســد اقتراحاتها وحلولها ،وص ــوال إلى
الرفض اإلقليمي واألميركي لتبوئها دورًا
قياديًا حاسمًا في سنوات الثورة األولــى،
وأخـيـرًا بعد التفويض األمـيــركــي لروسيا
فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ،األم ــر ال ــذي جـعــل من
حلم سيطرة تركيا على كــامــل الجغرافيا
ً
السورية مستحيال ،ما دفعها إلى محاولة
فرض وجودها مناطقيًا على طول الشريط
الـ ـ ـح ـ ــدودي وإلـ ـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــق ن ـق ـط ــة م ـم ـك ـنــة.
وبالتالي ،فالتقسيم الجغرافي والسياسي
خيار تركيا الوحيد في حماية مطامحها
املستقبلية واآلنية سوريًا.
أخ ـي ـرًا ،وب ـمــا ي ـخـ ّـص امل ــواق ــف الــدول ـيــة من
فدرلة سورية ،يجب أن نلحظ أن لكل فاعل
من الفواعل الدولية في سورية مطامح في
السيطرة على كامل الجغرافيا السورية،
بــاس ـت ـث ـنــاء أم ـي ــرك ــا ال ـت ــي ت ـفـضــل سـيـطــرة
ّ
م ـنــاط ـق ـيــة م ـ ـحـ ـ ّـددة ت ـمــك ـن ـهــا م ــن ال ـتــأث ـيــر
الح ـقــا ف ــي كــامــل مـنــاطــق س ــوري ــة .ويـمـكــن
القول إن مصلحة أميركا في سورية اليوم
أك ـبــر وأه ــم مــن ذي ق ـبــل ،خـصــوصــا إن تـ ّـم
االن ـس ـحــاب أو شـبــه االن ـس ـحــاب األمـيــركــي
مــن ال ـع ــراق .لـكــن عـلــى الــرغــم مــن املصلحة
الروسية واإليرانية والتركية في السيطرة
عـلــى كــامــل ســوريــة ،لــم تتطابق حسابات
الواقع مع مطامحهم األساسية ،إذ يصعب
على أي منهم فرض هزيمة مطلقة وكاملة
بحق املشاريع الدولية األخــرى ،وال سيما
فــي ظــل مـيــل أمـيــركــا نـحــو خـيــار تقاسمي
بينهم يحفظ لروسيا الحصة األكبر .وهو
ما يفرض ّ
تحول سورية اليوم إلى ما يشبه
الـكــانـتــونــات املـفـصــول بعضها عــن بعض
ق ـســريــا ،يـخـضــع ك ــل مـنـهــا لـهـيـمـنــة طــرف
مغاير عــن سيطرة املناطق التي تـجــاوره،
ّ
وهو ما ّ
التمدد أيضًا ،إذ
ينمي من مطامح
ـرف حــدوث متغيرات محلية أو
يأمل كل طـ ٍ
ّ
إقليمية أو دولية ،تمكنه من قضم مناطق
ً
جديدة مستقبال.
فــي الـنـهــايــة ،ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أهمية
الـ ـع ــام ــل الـ ــذاتـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ،ف ـه ــو ال ـع ــام ــل
املـ ـ ـح ـ ــوري فـ ــي مـ ـس ــار رفـ ـ ــض ال ـ ـفـ ــدرلـ ــة أو
التقسيم ومقاومتهما ،وإن كان اليوم مغيبًا
أو مـتــراجـعــا ،وذل ــك ألسـبــاب عــديــدة ذكــرت
ّ
التطرق
يجر
بعضها مقالة رانيا ،فيما لم ِ
إلـ ــى غــال ـب ـي ـت ـهــا ،ك ـمــا ل ــم أتـ ـط ــرق إلـ ــى هــذا
البعد املهم اآلن من أجــل توضيح املطامح
واالسـتــراتـيـجـيــات الــدولـيــة تـجــاه ســوريــة،
فإدراك هذه االستراتيجيات ضرورة ّ
ملحة
ال ـيــوم ،مـقــدمــة مــن أجــل بـنــاء استراتيجية
وطنية ّ
تحررية ســوريــة تواجههم جميعًا
مجتمعني ومنفردين.
(كاتب فلسطيني)

محمد أحمد بنّيس

تشهد كوبا منذ  11يوليو /تموز الجاري احتجاجات شعبية ،تطالب بالحرية والخبز
والدواء والكهرباءُ .وت ُّ
عد هذه االحتجاجات األعنف منذ أحداث ماليكوناثـو (،)1994
ولعل مــا يميزها أنها لــم تقتصر على العاصمة هــافــانــا ،بــل اجتاحت معظم مدن
الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي ( 150كلم من والية فلوريدا األميركية) وبلداتها.
ويرى بعض متتبعي الشأن الكوبي أن هذه االحتجاجات تشبه األحداث التي شهدتها
ّ
بـلــدان أوروب ــا الشرقية فــي نهاية الثمانينيات ،مــن حيث توخيها إسـقــاط الحزب
الشيوعي الكوبي ،ولكن من دون خريطة طريق بشأن ما سيكون عليه الوضع في
حالة سقوط النظام املــوروث عن فيديل كاسترو .ولعل غياب هذه الخريطة هو ما
ُ
يقلق بعض الفئات داخل املجتمع الكوبي ،فهي وإن كانت ال تخفي معارضتها النظام،
بحسابات واضحة ،تجنبا ألي
إال أنها ترى أن أي تغيير ينبغي أن يكون محكوما
ٍ
سيناريو قد يدفع البالد نحو املجهول .ساعدت عوامل كثيرة على انفجار الوضع في
ُ َ
كوبا ،أبرزها ُ
وافتقاد خلف ْيه،
غياب فيديل كاسترو بكل رمزيته التاريخية والنضالية،
راوول كاسترو والرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل ،الكاريزما التي كان يتمتع بها،
ُ
ُّ
وتحك ُم الحزب الحاكم في املجال الـعــام ،وتضييق ُه على املعارضني واملثقفني في
ّ
مشهد يذكر باألنظمة الشمولية التي حكمت دوال كثيرة ّإبان الحرب الباردة ،إضافة
وتوقف املساعدات
إلى اإلفالس االقتصادي الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية
ِ
ّ
النفطية الفنزويلية ومخلفات الحصار األميركي الطويل .وجــاءت جائحة كورونا،
ُ
بكل تداعياتها ،لتفاقم حالة االنسداد العام التي تعيشها البالد منذ عقود .وعلى
الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي للتعتيم على االحتجاجات ،سيما في
ّ
ومنصات املراسلة ،إال أن
ما يتعلق بمراقبة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
ً
مواجهات عنيفة بني قوات الشرطة
ذلك لم يحل دون تسرب صور وفيديوهات توثق
ٍ
(والجيش) واملحتجني خالل األسبوع املاضيُ .ويدرك الحزب أهمية معركة اإلعالم
ُ
إعالمه الرسمي ،منذ اندالع األزمة ،عن نعت
في هذه االحتجاجات .ولذلك لم يتوقف
املتظاهرين باملرتزقة الذين يخدمون األجندة األميركية والغربية .وقد كان في رفع
شعار ‹›الحرية والوطن والحياة›› ،في مواجهة شعار الحزب ‹›الوطن أو املوت
هؤالء ً
‹› ،رسالة ال تخفى دالالتها بالنسبة ملآل هذه األزمة ،خصوصا بعد أن دخل حاكم
والية ميامي ،كوبي األصل ،فرانسيس سواريز على الخط ،داعيا إلى تدخل عسكري
أميركي في كوبا .ويرى بعضهم أن ما ّ
تفوه به سواريز ال يضع الحراك الشعبي في
َ
النظام ،أيضا ،هامشا لتسخير املوارد التي كان يوظفها
موقف حرج فقط ،بل يمنح
ٍ
خالل الحرب الـبــاردة ،وهو ما قد يسحب البساط من تحت أقــدام هذا الحراك على
أكثر من صعيد .في السياق ذاته ،تعيد األزمة الكوبية إلى الواجهة مشكلة الشرعية
عند اليسار في أميركا الالتينية ،في ظل استمرار إخفاق معظم تشكيالته في ربط
جزء غير
الشرعية بالديمقراطية ،ذلك أن رحيل فيديل كاسترو أفضى إلى سحب ٍ
ّ
هي من موارد الشرعية الني يستند إليها الحزب الشيوعي .وعلى الرغم من محاولة
ٍَ
ْ
خلفيه ضخ دمــاء جديدة في إرثــه السياسي ،إال أن ذلــك ال يبدو أنــه يقنع األجيال
الجديدة التي تفصلها عقود طويلة عن ثورة  .1959فلم تعد السردية الثورية تغريها
ّ
التحوالت التي يشهدها العالم ،وباتت أزمة خليج الخنازير ( )1961جزءا من
أمام
التاريخ البعيد الذي قد ال يعنيها كثيرا.
عد األزمة الحالية ّ
ُت ّ
تحديا حاسما بالنسبة للحزب الشيوعي الذي يرفض االعتراف
بأن مياها كثيرة جرت تحت الجسر ،منذ وضعت الحرب الباردة أوزارها قبل أكثر
مــن ثــاثــة عـقــود .وبــالـتــوازي مــع ذل ــك ،يبقى املــوقــف األمـيــركــي عــامــا مهما فــي ما
في
ستؤول إليه األوضاع في كوبا ،بعد أن وصف الرئيس جو بايدن النظام الحاكم ً
هافانا باالستبدادي ،ما يعني دعما كامال للحراك الشعبي الــذي قد يكون مقدمة
لربيع يزهر في آخر معاقل الشيوعية.
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انفجار المرفأ ينْعش ذاكرة الحرب األهلية
دالل البزري

َ
جمع املشهد تاريخني .أمهات وآباء
منذ أيام،
زوجـ ـ ــات وأخ ـ ـ ــوة ،ي ـح ـم ـلــون صـ ــور أحـبــائـهــم
ال ــذي ــن ق ـض ــوا ف ــي ان ـف ـج ــار امل ــرف ــأ ق ـبــل سـنــة.
ورجال ،بالصفة نفسها،
وإلى جانبهم ،نساء
ْ
يحملون صور أحبائهم املختفني قسرًا خالل
ال ـحــرب األه ـل ـيــة ،مـنــذ  39س ـنــة .وق ــد ّأس ـســوا
لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن وامل ـف ـقــوديــن َ
بعيد
اإلج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـم ـب ــادرة م ــن وداد
حلواني ،زوجة شيوعي بــارز ،كان من واحدًا
َ
دققت في مالمح أهالي أصحاب
منهم .وإذا
ّ
الصور ،فسوف تالحظ كيف تتطور الوجوه
ـن تلك الـتــي حفر
فــي ظــل مــأســاة مـتـمــاديــة :بـ ً
فيها األس ــى خـطــوطــا عـمـيـقــة سـمـيـكــة ،وتلك
التي بدأت تخطو أولى خطواتها نحو ْ
نحتها
َ
بـهــا .وج ــوه شـ ّـابــة نـ ِـديــة ،تــرى مستقبلها في
ْ
الوجوه األقدم منها ،الغارقة في مأساة مزمنة
الحداد ،وامتناع الحق
من الفقدان واستحالة ِ
من الظهور.
أص ـحــاب الـحــق امل ـه ــدور األول لــم ي ـجــدوا في
نهاية الحرب أي نية حكومية ،أو قرار ،بجالء
مصير أحـ ّـبـتـهــم ،ومحاكمة جــاديـهــم .إتفاق
الطائف الذي على أساسه انتهت هذه الحرب
ـط ول ــو إش ــارة واح ــدة ح ــول املــوضــوع.
لــم يـعـ ِ
ّ
في أحد بنوده ،يقول االتفاق بحل املليشيات
امل ـس ـل ـح ــة ،مـ ــن دون إرغ ــامـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـقــديــم
ـات عــن األش ـخــاص الــذيــن اختطفتهم
مـعـلــومـ ٍ
فــي أثـنــاء ال ـحــرب .مــع إعـفــاء مليشيات حزب

ّ
الله من هذا الحل ،على أساس «مقاومة العدو
اإلســرائ ـي ـلــي» ..وك ــان شـعــار املــر ًحـلــة «انـســوا
الـحــرب ..انـســوا ويــاتـهــا ،»..وعــزفــا على لحن
«الـســام االجـتـمــاعــي» ،وعلى كــون أي حديث
عن ذيول الحرب ،عن إرثها ،وقضية الـ 17000
مـخـطــوف ،ســوف يعيدنا م ـجـ َـددًا إلــى َو ْي ــات
الحرب األهلية« .عيشوا اآلن .انسوا .انسوا»،
فنسي اللبنانيون ،وغاصوا في بحور «حب
ّ
و«التكيف العبقري» ،حتى الثمالة..
الحياة»
ّ
ح ـت ــى ص ـ ــار وزيـ ـ ــر داخ ـل ـي ــة ي ـ ـتـ ــودد لــرئـيــس
الجمهورية ،يعترف له بأنه ،في أثناء الحرب
َ
األه ـل ـي ــة ،ق ـتــل «اثـ ـن ــن» ،نـفـهــم أن ـه ـمــا رج ــان
مـجـهــوالن ..قــد يـكــونــان فــي ِع ــداد املخطوفني
الذين يسأل عنهم أهلهم منذ عقود .ويضيف
أن الرئيس منحه صك الغفران ،ويضحك مثل
َ
فاته ْ
حبل املشنقة.
أبله
املهم أن اللبنانيني عاشوا منذ نهاية الحرب
األه ـل ـيــة تـحــت حـكــم نــوعــن مــن «ال ـك ـيــانــات»:
زعماء مليشيا سابقني .لم يعتذروا حتى عن
جرائمهم وسرقاتهم ،أو ٍّ
أي من آثامهم .فقط
ّ ً
زعـيــم مليشيا واح ــد ،فعلها .وغــالـبــا تــوســا
لقوة معنوية ِّ
تعوض عن ضعفه ،وقتها .مع
اإلب ـقــاء عـلــى س ــاح ح ــزب ال ـلــه ،الـنــاشــئ ،كما
أسـلـفـنــا .م ــا سـمــح ل ـهــذا ال ـح ــزب ب ــأن يتغذى
بمليشياوية مــن سبقوه ،فــوق مليشياويته
ال ـع ـق ـيــديــة .وي ـك ــون ب ــذل ــك ال ـ ـ ــوارث الـطـبـيـعــي
ملليشيات الحرب األهلية .أما «الكيان» الثاني
فسياسيون ُ
جدد ،ارتضوا الشراكة مع زعماء
املليشيات ،فكانوا شياطني خرسان ،ينعمون

ب ـه ــذه الـ ـش ــراك ــة ،بـقـسـمــة األدوار واألربـ ـ ــاح.
فــي اآلن عـيـنــه ،يـلـعـبــون دور املـحـتـ ّـجــن على
ال ـ ـسـ ــاح ،وعـ ـل ــى ن ـخ ــر الـ ــدولـ ــة  ..إلـ ـ ــخ .فـيـمــا
اللبنانيون يحبون الحياة ،وينسون..
ُّ
ث ــم ح ـصــل ان ـف ـجــار امل ــرف ــأْ ،ف ـعــدنــا إل ــى تــذكــر
مــا ي ـنــاظــره .وق ــد تـجـلــى بــأفـصــح أوج ـهــه في
الـتـظــاهــرات املشتركة بــن أهــالــي املخطوفني
واملفقودين خالل الحرب األهلية ،وبني أهالي
ضحايا انفجار املرفأ .واالثنان اختبرا ُ
الحكم
ال ــذي ت ـ ّـوج واح ــدة مــن محطات مسيرته ذاك
االنـ ـفـ ـج ــار .اآلن ،أه ــال ــي ّ ض ـح ــاي ــا االن ـف ـج ــار
يطالبون بالتحقيق الشفاف والنزيه للكشف
عــن املـجــرمــن الــذيــن ضـ ّـيـعــوا حـيــاة أحبائهم
وأرزاقـ ـه ــم ومـسـتـقـبـلـهــم ك ـلــه .وأمـ ـ ٌـر ف ــي غــايــة
ال ــوض ــوح :الــزع ـمــاء أنـفـسـهــم ال ــذي ــن ارتـكـبــوا
ٌ
مطلوب
جــرائــم ح ــرب ،وص ـعــدوا إلــى الـحـكــم،
مـنـهــم وم ــن شــركــائـهــم الـشـيــاطــن الـخــرســان،
الـكـشــف عــن مسؤوليتهم فــي انـفـجــار املــرفــأ.
وهــذا طبعا ،لــن يحصل ،طاملا أنهم مــا زالــوا
في الحكم.
وق ـ ــد ب ـ ّـي ـن ــت اإلشـ ـ ـ ـ ــارات األول ـ ـ ــى ع ـل ــى مـطـلــب
الكشف هــذا بــأن املسار سيكون شبيهًا بذاك
ال ــذي سلكته قضية املـخـطــوفــن واملـفـقــوديــن
ف ــي أث ـن ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .امل ـح ـقــق ال ـعــدلــي،
طارق البيطار ،أصدر قــراره باستدعاء وزراء
ونــواب وموظفني كبار في األمــن العام ،ففرح
األهالي لهذا القرار ،وصــاروا يالحقون «رفع
الحصانة» عن املطلوبني من أولئك املسؤولني.
ك ـب ـي ــره ــم ،ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ،أعـ ـط ــى إش ـ ــارة

لن ينكشف المجرمون
والمتورّطون في
جريمة المرفأ إذا لم
ينكشف الذين خطفوا
ّ
ونكلوا وقتلوا في
أثناء الحرب األهلية

الـ ـب ــدء بــال ـل ـعــب ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ـح ـق ــق ال ـع ــدل ــي:
إن ــه «م ـسـ ّـيــس» ،ق ــال ،ال يستحق االح ـت ــرام.. .
فأطلق الكورس نشيده .نواب البرملان نسفوا
ط ـل ــب رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة ع ــن امل ـس ـت ــد ٌع ــن ،ب ــأن
اعتبروه «غير قانوني» .وب ـ َ
ـادر بعض منهم
إل ــى ج ـمــع ال ـتــواق ـيــع ال ــازم ــة ( ،)26ملـطــالـبــة
الـ ـب ــرمل ــان ب ـمــاح ـقــة امل ـت ـه ـمــن أم ـ ــام املـجـلــس
األع ـل ــى ملـحــاكـمــة الـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،ب ــدال عن
امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي .أم ــا وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة نفسه
َ
ّ
املختص برفع الحصانة
صاحب «القتيلني»،
عــن كـبــار املــوطـفــن األمـنـيــن املـسـتــدعــن ،فقد
ّ
حمى أقواهم ،أكثرهم تمتعًا بدعم حزب الله

ّ
(مــرشـحـهــم املـقـبــل لــرئــاســة ال ـبــرملــان) .فرفض
ٌ
رفــع الحصانة عـنــه .وكــانــت يــافـطــات عمالقة
مرفوعة على عواميد مــا تبقى مــن الكهرباء
تمجد بآدمية هذا املوظف األمني ،وتعلي من
شأن أخالقه ،ومناعته  ..إلخ .وكانت تظاهرات
ّ
املختص
االستنكار لقرار البرملانيني والوزير
َ
بعدم رفع الحصانة عن املستدعني.
ّ
مستمرة ،أن االنتخابات
ومسرحية البرملانيني
ع ـلــى األبـ ـ ــواب ،وأن ـه ــم س ــوف ي ـل ـع ـبــون ورق ــة
«املجلس األعـلــى ملحاكمة ال ــوزراء والـنــواب»،
َ
وي ــزاي ــدون عـلــى املـمــتـنـعــن عــن امل ـشــاركــة في
حفلة املــزايــدة ه ــذه .وبـعــد هــذه االنـتـخــابــات،
ّ
ّ
ي ـح ــل ـه ــا أل ـ ــف حـ ـ ـ ــال ،ومـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـت ـســويــف
واالبتزاز مفتوحة على مصراعيها .بالضبط
كما حصل منذ  39سنة مع أهالي املخطوفني
وامل ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن 31 .س ـن ــة مـ ــن ُحـ ـك ــم م ـجــرمــن
ّ
وشياطينهم الخرسان ،يمتلكون شتى أنواع
القوة الناعمة والخشنة .اعتقدوا أن النسيان
األب ــدي طـمـ َـر أس ـمــاء املـخـطــوفــن واملـفـقــوديــن
وكــل القتلى ال ـفــرادى املـبـ ْـعـثــريــن .لـكــن ُ
الحكم
نفسه وقع أخيرًا في فخ نصبه لنفسه ،فكان
مذكر ،خير ُمحي للذاكرة.
انفجار املرفأ خير ِ
ٍ
ّ
واملتورطون في جريمة
لن ينكشف املجرمون
امل ــرف ــأ إذا ل ــم يـنـكـشــف أول ـئ ــك ال ــذي ــن خـطـفــوا
ّ
ونكلوا وقتلوا في أثناء الحرب األهلية .إنها
سلسلة وثيقة .يكادون أن يكونوا هم أنفسهم.
املـجــرمــون أنفسهم .مــع إضــافــات جــديــدة ،من
شراكةٍ وكينونة.
(كاتبة لبنانية)
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نيجيريا :إطالق سراح مدنيين خطفهم مسلحون

ّ
ّ
أعلنت السلطات النيجيرية يوم الثالثاء ُأن مائة مدني خطفهم مسلحون من قريتهم في شمال
يونيو /حزيران أطلق سراحهم بعدما قضوا  42يومًا في األسر .وقالت
غرب نيجيريا في مطلع
ّ
ّ
شرطة والية زامفارا في بيان إنه «في  8يونيو  ،2021اقتحم قطاع طرق قرية ماناوا واختطفوا
الشرطة في بيانها ُ كيف
 100قروي بينهم نساء ،معظمهن ّأمهات ،ورجال وأطفال» .ولم توضح
ّ
تم اإلفراج عن املخطوفني الذين احتجزهم خاطفوهم  42يومًاّ ،
ّ
مشددة على أنهم جميعًا «أطلق
(فرانس برس)
سراحهم دون دفع أي فدية».

ّ
فجر الجيش الصيني سدًا إلطالق مياه الفيضانات التي تهدد واحــدة من أكثر مقاطعاتها كثافة
سكانية .وجاءت العملية في وقت متأخر من ليل الثالثاء في مدينة لويانغ بعد وفاة ما ال يقل عن
 12شخصًا في فيضانات شديدة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان (شرق) ،حيث حوصر
ُ
السكان في نظام مترو األنفاق وتركوا عالقني في املدارس والشقق واملكاتب .وتعطلت وسائل النقل
والحياة العملية في جميع أنحاء املقاطعة ،حيث حولت السيول الناجمة عن األمطار الشوارع إلى
(أسوشييتد برس)
أنهار تتدفق بسرعة ،واكتسحت السيارات ووصلت إلى املنازل.

هجرة سرية إلى بريطانيا
فــي مــرفــأ دوف ــر ،جـنــوب شــرقــي إنـكـلـتــرا ،ترافق
في حــرس الحدود،
الشرطية البريطانية العاملة ُ
تلك الصغيرة (ال ـصــورة) التي أنـقــذت مــن القناة
اإلنكليزية في خالل رحلة هجرة سرية انطالقًا
من السواحل الفرنسية ،وتصطحبها إلى مركز
اسـتـقـبــال خ ــاص .وق ــد ت ـجــاوز ع ــدد املـهــاجــريــن
الـســريــن الــذيــن وصـلــوا إلــى بريطانيا على منت
قـ ــوارب ص ـغ ـيــرة ،مـنــذ ب ــداي ــة ع ــام  ،2021الـعــدد

اإلجمالي لعام  2020بأكمله ،ال ّ
سيما ّأن ّ
مهربي
ّ
الـبـشــر يـسـتـغــلــون الـطـقــس الـجـ ّـيــد لـعـبــور الـقـنــاة
اإلنكليزية أو املانش.
ّ
وبحسب البيانات األخيرة ،فقد وصل ما ال يقل
عن  8452مهاجرًا إلى شواطئ اململكة املتحدة،
حتى العشرين من يوليو/تموز الجاري ،في حني
ّأن  8417شخصًا عبروا القناة في خالل األشهر
اإلث ـنــي عـشــر مــن ال ـعــام املــاضــي ،وذل ــك بحسب

بيانات جمعتها رابطة الصحافة البريطانية.
وت ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة م ــع ال ـس ـل ـطــات
الفرنسية على زيــادة عــدد أفــراد الشرطة الذين
ّ
يـ ـن ــف ــذون دوري ـ ـ ــات ع ـل ــى الـ ـش ــواط ــئ الـفــرنـسـيــة
ّ
للمرة الثانية فــي خــال عــام ،وذلــك فــي محاولة
ّ
مل ـن ــع املـ ـه ــاج ــري ــن مـ ــن الـ ـعـ ـب ــور .وسـ ـ ــوف ت ـق ــدم
بريطانيا  54مليون جنيه إسترليني (نحو 75
مليون دوالر أميركي) لدعم الجهود الفرنسية.

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ص ـ ّـرح ــت وزي ـ ـ ــرة ال ـح ـمــايــة
الـبــريـطــانـيــة ،فـيـكـتــوريــا أتـكـيـنــز ،لـهـيـئــة اإلذاع ــة
البريطانية «بي بي سي»ّ ،
بأن تعزيز عدد رجال
ً
الشرطة ،فضال عن االستثمار في التكنولوجيا،
ّ
مــن شأنهما أن يساعدا فــي «وضــع حــد لتدفق
األشخاص الذين يسعون إلى القيام بهذا العبور
الخطر جدًا».
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

من ل ْ
َغو الصيف
كمال عبد اللطيف

ال ـت ـق ــت ح ـ ـ ــرارة ص ـي ــف ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة بـ ـح ــرارة
(وقساوة) املوجة الجديدة من الوباء العاملي
دورتـ ـ ــه م ــن إت ـمــام
كــوف ـيــد  ،19ال ـ ــذي ت ـق ـتــرب َ َّ َ
سـنـتـهــا ال ـثــان ـيــة ،بـكــل م ــا خــلــفــت م ــن أوج ــاع
وضـحــايــا ،وكشفت عــن نقص وخـصــاص في
البنيات التحتية الصحية ملختلف املجتمعات
وال ـ ـق ـ ـ ّـارات ،ف ـقــد أع ـل ـنــت ل ـج ـنــة ال ـ ـطـ ــوارئ في
الوطنية
منظمة الصحة العاملية أن
الجهود ُ َ
َ
واإلقـلـيـمـيــة والـعــاملـيــة الـتــي ُب ـ ِـذل ــت وت ـ ْـب ــذل لم
تستطع وضع ّ
ّ
متحور
حد للجائحة ،إذ ُيثير
دلـتــا فــي املــوجــة الـثــالـثــة كـثـيـرًا مــن الـقـلــق في
ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،ب ـح ـكــم خ ـط ــورت ــه وص ـعــوبــة
الـسـيـطــرة عـلـيــه .األم ــر ال ــذي يـضــاعــف ح ــرارة
ال ـص ـيــف ،ويـعـيــد األج ـ ــواء األولـ ــى للجائحة،
أج ــواء الـخــوف الـتــي صاحبت بــدايــة انتشار
العدوى وكل التداعيات الناتجة عنها.
تـتــزامــن املــوجــة الـجــديــدة مــع مــوجــة التلقيح
بدرجات من االختالف في جميع
التي تجرى
ٍ
أنـحــاء الـعــالــم ،بحكم الـتـفــاوتــات القائمة في
م ـجــال الـتـسـيـيــر ال ـص ـحــي واالج ـت ـمــاعــي بني
ِّ
بالضرورة إمكانية
املجتمعات ،األمــر يخلف
ِّ
تــوسـيــع ان ـت ـقــال ال ـف ـي ــروس ،وي ـعــقــد إمـكــانـيــة
السيطرة عليه .ومقابل ذلــك ،مــا تــزال بعض
الظواهر املرتبطة بالجائحة وكيفيات تنظيم
محاصرتها تثير الجدل في بعض
إج ــراءات
َ
املجتمعات ،من ق ِبيل املظاهرات التي تعرفها
في اآلونة األخيرة بعض املدن الفرنسية ،من
أج ــل ط ـ ٍّـب م ـت ـحـ ّـر ٍر واخ ـت ـي ــارات حـ ـ ّـرة رافـضــة

مقتضيات ما أصبح ُي ْع َرف بالجواز الصحي،
ح ـيــث ي ـك ــون ف ــي وسـ ــع امل ــواط ــن اخ ـت ـي ــار مــا
يـنــاسـبــه مــن ال ـعــاج بمحض إرادت ـ ــه ،رافـضــا
ّ
تتحول الــدولــة ،أزمـنــة الجوائح واألزم ــات
أن
الصحية ،إلى أدا ٍة ملزيد من الضبط والتنميط،
ف ـت ـض ـي ــف م ـ ـظـ ــاهـ ــرات الـ ـصـ ـي ــف إلـ ـ ــى أجـ ـ ــواء
ً
االنقباض أشكاال من الحرارة ،على الرغم من
توقيف العمل ببعض القيود التي صاحبت
الــوبــاء .ترتيب ال ــدول حسب معايير منظمة
الصحة العاملية فــي خــانــات أ وب وج ،ومنح
بـعـضـهــا أل ــوان ــا مـعـيـنــة ،كــاألخ ـضــر واألح ـمــر
لون مواصفات
والبرتقالي ،ومنح كل خانةٍ أو ٍ
مـ ـح ـ َّـددة ،مــرتـبـطــة ُ ب ـ َّـدرج ــات ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء
تمييزات
ٍ
وعدد األشخاص امللقحني ،مع إقامة َّ
تـسـتـنــد إل ــى م ـع ــادالت حـســابـيــة ُم ـ َـع ــق ــدة ،في
معطيات
موضوعات التنقل والسفر ،أنتجت
ٍ
جــديــد ٍة مرتبطة بــأدوار الــدولــة ،كما ساهمت
ف ــي رسـ ــم م ـ ـعـ ــادالت س ـيــاس ـيــة وص ـح ـي ــة فــي
ّ
ّ
التحول
مستجدات
املجتمع الــدولــي ..وأم ــام
َّ
نتصور أن نهاية األزمة
التي يعرفها الوباء،
الصحية لم تعد منظورة ،على الرغم من كل
الـجـهــود الـتــي ُبــذلــت فــي مـسـتــويــات التدبير
ـراءات
آليات وإج ـ
وإعــداد اللقاح ،وكذلك بناء
ٍ
ٍ
تتيح إمكانية التعايش ومحاصرة التوسع
واالنتشار.
ليس كــورونــا وح ــده ،وقــد َعـ َّـمــر أشـهـرًا وفتك
َّ
ب ـمــايــن األرواح ،م ــن ي ـمــأ صـيـفـنــا بــالــلـغــو
وضيق التنفس والعزلة ،بل يمارس الوضع
الـعــربــي ،املــوبــوء ب ـكــوارث وجــوائــح ال َحصر
ً
لها ،أشكاال من الخنق واالحتباس لم ن ْع َهد

ً
ل ـهــا م ـث ـيــا ف ــي تــاري ـخ ـنــا ال ـق ــري ــب .ول ـع ــل ما
ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ف ــي س ــوري ــة ول ـي ـب ـيــا وال ـي ـمــن
ولبنان واملغرب والجزائر وتونس والسودان
ّ
يقدم صورًا مخيفة على االنحدار التي بلغته
األحــوال العربية ،والعالقات البينية ،ومــا آل
إليه الصراع الفلسطيني في موضوع الوحدة
الوطنية والتحرير ،وكــذلــك واقــع املؤسسات
العربية التي أنشئت إلدارة كوارثنا والتفكير
في إمكانية تجاوزها.
لنقف لحظة أمام األزمة املتصاعدة في لبنان،
ونحن نقترب من ذكرى انفجار ميناء بيروت
ف ــي  4أغ ـس ـطــس /آب  ،2020ذكـ ــرى اشـتـعــال
النار في قلب امليناء ،زمــن َحـ ّـر الصيف َ
وحـ ّـر
ّ
استمر رقصها وغناؤها على
الطوائف التي
أرض ل ـب ـنــان .ال نـفـكــر ه ـنــا ف ــي امل ـس ــؤول عن
ّ
االنـفـجــار ،وال نفكر فــي الــذيــن خــزنــوا نترات
األم ــون ـي ــوم ف ــي امل ـي ـن ــاء ،فــالـحـكــايــة واض ـحــة.
وبعد مرور سنة على الفاجعة ،يرسم الوضع
الـيــوم فــي لبنان أمامنا ،باألبيض واألس ــود،
صــور عـشــرات الفواجع املتالحقة فــي السهل
والـ ـجـ ـب ــل ،وأب ـ ــرزه ـ ــا مـ ــا يـ ـج ــري ال ـ ـيـ ــوم أمـ ــام
الـجـمـيــع ،حـيــث ي ــواج ــه الـلـبـنــانـيــون الـنـقــص
املرعب في أساسيات الحياة ،املاء والكهرباء
ومقتضيات الحد األدنى من العيش الكريم .ال
أفكر هنا أيضًا في السيناريوهات واملخارج
ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ـم ـط ـل ــب ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
وم ـخ ـت ـلــف اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املــرت ـب ـط ــة بــالـتـسـيـيــر
السياسي ملختلف تجليات األزمة في أبعادها
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة الـطــارئــة ،فــاألزمــة
ُ
َ
ـات وم ـ ــآزق ط ـ ــال أم ــده ــا،
الـ ـي ــوم ت ــراك ــم خ ـي ـب ـ ٍ

يمارس الوضع
العربي ،الموبوء
بكوارث وجوائح ال
حصر لها ،أشكاًال من
الخنق واالحتباس لم
هد لها مثيًال
ع َ
نَ ْ

وتنتظر أن تــواصــل نخب الـطــوائــف التفكير
ـود خلت.
فيها باآلليات التي تنتمي إلــى عـقـ ٍ
نكتشف أنـنــا لــم نتعلم بـعــد ،عـلــى الــرغــم من
أن الجميع على ِّبينة مــن أن الـحــرب األهلية
على األبواب ،وبجوارها تبرز مالمح تدخالت
ّ
تتحي بدورها الفرصة املناسبة ،لتضع
ُد َّو ٍل
يدها على لبنان ،فنصبح أمام لبنان األسير
ّ
فيعم األسر،
وسورية األسيرة واليمن وليبيا
وتتفرغ جامعة الــدول العربية ملواجهة ما ال
أحد يعرفه ،ويتواصل االنحدار العربي.
يحملها لبنان في
الــرمــزيــة التاريخية الـتــي
ّ
تاريخنا املعاصر هــي مــا يحفز الكاتب هنا
ع ـلــى ال ــدع ــوة إل ــى الـتـفـكـيــر ف ــي ك ــل م ــا جــرى

ويجري في لبنان منذ منتصف السبعينيات.
أعــرف أن األمــر ليس ق ــدرًا ،وأنــه فــي كثير من
ُ
أوج ـ ـهـ ــه م ـح ـص ـلــة خ ـ ـيـ ــارات وشـ ـ ـ ــروط عــامــة
ترتبط به وتؤطره .وأعرف ،في اآلن نفسه ،أنه
ال ينبغي إضافة لبنان إلــى الـعــراق وسورية
وليبيا ،وال يمكن تسهيل مهام من يتجهون
إلـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــب خـ ــرائـ ــط جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان
العربية ،بــل ينبغي العمل ،وبأقصى سرعة
ممكنة ،على توقيف مسلسل تفجير األوضاع
ال ـعــرب ـيــة ،ف ـقــد ارت ـف ـعــت درج ـ ــات ال ـنــزيــف في
ّ
الصيف فــي بـلــدان عربية كـثـيــرة ،مشرقًا
عــز
ُ
عاين بجانب االنهيار املتسارع في
ومغربًا .ن ِ
في العالقات املغربية
الصخب
من
لبنان كثيرًا
ّ
الجزائرية ،ويتيح لنا تصفح ما ُينشر يوميًا
في اإلعالم الجزائري ،وما يماثله في وسائط
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي الـبـلــديــن ،االنـتـبــاه
إلى أن درجات الحرارة ارتفعت بني الجارين،
وأن ـهــا ال ـيــوم تـفــوق ح ــرارة الـصـيــف وضائقة
كورونا ،األمــر الــذي يدفعنا إلى التساؤل عن
ُ
مؤسسة اتـحــاد املـغــرب العربي التي تالحظ
ُ
وتـعــايـ ْـن مــا يـجــري أمــامـهــا ،وال تملك الـقــدرة
َ
ع ـلــى وق ـ ــف ال ـص ـخــب الـ ــذي ت ـج ــاوز ال ـقــواعــد
املـعـمــول بها بــن البلدين منذ عـقــود ،مثلما
ّ
املؤسسة أمــام مشهد اتـســاع الــوبــاء في
تقف
تــونــس الـتــي تــواجــه وحــدهــا ح ــرارة الصيف
وحرارة كورونا وحرارة السجاالت السياسية
بــن تنظيماتها ،الـتــي لــم تـسـتــأنــس بقواعد
االعتراف وآليات العمل الديمقراطي منذ ثورة
.2011
(كاتب وأكاديمي مغربي)

إسقاط ديون السودان واإلصالح المعكوس
مالك ونوس

على الرغم من الجهد والتضحيات التي بذلها
ال ـســودان ـيــون قـبــل إطــاحــة الــرئـيــس الـســابــق،
الرغم من تنفيذ
عمر البشير ،وبعده ،وعلى
ُ
الـتــوصـيــات والـتـعـلـيـمــات الـتــي فــرضــت على
السودان ،ومن التعاون مع الجهات الدولية،
ُّ
تحس ٍن على املستويات
إال أنــه لم ُيرصد أي
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وإذا ك ــان شـطــب الــديــون هــو مــا ت ـعـ ِّـول عليه
ال ـس ـل ـطــات ال ـحــاك ـمــة ف ــي الـ ـس ــودان ،م ــن أجــل
االستدانة من جديد لتنفيذ إصــاحــات ،فإن
ك ــل ت ـلــك امل ـع ـط ـيــات ت ـج ـعــل ال ـت ـس ــاؤل بـشــأن
إمكانية وجود تغيير أو حتى إصالح ّ
جدي
قائمة وشرعية .ويضاف إلــى تلك املعطيات
أن تمترس وجوه النظام القديم خلف املوانع
املــزم ـنــة ،وال ـت ــي تـجـعــل م ــن أي تـغـيـيـ ٍـر حلمًا
بعيد املـنــال ،يدفع إلــى االستنتاج أن تغيير
واقع الحال قد يكون مؤملًا أكثر مما يمكن أن
ّ
يتوقعه املتحكمون بقرار البالد.
ـرارات
اتـخــذت حـكــومــات ال ـســودان السابقة ق ـ
ٍ
رضى
غير شعبية ،مــن أجــل الـحـصــول على
ً
ال ــدول الغربية والـبـنــوك الــدولـيــة ،متناسية
مشكالت في دول
ما خلفته تلك القرارات من
ٍ
ع ــدة ،إذ ســاهـمــت فــي ازدي ــاد ســوء األوض ــاع
املعاشية بعدما دمرت اقتصادها وإنتاجها،

وأوص ـل ـت ـه ــا إلـ ــى م ــراح ــل ّأدت خــال ـهــا إلــى
حصول اضطرابات وثورات ضد حكوماتها.
وهذا ما تتبعه الحكومة السودانية الحالية؛
إذ إن القرارات الجديدة التي أوصى صندوق
النقد الدولي بتنفيذها ،واعتبرها إصالحات،
ِّ
مشددًا على ضرورتها لضمان قبوله إدراج
السودان في مبادرة البلدان املثقلة بالديون،
وأول ـهــا رف ــع الــدعــم عــن امل ـحــروقــات ،ك ــان لها
ٌ
ٌّ
عكسي على مستوى معيشة املواطنني،
فعل
من حيث كان يفترض بالحكومة أن تحسب،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ال ـت ـض ـخ ــم الـ ـ ـ ــذي تـ ــا رف ــع
الــدعــم .لكن هــذه الحكومة الـتــي هــدفــت ،منذ
ب ــداي ــة تـشـكـيـلـهــا ،إل ــى إعـ ــادة دم ــج ال ـس ــودان
فــي املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،عـبــر شـطــب اس ـمــه من
القائمة األميركية للدول التي ترعى اإلرهاب،
وغيرها من الخطوات ،لم تبذل الجهد نفسه،
لتنفيذ إصــاحــات داخـلـيــة ،أهـمـهــا محاربة
الـفـســاد وتمكني الـقــانــون وتـعــزيــز الـحــريــات،
إضافة إلى معالجة أزمة البالد االقتصادية،
وإص ــاح أجـهــزة الــدولــة الــرسـمـيــة ،وهــي من
م ـهــام الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة ال ـتــي نـ ّـصــت عليها
«الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ل ـل ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة»
امل ـح ــددة بـ ـ  36ش ـه ـرًا ،واملــوق ـعــة سـنــة ،2019
والتي لو وجدت طريقها إلى التنفيذ ،للمس
املواطن السوداني نتائجها مباشرة.
وفي إطار سعيها هذا ،أبدت الحكومة تعاونًا

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
م ــع املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة ،فسلمتها
بـ ـع ــض امل ـت ـه ـم ــن بـ ــارت ـ ـكـ ــاب جـ ــرائـ ــم حـ ــرب،
ّ
وتحدثت عن إمكانية تسليم البشير نفسه،
وهـ ــو ال ـ ــذي تـتـهـمــه هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بــارت ـكــاب
ج ــرائ ــم حـ ــرب ف ــي إق ـل ـيــم دارفـ ـ ـ ــور .غ ـيــر أنـهــا
تغافلت أن هنالك متهمني آخرين ليس لديها
ِّ
متغولني في
الـقــدرة على تسليمهم ،كونهم
ّ
أجـهــزة الــدولــة ،ويـتـقــلــدون مناصب سيادية
في مجلس حكمها االنتقالي .لذلك ،سيكون
تجر تسوية أوضاع
أي تعاون ناقصًا ،ما لم ِ
ه ــؤالء .وكــانــت أكـثــر خـطــوة إيــامــا بالنسبة
ل ـل ـس ــودان ه ــي الـتـطـبـيــع م ــع دولـ ــة االح ـتــال
اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــو مــا بـ ـ ّـرره أع ـضــاء مجلس
الـسـيــادة (الـحــاكــم) بــأنــه سبيلهم إلــى شطب
اسم بالدهم من قائمة الدول الراعية اإلرهاب،
متغاضني عــن حقيقة وج ــود مـســؤولــن من
أق ـط ــاب ح ـكــم ال ـب ـش ـيــر امل ـت ـهــم ب ــاإلره ــاب في
مجلس الحكم هذا .ويبرهن ذلك على أن عدم
ٌ
تسليم هؤالء دليل على القصور في التغيير
والـعـجــز عــن تنفيذ اإلصـ ــاح الـصـحـيــح ،بل
ُّ ُ
توسله من الخارج.
يخشى السودانيون أن تضيع املليارات التي
تــراهــن حكومتهم على الـحـصــول عليها من
البنوك الدولية ،بعد تنفيذ اإلصالحات التي
فــرضـتـهــا وسـتـفــرضـهــا ه ــذه ال ـب ـنــوك ،وبـعــد
إسـقــاط الــديــون السابقة ،فتجد طريقها إلى

مدير التحرير ارنست خوري

¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

اتخذت حكومات
السودان السابقة
قرارات غير شعبية،
ٍ
من أجل الحصول على
رضى الدول الغربية
والبنوك الدولية

سراديب الفساد ،مثلها كمثل املليارات التي
حصلت عليها البالد ّإبــان حكم البشير ،ولم
تـجــد طــريـقـهــا إل ــى الـتـنـمـيــة الـحـقـيـقـيــة ،ولــم
تنتشل الشعب مــن فـقــره ،فليس مــن ضمانة
أال ي ــرزح ال ـســودان تـحــت أع ـبــاء ه ــذه الــديــون
الجديدة في حــال الفشل في تسديدها ،وأال
ُ
تــرهــن حياة السودانيني ومستقبل األجيال
املقبلة لتسديدها ولـخــدمــة فــوائــدهــا إذا ما
ّ
ً
ض ــاع ــت ،ب ـ ــدال م ــن أن ت ــوظ ــف ف ــي م ـشــاريــع
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نازحون أفغان في كابول

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ت ـف ـيــد أرقـ ـ ـ ــام وزارة ال ــاجـ ـئ ــن وال ـ ـعـ ــودة
ّ
ُ
األفغانية بأن أكثر من  78ألف أسرة ه ّجرت
َ
َ
الشهرين املاضيني،
من منازلها في خالل
نتيجة احـتــدام املــواجـهــات املسلحة بــن الحكومة
األفغانية وحــركــة طالبان .ويعيش الـنــازحــون في
ّ
حالة صعبة ألسباب ّ
ّ
والحر،
عدة ،أبرزها قلة الدعم
تحديدًا في مناطق الجنوب والشرق.
حاجي دين محمد أفغاني من إقليم بغالن الشمالي،
نزح أخيرًا مع أسرته إلى كابول ،هربًا من املعارك
الــدائــرة بــن مقاتلي طــالـبــان وال ـقــوات الحكومية.
ّ
يقول لـ«العربي الجديد» إن «أح ـدًا ال يستطيع أن
يشعر بــالـحــرب وتبعاتها الثقيلة باستثناء من
عاشها بنفسه» .يضيف« :هــربـنــا مــن امل ــوت ،وقد
خــرجـنــا م ــن مـنــزلـنــا وس ــط الـتـفـجـيــرات والـقـنــابــل
ّ
ـإن مطلبنا ّ
األول واألخ ـي ــر هو
وال ــرص ــاص .ل ــذا ف ـ
إحالل األمن واالستقرار في البالد مهما كان الثمن،
حتى لو تطلب ذلك استقالة الرئيس الحالي أشرف
غـنــي أو تغيير الــدس ـتــور .نـحــن نــريـ ّـد الـحـيــاة ،وال
ّ
حياة مع انعدام األمن» .ويشير إلى أنه خلف وراءه
ً
باألثاث مع حديقة زرع فيها أنواعًا من
منزال مليئًا
ّ
ّ
الفواكه ،في حني أنه اليوم يعيش مع أسرته املكونة
من ثمانية أشخاص في بيت صغير من ثالث غرف
في منطقة سليم كاروان بالعاصمة األفغانية.

مـحـمــد إل ـي ــاس ه ــو اب ــن ع ـ ّـم ح ــاج ــي دي ــن مـحـمــد،
وه ــو ن ــزح بـ ـ ــدوره إل ــى ك ــاب ــول لـيـعـيــش م ــع أخــي
زو ّج ـت ــه ف ــي بـيــت صـغـيــر ف ــي مـنـطـقــة مـيـكــرويــان،
ّ
لكنه يبحث عــن مـنــزل مناسب إذ إن الـعــودة إلى
باتت صعبة في الوقت الراهن .وال يخفي
منطقته ّ
ّ
ارتياحه ألنــه تمكن من الخروج مع أهله بسالمة
أي منهم ّ
من دون أن يصاب ّ
بأي مكروه ،في حني
ّ
ّ
أن كـثـيــريــن خ ـســروا أف ـ ــرادًا مــن أســرهــم مــن ج ــراء
املعارك .ويقول إلياس لـ«العربي الجديد»« :أعجز
عن إيجاد كلمات لوصف ما لحق بنا ،خصوصًا
ّ
ّ
أن املتحاربني اتخذوا من املباني السكنية ثكنات
ل ـهــم» .وي ــروي قـصــة أح ــد أب ـنــاء قــريـتــه فــي بغالن
ال ـقــدي ـمــة ،فـقــد تـمــركــز مـقــاتـلــو طــال ـبــان ف ــي داخ ــل
م ـنــزلــه وراح ـ ـ ــوا ي ـس ـت ـهــدفــون الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
انطالقًا منه ،فأتت الـطــائــرات وقصفت املـنــزل ،ما
ّأدى إلى مقتل خمسة من أفــراد أسرته إلى جانب
ّ
ّ
ع ــدد م ــن امل ـســل ـحــن .وي ــؤك ــد إل ـي ــاس أن «ال ـحــالــة
النفسية وكذلك املعيشية صعبتان بالنسبة إلى
سـكــان املـنــاطــق املـسـتـهــدفــة .وه ــؤالء ّإم ــا يتركون
املـنـطـقــةّ ،
وإمـ ــا يـبـقــون فيها وي ـقــاومــون الـظــروف
ّ
املحيطة بهم ،بسبب قلة حيلتهم».
ّ
وبينما يتوزع نازحون في مناطق مختلفة بكابول،
ّ
تعيش مئات األسر في مخيم خاص بهم في إحدى
ض ــواح ــي ال ـع ــاص ـم ــة .ه ــم ّي ـع ـي ـشــون ه ـن ــاك وس ــط
ظــروف قاسية مع عدم توفر وسائل العيش ،علمًا

ّ
أنهم تركوا وراء هــم منازلهم وأراضيهم الزراعية.
ّ
همهم ّ
وهــؤالء بدورهم ،يؤكدون أن ّ
األول واألخير
ّ
إرســاء األمــن في البالد ونجاح أي جهد من شأنه
إحالل السالم ،من خالل مفاوضات تجمع األطراف
املتقاتلة.
س ـ ــردار مـحـمــد م ــن إق ـل ـيــم هـلـمـنــد ال ـج ـنــوبــي ،هو
ّ
ّ
املخيم .يقول لـ«العربي الجديد» إن «1500
مدير
ّ
أسـ ـ ــرة ت ـع ـيــش ف ــي هـ ــذا امل ـخ ـي ــم ،ل ـك ــن الـ ـع ــدد إل ــى
ت ــزاي ــد .ف ـقــد ق ـصــدت  178أسـ ــرة امل ـخـ ّـيــم ف ــي خــال
َ
َ
املاضيني آتية من أقاليم بكتيا وخوست
الشهرين
وننجرهار وقندهار وأورزجان وهلمند .وبطبيعة
الحال أفــراد تلك األســر فقراء ال يملكون شيئًا وال
ّ
يـسـتـطـيـعــون اس ـت ـئ ـجــار مـ ـن ــازل .بــال ـتــالــي ،ال حــل
ّ
أمامهم إال هــذا املخيم حيث الـظــروف قاسية بكل
ّ
ما للكلمة من معنى» .ويلفت سردار إلى أن «الذين
ّ
جــاؤوا في السنوات املاضية رتبوا أمــور حياتهم
ّ
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،ل ـكــن ال ـنــازحــن ال ـجــدد يـفـتـقــرون إلــى
ّ
ّ
ُكــل مقومات الـحـيــاة» ،مضيفًا أن «خيامًا جديدة
نـص ـبــت ف ــي إحـ ــدى ن ــواح ــي امل ـخ ـيــم ،وس ــط طقس
ح ــار ج ـ ـدًا .بــال ـتــالــي ي ـج ــدون أنـفـسـهــم مـضـطــريــن
إلى الصبر واالنتظار» .ويطالب «التجار وأثرياء
البالد بتقديم دعم سريع إلى تلك األسر التي وفدت
حديثًا إلى املخيم».
عـصـمــت ال ـلــه واح ــد مــن الــذيــن نــزحــوا حــديـثــا إلــى
هذا املخيم .هو شاب ترك حقوله وراءه وهرب مع

أربعة ماليين
قدرت وزارة الالجئين والعودة عدد النازحين في
ّ
وقت سابق بنحو أربعة ماليين أفغاني ،مؤكدة
ّ
أن المعارك الداخلية في أفغانستان سبب رئيسي

ـؤدي إلى مثل تلك المأساة .وعلى الرغم من
يـ ّ
كل ما يواجهه هــؤالء من معاناة مختلفة
ّ
فإن مطلبهم الرئيسي يبقى عودة األمن
األشكال،
واالستقرار إلى البالد.

أسرته من املوت والقتال الدائر في قريته بمديرية
جوره في إقليم أورزجــان الجنوبي .يقول عصمت
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «األوضـ ـ ــاع كــانــت صعبة
والصواريخ تتساقط على
جـدًا ،إذ راحــت القذائف
ُ
ّ
رؤوس ـن ــا فــي ك ــل م ـكــان .وق ــد ق ـتــل ثــاثــة أفـ ــراد من
أس ــرت ــي ع ـلــى أث ــر س ـقــوط ص ــواري ــخ ع ـلــى مـنــزلـنــا.
ّ
التوجه صوب
بالتالي وجدنا أنفسنا مرغمني على
ك ــاب ــول .وه ـن ــا ،ل ــم ُي ـق ـ َّـدم لـنــا ّ
أي دع ــم ُي ــذك ــر ،ال من
الحكومة وال من املجتمع املدني .وها نحن نعيش
في خيمة أعطانا ّإياها أحد النازحني الذي لجأ إلى
املخيم قبل َ
عامني».
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طلب الرزق وسط ركام غزة

ّ
«سفاح
عشرة أعوام بالتمام والكمال مرّت منذ ارتكاب
أوسلو» جريم َتيه في العاصمة النرويجية وفي جزيرة
أوتويا ،خاطفًا أرواح عشرات األشخاص إلى جانب جرح
مئات ،علمًا ّ
أن الناجين من الموقع َتين ما زالوا تحت
وقع الصدمة

األزمة المعيشية
في قطاع غزة
مستجدة ،وال
ليست
ّ
هي نتيجة العدوان
األخير فحسب .لذا
اعتاد الناس هنا تدبير
أمورهم والبحث عن
رزقهم أينما كان

مجزرة أوتويا
ناصر السهلي

غزة ـ أمجد ياغي

فاتحة
اإلرهاب النازي
في التاريخ
المعاصر

كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـك ــون
الـثــانــي وال ـع ـشــرون مــن يــولـيــو/
تموز  2011يومًا ّ
مميزًا من ّأيــام
ّ
املخيم الصيفي الــذي كانت تنظمه رابطة
الشبيبة العمالية الـتــابـعــة لـحــزب العمال
النرويجي (اجتماعي ديمقراطي من يسار
ال ــوس ــط) ،ف ــي ج ــزي ــرة أوت ــوي ــا الـنــرويـجـيــة
والتي استقبلت فيه نحو  600شاب وشابة
ّ
من دول مختلفة حلوا ضيوفًا على بيوت
ّ
أع ـضــاء مــن الــراب ـطــة .ل ـكــن ال ـحــادثــة األكـثــر
دموية في تاريخ النرويج ُس ّجلت في ذلك
الـيــوم ال ــذي أتــى أشـبــه بفيلم رعــب واقـعــي،
ّ
علمًا أن آثـ ّـارهــا مــا زال ــت حــاضــرة بـعــد  10ساحل الجزيرة .عند الساعة السادسة و27
ّ
أعوام ،لتذكر بمدى التعصب القومي.
دقيقة من مساء ذلك اليوم ،وصلت الشرطة
ّ
ّ
في ذلــك اليوم الصيفي ،لم يكن أحــد يعلم ،في حني أن العتمة لم تكن قد حلت في ذلك
ّ
بما فــي ذلــكّ الشبان والـشــابــات املشاركون الـبـلــد الـ ــذي ال تـغـيــب عـنــه شـمــس الصيف
في املخيم ،أن انفجار السيارة املفخخة الذي مبكرًا .وقبل إلقائها ّالقبض على من سوف
وقع بالقرب من ّ
مقر الحكومة في العاصمة ُي ـع ــرف الح ـق ــا ب ــ«س ــف ــاح أوسـ ـل ــو» ،ك ــان قد
أوس ـلــو ،ك ــان م ـجـ ّـرد مـقـ ّ
التي
ـاة
ـ
س
ـأ
ـ
م
ـ
ل
ـ
ل
ـة
ـ
م
ـد
ح ـصــد بـبـنــدقـيـتــه أرواح  69شــابــا وشــابــة
ّ
ّ
املتطرف وجــرح الـعـشــرات ،عــدا ّ
طاولتهم بعد وقــت قصير .وكــان
عما خلفه مــن جــراح
ّ
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ــي أن ـ ـ ـ ــدرس ب ـي ــري ـن ــغ ب ــري ـف ـي ــك قــد نفسية أصابت كل من كان يشارك في املخيم
اس ـت ـه ــدف م ــن خـ ــال ذلـ ــك الـتـفـجـيــر وزارة من نرويجيني وضيوف أجانب إلى جانب
العدل ومكتب رئيس الوزراء األسبق وأمني أهاليهم.
عام حلف الناتو الحقًا ينس ستولتنبرغ،
ّ
األمر الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص مانيفست كراهية
وجـ ـ ــرح ن ـح ــو  200آخ ــري ــن وس ـ ــط ذع ـ ــر لــم في أثناء التحقيقات التي أجرتها «لجنة 22
ّ ّ
تبي أن ما ارتكبه بريفيك
تـشـهــده املــديـنــة مــن قـبــل .وف ــي التفاصيل ،يوليو» الرسمية،
وق ــع االن ـف ـج ــار ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة و 26لم يكن سابقة .فقبله ،عمد عدد من متطرفي
دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم ،والهدف منه الـفــاشـيــة األوروب ـي ــة والـغــربـيــة عـمــومــا إلــى
ّ
ّ
اغتيال وزراء في الحكومة .ثم غادر بريفيك ارتكاب جرائم مشابهة وإن كانت أقل فداحة،
مــوقـ ّـع جريمته األول ــى سـيـرًا عـلــى األق ــدام ،مــن بينهم مــرتـكـبــو مــذابــح فــي نـيــوزيـلـنــدا
فــي ات ـجــاه هــدفــه اآلخ ــر عـلــى بـعــد نـحــو  40وكـ ـن ــدا وم ـ ـحـ ــاوالت ف ــي أمل ــان ـي ــا وال ـن ــروي ــج
كيلومترًا غرب أوسلو.
نـفـسـهــا ،وال ـه ــدف مـنـهــا قـتــل أك ـبــر ع ــدد من
وفي جزيرة َ أوتويا ،التي وصل إليها بعد املهاجرين واملواطنني املتحدرين من أصول
ّ
ن ـحــو س ــاع ــت ــن ،ط ـلــب بــري ـف ـيــك ،ال ـ ــذي كــان
مهاجرة .وقد كشفت التحقيقات نفسها أن
ّ
ّ
قــد ارت ــدى ّ
زي ضــابــط شــرطــة ،مــن الـشــبــان «سفاح أوسلو» وضع «مانيفست» خاصًا
ّ
والشابات التجمع ،فاستجاب له من سمعه .بالكراهية دعا فيه إلى إبادة ثقافات أخرى،
كان ذلك عند الساعة الخامسة و 26دقيقة
عصرًا .وما هي إال لحظات حتى راح يطلق
النار على مدى ساعة متواصلة تقريبًا .لم
يكتف بمن ّ
تجمع حوله ،بل طارد اآلخرين،
ِ ّ
تالميذ
ـن
ـ
م
ـون
ـ
ع
ـ
ف
ـا
ـ
ي
بمعظمهم
ـم
ـ
ه
ـ
أن
علمًا
ّ ّ
املرحلة الثانوية .بعض من هــؤالء ظــن أنه
ض ــاب ــط ش ــرط ــة يـمـكــن االل ـت ـج ــاء إل ـي ــه بعد
س ـمــاع إطـ ــاق ال ـن ــار ،فـ ــراح يـقـضــي عليهم
ف ــورًا .وثـ ّـمــة آخ ــرون اخـتـبــأوا فــي املقصف،
فــدخــل إل ـيــه ليحصد أرواحـ ـه ــمّ .أم ــا الــذيــن
ّ
ّ
فتعرضوا إلى
فـ ّـروا في اتجاه مياه البحر،
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ّ
الـقـنــص .ط ــوال تـلــك املـ ــدة ،ك ــان املــوجــودونأﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﻟﻨﺮوج
ف ـ ــي املـ ـ ـك ـ ــان يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون وص ـ ـ ـ ــول ع ـن ــاص ــر
الشرطة الحقيقيني ،وسط املطاردة املرعبة
ومحاولة النجاة من خــال االختباء خلف
األشـجــار وفــي شـقــوق الصخور على طول

ّ
ّ
ّ
بمتطرفني أوروبيني
وبينت أنه على ّصلة
آخـ ــريـ ــن ،ع ـل ـمــا أن ـ ــه ل ــم ي ـك ـشــف ع ــن هـ ــؤالء.
وبـحـســب ّ
االدع ـ ــاء ال ـنــروي ـجــي ،فـهــو م ـ ّ
ـدرب
بشكل ّأثار صدمة املحققني.
ُيــذكــر أن ــه بعد أقــل مــن ع ــام ،فــي  12إبــريــل/
نيسان مــن عــام  ،2012ب ـ ّـدأت محاكمته من
دون أن يبدو عليه ّ
أي تأثر .ففي املانيفست
ّ
ّ
الواقع في  1500صفحة ،دون كل ما يؤمن
به وإن ّأدى ذلك إلى إزهــاق أرواح آالف من
ّ
التوصل ،كغيره في معسكر
مواطنيه بهدف
ّ
التطرف الغربي ،إلى تحقيق األهــداف ،من
خالل حرب أهلية لالستيالء على السلطة.
َ
شهرين ونصف شهر من
وعلى مدى نحو
ُ
امل ـحــاك ـمــة ،ك ـشــف ل ـل ــرأي ال ـع ــام الـنــرويـجــي
ّ
للتعصب
واالسكندينافي املعنى الحقيقي
الـقــومــي وكــراهـيــة األجــانــب .فــي تسجيالت
الفيديو التي عرضها ّ
االدعاء أمام املحلفني،
ك ــان ــت ّ لـبــريـفـيــك م ـش ــارك ــات ف ــي ت ـظــاهــرات
متطرفي الشمال األوروبي ،يظهر فيها وهو
يبصق ويـصــرخ على مجموعات شبابية
مـعــاديــة للفاشية ،بمن فيهم ه ــؤالء الذين
ّ
يسميهم «التعدديني الثقافيني» (يدافعون
ع ـ ــن تـ ـع ــددي ــة م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم) ،وي ـص ـف ـهــم
ّ
كأن في ذلك ّ
مذمة وتهمة لهم.
باملاركسيني
ّ
وه ــؤالء بمعظمهم كــانــوا شبانًا مــن حركة
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مـكــافـحــة الـفــاشـيــة «أن ـت ـي ـفــا» ف ــي نسختها
االسكندينافية .وقد ّ
عرف الرجل عن نفسه
ّ
بأنه مدافع عن «البيض» بمواجهة «هيمنة
املسلمني واملهاجرين»ّ ّ .
تبي أنه ارتكب املجزرة
وفي أثناء املحاكمة
بـهــدف منع حــزب الـعـمــال (يـســار الــوســط)،
م ــن اس ـت ـق ـطــاب امل ــزي ــد م ــن ال ـش ـب ــاب ،فقتل
ّ
الشبان والشابات كتحذير للحزب ،بحسب
مــا نـقـلــت عـنــه الـصـحــافــة الـنــرويـجـيــة .ولــم
املروعة التي ّ
يأبه للشهادات ّ
قدمها ناجون
ّ
وأهالي الضحايا ومقربون منهم ،بل كان
يبتسم اسـتـهـ ً
ـزاء بمعاناة ه ــؤالء .واألدهــى
ّأنه كان ّ
ّ
يؤدي التحية النازية محييًا آدولف

ّ
هتلر ،مـشــددًا على أن القتل الجماعي أمر
ض ـ ــروري لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف ف ــي «الـحـفــاظ
على املجتمع األبيض» .وفي  24أغسطس/
آب م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــهُ ،ح ـك ــم ع ـل ــى بــريـفـيــك
بالسجن املـ ّ
ـؤبــد و 21عــامــا بــالـحـ ّـد األدن ــى.
ّ
فتقدم بشكاوى أمام املحكمة ورفع دعاوى
ّ
كثيرة متحدثًا عــن «اضـطـهــاد» تـعــرض له
في السجن .فاستمعت املحاكم النرويجية
ب ـكــل مـسـتــويــاتـهــاّ ،بـحـســب ال ـق ــوان ــن ،إلــى
ت ـلــك ال ـش ـك ــاوى ،لـكــنـهــا ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
ّ
ثبتت الحكم الذي صدر على خلفية قانون
ع ـق ــوب ــات ي ـج ـعــل إم ـكــان ـيــة إط ـ ــاق ســراحــه
ً
املـ ـش ــروط ب ـعــد  10أع ـ ــوام أم ـ ـرًا مـسـتـحـيــا،
ليبقى خلف القضبان حتى وفاته.
بريفيك ملهم
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ضحيّة خطف أرواحهم أندرس بيرينغ
بريفيك قبل عشرة أعوام 69 ،منهم
في مجرزة أوتويا وثمانية في أوسلو

ﻻﺗﻴﻔﻴﺎ

بعد عشرة أع ــوام على مجزة أوتــويــا التي
أوحــت بأفالم وكتب ،ما زال أثرها واضحًا
ف ــي ن ـفــوس ال ـنــاجــن مـنـهــا ،وه ــم ضـحــايــا.
ّ
واألخطر هو أن بريفيك ،في الوسط الفاشي
ّ
وال ـق ــوم ــي امل ـت ـط ـ ّـرف ،ت ـح ــول إل ــى م ــا يشبه
«امللهم والشهيد» ،خصوصًا لــدى «جبهة
مقاومة الـشـمــال» (حــركــة الـنــازيــة الجديدة
ف ــي اسـكـنــديـنــافـيــا) ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد مانيفست
الكراهية الــذي ّ
دون ــه بريفيك مرجعًا .وفي
س ـي ــاق م ـت ـصــل ي ــأت ــي «اإلحـ ـ ـ ــال ال ـع ـظ ـيــم»
الخاص بمرتكب مجزرة كرايست تشيرش
ف ــي نـيــوزيـلـنــدا ف ــي ع ــام  ،2019األس ـتــرالــي
بــرن ـتــون ت ــاران ــت .الـهـجــوم اإلره ــاب ــي الــذي

ّ
خلف  51ضحيةّ ،
يبرره مرتكبه بتبريرات
ب ــري ـف ـي ــك ن ـف ـس ـه ــا ،وهـ ـ ــي «ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
ال ـب ـي ــض» .ومـ ــا ي ـعــان ـيــه أقـ ـ ــارب الـضـحــايــا
فــي الـنــرويــج ّ
شجعهم عـلــى تشكيل حملة
مجتمعية تحت عنوان «لــن تتكرر أوتويا
أب ـدًا» ملكافحة العنصرية والـتـطـ ّـرف ،وهو
م ــا يــدفــع كـثـيــريــن إل ــى ال ـت ـفــاؤل ب ــأن يـكــون
ّ
ّ
التعصب مهمة األفــراد في
التصدي لعنف
امل ـج ـت ـم ـعــات ،ك ـمــا خ ـل ـصــت ل ـج ــان تحقيق
مختلفة في أوسلو.
وفــي محاولة إحصائية ،يأتي  77ضحية،
معظمهم من ّ
الشبان ،وضرب لـ«عذرية األمن
النرويجي» مثلما وصفتها الصحافة ،هي
خ ــاص ــة مـ ـج ــزرة بــري ـف ـيــك ،إلـ ــى ج ــان ــب 51
ضحية في نيوزيلندا (مايو /أيــار ،)2019
ّ
وســتــة ضحايا فــي مسجد كيبيك الكندية
(يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  ،)2017بــاإلضــافــة
ح ــاي ــا اآلخـ ــريـ ــن فــي
إلـ ــى عـ ـش ــرات م ــن ال ـض ـ ّ
أملانيا وبريطانيا ما يمثل انتشارًا لجرائم
الـ ـك ــراهـ ـي ــة ب ـش ـك ــل غ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،وك ــذل ــك
الكشف املتواصل عن تغلغل الفكر الفاشي
أمنية وعسكرية في أكثر من
في مؤسسات
ّ
ّ
ـؤشــر إل ــى ّ
أي م ــدى يمكن
م ـكــان ،ك ــل ذل ــك يـ
ّ
أن يــذهــب التعصب الـقــومــي فــي استخدام
الـعـنــف الس ـت ـهــداف الـبـشــر املختلفني لونًا
ّ
التطرف
وعرقًا ودينًا من قبل مرضى ذلــك
وال ـ ـ ـهـ ـ ــوس بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـوق ال ـ ـعـ ــرقـ ــي .وه ـ ـ ــو مــا
يؤكده خبراء في الـشــؤون االجتماعية في
مـجـتـمـعــات أوروبـ ـي ــة ،وي ـعـ ّـدونــه أح ــد أبــرز

حكم على بريفيك
ُ
بالسجن المؤبّد و 21عامًا
بالحد األدنى
ّ
مانيفست الكراهية الذي
دونه بريفيك مرجع
ّ
لجبهة مقاومة الشمال

مخاطر تقسيم وفرز املجتمعات على أساس
ّ
إثني في القارة .وعلى الرغم من أن مرتكبي
ّ
بعض املجازر باتوا في قبضة العدالة ،فإن
ذل ــك الـفـكــر ل ــم يـنـحـســر م ــع ان ـت ـشــار مــوجــة
خطاب ّ
تطرف شعبوي في القارة األوروبية
وك ــذل ــك ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
فــي عـهــد الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد تــرامــب.
ومراقبة التحذيرات املتزايدة في الغرب من
مخططات العنف الـعــرقــي تشير بوضوح
ّ
إل ــى أن ن ــدوب أوتــويــا وكــرايـســت تشيرش
وغيرهما لــن تكون آخــر نــدوب مجتمعات
باتت تستشعر أجهزتها األمنية أكثر فأكثر
نتائج تراخيها مع انتشار خطاب الكراهية
واإلســامــوفــوب ـيــا وتــرك ـيــزهــا طـيـلــة ثــاثــة
ّ
«تطرف الشباب املسلم».
عقود على

ّ
ي ـ ـحـ ــل عـ ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى عـ ـل ــى ال ـغ ــزي ــن
َ
هــذا الـعــام ،بعد أكـثــر مــن شهرين على
الـ ـ ـع ـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي األخ ـ ـيـ ــر الـ ــذي
ّ
اسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـح ــاص ــر وخ ــل ــف
خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات
وغيرها .وقبيل العيد ،رأى سكان ّ
حي
الرمال وسط مدينة الغزة أنفسهم وقد
أق ــام ــوا ب ـس ـطــات ب ــال ـق ــرب م ــن امل ـبــانــي
املـ ّ
ـدمــرة ،إذ ال بـ ّـد لهم من تأمني رزقهم.
ّ
ّ
وكــان الـحــي قــد تـحــول إلــى رك ــام ،حتى
س ــوق ــه ال ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد م ــن أك ـث ــر األس ـ ــواق
ح ـ ـيـ ــويـ ــة ،إذ يـ ـ ـض ـ ـ ّـم مـ ـ ـئ ـ ــات امل ـ ـحـ ــات
الـتـجــاريــة وامل ـن ـشــآتّ ،
دمـ ــره االح ـتــال.
وه ــؤالء الفلسطينيون أرادوا تـجــاوز
م ــا أص ــاب ـه ــم ف ــي م ــاي ــو /أي ـ ــار املــاضــي
واالح ـت ـف ــال بــالـعـيــد وال ـش ـعــور ببهجة
ما ،ففي العيد املاضي ،عيد الفطر ،كان
القصف اإلســرائـيـلــي هــو سـ ّـيــد املوقف
فحرمهم كما سواهم من أبناء غزة من
العيد.
سمير ال ـحــداد واح ــد مــن الــذيــن ُد ّم ــرت
مـحــالـهــم فــي ال ـع ــدوان ،وه ــو مــن أوائ ــل
املبادرين ،إذ أقام بسطة أمام ركام برج
الـشــروق وســط شــارع عمر املختار في
ً
سوق الرمال .هو كان يملك محال لبيع
اإل ّك ـس ـســوارات الخاصة بالنساء ،وقد
سلبية وغير
تلق ّى في البداية تعليقات ّ
محفزة ،إذ رأى أصدقاء له أنــه من غير
ّ
الــائــق بــه أن يـقــوم بــذلــك .لـكــن الزبائن
راحوا يقبلون على ما يعرضه من سلع.
وبعد إزال ــة ردم بــرج الـشــروق ومباني
أخ ـ ـ ــرى مـ ـ ـج ـ ــاورة ّ
دمـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـق ــات ــات
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ت ــوف ــرت م ـســاحــة كـبـيــرة
مفتوحة وضع فيها غزيون بسطاتهم
التي صارت مقصدًا للمتسوقني .يقول
الحداد لـ«العربي الجديد»« :كنت آمل
أن يكون موسم عيد الفطر مــزدهـرًا ،ال
ّ
سيما مــع تقليص اإلجـ ــراءات املتخذة
ملـكــافـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا الـجــديــد في
ّ
أواخ ـ ـ ــر ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان .ل ـك ــن الـ ـع ــدوان
ّ
قضى على تلك اآلمــال ّ
ودمــر كــل شيء،
ّ
فيما تراكمت ّ
علي ديــون كثيرة لتجار
اشتريت منهم بضائع تـضــرر ثلثاها
فــي الـقـصــف» .يضيف ال ـحــداد« :ق ـ ّـررت
في موسم العيد هذا العمل عبر وضع
بسطة عـلــى عــربــة متنقلة بــالـقــرب من
الدمار ،حتى ال تصادر شرطة البلدية
عربتي .وقد ّ
شجع ذلك عشرات الباعة
وضع بسطات لهم بجواري» ،وال
على
ّ
يـخـفــي أنـ ــه يـنـتـظــر «ال ـت ـعــويــض ال ــذي
ّ
املحل حتى ّ
أسدد ديوني».
يغطي دمار
ّ
لكل واحــد من الباعة في املكان ّ
قصته،
ن ـت ـي ـج ــة األزم ـ ـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـت ــي
يعيشها الغزيون بعد تشديد الحصار
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـل ـي ـه ــم بـ ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان
اإلسرائيلي األخير ،فهم وكذلك ّ
التجار
يعانون لتأمني البضائع والحاجيات
ُ
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـس ـت ــورد م ــن خ ــارج
ق ـط ــاع غ ـ ــزة .ف ـم ـنــذ أك ـث ــر م ــن ش ـهـ َـريــن،
ل ــم تـسـمــح سـلـطــات االح ـت ــال بــإدخــال
البضائع إليه إال قبل أسبوع من عيد
ّ
األضحى ،بذلك فإن البضائع املعروضة
قديمة بمعظمها كما يشير الباعة.
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ب ـس ـط ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ،وض ــع
مصطفى عطايا بسطته لبيع مالبس
خــاصــة بالشباب بــأسـعــار تـكــاد تكون
رمزية .وقد استطاع بيع كثير من تلك

املــابــس ،إذ أتــى اإل ّق ـبــال عليها كبيرًا.
مالبس
وال يخفي عـطــايــا أن ــه اش ـتــرى ّ
م ــن ث ــاث ــة ت ـ ّـج ــار خ ـس ــروا فـيـهــا ألن ـهــم
ّ
تـعـ ّـرضــوا إل ــى اإلفـ ــاس ،علمًا أن محل
ـال .يضيف
أحــدهــم ُد ّمـ ــر فــي ح ـ ّـي ال ــرم ـ
ّ
عـطــايــا ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ُس ـ ّـرح
م ــن عـمـلــه ف ــي أح ــد مـصــانــع املـنـتـجــات
الغذائية في املنطقة الصناعية شرقي
مدينة غزة بعد العدوان األخير ،وسط
أزمــة إغــاق املعابر .وهــو ال يعلم متى
يستطيع االلـتـحــاق بعمله مــن جــدي ّــد.
ّ
ويشير عطايا إلــى أن «أح ـدًا ال يتوقع
أن ي ــأت ــي فـ ــي ي ـ ــوم ل ـي ـب ـحــث عـ ـ ّـن رزقـ ــه
بالقرب من الركام» ،مستذكرًا أنه عرف
موقفًا مشابهًا بعض الـشــيء «عندما
كنت أبيع ذات مرة املشروبات الباردة
عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ف ــي ع ــام 2018
فــي خ ــال مـسـيــرات ال ـع ــودة» .ويـتــابــع:
«نحن اعتدنا على البحث عن رزقنا في
أمــاكــن خطرة وأخ ــرى غير الئقة بنظر
كثيرين».
وقــد أحضر عطايا شقيقه فهد البالغ
مــن العمر  15عامًا ليبيع بالقرب منه
إكسسوارات وألـعــاب أطـفــال ،فيساعده
فــي تــأمــن احـتـيــاجــات امل ـنــزل .هــو أراد

شــراء مالبس العيد ألشقائه اآلخرين،
إذ شعر بــاألســى عندما حــرم الـعــدوان
أشـ ـق ــاءه ال ـص ـغــار م ــن االح ـت ـف ــال بعيد
ّ
الفطر .بالنسبة إليه ،فــإن «بهجة عيد
ّ
ّ
لتعوض ما فوته الناس
األضحى تأتي
في عيد الفطر املاضي».
مــن جهته ،عــرض رائــد حجاج مالبس
أطفال في املكان نفسه ،بعدما ّ
تعرض
ُ
إلى خسائر كبيرة إذ لم ت َبع البضائع
ال ـتــي ك ــان يـعــرضـهــا عـلــى بـسـطـتــه في
ح ـ ـ ّـي ال ـش ـج ــاع ـي ــة .ويـ ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :ل ــذا أح ــاول الـيــوم تعويض
الـخـســارة مــن خــال البيع هـنــا» .وكما
ع ـط ــاي ــا ،اص ـط ـحــب ح ـج ــاج شـقـيـقــا لــه
ل ـي ـســاعــده ف ــي ال ـب ـيــع ق ـبــل أي ـ ــام قليلة
مــن عيد األض ـحــى .وهـكــذا راح يقضي
وقـ ـت ــه ك ـل ــه ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ب ـس ـط ـت ــه ،فــا
يعود إلى منزله إلى لساعات معدودة
يـسـتـحـ ّـم ف ــي خــالـهــا وي ـب ـ ّـدل مــابـســه.
وي ـخ ـب ــر حـ ـج ــاج «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
ّ
ولدي طفلة
«أعيش في منزل مستأجر
مريضة .وأنا أبيع املالبس على بسطة
ف ــي سـ ــوق ال ـش ـجــاع ـيــة م ـنــذ  12عــامــا،
بالتالي ال أملك خبرة أو صنعة أخرى
ّ
أوفر من خاللهما رزقي».

كثر رأوا في هذا المكان مساحة لتأمين لقمة عيشهم (محمد الحجار)

أي فرصة متاحة (محمد الحجار)
ال بدّ له من االستفادة من ّ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ

األردنيون يستعيدون فرحة طقوس األضحى
ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

يواكب األردنيون
احتفاالت عيد األضحى
هذا العام باطمئنان
نسبي إلى إمكان لقاء
األقارب وتبادل فرحة
العيد معهم خصوصًا
ّ
ظل
األطفال ،في
تراجع القيود الخاصة
بمكافحة كورونا

األطفال واألضاحي
فرحة العيد (خليل
مزرعاوي /فرانس برس)

عمان ـ أنور الزيادات
ّ

ّ
رغــم أن عيد األضـحــى مناسبة دينية مهمة
جـدًا في األردن الــذي يشكل املسلمون نسبة
ّ
 92ف ــي امل ــائ ــة م ــن س ـكــانــه ،ف ــإن الـعـيــد أيـضــا
اس ـت ـح ـقــاق اج ـت ـمــاعــي ي ـت ــراف ــق م ــع مـظــاهــر
تــرتـبــط بطبيعة ال ـعــاقــات وع ــادات ـه ــا ،مثل
ت ـ ـبـ ــادل ال ـت ـه ــان ــي وال ـ ــزي ـ ــارات بـ ــن األق ـ ــارب
واألصـ ــدقـ ــاء ،م ــا يــوجــد طـقــوســا تـطـبــع أي ــام
العيد وتحدد خيارات الناس في حركتهم.
وت ـ ــواك ـ ــب الـ ـعـ ـي ــد الـ ـح ــال ــي ت ــدابـ ـي ــر وق ــاي ــة
مـخـتـلـفــة م ــن جــائ ـحــة ك ــورون ـ َـا ع ــن ت ـلــك في
ال ـعــام املــاضــي ،وال ـتــي لــم يـبــق منها فعليًا
ّ
إل مـظــاهــر بـسـيـطــة ،إذ سـمـحــت السلطات
ب ـت ـحــرك امل ــواط ـن ــن م ــن ال ـس ــادس ــة صـبــاحــا
ّ
حتى الــواحــدة بعد منتصف الليل ،في ظل
تراجع عدد اإلصابات اليومية إلى أقل من
 ،700بـعــدمــا بـلـغــت الحصيلة الـيــومـيــة 10
آالف فــي ف ـتــرات ســابـقــة .كـمــا تعتبر حركة
الحياة االجتماعية في وضع طبيعي اليوم.

وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة فـ ـ ــراس ال ـ ـه ـ ــواري ،فــي
وقــت ســابــق ،عــدم فــرض ّ
أي نــوع مــن الحظر
خ ـ ــال ع ـط ـل ــة ع ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى ،مـ ــن دون أن
يـسـتـبـعــد ت ــزاي ــد ع ــدد اإلص ــاب ــات «م ــا يحتم
الـ ـت ــزام امل ــواط ـن ــن ت ــداب ـي ــر ال ــوق ــاي ــة» .وك ــان
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـشــر ال ـخ ـصــاونــة ،أع ـلــن في
بـيــان أص ــدره فــي  11يــولـيــو /تـمــوز الـجــاري
ع ــن تـعـطـيــل ال ـ ـ ـ ــوزارات والـ ــدوائـ ــر الــرسـمـيــة
واملؤسسات والهيئات العامة بمناسبة عيد
األض ـحــى ب ــدءًا مــن اإلث ـنــن  19يــولـيــو حتى
الجمعة  23يوليو.
حـ ــول ط ـق ــوس ال ـع ـي ــد ،ي ـق ــول ح ـ ــاق ،يــدعــى
أشرف علي ( 32عامًا) لـ «العربي الجديد»« :ال
يخضع عيد األضحى هذا العام ّ
ألي حظر ،ما
سمح باستقبالي زبائن كثرًا من بينهم أطفال
حضرت غالبيتهم مبكرًا لتجنب زحمة أيام
العيد ،علمًا أنني عملت منذ ساعات الصباح
األول ـ ــى وح ـت ــى مـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ،وواج ـه ــت
الخالفات داخــل الصالون ،وهو ّما ال
بعض
ّ
أفضله ،لكنني اضطررت لتحمل ذلك ألنني

تواكب العيد الحالي
تدابير وقاية مختلفة من
كورونا عن العام الماضي
يجب أن يشعر المقتدرون
بالعائالت غير القادرة على
التمتع بفرحة العيد

أعرف أن العمل سيكون ضعيفًا بعد انقضاء
الـ ـعـ ـي ــد ،ول ـ ــن ي ـك ـفــي ل ـت ــوف ـي ــر االح ـت ـي ــاج ــات
اليومية للصالون» الــذي يملكه .ويــرى علي
ّ
أن «ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وح ــرك ــة األسـ ــواق
تحسنا هذا العام مقارنة باألعياد املاضية،
فالجميع يسعى لـلـتـعــويــض» .ويـشـيــر إلــى

ّ
أن «العيد بالنسبة إلــى أصـحــاب صالونات
الحالقة يبدأ في اليوم الثاني .فنحن ال ننام
فــي ال ـيــوم األول ونـعـمــل حـتــى ص ــاة العيد،
ّ
ً
علمًا أن والدي سيقدم األضاحي بدال مني».
ويتوقع عبد الكريم العبادي ،وهو صاحب
محل بقالة ،في حديثه لـ «العربي الجديد»
ّ
ع ــودة الفرحة هــذا الـعــام ،بعدما حــل العيد
الـســابــق فــي ظــل الـحـظــر و ّمـنــع الـتـجــول ،ما
جـعــل ال ـفــرحــة نــاقـصــة «ألن ـن ــا كـنــا مـقـ ّـيــديــن
في حركتنا التي تعتبر ركيزة جلب الفرحة
والبهجة لـنــا» .يضيف« :إصــابــات كــورونــا
انخفضت كثيرًا في األيام املاضية ،ما يعني
ّ
أن الخوف من املرض في أدنى مستوى ،لذا
ـواصــل مــع األقـ ــارب باطمئنان نسبي،
سـنـتـ ّ
ّ ّ
علمًا أن ــه يمكن ال ـقــول إن ك ــل األم ــور جيدة
في هذا العيد باستثناء منظر افتقار الحرم
إلى ماليني الحجاج» .ويشير
املكي الشريف ّ
ال ـع ـب ــادي إلـ ــى أن ـ ــه ي ـن ــوي ش ـ ــراء األض ـح ـيــة
ّ
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا رمـ ـ ـ ـزًا دي ـن ـي ــا م ـه ـم ــا ،رغـ ـ ــم أن
أسعارها مرتفعة ،إذ يتراوح سعر الخروف

بني  200و 280دينارًا (بني  300و 400دوالر).
من جهته ،يعتبر املوظف ،نبيل ،في حديثه
ّ
ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن «فــرحــة الـعـيــد أكبر
لألطفال ،أما كبار السن فتظل فرحتهم برمز
العيد الذي يجلب ضغوطًا اقتصادية صعبة
وال ـتــزامــات اجـتـمــاعـيــة ثقيلة فــي ظــل وضــع
ّ
ُ
م ــال ــي ص ـعــب ملــواط ـنــن كـ ـث ــر» .وي ــوض ــح أن
األولوية هي لشراء مالبس لزوجته وأطفاله،
وتـ ــأمـ ــن احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ـي ــد مـ ــن ح ـل ــوي ــات
ومـسـتـلــزمــات ض ــروري ــة ،وتـقــديــم هــدايــا في
إط ـ ـ ــار عـ ــاقـ ــات ص ـل ــة الـ ــرحـ ــم الـ ـت ــي ت ـفــرض
واج ـب ــات ديـنـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة« :أم ــا وضـعــي
املالي فلن يسمح بتقديمي أضحية يتجاوز
ثمنها نصف راتبي».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول عـبـيــر مـحـمــد ،وه ــي ّ
رب ــة
م ـن ــزل ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ف ــرح ــة العيد
م ـخ ـص ـصــة ل ــأطـ ـف ــال الـ ــذيـ ــن حـ ــرصـ ــت ،مــع
انـتـهــاء الـحـظــر ال ـخــاص بـكــورونــا والـسـمــاح
بحرية التحرك ،أن أشتري مالبس لهم ،علمًا
ّ
أن األس ـع ــار ف ــي األس ـ ــواق م ـت ـفــاوتــة ،وتــوفــر

خ ـي ــارات مـنــاسـبــة لـجـلــب ال ـفــرحــة لــأطـفــال.
لـكــن يـجــب أن يـشـعــر امل ـق ـت ــدرون بــالـعــائــات
غ ـيــر ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـم ـتــع ب ـفــرحــة ال ـع ـيــد،
ومساعدتها في تعويض ذلك».
أم ــا فــاط ـمــة امل ـنــاص ـيــر ،وه ــي أم ومــوظ ـفــة،
ّ
فتقول لـ«العربي الجديد»« :جيد أن العيد
عـ ـ ــاد بـ ــا قـ ـي ــود وب ـ ـتـ ــراجـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة عــن
اإلج ــراءات والقيود التي فرضتها ملواجهة
ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،م ــا س ـي ـس ـمــح ب ــزي ــارت ــي
أقــاربــي وأصــدقــائــي واالخ ـت ــاط بـهــم .وهــو
ّ
أمر مهم جدًا بالنسبة لي ،علمًا أن السماح
بــالــزيــارات لـ ّـأقــارب يـفــرح األط ـفــال كـثـيـرًا».
وتشير إلــى أنـهــا ستقدم مــع زوجـهــا ،وهو
موظف أيضًا أضاحي العيد هذا العام ،كما
ّ
كانت الحال في كل عيد أضحى «باعتباره
أمـرًا ضروريًا جدًا بالنسبة لنا» .وتضيف:
«ن ـحــرص عـلــى صـنــع الـحـلــويــات فــي املـنــزل
مثل املعمول الذي يشكل أحد طقوس العيد
ّ
وفرحته الخاصة ،علمًا أن تقاليد احتفالنا
ثابتة ولم تتغير منذ أيام الطفولة».
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مجتمع فالش

إدلب السورية
(محمد سعيد/
األناضول)

MEDIA

أخبار

أفادت وسائل إعالم محلية ّ
بأن
شرطة هونغ كونغ ألقت القبض
على رئيس التحرير التنفيذي
السابق لصحيفة «آبل ديلي»
المؤيدة للديمقراطية الم مان-
تشونغ ،أمس األربعاء .صدرت
النسخة األخيرة من «آبل ديلي» في
 24يونيو /حزيران الماضي.

حظرت السلطات الباكستانية،
أمس األربعاء ،تطبيق «تيك توك»
الصيني للمرة الرابعة ،بسبب
«المحتوى غير الالئق» ،وفق ما
أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت في
استياء عارمًا لدى
البالد .وأثار القرار
ً
مستخدمي المنصة واسعة االنتشار
في باكستان.

أبدت واشنطن ،ليل الثالثاء،
قلقها من شروط المحاكمة
التي أدين على إثرها الصحافي
المغربي عمر الراضي بالسجن
خمس سنوات ،وذلك بعد أيام
من إعرابها عن «خيبة أملها» جراء
الحكم الصادر في حق الصحافي
سليمان الريسوني.
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هبطت كبسولة «بلو أوريجين»
التي تحمل جيف بيزوس و 3آخرين
في صحراء غرب تكساس ،بعد
عبورها حدود الفضاء وعودتها
الثالثاء .جاءت المهمة بعد 9
أيام من اختراق مؤسس «فيرجين
غاالكتيك» ريتشارد برانسون حدود
الغالف الجوي.

كشمير (فيصل خان /األناضول)

ثالثة رؤساء وعشرة رؤساء وزراء وملك ،بينهم أربعة عرب ،على قائمة أهداف تقنية «بيغاسوس» التي طورتها
المجموعة اإلسرائيلية «أن إس أو» وتبيعها لزبائنها من حكومات العالم

ثالثة رؤساء وملك على قائمة «بيغاسوس»
تايالند (ماداري توهالال /فرانس برس)

منذ العشرين من يوليو/
تموز الجاري ،يحتفل
املسلمون حول العالم
بـ»العيد الكبير» .على الرغم من
ّكل األزمات ،ال ّ
سيما تلك الصحية
ّ
واالقتصادية واألمنية ،أصر هؤالء
على إحياء طقوس عيد األضحى
التي تتشابه في معظمها ،فارتدى
األطفال كما البالغون مالبس العيد
وإن لم تكن جديدة ،والتحقوا ّبجموع
ّ
وضحوا ،كأنهم
املصلني وتزاوروا
ّ
بذلك يحاولون التعويض عما
يعانونه من ّ
جراء أزماتهم.
ّ
والالفت أن املحتفلني بالعيد،
بغالبيتهم العظمى ،تناسوا أمر
فيروس كورونا الجديد الذي
ما زال ّ
يهدد العالم ،فخالفوا
تعليمات السلطات الصحية
املختلفة ،ولم يعيروا اهتمامًا إلى
شرط التباعد الجسدي وال إلى
ضرورة االلتزام بالكمامات واألقنعة
تدابير احترازية
الواقية
وغيرها من ّ
ّ
الحد من تفشي الوباء
من شأنها
محليًا وعامليًا .وقد نقلت وسائل
إعالم مختلفة مشاهد اكتظاظ في
املساجد والساحات العامة ،باإلضافة
إلى مصافحات وعناقات وتقبيل في
ّ
خالل املعايداتُ .يضاف كل ذلك إلى
عدم مراعاة لالشتراطات املفروضة
في خالل ذبح األضاحي ،وهو ما
ينذر بـ»السوء».
وسط ذلك ،يبدو الوضع الوبائي
في ّ البلدان املحتفلة بعيد األضحى
ّ
مرشحًا إلى التفاقم ،علمًا أن بلدانا
ّ
ّ
معنية بالعيد
معنية وغير
كثيرة
كانت قد بدأت بإعادة فرض تدابير
وقائية أو تنوي القيام بذلك ،بعد
َّ
املسجل في هذا
التدهور الجديد
السياق ،ال ّ
سيما مع االنتشار السريع
ّ
ّ
ملتحور دلتا الذي ظهر للمرة األولى
في الهند قبل نحو ثالثة أشهر.
(العربي الجديد)

لندن ـ العربي الجديد

عيد األضحى

احتفاالت رغم أنف الوباء

غزة (يوسف مسعود)Getty /

مصر (زياد أحمد)Getty /
باكستان
(عارف علي/
فرانس برس)

الهند
(شوكت أحمد /فرانس برس)

استخدمت تقنية التجسس «بيغاسوس»
ال ـت ــي طــورت ـهــا ش ــركــة ال ـبــرم ـجــة والـهــايـتــك
اإلسرائيلية «أن إس أو غروب» في استهداف
 50أل ــف رق ــم هــات ـفــي ح ــول ال ـع ــال ــم ،بينها
ع ـشــرات األج ـه ــزة مــن ط ــراز «آي ـف ــون» ،وفقًا
لتحليل الـطــب ال ـشــرعــي .وتـضـ ّـمـنــت قائمة
املستهدفني بالتقنية اإلسرائيلية التي تباع
للحكومات مئات السياسيني واملسؤولني
ال ـح ـكــوم ـيــن .ل ـكــن مـ ــاذا ع ــن رؤس ـ ــاء ال ــدول
والـحـكــومــات الــذيــن يمكن الـقــول إنـهــم أكثر
األهـ ـ ـ ــداف امل ــرغ ــوب ــة؟ أربـ ـع ــة عـ ـش ــرة :ثــاثــة
رؤساء وعشرة رؤساء وزراء وملك.
ل ـ ــم ي ـ ـقـ ــدم أي م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ 14
أج ـه ــزت ـه ــم ال ـع ــام ـل ــة ب ـن ـظ ــام ت ـش ـغ ـيــل «آي
أو إس» م ــن «آيـ ـف ــون» أو «أن ــدروي ــد» إلــى
أي مــن املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة ال ـ ـ  17الـتــي
عملت على «مشروع بيغاسوس» بإشراف
املنظمة غير الحكومية الـتــي تتمركز في
ب ــاري ــس «ف ــورب ـي ــدن س ـتــوريــز» و«مـنـظـمــة
الـعـفــو ال ــدول ـي ــة» .وه ــذا يـعـنــي أن اخـتـبــار
الطب الشرعي الذي قد يكشف عن اإلصابة
ببرنامج التجسس الشهير «بيغاسوس»
لم يكن ممكنًا إجــراؤه .كما أنه لم يكن من
املمكن تحديد مــا إذا كــان أي زب ــون ل ـ «أن
إس أو» قــد ح ــاول توصيل «بيغاسوس»
إلى هواتف قادة هذه الدول.
لكن األسماء التي كشفت عنها التسريبات
هــي :الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
والـعــراقــي برهم صالح والجنوب أفريقي
سيريل رامافوزا ،ورئيس حكومة باكستان
ع ـم ــران خ ــان ون ـظ ـيــره امل ـص ــري مصطفى
مدبولي واملغربي سعد الدين العثماني،
إضافة إلى ملك املغرب محمد السادس.
كـمــا ضـمــت الـقــائـمــة سـبـعــة رؤسـ ــاء وزراء
ســابـقــن اسـتـهــدفــوا حــن كــانــوا ال يــزالــون
يشغلون مناصبهم :اليمني أحـمــد عبيد
بـ ــن دغ ـ ـ ــر ،والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
واألوغندي روهاكانا روغاندا ،والفرنسي
إدوارد فيليب ،والكازاخستاني بخيتجان
ساغينتايف ،والجزائري نور الدين بدوي،
والبلجيكي شارل ميشيل.
كــان مصدر مطلع على عقود «أن إس أو»
قــد كشف لصحيفة «نـيــويــورك تايمز» أن
قائمة زبائن املجموعة اإلسرائيلية تضم
ح ـكــومــات أذرب ـي ـج ــان وال ـب ـحــريــن والـهـنــد
وامل ـك ـس ـي ــك واملـ ـ ـغ ـ ــرب وامل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
وقــالــت األم ـي ـنــة ال ـعــامــة لـ ـ «مـنـظـمــة العفو
الدولية» أنييس كاالمار الثالثاء« :عرفنا
منذ فترة طويلة أن الناشطني والصحافيني
مستهدفون ،ولـكــن مــن الــواضــح أنــه حتى
أولـئــك الــذيــن فــي أعلى مستويات السلطة
ال يمكنهم ال ـهــروب مــن االنـتـشــار الشرير
لبرامج التجسس الخاصة بـ (أن إس أو).
لم يعد بإمكان (أن إس أو غروب) االختباء
وراء االدعاء بأن برامج التجسس الخاصة
ب ـه ــا ت ـس ـت ـخــدم ف ـق ــط مل ـح ــارب ــة ال ـجــري ـمــة.
يـبــدو أن (بـيـغــاســوس) هــو أيـضــا برنامج
التجسس املفضل ألولـئــك الــذيــن يــريــدون
التطفل على الحكومات األجنبية».
إلى ذلك ،علقت الرئاسة الفرنسية أول من
أمــس ،الثالثاء ،بأنه إذا صحت املعلومات
املـتـعـلـقــة بــالـتـنـصــت عـلــى هــاتــف مــاكــرون
فـ ـسـ ـتـ ـك ــون خـ ـطـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـ ـدًا .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن
الـسـلـطــات سـتـتـحــرى عــن ه ــذه املـعـلــومــات
إللقاء الضوء الالزم على التقارير.
وقــالــت صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية إنه
وف ـقــا ل ـل ـم ـصــادر ،ف ــإن أح ــد أرق ـ ــام هــواتــف
م ــاك ــرون ال ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه بــان ـت ـظــام منذ
ع ــام  2017م ــدرج فــي قــائـمــة األرق ـ ــام التي
اختارتها االستخبارات املغربية للتجسس
اإللـكـتــرونــي املـحـتـمــل .وذك ــرت أن التقنية
استهدفت أيضًا رئيس ال ــوزراء الفرنسي
السابق إدوارد فيليب و 14وزيرًا في .2019
وف ـت ــح م ـك ـتــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام ف ــي ب ــاري ــس
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــا ،ي ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ف ـ ــي مـ ــزاعـ ــم
ن ـشــرهــا م ــوق ــع «مـ ـي ــدي ــاب ــارت» اإلخـ ـب ــاري

االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي واثـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن ص ـحــاف ـي ـيــه
ب ــأن امل ـغــرب تـجـســس عليهما بــاسـتـخــدام
برنامج «بيغاسوس».
وب ـح ـس ــب وح ـ ـ ــدة ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي «إذاع ـ ـ ــة
فــرنـســا» ،شــريــك مجموعة وســائــل االعــام
الـتــي كشفت الـفـضـيـحــة ،ف ــإن «رق ــم هاتف
مـ ـل ــك املـ ـ ـغ ـ ــرب م ـ ــن األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــددت
كأهداف محتملة لبرنامج (بيغاسوس)».
وأكدت اإلذاعة «لقد تمكنا مع شركائنا في
الـكــونـســورتـيــوم ال ــذي أسـسـتــه (فــوربـيــدن

استهدفت
هواتف ماكرون
وبرهم صالح والملك
محمد السادس

ستوريز) التي تتبع لها وحــدة التحقيق
التابعة لـ (راديو فرنسا) من إثبات أن أحد
أرقــام الهواتف املدرجة على قائمة أجهزة
االسـتـخـبــارات املغربية تعود بالفعل إلى
محمد ال ـســادس .كما تـعــرض كــل محيطه
للمصير نفسه».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــال نـ ـش ــرت ــه
الـ ـث ــاث ــاء ع ـل ــى م ــوق ــع «فـ ــرانـ ــس إن ـف ــو تــي
ف ـ ــي» اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أن «أرق ـ ـ ـ ــام ال ـه ــوات ــف
الـ ـخـ ـلـ ـي ــوي ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ك ــونـ ـس ــورتـ ـي ــوم

فُ تح تحقيق بِشأن تجسس الرباط على صحافيين في باريس ()Getty

سنودن وصناعة «العدوى»

قال إدوارد سنودن إن على الحكومات فرض حظر عاملي
على التجارة الدولية لبرامج التجسس ،وإال فـ«مواجهة
عالم ال يكون فيه هاتف محمول آمنًا من املتسللني الذين
ترعاهم الــدولــة» .سنودن الــذي أطلق عــام  2013صافرة
اإلنذار من برامج املراقبة الجماعية السرية لـ «وكالة األمن
القومي» األميركية ،وصف مطوري البرمجيات الخبيثة
الربحية بأنهم «صناعة ال ينبغي أن تـكــون مــوجــودة»،
وذلــك في مقابلة مع صحيفة «ذا غــارديــان» البريطانية
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،بـعــد أول ــى ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي نـشــرت
ّ
ضمن «مشروع بيغاسوس» .وحذر من أنه «إذا لم تقدم
الحكومات على أي خطوة لوقف بيع هــذه التكنولوجيا،
فلن تقتصر األه ــداف على  50ألـفــا .سيكون هـنــاك 50
مليون هدف ،وسيجري األمر أسرع بكثير مما يتوقعه
أي مـنــا» .وشـ ّـبــه سـنــودن الـشــركــات التي تقوم بتسويق

نقاط الضعف في نماذج الهواتف املحمولة املستخدمة
على نطاق واســع بصناعة «الـعــدوى» التي تحاول عمدًا
تطوير سالالت جديدة من املرض .وأوضح أن البرمجيات
الخبيثة التجارية مثل «بيغاسوس» قوية للغاية لدرجة
أن األف ــراد ال يمكنهم فــي الــواقــع فعل أي شــيء لوقفها.
وردًا على سؤال عن كيفية حماية األشخاص ألنفسهم،
قال« :ما الذي يمكن أن يفعله الناس لحماية أنفسهم من
األسلحة النووية؟».
وش ــدد عـلــى أن ال ـحــل الــوحـيــد الـقــابــل للتطبيق لتهديد
البرمجيات الخبيثة الـتـجــاريــة ،فــرض حظر دول ــي على
بيعها .وقال« :ما يكشفه (مشروع بيغاسوس) هو أن (أن
إس أو غــروب) تمثل حقًا سوقًا جديدًا للبرامج الضارة
( )...السبب الوحيد وراء قيام (أن إس أو) بذلك ليس إنقاذ
العالم ،بل كسب املال».

(م ـش ــروع بـيـغــاســوس) بـتـحــديــدهــا ضمن
ق ــائ ـم ــة األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن مـ ــن امل ـح ـت ـمــل
أنـهــم تعرضوا للهجوم بواسطة برنامج
التجسس (بيغاسوس) في املغرب» تشمل
أرقام «عدد كبير من أفراد العائلة املالكة»،
مـثــل رق ــم زوج ــة امل ـلــك ووالـ ــدة ول ــي العهد
سلمى بناني.
كما استهدف «األمـيــر مــوالي هـشــام ،أحد
أبـنــاء عمومة امللك الــذي يقع فــي الترتيب
الـ ــرابـ ــع ل ـخ ــاف ـت ــه» ،وامل ـل ـق ــب ب ـ ـ «(األمـ ـي ــر
األحـ ـم ــر) ن ـظ ـرًا مل ــواق ـف ــه امل ـن ـت ـقــدة لـلـنـظــام
املـ ـلـ ـك ــي» .وأشـ ـ ـ ــارت وحـ ـ ــدة ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
اإلذاع ــة كذلك إلــى أنــه «تــم اختيار مقربيه
ك ـل ـهــم ك ـه ــدف ل ـ ـ (بـ ـيـ ـغ ــاس ــوس)» ،زوج ـت ــه
وابنتيهما وأخـيــه األصـغــر األمـيــر مــوالي
إسـمــاعـيــل وح ـتــى مستثمر امل ــزرع ــة الـتــي
يملكها.
وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن يـ ـك ــون رج ـ ــل األعـ ـم ــال
وال ـص ـهــر ال ـســابــق لـلـحـســن ال ـث ــان ــي ،ف ــؤاد
الـ ـفـ ـي ــال ــي ،م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ،إذ
«أدخ ـل ــت أرقـ ــام هــواتـفــه املـحـمــولــة الثالثة
( )...فــي الـنـظــام ،بــاإلضــافــة إلــى رقــم أخته
وابنته (ابنة أخــت امللك محمد الـســادس)،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـهـ ـن ــدس ــن م ـع ـم ــاري ــن
فرنسيني مقيمني في الرباط كانا يعمالن
حينها في موقع بناء قصر بوزي كورسو،
وهو فندق فاخر يقع في ليتشي في منطقة
بوليا فــي إيطاليا ال ــذي كــان يملكه فــؤاد
الفياللي» .وأضاف املصدر «كما تم تحديد
( )...رق ــم مـحـمــد املـ ــديـ ــوري ،ح ـمــو محمد
الـ ـس ــادس والـ ـح ــارس الـشـخـصــي الـســابــق
للحسن الثاني» الــذي أعفاه امللك الحالي
من مهامه في مايو /أيار عام  ،2000عالوة
على «عضو فــي الشركة التي تدير أمــوال
العائلة املالكة».
وورد ذك ــر «ح ــاج ــب امل ـل ــك ،س ـيــدي محمد
ال ـع ـل ــوي ،سـكــرتـيــر امل ـلــك ال ـخ ــاص وثــاثــة
أفراد آخرين من عائلة األخير» إضافة إلى
«قائد الدرك امللكي املغربي ،الجنرال حرمو
وال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــرس الـشـخـصــي
ملحمد السادس» .ولم يصدر عن املغرب أي
تعليق حول هذه املعلومات .لكن الحكومة
املـغــربـيــة كــذبــت ي ــوم االث ـنــن مــا وصفتها
ب ـ ـ «االدعـ ـ ـ ـ ــاءات ال ــزائـ ـف ــة» حـ ــول اس ـت ـخــدام
أجـهــزتـهــا األمـنـيــة بــرنــامــج «بـيـغــاســوس»
للتجسس على هواتف صحافيني.
وفـ ــق ت ـح ـق ـيــق ن ـش ــرت ــه األحـ ـ ــد  17وسـيـلــة
إعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة دولـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،سـ ـ ـم ـ ــح ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
«بيغاسوس» الــذي طورته شركة «أن إس
أو» اإلسرائيلية بالتجسس على ما ال يقل
عن  180صحافيًا و 600شخصية سياسية
و 85ناشطًا حقوقيًا و 65صــاحــب شركة
فــي دول ع ــدة .واسـتـنــد التحقيق املشترك
الــى قائمة حصلت عليها «منظمة العفو
الــدولـيــة» و«فــوربـيــدن سـتــوريــز» .وأعلنت
املـنـظـمـتــان أن زب ــائ ــن شــركــة «أن إس أو»
ح ــددوا فــي اإلجـمــال مــا يصل إلــى  50ألف
رقم يمكن التجسس عليها منذ عام .2016
تزعم «أن إس أو» أن منتجها مخصص فقط
لالستخدام من قبل املخابرات الحكومية
ووكاالت إنفاذ القانون التي جرى التحقق
منها بهدف مكافحة اإلره ــاب والجريمة.
وق ــال مــؤســس املـجـمــوعــة شــالـيــف هوليو
إن القائمة املنشورة ألهداف «بيغاسوس»
املزعومة «ال صلة لها» بـ «أن إس أو» ،في
مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن بــوســت»
األميركية يوم األحد املاضي.
وفي رسالة منفصلة لـ «واشنطن بوست»
الـ ـث ــاث ــاء ،ق ــال ــت «أن إس أو»« :يـمـكـنـنــا
أن نــؤكــد أن ثــاثــة أس ـمــاء عـلــى األق ــل في
اس ـت ـف ـســارك ـ ـ إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون وامل ـلــك
م ـح ـمــد الـ ـس ــادس وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ملنظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة ت ـيــدروس غيبريسوس
ـ ـ ـ ل ــم ي ـك ــون ــوا ولـ ــن ي ـك ــون ــوا أب ـ ـ ـدًا أه ــداف ــا
لــزبــائــن (أن إس أو)» .وأض ــاف ــت الـشــركــة
فـ ــي رسـ ــالـ ــة الحـ ـق ــة أن «كـ ـ ــل املـ ـس ــؤول ــن
الحكوميني الفرنسيني والبلجيكيني أو
الدبلوماسيني املــذكــوريــن فــي القائمة لم
يكونوا أهدافًا لـ (بيغاسوس)».
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منوعات فنون وكوكتيل
شهادات

أخيرًا ،استطاع السوريون والسوريات مشاهدة الوثائقي «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها»،
ّ
ولهن مشاهدته
الذي كانت قد منعته الرقابة ،إال أن يوتيوب أتاح لهم

وقفة

ق .ق .ج

برواية ثالث دمشقيات

أنس أزرق

أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها
تاله رعد

ف ــي ع ــام  ،2006ش ــارك ــت ســوريــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان
البندقية بدورته الثالثة والستني،
ب ـشــريــط تـسـجـيـلــي ُج ـ ِـب ــل ب ــاألس ــى ،ليبصر
الـنــور للمرة األولــى فــي هــذا االحـتـفــال .غــادر
ال ـش ــري ــط ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان وق ـ ــد ح ـص ــل عـلــى
جائزة اتحاد الوثائقيني اإليطاليني ،وأكمل
ب ـعــدهــا طــري ـقــه بـحـثــا ع ــن األم ـ ــل« .أنـ ــا الـتــي
تحمل الزهور إلى قبرها» فيلم وثائقي ُص ّور
بــاألســود واألبـيــض ،لهالة العبدالله ّ
وعمار
ُ
الـبـيــك ،ص ـ ّـور وأن ـتــج بـكــل مــا يحمل االثـنــان
من ألم وذكريات ،استعارا عنوانه من إحدى
قصائد الـشــاعــرة دعــد ح ــداد ،الـتــي صارعت
الحياة هي األخرى وفارقتها باكرًا.
ّ
وثقت هالة عقودًا من حياتها وحياة ثالث
ن ـس ــاء م ــن رفــاق ـهــا يـجـلـســن أمـ ــام عــدسـتـهــا،
ي ـس ـتــرج ـعــن أح ــام ـه ــن املـ ـكـ ـس ــورة ويـحـكــن
ع ــن ح ــرق ــة امل ــاض ــي ،ب ــن فــرن ـســا وس ــوري ــة.

اس ـت ـعــانــت ب ـعــدهــا ب ـع ـ ّـم ــار ل ـتــوثــق يــوســف،
يوسف عبدلكي زوجها ،بضحكاته ولوحاته
وكل ما في عينيه من دمع ُكبتٌ ...
دمع لم ُ
ينج
ٍ
منه أبطال التسجيلي.
ـوالـ ــه ن ـحــو
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ف
ّ
ف ـ ــي  ،2010تـ ــابـ ــع الـ ـ ّ
م ـهــرجــانــات ُأخـ ــرى ،صــفــق ل ــه ال ـنــقــاد وف ــرح
بـجـمــالـيـتــه امل ـشــاهــد األوروبـ ـ ــي واآلس ـي ــوي،
فحتى ذلك الوقت ،كان الفيلم قد زار ُ 55بلدًا.
تقول هالة ،في مقال نشرته كصرخةٍ غمست
ُ
بالغضب ،إنها كانت تـسـ ّـر حقًا فــي عــروض
فيلمها التي جرت حول العالم ،لكنها كانت
تحلم باللحظة التي سيلتقي فيلمها ّ ألول
مر ٍة مع املشاهد السوري ،انتظرتها وحضرت
لها كثيرًا .وأخـيـرًا ،بعد مــرور أربــع سنوات
على صــدور فيلمها البكر هــذا ،تحكي هالة
أنها كانت على موعد مع دمشق في فبراير/
شباط  2010مع النساء الالتي يشبهنها في
الـشـبــاب ،أو ال يشبهنها ،مــع سـكــان املدينة
الذين كانوا ليفهموا خصوصية أملها وهي
تبكي املكان والقدر والقهر بكل خناجره.

هــالــة الـتــي وصـفــت فيلمها بالحبيب الــذي
ي ـتــوق لـلـقــائــه األول م ــع حـبـيـبـتــه ،أجهضت
الرقابة في األيام األخيرة موعده ،إذ أصدرت
قــرارًا مفاجئًا يمنعها من عرضه في دمشق.
أقـفـلــت أب ــواب صــالــة «ال ـك ـنــدي» فــي وجهها،
ً
فكانت مرة أخرى ضحية هذا املكان.
يبدو أن األح ــام ،حتى خــارج هــذا الشريط،
ت ــرف ــض اح ـت ـم ــال ـي ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ول ــأح ــام
املـكـســورة فيه أن تـحـ ّـولــه إلــى فيلم رعــب من
ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل .ه ــال ــة ،دعـ ــد ،وال ـ ــدة يــوســف
والـنـســاء الـثــاث الــاتــي ظـهــرن فـيــهّ ،
جسدن
املرأة في هذه البالد ،بكل ما تحمل من سحر
ـوف بــأن ـيــابــه ،ال ـتــي لم
وح ـلــم يطفئهما ال ـخ ـ ّ
يتخاذل ُ املحيط عــن سنها يومًا إلرهابهن.
أخ ـي ـرًا ،نـشــر ه ــذا الـشــريــط التسجيلي على
منصة اليوتيوب ،ليصبح املشاهد السوري
قــادرًا على االحتكاك به ألول مرة ،بعد مرور
ّ
ً
 15سنة على إصداره ،عله اليوم يأخذ قليال
من مجده املوعود.
ك ــان مــن املــدهــش حـقــا أن ت ــرى ن ـســاء الفيلم

ّ
ّ
الــاتــي كــن فــي املنفى مـقـ ِـبــات على عقدهن
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـع ـم ــر ،ي ـت ـمــاهــن م ــع ن ـســاء
ع ـشــري ـن ـيــات م ــا زلـ ــن ف ــي ال ــداخ ــل ال ـس ــوري،
ُيجلسن على سحابةٍ من األسئلة أمام شاشةٍ
تخرج الخوف مع الفراشات.
ّ
قابلنا ثالث نساء شاهدن الفيلم في دمشق ،كن
مرآة لنساء التسجيل .ضحى وسلمى وزينب،
ث ــاث شــابــات دخـلــت كــل منهن فــي دوامـتـهــا
ال ـخــاصــة ويــأس ـهــا ف ــي بـيـتـهــا ب ـعــد ال ـعــرض،
ضحى ( 28سنة) ،طبيبة ،تحاول السفر منذ
سنتني وتكرس حياتها لتحقيق حلمها في
الفرار .منذ سنتني ،تذهب إلى عملها صباحًا،

يسرد الفيلم قصص
نساء حلمن بالخروج من
دمشق في عام 2006

شاب ّات يبحثن عن سبيل للنجاة في بالد أخرى (عبد المنعم عيسى /فرانس برس)

ً
مساء ،تصف نفسها براقصة
تدرس األملانية
الباليه التي ُحبست في صندوق املوسيقى،
ترقص إن أرادوا هم لها الرقص ،وتعود إلى
الظالم إن أغلقوا الصندوق .عند سؤالها عن
ه ــوي ــة ف ــات ــح ال ـص ـن ــدوق وم ـغ ـل ـقــه ،ال تـجـيــب.
ت ـح ـلــم بــال ـحــريــة واألم ـ ـ ـ ــان ،ت ـح ـلــم بـمـمــارســة
الرياضة ملعالجة ظهرها الذي بدأ يشير إلى
بــوادر ديسك نتيجة ساعات عملها الطويلة
ف ــي ال ـع ـي ــادة ،لـكـنـهــا ال تـجــد ال ــوق ــت ل ــذل ــك .ال
يسعها النهار ،كما أن الليل يخيفها .ضحى
وشقيقها مسؤوالن ماديًا اليوم عن عائلتهما
املكونة من ستة أشخاص .تبكي عشرينياتها
في سؤالها عن شبابها ،وتقول إنها ُسرقت
منها.
عند سؤالها عن هوية السارق تحتد ،الحرب
ّ
كــفــت فــاهـهــا ويــدي ـهــا ،وال ـي ــوم ه ــي ال تــؤمــن
تريد الكرامة .فهي
بالحرب ،وإن كانت يومًا ُ
ال تــريــدهــا ال ـي ــوم بـعــد أن غـمـســت بــالــدمــاء.
ض ـح ــى ت ـش ــاه ــد ال ـش ــري ــط وتـ ـص ــاب ب ـنــوبــة
إح ـب ــاط ج ــدي ــدة خ ــوف ــا م ــن ال ـغ ــرب ــة ،وخــوفــا
م ــن انـ ـع ــدام ف ــرص االن ـت ـم ــاء .دم ـش ــق ليست
لسكانها ،دمشق تلفظ يافعيها إلى الخارج،
ً
وتنسى أنـهــم ّ
مكبلون أص ــا داخـلـهــا ،تحت
ال ـح ـصــار .ال م ـفــر ،ال ـغــربــة فـيـهــا ق ــد تـســاوي
الغربة في املنفى ،فهي ال تبارك النجاة.
نساء الفيلم بدأن بأحالم ال ّ
تحدها السماء،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــن ب ـ ـكـ ـ ٍّـم م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازالت ال ـق ــاس ـي ــة.
ســألـنــا سلمى ( 27سـنــة) عــن سـقــف األح ــام
وال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت ال ـ ـيـ ــوم ،لـ ـت ــروي ل ـن ــا أنـ ـه ــا هــي
أيـضــا لــم تعد تــرى ج ــدوى مــن اسـتـنــزاف أي
شــيء في هــذا املكان .تشرح أن دمشق اليوم
ليست دمشق في األمس ،ال املدينة وال أهلها
الـطـيـبــون .األش ـخ ــاص هـنــا ق ــارب ــوا الـجـنــون
ً
فــي مــراح ـلــه األخ ـي ــرةُ ،ر ّوضـ ـ ــوا ع ـنــوة كــي ال
ٍّ
يحلموا ،أو بالحقيقةِ ،سـيـقــوا إلــى حــد من
القحط والـجــوع يحصران تفكيرهم بتأمني
بــديـهـيــات يــومـهــم بوحشية مـفـتــرس جــائــع،
ٌ
بكل ما تحمله األنانية من معنى« .كل يريد
أن ينجو بنفسه فقط ،الفردية تطغى اليوم
ُ
عـلــى امل ـك ــان ،أن ــت ت ـحــرم ألس ـبــوعــن مــن لتر
الـبـنــزيــن ،تـقــف بـعــدهــا  11ســاعــة متواصلة
لتسطيع أن تحصل على نصف مستحقاتك،
ً
التي أصال تم تقليلها بقوانني متتالية على
م ــدى ش ـه ــور ،ت ـقــف خــاض ـعــا خــائ ـفــا راض ـيــا
بما قسموا لــك .عند استالمك حصتك التي
ستنفد قـبــل أن يـجــف عــرقــك ،ستجد نفسك
فرحًا بإنجازك الزائف ،ستفصلك دقائق عن
ِ
الـبـكــاء ،لـتــدرك أنــك لست إال أبـلــه .هــذا املكان
يجعل قــواك العقلية تتقلص إلــى الصفر إن
لم تنحدر عنه! تخيل اآلن أنك تخوض جميع
ه ــذه املـ ـع ــارك يــوم ـيــا ف ــي ه ــذا املـ ـك ــان ،أضــف
إليها أحــامــك الـتــي ُدف ـنــت ..واآلن زد عليها
معركة نجاتك كأنثى!».

إضاءة

«مزرعة كالركسون» ...جرّار المبورغيني يعيد تشكيل الطبيعة
عمار فراس
ّ

يرتبط اسم جيرمي كالركسون ببرنامج Top
 .Gearأحد أشهر برامج السيارات في العالم؛
ف ـكــارك ـســون وش ــري ـك ــاه ،ري ـت ـش ــارد هــامــونــد
وج ـم ـي ــس مـ ـ ــاي ،أش ــرك ــون ــا م ـن ــذ ع ـ ــام 2002
معهم فــي مئات املـغــامــرات التي تبدأ بقيادة
الـ ـسـ ـي ــارات ،واخ ـت ـب ــار أي ـه ــا أس ـ ــرع ،وتـنـتـهــي
باستكشاف العالم ،وتفجير املنازل ،وغيرها
مــن األفـعــال التي أمتعتنا لـسـنــوات .لكن عام
 ،2015تــم فصل كــاركـســون مــن برنامج Top
 .Gearالـسـبــب ،بــاخـتـصــار ،أنــه قــام بلكم أحد
امل ـن ـت ـج ــن .وب ــال ــرغ ــم مـ ــن إصـ ـ ـ ــرار املـعـجـبــن
وت ــوق ـي ـع ـه ــم الـ ـع ــرائ ــض ،غـ ـ ــادر ك ــارك ـس ــون،
واس ـت ـبــدل بـ ـ م ــات ال بــانــك ،امل ـع ــروف بــأدائــه
دور جوي في مسلسل  Friendsذائع الصيت.
لكن األخير لم يتمكن من مقاربة كالركسون
وال الكاريزما الخاصة به .عاد بطل برنامج
 Top Gearه ــذا ال ـع ــام عـبــر بــرنــامــج «مــزرعــة
كـ ــارك ـ ـسـ ــون» ،الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه وت ـب ـث ــه مـنـصــة
«أم ــازون بــرايــم» .وكما هو واضــح من االســم،
البرنامج يدور حول كالركسون ومزرعته في
كوستولدز في الريف البريطاني ،وكيف قرر
ً
نهاية أن يصبح مزارعًا.
ال يخيب الـبــرنــامــج تــوقـعــاتـنــا حــن نعلم أن
كــارك ـســون ف ـيــه؛ فـضـمــن الـحـلـقــات الـثـمــانــي،
نـتـعــرف إل ــى الـصـعــوبــات الـتــي يــواجـهـهــا إثــر
ق ــراره أن يـقــوم بنفسه بـكــافــة أع ـمــال الــزراعــة
والـحــراثــة وتربية املاشية ،وهــذا مــا نكتشف
استحالته ،بالرغم من أنه يمتلك املال ويحاول
تقديم حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه
املـ ــزارعـ ــن ،ل ـكــن ك ــل هـ ــذه ال ـح ـل ــول مـصـيــرهــا
الفشل ،لينتهي به األمر مستعينًا بمن حوله

م ــن أج ـ ــل إصـ ـ ــاح م ــا «خ ـ ــرب ـ ــه» ،إذ ال يـمـكــن
لشخص يظن نفسه ذكيًا أن يغير حرفيًا آالف
السنني من تقنيات وأعراف الزراعة ،سواء كنا
نتحدث عن كيفية قيادة املـحــرث ،أو أسلوب
نقل املياه من باطن األرض إلى ظاهرها.
ما يثير االهتمام في املسلسل ،وهو ما يتشابه
مــع  ،Top Gearهــو الحس باملغامرة الختبار
الفرضيات املستحيلة ،أو التي تبدو مقنعة
للوهلة األول ــى .هــذا األسـلــوب في تبني خطة
ذاتية ثم محاولة تطبيقها ،واكتشاف فشلها
الحقًا ،يحمل قيمة تعليمية داخله إلى جانب
شـكـلــه ال ـتــرف ـي ـهــي ،ف ـت ـكــرار عـمـلـيــة الـتـجــريــب
والفشل ،ثم االستعانة باملختصني ،يكشف لنا
ً
بــدايــة عــن الصعوبة الشديدة التي يواجهها
ً
من ّ
يقرر أن يصبح مزارعًا ،فضال عن التفاني
الـ ـض ــروري إلن ـج ــاز ه ــذا ال ـع ـمــل ،الـ ــذي يمكن
ببساطة أن يفشل ألسـبــاب طبيعية ،كهجوم
ال ـح ـشــرات ،غ ــزارة األم ـط ــار ،ن ــدرة األم ـط ــار ،أو
وب ــاء عــاملــي ي ـهــدد كــل الـعــامـلــن فــي ال ــزراع ــة.
يسخر كالركسون بصورة مباشرة من حماة
الطبيعية وحلولهم الالمنطقية ملشكالتها ،إذ
نراه يقطع األشجار ويحفر في األرض ويخرب
امل ـس ــاك ــن ال ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة ض ـمــن عـمـلـيــة wilding
التي تتيح إعــادة التنوع الحيوي واستعادة

يسخر كالركسون
من حماة الطبيعة
المتعصبين بسبب
مغالطاتهم

تبقى كاريزما كالركسون الحامل الرئيسي للبرنامج (أمازون)

23

م ــا فـ ـق ــده ال ـن ـظ ــام ال ـب ـي ـئ ــي ،وسـ ـب ــب سـخــريــة
كــارك ـســون يـكـمــن ف ــي أن كـثـيــريــن م ــن حـمــاة
الطبيعة واملتعصبني لتركها تعمل لوحدها،
ال يعلمون بدقة كيف تعمل «الطبيعة»؛ فقطع
كمية كبيرة من األشجار ال يعني قتل الغابة
التي ما زالــت ّ
غنية ،بل جــزء من استراتيجية
هدفها إيصال ضــوء الشمس إلــى األرض ،ما
يـتـيــح لـلـنـبــاتــات األص ـغــر أن تـنـمــو وتـتـكــاثــر.
أم ــا اسـتـخــدامــه لـبـلــدوزر ضـخــم إلن ـجــاز حفر
عـشــوائـيــة ف ــي األرض ،ف ــا يـعـنــي أن ــه يـخــرب
الـتــربــة ،بــل مـحــاولــة لخلق بـحـيــرات مرتجلة
إلنعاش حياة الحشرات وحثها على التكاثر
من أجل عمليات التلقيح .ما شاهدناه طوال
ّ
عشوائية يقوم بها
ثماني حلقات من جهود
عـجــوز أخ ــرق ،تنتهي بمشهد ال يـقــدر بثمن،
ن ــرص ــد ع ـب ــره ك ـيــف أعـ ـ ــادت الـطـبـيـعــة تــرمـيــم
نفسها .وبـبـســاطــة ،يمكن ال ـقــول ،إن التدخل
الـبـشــري ال يعني دائـمــا الـتـخــريــب ،بــل مــد يد
العون للطبيعة من أجل أن تشفي ما خرب طوال
مئات السنني .يكشف لنا كالركسون ،أيضًا،
عن التقنني الشديد الــذي تخضع له الزراعة.
في ذات الوقت ،كيف تحولت مفاهيم الـ«»Bio
ّ
املحلية» إلى خدعة تجارية؛ إذ
و«املحاصيل
نراه يحاول افتتاح متجره الخاص ،ليبيع ما
ينبت في أرضه ،لنكتشف أنه لم يحصد سوى
أطنان من البطاطا .في حني قامت مساعدته
ب ـشــراء كــل ش ــيء آخ ــر ،خـصــوصــا األف ــوك ــادو،
الـ ــذي ت ـخــرب زراعـ ـت ــه املـحـلـيــة ال ـتــربــة بشكل
كبير .وهنا تظهر املفارقة ،شركات املنتجات
ً
الطبيعية ليست إال شكال من أشكال الدعاية،
ال ـت ــي ال ت ـط ـبــق م ــا ت ـ ّـدع ـي ــه ،ب ــل ت ـح ـتــال على
القوانني ،مهددة املزارعني املحليني أنفسهم و
محاصيلهم املتنوعة.

شكلت ليفربول نقطة انطالق لماليين المهاجرين األيرلنديين والبريطانيين ()Getty

متابعة

مرفأ ليفربول يغادر «يونسكو»
سحبت منظمة يونسكو األربـعــاء مرفأ ليفربول
مــن قــائـمــة ال ـتــراث الـعــاملــي ،متحدثة عــن مـخــاوف
بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد املوقع أصالته،
فــي قــرار وصفته لندن بأنه «رجـعــي» ،معربة عن
«خيبة أمــل بالغة» تجاهه .وخــال اجتماع لجنة
التراث العاملي في املنظمة برئاسة الصنيّ ،
صوت
 13مندوبًا لصالح اقتراح سحب املرفأ الواقع في
شمال غربي إنكلترا من القائمة ،في مقابل رفض
خـمـســة أعـ ـض ــاء ،م ــا ي ـنــوف ع ـلــى أك ـثــريــة الـثـلـثــن
املطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العاملي.
وأصـبـحــت لـيـفــربــول تــالـيــا ثــالــث مــوقــع يـنــال هــذا
امل ـص ـي ــر ،ب ـع ــد قـ ــراريـ ــن م ـشــاب ـهــن طـ ـ ــاوال ســابـقــا
محمية املها العربي في سلطنة ُعمان سنة ،2007
ووادي إل ـبــه ف ــي مــدي ـنــة دريـ ـس ــدن األمل ــان ـي ــة سنة
 .2009ويعود هذا القرار إلى املخططات املوضوعة
مبان شاهقة
الستصالح املرفأ ،بما يشمل تشييد
ٍ
وم ــدرج جــديــد لـكــرة ال ـقــدم ،مــا قــد «يلحق أض ــرارًا
دائـ ـم ــة» بــال ـطــابــع ال ـت ــراث ــي ل ـل ـمــوقــع ،وفـ ــق لجنة
يونسكو.
وكــانــت ليفربول قــد أدرج ــت على قائمة يونسكو
للتراث العاملي إثر عملية تجديد طموحة للواجهة
البحرية وأرصـفــة السفن بعد عقود من التراجع.
وشكلت ليفربول نقطة انطالق ملاليني املهاجرين
األيرلنديني والبريطانيني وأيضًا للعبيد األفارقة
فــي الـقــرون املــاضـيــة .كما تشكل هــذه املدينة ذات
الـتــراث املوسيقي الغني مهد فرقة «بيتلز» .وقد

ساهم هذا التاريخ في صوغ ما اعتبرته يونسكو
«الطابع املميز والروحية الفريدة» للمدينة .غير
أن املـجـلــس ال ــدول ــي لــآثــار وامل ــواق ــع ،وه ــو هيئة
اسـتـشــاريــة لـيــونـسـكــو ،ك ــان قــد «ط ـلــب مـ ــرارًا» من
الحكومة البريطانية تقديم ضـمــانــات أق ــوى عن
مستقبل املدينة املدرجة منذ سنة  2012على قائمة
الـتــراث املـهــدد .إال أن مشاريع التجديد تواصلت
لدرجة باتت تفقد املوقع أصالته .ويشكل ملعب
ك ــرة ال ـقــدم الـجــديــد ل ـنــادي إي ـفــرتــون ال ــذي وافـقــت
عليه الـحـكــومــة مــن دون أي تحقيق ع ــام «أح ــدث
م ـث ــال ع ــن م ـش ــروع ض ـخــم ي ـت ـعــارض ت ـمــامــا» مع
أهداف اليونسكو ،بحسب املجلس.
ّ
وعلق ناطق باسم الحكومة البريطانية األربعاء
عـلــى ال ـق ــرار ،مـعــربــا عــن «خـيـبــة أم ــل بــالـغــة» لــدى
بــري ـطــان ـيــا .وق ـ ــال «ن ـع ـت ـبــر أن ل ـي ـفــربــول ال ت ــزال
تستحق تصنيفها عـلــى قــائـمــة ال ـتــراث الـعــاملــي،
ن ـظ ـرًا إل ــى الـ ــدور امل ـهــم ال ــذي أدت ــه أرص ـفــة السفن
فــي الـتــاريــخ واملــديـنــة بشكل أوس ــع» .وفــي فيديو

عمليات اإلصالح
الجارية هناك تغير من
الطابع التراثي للمكان

ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،أع ــرب ــت رئ ـي ـس ــة بـلــديــة
ل ـي ـفــربــول ال ـع ـمــال ـيــة جـ ــوان أن ــدرس ــون أي ـض ــا عن
«خ ـي ـبــة أم ـل ـه ــا» ،قــائ ـلــة إن ـهــا «ت ـ ّجــد ص ـعــوبــة في
فهم كيف يمكن ليونسكو أن تفضل بقاء أرصفة
سفن فارغة بدل بنائنا مدرج إيفرتون» .وأعلنت
عــزم سلطات املــديـنــة على الـتـقــدم بطعن فــي هذا
الـقــرار .كذلك نـ ّـدد رئيس منطقة ليفربول ستيف
روثــرام بهذا القرار «املتخذ من الطرف اآلخــر من
الـعــالــم على يــد أشـخــاص يـبــدو أنـهــم ال يفهمون
ال ـن ـه ـضــة» ال ـت ــي شـهــدتـهــا املــدي ـنــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة .ووصف سحب ليفربول من قائمة التراث
الـعــاملــي بــأنــه «تــدبـيــر رجـعــي ال يعكس الحقيقة
على األرض» .وأشار إلى أن «مواقع كثيرة أوردت
ذك ــره ــا يــونـسـكــو م ــوج ــودة ف ــي م ـنــاطــق تـحـتــاج
بشدة إلى االستثمارات» ،معتبرًا أن «مناطق مثل
ليفربول يجب أال ُت ّ
خير بني الحفاظ على وضعها
كموقع تــراثــي» أو مساعدة «مجتمعات متروكة
ملـصـيــرهــا» .وأب ــدت ب ـلــدان ع ــدة ،بينها أسـتــرالـيــا
التي يواجه الحاجز املرجاني العظيم فيها أيضًا
احتمال مالقاة املصير عينه ،معارضتها سحب
ليفربول من قائمة اليونسكو ،معتبرة أنه تدبير
«راديـ ـك ــال ــي» ف ــي ع ــز جــائ ـحــة ك ــوفـ ـي ــد .19-كــذلــك
طالبت البرازيل واملجر ونيجيريا بإرجاء القرار
عــامــا واح ـ ـدًا إلع ـط ــاء مــزيــد م ــن ال ــوق ــت للمجلس
ُ
البلدي الجديد الذي انتخب في مايو /أيار.
(فرانس برس)

تمنى ّ
علي الفنان املـبــدع عماد حجاج أن أشــاهــد سلسلة الــرســوم املتحركة
التلفزيونية «حب ،موت وروبوتات» .وتلبية لطلب صديقي ،مبتكر شخصية
«أبو محجوب» ،شاهدت موسمي العمل ،بحلقاته الـ  ،26على شبكة نتفليكس.
العمل ،كما ّ
يعرفه صــانـعــوه« :توليفة متنوعة ملخلوقات مرعبة ،ومفاجآت
مريعة وكوميديا س ــوداء ،عبر قصص مـخـتــارة بتقنية الــرســوم املتحركة،
يقدمها تيم ميلر وديفيد فينشر» .وهما مخرجان ومنتجان أميركيان ،من
أهم صناع الرسوم املتحركة في هوليوود.
والـحـقـيـقــة أن مــوضــوعــات السلسلة ت ــدور ح ــول امل ــوت وال ـحــب والــروبــوتــات،
وعالقتها باإلنسان ومستقبل البشرية ،الــذي يشبه مقامرة مؤلفة من هذه
العناصر الثالثة ،وهذا ما يبرز في شارة املسلسل ،حيث نجد ماكينة الحظ
ً
(السلوت ماشني) ،ببكراتها الثالث ،ولكن بدال من الرقم  ،7نجد شارات تشير
إلى املفاهيم الثالثة في عنوان املسلسل .ما تلخص إليه معظم الحلقات أن البشر
قد دمــروا حضارتهم وحياتهم ،بسبب غبائهم وكسلهم وغرورهم ،وبسبب
تالعبهم بالبيئة واملناخ والبيولوجيا ،والعبث بالتاريخ ومع األساطير .والكارثة
الكبرى هي تطويرهم واعتمادهم على اآلالت التقنية ،وال سيما الروبوتات.
تبدأ السلسلة بحلقتها األولى« ،الروبوتات الثالثة» ،إذ نشاهد روبوت يدوس
على جمجمة بشرية ،لنكتشف أن مــدن العالم قــد أبـيــدت ،والـحـيــاة فيها قد
انتهت بكارثة بيئية ،وسيطرت على األرض قطط معدلة وراثيًا ،وأن البشرية
قد فنيت بسبب غطرستها ،واعتقاد البشر أنهم قمة الذكاء ،وهم «ليسوا سوى
مجموعة أغبياء».
تسبح معظم أج ــزاء السلسلتني فــي فـضــاء المـتـنـ ٍـاه وخـيــال مـفــرط ،حيث
نجد حلقة «ما وراء صدع أكويال» تعالج ضياع األرواح وهيامها في عالم
بعيد عن كوكبنا ،وكأننا أمام مقاربة لرؤية دينية للحياة األخرى .في حلقة
أخــرى ،يعيش تاريخ البشرية في ثالجة قديمة؛ إذ يكتشف الــزوجــان في
حلقة «العصر الجليدي» حــروب البشر عبر التاريخ في ثالجتهم ،وعودة
الحياة للعصر الجليدي.
تحضر السياسة بشكل مباشر وغير مباشر في الكثير من الحلقات ،إذ
نجد أن مــآالت غباء السياسة وتــدهــور االقتصاد تنتهي بـكــوارث كبرى،
كما حصل في حلقة «حني يسيطر الزبادي» .وهذا اللنب هو مخلوق مطور
وفائق الذكاء ،ويستطيع تقديم حلول سحرية خالقة ملشاكل البشر التي
تسبب بها السياسيون وجشع الشركات ،ولكنه يطلب مقابل ذلــك حكم
والية أوهايو األميركية.
يفشل الساسة بتنفيذ توصيات وم ـعــادالت الــزبــادي؛ فينهار االقتصاد
العاملي باستثناء أوهايو التي تعيش رخاء ورفاهية؛ فيوقع الرئيس األميركي
اتفاقًا مع الزبادي بمنحها السلطة التنفيذية ،وإعالن حالة األحكام العرفية
مقابل تقديم الحل .كالعادة ،يفشل البشر في تطبيق حلول الزبادي بسبب
«غبائهم وغــروهــم»؛ فتقرر الــزبــادي الهجرة للفضاء ،حيث ال بشر .نرى
قصصًا متنوعة بخلفيتها الجغرافية ،وإن كانت معظمها تدور في العالم
الغربي ،وال سيما الواليات املتحدة؛ فنشاهد قصة من جنوب شرق آسيا
وأخرى من روسيا وثالثة من أفغانستان.
فــي هــذه القصص ،يحضر تــاريــخ مناطق العالم وأســاطـيــره وخــرافــاتــه ،مع
تداخل ملا صنعه اإلنسان بالعبث مع موارد الطبيعة والهزء من قيمة الحياة.
ـاع مــؤقـتــة» ،الـتــي تـســرد قصة الفتاة
يمكن هنا أن نستشهد بحلقة «مـسـ ٍ
اآلسيوية الجميلة املمسوخة (روح الثعلب) ،ويمكن أن تجد بها إشــارات
تحيل إلى توثب اآلسيويني وخداعهم واستنساخهم ملنجزات اآلخرين .تقدم
حلقة أخرى سيناريوهات كوميدية مختلفة ،على افتراض موت هتلر قبل
استيالئه على السلطة ،وماذا يمكن أن يحصل.
نـشــاهــد قـصــة عــن الـجـيــش األح ـمــر الـســوفـيـيـتــي ودخ ــول ــه حــربــا ســريــة مع
مخلوقات خرافية من أساطير الفالحني الغامضة في سيبيريا الروسية ،وهي
املخلوقات التي استعان بها الجيش األحمر عام  ،1917حيث أرسلت الثورة
البلشفية ضابطًا يؤمن بالخوارق في مهمة الستدعاء «كائنات شيطانية
للقتال بجانب الجيش األحمر».
باملقابل ،وفي حلقة أخرى ،يستعني الجيش األميركي ببشر معدلني وراثيًا،
ومــزوديــن بـقــدرات خــارقــة للقتال بأفغانستان ،وتكمن املفارقة أن هــؤالء
الخارقني يواجهون كائنات بقدرات عجيبة كمثل ميزاتهم ،وكذلك يواجهون
كره زمالئهم العاديني.
تكثف حلقة «النفايات» مـقــوالت املسلسل؛ إذ تتحول القمامة إلــى مخلوق
مفترس يتغذى على البشر ،بأوامر من صاحب املنزل« ،دايف القبيح» ،الذي
يستدعي هذا املخلوق املشكل من أكوام القمامة اللتهام عمدة املدينة.
تبدو صناعة املسلسل مبهرة تقنيًا ،وفي ثناياه الكثير من الرسائل املهمة
عن حياتنا ومستقبلنا ،ولكن الكثير من الحلقات مختزلة وكأنها سيناريو
أولي لم يطور بعد ،أو شيفرات مرسلة على شكل قصة قصيرة جدًا ،أو ما
يعرف بـ ق .ق .ج.

منصات
ّ

«نتفليكس» في طريقها إلى ألعاب الفيديو
بهدف «تعزيز وتحسين
خدمات» منصة
نتفليكس ،ستضيف
األخيرة لمشتركيها ألعابًا
للهواتف الذكية ،على أن
تخوض في سوق ألعاب
الفيديو قريبًا
تــدخــل «نـتـفـلـيـكــس» م ـجــال أل ـع ــاب الـفـيــديــو
س ـع ـي ــا م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى تـ ـن ــوي ــع أن ـش ـط ـت ـه ــا فــي
ظ ــل الـتـخـمــة ال ـتــي بـ ــدأت تـشـهــدهــا ســوقـهــا
األســاس ـي ــة وه ــي ال ـف ـيــديــو ع ـلــى ال ـط ـلــب ،ما
يــؤكــد أن الـتــوســع نـحــو قـطــاع األل ـعــاب بــات
خ ـطــوة ال ب ـ ّـد مـنـهــا ألي مـنـصــة ب ــث تدفقي
كبرى.
وق ــال الـشــريــك املــؤســس لــ«نـتـفـلـيـكــس» ريــد
هــاسـتـيـنـغــز ف ــي مــؤت ـمــر لـلـمـحـلـلــن ُعـ ـ ِـرض
عبر اإلنـتــرنــت ،الـثــاثــاء ،بعد نشر النتائج
ال ـف ـص ـل ـي ــة ،إن ال ـ ـهـ ــدف «تـ ـع ــزي ــز وت ـح ـســن
خ ــدم ــات» امل ـن ـص ــة« ،ولـ ـي ــس إنـ ـش ــاء مـصــدر
ربـ ــح م ـن ـف ـص ــل» .وس ـت ـض ـيــف «نـتـفـلـيـكــس»
ملـشـتــركـيـهــا ال ـحــال ـيــن م ــن دون أي تـكـلـفــة
إض ــافـ ـي ــة األلـ ـ ـع ـ ــاب امل ـص ـم ـم ــة فـ ــي ال ـب ــداي ــة
لـ ـلـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـل ــوح ـي ــة.
وأوضـحــت «نتفليكس» فــي بـيــان أن ألعاب
ّ
الـفـيــديــو سـتـشــكــل «ف ـئــة ج ــدي ــدة» لـهــا على
غــرار توسعها «فــي فئات األفــام والتحريك
والبرامج التلفزيونية» .وبات عدد مشتركي
م ـن ـصــة ال ـف ـي ــدي ــو ع ـن ــد ال ـط ـل ــب ي ـن ــاه ــز 210

م ــاي ــن .وح ـق ـق ــت «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ف ــي ال ــرب ــع
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة رب ـح ــا صــافـيــا
قيمته  1.35مـلـيــار دوالر ،أي نـحــو ضعف
ما حققته العام املنصرم ،لكن هذه النتيجة
السوق القلقة من أن تفقد
بقيت دون توقعات َ َ
املنصة شيئًا فشيئًا تق ُدمها على املنصات
املنافسة الكثيرة .وأبدت املجموعة ارتياحها
إلى كون نمو عدد املشتركني فاق توقعاتها،
وأشارت إلى أن اإلقبال الكبير على الفيديو
عند الطلب خالل مرحلة الجائحة كان يمنع
إجراء مقارنات طبيعية.
ّ
لكن هذا الواقع ال ّ
يغير استنتاجات املحللني،
وم ـف ــاده ــا أن «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ب ـل ـغــت ع ـلــى ما
ي ـبــدو درجـ ــة «ت ـخ ـمــة ســوق ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة» ،على ما الحظ إريك هاغستروم من
«إي ماركتر» .ومــع أنــه أشــار إلــى أن الشركة
«تمكنت من رفع األسعار وزيــادة إيراداتها
عـلــى الــرغــم مــن تـصــاعــد مـنــافـســة املـنـصــات
األرخص ثمنًا» ،فقد أفاد بأنها فقدت حصة
كبيرة من السوق لصالح «ديزني» .وحققت
املنصة عــائــدات قيمتها  7.3مليارات دوالر
مــن إبريل/نيسان إلــى يــونـيــو/حــزيــران ،أي
بزيادة  19في املائة.
ّ
فتعول
أمــا فــي مــا يتعلق بالفصل الـثــالــث،
عـلــى انـضـمــام  3.5مــايــن مـشـتــرك إضــافــي
إليها ،وهــو مستوى نمو على مــدى عامني
يعادل ذلك الذي كان عليه قبل الجائحة .ومن
شــأن هــذه النتيجة أن تطمئن املستثمرين
الذين يتساءلون عما إذا كانت «نتفليكس»
سـتـشـهــد ت ـبــاط ـؤًا ب ـعــدمــا اس ـت ـف ــادت بشكل
كبير فــي الـعــام الفائت مــن عمليات اإلغــاق
املــرت ـب ـطــة ب ــاألزم ــة الـصـحـيــة وم ــن مــوقـعـهــا
كـمـنـصــة رائـ ـ ــدة ف ــي م ـج ــال ال ـب ــث ال ـتــدف ـقــي.

حققت «نتفليكس» في الربع الثاني من  2021ربحًا قيمته  1.35مليار دوالر ()Getty

ّ
وأصبحت املنافسة شرسة مذاك مع منصات
قديمة بينها «أمازون برايم فيديو» ،وأخرى
جديدة من أبرزها «ديزني بالس» و«آبل تي
فــي ب ــاس» و«إتـ ــش بــي أو مــاكــس» وكــذلــك
«بيكوك» و«أن بي سي يونيفرسال».
وتـضــاف إلــى هــذه املنصات تلك الترفيهية

التي تجذب املستهلكني ،من ألعاب الفيديو
إلى شبكات التواصل االجتماعي.
وأكـ ــدت «نـتـفـلـيـكــس» أن أربــاح ـهــا املتوقعة
تبقى ضخمة نظرًا إلــى أن البث التدفقي ال
يمثل راهـنــا ســوى  27فــي املــائــة فحسب من
الــوقــت ال ــذي يقضيه ال ـنــاس أم ــام شــاشــات

ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـنـهــا 7
فــي املــائــة لــ«نـتـفـلـيـكــس» ،فــي مـقــابــل  63في
املــائــة لـلـمـحـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،بـحـســب ما
نقلت املـجـمــوعــة عــن دراس ــة أجــرتـهــا شركة
«نيلسن».
(فرانس برس)
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يوميات
صباح مضيء.
الحشرات تتحرّك نشطة
في ضوء الشمس الذي
يغمر الحديقة .هنا،
كما لو أنّني لست في
باريس ،أنا في قلب الريف
الفرنسي ،الطبيعة
المخضلة والصمت يمأل
العالم لوال البنايات العالية
وسقوف القرميد األحمر
التي تعيد لي اإلحساس
بأنني في المدينة
خالد النجار

باريس
2021
حزيران
1
الثالثاء
ّ
ُ
جانب كل هذه
تركت الدفتر على
ٍ
ُ
الـفـتــرة املــاض ـيــة ...دخ ـلــت فــي طـقــس شبيه
بالعصف الذهني أسميه عصف الكتابة.
ك ـت ـبـ ُـت شـيـئــا ك ــال ـه ــذي ــان ،كــال ـج ـنــون ،على
ُ
َ
تركت
دفترين جميلني أهدتهما لي آنيت.
ّ
وتهويمات صباحات
فوق الورق كل جنون ّ
ّ
شتاء كورونا الفائت ألني أعتبر أن للسرد
م ـج ــراه ومـنـطـقــه الـشـبـيــه بـمـنـطــق الـحـلــم،
َ ُّ
لــه تجانسه ال ـسـ ّـري وهــو خ ــارج ت َحك ِمنا،
كالحلم تـمــامــا .الـتــزمـ ُـت الـبـقــاء فــي البيت.
ُ
عدت للكتب التي قضيت سنوات في ّ
تأملها.
شيء من التراث ،عدت ألبي علي مسكويه
في «جاويدان خــرد» («الحكمة الخالدة»)،
وإلى الوزير ابن فاتك في «مختار الحكم»...
وشـ ــيء م ــن الـكــاسـيـكـيــات امل ـعــاصــرة مثل
كتاب «انهيار الغرب» أو «تدهور الغرب»
ّ
( )Le déclin de l’occidentال ـ ــذي يــؤكــد
اسـتـحــالــة ان ـت ـقــال ال ـث ـقــافــات ب ــن الـشـعــوب
رغــم مــا يبدو فــي الظاهر مــن تـ ُ
ـواصــل يــراه
ً
اشبنغلر تواصال كاذبًا .الوضع شبيه بما
ّ
ِّ
يتم اليوم في عالم العرب ،حيث يكرر كثير

ريح في األشجار الكبيرة وراء النافذة
ٌ

رحيل

من باريس إلى آرل

أرييل غولدنبيرغ حيا ٌة بين مسارح أوروبا

الخشبة بوصفها وطنًا

ّ
املثقفني َ
قيم ومفاهيم اآلخر كما لو أنها
من
ُنماذج كونية قابلة لالستنبات في ثقافات
أخرى مغايرة ...وهؤالء استمرار للمدرسة
ضــويــة ف ــي ال ـت ـحــديــث ال ـكــولــون ـيــالــي
ال ـن ـه ـ ّ
الـتــي دشـنـهــا الـخــديــوي إسـمــاعـيــل .الغرب
بالنسبة إلى هؤالء صيدلية تحوي جميع
أدوي ـ ـ ــة وعـ ــاجـ ــات أم ــراضـ ـه ــم؛ ك ـم ــا ي ـقــول
إدوارد سعيد.
ّ
مثل الطفل الذي يقلد الكبار ليصير مثلهم.

المسرحي
مع رحيل
ّ
األرجنتيني في فرنسا،
عن سبعين عامًا،
ُ
صفحة
تنطوي
ّ
ف من طراز
مثق ٍ
استثنائي ،قضى حياته
ّ
في خدمة المسرح
اإلسباني

باريس
األحد  6حزيران
ّ
ضاجة.
باريس تعود بعد كورونا .األرصفة
ال ـفــرن ـس ـيــون ف ــي سـ ـع ــادة غ ــام ــرة .مـقــاهــي
ُ
ـال ،شـ ـب ــاب،
ال ــرصـ ـي ــف صـ ـخ ــب ضـ ـح ـ ٍـك عـ ـ ـ ـ ٍ
ن ـس ــاء ورجـ ـ ــال ف ــي م ـق ـت ـبــل ال ـع ـمــر ب ــأردي ــة
ال ـص ـيــف ال ـه ـف ـهــافــة ال ـب ـي ـضــاء وال ـخـ ّـبــازيــة
والزرقاء الفاتحة في ضوء شمس برتقالية
ّ
ـذكـ ـ ُ
ـرت ت ـلــك ال ـف ـق ــرة من
ت ـش ـعــل األجـ ـ ـ ــواء .تـ ـ
ك ـتــاب راف ــع رفــاعــة ال ـط ـه ـطــاوي «تخليص
اإلبــريــز فــي تلخيص بــاريــز» ،أو «الــديــوان
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس» ،ح ـي ــث
أبـ ـ ــدى اس ـت ـغ ــراب ــه لـ ـه ــذا ال ـط ـب ــع ال ـفــرن ـســي
ّ
االنفعالي ،لهذا املــزاج الفرنسي املتقلب...
ّ
لـعــل الـشـيــخ تـعـ ّـجــب مــن ذاك االن ـط ــاق في
الـضـحــك ال ــذي كــان يـقــول عـنــه الـفـقـهــاء إنــه
ُيميت القلب.
باريس
حزيران
7
االثنين
ً
ٌ
ّ
نشطة في
صباح مضيء .الحشرات
تتحرك ِ
ض ــوء الـشـمــس ال ــذي يغمر حــديـقــة الشتاء
ّ
يسمي الفرنسيون الحدائق الداخلية
كما
ّ
املغلقة ولــو كــانــت فــي عــز الـصـيــف .شجرة
بانبو صغيرة جنب شجرة ورد صغير بها
وردت ــان فــي أكمامهما ...فــي املـســاء أصغي
إلــى زقزقة العندليب ،آه العندليب األســود
الربيعي يــأتــي منذ مــايــن الـسـنــن ...على

بطاقة

شاعر ومترجم تونسي من مواليد عــام  ،1949ويُقيم حاليًا في
أمستردام بهولندا .من أعماله الشعرية «قصائد ألجل المالك الضائع»
( ،)1990وله في أدب الرحلة «غبار
القارات» ( ،)2009إضافة إلى كتاب
«ســــراج الــرعــاة» ()2014
بــعــنــوان ِ
يضم حــوارات أجراها مع كتّاب
ّ
وشعراء من العالم .ترجم أعماًال
لشعراء عرب يكتبون بالفرنسية،
بحب وحيد» ()2006
مثل «السابح
ٍّ
لجورج شحادة ،و«هذه السماء
غــائــبــة» ( )2008و«يـــــوم في
نيويورك» إلتيل عدنان.
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جعفر العلوني

«جسر ترنكتاي» في آرل لـ فنسنت فان غوخ ،1888 ،زيت على قماش

األرضية الخشبية أمام البيت ّ
تمر خنفسة
ّ
الكوكسينال الحمراء املرقطة باألسود التي
إذا ما وقعت عليك فيعني ذلك ّأنك ستنال
ً
ك ـس ــوة ج ــدي ــدة ...ه ـنــا ،كـمــا ل ــو أن ـن ــي لست
فــي بــاريــس ،أنــا فــي قلب الــريــف الفرنسي،
ّ
الطبيعة املخضلة والـصـمــت يمأل العالم،
ل ــوال ال ـب ـنــايــات الـعــالـيــة وس ـق ــوف الـقــرمـيــد
األحمر التي تعيد لي اإلحـســاس بأني في
املدينة.

آرل
الثالثاء  15حزيران
رص ـي ــف مـقـهــى «ف ـن ــدق ب ـي ـن ــوس» الـعـتـيــد.
ال ـ ـحـ ــرارة ش ــدي ــدة ف ــي «س ــاح ــة ّ ال ـ ـفـ ــوروم».
األشـجــار العمالقة جــامــدة ،مؤشر الحرارة
يشير إلى  33درجة في مدينة على املاء مثل
تــونــس؛ ح ــرارة مــع رطــوبــة تعني الجحيم.
ّ
ّ
أحب هذا الفندق الذي يعيدني إلى كتاب ما
الحربني ...إلى إرنست هيمنغواي الذي
بني
ّ
كان يتوقف فيه لدى ذهابه إلى بنبلونة في
إسبانيا لحضور مواسم مصارعة الثيران،
إلــى بليز سـنــدرار الــذي اجـتــاز العالم وهو

باريس تعود ،األرصفة
ضاجة ،الفرنسيون في
ّ
سعادة غامرة
نحن نشهد عصر
وميالد
فالسفة فيسبوك
َ
األميّين
الكتّاب
ّ

قبل العشرين .سندرار الشخصية الغنائية
املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة ،س ـ ـ ـنـ ـ ــدرار ال ـ ـشـ ــاعـ ــر والـ ـ ــروائـ ـ ــي
والـصـحــافــي كــاتــب الـتـحـقـيـقــات ال ــذي عبر
العالم في قطارات وبواخر ما بني الحربني،
من نابولي إلى باريس إلى سان بطرسبورغ
التي هرب إليها وهو في السابعة عشرة من
عمره ،إلى نيويورك إلى البرازيل...

كتب:
َ
رغبت يجب أن تنطلق
«إذا ما
اترك زوجتك اترك طفلك
اترك صديقك اترك صديقتك
اترك حبيبك اترك حبيبتك
إذا ما رغبت يجب أن تنطلق،»...
ألن السفر ّ
محرض أيضًا
على الكتابة...
ّ
فـنــدق بينوس يــذكــرنــي ببيكاسو ،بهنري
ميلر ،ب ــذاك الجيل مــن متصعلكي العالم،
أولئك الذين رعوا الشعلة ّ
املقدسة في
أعـمــاقـهــم ،وال ــذي ــن ـ ـ كـمــا ي ـقــول عـنـهــم بليز
س ـ ـنـ ــدرار ـ ـ ـ ك ــان ــت ال ـك ـت ــاب ــة ل ــدي ـه ــم ه ــي أن
ّ ُ
حيًا وتبعث ٌمن رمــادك ...وأن تبدع
تحترق
الكذب الذي هو صدق آخر...
أج ــل ،أشـعــر بالنوستالجيا لــزمــن نقيض
زمننا الـيــوم ،حيث كما يـقــول هـنــري ميلر
ّ
ّ
تحول الكتاب فيه إلــى برجوازيني صغار،
إلــى كتبة نصوص توثيقية بال رؤيــة .هذا
قبل خمسني سنةّ ،أمــا الـيــوم فنحن نشهد
ّ
الكتاب ّ
األم ّيني...
ميالد

آرل
األحد  20حزيران
مـ ـض ــت ّأيـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي آرل ،م ـف ـع ـم ــة ب ــاألفـ ـك ــار
والـ ـت ـ ّ
ـأم ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات م ــع أصـ ــدقـ ــاء مــن
ّ
ّ
املثقفني :املؤرخ فيليب ريغو ،صديقي إيريك
بـيـنــي ال ــذي عــرفـتــه وه ــو فــي العشرينيات
يــرتــدي القشابية الـبــربــريــة ال ـســوداء ذكــرى
رهـبــان أفريكا الــرومــانـيــة ،ذكــرى قرطاجنة
التي منحت املسيحية مذهبها الكاثوليكي.
غ ــادر إيــريــك سلك الــرهـبــان وتـ ـ ّ
ـزوج ،ويقيم
اليوم في نواحي بــوردو .قال على الهاتف:
«أت ـم ـمــت أخ ـي ـرًا وض ــع ك ـتــاب ف ــي الــاهــوت
عـنــوانــه «ي ـســوع = ك ّــريـســت» ،معتمدًا على
خلفية فلسفية تـتـمــثــل فــي منجز ســوريــن
الالعقالني
كييركغارد ،أي أعتمد على التيار
ّ
فــي الفلسفة الـحــديـثــة؛ الـتـيــار ال ــذي دشـنــه
كييركغارد مع نيتشه َ
ومن جاء بعدهما من
مذاهب ظاهراتية ووجودية وشخصانية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
محط ٌ
عمان لوصف بالد الشام
خير الدين الزركليؤ
ة في ّ

وصد االستعمار
بين التأسيس
ّ
في «عامان في
يسجل
عمان» ،الذي
ّ
ّ
فيه أحوال األردن في
لحظة تأسيسه ،يُظهر
المؤرّخ السوري إلمامًا
واسعًا بالتاريخ والجغرافيا
والسياسة

عمان ـ العربي الجديد
ّ

بالقرب من المدرج الروماني في عمّ ان ،مطلع عشرينيات القرن الماضي ()Getty

في الرابع والعشرين من ّ
تموز /يوليو عام
 ،1920دخــل جيش االحـتــال الفرنسي إلى
دمشق بعد معركة خاضها القائد السوري
ّ
ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة رم ــزي ــا ف ــي ظ ـ ــل اخ ـت ــال
مــوازيــن القوى عسكريًا وسياسيًا لصالح
الفرنسيني ،الذين أصــدروا حكمًا غيابًا في
ذلك الوقت على خير الدين الزركلي بسبب
مـقــاالتــه الـصـحــافـيــة امل ـنــاوئــة لالستعمار،
وقصائده الداعية إلى مقاومته.
ٌ
ب ــرز ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ت ـس ــاؤل
أســاســي ح ــول مصير آسـيــا الـعــربـيــة التي
انـ ـه ــار ف ـي ـهــا ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،أل ـ ـ ّـح على
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وم ـن ـهــا
املـ ّ
ـؤرخ السوري ( )1976 – 1893الــذي غادر
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة إل ــى فـلـسـطــن ومـنـهــا
ً
إلـ ــى ال ـح ـج ــاز ،م ـش ـغ ــوال بـتـحـشـيــد ال ـقــوى

ّ
باألمة من كوارث ال تزال
ملواجهة ما يحدق
تداعياتها حاضرة إلى اليوم.
ي ـن ــاق ــش ال ــزركـ ـل ــي ف ــي ك ـت ــاب ــه «عـ ــامـ ــان فــي
ع ـ ّـم ــان» ( )1925أح ــداث ــا مـهـ ّـمــة ك ــان شــاهـدًا
عليها وأب ــدى حيالها آراءه أمــام أصحاب
ال ـش ــأن ،ك ــان م ـحــورهــا الـتـقــاســم الـفــرنـســي
َ
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة بـ ـع ــد اتـ ـف ــاقـ ـي ــت ـ ْـي
ّ
عشية تشكيل
سايكس بيكو وســان ريمو،
مـشـهــد س ـيــاســي جــديــد سـي ـفــرض تـحــالــف
َ
االستعمار ْين والتباين بينهما تأثيرًا كبيرًا
ّ
عـلـيــه ،بــاإلضــافــة إل ــى تــول ـيــه مـنــاصــب في
الحكومة األردنـيــة الــولـيــدة عكست وجهة
ُ
والحكم.
نظره في اإلدارة
ب ــأسـ ـل ــوب يـ ـم ــزج بـ ــن الـ ـب ــاغ ــة الـ ـت ــي نـشــأ
عليها األدباء حتى بدايات القرن العشرين،
ّ
متعددة في التاريخ
وبــن إملامه بمجاالت
ـران ،يصف
ـ
م
ـ
ع
ـ
ل
وا
ـة
ـ
س
والـجـغــرافـيــا والـسـيــا
ّ
الكاتب تفاصيل األمكنة التي تنقل بينها،
حيث يذكر كيف كانت العاصمة األردنـيــة
ُتشبه قــريــة قليلة الـسـ ّـكــان تـتـ ّ
ـوســط قبائل
الـ ـ ـج ـ ــوار الـ ـت ــي ت ــأت ـي ـه ــا ل ـب ـي ــع مـ ــا تـنـتـجــه
«ش ـبــه س ــوق»،
مــواشـيـهــا ،فـلـلـتـجــارة فيها ِ

انشغل بمصير آسيا
العربية بعد انهيار الحكم
العثماني
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ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون ي ـح ـت ـف ـلــون
بـعـيــدهــم الــوطـنــي فــي الــرابــع عـشــر من
ت ـ ّـم ــوز /يــول ـيــو الـ ـج ــاري ،ك ــان امل ـســرح
األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـم ــوم ــا ،واإلسـ ـب ــان ــي عـلــى
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ُـوص ،يـ ـ ــرثـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ـدًا
م ــن أه ـ ـ ّـم ال ــذي ــن ش ـغ ـف ــوا ب ـثــال ـيــا ،ابـنــة
زي ـ ـ ـ ـ ــوس وم ـ ـل ـ ـه ـ ـمـ ــة ال ـ ـف ـ ــن امل ـ ـسـ ــرحـ ــي،
وكـ ّـرســوا لها جــل أوهامهم وجهودهم
وآمـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم .مـ ـ ـ ــع رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل امل ـ ـس ـ ــرح ـ ـ ّـي
األرج ـن ـت ـي ـن ــي أريـ ـي ــل غ ــول ــدن ـب ـي ــرغ فــي
مدينة نيم الفرنسية عن سبعني عامًا
( 1951ـ ـ ـ  ،)2021ت ـن ـطــوي ،بـعــد ُصــراع
رجل
مرير مع مرض السرطان ،صفحة
ٍ
ّ
استثنائي ،عاش الخشبة كما
من طراز
لو كانت وطنه ّ
األم.
ّ
طور أرييل غولدنبيرغ حياته ِامل ّ
هنية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال إدارة امل ـ ـس ـ ــرح ،وت ـق ــاط ــع
ّ
الشخصي مع تاريخ إسبانيا
تاريخه
في عقد السبعينيات من القرن الفائت،
وتحديدًا عندما وصــل إلــى مــدريــد مع
فــرقــة مـســرحـيــة فــرنـسـ ّـيــة جــالــت بعض
امل ــدن اإلسـبــانـيــة لـعــرض أعمالها على
ال ـخ ـش ـبــات امل ـح ـل ـيــة .قـ ـ ّـرر غــولــدنـبـيــرغ
ً
ّ
يستقر فــي إسـبــانـيــا؛ وفـعــا،
آن ــذاك أن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ب ـ ـ ــدأ ي ـع ـم ــل م ـ ــع ج ـم ـع ـيــة
«كاباييو دي باستوس» التي أشرفت
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن «املـ ـه ــرج ــان
ً
العاملي للمسرح» فــي مــدريــد ،حاصال
ب ــذل ــك ع ـلــى ال ـج ـن ـس ـيــة اإلس ـب ــان ـي ــة عــن
طريق مرسوم حكومي.
كــان املـهــرجــان مـتــواضـعــا لـلـغــايــة ،غير
أن غولدنبيرغ ـ الــذي كانت له عالقات
ثقافية أوروبية واسعة ـ راح ّ
يروج لهذا
امل ـش ــروع ،وس ــرع ــان مــا ب ــدأت األس ـمــاء
العاملية الكبيرة من طــراز بينا باوش،
وب ـي ـت ــر ب ـ ـ ــروك ،ت ـ ـتـ ـ ّ
ـردد ع ـل ــى املـ ـس ــارح
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــرض ع ـ ـ ــددًا مـ ــن أهـ ــمّ
ّ
الفنية
األع ـمــال املـعــاصــرة« .إن القيمة
حـيــة ،عــاوة
والـفـكــريــة لـلـعــروض املـســر ّ
ع ـل ــى األصـ ــالـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـجــنــب ال ـن ـبــرة
االحـتـفــالـيــة ،هــي األسـ ــاس فــي اخـتـيــار
الف َرق والعروض املسرحية» ،اعتاد أن
ِ
يقول املسرحي األرجنتيني.
لطاملا ارتـبــط اســم غولدنبيرغ بأعظم
خـشـبــات امل ـس ــرح ال ـعــامل ـيــة؛ فـفــي الـعــام
ّ
 ،1989ب ـع ــد أن ت ــول ــى إدارة «م ـس ــرح

م ـي ــون ــخ» ل ـف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزةُ ،ع ـ ـ ِّـن م ــدي ـرًا
لــ«مـســرح بوبيني» قــرب بــاريــس .بعد
ذلك تولى ّ
مهمة اإلشراف على «مسرح
ش ــاي ــو الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،وه ــو
واح ـ ٌـد مــن أهــم ّاملـســارح فــي فرنسا .في
العام  ،2000ترأس «مهرجان الخريف»
ف ــي م ــدري ــد ،وش ـغــل ه ــذا املـنـصــب مــدة
خمسة عشر عامًا ،مساهمًا في برمجة
واسـتـقـبــال أه ـ ّـم ال ـع ــروض ذات القيمة
ال ـف ـن ـي ــة والـ ـفـ ـك ــري ــة .ب ـف ـض ـل ــه ،لـ ــم يـعــد
ّ
مضطرين للسفر خارج حدود
اإلسبان
أراضـ ـيـ ـه ــم م ــن أجـ ــل حـ ـض ــور األعـ ـم ــال
امل ـس ــرح ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة؛ ص ـ ـ ــارت ه ــذه
األعمال في متناول أيديهم على معظم
املحلية.
خشبات املسرح
ّ
ّ
كـ ــان غ ــول ــدن ـب ـي ــرغ م ـثــق ـفــا ب ـك ــل مـعـنــى
ّ
يتحدث الفرنسية واإليطالية
الكلمة،

والـبــرتـغــالـيــة واإلن ـكـل ـيــزيــة واألملــان ـيــة،
إضافة إلى لغته ّ
األم ،اإلسبانية ،وكان
ّ
م ــن أش ـه ــر امل ـن ــظ ــريــن ب ــاألرج ـن ـتــن في
إدارة املسارح .ولطاملا اعتقد أن نجاحه
في تطوير ِمهنة دولية رائعة (كمشرف
على أهــم املـســارح العاملية) وإحـضــاره
أه ــم ال ـع ــروض األوروبـ ـي ــة إل ــى مــدريــد،
ـوات الـ ـغ ــداء وال ـع ـشــاء
ي ـع ــود إلـ ــى «دع ـ ـ ـ ّ
مــع املـبــدعــن وال ـفــنــانــن والـسـيــاسـيــن

ارتبط اسمه بمسارح
عالمية أدارها في
باريس وميونخ ومدريد

واملبرمجني املسرحيني ،وإلى جلساتي
ال ـطــوي ـلــة م ـع ـهــم ،ال ـتــي كــانــت تـتـجــاوز
ّ
تعل ُ
مت
أحيانًا التسع ســاعــات ،والـتــي
فيها متعة الطعام الشهي فــي العديد
ّ
من البلدان التي علمتني كيف أضفي
عـلــى عــاقـتــي املـهـنـيــة معهم شيئًا من
ال ـ ـ ـ ــدفء؛ دفء ل ـط ــامل ــا اع ـت ـب ــرت ــه ه ـ ّ
ـام ــا
لنجاح ّ
أي عمل يقوم به املرء .نجاحي ال
ّ
يعود إلى اللغات التي أتكلمها ،وإنما
ّ
أتحدث عنه».
إلى هذا الدفء الذي
أق ـ ـ ــام غ ــول ــدنـ ـبـ ـي ــرغ فـ ــي مـ ـ ــدن ع ــدي ــدة،
ول ـط ــامل ــا قـ ــال ع ــن ن ـف ـســه إنـ ــه «م ـتـ ّ
ـرحــل
ٌّ
مستقر» .من هنا ،لن يكون غريبًا عليه
أن يـعـيــش ف ــي ب ــاري ــس ،ث ــم ف ــي مــديـنــة
نيم ،حيث فــارق الحياة .لكنه مع ذلك،
ّ
ظ ــل يـعـمــل ـ ـ كـمــا اع ـت ــاد أن ي ـقــول ـ ـ في
خدمة املسرح اإلسباني.

أرييل غولدنبيرغ (ليوناردو أنطونياديس)

فعاليات

ّ
كما يسكنها الشراكسة الذين تملكوا بعض
مزارعهاّ ،
وتج ٌار قدموا من الشام ونابلس
افتتحوا فيها حوانيت صغيرة.
ي ـ ـ ــورد الـ ـكـ ـت ــاب األج ـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي س ـ ـ ــادت مــع
قــدوم األمير عبد الله سعيًا لتأسيس ّ
قوة
ّ
عسكرية ملـقــاومــة الـفــرنـسـ ّـيــن ،لـكــنــه ُيشير
إل ــى نـقــص األم ـ ــوال ل ــدي ــه ،م ــا يـعـنــي إعــاقــة
ّ
املهمة التي أتــى من أجلها ،ما دفــع شيوخ
ّ
الـبــدو إلــى تقديم تبرعاتهم التي اعتبرها
األم ـيــر قــرضــا س ـي ـ ّ
ـرده إلـيـهــم ح ــال وصــولــه
ْ
ُ
ُ
إل ــى ســوريــة .وال يـفــوتــه ِذكـ ــر مــا يـكـتــب في
الصحف املصرية والفلسطينية واألردنية
ّ
املتغيرات ،مع تعليقات الزركلي
حول هذه
ُ ّ
حول مضامينها التي تشكك في نوايا عبد
الله أو تناصرها.
فــي ان ـح ـيــازه إل ــى الـهــاشـمـيــن انـطــاقــا من
انـتـمــائــه إل ــى «ح ــزب االس ـت ـقــال» ال ــذي نــال
حـ ـظ ــوة ع ــال ـي ــة ل ــدي ـه ــم ،ل ــم ُيـ ـخ ــف صــاحــب
ك ـتــاب «م ــا رأيـ ـ ُـت وم ــا سـمـعــت» مالحظاته
وانتقاداته حيال العديد من السلوكيات ،بل
ّ
إنه كان حريصًا على قول كل ما يعلمه من
بواطن األمور ،ومنها إخفاء األمير عبد الله
ّ
نص االتفاق بينه وبني ونستون تشرشل،
وزيــر املستعمرات البريطانية حينها ،في
القدس ،وإعالنه أن اإلنكليز تنازلوا له عن
ً
املنطقة ،وأن مستقبال زاهرًا ينتظر البالد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تموز /يوليو الجاري ،يتواصل في «غاليري سلمى الفرياني» في سيدي
إلى آخر أيام ّ
يقدم لوحات الفنان
بوسعيد بالقرب من تونس العاصمة معرض جنّة الذي
ّ
الفرنسي يان الكروا (الصورة) ،وهو نتاج إقامة فنّية في تونس دامت ثالثة أشهر،
استلهم فيها الكروا الطرق التراثية في العناية بالحدائق في تونس.

إيميل غيميه في اكتشاف قارة آسيا عنوان محاضرة يُقيمها عن بعد «متحف
يعد غيميه همزة وصل بين
وتقدمها ناتاشا نارست.
دار إي ديستوار» الفرنسي
ّ
ّ
الثقافتين الغربية واليابانية ،فقد كان ــ إضافة إلى كونه أحد أشهر رجال الصناعة
تخصص في
في فرنسا القرن التاسع عشر ــ أحد أبرز جامعي األعمال الفنية ،وقد
ّ
الفنون غير األوروبية وعرّف بها الفنانين في باريس.
بعد أيام قليلة من «معرض القاهرة الدولي للكتاب» ،جرى اإلعالن أخيرًا عن تنظيم
ّ
الدقي الذي سيقام بين الخامس والعاشر من آب /أغسطس المقبل،
معرض كتاب
ويعود ذلك إلى عدم إشباع المعرض الدولي لحاجيات القارئ المصري بسبب
والحد المسموح به للدخول وأيضًا أسعار الكتب المرتفعة.
التقييدات الوقائية
ّ

يقدم أحمد حويلي عرضًا بعنوان عودة عاشق في
في  30من الشهر الجاري،
ّ
أول حفل يحييه
مسرح «دوار الشمس» ببيروت .يشير العنوان إلى أن العرض هو ّ
يؤدي حويلي نصوصًا البن
المنشد الصوفي بعد فترة تأجيل بسبب الجائحة.
ّ
الفارض ،والحلّاج ،وحافظ الشيرازي ،وجالل الدين الرومي ،ورابعة العدوية.
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علوم وتكنولوجيا

تحسين تقنية تعلم اآللة بحاسوب الكم
تقنيات تعلّم اآللة
( )Machine learningمن
الركائز األساسية التي يقوم
عليها مجال الذكاء
االصطناعي.
أحمد ماء العينين

توفر تقنيات تعلم اآللة لألنظمة
اكتساب مهارات التعلم ،من خالل
م ـحــاكــاة طــري ـقــة تـعـلــم اإلن ـس ــان.
وتعتمد بعض الشركات الــرائــدة في مجال
التكنولوجيا الحديثة مثل فيسبوك وغوغل
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـي ــات ل ـت ـط ــوي ــر مــواق ـع ـهــا
وتطبيقاتهاُ ،
ويمكن أن تساهم حواسيب
ال ـك ـ ّـم ،ال ـتــي تـتـمـيــز ب ـقــدرات ـهــا الـهــائـلــة على
معالجة الـبـيــانــات ،فــي تطوير مـجــال تعلم
اآللة ،من خالل تقليص املدة الالزمة لتدريب
الشبكات العصبية االصطناعية.
وفي دراسة جديدة ،يعمل علماء الحوسبة
الكمية في شركة آي بي إم األميركية على
اس ـت ـغــال حــواس ـيــب ال ـك ـ ّـم ف ــي م ـجــال تعلم
اآللـ ـ ـ ــة ،ح ـي ــث ن ـج ـح ــوا فـ ــي تـ ــدريـ ــب بـعــض
األنظمة الشائعة ،مثل أنظمة التعرف إلى
الصور ،من خالل تصنيف وتحليل كميات
هائلة من البيانات في وقــت سريع للغاية
وب ــدق ــة فــائـقــة بــواس ـطــة ح ــاس ــوب كـمــومــي.

وأثبت الفريق الباحث أن خوارزميات تعلم
اآلل ــة القائمة على نهج الحوسبة الكمية،
يمكن أن تعمل أفضل بأضعاف املــرات من
خــوارزم ـيــات تعلم اآلل ــة القائمة على نهج
الحوسبة الكالسيكية العادية ،حيث نجح
الحاسوب الكمومي في تصنيف البيانات
وتـ ـق ــدي ــم إج ـ ــاب ـ ــات أكـ ـث ــر دقـ ـ ــة خـ ـ ــال وق ــت
قـصـيــر ،وه ــي املـهـمــة ال ـتــي تـتـطـلــب الكثير
م ــن ال ــوق ــت وال ـط ــاق ــة إذا م ــا ك ــان تنفيذها
باستخدام الحواسيب التقليدية .وفي هذا
الصدد ،يقول كريستان تامي ،وهو باحث
فــي مــركــز الحوسبة الكمية الـتــابــع لشركة
آي بــي إم ومـشــارك فــي الــدراســة« :يمكن أن
تساهم الـقــدرات العالية للحوسبة الكمية
في تحقيق إنجازات جديدة كليًا في مجال
تعلم اآللــة ،نظرًا لقدرتها على التمييز بني
امل ـيــزات وال ـخــواص املنتشرة فــي البيانات
الهائلة التي تعمل خوارزميات تعلم اآللة
عـلــى فهمها وتحليلها ،فيما ال يستطيع
الـحــاســوب ال ـعــادي ســوى الــوصــول إلــى ما
يشبه ضوضاء عشوائية تفتقر إلى الدقة».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـعــى ال ـب ــاح ـث ــون فــي
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى
اس ـت ـغــال الـ ـق ــدرات ال ـخ ــارق ــة ال ـت ــي تتميز
ب ـه ــا ال ـح ــواس ـي ــب ال ـك ـم ــوم ـي ــة ف ــي ت ـطــويــر
م ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،ح ـي ــث نـشــر
الباحثون بحثًا على مجلة  ،Natureيشرح
طريقة اسـتـخــدام الـحــاســوب الكمومي في
تسريع عمل محدد من مهام التعلم اآللي،
تسمى «مطابقة امليزات» .وتعاون الفريق

تساهم الحوسبة الكمومية في تحقيق إنجازات جديدة بمجال تعلم اآللة

م ــع ش ــرك ــة «آي ب ــي إم» إلج ـ ـ ــراء ال ـب ـحــث،
واس ـت ـخ ــدم ــوا ح ــاس ــوب ــا ك ـمــوم ـيــا ب ـق ــوة 2
ك ـيــوبــت (وحـ ـ ــدة ل ـق ـيــاس ك ـم ـيــة ال ـب ـيــانــات
امل ـعــال ـجــة ف ــي ح ــواس ـي ــب الـ ـك ــم) .وأظ ـه ــرت

عالم االتصاالت

ال ـت ـج ــارب األولـ ـي ــة ق ـ ــدرة ال ـح ــاس ــوب عـلــى
تسريع عملية التعلم وتمكني النظام من
إج ــراء عـمـلـيـ ًـات مـطــابـقــة امل ـي ــزات فــي وقــت
وجيز مقارنة بالحواسيب التقليدية.

عالم االبتكار

نظام ذكي لتشخيص فقر الدم
ي ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي جــام ـعــة بـ ــراون
ومـسـتـشـفــى رود آيــانــد فــي الــواليــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة عـلــى تـطــويــر نظام
ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـك ـشــف ع ــن ف ـقــر ال ـ ــدم من
خ ــال تحليل ص ــورة للجفن الــداخـلــي
للمريض يتم التقاطها بكاميرا هاتف
ذكي .ولتحقيق هذا الهدف ،قام الفريق
الباحث بتطوير خــوارزمـيــات ُيمكنها
ت ـح ـل ـيــل ال ـ ـصـ ــور ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـج ـفــون
السفلية لألشخاص ،واملعروفة باسم
امللتحمة الجفنية ،والتي تبدو شاحبة
عند األشخاص الذين يعانون من فقر
الدم ،حيث تم تدريب النظام باستخدام
آالف ال ـص ــور ل ـج ـفــون امل ـصــابــن بفقر
الــدم .وأثناء االختبارات ُعرضت صور
ج ــدي ــدة ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام ،وك ــان ــت نـسـبــة
صحة تشخيصه عالية جدًا.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـُ ـ ـ ــرض فـ ـق ــر ال ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ــن بــن
األم ـ ـ ــراض امل ـن ـت ـش ــرة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر في
الـعــالــم ،إذ يــؤثــر تقريبًا على  %25من
سكان العالم ،وقد يسبب الوفاة خاصة
ل ــدى ال ـف ـئــات الـضـعـيـفــة م ـثــل األط ـف ــال
وك ـ ـبـ ــار ال ـ ـسـ ــن وامل ـ ـصـ ــابـ ــن بـ ــأمـ ــراض
مزمنة .وفي هذا الصدد ،يقول الدكتور

سليم سونر ،أستاذ في جامعة براون
وه ــو م ـشــرف عـلــى ال ــدراس ــة« :أظ ـهــرت
الدراسات السابقة أن امللتحمة الجفنية
تبدو أكثر شحوبًا مع فقر الــدمُ ،
ويعد
مــؤشــر أك ـثــر دق ــة لـلـحــالــة املــرضـيــة من
راحة اليد أو الظفر ،ويمكن أن يساهم
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ت ــوف ـي ــر طــري ـقــة
س ـه ـلــة وغ ـي ــر مـكـلـفــة لـلـتـنـبــؤ بـتــركـيــز
الهيموغلوبني وتشخيص املــرض في
ُ
مراحله املبكرة».

توليد الطاقة
من العرق

يعمل باحثون في جامعة كاليفورنيا
ســان دييغو على تطوير جهاز جديد
ّ
ويتميز
يمكن ارتـ ــداؤه حــول األصـبــع
ب ـقــدرتــه عـلــى تــولـيــد ال ـطــاقــة م ــن عــرق
اإلن ـ ـسـ ــان ،وت ــوصـ ـل ــوا إلـ ــى أن ارتـ ـ ــداء
الجهاز لمدة عشر ساعات من شأنه أن
يولد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل
ســاعــة يــد إلـكـتــرونـيــة لـمــدة  24ســاعــة.
ويقول الباحثون إن الجهاز قادر على
تشغيل األجهزة اإللكترونية منخفضة
الطاقة التي تعمل في نطاق ملي واط،
مثل ساعة اليد ،لكنها ليست مناسبة
بعد لتشغيل اإللكترونيات عالية األداء
بشكل مستمر مـثــل الـهــواتــف الــذكـيــة.
ً
وتـهــدف الطريقة لجعل الجهاز قابال
لــاس ـت ـخــدام ال ـع ـم ـلــي ،ح ـتــى ول ــو كــان
يــولــد كمية صغيرة مــن الـطــاقــة تكفي
لـتـشـغـيــل ال ـم ـس ـت ـش ـعــرات وال ـشــاشــات
الصغيرة .ويعتمد الجهاز على نظام
س ـل ـبــي ل ـتــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن ت ـعــرق
أطراف األصابع حتى لو كان الشخص
ً
ً
ً
نائما أو ساكنا تماما ،ويعود ذلك إلى
أن أط ــراف األصــابــع هــي الـجــزء األكثر
ً
تعرقا فــي الجسم ،حيث يمكن لمادة
إسفنجية ذكية جمع العرق ومعالجته
بــواسـطــة ال ـمــوصــات .ويـحـتــوي عــرق
ً
اإلنسان على مستويات عالية جدا من
الالكتات الكيميائية ،وهــي عبارة عن
مــركـبــات كيميائية تصنع فــي خاليا
الـ ـعـ ـض ــاتُ ،
وي ـم ـك ــن ل ـخ ــاي ــا ال ــوق ــود
الحيوي ُ
المدمج في الجهاز امتصاص
ال ـ ــاك ـ ـت ـ ــات وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ط ــاق ــة
ً
كهربائية .ووفقا للباحثين ،ينتج كل
إصبع ما بين مائة إلــى ألــف مــرة أكثر
ً
عرقا من معظم مناطق الجسم األخرى،
ً
غير أن اإلصـبــع معرض دائـمــا للهواء
ً
لذلك يتبخر العرق عند خروجه .وبدال
من تركه يتبخر يستخدم العلماء هذا
الجهاز لتجميعه ويمكنه توليد كمية
مهمة من الطاقة.

تحليل بكاء الطفل
لتشخيص التوحد

إنترنت بسرعة  319تيرابايت في الثانية
يسعى الـخـبــراء فــي مـجــال االت ـصــاالت إلــى ابـتـكــار تقنيات جــديــدة ق ــادرة على نقل
البيانات بسرعات قياسية ،وقد تمكن باحثون من معهد ملبورن امللكي للتكنولوجيا
في أستراليا من تحقيق رقــم قياسي ،إذ بلغت سرعته  44.2تيرابايت في الثانية.
وتسمح هذه السرعة الهائلة بتنزيل محتويات أكثر من  50قرصًا من أقراص Blu-
 ray Ultra HDبسعة  100غيغابايت في ثانية واحدة فقط .وتم تحقيق هذه السرعة
على مسافة تزيد عن  75كيلومترًا من األلياف الضوئية القياسية .وفي إنجاز علمي
جديد ،تمكن علماء املعهد الوطني الياباني لتقنية املعلومات واالتصاالت ()NICT
من تحطيم رقم قياسي جديد ،حيث تمكنوا من نقل البيانات بسرعة  319تيرابايت
في الثانية ،وهي سرعة كافية لتحميل  7آالف فيلم عالي الجودة في ثانية واحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام فريق ياباني بريطاني مشترك ،في شهر أغسطس/
آب  ،2020بتطوير ألياف ضوئية قادرة على نقل البيانات بسرعة  179تيرابايت في
الثانية .وقال الفريق البحثي الياباني في تقرير نشر على موقع املعهد إنه على مدى
مكثف في جميع أنحاء العالم لزيادة معدالت البيانات
العقد املاضي تم إجراء بحث ُ
فــي أنظمة اإلرس ــال الضوئية املستخدمة فــي الشبكات الـحــالـيــة .وازداد االهتمام
باأللياف التي يبلغ قطرها  125ميكرومترًا ،مثل األلياف أحادية النمط القياسية
نظرًا لتوافقها مع البنية التحتية التقليدية للكابالت.
وخــال البحث األخير ،قــام الباحثون باستخدام ألياف ضوئية تحتوي على أربع
ً
نــوى بــدال من واح ــدة ،وأطلقوا ليزر يتكون من  552قناة بــأطــوال موجية متعددة،
ً
ليتم نقل البيانات على مسافة محاكاة تبلغ  1864ميال دون فقدان جــودة اإلشــارة
أو السرعة .وتعني هــذه النتائج املعملية أنــه باإلمكان تمديد كابالت ضوئية من
النوع الذي جرى تطويره في االختبارات ،لتنقل البيانات عبر اإلنترنت من منطقة
ألخرى حول العالم بالسرعات الجديدة .وال تزال هذه التقنية في مرحلة االختبار
والتطوير وتحتاج للكثير مــن الــوقــت قبل أن تتحول إلــى منتجات وخــدمــات على
النطاق التجاري .ومن املرجح أن تستهدف في البداية الشركات العمالقة مثل غوغل
وأمازون التي تحتاج إلى نقل البيانات بشكل عالي السرعة بني الخوادم املوجودة
في مراكز البيانات العمالقة.

جديد

زيارة لـ 11دقيقة

نجاح رحلة سياحية إلى الفضاء
نجحت الكبسولة التي حملت مؤسس موقع «أمــازون» الشهير ،جيف بيزوس ،في الهبوط
على األرض بعد إجرائها رحلة سياحية إلى الفضاء .ووصل الصاروخ الذي حمله إلى حافة
الفضاء في رحلة استغرقت  11دقيقة .وذكــرت وسائل إعــام أميركية أن جيف بيزوس (57
عامًا) كان على منت الكبسولة برفقة شقيقه مارك بيزوس ،والطيارة والي فانك البالغة  82عامًا،
وطالب فيزياء اسمه أوليفر دايمن يبلغ  18عامًا ،ليصبح األخيران أكبر وأصغر من يسافر
إلى الفضاء .وخضع طاقم الكبسولة لفحوصات طبية للتأكد من سالمتهم بعد هبوطهم إلى
األرض ،حيث ُسمع جيف بيزوس وهو يقول لحظة وصوله إنه أفضل يوم له على اإلطالق.
ُ
وتعد رحلة بيزوس أول رحلة مأهولة ملركبته الفضائية «نيو شيبرد» التي بنتها شركة «بلو
أوريجن» التابعة لبيزوس ،لخدمة السوق املزدهر لسياحة الفضاء.

نـجــح بــاح ـثــون م ــن جــامـعــة كــارولـيـنــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ت ـط ــوي ــر نـ ـظ ــام جــديــد
لــه ال ـقــدرة عـلــى تــوقــع إصــابــة األطـفــال
ب ــاضـ ـط ــراب ط ـي ــف ال ـت ــوح ــد ف ــي عـمــر
ال ـعــام ـيــن ،ب ـم ـعــدل دق ــة ي ـصــل إل ــى 96
فــي ال ـمــائــة .وبـحـســب دراسـ ــة حــديـثــة،
يـمـكــن تـشـخـيــص م ــرض ال ـت ــوح ــد من
خالل تحليل بكاء األطفال باستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي ،إذ نجحت
ُ
شــركــة نــاشـئــة تــدعــى «زاون ــدري ــم» في
تـطــويــر نـظــام ق ــادر عـلــى تــرجـمــة بكاء
األط ـف ــال وكـشــف احـتـمــالـيــة إصابتهم
بالتوحد في مرحلة مبكرة.
وأش ــار الـبــاحـثــون فــي الـشــركــة إل ــى أن
بكاء الطفل المصاب بالتوحد عادة ما
ً
ً
ً
يكون مميزا جــدا وح ـ ّـادا ويمكن رؤية
ذلــك بــوضــوح على المخطط الطيفي.
وت ــوص ـل ــت ال ـش ــرك ــة إلـ ــى أن مـحـتــوى
ً
ً
الـبـكــاء غــالـبــا مــا يـكــون متشابها عبر
الـ ـلـ ـغ ــات ب ــال ــرغ ــم مـ ــن وجـ ـ ـ ــود بـعــض
الفروقات الملحوظة في طــرق البكاء.
ومن جهة أخرى ،تطمح بعض األبحاث
إل ــى اسـتـغــال الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة في
تشخيص ومـتــابـعــة الـحــالــة الصحية
للمصابين بالتوحد ،إذ طور باحثون
ً
من الــواليــات المتحدة تطبيقا يمكنه
تشخيص مرض التوحد لدى األطفال
ً
الــذيــن تقل أعـمــارهــم عــن  16شـهــرا من
خالل تتبع حركة العين.

تحسين تشخيص الشفاء بعد السكتة الدماغية
هشام حدانة

ط ـ ــور ف ــري ــق مـ ــن ال ـع ـل ـم ــاء ن ـظ ــام ــا يـجـمــع
املـعـلــومــات مــن الـشـبـكــة العصبية لـلــدمــاغ
(االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـع ـص ـب ـي ــة) وال ـت ـع ـل ــم اآلل ــي
لتقييم وتوقع تعافي املصابني من السكتة
الـ ــدمـ ــاغ ـ ـيـ ــة .قـ ــد ت ـ ـكـ ــون بـ ـع ــض ال ـس ـك ـت ــات
الــدمــاغـيــة قــاتـلــة ،وعـنــدمــا ال ت ـكــون كــذلــك،
فإنها غالبًا مــا تــؤثــر بـشــدة على الحركة.
وتـعـتـبــر الـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة م ــن األس ـب ــاب
الــرئـيـسـيــة لــإعــاقــة طــوي ـلــة األم ـ ــد .ك ـمــا أن
ً
طريق الشفاء قد يكون طويال وصعبًا .في
أوروب ــا ،يتعافى أقــل مــن  %15مــن املرضى

ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل ،ويـ ـع ــان ــي  3.7م ــاي ــن مــن
تأثيرات مزمنة .باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر
عملية إعــادة التأهيل معقدة ،حيث يمكن
أن تـحــدث السكتات الــدمــاغـيــة فــي مناطق
مختلفة مــن الــدمــاغ ،مــا يــؤثــر على أنظمة
مختلفة مـنــه .وتظهر لــدى املــرضــى الذين
يـخـضـعــون إلعـ ــادة الـتــأهـيــل «ن ـتــائــج غير
متجانسة» ،مما يعني أن عملية التعافي
قد تكون مختلفة تمامًا من شخص آلخر.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،يـ ـق ــول ال ـب ــروف ـي ـس ــور
فريدهيلم هوميل ،عالم األعصاب« :يكمن
ال ـ ـحـ ــل فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد أف ـ ـضـ ــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
إلع ــادة التأهيل العصبي لتحسني نتائج

الـ ـع ــاج ــات ال ـ ـفـ ــرديـ ــة» .وي ـض ـي ــف فـيـلـيــب
جـيــه ك ــوت ــش ،امل ــؤل ــف الــرئـيـســي ل ـلــدراســة:
«إذا أردن ــا مــواجـهــة هــذه الـتـحــديــات أثناء
املـمــارســة السريرية اليومية ،يجب علينا
ً
أوال ت ـح ـســن ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى ت ــوق ــع نـسـبــة
التعافي الفردي» .وحاليًا ،يقود فريدهيلم
هــوم ـيــل فــري ـقــا دول ـي ــا م ــن ال ـع ـل ـمــاء الــذيــن
يتبنون نهجًا جديدًا للتنبؤ بالنتائج التي
يمكنها أن تحسن عالج السكتة الدماغية
بـشـكــل كـبـيــر .ون ـشــر ال ـبــاح ـثــون طريقتهم
التنبؤية فــي مجلة  ،Brainوال ـتــي تعتمد
ع ـل ــى أدات ـ ـ ــن م ـت ـط ــورت ــن ه ـم ــا :ال ـش ـب ـكــات
العصبية والتعلم اآللي.

ُتوج فريق
ميلووكي
باكس ،بقيادة
نجمه يانيس
أنتيتوكونمبو،
بطًال لدوري كرة
السلة األميركي
للمحترفين،
للمرة الثانية في
تاريخه واألولى
منذ  50سنة،
وذلك بعد أن
حسم سلسلة
المباراة النهائية
أمام فينيكس
صنز لصالحه (-4
 ،)2بفوزه عليه
( )98 - 105في
المباراة السادسة
في ميلووكي.

باكس البطل
ميلووكي باكس يعود إلى منصات التتويج بعد غياب  50سنة ()Getty

فيغو حول تسريبات
فلورنتينو :األمر انتهى
بمجرد اعتذاره

نونا غابرينداشفيلي
تهدي ليونيل ميسي
لعبة شطرنج ذهبية

إشبيلية وتوتنهام:
تبادل محتمل بين الميال
وخيل

اعتبر البرتغالي ،لويس فيغو ،نجم ريال مدريد
سابقًا ،أن قضية التسريبات املثيرة
اإلسباني ُ
للجدل التي نشرت مؤخرًا لرئيس النادي،
فلورنتينو بيريز ،وينتقد فيها بشدة عددًا من
نجوم النادي السابقني« ،انتهت» بعد اعتذار
الرئيس .وقال فيغو في تصريحات صحافية:
«أعتقد أن املحادثات الخاصة تحتوي على
عبارات خارجة عن السياق .لقد تحدثت معه ،وهو
اعتذر لي ،ولهذا األمر انتهى بمجرد اعتذاره».

أعلنت العبة الشطرنج الجورجية نونا
ُ
غابرينداشفيلي أنها ستهدي لعبة شطرنج بقطع
ذهبية لنجم كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي،
ردًا على إهدائها قميصًا بتوقيعه منحها إياه
الالعب في شهر حزيران /يونيو املاضي بمناسبة
عيد ميالدها الـ .80وبمناسبة االحتفال باليوم
العاملي للشطرنج ،أعلنت الالعبة الجورجية
للصحافة أنها قررت تهنئة النجم األرجنتيني
على نجاح منتخبه في «كوبا أميركا».

عرض فريق توتنهام اإلنكليزي على إشبيلية
اإلسباني دفع  25مليون يورو باإلضافة للجناح
األرجنتيني ،إيريك الميال ،مقابل الحصول
على خدمات اإلسباني بريان خيل .ووفقًا ملا
علمته وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) ،كانت إدارة
إشبيلية تفضل في البداية عدم دخول أي العب
ضمن الصفقة من أجل مبلغ مالي كبير ،إال أن
الظروف الحالية التي تمر بها جميع األندية،
ستدفع النادي اإلسباني لقبول العرض.
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افتتاح منافسات
كرة القدم
صدام بين
مصر وإسبانيا
طوكيو ــ العربي الجديد

يـلـتـقــي امل ـن ـت ـخــب األوملـ ـب ــي امل ـصــري
م ــع ن ـظ ـيــره اإلسـ ـب ــان ــي ،ع ـلــى ملعب
«ق ـبــة سـ ــابـ ــورو» ،ص ـبــاح الـخـمـيــس،
ف ــي اف ـت ـتــاح م ـنــاف ـســات ك ــرة ال ـق ــدم بــأوملـبـيــاد
طوكيو  .2020واكتمل عقد املنتخب األوملبي
امل ـص ــري ،بـعــد وص ــول ربــاعــي األه ـلــي محمد
الشناوي وطاهر محمد طاهر وصالح محسن
وأكرم توفيق ،بعد مشاركتهم مع فريقهم في
نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز.
وسيرتدي «الفراعنة» القميص األحمر ،بينما
سيلعب الـحــارس بالزي األزرق ،أمــا إسبانيا
فستظهر بالطاقم األبيض الكامل ،وسيرتدي
ح ــارسـ ـه ــا ال ـ ـ ــزي األخـ ـ ـض ـ ــر .وخ ـ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـخ ــاص ب ــاملـ ـب ــاراة ،قـ ــال شــوقــي
غريب ،املدير الفني للمنتخب املصري« :أتمنى
تحقيق الـفــوز وتقديم مـبــاراة تلبي الطموح،
نعلم مــدى قــوة منتخب إسبانيا ،بما يملكه
من عناصر مميزة ،لكن املباراة لن تكون سهلة
على الفريقني» .من جهته ،أكد أحمد حجازي،
ق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب األوملـ ـب ــي املـ ـص ــري ،أن هــدف
ال ـفــريــق تـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة .وأضـ ــاف:
«منتخب مصر بطل أفريقيا ولــديــه الـقــدرات
والخبرات واستعد جيدا لهذه املواجهة املهمة
في بداية مشواره باألوملبياد» .أما املدير الفني
ملنتخب إسبانيا ،لويس دي ال فوينتي ،فقد أقر
بصعوبة مواجهة منتخب مصر ،وأضاف في
املؤتمر الصحافي الخاص باملباراة« :إسبانيا
تحتاج الـظـهــور بأفضل ص ــورة حتى تحقق
الـفــوز ،لكن منتخب مصر فريق مميز ويملك
عال ،كما أنه بطل أفريقيا،
العبني على مستوى ٍ
وكلها أمور تصعب من مهمة إسبانيا» .وقال
دان ــي سيبايوس ،نجم إسبانيا ،إن منتخب
بالده يملك فرصة التتويج بامليدالية الذهبية
ومــرشــح لـلـفــوز عـلــى منتخب م ـصــر ،وتــابــع:
«يجب علينا أن نكون في قمة التركيز للظهور
بأفضل أداء ،خاصة أن املشاركة في األوملبياد
أمــر رائ ــع وح ــدث مـهــم» .ويتنافس املنتخبان
املصري واإلسباني في املجموعة الثالثة إلى
جانب األرجنتني وأستراليا اللذين سيلتقيان
أي ـض ــا الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس .وس ـي ـل ـعــب منتخب
مصر مـبــاراتــه الثانية يــوم األح ــد املقبل ضد
األرج ـن ـت ــن ،بـيـنـمــا يـخـتـتــم دور املـجـمــوعــات
ب ـل ـقــاء أس ـتــرال ـيــا ،األربـ ـع ــاء .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
وقبل مباراته االفتتاحية أمام اليابان صاحبة
الضيافة ،عبر ديفيد نوتواني ،مدرب منتخب

منظمو أولمبياد طوكيو عانوا من أزمة كورونا (كاريل كورت)Getty/

منتخب
السعودية
سيواجه
نظيره ساحل
العاج (كريم
جعفر/فرانس
برس)

جماهير منتخب مصر تأمل في تألق العبيها (باول إلياس/فرانس برس)

منتخب مصر يأمل في تجاوز عقبة إسبانيا (خوسي بريتون)Getty/

جـنــوب أفــريـقـيــا لـكــرة ال ـق ــدم ،عــن قلقه البالغ
على صحة العبيه ،بعد أن تضرر فريقه بشدة
بسبب إصابات فيروس كورونا.
وقال نوتواني ،في تصريحات صحافية ،في
اس ـتــاد طــوكـيــو «أك ـبــر مـخــاوفــي حــالـيــا ليس
مواجهة اليابان ،بل صحة وسالمة الالعبني».
مـشـيــرا إل ــى أن ــه أص ـبــح يـمـلــك  17الع ـبــا فقط
لــاخ ـت ـيــار م ــن ب ـي ـن ـهــم ،وأض ـ ــاف املـ ـ ــدرب ،أن
جنوب أفريقيا ستسعى إلى تعزيز التشكيلة
بـعـنــاصــر ج ــدي ــدة الس ـت ـك ـمــال م ـش ــواره ــا في
امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى .وت ــاب ــع« :س ـي ـك ــون األم ــر
ص ـع ـب ــا ل ـل ـغ ــاي ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ــذهـ ـنـ ـي ــة .لــم
ن ـكــن ن ـتــوقــع هـ ــذا امل ــوق ــف .بــذل ـنــا أق ـص ــى ما
ل ــدي ـن ــا ل ــاس ـت ـع ــداد جـ ـي ــدا لـ ـه ــذه ال ـب ـط ــول ــة».
وف ــي مـبــاريــات ال ـيــوم أي ـضــا ،يــواجــه منتخب
السعودية نظيره ساحل العاج ،وفرنسا أمام
املكسيك ،ونيوزيلندا ضد كوريا الجنوبية،
ف ـي ـمــا ي ــاق ــي م ـن ـت ـخــب ال ـ ـه ـ ـنـ ــدوراس نـظـيــره
الروماني ،على أن تجمع قمة املواجهات بني
أملانيا والبرازيل.

في فضاء األولمبياد

حديث أولمبي

السباح بيتي قوة بريطانيا
لندن ـ العربي الجديد

يؤكد السباح البريطاني ،آدم بيتي ،سيطرته
ّ
ال ـف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ع ـلــى مـســابـقــة ريــاضـيــة
واح ـ ــدة ،وه ــو الـ ــذي يـمـلــك أسـ ــرع  20توقيتًا
فــي سـبــاق  100م ص ــدرًا ،بعدما سبق للنجم
ض ـم ــان تــأه ـلــه إلـ ــى أومل ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو ،الـتــي
غد الجمعة.
تنطلق منافساتها يوم ٍ
ورف ــض بيتي الـتــأهــل إل ــى األل ـعــاب األوملـبـيــة
سطر خامس أسرع توقيت
بطريقة عادية ،بل ّ
ف ــي خ ـضــم امل ـنــاف ـســة ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،فــاحـتــل
امل ــرك ــز األول ب ــزم ــن ب ـلــغ  57.39ث ــان ـي ــة ،كما
سـ ّـجــل باسمه أس ــرع  20توقيتًا فــي التاريخ
على اإلطالق في هذه املسافة ،وذلك بعد ست
سنوات على تحطيمه الرقم القياسي العاملي
ف ــي ال ـف ـئــة ع ـي ـن ـهــا ،خـ ــال ب ـطــولــة بــريـطــانـيــا
للسباحة عام .2015
وأصبح بيتي ،خالل أوملبياد ريو  ،2016أول
بطل أوملبي بريطاني في منافسات الحوض
وذل ــك منذ عــام  ،1988كما أسـهــم فــي تحقيق
ب ــاده للميدالية الفضية فــي سـبــاق التتابع
 4مــرات  100م متنوعة ،كما فــاز آدم بجائزة
أفضل أداء لسباح شــارك في تلك األلعاب من
قبل االتحاد الدولي للسباحة (فينا) ،بعدما
ّ
املسجل باسمه
حطم الرقم القياسي العاملي
خالل التصفيات ،ومن ّ
ثم في النهائي.
ويعود رقمه القياسي العاملي الحالي (56.88
ث) إلــى بطولة العالم  ،2019التي أقيمت في

كوريا الجنوبية ،بعدما بدأ بيتي الذي يبرز
ب ــوش ــم ي ــرم ــز إل ــى ح ـي ــوان األسـ ــد ع ـلــى كتفه
األيـســر ،بــإيــاء ريــاضــة السباحة جدية أكبر،
عندما شاهد وهــو برفقة أصدقائه ،مواطنه
سباح مسابقات الصدر غريغ بنسون يتأهل
إلــى ال ــدور نصف النهائي فــي أوملـبـيــاد لندن
 .2012وعن هذا املوضوع ،قال بيتي ،لصفيحة
«ت ــاي ـم ــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة« :ك ــان ــت ت ـلــك الـلـحـظــة
ب ـم ـثــابــة م ـف ـت ــرق طـ ــرق ف ــي ح ـي ــات ــي ،وق ـ ـ ّـررت
حينها أن أتعامل بجدية أكبر مع السباحة»،
مضيفًا «كنت قد أنهيت االمتحانات املدرسية
وأنـ ـ ــوي أن أح ـت ـســي ال ـك ـح ــول وأثـ ـم ــل بــرفـقــة
أصدقائي عندما سمعت بــأن غريغ بنسون،
وهو صديق قديم من أعوامي األولى ،قد نجح
فــي بـلــوغ ال ــدور نصف النهائي فــي أوملبياد
لندن .»2012
وتــابــع «عــرفـ ُـت حينها أنني لــن أكــون سعيدًا
إن لم أبــذل قصارى جهدي في السباحة» ،ما
جعله يدخل عالم النجومية من الباب الواسع
عام  ،2014بعد فوزه بثالث ميداليات في دورة
ألعاب الكومنولث ،وتبعها بأربع ميداليات
ذهبية في بطولة أوروبا ببرلني ،التي تخللها
تحطيمه للرقم القياسي العاملي في منافسات
الصدر ملسافة 50م.
كل ذلــك إن دل على شــيء ،فهو أن بيتي سلك
ّ
ّ
مسار االنضمام إلى الكبار في عالم السباحة،
فارضًا نفسه الرقم الصعب.
تبقى املفاجأة الالفتة في حياة بيتي ما قبل

تحديث شعار المسابقة

يمتلك آدم بيتي سجًال رائعًا في عالم السباحة (ماديا مير)Getty/

يطمح السباح البريطاني
آدم بيتي لمواصلة
تحطيم أرقامه القياسية

ملعب قبة
سابورو
سيكون
مسرحًا لقمة
مصر وإسبانيا
(شوان بوتريل/
)Getty

األلقاب والنجاحات واإلنجازات ،هي ّأنه كان
يخاف من املياه في طفولته ،بعدما كشف ذلك
بقوله «كنت أخاف حتى من االستحمام» في
شرحه لعقدته التي ّ
تحولت الحقًا إلى عشق
وإبداع في التعامل مع املياه ،مضيفًا «كنت
أصرخ دائمًا عندما يحني وقت االستحمام،
إذ كــان أشـقــائــي األكـبــر مني يـقــولــون لــي إن
ّ

أسماك القرش قد تخرج من الثقب» .كان عام
 2020استثنائيًا بكل ما للكلمة من معنى،
إذ ُأج ـبــر بـيـتــي ،عـلــى غ ــرار كــل الــريــاضـيــن،
على أن يضع أحالمه األوملبية جانبًا بسبب
انتشار جائحة كورونا واضطرار املنظمني
إل ــى تــأج ـيــل أومل ـب ـي ــاد طــوك ـيــو ،لـكـنــه رفــض
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـت ـمــاريــن خ ــال ف ـتــرة الـحـظــر
ال ـكــامــل ،وق ــام بتشييد ح ــوض سـبــاحــة في
حديقته املنزلية.
ويعتبر السباح البريطاني أن نقطة ضعفه
ّ
هـ ــي ال ـ ـشـ ــوكـ ــوالتـ ــة ،وي ـع ـي ــد ن ـج ــاح ــات ــه إل ــى
مقاربته الذهنية القوية ،وهو يستعد إلطالق
كتابه الخاص ،في وقت الحق من هذا العام،
تحت عنوان «عقلية محارب» .ويكشف بيتي،
في هذا الصدد ،خالل حديثه للقناة األوملبية،
وصــولــه إل ــى قـنــاعــة «ب ــأن الــريــاضــة ال تعني
ّ
منافسًا ضد آخــر ،بل هي ما تستطيع القيام
به في عقلك الخاص» ،وعن الدافع وراء رسمه
ل ـلــوشــم ع ـلــى ذراعـ ـ ــه ،ق ــال بـيـتــي «ال ـش ـجــاعــة،
النزاهة واإليمان ...هذا ما رسمته على ذراعي.
ّإنـهــا مبادئي الثالثة األساسية التي أمضي
بها في حياتي» .وأضــاف أنه «عندما تتمكن
مــن السيطرة على طاقتك الداخلية تكتشف
الطريقة للتعبير عنها وتحويلها إلى قوة».
يضع بيتي عينًا على أوملبياد طوكيو وأخرى
عـلــى حـجــز م ـكــان ل ــه ف ــي قــائـمــة عـظـمــاء هــذه
الرياضة ،كاشفًا« :أريد أن أترك إرثًا ال ينساه
أحد ،هذه مسألة وقت ال أكثر».

طوكيو ـ العربي الجديد

وافقت اللجنة األوملبية الدولية على تحديث
ش ـعــار أومل ـب ـيــاد طــوكـيــو ،مــن «أس ـ ــرع ،أعـلــى،
أقوى» إلى «أسرع ،أعلى ،أقوى معًا» ،من أجل
عكس روح التضامن في جميع أنحاء العالم،
فــي مــواجـهــة جائحة فـيــروس كــورونــا ،التي
تسببت في تأجيل دورة األلعاب في الصيف
املـ ــاضـ ــي ،وتـ ــواصـ ــل ان ـت ـش ــاره ــا ف ــي الـ ـب ــاد.
ووافقت اللجنة األوملبية الدولية على التغيير
في جلستها التي تسبق افتتاح األلعاب يوم
غـ ٍـد الجمعة بعد عــام مــن مــوعــدهــا األصـلــي،
وبـ ـخ ــاص ــة أن دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب تـ ـق ــام وس ــط
م ـخــاوف محلية مــن ت ــردي الــوضــع الصحي
وارتفاع عدد اإلصابات بالوباء العاملي ،في
وقــت تخضع طوكيو لحالة طــوارئ صحية،
ما حتم إقامة األوملبياد خلف أبواب موصدة
في املسابقات املقررة في العاصمة ،ما يعني
أن الغالبية العظمى منها سـتـقــام مــن دون
جمهور.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني
ت ــوم ــاس بـ ــاخ ب ـع ــدم ــا نـ ــال اق ـ ـتـ ــراح تـحــديــث
ال ـش ـعــار األومل ـب ــي الـتــأيـيــد ب ــاإلج ـم ــاع« ،ن ــرى
حلوال
في كل مكان الجهد التعاوني يجلب
ً
أسرع وأفضل من العمل بشكل منفرد» .وكان
«أسرع ،أعلى ،أقوى» ،أو «سيتيوس ،ألتيوس،
ف ــورت ـي ــوس» بــالــات ـي ـن ـيــة ،ال ـش ـعــار األومل ـب ــي
منذ عام  1894عندما تم اعتماده تزامنًا مع

بناء
تأسيس اللجنة األوملبية الدولية ،وذلك ً
ع ـلــى اقـ ـت ــراح مــؤسـسـهــا ال ـفــرن ـســي ب ـي ــار دو
كوبرتان ،وباتت النسخة الالتينية للشعار
الجديد «سيتيوس ،ألتيوس ،فورتيوس».
مــن جهة أخ ــرى ،سيكون إمـبــراطــور اليابان
ناروهيتو من بني الحاضرين يوم غد الجمعة
في حفل افتتاح أوملبياد طوكيو املؤجل من
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وذل ــك بحسب مــا أعـلــن مكتبه ال ـخــاص .لكن
مسؤوال في وكالة رعاية القصر اإلمبراطوري
ً
قــال لوكالة فرانس إن اإلمـبــراطــورة ماساكو
لــن ت ـشــارك فــي الـحـفــل ال ــذي سـيـقــام ي ــوم غد
الـجـمـعــة ف ــي امل ـل ـعــب الــوط ـنــي ب ـغ ـيــاب عــامــة
الجمهور ،لكن بمشاركة قرابة ألــف مسؤول
محلي وأوملبي ودولي وممثلني عن الشركات
ال ــراعـ ـي ــة ب ـح ـســب وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة،
وال يتمتع اإلم ـبــراطــور الـبــالــغ مــن العمر 61
عــامــا ب ــأي سـلـطــة سـيــاسـيــة لـكـنــه شخصية
رمــزيــة مهمة فــي ال ـيــابــان .والـشـهــر املــاضــي،

يعكس تحديث شعار
أولمبياد طوكيو روح
التضامن مع العالم

نـفــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء يــوشـيـهـيــدي ســوغــا ما
ُي ـشــاع عــن أن نــاروهـيـتــو ك ــان «قـلـقــا» مــن أن
األلعاب األوملبية قد تزيد من تفشي فيروس
كورونا في البالد ،ناسبًا ما صدر عن القصر
اإلمبراطوري في هذا الشأن إلى رأي شخصي
مل ــدي ــر وك ــال ــة رع ــاي ــة ال ـق ـص ــر اإلمـ ـب ــراط ــوري
ي ــاس ــوه ـي ـك ــو ن ـي ـش ـي ـم ــورا .وذكـ ـ ـ ــرت ت ـقــاري ــر
إعالمية محلية أن ناروهيتو سيعطي إشارة
انـ ـط ــاق األل ـ ـعـ ــاب ،ل ـكــن املـ ـس ــؤول ف ــي وكــالــة
رعاية القصر اإلمبراطوري قال إنه ليس على
علم إذا كــان اإلمـبــراطــور سيتحدث فــي حفل
االفتتاح .واإلمبراطور الذي تولى العرش في
عام  2019هو الراعي الفخري أللعاب طوكيو
.2020
واستبعدت التقارير أن يشاهد أفراد األسرة
اإلمبراطورية أي أحــداث أوملبية أخــرى ،التي
ستقام جميعها خلف أب ــواب مــوصــدة للحد
من العدوى باستثناء املسابقات املقررة خارج
نطاق العاصمة .ووفقًا ملا ذكرته هيئة اإلذاعة
اليابانية «أن أيـتــش ك ــاي» ،فــإن اإلمـبــراطــور
سيستضيف أيـضــا زعـمــاء أجــانــب وضيوفًا
ف ــي الـقـصــر ي ــوم غ ـ ٍـد الـجـمـعــة .وس ـبــق لــوالــد
ناروهيتو ،اإلمبراطور السابق أكيهيتو ،أن
أعطى إشــارة انطالق دورة األلعاب الشتوية
ل ـعــام  1998ف ــي نــاغــانــو ،بـيـنـمــا أع ـلــن ج ــده،
اإلمبراطور هيروهيتو ،افتتاح كل من دورة
األلعاب الصيفية في طوكيو عام  1964ودورة
األلعاب الشتوية في سابورو عام .1972

األولمبي المصري مرشح للذهاب بعيدًا (خوسي بريتون)Getty/

على هامش األلعاب

عبر الملولي عن التزامه بمواصلة الدفاع عن علم تونس ()Getty

الملولي يتراجع عن االعتزال
أعلنت اللجنة األوملبية التونسية في بيان رسمي ،تراجع السباح
أسامة امللولي عن قرار االعتزال الذي اتخذه قبل أيام ،لتتأكد بالتالي
مشاركته في األلعاب األوملبية الصيفية بطوكيو .وأوضحت اللجنة
األومل ـب ـيــة الـتــونـسـيــة أن رئـيـسـهــا م ـحــرز بــوصـ ّـيــان نـجــح ف ــي إثـنــاء
املـلــولــي عــن وض ــع ح ـ ّـد ملـسـيــرتــه الــريــاضـيــة إث ــر خــافــه مــع االت ـحــاد
التونسي للسباحة ،وبحثا معا الـحـلــول املمكنة لـتـجــاوز كــل هذه
املشكالت .وعبر امللولي عن التزامه بمواصلة الدفاع عن راية تونس
ف ــي األومل ـب ـي ــاد ،فـيـمــا تـكـفـلــت الـلـجـنــة بــالـسـعــي م ــع ب ــاق ــي األطـ ــراف
امل ـع ـن ـي ــة إل ـ ــى ح ـ ــل اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ف ــي مـ ـث ــول ال ــاع ــب
ّ
( 37سنة) ،أمام لجنة مختصة في األبحاث االقتصادية في تونس،
ب ـعــدمــا واجـ ــه شـبـهــة ف ـس ــاد م ــال ــي م ــن االتـ ـح ــاد ال ـتــون ـســي .وتـمـنــت
اللجنة األوملبية التونسية كل التوفيق للبطل امللولي في مشاركته
السادسة في األلعاب األوملبية.

30

رياضة

الخميس  22يوليو /تموز  2021م  12ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2516السنة السابعة
Thursday 22 July 2021

الخميس  22يوليو /تموز  2021م  12ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2516السنة السابعة
Thursday 22 July 2021

على هامش الحدث

تقرير
هل ينجح المنتخب الفرنسي «األولمبي» في حصد الميدالية الذهبية
الثانية بعد األولى التي حققها في نسخة أولمبياد عام 1984؟ هذا هو
السؤال المطروح حاليًا قبل انطالق مشوار منتخب «الديوك» في منافسات
كرة القدم األولمبية في نسخة طوكيو 2020

انضمام غريزمان ولونغليه ودي يونغ لتدريبات برشلونة
انضم الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكليمان لونغليه ،باإلضافة للدولي الهولندي
فرينكي دي يونغ إلى تدريبات فريق برشلونة اإلسباني الذي يخوض فترة اإلعداد
للموسم الـجــديــد ( .)2022-2021وكــانــت تــدريـبــات ال ـنــادي «الـكـتــالــونــي» الصباحية
شهدت الظهور األول إلحدى الصفقات الجديدة هذا الصيف؛ الهولندي الدولي ممفيس
ديباي ،في وقت شــارك غريزمان ولونغليه ودي يونغ في تدريبات الفترة املسائية.
وكــان ديباي قد حصل على إذن من الـنــادي للغياب عن التدريبات املسائية ،بينما
كان غريزمان محط أنظار الجميع ،بعدما أصبح حديث الساعة خالل األيام األخيرة
نظرًا لألنباء املتداولة بقوة حــول دخوله في صفقة تبادلية بني برشلونة وأتلتيكو
مدريد ،بحيث يعود الدولي الفرنسي «لألتلتي» مقابل حصول «البالوغرانا» على
وصوال إلى خوض
خدمات العب الوسط ساؤول نييغيز .وسيواصل الفريق تدريباته
ً
الفريق أولــى مبارياته الودية خــال فترة اإلعــداد أمــام ناستيك تاراغونا على ملعب
«يوهان كرويف».

فرنسا «األولمبي»

الذهبية الثانية؟

رياض الترك

ُيـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي
األوملبي في منافسات كرة القدم
وعـيـنــه عـلــى ال ــذه ــاب بـعـيـدًا من
أج ــل تحقيق الــذهـبـيــة الـثــانـيــة وإث ـب ــات أن
الجيل الفرنسي الجديد قادر على صناعة
ال ـت ــاري ــخ ،مـثـلـمــا فـعــل املـنـتـخــب األول عبر
التتويج بلقب مونديال روسيا عام .2018
وسـيـلـعــب املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي «األومل ـب ــي»
في املجموعة األولــى إلى جانب منتخبات
ال ـي ــاب ــان ،ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،امل ـك ـس ـيــك ،ولــن
تـ ـك ــون م ـه ـمــة ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ـثــانــي
صـعـبــة جـ ـدًا ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن الــاعـبــن
الـشـبــاب ُاملـمـيــزيــن ،الـقــادريــن على صناعة
الـفــارق على أرض امللعب .ونجح املنتخب
ال ـفــرن ـســي «األومل ـ ـبـ ــي» ســاب ـقــا ف ــي تحقيق
امليدالية الذهبية في منافسات عام ،1984
وفي تلك النسخة ،تصدر صغار «الديوك»
املجموعة األول ــى بعد أن جمعوا  4نقاط،
مـتـقــدمــن عـلــى ك ــل م ــن تـشـيـلــي ( 4ن ـقــاط)،
ال ـنــرويــج ( 3ن ـقــاط) وأخ ـي ـرًا مـنـتـخــب قطر
بنقطة واحدة .وفي الدور ربع النهائي لعب
مـنـتـخــب فــرنـســا «األوملـ ـب ــي» ض ــد منتخب
مصر «األومل ـبــي» وتـفــوق بهدفني نظيفني،
ليواجه في الــدور نصف النهائي منتخب
يــوغــوســافـيــا ،لـيـتـفــوق بـعــد الـتـمــديــد إلــى
أش ــواط إضافية ( ،)2 – 4ويـصــل بعد ذلك
إلى املباراة النهائية ويتفوق على املنتخب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي بـ ـه ــدف ــن ن ـظ ـي ـف ــن ،وي ـح ـصــد
امليدالية الذهبية.
وخالل جميع مشاركات املنتخب الفرنسي
األوملـ ـ ـب ـ ــي ،ل ــم ي ـن ـجــح س ـ ــوى ف ــي ال ـت ـتــويــج
ب ـم ـي ــدال ـي ــة ذه ـب ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وك ـ ـ ــان حـصــد
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ستخوض فرنسا
مواجهات صعبة في دور
المجموعات للتأهل
امليدالية الفضية في أوملبياد عام  ،1900كما
حقق املركز الرابع في نسخة أوملبياد ،1920
لـيـكــون مــن ضـمــن قــائـمــة أق ــوى املنتخبات
األوملبية ُاملتوجة بذهبية كــرة الـقــدم .وفي
نـسـخــة أومل ـب ـي ــاد  ،2020س ـ ُـي ـح ــاول الـجـيــل
الفرنسي الشاب الجديد الذهاب بعيدًا في
املنافسات ومقارعة املنتخبات الكبيرة من
أجــل تحقيق امليدلية الذهبية الثانية في
التاريخ ،خصوصًا أن هناك مجموعة شابة
تلعب مع أفضل األندية األوروبيةُ ،
ويمكنها
ت ـح ـق ـيــق امل ـس ـت ـح ـيــل .م ــع األشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
منتخب فرنسا «األوملبي» وصل إلى املباراة
ال ـن ـه ــائ ــي م ــرت ــن ف ـق ــط خـ ــال م ـشــاركــات ـهــا
الـتــاريـخـيــة فــي األل ـع ــاب (فـ ــازت فــي واح ــدة
وخسرت واحدة) ،وسيكون النهائي الثالث
بمثابة مكافأة للجيل الشاب الــذي يسعى
ألن يكون الجيل الــذي يقود املنتخب األول
بعد سنوات من اآلن.
ياب مبابي يُعوضه جينياك «الهداف»
وتوفان «القناص»

سـ ُـيـشــارك املنتخب الـفــرنـســي األومل ـبــي في
منافسات كــرة الـقــدم األوملـبـيــة فــي طوكيو
 ،2020وسيلعب بتشكيلة شــابــة ُمتجددة
ت ـل ـعــب ف ــي أف ـض ــل ال ـ ــدوري ـ ــات األوروب ـ ـيـ ــة،
وستكون ُم ّدعمة باسمني كبيرين من أجل

املـنــافـســة عـلــى امل ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة الـثــانـيــة
ُاملنتظرة .وسيلعب فــي حــراســة املــرمــى كل
من بول بيرناردوني الذي يلعب مع فريق
أن ـج ـيــه ال ـفــرن ـســي ،سـتـيـفــان بــاس ـيــج ال ــذي
يـلـعــب مــع فــريــق ســانــت إت ـيــان وديـمـيـتــري
بيرترود الذي يلعب مع فريق مونبيلييه،
وف ــي خ ــط ال ــدف ــاع س ـي ـكــون ه ـن ــاك ميلفني
ب ــارد الع ــب فــريــق ل ـيــون ،أن ـطــونــي ســاســي
الع ـ ـ ــب فـ ــريـ ــق س ـ ـتـ ــراس ـ ـبـ ــورغ ،إس ـم ــاع ـي ــل
دوكـ ـ ـ ــوري الع ـ ــب ف ــري ــق ف ــال ـن ـس ـي ــان ،بـيـيــر
كــالــولــو العــب فــريــق فــالـنـسـيــان ،كليمونت
م ـي ـش ـي ـلــن الع ـ ــب ف ــري ــق الن ـ ـ ــس ،ت ـي ـمــوثــي
ب ـي ـم ـب ـي ـل ــي العـ ـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ــان
ج ـي ــرم ــان ،م ــودي ـب ــو س ــاغ ـن ــان الع ــب فــريــق
ريـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد اإلسـ ـب ــان ــي .وفـ ــي خــط
الوسط سيلعب بيكا بيكا العب فريق كان،
جـيــريـمــي غـيـلــن الع ــب ف ــري ــق س ـت ــاد ري ــن،
إن ــزو لــي فــي العــب فــريــق لــوريــانــت ،تيجي
سافانييه العب فريق مونبيلييه ،فلوريان
توفان الخبرة الــذي يملك  28سنة ويلعب
م ــع ف ــري ــق م ــارس ـي ـل ـي ــا ،ل ــوك ــاس ت ــوس ــارت
العب فريق هرتا برلني .في املقابل سيقود
خــط الهجوم الــاعــب الـهــداف ببير أنــدريــه
جينياك صاحب الـ 35سنة ،لقيادة املنتخب
الفرنسي األومل ـبــي نحو الذهبية الثانية،
وإل ــى جــانـبــه سـيـكــون ه ـنــاك ران ـ ــدال كــولــو
مواني العب فريق نانت ،إيساك ليهادجي
الع ــب فــريــق ل ـيــل ،نــاثــان ـيــال م ـبــوكــو العــب
فريق ستاد ريمس وأرن ــود نــورديــن العب
فريق سانت إتيان.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت لـ ــم يـ ـسـ ـت ــدع م ـ ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب
ٍ
الفرنسي األوملبي املهاجم الصغير الهداف
كيليان مبابي ،بسبب مشاركته في بطولة
«يــورو  ،»2020وبالتالي ُ
سيعوض غيابه

الـ ـنـ ـجـ ـم ــان ف ـ ـلـ ــوريـ ــان تـ ــوفـ ــان «الـ ـقـ ـن ــاص»
أم ــام املــرمــى وجـيـنـيــاك «الـ ـه ــداف» ال ــذي ال
وستعول الجماهير
يرحم حــراس املــرمــى.
ُ
الـفــرنـسـيــة ع ـلــى ه ــذي ــن الـنـجـمــن م ــن أجــل
ق ـي ــادة املـنـتـخــب «األوملـ ـب ــي» ن ـحــو امل ـب ــاراة
النهائية وحصد امليدالية الذهبية الثانية
ُامل ـن ـت ـظــرة ،وال ـت ــي ط ــال انـتـظــرهــا مـنــذ عــام
 ،1984بقيادة األسطورة الفرنسية السابقة
ميشيل بالتيني ،الــذي سبق أن ساهم في
تحقيق فرنسا لقب «يورو الكبار» أيضًا.

المجموعة في األولمبياد

سينافس املنتخب الفرنسي في املجموعة
ُ
ـا مــن اليابان
األول ــى القوية والـتــي تضم كـ ً
امل ـس ـت ـض ـي ـفــة وم ـن ـت ـخ ــب امل ـس ـك ـي ــك ال ـق ــوي
ومنتخب جنوب أفريقيا ،وستبدأ مشوارها
ض ــد املـنـتـخــب املـكـسـيـكــي ال ـي ــوم ف ــي ملعب
«ط ــوك ـي ــو» ال ـك ـب ـيــر ،والـ ـف ــوز األول سـيـكــون
ف ــي غــايــة األه ـم ـيــة م ــن أج ــل امل ـنــاف ـســة على
التأهل .وفــي حــال تأهل املنتخب الفرنسي
من املجموعة األولــى سيلعب ضد وصيف

«الكأس الذهبية» :قطر
متصدرة
تستعرض وتتأهل
ّ

وجه رياضي

سون يانغ
سباح صيني حقق الكثير من اإلنجازات في األلعاب األولمبية وبطوالت
العالم وسيغيب عن أولمبياد طوكيو

ستفتقد الـصــن نجمها امل ــوق ــوف ،س ــون يــانــغ ،فــي أوملـبـيــاد
طوكيو ،إال أنها ّ
تعول على عدد قياسي باملشاركني في األلعاب
ّ
املقامة لدى جارتها اللدودة اليابان ،لتحقيق النتيجة املرجوة
قبل استضافة دورة األلعاب الشتوية في بكنيُ .ويعتبر ،سون
يانغ ،من أبرز الرياضيني الصينيني .ولد في األول من شهر
كــانــون األول/دي ـس ـم ـبــر ع ــام  ،1991وه ــو أول صـيـنــي ُيـتــوج
بامليدالية الذهبية في السباحة في أوملبياد  ،2012كما أنه أول
سباح في العالم ُيحقق امليدالية الذهبية في األوملبياد وبطولة
العالم فــي كــل فئات سباقات «السباحة» بــن مسافات 200
حتى  1200متر .ووفقًا ملا ُذكر ،ستكون الحسرة األكبر لدى
الصينيني ّأنهم سيكون عليهم التعويض عن إخفاق ريو 2016
من دون نجمهم األكبر ،إذ ّ
تعرض السباح املثير للجدل ،سون
يانغ ،لإليقاف الشهر املاضي ألكثر من أربعة أعوام بعد ثبوت
مخالفته قواعد املنشطات مرة ثانية ،وتفتقد الصني ،في ظل
غياب سون ،السم دولي بارز ،لكنها ّ
تعول على املنافسة بقوة
عدة أبرزها الغطس ،كرة الطاولة ورفع األثقال.
في رياضات ّ
وشارك يانغ في األلعاب األوملبية بكني  ،2008وفي عام ،2010
ُتــوج بسباق  1500متر سباحة ُحــرة في منافسات األلعاب
اآلسيوية ،وسجل رقما قياسيا آسيويا جديدا .وفــي بطولة

لوكا روميرو بعد انضمامه إلى التسيو:
«لن أنسى مايوركا أبدًا»
ودع الالعب األرجنتيني الشاب ،لوكا روميرو ،الــذي انضم أخيرًا إلى التسيو ،فريق
مايوركا برسالة نشرت على الشبكات االجتماعية أكد فيها أنه لن ينسى «أبدًا» النادي
الــذي تأهل فيه كالعب .وأكــد لوكا ،الــذي حقق األرقــام القياسية بكونه أكثر الالعبني
شبابًا في كرة القدم اإلسبانية مع خوضه أول مباراة في دوري الدرجة األولى عند 15
سنة و 220يومًا ،في الرسالة ،أنه كان «صعبًا» له توديع النادي الذي انضم إليه عندما
كان بعمر  10أعوام .وذكر الالعب األرجنتيني ،املولود في مدينة دورانغو املكسيكية
علي توديع
ويحمل الجنسية اإلسبانية« :شكرًا ملايوركا على كل هذا الوقت .كان صعبًا ّ
النادي الذي منحني الكثير وأسرتي ،لكني آمل في إمكانية إدراككم يومًا ما أنه حان
الوقت لي الختيار طريق جديد» ،وأضاف« :لن أنسى أبدًا ما عشته في النادي مثل اليوم
الذي خضت فيه أول مباراة في دوري الدرجة األولى ،لكن أيضًا لحظات عديدة أخرى».

تــأهــل املـنـتـخــب الـقـطــري م ـت ـصـ ّـدرًا املجموعة
الــرابـعــة بعد أن حقق فــوزه الثاني فــي الــدور
األول وأثبت جهوزيته للمنافسة على اللقب
ف ــي ب ـطــولــة «الـ ـك ــأس الــذه ـب ـيــة» لـنـسـخــة عــام
 ،2021الـتــي ُي ـشــارك فيها بـمـثــابــة مــدعــو من
اتحاد «الكونكاكاف» منظم البطولة القارية.
وتـفــوق املنتخب القطري فــي امل ـبــاراة الثالثة
واألخ ـيــرة فــي دور املـجـمــوعــات على منتخب
الهندوراس بهدفني نظيفني سجلهما كل من
ُهمام أحمد في الدقيقة  25وعبد العزيز حاتم
فــي الدقيقة ( ،)4+90فــي مواجهة أهــدر فيها
النجم أكرم عفيف ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة
 .41وبهذا الفوز املهم ،تصدرت قطر املجموعة
الرابعة لبطولة «الكأس الذهبية» عن جدارة
برصيد  7نـقــاط مــن انتصارين وت ـعــادل ،في
وقت حل منتخب الهندوراس وصيفًا برصيد
 6نقاط مــن فــوزيــن وخـســارة ،ليؤكد منتخب
«الـعـنــابــي» جـهــوزيـتــه للمنافسة عـلــى اللقب
هذا الصيف.
وبعد نهاية مرحلة دور املجموعات ،ستلعب
ق ـطــر ف ــي ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي ض ــد منتخب
الـسـلـفــادور ال ــذي حــل وصـيـفــا فــي املجموعة
األول ـ ــى بــرصـيــد  6ن ـق ــاط ،ف ــي ح ــن سـيــواجــه

العالم عــام  ،2011كسر الــرقــم القياسي لسباق  1500متر
سباحة ُحــرة ،والــذي كــان ُمسجال باسم السباح األسترالي،
غراند هاكيت ،في عام  .2001وفي أوملبياد لندن عام ،2012
حقق يــانــغ ،املـيــدالـيــة الذهبية فــي سباقي  400و 1500متر
سباحة ُحرة ،ثم في بطولة العالم عام  ،2013أمسى الصيني
ثاني سباح بعد هاكيتُ ،يـتــوج بامليدالية الذهبية فــي جميع
فئات سباقات السباحة ( 800 ،400و 150مترا) ،وذلــك في
بطولة العالم.
وف ــي أوملـبـيــاد ري ــو دي جــانـيــرو ُ ،2016ت ــوج يــانــغ بامليدالية
الذهبية في سباق  200متر سباحة حرة وامليدالية الفضية
فــي سـبــاق  400مـتــر سـبــاحــة ُح ــرة .وبـعــد تتويجه فــي فئة
ال ــ 200متر ،أكمل السباح الصيني عروضه القوية وفــاز في
جميع الفئات املتاحة في السباحة ُ
الحرة .وفي بطولة العالم
ُ
عام ُ ،2017توج يانغ بلقب العالم في سباق  200متر ،ثم ُتوج
للمرة الثالثة تواليًا في سباق الـ 400متر ،وأمسى ثاني سباح
ُيحقق هذا الرقم بعد األسترالي ،إيان تورب ،في عام .2003
وفي بطولة العالم عام  ،2019دافع عن ألقابه في فئتي 200
و 400متر ،ونجح في تحقيق امليدالية الذهبية في الفئتني.
رياض...

قطر تنافس على اللقب في هذه النسخة
()Getty

منتخب الهندوراس منافسه القوي املكسيك،
فــي م ـبــاراة سـتـكــون حـمــاسـيــة .وعـلـيــه ،يملك
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـقـ ـط ــري ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة لـتـخـطــي
منتخب السلفادور املتواضع والوصول إلى
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي وان ـت ـظ ــار ال ـفــائــز من
مــواجـهــة املنتخبني األمـيــركــي والـجــامــايـكــي،
وتصبح
في نتيجة من املمكن أن تكون رائعة ُ
تــاريـخـيــة ل ــو وص ــل «ال ـع ـنــابــي» إل ــى امل ـب ــاراة
النهائية للمنافسة عـلــى ال ـكــأس .وف ــي إطــار
منافسات نفس املجموعة ّ
تفوق منتخب بنما
ُ
على منتخب غرينادا ( ،)1 - 3لينهي مشوار
الدور األول في املركز الثالث برصيد  4نقاط،
ويفشل في التأهل إلى الدور ربع النهائي.
كوستاريكا تُسقط جامايكا
وتتأهل من الصدارة

أن ـهــى املـنـتـخــب الـكــوسـتــاريـكــي م ـش ــواره في
دور املجموعات من منافسات بطولة «الكأس
الذهبية» في الصدارة وتأهل إلى الــدور ربع
النهائي ،وذلك إثر تفوقه على منافسه منتخب
جامايكا الذي كان ُيقاتل من أجل املركز األول
أيضًا الــذي ُيسهل املواجهة في الــدور املقبل.
وكان كل منتخب يحتاج للفوز من أجل إنهاء
منافسات الــدور األول في الـصــدارة ،إذ يملك
كوستاريكا  6نقاط وجامايكا نفس الرصيد،
إال أن املنتخب الكوستاريكي كانت له الكلمة
األخيرة ،وتفوق بهدف نظيف سجله الالعب
براين رويــز ،في الدقيقة  ،53ليمنح منتخبه
النقطة التاسعة والتأهل من املركز األول ،في
وق ــت بـقــي مـنـتـخــب جــامــايـكــا ثــانـيــا برصيد
 6ن ـقــاط .وب ـهــذه الـنـتـيـجــة سـيــواجــه منتخب
كوستاريكا نظيره الكندي الــذي حل وصيفًا
فــي املجموعة الثانية ،بينما يلعب منتخب
جامايكا مباراة في غاية الصعوبة ضد أحد
أب ــرز املــرشـحــن للظفر بلقب بطولة «الـكــأس
الــذه ـب ـيــة» املـنـتـخــب األم ـيــركــي ،والـ ــذي يملك
مـجـمــوعــة م ــن ال ـن ـجــوم ال ـق ــادري ــن عـلــى حسم
املواجهة بدون معاناة كبيرة.
م ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن م ـن ـت ـخــب كــوس ـتــاري ـكــا
يريد املنافسة على اللقب هذا العام وال يريد
الخروج من الدور ربع النهائي أمام املنتخب
الكندي ،في وقت ُ
سيحاول منتخب جامايكا
ّ
صناعة مفاجأة كبيرة والتفوق على أميركا
القوية والــوصــول إلــى الــدور نصف النهائي.
وفي مباراة ثانية من نفس املجموعة ،تفوق
منتخب سورينام على منتخب غواديلوبي
( ،)1 - 2وودع االثنان معًا من دور املجموعات.
رياض...

امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة (نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا ،ك ــوري ــا
الجنوبية ،الهندوراس ورومانيا) ،وبالتالي
سـتـكــون أي مــواجـهــة فــي مـتـنــاول املنتخب
الفرنسي ُاملدجج بالنجوم واألسماء الشابة
القادرة على حسم األمور على أرض امللعب.
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي مــن
املــركــز الثاني سيلعب ضــد األول مــن نفس
املجموعة (الثانية) وأيضًا طريقه لن تكون
صعبة للوصول إلــى الــدور نصف النهائي
فــي مـنــافـســات ك ــرة ال ـقــدم األومل ـب ـيــة ،وعليه

املنافسة على امليدالية الذهبية الثانية بعد
تحقيق األولى في عام .1984
ُ
ويعتبر املنتخب الفرنسي مــن املرشحني
لـ ـتـ ـخـ ـط ــي دور املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات حـ ـ ـت ـ ــى ل ــو
كــانــت مـجـمــوعـتــه صـعـبــة جـ ـدًا ،ألن ــه يملك
العـ ـب ــن ش ـب ــاب ــا ذوي خـ ـب ــرة ي ـل ـع ـبــون فــي
أفـ ـض ــل ال ـ ــدوري ـ ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ــادري ــن
على التفوق وتقديم كرة قدم ُممتعة وقوية
عـلــى أرض املـلـعــب فــي أول  3مـبــاريــات من
دور املجموعات.

حققت فرنسا
الميدالية
الذهبية مرة
واحدة عام
)Getty( 1984

فاشيّو التسيو يهددون هيساغ بسبب أغنية «بيال تشاو»
هدد بعض أعضاء روابط مشجعي األولتراس لفريق التسيو اإليطالي النجم املنضم
أخيرًا للفريق ،األلباني ،السيد هيساغ ،بسبب غنائه أغنية «بيال تشاو» ،رمز املقاومة
املناهضة للفاشية ،أثـنــاء معسكر الـنــادي اسـتـعــدادًا للموسم الـجــديــد .وكـتــب بعض
جماهير الـنــادي العاصمي مــن «األول ـتــراس» على الفتة معلقة على جسر فــي رومــا
في منطقة كورسو فرانسيا« :هيساغ دودة ،التسيو فاشي» .كما توجه العديد من
املشجعني املتعصبني إلى معسكر «النسور» في أورونزو دي كادوري (فينيتو ،شمال
شرقي إيطاليا) لتوجيه تهديد ضد املــدافــع .وأدان التسيو بشدة ما حــدث في بيان
وصــف فيه الفتة األولـتــراس بأنها «مخزية»ّ ،
وعبر عن تضامنه مع هيساغ ،الالعب
السابق في صفوف إمبولي ونابولي والذي تم ضمه مجانًا خالل امليركاتو الصيفي
الحالي .وبحسب البيان فإن «التسيو يدين بشدة الالفتة املخزية ضد الالعب السيد
هيساج .إنها ليست الحلقة األولــى من هذا القبيل .لن نقف إلى جانب من ينكر قيم
الرياضة .نحن نقف إلى جانب رياضيينا».
إبراهيم دياز :ألوان ميالن تستحق العطاء بنسبة %100
أكد املهاجم اإلسباني ،إبراهيم دياز ،املعار من فريق ريال مدريد إلى ميالن ،أن ألوان
النادي اإليطالي «تستحق العطاء بنسبة  ،»%100معربًا عن «سعادته الشديدة» للعب
مرة أخرى في فريق «الروسونيري» بعد التجربة التي خاضها املوسم املاضي .وقال
إبراهيم في مقابلة نشرها نادي ميالن« :إنني سعيد للغاية بالعودة هنا في هذا النادي
الكبير ميالن وسعيد بكل ما قمنا به العام املاضي .لكن حان اآلن موسم آخر سأبذل
فيه قـصــارى جـهــدي .هــذه األل ــوان تستحق الـعـطــاء بنسبة  %100وه ــذا مــا سأقوم
به» .وسيرتدي الالعب اإلسباني القميص رقم  10بعد انتقال الالعب التركي هاكان
تشالهان أوغلو إلى فريق إنترميالن ،وهو األمر الذي اعترف بأنه «يحتاج إلى مسؤولية
كبيرة وقيمة ألنه رقم فريد».
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هوامش

منذ الساعات األولى الفتتاح مهرجان الرطب في دولة قطر قبل أسبوع ،توافد مئات من المواطنين والمقيمين إلى الخيمة
المكيّفة الضخمة ،حيث يُقام ،بهدف شراء أصناف مختلفة بأسعار رمزية

الدوحة ـ أنور الخطيب

ل ـل ـعــام الـ ـس ــادس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ّ
نــظ ـمــت وزارة ال ـب ـلــديــة والـبـيـئــة
ال ـق ـط ــري ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إدارة
سوق واقف ،مهرجان الرطب الذي انطلق
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس ع ـش ــر مـ ــن ي ــولـ ـي ــو /ت ـمــوز
بالتزامن
الجاري في الدوحة .وهو يأتي
ّ
مع موسم إنتاج الرطب في البالد ،ليمثل
احتفالية من شأنها تلطيف قيظ الصيف
وزرع ال ـب ـه ـج ــة فـ ــي نـ ـف ــوس امل ـت ـس ـ ّـوق ــن
ّ
ومحبي الرطب بأنواعه.
وتشارك في املهرجان ،الذي يستمر حتى
الثالثني من يوليو 80 ،مزرعة محلية إلى
ّجــانــب «ش ــرك ــة ح ـصــاد ال ـغ ــذائ ـي ــة» ،علمًا
أن ــه يــأتــي مــن ضمن الجهود الــرامـيــة إلى
تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ،وال ـح ــرص على
تطوير قطاع الزراعة ،بما في ذلك النخيل،
ودعــم أصـحــاب امل ــزارع واملهتمني ّبزراعة
الرطب ،واالرتـقــاء بأصنافهّ ُ .يذكر أنــه في
املــوســم املــاضــي ،وبسبب تفشي فيروس
مهرجان
كــورونــا الجديد ،استعيض عن
ّ
ال ــرط ــب ال ـخــامــس ب ـم ـهــرجــانــات مـصــغــرة
أقيمت في األسواق واملتاجر الكبرى .وقد
شــاركــت  100مــزرعــة فــي تـلــك الفعاليات،
باعت أكثر من  200طن من الرطب.
وللرطب والتمور فوائد عديدة ،خصوصًا
عـنــدمــا تــؤكــل ط ــازج ــة .فـهــي ت ـمـ ّـد الجسم
ب ــال ـط ــاق ــة وت ـت ـم ـ ّـي ــز ب ـق ـي ـم ـت ـهــا ال ـغ ــذائ ـي ــة
ّ
الـعــالـيــة ،عـلـمــا أن كـيـلــوغــرامــا واح ـ ـدًا من
ال ـت ـمــور يـ ـ ّ
ـزود الـجـســم ّبـنـحــو ثــاثــة آالف
سعرة حرارية ،فيما تمثل السكريات نحو
 80في املائة من وزن التمور .وهي تحتوي
عـلــى نـســب عــالـيــة م ــن األم ـ ــاح املـعــدنـيــة،
مـثــل الـكــالـسـيــوم وال ـفــوس ـفــور والـكـبــريــت
والـبــوتــاسـيــوم ،والـعـنــاصــر ال ـن ــادرة ،مثل
ال ـحــديــد وال ـن ـح ــاس واملـنـغـنـيــز وغـيــرهــا،
إلــى جانب األلـيــاف والــدهــون والـبــروتــن.
ومرحلة الــرطــب هــي املرحلة التي تصير
ّ
الثمار فيها حلوة املــذاق ّ
ولينة ،علمًا أن
ّ
التمر ُيـسـ ّـمــى «الــرطــب» فــي مناطق عــدة.
ّ
ُي ــذك ــر أن ب ـل ــوغ م ــرح ـل ــة ن ـض ــوج ال ـث ـمــار
َ
ت ـس ـت ـغــرق م ــا ب ــن أس ـب ــوع ــن إلـ ــى أرب ـعــة
أسابيع تقريبًا بحسب الظروف املناخية.
وكـ ــان مــديــر س ــوق واقـ ــف مـحـمــد الـســالــم
ّ
قــد أف ــاد ب ــأن املـهــرجــان يفتح أبــوابــه أمــام
الزائرين يوميًا ،من الساعة الرابعة عصرًا
مساء ،فيما ُت َّ
ً
شدد
وحتى الساعة العاشرة
اإلج ــراءات االحترازية الخاصة بمكافحة
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،مـ ــن ق ـب ـي ــل االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـك ـمــامــة
والتباعد االجتماعي أو الجسدي .كذلك،
ّ
فــإن الدخول إلى خيمة املهرجان يقتصر
ّ
على املحصنني بلقاح مضاد لكوفيد19-
أو الذين يحملون نتيجة سالبة لفحص
ّ
ج ـهــة أخ ـ ــرى إلـ ــى أن
كـ ــورونـ ــا .ول ـف ــت م ــن ّ
املـ ـ ـ ــزارع املـ ـش ــارك ــة ت ــوف ــر م ـخ ـت ـلــف أنـ ــواع
الـ ـ ــرطـ ـ ــب امل ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة ،مـ ـث ــل «الـ ـخـ ـنـ ـي ــزي»
و«ال ـب ــرح ــي» و«ال ـش ـي ـشــي» و«ال ـخ ــاص»،
ُ
والـتــي تـبــاع بــأسـعــار منافسة لنظيرتها
في خارج املهرجان.
وع ـلــى رف ــوف مــن الـخـشــب وف ــي عـلــب من
ُ
الـكــرتــون ،تـعـ َـرض أن ــواع ع ـ ّـدة مــن الــرطــب،
مـ ـنـ ـه ــا «ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص» ،واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن أف ـض ــل
أصـ ـن ــاف الـ ـتـ ـم ــور ،الـ ـ ــذي ي ــأت ــي م ـتـ ّ
ـوســط
ّ
الحجم وبـلــون أصـفــر .وهــو يمثل  65في

مهرجان الرطب
 80مزرعة محلية شاركت في مهرجان هذا العام (معتصم الناصر)

تلطيف قيظ الصيف في الدوحة

باختصار
ّ
يمتد مهرجان الرطب
الذي تنظمه وزارة
البلدية والبيئة القطرية
بالتعاون مع إدارة
سوق واقف بالدوحة
َ
أسبوعني
ملدة
َّ ■ ■ ■
ُينظم سنويًا بالتزامن
مع موسم إنتاج الرطب،
ّ
ليمثل احتفالية من
شأنها تلطيف قيظ
الصيف وزرع البهجة
ّ
املتسوقني
في نفوس
ّ
ومحبي الرطب
■■■
يهدف إلى تحقيق
األمن الغذائي والحرص
على تطوير قطاع
الزراعة بما في ذلك
النخيل ودعم أصحاب
املزارع واملهتمني
بزراعة الرطب

امل ــائ ــة م ــن م ـحــاص ـيــل ن ـخ ـيــل دول ـ ــة قـطــر،
ُ
وي ـ َـع ـ ّـد م ــن األص ـن ــاف ال ـت ـجــاريـ ّـة املـمـتــازة
ّ
املرغوبة في األسواق ،ال سيما أنه يحتفظ
ب ـن ـك ـه ـتــه ال ـط ـ ّـي ـب ــة ع ـن ــد ت ـخ ــزي ـن ــه ل ـف ـتــرة
طويلة .إلــى جانب «ال ـخــاص»ّ ،
ثمة نوع
آخ ــر مــن الـتـمــور يـسـ ّـمــى «ال ـس ــري» ،يأتي
كـبـيــر الـحـجــم وب ـل ــون أص ـفــر ك ــذل ــك .ومــن
ّ
متوسط
أبرز األنــواع األخــرى «الشيشي»
ّ
متوسط
الحجم بلون أصفر ،و«البرني»
الحجم إلى صغير بلون أصفر يميل إلى
ب ـنــي ،و«ال ـخ ـض ــري» كـبـيــر ال ـح ـجــم بـلــون
أحمر يميل إلى بني ،و«الصقعي» كبير
ال ـح ـجــم ب ـل ــون ذه ـب ــي ي ـم ـيــل إلـ ــى أص ـفــر،
و«املبروم» كبير الحجم بلون أحمر يميل
ّ
متوسط الحجم بلون
إلى بني ،و«الرزيز»
بـنــي ،و«الـخـنـيــزي» صغير الحجم بلون
أحمر يميل إلى بني ،و«النغال» متوسط
الـ ـحـ ـج ــم ب ـ ـلـ ــون أح ـ ـمـ ــر ي ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ب ـن ــي،
و«ال ـل ــول ــو» صـغـيــر الـحـجــم ب ـلــون أصـفــر،
و«الـ ـف ــرض» م ـتـ ّ
ـوســط الـحـجــم ب ـلــون بني
ّ
غامق ،و«البرحي» متوسط الحجم بلون
أصفر يميل إلى بني.
وتعمل وزارة البلدية والبيئة القطرية من
أجل زيــادة أعــداد مــزارع النخيل وتوسيع
املزارع القائمة وتزويد املواطنني بفسائل
ال ـن ـخ ـيــل ذات اإلن ـتــاج ـيــة ال ـعــال ـيــة وال ـتــي
ّ
تتميز بجودة إنتاجها .كذلك ،تعمل إدارة

البحوث الزراعية في ال ــوزارة على إنتاج
فسائل تنتج ثمارًا على مدار موسم الرطب
ً
ً
كــامــا ،فضال عن توزيع آالف من شتالت
النخيل على منازل املواطنني سنويًا.
وق ــد ص ـ ّـرح مـســاعــد مــديــر إدارة ال ـشــؤون
ال ــزراعـ ـي ــة عـ ـ ــادل ال ـي ــاف ـع ــي ،ع ـل ــى هــامــش
ّ
م ـهــرجــان ال ــرط ــب ،أن ه ــذا امل ـهــرجــان عــاد
مـجــددًا إلــى موقعه فــي ســوق واق ــف ،فيما
تـهــدف الـ ــوزارة مــن خــال إقــامــة مـثــل هــذه
امل ـه ــرج ــان ــات إل ــى إي ـج ــاد م ـنــافــذ تـســويــق
ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ـ ـ ــردود اقـ ـتـ ـص ــادي ألص ـح ــاب
املزارع من بيع محاصيلهم ،وكذلك توفير
املـنـتــج املـحـلــي مــن الــرطــب والـتـعــريــف بــه.
وحول الدعم الذي ّ
تقدمه الوزارة ألصحاب
ّ
امل ــزارع ،أوضــح اليافعي أن إدارة الشؤون
ال ــزراع ـي ــة ت ـضـ ّـم وحـ ــدة خــاصــة بــالـعـنــايــة
بأشجار النخيل من أجل املحافظة عليها
ّ
وحمايتها من كل اآلفــات .أضاف اليافعي
ّأن اإلدارة ّ
تقدم كذلك إلى أصحاب املزارع
عبوات لجمع التمور زنــة  20كيلوغرامًا،
ُ
ويــدعـمــون بعبوات تسويقية ،إلــى جانب
ت ـث ـب ـيــت ال ـك ـه ــرب ــاء ملـصـلـحـتـهــم ودع ـم ـهــم
ب ــال ـح ــراس ــة ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي م ـق ــاب ــل رس ــوم
ّ
رم ـ ــزي ـ ــة .ولـ ـف ــت الـ ـي ــافـ ـع ــي إلـ ـ ــى أن حـجــم
االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي م ــن ال ــرط ــب امل ـح ـلــي بلغ
 76ف ــي امل ــائ ــة .وي ـه ــدف م ـهــرجــان الــرطــب
إلــى تحسني التسويق املحلي للمنتجات

الزراعية القطرية ،إيمانًا من وزارة البلدية
والبيئة بأهمية التسويق لتحسني جودة
اإلنتاج الزراعي وتقليل الفاقد ،األمر الذي
ّ
يؤدي إلى طلب متزايد على تلك املنتجات،
ويساهم في تحفيز املزارع على استخدام
ّ
املتطورة في املجال
التكنولوجيا الحديثة
الزراعي ،فيزيد اإلنتاج ويعزز جودته.
ّ
تجدر اإلشــارة إلــى أن إحـصــاءات رسمية
ّ
تفيد ب ــأن مـتــوســط ع ــدد أش ـجــار النخيل
ف ــي دولـ ــة قـطــر ي ـت ــراوح م ــا ب ــن  650ألــف
شـجــرة و 700ألــف مــزروعــة على مساحة
 2.2ألف هكتار ،أي نسبة  17في املائة من
مجمل األراضــي الزراعية في الدولة التي
تبلغ  13ألف هكتار .ومن املتوقع أن يبلغ
ّ
إنـت ّــاج التمور هــذا الـ َعــام  34ألــف ط ــن ،ما
يمثل نموًا بنسبة اثنني في املائة سنويًا.
وكان اإلنتاج في عام  2019قد وصل إلى
 30ألــف طن بنسبة ّ
نمو مماثلة وبنسبة
اكتفاء ذاتي آمن وصلت إلى  90في املائة.
وتـسـتــورد دول ــة قطر سنويًا نحو أربعة
ّ
آالف ط ـ ــن م ــن الـ ـتـ ـم ــور ،وت ـ ـصـ ـ ّـدر بـعــض
األنـ ـ ــواع ع ـبــر «ش ــرك ــة ح ـص ــاد ال ــزراع ـي ــة»
ال ـتــي يـنـتــج مـصـنــع «نــاف ـكــو» الـتــابـ ُـع لها
عشرات األصـنــاف .وكــان نافكو قد أنشئ
وي َع ّد مصنع التمور ّ
في عام ُ ،1995
األول
في الــدولــة ،مع طاقة إنتاجية من التمور
ّ
تفوق  2200طن سنويًا.

وأخيرًا
أعياد المقبرة
سعدية مفرح

مـنــذ س ـنــوات قـلـيـلــة ،أصـبـحـ ُـت أع ـ ّـد نـفـســي صديقة
امل ـق ـب ــرة .أزورهـ ـ ــا ف ــي أوق ـ ــات الـ ـف ــرح ،فــأجــدنــي وقــد
استعدت معنى الحياة تحت ظالل املوت .لم أكن ،قبل
حياتي،
رحيل والدتي رحمها الله ،قد زرت مقبرة في
ً
ُ
مررت بمقبرة املدينة التي أسكنها مصادفة
وكنت إن
ُ
َّ
ناظري ،وأسرعت بخطواتي ألتجاوز املكان.
أشحت
لــم أع ــرف عـنــوانـهــا بــدقــة .ولــذلــك كـنــت أفــاجــأ أحيانًا
بالالفتة املرفوعة فوق بوابتها الرئيسة ،لتشير إليها،
فيعتريني فزع ّ
خفي من سيرة املوت .لكنني عندما
ودعــت والــدتــي ،وألقيت على وجهها النظرة األخيرة
فــي ضـيــافــة املـقـبــرة ،أصـبــح ذل ــك امل ـكــان مــألــوفــا جـدًا
بالنسبة ّ
فرصة
إلي .كنت بعدها أحاول استغالل كل
ٍ
للذهاب إليه فأذهب .وكانت أعيادي تبدأ وتنتهي به،
ً
بــاملـكــان ال ــذي أصـبــح جميال وأنـيـقــا وهــادئــا بــأكــوان
ّ
املتراصة في نظام بارد .حفظت أماكن
القبور الرملية
الشجيرات التي تناثرت هنا وهناك ،لتحظى بظاللها
ب ـعــض ال ـق ـبــور دون غ ـيــرهــا ،وت ـم ـ ّـرن ــت ع ـلــى تمييز

ّ
خاطفة
لحظات
أصوات الطيور التي تحط عليها في
ٍ
ٍ
كانت كافية لتأخذ منها لونها الباهت.
عندما رحــل شقيقي رحـمــه الـلــه قبل سنة تقريبًا،
تـ ّ
ـرسـخــت مـكــانــة املـقـبــرة ذات ـهــا فــي وجــدانــي عنوانًا
أث ـي ـرًا وضـ ــروريـ ــا .س ـي ـكــون ع ـنــوانــي ال ــدائ ــم حـتـمــا،
ولكنه حتى ذلــك الــوقــت اآلتــي أصبح عـنــوان بهجتي
مناسبة تحيل
املنتقاة في فرحة العيد ،وبهجة كل
ٍ
إل ــى جـغــرافـيــات املـقــابــر وال ـط ــرق املــؤدي ــة إلـيـهــاْ ،
وإن
على سبيل املجاز أحيانًا .في زيارتي املقبرة أخيرًا،
صـبــاح عـيــد األض ـحــى امل ـب ــارك ،بـعــد غـيــاب شهرين
تـقــريـبــا ،اكتشفت أن الـطــريــق إل ــى ا ًلـقـبــر األول الــذي
اعـتــدت زيــارتــه أصـبــح أكـثــر سـهــولــة ويـسـرًا مــن ذي
قبل .أمـ ّـر بخفة بني القبور في دروب ترابية ضيقة
حفظتها ،حتى لم أعد أخشى ،كما كنت في البدايات،
ّ
املتعجلة في واحد من القبور .حفظت
أن تقع خطواتي
الشواهد وأصبح أهلها أصدقائي الساكنني في هيبة
ّ
املــوت .أمــا تلك القبور التي فضل ذوو أصحابها أن
تبقى بال شواهد ،فقد كنت أميزها بالحدس وحدها،
لـتـكــون إشــاراتــي املـسـتـمـ ّـرة نـحــو طــريـقــي إلــى القبر

األول فالقبر الثاني .ال طقوس خاصة بي في زيارة
الـقـبــر ســوى الـســام الـنــابــع مــن قـلــب ت ـ ّ
ـورم بالشوق
والوله .أجلس ألتلو ما أجــده يجري على لساني من
آيات القرآن الكريم ،بينما تنغرس ّأصابع بني حبيبات
الرمل والحصى األبيض التي تغطي القبر.
كــم يبدو املــوت أليفًا عندما يحيط بمن نـحـ ّـب! وكم
تبدو القبور أنيقة ومؤنسة عندما تحوي أجسادهم!
كــانــت درج ــة ال ـحــرارة تـتـجــاوز األرب ـعــن ،على الرغم

كم يبدو الموت أليفًا عندما
نحب! وكم تبدو
يحيط بمن
ّ
القبور أنيقة ومؤنسة عندما
تحوي أجسادهم!

ساعات الصباح األول ــى ،عندما
من أننا ما زلنا ًفي ً
استشعرت برودة حانية ،تنبعث من قلب كومة الرمل
ّ
تغطي قبر أخــيّ ،
بحنان بالغ أصابعي.
لترب َت
التي
ٍ
ً
ُ
ابتسمت قليال للفكرة ،لــوال أن شغلني نحيب ابنته
بالقرب مني! لم تكتشف بعد ،هذه الفتاة العشرينية،
مـعـنــى أن يـغـيــب عـنــا أحـبــابـنــا إل ــى األبـ ــد ،بينما هم
بالقرب مني إلى الحد الذي نغمس فيه أصابعنا في
ما يغطي أجسادهم من رمال!
تخليت عن فكرة البكاء منذ زيارتي الثانية للمقبرة
بـعــد رح ـيــل وال ــدت ــي ،ول ــم أع ــد أب ـكــي الح ـقــا .الـغــريــب
ّ
بمجرد ًأن
أن فرحًا خفيًا يندفق فــي أنـحــاء روحــي
تقترب السيارة من بوابة املقبرة ،فأكاد أشـ ّـم رائحة
تشبه رائحة الشوق املستعر في أطراف الفؤاد.
املوت ..الفكرة الغريبة التي تنهي حياة بشرية كاملة
لتكون الخاتمة ،فال تكون سوى البداية الحقيقية لهذه
الحياة في وجود آخر .بعيد وقريب في الوقت نفسه،
ولكنه وج ــود نـهــائــي .الـحـيــاة مــا زال ــت مـجـ ّـرد عبور،
ّ
والـعـ ّـبــارون ما زالــوا يحتاجون هــذه املقابر ،ليؤكدوا
إيمانهم دائمًا بتلك الحقيقة الكبيرة.
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