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المباحثات النووية

منع فيسبوك عشرات المنشورات المتضامنة مع غزة  )سعيد خطيب/فرانس برس(

رت األمم املتحدة، أمس الخميس، من أّن جائحة 
ّ
حذ

كــورونــا زادت مــن تعاطي املــخــدرات حــول العالم 
وشّجعت الزراعة غير املشروعة للخشخاش، مع 
املثال،  تداعيات قد تستمر لسنوات. على سبيل 
 80 من  أكثر  تنتج  التي  أفغانستان،  في  ُسّجلت 
فــي املــائــة مــن األفــيــون الــعــاملــي، زيـــادة بنسبة 37 
لزراعة  املائة في مساحة األرض املستخدمة  في 
الخشخاش، وهي غالبًا الخيار الوحيد للطالب أو 
ب 

ّ
القن تعاطي  إلــى  باإلضافة  العمل  من  العاطلني 

الهندي )حشيشة الكيف(، ازداد كذلك االستخدام 
غــيــر الــطــبــي لــلــمــنــتــجــات الــصــيــدالنــيــة فـــي بــلــدان 

ــــرى، صـــّرحـــت املــســتــشــارة  عـــديـــدة. مـــن جــهــة أخـ
األملانية أنجيال ميركل، أمس الخميس، بأّن أوروبا 
تــســيــر »عــلــى جــلــيــد رقـــيـــق« فـــي مــعــركــتــهــا ضــّد 
»حاجتنا  على  مشّددة  الجديد،  كورونا  فيروس 
إلى البقاء يقظني... فمتحّورات الفيروس الناشئة 
الــهــنــدي، هــي جرس  املــتــحــّور  حديثًا، خصوصًا 
املتحّور  الــحــذر«. فهذا  ــي 

ّ
تــوخ لنا ملواصلة  إنـــذار 

ــحــَرز في 
ُ
امل التقّدم  يــهــّدد بتراجع  الــعــدوى  شديد 

ــــابـــــات. وكـــــان مــســؤولــو  ــيـــاق الـــحـــّد مـــن اإلصـ سـ
الصحة في االتحاد األوروبــي قد لفتوا في وقت 
ل 90 في املائة 

ّ
سابق إلى أّن هذا املتحّور قد يمث

مــن مجموع اإلصــابــات فــي دول االتــحــاد بحلول 
الحاجة  على   

ّ
يـــدل مــا  وهــو  آب،  أغسطس/  نهاية 

إلـــى تــحــصــني أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الـــنـــاس. في 
سياق متصل، دعا وكيل وزارة الصحة اإليطالي 
بييرباولو سيليري إلى »عدم اإلفراط في القلق« 
من املتحّور دلتا، مضيفًا في تصريحات إذاعية، 
أمــــس الــخــمــيــس، أّن »إكــــمــــال عــمــلــيــة الــتــحــصــني 
هــو األمـــر األكــثــر فعالية«. ولــفــت إلــى أّن »حــاالت 
االســـتـــشـــفـــاء فــــي بــريــطــانــيــا ال تـــتـــزايـــد بــشــكــل 
فعاليته«.  يثبت  ني 

َ
بالجرعت التحصني  وأّن  كبير 

باستمرار.  إلينا  تصل  »املــتــحــّورات  أّن  وأوضـــح 

الوافدين  وفحص  وحظره  السفر  تقييد  يمكننا 
باإلضافة إلى إجــراءات أخرى نلجأ إليها إلبطاء 
ــه 

ّ
وصــــول الــفــيــروس والـــحـــّد مــن انــتــشــاره، إال أن

يبقى موجودًا. بالتالي ال انعدام للمخاطر مع هذا 
ى كثيرًا«. تجدر اإلشارة إلى 

ّ
الفيروس الذي يتفش

 180 ى 
ّ
تخط عامليًا  كورونا  إصابات  إجمالي  أّن 

ألــف إصــابــة، مــن بينها نحو 165  مليونًا و500 
ى عدد 

ّ
مليونًا و180 ألف حالة تعاٍف، فيما تخط

ألــف وفـــاة، بحسب  الــوفــيــات ثالثة ماليني و900 
بيانات عّداد »وورلد ميترز« أمس الخميس. 

)فرانس برس، أسوشييتد برس، آكي(

الحدث

إسرائيل تضغط لفرض شروطها

الجمعة  25 يونيو/ حزيران 2021 م  15  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2489  السنة السابعة

Friday 25 June 2021

عباس كيارستمي... دروب الحرية
تحت عنوان »عباس كيارستمي، دروب الحرية«، يقام معرُض استعادٍة ألعمال المخرج 

اإليراني السينمائية والتصويرية، في »مركز جورج بومبيدو« الباريسي. ]22ـ23[

دفعت االنقسامات في 
السلطة السودانية رئيس 

الوزراء عبد اهلل حمدوك 
لطرح مبادرة للحل، وسط 

شكوك بنجاحها.
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إعادة إعمار غزة: االحتالل يتـراجع ويتحسب لمواجهة

مع تحّول السياسة اإلسرائيلية بعد تسلم حكومة نفتالي بينت السلطة في تل أبيب 
والدول  إيران  بين  المتبلور  االتفاق  على  للتأثير  إسرائيل  تسعى  نتنياهو،  بنيامين  من 
الكبرى للعودة إلى االتفاق النووي، وفرض شروطها عبر التلويح باحتفاظها بورقة 

التحرك العسكري ضد طهران

صالح النعامي
واشنطن ـ العربي الجديد

في الوقت الذي دلت فيه املعطيات 
األخـــيـــرة عــلــى قـــرب حــصــول اتــفــاق 
بـــــن الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وإيــــــــران 
ــفــــاق الــــنــــووي، عــلــى الـــرغـــم من  إلحـــيـــاء االتــ
بــقــاء خـــافـــات قـــد تــؤجــل أي تــفــاهــمــات في 
ــرز فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة تــكــثــيــف  ــ فـــيـــيـــنـــا، بــ
إسرائيل جهودها عبر لقاءات مع مسؤولن 
أمــيــركــيــن لــلــتــأثــيــر عــلــى االتـــفـــاق املــتــبــلــور 
ــلـــويـــح بـــإبـــقـــاء  ــتـ ــا، مــــع الـ ــهــ ــروطــ وفـــــــرض شــ
وذلك  قائمًا،  طهران  ضد  العسكري  الخيار 
بالتوازي مع مؤشرات على وقوف االحتال 
وراء هجوم استهدف األربعاء مبنى ملنظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية، لتوجيه رسالة إلى 

األطراف املشاركة في مفاوضات فيينا.
وذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية أمس الخميس 
اإلسرائيلي  الجيش  أركـــان  هيئة  رئيس  أن 
الــواليــات املتحدة  الــذي زار  أفيف كوخافي، 
األميركين في  املسؤولن  عــددًا من  والتقى 
الــجــمــعــة، أبلغ  الــيــوم  الــتــي ينهيها  زيـــارتـــه 
هؤالء أن إسرائيل تعكف حاليًا على إعداد 
إيــــــران وال تستبعد  عــســكــريــة ضـــد  خــطــط 
اســتــخــدامــهــا حــتــى فـــي حــــال عــــادت الــقــوى 
ــى االتـــــفـــــاق الــــنــــووي.  ــ الـــعـــظـــمـــى وإيــــــــــران إلــ
وحــســب اإلذاعــــة، فقد طــالــب كوخافي إدارة 
جـــو بـــايـــدن بـــإطـــالـــة مــــدة الــعــمــل بــاالتــفــاق 
وعــدم   2030 الــعــام  بعد  ليتواصل  املتبلور 

تحديد صاحيته بوقت محدد.
ــتــــعــــاون مــع  ــد وصـــــف الــ وكــــــان كـــوخـــافـــي قــ
الواليات املتحدة ضد إيران بأنه »استثنائي 
ونقل  النوعية«.  »ذروتـــه  وبلغ  نطاقه«  فــي 
بــيــان للجيش اإلســرائــيــلــي مــســاء األربــعــاء 
العسكري  »الــتــعــاون   

ّ
إن قوله  كوخافي  عــن 

مـــع الــجــيــش األمــيــركــي هـــو اســتــثــنــائــي في 
نطاقه ووصــل إلى ذروتــه النوعية«. وتابع 
املــــشــــتــــرك واملــــركــــزي  »الـــــهـــــدف   

ّ
أن الــــبــــيــــان 

للجيشن هو إيران، التي تعمل على إنشاء 
وتــأســيــس قــــوات إرهــابــيــة فـــي الــعــديــد من 
الــــدول فــي جميع أنــحــاء الــشــرق األوســــط«. 
وبحث كوخافي مع مستشار األمن القومي 
األمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان فــي »الــتــمــوضــع 
اإليــــــــرانــــــــي فــــــي أنــــــحــــــاء الــــــشــــــرق األوســــــــط 
وإخــــفــــاقــــات االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الــــحــــالــــي«. 
عرض  اإلسرائيلي،  الجيش  بيان  وبحسب 
لقائه مــســؤولــن أميركين  كــوخــافــي خــال 
»الطرق املمكنة ملنع إيران من امتاك قدرات 

نووية عسكرية«.
إلـــى  »وااله«  مــــوقــــع  نـــــــّوه  ــاق،  ــيــ ــســ الــ وفــــــي 
ــتــــي يـــعـــقـــدهـــا مـــســـؤولـــون  أن الــــلــــقــــاءات الــ
ــيـــون مــــع نـــظـــرائـــهـــم األمـــيـــركـــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى االتــفــاق املتبلور. 
وأشار املوقع إلى أن التحركات اإلسرائيلية 
الـــحـــالـــيـــة تــعــكــس الــــتــــحــــّول الــــــذي أدخــلــتــه 
حكومة نفتالي بينت على أنماط التعاطي 
الــنــووي، على اعتبار أن رئيس  مع االتفاق 
الــســابــق بــنــيــامــن نتنياهو رفــض  الـــــوزراء 
ــبـــار املــــســــؤولــــن الــعــســكــريــن  ــكـ الـــســـمـــاح لـ
ــــن بــــــــإجــــــــراء اتــــــــصــــــــاالت مـــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
األمــيــركــيــن بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى االتـــفـــاق. 
ونقل املوقع عن مسؤولن إسرائيلن قولهم 
أبيب تحاول  تــل  فــي  الجديدة  الحكومة  إن 
التأثير على االتفاق املتبلور »عبر اتصاالت 

هادئة«.
في هذا الوقت، لفتت قناة التلفزة الرسمية 
اإلســرائــيــلــيــة »كـــــان« إلــــى أن الــهــجــوم على 
مصنع إيراني األربعاء هو أول قرار يتخذه 
نــفــتــالــي بــيــنــت بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة رئــيــس 
»املــــوســــاد« الـــجـــديـــد دفـــيـــد بـــرنـــيـــع. وكــانــت 

طــهــران قــد أعــلــنــت األربـــعـــاء إحــبــاط عملية 
ــريـــب« كـــانـــت تــســتــهــدف مــبــنــى تــابــعــًا  »تـــخـ
مؤكدة  الــذريــة،  للطاقة  اإليــرانــيــة  للمنظمة 
أنها لم »تتسبب بأي ضرر«. وأشارت وكالة 
أطــراف  »عــلــى  يقع  املبنى  أن  إلــى  »تسنيم« 
كيلومترًا   50 نحو  ُبعد  )على  كــرج«  مدينة 
غـــرب طـــهـــران(. لــكــن صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم 
بوست« اإلسرائيلية قالت أمس إن »العملية 

ــــي شـــأن  ــلــــيــــة فـ ــّدلــــت الـــــشـــــروط اإلســــرائــــيــ ــبــ تــ
مــلــف إعــــادة اإلعـــمـــار فــي قــطــاع غـــزة بــعــد أن 
كـــان االحـــتـــال متمسكًا بــمــبــدأ »اإلفـــــراج عن 
جندين أسيرين ورفات جندين آخرين، قبل 
السماح ببدء إعادة اإلعمار«. وكشفت اإلذاعة 
اإلسرائيلية أمس الخميس أن العرض الذي 
ســيــقــدمــه الـــوفـــد اإلســرائــيــلــي الــــذي سيتجه 
ــبـــوع املــقــبــل، فـــي حـــال استمر  لــلــقــاهــرة األسـ
ــادة إعـــمـــار غــزة  ــ ــهــــدوء، يــتــمــحــور حــــول إعــ الــ
الجنود  الحصول على معلومات عن  مقابل 
األسرى لدى حركة »حماس«، وهو ما يمثل 

تراجعًا إسرائيليًا. 
ــــول أســـبـــاب الـــتـــراجـــع اإلســـرائـــيـــلـــي، نقل  وحـ
مــوقــع »أكــســيــوس« األمــيــركــي عــن مسؤولن 
إسرائيلين ودبلوماسين غربين تخّوفهم 
من أن يؤدي تعثر املفاوضات غير املباشرة 
بن تل أبيب وحركة »حماس« لتثبيت وقف 
ــزة، إلـــى تــجــدد املــواجــهــة  إطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
بـــن الــطــرفــن، مـــع الــعــلــم أن املـــوقـــع نــقــل عن 

التخريبية« ألحقت أضرارًا جسيمة. ولفتت 
الصحفية إلى أنه »على الرغم من أن إيران 
زعمت طوال األربعاء أن التخريب فشل ولم 
ــرار أو إصـــابـــات، إال  يتسبب فــي وقـــوع أضــ
أن لدينا مــؤشــرات قوية بخاف ذلــك، على 
الــرغــم مــن أنـــه لــيــس لــديــنــا طــريــقــة للتأكيد 
بشكل مستقل«. وأضــافــت »املــوقــع الــذي تم 
الهجوم عليه كــان على األرجــح أحــد مواقع 
تــصــنــيــع أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي اإليــرانــيــة، 
لبرنامج طهران  انتكاسة كبيرة  مما يعني 

لتخصيب اليورانيوم لألسلحة النووية«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــجــنــرال عـــامـــوس يــادلــن، 
ــابـــق لــشــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
العسكرية اإلسرائيلية، في مقابلة مع إذاعة 
الجيش، إن تل أبيب من خال هذا الهجوم 
تــريــد إيــصــال رســالــة إلــى الــواليــات املتحدة 
والقوى املشاركة في مفاوضات فيينا بأنها 
غير ملزمة بهذا االتفاق وليست طرفا فيه. 
ــاف أن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــشــدد  ــ وأضـ
مــن خـــال هـــذه الــعــمــلــيــة عــلــى أن اعــتــبــارات 
التي ستحدد طابع  اإلسرائيلية هي  األمــن 

األنشطة التي تقوم بها.
 
ً
ــر، كــشــف »وااله« عــن أن كــا وفـــي ســيــاق آخـ

دبلوماسين غربين، قولهم إن رئيس حركة 
»حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــــزة يــحــيــى الــســنــوار، 
رفـــض آلــيــة عــرضــهــا املــنــســق الــخــاص لألمم 
الــشــرق األوســط  الــســام فــي  املتحدة لعملية 
أمــوال إعادة  تور وينساند، تتعلق بصرف 
اإلعمار في غزة. وأوضــح موقع »أكسيوس« 
أن قــطــر تــعــهــدت بــتــقــديــم 500 مــلــيــون دوالر 
إلعادة إعمار غزة، وأن العقبة الرئيسية هي 
كيفية تــحــويــل املــبــلــغ إلـــى غــــزة. وأضــــاف أن 
إعمار  إعــادة  عملية  بتعليق  تهدد  إسرائيل 
غزة إذا لم ُيسجل تقدم بشأن عودة أسيرين 

تحتجزهما حماس، ورفات جندين.
وتزامنت األنباء حول إعادة اإلعمار مع كشف 
»كـــان«،  الرسمية  اإلســرائــيــلــيــة  التلفزة  قــنــاة 
مساء األربعاء، أن رئيس هيئة أركان الجيش 
أفيف كوخافي، أبلغ مستشار األمن القومي 
احتمااًل  هــنــاك  أن  األمــيــركــي جيك سوليفان 
»مــعــقــواًل« فــي أن تــنــشــب مــواجــهــة عسكرية 
جديدة بن إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فـــي غـــــزة. مـــع الــعــلــم أن أحــــد أهــــــداف زيــــارة 
التباحث  فــي  يتمثل  واشنطن  إلــى  كوخافي 
مــع كــبــار مــســؤولــي اإلدارة األمــيــركــيــة حــول 
الــحــاجــة إلـــى تــعــويــض الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
خال  استنفدت  التي  والذخيرة،  العتاد  عن 
ــزة، ال سيما  الـــعـــدوان األخـــيـــر عــلــى قــطــاع غــ
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
منظومة الدفاع الجوية »القبة الحديدية« في 
اعتراض الصواريخ املنطلقة من القطاع. في 
السياق، طلب ويسناند أمس، من »الجميع 
القيام بدورهم لتحقيق االستقرار وتجنيب 
تصعيد مدمر في غزة، معتبرًا أن اتفاق وقف 
األعمال العدائية بن إسرائيل و»حماس« ال 

يزال هشًا للغاية.
وفي السياق حذر موقع »وااله« من إمكانية 
تفجر صــدام جديد بــن إســرائــيــل وغـــزة، في 
أعقاب دعوة الفصائل في القطاع الجماهير 

من الواليات املتحدة وإسرائيل أجرتا أخيرًا 
اتــــصــــاالت أمــنــيــة تـــهـــدف إلــــى دراســــــة سبل 
تزويد  على  القائمة  إيــران  مواجهة سياسة 
املنظمات املقربة منها في املنطقة بطائرات 
با طيار وصواريخ موجهة. وفي تقرير أعّده 
معلقه السياسي براك رفيد، أوضح املوقع أن 
وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار واشنطن قبل ثاثة 
تزويد  يمثله  الــذي  التهديد  لبحث  أسابيع 
إيـــران منظمات فــي الــعــراق، ســوريــة، اليمن، 
دون طيار وصواريخ  من  بطائرات  ولبنان، 
مــوجــهــة، مــنــوهــًا إلـــى أن الــوفــد اإلســرائــيــلــي 
ــيـــركـــيـــن خــطــطــًا ملــواجــهــة  عـــــرض عـــلـــى األمـ
ــذا »الـــخـــطـــر وتـــحـــيـــيـــده«. ونـــقـــل رفـــيـــد عن  هــ
مسؤولن أميركين قولهم إن واشنطن وتل 
إيــران  نقل  بقلق كبير بسبب  أبيب تشعران 
تقنيات عسكرية متقدمة تتعلق بالطائرات 
با طيار والصواريخ تحديدًا إلى جماعات 
اليمن،  فــي  الــحــوثــيــن  لــهــا، ال سيما  حليفة 
ومنظمات في العراق وســوريــة، وحــزب الله 
ــرز املـــســـؤولـــون األمــيــركــيــون  ــ فـــي لــبــنــان. وأبـ
مـــخـــاوف واشــنــطــن وتـــل أبــيــب مـــن إمــكــانــيــة 
ــران في  ــ نــجــاح الــجــمــاعــات املــتــحــالــفــة مـــع إيـ
تنفيذ هجمات »دقيقة« بواسطة طائرات با 

الفلسطينية إلى التظاهر على طول السياج 
الــــحــــدودي الـــيـــوم الــجــمــعــة، احــتــجــاجــًا على 
ــزة.  ــ ــار املـــــفـــــروض عـــلـــى غـ ــة الــــحــــصــ ــلــ مــــواصــ
ونــقــل املــوقــع عــن مــصــادر أمــنــيــة إسرائيلية 
ــن تـــســـارع  ــ ــمـــاس »لـ ــة حـ ــركـ تــرجــيــحــهــا أن حـ
إلــى قلب الــطــاولــة رأســـًا على عقب مــن خال 
إطاق الصواريخ على العمق اإلسرائيلي، بل 
ستبدأ أواًل بالتظاهرات العنيفة على السياج 
الحدودي«. وحسب املوقع فإن اجتماعًا أمنيًا 
برئاسة وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــمـــشـــاركـــة نــائــب  ســيــعــقــد الــ
ــــال زامـــيـــر ورئـــيـــس جــهــاز  رئـــيـــس األركــــــان أيـ
تامير هايمن  أمــان  العسكرية  االستخبارات 
ومــنــســق أنــشــطــة الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة في 
الفلسطينية املحتلة غسان عليان.  األراضــي 
تهدف  اتخاذ خطوات  يتم  أن  املوقع  وتكّهن 

إلى تهدئة األوضاع على جبهة غزة.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  رت 

ّ
ــذ مــن جــهــتــهــا، حــ

في القطاع عقب اجتماع لها، مساء الثاثاء، 
االحـــتـــال مـــن املــمــاطــلــة والــتــبــاطــؤ فـــي كسر 
الحصار عن غزة، وعدم االلتزام باإلجراءات 
التي تم االتفاق عليها سابقًا، أو إعاقة إعادة 
اإلعــمــار، مؤكدة أن املقاومة لن تصمت على 
الفصائل، خال اجتماع  ما يحدث. واتهمت 
لها في غزة، املنسق الخاص لعملية السام 
الــشــرق األوســـط، بما وصفته بالتماهي  فــي 
مـــع الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة خــــال زيــارتــه 

لغزة.
ــــادة اإلعــمــار  وال تــقــتــصــر الــخــافــات عــلــى إعـ
ــزة، بـــل امـــتـــدت إلــــى مــلــف االســتــيــطــان  ــ فـــي غـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وفـــي الــســيــاق، 
اعتبرت الحكومة األردنية، أمس، أن سياسة 
ــة فـــــي األراضــــــــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــان اإلســ ــطــ ــيــ ــتــ االســ
الفلسطينية »تقّوض جهود التهدئة وفرص 
ــــام«. وأفــــــــادت فــــي بــيــانــهــا أن  ــــسـ تــحــقــيــق الـ
»سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األراضي 

طيار وصواريخ موجهة من دون أن تتمكن 
منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها.

ــلــــت شــبــكــة  ــقــ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وفــــيــــمــــا نــ
»بلومبيرغ« عن مسؤول في إدارة بايدن لم 
الــعــودة إلــى املحادثات  تسمه أنــه من املمكن 
بشأن برنامج إيران النووي بدءًا من األسبوع 
املقبل، وأن اإلدارة األميركية مستعدة للعودة 
إلى محادثات فيينا بمجرد أن تصبح القيادة 
في طهران جاهزة، فإن تطورًا آخر برز أمس 
قد يؤثر على املفاوضات، وهو انتهاء االتفاق 
ــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  املــؤقــت بــن إيـ
الذرية، ملراقبة األنشطة النووية اإليرانية، من 
دون اإلعــان عن تجديده، حتى عصر أمس 
االتفاق في  إلى هذا  التوصل  الخميس. وتم 
21 فبراير/شباط على أن يظل ساريًا ثاثة 
تمديده شهرًا  على  الطرفان  اتفق  ثم  أشهر، 
فــي 24 مــايــو/أيــار املــاضــي. وأجـــرت الوكالة 
ــران لــتــمــديــد الــعــمــل بــه مــرة  مــبــاحــثــات مــع إيــ
أخرى، لكن لم يتم اإلعان عن تمديده. ونقلت 
وكالة »رويترز« عن دبلوماسين أنه في حال 
عــدم تمديد االتــفــاق، فــإن ذلــك قــد يثير أزمــة 
ــعـــّرض لــلــخــطــر املــفــاوضــات  دبــلــومــاســيــة ويـ

الرامية إلحياء االتفاق النووي.

الفلسطينية املحتلة، سواء بناء املستوطنات 
أو توسعتها أو مصادرة األراضي أو تهجير 
قانونية«.  أو  شرعية  ليست  الفلسطينين، 
»يقوض  اإلسرائيلي  االستيطان  أن  وأكـــدت 
جــهــود الــتــهــدئــة، وتــحــقــيــق الـــســـام الــشــامــل 
والــعــادل، وفـــرص حــل الــدولــتــن على أســاس 
ــاء الــبــيــان  ــ قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. وجـ
ــداة مــصــادقــة إســرائــيــل عــلــى 31  األردنــــــي، غــ
مخططًا للبناء في املستوطنات املقامة على 
املحتلة،  الغربية  بالضفة  فلسطينية  أراض 
أول من أمس األربعاء، للمرة األولى في عهد 

حكومة نفتالي بينت.
ــوري لــحــركــة  ــ ــثـ ــ ــلـــس الـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد املـــجـ
القائم  العادل  بالسام  التزامه  أمــس،  »فتح« 

عــلــى تطبيق الــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــراراتــهــا، 
واستعداده لانخراط بأي جهد دولي يقود 
إلنهاء االحتال، وتجسيد االستقال الوطني 
الفلسطيني في دولة فلسطن املستقلة على 
الشرقية.  الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا   1967 حـــدود 
وجاء موقفه بعد اختتام أعمال دورة املجلس 
ــثــــوري الـــثـــامـــنـــة، الـــتـــي اســـتـــمـــرت بــرئــاســة  الــ
الرئيس محمود عباس على مدار 3 أيام، في 
قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة 
رام الله، بعنوان: »القدس عاصمتنا وعنوان 
»املــجــلــس«:  وقـــّدر  شعبنا«.  وحــريــة  هويتنا 
»الـــحـــراك اإليــجــابــي فــي الــســاحــة األمــيــركــيــة، 
وســنــعــمــل عــلــى تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل والــعــمــل 
ــك مـــن مــصــلــحــة فلسطينية  ــا فـــي ذلــ فــيــهــا ملـ

عليا تقصر أمد االحتال وتضع عليه املزيد 
مــن الــضــغــوط، وتــرفــع مــن مــنــســوب التأييد 
بمواجهة  فلسطن  فــي  واالســتــقــال  للعدالة 
سياسة التطهير العرقي الذي تمارسه قوات 

االحتال«.
الرئيس  االيــجــابــيــة إلدارة  بــاملــواقــف  ورحـــب 
العربية  اللجنة  يــايــدن، ودعــا  األميركي جــو 
لــــلــــبــــدء بــــتــــحــــرك جــــــــدي إلنــــــهــــــاء االحـــــتـــــال 
اإلسرائيلي، وقال: »فلم يعد ممكنًا استمرار 
ــم، ويـــجـــب وقــــف االســتــيــطــان  ــائـ ــقـ الـــوضـــع الـ
واالجـــــــتـــــــيـــــــاحـــــــات وحـــــــصـــــــار قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
في  القانونية  غير  اإلسرائيلية  واإلجــــراءات 
لــديــنــا بتوسيع  املــحــتــلــة، وال مــانــع  الـــقـــدس 
إضافة  خاصة،  الرباعية  للجنة  عليه  متفق 
كــل مــن مــصــر واألردن«. وأكـــد املــجــلــس على 
ــوة عـــبـــاس الســتــئــنــاف الــــحــــوار الــوطــنــي  ــ دعـ
ــاق عـــلـــى بــرنــامــج  ــفــ فـــــــورًا، لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
ســيــاســي يــنــهــي االنـــقـــســـام، ويــنــجــز الــوحــدة 
لــلــوطــن، مثمنًا دور  الــســيــاســيــة  الــجــغــرافــيــة 
مــصــر بــرعــايــتــهــا الـــدائـــمـــة ودعــمــهــا الــكــامــل 
لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وشـــــّدد على 
العاصمة  تبقى  املحتلة  الشرقية  الــقــدس  أن 
ــة فـــلـــســـطـــن، وعـــلـــى املــجــتــمــع  ــدولــ ــة لــ ــ ــــديـ األبـ
الدولي الضغط على حكومة االحتال إللغاء 
في  خاصة  فيها،  القانونية  غير  اتــهــا  إجــراء
حي الشيخ جراح، وسلوان، وكذلك األمر وقف 
تدنيس باحات األقصى وإزالة العقبات التي 
تصنعها إســرائــيــل ملــنــع إجــــراء االنــتــخــابــات 
ــار  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة. وأشــ
املــجــلــس إلـــى أن »حــركــة فــتــح تــؤكــد عــلــى أن 
منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي 
الوحيد لشعبنا، هي الوطن املعنوي للشعب 
العربي الفلسطيني، ونرحب برغبة من يريد 
االلتحاق بها من فصائل العمل الفلسطيني 

على نفس األسس«.
)العربي الجديد، األناضول(

تلويح بالخيار العسكري 
لدفع واشنطن إلى 

القبول بمطالب تل أبيب

)Getty( التعاون مع الواليات المتحدة ضد إيران بأنه استثنائي )وصف كوخافي )يسار

إسرائيل هددت بتعليق إعادة اإلعمار )األناضول(

ناصر السهلي

أبرز السجال البرملاني السويدي أخيرًا، 
بعد مساهمة اليسار في حجب الثقة 
عن حكومة يسار الوسط فيه، اسمني 

في معسكري اليسار والليبراليني، 
نوشي )ميهرنوشي( دادغستار 
ونيامكو آسولي سابوني. وتقود 

الشخصيتان حزبي »اليسار« )يساري 
اشتراكي( و»الشعب الليبرالي«. 

ودادغستار ولدت ألبوين الجئني من 
إيران في معسكر لجوء سويدي عام 
1985. أما سابوني فهي ابنة الجئني 

من زائير سابقًا، الكونغو الديمقراطية 
حاليًا، ووصلت إلى السويد عام 1981. 
تبوأت مناصب وزارية منذ عام 2011، 

مثل »الدمج واملساواة« و»التعليم«. 
نافست على زعامة حزبها »الشعب 

الليبرالي« وأصبحت زعيمته منذ 2019. 
وعلى الرغم مما أثارته من جدل، بسبب 

انفتاحها على التعاون البرملاني مع 
الحزب الشعبوي »ديمقراطيو السويد«، 
إال أنها أثبتت حضورها البراغماتي في 

السياسة املحلية. 
هذا النموذج السويدي في التعاطي 

مع »املواطنني الجدد« )وهو مصطلح 
رسمي للقادمني إليها( لم يظهر 
فجأة، بل مّرت البالد في عملية 

تنقيح ثقافي وسياسي. في املقابل، 
تغرق الدنمارك في خطاب سياسي 
إعالمي مقيت عن »األجانب«، كما 
يطلق عليهم السياسيون ولو من 
الجيل الثاني. ففي حني تحاصر 

استوكهولم، بالثقافة اليومية واملمارسة 
السياسية، الحركة الشعبوية تضيع 
كوبنهاغن الوقت وتهدر الطاقات في 

التنافس على مصطلحات »غيتو« 
و»غرباء« و»جيل ثان وثالث«. والالفت 

في الحالتني السويدية والدنماركية 
ذهاب استوكهولم، إلى لغة املواطنة، 
بينما تصر كوبنهاغن على النبش 

في تعريف املواطنة بناء على األصل 
العرقي. بالتالي ليس غريبًا، ومن على 

منبر البرملان الدنماركي، التحريض 
على أجيال ولدت وكبرت في اململكة 
باعتبارهم »ليسوا دنماركيني، وإن 

ولدوا هنا وحملوا الجنسية«، كما يلتقي 
ساسة حزبي »الشعب الدنماركي« 

و»البرجوازية الجديدة« الشعبويني، دون 
تنديد من رئيسة حكومة »االجتماعي 

الديمقراطي« ميتا فريدركسن. وما 
يفرق الثقافة السياسية في استوكهولم 

وكوبنهاغن أنه في األخيرة يتلمس 
يسار الوسط الحاكم الخطاب القومي 

املتعصب، وعلى لسان فريدركسن، 
إرضاء للناخبني، فيما في استوكهولم 

يصبح أمرًا طبيعيًا وعاديًا جدًا أن 
ال يكون اسم وهيئة وخلفية قيادتني 
نسويتني لحزبني سياسيني جوهر 

القضية، بل مساهمتهما في تحقيق 
مصالح البلد ومستقبل املجتمع.

تراجع االحتالل اإلسرائيلي 
عن شروطه في ملف 

إعادة إعمار قطاع غزة، 
مطالبًا بالحصول على 
معلومات عن أسيرين 

إسرائيليين وعن رفات 
جنديين آخرين فقط 

ال إطالقهم، وسط 
تحسبه الحتمال تجدد 

المواجهات

اقتحاماتهم  الخميس،  أمس  اإلسرائيليين،  المستوطنين  عشرات  جّدد 
األوقاف  دائرة  وأفادت  اإلسرائيلية.  الشرطة  بحراسة  األقصى،  للمسجد 
المسجد  اقتحموا  مستوطنًا   76« بأن  المحتلة  القدس  في  اإلسالمية 
ــة  ــرط ــش ــى، بـــحـــراســـة ال ــ ــص ــ األق
ــة«. وذكــــرت وكــالــة  ــي ــل ــي ــرائ اإلس
أن  )وفــــا(،  الفلسطينية  ــاء  ــب األن
عضو  ــقــيــادة  ب الــمــســتــوطــنــيــن، 
غليك،  يهودا  المتطرف  الليكود 
باب  جهة  مــن  المسجد  دخــلــوا 
ــوالت  ــذوا ج ــف ــم ن ــة، ث ــارب ــغ ــم ال
اســتــفــزازيــة فــي بــاحــاتــه، إلــى أن 

غادروه من جهة باب السلسلة.

اقتحام األقصى

رام اهلل ـ العربي الجديد

فـــجـــر إعــــــان وفــــــاة الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
نــزار بــنــات، أمس  الفلسطيني املــعــارض 
الــخــمــيــس، بــعــد اعــتــقــالــه مـــن قــبــل األمـــن 
من  الجنوبية  املنطقة  فــي  الفلسطيني 
الغربية  الضفة  جنوبّي  الخليل  مدينة 
املـــحـــتـــلـــة، احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة، قــامــت 
قـــــــوات األمـــــــن بـــقـــمـــعـــهـــا، فـــيـــمـــا حـــاولـــت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــخــفــيــف مــن 
التوتر، عبر إعانها تشكيل لجنة  حدة 
ــزار بــنــات  ــ ــاملـــوضـــوع. ويـــعـــد نـ تــحــقــيــق بـ
ــًا في  نــاشــطــًا ســيــاســيــًا، ومــعــارضــًا الذعــ
ونهجها،  الفلسطينية  للسلطة  انتقاده 
واالعتداء  السياسي  لاعتقال  وتعرض 
عليه أكــثــر مــن مـــرة. وكـــان تــرشــح ضمن 
»الــحــريــة  عليها  أطــلــق  انتخابية  قــائــمــة 
ــابــــات  ــتــــخــ والــــــكــــــرامــــــة«، وذلـــــــــك فـــــي االنــ
التشريعية التي ألغيت بقرار من الرئيس 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس بــــعــــد مــــنــــع االحــــتــــال 
اإلسرائيلي إجراءها في القدس املحتلة، 
ـــ22 من  وكـــان مــن املــفــتــرض عقدها فــي الـ
مايو/أيار املاضي. وقال عمار بنات، ابن 
الجديد«،  لـ«العربي  نــزار، في حديث  عم 
ــردًا وضــابــطــًا  ــوة مــكــونــة مـــن 25 فــ  »قــ

ّ
إن

مــن جــهــازي األمـــن الــوقــائــي واملــخــابــرات 
العامة قامت )فجر أمس( بتفجير أبواب 
بــيــت الــعــائــلــة فـــي مــنــطــقــة جــبــل جــوهــر 
بــالــخــلــيــل حــيــث تـــواجـــد نـــــــزار«. وأشــــار 
 »الــقــوة األمــنــيــة وجــهــت ضربات 

ّ
إلــى أن

مــــن عــتــلــة حـــديـــديـــة وهـــــــــراوات خــشــبــيــة 
على رأس نــزار بمجرد استيقاظه، وقام 
عــنــاصــرهــا بــــرش 3 عــلــب غــــاز فــلــفــل في 
وجهه«. وتابع: »لم ينته األمــر عند ذلك 
قــامــوا بتجريده مــن مابسه،  بــل  الــحــد، 
ــربــــوه أثـــنـــاء جــــره إلــى  ثـــم ســحــلــوه وضــ
ــال وشـــتـــمـــوه وأهــــانــــوا  ــقــ ــتــ ســــيــــارة االعــ
ــانــــت الــــدمــــاء تــســيــل مـــنـــه«.  عـــائـــلـــتـــه، وكــ
وطـــالـــبـــت عــائــلــة بـــنـــات بــلــجــنــة تحقيق 
على رأسها طبيب من العائلة وعضوية 
طبيب من هيئات حقوق اإلنسان، وعدم 
يتبع  في مركز تشريح  تشريح جثمانه 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــمــعــت قـــوات 
األمـــــن الــفــلــســطــيــنــي تـــظـــاهـــرة ومــســيــرة 
ــنـــات، حــاولــت  ــاة بـ ــ احــتــجــاجــيــة عــلــى وفـ

الفلسطينية  الرئاسة  مقر  إلى  الوصول 
الغربية،  الضفة  وســط  الــلــه  رام  بمدينة 
املــشــاركــون  وردد  الــتــقــدم.  مــن  ومنعتها 
فـــــي املــــســــيــــرة هــــتــــافــــات ضـــــد الـــســـلـــطـــة 
عباس،  محمود  ورئيسها  الفلسطينية 
ومنها »ارحل ارحل يا عباس«، »وحلوا 
نفذ  السياق،  عنا«. وفي  السلطة وحلوا 
ابن  دوار  على  احتجاجية  وقفة  نشطاء 
رشد وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة 

الغربية، احتجاجًا على وفاة بنات.
ــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـ وأعـ
مــحــمــد اشـــتـــيـــة، تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
ــاة بــنــات. وأشــــار إلـــى أن  رســمــيــة فــي وفــ
وزيـــــر الـــعـــدل مــحــمــد الـــشـــالـــدة يــتــرأس 
الــــلــــجــــنــــة، وبــــعــــضــــويــــة رئــــيــــس الــهــيــئــة 
املستقلة لــحــقــوق اإلنــســان عــمــار دويـــك، 
بــنــات، والــلــواء  وطبيب ممثل عــن عائلة 
مـــــاهـــــر الـــــــفـــــــارس عــــــن االســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــعــســكــريــة. وذكــــر أن »طــبــيــبــًا مـــن جهة 
تشريح  فــي  للمشاركة  سيدعى  العائلة 
الـــجـــثـــمـــان«. وقـــوبـــل إعـــــان وفـــــاة بــنــات 
باستنكار محلي ودولي، وسط املطالبة 
بالتحقيق فــي مــا جـــرى. وكــشــف مكتب 
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــدة لـــحـــقـــوق اإلنــ ــتــــحــ األمــــــــم املــ
ــدة، فــي  ــتــــحــ فــلــســطــن الـــتـــابـــع لــــألمــــم املــ
ــان عــلــى عــلــم بــالــتــهــديــدات  ــه كـ بــيــان، »أنــ
وحــاالت العنف السابقة ضد نــزار بنات 
وأســرتــه«. وأكــد أنــه »يجب التحقيق في 
حالة الوفاة هذه بشكل فــوري ومستقل 
وشــفــاف ومــحــاســبــة املــســؤولــن«. ودعــا 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي إلــــى إجـــــراء تحقيق 

فوري وشفاف بوفاة بنات.
من جهتها، أكدت الهيئة املستقلة لحقوق 
الفلسطيني«،  املــظــالــم  ــوان  »ديــ اإلنــســان 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تــنــظــر بــخــطــورة بــالــغــة 
ــدت أنـــهـــا بــاشــرت  ــ ــنـــات. وأكــ ــاة بـ ــ ــى وفـ إلــ
ــات عــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــحـــقـــيـــق وجـــــمـــــع املـ
الحادثة، وستشارك في تشريح الجثمان 
من خــال طبيب شرعي منتدب من قبل 
ــال مــمــثــل منظمة  الــهــيــئــة. مـــن جــهــتــه، قــ
ــة«، مــهــنــد  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــامــــون مــــن أجـــــل الـ »مــــحــ
 »األجهزة 

ّ
»العربي الجديد«، إن كراجة، لـ

أواًل  املسؤولة  هــي  الفلسطينية  األمنية 
ــزار  ــاشـــط نــ ــنـ ــع الـ ــرًا عـــمـــا جـــــرى مــ ــ ــيـ ــ وأخـ
 »الخطورة تكمن 

ّ
أن وعن حياته«. وبــّن 

فــي االعــتــقــال الــســيــاســي، الــــذي ال يمكن 
الطريق  التهاون معه، وهــذا يعني قطع 
ــع عن  ــدافــ عــلــى كـــل نـــاشـــط ســيــاســي ومــ
اإلنــســان. هــذا نهج قمع وتهديد  حقوق 
مباشر بقتل أي ناشط سياسي«. وقالت 
ــــاس«، فــــي بــــيــــان، »إن هـــذه  ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
نيات  تعكس  واملنظمة  املدبرة  الجريمة 
األمنية  وأجهزته  وسلوك سلطة عباس 
تجاه أبناء شعبنا والنشطاء املعارضن 
ــيــــاســــيــــن«. واعـــتـــبـــرت  ــه الــــســ وخــــصــــومــ
»الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن«، 
في بيان، أنه »لم يعد مقبواًل أن تواصل 
النشطاء  اعــتــقــال  الفلسطينية  السلطة 
السياسين ومطاردتهم، في الوقت الذي 
ال تــجــرؤ فــيــه عــلــى اعــتــقــال املستوطنن 
اتـــهـــم ضـــد أبـــنـــاء الشعب  ووقــــف اعـــتـــداء
االحتال  اقتحامات  ووقــف  الفلسطيني 
اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما 
 على 

ً
اإلسرائيلي متواصا الــعــدوان  زال 

شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية 
وقطاع غزة«.

وفاة معارض فلسطيني بعد 
اعتقاله تفجر احتجاجات

تعرضت السلطة 
الفلسطينية إلى 

هجوم عنيف بعد 
وفاة المعارض نزار 

بنات بعد اعتقاله 
وسط اتهامات من 

عائلته للقوى األمنية 
باغتياله

»حماس«: الجريمة 
المدبرة تعكس نيات 

وسلوك السلطة
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  شرق
      غرب
فلسطين تندد بنقل 
هندوراس سفارتها 

للقدس 
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أمــــس الــخــمــيــس، إقـــــدام هـــنـــدوراس 
عــــلــــى نــــقــــل ســــفــــارتــــهــــا أمــــــــس إلــــى 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، مـــشـــددة 
عـــلـــى أن الـــخـــطـــوة تــمــثــل انــتــهــاكــًا 
والقرارات  الدولي  للقانون  صارخًا 
األمــمــيــة الــواضــحــة بــشــأن املــديــنــة. 
وقالت الخارجية في بيان إنه »من 
هندوراس  تقرر  أن  للغاية  املؤسف 
التاريخ،  من  الخطأ  الجانب  اتخاذ 
ـــذي تــســعــى فــيــه دولـــة  فـــي الـــوقـــت الـ
انتهاكاتها  تصعيد  الــى  االحــتــال 
مذكرة  الفلسطيني«،  الشعب  ضــد 
ــاقـــض تـــمـــامـــًا  ــنـ ــتـ ــا تـ ــهـ ــوتـ ــطـ بـــــــأن خـ
ــا بــــــدولــــــة فــلــســطــن  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ مــــــع اعـ

وعاصمتها القدس الشرقية.
)العربي الجديد(

الجزائر: حكومة جراد 
تقدم استقالتها

قــــّدم رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
الخميس،  أمــس  العزيز جـــراد،  عبد 
ــــى الــرئــيــس  اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه، إلـ
)الـــصـــورة(، بعد  تــبــون  املجيد  عبد 
النتائج  الدستوري  املجلس  إعــان 
الــنــهــائــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
املــبــكــرة الــتــي جــرت فــي 12 يونيو/

ـــــف تـــبـــون 
ّ
ــــي. وكـــــل ــالـ ــ ــــحـ ــران الـ ــ ــزيــ ــ حــ

حــــكــــومــــة جــــــــراد بــــاالســــتــــمــــرار فــي 
تـــصـــريـــف األعــــمــــال لـــغـــايـــة تــشــكــيــل 
حكومة جديدة، بناء على املشاورات 
التي سيبدأها غدًا السبت مع قادة 

األحزاب الفائزة في االنتخابات.
)العربي الجديد( 

العراق: اإلعدام لـ13 
عنصرًا من »داعش«

ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ أصـــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات الـ
الــعــراقــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، أحكامًا 
بـــــاإلعـــــدام بـــحـــق 13 شـــخـــصـــًا، إثـــر 
إدانتهم باالنتماء لتنظيم »داعش« 
والتخطيط لهجمات إرهابية، وذلك 
فـــي ثــانــي حــكــم قــضــائــي مـــن نــوعــه 
خـــال أســـبـــوع. وذكــــر بــيــان ملجلس 
ــيــــن  ــابــ الـــقـــضـــاء األعــــلــــى أن »اإلرهــ
ــوا بـــأنـــهـــم كــــانــــوا يــعــتــزمــون  ــرفـ ــتـ اعـ
تنفيذ عمليات إرهابية في رمضان 
املجلس  ــدار  ــ إصـ بــعــد  ــك  وذلــ  ،2019
يـــــــوم اإلثـــــنـــــن املــــــاضــــــي، 5 أحــــكــــام 
قــضــائــيــة نــهــائــيــة بــحــق »الــقــاضــي 

»داعش«. الشرعي« لـ
)العربي الجديد(

تونس: لقاء بين سعيّد 
والغنوشي

ــاء، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، بــن  ــ ــقـ ــ عـــقـــد لـ
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد  ــرئـ الـ
البرملان رئيس  )الــصــورة(، ورئيس 
الغنوشي،  راشــد  »النهضة«  حركة 
ــاج )مـــقـــر الـــرئـــاســـة  ــرطــ فــــي قـــصـــر قــ

ــاع  ــمــ ــتــ الــــتــــونــــســــيــــة(. وجـــــــــرى االجــ
إلى  الغنوشي  زيـــارة  بعد  مباشرة 
بمناسبة  التونسية،  الــرئــاســة  مقر 
ــفـــاالت الــجــيــش  ــتـ مــشــاركــتــه فـــي احـ
التونسي في ذكرى تأسيسه. وقال 
املــتــحــدث بــاســم »الــنــهــضــة«، فتحي 
ــان »مـــطـــواًل  الـــعـــّيـــادي، إن الـــلـــقـــاء كــ

وإيجابيًا ومهمًا«.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عنصر 
بـ»الوحدات الكردية« 

بتهمة اإلرهاب
اعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــســــــلــــــطــــــات األمـــــنـــــيـــــة 
الــتــركــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، مــواطــنــًا 
»وحــدات  ســوريــًا بتهمة االنــتــمــاء لـــ
الـــحـــمـــايـــة الــــكــــرديــــة« فــــي ســــوريــــة، 
عملية  لتنفيذ  بتخطيطه  اعــتــرف 
مــســلــحــة واغــتــيــال نــائــب تــركــي عن 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الحاكم 
أن  التركي  التلفزيون  وأخيه. وذكــر 
إلــى  الــعــرب  مــن عــن  املعتقل تسلل 
ــة شــانــلــي أورفــــا، حــيــث اعتقل،  واليـ
بــاإلضــافــة إلـــى اعــتــقــال 9 أشــخــاص 

آخرين قدموا له الدعم.
)العربي الجديد(
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موسكو: محادثات 
»التسلح« مع 

واشنطن في يوليو
رجـــــــــح نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــي مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف،  ــــروسـ الـ
أمــــس الــخــمــيــس، أن تــعــقــد الــجــولــة 
األولــــى مــن املــحــادثــات بــن روســيــا 
والواليات املتحدة ملناقشة الحد من 
االستراتيجي  واالســتــقــرار  التسلح 
فــــي يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز املـــقـــبـــل. وكــــان 
ــو بـــايـــدن  ــيـــســـان األمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن اتفقا، 
خـــال قــمــة فــي جــنــيــف أخـــيـــرًا، على 
الــــبــــدء فــــي حــــــوار ثـــنـــائـــي مــتــكــامــل 
ملــنــاقــشــة االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي 
بـــهـــدف إرســـــاء األســـــاس إلجـــــراءات 
الحد من التسلح ومــن املخاطر في 

املستقبل.
)رويترز(

بوتين »يؤيد« الحوار 
مع االتحاد األوروبي

ــم الـــكـــرمـــلـــن  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، 
يؤيد  بــوتــن  فاديمير  الــرئــيــس  أن 
الهادف  األملــانــي  الفرنسي  االقــتــراح 
إلــى استئناف االتــصــاالت املباشرة 
على املستوى األوروبي مع موسكو. 
وقال »ننظر إلى هذه املبادرة بشكل 
إيجابي. إن بوتن يؤيد وضع آلية 
لــلــحــوار واالتـــصـــاالت بــن بروكسل 
ومــوســكــو«. وأضــــاف أن »بــروكــســل 
ــو تــــحــــتــــاجــــان إلــــــــى هــــذا  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ومـ

الحوار«.
)فرانس برس(

دعم أفريقي لموزمبيق 
لمواجهة المتشددين

وقـــعـــت اشــتــبــاكــات بـــن مــتــشــدديــن 
والـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
باملا شمال موزمبيق قرب مشروع 
ضــخــم لــلــغــاز أمـــس األول، عــلــى ما 
أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة وأمــنــيــة 
أمـــس. فــي الــوقــت نفسه، اتــفــق قــادة 
دول أفريقيا الجنوبية على إرسال 
قــــوات قــريــبــًا إلـــى مــوزمــبــيــق. وقـــال 
ــتـــمـــردون  ــنــــي »حــــــــاول مـ مــــصــــدر أمــ
الحكومية  الـــقـــوات  مــركــز  مــهــاجــمــة 
فــــي بـــاتـــاكـــوا قـــــرب مــــشــــروع الـــغـــاز 
الطبيعي املسال، وتم صّدهم بدعم 

من الطيران«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

في 25 يونيو/حزيران الحالي، يتم الناشط 
ــق، وأحـــــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيــــاســــي والـ الــــســ
ــعـــدل املــــصــــري، مصطفى  ــزب الـ مــؤســســي حــ
الــنــجــار، ألــف يــوم فــي املــجــهــول، منذ إخفائه 
قسريًا في 28 سبتمبر/أيلول 2018. يومها، 
أســـوان، جنوبي  إلــى محافظة  النجار  توّجه 
مصر، ثم انقطع التواصل معه تمامًا، إال أنه، 
تلقت   ،2018 األول  أكتوبر/تشرين   10 وفــي 
مجهول  شخص  مــن  هاتفية  مكاملة  زوجــتــه 
على هاتف املنزل يفيد بأنه تم إلقاء القبض 
عليه ومــوجــود فــي معسكر قـــوات األمـــن في 
الــشــال. ووفـــق شــهــاداتــهــم، تــخــّوفــت زوجته 
وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما 
ب 

ّ
قتلوه أثناء محاولته مغادرة الباد لتجن

الـــســـجـــن، ويـــرفـــضـــون الــكــشــف عـــن مــصــيــره. 
وعلى الرغم من هــذا التخوف، ال تــزال أسرة 
ــه يــعــود يــومــًا، 

ّ
الــنــجــار، تــتــمــســك بـــاألمـــل، عــل

مـــن خــــال الـــبـــاغـــات الـــتـــي حـــّررتـــهـــا األســــرة 

املعنية،  املصرية، والسلطات  العامة  للنيابة 
بــخــصــوص اخـــتـــفـــائـــه، ومـــطـــالـــب تــتــبــع رقــم 
هــاتــفــه، واســتــغــاثــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

عبد الفتاح السيسي للكشف عن مصيره.
ووثــقــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، 
في تقريرها الصادر مطلع عام 2021، بشأن 
انــتــهــاكــات الــشــرطــة وقــــوات األمــــن املــصــريــة، 
أن قـــــوات األمـــــن الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــفــــوا مــعــارضــن  ــن الـــوطـــنـــي أخــ ــ وجــــهــــاز األمــ
قــســرًا واعــتــقــلــوهــم تعسفًا وعــذبــوهــم، وكــان 
ــــدد املــخــفــيــن  ــل عـ ــ مــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال. ووصــ
قـــســـريـــًا فــــي مـــصـــر خـــــال ســـبـــع ســــنــــوات مــن 
حكم السيسي، إلى 11224 حالة، تشمل كافة 
األعـــمـــار فــي املــجــتــمــع املـــصـــري، مــن ضمنها 
3045 حــالــة إخــفــاء قــســري فــي 2020 وحـــده، 
 عن قتل 59 مخفيًا قسرًا خــارج نطاق 

ً
فضا

ــاء تــبــادل  ــ الــقــانــون مـــن قــبــل الـــدولـــة بــعــد ادعـ
إطــــاق نـــار وإعــــان مقتلهم عــلــى الــرغــم من 
توثيق اختفائهم السابق لهذا اإلعان، وذلك 
حسب حصر مركز الشهاب لحقوق اإلنسان 
)منظمة مجتمع مدني مصرية( عن جريمتي 
ــقـــســـري واالنــــتــــهــــاكــــات فــــي مــقــار  اإلخــــفــــاء الـ

االحتجاز، في نهاية 2020.
ــاشــــط ســيــاســي  ــان ونــ ــنــ الــــنــــجــــار، طــبــيــب أســ
ومدون وبرملاني سابق، وأحد مؤسسي حزب 
العدل. أّسس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 
2011 هذا الحزب مع عدد من شباب الثورة، 
وهــــو أول حــــزب شــبــابــي مـــصـــري ضـــم عـــددًا 
كبيرًا من شباب الثورة. وكان النجار منسقًا 
»شبكة صحافيون ومدونون عرب من أجل  لـ
حقوق اإلنسان«، وهي شبكة حقوقية عربية 

املادة األولى من إعان األمم املتحدة لحماية 
جــمــيــع األشــــخــــاص مـــن االخـــتـــفـــاء الــقــســري: 
القسري  اإلخفاء  أعمال  من  كل عمل  »يعتبر 
جريمة ضد الكرامة اإلنسانية ويدان بوصفه 
إنكارا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا 
خطيرًا وصارخًا لحقوق اإلنسان والحريات 

ــيــــروت، وأحـــــد مــؤســســي الــجــمــعــيــة  مــقــرهــا بــ
الوطنية للتغيير وواحد من رموزها الشابة 
قبل الثورة. كما تولى منصب منسق »الحملة 
الــبــرادعــي ومطالب  )مــحــمــد(  لــدعــم  الشعبية 

التغيير« قبل الثورة.
ــاء الـــقـــســـري انــتــهــاكــًا  ــ ــفـ ــ وتـــعـــد جـــريـــمـــة اإلخـ
ــتــــور واملـــواثـــيـــق  ــنـــصـــوص الــــدســ ــًا لـ صـــريـــحـ
ــدات الــــدولــــيــــة. إذ تـــنـــص املـــــــادة 54  ــاهــ ــعــ واملــ
ــلـــى أن »الـــحـــريـــة  ــتــــور املــــصــــري عـ مــــن الــــدســ
الــشــخــصــيــة حـــق طــبــيــعــي، وهـــي مــصــونــة ال 
ــدا حــالــة الــتــلــبــس، ال يجوز  ــمــس، وفــيــمــا عـ

ُ
ت

تــفــتــيــشــه، أو حبسه،  الــقــبــض عــلــى أحــــد، أو 
بــأمــر قضائي  إال  قيد  بــأي  تقييد حريته  أو 
مــســبــب يــســتــلــزمــه الـــتـــحـــقـــيـــق«.  كـــمـــا تــقــول 

األســاســيــة الــتــي وردت فــي اإلعــــان الــعــاملــي 
لحقوق اإلنسان وأعــادت تأكيدها وطورتها 
الــصــكــوك الــدولــيــة الــصــادرة فــي هــذا الــشــأن، 
وإن عــمــل اإلخــفــاء الــقــســري يــحــرم الشخص 
الذي يقوم به، من حماية القانون، وينزل به 
وبــأســرتــه عـــذاب شــديــد. وهــو ينتهك قواعد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الـــتـــي تــكــفــل، ضــمــن جملة 
أمور، حق الشخص في االعتراف به كشخص 
واألمــن،  الحرية  في  القانون، وحقه  نظر  في 
وحــقــه فـــي عـــدم الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب وغــيــره 
من ضروب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 
الاإنسانية أو املهينة. كما ينتهك الحق في 

الحياة أو يشكل تهديدًا خطيرًا له«.
وتقول املادة الثانية من اإلعان ذاته، إنه »ال 
يــجــوز ألي دولـــة أن تــمــارس أعــمــال اإلخــفــاء 
تــتــغــاضــى  أو  بـــهـــا  تـــســـمـــح  أن  أو  الـــقـــســـري 
الوطني  املستوى  على  الـــدول  وتعمل  عنها. 
واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم املتحدة في 
ســبــيــل اإلســـهـــام بــجــمــيــع الــوســائــل فـــي منع 

واستئصال ظاهرة اإلخفاء القسري«.
ــة هـــــذه املـــــادة  ــريـ ــالـــف الـــســـلـــطـــات املـــصـ ــخـ وتـ
تحديدًا في االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي 
يـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات بــالــبــحــث عــــن املــخــفــيــن 
2020، حصلت  أغـــســـطـــس/آب  فــفــي  قــســريــًا. 
الشبكة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنــســان 
على حكم  مــصــريــة(  مــدنــي  )منظمة مجتمع 
املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  بـــإلـــزام وزارة  قــضــائــي 
ــــن مـــصـــيـــر املــخــفــيــن  بـــالـــبـــحـــث والــــكــــشــــف عـ
قــســريــًا، وعـــدم االكــتــفــاء بنفي وجـــودهـــم في 
مقار االحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي 

يعد األول من نوعه.

معاقبة 
»خلية األمل«

النازحون 
والتعويضات 

واإلعمار

الشعبي الناصري حسام مؤنس. كما شملت 
ــنـــاصـــري هـــشـــام فــــــؤاد، ورجـــل  الــصــحــافــي الـ
واملحامي  الشنيطي،  عمر  الليبرالي  األعمال 
حسن  العّمالي  والناشط  الكافي،  عبد  قاسم 
املعز  األعمال مصطفى عبد  البربري، ورجــل 
في مجموعة  الرئيسي  الشريك  الستار،  عبد 
شركات »املعز« للتنمية العمرانية، باإلضافة 
إلى أحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب في 
املحسوب  طنطاوي،  أحمد  املــصــري  البرملان 

على تكتل 30/25.
ضــّمــت القضية أطــيــافــًا عــديــدة مــن الــتــيــارات 
اشتركوا  بأنهم  لــإيــحــاء  املختلفة،  املــصــريــة 
جــمــيــعــًا مـــن أجــــل هــــدم الـــدولـــة املـــصـــريـــة، من 
 واحــــدًا 

ً
دون أن تــقــدم الــنــيــابــة الــعــامــة دلـــيـــا

عــلــى صـــدق االتـــهـــامـــات، غــيــر اعـــتـــراف بعض 
املـــتـــهـــمـــن، الــــــذي أكـــــــدوا أنـــهـــم فــعــلــيــًا كـــانـــوا 
من  الــدســتــوريــة،  لحقوقهم  وفــقــًا  يجتمعون 
أجل التحضير لخوض االنتخابات البرملانية 

»اإليـــفـــاء بــوعــودهــا  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــــ
لــلــعــائــات الـــنـــازحـــة، والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، 
وعــــدم تـــرك املـــوضـــوع اإلنــســانــي والــوطــنــي 

نهبًا للمصالح الشخصية والحزبية«.
ــل عــضــو الـــبـــرملـــان مــحــاســن 

ّ
وإزاء ذلــــك تــعــل

الــكــتــل والـــقـــوى السياسية  حــمــدون تــوّجــه 
في املدن املنكوبة مللفات إنسانية وخدمية 
حديٍث  فــي  مضيفة  الــحــكــومــة«،  »تقصير  بـ
صــاروا  »املرشحن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
من  بتقديمه  الــدولــة  قــّصــرت  مــا  يستغلون 
خدمات وحقوق وواجبات كبرامج ووسائل 
لــلــدعــايــة االنـــتـــخـــابـــيـــة«. لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه ترى أن »على الناخب أال تنطلي عليه 
بعض الوعود من قبل املرشحن، ألن الدولة 

نفسها عجزت عن تلبيتها له«.
وفــي السياق يقّر مــســؤول عــراقــي بــارز في 
بغداد، في حديٍث مع »العربي الجديد«، بما 
يصفه »ممارسة مهام وواجبات الدولة من 
قبل بعض القوى السياسية في ملفات على 
أن بعض  كاشفًا  املواطنن«،  تماس بحياة 
الــكــتــل تــتــبــنــى بـــرامـــج ووعـــــــودا الــحــكــومــة 
ــفــــاء بــهــا في  نــفــُســهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى اإليــ
الــحــالــي، ألســبــاب سياسية ومالية،  الــوقــت 
الدين.  كما يجري اآلن في نينوى وصــاح 
أن تدخل  »الــحــكــومــة ال يمكن  أن  ويــضــيــف 
على خــط تكذيب شــعــارات أو وعــود الكتل 
واألحــــــزاب الــســيــاســيــة حــتــى ال يــفــهــم أنــهــا 
تصطف مع طرف ضد آخر، لكن يجب على 
مفوضية االنتخابات أن تتولى دورًا رقابيًا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  25 الـــــيـــــوم  يــــمــــر 
2021، عامان على القضية املعروفة 
»خلية األمل«، التي ضّمت  إعاميًا بـ
أطـــيـــافـــًا مــخــتــلــفــة أيـــديـــولـــوجـــيـــًا وفـــكـــريـــًا في 
قضية واحـــدة. ففي 25 يونيو 2019 واأليــام 
ــت قــــوات األمــــن املــصــريــة، حملة 

ّ
الــتــالــيــة، شــن

املواطنن  النطاق لعدد من  اعتقاالت واسعة 
ــا بــــن مـــحـــامـــن وصـــحـــافـــيـــن،  املــــصــــريــــن، مــ
وســيــاســيــن ورجــــال أعــمــال ودعــــاة ضــمــن ما 
قائمة  األمـــل«. وشملت  »خلية  بـ عــرف الحــقــًا 
البرملان  اليساري وعضو  املعتقلن، املحامي 
املـــصـــري الــســابــق زيــــاد الــعــلــيــمــي، والــداعــيــة 
خــالــد أبـــو شـــــادي، ورامـــــي نــبــيــل شــعــث، ابــن 
السابق  الفلسطينية  السلطة  خارجية  وزيــر 
نبيل شــعــث، والــقــيــادي فــي حــزب االستقال 
أســـامـــة الــعــقــبــاوي، واملــتــحــدث بــاســم الــتــيــار 

عثمان المختار

السياسية  والكتل  القوى  تتنافس 
ــه  ــاتـ ــظـ ــافـ ــــي مـــــــدن الــــــعــــــراق ومـــحـ فــ
الشمالية والغربية، على الشعارات 
والــــبــــرامــــج ذاتــــهــــا. وأبـــــــرز تـــلـــك الـــشـــعـــارات 
متعلقة بالوعود املرتبطة بعودة النازحن 
مــنــازلــهــم، ودفـــع تعويضات ألصحاب  إلــى 
ــار املــــــدن،  ــ ــمـ ــ ــرة، وإعــــــــــادة إعـ ــ ــ ــدّمـ ــ ــ املـــــنـــــازل املـ
واملغيبن،  املختطفن  مصير  عن  والكشف 
وصــواًل إلــى إطــاق فــرص العمل ومعالجة 
أوضـــــــاع جـــيـــوش األرامـــــــــل واأليـــــتـــــام الــتــي 
»داعــــش«،  تنظيم  احــتــال  صفحة  خلفتها 
ومـــا أعقبتها مــن مــعــارك. وهـــي الــشــعــارات 
ذاتها  الكتل  رفعتها  التي  نفسها  والوعود 
تــحــقــق منها  ــم  ولــ انــتــخــابــات 2018  خــــال 

شيئًا لغاية اآلن.
ــقــــوى  ــتــــغــــال الــ ووســـــــــط االتـــــهـــــامـــــات بــــاســ
ــلـــفـــات  ــــيــــة ملـ

ّ
ــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــن ــيــ ــيــــاســ الــــســ

إنــســانــيــة وأخــاقــيــة مــلــّحــة لكسب أصـــوات 
العراقية  الحكومة  موقف  يغيب  الناخبن، 
تمامًا  املــلــفــات،  تلك  عــن  ككل  ومؤسساتها 
القوى  لهذه  السياسية  البرامج  غياب  مثل 
في املناطق ذاتها، والتي يخال الداخل لها 
أن مــحــركــات الــدبــابــات تــوقــفــت لــلــتــو فيها 
ولــيــس مــنــذ قــرابــة الــخــمــس ســنــوات، بفعل 
تنصل الحكومة من وعود اإلعمار أو حتى 

محو آثار املعارك من تلك املدن.
الــســابــقــة لتعبيد  الـــحـــمـــات  وإلـــــى جـــانـــب 
الـــطـــرق ونـــصـــب مـــحـــوالت الــكــهــربــاء ورفـــع 
الــنــفــايــات وتــوزيــع الــســال الــغــذائــيــة، التي 
بدأت هذه املرة مبكرًا جدًا عكس االنتخابات 
الـــســـابـــقـــة، تــجــتــهــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
إقـــــامـــــة املـــــؤتـــــمـــــرات بــــالــــســــاحــــات الـــعـــامـــة 
والــحــدائــق فــي مــنــاطــق مــحــافــظــات األنــبــار 
وصـــاح الــديــن وديــالــى ونــيــنــوى وكــركــوك 
وحــزام بــغــداد. وتناقش هــذه القوى ملفات 
تعويضات  وتحصيل  واملختفن  النازحن 
لــلــمــتــضــرريــن وإطـــــــاق ســــــراح املــعــتــقــلــن، 
والتي عادة ما يتم جذب الجمهور من خال 

إقامة والئم الطعام أو توزيع الهدايا.
لكن البعض يرفض هذا النوع من املؤتمرات، 
فيوم اإلثنن املاضي وّجه رئيس »املشروع 
الــوطــنــي«، جمال الــضــاري، انــتــقــادات حــادة 
»املتاجرة بمشاعر العراقين«،  ملا وصفها بـ
ــه لــلــصــحــافــيــن  ــّدمــ ــاز قــ مـــوضـــحـــًا فــــي إيــــجــ
فــي بــغــداد، أن »مــلــف الــنــازحــن واملهجرين 
واجــــب أســـاســـي لــلــحــكــومــة، وال يــنــبــغــي أن 
ــلــــمــــزايــــدات االنــتــخــابــيــة  ــًا لــ يــــكــــون مـــوضـــعـ
واملــتــاجــرة الــرخــيــصــة بــمــشــاعــر الــعــراقــيــن 
ــــب حــكــومــة  ــالـ ــ ومـــطـــالـــبـــهـــم الـــــعـــــادلـــــة«. وطـ

2020. وضّمت القضية يسارين وليبرالين، 
ــمـــال، وبــرملــانــيــن، وجــــرى إضــافــة  ورجـــــال أعـ
الــداعــيــة خالد  بــاعــتــقــال  العنصر اإلســـامـــي، 
أبو شادي، صهر نائب املرشد العام لجماعة 
الــشــاطــر، واملعتقل منذ 7  »اإلخــــوان«، خيرت 
ســـنـــوات فـــي الــســجــون املــصــريــة. كــمــا ضــّمــت 
الائحة القيادي في حزب االستقال وعضو 
الهيئة العليا للحزب واملحسوب على التيار 
من  ومجموعة  العقباوي،  أسامة  اإلســامــي، 
املقيمن  السياسين  واملعارضن  اإلعامين 
ــــارج مــصــر مــنــذ ســـنـــوات، لــإيــحــاء بــأنــهــم  خـ
أعــضــاء فــى املــؤامــرة الــكــبــرى الــتــي تستهدف 

إسقاط الدولة املصرية.
وفـــي 25 يــونــيــو 2019، اعــتــقــلــت قــــوات األمــن 
عــمــر الــشــنــيــطــي، املــحــلــل االقـــتـــصـــادي الــبــارز 
ــك ســلــســلــة مـــكـــتـــبـــات »ألــــــــف« املــصــريــة  ــالــ ومــ
ــل«. وفـــي 28  وضــّمــتــه إلـــى قضية »خــلــيــة األمــ
العام ذاتــه، أعلنت  ديسمبر/كانون األول من 
غلق  املصرية،  »ألـــف«  مكتبات  سلسلة  إدارة 
37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 
250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، 
وحصار دام قرابة العامن، بعد قرار النائب 
العربية  أمــوال »الشركة  العام بالتحفظ على 

الدولية للتوكيات التجارية«.
وفي الساعات األولــى من صباح 24 يوليو/

سريعًا خصوصًا في ما يتعلق باستغال 
بعض رؤساء الكتل الذين يتولون مناصب 

وزارية أو برملانية«.
بـــدورهـــا تــشــيــر املــتــحــدثــة بــاســم املفوضية 
الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي الــعــراق 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــٍث لــ ــ ــديــ ــ ــــي حــ ــة غـــــــــاي، فــ ــانــ ــمــ جــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »املــفــوضــيــة لـــم تــصــادق 
ــاء الـــتـــي تــقــّدمــت  ــ ــمـ ــ لـــغـــايـــة اآلن عـــلـــى األسـ
يمكن  ال  وبالتالي  لانتخابات.  بالترشيح 
يكون  ال  إذ  ــدًا،  أحــ تــحــاســب  أن  للمفوضية 
الـــشـــخـــص مـــرشـــحـــًا لـــانـــتـــخـــابـــات إال بــعــد 
مصادقة مجلس املفوضن«، في إشارة إلى 
وتجري  رسمية  غير  الحالية  الحمات  أن 
عـــلـــى نـــطـــاق حـــزبـــي وشـــخـــصـــي تــرويــجــي 
أنــه »عند  انتخابيا. وتضيف غــاي  وليس 

تـــمـــوز 2019، اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن قـــوات 
الــشــرطــة املــصــريــة مــنــزل أســـامـــة الــعــقــبــاوي، 
وعندما لم يجدوه اعتقلوا ابنته مودة أسامة، 
بالفرقة  العمر 18 عامًا والطالبة  البالغة من 
الكندية،  الجامعة  فــي  اإلعـــام  بكلية  الثانية 
للضغط عليه حتى يسلم نفسه. وعلى الرغم 
من قيام والدها بتسليم نفسه في ذات اليوم 
ــن الــوطــنــي، والــتــحــقــيــق مــعــه في  لــجــهــاز األمــ
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة 
اختفت  التي  ابنته،  األمــن عن  يفرج  لم  عليا، 
ملدة 3 أيام وظهرت أمام نيابة التجمع األول. 
ذمة  على  يــومــًا   15 بحبسها  النيابة  وأمـــرت 
التــهــامــهــا   ،2019 لــســنــة   5315 رقــــم  لــقــضــيــة 
ّســــســــت عـــلـــى خـــاف 

ُ
بـــاالنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أ

أحــكــام الــقــانــون والــدســتــور. وأثــنــاء عرضها 
ــرت بــتــعــرضــهــا لــلــتــهــديــد،  ــ عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة، أقــ
وقـــالـــت: »حــقــقــوا مــعــي هــنــاك وســألــونــي عن 
كهرباء،  تشغيل صــوت  مــع  أبــي وشتموني، 
الحبس  فـــى  لتستمر  والــتــهــديــد«،  لـــإرهـــاب 
ملدة 9 أيام، قبل أن يتم إطاق سراحها في 27 
 
ً
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ويجدد له 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
متهمًا.   82 القضية،  فــي  املتهمن  عــدد  وبــلــغ 
املعتقلن حضوريًا، أضيفت  إلى  وباإلضافة 
ــارزة واملــنــتــمــن  ــ ــبـ ــ مــجــمــوعــة مــــن األســــمــــاء الـ
لــــتــــيــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم األمـــــن 
محمود  املسلمن«  ــوان  »اإلخــ لجماعة  الــعــام 
ــاســـي الـــســـابـــق أيــمــن  ــرئـ ــح الـ ــرشــ حـــســـن، واملــ
نور، واإلعاميان معتز مطر ومحمد ناصر. 
ووجهت النيابة العامة للمتهمن في القضية، 
والتي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن 
دولة، تهم ارتكاب جرائم االشتراك مع جماعة 
أنشئت على خــاف أحــكــام الــقــانــون، الغرض 
مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى تعطيل أحــكــام الــدســتــور 
والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الــعــامــة مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، ونــشــر أخــبــار 
ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد 
عـــن األوضـــــاع الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة في 
الـــبـــاد بــقــصــد تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام وزعــزعــة 

الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي يوليو/تموز 2019، أصدر النائب العام 
املصري، املستشار نبيل أحمد صادق، القرار 
رقم 35 بالتحفظ على أموال املتهمن ومنعهم 
الـــبـــاد، ليشمل 85 متهمًا  الــســفــر خـــارج  مــن 
بالقضية، و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا. فيما 
أّيدت محكمة جنايات القاهرة القرار وحكمت 

على املتهمن بالسجن خمس سنوات.
أصــدر   2019 األول  ديسمبر/كانون   16 وفــي 
املستشار معتز خفاجي قرارًا بإخاء سبيل 7 
متهمن في القضية، وهم: جمال عبد الناصر، 
عــمــرو عــبــد املــنــعــم، مــصــعــب حـــمـــدي، عــاطــف 
السيد محمد،  إبــراهــيــم  حسن محمد حــســن، 
محمد عبد العظيم سيد، ويوسف رضا عزت. 
وعلى مدار عامن، لم يتمّكن املحامون الذين 
حــضــروا جــلــســات التحقيق مــن االســتــئــنــاف 
على أوامر الحبس االحتياطي الصادرة ضد 
معتقلي »خلية األمــل«، ولــم تقدم النيابة أي 
دلــيــل يــثــبــت صـــدق االتـــهـــامـــات املــوجــهــة إلــى 

املسجونن.
اإلنـــســـان  لـــحـــقـــوق  املـــصـــريـــة  الـــشـــبـــكـــة  ورأت 
القضية  أن  مصرية(  مدني  مجتمع  )منظمة 
ــن املـــصـــداقـــيـــة  بـــرمـــتـــهـــا لـــيـــس لـــهـــا أســــــاس مــ
والــصــحــة، ويــتــضــح مــن االتــهــامــات املوجهة 
االنــتــقــام  أرادت  الــســلــطــات  أن  املــتــهــمــن  إلــــى 
خطورة  إلــى  وبالنظر  باملعتقلن،  والتنكيل 
على  باملسجونن  لحق  ومــا  االتــهــامــات  تلك 
ذمتها من انتهاكات، ووضوح ذلك من خال 
إجراءات السلطات املصرية املتسارعة ضدهم 
ــادرة أمــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات، وكــأنــهــا  ــ ــــصـ ــن مـ مــ
تعاقبهم على حقهم الدستوري املشروع في 
الــتــفــكــيــر فــي خـــوض االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
لــحــقــوق  ــة  ــريــ املــــصــ الـــشـــبـــكـــة  ودعــــــــت   .2020
ــراج عـــن جــمــيــع املــعــتــقــلــن  ــ ــ اإلنــــســــان إلــــى اإلفـ
عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة، والـــتـــي شـــهـــدت الــكــثــيــر 
مــن الــتــجــاوزات واالنــتــهــاكــات، مــن دون سند 
قانوني أو اتهامات حقيقية مبنية على أدلة 
معتبرة، تبرر ما حدث للمعتقلن على مدار 

عامن من انتهاكات تخالف مواد الدستور.

انطاق الحمات االنتخابية سيتم تشكيل 
لــجــان لــلــرصــد وملــراقــبــة فــعــالــيــات وأنشطة 

األحزاب واملرشحن. 
واآلن إذا الحظتم فإنه في أغلب البوسترات 
لـــم يــكــتــب أي شــخــص منهم  والـــفـــعـــالـــيـــات 
أنــه مــرشــح عــن هــذه الكتلة أو هــذا الــحــزب، 
ــًا، بــــل مــتــقــدم  بـــالـــتـــالـــي فـــهـــو لـــيـــس مـــرشـــحـ
لــلــتــرشــيــح«. لــكــنــهــا أكــــدت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أنه  بالدليل  يثبت  مــن  محاسبة  »إمــكــانــيــة 
أو كتلة  تــحــدث بصفته مرشحا عــن حــزب 
وساوم أو وعد الجمهور مقابل انتخابه، إذ 

ستكون هناك عقوبات بالتأكيد«.
العيساوي،  النائب عبود  من جهته، يعتبر 
عن  عبارة  للكتل  الحالية  البرامج  أغلب  أن 
ــنـــاخـــبـــن«، مــضــيــفــًا  »اســـتـــصـــغـــار لـــعـــقـــول الـ
الــجــديــد«، أن »على  فــي حديث مــع »العربي 
املـــرشـــح أن يــركــز عــلــى بــرنــامــجــه انــتــخــابــي 
ويبتعد عن تعبيد الطرق وإصاح الخدمات 
ألنــهــا لــيــســت مــهــمــتــه وتــمــثــل تـــجـــاوزًا على 
ــر الــحــكــومــة ويـــدخـــل أيـــضـــًا فـــي شـــراء  ــ دوائــ
الــذمــم ونــخــر مــؤســســات الــدولــة واســتــغــال 

املناصب«. 
ويرى أن »الناخب العراقي اليوم ذكي ويجب 
أن يعطي صــوتــه بـــذكـــاء«. أمـــا الــبــاحــث في 
الطائي،  مجاهد  العراقي  السياسي  الشأن 
فيعتبر أن الظاهرة الحالية التي تتصاعد 
في الباد منذ أسابيع »تعّبر عن احتياجات 
ـــي األكـــثـــر 

ّ
حــقــيــقــيــة لـــفـــئـــات املــجــتــمــع الـــســـن

تضررًا من العمليات العسكرية واملليشيات 
املتعاقبة،  العراقية  الحكومات  وسياسات 
حينًا  والطائفية  حينًا  والــعــاجــزة  الفاشلة 
ــرى«. ويــــرى في  ــ وغــيــر املــبــالــيــة أحــيــانــًا أخــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »تحقيق 
تلك الوعود التي يتم إطاقها لسكان هذه 
املــنــاطــق نــســبــي ويــكــاد يــكــون مــعــدومــًا في 
كــثــيــر مـــن الـــحـــاالت، وبــعــضــه يــتــوقــف على 
املسيطرة  الــجــهــات  مــع  الــعــاقــات سياسية 
من املليشيات أو الجهات الحزبية املسيطرة 

داخل مؤسسات الدولة«.
ــائـــي عـــلـــى أن »تــحــقــيــق هـــذه  ويــــشــــّدد الـــطـ
الشعارات يتطلب قوة وسيطرة على األرض 
ومالية  وأمــنــيــة  مــلــفــات سياسية  وإمــســاك 
وإداريــــــــة فـــي تــلــك املـــحـــافـــظـــات، ولــــم تصل 
ية إلى هذا املستوى، 

ّ
القوى السياسية السن

مجرد  اآلن  نسمعه  مــا  سيبقى  وبــالــتــالــي 
شعارات انتخابية لكسب أصوات الناس ما 
القوى قد  لم يثبت العكس، علمًا أن بعض 
مصداقيتها  وعــدم  عجزها  وأثبتت  جربت 
فــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، وقـــد يــتــكــرر ذلــك 
الفشل والعجز الذي  بشكل كبير مع تراكم 

يشمل الدولة العراقية ككل«.

أبلغت العائلة باعتقال النجار في معسكر لألمن )علي فهيم/فرانس برس(

فشل المحامون في االستئناف على أوامر الحبس )خالد دسوقي/فرانس برس(

مّر عامان على 
اعتقال السلطات 
المصرية ألعضاء 
ما تعرف بـ»خلية 

األمل«. وعلى 
الرغم من التنديد 

الحقوقي 
والضغوط الدولية 

التي تمارس 
لإلفراج عنهم، 

إال أن المعلومات 
الحقوقية تؤكد 

أن استمرار حبسهم 
هو لمعاقبتهم 

على تفكيرهم 
بخوض االنتخابات

مفوضية  قوانين  على  العراقية  االنتخابات  في  المرشحون  يتحايل 
المحررة،  المدن  ساحات  في  عامة  مؤتمرات  تنظيم  في  االنتخابات، 

ويناقشون فيها كيفية تقديم ما تلكأت الدولة عن تقديمه
تقريرقضية

عامان من الحبس 
االحتياطي بال تهم مثبتة

وعود لكسب أصوات 
المدن العراقية المحررة

إضاءة

حّق سياسي
تنص المادة 72 من 

الدستور المصري على أن 
»للمواطنين حق تنظيم 

االجتماعات العامة 
والمواكب والتظاهرات 

وجميع أشكال 
االحتجاجات السلمية، غير 
حاملين سالحًا«، بإخطار 
سابق. كما تنص على 
حق االجتماع الخاص 

سلميًا دون إخطار سابق، 
وال يجوز لرجال األمن 
حضوره أو مراقبته«.

شبكة حقوقية: 
القضية برمتها بال أي 

أساس من الصحة

لم تجد مفوضية 
االنتخابات مخالفات 

في حمالت الكتل

ضّمت القضية 
أطيافًا مختلفة 

أيديولوجيًا وفكريًا

وصل عدد المخفيين 
قسريًا في مصر خالل 7 

سنوات إلى 11224

تقيم القوى مؤتمرات 
عامة عبر تقديم حوافز 

لجذب الجمهور 

يعيد مرور ألف يوم 
على اختفاء الناشط 

المصري المعارض 
مصطفى النجار، التذكير 

بالمخفيين قسرًا في 
مصر منذ ثورة يناير 2011

Friday 25 June 2021 Friday 25 June 2021
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طرح رئيس الحكومة السودانية عبد اهلل حمدوك جملة من الحلول 
من أجل تخطي حالة االنقسامات بين كل األطراف في البالد، وذلك 
ووجه  األمر  هذا  أن  إال  السلطة،  في  الداخلي  التشظي  اتساع  بعد 

بمقاومة من العسكر

يزور الرئيس األفغاني 
أشرف غني ورئيس 
مجلس المصالحة 

الوطنية عبد اهلل 
عبد اهلل، الواليات 

المتحدة، في 
توقيت أفغاني 

حّساس، لتحديد 
شكل العالقة بين 
كابول وواشنطن 

بعد االنسحاب 
األميركي من هذا 
البلد، والذي يبدو 

أن تراجع قدرة 
القوات األفغانية 

على صّد »طالبان«، 
أول مؤشراته 

السلبية

67
سياسة

والــتــعــاون  واملستضعفن،  الــفــقــراء  وحــمــايــة 
ــتـــزام بتفكيك  مــع املــؤســســات الــدولــيــة، وااللـ
دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وبناء دولة 
مؤسسات وطنية مستقلة، عدا مطالبته كل 
 ال قــواًل، بالعمل من 

ً
األطــراف بااللتزام فعا

أجــــل الـــوصـــول إلــــى نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي 
مـــدنـــي. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تــنــفــيــذ قـــوات 
املـــخـــابـــرات والـــشـــرطـــة مـــا ورد فـــي الــوثــيــقــة 
لعملية  يخضعا  وأن  بشأنهما،  الدستورية 
إصـــاحـــات عميقة وجـــذريـــة وعــاجــلــة، على 
أن يــضــطــلــع الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي بــــدور أكــبــر 
فـــي إدارة جــهــاز املـــخـــابـــرات، وتــغــيــيــر كــافــة 
وإجـــراء إصاحات  بآخرين،  اإلدارات  مــدراء 
عمله،  وطـــرق  هيكله  فــي  وسريعة  جوهرية 
الــنــشــاط االقــتــصــادي للمؤسسة  ومــراجــعــة 
الــعــســكــريــة وحـــصـــره فـــي الـــصـــنـــاعـــات ذات 
الطبيعة العسكرية، ومراجعة الشركات التي 
انتقلت لحوزته عقب التغيير، ودمج نشاطه 
االقـــتـــصـــادي فـــي االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي تحت 

والية املالية على املال العام.
وكـــانـــت الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
قــد تشكلت بــعــد 5 أشــهــر مــن ســقــوط نظام 
البشير في  السوداني املعزول عمر  الرئيس 
إبريل/نيسان 2019، من مجلس سيادة من 
مدني  وزراء  ومجلس  وعسكرين،  مدنين 
والتغيير«.  »الــحــريــة  تحالف  رشــحــه  بــحــت، 
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، انــضــم طــرف 
ثالث للحكومة، هو الحركات املسلحة في كل 
كردفان،  األزرق وجنوب  والنيل  دارفـــور  من 
بعد توقيعها على اتفاق سام مع الحكومة 
االنتقالية في أكتوبر/تشرين األول املاضي. 
والــثــابــت فــي كــل تــلــك املــعــادلــة الــثــاثــيــة هو 
ــة والـــــخـــــاف فــي  ــركـ ــتـ ــشـ ــاب الــــبــــرامــــج املـ ــيــ غــ
ــــف، وتــــوتــــر الـــعـــاقـــات بــــن كــــل طـــرف  ــواقـ ــ املـ
تنتقد بشدة  املــســلــحــة  فــالــحــركــات  واآلخـــــر. 
املـــكـــون الــعــســكــري، وتــتــهــمــه بــالــتــبــاطــؤ في 
يسمح  الــذي  األمنية  الترتيبات  بند  تنفيذ 
لــهــا بــاملــشــاركــة فـــي إدارة األجـــهـــزة األمــنــيــة 

األمــــنــــي، والـــتـــوتـــرات االجــتــمــاعــيــة، وتــعــدد 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــز الــــــقــــــرار، خـــصـــوصـــًا فـ ــ ــراكـ ــ مـ
الــخــارجــيــة، وبــــطء الــعــمــل فــي مــلــفــات، مثل: 
 عن ملف 

ً
الترتيبات األمنية والعدالة، فضا

تشكيل املجلس التشريعي االنتقالي. وحذر 
حـــمـــدوك مـــن تــصــاعــد الـــخـــاف بـــن شــركــاء 
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، مــا عـــده خــطــرًا جــديــًا، ال 
عــلــى الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة فــحــســب، بـــل على 
وجــود الــســودان نفسه، مشيرًا إلــى أنــه بذل 
املختلفة،  األطـــراف  مع  التواصل  في  جهودًا 
ــة الــتــي رأى أنــهــا لــن تحل  ونـــزع فتيل األزمــ
إال في إطار تسوية سياسية شاملة، تشمل 
توحيد الجبهة املدنية والعسكرين وإيجاد 
رؤية مشتركة بينهم، للتوجه صوب إنجاح 
ــة املــدنــيــة  ــدولـ املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، وبـــنـــاء الـ

الديمقراطية.
ولــلــخــروج مـــن تــلــك األزمـــــة، اقـــتـــرح حــمــدوك 
جــمــلــة مــــن الـــحـــلـــول، فــــي بـــدايـــتـــهـــا تــوحــيــد 
الــكــتــلــة االنــتــقــالــيــة، وتــحــقــيــق أكـــبـــر إجــمــاع 
ممكن داخلها حول مهام االنتقال، والشروع 
مــبــاشــرة، وعــبــر جــــدول زمــنــي مــتــفــق عليه، 
في عملية الوصول إلى جيش واحــد مهني 
وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية 
لإصاح الشامل للقطاع العسكري واألمني، 
بــمــا يــعــّبــر عــن تــنــوع الـــســـودان، مــع توحيد 
مراكز القرار داخل الدولة، وعملها وفق رؤية 
ــفــــاق على  مــشــتــركــة بـــن كـــل األطـــــــراف، واالتــ
آلــيــة مــوحــدة للسياسة الــخــارجــيــة، وإنــهــاء 
في  املاضية  الفترة  شهدته  الــذي  التضارب 
السام،  اتفاق  بتنفيذ  وااللتزام  املجال،  هذا 
واســتــكــمــالــه كــقــضــيــة رئــيــســيــة مـــن قــضــايــا 
االنتقال، خصوصًا مع الحركتن املسلحتن 
ــيـــة الــــســــام،  ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ ــا عـ ــتـــن لــــم تـــوقـــعـ ــلـ الـ
السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة  وهما 
تحرير  و»حركة  الحلو،  العزيز  عبد  بقيادة 

السودان« بقيادة عبد الواحد محمد نور.
الحكومة  توجه  تقوية  حــمــدوك،  اقترح  كما 
ــذي يــقــوم عــلــى اإلنـــتـــاج املــحــلــي،  والـــدولـــة الــ

والــعــســكــريــة، ودمــــج قــواتــهــا تــدريــجــيــًا في 
قــوات مشتركة  الــســودانــي وتكوين  الجيش 
لــحــمــايــة املــدنــيــن فــي دارفـــــور. كــمــا تتحفظ 
الــحــركــات نــفــســهــا عــلــى مـــا تــعــتــبــره هيمنة 
من تحالف »الحرية والتغيير« على مقاليد 
السلطة واتــخــاذ الــقــرار. أمــا املــكــون املــدنــي، 
ــل فــــي صــــدامــــات مــســتــمــرة  ــ فـــهـــو اآلخــــــر دخـ
مـــع املـــكـــّون الــعــســكــري، وتــحــفــظ أكــثــر على 
تدخله في السياسة الخارجية، والذي بدأت 
تجلياته بتبني العسكر التجاه التطبيع مع 

إسرائيل منذ فبراير/شباط 2020.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــواجــــه كــــل طـــــرف مــن 
األطـــراف الثاثة خــافــات داخــلــيــة. إذ انقسم 

تحالف »الحرية والتغيير« إلى أطــراف عدة، 
وكـــل طـــرف انــقــســم إلـــى اثــنــن كــمــا هــي حالة 
املسلحة،  الــحــركــات  أن  كــمــا  املــهــنــيــن.  تجمع 
الثورية«،  »الجبهة  تحالف  في  تتوحد  التي 
املكون  وعــن  لكيانن،  نفسها  على  منقسمة 
أحاديث كثيرة عن خافات  تــروج  العسكري 
عميقة بن الجيش وقوات الدعم السريع في 
مواضيع مثل الدمج والتسليح واالستقالية.

ويرجح كثيرون، أن حمدوك لجأ لتلك املبادرة 
واملكاشفات وطرح املشاكل أمام الرأي العام، 
بعد حالة يأس انتابته من التشظي الداخلي 
للسلطة الذي يعيق حركته. كما أراد بخطوته 
تلك تحميل املسؤولية لكل طرف، خصوصًا 

للعسكر في ما يتعلق باالضطرابات األمنية 
والــــنــــزاعــــات الــقــبــلــيــة، وتــحــمــيــل املــســؤولــيــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــن فــــي مــــا يـــخـــتـــص بــــعــــدم اكـــتـــمـــال 
االنتقالي  البرملان  فيها  بما  السلطة،  هياكل 
واملــفــوضــيــات املــســتــقــلــة الــتــي نــصــت عليها 

الوثيقة الدستورية في 2019.
وعن ذلك، قال رئيس قسم العلوم السياسية 
الرحمن أحمد، في  النيلن، فتح  في جامعة 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــمــدوك 
ــرة، لــتــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ عـــمـــد أكـــثـــر بـــمـــبـــادرتـــه األخـ
الـــضـــغـــوط عــلــيــه، وهــــي ضـــغـــوط يــواجــهــهــا 
شــعــبــيــًا نــســبــة لـــتـــردي األوضــــــاع املــعــيــشــيــة 
واألمنية، والضغوط األخرى التي يمارسها 

ــعــة 
ّ
عليه املــكــّون الــعــســكــري والــحــركــات املــوق

عــلــى اتـــفـــاق الـــســـام ومــــن الــنــظــام الــســابــق، 
التي  والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى  ومــن بعض 
تناهض بقوة سياسته االقتصادية القائمة 
عــلــى االنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم. وبـــن أن رئيس 
الـــوزراء يــدرك أن كثيرا من األزمـــات الحالية 
ــــرب عـــلـــيـــه وعـــلـــى  ــــحـ ــن الـ ــ مــفــتــعــلــة وجـــــــزء مـ
التحول الديمقراطي، لذا حاول صد الهجوم 
بطريقته الخاصة. وأضاف أحمد أن مبادرة 
حمدوك تخاطب املجتمع الدولي واإلقليمي 
كــذلــك، بــتــحــذيــرات صــريــحــة، مــفــادهــا أن أي 
انــهــيــار أمــنــي فــي الـــســـودان لــن يــكــون وحــده 
املــتــأثــر مـــنـــه، بـــل ســتــشــاركــه كــثــيــر مـــن دول 
اإلقليم، خصوصًا دول الجوار. وأشار إلى أن 
السياسة  القرار في  حديثه عن تعدد مراكز 
الخارجية هدف إلى بعث رسالة إلى الدول 
التي تبحث عن فرض إرادتها على السودان، 
ــد الــنــهــضــة  ــي مـــلـــفـــات مـــثـــل ســ خـــصـــوصـــًا فــ

والتمحور اإلقليمي.
وبــعــيــدًا عـــن املـــغـــازي واألهـــــــداف، فـــإن ردود 
األفعال على مبادرة حمدوك التي وضع لها 
عنوان »األزمــة الوطنية وتحديات االنتقال- 
إذ  إيجابية،  كلها  تكن  لــم  لــألمــام«،  الطريق 
سرعان ما عقد رئيس مجلس السيادة قائد 
نائبه  بمعية  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش 
وقــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد حــمــدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، اجــتــمــاعــًا بــكــبــار ضــبــاط 
الــجــيــش الــــســــودانــــي، نــفــى خـــالـــه الــبــرهــان 
وحميدتي وجــود أي خــافــات بــن القوتن. 
البرهان، أي حديث غير ذلــك كنوع  وصنف 
مـــن أنـــــواع بـــث الــشــائــعــات وزرع الـــفـــن بن 
مـــكـــونـــات املــنــظــومــة األمـــنـــيـــة، فــيــمــا أوضـــح 
حميدتي، أن الجيش والدعم السريع كاهما 
تحت إمرة القائد العام، وعليهما مسؤولية 

تاريخية في الخروج بالباد إلى بر األمان.
أمــــا قــــوى »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، الــتــحــالــف 
ــدا حــزب  الـــحـــاكـــم، فــقــد الـــتـــزمـــت الـــصـــمـــت، عــ
»املــؤتــمــر الــســودانــي« الــذي رحــب بــاملــبــادرة، 
وأكــــــد قــابــلــيــتــهــا لــلــتــطــبــيــق، وأنــــهــــا تــمــهــد 
الطريق لتصحيح املسار بشرط توفر اإلرادة 
السياسية الــكــافــيــة، داعــيــًا كــل قـــوى الــثــورة 

ــكـــون الــعــســكــري لــلــقــبــول بــهــا والــتــمــســك  واملـ
الــســودان«، وهي  بوحدتها. لكن كتلة »نــداء 
أكـــبـــر الــكــتــل الـــتـــي تــشــكــل تــحــالــف »الــحــريــة 
بطريقتها  ــادرة  ــبـ املـ عــلــى  ردت  والــتــغــيــيــر«، 
الــخــاصــة، مــؤكــدة فــي تــصــرف لــهــا مــا ذهــب 
إلــيــه حــمــدوك عــن التشظي داخـــل املــكــون، إذ 
الــتــحــالــف،  داخــــل  عضويتها  تجميد  قــــررت 
وذلــك بعد ساعات قليلة من إعــان حمدوك 
ــه الــــتــــي تــتــضــمــن تـــوحـــيـــد أجـــســـام  ــبــــادرتــ مــ
الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة. حــزبــا »األمـــــة« بــقــيــادة 
مبارك الفاضل املحسوب في خانة املعارضة، 
اعتبرا  منفصلن،  بيانن  وفــي  و»الــبــعــث«، 
الــــوزراء عنوانًا كبيرًا لفشل  مــبــادرة رئــيــس 

الحكومة. 
مــن جهته، قــال الــقــيــادي فــي حــزب »املؤتمر 
املــبــادرة  إن  كمال عمر،  املــعــارض،  الشعبي« 
دلــيــل عــلــى فــشــل الــحــكــومــة وفــشــل حــمــدوك، 
وتــأكــيــد إلخـــفـــاق »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« بــأن 
أيضًا  وتــأكــيــد  السياسية،  الحاضنة  يــكــون 
إلخــــفــــاق الـــحـــاضـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة. واعـــتـــبـــر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الحل  فــي تــصــريــح لـــ
ــيـــع دائـــــــــرة املـــشـــاركـــة  ــن يــــكــــون إال بـــتـــوسـ ــ لـ
الــســيــاســيــة، وتــغــيــيــر الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة  ــقـ ــ بـــاســـتـــيـــعـــاب الـ
املدني والقبائل، وذلــك ملنح  وقــوى املجتمع 
ــة لـــلـــســـودانـــيـــن الســـتـــعـــادة ثـــورتـــهـــم،  فـــرصـ
ــال إنـــهـــا ســـرقـــت بـــواســـطـــة الــعــســكــر  ــ ــتـــي قـ الـ
القرارات  في  ويتحكمون  يستأسدون  الذين 
املصيرية، وهو أمر يشير إلى أن ذلك التحكم 
ضد حركة التاريخ السوداني، إذ لم يسيطر 

عسكر على ثورة أطاحت بهم.
أما الواثق البرير، األمن العام لحزب »األمة« 
القومي الشريك الرئيس في الحكومة، فأكد، 
ــطـــوة حـــمـــدوك  ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن خـ ــعـ »الـ ـــ لـ
تتماشى تمامًا مع ما دعا إليه الحزب منذ 
الـــعـــام املـــاضـــي، حــيــنــمــا طــــرح بــرنــامــج عقد 
اجتماعي جديد يعيد ترتيب األوراق داخل 
التشظي  حــالــة  وينهي  االنــتــقــالــيــة،  السلطة 
والخاف، ويضع برامج واقعية عملية لتنفذ 
ــاف أن  بــواســطــة الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة. وأضــ
املبادرة ستكون فرصة نهائية لتصحيح ما 
يمكن تصحيحه، واالنطاق لألمام وصواًل 
الــذي يحسم بعد  إلــى صــنــدوق االنتخابات 

ذلك كل شيء.
إلى ذلك، رأى وزير الثقافة واإلعام، املتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة حــمــزة بـــلـــول، أن 
مبادرة رئيس الوزراء مهمة من حيث املبدأ، 
ألن هناك مخاطر تحدق باملرحلة االنتقالية، 
وحمدوك في إطار ممارسته لتكليفه بإدارة 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، استشعر تــلــك املــخــاطــر، 
لــذلــك أطــلــق مــبــادرتــه الــتــي أحــاطــت بمعظم 
الــقــضــايــا، الــتــي تطلب تــوافــقــًا مــن قبل قوى 
الـــثـــورة، لــلــوصــول بــاملــرحــلــة االنــتــقــالــيــة إلــى 
نــهــايــتــهــا املـــخـــطـــط لـــهـــا بـــانـــتـــخـــابـــات حـــرة 
»العربي  نزيهة. وأضاف بلول، في تصريح لـ
الحكم  املبادرة وضعت شركاء  أن  الجديد«، 
أمــــام مــســؤولــيــاتــهــم فــي الــتــصــدي للقضايا 
الوطنية الكبرى بروح جماعية، وإعاء قيم 
الــثــورة على أي خــافــات، مطالبًا كــل القوى 
السياسية بالتركيز على جوهر املبادرة، وأن 
تعمل مع رئيس الوزراء للوصول إلى صيغة 
مشتركة للقضايا املطروحة، وفي مقدمتها 
وتشكيل  االنتقالي  الحكم  هياكل  استكمال 
الـــبـــرملـــان فـــي أســــرع وقــــت، »ألنـــنـــا مـــن خــال 
ملفات  إنــجــاز  فــي  أن نسهم  يمكن  الــبــرملــان 
أداء  وتقويم  واالقتصاد  العدالة  مثل  مهمة، 

الجهاز التنفيذي بشكل عام«.

مبادرة حمدوك 
لحل األزمة

غني في واشنطن

التي تدعم  الدول  أن كثيرًا من  يبدو 
مع  تصطف  االنتقالية  المرحلة 
السودانية  الحكومة  رئيس  مبادرة 
خطابه  فــي  ــدوك،  ــم ح اهلل  عبد 
الماضي.  الثالثاء  السوداني،  للشعب 
وأصــــدرت الــســفــارة الــكــنــديــة في 
السودان بيانًا مقتضبًا، أمس الخميس، 
المبادرة،  في  جاء  بما  فيه  أشــادت 
مؤكدة دعمها للشعب السوداني، 
ورغبته الواضحة في رؤية التغييرات 
التي من شأنها تعزيز حكومة شاملة 
وديمقراطية بقيادة مدنية، وتعزيز 

ظروفهم المعيشية اليومية.

دعم كندي 
للتغييرات

قضية

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــات فــي  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــاقــ ــفــ فـــــي ظـــــل تــ
املواقف، وغياب البرامج املشتركة 
ــاء الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة  ــرقــ بـــن أفــ
العاقات بن مختلف  الــســودان، وتوتر  في 
ــم رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه  ــ ــا، رسـ ــهــ ــرافــ أطــ
حمدوك، صــورة قاتمة لألوضاع في بــاده، 
ملمحها األهـــم هــو االنــقــســام داخـــل السلطة 
مــبــادرة إلنقاذ  مــا دفعه القــتــراح  االنتقالية، 
ما يمكن. وفيما انقسمت اآلراء بن الترحيب 
ــبـــادرة، فـــإن مــراقــبــن فــســروا  ورفـــض هـــذه املـ
طرف  كل  لتحميل  بمحاولة  حمدوك  تحرك 
الضغوط  وتخفيف  مسؤوليته،  الحكم  فــي 
ــًا فــــي ظــــل تـــــــردي األوضـــــــاع  ــه خـــصـــوصـ ــنـ عـ

عد حمدوك تصاعد 
الخالف خطرًا على 

وجود السودان نفسه

كمال عمر: 
المبادرة دليل على فشل 

الحكومة وحمدوك

محاولة لتخطي انقسامات 
السلطة في السودان

وقف زحف »طالبان« والشكوى 
من باكستان

ـــص حـــمـــدوك، في 
ّ

املــعــيــشــيــة واألمـــنـــيـــة. ولـــخ
خـــطـــاب مـــفـــتـــوح لــلــشــعــب الــــســــودانــــي، يـــوم 
ــثـــاثـــاء املــــاضــــي، وهــــو الـــثـــانـــي مـــن نــوعــه  الـ
خــال أســبــوع، األزمـــة الــراهــنــة فــي الــســودان 
االنتقالية،  السلطة  داخــل  الحاد  باالنقسام 
بـــمـــا يــشــمــل الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــكــون 
العسكري، وما شابهها داخل املكون املدني، 
مــضــافــًا إليهما تـــأزم الــعــاقــة بــن املــكــونــن، 
الــلــذيــن يــشــّكــان عــمــاد الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة 
الــســودان منذ أغسطس/آب 2019، عقب  في 
التوقيع على الوثيقة الدستورية بن املكون 

العسكري وقوى »إعان الحرية والتغيير«.
ــاف رئـــيـــس الـــــــوزراء مــشــاهــد إضــافــيــة  ــ وأضــ
لــقــتــامــة املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بــالــتــنــبــيــه إلـــى 
تـــردي األوضــــاع االقــتــصــاديــة، واالضــطــراب 

براك رفيد، أمس  اإلسرائيلي  السياسي في موقع »وااله«  المعلق  كشف 
الخميس، عن غضب الحكومة السودانية وقيادات عسكرية من اللقاء 
السيادة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  بين 
وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو المعروف بحميدتي 
)الصورة(، مع وفد يضم عددًا من 
كبار قادة »الموساد«، زار الخرطوم 
ــى أن  األســبــوع الــمــاضــي. ونــوه إل
رئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك 
ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، يريان في اللقاء »تآمرًا على 

سلطات الحكم الشرعية«.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار )الصورة(، أمس الخميس، إن أنقرة 
وواشنطن لم تتفقا بعد بخصوص تشغيل مطار »حامد كرزاي« الدولي 
كابول.  األفغانية  العاصمة  في 
تطرق  له  تصريح  في  أكار،  وأكد 
أفغانستان،  ــورات  ــط ت إلــى  فيه 
وزيارة وفد أميركي إلى تركيا لبحث 
مسألة تشغيل مطار كابول عقب 
انسحاب القوات األميركية من هذا 
مسؤولية  ستواصل  بالده  أن  البلد، 
تؤديها  التي  كابول  مطار  تشغيل 
استيفاء  حال  في  سنوات،   6 منذ 

الشروط الالزمة.

غضب من لقاء حميدتي و»الموساد«

ال اتفاق حول مطار كابول

تؤكد واشنطن استمرار دعمها للقوات األفغانية )نوراهلل شيرزادة/فرانس برس(

رسم حمدوك صورة قاتمة لألوضاع في السودان )إبراهيم حميد/فرانس برس(

أتــراك  الخميس، مسؤولون عسكريون  أمــس 
وأميركيون في أنقرة، ملناقشة خطط القوات 
الــتــركــيــة مــواصــلــة تــأمــن مــطــار كــابــول، بعد 
انـــســـحـــاب الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وقــــــوات حلف 

شمال األطلسي من أفغانستان.
وتأتي زيارة الرئيس األفغاني إلى واشنطن، 
بقوة  األفغانية  الحكومة  إثــارة  مع  متزامنة 
قضية املسلحن األجانب الذين يقاتلون إلى 
جانب »طالبان«، بحسب ما تقول، وهي قضية 
لواشنطن  عــالــيــة  أهــمــيــة  تشكل  أن  يــفــتــرض 
بالدرجة األولى، ألن من بنود اتفاقية الدوحة 
)املــوقــعــة بــن واشنطن و»طــالــبــان« فــي عهد 
مــــــــارس/آذار 2020(، أن  فـــي  تـــرامـــب  ــالـــد  دونـ
الجماعات  بجميع  عاقاتها  الحركة  تقطع 
توقيع  وبعد  األجــانــب.  واملسلحن  حة 

ّ
املسل

أن »طالبان«  مــرارًا  كــّررت واشطن  االتفاقية، 
لم تف بهذا البند، مؤكدًا أن للحركة عاقات 
بمسلحن أجانب، األمر الذي نفته »طالبان«.
ويــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أثــار املتحدث باسم 
وزارة الدفاع األفغانية، فــواد أمــان، القضية، 
 إن »املــســلــحــن األجـــانـــب يــقــاتــلــون في 

ً
قــائــا

ــل وافــــــــر، ومــنــهــم  ــكـ ــان، وبـــشـ ــبــ ــالــ ــفــــوف طــ صــ
مــقــاتــلــون مـــن طــاجــيــكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يـــجـــري الـــرئـــيـــس األفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي، 
ورئيس املجلس األعلى الوطني للمصالحة، 
عبد الله عبد الله، زيارة مهمة إلى العاصمة 
اليوم  األميركية واشنطن، يلتقيان خالها 
الــجــمــعــة، الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن. 
وتأتي الزيارة في خضم التصعيد امليداني 
توسيع  مــع  أفغانستان،  فــي  املــســبــوق  غير 
حركة »طالبان« رقعة نفوذها، إثر سيطرتها 
على عشرات املديريات في شمالي وجنوبي 
الـــبـــاد أخـــيـــرًا، واســـتـــســـام مـــئـــات الــجــنــود 
حة. وتعد هذه 

ّ
األفغان أمام عناصرها املسل

الزيارة، األولى لغني إلى واشنطن في عهد 
بايدن، الذي تسلم مهامه رسميًا في يناير/

كــانــون الــثــانــي املــاضــي، وتــأتــي أيــضــًا بعد 
الديمقراطي  الرئيس األميركي  إدارة  إعان 
قـــرارهـــا بــســحــب جــمــيــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
املــتــواجــدة فــي أفــغــانــســتــان، مــن هـــذا البلد، 
بحلول 11 سبتمبر/ أيلول املقبل. وسيركز 
اللقاء، بحسب الرئاسة األفغانية، على فتح 
واشنطن  بن  العاقات  من  صفحة جديدة 
ــا الــــتــــعــــاون فــي  ــكــــون أســــاســــهــ وكــــــابــــــول، يــ
الــقــوات األفغانية  مختلف املــجــاالت، ودعــم 

على وجه التحديد.
 

ّ
الزيارة، كل الله في هذه  ويرافق غني وعبد 
رئيس  األفــغــانــي،  للرئيس  األول  النائب  مــن 
الله صالح، وهو  االستخبارات السابق، أمر 
أحـــد املــقــربــن لــواشــنــطــن، وكـــذلـــك مستشار 
األمــــن الــقــومــي األفـــغـــانـــي، حــمــد الــلــه مــحــب، 
ورئـــيـــســـة لــجــنــة حـــقـــوق اإلنــــســــان الــوطــنــيــة، 
ــدد مــن  ــ ــى عـ ــ شــــهــــرزاد أكــــبــــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــبـــان« في  ــالـ املـــفـــاوضـــن الــحــكــومــيــن مـــع »طـ

العاصمة القطرية، الدوحة.
سعيدي،  أحــمــد  السياسي  املحلل  ينظر  وال 
إلـــى تــوجــه كــل مــن غــنــي وعــبــد الــلــه مــعــًا إلــى 
ــيـــة. ويــــصــــف ســـعـــيـــدي،  ــابـ ــإيـــجـ ــن، بـ ــطــ ــنــ واشــ
ــزيــــارة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، الــ فــــي حـــديـــث لــــ
الرجلن معًا  »املهمة«، لكنه يرى أن ذهــاب  بـ

مــن يستسلم لهم مــن قــوات األمــن والجيش، 
وتجنب أي عمل يضر باملواطنن. كما شّدد 
على تطبيق الشريعة اإلسامية في املناطق 

التي يتم السيطرة عليها.
ــــاع 

ّ
ــن ومـــــــن املــــــخــــــاوف الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــــدى صــ

التوتر في  ينعكس  أال  باكستان،  الــقــرار في 
العاقات األفغانية - الباكستانية على عاقة 
إسام أباد بواشنطن. وقال وزير الخارجية 
األسبوع  قرشي،  الباكستاني، شاه محمود 
املاضي، إن »الرئيس األفغاني سيزور قريبًا 
واشنطن وسيشتكي هناك من دور باكستان، 
لذا فنحن نقول من اآلن إن باكستان ليست 
ــوار األفـــغـــانـــي، وإن  ــحـ مــســؤولــة عـــن فــشــل الـ
هناك جهات أخرى داخل أفغانستان تسعى 
إلفــشــال الـــحـــوار«. كــمــا نــشــر رئــيــس الــــوزراء 
في  مقااًل  أخــيــرًا،  خــان،  الباكستاني عمران 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األمــيــركــيــة، 
غــّيــرت سياساتها، وأنــه  بـــاده  أن  أكــد فيه 
القضية  فــي  أّي طـــرف مفضل  لــديــهــا  لــيــس 
احــتــرام باكستان إلرادة  مــؤكــدًا  األفــغــانــيــة، 
الــشــعــب األفــغــانــي. لــكــن مــســتــشــار الــرئــيــس 
األفغاني وحيد عمر، رأى أن كل التصريحات 
الــتــي تطلقها  السياسية  الــبــّراقــة واملــواقــف 
باكستان، لم تنعكس على الوضع امليداني 
في أفغانستان، معتبرًا أن مقال عمران خان 
يــحــمــل أيــضــًا طــابــعــًا ســيــاســيــًا، ولــيــس إال 
شراء للوقت. وأضاف عمر أن باده تحتاج 
إلى الخطوات العملية، مضيفًا أن باكستان 
»دخــيــلــة فـــي الــقــضــيــة األفــغــانــيــة وتــســانــد 
 املساندة، وهو أمر يثبته الواقع 

ّ
طالبان كل
األفغاني«.

وتأتي الزيارة األفغانية إلى واشنطن أيضًا، 
املفاوضات األفغانية  لم تحرز فيه  في وقــت 
األفغانية الجارية في الدوحة أي تقدم حتى 
اآلن، على الرغم من إعان الطرفن استمرار 
القطرية،  العاصمة  في  بينهما  االجتماعات 
»طالبان« على  كما أن االنتصارات الجديدة لـ
قــدمــًا في  املــضــي  األرض، قــد تشجعها عــلــى 

امليدان، من دون اهتمام كبير بالحوار.

ــتــــان«. وأضـــــــاف أن لـــــدى الــحــكــومــة  وبــــاكــــســ
األفــغــانــيــة »أدلــــة تثبت ذلـــك، وقـــدم قــبــل أيــام 
اعــتــقــل خــال  لباكستاني  مــصــورا   

ً
تــســجــيــا

ــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة فـــي جــنــوب  الـــقـــتـــال ضـــد الــ
والوفد  غني  يثير  أن  وُيتوقع  أفغانستان«. 
املرافق له هذه القضية خال زيارته واشنطن، 
اتــه مــع املــســؤولــن األمــيــركــيــن،  وخـــال لــقــاء

وهو ما تعتبره كابول ورقة قوية في يدها.
 

ّ
ــان« جــل ــبـ ــالـ ــاء، تـــصـــّب حـــركـــة »طـ ــنــ فـــي األثــ

ــداث املــيــدانــيــة. ويــرى  ــ اهــتــمــامــهــا عــلــى األحـ
الــقــائــد املـــيـــدانـــي فـــي الـــحـــركـــة، ســلــيــم الــلــه، 
وهـــو عــنــصــر ســابــق فــي الـــقـــوات األفــغــانــيــة 
»العربي الجديد«، أن  الخاصة، في حديث لـ
الجيش األفغاني لم يكن ليستطيع الوقوف 
فــي وجـــه زحـــف الــحــركــة لـــوال قــــدرات ســاح 
الجو التي يملكها، مؤكدًا أن لدى »طالبان« 
املــعــركــة عسكريًا،  الــقــدرة على حسم  الــيــوم 
مــشــددًا على أن ســقــوط املــديــريــات األخــيــرة 

إشارة مهمة إلى ذلك.
وأصــــدر زعــيــم حــركــة »طــالــبــان«، املـــا هيبت 
إلـــى  ــديــــدة  تــعــلــيــمــات جــ أخــــونــــد زاده،  الـــلـــه 
أنــــــصــــــاره، حــــــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــنـــاطـــق 
الجديدة، ودعاهم إلى »التعامل الحسن« مع 

إلى العاصمة األميركية، يشير إلى االنقسام 
املوجود داخل الحكومة األفغانية، واعتراف 
ــه. فــالــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بحسب  واشــنــطــن بـ
 مــن غــنــي وعــبــد الــلــه، 

ً
ســعــيــدي، يستقبل كـــا

الــلــذيــن تــنــافــســا فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
 ،)2019 سبتمبر/أيلول  فــي  )جـــرت  السابقة 
والـــتـــي نــجــم عــنــهــا خــــاف كــبــيــر عــلــى هــويــة 
الفائز بالرئاسة. ويؤكد املحلل السياسي أن 
الحالة التي تعيش فيها أفغانستان من توتر 
وقلق، سببها الخافات بن غني وعبد الله، 
وعلى واشنطن أن تعي ذلك، وتلجمهما عن 

خافاتهما املتعلقة تحديدًا بعملية السام.
غير أن األكاديمي والباحث لطف الله حفيظ، 
قيام  أن  الجديد«،  »العربي  لـ يرى في حديث 
أهمية  يحمل  معًا،  بالزيارة  الله  وعبد  غني 
قـــصـــوى. ويــعــتــبــر حــفــيــظ أن الـــزيـــارة تحمل 
رسائل أميركية، منها أن الواليات املتحدة لن 
تتخلى عن أفغانستان، كما أنها لن تتخلى 
القوات املسلحة األفغانية التي تقف في  عن 

وجه »طالبان«.
ووصــل مسلحو »طالبان« إلى أبــواب مراكز 
4 أقــالــيــم أخـــيـــرًا، بــعــد الــســيــطــرة عــلــى معظم 
ــات املـــــوجـــــودة فـــيـــهـــا، وهـــــي أقــالــيــم  ــريــ ــديــ املــ
قندز، تخار، بلخ، وبدخشان. كما أن الحركة 
بسيطرتها  االنــتــصــارات،  مــن  الكثير  قت 

ّ
حق

على مناطق مختلفة في جنوب الباد، بعد 
استسام املئات من عناصر األمن واملسلحن 
ــوالـــن لــلــحــكــومــة أمـــامـــهـــا، األمـــر  الــقــبــلــيــن املـ
ــد يــنــذر  ــة، والــــــــذي قــ ــكـــومـ الــــــذي يــخــيــف الـــحـ
ــبــــان« يـــوم  ــالــ بــســقــوطــهــا. كـــمـــا ســـيـــطـــرت »طــ
الثاثاء على املعبر الرئيسي بن أفغانستان 

وطاجيكستان، معبر شير خان الحدودي.
وأخــــذت حــكــومــة غــنــي عــلــمــًا بــمــا يــحــدث في 
املــــيــــدان، وبـــالـــتـــراجـــع »الــتــكــتــيــكــي« لــلــقــوات 
الــداخــلــيــة  بــيــنــمــا صـــّبـــت وزارة  األفـــغـــانـــيـــة، 
وأعلنت  القبلية،  الزعامة  على  جــام غضبها 
القبائل  زعــمــاء  مــن  عــددًا كبيرًا  اعتقلت  أنها 
الذين كانوا يتوسطون بن الحركة والقوات 
األفــغــانــيــة مــن أجـــل اســتــســام األخــيــريــن من 

دون قـــتـــال، مـــع تــســلــيــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ــابـــل ســـمـــاحـــهـــا لــهــم  ــقـ ــة، مـ ــركــ ــحــ ملـــســـلـــحـــي الــ

بالعودة إلى منازلهم أحياء.
ــع لــلــجــيــش  ــابـ ــتـ وأصـــــــدر »فـــيـــلـــق بــــامــــيــــر«، الـ
األفــغــانــي فــي شــمــال الــبــاد، الــثــاثــاء، بيانًا 
ــيـــوخ الــقــبــائــل  ــددًا مــــن شـ ــ وصــــــــورًا، تــظــهــر عــ
ــلـــق، مــــؤكــــدًا أن هــــؤالء  ــيـ ــفـ ــــدى الـ مــعــتــقــلــن لــ
ــانــــوا يـــتـــوســـطـــون بــــن الــــقــــوات األفــغــانــيــة  كــ
ــبــــان« مـــن أجــــل االســـتـــســـام، وقــــد تم  ــالــ و»طــ
اعــتــقــالــهــم، وســتــجــري مــاحــقــتــهــم قــضــائــيــًا. 
ــانـــي، وحــيــد  ــغـ ــد مــســتــشــار الـــرئـــيـــس األفـ ــ وأكـ
عمر، أن األحوال ستتحسن خال أسبوعن، 
ــضــرب بيد مــن حــديــد من 

ُ
وأن »طــالــبــان« ســت

األفــغــانــيــة بالتنسيق  األمــنــيــة  ــقـــوات  الـ قــبــل 
مــع أطــيــاف الــشــعــب، مــشــددًا على أن الحركة 
لـــن تـــأتـــي لــلــشــعــب »إال بـــالـــويـــات والـــدمـــار، 
بذلك«.  لهم  تسمح  لــن  األفغانية  والحكومة 
الــقــوات األفغانية على  قـــدرة  كما شـــّدد على 
ــاع عن  ــدفـ الــتــصــدي لــهــجــمــات »طـــالـــبـــان« والـ

أراضي أفغانستان وسيادتها.
لـــكـــن تـــقـــريـــرًا صـــــدر أخــــيــــرًا لـــاســـتـــخـــبـــارات 
األميركية، خلص إلى أن الحكومة األفغانية 
ستسقط بيد »طالبان« في غضون 6 أشهر، 
بمجرد اكتمال االنسحاب األميركي من هذا 
األكثر  التقييمات  التقرير  واستبعد  الــبــلــد. 
ــفـــاؤاًل الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا فـــي وقـــت ســابــق،  تـ
ــد كبار  »طــالــبــان«. وأكـ بــعــد الــتــقــدم األخــيــر لـــ
املــســؤولــن فــي البنتاغون أول مــن أمـــس، أن 
ــيـــرة الــتــي »يــراقــبــهــا«  هــجــمــات الــحــركــة األخـ
الــجــيــش األمــيــركــي عــن كــثــب »لـــن تــؤثــر على 
ــركـــي«. والــتــقــى  ــيـ االنـــســـحـــاب الــعــســكــري األمـ

تطالب كابول بدعم 
باكستاني ملموس 

للسالم على األرض
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روسيا ترفع ثمن التسوية
تصعيد عسكري 

في إدلب

التفاوض حول شمال 
غربي سورية انحصر بين 

موسكو وأنقرة

أمين العاصي

مــن  الغربــي  الشــمال  يشــهد 
قبــل  عســكريًا  تصعيــدًا  ســورية 
مجلــس  مــداوالت  بــدء  مــن  أيــام 
األمــن الدولــي، فــي 10 يوليــو/ تمــوز املقبــل، 
لتمديد آلية إدخال املساعدات الدولية لنحو 
4 ماليــن مدنــي فــي شــمال ســورية، وهــو ما 
ترفضــه روســيا حتــى اللحظــة، فيمــا تبحــث 
الواليــات املتحــدة عــن بدائل كي ال تقع تحت 
االبتزاز الروسي. وفي سياق التصعيد الذي 
بــدأ فــي مطلــع الشــهر الحالــي، تبادلت قوات 
النظام الســوري وفصائل املعارضة القصف 
على خطوط الجبهات شمالي غرب سورية، 
إلــى أن  حســبما كشــف ناشــطون، وأشــاروا 
هــذه القــوات قصفت، صبــاح أمس الخميس، 
تقــاد  وبلــدات  قــرى  والصواريــخ  باملدفعيــة 
وبلنتــا والهباطــه، غربــي حلــب، إضافــة إلــى 
بلدتــي الفطيــرة وشــاغوريت بجبــل الزاوية، 
جنوبــي إدلــب. مــن جهتهــا، قصفــت القــوات 
لقــوات  مواقــع  املعارضــة  التركيــة وفصائــل 
النظام واملســلحن املوالن لها في الفوج 46 
وميزنــاز وكفرحلــب فــي ريــف حلــب الغربي، 
وذلك ردًا على قيام قوات النظام باستهداف 
قــرى وبلــدات فــي ريــف حلب الغربي. وشــهد 
وصفتــه  عســكري،  رتــل  دخــول  أمــس  فجــر 
»الكبيــر«، للجيــش التركي  مصــادر محليــة بـ
شــمالي  الحــدودي،  كفرلوســن  معبــر  مــن 
ســورية، وتوجــه إلــى نقــاط لهــذا الجيش في 
ريــف إدلــب الجنوبــي. وضــّم الرتــل أكثــر مــن 
30 مجنزرة ثقيلة، إضافة إلى عربات ومواد 
لوجســتية وذخائــر. وتــّم توزيــع التعزيــزات 

ســلطان، حســبما كشــف نائــب رئيــس إدارة 
األركان  هيئــة  فــي  الرئيســية  العمليــات 
العامــة للجيــش الروســي اللــواء ياروســالف 
الروســي:  املســؤول  وأضــاف  موســكاليك. 
األزمــة  تســوية  علــى  نشــط  بشــكل  »نعمــل 
الســورية ضمــن إطــار صيغــة أســتانة التــي 
ســتنعقد جلســة جديــدة منهــا قريبــًا، بــن 6 
يوليو و8 منه، في مدينة نور ســلطان«. وال 
يــزال الشــمال الغربــي مــن ســورية محكومــًا 
حتــى اللحظــة بتفاهمــات الثالثــي الضامــن 
ملســار أســتانة )تركيا، إيران، روســيا(، الذي 
نتيجــة  باالنهيــار،  مهــددًا  بــات  يبــدو  كمــا 
كيفيــة  حــول  الثــالث  الــدول  رؤى  اختــالف 

التسوية النهائية في سورية.
وال يمكن عزل ما يجري في الشمال الغربي 
مــن ســورية من تصعيــد متبادل بن الروس 
واألتراك عما يجري داخل األروقة السياسية 
الســوري  بامللــف  عالقــة  لهــا  تحــركات  مــن 
الدولــي  األمــن  مــداوالت مجلــس  بــدء  قبيــل 
الدوليــة  املســاعدات  إدخــال  آليــة  لتمديــد 
لنحــو 4 ماليــن مدنــي فــي شــمال ســورية. 
وتشــي تصريحات املســؤولن الروس حتى 
اللحظــة بــأن موســكو تريــد ثمنــًا سياســيًا 
واقتصاديــًا مقابــل تمريــر القرار في مجلس 

األمن الدولي في الشهر املقبل، وإال فستلجأ 
إلى حق النقض »الفيتو«، وهو ما تتحسب 

له أنقرة وواشنطن. 
ســيرغي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  ــح 

ّ
ومل

الفــروف، فــي رســالة أخيرة إلــى األمن العام 
إلــى  غوتيريــس،  أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم 
أن موســكو ســتمنع تجديــد تفويــض األمــم 
املتحدة على املعبر الحدودي الوحيد، وهو 
بــاب الهــوى مــع الجانــب التركــي. واّدعى في 
الرســالة التــي نشــرتها وكالــة »أسوشــييتد 
»تشــهد  موســكو  أن  األميركيــة،  بــرس« 
منــذ إبريــل/ نيســان 2020، علــى محــاوالت 
متواصلــة لعرقلــة وصــول قوافــل مســاعدات 
املتحــدة  األمــم  قبــل  مــن  مشــتركة  إنســانية 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر العربــي الســوري إلــى شــمال غربــي 
تحريــر  هيئــة  قبــل  مــن  دمشــق،  مــن  إدلــب 
الشــام )جبهــة النصــرة ســابقًا(، وبالتواطــؤ 
ر غوتيريس مجلس 

ّ
مــع أنقــرة«. بــدوره، حــذ

األمــن الدولــي من »عواقــب وخيمة« في حال 
فشــله فــي التمديــد آلليــة إيصــال املســاعدات 
لعــام  الحــدود  إلــى ســورية عبــر  اإلنســانية 
آخــر، مناشــدًا أعضــاء مجلــس األمــن »بقــوة 
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن السماح 
قنــاة  باعتبارهــا  الحــدود  عبــر  بالعمليــات 
وأشــار  أخــرى«.  لســنة  للدعــم،  حيويــة 
غوتيريس إلى أن الوضع اإلنساني الحالي 
فــي ســورية »أســوأ مــن أي وقــت مضــى منــذ 
بدء الصراع، إذ يحتاج 13.4 مليون شخص 
إلى املساعدة اإلنسانية، كما أن 12.4 مليون 
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي«. 
الباحــث  يــرى  املعطيــات،  هــذه  كل  وإزاء 

مــع  حديــث  فــي  زيــادة،  رضــوان  السياســي 
املتحــدة  الواليــات  أن  الجديــد«،  »العربــي 
نفــذت  حــال  فــي  املمكنــة  البدائــل  »تبحــث 
الفيتــو  باســتخدام  تهديدهــا  روســيا 
إلجهــاض قــرار مجلــس األمــن الدولــي حــول 
تجديــد آلية إدخال املســاعدات«، مشــيرًا إلى 
فــي  ســيعقد  »املهــم«  بـ وصفــه  اجتماعــًا  أن 
العاصمــة اإليطاليــة رومــا فــي 28 يونيــو/ 
وزراء  مســتوى  علــى  الحالــي  حزيــران 
الســوري.  بامللــف  صلــة  لهــا  دول  خارجيــة 
حــول  دولــي  اجتمــاع  »أول  أنــه  وأوضــح 
ســورية ينســقه وزيــر الخارجيــة األميركــي 
أنتوني بلينكن«، مضيفًا: »يشكل االجتماع 
عودة سورية إلى امللف الدولي بدبلوماسية 
رئيســي  بشــكل  وســيركز  نشــطة،  أميركيــة 
على موضوع املعابر واملســاعدات الدولية«. 
وحــول األهــداف الروســية مــن وراء التهديــد 
األمــن  مجلــس  فــي  »الفيتــو«  باســتخدام 
الدولي ضد التمديد آللية إدخال املساعدات 
زيــادة: هنــاك  قــال  الهــوى،  بــاب  عبــر معبــر 
مــن  املزيــد  وضــع  بعــدم  ملوســكو  وعــود 
قيصــر«  »قانــون  وفــق  عليهــا  العقوبــات 
رفــع  تريــد  ربمــا  لكــن  بســورية،  الخــاص 
»الفيتو«.  الســعر التفاوضــي عبر التهديــد بـ
باســم  الرســمي  املتحــدث  ذكــر  جهتــه،  مــن 
هيئــة التفــاوض الســورية املعارضــة يحيــى 
»العربي الجديد«، أن االجتماع  العريضي، لـ
املجموعــة  دول  خارجيــة  وزراء  ســيضم 
ويبحــث  وتركيــا،  ســورية،  حــول  املصغــرة 
خريطــة  رســم  الــذي   2254 الدولــي  القــرار 
طريــق للحــل فــي ســورية منــذ عــام 2015، إال 

أنه لم ينفذ حتى اليوم. 

قبل أيام من بدء 
مداوالت مجلس األمن 

الدولي في شأن تمديد 
آلية إدخال المساعدات 

إلى الشمال السوري، تصرّ 
روسيا على شروطها، 

مهددة بـ»الفيتو«
يحتاج 13.4 مليون سوري للمساعدة اإلنسانية )فرانس برس(

علــى خمــس نقــاط علــى خطــوط التمــاس مع 
قــوات النظام الســوري واملليشــيات اإليرانية 
املســاندة لهــا. وتأتــي الخطــوة التركيــة بعــد 
مقتــل جندي تركــي وإصابة آخرين بجروح، 
أول من أمس األربعاء، عقب اســتهداف قوات 
فــي  التركــي  للجيــش  تابعــة  نقطــة  النظــام 
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وحول هذه التطورات، يرى املحلل مصطفى 
الفرحــات، فــي حديث مع »العربــي الجديد«، 
أن »ال تصعيــد مرتقبــًا فــي الشــمال الغربــي 
مــن ســورية مــن قبل قوات النظــام إال بأوامر 
مــن  بــات  األمــر  وهــذا  مباشــرة.  روســية 
البديهيــات«. ويشــير إلــى أن التفاوض حول 
الشــمال الغربــي مــن ســورية »انحصر خالل 
وأنقــرة  موســكو  بــن  املاضيــة  شــهرًا  الـــ18 
فقط«، الفتًا إلى »غاب الدور اإليراني بسبب 
الجانــب  أن  ويــرى  امللــف«.  هــذا  حساســية 
الروســي يريــد قطــف ثمار تدخله العســكري 
الواســع فــي ســورية لصالــح النظــام، ولكــن 
خيــوط اللعبــة الدوليــة ال تــزال بيد الواليات 
أن  يجــب  ســورية  فــي  وأي حلــول  املتحــدة، 

مهر بالختم األميركي في النهاية.
ُ
ت

ــل 
ّ

»تفض واشــنطن  أن  الفرحــات  ويعتبــر 
أن  يبــدو  إذ  ســورية،  فــي  امللفــات  تجميــد 
جــو  األميركــي  الرئيــس  إدارة  أولويــات 
بايدن بعيدة عن امللف السوري، لذا نخشى 
قتاليــة  أعمــال  عــن  غربــي  طــرف  غــض  مــن 
فــي  الــروس  بهــا  يقــوم  أن  يمكــن  محــدودة 
»الــروس  بــأن  اعتقــاده  ويبــدي  ســورية«. 
ربمــا يحاولــون التقــدم بريــًا للســيطرة علــى 
الطريــق الدولــي أم 4 )حلــب ـ الالذقية(، الذي 
يربط غرب البالد بشمالها ويقطع محافظة 
إدلــب، لجني مكاســب سياســية واقتصادية 
للــروس والنظــام«، مضيفًا أن هذا التصعيد 
ضغــط علــى الجانــب التركــي لفتــح املعابــر 
الســورية  املعارضــة  مناطــق  بــن  الداخليــة 
والنظــام. وعلــى الرغم من قســوة النزوح، إال 
أن الوضــع املعيشــي فــي مناطــق املعارضــة 
 

ّ
أفضــل بكثيــر مــن مناطــق النظــام، فــي ظــل
غياب طوابير الخبز واملحروقات في شمال 

سورية.
أمــس  موســكو،  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
الخميــس، أن جولــة جديــدة مــن مفاوضــات 
الســورية  بالتســوية  الخاصــة  أســتانة 
نــور  الكازاخيــة  العاصمــة  فــي  ســتجري 
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عدن ـ العربي الجديد

تخطــط الحكومــة اليمنية لحزمة 
علــى  الصعبــة  اإلجــراءات  مــن 
اســتهالك  تعرفــة  رفــع  رأســها 
فاتــورة الكهربــاء بنســبة تتــراوح بــن %80 
و100%، وذلــك بنــاء علــى شــروط ســعودية 
ملنحة الوقود التي قدمتها ملحطات الكهرباء 
ابتــداء مــن مايو/أيــار املاضــي، والتــي تقــدر 

قيمتها بـ 420 مليون دوالر.
»العربــي  لـ حكوميــة  مصــادر  وكشــفت 
إلعــادة  الســعودي  البرنامــج  أن  الجديــد«، 
إعمــار وتنميــة اليمــن، لــّوح بإيقــاف املنحــة، 
جــراء العجــز الحكومــي فــي تنفيــذ الشــروط 
يتعلــق  مــا  فــي  وخصوصــا  بهــا،  الخاصــة 
الــذي  الفســاد  ومحاربــة  اإليــرادات  بتنميــة 

يهيمن على القطاع الحيوي منذ سنوات.
املجلــس  عقــد  الســعودي،  التهديــد  وجــراء 
األربعــاء  مســاء  اليمــن،  فــي  للطاقــة  األعلــى 

املاضــي، اجتماعــا برئاســة رئيــس الحكومــة 
التــزام  »مــدى  ملناقشــة  عبدامللــك،  معــن 
املحافظــات املســتفيدة مــن منحــة املشــتقات 
شــهرية  تقاريــر  برفــع  الســعودية  النفطيــة 
حــول اإلصالحــات التــي تــم إجراؤهــا ضمــن 
النقــاط املتفــق عليهــا«، وفقــا لوكالــة »ســبأ« 
الرســمية. وحســب الوكالة، فقد شــدد رئيس 
لتنفيــذ  الجهــود  »علــى مضاعفــة  الحكومــة 
البرنامــج  مــع  عليهــا  املتفــق  االلتزامــات 
مــن  لالســتفادة  يــؤدي  بمــا  الســعودي«، 
املنحــة. وعقــد وزيــر الكهربــاء اليمنــي، أنــور 
مؤسســة  لقيــادات  موســعًا  لقــاًء  كلشــات، 
الكهرباء، ملناقشــة تحديات تطبيق الشــروط 
علــى  والحفــاظ  الوقــود،  ملنحــة  الســعودية 

استمرارية توصيل خدمات الكهرباء.
التــي  القــرارات  مــن  عــددًا  االجتمــاع  واتخــذ 
قــد تقــود إلــى صدامــات مع الشــارع فــي املدن 
الجنوبيــة، وفــق محللــن، علــى رأســها »رفــع 
قيمــة تعرفــة اســتهالك الكهربــاء للمواطنــن 

بنسبة 80%، ولكبار املشتركن بنسبة %90.
للقطــاع  التعرفــة  رفــع  االجتمــاع  أقــر  كمــا 
تخفيــض  100%، وضــرورة  إلــى  الحكومــي 
الربــط  مــن  والحــد   ،%30 إلــى  الفاقــد 
اإليــرادات  بتوريــد  وااللتــزام  العشــوائي، 
حســاب  إلــى  الســعودية،  باملنحــة  الخاصــة 
باعتبارهــا  للكهربــاء،  العامــة  املؤسســة 
الجهــة التــي تتولــى عمليــة توفيــر مرتبــات 

املوظفن واملوازنات التشغيلية.
شــدد  فقــد  الرســمية،  الوكالــة  وحســب 
التقاريــر  برفــع  »االلتــزام  علــى  االجتمــاع 
والتوليــد  املناطــق  أنشــطة  حــول  الشــهرية 
وغيرهــا،  الوقــود  وكميــات  واإليــراد 
واستخدام مبالغ الحساب املشترك ملصلحة 

أعمال التأهيل والصيانة للشبكة«.
ودعــا وزيــر الكهربــاء اليمني، إلــى »مكافحة 
الفساد وتغيير الصورة املغلوطة عن قطاع 
مــع  التهــاون  »عــدم  بـ توعــد  كمــا  الكهربــاء، 
الفاسدين واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

مــن يثبــت تورطــه في جرائم فســاد«. وطالب 
املســؤول اليمني، بتنفيذ بنود اتفاق منحة 
قبــل  مــن  اســتمراريتها  لضمــان  الوقــود 
البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمن، 
الخاصــة  الوقــود  مــن خــالل توفيــر كميــات 

بمحطات الكهرباء.
ولــن يكــون بمقدور الســلطات اليمنية تنفيذ 
الشــروط الســعودية، خصوصــا وأن غالبيــة 
املشــتركن فــي عــدن يرفضــون تســديد قيمــة 
فواتيــر الكهربــاء فــي الوقــت الراهــن رغــم أن 
تعرفتها ال تزال عند 7 رياالت مقابل الكيلو 

واط الواحد )7 سنتات أميركية(. 
وتقــول الحكومــة اليمنية، إن محطات توليد 
أســود اللتهــام  ثقــب  إلــى  الكهربــاء تحولــت 
مــوارد الدولــة، جراء انخفاض قيمة التعرفة، 
الحكومــة  تقــدم  رســمية،  لتقاريــر  ووفقــا 
الشرعية ما يعادل 600 مليون دوالر سنويًا 
قيمــة وقــود الكهربــاء، لكن اإليرادات ال تصل 

إلى 50 مليون دوالر.

لندن ـ العربي الجديد

رغــم الضغــوط التــي تعرضــت لهــا العمــالت املشــفرة 
مــن الصــن، وبنــك التســويات الدوليــة تمكنــت عملــة 
وتحولــت  الخميــس.  أمــس  الصعــود  مــن  بيتكويــن 
بيتكوين من الهبوط لتتداول قرب مســتوى 33 ألف 
دوالر، بينمــا ارتفعــت اإليثريــوم لكنهــا ال تــزال دون 
العملــة  بيتكويــن،  وكســبت،  دوالر.  ألفــي  مســتوى 
املشــفرة التــي خلقــت املليونيرات وخســرت املليارات 
خــالل أســابيع بنســبة 2.4% إلــى 33978.04 دوالرا، 
ــا لبيانــات »كويــن متريكــس«، فــي حــن ارتفعــت 

ً
وفق

دوالرا،   1972.91 عنــد   %2.9 بنســبة  اإليثريــوم 
وصعدت الريبل أيضًا 5.9% إلى 65.58 سنتا. وكان 
بــازل السويســرية قــد  بنــك التســويات الدوليــة فــي 
حــذر يــوم األربعاء، من اســتخدام عصابات الجريمة 
املنظمة للعمالت املشفرة التي وصفها بأنها عمالت 
مضاربــة وليســت أداة اســتثمار حقيقيــة. وتزايــدت 
خــالل العــام الجــاري عمليــات االختــالس والجرائــم 
املاليــة الخاصــة بالعمــالت املشــفرة، كان آخرهــا فــي 

جنوب أفريقيا وقبلها في تركيا.
وخســر مســتثمرون في جنوب أفريقيا ما يقرب من 
3.6 مليــارات دوالر مــن عملــة بيتكويــن، بعــد اختفاء 

شقيقن مرتبطن بواحدة من أكبر بورصات العملة 
املشفرة في البالد.

وفــي وقــت ســابق هــذا األســبوع تراجعــت بيتكويــن 
ألــف   65 نحــو  مقابــل  دوالر  ألــف   30 مســتوى  دون 
دوالر منتصــف إبريــل املاضــي، وذلــك للمــرة األولــى 
منــذ شــهر ينايــر 2021، لتمحــو لفتــرة وجيــزة كافــة 
ارتــدت  لكنهــا  العــام،  هــذا  التــي ســجلتها  املكاســب 
بعد ذلك. وجاء ذلك مع تضييق الســلطات الصينية 
الخنــاق علــى تعديــن العملــة األشــهر، وخــالل عطلــة 
علــى  الحملــة  امتــدت  املاضــي  األســبوع  نهايــة 
بالطاقــة  الغنيــة  إلــى مقاطعــة سيتشــوان  التعديــن 

الكهرومائيــة. وكانــت عملــة دوجكويــن قــد خســرت 
خــالل جلســتي االثنــن والثالثــاء مــا يقــرب مــن %77 
من قيمتها الســوقية وســط موجة الخســائر الحادة 
التــي ضربــت ســوق العمالت الرقميــة، وهوت به إلى 

أدنى مستوياته خالل العام الجاري 2021. 
يحــذر  الخميــس،  أمــس  بيتكويــن  ارتفــاع  ورغــم 
تعديــن  علــى  الصينيــة  الحملــة  أن  مــن  محللــون 
ســوق  أن  يعنــي  الشــراء  حجــم  ونقــص  بيتكويــن 
لــم يجــد قاًعــًا حتــى اآلن، وربمــا  الرقميــة  العمــالت 
تتراجــع العملــة إلــى مســتوى أقــل مــن 30 ألــف دوالر 

في أية لحظة.

بيتكوين تصعد وتقاوم ضربات الصين وبنك التسويات

تراجع طلبات إعانة 
البطالة األميركية

أظهرت بيانات رسمية، تراجع 
الطلبات الجديدة إلعانات البطالة 
األميركية بمقدار 7 آالف، خالل 
األسبوع املاضي، بدعم انتعاش 

سوق العمل مع إعادة فتح 
االقتصاد بعد كورونا.

وقالت وزارة العمل األميركية، 

في بيان، أمس، إن 411 ألف 
أميركي تقدموا بطلبات ألول مرة، 

للحصول على إعانات البطالة 
في األسبوع املنتهي بتاريخ 
19 يونيو/ حزيران الحالي، 

مقارنة بـ418 ألفا بالقراءة املعدلة 
لألسبوع السابق.

كانت طلبات إعانة البطالة شهدت 
تراجعا على مدار 6 أسابيع، قبل 
أن ترتفع باألسبوع قبل املاضي 

بنهاية 12 يونيو/حزيران الحالي، 
ثم عاودت االنخفاض.

ويعتقد على نطاق واسع، أن 
عدد األميركيني الذين يفقدون 

وظائفهم بشكل دائم أو مؤقت، 
أكبر بكثير مما تورده البيانات 

الرسمية. ويقيس مؤشر إعانات 
البطالة التغير في عدد املتقدمني 

للحصول على إعانات البطالة 
للمرة األولى خالل األسبوع 

املاضي، ويتم تجميع بياناته 
بصفة أسبوعية.

وأقر الرئيس األميركي جو بايدن 
في مارس/ آذار املاضي، مشروع 

قانون لخطة مساعدات اقتصادية 
بقيمة 1.9 تريليون دوالر، 

ليصبح قانونا ساريا يهدف إلى 
مساعدة املتضررين من الجائحة. 
وتتضمن الحزمة السابقة تقديم 

دعم مالي مباشر بقيمة 1400 
دوالر، وتمديد إعانات البطالة، 

وإعفاءات ضريبية لألطفال من 
املتوقع أن تنتشل املاليني من 

الفقر.

اإلمارات تبيع أصوال نفطية
قالت شركة أويل سيرش املنتجة 

للنفط والغاز في بيان، أمس 
الخميس، إن صندوق مبادلة 
االستثماري التابع لحكومة 

أبوظبي باع حوالي 4.5% من 
الشركة مقابل 362.8 مليون 

دوالر أسترالي )274.82 مليون 
دوالر(. وأشار البيان إلى أن 

مبادلة، التي تستثمر في أويل 
سيرش منذ عام 2008، باعت 94 
مليون سهم، يوم الثالثاء املاضي، 

وخفضت حصتها إلى %4.94 
دون حد 5% املطلوب لتكون 

مساهما رئيسيا في أستراليا.
ولم ترد مبادلة على طلب 

للحصول على تعقيب، وفق وكالة 
رويترز. وأحجمت مبادلة، التي 

اشترت في البداية حصة %17.6 
في عام 2008، عن املشاركة 

في زيادة رأسمال بقيمة 1.16 
مليار دوالر أسترالي التي نفذتها 

أويل سيرش في أبريل/ نيسان 
2020. وقالت أويل سيرش في 
بيان منفصل في وقت سابق، 

أمس أيضا، إن ممثل الصندوق 
الحكومي بخيت الكثيري، استقال 

أيضا من مجلس إدارتها.

لقطات

أزمة 
كاكاو 
عالمية

نشــبت أزمة بن مزارعي الكاكاو ومصانع الشــوكوالتة العاملية، بســبب تســعير الســلعة، حيث يصرُّ كبار املزارعن في العالم على إرغام العاملن في صناعة الشــوكوالتة، 
التــي تبلــغ قيمتهــا 100 مليــار دوالر، علــى دفــع عــالوة تــم وضعهــا خصيصــًا من أجل تعزيز ســبل عيــش مزارعي غرب أفريقيا. وقامت دولتا ســاحل العاج وغانا املجاورة، 
وهمــا تنتجــان نحــو 70% مــن إنتــاج الــكاكاو العاملــي، بتأمــن زيــادة فــي األجور للمزارعن عبر فرض رســوم على الشــركات بــدءًا من »كارغيل« إلى »نســتله« بعالوة قدرها 
400 دوالر للطن، بدءًا من أول  املوسم الزراعي الحالي. وبعد أشهر من بدء تطبيق قواعد التسعير الجديدة، اتهم املنظمون في غرب أفريقيا بعض الشركات بالتراجع عن 

هذا االلتزام، وفق وكالة بلومبيرغ األميركية.

اقتصاد
Friday 25 June 2021
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اقتصاد

القاهرة ــ العربي الجديد

املصري  الــنــواب  مجلس  يستأنف 
األحد  من  اعتبارًا  العامة  جلساته 
املقبل، وملدة ثاثة أيام، ألخذ الرأي 
املعدة  التشريعات  مــن  حزمة  بشأن  النهائي 
ــــق عــلــيــهــا الــبــرملــان  مـــن الــحــكــومــة، ســبــق ووافـ
في مجموع مــوادهــا، وفــي مقدمتها مشاريع 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــــن »الــــصــــكــــوك الــــســــيــــاديــــة« و»إنـ ــوانـ ــ قـ
صندوق الوقف الخيري« و»صندوق الطوارئ 
 عن مناقشة مشروعن لفصل 

ً
الطبية«، فضا

»اإلخـــوان  جماعة  على  املحسوبن  املــوظــفــن 
املسلمن« من الجهاز اإلداري للدولة.

ويــــســــتــــهــــدف مــــــشــــــروع قــــــانــــــون »الــــصــــكــــوك 
أمام  الــدولــة املصرية  السيادية« طــرح أصــول 
الدائنن بنظام حق االنتفاع ملدة 30 عاما، ما 
يهدد برفع كلفة الديون على األجيال القادمة. 
إذ نص القانون على إصدار الصكوك بالجنيه 
املــصــري أو بــالــعــمــات األجــنــبــيــة، عــن طريق 
طروحات عامة أو خاصة بالسوق املحلية أو 

باألسواق الدولية.
وعـــاقـــب الـــقـــانـــون بــالــحــبــس مــــدة ال تــقــل عن 
سنتن، وال تزيد على خمس سنوات، وبغرامة 
ال تــقــل عــن 500 ألـــف جــنــيــه، وال تــزيــد عــلــى 5 
كــل من  العقوبتن،  بــإحــدى  أو  مــايــن جنيه، 
للتداول  عرضها  أو  سيادية،  صكوكا  أصــدر 

على خاف األحكام املقررة في التشريع.
املـــالـــيـــة  األوراق  عـــــن  الــــصــــكــــوك  وتـــخـــتـــلـــف 
وأذون  )كــــالــــســــنــــدات  األخــــــــــرى  الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــا تـــخـــضـــع لـــلـــمـــضـــاربـــة،  ــهــ ــــي أنــ الـــــخـــــزانـــــة(، فـ
وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل 
حــصــصــا شــائــعــة فــي حــقــوق منفعة األصـــول 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة مــلــكــيــة خـــاصـــة، أو ألي من 
فاملمول  العامة،  االعتبارية  ذوي  األشــخــاص 

شريك في حقوق االنتفاع باألصول.

أمـــا مــشــروع قــانــون »إنــشــاء صــنــدوق الــوقــف 
الـــخـــيـــري«، فــهــو يــهــدف إلـــى اســتــغــال أمـــوال 
»الــوقــف الــخــيــري« فــي مــصــر، مــن خـــال منح 
وزيـــــر األوقـــــــاف ســلــطــة الـــتـــصـــرف فـــي أمــــوال 
املشروعات  إقامة  الوقف، وتوجيهها لصالح 
الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة 

معاونة الدولة في ملف التطوير.
ــنـــدوق  ــأ صـ ــنـــشـ ــلـــى أن »يـ ــون عـ ــانــ ــقــ ــــص الــ ونــ
بــاســم الـــوقـــف الــخــيــري تــكــون لـــه الشخصية 
االعــتــبــاريــة، ويــتــبــع رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
بغرض دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير 
املـــشـــروعـــات الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة والــبــنــيــة 
التحتية، وغيرها من املشروعات االجتماعية 
ــســاهــم فــي دعـــم املــوقــف 

ُ
واالقــتــصــاديــة الــتــي ت

االجتماعي واالقتصادي للدولة«.
وتــعــد أمـــوال الــوقــف الــخــيــري هــي كلمة السر 
ــــر األوقــــــاف مــحــمــد مــخــتــار  فـــي اســـتـــمـــرار وزيـ
 ،2013 تموز  يوليو/  منذ  منصبه  فــي  جمعة 
أي تعديل حكومي،  وعــدم طــرح اسمه ضمن 
ــراف على إعـــداد هذا  ال سيما أنــه تــولــى اإلشــ
التشريع املكمل لقانون تنظيم هيئة األوقاف، 
وذلك لاستفادة من أصول وأموال الوقف في 
الحد من عجز املوازنة العامة للدولة، وتمويل 
عبد  الرئيس  يتبناها  التي  الكبرى  املشاريع 
الفتاح السيسي، على غرار العاصمة اإلدارية 

الجديدة.
وفــي مـــارس/ آذار 2018، أصـــدرت هيئة كبار 
اقتراحا  األزهــر بيانا ترفض فيه  العلماء في 
ــوال  تــشــريــعــيــا يــســمــح بــاســتــغــال الــــدولــــة أمــ

الــوقــف الــخــيــري، مــشــددة عــلــى أنـــه »ال يجوز 
التصرف في  أو  الــواقــف،  شرعا تغيير شــرط 

الوقف على غير ما شرطه«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــفـــرض مـــشـــروع قــانــون 
»صندوق الطوارئ الطبية« املزيد من الرسوم 
ــوارد الـــصـــنـــدوق،  ــ عــلــى املـــصـــريـــن لــتــمــويــل مــ
بــدعــوى عــدم قـــدرة ميزانية الــدولــة على دعم 
قــطــاع الــصــحــة، وتلبية رغــبــات واحــتــيــاجــات 
ــنــــن، فــــي ظــــل األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة  املــــواطــ

الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
واســتــهــدف الــقــانــون دعـــم وتــمــويــل الــخــدمــات 
الطبية املقدمة للمواطنن، وكفالة استدامتها 
ــوارث والـــــــطـــــــوارئ الــطــبــيــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ فـــــي حــــــــاالت الـ
ــئـــة، وإيــجــاد آلــيــة الســتــدامــة  واألزمـــــات واألوبـ
تــمــويــل الــخــدمــات املــقــدمــة مــن وزارة الصحة 
ــعــــاج  ــال الــــوقــــايــــة والــ ــجــ ــــي مــ ــنـــن فـ ــلـــمـــواطـ لـ
ــه أخـــص الــقــضــاء على  هــيــل. وعــلــى وجـ

ٔ
والــتــا

قوائم االنتظار للمرضى، ودعم شراء األدوية، 
ــوادث الــكــبــرى  ــحـ ومــواجــهــة تــمــويــل حــــاالت الـ
والـــطـــوارئ والــعــنــايــة املــركــزة والـــحـــروق، ومــا 
االعــتــمــادات  تكفي  ال  احتياجات  مــن  يستجد 

املالية املتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
ــوارد الـــصـــنـــدوق مـــن املــســاهــمــات  ــ وتــتــكــون مــ
املالية للعاج على نفقة الدولة في التدخات 
ــدة  الـــصـــنـــدوق، وأرصــ الــتــي يغطيها  الــطــبــيــة 
ــــاب صـــــنـــــدوق دعـــــــم الــــــــــــــدواء، وحــــســــاب  ــــسـ حـ
صندوق مشروع القضاء على قوائم االنتظار 
 عـــن فــــرض نــســبــة 1% من 

ً
لــلــمــرضــى، فـــضـــا

حصيلة الحسابات الخاصة بديوان عام وزارة 
الــصــحــة، و2% مـــن ســعــر بــيــع مــســتــحــضــرات 
ــتــــوردة، و3% مــــن ســـعـــر بــيــع  ــســ الــتــجــمــيــل املــ
عدة لاستخدام في غير 

ُ
املبيدات الحشرية امل

األغراض الزراعية.
 
ً
في موازاة ذلك، يناقش مجلس النواب تعديا
مــقــدمــا مـــن الــنــائــب عــلــي بــــدر، وأكـــثـــر مـــن 60 
عـــضـــوًا، عــلــى قـــانـــون »الــفــصــل بــغــيــر الــطــريــق 
ــادف إلـــى فــصــل أي مــوظــف  ــهـ الــتــأديــبــي«، والـ
في الجهاز اإلداري للدولة يثبت انتماؤه إلى 

جماعة »اإلخوان املسلمن«.
ويــتــعــارض التعديل مــع أحــكــام املـــادة 53 من 
الـــدســـتـــور املــــصــــري، الـــتـــي نــصــت عــلــى »عـــدم 
الــقــانــون بسبب  ــام  التمييز بــن املــواطــنــن أمـ
االنتماء السياسي أو ألي سبب آخر«، وكذلك 
مع املادة 65 التي نصت على أن »حرية الفكر 
والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن 
رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير 

ذلك من وسائل التعبير والنشر«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

تطل موجة غاء طاحنة في السودان، وشلل بأسواق مختلف 
الــدوالر  العمل بنظام  املالية  إلــغــاء وزارة  أعــقــاب  فــي  السلع، 
ــض، الـــذي عــلــى أســاســه يــتــم حــســاب رســوم 

َّ
الــجــمــركــي املــخــف

االســتــيــراد، وذلـــك فــي إطـــار حــزمــة قــــرارات يطلبها صندوق 
النقد الدولي.

440 جنيها حاليا،  إلــى نحو  الجمركي  الـــدوالر  وقــفــز سعر 
ليعادل السعر الرسمي للعملة األميركية في البنك املركزي، 
بينما كان محددًا قبل قرار وزارة املالية، يوم الثاثاء املاضي، 

بنحو 28 جنيها.
وطــبــقــت هــيــئــة الــجــمــارك الــســودانــيــة زيـــــادات مــتــكــررة على 
الدوالر الجمركي منذ السابع عشر من مارس/ آذار املاضي 
ــلـــدوالر، بـــزيـــادة بلغت  الــــذي وصـــل خــالــه إلـــى 20 جنيها لـ
ثم  15 جنيها،  بـــ  املــحــدد  الــســابــق  السعر  عــن  نسبتها %33 
أعلنت زيادة تالية في األول من إبريل/ نيسان بنسبة %40 
إلــغــاؤه أخــيــرًا ويقفز  لــلــدوالر، قبل أن يتم  ليبلغ 28 جنيها 
في  املالية  وزارة  وقالت  بآخر سعر.  مقارنة   %1471 بنسبة 
قرارها  أن  إلــى  املواطنن  تطمئن  إنها  االنتقالية،  الحكومة 
ــار الــســلــع األســاســيــة  ــعـ ــر لـــن يــتــســبــب فـــي ارتــــفــــاع أسـ ــيـ األخـ
لكن  الصناعية.  أو  الزراعية  املــدخــات  أسعار  أو  املستوردة 
ســـرعـــان مـــا شــهــدت انــفــاتــا فـــي أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــســلــع 
وتوقف التجار عن بيع الكثير من املنتجات ال سيما املرتبطة 
باألساس  زادت  بينما  أســعــارهــا  لرفع  انــتــظــارًا  باالستيراد 
أسعار العديد من السلع قبيل صدور القرار ومنها السيارات.
ــال فـــتـــح الـــرحـــمـــن عـــبـــدالـــلـــه، تـــاجـــر فــــي الــــســــوق الــعــربــي  ــ وقــ
الجمركي  الـــدوالر  إلغاء  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بالخرطوم 
يتسبب في غاء طاحن، في ظل االرتفاع الكبير الذي تسجله 
املحلية  املنتجات  النهائية املستوردة، وكذلك  السلع  أسعار 
التي يتم استيراد خاماتها من الــخــارج، مشيرا إلــى أن هذا 
الوضع يعمق الركود في ظل انهيار القدرات الشرائية ملعظم 
البيع  التجار عن  إلى توقف عدد كبير من  املواطنن. ولفت 

خوفا من التعرض  للخسائر. وقال عادل عبد املنعم، الخبير 
تداعيات  إلــى  يـــؤدي  الجمركي  الـــدوالر  إلــغــاء  إن  الضريبي، 
سلبية كــبــيــرة عــلــى املـــدى الــقــصــيــر، تتمثل فــي ارتــفــاع حــاد 
ألسعار السلع واضطراب املعامات االقتصادية، خاصة أن 
سعر صرف الــدوالر يحدد وفقا ألسعار العمات الحرة في 

جرى فيه املعاملة.
ُ
ذات اليوم الذي ت

»الــقــرار تكمن فــي صعوبة  املنعم أن خــطــورة  وأضـــاف عبد 
الحر  السوق  الحكومة عنه حال عجزها عن مجاراة  تراجع 
في تحديد أسعار الدوالر الجمركي، ألن تراجعها عن مجاراة 
بسبب  الجمركية  إيراداتها  من  سيقلل  السوق  في  األسعار 
إلغاء العديد من الرسوم عن بعض السلع وخفضها في سلع 

أخرى«.
الــدوالر  بــدوره، أكد عثمان التوم، املحلل املصرفي، أن إلغاء 
والــخــدمــات  والــبــضــائــع  السلع  تكلفة  مــن  سيزيد  الجمركي 
ستضطر  نفسها  الحكومة  أن  كما  للمواطنن،  تــقــدم  الــتــي 
ــجــوء إلــــى دعــــم نــفــســهــا بــاســتــمــرار مــعــامــاتــهــا الــخــاصــة 

ّ
لــل

أو ســداد جمارك  للدوالر  البالغ 28 جنيها  السابق  بالسعر 
أعلى على السلع التي تستوردها، ما يزيد اإلنفاق الحكومي.

لكن الفريق صاح الدين الشيخ، الذي كان يعمل مديرا عاما 
في الجمارك سابقا، اعتبر أن »إلغاء الدوالرالجمركي سليم 
في إطار سياسة توحيد سعر الصرف التي تبنتها الحكومة 
ــفـــاع السعر  االنــتــقــالــيــة، وأن تــطــبــيــقــه تــأخــر كــثــيــرًا بــعــد ارتـ

الرسمي للدوالر في بنك السودان ألكثرمن 400 جنيه«.
في املقابل، قال عبدالقادر محمد أحمد، األمن العام السابق 
لـــديـــوان الـــضـــرائـــب الـــســـودانـــي، إن الــــــدوالر الــجــمــركــي آلــيــة 
التضخم وبالتالي ال يمكن تعويمه ألنه  لتقليل  مستحدثة 
لــيــس عــمــلــة. وتــنــفــذ الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة إجـــــراءات تصفها 
باإلصاحية وفق اشتراطات لصندوق النقد الدولي، توقعا 
الــتــي تبلغ 50 مليار دوالر على  الــبــلــد   إللــغــاء معظم ديـــون 
ــل. بــيــنــمــا يــلــقــي الــكــثــيــر مـــن املــحــلــلــن بــالــلــوم عــلــى هــذه  ــ األقـ
السياسات في انفات األسعار، حتى قفز معدل التضخم في 

مايو/ أيار املاضي إلى %379.

مصر: تشريعات لتكثيف االقتراض 
و»فصل الموظفين اإلخوان«

التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة )فرانس برس(الحكومة تسعى لبيع المزيد من األصول لتوفير موارد مالية )فرانس برس(

غالء طاحن بعد إلغاء الدوالر الجمركي

يتجه مجلس النواب 
المصري نحو تمرير 

تشريعات تسمح بتكثيف 
االقتراض واستغالل 

أموال األوقاف وفصل 
الموظفين المحسوبين 

على جماعة »اإلخوان 
المسلمين« من الجهاز 

اإلداري للدولة

صادرات النفط السعودية 
تتضاعف

كشفت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن 
قيمة صادرات السعودية النفطية قفزت 

بنسبة 109% على أساس سنوي في 
إبريل/ نيسان املاضي إلى 51.7 مليار ريال 

)13.79 مليار دوالر(، بينما زادت الصادرات 
غير النفطية 46.3%. وشكلت صادرات 

النفط 72.5% من إجمالي الصادرات، 
وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 

لإلحصاء الحكومية، الفتة إلى أن الصادرات 
غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال.

وعانت اململكة، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، العام املاضي، إذ أثرت جائحة 

فيروس كورونا الجديد على طلب الطاقة، 
وبالتالي على خزائن الدولة. واحتفظت 

الصني بمركز الشريك التجاري الرئيسي 
للمملكة، إذ ارتفعت الصادرات السعودية 

إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 
12.9 مليار ريال في إبريل/ نيسان 

مقابل 7 مليارات ريال قبل عام. وأظهرت 
البيانات ارتفاع واردات السعودية من 

الصني إلى 9.2 مليارات ريال من ثمانية 
مليارات ريال. وصعد فائض ميزان 

تجارة السعودية الخارجية )النفطية وغير 
النفطية( بنسبة 52% على أساس سنوي، 

خالل أول أربعة أشهر من العام الحالي 
)من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/

نيسان(.

العراق يرّحل آالف العمال
قال وزير العمل العراقي عادل الركابي، في 

تصريح لوكالة األنباء الرسمية )واع(، أمس، 
إنه جرى »ترحيل آالف العمالة األجانب 

كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص 
الشباب العراقي بالتوظيف«.

وأوضح الركابي أنه »جرت إحالة 400 شركة 
في القطاع الخاص على محكمة العمال 

خالل 2021، لعدم التزامها نسبة تشغيل 
العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق 
لقانون التقاعد والضمان االجتماعي«.

وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونًا 
يلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من 

العمالة العراقية. لكن تلجأ شركات القطاع 
 
ً
الخاص إلى تشغيل العمالة األجنبية بدال

من العراقية، بسبب تدني األجور، إلى جانب 
ساعات العمل الطويلة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام 
السياسي في البالد، على خلفية تصاعد 
مؤشرات الفساد املالي واإلداري، وتراجع 
الخدمات، وارتفاع معدالت البطالة والفقر. 

الشركات األلمانية 
تتجاوز كورونا

أظهر مسح ارتفاع ثقة الشركات األملانية 
بأكثر من املتوقع في يونيو/ حزيران 

الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بفضل 
تنامي تفاؤل الشركات حيال النصف 
الثاني من العام في أكبر اقتصاد في 
أوروبا. وقال معهد »إيفو« إن مؤشر 

مناخ األعمال ارتفع إلى 101.8 نقطة من 
99.2 نقطة في مايو/ أيار. وقال كليمنس 
فوست رئيس املعهد في بيان، وفق وكالة 
رويترز، أمس، »ينفض االقتصاد األملاني 

عنه أزمة فيروس كورونا«. كان البنك 
املركزي األملاني قد رفع توقعاته للنمو في 

وقت سابق من الشهر، ويتوقع اآلن وصول 
االقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة 

في وقت قريب ربما في الربع املقبل وينمو 
3.7% هذا العام و5.2% العام املقبل.

أمازون تشتري كهرباء
وقعت شركة »أمازون« للتجارة اإللكترونية 
األميركية، صفقات لشراء الكهرباء من 14 
مزرعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في 
جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا، ما 
يعزز مكانتها كأكبر مشتر للكهرباء من 
املصادر املتجددة في العالم. يأتي توقيع 

الصفقات في إطار خطة الشركة الستخدام 
مصادر الطاقة املتجددة لجميع احتياجاتها 

من الكهرباء بحلول عام 2025.
وقالت الشركة في بيان عبر البريد 

اإللكتروني، وفق وكالة بلومبيرغ، إن أحدث 
ُدفعة من صفقات أمازون للحصول على 

الكهرباء من مصادر متجددة الصديقة 
للبيئة تبلغ طاقتها اإلجمالية 1.5 غيغاوات.

وقال جيف بيزوس، مؤسس شركة 
»أمازون« ومديرها التنفيذي: »نحن 

نبذل جهودا للوفاء بتعهد املناخ، التزامنا 
بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية 

صفرية بحلول عام 2040 ، قبل 10 
سنوات من اتفاقية باريس«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

30
قانون  مشروع  يستهدف 
طرح  السيادية«  »الصكوك 
المصرية  ــة  ــدول ال ــول  أصـ
حق  بنظام  الدائنين  أمــام 
ما  عامًا،   30 لمدة  االنتفاع 
الديون  كلفة  برفع  يهدد 

على األجيال القادمة.

تقارير عربية

السودانمال وسياسة

قــالــت املــؤســســة الــعــربــيــة لضمان 
االســتــثــمــار وائــتــمــان الـــصـــادرات 
)ضـــمـــان(، ومــقــرهــا الــكــويــت، إن 
تــــدفــــقــــات االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي 
املباشر الواردة إلى الدول العربية 
خالفت التوقعات وارتفعت %2.5، 
عـــام  دوالر  مـــلـــيـــار   40.5 لــتــبــلــغ 
في  املــؤســســة،  ــارت  ــ وأشــ  .2020
بيان صحافي، أمس، بخصوص 
إصـــــدار الــتــقــريــر الــســنــوي ملــنــاخ 
االستثمار في الدول العربية، إلى 
أن هذه االستثمارات مثلت %6.1 
إلى  الـــواردة  التدفقات  مــن مجمل 
مـــن مجمل  الــنــامــيــة و%4  ــدول  ــ الـ
التدفقات العاملية البالغة نحو 999 
مليار دوالر خالل السنة نفسها.

وجاءت اإلمارات في املرتبة األولى 
تلتها  دوالر،  مــلــيــار   19.9 بمبلغ 
دوالر،  مليارات   5.9 بمبلغ  مصر 
والسعودية 5.5 مليارات دوالر، ثم 
سلطنة عمان 4.1 مليارات دوالر، 
مليارات   3.1 بمبلغ  لبنان  وأخيرا 

دوالر.

تزايد 
االستثمار 
بالدول 
العربية الجزائر ـ حمزة كحال

يقوم األربعيني محمد جمال خيار، مالك أحد 
الفنادق في منطقة مستغانم الساحلية )غرب 
الترتيبات  آخر  الجزائرية(، بوضع  العاصمة 
موسم  انطاق  مع  توازيا  الزبائن،  الستقبال 
االصطياف املنتظر مطلع يوليو/تموز املقبل، 
وكله أمل أن تضمد السياحة املحلية الجراح 
الــتــي خلفتها جــائــحــة فــيــروس كــورونــا على 
نشاطه السنة املاضية، التي اضطر فيها إلى 

غلق الفندق طيلة موسم الصيف.
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »ينتظر  يــقــول خــيــار لـــ
انتهاء  بشغف انطاق موسم اإلجـــازات، بعد 
امتحانات األقسام النهائية في املدارس، وقد 

فتحنا الحجز عبر الهاتف ومواقع التواصل 
ــد الـــســـاعـــة األمـــــــور تــبــشــر  ــاعـــي، ولـــحـ ــمـ ــتـ االجـ
بــالــخــيــر، فــهــنــاك إقــبــال مــتــوســط، وينتظر أن 
يرتفع، حيث نراهن على عدم قدرة الجزائرين 
على السفر إلــى الــخــارج، خــاصــة إلــى تونس 
وأوروبـــــــــا لـــقـــضـــاء الـــعـــطـــل الــصــيــفــيــة لــتــعــقــد 

إجـــــــراءات الـــســـفـــر«. ويــضــيــف »تــواصــلــنــا مع 
وكاالت السفر والسياحة من أجل الحجوزات، 
واضطررنا إلى مراجعة األسعار حتى تكون 
فــي مــتــنــاول الــعــائــات، ال ســيــمــا أن األســعــار 
كانت في املاضي مرتفعة مقارنة بتونس على 
سبيل املثال، ما جعل قرابة مليوني جزائري 
يذهبون إلى تونس بحثا عن السياحة، املهم 
إلى  الــنــشــاط  السياحة وعـــودة  اآلن هــو بعث 

الفنادق الساحلية خاصة«.
وكـــانـــت الـــفـــنـــادق والــــوكــــاالت الــســيــاحــيــة في 
الجزائر قد تلقت ضربة قوية، السنة املاضية، 
السياحية  واإلدارات  الــحــكــومــة  تجميد  بــعــد 
الــجــهــويــة )املـــحـــلـــيـــة( األنـــشـــطـــة ملــــدة فـــاقـــت 8 
الفنادق  أشهر، بسبب تفشي كورونا، وإلــزام 

الــحــجــوزات. ودفــع ذلــك الناشطن في  بإلغاء 
مـــجـــال الــســيــاحــة إلــــى الــتــذمــر والــتــعــبــيــر عن 
عن  بحثا  السياحة  وزارة  بمراسلة  غضبهم 
الــتــعــويــض املــنــاســب، بــعــدمــا كــانــوا يــعــّولــون 
خلفتها  التي  جراحهم  لتضميد  العطل  على 
الــــتــــاجــــي، ومــــــا زاد مــن  الــــفــــيــــروس  ــة  ــحـ ــائـ جـ
خــســائــر الـــفـــنـــادق، تــعــلــيــق الـــرحـــات الــجــويــة 
ألشهر طويلة. وقال رضا ليماني، مدير أحد 
الغرب  وهـــران، عاصمة  في محافظة  الفنادق 
الــــجــــزائــــري، إن »الـــفـــنـــادق تــتــرقــب االنـــطـــاق 
الرسمي ملــوســم االصــطــيــاف الـــذي تــأخــر هذه 
ــل،  بــســبــب االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــامـ ــ الـــســـنـــة لــشــهــر كـ
ــدارس، التي  ــ الــبــرملــانــيــة واالمــتــحــانــات فــي املــ
الصحية،  الجائحة  بسبب  الحكومة  أخرتها 
ونعول كثيرًا على الجزائرين لبعث السياحة 

وتفادي ما عشناه في 2020«.
فــيــمــا يتعلق  ــــاف أن »الــحــكــومــة أخـــلـــت  وأضــ
بالتعويضات، وهي مطالبة اليوم بمرافقتنا 
في بعث السياحة من خال تخفيف الشروط 
ــوم والـــضـــرائـــب،  ــرســ الــصــحــيــة وتــخــفــيــض الــ
الــرهــان الــيــوم ليس الــربــح بــقــدر مــا هــو بعث 
ــفـــاظ على  الــســيــاحــة إلنـــعـــاش الـــقـــطـــاع والـــحـ

مناصب الشغل )فرص العمل(«.
الجزائر 14 واليــة ساحلية تمتد  وتوجد في 
وأعلنت  كيلومتر.   1500 نحو  إلــى  شواطئها 
ــــي إطــــــــار بـــرنـــامـــجـــهـــا إلنـــعـــاش  الـــســـلـــطـــات فـ
االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي عـــــدة إجــــــــــراءات تــخــص 
ــانـــون املــالــيــة  الــقــطــاع الــســيــاحــي. وتــضــمــن قـ
التكميلي للعام 2021، تعديل املادة 34 لخفض 
الرسم على القيمة املضافة الخاص باألنشطة 
ــــداًل مـــن 19%. وســيــتــم  بـ الــســيــاحــيــة إلــــى %9 
ديسمبر/   23 غاية  إلــى  الخفض  بهذا  العمل 
الـــنـــشـــاطـــات  ويــــخــــص   ،2021 األول  كــــانــــون 
الــســيــاحــيــة والــفــنــدقــيــة واملــطــاعــم الــســيــاحــيــة 

واألسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
وقــــــال عـــبـــد الــــقــــادر بــــشــــاريــــن، رئـــيـــس نــقــابــة 
»العربي الجديد«، إن  الناشطن في الفندقة، لـ
أمــر ضــروري،  السياحي  النشاط  إعـــادة بعث 
مــطــالــبــا الــحــكــومــة بـــإقـــرار إعـــفـــاءات ضريبية 
على  الحصول  من  الفنادق  أصحاب  وتمكن 
ــادة بـــعـــث نــشــاطــهــا  ــ ــ ــــروض مــــن الـــبـــنـــوك إلعـ قــ

وتجنب اإلفاس والغلق. فرحة ماك الفنادق 
ال تقل عن فرحة عمال قطاع السياحة، سواء 
وعمال  الحرفين  أو  الفندقية  املؤسسات  في 
املعيشة  اضطرتهم  الــذيــن  واملــقــاهــي،  املطاعم 
الــصــعــبــة إلــــى تــغــيــيــر بــوصــلــة قــوتــهــم نحو 
نــشــاطــات أخـــرى منها الــبــنــاء، كــمــاذ لتأمن 
قـــوت عــائــاتــهــم بــعــد غــلــق الــفــنــادق واملــطــاعــم 
واملــقــاهــي واألنــشــطــة الــتــجــاريــة فـــي املــنــاطــق 

السياحية.
معظم  الجائحة  بداية  منذ  البطالة  وطــاولــت 
عــمــال الــســيــاحــة واملــطــاعــم واملــقــاهــي وأمــاكــن 
ــفـــات، وهــــي قــطــاعــات تــرتــهــن  الــتــرفــيــه والـــحـ
بشكل كبير للطلب الــذي يعبر عنه في فصل 

الصيف.
محافظة  في  القاطن  بــال صايشي،  ويترقب 
»الــبــويــرة« الــداخــلــيــة، الـــذي اعــتــاد الــعــمــل في 
محافظة »بجاية« الساحلية، شرق العاصمة 
العمل، خــال موسم  فــرص  لتوفر  الجزائرية، 
الــصــيــف بــالــنــظــر لــعــدد املــصــطــافــن بــهــا، إنــه 
ــام  ســيــعــود مـــجـــددا إلــــى »بـــجـــايـــة« خــــال األيــ
الــتــواصــل مــع مــاك مطاعم عمل  املقبلة، بعد 

عندهم في املاضي.
ــاف صـــايـــشـــي: »نــــأمــــل فــــي انـــتـــهـــاء هـــذا  ــ ــ وأضـ
الكابوس الذي عشته وعائلتي على مدار عام 

كامل، فقد عانيت من التنقل من عمل إلى 
آخر بسبب توقف األنشطة السياحية، ومعظم 
األوقات توقفت عن العمل ألن الجائحة أضرت 

بكل النشاطات«. 
ويشكو بــال وهــو رب أســرة مــن 3 أبــنــاء، من 
قــائــا: »كيف لنا أن نعيش في  غــاء املعيشة 
ــاع أســعــار  ــفــ ــه ارتــ ظـــل هــــذه الــــظــــروف ونــــواجــ
ــواد الــغــذائــيــة األســـاســـيـــة ونــحــن  ــ مــخــتــلــف املــ
مضطرون إلى ترك عملنا والبقاء بالبيت، إن 
شاء الله ستعود األمور إلى نصابها ونعود 

إلى عملنا«.
حالة بال صايشي تتكرر مع مئات اآلالف من 
املناطق  في  والتجار  واملطاعم  الفنادق  عمال 
ــروا إلــى  ــطـ الــســاحــلــيــة الــســيــاحــيــة، الـــذيـــن اضـ
منتظرين  كــورنــا،  بسبب  نشاطاتهم  تعليق 
مادية  لخسائر  ومتحملن  مجهواًل،  مصيرًا 

يصعب إحصاؤها حسب املاك.

البطالة تضع الحكومة بمواجهة الوافدينالسياحة المحلية تحيي آمال الفنادق في طي خسائر اإلغالق

)Getty( العاملون في السياحة يترقبون بدء موسم االصطياف

عمان ـ زيد الدبيسية

صفوف  فــي  املتصاعدة  البطالة  تضع 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ األردنـــــــيـــــــن، الـــحـــكـــومـــة فـ
العمالة األجنبية، عبر اتخاذ إجراءات 
ــا تـــقـــلـــيـــص أعــــــداد  ــهـ ــأنـ ــــن شـ ــــدة مـ ــــديـ جـ
الـــوافـــديـــن الســيــمــا املــخــالــفــن لــقــوانــن 

العمل في اململكة.
واتــخــذت الــحــكــومــة، األربــعــاء املــاضــي، 
العمل،  ســـوق  لتنظيم  جــديــدة  قــــرارات 
تتضمن منح العمالة األجنبية املخالفة 
مهلة جديدة لتصويب أوضاعها تبدأ 
اعتبارًا من 4 يوليو/تموز املقبل وحتى 
تمكن  إلــى  إضــافــة  سبتمبر/أيلول،   2
أصــحــاب الــعــمــل مــن تــجــديــد تصاريح 
الــعــامــلــن خـــال جــائــحــة كـــورونـــا ومــا 
نـــجـــم عــنــهــا مــــن إغــــاقــــات لــلــقــطــاعــات 

االقتصادية.
وتـــــــحـــــــاول الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ ســــنــــوات 
تــخــفــيــض أعـــــداد الــعــمــالــة الــــوافــــدة من 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، والــــتــــي يــتــجــاوز 
ــــال األيـــدي  عـــددهـــا مــلــيــون عــامــل وإحـ
الــعــامــلــة الــوطــنــيــة مــكــانــهــا فـــي ضــوء 
تــراجــع فـــرص الــعــمــل املــســتــحــدثــة على 
املستوين الحكومي والقطاع الخاص.

وقـــــال وزيـــــر الــعــمــل يـــوســـف الــشــمــالــي 
تعمل  الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
عــلــى تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل ومــعــالــجــة 
من  املخالفة  األجنبية  العمالة  أوضــاع 
ــــرص لــتــصــويــب  ــدة فـ ــ ــــال مــنــحــهــا عـ خـ
أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراءات 
ــوزراء بهذا  ــ جــديــدة مــن قــبــل مجلس الـ

الشأن.
ــمـــن اإلجــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــتـــضـ وتـ
إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم 
تــصــاريــح الــعــمــل واملــبــالــغ اإلضــافــيــة 
عن كافة الفترات السابقة في مختلف 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــطـ ــشـ الـــقـــطـــاعـــات واألنـ
املختلفة، وذلك عند استخدام العامل 
تــجــديــد  أو  مـــــرة  األردنــــــــي ألول  غـــيـــر 
تــصــريــح عــمــلــه عــنــد صـــاحـــب الــعــمــل 

إلـــى صــاحــب عمل  نفسه أو االنــتــقــال 
ــفــــاء أصـــحـــاب  آخــــــر. كـــمـــا تــتــضــمــن إعــ
الــعــمــل مـــن غـــرامـــة الــتــأخــيــر عـــن عــدم 
املنتهية مدته  العمل  تجديد تصريح 
أو االنـــتـــقـــال إلــــى صـــاحـــب عــمــل آخـــر، 
إضافة إلى إعفاء العمالة غير األردنية 
ــن غـــرامـــة  ــيـــدة مــ ــقـ ــن الـــجـــنـــســـيـــات املـ مــ

التأخير في إذن اإلقامة السنوي.
الــــحــــكــــومــــة  أن  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ وأضـــــــــــــاف 
تـــهـــدف مـــن وراء تــلــك اإلجـــــــــراءات إلــى 
تترتب  الــتــي  املــالــيــة،  األعـــبـــاء  تخفيف 
ــــال جــائــحــة  عـــلـــى أصــــحــــاب الـــعـــمـــل خـ
ــا شــهــدتــهــا مــــن اغـــاقـــات  ــ كــــورونــــا ومـ
اطار  في  االقتصادية  األنشطة  لبعض 

اإلجراءات املتخذة ملواجهة الوباء.
املخالفن  األجانب  العمال  عــدد  ويقدر 
غــيــر  بــــصــــورة  ــلـــون  ويـــعـــمـ األردن  فــــي 
مشروعة بأكثر من نصف مليون عامل 
يعملون في قطاعات مختلفة بخاصة 

االنشاءات والزراعة وغيرها.
ــر الــعــمــل إن الــحــكــومــة تعمل  ــال وزيـ وقـ
للحد من  أيضا على مسارات متعددة 
البطالة وتوفير فرص العمل لألردنين 
والتأهيل  الــتــدريــب  ذلــك عمليات  ومــن 
ــــذب االســـتـــثـــمـــارات  والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـ
ــدة،  ــ ــوافــ ــ ــال الــ ــمــ ــعــ ــة أوضـــــــــاع الــ ــنــ ــونــ وقــ
آلية  حـــدد  الـــــوزراء  مجلس  أن  مضيفا 
إبــعــاد الــعــمــالــة غــيــر األردنـــيـــة املخالفة 
التي لم تقم بتصويب أوضاعها خال 
الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية 

توفيق أوضاع املخالفن.
وســيــتــم إطــــاق حــمــلــة شــامــلــة لضبط 
العمالة غير األردنية املخالفة بعد فترة 
قــونــنــة وتــوفــيــق أوضــــاع الــعــمــالــة غير 
األردنية، لغايات إبعادها عن األراضي 
األردنـــــيـــــة، فــيــمــا اســتــثــنــت الــحــكــومــة، 
ــة مـــن الــجــنــســيــة  ــيــ الــعــمــالــة غــيــر األردنــ

السورية من هذا القرار.
األخيرة،  الحكومية  اإلجـــراءات  وتاتي 
البطالة،  فيه نسبة  وقــت تتصاعد  فــي 
لتقفز إلى 25% بنهاية الربع األول من 

الــعــام الــجــاري، بــارتــفــاع 5.7% مقارنة 
مع ذات الفترة من العام املاضي.

وقــــــال أحـــمـــد عــــــوض، رئـــيـــس املـــرصـــد 
الـــعـــمـــالـــي األردنــــــــي )مــنــظــمــة مــجــتــمــع 
مـــدنـــي( إن نــســبــة الــبــطــالــة ربــمــا تــزيــد 
عـــن الــنــســب الــحــكــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر، 
وذلــك مع فقدان أكثر من 140 شخصا 
لــوظــائــفــهــم مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام بسبب 
ــــى عــــودة  ــا، إضــــافــــة إلـ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
أعداد كبيرة من األردنين العاملن في 
ــداد فـــرص العمل  الـــخـــارج، وتـــراجـــع أعــ
الــخــاص وعــدم  القطاع  فــي  املستحدثة 
قدرة الحكومة على التشغيل باستثناء 

عدد محدود في وزارة الصحة.
»العربي الجديد« أنه  وأضاف عوض لـ
»رغم إعان الحكومة عن خطة الوصول 
إلـــى الــصــيــف اآلمـــن بــعــد تــراجــع أعـــداد 
والسماح  كورونا  بفيروس  اإلصــابــات 
التدريجي بعودة القطاعات املغلقة إلى 
أن تعافي االقتصاد يحتاج  العمل، إال 
إلى وقت طويل وبالتالي بقاء معدالت 
البطالة على ارتفاع خال الفترة املقبلة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى  ــقــــدرة الـ وعــــــدم مــ

توفير فرص العمل«.
ووفـــــق الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة فــــإن %51 
مـــن إجــمــالــي املــتــعــطــلــن هـــم مـــن حملة 
الشهادة الثانوية فأعلى، و29% كانت 
مؤهاتهم التعليمية أقل من الثانوي. 
الرسمي  املتحدث  الــزيــود  وقــال محمد 
تـــصـــريـــح  فــــــي  الــــعــــمــــل  وزارة  بـــــاســـــم 
»العربي الجديد« إن هناك العديد من  لـ
فرص  توفير  تستهدف  الــتــي  الــبــرامــج 
أخــذت  التي  البطالة  وتخفيض  العمل 
بـــاالرتـــفـــاع بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ مــــارس/ 
كورونا،  بسبب  املاضي  العام  من  اذار 
مــوضــحــا أن مـــن الــبــرامــج الــتــي تعمل 
عليها وزارة العمل االهتمام بالتدريب 
ــــال الــعــمــالــة  والــتــأهــيــل وإمــكــانــيــة إحـ
األردنــــيــــة مـــكـــان الــــوافــــدة فـــي مختلف 
ــا يــســاهــم فـــي تخفيض  الـــقـــطـــاعـــات، مـ

نسبة البطالة بشكل واضح.

األردنالجزائر

الجزائر تحوي 14 والية 
ساحلية تمتد شواطئها 

إلى 1500 كيلومتر

Friday 25 June 2021 Friday 25 June 2021
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موسى مهدي

بينما أحدث النفط انقابا ضخما 
في املشهد الجيوسياسي العاملي، 
حـــيـــنـــمـــا أســــقــــط اإلمــــبــــراطــــوريــــة 
الــشــيــوعــيــة فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، فــإنــه 
ــــرى وبــعــنــف لــيــشــكــل خــارطــة  ــرة أخـ يـــعـــود مــ
كورونا،  فيروس  بعد جائحة  العالم مجددًا 
وربما يقلب الطاولة على سياسات الرئيس 
األميركي جو بايدن البيئية ويرفع التضخم، 
ويـــفـــقـــده األغــلــبــيــة فـــي انـــتـــخـــابـــات الــنــصــف 

للكونغرس العام املقبل 2022.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد يــشــهــد الــعــالــم 
ــاقـــة ومـــســـار  الـــطـ ــار  ــعــ دورة جــــديــــدة فــــي أســ
استثماراتها في أســواق املال العاملية، حيث 
يبيع املــســتــثــمــرون أصـــول الــطــاقــة املــتــجــددة 
التقليدية،  الطاقة  شركات  أسهم  ويشترون 

ــى تـــــراجـــــع تـــمـــويـــات  ــ ــ ــو مـــــا ســــيــــدفــــع إلـ ــ ــ وهـ
ــتـــي يــعــول  مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة الـ
الطاقة  بــايــدن، ويــؤلــب عليه شــركــات  عليها 

الكبرى التي تعترض على قوانينه الجديدة 
املقيدة لاستكشافات والتنقيب النفطي في 

العديد من الواليات.
ــال  ــوبــ ــلــ غــ بـــــــي  آنـــــــــد  »أس  ــرة  ــ ــشــ ــ نــ ــب  ــ ــســ ــ وحــ
انــتــيــلــيــجــنــس« األمــيــركــيــة الـــصـــادرة أخــيــرًا، 
الهروب من أسهم  املستثمرين  كبار  يواصل 
شـــركـــات الــطــاقــة املـــتـــجـــددة فـــي ســــوق »وول 
ستريت«، بينما تكثف املصارف والصناديق 
النفط والغاز  مشترياتها من أسهم شركات 

الطبيعي.
ــرة« انــفــســتــرز  ــي ذات الــــصــــدد، قـــالـــت نـــشـ وفــ
املاضي،  األربــعــاء  األميركية،  ديلي«  بيزنس 
أســهــم  عـــلـــى  اآلن  ــزون  ــركــ يــ املــســتــثــمــريــن  إن 
شركات الطاقة العاملية الكبرى التي شهدت 
أرباحا  أسعارها، وحققت  في  كبيرًا  ارتفاعا 
ضــخــمــة فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــجــاري 

ويبيعون أسهم شركات الطاقة املتجددة.
ومــــن املـــتـــوقـــع أن تـــتـــواصـــل أربــــــاح شــركــات 
النفط والغاز الكبرى، حينما تعلن نتائجها 
للربع الثاني من العام الحالي، وربما تعود 
لتحفيز املساهمن مرة أخرى بعد أن توقفت 
وتستفيد شركات  املــاضــي.  الــعــام  فــي  عنها 
الراهن  الوقت  في  واملصافي  العاملية  الطاقة 
الخام إلى نحو 75  النفط  ارتفاع أسعار  من 
فوق  ربما  لارتفاع  وتتجه  للبرميل،  دوالرًا 
الــثــانــي  الــنــصــف  لــلــبــرمــيــل خــــال  80 دوالرًا 
مــن الـــعـــام، وكــذلــك مــن ارتـــفـــاع غــيــر مسبوق 

هروب من 
الطاقة المتجددة

المستثمرون في 
الطاقة الشمسية 

تكبدوا أكبر 
)Getty( الخسائر

يهرب المستثمرون من أسهم شركات الطاقة المتجددة إلى شركات 
الكيانات،  أسهم هذه  وانتعاش  األسعار  والغاز، وسط صعود  النفط 
يتعلق  بايدن نفسه في مأزق فيما  األميركي جو  الرئيس  بينما يجد 
بالسياسات البيئية والتضخم، ما قد يفقده األغلبية في انتخابات النصف 

للكونغرس عام 2022

مؤشر أسهم شركات 
الطاقة في وول ستريت 

كسب 36% خالل 
العام الجاري

بنك انكلترا يبقي 
على الفائدة دون تغيير 

ويراقب التضخم

أوروبا تتخوف من 
سرقة تقنياتها من قبل 

شركات صينية

أسهم 
النفط تواصل 

االرتفاع وبايدن 
في مأزق

)Getty( اإلسترليني حقق أكبر ارتفاعاته خالل األسبوع)Getty( الهجوم السيبراني على شركة »كولونيال بايبالين« يحدث أزمة وقود بأميركا

لندن ـ العربي الجديد

ــه ســـعـــر صـــــرف الـــجـــنـــيـــه اإلســتــرلــيــنــي  ــواجــ يــ
صعوده  رغــم  القريب،  املستقبل  فــي  ضغوطا 
األخــيــر خــال األســبــوع الــجــاري، إذ يتعرض 
فيروس  تداعيات جائحة  في  تتمثل  لعقبات 
كورونا والتضخم  والتوتر مع دول االتحاد 

األوروبي.
ووسط هذه الضغوط أبقى بنك إنكلترا، أمس 
الخميس، على سياسته النقدية دون تغيير، 
بالتزامن  التضخم  أنــه سيراقب  على  مــشــددًا 
ــا. وحــســب  مـــع تــعــافــي االقـــتـــصـــاد مـــن كــــورونــ
رويترز، قرر البنك تثبيت معدل اإلقراض عند 
0.1%، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على 
مليار   895 بقيمة  السندات  لشراء  برنامجها 
 8 وصـــوت  دوالر(،  تريليون   1.2( إسترليني 
واحــد لصالح مواصلة  مقابل عضو  أعــضــاء 

البرنامج الحالي لشراء السندات.
الرغم  أنــه على  النقدية  وأكــد تقرير السياسة 
من زيادة ضغوط األسعار العاملية بشكل أكبر 
ــفـــاع أســعــار الــســلــع األســاســيــة وتضخم  وارتـ
ــار املــســتــهــلــك فــــي بـــعـــض االقـــتـــصـــادات  ــعــ أســ
املتقدمة، فإن مقاييس السوق املالية لتوقعات 
التضخم تشير إلى أن قوة التضخم على املدى 
املتوقع  »مــن  وتــابــع:  مؤقتة.  ستكون  القريب 
ــار املــســتــهــلــكــن  ــعـ ــفــــاع تــضــخــم مـــؤشـــر أسـ ارتــ
أن  إلــى  املستهدف، مشيرا  املستوى  أعلى من 

أطلق االتحاد األوروبي خطة لبناء ما يسمى 
ــدة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة املـــشـــتـــركـــة«، والـــتـــي  ــ ــوحـ ــ »الـ
تــهــدف إلـــى تــوفــيــر اســتــجــابــة ســريــعــة لــألمــن 
الــســيــبــرانــي؛ ملــســاعــدة دول الــتــكــتــل فــي حالة 
تعرضها لهجمات إلكترونية، وذلك حسب ما 

ذكرت وكالة األناضول أمس الخميس. 
ــاء  ــ ــــضـ ــن األعـ ــ ــة ألي دولـــــــــة مــ ــطــ ــخــ الــ ــح  ــيــ ــتــ وتــ
ــراق إلــكــتــرونــيــة أن  ــتــ تــتــعــرض لــعــمــلــيــات اخــ
تطلب املساعدة مــن الـــدول األخـــرى واالتــحــاد 
األوروبي، من خال فرق االستجابة السريعة 
لألمن السيبراني، والتي ستتمكن من التدخل 
وصد  املعلومات  لتأمن  املناسب  الــوقــت  فــي 
نيوز«  »يـــورو  موقع  أفــاد  حسبما  الهجمات، 

األوروبي.
وجــاء اإلعـــان بعد تعرض دول عــديــدة حول 
الــعــالــم لهجمات إلــكــتــرونــيــة خـــال األســابــيــع 
األخــيــرة، وهــو مــا أثــار مــخــاوف دول االتحاد 
ــنــــوك مــعــلــومــاتــهــا  األوروبـــــــــــي مــــن تــــعــــرض بــ
األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وغيرها 

لعمليات اختراق وتخريب. وقال نائب رئيس 
ــي، مــارجــريــتــيــس  ــ ــ  مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األوروبـ
شيناس، في بيان: »نحن بحاجة إلى تجميع 
كل مواردنا للتصدي إلى املخاطر اإللكترونية 
الــتــنــفــيــذيــة«، حسبما نقلت  قــدرتــنــا  وتــعــزيــز 
األميركية.  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
مشتركة،  تدريبات  أيضا  الــوحــدة  وستجري 
السيبراني وشركاء  األمــن  وستجلب شركات 
آخرين من القطاع الخاص لتبادل املعلومات 
االســتــخــبــاريــة. كــمــا ستحصل عــلــى دعـــم من 
وكــالــة إنــفــاذ القانون األوروبــيــة »يــوروبــول«، 

السيبراني،  لألمن  األوروبــي  االتحاد  ووكالة 
الذراع اإللكترونية لاتحاد.

وفــي عــام 2019، أعلنت املفوضية األوروبــيــة، 
املشتركة«  اإللكترونية  »الــوحــدة  بناء  نيتها 
ــــدول  ــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي لـ مـ
اإللكترونية  الهجمات  تجدد  ومنع  االتــحــاد، 
الـــتـــي ألــحــقــت أضــــــرارًا بــمــؤســســات االتـــحـــاد، 
ــركـــات األوروبـــــيـــــة، إضــافــة  ــشـ واملـــنـــظـــمـــات والـ
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن املــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدول 

األعضاء.
وذكـــــــر مــــوقــــع »يــــــــورو نــــيــــوز« أن املــفــوضــيــة 
»الـــــــوحـــــــدة  تــــــكــــــون  أن  تــــــأمــــــل  األوروبـــــــــــيـــــــــــة 
طاقتها  بكامل  للعمل  جــاهــزة  اإللــكــتــرونــيــة« 
قــبــل حــلــول نــهــايــة 2022، والــتــي تــعــد خطوة 
نحو استكمال اإلطار األوروبي إلدارة األزمات 

املتعلقة باألمن الرقمي. 
ــانـــت الــعــصــابــات الــســيــبــرانــيــة ولــصــوص  وكـ
املــعــلــومــات قـــد تــمــكــنــوا مـــن اخـــتـــراق الــعــديــد 
مـــن املـــؤســـســـات املــهــمــة فـــي الـــعـــالـــم الــغــربــي. 
وفــي الــواليــات املتحدة بــدأت هــذه العصابات 
واملطالبة  مهمة  شبكات  تعطيل  من  تتكسب 

بدفع فدية مقابل إعادة عمل هذه الشبكات. 
ويذكر أن شركة »كوكونيل بايب الين« للطاقة 
األميركية تعرضت لهجوم سيبراني كبير في 
الشهر املاضي وتولى مسؤولية الهجمة كيان 
يدعى DarkSide، وهي ظاهرة جديدة نسبيا 

في الشبكة العنكبوتية العاملية. 
ــابــــع االتــــهــــام األمـــيـــركـــيـــة إلـــى  وتـــوجـــهـــت أصــ
القراصنة الروس الذين اتهمتهم باالنقضاض 
في  الطاقة  أكبر شركات  أحــد  إلكترونيا على 
أميركا. وهنالك مجموعة من العصابات التي 
تتستر تحت مسميات وهمية وتقوم بتنفيذ 

الهجمات السيبرانية. 
لكن دول االتحاد األوروبي تتخوف كذلك من 
الشركات الصينية الباحثة عن الحصول على 
تقنيات متقدمة لصناعات الساح والهواتف 

النقالة من شركات في بعض الدول الغربية. 
)العربي الجديد، األناضول(

ذلــك يــرجــع إلــى الــتــطــورات فــي أســعــار الطاقة 
والسلع األخــرى، لذلك من املرجح أن يتجاوز 

التضخم معدل 3% لفترة مؤقتة.
وفي سوق الصرف ارتفع الجنيه اإلسترليني 
بــالــســوق األوروبــــيــــة، أمــــس، مــقــابــل ســلــة من 
الــعــمــات الــعــاملــيــة، لــيــواصــل مــكــاســبــه لليوم 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي مــقــابــل الــــــدوالر، حسب 
ــع فــــوركــــس الــــخــــاص بـــالـــعـــمـــات. وبــــات  ــوقـ مـ
اإلسترليني على وشك مامسة أعلى مستوى 
لــه فــى أســبــوع. وارتــفــع الجنيه فــي تعامات 
الــخــمــيــس بــنــســبــة 0.1% مــقــابــل الــــــدوالر، في 
ــتـــوالـــي، وســجــل   ثـــالـــث مــكــســب يـــومـــي عــلــى الـ
مستوى 1.4001 في تعامات منتصف النهار.

ولكن هناك شكوك حول ارتفاعه إلى أعلى من 
االتحاد  إذ حــذر  املقبلة.  ذلــك خــال األسابيع 
األوروبي من أنه قد يفرض تعريفات جمركية 
ضد اململكة املتحدة مع تصاعد الخاف، مما 

قد يضغط على حركة الجنيه اإلسترليني.
وعــلــى صعيد جــائــحــة كـــورونـــا، أعــلــن رئيس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون، عــن تــأخــيــر ملــدة 
أربعة أسابيع للمرحلة التالية من إعادة فتح 
إغاق إنكلترا، وسط موجة من نوع دلتا من 
فيروس كورونا الذي تم اكتشافه ألول مرة في 

الهند.
الـــــصـــــدد، كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات وزارة  ــذا  ــ ــــي هــ وفــ
الصحة البريطانية عن ارتفاع وتيرة إصابات 
ــل الـــبـــاد إلــى  فـــيـــروس كـــورونـــا الــيــومــيــة داخــ
املاضي، مما  فبراير/شباط  أعلى وتيرة منذ 
ــام تــحــد جـــديـــد بــشــأن  ــ يــضــع بــنــك إنــكــلــتــرا أمـ

تغيير الــســيــاســة الــنــقــديــة ومـــعـــدالت الــفــائــدة 
خال الشهور املقبلة.

وشــــهــــد اقـــتـــصـــاد بـــريـــطـــانـــيـــا تـــذبـــذبـــا خـــال 
الفترة املاضية، ولكن تعتبر بيانات التضخم 
إيــجــابــيــة، بــاملــقــارنــة مــع بــيــانــات الــنــمــو التي 
تــظــهــر تــراجــعــا مــلــحــوظــا فـــي أداء االقــتــصــاد 
الــربــع األول مــن عــام 2021.  البريطاني خــال 
ويظهر هذا بسبب التأثير السلبي ملستجدات 

فيروس كورونا.
وســـجـــل مـــؤشـــر الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
انكماشا بنسبة 1.5% خال الربع األول من 
العام الجاري، بينما كانت توقعات األسواق 
تــشــيــر إلـــى انــكــمــاش املـــؤشـــر بـــصـــورة أكــبــر 
بنحو 1.6%، لكن تلك القراءة تعد أسوأ من 
القراءة األخيرة للمؤشر خال الربع األخير 
ــاع  ــفـ ــل فــيــهــا ارتـ ــتـــي ُســـجـ ــام 2020 الـ ــ مــــن عـ

بنسبة %1.
وعلى صعيد بيانات التضخم، سجل مؤشر 
على   %2.1 بنسبة  نــمــوًا  املستهلكن  أســعــار 
ــنـــوي، مـــتـــجـــاوزا الــتــوقــعــات بنمو  ــــاس سـ أسـ
1.8%، كــمــا أنـــه أفــضــل مـــن الـــقـــراءة الــســابــقــة 
خــــال   %1.5 بـــنـــســـبـــة  نــــمــــوا  ــلـــت  الــــتــــي ســـجـ
العمل  أداء ســـوق  نــيــســان. وتــحــســن  إبـــريـــل/ 
نــيــســان بأفضل  إبــريــل/  فــي بريطانيا خـــال 
ــــواق، حــيــث ارتــفــع متوسط  مــن تــوقــعــات األسـ
باملقارنة   %5.6 بنسبة  الــســنــوي  ربــع  الــدخــل 
مع توقعات األسواق بنمو نسبته 4.9% فقط. 
وبــأفــضــل مــن الـــقـــراءة الــســابــقــة الــتــي أظــهــرت 
إلــى 4.3% بعد  ثــم  املــؤشــر بحوالي %4،  نمو 

املراجعة خال مارس/آذار.
البريطاني،  اإلحــصــاء  مكتب  لبيانات  ووفــقــا 
انــخــفــض مــؤشــر مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــشــهــري 
خــال مــايــو/أيــار املــاضــي بنسبة 1.4%، على 
عـــكـــس تـــوقـــعـــات األســــــــواق بـــارتـــفـــاع املـــؤشـــر 
تلك  الفترة. وتمثل  1.5% خــال نفس  بنسبة 
القراءة انخفاضا ملحوظا في مؤشر مبيعات 
التجزئة مقارنة ببيانات شهر أبريل املاضي 

التي ُسجل فيها ارتفاع بنحو %9.2.

أوروبا تحمي أموالها من القراصنة3 عقبات تمنع صعود اإلسترليني

ــاز الــطــبــيــعــي مــقــارنــة  ــغــ فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
بـــاملـــعـــروض، وهــــو مـــا دفــــع أوروبــــــا لــلــعــودة 

للفحم الحجري في توليد الكهرباء.
وتـــــقـــــول شــــركــــة تــــرافــــيــــغــــورا الـــســـويـــســـريـــة 
إن سعر 100  النفط  تــجــارة  فــي  املتخصصة 
نهاية  قــبــل  بـــات متوقعا  بــرنــت  لــخــام  دوالر 
الــعــام، كما يــرى محللون فــي مــصــرف »جيه 
لنشرة  األميركي في تعليقات  مــورغــان«  بي 

النفط  لم تشهده أسهم  ارتفاع غير مسبوق 
والغاز منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

ألسهم  الصافية  املبيعات  بلغت  املقابل،  في 
الطاقة املتجددة التي نفذها كبار املستثمرين 
العام  الــربــع األول مــن  17.6 مليون سهم فــي 
أضافوها  الــتــي  باملبيعات  مقارنة  الــجــاري، 
إلـــى مــحــافــظــهــم فــي الــربــع األخــيــر مــن الــعــام 
املــاضــي والــبــالــغــة 65.4 مليون ســهــم، وسط 

»زيـــس إذ مــونــي« يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، إن 
شــركــات الــنــفــط الــكــبــرى ربــمــا تــعــود لتوزيع 
ــم خـــــال الـــعـــام  ــهــ األربـــــــــاح عـــلـــى حــمــلــة األســ

الجاري. 
في ذات الصدد، ذكرت نشرة »ماركت ووتش« 
األمــيــركــيــة، أن مــؤشــر أســهــم شــركــات الطاقة 
الــتــقــلــيــديــة ارتـــفـــع بــمــعــدل 36% خـــال الــعــام 
الجاري حتى نهاية مايو/ أيار املاضي، وهو 

التسابق على جني األرباح من سياسة بايدن 
البيئية. وذلك حسب بيانات نشرة »اس آند 
بي غلوبال«. وهــذا املعدل من التغيير يمثل 
انقابا فعليا في عالم االستثمار بالطاقة لم 

تشهده أسواق املال في العقود املاضية.
ووفـــق الــنــشــرة فــإن مــوجــة املبيعات األولــى 
ــدأت  ــتــــجــــددة بــ ألســـهـــم شــــركــــات الـــطـــاقـــة املــ
ــة أســـعـــار«  ــاعـ ــقـ ــار »فـ ــيـ ــهـ وســـــط مــــخــــاوف انـ

كثيرًا  ارتفعت  أنها  رأوا  التي  الطاقة  أسهم 
فــــــوق مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، إذ قــفــزت 
املــاضــي، حينما  الــعــام  بنسبة 140% خــال 
ــاديــــق لــجــنــي  ــنــ انــــدفــــعــــت املـــــصـــــارف والــــصــ
حصاد سياسات بايدن البيئية، ومع بداية 
النفط  أســعــار  فــي  الجنوني  الصعود  دورة 
في  املستثمرون  وســجــل  الطبيعي.  والــغــاز 
ــة الــــريــــاح فــــي أمــيــركــا  ــاقـ ــهـــم شــــركــــات طـ أسـ
أكــبــر الــخــســائــر، إذ تــكــبــدوا خــســائــر بلغت 
في  رهاناتهم  مــن  دوالر  مليارات   4.2 نحو 
الشتاء املاضي. وحسب النشرة كانت أسهم 
الخاسرين  أكــبــر  الشمسية  الطاقة  شــركــات 

في الربع األول من العام الجاري.
وشــهــدت أســهــم الــشــركــات الــنــفــطــيــة الــكــبــرى 
فــي كل  ارتــفــاعــات غير مسبوقة فــي سعرها 
لندن،  من بورصة »وول ستريت« وبــورصــة 
ــل« فــــي بــــورصــــة لــنــدن  ــ حـــيـــث بـــلـــغ ســـهـــم »شــ
الثاثاء  إغــاق  1400.2 جنيه إسترليني في 
ارتــفــع ســعــر ســهــم »بريتش  املــاضــي، بينما 
بتروليوم« من أقل من 300 دوالر خال العام 
املاضي إلى 313.97 دوالرا حتى يوم الثاثاء.
بــيــنــمــا أغــلــق ســعــر ســهــم ســعــر ســهــم شــركــة 
نــيــويــورك عــنــد 106 دوالرات،  فــي  شــيــفــرون 
ــي بـــدايـــة  ــه لـــــدى 108 فــ ــ ــــداولـ ــم تـ ــد تــ وكــــــان قــ
ــع ســـعـــر ســـهـــم شـــركـــة  ــ ــفـ ــ الـــجـــلـــســـة، كـــمـــا ارتـ
»إكسون موبيل« إلى 64.2 دوالرا في إغاق 
أن تواصل أسهم  األربعاء. ويتوقع محللون 
شركات الطاقة االرتفاع خال العام الجاري، 
ــع مــــصــــرف »بــــنــــك أوف أمـــيـــركـــا«،  ــ حـــيـــث رفــ
توقعاته لسهم شركة »كونكو فيليبس« إلى 
67 دوالرًا. وفي املقابل فإن املحللن يتوقعون 
تراجع أسهم شركات الطاقة املتجددة. وربما 
تــمــنــح انــتــخــابــات الــنــصــف الــثــانــي الــخــاصــة 
ــــدى نــجــاح  ــــول مـ ــرات حـ بـــالـــكـــونـــغـــرس مــــؤشــ
الرئيس األميركي الخاصة بالطاقة  سياسة 

املتجددة التي رصد لها مبالغ ضخمة.
ــراء أســهــم  ــ ــا يـــجـــذب املــســتــثــمــرون إلــــى شـ ومــ
شركات النفط والغاز الطبيعي خال الشهور 
املقبلة، أن هذه الشركات باتت لديها سيولة 
كبرى وقادرة على التدخل بشراء أسهمها في 
أية لحظة. ورصدت شركة »كونكو فيليبس« 
لــشــراء األســهــم  األمــيــركــيــة 1.5 مــلــيــار دوالر 
خــال الــعــام. وإلـــى جــانــب تــوزيــعــات األربـــاح 
تخطط الشركات النفطية الكبرى الستخدام 
السيولة املتراكمة لديها في تنظيف الديون 

وتعزيز مراكزها املالية.

اخترق خام برنت خالل األسبوع حاجز 75 دوالرًا ألول مرة منذ العام 2018. 
وصعد مزيج »برنت« فوق مستوى 76 دوالرًا األربعاء، لكنه تراجع في 
أسعار  لمؤشرات  بلومبيرغ  بيانات  حسب   75.74 إلى  الخميس  تعامالت 
العقود  تــداول  وجــرى  الطاقة. 
 76.02 عند  »بــرنــت«  لخام  اآلجلة 
األربعاء  إغالق  في  للبرميل  دوالرًا 
اإلغــالق  سعر  عن   %1.62 بــزيــادة 
عقود  تــداول  تم  فيما  السابق. 
تكساس  ــرب  »غ األميركي  الــخــام 
الوسيط« عند 73.73 دوالرا للبرميل 
التسوية  سعر  عن   %1.21 بزيادة 

السابق.

برنت يخترق حاجز 75 دوالرًا

مال وأعمال

من المتوقع أن يواجه 
الجنيه اإلسترليني 3 عقبات 

تمنع صعوده خالل 
الفترة المقبلة، أكبرها 

التضخم والتوتر التجاري 
مع أهم شركائه

رؤية

أحمد ذكر اهلل

املقاوالت  لعمالق  األخير  املشهد  على  الستار  دبــي  أسدلت محكمة 
اإلماراتي »أرابتك« بعد قبولها طلب افتتاح إجراءات إفالس الشركة 
املساهمة العامة والشركات التابعة لها، والذي تقدم به مجلس اإلدارة 
بناء على القرار الذي اتخذه املساهمون في اجتماع جمعية عمومية 

عقد يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2020.
ويعد إفالس العمالق اإلماراتي كاشفًا مهمًا عن املأزق الذي يعانيه 
قــطــاع الـــعـــقـــارات مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، ولـــم تــفــلــح مــعــه كل 
محاوالت الدعم الحكومي خالل الفترة املاضية، ليبدأ االنهيار الذي 
يعتبر من وجهة نظر الكثيرين إفالس أرابتك إحدى حلقات سلسلة 
بــدأت بالفعل، ومن املرجح أن تستمر خالل األعــوام املقبلة، ضاربة 
ليس فقط القطاع العقاري اإلماراتي ككل، بل ربما تتسبب بخسائر 

كبيرة لبعض القطاعات األخرى.
وقــد عّمقت أزمــة كــورونــا مــن خسائر شــركــات املــقــاوالت اإلمارتية 
والتي تكبدت خسائر فادحة خالل العام املاضي، وكانت أرابتك على 
رأس الشركات الخاسرة، والتي التهمت خسائرها كامل رأسمالها، 
ففي خالل األشهر الستة األولى من 2020 سجلت الشركة خسائر 
إجمالي  ليقفز  دوالر(،  مــلــيــون   216.3( ــم  درهـ مــلــيــون   794 بقيمة 
خــســائــرهــا املــتــراكــمــة بــنــهــايــة أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، طــبــقــًا لبيان 
بورصة دبي، إلى 1.45 مليار درهم، ما يشكل 97.3% من رأسمالها 
البالغ 1.5 مليار درهــم، وفي يونيو/ حزيران 2020، أصبح إجمالي 
مليون   500 منها  دوالر،  مليار   2.75 نحو  عليها  املالية  االلتزامات 

دوالر اقترضتها من بنوك.
العام األول  الــذي تذرعت إدارة الشركة به هو  ولم يكن عام كورونا 
عام  للمجموعة  فقد سبق  الضخمة،  الخسائر  مــن حيث  نوعه  مــن 
2016 استخدام مليار درهم من احتياطياتها لتغطية بعض ديونها 
بسبب  درهــم  مليار   2.46 الــعــام  هــذا  بنهاية  تخطت  التي  املتراكمة، 
أزمات واجهتها ألكثر من عامني نتيجة كساد سوق اإلنشاءات في 
الخليج ومشكالت داخلية باملجموعة. وعلى الرغم من فوز الشركة 
بعد ذلك بعقد بقيمة 311 مليون درهم إلنشاء الطرق البينية والعامة، 
تاله  بدبي،  اإلكسبو  موقع  في  وســاحــات  التجمع  مناطق  فيها  بما 
الفوز بعقد من شركة إعمار مصر لتنفيذ مشروع ذا جريك فيليدج 
 ،

ً
بقيمة 373.4 مليون درهم، إال أن الشركة لم تستطع الصمود طويال

إذ سجلت صافي خسائر في 2019 بلغ 774 مليون درهم.
العقاري  القطاع  شــركــات  لخسائر  الوحيد  النموذج  أرابــتــك  تكن  لــم 
حققت  التي  العقارية  الشركات  مــن  العديد  توجد  حيث  اإلمــاراتــي، 
خــســائــر كــبــيــرة، والــتــي تــعــود إلـــى الــتــبــاطــؤ الــشــديــد للقطاع ونقص 
السيولة التي تسببت في تأخير التسويات واملستحقات، ما أدى إلى 
أعــداد  انخفاض  على  عــالوة  للشركات،  النقدية  التدفقات  انخفاض 
عن  الناجمة  االنكماش  لحالة  طبيعية  كنتيجة  الجديدة  املشروعات 

تداعيات الفيروس على مؤشرات االقتصاد الكلي.
وكانت من أبرز الشركات الخاسرة - بخالف أرابتك - شركة »االتحاد 
العقارية«، والتي تكبدت 160.4 مليون درهم بنهاية النصف األول من 
العام املاضي، مقارنة بخسائر 82.3 مليون درهم خالل نفس الفترة 
من 2019، بزيادة 95%. وكذلك شركة منازل العقارية في أبوظبي 
والتي تكبدت خسائر 98.9 مليون درهم، كما تحولت نتائج شركة 
درجة في سوق دبي املالي، للخسائر بنحو 386.7 

ُ
داماك العقارية، امل

مليون درهم، ُمقابل أرباح بقيمة 81.6 مليون درهم في العام السابق.
للقول  بــورز«  آنــد  التصنيف »ستاندرد  وكالة  الخسائر  هــذه  دفعت 
إن ســنــوات عــجــافــًا تنتظر الــقــطــاع الــعــقــاري فــي دبـــي، كــمــا جـــّردت 
تصنيفها  من  اإلمــارة  في  العقاري  التطوير  أشهر شركات  الوكالة 
الــدرجــة االســتــثــمــاريــة، كــمــا خفضت تصنيف أكبر  االئــتــمــانــي مــن 
شركتني للعقارات في اإلمارات إلى »مرتفع باملخاطر«. من الطبيعي 
العقارية، وفي مقدمها إفالس  الشركات  أال تتوقف حــدود خسائر 
أرابــتــك، عند حـــدود الــقــطــاع الــعــقــاري، إذ منيت الــعــديــد مــن مصانع 
األسمنت في اإلمارات بخسائر هي األخرى بسبب تراجع األنشطة 
تسجيل  كابيتال«  »أرقـــام  بها  قامت  إحصائية  وأظــهــرت  العقارية، 
شركات األسمنت خسائر مجمعة بلغت 535.5 مليون درهم بنهاية 
عام 2020، إذ طاولت الخسائر شركات أسمنت الفجيرة والشارقة 

لألسمنت والتنمية الصناعية وأسمنت رأس الخيمة.
كما من املتوقع أن تطاول الخسائر بعض البنوك اإلماراتية املقرضة 
للشركات العقارية الخاسرة، فعلى سبيل املثال تبلغ القروض البنكية 
لشركة أرابتك املفلسة طبقًا لتقارير نحو 10 مليارات درهم ما بني 
األم  الشركة  بــني  املبلغ  ويــتــوزع  وغير مضمونة،  قــروض مضمونة 
ســداد  سيوقف  العقارية  الــشــركــات  توقف  فــإن  وبالطبع  وتوابعها، 

القروض أو على األقل سيعيد هيكلة السداد.
يبدو أن السبب األول في خسائر الشركات العقارية نقص السيولة 
الحكومية، والذي يرجع في نسبة منه إلى التراجع الكبير في أسعار 
النفط والغاز خالل عام كورونا، األمــر الــذي أدى إلى حــاالت تأخير 
متصلة  إضافية  تكاليف  تكبد  وبالتالي  املــشــاريــع،  مــن  العديد  فــي 
بــالــتــأخــيــر، إال أنـــه ورغـــم الــتــعــافــي الــكــبــيــر لــألســعــار خـــالل األشــهــر 
املاضية إال أن السوق اإلماراتي لم يستعد جزءًا من توازنه بعد، األمر 

الذي يشير إلى وجود أسباب أخرى بخالف تراجع أسعار النفط.
العسكرية اإلمــاراتــيــة خــالل األعــوام  املــغــامــرات  إلــى  الخبراء  ويشير 
األسلحة،  اإلنفاق على مشتريات  تبعها من توسع في  األخير وما 
إذ استنزفت اإلمارات جزءًا مهمًا من سيولتها املالية خالل السنوات 
الناجمة عن  السيولة  أزمـــة  الـــذي عمق  األمـــر  التسلح،  على  األخــيــرة 
فيروس  انتشار  بسبب  الخسائر  على  عــالوة  النفط  أسعار  تراجع 
كورونا. ووفقًا لبيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي ألبحاث 
مليارات   4.98 الــســالح رسميًا  مــن  ــارات  اإلمــ واردات  بلغت  الــســالم 
مــع دخولها حربًا  بالتزامن  األخــيــرة،  الخمس ســنــوات  دوالر خــالل 
في اليمن ضمن التحالف الدولي، وهذه األرقــام ال تشمل أية نفقات 
إضافية على قواتها العسكرية أو تمويل العمليات أو شن الهجمات.

جاء إعالن إفالس عمالق العقارات »أرابتك« بعد 45 عامًا من تدشينه 
ليدق جرس اإلنذار ليس فقط على األزمات التي يواجهها االقتصاد 
اإلماراتي خالل العقد األخير، ولكن ليشير كذلك إلى الضعف والخلل 
القطاعات  على  تعتمد  والتي  الكلية،  االقتصادية  الهيكلية  البنى  في 
الخدمية شديدة التضرر من األزمات العاملية التي أضحت متالحقة.

ربما يستوعب االقتصاد اإلماراتي إفالس شركة أو أكثر، وربما 
ــة االقــتــصــاد اإلمــاراتــي  يــتــأجــل لبعض الــوقــت إعـــالن حقيقة أزمـ
، وأنــهــا 

ً
ــــزداد اســتــفــحــاال ــة تـ ــ وعــمــقــهــا، ولــكــن مـــن املـــؤكـــد أن األزمـ

تحتاج إلى مواجهة جذرية من النواحي االقتصادية، عالوة على 
التسليح والعمليات  اإلنفاق على  أوهام  السياسية من  االستفاقة 
الكثير من  الــحــدود، وبغير ذلــك، ربما سنشهد  العسكرية خــارج 

حاالت اإلفالس خالل الفترة املقبلة.

إفالس »أرابتك« وسنوات 
عقارات اإلمارات العجاف
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حسام أبو حامد

عمدت حكومات دول عربية، في السنوات 
القليلة املاضية، إلى قطع اإلنترنت، طوال 
ب المــتــحــانــات مـــواد 

ّ
فــتــرة خــضــوع الـــطـــا

الشهادة الثانوية، في إجراء ُيراد به الحّد 
من ظاهرة الغش في االمتحانات، وتطول 
ب 

ّ
هذه املدة ساعاٍت قبيل بدء دخول الطا

األسئلة.  لتسّرب  منعا  االمــتــحــان،  قــاعــات 
ولسنا في حاجٍة ملزيد من الفطنة، لندرك 
ــن اعـــــتـــــراٍف مــعــلــن بــفــســاد  ــي ذلـــــك مــ ــا فــ مــ
)منها  الــبــلــدان  تلك  فــي  التعليمي  الــنــظــام 
العراق ومصر والسودان وليبيا وسورية 
والــيــمــن والــجــزائــر(، ومــا فيه مــن عــجــٍز أو 
التعليم، ومن  فــي تطوير نظم  عــدم رغــبــٍة 
وأننا  والــتــقــويــم،  الــقــيــاس  أدوات  ضمنها 
ــام حــلــقــٍة جـــديـــدٍة مـــن حــلــقــات الــعــســف  ــ أمـ
ــّســـف فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــرجــات  ــتـــعـ والـ
الفساد من دون مدخاته، عبر استهداف 
ــَســديــن بــاملــراقــبــة والــعــقــوبــات، 

ْ
ــف

ُ
الــطــلــبــة امل

ِسديهم، وفي 
ْ
 النظر عن محاسبة ُمف

ّ
وغض

التقليدية  التعليم   
ُ
أنــظــمــة هـــؤالء  مــقــدمــة 

نــفــســهــا والــقــّيــمــون عــلــيــهــا.  ال تــعــبــأ تلك 
اإلجــــــــــــراءات بـــالـــضـــرر الـــــــذي تــتــســبــب بــه 
ملايني املشتركني في خدمات اإلنترنت في 
الخدمة،  الــواحــد، حــني تحرمهم مــن  البلد 
وال بالخسائر الناجمة عن توقف األعمال 
واألنشطة االقتصادية، في أكثر أوقات يوم 
هم 

ّ
حق من  باالنتقاص  وال   ،

ً
حيوية العمل 

ــــى اإلنـــتـــرنـــت،  ــول إلـ ــي فــــي الــــوصــ ــاســ األســ
ــلـــك اإلجــــــــــــراءات لــــم تــكــن  ــا أن تـ خـــصـــوصـ
 دائــمــا، مــن ذلــك أن وزارة التعليم 

ً
مــجــديــة

الجزائرية قّررت، صيف العام 2016، إعادة 

هناء فتحي

الـــهـــنـــدي  شـــهـــد عـــــام 2004 حــــادثــــة مـــقـــتـــل 
على  املتسلسل  والــقــاتــل  الــنــســاء  مغتصب 
 من 

ّ
يد مائتي امــرأة، أكثر من 40 منهن ُكــن

 
ً
ضــحــايــاه، وقـــد تــكــالــن عليه ضــربــا وركـــا
وطــعــنــا وتــقــطــيــعــا بــمــائــتــي ســكــيــنــة على 
ــل بــاحــة أكــبــر املــحــاكــم الهندية،  املـــأ، وداخـ
 غــارقــا في 

ً
 لــم يــتــركــنــه إال جــثــة

ّ
حــتــى أنــهــن

بــحــر دمـــائـــه، بينما كــانــت بــعــض أوصــالــه 
 فوق التراب، بجوار جثته شاهدة 

ٌ
مفصولة

ب الــنــســاء قبل 
ّ
ــان يــعــذ عــلــى جــرائــمــه، إذ كـ

وقتل  بــالــعــاهــرات،  وينعتهن  اغــتــصــابــهــن 
كثيراٍت من ضحاياه.  

لم تكن حادثة مقتل القاتل املغتصب بشعة 
جدًا، بمعنى أنها لم تكن ببشاعة جرائمه، 
قويا وقتها ســوى من  استهجانا   

َ
تلق فلم 

الــرجــال، بينما القــت تــرحــابــا وقــبــواًل لدى 
قطاع عريض من نساء العالم تشفيا وأما 
ــيــــدي ال بـــيـــد قـــوانـــني  ــع »بــ ــ فــــي تــقــنــني وضـ
تــنــتــصــر لــلــقــاتــل واملـــجـــرم واملــغــتــصــب وال 

تنتصر لضحايانا«.  
كان النسيان قد طوى الحادثة التي جرت 
الــفــتــيــات  أن  حـــتـــى   ،2004 عـــــام  وقـــائـــعـــهـــا 
بشكل  اغتصابهن  يتم  الــلــواتــي  الهنديات 
منظم اآلن، وأعمارهن 17 عاما، لم يسمعن 
ــال كثيرين  ــــرة رجــ بــهــا مــطــلــقــا. كــمــا أن ذاكـ
فعل  ألن  عــاديــا،  عما  باعتبارها  نسيتها 
االغـــتـــصـــاب مــتــكــّرر عــبــر الـــزمـــن فـــي الــهــنــد 
واملتقدم،  املتأخر  العالم  بــاد  مــن  وغيرها 
حتى أن إحصائية أصدرها عام 2018 أحد 
مراكز األبحاث الخاصة بجرائم االغتصاب 
غتصب كل 15 

ُ
في الهند أفــادت بأن امــرأة ت

دقيقة.  
 بها الجاني 

َ
ِتل

ُ
كانت الطريقة الفريدة التي ق

اســتــثــنــائــيــة،   )Akku Yadav( يـــــاداف  ــو  ــ أّكـ
مــاّدة  التاريخ، وتصلح  في  وغير مسبوقة 
ثـــريـــة لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي. ولـــســـوف يــحــتــار 
مائتي  مشهد  تصوير  كيفية  فــي  املــصــّور 

سيف الدين عبد الفتاح

إذا كـــان إبــراهــيــم الــبــيــومــي غــانــم، ضمن 
الحضارية  بالذاكرة  تتعلق  التي  رؤيته 
ــرة االســــتــــبــــداديــــة، قــد  ــاهــ ــظــ وتـــفـــســـيـــر الــ
ربــط ذلـــك، بشكل أســاســي، وبمفتاح رآه 
األهـــم فــي مــيــراث االســتــبــداد، فــي سياق 
لنفسها  الحديثة  القومية  الدولة  تصور 
وأدوارهـــــــــا والـــنـــشـــأة الـــتـــي تــعــلــقــت بــهــا، 
ــة مــــن جــانــب  ــالــــدولــ وعــــاقــــة ذلـــــك كـــلـــه بــ
وعــاقــتــهــا بــاملــحــكــومــني مــن جــانــب آخــر، 
ومــــا أثــــر ذلــــك فـــي صــيــاغــة الـــعـــاقـــة بني 
الدولة واملجتمع بناء على ذلك املنظور، 
إذا كـــان أمـــر الــبــيــومــي غــانــم كـــذلـــك، فــإن 
ــرة ال يــتــعــلــق بــهــذا  ــذاكــ ــذه الــ ــر فـــي هــ ــ األمـ
الــتــفــســيــرفــقــط، ولــكــن هــنــاك رؤى أخـــرى 
في  لها كمال عبداللطيف  بالتنظير  قــام 
االستبداد«  كتابه حــول »تشريح أصــول 
وكــــان   ،)1999 ــروت،  ــيــ بــ الــطــلــيــعــة،  )دار 
ــار مــا  ــ ــــك واضــــحــــا فــــي إطــ مـــدخـــلـــه فــــي ذلـ
اخــتــاره عنوانا فرعيا؛ »قـــراءة فــي نظام 
املنظور  لــهــذا  وبـــدا  السلطانية«.  اآلداب 
أن يقّدم أكثر من تفسير لظاهرة السلطة 
واســــتــــبــــدادهــــا، مــــن خـــــال مـــنـــظـــومـــٍة مــن 
ــا. ومـــن  ــهــ ــات حــــولــ ــابــ ــطــ ــخــ املــــــفــــــردات والــ
الــبــدايــة، تأكيد أن هــذا النمط  املــهــم، فــي 
مـــن الــتــألــيــفــات الـــــذي بــحــث عـــن تفسير 
الذاكرة  جوف  في  االستبدادية  للظاهرة 
الــتــراثــيــة كـــان اتــجــاهــا اتــســم بــكــثــيــٍر من 
الكتابات  تلك  الجّدية في حصر خريطة 

واالطاع عليها. 
لـــرضـــوان الــســيــد إســـهـــام مــتــمــيــز حـــاول 
تتعلق  مــهــمــة  ثــاثــيــة  يجمعه ضــمــن  أن 
ــة. ولــعــل هــذا  بالسلطة والــجــمــاعــة واألمــ
املــــثــــلــــث ضــــمــــن تــــــأويــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة قــد 
ــقـــول الـــفـــقـــهـــاء، خـــصـــوصـــا بــعــد  شـــغـــل عـ
ــتــــي طـــاولـــت  ــيـــة الــ ــيـــاسـ الــــتــــحــــوالت الـــسـ
تلك  فــي  للمسلمني  السياسي  االجتماع 
ــدا األمـــر فــي إطـــار تــنــازٍع بني  اآلونــــة، وبـ
أفــكــار مــتــعــّددة ومــتــقــاطــعــة مــن ضـــرورة 
الــســلــطــة ووحـــــدة األمــــة وأزمــــــات املــحــنــة 
بحق  الفقهاء  معضلة  وكــانــت  والــفــتــنــة، 
هـــي تــلــك الــفــجــوات الــخــطــيــرة والــكــبــيــرة 
الـــتـــي طــــرأت عــلــى االجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 
إيــجــاد معادلة  فــي محاولته  اإلســامــي، 
الــشــأن، وبقي  فــي هــذا  مقبولة ومعقولة 
األمــــــر فــــي تــغــلــيــب أمـــــــوٍر تــتــعــلــق بــهــذه 
ــثــــاث، مـــن ضــــــرورة الــســلــطــة  الــــدوائــــر الــ
واســتــهــداف وحــدة األمــة وتجنب الفتنة 
الفقه  أمــورا أساسية في عقلية  ودرئها؛ 
ــاء، وبــــاتــــت الــقــيــمــة الــســيــاســيــة  ــهـ ــقـ ــفـ والـ
ــكــــن لــهــا  ، ولـــــــم يــ

ً
ــة ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  ومـ

ً
ــرة ــ ـــأخـ ــتــ ــ  مـ

ــذي اســـتـــنـــدت إلــيــه  ــ ــ املــــوقــــع املـــنـــاســـب الـ
مــنــظــومــة الــحــكــم فـــي الــخــافــة الـــراشـــدة، 
لتؤكد على تلك القيم األساسية املتعلقة 
تنصيب  وأصــول  السياسية  باملنظومة 
الــســلــطــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وشــرعــيــتــهــا. 
ولــــذلــــك كــــانــــت تـــلـــك الـــبـــصـــيـــرة الـــنـــافـــذة 
لـــرضـــوان خــاصــة، وهـــو املــتــخــصــص في 
قــام على  السياسي اإلســامــي، بل  الفكر 
املنهجية  بتحقيقاته  الــتــراث  هــذا  خدمة 
والــعــلــمــيــة الــفــيــاضــة لــنــصــوص تــراثــيــة 
يمكن،  ال  بمكان  القيمة  من  كانت  كثيرة 
بــــأي حـــــال، أن ُيـــنـــكـــر تـــأثـــيـــرهـــا الــعــلــمــي 
والبحثي ضمن هذه الدائرة التي تتعلق 

بالذاكرة التراثية. 
وإلــــى حــد كــبــيــر، أصــــاب هـــذا الــنــمــط من 
ــيـــاســـي اإلســــامــــي  ــفـــكـــر الـــسـ الـــتـــفـــكـــيـــر الـ

علي الذهب

ــا بـــني املـــدن  ــرابـ ــزال عــــدن األكـــثـــر اضـــطـ ــ ال تــ
ــازع عــلــيــهــا بــــني األطـــــــراف  ــنــ ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة املــ
الرئيسة للصراع، منذ اجتاحتها مليشيات 
جماعة أنصار الله )الحوثيني(، وقوات من 
الراحل  للرئيس  املوالية  والشرطة  الجيش 
ــلـــه صــــالــــح، فــــي مـــــــارس/ آذار  عـــلـــي عـــبـــد الـ
ليس  الــراهــن عليها  التنازع   

ّ
أن 2015، غير 

بني طرٍف رئيٍس وآخــر، بل بني فصائل من 
قوات )مليشيات( تابعة للمجلس االنتقالي 
بدعم  تأسس،  الــذي  )انفصالي(،  الجنوبي 
إمــاراتــي، فــي مــايــو/ أيــار 2017، خصوًصا 
قوات اإلسناد والدعم، وقوات الحزام األمني 
بع، هيكلًيا، قوات اإلسناد 

ْ
ت

َ
فرع عدن، التي ت

التي  املسلحة  املــواجــهــات  تكشف  والــدعــم. 
لت 

ّ
الــتــي تخل شهدتها عـــدن، أخــيــرا، وتــلــك 

ــاعـــة الـــحـــوثـــي  ــمـ ــعـــد خـــــــروج جـ ــا بـ ــ ــرة مـ ــتــ فــ
منها، أواسط عام 2015، عديدا من هويات 
الجنوبي  اليمني  النسيج  داخـــل  الــصــراع 
ه  وبواعثه، وأثر الدور الخارجي الذي يوجِّ
نــتــائــج ذلــــك ملــصــلــحــتــه، وملــصــلــحــة الــقــوى 
الدولية املهيمنة. وتؤدي هذا الدور، حالًيا، 
الدولتني  السعودية واإلمــارات، بوصفهما 
العربي  التحالف  ى  ُيسمَّ ما  في  الفاعلتني 
املعترف  )الحكومة  اليمنية  الشرعية  لدعم 
 عن دور محتمل، وغير 

ً
بها دولــًيــا(، فضا

ــذه الــحــكــومــة، يقف  مــبــاشــر، لــجــنــاٍح مــن هـ
منصور  ربــه  عبد  للرئيس  مــوالــون  وراءه 
هادي، الذي ينتمي إلى جغرافية الجنوب، 
ولكن لم يعد له نفوذ مسلح في عــدن ُمنذ 
ردت قواته منها في أغسطس/ آب 2019.  

ُ
ط

بــالــنــظــر إلــــى خــريــطــة الـــنـــفـــوذ املــســلــح في 
مدينة عدن، بني الفصائل املسلحة التابعة 
الــجــنــوبــي، تتكشف  لــلــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
جة للصراع؛  ُهوية االنتماء الجغرافي املؤجِّ
حيث تتقاسم هذا النفوذ منطقتا الضاِلع 
ــه لن  ــاِفـــع، مــع نــفــوذ مـــحـــدود، ويــبــدو أنـ ويـ
يــطــول، ألبــنــاء عــدن نفسها الــذيــن يتمركز 
ــم املـــســـلـــح فــــي مــنــطــقــتــي الــشــيــخ  ــ ــــودهـ وجـ
عــثــمــان وامِلــــْمــــدارة، فــيــمــا يــتــمــركــز الــوجــود 
املسلح للضالع ويافع في بقية عدن، وعلى 
، واملــنــصــورة، 

َّ
ــعــا

ُ
سبيل املــثــال: ِكــريــتــر، وامل

والبساتني. ما وصلت إليه عدن من انهيار 
مؤسسات  معظم  ملناشط  وتعطيل  أمــنــي، 
والتنفيذية،  التشريعية،  الــدولــة،  سلطات 
بالتنفيذ  إال  والقضائية، ال يمكن تجاوزه 
الكامل والشامل التفاق الرياض لعام 2019، 
الذي جمع بني املجلس االنتقالي الجنوبي 
والقوى السياسية املوالية للرئيس هادي؛ 
التشكيات املسلحة  ــِمــن دمــج كــل 

َ
حيث ض

ــاع والـــداخـــلـــيـــة،  ــدفــ فـــي هــيــكــلــي وزراتـــــــي الــ

االمتحانات في مواد دراسية بعد تسّرب 
اٍت مماثلة.  األسئلة، على الرغم من إجراء

فــــــي إحــــــــــدى مـــــحـــــاضـــــراتـــــه، نــــظــــر نـــعـــوم 
نظاما  بــوصــفــه  التعليم  إلـــى  تشومسكي 
ــلـــى الـــطـــاعـــة  لـــلـــتـــلـــقـــني؛ ُيـــــمـــــّرن الــــطــــاب عـ
ــزام، قــائــم عــلــى حــظــر األســئــلــة التي  ــتـ وااللـ
لخطرها  إدراكـــا  مستقلة،   

ٌ
عقول تطرحها 

على النظام العام. يفيض التعليم بكل ما 
وأنظمة  املنزلية  )الــواجــبــات  سخيف  هــو 
وظيفيا  دورا  يلعب  ــه 

ّ
لــكــن  ،)... االمــتــحــان 

على  ــراد  ــ األفـ بــني  التمييز  غــايــة  لتحقيق 
أساس الطاعة، حني يضطرون إلى إنجاز 
ما يدركون سخافته، لينتقلوا إلى الفصل 
التالي. أما من يرفض أداء تلك السخافات 
ف ضمن 

ّ
أدائها( فإنه يصن )أو ُيخفق في 

فــئــة مـــن يــعــانــون مـــن مــشــكــاٍت ســلــوكــيــة، 
إلـــى مكتب مدير  إمـــا  املــطــاف  بــه  وينتهي 
املـــــدرســـــة أو إلــــــى الــــــشــــــوارع. الــتــضــحــيــة 
بــالــطــاب أمــر وارد، طــاملــا كــان الــهــدف من 
الــتــعــلــيــم هــو تــدعــيــم ركــائــز الــســلــطــة وفــق 
ــار الــحــقــيــقــيــة ومــا  ــكـ ــدة: هــــذه هـــي األفـ ــاعـ قـ

سواها هراء.
وفــــي كــتــابــه »املـــراقـــبـــة والــــعــــقــــاب«، يــذهــب 
ــى أن املــــدرســــة أصــبــحــت  مــيــشــيــل فـــوكـــو إلــ
ــد نوعا 

ّ
مــيــدانــا ملــمــارســة السلطة الــتــي تــول

من املعرفة، كما أن ممارسة األخيرة تؤّدي، 
بالضرورة، إلى مزيد من السلطة، ويتساءل: 
أن سجوننا تشبه   حقيقة 

ٌ
مــذهــلــة هــي  كــم 

السجن يخضعون  نــزالء  أن  مدارسنا! كما 
لــلــمــراقــبــة بــشــكــل دائـــــم، مـــن ســّجــانــني غير 
ع منهم، فإن 

َّ
َوق

َ
مرئيني، ويتصّرفون كما ُيت

معلمي املدارس يمارسون مهنة السّجانني 
من خال االمتحانات املدرسية التي تذّكر 

ــروج ومـــكـــانـــهـــمـــا، وحــتــى  ــ ــخـ ــ الــــدخــــول والـ
طــريــقــة املـــشـــي والـــجـــلـــوس. الــتــعــلــيــم، إلــى 
جــانــب الــســجــون، واملــســتــشــفــيــات، ونــظــام 
الــعــدالــة، والــطــب الــنــفــســي، إحـــدى وســائــل 
الضبط املستند إلى »نظم إنتاج املعرفة«، 
ــدرة كــبــيــرة عــلــى االنــتــشــار،  ــ ــتـــي لــهــا قـ والـ
الــتــي يعتمد  املــعــرفــة  إلـــى  الــحــاجــة  لتلّبي 
عــلــيــهــا الـــنـــظـــام االجـــتـــمـــاعـــي الــســيــاســي، 
ـــت املــجــتــمــعــات املـــعـــاصـــرة عن 

ّ
بــعــدمــا كـــف

مــمــارســة الــضــبــط مــن خـــال االســتــعــراض 
 لــقــوة الــدولــة وسلطتها )اإلعــدامــات 

ّ
الــفــظ

فــي الــســاحــات الــعــامــة، املــواكــب الضخمة، 
واالســتــعــراضــات الــعــســكــريــة...(.  إذا كانت 
تلك هي حــال املجتمعات الغربية ما بعد 

ــفــرد للحرية حــيــزا أوســع، 
ُ
حــداثــيــة الــتــي ت

وتــعــيــد إنــتــاج نفسها عــلــى تــفــاعــل البنى 
املــؤســســيــة فـــي الـــدولـــة واملــجــتــمــع، فكيف 
األكثر  العربية  مجتمعاتنا  حــال  ستكون 
ــا، وبــنــاهــا الــتــقــلــيــديــة الــتــي ال تــزال  ــانـ إذعـ
تخضع لوسائل الضبط التقليدية التي ال 
 لقوة 

ّ
الفظ تــزال قائمة على »االستعراض 

وسلطة الدولة«؟  
الــتــخــّرج والــوجــود فــي سوق  بعد مرحلة 
الـــعـــمـــل، كـــمـــا يـــذهـــب تـــشـــومـــســـكـــي، تــقــفــز 
السطح،  إلــى  الرأسمالية  فــي  التناقضات 
األفــراد مطيعني  إبقاء   في 

ٌ
فهناك صعوبة

ومتلقني في مجال، ومطالبتهم باالبتكار 
ــال آخــــــــر، فـــالـــشـــركـــات  ــجــ ــــي مــ واإلبــــــــــــداع فـ
ــلـــوم والـــهـــنـــدســـة،  ــعـ ــتـــجـــاريـــة تـــحـــتـــاج الـ الـ
ــضــطــر إلـــى تشجيع 

ُ
ــاح ت ــ ولــتــحــقــيــق األربــ

استنساخ  أن  اإلبــداع واالستقالية، طاملا 
مه لن يجدي. هناك إذا ثغرات، 

ّ
الفرد ما تعل

عــلــى الــرغــم مــن اعــتــقــاده أن األمــــور تسير 
ــــدارس إلـــى مــعــســكــراٍت  بــاتــجــاه تــحــويــل املـ
لساح املشاة، وقد تظهر هذه الثغرات قبل 
الــتــخــّرج، وفـــي مــراحــل مــبــّكــرة مــنــه، حيث 
م بعض املعلمني في املرحلة الثانوية 

ّ
يعل

طابهم أفكارا محفزة، من دون أن يضمن 
ــؤالء املـــعـــلـــمـــني، عـــلـــى مــا  ــهــ تــشــومــســكــي لــ
القمع والــطــرد  أنــهــم سينجون مــن  يــبــدو، 
ونـــحـــوه. ولــكــن إمــكــانــيــة فــتــح ثـــغـــراٍت في 
دول عربية،  في  أقــل  تبدو  التعليم  أنظمة 
 مراتب 

ّ
جيء أعاه على ذكرها، باتت تحتل

ــرات جـــــودة الــتــعــلــيــم  مــتــدنــيــة عــلــى مــــؤشــ
عامليا أو أضحت خارجها، بفضل سيادة 
العقاب  على  يرّكز  تلقيني  تعليمي  نظام 
بدل  العقوبة  وتشديد  البدني؟(  فيه  )بما 

مع  للتكامل  ويفتقد  والتشجيع،  التعزيز 
ســـوق الــعــمــل، إلـــى جــانــب نــظــاٍم ســيــاســيٍّ 
أو  األمـــن  أجــهــزة  أو  العسكر  عليه  يهيمن 
ـــه، من 

ّ
ــل ــام ذلــــك كـ ــ املــلــيــشــيــات املــســلــحــة. أمـ

املنطقي التعامل مع االمتحانات بوصفها 
قضية »أمن قومي«، كما عّبر عن ذلك وزير 
الــداخــلــيــة الـــســـودانـــي، عـــز الـــديـــن الــشــيــخ، 
لتخضع لنوع خاص من قوانني الطوارئ 
ــال  ــل الـــتـــواصـــل واالتـــصـ ــائـ )هــــل قــطــع وسـ
ممكن في ظل دولة مدنية؟(، إذ إن استمرار 
يقتضي  التعليمي  النظام  على  السيطرة 
الــســيــطــرة عــلــى االمـــتـــحـــانـــات املـــدرســـيـــة، 
بــوصــفــهــا أداة مــراقــبــٍة وضــبــط وتــطــويــع، 
وأيضا، انتقاء، وبالتالي تهميش وإقصاء 
تبدو  وبطريقٍة  أخـــرى،  حــســاب  على  لفئة 

شرعّية يقبل بها الجميع. 
سيبقى الــغــش فــي االمــتــحــان أحــد أشكال 
الـــتـــمـــّرد عــلــى الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي بــوصــفــه 
أحـــد أنــظــمــة الــســيــطــرة، ومــيــدانــا ملمارسة 
ــارخ مــــع حــريــة  ـــ ــارٍض صــ ــ ــعـ ــ الـــقـــمـــع، فــــي تـ
األفــــراد وقــدرتــهــم على اإلبــــداع واالبــتــكــار، 
معوقا تطّور املجتمع، ممعنا في إفساده 
وقهره، ومن يسطو به القهر، كما ذهب ابن 
ا   على الكذب والخبث .. خوفـً

َ
خلدون »ُحِمل

من انبساط األيدي بالقهر عليه. وصارت 
ـــا، وفـــســـدت مــعــانــي  ـــً ـــقـ

ُ
ــل ـ

ُ
 وخ

ً
ــذه عــــــادة ــه هــ لـ

اإلنــســانــيــة الـــتـــي لـــه مـــن حــيــث االجــتــمــاع 
والــــتــــمــــّرن، وهــــي الـــَحـــِمـــّيـــة واملـــدافـــعـــة عن 
نفسه ومنزله. وكسلت النفس عن اكتساب 
ق الجميل«. نظاٌم تعليميٌّ 

ُ
ل

ُ
الفضائل والخ

كهذا هــو مــا يشّكل، فــي حــد ذاتـــه، تهديدا 
لأمن القومي.

)كاتب فلسطيني(

امــــرأة يتحلقن فــي دائـــــرة، ويــتــســابــقــن في 
القتل، وبعضهن ال تستطيع الوصول إلى 
املركز،  نقطة  وفــي  الــدائــرة التساعها.  قلب 
في املنتصف غير املرئي بوضوح من كثافة 
الضحية  يقبع  وقــوتــه،  وهمجيته  الهجوم 
مـــضـــّرجـــا فـــي دمـــــه، وفــــي عــيــنــيــه كـــل رعــب 
الـــكـــون. وبــعــد الــجــريــمــة صــرخــت الــنــســوة 
جميعهن في وجه البوليس الذي هرع إلى 
الحادثة، قائاٍت في صوٍت واحد للشرطة: 

»اعتقلونا جميعنا«.  
ــرًا، الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــلـــك الـــواقـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــد، أخــ ــ ــيـ ــ أعـ
ونــشــرهــا وبــثــهــا بــقــوة، وصــــارت »تــريــنــد« 
على »السوشيال ميديا«. وعادت وقائعها 
القديمة لتستحوذ على اهتمام  الناس في 
أرجــــاء الــدنــيــا، حــني أنــجــزت فــتــاة أميركية 
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ُ
هنديه األصل، ت

فيلما قصيرا عنها، وُجمعت وصّورت فيه 
لن 

َ
ت

َ
شهادات النسوة اللواتي اغتصن، ثم ق

تبّرئه  أن  قبل  قتلنه  إنــهــن  قلن  املغتصب. 
العادة  كما جــرت  املحكمة وتطلق ســراحــه 
فــي الــهــنــد، حــيــث ال ُيــحــاكــم املــغــتــِصــب وال 
بثته  قــد  الفيديو  وكــانــت صاحبة  ُيحَبس. 
عـــلـــى تــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــــوك«، فـــشـــاهـــده فــي 
ساعاته األولى مليونا شخص في العالم. 

فقط  الضحايا  وال تعكس بعض شهادات 
واقـــع املجتمع الــهــنــدي الــبــائــس، بــل أيضا 
واقع كثير من مجتمعاتنا التي ال تختلف 
كثيرا عن الهند. قال البوليس لواحدة من 
الضحايا: أنِت امرأة »فاقدة«، )صايعة(، لذا 
تــم اغتصابك. وهــذا مــا يـــرّدده مشايخ في 
مثل تلك الحاالت، وقد ألقوا الذنب كله على 
بقتل  همات 

ّ
املت مــن  وكــانــت  عليها،  املجني 

الجاني وقد اعترفت في الفيلم بأنها قالت 
للمغتصب، وهي تطعنه: »أنت أو نحن في 

هذا العالم الذي ال يسعنا معا، ُمت أنت«. 
ــر واملــــحــــّيــــر هـــنـــا:  ــائــ ــحــ ــؤال الــ ــ ــســ ــ ويــــظــــل الــ
ملـــاذا تــرتــع بـــاد تشتهر بــتــعــّدد ديــانــاتــهــا 
ومعابدها، وتنوع رجاالت دينها وكثرتهم 
 ،

ُ
ــردع األديــــــــان ــ ــــذه الــــجــــرائــــم؟ أال تــ بــمــثــل هـ

ــتــــــراجــــــع فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن،  ــعــــض الــــ ــبــ بــ
الـــتـــي تعلقت  الـــكـــتـــابـــات  خــصــوصــا فـــي 
واآلداب  الـــــســـــلـــــطـــــانـــــيـــــة،  بـــــــاألحـــــــكـــــــام 
وهو  الخصوص،  وجــه  على  السلطانية 
 ما أتاح مساحاٍت ناقدة ليست بالقليلة؛ 
السلطانية،  اآلداب  درســوا  الذين  مثلها 
ــــن مــفــاصــلــهــا،   وتــــوقــــفــــوا عـــلـــى كـــثـــيـــر مـ
ــدوا أن تــلــك الــتــألــيــفــات فـــي الـــذاكـــرة  وأكــــ
 عن 

ً
الــتــراثــيــة لـــم تــكــن بــــأي حــــال بــعــيــدة

ــبـــداديـــة، وبـــات  ــتـ تــشــكــيــل الـــظـــاهـــرة االسـ
مــفــهــوم الــطــاعــة مــرتــبــطــا بــحــالــٍة قــهــريــٍة 
ومـــفـــهـــوم الــســلــطــة مـــتـــازمـــا مـــع وصــف 

»سلطان قاهر«. 
ــاوردي فــي كــتــابــه »أدب  ــ هـــذا مــا أبــــداه املـ
الـــدنـــيـــا والــــديــــن« الـــــذي أشــــــار، فـــي أحــد 
ــا،  ــيـ ــدنـ ــة صــــــاح الـ ــألـ ــسـ فــــصــــولــــه، إلــــــى مـ
الــدنــيــا إال بــســت، وجعل  وأنـــه ال تصلح 
الــثــانــيــة مــنــهــا قـــواعـــد وأركــــانــــا تــتــعــلــق 
املــتــأمــل فيما  أن  إال  قـــاهـــر«،  »ســلــطــان  بـــ
الصفة، وجعل  تلك  في  املـــاوردي  قصده 
قهرا  بها  هــو يقصد  هــل  األمــر ملتبسا؛ 
يتعلق  أم  الــطــاغــي،  بــاالســتــبــداد  يتعلق 
ــاذ فـــي حـــركـــة الــســلــطــة،  ــفـ ــنـ بــالــهــيــبــة والـ
التغلغل،  في  قدراتها  بممارسة  والقيام 
املكونات والعاقات  إدارة  وقيامها على 
ــاع الــســيــاســي  ــمــ ــتــ  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي االجــ
آنــذاك، وكــأن األمــر، في هذا السياق، كان 
القرار  بصنع  املرتبط  باإلشكال  يتعلق 
ونـــفـــاذه ضــمــن مــشــكــات جــمــة، واجــهــت 
ــداف  ــهــ ــتــ ــن اســ ــ ــمـ ــ الــــســــلــــطــــة آنــــــــــــذاك، وضـ
ــاك. وبـــات  ــنـ خـــارجـــي وغــــزو مـــن هــنــا وهـ
الفقهاء  هذا األمر يشكل جوهر معضلة 
وأزمة حقيقية في مواجهة هذا اإلشكال 
الخطير الذي طرأ على تصور السياسي 
ــه بــــالــــديــــنــــي، وكـــــــذا ارتـــبـــاطـــه  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وارتـ

بالقيمي. 
ولعلنا هنا نستدعي تعريفا ألستاذ مبرز 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ديــفــيــد أســتــون، 
ــاول تــعــريــف الــســيــاســة بأنها  حــيــنــمــا حــ
»التوزيع السلطوي للقيم«، وهو في ذلك 
االســتــبــداديــة،  الصفة  تلك  يعني  يكن  لــم 
وإنــمــا كــان يشير، فــي حقيقة األمـــر، إلى 
ــة واملــــمــــارســــات الــتــدبــيــريــة  ــركـ تـــلـــك الـــحـ
املــوارد  بـــإدارة  يتعلق  فيما  والتنظيمية 
الــســيــاســيــة، مــعــنــويــة كـــانـــت أو مـــاديـــة، 
الكيان  أرجــاء  ومــا يتعلق بتوزيعها في 
ــذا الــفــهــم  ــ ــإن هـ ــ ــا، فـ ــنـ ــــن هـ الـــســـيـــاســـي. ومـ
وهــذا  للسياسة،  املــعــنــي  هـــذا  يستشرف 
بالسلطة  املــرتــبــط  الــقــاهــر  لصفة  املعنى 
وتأويا،  تفسيرا  يحّرك  بما  والسلطان، 
ربما أن أخذه في االعتبار قد يجعل هذا 
لــهــذه اآلداب  إدانـــة كاملة  األمـــر ال يشكل 
الــســلــطــانــيــة، حــيــنــمــا مـــارســـت اجــتــهــادا 
واقعيا، يحاول، بشكل أو بآخر، أن يصل 
مــا بــني الــواقــع واملــثــال، وتعاما مــع تلك 
الــتــجــاوزات الــكــبــرى الــتــي حــدثــت، وأّدت 
إلى تلك املعضلة السياسية التي ال يمكن 
إنــكــارهــا داخـــل الــفــكــر والــفــقــه السياسي 

اإلسامي. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن أن نـــــرى هـــذه  فــــي هـــ
قــدمــهــا كمال  الــتــي  العميقة  اإلســهــامــات 
عــبــد الــلــطــيــف وصــحــبــه، مــثــل عـــز الــديــن 
تأليفاٍت  العام وغيرهما، ممن أصــدروا 
سياسية فــي هـــذا الــشــأن. ولـــم تــكــن هــذه 
الكوكبة، في أي حال، إال قارئة متقصية 
ــي اآلداب  فــ ــابـــات  ــتـ ــكـ الـ لــتــلــك  ــاحـــصـــة  وفـ
تعلقت  الــتــي  املشكلة  أن  إال  السلطانية، 
بمعركة بني فريقني واتجاهني، أحدهما 

وإفـــــراغ عـــدن مــن أي وجــــود عــســكــري، ألي 
طــرٍف كــان؛ غير ذلــك فــإن دورات عنف أشد 
مــمــا مــضــى ســتــطــاول املــديــنــة الــتــي بــاتــت 
تربض على تــاٍل مــن األســلــحــة، وتطوقها 
الــقــوات   عــن 

ً
فــضــا املليشيات،  مــن  جحافل 

الحكومية التي تحاول العودة إليها، قسًرا، 
منذ خروجها منها أواخر عام 2019.

ا، لــعــدة أســبــاب، 
ً
عمليا، ال يــبــدو ذلــك ممكن

ــعــــارض األهــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة  مــنــهــا تــ
لـــطـــرفـــي االتــــــفــــــاق؛ حـــيـــث يـــثـــابـــر املــجــلــس 
االنتقالي الجنوبي من أجل فصل الجنوب 
ــن الـــشـــمـــال الــــــذي تـــتـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ فــيــه  عــ
 
ً
جماعة الحوثي والقوى املناوئة له، ممثلة
وفصائل  دولـــًيـــا،  بــهــا  املــعــتــرف  بالحكومة 
 مــنــهــمــا، فيما 

ً
ــــرى تـــنـــاوئ كــــا مــســلــحــة أخـ

يمضي الــطــرف اآلخـــر لــاتــفــاق فــي طريقه 
ا 

ً
إلى الدولة االتحادية من ستة أقاليم، وفق

الشامل  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  ملخرجات 
أطـــراف جنوبية  لــعــام 2014، مــع مــا تبديه 
أخـــرى مــن مــيــٍل إلـــى ذلـــك، أو االنــشــقــاق في 
 بــعــيــًدا عـــن هــيــمــنــة مــؤيــدي 

ٍّ
كـــيـــاٍن مــســتــقــل

االنفصال ومؤيدي الدولة االتحادية، وهذا 
ما يجّسده تطلع أبناء محافظة حضرموت، 
التي تمثل ثلث مساحة اليمن، مع تطلعهم 
إلـــــــى ضـــــم مـــحـــافـــظـــتـــي املـــــهـــــرة وأرخــــبــــيــــل 
ما أن هــذا الــتــوجــه يحظى  ســقــطــرى، ال سيَّ
نظرا  معلن،  غير  وإقليمي،  خــارجــي  بــدعــم 
إلــى مــا يــوفــره مــن مكاسب استراتيجيٍة ال 
منظورة.   أخـــرى  ظـــروف  تحققها  أن  يمكن 
الــــتــــوجــــهــــني، االنـــفـــصـــالـــي  كـــــا  ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
واالتحادي، غير متاحنْي في األجل القريب. 
لذلك ُيمعن كل طرف في االتفاق في مراكمة 
مزيٍد من قدراته العسكرية التي تمّكنه من 
فـــرض خــيــاره الــســيــاســي، مــتــى سنحت له 
الــفــرصــة، وهـــذا مــا يفّسر مــراوغــة املجلس 
االنتقالي الجنوبي، نحو عامني، في تنفيذ 
اتفاق الرياض، ودعوته إلى عودة الحكومة 
ــــدن، بــعــدمــا طـــردهـــا،  املـــشـــارك فــيــهــا إلــــى عـ
عدم  نتيجة  الــعــام،  هــذا  مطلع  كسابقتها، 
تـــوفـــر الــــظــــروف األمـــنـــيـــة املــنــاســبــة لــلــقــيــام 
ــقــــاء املـــلـــحـــقـــني، الــعــســكــري  بـــوظـــائـــفـــهـــا، وبــ

واألمني، التفاق الرياض من دون تنفيذ.
الوضع املأساوي الذي آلت إليه عدن، يضع 
جــمــيــع األطــــــراف املــنــخــرطــة تــحــت مظلتي 
والتحالف  ودولــًيــا،  بها  املعترف  الحكومة 
ــام مــســؤولــيــات  ــ ــم لـــهـــا«، أمـ الــعــربــي »الــــداعــ
حرمانها  نتيجة  وإنــســانــيــة،  وطنية  عـــدة، 
الحياة،  البسيطة الســتــمــرار  املــقــومــات  مــن 
التي  املسلحة،  الفوضى  ناهيك عن فظائع 
تـــخـــطـــف، مــــع كــــل دورة عـــنـــف، مـــئـــات مــن 

 عن املقاتلني. 
ً

األبرياء، فضا
)كاتب يمني(

واملــراقــبــة  للماحظة  بخضوعهم  الــطــاب 
السلطة،  مــوقــع  مــن  يراقبونهم  بالغني  مــن 
يسهل  انضباطّي«  »مجتمع  إنشاء  بهدف 
في  يتم  وكما  عليه.  والسيطرة  به  التحّكم 
الـــســـجـــون فـــصـــل الـــســـجـــنـــاء فـــصـــا ثــنــائــي 
القطب )مــوجــب/ ســالــب( يــفــرز بــني مــا هو 
تفعل  طبيعي ومــا هو غير طبيعي، كذلك 
الحاصلني  الطاب  إن  بحيث  االمتحانات؛ 
 مــن الــحــّد األدنـــى ُيــعــّدون 

ّ
على درجـــاٍت أقــل

أفرادا دون الطبيعي؛ كسالى، حمقى، أغبياء 
ار« املوهوبني 

ّ
.. إلخ في مقابل أولئك »الشط

واألذكــيــاء واملــبــدعــني. هكذا يصبح الجهل 
بــمــعــرفــة مــعــلــومــة فــــي املــــقــــّرر »انـــحـــرافـــا« 
ب 

ّ
يــتــحــّول إلـــى طبيعة بــاطــنــة تــذّكــر الــطــا

بأنهم أغبياء وفاشلون. االمتحانات ليست 
فقط مقياسا للمعلومات، بل أيضا، تفرض 

نفسها مقياسا للذات.  
األمــــــــــــر، عــــنــــد فــــــوكــــــو، ال يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
»الحوكمة الذهنية« بفرض الحقيقة التي 
املــذكــورة  الــقــاعــدة  وفـــق  السلطة  اها 

ّ
تتبن

أعــــــاه عـــنـــد تــشــومــســكــي، فـــمـــا يــــــدور فــي 
ينبغي  وكــان  الجسد،  إرادة  يحّرك  الذهن 
- االنضباطي  الجسدي  النظام  أن يهاجر 
من حقل األجساد الطبيعية في السجون، 
املدرسة،  فضاء  إلى  العسكرية،  والثكنات 
حـــيـــث ُيــســتــبــَعــد الــــذهــــن لـــُيـــدَمـــج الــجــســد 
ـــرات املــخــطــط لــهــا، لنجد 

ّ
فــي أنــســاق املـــؤث

ا بــالــبــنــاء  ــبـــط نـــفـــســـهـــا، بـــــــدء آلــــيــــات الـــضـ
ــــزي، املـــهـــيـــأ قــبــلــيــا بــــزرع  ــرمـ ــ الـــهـــنـــدســـي الـ
شــعــور املــراقــبــة الــرمــزيــة، مــن أجـــل إيــجــاد 
الاشعوري، مرورا بنظام تقسيم  العقاب 
مواعيد  واالستراحات،  )الحصص  الوقت 
ــروج(، وانـــتـــهـــاء بــطــريــقــة  ــ ــخــ ــ الــــدخــــول والــ

تجاه  املنفلتة  أرواحـــهـــم  ب 
ّ
ـــهـــذ

ُ
وت  ،

َ
ــال الـــرجـ

ّم، هل ثمة فروق كبيرة بني أّكو 
ُ
الخطيئة؟ ث

ورجــال  املقتول،  والقاتل  املغتصب  يــاداف، 
ــارفــــي ويـــنـــســـتـــايـــن وجــيــفــري  مــــن عــيــنــة هــ
»هوليوود«  اني 

ّ
فن من  وكثيرين  أبستاين 

املتهمني بجرائم اغتصاب؟    
واحـــــدة  الـــجـــريـــمـــة  فــــــرق،  أي  يـــوجـــد  ال  ال، 
واألخاق واحدة، ربما كان الفرق في أشكال 
الامعة  الزائفة  واملجتمعات  الشخصيات 
الشهادات  وقائع  إلــى  وبــعــودة  وأسمائها. 
املـــرّوعـــة الــتــي روتــهــا فــنــانــات »هــولــيــوود« 
قبل عامني عن حكايا اغتصابهن من زماء 
لهن  في املهنة، نــدرك أن ال فرق بني الفعل 
وصاحبه فــي »هــولــيــوود« أو »بــولــيــوود«، 
لــكــن الــهــنــد الــتــي قــفــز فــيــهــا وبــــاء كــورونــا 
ــعـــدل فــي  ــلـــى مـ ــــى أعـ و»الـــفـــطـــر األســــــــود« إلـ
ا موبوءة برقم متقّدم 

ً
العالم اآلن، هي أيض

اغتصاب  معدالت  في  العالم(  في  )الثانية 
ــــعــــد جـــرائـــم 

ُ
الـــنـــســـاء والـــعـــنـــف ضــــدهــــن. وت

االغتصاب فيها رابع أنواع الجرائم، طبقا 
لتقرير صــادر عــام 2019 عــن مركز أبحاث 
أن  مــــؤّكــــدا   ،)NCRB(  ــتـــصـــاب االغـ ــرائـــم  جـ
32033 امرأة اغتصن في الهند عام 2018، 

بمعدل 91 حالة اغتصاب كل يوم. 
)كاتبة مصرية(

زّكى منظومة الفكر السياسي اإلسامي 
واآلخــــــــــر مــــثــــل الــــفــــكــــر الـــــحـــــداثـــــي؛ ألـــقـــت 
التي  الــنــظــرة  تلك  على  وثقلها  بظالها 
ربطت ربطا مــؤّكــدا بني أصــول الظاهرة 
االستبدادية بتلك القراءة في نظام اآلداب 
الــســلــطــانــيــة، ذلــــك أن الـــســـاحـــة الــفــكــريــة 
وحضارية  فكرية  لضغوط  مــجــاال  ظلت 
تنازعها هذان الطرفان، وعلى هامشهما 
يتحّدث  املــتــطــرفــني،  مــن  مجموعة  نبتت 
أحــدهــمــا عـــن قـــداســـة الـــتـــراث وعــصــمــتــه، 
ــرورة الــقــطــيــعــة  ــ ــر يــتــحــدث عـــن ضــ ــ واآلخــ
مـــعـــه، والــتــخــفــف مـــن حــمــلــه وحــمــولــتــه، 
وصار ال يبحث في التراث إال متصّيدا أو 
متربصا؛ إال أن هؤالء الذين أشير إليهم 
لــم يــكــونــوا إطــاقــا مــن هـــؤالء، ولــم يسلم 
ــل مـــن ضــغــط ذلــك  ــأويـ ــن تـ ــا مــــارســــاه مـ مـ
الصراع بني الرؤى السياسية اإلسامية 
والرؤى الحداثية التي وفدت من حضارة 
الغرب، وأثارت جوهر القضية التي أشار 
البشري  طــارق  املستشار  أستاذنا  إليها 
فـــي »مــاهــيــة املـــعـــاصـــرة« )دار الـــشـــروق، 
املفاهيم  عالم  وتشريح   ،)2005 القاهرة، 

املرتبط بها.
وهـــو أمـــر مــن املــهــم الــتــوقــف عــنــده مليا 
ــام والــتــعــمــيــمــات الــتــي  ــكـ فـــي بــعــض األحـ
صدرت في هذا االتجاه حول هذه اآلداب 
اتهام  السلطانية، خصوصا وأنه قد تم 
الحاسم  بــدورهــا  التأليفات  تلك  خطاب 
ــة  ــداديــ ــبــ ــتــ ــــرة االســ ــاهـ ــ ــــظـ فـــــي تــــكــــريــــس الـ
الرغم  على  مجتمعاتنا،  فــي  وتمكينها 
ــــذي شهد  مـــن أن الـــواقـــع الــســيــاســي، والـ
بــحــق نــظــمــا قــومــيــة وعــلــمــانــيــة مــارســت 
اســتــبــدادا حــداثــيــا ال يمكن إنــكــاره، وأن 
تجارب الحكم، على الرغم من أنها وقفت 
مــوقــفــا مــنــاهــضــا مــن الـــرؤيـــة اإلســامــيــة 
االســتــبــداديــة  ممارستها  أن  إال  إجــمــاال؛ 
واتخذت  الخطورة؛  شديدة  عامة  ظلت 
غطاًء  والــحــداثــة  التحديث  مــن  معظمها 
مسبوق،  غير  حداثي  استبداد  ملمارسة 
والدولتية،  الدولة  دعوى حماية  وتحت 
ــرّي بـــنـــا أن نـــتـــوقـــف عــنــده  ــ ــــر حــ ــــو أمـ وهـ
بــــالــــدرس والـــبـــحـــث فــــي تـــلـــك الـــهـــوامـــش 
وتبّصر  االســتــبــداديــة،  الظاهرة  لــدراســة 
املــعــادلــة الــتــي تــتــعــلــق بــحــقــيــقــة الــعــاقــة 
بني الحكام واملحكومني في مجتمعاتنا 

العربية واإلسامية املعاصرة.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

امتحانات الشهادة الثانوية واألمن القومي

عن النساء اللواتي قّطعن مغتصبهن

ميراث االستبداد... رؤى مختلفة

عدن تدفع الثمن

سيبقى الغش 
في االمتحان أحد 

أشكال التمّرد على 
النظام التعليمي 

بوصفه أحد أنظمة 
السيطرة، وميدانًا 

لممارسة القمع

جنوب أفريقيا 
األعلى في حوادث 

اغتصاب النساء، 
وتليها الهند

وقفت تجارب 
الحكم موقفا 

مناهضا من الرؤية 
اإلسالمية إجماال؛ 

وظلت ممارستها 
االستبدادية عالمة 

شديدة الخطورة

آراء

بشير البكر

د 
ّ
الــروايــة اإليرانية، بينما تؤك إيــران بــات ناجزًا حسب  الــنــووي الجديد مع  االتــفــاق 

واشنطن أنه ال تزال هناك مسافة كبيرة، فيما يتصّرف االتحاد األوروبي وروسيا 
ع خالل الفترة الباقية من حكم الرئيس 

َّ
على أساس أن االتفاق بات وشيكًا، وسُيوق

م السلطة لخلفه ابراهيم رئيسي في الثالث من أغسطس/ 
ّ
حسن روحاني الذي سيسل

ح هذه الهدية للحكم الجديد الذي 
َ
من

ُ
آب املقبل. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، لن ت

ال يحظى بتعاطٍف في واشنطن بسبب طابعه املحافظ. وذكرت الصحيفة أن القرار 
النهائي إلحياء االتفاق النووي سيكون قبل تنصيب رئيسي، في وقٍت ال تزال فيه 
الحكومة املعتدلة موجودة في السلطة اإليرانية. وفي جميع األحوال، ستكون الجولة 
السابعة في األسبوع األول من الشهر املقبل )يوليو/ تموز( هي الحاسمة، بعد ست 
جوالت في فيينا بدأت في الثاني من إبريل/ نيسان بمشاركة أطراف االتفاق املكونة 
من روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيران، وكانت الجولة األخيرة في 
الفنية  الخالفات  تفاهماٍت حــول بعض  املــاضــي، وشهدت حصول  األســبــوع  نهاية 
السنوات  خــالل  النووية  خطواتها  وآثــار  النووية،  تعهداتها  إيــران  بتنفيذ  املرتبطة 
 بالكامل. ومع ذلك، خرج املفاوض اإليراني، عباس عراقجي، 

ّ
األخيرة، لكنها لم تحل

ليعلن أن أوراق االتفاق باتت جاهزة، وعودة الوفود إلى العواصم ليست للتشاور، بل 
التخاذ القرار. وثّمة حديث في أوساط سياسية وإعالمية إيرانية يرّجح التوصل إلى 
اتفاق في الذكرى السنوية لتوقيع االتفاق النووي يوم 14 يوليو/ تموز 2015. وإذا 
 لتوقيع االتفاق قبل نهاية الشهر املقبل، فإن الذي يحّدد ساعة 

ً
باتت األجواء جاهزة

الصفر هو مرشد الثورة اإليرانية. وإذا وافق على توقيع روحاني، فسيكون االتفاق 
جواد  محمد  خارجيته  ووزيــر  لروحاني  املرشد  من  الخدمة  نهاية  مكافأة  بمثابة 
ظريف، وإذا أّجل التوقيع حتى يتسلم رئيسي مهامه، فإن الهدية ستكون للرئيس 
الجديد، ملساعدته على تجاوز التحّدي الرئيسي لحكمه، وهو االقتصادي. ويبدو من 

تصريحات رئيسي، في أول مؤتمر صحافي بعد فوزه، أن هذه الورقة بيده.
وفي وقت ترّوج فيه أوساط إسرائيلية أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتقديم 
تنازالٍت كبيرٍة وخطيرة إليران، تجعل االتفاق الجديد أخطر من االتفاق األصلي، 
رت من 

ّ
تحدثت صحيفة هآرتس عن وثيقٍة أعدها ثالثة من األمنيني السابقني حذ

االتفاق أخطر من السابق، إال أنه ال يبدو أن هناك خيارًا أمام إسرائيل سوى التعاون 
 عن 

ً
مع األميركيني، من أجل وضع خطوط حمر يجب أال يتجاوزها االتفاق، فضال

اإليراني إن تطلب  النووي  البرنامج  الحرص على تجهيز خيار عسكري ملواجهة 
مسار األمور ذلك. ولهذا، جاءت زيارة رئيس األركان االسرائيلي، أفيف كوخافي، 
لواشنطن، وكذلك األمر مع الرئيس االسرائيلي، رؤوفني ريفلني، الذي يلتقي نظيرة 
أن تفلح  املتوقع  الحالي. وفــي جميع األحــوال من غير  الشهر  األميركي في نهاية 
الضغوط اإلسرائيلية في التأثير بموقف اإلدارة األميركية من االتفاق. ومن املرجح 
أن تقدم الواليات املتحدة مساعداٍت إلسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية، فيما 
يجري تداول تسريباٍت عن جهوٍد مكثفة تقوم بها واشنطن من أجل مفاوضات 

إيرانية إسرائيلية في الكواليس، للتوصل إلى تفاهمات إقليمية. 
أما في ما يخص العالم العربي والشروط التي حددتها واشنطن بشأن التزام إيران 
وقف األعمال التخريبية في اإلقليم والترتيبات الخاصة بأمن الخليج، فإن املفاوضات 
التي تجري بخصوص اليمن في مسقط، وفي بغداد بني إيران والسعودية، ليست 
 عن ترتيبات االتفاق النووي، وتحاول طهران الربط بني املسارات، كي يظهر 

ً
بعيدة

االتفاق النووي جزءًا من اتفاٍق شامٍل يخّص الوضع في املنطقة، لكن املسألة تبقى 
غير واضحة، وال تحمل تعهداٍت وضماناٍت من عدم استمرار سياسات التخريب 

اإليرانية في سورية، العراق، اليمن، ولبنان.

نواف التميمي

يحكي أمجد سلهب )21 عاما(، عن ليال طويلٍة قضاها بداية العام 2017 في سجن 
الفلسطينية، تعّرض خاللها للضرب والشبح والتعليق من أطرافه  للمخابرات  تابع 
املريرة مع شباٍن ظهروا  الجامعي أمجد تجربته  الطالب  الزنزانة. شارك  في سقف 
الرئيس«، عرض  إلــى  »رسالة  وسّمته  الفلسطينية  الحق  أنتجته مؤسسة  فيلم  في 
وتــعــّرضــوا  ومــدنــيــة،  سياسية  بتهم  اعتقلوا  فلسطينيني،  شــبــان  خمسة  شــهــادات 
الغربية. يروي  الفلسطينية بالضفة  للتعذيب في سجون األجهزة األمنية  جميعهم 
سلهب تفاصيل اعتقاله في يناير/ كانون الثاني 2017 ونقله إلى سجن أريحا، توافق 
يدت يداه إلى ظهره مربوطان برجله 

ُ
كثيرون على تسميته »مسلخ أريحا«، حيث ق

اليمنى وتم تعليقه بالسقف ساعات. 
على قساوة ما ذاقه أمجد سلهب من ظلم ذوي القربى، إال أن القدر قّدر له البقاء على 
قيد الحياة، ليروي تفاصيل تعذيبه في أقبية أجهزة األمن الفلسطينية. أما نزار بنات، 
الذي قضى فجر أمس، فلن يستطيع رواية ما حدث، بعدما اعتقلته األجهزة األمنية 
بناء على مذكرة إحضار من النيابة العامة، كما قال محافظ الخليل، اللواء جبرين 
البكري. مات نزار في مستشفى الخليل بعد تدهور صحته، حسب رواية املحافظ. لم 
يحمل نزار السالح في وجه السلطة، ولم يكن له من عتاد املواجهة سوى الكلمة التي 
جهر بها ملحاربة )وفضح( الفساد في السلطة الفلسطينية والجهاز القضائي في 
ح 

ّ
الضفة الغربية. تعّرض للمالحقة واالعتقال على يد أمن السلطة مّرات عدة. ترش

للمجلس التشريعي ضمن قائمة الحرية والكرامة. وخالل حملة االنتخابات، تعّرض 
التشويه بعد مطالبته  التهديد وحــمــالت  نــار، وتــعــّرض ملزيد مــن  إلــى إطــالق  منزله 
االتحاد األوروبــي بوقف الدعم املالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيٍق في ملفات 

الفساد املالي، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس تأجيل االنتخابات.
ــزار بــنــات، علما أنـــه لــيــس أول مــن قــضــوا فــي ســجــون الــســلــطــة، إلــى  ُيــشــيــر مقتل نـ
الحرب  بعد  أجهزتها  استنفرت  التي  الفلسطينية  السلطة  في سلوك  تطور خطير 
اإلسرائيلية أخيرا على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار املاضي، حيث سجلت منظمات 
محلية ودولية نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر 
ممنهجة،  تعذيب  لعمليات  عديدون  ناشطون  تعّرض  فيما  والتعبير،  الــرأي  وحرية 
خصوصا في سجن أريحا. وتعبر ممارسات األجهزة األمنية عن نهج واضح يرمي 
إلى تكميم األفواه، وإرسال رسالة تهديٍد إلرهاب الناشطني واملعارضني وإسكاتهم، 
خصوصا بعد تأجيل االنتخابات التي كان الفلسطينيون يتطلعون أن تكون بوابة 

للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
من املتوقع أن تسارع الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل لجنٍة للتحقيق في مالبسات 
مقتل نزار بنات، ومن غير املستبعد أن تنتهي اللجنة إلى مصير غيرها من اللجان 
لت للتحقيق في قضايا مختلفة، من مقتل الزعيم ياسر عرفات وانتهاء 

ّ
التي تشك

بصفقة لقاحات كورونا مع االحتالل. وربما يكون من األجــدى أن تسارع السلطة 
الفلسطينية إلى إجراءاٍت أكثر مصداقية، من قبيل إعادة النظر في السياسية األمنية 
بناء  ــادة  وإعـ والحقوقيني،  السياسيني  للنشطاء  املمنهج  االســتــهــداف  على  القائمة 
العقيدة األمنية على أساس احترام الحقوق والحريات للمواطنني. أضف إلى ذلك إلزام 
القانونية، بموجب االتفاقيات  التزامات دولة فلسطني  الرسمية باحترام  املؤسسات 
الخاص  الــدولــي  العهد  منها  املقدمة  وفــي  إليها،  انضمت  التي  واملواثيق  واملــعــاهــدات 

بالحقوق السياسية واملدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب . 
استئناف  السلطة،  مؤسسات  كل  في  بالقرار  املتفّرد  الفلسطيني،  الرئيس  وعلى 
املسار االنتخابي، والدعوة العاجلة إلى تنظيم انتخاباٍت عامٍة وشاملٍة ومتزامنة، على 
االنتخابات، احترامًا  انتخابي متوافق عليه، ومحكمة نزيهة لقضايا  أساس قانون 
ما  مــع  للسلطات،  الشرعية  منح  فــي  الشعب  ولحق  للسلطة،  السلمي  الــتــداول  ملبدأ 

يتطلبه ذلك من تهيئة بيئٍة انتخابيٍة حّرة ونزيهة، لتمكني العملية الديمقراطية.

جمانة فرحات

ال يفترض أن تكون مجريات األحداث في أفغانستان مفاجأة. ما يحدث في هذا 
البلد أخيرًا من تزايد لهجمات حركة طالبان، وسيطرتها املتسارعة على مناطق 
عديدة، وعجز القوات األفغانية عن صّدها أكثر من متوقع. قبل عقدين، حّركت 
أميركا جحافل قواتها لغزو أفغانستان، مدفوعة برغبة عارمة بالثأر لتفجيرات 
»11 سبتمبر« )2001(. كان املجمع العسكري والسياسي األميركي على درايٍة 
 
ً
كاملٍة بواقع هذا البلد وتعقيداته. ولم تكن تجربة الغزو السوفييتي الفاشلة غائبة

الــغــزو، وتــم تنحية موضوع  قــرار  الحني حسمت  الحسابات فــي ذلــك  عنه، لكن 
النتائج سنوات الحقة.

تحقق لواشنطن، في األشهر األولى من احتاللها أفغانستان، ما تريد بسقوط 
استطاعت  تنته.  لم  الحركة  لكن  جــديــدة،  هيئة حكم  وتنصيب  »طالبان«،  حكم 
إعادة تنظيم صفوفها، وتوجيه الضربات الواحدة تلو األخرى، وعامًا بعد آخر، 
للقوات األفغانية واألميركية وباقي قوات حلف شمال األطلسي. نجحت الحركة 
الــبــالد فرصة لالستقرار،  فــي تنفيذ مخططها على مــدى 20 عــامــًا، ولــم تمنح 
أنها أفشلت املحاولة  ألــف جندي أجنبي. حتى  ولــم يثنها عن ذلــك وجــود 150 
أن  واشنطن  أيقنت  بعدما   ،2014 فــي  األمــيــركــي  لالنسحاب  األولـــى  األميركية 
التي دعمتها باألموال  للحلول مكان »طالبان« واملؤسسات األمنية  من هّيأتهم 
 عن صد الحركة. والحديث هنا يطول عن سبب ذلك، 

ٌ
والسالح ودّربتها عاجزة

وحجم مسؤولية مختلف األطراف املحلية جّراء خالفاتها السياسية ونزعاتها 
 عن فسادها وعجز عديد منها عن الخروج من أدوار أمراء 

ً
اإلقصائية، فضال

الحرب، والبحث عن املغانم عند كل مفترق أو استحقاق.
»طالبان«، وفي املفاضلة بني املهم واألهم، لم تكن تستعجل محاولة  لـ بالنسبة 
ــعـــودة إلـــى حــكــم أفــغــانــســتــان. كـــان يــكــفــي أن تــمــنــع الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة من   الـ
من  تستطيع  مــا  بكل  لنفسها  تحتفظ  وأن  الــبــالد،  كامل  على  هيمنتها  بسط 
يومًا عن  الحركة  تغب  لــم  عــامــًا،  وطـــوال 20  لها.  قــواعــد خلفية  ل 

ّ
مناطق تشك

الــضــربــات مــن دون  املــيــدانــي، فكانت تــضــرب متى مــا شـــاءت، وتتلقى  املشهد 
أنها  يكون، طاملا  ما  املقاتلني أسهل  أثــرًا كبيرًا عليها، فتعويض  ذلــك  يترك  أن 

متماسكة كحركة.
وعــنــدمــا حــانــت اللحظة الــتــي اعــتــرفــت فيها الــواليــات املــتــحــدة بأنها غــرقــت في 
مستنقٍع ال خيار أمامها سوى الخروج منه نهائيًا، بعدما أنفقت أكثر من  800 
مليار دوالر بال جدوى، انتقلت الحركة إلى طاولة املفاوضات معها من موقع قوة. 
فاوضت على االنسحاب األميركي الذي هو مصلحة مشتركة لها ولواشنطن. 
ومنذ مجيء جو بايدن إلى البيت األبيض، وتيقنها أنه لن يعود عن قرار سلفه 
دونالد ترامب، بدأت الحركة مرحلة جديدة، عنوانها »سنفعل ما نريد وستكتفون 
باملشاهدة«. وليس املقصود هنا السلطات األفغانية فقط، والتي أعلنت أن الحركة 

تنفذ أعنف الهجمات في األسابيع األخيرة، بل أيضًا الواليات املتحدة.
الصحف  سّربتها  التي  وتلك  العسكرية،  األميركية  للتقارير  سريعة  مراجعة 
بــأن مــا ينتظر  إلــى خــالصــة   بالتوصل 

ٌ
األميركية فــي األشــهــر األخــيــرة، كفيلة

أفغانستان لــم يعد أولــويــة واشــنــطــن، حتى لــو كــان عـــودة الــحــرب األهــلــيــة، كما 
اجتمعت االستنتاجات األميركية والروسية في األيام املاضية، أو انهيار الحكومة 
املركزية خالل أشهر، فكل ما يجري وسيحدث شأن أفغاني داخلي. بالنسبة 
لواشنطن، ما يهّمها أنها لم تشهد زيادة في الهجمات ضد قواتها منذ فبراير/ 
شباط 2020، وفي الترجمة البراغماتية لهذا التصريح مغزاه: طاملا أن »طالبان« 
جنودنا،  مــن  تقترب  ال  أن  املــهــم  معها.  لدينا  مشكلة  فــال  أفــغــان  بقتل  تكتفي 

وتعطينا سببًا للعودة عن قرار إتمام االنسحاب.

االتفاق النووي اإليراني 
بانتظار الحسم

عندما تأكل الثورة أبناءها

عندما تلتقي مصالح 
»طالبان« وأميركا
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آراء

أسامة أبو ارشيد

جديــدة  مجــزرة  عــن  تفصلنــا  قليلــة  أيــام 
أبنــاء  خيــرة  مــن  بعــٍض  بحــق  محتملــة 
مصــر. ال يقلــل مــن وقــع الفاجعــة أن تكــون 
هــذه املجــزرة املحتملــة أحــكام إعــدام جائــرة 
أصدرهــا »قضــاة« فــي محاكــم يزعــم النظــام 
مــن  تأييــدًا  لقيــت  أنهــا  وال  مســتقلة،  أنهــا 
كلنــا  مصريــة.  »مدنيــة«  محكمــة  أعلــى 
يعلــم أن الســلطة القضائيــة فــي مصــر، كمــا 
والثالــث،  العربــي  العاملــن،  أغلــب  فــي  هــي 
ليســت مســتقلة وال هــي مدنيــة، خصوصــا 
أو  ســجناء  إمــا  القضــاة  بــن  الشــرفاء  وأن 
أن  أردت  وإذا  منبــوذون.  أو  مطــاردون 
نفســك  تحمــل  أن  فيكفــي  كمــٍد  مــن  تمــوت 
 قضــاة مصــر، وهــم 

ِّ
علــى االســتماع إلــى ُجــل

لــوكا، وينحرونهــا  العربيــة  اللغــة  يلوكــون 
نحــرًا، أو حــن يتكلــم كثيــرون منهم كزعماء 
عدمــت  مصــر  ألن  ليــس  هــذا  عصابــات. 
القضاة األكفاء والشرفاء، وإنما ألن نظامها 
ال يريدهــم. أيضــا، ليــس ســرًا إن العدل متهم 
مطــارد فــي مصــر، بــل هــو عــدو غيــر معلــن 
ومطلــوب رأُســه للنظــام، كمــا هــو الحــال مــع 
كل نظام قمعي. وما الشعار الذي يستلهمه 
القرآنيــة  باآليــة   

ً
متمثــا املصــري  القضــاء 

ن 
َ
أ ــاِس 

َّ
الن  

َ
َبــْن ــم 

ُ
َحَكْمت ا 

َ
»َوِإذ الكريمــة: 

َعــْدِل«، إال ذٌر للرماد في العيون، 
ْ
ْحُكُمــوا ِبال

َ
ت

 لطمس حقيقٍة ساطعٍة كالشمس.
ٌ
ومحاولة

شــهر  مــن   14 فــي  النقــض،  محكمــة  أيــدت 
يونيــو/ حزيــران الحالــي، أحكامــا باإلعــدام 
ضد 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة 
املعروفــة  القضيــة  فــي  املســلمن،  اإلخــوان 
أبرزهــم  رابعــة«،  اعتصــام  »فــض  بـ إعاميــا 
الطبيــب والبرملانــي الســابق الدكتور محمد 
البلتاجــي، والفقيــه األزهــري الدكتــور عبــد 
الســابق  والوزيــر  والطبيــب  البــر،  الرحمــن 
الدكتــور أســامة ياســن. كمــا أيــدت املحكمة، 
مــن  علــى عشــرات  بالســجن  أحكامــا  كذلــك، 
املؤبــد  ذلــك  فــي  بمــا  اآلخريــن،  املتهمــن 
العــام  املرشــد  بديــع  محمــد  الدكتــور  علــى 
لجماعــة اإلخــوان املســلمن، وعشــر ســنوات 
علــى أســامة نجــل الرئيــس الراحــل الدكتــور 
محمــد مرســي، رحمــه اللــه. قــرارات اإلعــدام 
الصــادرة عــن محكمــة النقــض نهائيــة غيــر 
املصــري،  القانــون  وحســب  للطعــن.  قابلــة 
فــإن أحــكام اإلعــدام ال تنفــذ إال بعد مصادقة 

محمد أحمد القابسي

أمام انســداد سياســي خانــق، وفي تداعيات 
فــي  أصبحــت  كورونــا،  لجائحــة  قاســية 
عديــدة  تونســية  محافظــات  غضونهــا 
توصف باملوبوءة، منها القيروان وسليانة 
التونســين  أنظــار  تتجــه  ومنوبــة،  وباجــة 
معيشــية  ظــروف  مــن  صبرهــم  عيــل  الذيــن 
قــد يحــدث خــال  لقــاء مرتقــب  إلــى  قاســية 
أيــام بــن رئيســي الجمهوريــة قيــس ســعيد 
عليــه  يعــّول  الغنوشــي،  راشــد  والبرملــان 
وإذابــة  الهــوة  ردم  إمكانيــات  فــي  الجميــع 
الجليــد بــن الرجلن، وما ســيترتب عن ذلك 
نفــق  مــن  البــاد  خــروج  ســيناريوهات  مــن 

األزمات الذي ترّدت فيه.
عوامــل عديــدة عجلــت برغبــة الرجلــن فــي 
اللقــاء، لعــل أهمهــا العزلــة التــي أطبــق بهــا 
ســعيد علــى نفســه بعــد خافــه مــع االتحــاد 
علــى  وانقابــه  للشــغل،  التونســي  العــام 
مبــادرة الحــوار التــي اقترحهــا عليــه األمــن 
أشــهر.  قبــل  الطبوبــي،  الديــن  نــور  العــام 
ولكــن الرئيــس بعــد لقائــه مــع الطبوبــي، في 
ومباركتــه  الحالــي،  حزيــران  يونيــو/   11
املبــادرة وقبولــه بها، وبالتحوير )التعديل( 
الــوزاري املعطــل منذ أشــهر، عاد بعد يومن 
ليعلن للطبوبي شــرطه األول، رحيل رئيس 
الحكومة هشام املشيشي وحكومته قبل أي 
حــوار. وزاد الطــن بلة نعــت الرئيس الحوار 
الوطنــي الــذي قاده االتحاد فــي العام 2013، 
غيــر  بأنــه  للســام،  نوبــل  بجائــزة  وتــوج 
وطنــي ومــن قامــوا به ليســوا وطنين. وكان 
هــذا التصريــح للرئيــس موضوعــا محوريــا 
للهيئــة التنفيذيــة للمنظمــة النقابيــة التــي 
مبــادرة  عــن  وتخليهــا  لــه،  رفضهــا  أعلنــت 
الحوار الذي كان من املؤمل أن يقوده رئيس 
الجمهوريــة. ومــع إعانه أهميــة العودة إلى 
حزيــران  يونيــو/   22 يــوم   ،1959 دســتور 
الجــاري، وجــد ســعّيد نفســه محــل انتقادات 
»األعــداء«،  قبــل  األصدقــاء  مــن  ومناكفــات 
الدســتوري  القانــون  أســاتذة  ســارع  فقــد 
كثيــرة،  وطنيــة  منظمــات  وكــذا  واألحــزاب، 
إلــى التصــّدي ملــا اعتبر انقابا على دســتور 
احترامــه،  علــى  ســعّيد  أقســم  الــذي   2014
ناعتــن إعانــه ذاك باالنحــراف، بل اعتبروه 
شهادة على نوايا الرجل ورغبته في تعليق 
صريحــا  وكشــفا   ،2014 بدســتور  العمــل 

أحــٌد  يملــك  الجمهوريــة عليهــا، وال  رئيــس 
العقوبــة  تخفيــف  أو  عفــو  إصــدار  هــو  إال 
خــال 14 يومــا مــن صــدور حيثيــات الحكــم 
النهائــي. بمعنــى، أن هــذه األحــكام قــد تنفذ، 
ال ســمح اللــه، يــوم االثنــن املقبل، فــي 28 من 
شــهر يونيــو/ حزيــران الجاري. أمــا املفارقة 
املريــرة هنــا فــأن يكــون الخصــم هــو الحكــم، 
وأن يكــون الجانــي الحقيقــي هــو مــن يملــك 
لوا وزر جريمته،  قرار استنقاذ حياة من ُحمِّ

زورًا وبهتانا!
تعود القضية محل الحديث هنا إلى جريمة 
اعتصاَمــي  والجيــش  األمــن  قــوات   

ّ
فــض

 14 فــي  والنهضــة  العدويــة  رابعــة  ــي 
َ
ميدان

أغسطس / آب 2013، وراح ضحيتها، حسب 
تقاريــر منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة، 
تبعهــم  الجرحــى،  وآالف  القتلــى  مئــات 
السياســين.  املعتقلــن  مــن  اآلالف  عشــرات 
نســاء  مدنيــن،  حينهــا  املعتصمــون  كان 
ورجــااًل، أطفااًل وشــيوخا، يحتّجون ســلميا 
وزيــر  بقيــادة  العســكري  االنقــاب  علــى 
الدفــاع، حينئــذ، عبــد الفتاح السيســي، على 
املنتخــب ديمقراطيــا  األول  املدنــي  الرئيــس 
فــي تاريــخ مصــر، محمد مرســي. كان العالم 
كلــه، وعلــى مدى أســابيع، يتابــع البث الحيَّ 
يكــن  لــم  االعتصــام.  ميدانــي  مــن  واملباشــر 
ولــم  أســلحة،  تكــن هنــاك  ولــم  هنــاك عنــف، 
تكــن هنــاك تحضيــراٌت ملواجهــاٍت مــع قــوات 
األمــن والجيــش التــي تحاصرهــم. كان قــرار 
الفــض الدمــوي والعنيــف منعــدم األســباب، 
وترتب عليه ما توصف اليوم بأكبر وأفظع 
مجــزرة فــي تاريــخ مصــر الحديــث. ويكفــي 
االعتذاريــن  دور  يمارســون  زالــوا  ال  ممــن 
عــن انقــاب عــام 2013 أن يراجعــوا مــا كتــب 
فــي الصحافــة الغربيــة عنــه، ومــا صــدر مــن 
كتب توثق تفاصيله، وما جاء في شــهادات 
خجولة لشــخصياٍت كانت في قلب املشــهد، 
العســكر  بــه  جــاء  الــذي  البرادعــي،  كمحمــد 
نائبــا للرئيــس بعــد االنقــاب، ولــم يســتطع 
بحــق  املرّوعــة  الجريمــة  تلــك  عــن  يدافــع  أن 
اتهــم  أبنــاء مصــر، بغــض النظــر عــن انتماء

السياسية، وخلفياتهم اإليديولوجية.
ال تقــف حــدود املهزلــة عنــد حقيقــة أن قائــد 
االنقاب، املســؤول األول عن قرار ســفك دماء 
املصريــن، بيــده هــو وحــده اليــوم أن ُيبقــي 
علــى حيــاة مــن جعلهم فداًء لــه ولنظامه، بل 
إنها تتعّدى ذلك. يوضح تقرير هام نشــرته 

الــى  العــودة  فــي  تســكنه  جامحــٍة  لشــهوة 
نظــام رئاســوي يمَكنــه مــن كل الصاحيــات، 
ومنزلقــا لاســتبداد الــذي عانــت منــه الباد 
في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
التــي  الفعــل  ردود  أخطــر  ولعــل  علــي.  بــن 
أثارهــا هــذا التصريــح اعتبار ســعيد »فاقدا 
شــرعيته رئيســا«، علــى حــد وصــف الوزيــر 
تونــس  آفــاق  حــزب  فــي  الســابق  والقيــادي 

فوزي عبد الرحمان.
وقــد ذهــب كثيــر مــن املهتمــن بالشــأن العام 
األزمــة  وأمــام  الجمهوريــة،  رئيــس  أن  إلــى 
يتابــع  والتــي  كورونــا،  لجائحــة  الطاحنــة 
مــن  كان  املؤملــة،  مشــاهدها  التونســيون 
القومــي  األمــن  مجلــس  يدعــو  أن  األجــدى 
إلــى االنعقــاد العاجــل ملعالجــة هــذا الوضــع 
فــي  متباطئــا  بــدا  ســعّيد  ولكــن  املأســاوي. 
ذلــك، ولــم يبــادر إلــى شــيء مــن هــذا، بســبب 
عــدم رغبتــه فــي لقاء رئيــس البرملان وعضو 
الغنوشــي.  راشــد  القومــي  األمــن  مجلــس 
هــذه،  ومواقفــه  تصريحاتــه  أغضبــت  وقــد 
مــن جهــة أخــرى، أبــرز شــركائه السياســين، 
التيــار الديمقراطــي وحركــة الشــعب، اللذين 
قــادم معــه، كمــا  تبــّرآ علنــا مــن أي تحالــف 
جــاء فــي تصريــح كل مــن أمــن عــام التيــار 
غــازي الشواشــي، وتســريبات رئيــس الكتلة 
البرملانيــة الســابق محمــد عمــار، معتبريــن 
سعّيد سببا للتوتر النيابي الناتج عن عدم 
تمريــر قانــون املحكمــة الدســتورية، عــاوة 

على »انقابه الواضح على الدستور«.
املتوتــرة، نشــرت رئاســة  األجــواء  هــذه  فــي 
الجمهوريــة بيانــا أفــاد بــأن الرئيــس التقــى 
مــن  املســتقيل  القيــادي  زيتــون،  لطفــي  مــع 
السياســي  واملستشــار  النهضــة  حركــة 
الســابق لراشــد الغنوشــي، وحســب مصادر 
قريبــة مــن القصــر، كان محــور اللقــاء بدايــة 
بلــورة مبادرة سياســية تنطلق بلقاء قريب 
يجمــع ســعيد بالغنوشــي، وذلــك مــا أكدتــه 
تدوينــة نشــرت علــى صفحــة الغنوشــي فــي 
أعلــن  التالــي،  اليــوم  صبــاح  »فيســبوك«، 
فيهــا أنــه اســتقبل زيتــون الــذي اقتــرح عليه 
أن يلتقــي الرئيــس ســعّيد، وهــو ما رحب به 
معلنــا أنــه »مع الحوار للخروج من األزمة«. 
مبرمجــا  للغنوشــي  تلفزيونــي  لقــاء  وكان 
يوم الثاثاء، 22 يونيو، وجرى تأجيله، في 
إشارة إلى أن الحوار قد يعلن فيه الغنوشي 
مبادرة بديلة في األفق. ومما يؤكد وساطة 

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش األميركيــة، 
منــذ  السيســي،  نظــام  أن  كيــف   ،2019 عــام 
اإلعــدام  أحــكام  يــزال،  وال  اســتخدم،   ،2013
ويشــير  الســلطة.  علــى  قبضتــه  لتعزيــز 
التقريــر إلــى مفارقــة هامــة، إذ إن السيســي 
ــى عن ممارســاٍت ســابقة لنظام حســني 

ّ
تخل

الديكتاتــوري، والتــي كانــت تســمح  مبــارك 
بتخفيــف بعــض أحــكام اإلعــدام أو تعليقها. 
عــام  أواخــر  منــذ  السيســي،  شــعر  وعندمــا 
فــي إصــدار  املصــري  القضــاء  بتــرّدد   ،2013
مئــات أحــكام اإلعــدام غيــر املبــّررة، أوعز إلى 
شــكليا  مصــر  تديــر  كانــت  التــي  الحكومــة 
»محاكــم  بإنشــاء  الجيــش  وصايــة  تحــت 
إرهــاب« خاصة، وعّينــت لها قضاة منتقن، 
العســكرية.  للمحاكــم  مــواٍز  بشــكٍل  عملــوا 
لكــن، حســب التقريــر نفســه، بقيــت محكمــة 
النقــض، وهــي أرفــع محاكــم االســتئناف فــي 
السيســي  رغبــات  طريــق  فــي   

ً
عقبــة مصــر، 

فــي هــذا الصــدد، وألغــت أحكام إعــدام كثيرة 
مــا بــن أعــوام 2014 – 2016، إال أن اغتيــال 
فــي  بــركات،  هشــام  الســابق،  العــام  النائــب 
يونيــو/ حزيــران 2015، شــّكل نقطــة تحــول، 
إذ زعــم السيســي فــي جنــازة بــركات إن »يــد 
العدالــة الناجزة مغلولة بالقوانن .. ولكننا 
، ســارع البرملان 

ً
لــن نصبــر علــى ذلك«. وفعا

املصــري إلــى إجــراء تعديــات علــى قانونــي 
اإلجــراءات الجنائيــة والطعــن أمــام محكمــة 
وفــي  عليهــا.  االلتفــاف  أجــل  مــن  النقــض 
أبريل/ نيســان 2017، صادق السيســي على 
اليــوم نفســه،  فــي  التعديــات، كمــا صــادق، 
علــى تعديــٍل يخّولــه صاحيــة تعين رئيس 
محكمة النقض، وبهذا أحكم قبضته عليها. 
واليــوم، تحتــل مصر ترتيــب رابع دولة على 
مســتوى العالــم مــن حيــث نســبة اإلعدامــات 
فــي  أبــدًا  السيســي ال يخجــل  إن  ثــمَّ  فيهــا.  
املصــري،  الشــعب  إن  كلــه  العالــم  مصارحــة 
والشــعوب العربيــة كذلــك، ال يســتحقون أن 
ُينظــر إليهــم، وال أن يعاملــوا وكأنهــم علــى 
مستوى واحد من »اإلنسانية« مع الشعوب 
األوروبية. هذا ليس تجنّيا على الرجل، وال 
تقــّواًل عليــه. هــذا هــو بالضبــط ما قالــه أمام 
كاميرات التلفزة والصحافة في 25 فبراير/ 
بعــد  الصحافــي  املؤتمــر  فــي   ،2019 شــباط 
انتهــاء جلســات القمة املشــتركة بــن جامعة 
الــدول العربيــة واالتحاد األوروبي في شــرم 
 يومها السيسي غضبا بسبب 

َ
ز َميَّ

َ
الشيخ. ت

مــن  والغنوشــي  بــن ســعيد  زيتــون  لطفــي 
الخانقــة  السياســية  األزمــة  تجــاوز  أجــل 
لقــاؤه بعيــد ســاعات أمــن عــام االتحاد نور 
هــذه  الطبوبــي. وقــد يجــري تتويــج  الديــن 
محتملــة  بســيناريوهات  الثاثــة  ات  اللقــاء
أشــهر،  منــذ  املعطلــة  السياســية  للتســوية 
مضمونهــا  تســريبات  كشــفته  مــا  منهــا 
دعوة رئيس الحكومة هشــام املشيشــي إلى 
مبــادرة  وهــي  سياســية،  حكومــة  تشــكيل 
أعلنتهــا حركــة النهضــة قبــل هــذا التوقيت، 
ولكنهــا أجلــت الحســم فيهــا، وربمــا تخلــت 
تســوية  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  عنهــا 
سياسية مع سعيد، ستكون »النهضة« فيه 
املفــاوض األقــوى، بعــد أن بــات ســعيد شــبه 
معــزول فــي املشــهد السياســي، علــى خلفيــة 
تحركاتــه وتصريحاتــه املرتبكــة، أخيرا، في 
وقــد   .1959 بدســتور  العمــل  بإثــارة  عاقــة 
 يناقــش اللقاء املرتقــب بن الرجلن عناصر 
يكــون  أن  املؤّكــد  ومــن  التســوية،  هــذه 
املشيشــي  حكومــة  األساســي  عنصرهــا 
ومصيرها. وهنا ستجد »النهضة« نفسها 
الحكومــة  هــذه  إزاء  بالوضــوح  ملزمــة 
ورفضــت،  السياســي،  حزامهــا  قــادت   التــي 
بموجــب ذلــك، أي تغييــر لرئيســها، ولكنهــا 
أمــا  اللقــاء.  مخرجــات  فــرض  إلــى  األقــرب 
ســعيد الــذي يعتبــر، علــى العكــس مــن ذلــك، 
فــي أي  مــكان للمشيشــي وحكومتــه  أنــه ال 
حــل للخــروج مــن األزمــة الراهنــة، فقد يجبر 
جــدران  فــّك  مقابــل  ذلــك  عــن  التخلــي  علــى 
عزلته، والعودة إلى صورة الرئيس املجّمع 
لكل التونســين، واملحترم للدستور، بعدما 
اهتــزت هــذه الصورة، وأصبحت محل تنّدر 

من الجميع.
وتســعى حركــة النهضــة إلى إصابــة أهداف 
تنــازل  أقلهــا  ليــس  اللقــاء،  هــذا  مــن  عــدة 
ضدهــا،  العــداء  حالــة  وإنهــاء  الرئاســة، 
رئيــس  بحمايــة  الرئيــس  مــن  وااللتــزام 
تصريحاتــه  ووقــف  البرملــان،  فــي  الحركــة 
قيــادة  إلــى  العــودة  وبالتالــي  لــه،  املعاديــة 
اللقــاء  هــذا  تونــس.  فــي  السياســي  املشــهد 
املوعــود وإمكانــات وقوعــه، والــذي ســيمهد 
ه صعوباٌت 

ّ
لحــوار وطنــي ينهي األزمة تحف

جّمــة، أبرزهــا موقــف قيــس ســعيد من حزب 
والحليــف  تونــس،  قلــب  القــروي،  نبيــل 
والــذي  النهضــة،  لحركــة  االســتراتيجي 
كتلــة  عــن  فضــا  بالفســاد،  ســعيد  ينعتــه 

انتقــاد قــادة أوروبيــن كيفيــة إصــدار أحكام 
إياهــم:  مخاطبــا  فقــال  مصــر،  فــي  اإلعــدام 
»أنتــم تتحّدثــون عــن أحــكام اإلعــدام، ونحــن 
تفرضــوا  ال  أن  ــى 

ّ
نتمن ولكــن  ذلــك،  نحتــرم 

رأيكــم علينــا«. وتابــع: »هنــا، فــي بادنا، في 
منطقتنــا العربيــة، عندمــا ُيقتل شــخٌص في 
عمــل إرهابي، تأتي العائات لتخبرني إننا 
نريــد انتقامــا ألبنائنــا ودمائهــم. هــذه هــي 
الثقافة املوجودة في هذه املنطقة«. وأضاف: 
»أنا أتحدث بأقصى قدٍر من الصدق والثقة، 
مونــا إنســانيتنا؛ لدينــا إنســانيتنا 

ّ
لــن تعل

الخاصــة، ولدينــا قيمنــا، ولدينــا أخاقنــا، 

ائتــاف الكرامــة الداعمــة للحركــة، والتــي ال 
الحــوار،  فــي  يقبــل ســعّيد كذلــك بإشــراكها 
علمــا أن الغنوشــي، إذا اســتطاع التضحيــة 
برئيــس الحكومــة هشــام املشيشــي، فإنــه ال 
يســتطيع التضحيــة بهمــا، ألنهمــا يوفــران 
لحركة النهضة األغلبية البرملانية املريحة، 

واألوكســيجن الذي تتنفسه. 
 22 الثاثــاء  مســاء  عنــه،  أعلــن  مــا  كذلــك 
يونيــو/ حزيــران الحالــي، رئيــس الحكومــة 
»اســتقالته  أن  خاصــة،  إلذاعــة  املشيشــي، 
مــن منصبــه غير مطروحة نهائيا«، مشــّددا 
علــى أن املطــروح أمامــه اليــوم إنقــاذ البــاد 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  والوضعيــة 
كورونــا،  جائحــة  تداعيــات  وخصوصــا 
املشــهد  فــي  األساســية  املكونــات  ناعتــا 
حملــة  فــي  زالــت  »مــا  بأنهــا  السياســي 

وأنتــم لديكــم إنســانيتكم وأخاقكــم، ونحــن 
نحتــرم ذلــك، لــذا احترمــوا أخاقنــا وقيمنــا 
كلــه  ذلــك  فلســفة  أمــا  قيمكــم«.  كمــا نحتــرم 
فــي منطقــه األعــوج فأن »األولويــة في الدول 
لشــعوبها  الرخــاء  جلــب  هــي  األوروبيــة 
فــي  لنــا  األولويــة  بينمــا  عليهــا،  والحفــاظ 
مــن  ومنعهــا  دولنــا  حمايــة  هــي  بادنــا 
الســقوط واالنهيــار والدمــار، كمــا تــرون فــي 

العديد من البلدان بالقرب منا«!
لــن أخــوض فــي نقــاش هــذا املنطــق الســقيم 
الــكاذب حــول اإلنســانية والقيــم واألخــاق، 
فكلنــا يعلــم من يقف وراء التخلف الحقيقي 
أنظمــة  دور  يعــرف  وكلنــا  ألوطاننــا، 
وتحّولهــا  دولنــا،  انهيــار  فــي  االســتبداد 
حمًى مستباحا لكل طامع. ولكن ما يهمني 
ا 

َّ
هنا أن ننتبه إلى عملية نزع اإلنسانية عن

دونمــا  السيســي  يمارســها  التــي  كشــعوب 
خجــل وال وجــٍل، وال أشــك لحظــة أن معظــم 
الفاشــي  تفكيــره  يشــاركونه  العــرب  زعمــاء 
هــذا، غيــر أن كثيريــن منهــم أذكــى منــه، فــا 
يمارســونها  حــن  فــي  صراحــة،  يقولونهــا 

عمليا.
باختصــار، ســواء أكان املــوت فــي مصــر عبر 
سفك الدماء مباشرة بأيدي األمن والعسكر، 
الفســاد  بســبب  القطــارات  بحــوادث  أم 
وانعــدام الكفــاءة وغيــاب املســؤولية وتقادم 
قضائيــة  أحــكام  عبــر  أم  التحتيــة،  البنــى 
جائرة باإلعدام، أم فقرًا، أم جوعا، أم تسّمما، 
ــي انهيــار القطــاع الصحــي .. 

ّ
أم بســبب تفش

 أبناءها 
ُ

كل
ْ
ث

َ
إلخ، النتيجة واحدة. إن مصر ت

بأيديها، حتى وهي على أعتاب أن ينحســر 
عنهــا مــاء النيــل، ال قــّدر اللــه، فلمــاذا تحترم 
ال  نفســه  حكمهــا  ونظــام  مصــر،  إثيوبيــا 
عــار  ومــن  شــعبها؟  يحتــرم  وال  يحترمهــا 
الزمــان أن ال يبقــى مــن أمــٍل، بعــد اللــه، أمــام 
املحكومــن باإلعــدام الذيــن بدأنــا بقصتهــم، 
تقــل  ال  والتــي  بايــدن،  جــو  إدارة  ــل 

ّ
تدخ إال 

فــإذا كان طغــاة  نفاقــا عــن نظــام السيســي، 
العرب ال يعتبروننا بشــرًا، فلماذا يحترمنا 
اآلخــرون ويضّحــون بمصالحهــم مــن أجــل 
حــال  هــذا  ســيبقى  يزعمونهــا؟  »مبــادئ« 
مصــر والعــرب، حتــى نحســم صــراع الحرية 
علــى  طاغيــة  كل  نرغــم  وحتــى  والكرامــة، 
 شــك، 

ّ
اإلقــرار بــأن »إنســانيتنا« ليســت محــل

بل إن »إنسانيتهم« هي املنعدمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

انتخابية مســتمرة«، قائا »من يتحّدث عن 
اســتقالتي ال يعرفني، فأنا إنســان مسؤول، 
فــي  مضيفــا  املســؤولية«،  عــن  أتخلــى  وال 
أخــرى،  حكومــة  تشــكيل  بإمكانيــة  عاقــٍة 
أدخلــت  أن  »ســبق  رأســها  علــى  والبقــاء 
وحصــل  الحاليــة،  الحكومــة  علــى  تحويــرا 
مــا حصــل ولــم يتــم فض هذا اإلشــكال، ربما 
يمكــن عندهــا الحديث في مواضيع أخرى«. 
الجمهــوري  الحــزب  عــام  أمــن  اعتبــر  كمــا 
تشــكيل  إلــى  الدعــوة  أن  الشــابي  عصــام 
التــي  املشيشــي  حكومــة سياســية برئاســة 
يقترحهــا رئيــس حركــة النهضة ال يمكن أن 
تكــون حا لألزمــة السياســية واالقتصادية 
الراهنــة فــي تونــس، وأن »النهضــة« تريــد، 
بهــذه املبــادرة، الســيطرة علــى الحكــم تحــت 
 باللقــاء 

ّ
غطــاء »حكومــة سياســية«. وتحــف

كذلــك صعوبــة أخــرى، تتمثــل فــي مصالحــة 
التونســي  العــام  االتحــاد  بــن  ضروريــة 
أزمــة  أعقــاب  فــي  و»النهضــة«،  للشــغل 
اعتبرتهــا  تصريحــات  ســببها  مســتجّدة 
فــي  مســؤولة  وغيــر  موفقــة  غيــر  الحركــة 
نــور  االتحــاد  عــام  أمــن  بهــا  أدلــى  حقهــا، 

الدين الطبوبي.
املغــادر  تونــس،  قلــب  حــزب  زعيــم  موقــف 
ســجنه أخيــرا، وأحــد الداعمــن األساســين 
لحكومــة املشيشــي، مــا زال غيــر معلــن، وهو 
قــد  التــي  النتائــج  فــي تحديــد  موقــف وازن 
معطيــاٍت  أن  علمــا  املرتقــب.  اللقــاء  تتــّوج 
أميركيــة  خارجيــة  دعــوات  تكشــف  مؤّكــدة 
للفرقــة  حــد  وضــع  أجــل  مــن  وأوروبيــة 
وفتــح  الثاثــة،  الرؤســاء  بــن  السياســية 
مجال لحوار ينهي هذا االنســداد الذي طال 

أكثر من الازم.
كل  تبقــى  املعطيــات،  هــذه  وأمــام 
سياســية  لتســوية  واردة  الســيناريوهات 
والغنوشــي  ســعيد  ــق 

ّ
توف شــرط  محتملــة، 

مــن  يمثلــه  بمــا  اللقــاء  هــذا  تحقيــق  فــي 
أرضيــة ضروريــة للبنــاء عليهــا، واالنطــاق 
علــى أساســها إلــى حــواٍر وطنــيٍّ بمخرجات 
تنهــي  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
الغنوشــي  ينســج  فهــل  األزمــات،  جميــع 
قايــد  بالباجــي  لقائــه  منــوال  علــى  مجــّددا 
السبســي فــي باريــس، الــذي أســس للتوافــق 
الوطني الذي عاشته تونس خال خماسية 
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الكويت ـ خالد الخالدي

الكويــت  فــي  املقيمــون  الوافــدون  يعانــي 
عــدم  بســبب  كورونــا،  أزمــة  وســط  كثيــرًا 
قدرتهم على مغادرة الباد والعودة إليها، 
علــى الرغــم مــن ظروف شــخصية وعائلية تجبرهم 
على االلتحاق بعائاتهم في بلدانهم، وذلك بسبب 
القيــود املشــّددة التــي فرضتهــا الســلطات الكويتية 
علــى ســفر املقيمــن مــن وإلــى الكويــت. فهــي منعــت 
هــؤالء مــن الســفر وكذلــك من الدخــول إلى الباد في 
فتــرات متقطعــة، آخرهــا ابتــداًء مــن شــهر فبرايــر/ 

شباط املاضي.
أعلنــت  الكويتيــة  الســلطات   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

أخيرًا الســماح للمقيمن الذين تلقوا لقاحا مضادًا 
العالقــن  وكذلــك  قبلهــا  مــن  معتمــدًا  لكوفيــد-19 
ــوا اللقــاح، بدخــول أراضيهــا 

ّ
فــي الخــارج الذيــن تلق

آب  أغســطس/  شــهر  مــن  ابتــداًء  منهــا  والخــروج 
مــن  يتخّوفــون  زالــوا  مــا  املقيمــن   

ّ
أن غيــر  املقبــل، 

 بــدء انتشــار 
ّ

العمــل مجــددًا بقــرار اإلغــاق فــي ظــل
املتحّور الهندي في الباد.

محمــد الناطــور، مواطــن أردنــي مقيــم فــي الكويــت، 
اضطــر إلــى الســفر إلــى اإلمــارات لاطمئنــان علــى 
صحــة والدتــه املصابــة بالســرطان، والتــي تتلقــى 
ــه 

ّ
لكن اإلماراتيــة.  املستشــفيات  أحــد  فــي  العــاج 

بسبب قرار السلطات الصحية منع غير الكويتين 

مــن دخــول البــاد، مــا زال فــي اإلمــارات منــذ خمســة 
بدخــول  الســماح  قــرار  ينتظــر  اليــوم  وهــو  أشــهر، 
الوافدين مطلع أغسطس املقبل. وال يخفي الناطور 
تعّرضــه إلــى ضــرر كبير علــى الصعيَدين الوظيفي 
واألســري. ويقــول »قــررت الشــركة التــي أعمــل فيهــا 
تخفيــض راتبــي بنســبة 50 فــي املائــة بســبب عملي 
عن ُبعد نتيجة عدم قدرتي على دخول الكويت، في 
 أبنائي الذين يبلغ أكبرهم 11 عاما يعانون 

ّ
حن أن

مــع والدتهــم هنــاك. فالبلــد مــا زال غريبــا عليهــم«. 
»أعيــش  الجديــد«:  »العربــي  لـ الناطــور  يضيــف 
ظروفــا صعبــة جــدًا، فتكاليــف الحيــاة فــي اإلمــارات 
باهظة في حن خسرت نصف راتبي، وال أستطيع 
دفــع اإليجــار فــي الكويــت ورســوم التعليــم وبقيــة 
املصاريــف اليوميــة للعائلــة. أّما أبنائــي فيطالبون 
ني في خطر 

ّ
ــون أن

ّ
بعودتــي يوميــا ويبكــون، إذ يظن

»لــو  الناطــور:  ويتابــع  لــي«.  حــدث  مكروهــا   
ّ
أن أو 

األمــر.  لتفّهمــت  للدولــة  هــذه سياســة عامــة  كانــت 
للمواطنــن  الدولــة  تســمح  أن  املجحــف  مــن  ــه 

ّ
لكن

 حريــة وإن كان ذلــك بهــدف الســياحة، 
ّ

بالســفر بــكل
ــوا اللقــاح، فيمــا تمنــع املقيمــن الذيــن ولــدوا 

ّ
إذا تلق

وعاشوا على هذه األرض من األمر نفسه. 
 الصحــف 

ّ
 األمــر مرفــوض فــي الكويــت ألن

ّ
أعلــم أن

الكويتيــة نفســها تســتغرب قــرارات وزارة الصحــة 
بل وتنتقدها كما ينتقدها الشــعب الكويتي بشــكل 
التواصــل االجتماعــي«. مــن  مســتمر علــى وســائل 

جهته، أحمد شاكر مواطن سوري مقيم في الكويت، 
إســطنبول  فــي مدينــة  أفــراد عائلتــه  فيمــا يعيــش 
التركيــة. هــو لــم يجتمــع بوالــده ووالدتــه منــذ أكثــر 
من عام ونصف العام بسبب خوفه من عدم إدخاله 
الكويــت مــن جديــد فــي حــال ذهابــه إلى تركيــا، وقد 
يؤدي ذلك بالتالي إلى إلغاء إقامته وحرمانه منها 
لألبــد، كــون الكويــت حظــرت منــح إقامــات جديــدة 
وســمات دخــول لعــدد مــن الــدول مــن بينها ســورية 
»العربــي الجديــد«  قبــل أعــوام عــّدة. يقــول شــاكر لـ
 »كثيريــن ال يعرفــون مــا يعانيــه الوافــدون. منــذ 

ّ
إن

شــهر مــارس/ آذار مــن عــام 2020 عمــدت الســلطات 
مــن  الجميــع  املطــار ومنعــت  إغــاق  إلــى  الصحيــة 
املغــادرة أو الدخــول، باســتثناء الوافــد الــذي انتهت 
مــن  نهائــي  بشــكل  الخــروج  وأراد  إقاماتــه  مــّدة 
ها فتحت 

ّ
الكويــت، أو املواطــن العائــد إلــى البلد. لكن

أّي  غيــاب  فــي  للجميــع،  املطــار  بأشــهر  ذلــك  بعــد 
ضمانة بعودة املقيمن في حال خرجوا منها. وهو 
مــا حــدث مــع كثيريــن أرادوا االجتمــاع بعائاتهــم، 
فعلقــوا فــي بلدانهــم األصليــة أو فــي بلــدان أخــرى«. 
ــم نشــطاء كويتيــون حملــة 

ّ
فــي ســياق متصــل، نظ

فيهــا  طالبــوا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
املقيمــن  للوافديــن  بالســماح  الصحيــة  الســلطات 
للوافديــن  والســماح  بالســفر،  حاليــا  الكويــت   فــي 
العالقن في الخارج الذين يملكون إقامات في الكويت 
بالعــودة أو مغادرتهــا الرتباطــات تتعلــق باألســرة 

أو العمل مع ضمان عودتهم إليها. ونشرت الحملة 
عشــرات القصــص لوافديــن يتخّوفــون مــن مغــادرة 
 البــاد وإلغــاء إقاماتهــم، علــى الرغــم مــن حصولهم 
هــو  وهــذا  املعتمــد،  اللقــاح  مــن  ــن 

َ
جرعت  علــى 

علــى  الكويتيــة  الحكومــة  فرضتــه  الــذي  الشــرط 
املواطنن للسفر. وقد استجابت الحكومة الكويتية 
وعودتهــم  الوافديــن  بمغــادرة  الســماح  بإعانهــا 
إلــى الكويــت بشــكل طبيعــي، ابتداًء من مطلع شــهر 
مــن  ــن 

َ
جرعت يهــم 

ّ
تلق شــريطة  املقبــل،  أغســطس 

اللقاحات املعتمدة.

مجتمع
ُحكم على الداعية اإلسامي رزق شهاب، املثير للجدال في إندونيسيا، بالسجن أربعة أعوام إلخفائه 
معلومات حول نتيجة اختبار كوفيد-19، األمر الذي جعل تتّبع مخالطيه أكثر صعوبة. وقد ُوضعت 
 شــهاب محتجــز منــذ 13 

ّ
املحكمــة فــي شــرق جاكرتــا تحــت حراســة مشــددة، أمــس الخميــس، علمــا أن

ديســمبر/ كانــون األول املاضــي. وكانــت املحكمــة نفســها قــد حكمــت عليــه فــي وقــت ســابق بالســجن 
ثمانيــة أشــهر لخرقــه البروتوكــوالت الصحيــة مــن خــال إقامتــه تجّمعــا دينيــا وحفــل زفــاف البنتــه 
)أسوشييتد برس( ي فيروس كورونا الجديد.  

ّ
حضرهما آالف األشخاص في أثناء تفش

 باحثن أميركين توّصلوا إلى لقاح جديد مضاد للماريا 
ّ
كشــفت مجلة »ذي النســيت« الطبية أن

الذي يصيب أكثر من 200 مليون شخص سنويا فيما يقتل أكثر من 400 ألف معظمهم من األطفال 
دون الخامســة. وأثبــت اللقــاح »آر 21« فعاليتــه بنســبة 77 فــي املائــة لــدى األطفــال مــا بــن خمســة 
ها خطوة أساسية نحو تحقيق هدف منظمة الصحة العاملية 

ّ
أشهر و17 شهرًا. ويرى الباحثون أن

 أكثر لقاح 
ّ
املتمثــل فــي تطويــر لقــاح فّعــال بنســبة 75 فــي املائــة ضــّد املاريا بحلول عــام 2030، إذ إن

)قنا( فّعال كان بنسبة 56 في املائة فقط.  

لقاح جديد أكثر فعالية ضد المالرياالسجن لداعية إندونيسي أخفى نتيجة اختبار كورونا

أبرار  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الناشطة  تقول 
الــوافــديــن  منع  خلف  »الـــدوافـــع  إّن  الــشــمــري 
عدم  عبر  الكويت  فــي  السفر  مــن  المقيمين 
تقديم ضمانات بعودتهم، ليست عنصرية على 
لكّن  كذلك.  ليست  الصحية  فالسلطات  اإلطالق، 
صوت هؤالء غير مسموع تمامًا في المجتمع، 
ومعاناتهم تكاد تغيب بحسب ما تظّن السلطات 

نظرًا إلى عدم وجود تمثيل لهم«.

دوافع عنصرية؟

البريطانيــة  الحكومــة  فــي  املنــاخ  مستشــارو  حــّث 
ملــف  مــع  للتعامــل  بوعودهــم  الوفــاء  علــى  الــوزراء 
بتقويــض  يخاطــرون  هــم 

ّ
فإن وإال  املناخــي،  التغّيــر 

د في 
َ
قمــة األمــم املتحــدة للمناخ »كــوب 26« الذي ُيعق

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي املقبــل في مدينة غالســكو 
االسكتلندية. ومن بني نحو 200 توصية في تقرير 
شــر أمــس الخميــس، أفــادت لجنــة التغّيــر املناخــي 

ُ
ن

بــأّن  املتحــدة  اململكــة  فــي  الحكوميــة  االستشــارية 

السياســات فــي حاجة ماســة إلى جعــل املنازل أكثر 
كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة، وتســريع التحــّول إلــى 
ان على تناول 

ّ
السيارات الكهربائية، وتشجيع السك

ت اللجنة الحكومة 
ّ
 مــن اللحوم. كذلك حث

ّ
كميــات أقــل

على التواصل مع الجمهور بشأن أزمة املناخ لتزويد 
املواطنني باملعلومات وإشراكهم في التغّيرات املقبلة 
علــى  اللجنــة  وشــّددت  األهــداف.  لتحقيــق  الالزمــة 
مقابــل  فــي  السياســات   

ّ
كل علــى  الحكــم  »وجــوب 

اختبــار صافــي الصفــر لضمان توافقهــا مع أهداف 
املنــاخ. كذلــك يجــب تعديــل التغييرات في تشــريعات 
ــف 

ّ
تخف املســتجدات  أّن  مــن  ــد 

ّ
للتأك التخطيــط 

االنبعاثــات، وكــي نكــون مســتعّدين الرتفاع درجات 
البلــدان  تقديــم  فــي  أملهــا  عــن  وأعربــت  الحــرارة«. 

األخرى خططها الطموحة لخفض االنبعاثات.
ســتارك:  كريــس  للجنــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
»مــّر عــام كانــت فيــه الحكومــة على اســتعداد لتقديم 

لكــّن  املنــاخ،  بشــأن  حقيقيــة  تاريخيــة  التزامــات 
ق بواســطة الســحر. 

ّ
األهــداف التــي حّددتها لن تتحق

مــن املدهــش أّن الحكومــة لــم تــأِت بالكثيــر حتى اآلن 
لتحقيقهــا«. ُيذكــر أّن الحكومــة البريطانيــة كانت قد 
تعهدت بخفض االنبعاثات بنسبة 68 في املائة على 
 تقديــر بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمســتويات 

ّ
أقــل

عام 1990. 
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تــقــاعــدي«.  وانــتــقــد بــرملــانــيــون تصريحات 
بــولــســونــارو. ودعـــا بعضهم بــالــتــعــاون مع 
مــســؤولــني فـــي قــطــاعــات الــصــحــة إلــــى فتح 
تحقيق »حول السياسات الفاشلة للرئيس 
فــي مواجهة كــورونــا، والــتــي أدت إلــى أكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون وفـــــاة، بــســبــب الــتــراخــي 

وإهمال املخاطر«. 
ــيــــوخ نـــائـــب  ــشــ ووصــــــــف عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ
رئيس لجنة التحقيق السيناتور راندولف 
رودريغوس، السياسات الصحية للحكومة 
الــصــحــيــة بـــأنـــهـــا »األســــــــوأ فــــي الـــعـــالـــم فــي 
يرفض  التي  فاللقاحات  كــورونــا،  مواجهة 
بولسونارو أخذها كان يمكن أن تنقذ حياة 
غالبية املتوفني منذ ديسمبر/ كانون األول 
املاضي. لذا، أحّمله مسؤولية هذه الوفيات 
ألنه أنكر خطورة الــوبــاء«، علمًا أن تشكيك 
بـــولـــســـونـــارو فـــي فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات جعل 
حملتها ال تشمل إال نسبة 10 في املائة من 

السكان الـ 212 مليونًا. 
ويتوقع معهد »بوتانتان« للصحة في ساو 
البرازيل حتى  الــوبــاء في  أن يستمر  باولو 
مــظــاهــر  أخـــيـــرًا  زادت  وقــــت  فـــي  عــــام 2023، 
الــتــراخــي فــي كــبــرى مــدن الــبــرازيــل، وصــواًل 
إلى حّد اكتظاظ املقاهي والحانات بالناس 
من دون وضعهم كمامات، ما يثير القلق من 

انفجار حقيقي للوباء يدمر البلد ومحيطه 
في أميركا الجنوبية. 

الــبــرازيــلــيــني بالعزل  الــتــزام  يــذكــر أن نسبة 
وعدم الخروج إال للضرورة القصوى بلغت 
54 في املائة قبل عام، ثم تراجعت إلى نحو 
28 في املائة هذه السنة، بحسب ما أفاد به 
معهد »داتــافــولــهــا« عــن حــال الــفــيــروس في 

البرازيل في مايو/ أيار املاضي.
وحال البرازيل مع النسبة املتدنية لحمالت 
الالتينية  أمــيــركــا  دول  كــل  يــســود  التلقيح 
الذين  السكان  لم تتجاوز فيها نسبة  التي 
أخذوا جرعات اللقاح 3 في املائة حتى اآلن، 
بحسب منظمة الصحة في القارة األميركية. 
الــالتــيــنــيــة  ــــارة  ــقـ ــ الـ ــــه غـــالـــبـــيـــة دول  ــــواجـ وتـ
مشكالت كبيرة في توفير بيانات دقيقة عن 
الكارثة  لإلصابات، وحجم  الفعلية  األرقــام 

التي تضربها. 

»تعتيم« األرقام
عــّدلــت بــيــرو أخــيــرًا رقـــم الــوفــيــات بــكــورونــا 
من 63 ألفًا إلى نحو 187 ألفًا، دفعة واحدة، 
ما يعني أن األرقــام التي تصفها املنظمات 
ــمــة«، أكــبــر 

ّ
الــصــحــيــة الــعــاملــيــة بــأنــهــا »مــعــت

ــــك »ألســـبـــاب  بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك املـــعـــلـــنـــة، وذلــ
سياسية واجتماعية خاصة بالقارة«. كما 

ناصر السهلي

الالتينية  أميركا  في  دول  تحتل 
مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة، مـــقـــارنـــة بــعــدد 
ــكـــان، عــلــى ســلــم اإلصـــابـــات  الـــسـ
بوباء كورونا ووفياته التي ناهزت املليون. 
ــل تــلــقــت نـــصـــف مــآســي  ــرازيــ ــبــ ورغــــــم أن الــ
الــجــائــحــة، تــعــانــي دول أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة 
عمومًا وبينها بيرو من وطأة انتشار الوباء 
اقــتــصــاداتــهــا  عــلــى  املستقبلية  وتــأثــيــراتــه 
وأوضـــــــاع قــطــاعــاتــهــا الــصــحــيــة، فـــي وقــت 
التي  »األنــانــيــة«  القومية  السياسات  زادت 
تنتهجها دول شمال القارة الثرية في مجال 
الــتــلــقــيــح، مـــن مــصــاعــب مــجــتــمــعــات الــــدول 
الصحية  قطاعاتها  تعاني  التي  الالتينية 
 من شّح املوارد. وُينذر ذلك باستمرار 

ً
أصال

كارثة كورونا لسنوات في هذه املجتمعات، 
ما قد يؤدي أيضًا إلى ظهور متحّورات في 

املستقبل تنتشر في باقي العالم. 
قبل أكثر من سنة، تمددت جائحة كورونا 
الــقــارة الالتينية وســط حــالــة شعبوية  فــي 
ــر عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  ــّبـ صـــاخـــبـــة عـ
جــايــيــر بــولــســونــارو بــوصــفــه الـــوبـــاء بــأنــه 
ــــرد« و»إنـــفـــلـــونـــزا خــفــيــفــة«،  »مـــجـــرد نـــزلـــة بـ

وذلك قبل أن ُيصاب هو نفسه بالفيروس. 
وُســجــلــت أول إصــابــة رسمية فــي الــبــرازيــل 
في 26 فبراير/ شباط 2020، قبل أن تضطر 
ــاذ إجـــــــراءات  اتــــخــ ــى  إلـــ ـــ 21  الـــ الــــقــــارة  دول 
ــرار بــاقــي دول الــعــالــم التي  صــارمــة عــلــى غـ
واجهت ذعر الجائحة وتأثيراتها الكارثية 
على أنظمتها الصحية التي واجهت كوارث 

كبيرة خاصة في كولومبيا وبوليفيا. 

البرازيل ضحية الرئيس
وفــيــمــا تــحــصــي املــنــظــمــات الــدولــيــة نصف 
عــــــدد اإلصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات فـــــي الــــقــــارة 
األميركية الجنوبية بالبرازيل، يمكن القول 
املسؤولية  رئيسها بولسونارو يتحمل  إن 
األكــبــر فــي تــرك الــوبــاء ينهش بــلــده بسبب 
بالجائحة،  واستهتاره  الشعبوية  مواقفه 
ــيـــركـــي الــســابــق  عــلــى طــريــقــة الـــرئـــيـــس األمـ

دونالد ترامب.  
ــبـــرازيـــل، الــبــلــد الــالتــيــنــي  تــتــمــثــل مــشــكــلــة الـ
بزعامة  السياسية  قيادتها  أن  فــي  األكــبــر، 
ــتـــردد فـــي وصــــف أولــئــك  بـــولـــســـونـــارو لـــم تـ
الذين قرروا، بعد عام من انتشار الجائحة، 
ــراءات الــســالمــة  ــ االســتــمــرار فــي تطبيق إجــ
مــن الــوبــاء وعـــزل أنفسهم مــن أجـــل تجنب 
ــاء«. وقـــال  ــيـ ــبـ اإلصـــابـــة واملــــــوت، بــأنــهــم »أغـ
مخاطبًا مؤيديه في برازيليا في منتصف 
مايو/ أيار املاضي: »يوجد أغبياء يعزلون 
أنفسهم في البيوت، والذين سيموتون من 
الجوع إذا لم يكن لديهم عمل ثابت أو راتب 

كورونا 
أميركا الالتينية
»بؤرة الفقراء« 

تنذر بانهيارات 
مستقبلية

أميركا  دول  على  الكرام  مرور  كورونا  فيروس  يمرّ  لم 
على  أصرّت  التي  الشعبوية  المشاعر  رغم  الجنوبية، 
من  الخطر  لكن  البرازيل.  في  خصوصًا  مواجهته 
أنانية  من  وكذلك  كبير،  الجائحة  حقائق  على  التعتيم 

احتكار األثرياء اللقاحات

تمددت جائحة كورونا 
في القارة الالتينية وسط 

حالة شعبوية صاخبة

شهدت دول عدة في 
اميركا الالتينية صدامات 

واحتجاجات شعبية

1819
مجتمع

يضع الرقم الجديد املعّدل بيرو في مقدمة 
الـــــــدول املـــتـــأثـــرة بــالــجــائــحــة عـــلـــى صــعــيــد 
نسبة اإلصابات والوفيات بني كل 100 ألف 

مواطن.  
وســبــق أن طــالــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
أرقام  الالتينية بإعالن  أميركا  حكومات دول 
حقيقية عن الوفيات واإلصابات. واعتبرت أن 
بــؤرة لكورونا،  إلى  التحول  إلى  القارة تتجه 
ــا يــعــرضــهــا ألخــــطــــار مـــواجـــهـــة مـــتـــحـــورات  مــ

مؤذية للفيروس. 
وتـــوقـــعـــت مــنــظــمــة »أطـــــبـــــاء بــــال حــــــــدود« أن 
تتوسع الكارثة الالتينية أكثر في ظل ضعف 

املوارد املخصصة للقطاعات الصحية. وقالت 
املنظمة إنه »بعد تصحيح بيرو عدد الوفيات 
والتي زادت 120 ألف حالة بني الرقمني الحالي 
والسابق، يظهر جليًا عجز غالبية دول القارة 
عـــن تــحــديــد ســبــب الـــوفـــيـــات الــكــثــيــرة بسبب 
افتقادها املوارد واإلمكانات. واألكيد أن آالف 
الناس ماتوا بسبب عدم إمكان الحصول على 
خدمات صحية، وُدفنوا قرب منازلهم أو في 
غــابــات، خاصة فــي مناطق األريــــاف. مــا حتم 

البطء في تسجيل وفيات كورونا«. 
والـــالفـــت أن الــحــكــومــة الــبــيــروفــيــة وعــــدت في 
مــنــتــصــف يــونــيــو/ حـــزيـــران الــــجــــاري، بــأنــهــا 
الشعب  املائة من  تلقيح 65 في  ستنتهي من 
ــو 32 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة( بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــحــ )نــ

سبتمبر/ أيلول املقبل. 
في املقابل، استطاعت دول أخــرى في أميركا 
ــلـــفـــادور وكــوســتــاريــكــا  الــالتــيــنــيــة، مــثــل الـــسـ
ــاء أكــثــر  ــ ــوبـ ــ وأوروغـــــــــــــواي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
ــل الـــتـــي ســجــلــت نـــصـــف مــلــيــون  ــرازيــ ــبــ ــن الــ مــ
وفــــــاة، واملــكــســيــك )حــــوالــــي 230 ألــــف وفـــــاة(. 
لــكــن الــشــكــوك تــحــوم حــــول أرقـــــام اإلصـــابـــات 
ــات الـــتـــي قــدمــتــهــا ســلــطــات فــنــزويــال  ــيـ ــوفـ والـ

وبوليفيا وكولومبيا.
الــتــي سجلت 1057  كــوبــا  وفعليًا، ســارعــت 
وفــاة وتشيلي )30 ألــف وفـــاة( إلــى تطبيق 
إجــراءات اإلغالق إثر تفشي الجائحة ربيع 
العام املاضي. لكن بطء اإلجــراءات في دول 
ــــرى ســـاهـــم، بحسب  أمــيــركــيــة جــنــوبــيــة أخـ

تقارير متخصصة، في ارتفاع عدد الوفيات 
وهذه  للجائحة.  السلبية  التأثيرات  وفاقم 
الصحي  القطاع  في  تنحصر  لم  التأثيرات 
 ووصــــــــل إلــــــى حـــافـــة 

ً
الــــــــذي يـــعـــانـــي أصــــــــال

االنـــهـــيـــار فـــي مــنــاطــق بــبــيــرو واإلكـــــــوادور، 
بــل امــتــدت إلـــى الــنــواحــي االقــتــصــاديــة في 
القارة الالتينية، بعدما سجل عام الجائحة 
تــراجــعــًا فــي الــنــمــو بنسبة 7 فــي املــائــة، ما 
ــقـــات اجــتــمــاعــيــة  ــبـ ــلـــى طـ انـــعـــكـــس ســـلـــبـــًا عـ
الــتــي تتعامل مع  واســعــة، خــاصــة فنزويال 
أخــبــار الــوبــاء باعتباره مــن أســـرار الــدولــة، 
في وقت تستمر هجرة ماليني من سكانها 
ــقـــارة.  أيــضــًا شهدت  إلـــى دول أخـــرى فــي الـ
عـــدة اضــطــرابــات تمثلت في  دول التــيــنــيــة 
تردي  على  شعبية  واحتجاجات  صدامات 
األوضــــــاع. وشــكــلــت كــولــومــبــيــا فـــي الــفــتــرة 
بالتراجع  الــشــارع  لتأثر  نــمــوذجــًا  األخــيــرة 
اليمينية  الــحــكــومــة  مـــا دفــــع  ــتـــصـــادي،  االقـ
ــــى زج الـــجـــيـــش فــــي مــواجــهــة  املـــحـــافـــظـــة إلـ

املحتجني، فقتل وأصيب العشرات. 

حاالت موت بال عالج
يــــعــــتــــقــــد خـــــــبـــــــراء فـــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــالتـــيـــنـــيـــة 
ومــســؤولــون فــي منظمة »أطــبــاء بــال حــدود« 
ــعـــات ســـّرعـــت  ــائـ ــرة والـــشـ ــ ــؤامـ ــ ــأن نـــظـــريـــة املـ ــ بـ
ــا، وســـط غــمــوض في  تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ
ــام اإلصـــابـــات والــوفــيــات. وتــؤيــد منسقة  أرقــ
ــاء بال  ــبــ أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة فـــي مــنــظــمــة »أطــ

ــدود«، أوروا ريــفــويــلــتــا، مــقــولــة إن »الــثــقــة  ــ حـ
تأثرت  بعدما  أدنــى مستوى،  في  بالسلطات 
في كشف  والسرية  املــؤامــرة  بنظريات  أيضًا 
املـــعـــلـــومـــات، ومــظــاهــر االســتــهــتــار بــالــوبــاء، 
. وكــــل ذلــك 

ً
وصـــــواًل إلــــى نــفــي وجـــــوده أصـــــال

الناس يرفض مراجعة  جعل عــددًا كبيرًا من 
املــســتــشــفــيــات واألطــــبــــاء، مـــا عـــرقـــل عــمــلــيــات 
إحــصــاء الــضــحــايــا وتــتــبــع حــاالتــهــم، وأوجـــد 
أرقامًا يسودها التعتيم الكبير في ظل موت 

الناس من دون تلقي عالج«. 

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

 موسم صيف، تبدأ تونس 
ّ

مع انطالق كل
بــتــســجــيــل حــــــوادث غــــرق بـــني الــشــبــاب، 
د آخرون 

َ
فيموت عدد منهم في حني ُيفق

في عرض البحر. وفي بعض األحيان، قد 
ال يــمــّر يــوم مــن دون اإلعـــالن عــن حادثة 
من ذلــك الــنــوع، ليس بسبب هجرة غير 
ما في خالل 

ّ
إن نظامية وجهتها أوروبــا 

ــواطــــئ،  ــام عـــلـــى بـــعـــض الــــشــ ــمــ ــتــــجــ االســ
ع فيها السباحة 

َ
من

ُ
خصوصًا تلك التي ت

بسبب تلّوثها أو بسبب خطورة من نوع 
آخر.

وتتسّبب خيارات الشباب غير املناسبة 
القفز من  الـــحـــوادث، مــن بينها  فــي تلك 
أماكن مرتفعة جدًا واالرتطام بالصخور 
ــتـــرام الـــرايـــات الـــســـوداء  ، وعــــدم احـ

ً
مـــثـــال

التي تثّبتها فرق اإلنقاذ من أجل تحديد 
املسافات اآلمنة، وكذلك تجاهل إنذارات 
 كثيرين 

ّ
الخطر. باإلضافة إلى ذلك، فإن

يــســبــحــون مـــبـــاشـــرة بــعــد تـــنـــاول األكـــل 
فــيــمــا يـــمـــوت آخـــــــرون بــســبــب صـــدمـــات 
ناجمة عن ارتفاع درجــة حــرارة الجسم 
في مقابل برودة املياه تؤّدي إلى سكتة 
قــلــبــيــة. هـــذا مـــا قـــد تــشــيــر إلــيــه مصالح 
العامة  الصحة  ووزارة  املدنية  الحماية 
في البالد عند اإلعالن عن حوادث غرق. 
 حادثة وقعت أخيرًا في مدينة 

ّ
أن ُيذكر 

ــة بـــنـــزرت  ــزل جــمــيــل الـــتـــابـــعـــة لــــواليــ ــنـ مـ
شــمــالــي الــبــالد، غـــرق فــي خــاللــهــا ثالثة 
ــدة. وقـــع ذلـــك في  ــ أطــفــال مــن عــائــلــة واحـ
ـــع الــســبــاحــة فــيــهــا بسبب 

َ
ـــمـــن

ُ
مــنــطــقــة ت

الــصــخــور وحــطــام قــــوارب عــلــى الــرمــال، 
ها منطقة غير مشمولة بحراسة 

ّ
علمًا أن

الحماية املدنية.
 الشواطئ تمتّد في تونس 

ّ
ونظرًا إلى أن

فــرق  بــواســطــة  كلها  تأمينها  ُيــمــكــن  وال 
ر أعــداد كافية من 

ّ
إنقاذ نتيجة عدم توف

اإلمــكــانــات،  وضــعــف  البشرية  العناصر 
 
ّ
باإلضافة إلــى تــلــّوث شــواطــئ عـــّدة، فــإن
صدر في بداية كل 

ُ
وزارة الصحة العامة ت

ر فيها من السباحة 
ّ
حذ

ُ
صيف بالغات ت

في مواقع تدرجها في قائمة خاصة.
 منظمة الصحة 

ّ
وذكرت الوزارة أخيرًا أن

 عمليات تقييم نوعية 
ّ
العاملية أفادت بأن

مياه الشواطئ التونسية بحسب نتائج 
 76 في 

ّ
أنشطة املراقبة الصحية، بّينت أن

املائة من مجموع الشواطئ مياهها ذات 
نوعية حسنة وحسنة جدًا، فيما حّددت 
الـــشـــواطـــئ غــيــر الــقــابــلــة لــلــســبــاحــة بــــ17 
عـــة فـــي ســـّت جـــهـــات. وبــعــد 

ّ
شــاطــئــًا مـــوز

بّينت  البحر،  مــيــاه  مــن  عّينة  رفــع 1546 
عمليات التحليل والتقييم التي أجرتها 
 76 في املائة منها تتراوح ما 

ّ
الــوزارة أن

بني جيدة وجيدة جدًا و15 في املائة في 
 خمسة 

ّ
حــاجــة إلـــى مــتــابــعــة فــي حــني أن

في املائة ما بني رديئة ورديئة جدًا. وقد 
شّددت الوزارة على ضرورة االمتناع عن 
املذكورة  امللّوثة  الشواطئ  في  السباحة 
 سلوك قد يؤّدي تلويث الشاطئ 

ّ
وعن كل

وترّدي نوعية مياه. كذلك طالبت باتباع 
من  للوقاية  املطلوبة  الصحية  التدابير 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، من 
 الــتــبــاعــد الــجــســدي 

ٔ
ــرام مـــبـــدا ــتـ خــــالل احـ

السالمة  على  الحفاظ  بــشــروط  والتقّيد 

ــادي الـــســـبـــاحـــة عــنــد  ــ ــفــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وتــ
الشواطئ التي تشهد اكتظاظًا.

ــرات، غــرق  ــذيـ ــتـــحـ  الـ
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل
نــِقــذ 

ُ
أ فيما  إليهم  املــشــار  الثالثة  اإلخـــوة 

عشرات من الشباب، ال سّيما عند بعض 
ــزرت. كــذلــك  ــنــ الـــشـــواطـــئ الـــخـــطـــرة فـــي بــ
كــان قــد ُســّجــل غــرق شــاب آخــر عند أحد 
شـــواطـــئ واليــــة نــابــل فـــي شــمــال شــرقــي 
انــطــالق موسم االصطياف.  قبل  الــبــالد، 
ضاف إلى ذلك وفاة شاب من معتمدية 

ُ
ت

في  جندوبة  لــواليــة  التابعة  مليز  وادي 
ه يبلغ 

ّ
أقصى شمال غربي البالد، علمًا أن

من العمر 23 عامًا وقد غرق في املنطقة 
الــســيــاحــيــة الــتــابــعــة ملــديــنــة طــبــرقــة في 

الوالية نفسها.
أحــمــد بــن الــغــالــي واحـــد مــن التونسيني 
الــذيــن خــســروا أبــنــاءهــم. يخبر »العربي 
 »ابني توفي بعد غرقه عند 

ّ
الجديد« أن

ــد الـــشـــواطـــئ نــتــيــجــة ارتــــطــــام رأســــه  ــ أحـ
بــالــصــخــور. هــو كــان عند شــاطــئ خطر، 
الـــســـبـــاحـــة مــمــنــوعــة فـــيـــه بــســبــب عــمــقــه 
وصـــخـــوره فــي قــربــص )بـــواليـــة نــابــل(«. 
 »ابني كان في رحلة ترفيهية 

ّ
يضيف أن

مع رفاقه، وراحــوا يبحثون عن شواطئ 
ه لأسف توفي 

ّ
بعيدة وغير مكتظة. لكن

قد أحد رفاقه في البحر«.
ُ
في حني ف

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املــــســــؤول فـــي الـــدفـــاع 
الجديد«  »العربي  لـ الدبابي  معز  املدني 
 »حــــــوادث الـــغـــرق تــتــكــرر ســنــويــًا في 

ّ
إن

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــر، عـــلـــى الـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ خــــــالل أربـ
ووضـــعـــهـــا  الـــصـــحـــة  وزارة  ــرات  ــذيــ ــحــ تــ
ــمــنــع 

ُ
قــائــمــة بـــأســـمـــاء الـــشـــواطـــئ الـــتـــي ت

ــه »حتى تلك 
ّ
أن السباحة فيها«. يضيف 

ها تشهد 
ّ
سَمح فيها السباحة، فإن

ُ
التي ت

حــــوادث غـــرق ضــحــايــاهــا خــصــوصــًا من 
ــك بــســبــب الــســبــاحــة على  ــ الـــشـــبـــاب، وذلـ
الرغم من تحذيرات املرصد الجوي ومنع 
الــســبــاحــة عــنــد ارتـــفـــاع ســرعــة الـــريـــاح«، 
قــد تتشّكل   »تــيــارات مائية 

ّ
أن إلــى  الفتًا 

وتسّبب الغرق«.
العمليات  قــاعــدة   

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

املــركــزيــة فــي الــديــوان الــوطــنــي للحماية 
املــدنــيــة أفــــادت بــارتــفــاع حــــوادث الــغــرق 
السباحة  نتيجة  ــيـــرة،  األخـ األعـــــوام  فــي 
فــي مــواقــع غــيــر مــحــروســة أو فــي خــارج 
تــوقــيــت حـــراســـة الــحــمــايــة املـــدنـــيـــة، إلــى 
ــمــنــع فيها 

ُ
جــانــب الــســبــاحــة فــي مــواقــع ت

 األوقــات نظرًا إلى عمق 
ّ

السباحة في كل
مياهها ووجود صخور خطرة في القاع، 
وهــي مواقع منتشرة في مناطق كثيرة 
ضاف إلى ذلك 

ُ
على الساحل التونسي، ت

مخاطر التيارات في عمق البحر.

تونس: شباب ضحية 
شواطئ ممنوعة

)Getty /إصرار على التقّدم رغم التحذيرات )الشاذلي بن إبراهيم

مغامرة غير محسوبة العواقب )العربي الجديد(

ورود على شاطئ كوبا كابانا ألرواح نصف مليون ضحية )فابيو تيكسييرا/ األناضول(

21
دولة في أميركا الالتينية تواجه 

فيروس كورونا الجديد وتأثيرات الجائحة 
الكارثية على أنظمتها الصحية

من المفترض أن يكون 
الصيف فرصة للترفيه 

عن النفس، ال سيّما 
على الشواطئ، غير 
أّن الشباب يغامرون 

في أوقات كثيرة وال 
يلتزمون باإلرشادات 

فيقع األسوأ

األزمة المعيشية التي 
يعانيها اللبنانيون تطاول 

كذلك كّل من يعيش 
في البالد، ومن بينهم 
الالجئون الفلسطينيون 

في المخيمات الموزّعة 
في مناطق مختلفة. لذا 
اضطر كثيرون من هؤالء 
إلى تغيير مهنهم لكسب 

قوتهم

لبنان تخنقنا السائقون الفلسطينيون: األزمة االقتصادية في 
خسارة العمل 

دفعت فلسطينيين 
كثيرين إلى قيادة سيارات 

أجرة اليوم

يحجزون دورًا 
في الطوابير الطويلة 

لكّن كمية الوقود 
المحددة ال تكفي

صيدا ـ انتصار الدنان

منذ أكثر من عام، يعاني لبنان يعاني أزمة 
اقــتــصــاديــة مـــن جــــّراء ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدوالر األميركي في مقابل الليرة البنانية، 
السوداء  السوق   سعر الصرف في 

ّ
أن علمًا 

ــلـــدوالر الـــواحـــد )أكـــثـــر مـــن 15 ألـــف لــيــرة(  لـ
 1515 )نحو  الرسمي  السعر  أخيرًا  ى 

ّ
تخط

ر ذلك بشكل 
ّ
أث ليرة( بعشرة أضعاف. وقد 

فبات  الفلسطينيني،  الــالجــئــني  عــلــى  كبير 
كثيرون منهم عاجزين عن تأمني متطلبات 
ــذا دفــــعــــت خـــســـارة  ــ الــــحــــيــــاة األســــاســــيــــة. لــ
يشتغلون  كــانــوا  كــثــرًا  فلسطينيني  العمل 
فــي مــجــاالت مختلفة إلـــى قــيــادة ســيــارات 
أجرة، منهم من يستخدم سيارته الخاصة، 
ــارة عــمــومــيــة  ــ ــيـ ــ ــتـــأجـــر سـ ــن يـــسـ ــ ومـــنـــهـــم مـ
 عناصر 

ّ
أن بــعــضــهــم  يــخــفــي  قــانــونــيــة. وال 

ــون الــنــظــر فــي بعض 
ّ

األمـــن الــداخــلــي يــغــض
األحـــيـــان عــنــهــم، ويــتــركــونــهــم يــســعــون إلــى 
هم محاضر 

ّ
م في حق

ّ
رزقهم من دون أن ينظ

ه قبل 
ّ
ضبط ملخالفة قانون القيادة. ُيذكر أن

الــبــالد،  فــي  أخــيــرًا  املستجّدة  البنزين  أزمــة 
كــان األمــر نوعًا مقبواًل بعض الشيء على 
الرغم من ارتفاع سعر قطع التبديل والزيت 

وغير ذلك.
ــو مــســعــد الجـــــئ فــلــســطــيــنــي مــــن ســكــان  أبـــ
مخيم عني الحلوة في مدينة صيدا جنوبي 
لــبــنــان، يــعــمــل ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة. يــقــول 
ــد«: »لـــقـــد كــنــت مــتــعــهــدًا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــنــي نتيجة األزمـــة 

ّ
لــلــبــنــاء فــي الــســابــق، لــكــن

االقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان تــركــت املــهــنــة التي 
كنت أعمل بها وتحّولت إلى سائق سيارة 
 »هذه السيارة 

ّ
أجرة«. يضيف أبو مسعد أن

التي أعمل عليها اآلن هي خاصة بي وهي 
ليست سيارة عمومية  أي  قانونية،  ليست 
ني اضــطــررت إلــى ذلـــك، إذ ال 

ّ
ــصــة. لكن

ّ
مــرخ

أمــلــك خــيــارًا آخـــر. فــأنــا رّب أســـرة وأريــــد أن 
 »رجــال 

ّ
أعيلها«. ويشير أبــو مسعد إلــى أن

ون الطرف عنا، 
ّ

الدرك )األمن الداخلي( يغض
. هم يعرفون األزمة التي يمّر 

ّ
بحسب ما أظن

بها الجميع ويعيشونها بدورهم«. ويتابع 
 ثّمة »أزمة كبرى، فنحن نقف 

ّ
أبو مسعد أن

ساعات عند محطات املحروقات في انتظار 
بــالــوقــود«، شارحًا  مــلء خــزانــات سياراتنا 

عمومية  ســيــارتــي   
ّ
إن إذ  آخــريــن،  بسائقني 

وهــــي مــلــكــي، بــالــتــالــي لــســت مــجــبــرًا على 
دفـــع بـــدل إيـــجـــار الــســيــارة وال بـــدل إيــجــار 
الــلــوحــة الــعــمــومــيــة«. وفـــي مــا يــخــّص أزمــة 
الــبــنــزيــن، يــخــبــر: »أســتــيــقــظ عــنــد الــســاعــة 
الثالثة فجرًا وأتوّجه إلى محطة املحروقات 
ملـــلء خــــزان ســيــارتــي. عــنــد الــســاعــة الثالثة 
الطابور   

ّ
لكن املحطة،  أمــام  أكــون  والنصف 

، حــتــى فــي هـــذا الـــوقـــت، فكثر 
ً
يــكــون طـــويـــال

فــي حاجة  »الجميع   
ّ
أن مــؤكــدًا  ســبــقــونــي«، 

إلــى مــلء خــزانــات ســيــاراتــهــم«. ويشير أبو 
ه »عند خروجي من البيت، 

ّ
مصطفى إلى أن

أحمل معي مخّدة وغطاء، فأنام في السيارة 
بدء  موعد  السادسة صباحًا  الساعة  حتى 
الــعــمــل فــي املــحــطــة. وعــنــدمــا يــحــني دوري، 
أمــأ خــزان سيارتي وأبــدأ العمل«. يضيف 
 »املصيبة قد تقع في حال 

ّ
أبو مصطفى أن

ثقب إطـــار الــســيــارة أو وقــع عطل مــا فيها. 
فـــاألســـعـــار كــلــهــا بــــالــــدوالر وبــحــســب سعر 
صرف السوق السوداء. وعلى سبيل املثال 

باع قبل أشهر لقاء 
ُ
قطعة الغيار التي كانت ت

سبعة آالف ليرة لبنانية )نحو 4.6 دوالرات 
بحسب سعر الصرف الرسمي و0.46 دوالر 
بحسب الــســوق الــســوداء( أّمــا الــيــوم فصار 
)نــحــو 100 دوالر  لــيــرة  ألــــف  ســعــرهــا 150 
 من 10 

ّ
بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل

ضاف 
ُ
ت الــســوداء(.  السوق  دوالرات بحسب 

 هذا صار 
ّ

إلى ذلك أجــرة اليد العاملة. وكــل
يفوق قدرتنا على التحّمل«.

ــــــه »مــمــنــوع 
ّ
ويـــلـــفـــت أبـــــو مــصــطــفــى إلـــــى أن

عمومية،  ســيــارة  قــيــادة  الفلسطيني  عــلــى 
وهــــو ال يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــى إجــــازة 
قــيــادة عــمــومــيــة. وفـــي حـــال رآنـــي دّراج من 
قــوى األمـــن الــداخــلــي أقـــود ســيــارة عمومية 
ش 

ّ
وسألني عن ذلك، فهو قد يوقفني ويفت

ابن  يكون  قد  ه 
ّ
لكن دقيقًا.  تفتيشًا  السيارة 

حــالل ويتركني أتــابــع ســيــري«. على الرغم 
 »العمل 

ّ
 ذلــك، يؤكد أبــو مصطفى أن

ّ
من كــل

ــذاب أفــضــل من  ــعـ  الـ
ّ

ولــــو بــالــقــلــيــل ومــــع كــــل
 من العمل«.

ً
البقاء عاطال

 
ّ
أن ــهــم قــد يحجزون دورًا فــي الطابور إال 

ّ
أن

أحيانًا   مركبة ال تصل 
ّ

لكل املحددة  الكمية 
إلى 10 ليترات. ويتحّدث أبو مسعد كذلك عن 
األعطال املحتملة وعن الصيانة الروتينية، 
ــفـــع أضــعــافــًا  »فــســعــر كــيــلــوغــرام الـــزيـــت ارتـ
وأضــعــافــًا، كــذلــك األمــــر بــالــنــســبــة إلـــى قطع 
أبــو مسعد من  الــســيــارات«. ويشكو  تبديل 
 »االرتــفــاع الجنوني للدوالر فاق قدرتنا 

ّ
أن

عــلــى الــتــحــّمــل، وبــــدل الــســرفــيــس )الــســيــارة 
العمومية( صار أربعة آالف ليرة )نحو 2.6 
دوالر بحسب سعر الصرف الرسمي و0.26 
دوالر بحسب السوق السوداء(. بالتالي ما 
مسعد:  أبــو  ويكمل  يكفي«.  يعد  لــم  نجنيه 
»لقد اختصر عدد كبير من الناس تجّولهم 
بــالــســيــارة، فــصــار بــعــض مــنــهــم يــعــمــد إلــى 
ر 

ّ
السير على األقــدام في بعض املــرات، فيوف

على نفسه بعض الشيء«.
ــيــــارة أجــــــرة آخـــر  أبـــــو مــصــطــفــى ســـائـــق ســ
»الــعــربــي  مـــن مــخــيــم عـــني الـــحـــلـــوة. يـــقـــول لـــ
أفضل مقارنة  »قــد تكون حالتي  الــجــديــد«: 

لوحته ليست عمومية
 لكنّه مضطر إلى العمل 

)العربي الجديد(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

صقر أبو فخر

غــــمــــرتــــنــــا الــــــــدولــــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
بــأفــضــالــهــا أربــعــمــائــة ســـنـــة، فلم 
تــتــطــّور لــديــنــا، نــحــن الـــعـــرب، أي 
الــطــور األخــيــر من  هوية قومية جلية، حتى 
عصر القوميات، وبقينا البثني عند هوياتنا 
الوشائجية املوروثة. والفلسطينيون في ظل 
سكان  جميع  مثل  كــانــوا،  العثمانية  الــدولــة 
سورية، يدينون في والءاتهم للعشيرة أواًل، 
ثم للطائفة أو القرية. وفكرة الوطن، أو الوالء 
للوطن، جديدة تماًما على الثقافة السياسية، 
وهـــــي لــــم تــــبــــدأ فــــي الـــظـــهـــور إال فــــي حــقــبــة 
الــبــريــطــانــي، أو قبل ذلــك بقليل،  االســتــعــمــار 
فعصر الــقــومــيــات، خـــارج الــقــاّرة األوروبــيــة، 
يفرض  بــدأ  العربية،  الــبــاد  فــي  وبالتحديد 
أفكاره بقوة بعد الحرب العاملية األولى. وفي 
فلسطني، حاولت النخب املدينية التي درست 
في إسطمبول )إسطنبول( وبيروت ودمشق، 
والــقــلــيــل مــنــهــا فــي أوروبـــــا، أن ُتـــطـــّور هوية 
وهــذا  للفلسطينيني.  عــربــيــة حــديــثــة  قــومــيــة 
الــحــاج أمــني الحسيني  مــا سعى إليه املفتي 
أن عموم  غير  التّفت حوله.  التي  النخب  مع 
الشعب بقي، على الرغم من املخاطر الداهمة 
التي جّسدتها الحركة الصهيونية وموجات 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة، مــنــقــســًمــا إلـــى مــكــونــاتــه 
ــى، كــالــعــائــلــة والــعــشــيــرة واملــنــطــقــة، مع  ــ األولـ
العرب،  إلــى  باالنتماء  عميق  شعور  أو  ميل 
وإلــى ســوريــة بالتحديد. لكن ذلــك امليل كان 
أقــوامــًيــا ولــيــس قــومــًيــا واضــحــا. وثــمــة فــارق 
حــاســم بـــني مـــا هـــو أقـــوامـــي ومــــا هـــو قــومــي 
في  يظهر  فالقومي  الحافظ،  ياسني  بحسب 
التكوينية،  عــنــاصــره  وتــدامــج  بنيته  تــرابــط 
وُينتج وعًيا قومًيا، أما األقوامي فهو مذّرر 
ُينتج  وال  متفاعل،  وغير  ومــتــجــاور  ومفّتت 
الحافظ،  )يــاســني  إيــمــانــًيــا  تقليدًيا  فــكــًرا  إال 
فــي املــســألــة الــقــومــيــة الــديــمــقــراطــيــة، بــيــروت: 
مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة – األعــمــال 
املــيــدان،  هــذا  وفــي   .)164 2005، ص  الكاملة، 
أّسس الحاج أمني الحسيني في 1934 الحزب 
العربي الفلسطيني، وأوكل أموره إلى قريبه 
جـــمـــال الــحــســيــنــي الـــــذي جــعــلــه مــنــافــًســا، ال 
كان  الــذي  العربي  االستقال  خصًما، لحزب 
ظــهــر فـــي دمــشــق فـــي ســنــة 1919، ثـــم نهض 
والــافــت   .1932 ســنــة  فــي  الفلسطيني  فــرعــه 
أنه  في تجربة حزب االستقال في فلسطني 
الهادي  ضــّم مالكي األرض، مثل عوني عبد 
ورشــيــد الــحــاج إبــراهــيــم وأحــمــد حلمي عبد 
أبناء  الوقت نفسه،  إليه، في  الباقي، وجــذب 
ــه تبنى  الــطــبــقــة الــوســطــى واملــســيــحــيــني ألنــ
أيــديــولــوجــيــة قــومــيــة عــربــيــة َعــلــمــانــيــة. لكن 
ثــورة -1936 1939،  الحزب اضمحل في  هــذا 
مع أن أعضاءه أّدوا أدواًرا مهمة في الحركة 
الوطنية الفلسطينية، خصوًصا في اللجان 
ــم فـــي الــلــجــنــة الــعــربــيــة  الــقــومــيــة املــحــلــيــة، ثـ

العليا )1936(. 
ــكـــن فــــي فــلــســطــني أحــــــــزاب جــــّديــــة قــبــل  لــــم تـ
ســنــة 1934؛ فــفــي تــلــك الــســنــة تــوفــي موسى 
كـــاظـــم الــحــســيــنــي، وانـــفـــرطـــت بـــعـــده الــلــجــنــة 
كــان  الــتــي  للفلسطينيني  الــعــلــيــا  الــتــنــفــيــذيــة 
يرأسها. وابتداء من ذلك العام، بدأت األحزاب 
الشيوعي  الــحــزب  أمــا  بالتكاثر.  السياسية 
الــفــلــســطــيــنــي فــظــهــر فــــي ســـنـــة 1920 حــزبــا 
يــهــوديــا ال كــحــزب عــربــي. وقــبــل تلك الفترة، 
ــزاب  كـــانـــت الـــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي مــنــزلــة أحــ
العامة التي تمنح مريديها الشعور باألمان 
والطمأنينة، فيما مارست األحاف العائلية 
دور األحزاب السياسية النخبوية. والواضح 
أن هـــزيـــمـــة الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة فــــي الـــحـــرب 
في  العميق  الــشــأن  لها  كــان  األولـــى  العاملية 
ــــوات الــتــي تكّونت  تــفــّســخ فــئــة األعــيــان واألغـ
بعد قانون األراضــي العثمانية الذي ُأقّر في 
االجتماعية  الفئات  بقايا  وكذلك   ،1858 عام 
الــقــديــمــة الــتــي راحــــت تــتــحــّلــل تــدريــًجــا بعد 
ــــى. وســمــح هـــذا األمـــر  الـــحـــرب الــكــونــيــة األولــ
بــصــعــود نــخــب جــديــدة أّســســت أحـــزابـــا ذات 
ــار  ــكـ ــيــــات حــــديــــثــــة، تـــضـــمـــنـــت أفـ أيــــديــــولــــوجــ
ــاواة، وأحــيــاًنــا  ــ ــسـ ــ الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة واملـ
السورية  الــوحــدة  على  عــاوة  الديمقراطية، 
واالســـتـــقـــال الــوطــنــي والـــتـــصـــّدي لــانــتــداب 
والـــهـــجـــرة الــيــهــوديــة. والـــزعـــامـــات الــحــديــثــة 
فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أي الــنــخــب الـــجـــديـــدة، 
ظــهــرت فــي ســيــاق تأسيس أحــــزاٍب َعلمانية 
وحــزب  زغــلــول  سعد  مثل  َعلمانية،  شبه  أو 
الوفد وثــورة 1919 في مصر، وعبد الرحمن 
في  وثــــورة 1925  الــشــعــب  الشهبندر وحـــزب 
سورية، وكذلك شكري القوتلي وحزب الكتلة 
االستعمار  ضد  الوطني  والنضال  الوطنية 
الفرنسي في سورية منذ عام 1927 فصاعًدا 
سياسية  كمنظمة  الوطنية  الكتلة  )ُأســســت 
أمــني  الـــحـــاج  زعـــامـــة  لــكــن   .)1932/10/4 فـــي 
منظومٍة  على  ُبنيت  فلسطني  في  الحسيني 
ومن  الحسيني،  آلل  التقليديني  األتــبــاع  مــن 
بعض املنتفعني من شبكة األوقاف التي كان 
ومـــن بعض  عــلــيــهــا،  يــشــرفــون  الحسيني  آل 
الــذيــن وجـــدوا فــي الحاج  الــشــبــان  الوطنيني 
أمني زعيًما ممكًنا لحركٍة وطنيٍة فلسطينيٍة 
جديدة، خصوًصا مع تحّوله إلى عدو لدود 
لــانــتــداب البريطاني فــي أثــنــاء ثــورة 1936-

1939. لكن التشكيات الزعامية الفلسطينية 
ــع، ورّســــخــــت  ــمـ ــتـ ــجـ ــلـــى تـــــــــذّرر املـ ــظـــت عـ ــافـ حـ

ــي ال الـــوطـــنـــي، وظــلــت  ــ ــوامـ ــ فـــيـــه الــــوعــــي األقـ
االنقسامات العائلية، في املدن وفي األرياف 
على السواء، عنصًرا مهيمًنا في السياسات 
الفلسطيني،  ارتــبــاط  كــان  لقد  الفلسطينية. 
ثم  أواًل،  العائلة  عــام، متمحوًرا حــول  بشكل 
حول الرزق ثانًيا. والرزق يأتي إما من ملكية 
األرض، أو من االستنفاع، أي من الوظيفة أو 
خدمة األعيان. وكان االنتماء الوطني ضعيًفا 
على العموم، وال يظهر إال في خضم املواجهة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــني؛  ــع  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــني أو مـ ــع  ــ مـ
الــوطــنــي يصبح قــوًيــا نسبًيا في  فــاالنــتــمــاء 
فيما  والغريب،  األجنبي  ضد  النضال  أثناء 
يــخــمــد فـــي ســيــاق املـــنـــازعـــات الــداخــلــيــة، ألن 
املجتمع الفلسطيني، على الرغم من مظاهر 
الحداثة الوافدة إليه، ظل تقليدًيا، ومفاهيم 
الــعــشــيــرة والـــحـــمـــولـــة مــــوجــــودة فــيــه بــقــوة، 
والـــعـــائـــق  الــوشــائــجــيــة هـــي الـــســـائـــدة، بما 
فــي ذلـــك الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــخــيــريــة التي 
كــانــت ذات ســمــاٍت عــائــلــيــة وعــشــائــريــة أكثر 
مـــن كــونــهــا ذات طــابــع مــدنــي حـــديـــث، فــهــي، 
تؤّسسها  تراحمية  جمعياٌت  املــعــنــى،  بــهــذا 
ــائــــات والـــعـــشـــائـــر ملــصــلــحــة  ــعــ ــا الــ ــرهــ ــديــ وتــ
العائلة والعشيرة بالدرجة األولى، وملصلحة 
أحافها بالدرجة الثانية. وحتى الجمعيات 
السياسية، لم تشذ عن تلك القاعدة، فالحزب 
ــال الــحــســيــنــي(  ــمــ الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي )جــ
النشاشيبي(  )راغــب  الوطني  الدفاع  وحــزب 
كانا التجسيد الحديث للصراع القديم بني آل 
املجموعات  أمــا  النشاشيبي.  وآل  الحسيني 
الجديدة التي نشطت خارج سياق العائات 
الحزب  على  فاقتصرت  املتنفذة،  الوجاهية 
وحــزب  والقّساميني  الفلسطيني  الشيوعي 
وهذه  العمالية،  والحركة  العربي  االستقال 
الـــجـــمـــاعـــات واملــــجــــمــــوعــــات كــــانــــت ضــعــيــفــة 

اإلمكانات والفاعلية. 
وهـــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  األحــــــــــزاب  حـــتـــى  إذًا، 
مؤّسسات حديثة، كانت، في أحد وجوهها، 
واملتجّدد.  املــوروث  العائلي  لانقسام  غافا 
أما الحركة الوطنية الفلسطينية التي بدأت 
تظهر بــالــتــدريــج بــعــد هــّبــة الــبــراق فــي سنة 
القّسام  الدين  1929، وأنعشها استشهاد عز 
فــي أحـــراج يعبد فــي 1935، ثــم اتــخــذت قــوام 
»اللجنة العربية العليا لفلسطني« في 1936، 
فلم تتحّول إلى قوة ثورية، بل بقيت تقليدية، 
وتخثرت مع تولي الوجهاء املحليني وبعض 

مجموعة األفــراد الذين يتولون إدارة مجال 
معني في املجتمع املدني، وهي التي تهيمن 
على صناعة القرار وعلى الحقول السياسية 
ــة والــثــقــافــيــة وحـــتـــى الــديــنــيــة.  ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ
والنخبة الفلسطينية، بحسب هذه الدراسة، 
ــــادت املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في  هـــي الـــتـــي قـ
العثمانية  الحقبة  مــنــذ  املــتــعــاقــبــة،  مــراحــلــه 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــعــد  ــطـ ــلـ حــــتــــى قــــيــــام الـــسـ
)راجــع:  أوسلو في سنة 1993  اتفاق  توقيع 
الفلسطينية،  النخبة  تــكــويــن  هـــال،  جميل 
رام الـــلـــه: املـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــدراســـة 
والــنــخــبــة   .)2002 ــن،  ــواطـ مـ  – الــديــمــقــراطــيــة 
غير اإلنتلجنسيا التي هي فئٌة من املثقفني 
املستقلني عن أي سلطة، دينية أم سياسية، 
يــكــرســون حياتهم وجــهــدهــم لنشر  وهـــؤالء 
الــدولــة  ببناء  وأفــكــار ومــواقــف تتعلق  رؤى 
واملــــجــــتــــمــــع والـــــعـــــدالـــــة والـــــتـــــقـــــّدم ونـــهـــضـــة 
األمــــة وطـــرائـــق مــواجــهــة املــشــكــات الــكــبــرى 
ــنـــي، أو تــحــقــيــق الــقــضــايــا  كـــالـــتـــدامـــج الـــوطـ
العربية وتحرير فلسطني  الكبرى كالوحدة 
ــد أّدى  ــ والـــتـــحـــول الــــديــــمــــقــــراطــــي... إلــــــخ. وقـ
ضمور األنتلجنسيا الفلسطينية وانحسار 
املؤسسات  شيخوخة  إلــى  الــيــوم  فاعليتها 
التاريخية،  النضالية  واملــنــظــمــات  العلمية 
األمر الذي ربما يــؤّدي الحًقا إلى موت نوٍع 
الــفــاعــل،  الــســيــاســي  الــســيــاســة والتفكير  مــن 
والتحّول نحو السياسة بمعناها املبتذل، أي 
تأمني مصالح املجموعات واألفراد في نطاق 
الــدولــة. وعـــاوة على ذلــك، ُأفــّضــل استعمال 
كلمة »األعيان« notables للداللة على الفئات 
الــعــلــيــا فـــي الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة. واألعـــيـــان 
ــة  ــدولــ ــــي أواخـــــــــر عـــهـــد الــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
عوا، كما هو معروف، مراتب 
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وطبقات؛ فهم ُمّاك األرض وزعماء العشائر 
ومفتو املــذاهــب األربــعــة والــقــضــاة وخطيب 
ومشايخ  األشـــراف  ونقيب  األقصى  املسجد 
الصوفية والوجهاء ومديرو األوقاف وأئمة 
املساجد وأمــراء الحج وعلماء الدين، فضًا 
عـــن »الـــــــــذوات« أو األكــــابــــر، أي كـــبـــار رجـــال 
الدولة وضباط الجيش واملوظفني، ثم يأتي 
واملهندسون(  واملحامون  )األطباء  املهنيون 
ورجـــــــال األعــــمــــال )الــــتــــجــــار والـــصـــنـــاعـــيـــون 
والحرفيون(. وقد كان نظام االلتزام الجبائي 
الــعــثــمــانــي، وحــتــى املــمــلــوكــي قــبــلــه، املــدخــل 
اقــتــصــاديــٍة وســيــطــٍة  الــرئــيــس لتشكيل فــئــٍة 
تحولت، مع توالي الزمن، سلطة محلية، ثم 
ممتدًة  شبكة  لتصبح  السلطة  تلك  اتسعت 
واملنافع.  واألتباع  املحاسيب  من  ومتداخلًة 
الشام  لــبــاد  العثماني  الحكم  بــدايــات  ففي 
)منذ سنة 1517 فصاعًدا(، كان العثمانيون 
يــرســلــون حــكــاًمــا مــن خـــارج الــبــاد الشامية 
مباشرة  ويعّينون  املحلية،  الــشــؤون  إلدارة 
الــــــوالة وقــــــادة األلــــويــــة )الــــواحــــد مـــن هـــؤالء 
يدعى أميراالي، أي آمر لواء(. غير أن الوهن 
بدأ يدّب في أوصال الدولة في القرن الثامن 
ــــذي اضــطــرهــا إلــــى الــتــعــاون  ــر الـ ــ عـــشـــر، األمـ
ــر املحلية املــتــنــفــذة، لــضــمــان ُحسن  مــع األسـ
بالتحديد،  الــفــتــرة  هـــذه  وفـــي  اإلدارة.  ســيــر 
ــنـــواحـــي واألريـــــــــاف، وكــذلــك  بــــرز مــشــايــخ الـ
أعـــيـــان املـــــدن وأغــــواتــــهــــا، وتــســلــمــوا مــواقــع 
العائات  تلك  بــني  ومــن  املحلية.  اإلدارة  فــي 
واألغوات واألعيان آل جرار وطوقان والنمر 
واألحمد وارشيد وعبد الهادي والجيوسي 
والــبــرغــوثــي والــقــاســم والــتــاجــي الــفــاروقــي 
وأبــو غوش واملاضي والخضراء  والتميمي 

والــطــبــري، عــــاوة عــلــى الـــشـــّوا والــصــورانــي 
وبــســيــســو والـــفـــاهـــوم والــغــصــني والــبــيــطــار 
والـــــــــــــــداودي والـــحـــســـيـــنـــي والـــنـــشـــاشـــيـــبـــي 
والجعبري  والــخــالــدي  والــدجــانــي  والعلمي 

واملصري. 
نبعت قوة مشايخ عائات األريــاف وأغــوات 
الضرائب  جباية  التزامهم  من  الريفية  املــدن 
ملصلحة والـــي الــشــام. وملـــا احــتــاجــت الــدولــة 
العثمانية مزيًدا من األموال والجند، إلخماد 
ثورات البلقان والتصّدي للسياسة الروسية 
ــاف  ــ ــيـــان األريـ فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرم، تــنــافــس أعـ
فـــي تــلــبــيــة املــطــالــب الــعــثــمــانــيــة، وتــســابــقــوا 
فــي الــتــزّلــف واالســتــجــابــة، األمـــر الـــذي أشعل 
في  خصوًصا  والعائلية،  القبلية  املنازعات 
نــابــلــس وطـــولـــكـــرم وجــنــني والــخــلــيــل وبــيــت 
إبن  بــاشــا،  إبراهيم  فترة حكم  وفــي  جبرين. 
محمد علي باشا، ُأزيح بعض شيوخ األرياف 
املــدن.   في محلهم أعيان 

ّ
عن مواقعهم، وحــل

لــكــن، بعد خـــروج إبــراهــيــم بــاشــا مــن سورية 
فــوضــى  فــلــســطــني  غــــمــــرت  فــــي ســـنـــة 1840، 
تمثلت في عودة بعض مشايخ األريــاف إلى 
التمّرد في سبيل استرجاع مواقعهم، وكان 
خصومهم في هذه القضية أعيان املدن. وكان 
ذلـــك الــتــمــّرد أحـــد تــعــبــيــرات انــفــصــال الــريــف 
عــن املــديــنــة. ورفـــض هـــؤالء األعــيــان، بما في 
ذلك بعض أعيان املــدن املتعصبني دينًيا أو 
املوالني للدولة العثمانية، إصاحات إبراهيم 
بــاشــا ألنــهــا  نــّصــت عــلــى مـــســـاواة املسلمني 
ــان آل  بــاملــســيــحــيــني. وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال، كــ
أبـــو غـــوش يــفــرضــون ضــريــبــة الــخــفــارة على 
إلى  الوافدين  والسياح  املسيحيني  الحجاج 
القدس، وهذا االمتياز منحهم إياه السلطان 
سليمان القانوني. وحني ألغى إبراهيم باشا 
ذلــك االمــتــيــاز، أثـــار ذلــك اإللــغــاء نقمة آل أبو 
غــوش، ألن من شأنه إضعاف مكانة العائلة 
القبلي  النظام  أن  بيد  وثــروتــهــا.  وسطوتها 
فــلــســطــني راح يتغير  ــــذي عــرفــتــه  الـ ــــأرض  لـ
ويتبّدل مع صــدور قانون األراضـــي في عام 
1858 الــذي سلب من العشائر والعائات ما 
لديها طــوال عقود كثيرة، مثل  كــان مستقًرا 
االنــتــفــاع بــأراضــي الــوقــف وأمــــاك السلطان 

)الجفتلك( وأراضي الدولة )امليري(.
كانت القرية الفلسطينية تعيش في انطواء، 
وفــــي شــبــه عـــزلـــٍة مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، 
ــّراء ابـــتـــزاز مــلــتــزمــي الــضــرائــب الجشعني  ــ جـ
البدو  املسلحة وغــارات  املحلية  والعصابات 
)جــون رودي، »حركات استاب األرض« في 
ــداد: إبــراهــيــم أبـــو لغد،  ــ تــهــويــد فــلــســطــني، إعـ
األبحاث  مركز  بيروت:  رزوق،  أسعد  ترجمة 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 1972، 
الفلسطينيون  الــفــاحــون  وكــــان   .)135 ص 
يــعــيــشــون فــي قـــراهـــم، ويــســتــثــمــرون أراضـــي 
املــيــري،  ضريبة  لــقــاء  للقرى  التابعة  املــشــاع 
القرابة  نظام  على  حمايتهم  في  ويعتمدون 
في  وهم  املحليون،  الزعماء  ويتوّلى  القديم، 
ــم األغــلــب مــن حــمــولــة الــفــاحــني نفسها،  األعـ
تسيير معاماتهم لدى السلطات العثمانية 
الــغــائــبــة وتــســهــيــلــهــا. وكـــــان املـــشـــاع يجعل 
جميع أبناء العائلة شركاء في املراعي ومياه 

الينابيع والبرك والتحطيب. 
)كاتب عربي(

من األعيان واألغوات إلى التبعثر وضمور الفاعلية

تحوالت النخبة الفلسطينية ]3/1[

لم تكن في فلسطين 
أحزاب جّدية قبل سنة 
1934 وابتداء من ذلك 

العام، بدأت األحزاب 
السياسية بالتكاثر 

من غرائب توافقات 
التواريخ أن »العداوة« 

بين فالحي الجليل 
وارستقراطية القدس 

كانت شديدًة منذ 
عهد الرومان

يرصد الكاتب والباحث، صقر أبو فخر في ثالثة أجزاء متتالية، تحوالت النخبة الفلسطينية منذ أيام الدولة العثمانية إلى اليوم، 
مرورا بمرحلة ما بين الحربين العالميتين ونكبة فلسطين... هنا الجزء األول من هذه الدراسة

)Getty( 1900 مشهد من القدس عام

في العقد األول من القرن العشرين كان هناك 144 مالكا يمتلكون %36 
بقيت  الميدان  للزراعة في فلسطين. وفي هذا  الصالحة  األراضي  من 
النخب المقدسية منفصلة اجتماعيا عن الزعامات الريفية، ولم تسمح 
لها باالندماج بمجتمع المدينة، حتى بعد أن خرجت النخب المقدسية 
كالقطمون  الحديثة،  األحياء  إلــى  القديمة  الــحــارات  من  الجديدة 
والطالبية... ولعل السبب هو عدم اعتماد اقتصاد القدس على القرى 
المجاورة؛ فال يوجد للقدس ريف خاص بها، أو تابع لها، وليس فيها 

تجارة واسعة تتخّطى نطاق المدينة.

النخب المقدسية والزعامات الريفية

20

مشايخ الدين واجهاتها السياسية العلنية. 
أعيان ومشايخ وأفندية

ــارة، فــي الــبــدايــة، إلـــى أنــنــي أفــّضــل  ــ أود اإلشـ
لــلــفــئــات   Elite »الـــنـــخـــبـــة«  كــلــمــة  اســـتـــعـــمـــال 
الـــســـائـــدة الــحــديــثــة بــــداًل مـــن »الـــصـــفـــوة« أو 
لعبارة  ألن   ،upper class العليا«  »الطبقات 
»الطبقة« مفهوًما مستقًرا ومغايًرا في علم 
االجتماع املاركسي. ومصطلح النخبة تعبيٌر 
واسٌع جًدا يشمل النخبة الحاكمة )أهل الحل 
والعقد(، والنخبة السياسية )األحزاب وَمن 
)روائــيــون،  اإلبداعية  والنخبة  حكمها(،  في 
ــــون، مـــوســـيـــقـــيـــون،  ــامــ ــ ــاب، رســ ــ ــ ــّت ــ ــ شـــــعـــــراء، ُك
ــخ(، والــنــخــبــة األكــاديــمــيــة  ــ صـــحـــافـــيـــون... إلــ
)باحثون، أساتذة جامعات(، والنخبة املالية 
)رجال أعمال ومستثمرون وأرباب املصارف 
املعنى، هي  بهذا  والنخبة،  إلــخ(.  والتجار... 

Friday 25 June 2021
الجمعة 25 يونيو/ حزيران 2021 م  15  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2489  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

مقتل وإصابة 23 مراسًال إيرانيًا 
خالل حادث

جون مكافي: مطور 
التكنولوجيا ينتحر في زنزانته

غزة ـ يوسف أبو وطفة

فــي  وعــرب  فلســطينيون  ناشــطون  يعانــي 
حمــات  مــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
القضيــة  مــع  املتضامــن  للمحتــوى  »إعــدام« 
العامــة  السياســات  بفعــل  الفلســطينية؛ 
املتبعــة مــن هــذه املواقــع. يتربــع علــى عــرش 
ينــّوع  الــذي  »فيســبوك«  فيهــا  االنتهــاكات 
أو  وحذفــه  املحتــوى  حظــر  بــني  انتهاكاتــه 
تحــت  نهائيــا  وحذفهــا  الحســابات  حجــب 

ذرائع التحريض أو العنف.   
وشــهد شــهر مايو/ أيار املاضي أكبر عملية 
»إعــدام رقمــي« بحــق املحتــوى املتضامن مع 
العــدوان  مــع  تزامنــا  الفلســطينية،  القضيــة 
اإلسرائيلي على غزة وما شهده حّي الشيخ 
جراح في القدس املحتلة من قمع ومحاوالت 
تهجيــر، إذ بلــغ إجمالــي االنتهاكات الرقمية 
انتهــاك،   700 وحدهــم  الفلســطينيني  بحــق 

غالبيتها من قبل فيسبوك.   
بهــا  يقــوم  التــي  اإلجــراءات  تتوقــف  وال 
أو  الحســابات  حــذف  علــى  فيســبوك 
املنشورات، بل اشتملت على حذف صفحات 
 عــن 

ً
تضــم مئــات اآلالف مــن املتابعــني، فضــا

املاحقــة العشــوائية مــن خــال الخوارزميــة 
التــي تعتمــد علــى الــذكاء الصناعــي والتــي 

تضم كلمات وطنية.   
ناشــطون  دشــن  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
»فيســبوك  حملــة  وعــرب  فلســطينيون 
يعدمنــا« ملواجهــة السياســات العامــة بحــق 
املحتــوى العربي والفلســطيني والعمل على 
العامــة تجــاه هــذا املحتــوى  النظــرة  تغييــر 
والحســابات  الصفحــات  ماحقــة  ووقــف 
املختلفــة عبــر املوقــع. ويســتهدف القائمــون 
على الحملة التي انطلقت خال شهر يونيو/ 
فيســبوك  ســلوك  تقويــم  الجــاري،  حزيــران 
وبالــذات  عمومــا،  العربــي  املحتــوى  تجــاه 
والقضيــة  فلســطني  إلــى  املوجــه  املحتــوى 
الفلســطينية، ووقــف اإلجــراءات املتصاعــدة 
بحق النشطاء العرب والفلسطينيني.            

»فيســبوك  حملــة  مديــر  يقــول  األثنــاء،  فــي 
الحملــة  إن  الشــريف،  محمــود  يعدمنــا« 
فيســبوك  مــع  اتصــال  قنــاة  فتــح  تســتهدف 
فــي  خبــراء  بوجــود  لــه  رســائل  إليصــال 
مجــال الــذكاء الصناعــي ليعملــوا معــه علــى 
إنصــاف املحتوى العربــي الخاص بالقضية 
املحتــوى.  هــذا  إعــدام  ووقــف  الفلســطينية 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  الشــريف  ويوضــح 
للذهــاب  األصــوات  حشــد  اختــارت  الحملــة 
صــوت  مليــون  جمــع  عبــر  فيســبوك  إلــى 
عربــي ضمــن الحملــة مــن أجــل التوحد خلف 
مطلــب محــدد يجبــر املوقــع على االســتجابة 
لهــذا املطلــب بعيــدًا عــن الصــدام معــه أو رفــع 
شعارات الهجرة نحو منصات أخرى.           

وال تقتصر الحملة فقط على الفلســطينيني، 

منوعات

عربيــة  جنســية   12 رحاهــا  فــي  تضــّم  إذ 
العربــي  الحــق  ترســيخ  خالهــا  مــن  يأمــل 
عــن  بعيــدًا  بحريــة  الــرأي  عــن  التعبيــر  فــي 
العامليــة  القيــم  إطــار منظــور  وفــي  املاحقــة 
التــي كفلــت هــذا الحــق والعمل علــى إنصاف 
مديــر  بحســب  للقضيــة،  املناصــر  املحتــوى 
انطاقهــا  منــذ  الحملــة  ورصــدت  الحملــة. 
10 أشــكال لإلعــدام الرقمــي يقــوم بهــا موقــع 

املناصــر للقضيــة  فيســبوك بحــق املحتــوى 
الفلسطينية، وتؤدي هذه األشكال إلى املوت 
الصفحــات  أو  للحســابات  ســواء  الرقمــي، 
يضــّر بوصولــه  مــا  وهــو  املحتــوى،  وحتــى 

للمتابعني.
فــي مــوازاة ذلــك، يقــول الخبيــر فــي اإلعــام 
الرقمــي والــذكاء الصناعــي خالــد طــه، إن مــا 
بالجملــة  رقميــة  إعدامــات  عمليــات  يجــري 

للمحتــوى والحســابات املناصــرة لفلســطني 
اإلســرائيلي،  االحتــال  لجرائــم  واملناهضــة 
بعد انكشاف الرواية »الصهيونية« املخادعة 
للعالــم. ويضيــف طــه لـ »العربــي الجديد« أن 
االحتــال يعمــل علــى محاصــرة نقــل الواقــع، 
وذلــك بالضغــط املباشــر وغيــر املباشــر على 
أي صــوت ينقــل الحقيقــة، عبــر أكثــر مــن 120 
تعمــل  لاحتــال  مســاندة  وهيئــة  منظمــة 
اإلمكانــات  كل  تســخير  يتــم  منظــم  بشــكل 
اإلسرائيلية واملنظمات الصهيونية لتجريم 
ة رقمية تكشف وتعّري الرواية 

ّ
ومحو أي أدل

»الصهيونية« املضللة.
وبحســب الخبير في اإلعام الرقمي، يســعى 
االحتــال مــن خــال تحالــف يضــم أكثــر مــن 
35 دولــة إلــى فــرض تعريــف جديــد ملعــاداة 
السامية يشمل أي انتقاد له، وهو ما يعكس 
أي صــوت  األســباب وراء محاصــرة وخنــق 
بشــكل  الفلســطيني  الحــق  مــع  يتضامــن 

خاص والحق العربي بشكل عام.
ويــرى طــه أن دعــوات املقاطعة ألكبر شــبكات 
فــي  لــم تعــد مجديــة،  التواصــل االجتماعــي 
ظــل الحاجــة ملواجهــة مــا يجــري بالضغــط، 
وبلغــة  بعقليــة  التحديــات  هــذه  ملواجهــة 
مشــتركة قــد تتفهمهــا املنصــات مــع املبــادرة 
الفاعلــة وتشــكيل أنــواع جديــدة مــن الضغط 
تعانــي  التــي  التحديــات  أكبــر  معالجــة  فــي 
منهــا تلــك املنصــات فــي مــا يتعلــق بخطــاب 
أن  اإلعامــي. ويعتبــر  والتضليــل  الكراهيــة 
الهروب من مواجهة هذه التحديات ســيترك 
املجال واســعا للمزيد من اإلعدامات الرقمية 
التي قد تصل إلى اإلبادة الجماعية الرقمية، 
ليــس فقــط للمحتــوى الراهــن، بــل قــد يطاول 
مــا  وهــو  والتاريــخ،  العربيــة  الذاكــرة  ذلــك 

يتطلب تحركا.
وخال أسبوعني من انطاق الحملة، تجاوز 
عــدد املنضمــني إليهــا 250 ألــف صــوت تدعــم 
مناهضــة اإلعــدام الرقمــي وتدعم الحملة في 
فتــح حــوار مــع فيســبوك يســتهدف النقــاش 
املمكنــة  والحلــول  التحديــات  تفاصيــل  فــي 

وفق جدول زمني واضح وشفاف.
وفــي ذات الســياق، يؤكــد مديــر مركــز صــدى 
االنتهــاكات  أن  الرفاعــي،  إيــاد  سوشــال 
الرقميــة، وبالــذات مــن فيســبوك، تصاعــدت 
وخصوصــا  األخيــرة،  األســابيع  فــي  كثيــرًا 
فــي ذروة األحــداث فــي فلســطني، تزامنــا مــع 
واألحــداث  غــزة  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 
فــي املســجد األقصــى وحّي الشــيخ جراح في 
القــدس. ويقــول الرفاعي لـــ »العربي الجديد« 
أيــار  مايــو/  شــهر  فــي  االنتهــاكات  عــدد  إن 
مــن  غالبيتهــا  كانــت  انتهــاك،   700 تجــاوز 
قبــل فيســبوك وتوزع القليــل منها على بقية 
املنصــات األخــرى، وهــو مــا يثبــت عمليــات 
املحتــوى  تطــاول  التــي  الرقمــي  اإلعــدام 

الفلسطيني في وسائل التواصل.

تستهدف الحملة 
تقويم سلوك فيسبوك 

تجاه المحتوى العربي

واشنطن ـ العربي الجديد

برنامــج  مبتكــر  مكافــي،  جــون  علــى  ُعثــر 
مكافحة الفيروسات اإللكترونية »مكافي«، 
مــن  بالقــرب  بســجن  زنزانتــه  فــي  ميتــا 
برشــلونة، حســبما قــال مســؤول حكومــي 
بــرس«،  »أسوشــييتد  لوكالــة  إســباني 
خافييــر  وقــال  األربعــاء.  أمــس  مــن  أول 
التكنولوجــي  املطــور  محامــي  فيابــا، 
 موكلــه، بريطانــي املولــد 

ّ
جــون مكافــي، إن

أميركي الجنســية، مات منتحرًا في ســجن 
بمدينة برشــلونة، بعدما أصدرت املحكمة 
العليا اإلســبانية قرارًا بتســليمه للواليات 
املتحــدة، ملحاكمتــه فــي اتهامــات بالتهــرب 
الضريبــي، بحســب »رويتــرز«. وأضاف أنه 
شــنق نفســه بعدمــا أجهــز عليــه اإلحبــاط 

بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.
وورد فــي بيــان صــادر عــن حكومــة إقليــم 
كتالونيا أن أفراد األمن في سجن »بريانس 
2« القريب من املدينة الواقعة شمال شرقي 
إسبانيا، حاولوا إنعاش مكافي، الذي كان 
يبلغ من العمر 75 عاما، لكن الفريق الطبي 

للسجن أكد وفاته أخيرًا. 
قــد  اإلســبانية  الوطنيــة  املحكمــة  وكانــت 
للواليــات  مكافــي  تســليم  علــى  وافقــت 
املتحــدة، حيــث هــو مطلــوب بتهــم جنائيــة 

تتعلــق بالضرائــب، وتصــل عقوبتهــا إلــى 
السجن ملدة تبلغ نحو 30 عاما.

خــال  مكافــي  قــال  املاضــي،  الشــهر  وفــي 
مــع  إنــه  رابــط فيديــو،  ُعقــدت عبــر  جلســة 
باقــي عمــره  الســن ســيقضي  هــذه  بلوغــه 
فــي الســجن إذا أديــن فــي الواليات املتحدة، 
 التهــم املوّجهــة إليــه ذات دوافــع 

ّ
معتبــرًا أن

سياســية. وقــال: »أتمنــى أن تــرى املحكمــة 
الظلــم«.  هــذا  مــدى  اإلســبانية  العليــا 
أن  املتحــدة  الواليــات  »تريــد  وأضــاف: 

تجعلني عبرة«.
األميركيــة  الســلطات  مــن  مكافــي  وهــرب 
لســنوات، قضــى بعضهــا علــى مــن يخــت 
ضخــم. واتهــم املدعــون العامــون فــي واليــة 
تينيســي األميركيــة مكافــي بالتهــرب مــن 
عــن  اإلبــاغ  فــي  إخفاقــه  بعــد  الضرائــب، 
للعمــات  الترويــج  مــن  املحقــق  الدخــل 
املشــفرة فــي أثنــاء قيامــه بعمل استشــاري، 
ارتباطــات  مــن  الدخــل  إلــى  باإلضافــة 
التحــدث، وبيــع حقــوق قصــة حياتــه لفيلــم 
وثائقي. وتشير التهم إلى السنوات املالية 
لحكــم  وفقــا   ،2018 إلــى   2016 مــن  الثــاث 

املحكمة اإلسبانية الصادر األربعاء.
أكتوبــر/  فــي  األعمــال  رجــل  علــى  بــض 

ُ
ق

تشــرين األول املاضــي فــي مطــار برشــلونة 
ركــوب  وشــك  علــى  كان  بينمــا  الدولــي 

طائرة متجهة إلى إســطنبول بجواز ســفر 
بريطاني.

عمــل مكافــي فــي وكالــة »ناســا« وشــركتي 
قبــل  مارتــن«  و»لوكهيــد  »زيروكــس« 
ملكافحــة  تجــاري  برنامــج  أول  يطلــق  أن 
فيروسات الكمبيوتر في العالم عام 1987. 
وبــاع شــركته للبرمجيــات لشــركة »إنتــل« 
فــي عــام 2011، ولــم يعــد له أي مشــاركة في 
النشــاط. وال يــزال البرنامــج يحمــل اســمه، 

وله 500 مليون مستخدم حول العالم.

يتربع على عرش االنتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني موقع »فيسبوك« )محمد تالتين/األناضول(

)Getty/تيم موزينفيلدر(

طهران ـ صابر غل عنبري

 يعملــون فــي مجــال البيئــة إلــى 
ً
 23 مراســا

ّ
تســبب حــادث انقــاب بــاص، كان يقــل

مدينــة أروميــة شــمال غربــي إيــران، مســاء األربعــاء، بمقتــل مراســلتني وإصابــة 21 
آخرين. واملراسلتان املتوفيتان في الحادث هما مهشاد كريمي من وكالة »إيسنا«، 
وريحانــة ياســيني مــن وكالــة »إرنــا«. وقال املتحدث باســم منظمة الطــوارئ الطبية 
اإليرانيــة، محتبــى خالــدي، للتلفزيــون اإليرانــي، إن املنظمــة بعــد علمهــا بوقــوع 
الحــادث أوفــدت 10 ســيارات إســعاف ملســاعدة املنكوبــني وإنقاذهــم. كمــا قال رئيس 
إن  بــور،  ولــي  مهــدي  اإليرانــي،  األحمــر  للهــال  التابعــة  واإلنقــاذ  اإلغاثــة  منظمــة 

املراسلني كانوا يتجهون نحو بحيرة أرومية لتفقد أوضاعها.
َعــّد بحيــرة أروميــة أكبر البحيرات في الشــرق األوســط، وســادس أكبــر البحيرات 

ُ
وت

املالحة حول العالم. وهي تقع على بعد 20 كيلومترًا شرقي مدينة أرومية، عاصمة 
محافظــة أذربيجــان الغربيــة. وحســب الدراســات الجيولوجيــة التــي أعّدهــا العلماء 
ــّدر عمرهــا بنحــو 13 ألــف عام، وهــي تحتضن 

ُ
اســتنادًا إلــى رواســب البحيــرة، فقــد ق

102 جزيــرة صغيــرة وكبيــرة، فيمــا تذخــر البيئــة املحيطة بها اليــوم بنحو 550 فئة 
نباتية. وكانت السلطات اإليرانية قد أعلنت في عام 1976 املنطقة املحيطة ببحيرة 
أرومية، والتي تمتّد بني محافظتي أذرَبيجان الغربية وأذرَبيجان الشرقية، والتي 
تبلــغ مســاحتها 462 ألفــا و600 هكتــار متنزهــا وحديقــة وطنيــة محمّيــة. وفــي عــام 
1976، صارت بحيرة أرومية محمّية بموجب اتفاقية »رامسار« الدولية التي تهدف 
إلــى الحفــاظ علــى املناطــق املائيــة واالســتخدام املســتدام لهــا. مــن جهتهــا، أدرجتها 
فــي قائمــة محميــات  منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( 
ــت حتى عام 2015 قرابة 

ّ
املحيــط الحيــوي فــي عــام 1978. وحســب بيانات عاملية، جف

70 فــي املائــة مــن مســاحتها التاريخيــة. أّما حجم ميــاه البحيرة، فقد انخفض خال 
العقَديــن األخيَريــن ليصــل إلــى مليــار و120 مليــون متــر مكّعــب. وتعانــي بحيــرة 
أرومية من نقص حاد في مواردها املائية منذ عقدين من الزمن، ما تسبب بتصحر 

ا من عافيتها. أجزاء واسعة منها قبل أن تستعيد خال العام املاضي جزء

»فيسبوك يعدمنا«... حملة عربية تواجه سياسات القمع

كن 
صوتهم

وسام سليم

 تحت عنوان »كن 
ً
أطلق ناشطون سوريون حملة

صوتهــم«، بهــدف تســليط الضــوء علــى معانــاة 
املعتقلني في ســجون النظام الســوري، وللمطالبة 
بإطــاق ســراحهم. وقــال القائمــون علــى الحملــة 
فــي بيــان: »انطاقــا مــن املعانــاة املؤملــة التــي مــر 
بهــا معتقلونــا، وما زال اآلالف منهم يعيشــونها، 

ندعوكــم نحــن فريــق مــن شــباب الثورة الســورية 
املســتقلني للمشــاركة بحملة كن صوتهم، إلعادة 
والعمــل  املعتقلــني  ملــف  علــى  الضــوء  تســليط 
علــى تنظيــم وقفــات احتجاجيــة ســعيا إليصــال 
معاناتهــم«. وانطلقــت الحملــة فــي 20 حزيــران/ 
حتــى  تســتمر  أن  املقــرر  ومــن  الحالــي،  يونيــو 
الثاثني من الشهر ذاته، من خال عدة نشاطات 
من ضمنها إثارة قصص املعتقلني على وسائل 

التواصل االجتماعي، وتنظيم وقفات احتجاجية 
فــي الداخــل وفــي كل الــدول، وخصوصــا مدينتي 
جنيــف وبروكســل. كمــا أوضــح القائمــون علــى 
األشــخاص  جميــع  مراســلة  عزمهــم  الحملــة 
علــى  وحثهــم  التواصــل،  شــبكات  فــي  املؤثريــن 
املشــاركة ومراســلة املنظمات والجهات الرســمية 
املعنية باألمر، والشخصيات السياسية املؤثرة.

وتفاعــل مــع الحملــة ناشــطون فــي مجــال الدفــاع 

عن املعتقلني، في حني نشــر مغردون صورا من 
وســائل التعذيــب فــي معتقــات النظــام الســوري، 
ومــا يعانيــه املعتقلون هناك في ما دعوه املســالخ 
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ووثقــت  البشــرية. 
اإلنســان فــي تقريــر أصدرتــه فــي يونيو/حزيران 
 
ً
مــن العــام املاضــي وجود 129 ألفــا و989 معتقا

النظــام الســوري، 85% منهــم قيــد  فــي ســجون 
اإلخفاء القسري.

تجتمع 12 جنسية عربية في حملة تضّم حتى اآلن 250 ألف صوت، وتستهدف تسليط الضوء على قمع »فيسبوك« للمحتوى العربي، 
خصوصًا المتعلق بالقضية الفلسطينيّة، تحت عنوان »فيسبوك يعدمنا«

Friday 25 June 2021
الجمعة 25 يونيو/ حزيران 2021 م  15  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2489  السنة السابعة



 
ّ
إبريل/ نيسان 2020، لكن د موعده في  ُحــدِّ

ُيــقــام ملــّدة  إلــى تأجيله. حاليا،  كــورونــا أّدى 
شهرين ونصف الشهر، مع 46 فيلما، ملبدع 
خارج التصنيف والتأطير، »في الجغرافيا 

أو اإلبداع أو السياسة«.
 الكــتــشــاف تــلــك األفـــــام، بعد 

ٌ
هـــذه مــنــاســبــة

ترميمها في فرنسا، كأفام مرحلة الشباب، 
أو ُمـــشـــاهـــدة مـــا لـــم ُيـــعـــرض ســابــقــا، كــآخــر 
شارك في الــدورة الـ70 

ُ
أفامه، »24 إطــار«، امل

 ،»
ّ
)17 ـ 28 مايو/ أيار 2017( ملهرجان »كــان

 ُيعرض في الــصــاالت؛ أو مجّرد 
ْ
من دون أن

»أيــــن مــنــزل  ـــ ــه مــــجــــّددًا، كــ ُمـــشـــاهـــدة تـــحـــٍف لـ
الصديق؟« )1987(، الجزء األول من »ثاثية 
كــوكــر«، وأول اعـــتـــراٍف دولـــي بـــه، بــعــد نيله 
»الفهد الــبــرونــزي« فــي الـــدورة الــــ40 )6 ـ 16 
لوكارنو  »مــهــرجــان  لـــ  )1987 آب  أغسطس/ 

السينمائي الدولي«.

أين منزل الصديق؟
املبدع  لــهــذا  لها مثيل،  لــم يسبق  اســتــعــادة 

باريس ـ ندى األزهري

في الرابع من يوليو/ تموز، تمّر 
الــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة عـــلـــى غــيــاب 
عباس كيارستمي )1940ـ  2016(. 
م، رفد السينما بأفاٍم قادرة ـ من 

ّ
الفنان املعل

دون حــبــكــة، وعــبــر لــقــطــات شــعــريــة طويلة، 
ـ على تحويل حياة يومية  وحـــوار مــحــدود 
إلــى درٍس فلسفّي وجــــودّي. أعماله  عــاديــة، 
ي: 

ّ
الكل قانونه  آخــر غير  لــقــانــوٍن  ال تخضع 

 العالم ينعكس لديه في أعماٍل 
ُ

الحرية. شكل
بصرية وشعرية، تجد مصادرها في الواقع 
الفارسي،  الشعر  واإلنسان والطبيعة، وفي 

ى عقله ولغته البصرية.
ّ
الذي غذ

ــة«،  ــريــ ــحــ الــ دروب  كـــيـــارســـتـــمـــي،  ــاس  ــ ــبـ ــ »عـ
 استعادٍة كاملة ألعماله السينمائية 

ُ
معرض

ــتــــصــــويــــريــــة، ُيــــقــــام فــــي »مــــركــــز جــــورج  والــ
بــومــبــيــدو الــثــقــافــي« فــي بـــاريـــس، ويستمر 
حــتــى 26 يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــالــتــعــاون 
مة  بن شركة التوزيع الفرنسية MK2، ُمرمِّ
أفـــامـــه، و»مـــؤّســـســـة كــيــارســتــمــي«. تــكــريــٌم 
الـــراحـــل،  اإليـــرانـــي  للسينمائي  اســتــثــنــائــي 

يسعى المهرجان إلى 
العمل على إيجاد دعٍم 

لصنّاع السينما

يقّدم المعرض 
أعماًال لم ُتعرض من قبل 

بعدما جرى ترميمها

تزيد األغذية عالية 
السكر من احتمال اإلصابة 

بأمراض القلب

2223
منوعات

الجميلة« في  الفنون  الــذي درس في »كلية 
ــات، قبل  ــران، وعــمــل فـــي مــجــال اإلعــــانــ ــهـ طـ
ـــ20،  الــ الــقــرن  مــطــلــع سبعينيات  ُيـــخـــرج،  أن 
أفـــامـــا قــصــيــرة ووثــائــقــيــة لــصــالــح »معهد 
حينها،  للناشئة«.  الفكرية  للتنمية  كانون 
ــة، تـــهـــتـــّم بــالــطــفــولــة،  ــيـ ــلـ ــأّمـ ــااًل تـ ــ ــمـ ــ ـــق أعـ

ّ
حـــق

قصير  فــيــلــٌم   ..)1970( والـــزقـــاق«  »الــخــبــز  كـــ
عــن يــومــيــات صــغــيــر، و»املـــســـافـــر« )1974(، 
أول روائـــي طويل لــه، عــن تلميذ فــي مدينة 
إيـــرانـــيـــة صـــغـــيـــرة، دفـــعـــه حــلــمــه بــُمــشــاهــدة 

املنتخب اإليراني في مباراة لكرة القدم إلى 
القيام بمغامرة جريئة. هناك، أيضا، »بدلة 
العرس« )1976(، وخمسة أفام أخــرى، قبل 

إنجازه »التقرير« )1977(.
ــوز الـــشـــبـــاب«  ــ ــنـ ــ ــــبــــرت »كـ

ُ
ــال اعــــت ــ ــمـ ــ هــــــذه أعـ

ــران في  ــ أتـــى معظمها مـــن إيـ لــكــيــارســتــمــي، 
مجّددًا،  فُبعِثت  التلف،  من  لها  ُيرثى  حالٍة 
بــعــد عــمــل هـــائـــل أنــجــزتــه شـــركـــة MK2 في 
فرصة مشاهدة هذه  تيح 

ُ
ت التي  أعـــوام،   10

صدرها في نسخ 
ُ
رّممة، والتي ست

ُ
األفام امل

»دي في دي« قريبا.
بــعــد ثــاثــة أعــــوام عــلــى تــصــويــر »أيـــن منزل 
ــر في  الــصــديــق؟« فــي كــوكــر، وقــع زلـــزال مــدمِّ
القرية،  تلك  تــضــّررت بسببه  ــران،  إيــ شــمــال 
فتوّجه كيارستمي إليها، مع فريق تصوير، 
 بــنــاســهــا، الـــذيـــن عــرفــهــم عن 

ّ
ــل لـــيـــرى مـــا حــ

قرب. هناك، حيث تتجاور الحياة مع املوت، 
الــلــذان ال  الحياة وسحرها،  ويــســود منطق 
الــحــيــاة«  ، أنــجــز »وتــســتــمــر 

ٌ
يوقفهما زلـــــزال

)1991(. في أيام تصويره، الحظ كيارستمي 
بوادر حب بن شابن، ما دفعه إلى تحقيق 
»تحت أشجار الزيتون« )1994(، ثالث أفام 

كوكر، املعروضة في االستعادة.
»لــقــطــة  هــنــاك أفـــــاٌم أخــــرى مــهــّمــة أيـــضـــا، كـــ
بأبطالها  حقيقية  واقــعــة   :)1990( ُمــقــّربــة« 
الحقيقين، يسردها فيلٌم يمتزج فيه الروائي 
ــــــــاٍق يــنــتــحــل شــخــصــيــة 

ّ
بـــالـــوثـــائـــقـــي، عــــن أف

لشّدة  مخملباف،  ُمحسن  املشهور  املــخــرج 
تلك.  بهوّيته   

ً
ــرة أسـ ويستغفل  بــه،  إعــجــابــه 

عــثــر كــيــارســتــمــي عــلــى املـــحـــتـــال واألســــــرة، 
فصنع الــفــيــلــم. عــن هـــذه املــرحــلــة، الــتــي نــال 
تقول  الــعــاملــي،  االعـــتـــراف  كيارستمي  فيها 
معصومة الهجي، ُمعاونته الفنية منذ عام 
ــشــاركــة فــي تنظيم معرض ُصــور 

ُ
2007، وامل

فتح  كيارستمي  »عباس  االستعادة:  في  له 
 على سينما غنية وقديمة في إيــران، 

ً
نافذة

 
ّ
ــم أن وأصـــبـــح فـــي الـــخـــارج شـــعـــارًا لـــهـــا، رغــ
َرين تماما 

ِّ
أسلوبه وعامله، مع كونهما ُمتجذ

ــّيـــتـــن، كــانــا  فـــي الــثــقــافــة والــطــبــيــعــة اإليـــرانـ
ذاتّين تماما«.

ــه، مع  ــ بــلــغ االهــتــمــام الــغــربــي بــأفــامــه ذروتـ
»السعفة الذهبية«  فوز فيلمه »طعم الكرز« بـ
ـــ50 )7 ـ 18 مــايــو/ أيـــار 1997(  فــي الــــدورة الـ
مع  مناصفة  السينمائي،   »

ّ
»كــــان ملــهــرجــان 

»ثعبان البحر«، للياباني شوهي إيمامورا. 
فيه ُمقاربة للموت، وتساؤالت عن الوجود، 
في موضوٍع عبثي، عن رجٍل يريد االنتحار، 
ويــبــحــث عــمــن يــقــبــل بــدفــنــه. بــعــد تــكــريــســه 
ق كيارستمي »ستحملنا 

ّ
كمخرٍج عاملي، حق

الــريــح بــعــيــدًا« )1999(: ُمــهــنــدس يــأتــي إلــى 
مع  معزولة،  كردية جبلية  قرية  من  املدينة 
لــغــزًا حتى   مجيئهم 

ّ
لـــه، ويـــظـــل مــســاعــديــن 

ــا قــّدمــه  ــر مـ ــذا آخــ نــهــايــة الــفــيــلــم تــقــريــبــا. هــ
»محلية«،  نــزعــة  ذات  أفـــاٍم  مــن  كيارستمي 

بصبغٍة إنسانية وعاملية في مدلوالتها.

حاضر أبدي
عــــــن أفــــــامــــــه تـــــلـــــك، كــــتــــب الــــفــــرنــــســــي ـ ذو 
ــور، في  ــل اإليـــرانـــي ـ يــوســف عــشــاق بــ األصــ
»كـــيـــارســـتـــمـــي« )مــــنــــشــــورات »فـــيـــرديـــيـــه«، 
ُيــعــاد  ــاٍل  ــمـ الــــذي ســيــكــون ضــمــن أعـ  ،)2012
ــه األولــــى  ــعــــادة: »أفــــامــ ــتــ إبــــرازهــــا فـــي االســ
ها رؤية تأّملية، 

ّ
تكشف إيــران في العمق. إن

ــاة فــي  ــيـ ــرى والـــحـ ــقــ تــحــتــفــي بــالــطــفــولــة والــ
 جذرّي على 

ٌ
حاضٍر أبدي. بعدها، طرأ تحّول

سينماه )...(. لم يعد ُمخرجا إيرانيا فقط، بل 
الجدران وخارجها،  داخل  سينمائيا عامليا 
اإليراني،  العمق  في  البيوت وخارجها،  في 
 

ّ
كــمــا فـــي الــيــابــان وإيــطــالــيــا، لــيــبــدو فـــي كــل
ر 

ّ
ه في مكانه، ودائما مع هذا التأث

ّ
مكان كأن

الــحــّر بــجــمــالــيــات املـــكـــان، وهــذيــن االنــفــتــاح 
والصفاء«.

إبراهيم علي

يــتــخــذ عـــدد مـــن الــفــنــانــن الــســوريــن بــيــروت 
مــكــانــا إلقــامــتــهــم مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة. يكمن 
ــاج املــهــتــمــة  ــ ــتــ ــ الـــســـبـــب فـــــي أن شـــــركـــــات اإلنــ
بالدراما املشتركة، لبنانية، كما أن التصوير 
أو التنفيذ يتم من لبنان. والواضح أن املوسم 
انفتاح  املقبل سيشهد حضورًا عربيا بسبب 

الشركات على أنواع الدراما العربية.
نادين  زميلته  برفقة  النهار  معتصم  يجلس 
لــتــنــاول الــغــداء فــي واحـــد من  نجيم وابنتها، 
املــطــاعــم الــســوريــة الــتــي ال تــــزال صـــامـــدة في 
بــيــروت، رغــم الــوضــع االقــتــصــادي واملعيشي. 
يــجــســد مــعــتــصــم الــنــهــار ونـــاديـــن نــجــيــم دور 
ــرة«، من  ــ الــبــطــولــة  فــي مسلسل »صـــالـــون زهـ
كــتــابــة نـــاديـــن جـــابـــر، وإخـــــــراج جـــو بــوعــيــد. 
وأعلنت شركة صادق الصباح منتجة العمل 
عن موعد عرضه على منصة »شاهد«، ابتداء 

من األول من أغسطس/آب املقبل.
ع معتصم النهار إقامته بن بيروت ودبي 

ّ
يوز

لــه أصبحت  بالنسبة  بــيــروت  لــكــن  ودمـــشـــق، 
منطقة  فـــي  يــقــيــم  إذ  ــوده،  لــــوجــ األول  ــان  ــكـ املـ

خاّصا بالوقاية، والتزام التعليمات الصحية 
أثناء عــرض األفــام في الصالة«، مؤّكدًا على 
ـــطـــّبـــق بـــحـــزم فـــي يــومــّي 

ُ
 اإلجـــــــــراءات »ســـت

ّ
أن

املهرجان«.
 
ّ
عـــن طبيعته وأهــــدافــــه، يــقــول عــبــد املــنــعــم إن
املهرجان، بنسخته األولى، »يسعى إلى تقديم 
العربية  األفــام  بأهّم  منهٍج سينمائي حافل 
جوائزه  مانحا  وأحدثها،  القصيرة  والدولية 
في فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج، باإلضافة 
إلــــى جــائــزتــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم والــجــمــهــور«. 
مها 

ّ
 أحد األنشطة السنوية التي ُينظ

ّ
ويقول إن

»مركز عشتار لإعام«، بالتعاون مع »جامعة 
ــل بــمــلــتــقــيــات فــنــيــة »تجمع 

ّ
كــلــكــامــش«، يــتــمــث

بـــن الــفــكــر اإلبــــداعــــي والـــســـوق الــســيــنــمــائــيــة، 
اع األفــام، تهدف 

ّ
وبفعاليات ُمخّصصة لصن

إلى تنمية وتطوير مشاريع أفاٍم سينمائية 
واعــــدة، فــي الــعــراق والــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم، 
اع السينما 

ّ
ي لصن

ّ
والعمل على إيجاد دعٍم فن

الــعــراقــيــن، بــإتــاحــة فــــرٍص مــخــتــلــفــة لتنمية 
مــن خــال ورش  البصرية،  ـ  السمعية  املعرفة 
ــــام، والـــنـــدوات، ومـــوائـــد الــحــوار  صــنــاعــة األفـ
املفتوح، ودروس السينما التي ُيلقيها خبراء 

في هذا املجال«.
مــة لــلــمــشــاركــة،  ــقــدَّ

ُ
بــخــصــوص عـــدد األفــــام امل

للمنافسة،  اختيارها  سيتّم  التي  تلك  وعــدد 

بغداد ـ عالء المفرجي

يـــونـــيـــو/  و29   28( ــقـــط  فـ ــنــــن  اثــ يــــومــــن  فــــي 
األولــــــى من  الــنــســخــة  ـــقـــام 

ُ
ت ــزيــــران 2021(،  حــ

»مـــهـــرجـــان الـــرافـــديـــن الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
برعاية  مه »مركز عشتار لإعام«، 

ّ
ُينظ الذي 

إدارتـــه  انتهاء  بمناسبة  كلكامش«.  »جامعة 
»العربي  التقت  اللوجستية،  التحضيرات  من 
املهرجان،  البياتي، رئيس  الجديد« مصطفى 
ــاهـــرة الــســيــنــمــائــيــة  ــتـــظـ الــــــذي حــــــّدد هـــــدف الـ
املواهب  »دعم  بـ  

ً
ا

ّ
متمث الــعــراق،  في  الجديدة 

الـــشـــاّبـــة، خــصــوصــا الـــعـــراقـــيـــة مــنــهــا، سعيا 
األفــام  مــن صانعي  الجديد  الجيل  إلــى منح 
الــازمــة إلظهار ما لديهم من موهبة  الفرص 
ــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي«.  ــذا الـ ــ ــٍم وإبــــــــداع فــــي هـ ــلــ وعــ
يضيف الــبــيــاتــي: »ســيــتــواصــل املــهــرجــان مع 
السينما العاملية، من خال مشاركة أفاٍم عّدة 
ما  البلدان،  ملختلف  الدولية  املواصفات  وفــق 
ُيتيح فرصة كبيرة لتبادل الخبرات واملعرفة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــســيــنــمــا«. ويـــشـــار إلــى 
الجيل  دعـــم  »أهــمــيــة  مــن  انــعــقــاده ينطلق   

ّ
أن

اع السينما والدراما، وال سيما 
ّ
الشاب من صن

وأصحاب  واألكاديمين  واملتخّرجن  ب 
ّ

الطا
ل عليهم كثيرًا في االرتقاء  عوِّ

ُ
املواهب، الذين ن

بهذه الصناعة الحيوية إلى مصاف العاملية«. 
 دعــــم تــلــك الـــطـــاقـــات الـــشـــاّبـــة »يــبــدأ 

ّ
ويــــرى أن

أي  لها،  منبر  وتوفير  اكتشافها،  مرحلة  مــن 
املهرجان، لعرض نتاجاتها«.

ورّدًا على ســـؤاٍل عــن أســبــاب إقــامــة املهرجان 
ي كورونا وتداعياته، 

ّ
في هذا الظرف، مع تفش

يشير محمد عبد املنعم، مدير املهرجان، إلى 
ت  قرِّ

ُ
ر كل اإلمكانيات التي أ

ّ
 هذا األخير »وف

ّ
أن

الـــوبـــاء، بوضعنا منهجا  ــب 
ّ
تــجــن بــخــصــوص 

األشرفية إلى جانب عائلته، ويعمل وفق آلية 
خاصة من بيروت، بعدما ارتفعت أسهمه في 
أكــثــر من  ببطولة  وقـــام  عــامــن،  منذ  التمثيل 
خمسة أعمال درامية ُمشتركة، منها »خمسة 
ونـــص«، ومــؤخــرًا »خـــرزة زرقـــا« الــذي يعرض 
إلى مشاركته بطولة »صالون  حاليا، إضافة 
زهـــرة«. وال يتبعد قصي خولي عــن معتصم 
النهار فــي تقسيم إقامته بــن بــيــروت ودبــي، 
والواليات املتحدة األميركية، وزيارات سريعة 
ــح أن خــولــي  ــ ــواضـ ــ ملـــســـقـــط رأســـــــه دمــــشــــق. الـ
اللبنانية،  العاصمة  فــي  وجـــوده  مــن  سيعزز 
بعدما وقع عقدًا مع شركة الصّباح، وينتظر 
ــا في  الــبــت فــي مسلسل جــديــد ملــوســم الـــدرامـ
رمـــضـــان 2022، بــعــد نـــجـــاح كــبــيــر حــقــقــه في 
املوسم. وقبله في »ال  »عشرين عشرين« هــذا 
حكم عليه«، من كتابة بال شحادات، وإخراج 

فيليب أسمر.
للحضور  فهد  عابد  زميلهما  يتهيأ  وكــذلــك، 
ــــي يــا 

ّ
إلـــــى بــــيــــروت لـــتـــصـــويـــر مــســلــســل »شــــت

بــيــروت«، مــن كتابة بــال شــحــادات، وإخـــراج 
إيلي سمعان، بعدما عــاد فهد إلــى العمل مع 
شركة الصّباح، وفشل مسلسله األخير، »350 
غرام«، من كتابة نادية األحمر وإخراج محمد 

لطفي، وبطولة فهد وكارين رزق الله.
كــذلــك، يــعــود املــمــثــل بــاســل خــيــاط قــريــبــا إلــى 
بموسم  درامــيــة خاصة  بأعمال  للبت  بيروت 
رمضان 2022، وأمامه تصوير مسلسل »ظل« 
كــتــابــة رضـــا حــامــد، وزهــيــر املـــا، الـــذي أوقــف 
تـــصـــويـــره فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، بعد 
دخـــول لبنان فــي فــرض اإلغـــاق الــتــام، وعــدم 
ــتــــاج )مــفــيــد الـــرفـــاعـــي( من  تــمــكــن شـــركـــة اإلنــ
استصدار التصريحات الخاصة. وكان املنتج 
مــفــيــد الــرفــاعــي قـــد أعــلــن فـــي تــصــريــح ســابــق 

قريبا.  املسلسل  تــصــويــر  أو  تنفيذ  نيته   عــن 
ويــتــنــقــل املــمــثــل الــــســــوري خـــالـــد الــقــيــش بن 
بــــــيــــــروت ودمـــــــشـــــــق، إلتــــــمــــــام مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــتـــي يــــشــــارك ضــمــنــهــا، وكـــذلـــك  املـــســـلـــســـات الـ
زميله محمد األحمد الــذي شاركه مؤخرًا في 
إخـــراج فيليب أسمر.  مــن  »لــلــمــوت«،  مسلسل 

»للموت«  لـ  املنتجة  فيلم  إيغل  وتعمل شركة 
على فكرة جزء ثان.

املمثل باسم ياخور أيضا، يحضر في بيروت 
فــتــرة وأخـــرى. ورغـــم قلة أعماله العربية  بــن 
املــشــتــركــة، يــقــســم إقــامــتــه بـــن دبــــي وبــيــروت 
ودمشق. وكذلك األمر بالنسبة لزميله مكسيم 

خليل املقيم في باريس حاليا، ويزور بيروت 
خــــال األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، بــنــاء عــلــى عـــروض 

خاصة للمشاركة في أعمال درامية.
مكسيم  جمع  مشترك  مسلسل  آخــر  أن  يــذكــر 
خليل وماغي بوغصن كان »أوالد آدم«، كتابة 

رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

ــقـــول مــديــر  ــفــــرز والـــتـــحـــكـــيـــم، يـ ــان الــ ــن لـــجـ ــ وعـ
شاهدة والفرز 

ُ
املهرجان: »بعد إكمال عملية امل

فة من السيناريست 
ّ
من قبل لجنة خاّصة ـ مؤل

والء املــــانــــع ومــــديــــر الـــتـــصـــويـــر عـــمـــار جــمــال 
الــقــره لوسي  الجميلة قيس  الــفــنــون  وأســتــاذ 
ـ شاهدت 416 فيلما من 42 دولــة، تــّم اختيار 
لــلــمــســابــقــة  دولــــــــة   23 مـــــن  ــقــــط  فــ فـــيـــلـــمـــا   50
الــرســمــيــة، ولــلــتــنــافــس عــلــى الـــجـــوائـــز«. وعــن 
ــــام، يشير  األســــس املــعــتــمــدة فــي اخــتــيــار األفـ
املــهــرجــان   »إدارة 

ّ
أن إلـــى  املــنــعــم  مــحــمــد عــبــد 

وضــعــت شـــروطـــا فــنــيــة ومــهــنــيــة وأكــاديــمــيــة، 
بــالــتــعــاون مــع شخصيات مــهــّمــة فــي الــوســط 
السينمائي، ليتّم االختيار وفق أسس وقواعد 
ــــذوق الــعــام  ومــعــايــيــر رصــيــنــة، مـــع مـــراعـــاة الـ
واألعراف السائدة في املجتمع العراقي، وعدم 

تجاوزها«.
بالنسبة إلى لجنة التحكيم، اختير أعضاؤها 
 الـــســـابـــع، وســتــكــون 

ّ
مـــن مــتــخــّصــصــن بــالــفــن

واملمثلة سهى طه سالم،  األكاديمية  برئاسة 
ــة ُمــــــــدّرس الــســيــنــمــا عـــبـــد الــبــاســط  وعـــضـــويـ
ــر الـــتـــصـــويـــر شــكــيــب رشـــيـــد.  ــديــ ــمـــان، ومــ ــلـ سـ
املنعم،  قــال عبد  كما  االفــتــتــاح،  فيلم   

ّ
أن علما 

 ،The Shoot بــعــنــوان فــيــلــمــا عــراقــيــا  ســيــكــون 
يتناول جانبا من معارك الجيش العراقي ضّد 
لت بالنصر. وعّما إذا كانت إدارة 

ّ
»داعش«، تكل

املهرجان قد وضعت استراتيجية مستقبلية 
ــل بــفــتــح شــــراكــــات حقيقية  ــأمـ ــه، يــجــيــب: »نـ لــ
مـــع مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة عــاملــيــة، لــنــواكــب 
مــا تقّدمه هــذه املهرجانات مــن خــبــرات فنية، 
ــاع السينما 

ّ
آفـــاق تــعــاون تمنح صــن وإيــجــاد 

لارتقاء  منٍح  بتقديم  أكبر،  فرصا  العراقين 
بالفنون السينمائية، ما سيشّكل حافزًا كبيرًا 

لدورات مقبلة، بمستويات أعلى«.

ممثلون سوريون: بيروت إقامة شبه دائمة»مهرجان الرافدين السينمائي« في دورة أولى طموَحة
تحولت العاصمة اللبنانية 

بيروت إلى مركز إقامة 
مجموعة من الممثلين 
السوريين الذين يشكلون 

نواة الدراما العربية 
الُمشتركة

يارا حسين

يــعــتــقــد الــخــبــراء أن اســتــهــاك الــســّكــر هـــو السبب 
املزمنة.  األمـــراض  من  وللعديد  للسمنة  الرئيسي 
يوجد السكر املضاف في أكثر املنتجات الغذائية، 
حــتــى غــيــر املــتــوقــعــة مــنــهــا، كــالــخــبــز والــصــلــصــات 
وتوابل السلطة والفاكهة املجمدة. فما هي أضرار 

السكر على الصحة؟ 
عتبر زيادة الوزن من املخاطر الكبيرة التي تنتج 

ُ
ت

ضاف، إذ تحتوي األطعمة 
ُ
امل عن استهاك السكر 

ــلـــى نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن  ــــات الـــســـكـــريـــة عـ ــــروبـ ــــشـ واملـ
السعرات الحرارية الفارغة، بمعنى أنها ال تعطي 
أي فائدة غذائية، لذلك يؤدي استهاك الكثير منها 
إلــى زيــادة الــوزن. كما أن تناول الكثير من السكر 
يعطل إشارات هرمون اللبتن )هو الهرمون الذي 
يعزز الشعور باالمتاء(، ما يؤدي إلى اإلفراط في 

تناول الطعام وزيادة الوزن.
وتزيد األنظمة الغذائية عالية السكر من احتمال 
اإلصابة بأمراض القلب، وهي السبب األول للوفاة 
العالم. وأظهرت دراســة نشرتها  في جميع أنحاء 
مجلة diseases Progress in cardiovascular أن تناول 
السمنة وااللتهابات  إلى  يــؤدي  السكر  الكثير من 
وارتفاع مستويات الدهون الثاثية وضغط الدم، 
وجــمــيــع عـــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب. 
جــريــت عــلــى أكــثــر من 

ُ
ــة أمــيــركــيــة أ وخــلــصــت دراســ

30 ألــف شخص، إلــى أن أولــئــك الــذيــن يستهلكون 
17-21% من السعرات الحرارية من السكر املضاف 

القلب بنسبة  بــأمــراض  لــلــوفــاة  أكــبــر  لديهم خطر 
38% مقارنة بأولئك الذين يستهلكون 8% فقط من 

السعرات الحرارية من السكر املضاف.
وترتبط السكريات املضافة، خاصة من املشروبات 
ا باإلصابة بمرض 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط املحاة بالسكر، 

الــدراســات أن تناول  السكري من النوع 2، وبينت 
مــشــروب واحــــد مــحــلــى بــالــســكــر يــومــًيــا، يــزيــد من 
مــخــاطــر اإلصـــابـــة بــمــرض الــســكــري بنسبة %13، 
بــغــض الــنــظــر عــن تسببها بـــأي زيــــادة فــي الـــوزن. 
السكري  اإلصــابــة بمرض  السكر من خطر  ويزيد 
بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، فــالــخــطــر املــبــاشــر 
بسبب تــأثــيــر الــفــركــتــوز عــلــى الــكــبــد، بــمــا فــي ذلــك 
ــنـــي وااللــــتــــهــــابــــات ومـــقـــاومـــة  تـــعـــزيـــز الـــكـــبـــد الـــدهـ
ــا الــخــطــر غــيــر املــبــاشــر، فــيــأتــي من  األنــســولــن. أمـ
خــال املساهمة فــي زيـــادة الـــوزن وزيـــادة الدهون 

في الجسم. 
كما أن تناول السكر يعرض البشرة إلى الشيخوخة 
املبكرة؛ ألن السكر يرتبط بالبروتينات في مجرى 
الــدم، ما يــؤدي إلى تكوين منتجات نهائية تضر 

بــإنــتــاج الـــكـــوالجـــن واإليـــاســـتـــن، وتــتــســبــب في 
تــجــعــد الــجــلــد وتــيــبــس الــخــايــا. الــنــظــام الــغــذائــي 
األطعمة  ذلــك  فــي  بما  املــكــررة،  بالسكريات  الغني 
واملـــشـــروبـــات الــســكــريــة، يـــزيـــد مـــن إفـــــراز الـــزيـــوت 

والهرمونات املسببة لحب الشباب. 
الكوكاين،  الجسم تأثير  السكر على  يشبه تأثير 
وهــو املــســؤول عــن التقلبات املــزاجــيــة، ألنــه يحفز 
ــادة كــيــمــيــائــيــة فــــي الـــدمـــاغ  ــ ــ ــراز الــــدوبــــامــــن )مـ ــ ــ إفـ
من  املــزيــد  أجسامنا  فتنتج  بــالــســعــادة(،  تشعرنا 
الرغبة  إلـــى  تــقــودنــا  الــتــي  الــدوبــامــن  مستقبات 
فــي تــنــاول املــزيــد مــن الــســكــر، مــا يـــؤدي إلــى حلقة 
مفرغة من استهاك هــذه املــادة. وعند اإلقــاع عن 
السكر، تصاحبه أعــراض انسحابية، مثل التهيج 
واالكتئاب والقلق والتعب املزمن، ملدة قد تصل إلى 

أسبوعن.
ويتسبب السكر في إضعاف جهاز املناعة، فتناول 
ــا الــــدم  ــرام مـــنـــه يــخــفــض مــــن كــــفــــاءة خـــايـ ــ 100 غــ
الــبــيــضــاء فــي قــتــل البكتيريا ومــكــافــحــة األمـــراض 
والعدوى بنسبة تصل إلى 50%، وهذا التأثير قد 

يستمر لعدة ساعات بعد االستهاك. 
وقد ربطت دراســات بن اإلفــراط في تناول السكر 

وزيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
تناول  بتقليل  العاملية  الصحة  منظمة  وتــوصــي 
السكريات إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات 
يــعــادل 25 غراما  مــا  أي  التي نتناولها،  الــحــراريــة 
يوميا )ما ال يزيد عن 5 ماعق صغيرة من السكر 

للبالغن يومًيا(.

في كّل البيوت وخارجها

يشارك عابد فهد في مسلسل »شتي يا بيروت« )فيسبوك(

تناول السكر 
يعرض البشرة 
إلى الشيخوخة 
)Getty( المبكرة

تلتزم إدارة المهرجان بسبل توفير الوقاية من فيروس كورونا )األناضول(

)Getty/اقترح في أفالمه رؤية »محلية« ذات طابع إنساني )ليوناردو سيندامو

تحت عنوان »عباس كيارستمي، دروب الحرية«، يقام معرُض استعادٍة كاملة ألعمال المخرج 
اإليراني السينمائية والتصويرية، في »مركز جورج بومبيدو« الباريسي

عبّاس كيارستمي

السّكر والسعرات الحرارية الفارغة

فنون وكوكتيل
معرض

صحة

رصدمتابعة

لم تقتصر استعادة أعمال 
عباس كيارستمي على 

أفالمه وحسب، إذ كان 
شاعرًا، وفوتوغرافيًا. 

قال مرّة: »أْن أكون صانع 
أفالٍم وُمصّورًا وشاعرًا 
في الوقت نفسه: هذا 

من دوافع الحياة، للقيام 
بشيٍء كّل يوم، في السينما 

أو التصوير الفوتوغرافي 
أو الشعر. هذا ليس خيارًا، 

بل أمرٌ ال مفرّ منه«. 
حتّى رحيله، لم يتوّقف 

كيارستمي أبدًا عن ممارسة 
التصوير الفوتوغرافي. 

م معرٌض لُصور  لذلك، يُنظَّ
له، لم ُتعرض سابقًا.

ليس خيارًا
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اشــتــرك،  كــمــا  وعــضــًوا بالجمعّية اآلســيــوّيــة. 
سنة 1881، في »املهمة العلمّية« بتونس، رفقة 
العالم رينيه كانات )1852ـ ــ 1937(، املتخّصص 
ــّك شــيــفــراتــهــا. كــانــت  فـــي الــلــغــات الــقــديــمــة وفــ
عربّية  كتابات  استكشاف  فــي  ل 

ّ
تتمث املهّمة 

والتينّية، ُرسمت على آثاٍر اكتشفوها أّيامها 
فــي مــديــنــة الـــقـــيـــروان.  وُيـــذكـــر لــغــاســان هــذا 
 حياته، 

َ
ــفــه، نهاية

َ
املــوقــف اإليــجــابــّي الـــذي َوق

عندما شّجع حكومة االستعمار على السماح 
كــمــا أصـــدر  بـــالـــَحـــّج،  الــجــزائــريــن  للمسلمن 
 أســبــوعــّيــة 

ً
قــبــْيــل وفـــاتـــه، ســنــة 1899، جـــريـــدة

ـــصـــيـــح«، 
ّ
ــلـــق عــلــيــهــا اســـــم: »الـــن حـــكـــومـــّيـــة، أطـ

الجزائرّية.  بالّدارجة  ر  حرَّ
ُ
ت مقاالتها  وكانت 

وتوفّي بالجزائر العاصمة.
كـــتـــاًبـــا  ــــان  ــاســ ــ غــ أصـــــــــدر   ،1869 ــة  ــنــ ســ ــــي  فــ
ـــه: »الــدلــيــل املـــوجـــز لألجنبي 

ُ
ــا عـــنـــوان وصــفــّيً

ــوال  ــ ــو بــمــثــابــة عــــــرٍض ألحـ ــ فــــي تــــونــــس«، وهـ
اإليــالــة الــتــونــســّيــة، تــحــت حــكــم الـــّصـــادق بــاي 
السياسّي  لنظامها  ق  ــطــرُّ

َ
وت  ،)1883 ـــ   1813(

والـــقـــضـــائـــّي واملـــجـــتـــمـــعـــّي وبـــعـــض جـــوانـــب 
 
ً
ها صعبة

َ
حياتها االقتصادّية، التي كانت وقت

بسبب الّديون الذي أثقلت كاهل الدولة. وفي 
 

ّ
 بأسلوبه الــواضــح كل

َ
هــذا »الــدلــيــل«، َوَصـــف

معالم املدن الكبرى وأحياِئها وعدد سّكانها، 
ألــف ساكٍن من  العاصمة تعّد مئة  فقد كانت 
ــطــّرق 

َ
ت املسلمن والــيــهــود واملــســيــحــيــّن، كما 

عالم.
َ
إلى ما فيها من املرافق وامل

الـــعـــادات  الــفــرنــســي  املـــتـــرجـــم  ن هــــذا  وقــــد َدوَّ
والتقاليد وأنماط اللباس والطعام واملسارح 
والطرقات، وهو ما يجعل منه وثيقة تاريخّية 
ــهــا طــريــفــة ملـــا تتضّمنه 

ّ
لــيــســت نــــــادرة، ولــكــن

: حول 
ً

ــقــيــيــدات فــرديــة، مــثــا
َ
مــن ماحظات وت

حياة املساجن داخل سجن »الكراكة« بحلق 
الــــوادي، وطـــرق تنفيذ حكم اإلعــــدام، وأخــاق 
، وعـــــــدم تــــــــوّرع الــــرجــــال 

ّ
ــبــــاســــهــــن الـــنـــســـاء ولــ

عـــن مـــعـــاقـــرة الـــخـــمـــور، وغـــيـــرهـــا مـــن ظــواهــر 
الــحــركــة االجــتــمــاعــّيــة. كــمــا أنـــه أثــبــت الــعــديــد 
مـــن املــعــطــيــات الـــتـــي تـــنـــدرج ضــمــن املــقــاربــة 

لنا  ونقل  األولــى،  بداياتها  في  اإلثنوغرافية، 
ما كان سائًدا في املدن التونسية من العبارات 
ت الـــقـــول املــســتــخــدمــة. وقــد 

ّ
املــحــكــّيــة وســـجـــا

والكلمات  الــعــبــارات  هــذه  استقصاء  حــاولــنــا 
اليوم في  يــزال ُيستخدم   جلها ال 

َّ
أن فوجدنا 

الدارجة التونسّية.
ــــف غـــاســـان مــعــجــًمــا من  ـ

ّ
ــك، أل ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ

ــبــت فيه 
ّ
جــزأْيــن تضّمنا آالف املــداخــل التي ُرت

َحــســب األلــفــبــاء الــفــرنــســي )ولـــيـــس الــعــربــي(، 
الجاهزة  الــعــبــارات  مــن  العديد  أْوَرد فيه  وقــد 
والــتــعــالــقــات الــنــحــوّيــة )األفـــعـــال مــع الــحــروف 
الـــتـــي تــنــاســبــهــا(، فـــي الــلــســان الــفــرنــســّي مع 
الــعــربــي، وهــو مــا جعل املداخل  ِذكــر مقابلها 
تهّم  التي  بالتفاصيل  ومثقلة  ا  نسبّيً طويلة 
لهم  َوّجـــه  الــذيــن  الجمهور  وهــم  املستعربن، 
عجم من 

ُ
امل العمل، وال تعني مستشيري  هــذا 

من الَعرب.
ّ
فن أو املتعل

ّ
املثق

وقـــد اســتــهــل غـــاســـان مــعــَجــمــه هـــذا بمقدمة 
العربي وتصريف األفعال،  النحو  عن مبادئ 
العاِلم سيلفستر دي  مستفيًدا مما جاء لدى 
جـــداول  تفصيل  مــع   ،)1840 ـــــــ   1782( ســاســي 
ــة واملــهــمــوزة واملــضــاعــفــة. وقــد 

ّ
األفــعــال املــعــتــل

نجم الدين خلف اهلل

التاسع عشر،  القرن  ينيات 
ّ
في ست

وبــــعــــد احــــتــــال فـــرنـــســـا لــلــجــزائــر 
ونــشــاطــهــا الــقــنــصــلــّي والــتــجــاري 
لَبسط نفوذها على تونس واملغرب، ازدهرت 
أســــفــــار فــــئــــاٍت مــــن املــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـّي نــحــو 
ف هــذه الفئات مــن عساكر 

ّ
الــُبــلــدان. تتأل هــذه 

ــن الـــتـــّجـــار  ــ االحــــــتــــــال، إلــــى جــــانــــب لــــفــــيــــٍف مـ
ــعــّمــريــن«، كــمــا كـــان ُيــطــلــق عليهم آنـــذاك، 

ُ
و»امل

واســُمــهــم الــحــقــيــقــي: »مــســتــعــمــرون«، وبعض 
الذين ضاقت بهم بادهم، فلجأوا  املنحرفن 
إلى تونس فراًرا من الَعدالة. وكان ال بّد لهؤالء 
من »دليل سياحّي« يعّرفهم بخصائص البلد 
عاداته  إلــى  ويهديهم  والعمرانّية  الجغرافية 
»الــدلــيــل«، لم يظهر   مفهوم 

ّ
أن وأنظمته، رغــم 

وقتها بشكل ناضٍج.
املــهــمــة إدوارد غــاســان )1840  لــهــذه  تــصــّدى 
ــســطــنــطــيــنــيــة 

ُ
ق بــمــديــنــة  ُولـــــد  الـــــذي  ـــ 1900(،  ـــ ـ

م العربّية هناك حتى 
ّ
الجزائرية. وكان قد تعل

أتقنها، وهو ما َمّكنه من االضطاع بوظيفة 
ـــــمـــــان«، والــكــلــمــة 

ْ
مـــا كـــان ُيــســّمــى آنـــــذاك: »َدَرغ

ُمــتــرجــم  ــان«، أي:  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ـ
ُ
ملــــفــــردة: »ت ــريـــف  ـــحـ

َ
ت

لـــدى الــقــنــصــلــّيــة الــفــرنــســّيــة بــتــونــس وقبلها 
 

ً
ــُصــا

ْ
ــن

ُ
ــه ق

َ
بــالــَجــزائــر. أنــهــى غـــاســـان مــســيــرت

باسل األمين

عطَي كاتبًا دفترًا فارغًا
ُ
أن ت

غلق أبواَب جحيِمِه
ُ
 ت

ْ
هذا يعني أن

م.
َ
وتفتَحها على العال

¶ ¶ ¶

 وأنا ذاَك الغزيُر
اعاُت

ّ
وتلَك الفق

تي
ّ
ال

كانت في األصِل
ِنداءات األسماْك.

¶ ¶ ¶

عف
ّ

 الُحزِن والوهِن والض
َ

 يا رجال
 ضوُء الّسيِف

َ
َلقْد كان

دمعكم العالق
في دماِء العالم.

¶ ¶ ¶

 عينيِك
َ

 مثل
َ

ويل
ّ
 الط

َ
ريق

ّ
 الط

ّ
 وألن

لْم أجتزُه
 

ْ
بل

 فيه.
ً
ِصرُت شجرة

¶ ¶ ¶

 فردًا إلى هذا الحّد؟
ُ
 كيف صاَر اإلنسان

موا نوَر الّدهشِة إلى أيِّ درجٍة رمَّ
ورِة

ّ
 الث

َ
وحّولوا زمن

إلى يوٍم واحٍد يكّرر نفسه

وارع.
ّ

 زمامير ال تخفُت في الش
َ

مثل
دن؟

ُ
 اإلنساِن طوَب امل

َ
 جعلوا من

َ
كيف

قبلة
ُ
ومن املدن مقبرة األّيام امل

 القلِب األحمِر النابِض
َ
ومن

 في قعر كوِب قهوة
ً
تفا

رًا في األمس
ّ

محض
باردًا في الّصباح.

¶ ¶ ¶

ني كاتب
ّ
 أشعُر بأن

 كيف أبدأ شيئًا
ُ

ني أعرف
ّ
فقط ألن

 أنهيه!
َ

 كيف
ُ

وال أعرف
¶ ¶ ¶

 ومن ثّم
ذي صاَر جسدًا

ّ
 ال

ُ
ه القلق

ّ
إن

بُه
ُ
 وأنا أطل

ُ
ه الغرق

ّ
كأن

 في ماء بحرِك
َ
أبتاُع زورقًا فقط لكي أقفز

 فقط 
َ
وأبيَع الحياة

كي أرتدي قلقًا تحيكينُه بيديِك.
¶ ¶ ¶

 يداِك
والورد
كاُهما

روٌح
ضئيلة.

¶ ¶ ¶

ُه لم يُكن في املرآِة شخٌص غيرَك
ّ
ألن

معجٌم يغّطيه الغبار إلى جانب عمله في 
قنصلياٍت فرنسية بتونس 

والجزائر، ووضعه 
كتبًا للسيّاح الغربيين، 

دّون المترجم الفرنسي 
معجمًا يبدو اليوم 

أشبه بكنٍز مجهول. إذ 
جمع فيه لطائف من 
الضاد واستخداماتها، 

وإضاءات على لهجات 
المغرب العربي، مع 

تحليٍل لمواّده الزاخرة

بينما كان الزعماء 
يسعون لـ»طرد الشعب 

من التاريخ«، ساد عربيًا 
شعار »األدب في 

خدمة المجتمع«. 
لكّن المجتمع لم 

يستفد من تلك 
الخدمة بشيء

طريٌق لم أجتزُه بل ِصرُت شجرًة فيه

بينما كان الشعب يُطرد من التاريخ

إدوارد غاسالن  من السياحة االستعمارية إلى االشتغال اللغوي

كتب دليًال سياحيًا 
تضّمن مالحظاٍت حول 

طبائع العيش بتونس

لماذا تلحق شرائح 
كبيرة من المثّقفين 

بشعارات السلطة؟

يكّمل معجُمه مشاريع 
بدأتها المعاجم التي 

ُوضعت قبل النهضة

ـ  المعجمية  األعــمــال  عــّد  يمكن  هــل 
كالذي وضعه إدوارد غاسالن ـ مساعدًة 
عبر  سيطرته  يبسط  حتى  لالستعمار 
مجهود  ــه  أن أم  اللغوية؟  المعرفة 
السياسي؟  بالتوظيف  له  صلة  ال  علمّي 
فالرّجل  مفارقة:  أمــام  اإلجابة  تضعنا 
الضاد.  به  اغتنت  إنجازًا  بمعجمه  قّدم 
المعاجم  ــذه  ه مثل  اســتــخــدام  لــكــّن 
لبسط النفوذ وَفْرنَسة اإلدارة، عبر انتقاء 
المصطلحات، هي ممارساٌت مفهومة 
على  بالمعرفة،  السلطة  عالقة  فــي 

النحو الذي حّدده ميشال فوكو.

مفارقات المعرفة والسلطة

2425
ثقافة

إضاءة

نصوص

إطاللة

فعاليات

حكّيات 
َ
َحرص بشيٍء من الَهَوس على ِذكر »امل

اإلقليمية«، جــاهــدًا فــي وضــع مــا تناهى إليه 
منها مــن املــشــرق واملـــغـــرب، مــع تــركــيــزه على 
لهجتي الجزائر وتونس اللتْن كان يتقنهما.

ــــى من  وقـــد ذكـــر غـــاســـان، فـــي الــصــفــحــة األولـ
ه سيثبت فيه املصطلحات الفرنسّية 

ّ
معجمه أن

الــخــاّصــة بــالــعــلــوم والــفــنــون والــصــنــائــع، مع 

قاء
ّ

كتبَت لنفسَك عن عسِل الش
وأّيام الّصمت والّسكينة.
 أنَت

َ
يجُب عليَك أن تكون

ذي لم ترُه جّيدًا
ّ
خَص ال

ّ
الش

ع.
ّ
سيِم املتقط

ّ
على أن تخرَج باحثًا عنُه في الن

ي
ّ
عَر ومن ثّم غن

ّ
 أنَت الش

ْ
ُكن

 الّريح عن شجرة
ُ
ال تبحث

اب
ّ
بل عن صدِر الحط

عن مكاٍن خرَجت منُه
 وحيدة.

ً
داشرة
¶ ¶ ¶

ِرد أن أقرأ
ُ
حن كتبُت لم أ

أردُت فقط أن أسمَع
جدِة

ّ
 صوُت الن

َ
إذا ما كان

واضحًا بما فيِه الكفاية.
¶ ¶ ¶

ً
هوَر مّيتة

ّ
 الز

َ
في الّسينما ال يصّورون

 وماتت
ّ

في الحياة، لم أقنِت زهرة إال
 سبَب موتها

ُ
وكنُت ال أعرف

فيلمًا عن وجهِك  يــصــّورون  لهذا سأجعلهم 
ويديِك 

هما لن يذُبا
ّ
صّدق وهم أن

ُ
لكي أ

إذا ما قبلتهما بفمَي الحقيقّي.
)شاعر من لبنان( 

الاتيني،  بالحرف  العربية  مقاباتها  سخ 
َ
ن

من، طبًعا بعد 
ّ
حتى يسهل نطقها على املتعل

الــفــوارق  َبعض  وِذكـــر  العربية  إلــى  رجمتها 
َ
ت

ــة،  ــيـ ــلـــدان اإلســـامـ ــبـ ــالـ ــة الــــخــــاّصــــة بـ ــوّيـ ــهـ الـــجـ
وإعـــــــراب الـــكـــلـــمـــات، وتـــحـــديـــد جــنــس املـــفـــردة 
وجمعها واملــصــادر وأســمــاء الــزمــان واملــكــان. 
كما وعد بأنه سيذكر معاني الكلمات حسب 
الداللّية، مع ذكر شواهد  السياقات والحقول 
أي:  النحوّية«،  »العربية  سّماه  مّما  مــأخــوذة 
إلــى جانب مختارات  الــقــرآن،  الفصحى، ومــن 
مــن مــقــّدمــة ابـــن خــلــدون وأعــمــال ابـــن بطوطة 
وأبــي الــفــداء إسماعيل. وأخــيــرًا، ذكــر الفوارق 
الـــجـــهـــوّيـــة بـــن بـــلـــدان املـــشـــرق واملــــغــــرب، مع 
ــلـــى الــــجــــذر اإليـــتـــيـــمـــولـــوجـــي  الـــتـــنـــصـــيـــص عـ

للكلمات العربية واألجنبّية.
ــه، ورغــــم طـــول مــعــجــمــه، لـــم يــتــمــّكــن من  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
إال

الــوفــاء بــهــذا »الــبــروتــوكــول« التعريفّي، الــذي 
حّدده لنفسه بنفسه. كما أنه بناه على جدلية 
فـــي طبيعة  الــفــصــيــح والـــــــدارج، دون تــدقــيــٍق 
ـــهـــمـــا مـــتـــداخـــان 

َ
ــد مــنــهــمــا، ف ــ  كــــل واحــ

ّ
ِســــجــــل

لـــم يــتــواصــل  الــعــمــل  ــذا   هــ
ّ
 أن

ّ
مــتــشــابــكــان. إال

ولــم ُيــحــنَّ بعد وفــاة صاحبه، وهــو مــا جعل 

الــبــاحــث الــلــبــنــانــي أحــمــد بــيــضــون يــقــول في 
دراســــة لــه عــن مــعــاجــم الــقــرن املـــاضـــي: »وأّمــــا 

اسان، فا نعرف له عقًبا«.
َ
غ

 َمــجــهــول، يــتــضــّمــن لطائف 
ٌ
هـــذا املــعــجــم كــنــز

املعاصرة،  واستخداماتها  الضاد  عن  عديدة 
أن   

ّ
إال القديمة،  املعاجم  حوته  ما  تكّمل  التي 

ُيــجــرى على مختلف  أن  بــد  ا ال   تحليلّيً
ً

عــمــا
مــــواّده الـــزاخـــرة، حــتــى تــعــود تــلــك املعلومات 
ــوء. وقــــد يــكــون مـــن املــفــيــد  الـــداللـــّيـــة إلــــى الـــضـ
ــض الغبار 

ْ
ــف

َ
الــعــوُد إلـــى مــثــل هـــذه املـــدّونـــة ون

عنها لــبــيــان طـــوٍر مــن أطــــوار الــضــاد فــي تلك 
الــعــهــود الــتــي ســبــقــت الــنــهــضــة، كــمــا رسمته 
ريــشــة مـــاحـــٍظ أجــنــبــي، بــمــا فـــي أحــكــامــه من 
 
َ
 عـــن

ّ
ــل ــعــ مـــعـــايـــيـــر وتـــعـــلـــيـــقـــات ومـــــواقـــــف، ولــ

أبناء  أن تبصر ما ال تبصره عيون  األجنبي 
 ماحظاته جزئّية، ال تقلب 

ّ
البلد. ولكن ستظل

ما هو متعارف عليه.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

 شذرات سريعة نسّميها قصائد

األدب خارج الخدمة

فيلم  األحد  غد  بعد  مساء  من  السابعة  عند  بيروت  في  مزنة«  »منّصة  تعرض 
)الصورة(.  شمعون  وجان  مصري  مّي  للمخرجين   )1988( الحرب  جيل  بيروت: 
الشباب  العمل حياة وأحالم ومخاوف من خالل شهادات ثالثة أجيال من  يتناول 
عن  حول  إضــاءة  مع  اللبنانية،  األهلية  الحرب  يعايشون  مختلفة  خلفيات  من 

بدايتها وأسبابها.

تنطلق صباح األربعاء المقبل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
العاصمة المصرية، والتي تتواصل حتى منتصف الشهر المقبل. اختار المنّظمون 
الروائي يحيى حّقي شخصية للمعرض، كما يُقام العديد من الفعاليات احتفاًء 

بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة )الصورة(، والشاعر صالح عبد الصبور.

ضمن تظاهرة ربيع الجسد في »مدينة الثقافة« بتونس وتتواصل حتى األحد، 
يُعرض على خشبة مسرح »أوبرا تونس« عند الخامسة والنصف من مساء اليوم 
الغيتار،  الرقص والعزف على  بين  يجمع  الذي  هشام شبلي  لـ  )الصورة(  سقوط 
عرضا  غدًا  يقّدم  كما  زليط،  حافظ  لـ  الحصاد  طقوس  صابة:  عرض  ويعقبه 

المساء لـ أمل فارجي و100 برد لـ حسام الدين عاشوري.

تحرير الفالحة، الزراعة من أجل التحرير عنوان ندوة افتراضية ينّظمها »الملتقى 
يتحّدث  الجمعة.  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  عّمان  في  العربي «  التربوي 
في الندوة سعد داغر، وفيفيان صنصور، ومحمد أبو جياب حول الزراعة في 

فلسطين، في إطار عالقتها العضوية بالتعلّم/ التحرّر. تدير الندوة سيرين حليلة.

D D

ممدوح عزام

تتناول  الــتــي  النظريات  فــإن  الغالب  فــي 
بـــالـــوســـط  عـــاقـــتـــهـــا  ــيــــث  حــ مـــــن  األدب 
االجــتــمــاعــي القــــت مــنــذ بـــدايـــة اســتــقــال 
ــًا لـــدى  ــ ــعـ ــ ــــاد الـــعـــربـــيـــة رواجـــــــــًا واسـ ــبـ ــ الـ
ــاد. كــانــت حركة 

ّ
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــنــق

الــتــحــّرر الــعــربــيــة فــي طـــور االنــتــصــارات 
الوطنية،  األصــعــدة  عــلــى  قتها 

ّ
حق الــتــي 

حــيــث تــمــّكــنــت مــعــظــم تــلــك الــحــركــات من 
تحقيق استقال بلدانها من االستعمار، 
واستلمت السلطة وزعمت أنها في صدد 

بناء األوطان.
ــت أيــضــًا في  ــ مــعــظــم تــلــك الــحــركــات اّدعـ
مـــراحـــل تــالــيــة أنــهــا تــبــنــي االشــتــراكــيــة، 
ــة أطـــلـــقـــهـــا  ــيــ ــبــ ــ

ّ
ــل ــ

ُ
ــــت وعـــــــــــوٌد خ ــانـ ــ ــلــــك كـ تــ

العربية،  الــبــاد  الــذيــن حكموا  الضّباط 
مــن أجــل جــّر املجتمع خلفهم، وإسكات 
التي  لحكوماتهم  املحتملة  املــعــارضــة 
ــط والــدكــتــاتــوريــة. 

ّ
ــســم بــالــتــســل

ّ
بـــدأت تــت

ر مــبــّكــرًا جـــّدًا، 
ّ
ــذ كـــان فــرانــز فــانــون قــد حـ

 ،)1961( األرض«  بـــو 
ّ
»مـــعـــذ كــتــابــه  فـــي 

مـــن فـــكـــرة تـــحـــّول حـــركـــات الـــتـــحـــّرر إلــى 
تأثير  لـــه  يــكــون  أن  الــدكــتــاتــوريــة، دون 
فـــاعـــل فــــي طــبــيــعــة الـــثـــقـــافـــة وأســـالـــيـــب 
التعبير التي تختارها. الافت هي تلك 
ِقــَبــل الثقافة  االســتــجــابــة الــواســعــة مــن 
من  ُكتب  ما  ومعظم  السلطة.  لشعارات 
النظرية  كانت  إذ  ــــ  التنظير  ومــن  النقد 
ـــ كـــان يستجيب ملا  ـ مــســتــعــارة بــالــكــامــل 
تفعله.  ملــا  ال  الحاكمة،  السلطات  تقوله 
الشواهد  من  كثيرًا  نستعير  أن  يمكننا 
الــحــّيــة، والــغــريــبــة، مـــن مــفــّكــريــن ونــقــاد 
عرب كتبوا في تلك اآلونة عن »املسيرة 
ــتــــراكــــي«  ــلــــم االشــ ــة« و»الــــحــ ــيــ ــراكــ ــتــ االشــ
و»البلد االشتراكي« وغير ذلك من أقوال 
عمومية ليس لها أساس عملي وواقعي 
الفارغ ألقوال  التكرار  على األرض، غير 
هـــذا الــزعــيــم أو غــيــره. وبينما كـــان ذلــك 
الـــزعـــيـــم يــعــمــل عــلــى »طـــــرد الــشــعــب من 
التاريخ«، كما يقول فانون، أو »منعه من 
دخــول الــتــاريــخ«، ســاد شعار »األدب في 
خدمة املجتمع« على صعيد الفن، وتحّول 
س نظري مكتوب على  املجتمع إلى مقدَّ
الـــــــورق، عــمــلــت األنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة على 
إخـــفـــاء مــامــحــه بــحــيــث يــخــتــلــط الــظــالــم 
 
ً
واملظلوم معًا تحت راية ما ُسّمي وحدة

ــت األنــظــمــة الــعــربــيــة ـــــ الــتــي 
ّ
وطــنــيــة. ظــل

ــفــون املــســألــة في 
ّ
كـــان الــســيــاســيــون يــوظ

خدمة سلطتهم فقط.
لم يستفد املجتمع من تلك املشاركة، فقد 
 األدب عــاجــزًا عــن تــقــديــم »الــخــدمــة« 

ّ
ظـــل

 االســتــبــداد السياسي 
ّ

املــطــلــوبــة فــي ظـــل

ــت األّمـــّيـــة 
ّ
واالســـتـــغـــال االقـــتـــصـــادي. ظــل

املجتمع  مــن  كبيرة  شــرائــح  على  تطغى 
ــال حــصــول آخــريــن  »املـــحـــبـــوب«، وفـــي حـ
على أّي مستوى من التعليم كان الجرُي 
وراء لــقــمــة الــعــيــش يـــوّســـع املــســافــة بن 
املجتمع واألدب. وطوال عهود االستقال 
السياسي، في جميع البلدان العربية، لم 
أّي كتاب  النسخ املطبوعة مــن  يــزد عــدد 
عن ألف نسخة. يتناقص هذا الرقم اليوم 
إلى ما دون ذلك بسرعة، ويتناقص معه 
عدد القّراء بالطبع، بينما يرقد املجتمع 

في عالم الغيب.
)روائي من سورية(

كانت تقهر املجتمع وتعمل على تدجينه 
ــ  والــركــوع  الطاعة  إلــى  وتحويله مرغمًا 
تدفع في اتجاه ترسيخ شعارات تفخيِمه 
ــه وضـــــــــرورة الــتــعــبــيــر عـــنـــه عــلــى  ــمــ ودعــ
املدرسية،  املناهج  وفــي  الكتابة.  صعيد 
ــــجــــاه االجـــتـــمـــاعـــي فـــي األدب 

ّ
ـــبـــر االت

ُ
اعـــت

والفن أرفع أشكال التعبير الكتابية. ملاذا 
اللحاق  فن 

ّ
املثق قبلت شرائح كبيرة من 

بشعارات السلطة؟ هل كانت تعبيرًا عن 
َبعية؟ 

َ
األمل أم كانت مجّرد استجابة وت

الحقيقة هــي أن قسمًا كبيرًا مــن األدبــاء 
ــاّديــــن فـــي الــــدعــــوة إلــى  الـــعـــرب كـــانـــوا جــ
مشاركة األدب في تحقيق التقّدم، بينما 
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»َكَنَبة«، سيكت تشاكرابورتي، أكريليك على قماش

)Getty( تونس العاصمة في صورة معاٌد تلوينها، تعود إلى عشرينيات القرن الماضي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

قيس قاسم

في الســينما، ينتاُب املرء أحيانًا ـ 
ه 

ّ
وهــو ُيشــاهد فيلمــًاـ  شــعورًا بأن

قــادٌر شــخصيًا علــى إنجــاز عمــٍل 
مثله. يحدث هذا مع أفالم معّينة. بســاطتها 
 شــخٍص، 

َّ
 كل

ّ
وحيــان بأن

ُ
وطريقــة تنفيذهــا ت

ــر عنــده شــروط الصنعــة 
ّ
 لــم تتوف

ْ
ــى َمــن

ّ
حت

الســينمائّية، قــادٌر علــى تحقيــق مــا يتخّيلــه 
بسهولة.

الفيلــم  ُمشــاِهد  ُيــالزم  اإلحســاس  هــذا 
الكرواتــي، »زهــرة زرقــاء« )2021(. إحســاٌس 
الســينمائي،  ســرده  أســلوب  مــن  ــى 

ّ
يتأت

يدنــو  عاديــة،  حيــوات  مســار  مــع  املتوافــق 
تشــبه قصصــًا  قّصتــه  معهــا.  التطابــق  مــن 
هــا 

ُ
تفاصيل تالمــس  الحيــاة.  فــي  تحــدث 

 
َ

حيــل اختــالف
ُ
عصــَب العالقــات العائليــة، وت

تعاقبــات  إلــى  للعالــم  أجيالهــا  نظــرات 
هــذا  معهــا.  التوافــق  واشــتراطات  الزمــن، 
اقترحــه النــّص املســرحي فــي األصــل )كتابــة 
مارتينيتــش(،  إيفــور  الكاتــب  وســيناريو 

 املخرج زرينكو أوغريســتا 
ُ
وجعلته مشــاركة

 ما فيه سينما.
ّ

)1958( في الكتابة نّصًا، كل
هــذا  ســينمائيًا:  ونحتــه  العــادي  اختيــار 
إلــى  يميــل  أوغريســتا.  الكرواتــي  بــه  يتفــّرد 
عالــم املــرأة. يفّكــر دائمًا فــي معاينة أحوالها، 
فــي  الحياتيــة.  انشــغاالتها  أوج  فــي  وهــي 
ى 

ّ
تحفتــه »فــي الجانب اآلخــر« )2016(، يتجل

هاجــس بحثــه فــي قّصــة امــرأة، تســعى إلــى 
ــمِّ شــمل عائلتهــا، التــي وزعتهــا الحرب بني 

َ
ل

مــن  معزولــة،  وتركتهــا  وصربيــا،  كرواتيــا 
دون صلــة بأهــٍل. تفضــي رحلــة بحثهــا فــي 
النهايةـ  على شّدة انذهالها من مقابلة بشٍر، 
انعدمت ضمائرهم وتشّوهت دواخلهمـ  إلى 

 قبحه.
ّ

مصالحة مع العالم، بكل
يًا 

ّ
ص أوغريســتا كل

ّ
فــي »زهــرة زرقاء«، يتخل

مــن تأثيــرات حــرب البلقــان، التــي ال أثــر لهــا 
قــة األربعينية ميريانا )فانيا 

ّ
فــي حيــاة املطل

كيريتــش(، وال بقايــا منهــا في مدينة زغرب، 
 

ّ
أهليــة. كل التــي عاشــت فيمــا مضــى حربــًا 

 وصــول والدتهــا 
ّ
شــيٍء عــادي، إلــى درجــة أن

إجــراء  بهــدف  ـ  لهــا  مفاجــأة  زيــارة  فــي 
صبح حدثًا. زاد وجودها 

ُ
فحوصات طّبيةـ  ت

رها الداخلي. 
ّ
ـ لليلــٍة واحــدةـ  من تصاعد توت

وعالقتهــا  عيشــها  تفاصيــل  عــن  أســئلتها 
هارســيفيتش(،  )تيــا  فيرونيــكا  بابنتهــا 
عالقــة  لهــا  كانــت  إذا  ومــا  عملهــا،  ونــوع 
عاطفية بأحد، تشي كثرتها بانقطاع طويل 
مشــاغل  مــن  ُمتــأٍت  تواصــل  ــة 

ّ
وقل بينهمــا، 

أســيرة  منهمــا  واحــدة   
ّ

كل تتــرك  حياتيــة، 
ظرفها الخاص. 

عــة، ونبرة التذّمر 
ّ
فــي ثنايــا الحوارات املتقط

مــن اإلجابــة عليهــا، تــرّدد الزائــرة أكثــر مــن 
مرة عبارة اعتذارية: »أردُت سؤالك عن شيٍء 

نســيته. أكيــد ليــس مهّمــًا، وإال ملــا نســيته«. 
ة واحدة، 

ّ
املشــهد الســينمائي، املكّون من شــق

ــاهد مألوفــة وُمعادة فــي أفالٍم 
َ

قريــٌب مــن َمش
الجــزء  ُيغطيــان  والثرثــرة  الحــوار  فرنســية. 
األكبــر مــن زمنهــا. »زهــرة زرقــاء« ال ينتمــي 
فــي  الكامــن   

ّ
ألن الحــوارات«،  »ســينما  إلــى 

روح نّصــه يصنــع مشــاركة شــخصية، تزيــل 
ي والشاشــة، وتخلق نوعًا 

ّ
املســافة بني املتلق

غريبًا من التوّحد بينهما. هل ُيثير التشابه 
بــني عاديــة حيــاة أبطالــه وحيــاة النــاس فــي 
إلــى   مــكان فضــول املتفــّرج، ويســتدرجه 

ّ
كل

أو  تجاربــه،  مــع  عندهــم  تشــابه 
ُ
امل معرفــة 

العثــور علــى مناطــق غامضــة فــي دواخلهــم، 
مســارات  عنــده؟  التــي  تلــك  عــن  تختلــف 

ب رجاًء. تســّرب أحزان نســاٍء  خيِّ
ُ
األحداث ال ت

جــراء   
ّ
أعمارهــن ضيــاع  علــى   ،

ّ
ومراراتهــن

خيــارات حياتيــة خاطئة، لــم يعد هناك وقت 
مــن  وطالقهــا  ميريانــا  زواج  لتصحيحهــا. 
رجــٍل، تركهــا مــع طفلتهــا وغــادر إلــى أملانيا، 
الشــابة  ابنتهــا  غيرهــا.  مــن  هنــاك  ليتــزّوج 
ــظ هــي 

ّ
تتوافــق فــي عيشــها مــع حيــاة تتحف

عليهــا. عالقتهــا العابــرة مــع مديرهــا تعّمــق 
مرارات وحدتها. وجود األم ُيذّكرها بابتعاٍد 
عائلــي مؤلــم، تفرضــه أنمــاط عيــش. أشــياء 
 تنتبــه 

ْ
كثيــرة تجــري مــع الزمــن، مــن دون أن

إلــى جمالهــا، كالنهــر القريب مــن بيتها. منذ 
ته، ولــم تتأّمل 

ّ
زمــن طويــل، لــم تقف عنــد ضف

ثيــر 
ُ
ت وأســئلتها،  بوجودهــا  األم،  ســحره. 

حزنًا عميقًا كامنًا فيها، واملوســيقى تضفي 
خيــوط  بإدهــاٍش  وتنســج  شــّدة،  عليهمــا 
تواصل وانفعال بني حياتني: على الشاشــة، 

بالتها.
ُ
وق

منذ وصول األم، يجري الحديث عن فســتاٍن 
بسيط اشترته ابنتها لترتديه يوم االحتفاء 
علــى  عامــًا  عشــرين  مــرور  بمناســبة  بهــا، 
صغيــر.  نســيج  معمــل  فــي  كإدارّيــة  عملهــا 

مباهــج الحيــاة الصغيــرة تؤّجل الســؤال عن 
تفاصيــل أخــرى، ربما تثير همومًا، وتضفي 
كآبــة علــى حيــاة، لــم تبخــل عليهــا بالكثيــر 
منهــا. فــي صبــاح اليــوم التالــي، تذهــب األم 
مســاء،  الفحوصــات.  إلجــراء  املشــفى  إلــى 
تذهــب هــي إلــى الحفــل. تالحــظ باســتغراب 
وصــول أشــخاص تعرفهــم، مــن دون دعــوة. 
رأتهم أشــباحًا يرقصــون معها، وأّمها كانت 
ماتــت  أنهــا  وأخبرتهــا  منهــا  دنــت  بينهــم. 
بســكتة قلبيــة في املشــفى. أوصتهــا بابنتها 

وبحياتها املتبقية بعدها.
لــن يعّكــر ذلــك الحدث املســار الهــادئ للفيلم، 
 الحزن إلى مكان 

ً
حاِفــظ علــى إيقاعه، ناقال

ُ
امل

آخر، قرب النهر، تلتقي فيه ميريانا بابنتها. 
حياتــي  بتصالــح  الختامــي  املشــهد  يشــي 
مقابــل مــوت مؤلــم، جّســده مشــهد متخّيــل، 
ســوفاكوفيتش  أنجــا  املمثلــة  ببراعــة  أّدتــه 
فــي لحظــٍة ســينمائية ســاحرة،  ـ ديســبوت. 
مــن  أجيــال  بثالثــة  العجــوز  املــرأة  تجتمــع 
الكرواتيات، فّرقتها مشــاغل الحياة، وذّكرت 
البنتهــا  أهدتهــا  زرقــاء«،  »زهــرة  بجمالهــا 

إحدى صديقاتها املقّربات، ليلة االحتفال.

»زهرة زرقاء«: لحظة سينمائية ساحرة )الملف الصحافي(
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روح تصنع مشاركة 
شخصية تزيل المسافة 

بين المتلقي والشاشة

إحياء الثقافة 
الفلسطينية 

وتعزيزها وتوزيعها 
جغرافيًا

رام اهلل ـ العربي الجديد

بــدأت التحضيــرات الخاصــة لتنظيــم دورة 
الســينمائية«،  فلســطني  »أيــام  مــن  جديــدة 
قام بني 3 و8 نوفمبر/ 

ُ
 ت

ْ
التي ُيفترض بها أن

 أعلنــت »مؤّسســة 
ْ
تشــرين الثانــي 2021، إذ

املهرجــان،  مــة 
ِّ
ُمنظ فلســطني«،  الب  فيلــم 

عــن املوعــد املذكــور، فــي بيــاٍن، صــدر أخيــرًا 
 الفريــق اإلداري 

ّ
عــن إدارتهــا، ذكــرت فيــه أن

ــف مــن املنتــج الســينمائي حنــا 
ّ
لأليــام مؤل

عطالله مديرًا )مؤّسس »فيلم الب فلسطني« 
واملخرجــة  والكاتبــة  الفنــي(،  ومديرهــا 
ليلــى عبــاس مديــرة فنيــة، بعــد مشــاركتها 
كمبرمجــة،  للمهرجــان  ســابقة  دورات  فــي 
»ملتقــى  لـ مديــرًا  عليــان  مؤّيــد  واملخــرج 

اع السينما«.
ّ
صن

وبحســب البيــان نفســه، تعود »أيام فلســطني 
»بنســخة  الـــ8،  بدورتهــا  الســينمائية« 
ســينمائية  عروضــًا  تشــمل  متكاملــة«، 
عــرض 

ُ
إلنتاجــات عامليــة وعربيــة ومحليــة، ت

في القدس، عاصمة فلسطني، ورام الله وبيت 
 دورة العام املاضي 

ّ
ة وحيفا. علمًا أن

ّ
لحم وغز

»اســتثنائية« بســبب مــا فرضــه كورونــا مــن 
آليات عيٍش وعمٍل وتواصل.

الشــمس  طائــر  »مســابقة  األيــام  تتضّمــن 
الفلســطيني«، التــي يبــدأ قريبًا التقــّدم بأفالٍم 
للمشــاركة في جائزتيهــا الخاّصتني باألفالم 
ملخرجــني  الطويلــة،  والوثائقيــة  القصيــرة 
فلسطينيني، أو تكون أفالمًا تتناول مواضيع 
ــح 

ّ
الترش يبــدأ  كمــا  بفلســطني.  مرتبطــة 

»جائــزة طائر الشــمس لإلنتــاج«، التي تبلغ  لـ
قيمتهــا املاليــة 10 آالف دوالر أميركي، بهدف 
روائيــة قصيــرة ملخرجــني  أفــالم  إنتــاج  دعــم 
فلســطينيني، أو ملشــاريع أفــالم عــن فلســطني 
فيلــم  »مؤّسســة  ــر 

ّ
توف الهــدف،  لهــذا  أيضــًا. 

ــل بأجهــزة 
ّ
الب فلســطني« دعمــًا عينيــًا، يتمث

ومعــدات تصويــر وصــوت وخدمــات مــا بعــد 
اإلنتــاج )قريبــًا، ُيعلــن عــن موعــد بــدء التقــّدم 
بالطلبات، عبر وســائل التواصل االجتماعي 

الخاّصة باأليام واملؤّسسة معًا(.
ونقــل بيــان املؤّسســة عــن ليلــى عّبــاس قولها 
الســينمائية«  فلســطني  »أيــام  مهرجــان   

ّ
إن

تمّكــن، فــي دوراته الســبع، من »إحيــاء الثقافة 
الفلســطينية وتعزيزهــا وتوزيعهــا جغرافيًا، 
بشــكٍل يضمــن وصولهــا إلــى شــريحة كبيــرة 
إلــى  دائمــًا  ــش 

ّ
املتعط ــي، 

ّ
املحل املجتمــع  مــن 

 املهرجــان 
ّ
تجــارب ثقافيــة غنيــة«. أضافــت أن

الفلســطيني  شــاهد 
ُ
»امل إبقــاء  علــى  حريــٌص 

محليــًا  ُينتــج  مــا  مــع   
ً
ومتواصــال لعــًا 

ّ
ُمط

وعربيــًا وعامليــًا«، وعلــى مــّد »جســور الحــوار 
الثقافــي الفنــي، وفــرص التعــاون الســينمائي 
الــدورة   

ّ
أن أضافــت  والعالــم«.  فلســطني  بــني 

طويلــة  روائيــة  أفالمــًا  ســتتضّمن  الجديــدة 
عــرض 

ُ
ووثائقيــة وقصيــرة حديثــة اإلنتــاج، ت

إلــى  باإلضافــة  فلســطني،  فــي  األولــى  للمــّرة 
عــروض األطفــال والعائلــة، فــي قســم »الجيــل 

القادم«.
فــي  فُيعقــد  الســينما«،  ــاع 

ّ
صن »ملتقــى  أّمــا 

م لقــاءات 
ّ
ثالثــة أيــام: »فــي هــذا العــام، ســننظ

مــن  مختلفــة  بجوانــب  ــق 
ّ
تتعل عمــل  وورش 

اإلنتــاج الســينمائي، مــع التركيــز علــى كيفية 
تعزيز البنية التحتية لإلنتاج، لدعم صناعة 
 قطاع الســينما 

ّ
ســينما محليــة، خصوصــًا أن

في العالم بأسره يحاول اآلن تجاوز تداعيات 
كورونــا، والنهــوض مجــّددًا«، كمــا قــال مؤّيــد 

عليان.

»أيام فلسطين السينمائية«: جسر حوار

لقاء أٍم بابنتها مدخل 
إلى قراءة حساسيات 

إنسانية وتأّمالت فردية 
في أحواٍل خاصة وحياة 

عامة، يسردها الفيلم 
الكرواتي الجديد »زهرة 

زرقاء«

أخبار
◆ في افتتاح قسم »الواقع االفتراضي«، 

في الدورة الـ3 )18 ـ 26 يونيو/ حزيران
»مهرجان قابس سينما فن«،  2021( لـ

قترحة، دعا 
ُ
وقبل البدء بُمشاهدة األفالم امل

محمد عربي صوالحية، املشرف على هذا 
القسم، الجمهور إلى العوالم الداخلية لهذا 

الفّن، بالغوص، ولو نسبيًا، في صناعة هذا 
الواقع االفتراضي، ومساره اإلبداعّي، من 

خالل عرٍض للفنانة التشكيلية والبصرية 
التونسية هالة األمني، التي رافقت الجمهور 

في جولٍة في »نسخة غير ُمكتملة« من عمل 
فني جديد لها، بعنوان Still Life، »أدخلت 

رسوماٍت لها بشكٍل بصرّي مباشر أمام 
املشاركني في تلك الجولة، قبل اكتشاف 
النسخة املكتملة من العرض في أماكن 

مخّصصة لذلك«.
وبحسب بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 

للمهرجان، تعمل هالة األمني على وسائط فنية 
عّدة، كالنقش والتصوير. كذلك اختّصت في 
تقنيات اإلخراج الرقمي، لتدخل عالم الواقع 

االفتراضي، وتصبح أحد رّواده في تونس. 
خرج 

ُ
في عملها األخير هذا )Still Life(، ت

األمني »عواملنا الداخلية إلى الفضاء الشاسع 
ى للمشاركني في الجولة 

ّ
للكون«، فيتسن

م في 
ّ
والعرض »فرصة التجّول والتحك

حركتهم، من دون قيود الجاذبية«. أضاف 
البيان أّن هذا العمل يعكس الهواجس 

الشخصية لهالة األمني، وتساؤالتها عن 
الوجود البشري، ومختلف تفاعالته مع ما 

يحيط به من موجودات، باإلضافة إلى 

ُمختلف الروابط التي تجمع بني املادّي 
والالمرئي في العالم«.

تقنيًا، يرتكز Still Life على نوٍع من 
التصميم الغرافيكي في الواقع االفتراضي: 

ه ـ 
ّ
»عمل لم تنتِه صانعته بعد من رسمه، لكن

 للعرض«. 
ٌ

في الوقت نفسه ـ قابل
ي، تذهب األمني إلى 

ّ
من خالل هذا الخيار الفن

»ال نهائية االحتماالت الواردة أمام املمارسة 
الفنية كشكٍل ومضمون، حيث ُيمكن أْن نعود 
إلى تغييرها في أّي لحظة، ليكون الفعل الفني 

 إْن أردنا«. إلى ذلك، 
ً
تجريبًا متواصال

تتواصل عروض »قسم الواقع االفتراضي« 
إلى اليوم األخير من الدورة الـ3، مع 11 

عرضًا ألعماٍل مختارة من دول مختلفة، 
ها مسألة الهوية واألقليات 

ّ
تناقش كل

الثقافية، عامة. باإلضافة إلى تخصيص 
مسابقة في تقنيات الواقع االفتراضي، 

بعنوان »هاكاتون«، يتنافس فيها طالب 
»املعهد العالي للفنون والِحَرف بقابس« 

على الحصول على الجائزة األولى.

نحت 
العادّي 
سينمائيًا

»زهرة زرقاء« من كرواتيا

)Getty /مؤيد عليان في »أيام ُقمرا 2017« في الدوحة )إيموّن ماك كورماك

بما أّن )املخرج الجزائري( حسان فرحاني يهتّم بتصوير أفالمه، 
ــي )كمنتجــة( 

ّ
ال توجــد تحّديــات كبيــرة ُيمكــن التحــّدت عنهــا، ألن

غيــر ُمضطــّرة إلــى البحــث عــن مديــر تصويــر مثالــي. فــي األفالم 
 شــيء يرتكز على اللقاء والرغبة. ال أشــارك أبدًا 

ّ
نتجها، كل

ُ
التي أ

فــي عمليــات التصويــر. مــع فرحانــي، فعلــت األمــر نفســه ألحترم 
حميمية عمله، وأحافظ على مسافٍة سينمائيٍة مطلوبة.

ناريمان ماري  

ي 
ّ
بالنسبة إلى األدوار، ال أشعر بأني محترفة حقيقية، بمعنى أن

تقن كيفية ُصنع شــيء ما من كل القطع املوجودة أمامي. لذا، 
ُ
ال أ

قنع نفسي بما أفعله، فعليًا. بهذا 
ُ
علّي املخاطرة في الوقاحة كي أ

املعنى، أنا نقيض ممثلني ُيدهشونني بأعمالهم، كمارلون براندو 
وداسنت هوفمان وميريل ستريب.

شارلوت غاينسبور

13eme Les Olympiades, Paris لجاك أوديار، تمثيل لوســي 
للكاتــب  »غرافيــك«  قصــص   3 مــن  مقتبــس  )الصــورة(:  زانــغ 
األميركي أدريان تومني، تتمحور النواة الدرامية في »باريس 13« 
)حــّي األوملبيــاد( حــول 3 فتيــات وصبــي: إيميلــي تلتقــي كاميــل 
املنجــذب إلــى نــورا، التي تتقاطع الطــرق بينها وبني آمبر. أصدقاء 

اق؟ يعيشون غالبًا الصداقة والعشق معًا.
ّ

أم عش

Red Rocket لشــون بايكــر، تمثيــل ســوزانا ســون )الصــورة(: 
 في أفالم بورنو، يعود ميكي ســايبر 

ً
بعــد أعــواٍم مــن عملــه ممثــال

ــب بــه أحٌد. ال مــال معه وال  إلــى بلدتــه فــي تكســاس. لكــْن، لــن ُيرحِّ
وظيفة، ُيضطّر إلى اإلقامة مع زوجته الســابقة. لتحصيل بعض 
 

ّ
املال، يعود إلى بعض حيله السابقة، قبل لقاء صدفة سُيغّير كل

شيٍء بالنسبة إليه.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

يخوض متصدر 
بطولة العالم 
للفورموال 
واحد الهولندي 
ماكس فيرستابن 
جائزة النمسا 
الكبرى، وهو 
مرشح قوي 
للتفّوق مجددا 
على مرسيدس 
وبطل العالم 
البريطاني لويس 
هاميلتون. 
بعد أسبوع من 
جائزة فرنسا 
الكبرى، يصل 
المتنافسون 
إلى النمسا 
لخوض جائزتين 
تواليا على حلبة 
سبيلبرغ، األولى 
بمسمى ستيريا 
والثانية النمسا. 
لقاء مزدوج تّم 
اقراره بعد إلغاء 
جائزتي كندا 
وتركيا بسبب 
تداعيات جائحة 
فيروس كورونا، 
وهي مناسبة 
جيدة كي يعزز 
ريد بول صدارته 
لترتيب الصانعين 
والسائقين.

)Getty/السائق الهولندي يتفوق على بطل العالم هاميلتون حتى اللحظة )مارك تومسون

فيرستابن لتعزيز الصدارة
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أكد الالعب النرويجي مارتني أوديغارد أنه سيعود 
لنادي ريال مدريد في املوسم املقبل، بعد انتهاء 
إعارته لستة أشهر لنادي أرسنال. وقال الالعب 
لتلفزيون »TV2« النرويجي: »الوضع هو أنني 
العب ريال مدريد وعلي العودة إليه في غضون 

أسبوع ونصف األسبوع. ريال مدريد كان واضحا: 
يريد عودتي. وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك 

حني تبدأ التدريبات«. ولم يتحدث أوديغارد 
شخصيًا مع مدرب الريال الجديد أنشيلوتي.

سيقود نجم بروكلني نتس، الالعب املميز كيفن 
دورانت، منتخبًا أميركيًا متجددًا لخوض غمار 

مسابقة كرة السلة في دورة األلعاب األوملبية 
طوكيو 2020، كما كشفت شبكة »إلي أس بي ان« 
األميركية. وسيكون دورانت، الذي خرج للتو من 

األدوار اإلقصائية لدوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن 

منتخب بالده عندما توج بذهبية دورة ريو دي 
جانيرو األوملبية عام 2016.

تعملق الشاب تراي يونغ وسجل أعلى رصيد له 
في األدوار اإلقصائية بلغ 48 نقطة ليقود أتالنتا 
هوكس إلى تخطي مضيفه ميلووكي باكس 116-

113، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة 
الشرقية بدوري السلة األميركي للمحترفني. 

وأضاف يونغ 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، 
فيما سجل 12 نقطة في الربع األخير، ليلعب دورا 
رئيسا في فوز فريقه الساعي لحصد لقبه الثاني 

تاريخيًا بعدما كان آخر تتويج عام 1958.

أوديغارد يؤكد 
عودته لريال مدريد 

الموسم المقبل

دورانت سيقود منتخب 
الواليات المتحدة في 

أولمبياد طوكيو

48 نقطة ليونغ 
في أرض ميلووكي 

تمنح أتالنتا التقدم



ثمن النهائي
البقاء لألقوى 

في بطولة اليورو
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قتيبة خطيب

املجموعات  دور  على  الستار  أســدل 
ــم األوروبــــيــــة  ــ ــــأس األمــ فــــي بـــطـــولـــة كـ
الـــقـــدم 2020، بــعــدمــا اســتــطــاع  لــكــرة 
إلــى ثمن نهائي  الــوصــول  16 فريقًا مــشــاركــًا 
ــددًا من  ــ ــذي ســيــشــهــد عـ ــ ــة، الـ ــاريـ ــقـ املــســابــقــة الـ
ــات الــــنــــاريــــة بــــني املـــتـــنـــافـــســـني، لــكــن  ــهــ ــواجــ املــ
الــبــقــاء يــبــقــى لــأقــوى فــقــط. وســيــبــدأ مــشــوار 
»يــورو  )16( ببطولة  ـــ الــ الـــدور  فــي  املنتخبات 
ــٍد الــســبــت، بـــني مــنــتــخــب ويــلــز  2020« يــــوم غــ
ــي مــلــعــب  ــ ــارك فـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ومـــنـــافـــســـه مـــنـــتـــخـــب الـ
»يــــوهــــان كــــرويــــف« بــالــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة 
ــتـــردام. ووصــــل مــنــتــخــب ويــلــز إلــــى ثمن  أمـــسـ
نهائي املسابقة القارية، بعدما حل في املركز 

األرقـــام  تحطيم  رونـــالـــدو  كريستيانو  تــابــع 
األندية  القياسية في مختلف املسابقات مع 
أو املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، لــيــخــلــد اســـمـــه في 
ومثبتًا من جديد  العاملية،  القدم  كــرة  سجل 
ه لم يعد قادرًا 

ّ
أن تقدمه في السن ال يعني أن

على كتابة التاريخ.
وكـــان الــهــدف الــثــانــي الـــذي ســّجــلــه رونــالــدو 
فرغم  فــي مسيرته،  مميزًا  فرنسا  مــرمــى  فــي 
ـــه أحـــرز الــهــدف مــن ضــربــة جـــزاء، إال أن له 

ّ
أن

رمزية كبيرة وسيبقى خالدًا في ذهن الدون 
ه توج مسيرة بطولية 

ّ
وعشاق كرة القدم، ألن

لهذا الالعب.
ونــجــح رونــــالــــدو فـــي مــعــادلــة رقــــم اإليـــرانـــي 
علي دائـــي فــي عــدد األهــــداف مــع املنتخبات 
ــز األول  ــركــ املــ ــي  فــ ــه  بــ الـــتـــحـــق  ــة، إذ  ــيـ ــنـ الـــوطـ
برصيد 109 أهداف في كل املسابقات، وهذا 
بقية  إلــى  يضاف  للبرتغالي  بطولي  إنــجــاز 
أرقــامــه األخــرى مع ريــال مدريد ويوفنتوس 

وقبل ذلك مع مانشستر يونايتد.
وأصـــبـــح لـــرونـــالـــدو عــــدد كــبــيــر مـــن األرقـــــام 
قريبًا،  معادلتها  ستصعب  الــتــي  القياسية 
باعتبار أنه وضع السقف عاليًا على جميع 
، بل 

ً
منافسيه، وتجاوزه لن يكون أمرًا سهال

 باسمه لفترات 
ً
سيبقى الرقم الجديد مسجال

طويلة إلى جانب رقمه في اليورو، إذ أصبح 
أفــضــل هـــــّداف فـــي ســجــل املــســابــقــة عــلــى مــّر 

التاريخ.
وبات البرتغالي أمام فرصة دخول التاريخ، 
إذ سيكون قــادرًا على تحطيم هــذا الرقم في 
الـــقـــادمـــة أو فـــي املــســتــقــبــل ليضمن  ــبــــاراة  املــ

االنفراد بالصدارة.
من جانبه، عاد النجم كريم بنزيمة، مهاجم 

منتخب فرنسا، إلى هواية تسجيل األهداف 
مع »الديوك«، بعدما استطاع تسجيل هدفني 

أمام البرتغال.
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــســــب شـــبـــكـــة »أوبـــــــتـــــــا« الـ ــحــ وبــ
لــإحــصــائــيــات الــريــاضــيــة، فـــإن الــنــجــم كريم 
بــنــزيــمــة اســتــطــاع تــســجــيــل هــدفــه األول مع 

ــن شــهــر  ــ ــن مـ ــامــ ــثــ ــا، مـــنـــذ الــ ــســ ــرنــ مـــنـــتـــخـــب فــ
 5 قــبــل   ،2015 عــــام  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
سنوات و258 يومًا، وهــي أطــول فترة غياب 
ألحد العبي »الديوك«، منذ أن فعلها ديدييه 
ديشان، املدرب الحالي )7 سنوات بني هدفيه 
الثالث والرابع، وكانت أيضًا ضد البرتغال(.

ولم يكتِف النجم كريم بنزيمة بهدفه األول، 
بــل اســتــطــاع إضــافــة الــهــدف الــثــانــي لصالح 
بعدما   ،)47( ـــ ــ الـ الدقيقة  فــي  فرنسا  منتخب 
اســتــلــم كــــرة مــتــقــنــة مـــن زمــيــلــه بــــول بــوغــبــا، 
البرتغال،  منتخب  حــارس  بشباك  وأسكنها 
الــذي لم يستطع صدها نظرًا لقوة تسديدة 

بنزيمة  »الــديــوك«. وأصــبــح  مهاجم منتخب 
بعمر 33 عامًا و186 يومًا أكبر العب فرنسي 
يــســجــل أكــثــر مــن هـــدف فــي أكــثــر مــن بطولة 
)الــيــورو وكــأس العالم(، متجاوزًا رقم  كبرى 

زين الدين زيدان )31 عامًا و356 يومًا(.
)العربي الجديد(

رونالدو يعادل دائي 
وبنزيمة يعود للواجهة

نقاط،   4 برصيد  الثانية،  باملجموعة  الثاني 
عقب تحقيقه فوزًا وحيدًا، وتعاداًل، وخسارة، 
فيما خطف منتخب الدنمارك بطاقة التأهل، 
عــقــب حــلــولــه بــاملــرتــبــة الــثــانــيــة فــي املجموعة 

الثانية، برصيد 6 نقاط.
وفـــي نــفــس الــيــوم، ســتــكــون أنــظــار الجماهير 
مــتــجــهــة إلــــى مــلــعــب »ويــمــبــلــي« الــشــهــيــر في 
متابعة  أجــل  من  لندن،  البريطانية  العاصمة 
املـــواجـــهـــة بـــني مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، ومــنــافــســه 
منتخب النمسا، الذي يطمح إلى كبح جماح 
دور  فــي مرحلة  كثيرًا  تألق  الــذي  »األزوري«، 

املجموعات.
هــدٍف،  أي  إيطاليا  منتخب  شــبــاك   

َ
تتلق ولــم 

مانشيني تسجيل  املــــدرب  نــجــوم  واســتــطــاع 
أهــداف، جعلتهم يتربعون على عرش  سبعة 
فيما حل  نــقــاط،   9 األولـــى برصيد  املجموعة 
باملجموعة  الــثــانــي  بــاملــركــز  النمسا  منتخب 
فــوزه في  الثالثة، بعدما جمع 6 نقاط، جــراء 

مواجهتني، وخسر في لقاء وحيد.
ــيــــو/حــــزيــــران،  ــبـــل 27 يــــونــ ــقـ ويـــــــوم األحـــــــد املـ
ســتــكــون الــجــمــاهــيــر عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــبـــاراة 
مثيرة، بني منتخب هولندا متصدر املجموعة 
الثالثة )9 نقاط(، ومنافسه منتخب التشيك، 
الذي حقق املركز الثالث في املجموعة الرابعة 
برصيد 4 نقاط في ملعب »بوشكاش أرينا« 

في العاصمة املجرية بودابست.
ستترقب  العاملية،  الرياضية  الجماهير  لكن 
الــتــي ستجمع بني  الــقــويــة،  الثانية  املــواجــهــة 
منتخب  الــعــنــيــد  ومــنــافــســه  بلجيكا  منتخب 
الــبــرتــغــال فـــي مــلــعــب »ال كـــارتـــوخـــا« بمدينة 
ستكون  الجميع  وأعــني  اإلسبانية،  إشبيلية 
امللعب، وعلى  النجوم في  إلى جميع  متجهة 
البرتغال،  قائد  رونــالــدو  كريستيانو  رأسهم 

وإيدن هازارد نجم »الشياطني الُحمر«.
ــول إلــى  ــاع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا الــــوصــ ــطـ ــتـ واسـ
)16(، بعدما تصدر املجموعة الثانية،  الدور الـ
برصيد 9 نــقــاط، عقب فــوزه فــي 3 مواجهات 
متتالية، لكن تأهل البرتغال لم يكن مفروشًا 
ــورود، ألن رفـــــاق كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو  ــ ــالـ ــ بـ
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تترقب الجماهير الرياضية العالمية انطالق مواجهات 
ثمن نهائي »يورو 2020«، وعلى رأسها اللقاء الناري بين 

منتخبي إنكلترا وألمانيا

)Getty/تريد ألمانيا مواصلة تفوقها على إنكلترا )الرس بارون

)Getty/تعتمد كرواتيا على خدمات مودريتش ضد إسبانيا )سيرجيو لوبيز

)Getty( يطمح هازارد لقيادة بلجيكا للفوز على البرتغال

)Getty/رونالدو بإمكانه تجاوز رقم علي دائي )أنخيل مارتينيز

)Getty/بنزيمة سجل بعد غياب 5 سنوات عن المنتخب )أليكس بانتينغ

استطاعوا خطف البطاقة، من مجموعة املوت 
الـــســـادســـة، نــتــيــجــة حــلــولــهــم بــاملــركــز الــثــالــث 
برصيد 4 نقاط. أما يوم اإلثنني املقبل الـ28 من 
الجماهير  أنــظــار  فستتجه  يــونــيــو/حــزيــران، 
إلى استاد »باركن« في العاصمة الدنماركية 

ــاراة بــني  ــ ــبـ ــ ــــذي يــســتــضــيــف املـ كـــوبـــنـــهـــاغـــن، الــ
منتخب  العنيد  ومــنــافــســه  كــرواتــيــا  منتخب 
أمجاده  اســتــعــادة  إلــى  الــذي يطمح  إسبانيا، 
فــي املــســابــقــة الــقــاريــة. ووصــلــت كــرواتــيــا إلــى 
الثاني  املــركــز  فــي  ت 

ّ
بعدما حل النهائي،  ثمن 

بــاملــجــمــوعــة الــرابــعــة، بــرصــيــد 4 نــقــاط، فيما 
اكتفت إسبانيا باملرتبة الثانية في املجموعة 
الــخــامــســة، نــتــيــجــة حــصــولــهــا عــلــى 5 نــقــاط، 
جراء فوزها في مباراة وحيدة، وتعادلها في 
مــواجــهــتــني. وبــنــفــس الـــيـــوم، يــطــمــح منتخب 
فــرنــســا بــطــل مــونــديــال 2018 إلـــى الــبــقــاء في 
»يورو 2020«، عندما يواجه منافسه منتخب 
ــيـــونـــاال«،  ــا نـــاسـ ــ ــنـ ــ ــرا فــــي مــلــعــب »أريـ ــويـــسـ سـ

وبخاصة  بوخارست،  الرومانية  بالعاصمة 
أن نـــجـــمـــه كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة اســـتـــعـــاد حــاســتــه 
الــتــهــديــفــيــة مــــرة أخـــــرى، عــقــب غـــيـــاب عـــن هز 

الشباك دام ملدة 5 سنوات.
ووصـــلـــت فــرنــســا إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، بعدما 
تصدرت املجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، 
فيما خطفت سويسرا بطاقة التأهل، كأفضل 

ثالث عن املجموعة األولى، برصيد 4 نقاط.
)16( فــي »يـــورو  وتــخــتــم مــنــافــســات الــــدور الـــــــ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،   29 الـــثـــالثـــاء  ــــوم  يـ  »2020
بــمــواجــهــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بـــني منتخب 
إنكلترا الــطــامــح إلــى اســتــعــادة أمــجــاده، أمــام 
أملانيا في ملعب »ويمبلي«  منافسه منتخب 

الــشــهــيــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. 
وســتــواجــه إنــكــلــتــرا أملــانــيــا فــي بــطــولــة كبرى 
)كأس العالم أو يورو( للمرة الثامنة، أكثر من 
أي منافس آخر مع منتخب »األسود الثالثة«، 
ــر مــــرة قــضــت فــيــهــا إنــكــلــتــرا على  وكـــانـــت آخــ
األملان في األدوار اإلقصائية لبطولة كبرى في 

نهائي كأس العالم 1966.
ــتـــالقـــي الـــســـويـــد  ــوم، فـــسـ ــ ــيــ ــ ــ ــي نـــفـــس ال ــ أمــــــا فـ
منافستها أوكرانيا، التي استطاعت الوصول 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي، بــعــدمــا حــلــت فـــي املــركــز 
الثالث في املجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، 
)16(، عقب  فيما وصلت السويد إلى الــدور الـــ
تصدرها املجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

يـورو بـازار

منتخب البرتغال أمام 
امتحان صعب ضد 

منافسه منتخب بلجيكا

الــيــورو،  فــي  األول  انــتــصــاره  مــن تحقيق  اإلســبــانــي  املنتخب  ن 
ّ
تمك  ■

عندما تغلب على سلوفاكيا بنتيجة 5ـ0، في الجولة الثالثة من منافسات 
اليورو، بعد تعادل في أول مباراتني، وهي املناسبة األولــى التي يسجل 
خاللها منتخب الروخا خمسة أهداٍف في لقاء واحٍد من اليورو. ولم يكن 
ألفارو  املباراة، بعدما أضــاع نجمه  بداية  منتخب إسبانيا موفقًا خالل 
موراتا ضربة جزاء وهي الثانية تواليًا في هذه البطولة. والتحقت إسبانيا 
بمنتخب هولندا، الذي كان أول منتخب يضيع ضربتي جزاء في مباراة 
نصف نهائي يورو 2000 ضد املنتخب اإليطالي )خسر اللقاء بركالت 

الترجيح أيضًا(، وهو أول منتخب يضيع ضربتي جزاء في لقاء واحد.
كما فشل املنتخب اإلسباني في تسجيل آخر 5 ركالت جزاء، عبر أربعة 
العبني مختلفني وهــم سيرجيو رامــوس في مناسبتني وشــارت رويز 
وجيرارد مورينو وألفارو مورتا، وأصبح منتخب »الروخا« أول منتخب 
يضيع خمس ضربات جزاء تواليًا. ولم يسجل إال 3 ضربات جزاء من 

آخــر 9 ركــالت حصل عليها. ويبدو أن ركــالت الــجــزاء، تعتبر كابوسًا 
للمنتخب اإلسباني، إذ تؤكد أرقام موقع أوبتا، أن إسبانيا حصلت على 
ها أضاعت 4 ضربات وهو أعلى 

ّ
12 ضربة جزاء منذ سنة 1980، غير أن

رقم في اليورو. وسجل البديل فيران توريس الهدف الرابع في املباراة، 
بعد 44 ثانية من إشراكه من قبل املدرب لويس أنريكي، ليصبح صاحب 

أسرع هدف لالعب بديل في اليورو.

■ أوصى االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( بالتطعيم ضد فيروس 
كورونا لحضور بطوالت كرة القدم وخاصة مونديال قطر 2022، مؤكدًا 
أن عــدد اإلصــابــات في بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة )يــورو 2020( كان 

منخفضًا للغاية.
وعقد »يويفا« اجتماعا مع وسائل إعالم بقيادة رئيس األطباء في بطولة 
الطبي دانييل  كأس األمم األوروبية زوران باهتيجاريفيتك واملستشار 
الدولية.  القدم  التطعيم إزاء بطوالت كرة  اللقاء  كــوخ. وكــان أحد محاور 
اإللــزامــي على األشخاص  التطعيم  وعقب اإلعـــالن عــن نية قطر فــرض 
الراغبني في حضور مباريات مونديال 2022، أكد كوخ أنهم لم ُيبلغوا 
انتهاء  بعد  مجددًا  املناقشة  في  وأنها قضية ستبدأ  قطر  بغرض  بعد 
بطولة يورو 2020. وتناول االجتماع اإلجراءات األمنية التي سيفرضها 
»يويفا« لنصف نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في لندن أمام أكثر من 
60 ألف شخص. وحول عدد اإلصابات خالل البطولة، أكد رئيس األطباء 
أن األرقام منخفضة للغاية وأن معظم طاقم »يويفا« حصل على اللقاح.

دائـــي، كريستيانو رونــالــدو  اإليــرانــي األســطــوري علي  املهاجم  هنأ   ■
على معادلة الرقم القياسي الذي يحمله كأكبر هداف في تاريخ مباريات 
بأنه »بطل كرة قدم عظيم«. وكتب دائي  البرتغالي  املنتخبات، ووصــف 
»التهاني  يوفنتوس:  ملهاجم  مع صــورة  »إنستغرام«  على  عبر حسابه 
لرونالدو، الذي أصبح اآلن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي 
من  اآلن،  واملعتزل  عامًا(   52( دائــي  ويعتبر  للرجال«.  الدولية  لألهداف 
أفضل الالعبني اآلسيويني في كل العصور وسجل 109 أهداف في 149 
مباراة مع املنتخب اإليراني. وأبرز الالعب اإليراني السابق: »يشرفني أن 
هذا اإلنجاز الرائع يعود إلى رونالدو، بطل كرة قدم عظيم وشخص يهتم 

بالعمل اإلنساني ويمثل مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم«.

خــرج منتخب املجر من بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة لكرة القدم 2020 
ل صداعًا حقيقيًا في مجموعة املوت السادسة، 

ّ
مرفوع الرأس، بعدما شك

وفرض نفسه في املواجهات التي خاضها، وخطف التعادل أمام منتخبي 
فرنسا وأملانيا بطلي العالم. 

وكاد منتخب املجر أن يفعلها أمام منتخب أملانيا، في املواجهة التي انتهت 
بينهما )2-2(، في ملعب »أليانز أرينا«، لكن خبرة رفاق النجم املخضرم 
توني كروس الكبيرة، حالت دون أن يقع »املانشفات« في حرج كبير أمام 

جماهيره العريضة.
ولم ُيخيب منتخب املجر آمال جماهيره العريضة، بعدما استطاع تقديم 
مواجهة قوية للغاية أمام منتخب فرنسا، بطل مونديال 2018 في روسيا، 

عندما فرض عليه التعادل بهدٍف ملثله بالجولة الثانية.
باختصار يحق ملنتخب املجر الخروج من بطولة »يورو 2020« مرفوع 
الرأس، وبخاصة أنه قّدم كرة جميلة للغاية في املسابقة القارية، وأحرج 
منتخب فرنسا، بطل مونديال روسيا 2018، وكــاد أن ُيقصي منتخب 
أملانيا مــن كــأس األمـــم، إال أن خبرة »املــانــشــافــت«، بطل كــأس العالم في 
بدور  التنويه  مع  الكبيرة،  املفاجأة  تحقيق  دون  حالت   ،2014 البرازيل 
املدرب ماركو روسي، الذي تحدى الظروف الصعبة، وسيكون لنا حديٌث 

عنه حتى لو خرج منتخبه في عدٍد قادم.
قتيبة...

ملعب 
ُحــر

خروٌج برأس مرفوع
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اللقب،  الــبــرازيــل، حاملة  انــتــزعــت 
ــر  ــيــ ــــق األخــ ــــرمـ ــالـ ــ ــًا بـ ــيــ ــدلــ فـــــــــوزًا جــ
عــلــى كــولــومــبــيــا 2-1 فــي ريـــو دي 
ــيــــرة من  جـــانـــيـــرو، ضــمــن الـــجـــولـــة قــبــل األخــ
لكرة  أميركا  كــوبــا  لبطولة  املجموعات  دور 
بثالثة  الجيد  سجلها  على  لتحافظ  الــقــدم، 

انتصارات متتالية.
بمنحى سلبي،  املــبــاراة  الــبــرازيــل  واستهلت 
عندما افتتح جناح بورتو البرتغالي لويس 
ــاش الــتــســجــيــل لــكــولــومــبــيــا فـــي الــدقــيــقــة  ــ ديـ
الــعــاشــرة مــن كــرة أكــروبــاتــيــة مقصية فائقة 

الروعة من داخل املنطقة.
لكن املضيف، خطف الفوز في نهاية املباراة 
ــى عــبــر روبـــرتـــو  ــ مـــن كـــرتـــني رأســـيـــتـــني، األولــ
فيرمينو )78(، والثانية في الدقيقة العاشرة 
مــن الــوقــت الــبــدل مــن ضــائــع لــالعــب الــوســط 

كازيميرو.
ورافـــق نهاية املــبــاراة اعــتــراضــات كثيرة من 
الـــطـــرف الـــكـــولـــومـــبـــي، عــلــى صــحــة تسجيل 
الكرة  ارتــّدت  بعدما  األول،  البرازيلي  الهدف 
 
ً
خطأ بيتانا  نستور  األرجنتيني  الحكم  من 

خالل بناء الهجمة.
وتــعــيــش الـــبـــرازيـــل فـــتـــرة رائـــعـــة مـــع عــشــرة 
املسابقات،  مختلف  فــي  متتالية  انــتــصــارات 
 شـــبـــاكـــهـــا بـــعـــد ســت 

ّ
وهــــــذا أول هـــــدف يـــهـــز

مــبــاريــات. ورفــعــت الــبــرازيــل الــتــي كــانــت قد 
النهائي، رصيدها  ربــع  إلــى  تأهلها  ضمنت 
إلــى 9 نقاط من ثــالث مباريات، مقابل 4 من 

أربع لكولومبيا التي تأهلت أيضًا.
وفي املجموعة عينها، تعادلت اإلكوادور مع 
البيرو 2-2، لترفع األخيرة رصيدها إلى أربع 

نقاط واألولى إلى نقطتني.
وخالفًا ملبارياته األخيرة مع »سيليساو«، لم 

البرازيل تهزم 
كولومبيا

أميركا  كوبا  في  كولومبيا  على  صعب  فوٍز  تحقيق  في  البرازيل  نجحت 
المقامة على أراضيها، رغم تأخرها في النتيجة من الدقيقة العاشرة، قبل 

أن تقلب الطاولة في آخر أنفاس اللقاء

3031
رياضة

يسجل النجم نيمار، لكنه أصاب القائم )65( 
ووجد رأس كازيميو في الحركة األخيرة من 

ركنية.
وأجــرى املــدرب تيتي الــذي يستفيد من هذه 
 ،2022 ملــونــديــال  فريق جيد  إلعـــداد  البطولة 
تــبــديــالت عـــدة، ودفـــع بخمسة العــبــني جــدد، 

مقارنة باملباراة األخيرة مع البيرو.
ليلعب  الــدفــاع  قلب  إلــى  ماركينيوس  وعـــاد 
بـــجـــانـــب زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــــي بــــاريــــس ســـان 

جرمان، الفرنسي املخضرم تياغو سيلفا.
كــــوادرادو، العــب يوفنتوس اإليطالي:  وقــال 
املــبــاراة بقرار مماثل،  »مــن املحزن أن نخسر 
 املــجــهــود الــــذي قــمــنــا بـــه أمــــام أحــد 

ّ
بــعــد كــــل

أفضل الــفــرق فــي الــعــالــم«. تــابــع: »حكم يملك 
العالم،  كــأس  خبرة دولية كهذه وشــارك في 
ــاراة. لـــم نــتــجــاوز  ــبــ  ويـــــؤذي املــ

ً
يــرتــكــب خــطــأ

«. وما زاد الطني بلة، إضافة 
ّ
ــط

َ
تلك الحركة ق

عـــشـــر دقــــائــــق مــــن الــــوقــــت الــــبــــدل مــــن ضــائــع 
وتسجيل  الكولومبية،  االحتجاجات  بسبب 

البرازيل هدف الفوز في اللحظات األخيرة.
القدم،  لكرة  الــبــرازيــل  مــدرب منتخب  ونسب 
انتصار  »تيتي«،  باتشي  لــيــونــاردو  أديــنــور 
الــســيــلــيــســاو إلــــى الــتــبــديــالت الــتــي قــــام بها 
ــذي انــتــقــد  ــ ــاء املــــبــــاراة، فـــي الـــوقـــت الـ ــنـ فـــي أثـ
مؤتمر  وفــي  والتحكيم.  امللعب  أرضــيــة  فيه 

أنه  أكــد تيتي  الــلــقــاء،  انــتــهــاء  صحافي عقب 
حــني يــبــدأ الــفــريــق بــخــســارة يــجــب أن يخرج 
ــفــــرص، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــبـــرازيـــل  ويــخــلــق الــ
فعلت ذلك من خالل التبديالت التي أجراها 
في الشوط الثاني الذي انتهى بوجود ستة 

العبني هجوميني بالفريق.
وأوضـــــح مــــدرب مــنــتــخــب الـــكـــنـــاري أن »هـــذا 
الــعــالــي مــن خالل  املــكــون تحقق مــن التركيز 
مرة  الفريق  أهلت  التي  املناسبة  التبديالت 
ــرى، والــفــضــل يــعــود إلـــى الــالعــبــني الــذيــن  أخــ
جيدة،  بتمريرات  وقــامــوا  السيطرة  أحكموا 
كــان لديهم هذه  املــبــاراة  الذين دخلوا  أولئك 
إنـــزال كــل من  التبديالت  الــقــدرة«. وتضّمنت 
ــو فــيــرمــيــنــو وغـــابـــيـــغـــول وإيـــفـــرتـــون  ــرتــ روبــ
لــودي  باكيتا وريــنــان  ولــوكــاس  سيبولينيا 
لالنضمام إلى نيمار في الهجوم. وأقر تيتي 
بــأنــه مــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى الــهــجــوم بهذا 
ــدر، خـــاطـــرت الـــبـــرازيـــل بــاســتــقــبــال مــزيــد  ــقـ الـ
من األهـــداف من خــالل هجمات مــرتــدة، لكنه 
أوضـــح أنــه كــان سيخاطر أيــضــًا بــأن يتوتر 

الالعبون لعجزهم عن قلب النتيجة.
وعـــــزا املــــــدرب جـــانـــب مـــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
إلــى سوء  النتيجة  لقلب  الــبــرازيــل  واجهتها 
حـــالـــة مــلــعــب نــيــلــتــون ســـانـــتـــوس بـــريـــو دي 

جانيرو، الذي كان قد انتقده من قبل.
: »يجب فهم املباراة في اإلطار 

ً
وأوضح قائال

الـــذي يحيط بــهــا، وملعب فــي حــالــة متردية 
املقبول  للغاية يضر باللقاء برمته. من غير 
ــن فـــريـــقـــني رفــيــَعــي  أن يــلــعــب ريــــاضــــيــــون مــ
املــســتــوى ويــلــعــبــان فـــي أوروبـــــا عــلــى ملعب 
بهذا الوضع«. وانتقد تيتي األداء التحكيمي 
لأرجنتيني نيستور بيتانا، لكنه فضل في 
الــنــهــايــة الـــتـــزام الــصــمــت وعـــدم الــخــوض في 

تيتي أكد أن فوز 
البرازيل جاء بفضل تبديالته 

الصحيحة

بيرو واإلكوادور يتعادالن 2-2
تعادلت البيرو مع اإلكــوادور 2-2 في املباراة التي أقيمت بينهما بدور مجموعات كوبا 
بــهــدف مــن نيران  الــشــوط األول  الــقــدم. وتقدمت اإلكــــوادور فــي منتصف  لــكــرة  أميركا 
صديقة، سجله ريناتو تابيا )23(. عّزز أيرتون بريسيادو النتيجة قبل الدخول إلى غرف 
 من خالل 

ً
املالبس )45+3(، لكن البيرو رّدت سريعًا بعد االستراحة، فقلصت الفارق أوال

جانلوكا البادوال )49(، ثم عادل مهاجم الهالل السعودي أندري كاريو )54(. وسيتقرر 
مصير املجموعة، األحد، عندما تلعب البرازيل مع اإلكوادور والبيرو مع فنزويال األخيرة 

)نقطتان(. وتتأهل أول أربعة منتخبات من املجموعتني إلى الدور ربع النهائي.

براغانتينو يهزم بالميراس ويتصدر الدوري البرازيلي
فاز براغانتينو على بامليراس 3-1 ليتأهل لصدارة جدول الدوري البرازيلي لكرة القدم، 
بفضل هاتريك للمهاجم يتالو جوزيه الذي يتصدر اآلن قائمة هدافي املسابقة بأربعة 
أهــداف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة منها. ورفع براغانتينو، اململوك لشركة 
أتلتيكو  بنقطتني عن  الــصــدارة، مبتعدًا  نقطة في  إلــى 14  النمساوية، رصيده  بــول  رد 
باراناينسي، الذي لعب مباراتني أقل، وبإمكانه العودة ملكانه. بينما تجمد رصيد بامليراس 
عند عشر نقاط من ست مباريات ليحل في املركز الرابع بالجدول، بفارق نقطة خلف 
فورتاليزا. وسقط فورتاليزا خارج أرضه أمام حامل اللقب، فالمنغو، 2-1، حيث سجل 
هدفي الفوز ألصحاب األرض املهاجم برونو هنريكي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من 
أربع مباريات وليحل في املركز السابع. وفي الجولة نفسها فاز أتلتيكو غويانيينسي 
على ضيفه فلومينينسي بهدف نظيف جاء في الدقائق العشر األخيرة تكفل بتسجيله 
الالعب ناثان سيلفا، ليرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاط أيضا ويحتل املركز الخامس.

برشلونة يجدد العشب على ملعب كامب نو
بدأ نادي برشلونة بتجديد العشب على ملعب كامب نو استعدادا للموسم املقبل، وهو 
عمل يجري كل صيف في السنوات األخيرة، وسينتهي خالل األسبوع األخير من يوليو/ 
تموز املقبل، لتنظيم بطولة كأس جوان جامبر واستضافة املسابقات الرسمية في أفضل 
الظروف. ويبدأ التغيير بإزالة التربة السطحية وطبقة الجذور واأللياف والرمل، على الرغم 
الرمل وخلطه بآخر جديد يتمتع بصفات  أنــه ستتم إعــادة استخدام جــزء من هــذا  من 
الجديدة،  العشب  طبقات  وضــع  يتم  القاعدة،  تسوية  بعد  مناسبة.  وميكانيكية  زراعــيــة 
ويجري تنفيذ هذه املهمة في الليل لالستفادة من الظروف املثلى لدرجة الحرارة والرطوبة. 
ويستخدم كامب نو عشبا هجينا منذ أن تم تطبيق هذا النظام في موسم 2017-2016 
من  مزيًدا  النظام  هذا  للخبراء، سيوفر  ا 

ً
ووفق  .%100 بنسبة  الطبيعي  العشب  لتعزيز 

الطبيعي من  العشب  اختيار  العام. ويتم  مــدار  امللعب على  الجر واستقرار  االتساق في 
عدة مشاتل منتشرة في جميع أنحاء أوروبــا، وُينقل إلى برشلونة في شاحنات مبردة 
من  التقليل  بهدف  نفسها  الليلة  فــي  العشب  فــي رصــف  للشروع  النهار  خــالل  تسافر 
إجهاد العملية وتجنب ساعات الحر إلى أقصى درجة، وهذا يعني أن غرس العشب يجري 

بواقع 2000 متر مربع في اليوم، ولكن يتم على هذا النحو ضمان تكيفه املثالي.

بارما يعلن تجديد إعارة األرجنتيني برونيتا عاما آخر
أعلن بارما تجديد إعارة العب الوسط األرجنتيني خوان فرانسيسكو برونيتا لنادي 
جودوي كروز لعام آخر حتى 30 من يونيو/ حزيران من عام 2022. وذكر نادي بارما 
في بيان رسمي، أن »بــارمــا يعلن التوصل التفاق مع نــادي جــودوي كــروز لتجديد 
النهائي«. وخــاض برونيتا  إعــارة خــوان فرانسيسكو برونيتا مع حق خيار الشراء 
آ( مع  القدم )سيري  الــدوري اإليطالي لكرة  )24 عاما(، 12 مباراة وسجل هدفا في 
الوسط  الثانية. ولعب العب  الدرجة  إلى دوري  الجاري  العام  الــذي هبط خالل  بارما، 

األرجنتيني خالل مسيرته في أرسنال ساراندي وبلغرانو وجودوي كروز.

زهير ورد

الــبــرازيــلــي مــارســيــو أمــــوروزو محظوظًا، فقد  لــم يكن املــهــاجــم 
تألق مواطنيه رونــالــدو وريــفــالــدو، فلم يتمتع  بــروزه مع  تزامن 
بحظه مــن الــشــهــرة الــتــي تــتــالءم مــع أرقـــامـــه، خــاصــة مــع نــادي 
أودينيزي اإليطالي الذي كان أبرز محطاته في املالعب األوروبية.
ُولــد أمــــوروزو فــي 5 يوليو/ تــّمــوز مــن عــام 1974، فــي مقاطعة 
املشاركة  فكانت  البرازيل  منتخب  مع  أبــرز محطاته  أما  باهيا، 
السامبا، حيث  منتخب  بها  ــوج 

ُ
ت التي   ،1999 أميركا  كوبا  في 

أعاد  الــذي  القوي  الهجوم  كــان برفقة ريفالدو ورونــالــدو ثالثي 
واقــتــرنــت مسيرة  قــارتــه.  فــي  الهيمنة  إلـــى  الــبــرازيــلــي  املنتخب 
أموروزو في بدايتها بالنجاحات، فقد خاض أول تجربة خارج 
البرازيل في اليابان بعدما انضم إلى طوكيو فاردي على سبيل 
اإلعارة موسم 1992ـ1993، وتّوج معه بالدوري ليعود بعدها إلى 
البرازيل وانضم إلى فاالمنغو قبل انتقاله إلى أودينيزي اإليطالي 

الذي كان بوابته نحو التألق والشهرة في عام 1996.
وكّون برفقة األملاني بيروف ثنائيًا قويًا قاد أودينيزي إلى املركز 
الخامس، وعند رحيل بيروف إلى ميالن، تخوفت الجماهير من 
إمكانية فشل الفريق بعد خسارة أبرز العٍب في صفوفه، لكن 
أموروزو تولى قيادة الهجوم وساعد الفريق في الحصول على 

املركز السابع إلى جانب إنهاء املوسم في املركز األول لترتيب 
الــهــدافــني برصيد 22 هــدفــًا. وكـــان مــن الطبيعي أن يــرحــل عن 
الــذي كان وقتها من أغنى  أودينيزي، حيث اختار فريق بارما 
الفرق اإليطالية دفع 30 مليون يورو من أجل االنتفاع بخدماته. 
ــبــدايــة املــشــجــعــة، فـــإن اإلصـــابـــات حــرمــتــه مـــن الــظــهــور  ــم ال ورغــ
ـــه لــم يــشــارك كــثــيــرًا مــع منتخب 

ّ
املــتــواصــل مــع الــفــريــق، كــمــا أن

الفريق كان  السامبا رغم أن نتائج بارما لم تكن كارثية ولكن 
حينها يعيش أفضل املراحل في مسيرته.

إليه  انتقل  الــذي  الجديدة، مع دورتموند  أمـــوروزو  بداية  وكانت 
مقابل 25 مليون يورو في موسم 2002ـ2002، بحثًا عن إعطاء 
مسيرته دفعًا قويًا، وأثبت صاحب أغلى صفقة في البوندسليغا 
ه يستحق املبلغ الذي دفعه فريقه فتوج بالدوري 

ّ
في تلك الفترة أن

األملاني وتصدر ترتيب الهدافني.
ويمكن القول إن اإلصابات هي التي حرمت أموروزو من نحت 
مسيرة أفضل، ذلك أن تكّرر غياباته جعل كل مدرب يبحث عن 
حل بديل، كما أن اإلصابات جعلت مــردوده يتراجع كثيرًا وال 
يقدر على تأكيد مستواه الجيد، ذلك أن تتويجه هّدافًا للدوري 
ـــه العــب قـــادر على صنع 

ّ
اإليــطــالــي ثــم األملــانــي يثبت بــال شــك أن

الــذيــن توجوا  السامبا،  مــن منافسة نجوم  الــفــارق وكــان قريبًا 
بمونديال 2002 بغيابه.

مارسيو أموروزو

على هامش الحدث

حرمت اإلصابات المتالحقة، النجم البرازيلي السابق، مارسيو أموروزو، 
من المشاركة في بطولة كأس العالم 2002، والتتويج مع رفاقه

البرازيل حققت 
الفوز الثالث 
في دور 
المجموعات 
)كارل دي سوزا/
فرانس برس(

)Getty  نيمار

هذا األمــر. وقال املــدرب البرازيلي: »أنا آسف 
ملا سأقوله، لكن أود أن أقول إن بيتانا عليه 

أن... يجب عليه أن...« دون أن يكمل عبارته.
من جانبه، صّرح املــدرب رينالدو رويــدا، في 
: »مــن 

ً
ــائـــال ــاراة، قـ ــبــ مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد املــ

املؤسف بال شك أن كل جهد الفريق قد ضاع 
فــي كـــرة ثــابــتــة كــنــا قــد تــدربــنــا عــلــيــهــا، وفــي 

النهاية كلفنا ذلك مجهود مباراة رائعة«.
وأكـــد رويـــدا أن هــدفــي الــبــرازيــل كــانــا نتيجة 
عندما  األول  لتركيزهم،  الكولومبيني  فقدان 

أكثر دقة  أن نكون  إلــى  وتــابــع: »كنا بحاجة 
فــي الهجمات املــرتــدة واالســتــفــادة مــن تقدم 

خطوط املنتخب البرازيلي«.
الـــحـــكـــم  كـــــــان  إذا  ــا  ــمــ عــ ســـــــــؤال  ــلــــى  عــ وردًا 
ــر فــي  ــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي نــيــســتــور بــيــتــانــا قــــد أثـ
نتيجة املـــبـــاراة بــعــدم إلــغــاء هـــدف الــبــرازيــل 
بـــه، امتنع  األول، بــعــد أن اصــطــدمــت بــالــكــرة 
رويدا عن اإلجابة، وقال: »ليس لدي ما أقوله 
عـــن هــــذا املــــوقــــف«. وبـــذلـــك، حــافــظــت حــامــلــة 
الــلــقــب عــلــى صــدارتــهــا املــنــفــردة للمجموعة 

الكرة بالحكم قبل أن يحرز منها  اصطدمت 
فــي  والـــثـــانـــي  األول،  ــهــــدف  الــ ــيـــون  ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ
ــاراة بــســبــب قلة  ــبـ الــدقــيــقــة املـــائـــة مـــن عــمــر املـ

التركيز في ركلة ركنية للمنتخب الكناري.
وأضاف: »لقد كانت مباراة قوية أظهر فيها 
املــنــتــخــب الــكــولــومــبــي الــكــثــيــر مـــن االلـــتـــزام 
والــشــخــصــيــة الــرائــعــة والــرغــبــة فـــي تحقيق 
نتيجة جيدة«. وأكد رويدا أن كولومبيا كان 
بإمكانها الفوز باملباراة إذا هاجمت البرازيل 
عندما تقدمت بكل خطوطها وأهملت الدفاع.

بالعالمة الكاملة )9 نقاط(، فيما تكبد »لوس 
كـــافـــيـــتـــيـــروس« الـــخـــســـارة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــًا، 
ليتجمد رصــيــدهــم عــنــد 4 نــقــاط فـــي املــركــز 
الثاني مؤقتًا مــن 4 مــبــاريــات )فـــوز وتــعــادل 
وخسارتان(، وضمن كالهما التأهل إلى ربع 
الــنــهــائــي. وفـــي الــجــولــة األخـــيـــرة يـــوم األحــد 
املـــقـــبـــل، ســتــلــعــب الـــبـــرازيـــل أمـــــام اإلكـــــــوادور 
كولومبيا  فيما ستحصل  الــصــدارة،  لتأكيد 

على راحة.
)فرانس برس، إفي(

ريفيلينو: نيمار يستحق وجه رياضي
التواجد بالجيل الذهبي

السابق«،  البرازيل  منتخب  »أسطورة  كشف 
روبرتو ريفيلينو، عن قناعته التامة بأحقية 
تـــواجـــد الــنــجــم نــيــمــار دا ســيــلــفــا، واملــهــاجــم 
األساسية  التشكيلة  فــي  رومــاريــو،  السابق، 
العالم  أبــهــر  الـــذي  »السيليساو«،  لـ الذهبية 
املكسيك عــام 1970،  حينها، وفــاز بمونديال 
مؤكدًا أنهما كانا سيلعبان بداًل من توستاو.
وقال ريفيلينو في برنامج »إس بي تي أرينا 
الــتــلــفــزيــونــي: »فـــي عـــام 1970، كـــان بــمــقــدور 
نيمار دا سيلفا أن يلعب. كان يستحق اللعب 
في منتخب عام 1970، بسبب جودته كالعب 
كرة قدم، وكان من املمكن إخراج توستاو من 
التشكيلة. وكان من املمكن أن يلعب روماريو 

أيضا في منتخب 1970 بدال من توستاو«.
السابق«،  البرازيل  منتخب  »أسطورة  ويرى 
روبرتو ريفيلينو، أن النجم نيمار دا سيلفا 
أفضل العب في »السيليساو« الحالي، الذي 
يــشــارك فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا، ويــعــد أحد 
أبرز املرشحني لخطف لقب املسابقة القارية، 

والحفاظ عليه، بعدما حققه في عام 2019.
ــــورة بــيــلــيــه وجـــيـــرســـون،  ــطــ ــ وبـــجـــانـــب األســ
ــاو، وجـــيـــرزيـــنـــيـــو، كـــــان ريــفــيــلــيــنــو  ــتــ وتــــوســ
جزءًا ال يتجزأ من خماسي الهجوم الشهير 

الفني  املــديــر  كــان يعتمد عليه  الــذي  للغاية، 
ــذاك، زاغـــالـــو، املــعــروف  ــ ملــنــتــخــب الــســامــبــا آنــ
بــلــقــب »الــثــعــلــب الــعــجــوز«، الــــذي فـــاز بكأس 
العالم على األراضي املكسيكية في عام 1970.
وانــتــقــد نــجــم كــوريــنــثــيــانــز الــســابــق واملعلق 
الــتــلــفــزيــونــي الــحــالــي، املــديــر الــفــنــي الــحــالــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، تــيــتــي، لــعــدم تغيير 
ــنـــاد املــهــمــة  أســلــوبــه فـــي الــلــعــب واقـــتـــرح إسـ
لريناتو جاوتشو، الذي ترك نادي جريميو، 

ويتردد اسمه بقوة لخالفة املدرب الحالي.
الذكرى األروع لدى  ويعد مونديال املكسيك 
جماهير منتخب البرازيل، ألن كل شيء كان 
طريقة  بــســبــب  »الــســيــلــيــســاو«،  فـــي  مختلفًا 
تناقل الكرة بني بيليه وجيرزينيو وتوستاو 
وريــفــيــلــيــنــو وجــيــرســون وكـــارلـــوس ألــبــرتــو 
وغيرهم، ما جعل الجميع يطلق عليهم لقب 

»السحرة«.
ــلـــى بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم فــي  ــلــــق عـ لـــقـــد أطــ
املكسيك عام 1970، لقب مونديال بيليه، ألنه 
ــر لنفسه مــكــانــًا بــني أســاطــيــر الــســاحــرة 

ّ
ســط

اللقب  اســتــطــاع تحقيق  بــعــدمــا  املــســتــديــرة، 
منتخب  وأصبح  تاريخه،  في  الثالثة  للمرة 
البرازيل، الفريق الوحيد الذي يحتفظ بكأس 

جول ريميه السابقة إلى األبد.
وفي املباراة النهائية، أمام إيطاليا في ملعب 
»اآلزتيك« الشهير بكى بيليه في مناسبتني، 
ــه ســـيـــخـــوض آخـــر  ــ ــقــــن أنــ ــا أيــ ــنـــدمـ األولــــــــى عـ
مواجهة له في كأس العالم، والثانية، عندما 
اســتــطــاع رفــع كــأس املــونــديــال، وبــخــاصــة أن 
لــن يــتــكــرر وفــاز  الــبــرازيــل قـــدم أداء  منتخب 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، أجملها  بأربعة 
ذلـــك الـــذي تنقلت فــيــه الــكــرة بــني األســاطــيــر، 
ووصلت إلى بيليه، الــذي هيأها بروعة إلى 
والــذي  الخلف،  من  نطِلق 

ُ
امل ألبرتو  كارلوس 

الــِشــبــاك. ولتكتمل فرحة  فــي  قــّويــة  دهـــا  ســـدَّ
ــل هــدفــًا رائــعــًا بــكــرة رأسية  بيليه، فــإنــه ســجَّ
عاليًا  رفعه  عندما  جيرزينيو  معه  واحتفل 

دها تاريخ كأس العالم.
َّ
في لقطٍة خل

لكن رغم كل شيء، فإن بيليه يقول إن مباراته 
األفــضــل فــي مــشــواره كــانــت فــي الــــدور األول 
ــام إنــكــلــتــرا ألنـــه كـــان يــتــوق إلـــى مــواجــهــة  أمــ
اإلنكليز أبطال العالم في 1966، بينما كانت 
الــعــالــم عــاَمــي 1958 و1962  الــبــرازيــل بــطــلــة 
 وصــنــع هدف 

ً
ُمــذِهــال أداء  م فيها بيليه  وقـــدَّ

أفضل صــّدة في  جيرزينيو بروعٍة وشهدت 
الــتــاريــخ مــن الــحــارس جـــورج بانكس لكرته 

الرأسية.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا
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األميرة ديانا
من سُيطفئ شموعها الستّين؟

لندن ـ كاتيا يوسف

ــا انــتــقــدهــا  أحـــّبـــهـــا املـــــايـــــن، كـــمـ
ــــم عـــلـــيـــهـــا املــــــايــــــن. كـــانـــت  ــكـ ــ وحـ
ــار الـــعـــالـــم.   أنــــظــ

ّ
أخـــبـــارهـــا مـــحـــط

عــرفــنــاهــا أمـــيـــرة جــمــيــلــة مــتــألــقــة خــجــولــة، 
سعيدة أحيانًا، وتعيسة في أحيان أخرى. 

نا لم نتعّرف إلى اإلنسان داخلها. 
ّ
بيد أن

وكثيرون  كثيرين.  نظر  فــي  كــانــت  عظيمة 
جلدوها من دون رحمة. وصلتنا أخبارها 
والعاملية،  البريطانية  اإلعـــام  وســائــل  مــن 
ــا وال  ــهــ ــتــ ــيــ ــرم خــــصــــوصــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الــــــتــــــي لـــــــم تـ
ها الليدي ديانا، األميرة التي 

ّ
إنسانيتها. إن

غادرت الحياة وهي في الـ36 من العمر، في 
حادث سير مأساوي في نفق في العاصمة 
الــفــرنــســيــة، بــــاريــــس، فــجــر 31 أغــســطــس/ 
كــامــيــرات  تــاحــقــهــا  كــانــت  آب 1997، حـــن 
الطريقة،  املفاجئ وبهذه  التصوير. موتها 
ــكـــوك ونـــظـــريـــات  كـــــان ال بـــــّد أن يــثــيــر الـــشـ
املــؤامــرة. في 1 يوليو/ تموز، ولــدت أميرة 
ويــلــز، وبــعــد 24 ســنــة عــلــى رحــيــلــهــا، ومــع 
ــراب عـــيـــد مـــيـــادهـــا الـــســـتـــن، ال تــــزال  ــ ــتـ ــ اقـ
ديــانــا تشّكل مـــادة دســمــة لوسائل اإلعــام 
املــزيــد  لكشف  تتسابق  الــتــي  الــبــريــطــانــيــة، 
عن حياتها العامرة باإلنجازات واألحداث 

والذكريات الجميلة واملؤملة في آن. 
فتاة حاملة، تزوجت أميرًا، من دون أن تدرك 
أّول  مــاذا كان ُيخبئ لها املستقبل. وكانت 
ا للعرش منذ 

ً
مواطنة إنكليزية تتزوج وريث

ها 
ّ
قــرابــة 300 عـــام. ويمكن الــقــول أيــضــًا، إن

كــانــت بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن عــامــة الــنــاس. 
فهي ابنة إدوارد جون سبنسر، فيسكونت 
آلـــــثـــــورب، وريــــــث إيــــــرل ســبــنــســر الـــســـابـــع، 
ــى فـــرانـــســـيـــس روث بــــورك  ــ ــ ــه األولـ ــتــ وزوجــ

روش )ابنة البارون فيرمي الرابع(. 
عاشت ديانا حياة الرفاهية منذ طفولتها، 
وعــنــد بــلــوغــهــا الــثــامــنــة عــشــرة، أقــامــت في 
شــقــة فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن مـــع صــديــقــاتــهــا 
كــارولــن بــارثــولــومــيــو، وصــوفــي كيمبال، 
وفيليبا كوكر؛ وكانت تأخذ من كل واحدة 
 مبلغ 18 جنيًها إسترلينًيا فقط في 

ّ
منهن

األسبوع ملشاركتها السكن.
تتكّون الشقة من ثاث غرف نوم، وتقع في 
منطقة كــولــهــيــرن كــــورت، فــي مــبــنــى قصر 
نــايــتــســبــريــدج، وكــانــت هــديــة مــن والــداهــا. 
ــام  ــا أمـــضـــت فــيــهــا أجـــمـــل أيـ ــانـ  ديـ

ّ
ــال إن ــقـ ُيـ

حياتها قبل مغادرتها في فبراير/ شباط 
1981، عندما انتقلت إلى كارنس هاوس، 
مقر إقامة امللكة األم، في الليلة التي سبقت 
إعان خطوبتها رسمًيا من األمير تشارلز. 
وخلف أســوار القصر امللكي، لم يكن زواج 
األميرة مثالًيا. وفي آخر مقابلة صحافية 
ــا، تــــحــــّدثــــت عــــن جـــحـــيـــم الــــطــــاق وعـــن  ــهــ لــ
مــخــاوفــهــا عــلــى ســامــتــهــا وقــلــقــهــا بــشــأن 
ــا. وأفــصــحــت  ــهـ ــارتـ ــيـ الـــتـــاعـــب بـــفـــرامـــل سـ
كان  تشارلز  األمير   

ّ
أن لفترة  اعتقدت  ها 

ّ
أن

ــه إلفـــســـاح املــجــال  ــ يـــريـــد إبـــعـــادهـــا عـــن دربـ
لــلــزواج مــن مربية طفليهما، تيجي  أمــامــه 
 كاميا كانت مجّرد خدعة 

ّ
ليج بــورك، وأن

ــاد الـــشـــبـــهـــات عــــن عـــاقـــتـــه بــاملــربــيــة.  ــعــ إلبــ
في  صـــن«  »ذا  صحيفة  أوردت  مــا  بحسب 
 ديانا 

ّ
أن إلــى  التي لفتت  يونيو/ حــزيــران، 

ـــــه بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى طــاقــهــا، 
ّ
أّكــــــدت أن

كانت سخيفة،   جميع مخاوفها 
ّ
أن أدركــت 

ــذه مــــع إنــغــريــد  ــ ــــال مــقــابــلــتــهــا هـ ــك خـ ــ وذلــ
ماجستي،  تحرير مجلة  رئيسة  ســيــوورد، 
ــتـــي دعـــتـــهـــا األمــــيــــرة ملــقــابــلــتــهــا، بــعــدمــا  الـ
ــهــا كانت 

ّ
أن  كتبته عنها يــزعــم 

ً
قـــرأت مــقــاال

فــي صــنــدوق سيارتها  مــا  تخفي شخًصا 
لتدخله خلسة إلى شقتها. اشتهرت ديانا 
بــنــشــاطــاتــهــا اإلنــســانــيــة، وخــــال زواجــهــا 
كانت رئيسة أو راعية ألكثر من 100 جمعية 
خيرية. وأنجزت الكثير من األعمال لصالح 
املشردين واملعوقن واألطفال واألشخاص 
املصابن بفيروس نقص املناعة البشرية/ 
اإليدز. وقبل عام من رحيلها، كانت األميرة 
ناشطة في مجال حظر تصنيع واستخدام 
األلــغــام األرضـــيـــة. وألــقــت كلمة فــي مؤتمر 
الجغرافية  الجمعية  فــي  األرضــيــة  األلــغــام 
امللكية في لندن.  وحسب حديث مساعدها 
كولن تيبوت، إلى صحيفة »ذا ديلي ميل«، 
 نشاطها في هذا املجال قد يكون 

ّ
ُيعتقد أن

ها أّجلت 
ّ
سببًا غير مباشر في وفاتها، ألن

في  متوقعة  كانت  التي  لندن  إلــى  عودتها 
فعل  رد  ب 

ّ
لتتجن  ،1997 آب  أغسطس/   28

حزب املحافظن العنيف ضد حملتها. 
تزال  »ذا ديلي ميل« ال   صحيفة 

ّ
أن ويبدو 

تــســعــى لــغــايــة الـــيـــوم إلــــى إزالـــــة أي مــزاعــم 
أميرة ويلز، وذلــك عبر  لقتل  التآمر  ترّجح 
نشر أجــزاء من تحقيقها عن وفاتها خال 
شهر يونيو/ حزيران، بما في ذلك حديث 
قـــائـــد شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة جـــــون ســتــيــفــنــز، 
الــذي أفصح أخــيــرًا عــن سبب إجــبــاره على 
ق 

ّ
استجواب األمير تشارلز، الذي كان يتعل

ه تآمر لقتل زوجته السابقة، 
ّ
بمزاعم تقول إن

ــاع األدلـــــــة« واســـتـــجـــواب  ــبــ وكـــــان عــلــيــه »اتــ
األمــيــر بشأن مــذكــرة كتبتها ديــانــا، تّدعي 
ــــــه كـــــان يــخــطــط لــــحــــادث فــــي ســيــارتــهــا. 

ّ
أن

وحــســب الــصــحــيــفــة، دار هـــذا الــحــديــث بن 
كانون  ديسمبر/   6 فــي  وستيفنز  تشارلز 
هــائــلــة في  عـــام 2005، وســـط ســريــة  األّول 
التحقيق  قصر سانت جيمس، خال فترة 
في وفاة ديانا، التي استمرت ثاث سنوات. 
ــن الــتــحــقــيــق، في  ــزء الـــحـــاســـم مـ وكـــــان الـــجـ
املاحظة التي كتبتها األميرة وتنبأت فيها 

ها ستموت بسبب »مشكلة في الفرامل 
ّ
بأن

ــة خـــطـــيـــرة فــــي الــــــــــرأس‹‹، لــيــتــمــكــن  ــابــ وإصــ
تشارلز من الزواج من مربية ابنيه السابقة، 
تيجي ليج بورك. وما كانت تخشاه األميرة 
ق بعد ما يقارب عامن على كتابتها 

ّ
تحق

ــل، رحــــلــــت مــع  ــعــ ــفــ ــالــ ــة. وبــ ــ ــــظـ ــــاحـ لــــهــــذه املـ
هنري  وسائقهما  الفايد،  دودي  صديقها 
التي  املــرســيــدس  م ســيــارة 

ّ
بـــول، بعد تحط

هم في نفق بباريس. خبر وفاتها 
ّ
كانت تقل

صدم ماين الناس في بريطانيا والعالم. 
ــار الـــشـــكـــوك  ــ ــثـ ــ ـ

ُ
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن ت ــ وكـــــــان مـ

ها 
ّ
ونظريات التآمر التي رّجحت قتلها، لكن

هام إلى 
ّ
لم تقتصر على توجيه أصابع االت

الــعــائــلــة املــالــكــة فــقــط، بـــل طـــاولـــت الــفــريــق 
الــذي بذل قصارى جهده إلنقاذها،  الطبي 
ــبــر حينها جـــزءًا مــن املـــؤامـــرة.  الــيــوم، 

ُ
واعــت

ــد بـــشـــأن  ــديــ ــــن جــ ــدل لـــيـــحـــتـــدم مـ ــ ــجـ ــ عــــــاد الـ
الــعــوامــل الــتــي ربــمــا تــكــون قــد ساهمت في 
حــادث الوفاة، بعد نشر »تقرير دايسون«، 
احتيال  كيفية  روى  الـــذي  املــاضــي،  الشهر 
مراسل »بي بي سي« السابق، مارتن بشير، 
مقابلة  على  منها  للحصول  األمــيــرة  على 
 بــشــيــر بــــات، في 

ّ
فــي عـــام 1995. ويــبــدو أن

اعتقاد املقّربن إلى األميرة الراحلة، السبب 
الـــرئـــيـــس فـــي وفـــاتـــهـــا، بــعــدمــا قــــال األمــيــر 
 إخفاقات »بي بي سي« ساهمت 

ّ
ويليام إن

فــــي تـــعـــزيـــز خـــــوف والــــدتــــه فــــي ســنــواتــهــا 
 
ّ
ــاري إن ــ ــــال األمــــيــــر هــ ــــرة. فــــي حــــن قـ ــيـ ــ األخـ

ــر املـــضـــاعـــف لـــثـــقـــافـــة االســـتـــغـــال  ــيـ ــأثـ ــتـ »الـ
واملمارسات غير األخاقية أودت بحياتها 
في النهاية«. بينما ذهب شقيق ديانا، إيرل 
ه يمكن 

ّ
 إن

ً
سبنسر، إلى أبعد من ذلك، قائا

قابلت  التي  »يرسم خطًا« بن شقيقته  أن 
بــشــيــر فــي عـــام 1995 وحــادثــهــا املــأســاوي 
في باريس بعد ذلك بعامن. أسئلة كثيرة 
تنّبأت  تبقى عالقة من دون أجوبة: »كيف 
أمــيــرة ويــلــز بــطــريــقــة مــوتــهــا؟ هــل امتلكت 
 
ّ
أن أم  السير؟  بــحــادث  التكّهن  على  الــقــدرة 

ــان مـــجـــرد صـــدفـــة تــطــابــقــت مع  الــــحــــادث كــ
ــا ومــــخــــاوفــــهــــا؟«.  وهــــل ستكشف  ــكـــارهـ أفـ
ـــضـــاف إلــى 

ُ
حــقــيــقــة رحـــيـــل الـــلـــيـــدي، أم ســـت

ألغاز قصص كثيرين ممن رحلوا قبلها من 
عرف بعد حقيقة 

ُ
سياسين ومشاهير لم ت

ما جرى لهم؟ تنشغل بريطانيا مع اقتراب 
العمل على تكريم جديد  الكبير، في  اليوم 
ــه من املقرر الكشف عن تمثال 

ّ
لديانا، إذ إن

لها فــي األول مــن يــولــيــو/ تــّمــوز 2021 في 
قصر كنسينغتون لاحتفال بعيد ميادها 
الرغم من توتر العاقة بن  الستن. وعلى 
ابنيها األمــيــريــن هـــاري وويــلــيــام، ألسباب 
مـــقـــابـــلـــة دوق ودوقــــــة  أبـــــرزهـــــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ساسكس مع أوبرا وينفري، فمن املقّرر أن 

يحضر كاهما هذا الحدث.
ــذا  ــاء هــ ــ ــشــ ــ ــد طـــلـــبـــا إنــ ــ وكـــــــــان األمـــــــيـــــــران قــ
التذكاري ألول مرة في عام 2017،  النصب 
فـــي الــــذكــــرى الــعــشــريــن لـــوفـــاة والــدتــهــمــا، 
والدتهما  بتأثير  ه سيعّرف 

ّ
أن العتقادهما 

اململكة  في  الكثيرين  حياة  على  اإليجابي 
املتحدة وحول العالم. 

)Getty/من المقرر الكشف عن تمثال لها في األول من الشهر المقبل )ِتم غراهام

في األول من يوليو/ تموز المقبل، تمر 60 عامًا على ميالد أميرة ويلز الراحلة، ديانا، التي غادرت العالم في عام 1997، إثر حادث 
سير لّفه الغموض، إذ تنبأت به. وها هو مصرعها يشغل العالم من جديد

هوامش

معن البياري

كــــان اســـمـــه الـــنـــاطـــور صـــافـــي، فـــي املــســلــســل املــمــتــع، 
»حدث  فيه،  القديرين  املمثلني  أداء  في  القوي  الشائق، 
أبو هنود، قصة محمد  في املعمورة«، )إخــراج صالح 
الــعــبــادي، وســيــنــاريــو وحــــوار مــحــمــود شــقــيــر، أشــعــار 
النوباني،  زهير  النجم،  الفنان  كــان  القيسي(.  محمد 
فــي ذلــك العمل هــو حـــارس الــقــريــة، نــاطــورهــا، صافي 
الــســريــرة والــقــلــب، اســمــه صــافــي. يتمسك بالبقاء في 
القرية، ويرابط فيها، ويتحّسب، مع أهلها، من محتاٍل 
سارق كان يدّبر للبقاء فيها، يخاطبه الناطور صافي 
درب  تطلع،  الزم  هالقرية  من  اطلع،  نجالوي  يا  »اطلع 
الحميم، على  املسلسل  ذلك  أحببنا  تــوّدي ما تجيب«. 
وما  والتعبيرية،  والفنية  اإلخــراجــيــة  مــفــرداتــه  بساطة 
زال في الذاكرة، منذ إنتاجه وعرضه األول على شاشة 
التلفزيون األردني، في 1981، ربما للترميزات فيه عن 
الدراما  فناني  أبــرز  الجتماع  وأيضا  فلسطني،  قضية 
األردنية، الناهضة والقوية في حينه، محمود أبو غريب 
وأديب الحافظ ومحمد العبادي ومارغو أصالن وعادل 

عفانة وعبير عيسى وحابس العبادي و...
ــافـــي، أو زهـــيـــر الــنــوبــانــي بــاســمــه  ولـــكـــن الـــنـــاطـــور صـ
الرسمي، يعلن، قبل أيام، نّيته الهجرة من بلده األردن، 
ة خلق« ظاهرة، فأثار، في صيحته تلك زوبعة 

ّ
في »فش

مــن مــشــاعــر الــســخــط عــلــى أوضــــاع عــامــة فــي الــبــالد، 
ثقيل  فنانا  تجعل  واجتماعية،  واقتصادية  معيشية 
األردنيني،  أجيال  مختلف  من  محبوبا  ونجما  القيمة، 
 

ّ
وهو في الـ71 عاما من عمره، متعه الله بالصحة، »يبق

« كهذه. ثم أوضح بنفسه واسترسل في األمر، 
ً
بحصة

وقــال إنــه أصبح غير قــادر على الصمت، فيما أصبح 
االكــتــراث  األردنـــيـــني، وعـــدم  الفنانني  يــطــاق تهميش  ال 
بهم، وهم الذين لم يعودوا قادرين على إعالة عائالتهم 
بكرامة، وعلى إيجاد تأمني صحي محترم. وقال أيضا 
إنه ليس هناك أي اهتمام من الحكومة وال من القطاع 

الخاص بأوضاعهم، كما أن نقابتهم عاجزة. 
الــكــلــمــات، وغــيــرهــا مــن تصريحات ناقمة،  قــائــل هــذه 
حــائــز على وســـام ملكي رفــيــع، لعطائه فــي دفــع الفن 
األردني، وصاحب نحو 120 مشاركة في مسلسالت 
عــامــا، كثير  فنية منذ نحو 50  وأعــمــال  ومسرحيات 
العربي  الجمهور  ذاكـــرة  فــي  مــواقــع متقدمة  فــي  منها 
العريض. وقد ناصره زمــالء له في الــذي جهر به، بل 
إن منهم من أشهروا نياتهم الهجرة، أو تفكيرهم بها 
)مــكــادي نــحــاس مــثــال(. ولقائل أن يــقــول إنــهــا الحالة 
العامة التي يغالبها املواطن األردني عموما، مع ضيق 
ذاتها  املداخيل، هي  وقلة  الغالء،  العمل، وتفاقم  سوق 
البلد، وتصيب أعراضها  الفنون في  التي تمّس قطاع 
املشتغلني فيه، كما غيرهم في أعمال أخرى. بل ربما 

لبنان  الفنانني في  إن حــال  أن يزيد  آخــر  لقائل  أمكن 
الخليج، وكــذا في  وسورية والعراق وربما بعض دول 
ــاال، مــمــا هــي عليه  املـــغـــارب الــعــربــيــة، لــيــس أحــســن حــ
أوضاع زمالئهم األردنيني. وفي البال أن الراحل حاتم 
علي، وهــو من هو مخرجا كبيرا بحق، كــان مهاجرا 
في كندا، وتقيم أسرته هناك، كما زمالء سوريون له. 
لتطييب  املحق، يصلح  الكالم،  أن كل هذا  والقول هنا 
الـــخـــواطـــر، ولــتــعــويــم املــقــطــع األردنــــــي املــتــحــدث عــنــه، 
ولكنه ال يمنع من أن يجهر واحُدنا بزفرٍة من الحنق 
طاه القهقرى، في املضي 

ُ
سرع خ

ُ
الغاضب على حاٍل ت

 فــي وطــأتــه أن يشكو زهير 
ٌ

إلـــى الــخــلــف، فــأمــٌر ثــقــيــل
الــنــوبــانــي، ولــيــس غــيــره، وأن يــرفــع صــوتــه، مستغيثا 

من أجل زمالئه، ويحكي في أمر هجرته من البلد، في 
لحظة زعٍل معلنه أمام كل الناس. لتكن هذه االستغاثة 
إلعــالن  متجددة  مناسبة  إذن،  هــذه،  بالضبط(  )بمن 
زال  ما  أظنه،  الــذي  النوباني،  متجدّد عن محبة زهير 
صــاحــب اســم »بــيــاع« فــي ســوق الــدرامــا التلفزيونية، 
وقد محضه جمهوره الكثير إعجابا مستحقا بكثير 
وريفية  وتــاريــخــيــة  بــدويــة  فــي مسلسالت  أدواره  مــن 
هريسة«  »بائع  ينسى  ال  وفيرة،  وخليجية  وعصرية 
في »العلم نور«، وال »الظاهر بيبرس«، وال في »شجرة 
العّز  أبو  نسى صيحاته في دور 

ُ
ت الــدر« وغيرها. وال 

في قرية أم الزيتون في مسرحية »البالد طلبت أهلها«، 
)إنتاج 1989(، عن بالٍد طلبت أهلها. ومن »مغامراته« 
التي  املسرحية  هــذه  عرضه  ربــمــا،  االنتحارية  املالية، 
ونص  السويسي  املنصف  )إخـــراج  إنتاجه  من  كانت 
ليكون  القاهرة،  اللطيف عقل(، على حسابه، في  عبد 
أول فنان عربي يعرض، تجاريا، عمال مسرحيا في 
مصر. وفي البال »مغامرته« في تاسيس مسرح يومي 

في عمان، في تجربة لم تنجح ماّديا.
لــن يهاجر صاحبنا مــن عــّمــان. سيبقى أحــد حــّراس 
للفنان  االنتصار  في  الشجاع  والصوت  فيها،  الجمال 
كبير  فــنــاٍن  مــن  الــجــديــد  ننتظر  ... وسنبقى  األردنــــي 
أحّبوا  الــذيــن  مشاهديه  جمهورية  فــي  واملــكــانــة  املنزلة 

الناطور صافي وأبو العز .. وكل زهير النوباني.

في محبّة زهير النوباني

وأخيرًا

لن يهاجر زهير النوباني من 
عّمان، سيبقى أحد حرّاس 

الجمال فيها، والصوت الشجاع 
في االنتصار للفنان األردني
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باختصار

اشتهرت ديانا بنشاطاتها 
اإلنسانية، وخالل زواجها كانت 
رئيسة أو راعية ألكثر من 100 
جمعية خيرية، وأنجزت الكثير 
من األعمال لصالح املشردين 

واألطفال 

■ ■ ■
يبدو أّن صحيفة »ذا ديلي ميل« 
ال تزال تسعى لغاية اليوم إلى 
إزالة أي مزاعم ترّجح التآمر 

لقتل أميرة ويلز 

■ ■ ■
كيف تنّبأت أميرة ويلز بطريقة 

موتها؟ هل امتلكت القدرة 
على التكّهن بحادث السير؟ أم 
أّن الحادث كان مجرد صدفة 

تطابقت مع أفكارها ومخاوفها؟
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