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هبطت قيمة العملة اإليرانية بنسبة تفوق 500٪  )عطا كناري/فرانس برس(

فـــي وقـــت وصـــل فــيــه عـــدد اإلصـــابـــات بــفــيــروس 
إلــــى نــحــو 195 مــلــيــونــا على  الـــجـــديـــد  ــا  ــورونــ كــ
وفي منهم نحو 4 ماليني و175 

ُ
املستوى العاملي، ت

في نحو 177 مليونا، بحسب عداد موقع 
ُ

ألفا، وش
احتجاجات،  فــي  اآلالف  ميترز«، شــارك  »وورلـــد 
أول من أمس، ضد العزل العام، في أكثر من بلد، 
ال سيما في أستراليا ودول أوروبية، ما دفع كبار 
املسؤولني إلى التحذير من التساهل في التدابير 
ذة ملكافحة الفيروس. ودعا الرئيس الفرنسي 

َ
املتخ

والتطعيم  الوطنية  الوحدة  إلى  ماكرون  إيمانويل 
الشامل ملكافحة الفيروس املنتشر، وانتقد أولئك 

الـــذيـــن يــؤجــجــون املــشــاعــر املــنــاهــضــة لــلــقــاحــات 
موظفي  كبير  حــذر  أملانيا،  وفــي  واالحتجاجات. 
هيلغ  ميركل،  أنجيال  األملانية  املستشارة  مكتب 
براون، من أّن القيود املفروضة على املواطنني غير 
املطعمني »قد تكون ضرورية«، في حال وصلت 
ــابـــات إلـــى مــســتــويــات جــديــدة خــالل  أعــــداد اإلصـ
املقبلة. وسجلت واليــة نيو ســاوث ويلز  األشهر 
األسترالية، ثاني أعلى زيادة يومية لها هذا العام 
فــي اإلصــابــات املحلية بــكــورونــا، وســط مخاوف 
من موجة إصابات جديدة. وقالت رئيسة وزراء 
نيو ســاوث ويلز، غالديس بريغيكليان: »في ما 

أعبر  أن  يمكنني  هل  أمــس،  باحتجاجات  يتعلق 
 

ّ
أال أتعشم  منها؟  باالستياء  مــدى شــعــوري  عــن 

تــكــون انــتــكــاســة، لكنها قــد تــكــون كـــذلـــك«. وإلــى 
بــريــطــانــيــا، اعــتــذر وزيـــر الــصــحــة ســاجــد جــاويــد 
)الـــصـــورة( وحــــذف تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« حث 
اللقاح املضاد لكوفيد-19،  الناس على أخذ  فيها 
إنه  قائال  الفيروس،  »االرتــعــاد« خوفا من  وعــدم 
»أســــاء اخــتــيــار الــكــلــمــة«. وتــولــى جــاويــد منصبه 
الشهر املاضي خلفا ملات هانكوك، الذي استقال 
بعد خرقه قواعد كوفيد-19، بتقبيل مساعدة له 
داخل مكتبه. وقال جاويد على تويتر: »كنت أعّبر 

عن امتناني ألن اللقاحات تساعدنا على املقاومة 
وأنــا  للكلمة،  اخــتــيــارًا سيئا  كــان  لكنه  كمجتمع، 
زعيم  نائبة  املنتقدين،  بني  ومــن  أعتذر بصدق«. 
حزب العمال أنجيال راينر، التي فقدت أفرادًا من 
»تويتر«:  على  وكتبت  الجائحة.  بسبب  عائلتها 
»تــوفــي 127 ألــف شخص بهذا الــفــيــروس، وكــان 
الحياة  قيد  على  منهم سيبقون  اآلالف  عشرات 
تجرؤ  فكيف  لحكومتكم.  الــكــارثــي  الفشل  لــوال 
على تشويه صورة الناس ملحاولتهم الحفاظ على 

سالمتهم وأسرهم؟«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تفاهمات أميركية عراقية لجدولة االنسحاب

االثنين  26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2520  السنة السابعة
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عائـالت في األولمبيـاد
تشكل حالة القرابة في عالم الرياضة حدثًا الفتًا في كثير من األحيان، وهو ما 

يحدث حاليًا في دورة األلعاب األولمبية المقامة في طوكيو. ]28ـ29[

يصطدم التونسيون 
بمعضلة األخبار الكاذبة 

والشائعات وانتشارها، مع 
وصولها إلى مؤسسات 

إعالميّة.
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تونس: اعتداءات على مقرات »النهضة«
رسائل »تفعيل« الدفاعات الجوية
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الديمقراطية 
ضحية كورونا

تونس ـ العربي الجديد

أنها احتجاجات  ُيفترض  تحّولت ما كان 
على األوضاع في تونس، أمس األحد، إلى 
»النهضة«  لحركة  مــقــرات  على  اعـــتـــداءات 
فــي أنــحــاء متفرقة مــن الــبــاد، األمـــر الــذي 
»عصابات  حّملت األخيرة املسؤولية عنه لـ
إجــرامــّيــة يتم توظيفها مــن خـــارج حــدود 
ــا إلشـــــاعـــــة مــظــاهــر  ــهــ ــلــ الـــــبـــــاد ومــــــن داخــ

الفوضى والتخريب«.
ــــس،  ــــدة أمـ ــديـ ــ ــــدت مــــــدن تـــونـــســـيـــة عـ ــهـ ــ وشـ
احــتــجــاجــات مــتــفــاوتــة اســتــجــابــة لــدعــوات 
تزامنا  ــاع،  األوضـ على  لاحتجاج  أطلقت 
ــال بــعــيــد الـــجـــمـــهـــوريـــة. ودعـــا  ــفـ ــتـ مـــع االحـ
ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي 
أخــيــرًا، إلـــى الــتــظــاهــر بــالــتــزامــن مــع ذكــرى 
إعـــان الــجــمــهــوريــة فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز، 
السياسية ورحيل  مطالبني بإنهاء األزمة 
ــم تـــتـــن أي  ــ ــرملــــان. ولـ ــبــ ــل الــ ــ الـــحـــكـــومـــة وحـ
ــذا الـــتـــحـــرك بــاســتــثــنــاء  ــ ــهـــات حـــزبـــيـــة هـ جـ
»املجلس األعلى للشباب« )مجموعة على 
موقع فيسبوك(، الذي أصدر بيانا تناقله 
ــام املــاضــيــة، دعـــا خاله  نــاشــطــون فــي األيــ
إلى تغيير املنظومة السياسية خال فترة 

انتقالية ال تتجاوز 6 أشهر.
ــدد مــــن املـــحـــتـــجـــني أمـــــــام مــقــر  ــ وتـــجـــّمـــع عــ
الــبــرملــان فــي ضــاحــيــة بــــاردو بــالــعــاصــمــة، 
وســـط تــعــزيــزات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، في 
األمنية  ظل مخاوف من تدهور األوضـــاع 
عــدوى  انتشار  ظــل  فــي  للتجمعات  ومنعًا 
كـــورونـــا، وأقــفــلــت مــداخــل شـــارع بورقيبة 
وسط العاصمة وكذلك في محيط البرملان. 
كما شهدت مدن أخرى كقفصة واملنستير 
والقيروان وبنزرت وتوزر ونابل، تظاهرات 
بــاردو  في  املحتجون  وطالب  احتجاجية. 
وتحميل  املنظومة،  وتغيير  البرملان  بحل 
املسؤولية ملن تسّبب في الوضع الصحي 
واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي الــتــي تعيشه 
تونس. ورفع املتظاهرون شعارات أبرزها، 
والحكومة«،  الحاكم  املــنــظــومــة...  »فــاســدة 
و»الشعب تعب من فساد الّساسة«، و»نعم 

لــحــل الــبــرملــان وطـــرد الــحــكــومــة الــفــاشــلــة«. 
لكن االحتجاجات تحّولت في بعض املدن 
إلـــى تهجم عــلــى مــقــرات »الــنــهــضــة«، وقــام 
الحركة  مكتب  باقتحام  املحتجني  بعض 
فــي تـــوزر جــنــوب تــونــس وإتـــاف معداته. 
كما أقدم محتجون في مناطق أخرى على 
تــهــشــيــم واجـــهـــات مــكــاتــب الـــحـــركـــة، وقـــام 
ــإزالـــة الفــتــة مكتب  شــبــاب فـــي الـــقـــيـــروان بـ
الــحــركــة هـــنـــاك. وفـــي أول تــعــلــيــق عــلــى ما 
حصل، دانت »النهضة« في بيان ما قامت 
بــه »املــجــمــوعــات الــفــوضــويــة الــتــي ساءها 
الــعــام بخياراتها  الـــرأي  إقــنــاع  فــي  الفشل 
أن  الديمقراطية«، مؤكدة  الشعبوّية وغير 
ــتـــداء عــلــى بعض  هــــؤالء عــمــدوا »إلــــى االعـ
مقرات الحركة بالباد وترهيب املتواجدين 
ودانــت  حياتهم«.  فــي  وتهديدهم  داخلها 
مـــن وصــفــتــهــا بــــ‹‹الـــعـــصـــابـــات اإلجــرامــيــة 
التي يتّم توظيفها من خارج حدود الباد 
ومن داخلها لاعتداء على مقرات الحركة 
ومــنــاضــلــيــهــا، وإشـــاعـــة مــظــاهــر الــفــوضــى 
والتخريب خدمة ألجندات اإلطاحة باملسار 
عــودة  أمـــام  الطريق  وتعبيد  الديمقراطي 
الحملة اإلعامية  القهر واالســتــبــداد، ومــا 
ــيــــة  ــعـــض املــــــواقــــــع اإلعــــامــ ــبـ ــورة لـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ املـ
األجنبية واملحلية املحرضة على العنف إال 

 قاطعًا على ذلــك‹‹، وفق البيان. كما 
ً
دليا

أكدت »النهضة« أن »االعتداءات اإلجرامّية 
على مقراتها وعلى مناضليها لن يزيدها 
إال تــمــســكــًا بـــاملـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي وقــيــم 
والعدالة  الوطنّية  والــشــراكــة  الجمهورية 
اإلرهابية  األعــمــال  هــذه  وأن  االجتماعّية، 
لن تثنيها عن خدمة التونسيني واالنحياز 
إلــــى مــصــالــحــهــم«. وحـــّيـــت »كــــل مناضلي 
ــا عــلــى ضــبــط الــنــفــس  ــارهـ الـــحـــركـــة وأنـــصـ
واعــتــمــاد الــطــرق الــقــانــونــيــة فــي التصدي 

لهذه االعتداءات والتهديدات«.
الــبــرملــان، راشــد الغنوشي،  وكــان رئيس 
قد دعا أمس إثر تحية العلم في البرملان 
ــة،  ــهـــوريـ ــمـ بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى عـــيـــد الـــجـ
إلـــى »تــوحــيــد الــصــفــوف واالبـــتـــعـــاد عن 
الضغائن  وإثـــارة  والتفرقة  الــتــجــاذبــات 
واألحقاد، ومواجهة العدو صفًا واحدًا«. 
ومـــعـــلـــقـــا عـــلـــى دعــــــــوات الـــتـــظـــاهـــر، قـــال 
واالحتجاجات  »املسيرات  إن  الغنوشي 
حــق ضمنه الــدســتــور مــا دامـــت ملتزمة 
بـــالـــقـــانـــون«. لــكــنــه أضــــــاف أن »تـــونـــس 
اليوم ال تستحق تظاهرات بل تستحق 
التظاهر ضد كورونا، واتحاد كل القوى 
املدنية والرسمية والشعبية واملعارضة 

والسلطة«.

منظومة صواريخ 
»إس 300« ما زالت 

مجمدة

للحديث تتمة...

ارتفعت حدة التوتر في منطقة »درع الفرات« شمالي سورية، مع مقتل جنديين 
تركيين وإصابة آخرين في هجوم نفذته »قسد« لترّد أنقرة سريعًا باستهداف مواقع 
األخيرة وتعلن عن قتل 7 منها، مع توعدها باستمرار رّدها، فيما يستبعد مراقبون 

قيام تركيا بعملية عسكرية واسعة في تلك المنطقة

أمين العاصي

لم تتأخر تركيا في الرّد على مقتل 
وإصابة جنود أتراك أول من أمس 
 »قوات 

ّ
السبت في هجوم يعتقد أن

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( نــفــذتــه في 
شمال سورية، متوعدة باستمرار العمليات 
تستبعد  الترجيحات   

ّ
أن غير  »قسد«،  ضد 

حاليًا،  النطاق  واســعــة  بعملية  أنــقــرة  قيام 
بسبب رفض الواليات املتحدة رفع الغطاء 
السياسي والعسكري عن »قسد«، وفي ظل 
خــطــوط اشــتــبــاك مــتــفــق عــلــيــهــا بـــني الــقــوى 

اإلقليمية.
ــتــل جنديان تركيان وجــرح آخـــران، مساء 

ُ
وق

 »قسد« تقف 
ّ
أن ُيعتقد  السبت، جــراء هجوم 

في  الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  وذكـــــرت  وراءه. 
عسكرية  مركبة  استهدف  هجومًا   

ّ
أن بــيــان، 

إلــى قــاعــدة فــي منطقة »درع  أثــنــاء توجهها 
ــرات« أســفــر عـــن مــقــتــل جــنــديــني وإصــابــة  ــفـ الـ
اثنني آخــريــن. وأكــدت الـــوزارة تحديد مواقع 
ــيــــني فــــي املــنــطــقــة وقــصــفــهــا بــشــكــل  ــابــ اإلرهــ
فــاعــل على الــفــور إثــر الــهــجــوم. وأشـــارت إلى 
استمرار قصف مــواقــع اإلرهــابــيــني فــي إطــار 
العقابي. وأضافت: »لم ولن نترك دماء  الــرد 

شهدائنا تذهب سدى«.
الـــهـــجـــوم   

ّ
أن مـــتـــقـــاطـــعـــة  مــــصــــادر  وذكــــــــرت 

اســتــهــدف نــقــطــة عــســكــريــة تــركــيــة فــي قرية 
حزوان شمال شرقي حلب، في حني شهدت 
عنيفًا  تركيًا  قصفًا  الــهــجــوم  عقب  املنطقة 
»قسد« في قرى الهوشرية  استهدف مواقع لـ
والــحــصــان شــمــال شــرق مدينة منبج، كما 
قصفت مناطق التماس على جبهة حزوان 
بــريــف مــديــنــة الـــبـــاب شــرقــي حــلــب. وأشـــار 
 
ّ
املــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان إلـــى أن
مــن 200 قذيفة  بأكثر  التركية ردت  الــقــوات 
مــدفــعــيــة وصــــاروخــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
»قــــســــد«. وأكــــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ـــ تـــابـــعـــة لــ
التركية مولود جاووش أوغلو في تغريدة 
 »دماء الشهداء 

ّ
على »تويتر« أمس األحد أن

لم ولــن تذهب ســدى« مشددًا على »إصــرار 
ــــاب   أشـــكـــال اإلرهـ

ّ
ــل تــركــيــا عــلــى اجــتــثــاث كــ

من جــذورهــا«. وكــان رئيس دائــرة االتصال 
فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الـــديـــن ألــطــون، 
ــه »ال ينبغي ألحــد أن 

ّ
إن قــال مساء السبت، 

أن نــضــالــنــا سيستمر  فـــي  الـــشـــك  يـــســـاوره 
ــأمـــني  ــتـــى اجــــتــــثــــاث جـــــــذور اإلرهــــــــــاب وتـ حـ
حدودنا«. كما تعهد نائب الرئيس التركي، 
فؤاد أوقطاي، في تغريدة، بأال تذهب دماء 

الجنود سدى، و»بمحاسبة اإلرهابيني«.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس األحد عن 
»تحييد 7 إرهابيني« في إشارة إلى عناصر 
 اســتــهــداف هــذه 

ّ
فــي »قـــســـد«، مــشــيــرة إلـــى أن

الــقــوات يأتي »فــي إطــار الــرد على استشهاد 
ــفــــرات،  جـــنـــديـــني فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة درع الــ
ــــي بـــيـــان  ــنـــت فـ ــلـ ــا أعـ ــمـ ــالـــي ســــــوريــــــة«. كـ ــمـ شـ
ــــدات  اســـتـــمـــرار عــمــلــيــاتــهــا ضـــد تــنــظــيــم »وحـ

حماية الشعب« الكردية شمالي سورية.
حادث السبت ليس األول من نوعه في منطقة 
الــفــرات، إذ شهد ريــف حلب الشمالي  غــرب 
ــــي واملـــدفـــعـــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــادل الـــقـــصـــف الـ ــ ــبـ ــ تـ
بـــني »قـــســـد« والــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
ــثــــرت فــي  املـــعـــارضـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــأنـــقـــرة. وكــ
اآلونة األخيرة عمليات القصف الصاروخي 
مــن مناطق سيطرة »قــســد« فــي ريــف حلب 
غربي  شــمــال  عفرين  منطقة  على  الشمالي 
حلب والخاضعة للفصائل التابعة للجيش 
التركي، إذ قتل وأصيب العشرات منتصف 
الشهر املاضي بقصف صاروخي استهدف 

مستشفى في مدينة عفرين. 
التركي بوجود واســع في  الجيش  ويحتفظ 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي خــصــوصــًا فـــي محيط 
ــدة جــبــل »الــشــيــخ  ــاعـ ــبــــاب، حــيــث قـ مــديــنــة الــ
عــقــيــل« الــتــي تــعــد الــقــاعــدة الــتــركــيــة الــكــبــرى 
ــان الــجــيــش الــتــركــي  ــ فـــي شـــمـــال ســـوريـــة. وكـ
الـــفـــرات«  فـــي عـــام 2016 عــمــلــيــة »درع  أطــلــق 
تنظيم  بــطــرد   2017 عــام  انتهت مطلع  الــتــي 
»داعش« من مساحات واسعة في ريف حلب 
الشمالي تحّولت بعد ذلك إلى منطقة نفوذ 
تركي با منازع. وتضم »درع الفرات« العديد 
جرابلس،  منها:  الكبيرة  والبلدات  املــدن  من 
ــبــــاب. بــيــنــمــا يــســيــطــر مجلس  والــــراعــــي، والــ
»قــــوات ســوريــة  مــنــبــج الــعــســكــري الـــتـــابـــع لـــــ

الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى مــديــنــة مــنــبــج وبــعــض 
عــام 2016، وانتزع هذا  ريفها منذ منتصف 
ــــش« بدعم  املــجــلــس املــديــنــة مــن تنظيم »داعـ
الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  من  جــوي 
املتحدة. وتبعد مدينة منبج عن مدينة حلب 
90 كيلومترًا باتجاه الشمال الشرقي، بينما 

تــبــعــد عـــن الــــحــــدود الــتــركــيــة 35 كــيــلــومــتــرًا. 
وترتبط مناطق الفصائل السورية في ريف 
حــلــب مــع مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« مــن خــال 
معبر »عــون الـــدادات«، إال أن انتقال املدنيني 

بني هذه املناطق ليس ميّسرًا بشكل دائم. 
ــلــــى حـــــــــادث مـــقـــتـــل الـــجـــنـــديـــني  ــًا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ

الــتــركــيــني، أشــــار املــحــلــل الــعــســكــري العميد 
الــفــرحــات، فــي حديث مــع »العربي  مصطفى 
 »الــخــســائــر دائـــمـــًا تــحــدث 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، وعــلــى الــرغــم مــن الــهــدن 
واتفاقات وقف إطاق النار، ال بد من حدوث 
خروقات من أطــراف الــنــزاع«. وبــنّي الفرحات 

 »حادث السبت ضد الجنود األتــراك تكرر 
ّ
أن

ــا لـــن يــكــون  ولـــيـــس جـــديـــدًا مـــن نـــوعـــه، وربـــمـ
األخـــيـــر فـــي مــنــطــقــة تــغــلــي« مــســتــبــعــدًا قــيــام 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بــعــمــلــيــة واســــعــــة الــنــطــاق 
ــرد ســيــكــون عبر  ــ ضـــد »قــــســــد«، مــضــيــفــًا: »الــ
في  التركي  الجيش  مــع  املتحالفة  الفصائل 
ــة، أو عــبــر املــدفــعــيــة الــتــركــيــة  شـــمـــال ســــوريــ
بــشــكــل مــبــاشــر«. وتـــابـــع بــالــقــول: »ال أعتقد 
ــار. خــطــوط  ــ  األمــــر ســيــخــرج عـــن هـــذا اإلطــ

ّ
أن

االشتباك متفق عليها بني القوى اإلقليمية، 
والخروقات أحيانًا تتضمن رسائل سياسية 
بني األطراف املتنازعة، وأحيانًا أخرى تكون 

ألسباب ميدانية بحتة«.
ــا إقــــنــــاع الــــواليــــات  ــيـ ــركـ ولــــطــــاملــــا حــــاولــــت تـ
والعسكري  السياسي  الغطاء  برفع  املتحدة 
عــن »قــســد« فــي مدينة منبج وغــربــي الفرات 
ــم مــن  ــرغــ ــا فـــشـــلـــت، عـــلـــى الــ ــهــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــًا، إال ــمـــومـ عـ

ــام 2018 عــلــى »خــريــطــة  اتـــفـــاق الــجــانــبــني عــ
انــســحــاب هذه  طــريــق« حــول منبج تتضمن 
 االتفاق لم ينفذ بسبب تعقيدات 

ّ
القوات، لكن

ميدانية. وتعد منطقة منبج من أهم املناطق 
العديد من  إذ تتوسط  السوري،  الشمال  في 
 عـــن قــربــهــا من 

ً
املــحــافــظــات الــســوريــة فــضــا

الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، وهـــو مــا يجعل 
أطـــــراف الـــنـــزاع تــتــنــافــس لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
ــات املـــتـــحـــدة حــتــى الــلــحــظــة  وتـــرفـــض الــــواليــ
انتقال السيطرة على مدينة منبج من »قسد« 
أو  التركي  بالجانب  املرتبطة  الفصائل  إلــى 
لقوات النظام املدعومة من الجانب الروسي 

والتي تتمركز جنوب غربي املدينة. 
والعاقات  التركي  الشأن  في  الباحث  ورأى 
ــو، فـــي حـــديـــث مع  ــلــ ــيـــة طـــه عـــــودة أوغــ الـــدولـ
التصعيد  بعد  »تركيا   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

األخـــيـــر فـــي إدلـــــب أصــبــحــت أكـــثـــر حــــدة في 
العمل«. وأضـــاف: »طــوال  فــي  الخطاب منها 
ــام الــســابــقــة انــخــرطــت أنــقــرة فــي تشديد  األيــ
ــيــــة فــي  ــابــ ــاه املــلــيــشــيــات اإلرهــ لــهــجــتــهــا تـــجـ
 الخطاب التركي يمكن إدراجه 

ّ
 أن

ّ
سورية، إال

فـــي خــانــة الــوعــيــد أكــثــر مـــن الــعــمــل الــحــاســم 
 
ّ
إلــى أن الــواقــع«. وأشـــار  والفعلي على أرض 
يـــكـــون مستبعدًا  يـــكـــاد  الــعــســكــري  »الـــخـــيـــار 
من الحسابات التركية على األقــل في الوقت 
 
ّ
أن  

ّ
إال اإلقليمية،  التعقيدات  بسبب  الحالي 

أنـــقـــرة لـــن تــنــســى مــقــتــل جـــنـــودهـــا وتــتــحــني 
الفرصة لرد انتقامي، لكن بعد تهيئة جميع 

األجواء اإلقليمية والدولية لصالحها«.

أمس  »األناضول«  وكالة  أفادت 
األحد أن 7 مدنيين أصيبوا بجروح، 
ــي قــصــف صــاروخــي  ــس، ف أمـ
لــتــنــظــيــم »وحـــــــدات حــمــايــة 
مدينة  على  الكردية  الشعب« 
عفرين، شمالي سورية. وذكرت 
في  أصيبوا  المدنيين  أن  الوكالة 
صاروخية  بقذائف  هجمات   7
ــط عــفــريــن.  ــ ــت وس ــدف ــه ــت اس
تسبب  الــقــصــف  أن  وأضــافــت 
المنازل  بعض  في  مادية  بأضرار 
القذائف.  عليها  سقطت  التي 
التركية سيطرت  القوات  أن  يذكر 
الوطني«  »الجيش  مع  بالتعاون 
عفرين  على  للمعارضة  التابع 
الوكالة،  وبحسب   .2018 عــام 
اتخاذ  الكردية  الوحدات  تواصل 
تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ 
سيطرة  مناطق  ضد  هجمات 

»الجيش الوطني«.

إصابات 
في عفرين

صالح النعامي، عدنان أحمد

تــتــعــدد الــتــفــســيــرات لــأســبــاب التي 
دفــعــت روســـيـــا لـــإعـــان عـــن إحــبــاط 
ــة عــلــى  ــة جــــويــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــمـــات إسـ هـــجـ
أيـــام، خصوصًا بعدما  قبل  ســوريــة 
القصف.  تجاه  الصمت  تلتزم  كانت 
وكان نائب قائد القوات الروسية في 
سورية األدمــيــرال فاديم كوليت قال 
إن نظام دفــاع جــوي روســي الصنع 
ساعد في اعتراض هجوم إسرائيلي 
ــة حــــمــــص الـــخـــمـــيـــس  ــافــــظــ فــــــي مــــحــ
ــنـــظـــومـــة  املـ أن  وأوضـــــــــــح  املــــــاضــــــي. 
»بــوك«  للطائرات  املــضــادة  الروسية 
دمــــــرت »الــــصــــواريــــخ األربــــعــــة الــتــي 

أطلقتها طائرتان إسرائيليتان«. 
ــالـــت املـــراســـلـــة الــســيــاســيــة لــقــنــاة  وقـ
ــان« غيلي كــوهــني، فــي تــقــريــر، إن  »كـ
ساح الجو اإلسرائيلي ينفذ غاراته 
ضـــد األهــــــداف فـــي ســـوريـــة انــطــاقــًا 
ــة، لــتــجــنــب  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن األجـــــــــــواء الـ ــ مـ
الروسية  الــجــوي  الــدفــاع  منظومات 
ــة. وقـــــــــّدرت أن يــكــون  ــ ــوريـ ــ داخـــــــل سـ
تـــوجـــه روســــيــــا إلحــــبــــاط الــهــجــمــات 
اإلسرائيلية، واإلعـــان عــن ذلــك، ردا 
على الزيادة الكبيرة التي طرأت على 

إسرائيل  تنفذها  التي  الغارات  عدد 
ضد أهداف داخل سورية أخيرًا.

فــي هـــذا الـــوقـــت، شككت مــصــادر في 
املعارضة السورية بما سربته بعض 
وســائــل اإلعـــام حــول تــزويــد روسيا 
وتقنيات  بــمــعــدات  الــســوري  للنظام 
الحد  فــي  ستسهم  جــديــدة،  عسكرية 
من الغارات اإلسرائيلية. وقال املحلل 
ــال،  ــ ــ ــد أحــــمــــد رحـ ــيـ ــمـ ــعـ الــــعــــســــكــــري الـ
»العربي الجديد«، إن روسيا تحاول  لـ
مـــن خــــال هــــذه الــتــســريــبــات إيــصــال 
رســائــل ســيــاســيــة مــوجــهــة لــلــواليــات 
املتحدة عبر إسرائيل بأنها املرجعية 
األهــم في سورية، وال يمكن ألحــد أن 
تخريب  على  قـــادرة  فهي  يتخطاها، 
أي دور لآلخرين، ما لم يكن بالتشاور 
معها. وأضاف أن منظومة صواريخ 
»أس 300«، التي كانت روسيا زودت 

زالــت مجمدة، »حيث  النظام، ما  بها 
نزع الروس منها بطاريات التشغيل، 
بالتنسيق مع اإلسرائيليني، وهو ما 

يحولها إلى خردة«. 
من جهته، قال القيادي في املعارضة 
الــســوريــة الــعــمــيــد فــاتــح حــســون إن 
روسيا تحاول فرض شروط جديدة 
فــي سورية  تتدخل  دول  ثــاث  على 
ــات  ــ ــواليــ ــ ــــر، وهـــــــي الــ ــــاشـ ــبـ ــ بـــشـــكـــل مـ
ــران وإســـرائـــيـــل، حيث  ــ ــ املـــتـــحـــدة وإيـ
»هناك قيادات جديدة في هذه الدول 
قــنــوات مع  تعمل موسكو على فتح 
كـــل مــنــهــا، وقـــد وجــــدت فـــي تحسني 
شـــــروط اســـتـــخـــدام وســـائـــط الـــدفـــاع 

الجوي في سورية طريقًا لذلك«. 
 وتـــشـــن إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــتــواصــل 
غــــــاراٍت جـــويـــة عــلــى مـــواقـــع لــلــنــظــام 

وإيران داخل سورية.
ــــقــــت عــلــى 

ّ
 وكــــــانــــــت روســـــــيـــــــا، عــــل

مواقع  استهدفتا  اللتني  الــغــارتــني 
ــة، أخـــيـــرًا،  ــ ــــوريـ عـــســـكـــريـــة داخــــــل سـ
ــاع  ــدفــ مـــشـــيـــرة إلــــــى مـــنـــظـــومـــتـــي الــ
الــــجــــوي الـــروســـيـــتـــني )بــانــتــســيــر، 
ــتـــني يــمــتــلــكــهــمــا جــيــش  ــلـ بــــــــوك(، الـ
النظام السوري أسقطتا تقريبًا كل 

الصواريخ اإلسرائيلية، عدا واحد.

يحتفظ الجيش التركي بوجود واسع في ريف حلب الشمالي )عارف تماوي/فرانس برس(

اصطدم بعض المحتجين مع األمن في العاصمة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وليد التليلي

يخرج الناس في مدن كثيرة من العالم 
محتجني على حكوماتهم، يرفض 

بعضهم إجبارية التلقيح ضد كورونا، 
وآخرون قيود الحياة االجتماعية 

الجديدة التي جعلت العالم مغايرًا، 
كئيبًا ومحزنًا في بالد كثيرة، وصعبًا 

في بالد أخرى.
ترفض مجتمعات بشكل فطري 

أن تتغير حياتها، حيث كان الناس 
ون النفس بانتهاء الوباء قريبًا، 

ّ
يمن

األسبوع املقبل، ثم الشهر املقبل، 
هذا العام ثم الذي يليه. وبدأ الجميع 
أخيرًا يقتنع بأن الحقيقة مختلفة، 
وأن هذا الفيروس لن يرحل، وعلى 
البشر أن يتأقلموا ويضعوا قواعد 
جديدة للحياة، ألن الصعب ليس أن 
تتباعد فقط مع زميلك في العمل أو 

في السوبرماركت، ولكن املشكلة 
أنك ترى في ابنك أو ابنتك أو زوجتك 

العائدين من الدراسة أو العمل، إمكانية 
موضوعية للعدوى، وأن تخاف عليهم 

باملثل من نفسك.
ربما تكون املجتمعات املتقدمة، 
العريقة في املؤسسات واإلدارة 

والحكم والديمقراطية، والغنية أيضًا، 
قادرة على تحّمل هذا التململ، ألنها 

تملك، بحكم ما لديها من آليات 
وتقاليد، ما يمكنها من أن تصبر 

أكثر، ويطول نفسها وتفهم هذا القلق 
الشعبي العميق، وألنها في نهاية األمر 

موجودة أصال لخدمتهم. أما عندنا، 
حيث تتكدس الكوارث السياسية 
واألناءات املتضخمة، وطموحات 
السلطة الجارفة، وأوهام الحكمة، 

وحيث تتراكم املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية وتتكاثر ديوننا لدى 

البنوك الدولية، وحيث تنعدم التجربة 
وتتصف الدولة بالهشاشة، فهناك 
خوف كبير على الديمقراطية، ألن 

هناك تهديدًا حقيقيًا بأن تكون إحدى 
أهم ضحايا كورونا.

في كل بقاع األرض تتصف 
الحكومات بنزعتها األبوية الحمائية، 

ترى في نفسها القدرة على فهم 
مصلحة الشعب، وتتحرك على هذا 
األساس، وهذا ما يهدد الديمقراطية 

بالفعل، ويحول الحكومات إلى جيوش 
تمنع وتحد من الحياة، بداعي الحماية 

والخوف على الناس. فما بالك إذا 
كانت حكومات متعطشة للسلطة 

أو للتسلط في حقيقة األمر، هدفها 
الوحيد أن تبقى وتستمر على رؤوس 
الناس. وإذا نجحت الديمقراطية في أن 
تنجو بنفسها في أي دولة، وأال تكون 
ضحية من ضحايا كورونا، فستكون 

أقوى االختبارات على اإلطالق 
لهذه الشعوب واألنظمة السياسية، 

وسيقوى عود التجربة، وتتضح 
قواعد العالقة أكثر بني الحاكمني 

واملحكومني. ولكن العكس صحيح 
أيضًا، ألن االنتكاسة ممكنة ومتاحة 

بحكم هذه املعطيات املوضوعية.
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جبهة مأرب تطيح التهدئة 
بين التحالف والحوثيين

زكريا الكمالي

نسفت جبهة مأرب تهدئة غير معلنة بني 
تقوده  الــذي  والتحالف  الحوثيني  جماعة 
انــدالع جولة عنف جديدة  السعودية، مع 
بني الطرفني خال الساعات املاضية، بعد 
توقف دام طيلة شهر من ِقبل حلفاء إيران 
في اليمن، أعقبته رسائل »غــزل« صريحة 
ملراجعة  السعودية  فيها  دعـــوا  هـــؤالء  مــن 
»الصداقات والعداوات«. وللمرة األولى منذ 
استأنفت  املاضي،  يونيو/حزيران  أواخــر 
الهجومية  عملياتها  الــحــوثــيــني  جــمــاعــة 
في العمق السعودي، وذلك بهجوم مساء 
السبت بواسطة 4 طائرات مسّيرة من دون 
طيار وصاروخ باليستي، استهدفت القواعد 
العسكرية في املنطقة الجنوبية. وجاء ذلك 
بعدما كانت الفترة األخيرة قد شهدت إيقاف 
على  الــبــريــة  هجماتها  الحوثيني  جماعة 
مدينة مأرب من الجبهة الغربية في صرواح 
ورغوان، والجوية على األراضي السعودية، 
وانــحــســرت فــي املــقــابــل الــضــربــات الجوية 
ملقاتات التحالف السعودي اإلماراتي في 

الجبهة  ذاتها بشكل الفت.
ووسط تهدئة غير معلنة، ُيعتقد أنها تمت 
برعاية ُعمانية، حاولت جماعة الحوثيني 
لــلــحــكــومــة اليمنية   

ً
تــقــديــم نــفــســهــا بـــديـــا

الشرعية، عندما دعت قيادة التحالف إلى 
»مــراجــعــة الــصــداقــات والـــعـــداوات وتلّمس 
املكامن الحقيقية ملصالحها وتهديداتها«، 
املجلس  رئيس  أطلقها  لتصريحات  وفقًا 
عشية  املــشــاط  مهدي  للجماعة  السياسي 
عيد األضحى )صادف يوم الثاثاء املاضي(.

لــكــن التصعيد الــعــســكــري فــي مـــأرب أعــاد 
ت جماعة 

ّ
األوضاع إلى مربع الصفر، إذ شن

الحوثيني هجمات كثيفة صوب مدينة مأرب، 
هي األعنف على اإلطاق خال العام الحالي، 
وذلك بعد محاولة خنق املدينة النفطية من 
البيضاء،  محافظة  في  مختلفة  اتجاهات 
مــســتــفــيــدة مــــن املـــكـــاســـب الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
ــر خــــال الــشــهــر املــاضــي. ــزاهـ فـــي جــبــهــة الـ

ــريـــة حـــكـــومـــيـــة،  ــكـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــسـ
»العربي الجديد«، إن معارك متواصلة  لـ
احــتــدمــت على امــتــداد وادي الــجــفــرة في 
 عن معارك في مديرية 

ً
مديرية رغوان، فضا

صرواح ومرتفعات البلق االستراتيجية، 
تحقيق  الحوثيني  جماعة  تحاول  حيث 
اخـــتـــراق مــيــدانــي هـــام صـــوب ســد مــأرب 
الحوثيني  جماعة  وحــاولــت  الــتــاريــخــي. 
االســـتـــفـــادة مـــن ســــوء األحــــــوال الــجــويــة، 

الذي شّوش على مقاتات التحالف، في 
الرئيسية  الدفاعية  التحصينات  تجاوز 
أن  إال  الــقــبــائــل،  اليمني ورجـــال  للجيش 
 سلسلة غارات أدت 

ّ
الطيران الحربي شن

إلى تباطؤ وتيرة الهجوم، وفقًا للمصادر.
وذكرت املصادر أن األرتال الحوثية املهاجمة 
تعرضت ألكثر من 30 غــارات جوية خال 
الـ24 ساعة املاضية من مساء السبت ونهار 
األحد، وهو ما جعل جماعة الحوثيني تلجأ 
إلرباك التحالف باستهداف قاعدة خميس 
مشيط الجوية، التي تنطلق منها الطلعات 

الجوية على مواقعهم غربي مأرب.
ولم تحقق الهجمات الحوثية، التي امتدت 
من وادي الجفرة غرب مديرية رغــوان إلى 
جــبــال الــكــســارة، الــهــدف املــطــلــوب. وحسب 
الحوثي  الزحف  انتهى  فقد  قبلي،  مصدر 

من دون أي تقّدم حقيقي على األرض.
ومع سقوط عشرات القتلى والجرحى من 
الــطــرفــني، لــم يــكــن أمــــام بــاقــي املــجــمــوعــات 
الــحــوثــيــة ســـوى الــتــراجــع أمــــام الــضــربــات 
الجوية للتحالف ومدفعية الجيش اليمني، 
وتمّكنت القوات الحكومية بعدها من اغتنام 
كميات من األسلحة التي تركتها املليشيات 
الــدفــاع  وزارة  وقـــالـــت  الـــجـــفـــرة.  وادي  فـــي 
اليمنية، في بيان أمس األحد، إن العشرات 
من عناصر املليشيات الحوثية، قتلوا في 
مـــعـــارك اســتــمــرت لــســاعــات فـــي الــجــبــهــات 
الغربية والجنوبية الغربية ملدينة مأرب. 

مــــن جــهــتــهــا، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
 وجريحًا في 

ً
حكومية عن أكثر من 40 قتيا

صفوف الحوثيني، فيما لم يتم اإلعان عن 
حجم الخسائر في صفوف الجيش الوطني 
ورجال القبائل، وتتكتم وزارة الدفاع اليمنية 
في صفوفها  الخسائر  أرقــام  عن  كالعادة 
التصعيد مطلع فبراير/شباط  منذ بداية 
املاضي. لكن قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
الركن منصور  الــلــواء  اليمني  الجيش  في 
عبد الله ثوابه أعلن، في بيان أمس، مقتل 
200 مسلح حوثي وإسقاط سبع طائرات 
مسّيرة للجماعة في محافظة مأرب. وأوضح 
أن »قــوات الجيش واملقاومة تمكنت خال 
األســـبـــوعـــني املـــاضـــيـــني مـــن كــســر عــشــرات 
الــهــجــمــات الـــحـــوثـــيـــة، الـــتـــي شــنــتــهــا على 
مواقع في عدة جبهات في مأرب«. وأضاف 
أن »مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 
من عناصرها لقوا مصرعهم، بينهم قيادات 
ــى مـــئـــات الـــجـــرحـــى«. ــة إلــ ــافـ مــيــدانــيــة، إضـ

»الــعــربــي  فــيــمــا قــــال مـــصـــدر عــســكــري لـــ
الــجــديــد« إن هــنــاك خــســائــر فــي صفوف 
قارن 

ُ
الجيش الوطني واملقاومة، لكنها ال ت

الذين  الحوثيني  بالخسائر في صفوف 
دفــعــوا بــنــحــو 12 نــســقــًا مــن املــهــاجــمــني، 
وكانت عملية اصطيادها سهلة من وراء 
املــتــاريــس الــدفــاعــيــة، وكــذلــك الــضــربــات 
الجوية التي استمرت بفاعلية كبيرة على 

الرغم من سوء األحوال الجوية.
التشييع فــي صنعاء هي  وعـــادت مــواكــب 
األخــــرى إلـــى الــواجــهــة بــعــد انــحــســار الفــت 
جماعة  وشّيعت  املاضية،  األسابيع  طيلة 
الــحــوثــيــني، خـــال الــســاعــات املــاضــيــة، 11 
عسكريًا، بينهم قياديون ميدانيون رفيعو 

املستوى، يحملون ُرتب عميد وعقيد.
وتحاول جماعة الحوثيني إطباق الحصار 
على مدينة مأرب، التي تضم أكبر تجّمع 
للنازحني على مستوى اليمن، من اتجاه 
 عن قيامها بفتح 

ً
صرواح ورغوان، فضا

جبهة جديدة في مديرية ناطع وااللتفاف 
من جهة محافظة شبوة. 

وفي خضم تصاعد املعارك، تبادل الجيش 
اليمني وجماعة الحوثيني، أمس األحد، 
عشرات األســرى والجثامني في جبهات 
البيضاء ومأرب.  وقال املتحدث الرسمي 
الحميقاني  عامر  البيضاء«  »مقاومة  لـ
إن وســاطــة قبلية نجحت فــي تــبــادل 24 
أسيرًا وجثمانًا من الجانبني في جبهة 
الحازمية. وذكر الحميقاني، في تغريدة 
على موقع تويتر، أنه بموجب الصفقة، 
فقد تسلمت مقاومة الحازمية بالبيضاء 
8 جثث ملقاتلني سقطوا في معارك األيام 
 عــن 5 أســــرى، فــيــمــا تم 

ً
املــاضــيــة، فــضــا

تسليم الحوثيني 10 أسرى وجثة ألحد 
مقاتليهم. وفي جبهة مراد جنوبي مأرب، 
تبادلت القوات الحكومية والحوثيني 18 

أسيرًا وجثتني بالتساوي من الطرفني.
ويسعى الحوثيون الستغال الفتور الدولي 
الــذي طغى على جهود إحــال الــســام في 
اليمن، وخصوصًا مع تعثر تعيني املبعوث 
 عن انتهاء 

ً
األممي الجديد إلى اليمن، فضا

مــهــام ســفــراء أبـــرز الــــدول الــكــبــرى الفاعلة 
املتحدة  الــواليــات  مثل  اليمني،  املــلــف  فــي 
وبريطانيا. وتناقلت مصادر دبلوماسية 
أن الصني لم تعلن بعد موافقتها على تعيني 
السويدي هانس غروندبرغ، على الرغم من 
موافقة باقي الدول الكبرى دائمة العضوية 

في مجلس األمن الدولي.
ومن الواضح أن جماعة الحوثي تسعى من 
وراء التصعيد الجديد إلى تنفيذ خطوات 
الدبلوماسية،  الجهود  استئناف  تستبق 
السابقة  فــرض شروطها  مــن  يمّكنها  بما 
ــانــــب اإلنـــســـانـــي  ــجــ ــة بـــفـــصـــل الــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ واملـ
عـــن الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي مـــبـــادرات 
الـــســـام املـــطـــروحـــة. وفــــي األيـــــام املــاضــيــة، 
»اشتراطات  تقّدم  ال  أنها  الجماعة  أعلنت 
السام  مــفــاوضــات  مسألة  فــي  تعجيزية« 
املــتــعــثــرة، بــقــدر مــا تــطــالــب بــالــحــد األدنـــى 
مــن »الــحــق الــقــانــونــي واإلنــســانــي للشعب 
عجلة  وإدارة  الثقة  لبناء  كمفتاح  اليمني 
الـــســـام إلــــى األمـــــــام«. وانــتــقــد الــحــوثــيــون 
االتهامات املوجهة لهم بالرغبة في إطالة 
الـــحـــرب، واملـــعـــارك ال تــــزال قــائــمــة، الفــتــني 
إلــى أنــه سيكون مــن حــق املجتمع الدولي 
تــوجــيــه تــلــك االتـــهـــامـــات فـــي حـــال توقفت 
الغارات الجوية وُرفع الحصار واالحتال 
ثــم وجــدوهــم بعد ذلــك يــواصــلــون الــحــرب.

انتهى الزحف الحوثي 
من دون أي تقّدم 

حقيقي على األرض

سقوط عشرات القتلى 
والجرحى من الحوثيين 

والجيش اليمني

ُتسقط المعارك 
العنيفة في جبهة 

مأرب، خالل اليومين 
الماضيين، تهدئة غير 

معلنة بين الحوثيين 
والتحالف السعودي، 

من دون حصول 
تغييرات ميدانية 

مهمة

  شرق
      غرب

وزيرا خارجية قطر وإيران 
يبحثان قضايا إقليمية

اإليــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  ذكـــرت 
ــي بـــيـــان أمـــــس األحـــــــد، أن نــائــب  فــ
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الشيخ محمد  الــقــطــري  الــخــارجــيــة 
مع  بحث  ثاني  آل  عبدالرحمن  بــن 
ـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي محمد  وزيـ
جواد ظريف )الصورة(، في طهران، 
»آخـــر تــطــورات الــعــاقــات الثنائية 
ــة  ــيـ ــدولـ ــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ ــايـ ــقـــضـ والـ
املــهــمــة«. يــشــار إلــى أن الــزيــارة هي 
الثانية من نوعها لوزير الخارجية 
القطري إليران هذا العام، إذ زارها 

خال فبراير/شباط املاضي.
)العربي الجديد(

 
حاالت مرضية جديدة 

ألسرى فلسطينيين
أكـــــــــــدت هــــيــــئــــة شـــــــــــؤون األســـــــــرى 
واملـــــحـــــرريـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي 
بـــيـــان أمـــــس األحـــــــد، أن االحـــتـــال 
اإلسرائيلي يواصل سياسة القمع 
واالضـــطـــهـــاد الــجــســدي والــنــفــســي 
بــــحــــق األســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. 
وكشفت عــن مجموعة جــديــدة من 
يقبعون  املرضية ألســرى  الحاالت 
في املعتقات اإلسرائيلية، من دون 
أن يقوم االحتال بتقديم أي عاج 
لهم. وأّكد نادي األسير الفلسطيني 
الــنــقــب  فـــي ســـجـــون   14 أســـيـــرًا 

ّ
أن

ــمــــون، ومـــجـــدو،  الـــصـــحـــراوي، وريــ
يـــواصـــلـــون اإلضــــــراب عـــن الــطــعــام 

رفضًا العتقالهم اإلداري.
)العربي الجديد(

 
مرشح رئاسي سابق 

مستشار لحمدوك

عــــني رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك )الــــــصــــــورة(، 
ــان  ــ ــرمــ ــ أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، يـــــــاســـــــر عــ
ــه، ضــمــن  ــًا لـــــ ــيـ ــاسـ ــيـ مــــســــتــــشــــارًا سـ
ثاثة مستشارين آخرين. ويشغل 
عرمان حاليًا منصب نائب رئيس 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، فــصــيــل مــالــك 
عــقــار، وهـــي واحــــدة مــن الــحــركــات 
الــتــي وقــعــت عــلــى اتــفــاق ســـام مع 
الحكومة في أكتوبر/تشرين األول 
أن نافس  لعرمان  املــاضــي. وسبق 
الرئيس املعزول عمر البشير خال 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 2010، 
ــبــــاق فــي  ــن الــــســ ــ لـــكـــنـــه انـــســـحـــب مـ

اللحظات األخيرة.
)العربي الجديد(

 
البشمركة: نزوح أهالي 

300 قرية بسبب »العمال«
أعلن رئيس هيئة األركان في وزارة 
الــبــشــمــركــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــال مــحــمــد  ــ ــمـ ــ الــــــعــــــراق الــــفــــريــــق جـ
إيمينكي، أمس األحد، نزوح أهالي 
تــابــعــة ملحافظة  كــرديــة  قــريــة   300
ــوك، بــســبــب أنـــشـــطـــة مــســلــحــي  ــ ــ دهـ
ولم  الكردستاني«.  »العمال  حــزب 
يكشف املــســؤول عن املــدة الزمنية 
سكان  تهجير  خالها  جــرى  التي 
الـــــقـــــرى، لـــكـــن مــــســــؤولــــني أمــنــيــني 
ــرى خــال  ــك جــ تـــحـــدثـــوا عـــن أن ذلــ

السنوات الثاث األخيرة.
)العربي الجديد(

النظام السوري يحشد 
في درعا

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن اإلعــــــــــــان عــن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي محافظة 
درعــــا جــنــوبــي ســـوريـــة بـــني قـــوات 
الــنــظــام ولــجــان الــتــفــاوض األهلية 
ــام  ــنــــظــ ــع اقـــــتـــــحـــــام قــــــــــوات الــ ــنــ ــمــ يــ
ــقـــدمـــت األخــــيــــرة،  ــتـ لــلــمــنــطــقــة، اسـ
ــســــب الـــــنـــــاشـــــط أبـــــــــو مـــحـــمـــد  ــحــ بــ
ــزيــــزات عــســكــريــة  ــعــ ــــي، تــ ــــورانـ ــــحـ الـ
كــبــيــرة، أمــــس األحـــــد، فــيــمــا فــســره 
نية  قــد يعكس  أنــه  ناشطون على 
لــدى الــنــظــام لــإخــال بــاالتــفــاق أو 
املحلية  الــفــاعــلــيــات  عــلــى  للضغط 
ــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذه. وذكــــــــر مـــوقـــع  ــ مـ
ــرار حــــــــوران« أن أحـــد  ــ ــ »تـــجـــمـــع أحـ
الضاحية  فــي حــي  ــال تمركز  األرتــ

بمدخل مدينة درعا الغربي.
)العربي الجديد(

روسيا مستاءة من زيادة الغارات اإلسرائيلية

توترات متصاعدة 
في »درع الفرات«

تركيا ترد على مقتل 
جنديين شمالي سورية 

وتتوعد »قسد«



تعلن الواليات المتحدة والعراق، اليوم اإلثنين، خالل زيارة مصطفى 
الكاظمي إلى واشنطن، عن اتفاق لسحب القوات األميركية القتالية 
تقابله  ما  وهو  استشارية،  بصفة  مهمة  إبقاء  مع  العراق،  من 

المليشيات بالرفض

45
سياسة

2018، وتحديدًا عقب انتهاء املعارك املباشرة 
 تــلــك املــطــالــبــات تصاعدت 

ّ
مــع »داعـــــش«. لــكــن

»فيلق  زعيم  املــتــحــدة،  الــواليــات  اغتيال  عقب 
الــقــدس« اإليــرانــي الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
والــقــيــادي فــي »الــحــشــد الشعبي« أبــو مهدي 
املهندس، مطلع يناير/كانون الثاني من العام 
املـــاضـــي، فـــي غــــارة جــويــة قـــرب مــطــار بــغــداد 
املدعومة  املسلحة  الجماعات  الدولي. ونفذت 
من طهران منذ مطلع العام الحالي أكثر من 50 
هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسّيرة مفخخة 
ومـــعـــســـكـــرات تستضيف  قـــواعـــد  اســتــهــدفــت 
 عن سفارة واشنطن 

ً
القوات األميركية، فضال

في املنطقة الخضراء في بغداد، ردت واشنطن 
استهدفت معاقل  غـــارات جــويــة  بــعــدة  عليها 
العراق  داخــل  مسلحة  ملليشيات  ومعسكرات 

وسورية.
وقـــــــال مــــســــؤول عــــراقــــي رفــــيــــع ضـــمـــن الـــوفـــد 
العراقي الرسمي املوجود حاليًا في واشنطن، 
األمــيــركــيــة  »اإلدارة   

ّ
إن الـــجـــديـــد«  »الــعــربــي  لـــ

الــحــالــيــة متفهمة تــمــامــًا لــلــوضــع فــي الــعــراق 
سياسيًا وأمنيًا على عكس اإلدارة السابقة«. 
الهاتف: »الواضح اآلن  وأضــاف متحدثًا عبر 
هـــو مـــغـــادرة الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الـــعـــراق خــالل 
ــذا الــعــام على  األشــهــر املــقــبــلــة املــتــبــقــيــة مــن هـ
ــيـــس الــــــــوزراء كــــان يــتــابــع  شــكــل دفــــعــــات، ورئـ
مــفــاوضــات الــوفــد الــعــراقــي فــي واشــنــطــن من 
بـــغـــداد وســيــلــتــحــق بـــه فـــي الــجــلــســة األخــيــرة 
ـــه »سيتم استبدال 

ّ
والــخــتــامــيــة«، الفــتــًا إلــى أن

ــادرة بــمــدربــن  ــغــ ــ
ُ
قــســم مـــن الـــقـــوة الــقــتــالــيــة امل

العراقية،  الــقــوات  مع  أميركين  ومستشارين 
إذ سيغادرون  آخــر لن يتم تعويضهم  وقسم 
بــشــكــل نــهــائــي«، مــؤكــدًا أن ذلـــك يــشــمــل الــقــوة 
املــوجــودة أيــضــًا فــي الــســفــارة األمــيــركــيــة منذ 

نحو عامن.
ــن »مــطــالــبــة  ــــؤول تـــحـــدث أيـــضـــًا عــ ــــسـ لـــكـــن املـ
مــســؤولــن فــي الــبــنــتــاغــون بــضــمــانــات بشأن 
عدم تعّرض تلك القوات لهجمات، وبــدا كبار 
املسؤولن في واشنطن مهتمن جدًا بمسألة 
استشارية  التي ستبقى بصفة  قواتهم  قــدرة 
ــالــــدفــــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم فــــي حـــــال تــــم تــنــفــيــذ  بــ

الــقــوات سيعتمد على نتيجة  انتشار  إلعــادة 
املــحــادثــات مــع املــســؤولــن األمــيــركــيــن، وفــق 
 العراق سيظل يطلب تدريبًا 

ّ
قوله. وأضاف أن

وجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــســكــريــة من 
ـــه ليست هناك 

ّ
الـــواليـــات املــتــحــدة، مــتــابــعــًا أن

حــاجــة إلــــى »أي قــــوات قــتــالــيــة أجــنــبــيــة على 
 قوات األمن والجيش 

ّ
األراضي العراقية«، وأن

ــادرة على الــدفــاع عــن الــبــالد من  فــي الــعــراق قـ
ــي بــقــيــادة  ــدولــ دون دعــــم قـــــوات الــتــحــالــف الــ

الواليات املتحدة.
لــالنــســحــاب  أّي جـــــدول زمـــنـــي   

ّ
إن قــــال  ــه 

ّ
لــكــن

الـــقـــوات الــعــراقــيــة  سيعتمد عــلــى احــتــيــاجــات 
التي أظهرت العام املاضي قدرتها على القيام 
 
ّ
بــمــهــام مــســتــقــلــة ضـــد »داعـــــــش«. وأضـــــاف أن
»الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت 
جداول خاصة )النسحاب القوات من العراق( 
نجريها  التي ســوف  املفاوضات  على  تعتمد 
فــي واشــنــطــن«. وتــابــع الــكــاظــمــي: »مـــا نــريــده 
مـــن الـــوجـــود األمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق هـــو دعــم 
قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءتها وقدراتها، 
 »الــعــراق لديه 

ّ
والتعاون األمــنــي«. وأضــاف أن

مجموعة من األسلحة األميركية التي تحتاج 
إلـــى الــصــيــانــة والــتــدريــب. وســـوف نطلب من 
الــطــرف األمــيــركــي االســتــمــرار فــي دعــم قواتنا 

وتطوير قدراتنا«.
الــعــراق يشهد حاليًا   

ّ
أن إلــى  الكاظمي  ولــفــت 

الوضع  تهدئة  إلــى  ويــحــتــاج  حساسًا  موقفًا 
الـــســـيـــاســـي حـــتـــى يـــصـــل إلــــــى االنـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة املـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
 الــــعــــراق نــجــح فـــي نــيــل ثقة 

ّ
ــال إن ــ املـــقـــبـــل. وقـ

السعودية وإيــران، وبالتالي فهو يعمل على 
إحالل االستقرار في املنطقة.

ــــالن املــرتــقــب الــــذي ســيــشــهــده البيت  أمـــا اإلعـ
األبيض، اليوم اإلثنن، في ختام لقاء الكاظمي 
مع ختام  أيضًا  متزامنًا  فسيكون  بايدن،  مع 
جولة الحوار االستراتيجي الرابعة واألخيرة 
بن البلدين، ومن املقرر صدور بيان مشترك 
ل ملف إخراج 

ّ
حول ما تم التوصل إليه. ويمث

الــعــراق مطلبًا أساسيًا  األميركية من  الــقــوات 
لــلــقــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران مــنــذ مــنــتــصــف عــام 

إيران  هجمات جديدة ضدهم من قبل حلفاء 
أو تنظيم داعش«.

ـــــه طـــــوال يـــومـــي الــجــمــعــة 
ّ
وتـــابـــع املــــســــؤول أن

عراقيون  مسؤولون  عقد  املاضين،  والسبت 
قائد  نائب  رأسهم  على  وأمنيون،  عسكريون 
عمليات الجيش الفريق عبد األمير الشمري، 
ومــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي قــاســم األعـــرجـــي، 
ــات مــــع مـــســـؤولـــن فــــي الــبــنــتــاغــون،  ــاوضـ ــفـ مـ
بحضور وزير الدفاع األميركي لويد أوسنت، 
االجتماعات  كــارلــن، وخلصت  مــارا  ونائبته 
إلى االتفاق على عدم الحاجة ألي وجود قتالي 
أميركي في العراق مع ضرورة مواصلة الدعم 
ــــش«  الـــجـــوي فـــي ضــــرب مــعــاقــل تــنــظــيــم »داعـ
لتحركاته،  وجيوبه وتوفير معلومات جوية 
خصوصًا في ما يتعلق بالجزء الحدودي مع 

إعــالن تحّول  االتفاق بمثابة  سورية. واعتبر 
مهمة الجيش األميركي في العراق من قتالية 
إلــى اســتــشــاريــة وتــدريــبــيــة، كاشفًا أيــضــًا عن 
امليداني  بالوضع  النظر  إعـــادة  بشأن  تفاهم 
فــي الــعــراق وتــطــور الجيش والــقــوات األمنية 
 ستة أشــهــر، لتحديد مــدة انتهاء 

ّ
األخـــرى كــل

عمل البعثة االستشارية العسكرية األميركي 
في العراق.

 »مخرجات 
ّ
الــعــراقــي على أن وشـــدد املــســؤول 

الحوار غير مهددة للوضع األمني واستقراره 
املسلحة  الجيوب  ضــرب  مواصلة  ناحية  مــن 
الــقــتــالــيــة  ــقــــوات  الــ لــلــتــنــظــيــم )داعــــــــش(، إذ إن 
الثمانية  تــشــارك طـــوال األشــهــر  لــم  األميركية 
عشر املاضية بأي عملية مباشرة على األرض، 
واملعلومات  الــجــوي  للدعم  بحاجة  والــعــراق 

االتفاق  وأكــد  ما سيستمر«.  والتدريب، وهــو 
بينها  مــن  أخــرى  ملفات عسكرية  أيضًا على 
العراقي،  الجو  الــواليــات املتحدة لسالح  دعــم 
 املــشــاكــل الفنية 

ّ
بــمــا فــيــهــا املــســاعــدة فــي حـــل

الحالية فــي عــدد كبير مــن طــائــرات »أف 16« 
العراقية، إضافة إلى تعزيز وحــدات املدفعية 
والـــدروع ودبــابــات »أبــرامــز« وأنظمة الرصد، 
كما املساعدة في مهمة إغالق وتأمن الشريط 
الــــحــــدودي مـــع ســـوريـــة، وتــمــكــن املــؤســســات 
 مــن وزارة الـــدفـــاع وجــهــاز 

ّ
الــعــســكــريــة فــي كـــل

مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، وتـــقـــديـــم بــــرامــــج تـــدريـــب 
متطورة لوحدات خاصة في الجيش العراقي.

وكــانــت صحيفة »نــيــويــورك تايمز« قــد نقلت 
الــواليــات   

ّ
إن قولهم  أميركين  مــســؤولــن  عــن 

ــوات الــقــتــالــيــة  ــ ــ املـــتـــحـــدة ســـتـــلـــتـــزم بـــســـحـــب قـ

بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام، مـــع إشــارتــهــم إلـــى أنــه 
ســيــتــم ســحــب عـــدد صــغــيــر ولــكــن غــيــر محدد 
من 2500 جندي أميركي يتمركزون حاليًا في 
العراق، وإعــادة تصنيف دور القوات األخرى 
سيحقق  الصحيفة،  وبحسب  الـــورق«.  »على 
إلى  بــه  يعود  سياسيًا  نصرًا  بذلك  الكاظمي 
الــوطــن إلرضــــاء الــفــصــائــل املــعــاديــة لــلــواليــات 
املــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، فــيــمــا ســيــبــقــى الــوجــود 

العسكري األميركي.
الكاظمي  املقابل، كشف مصدر مقرب من  في 
ــيــــر ســيــتــوّجــه   األخــ

ّ
الـــجـــديـــد« أن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

ــارة عــلــى رأس وفــد  ــ ــران فـــي زيــ ــ قــريــبــًا إلــــى إيــ
ذلك  يــكــون  أن  كبير، مرجحًا  أمــنــي وحكومي 
إبراهيم  الجديد  اإليراني  الرئيس  تسلم  بعد 
رئيسي مهام عمله رسميًا، في 5 أغسطس/آب 
 »الــعــراق سيسعى لطمأنة 

ّ
أن املقبل. وأضــاف 

إيران بشأن ما تم التوصل إليه في واشنطن، 
وأن تساعد طهران في ضبط إيقاع الفصائل 

املسلحة«.
وخالل املؤتمر الصحافي الذي جمع، الجمعة، 
وزيــر الخارجية العراقي فــؤاد حسن بنظيره 
األميركي أنتوني بلينكن، بدا الفتًا عدم تطرق 
الوزيرين إلى مسألة سحب القوات األميركية 
مــن الــعــراق، وظهر الــوزيــران حــذريــن فــي الــرد 
بمستقبل  املتعلقة  الصحافين  أسئلة  على 
بلينكن بالحديث  األميركي، واكتفى  الوجود 
ــعـــراق أكــبــر بــكــثــيــر من  عـــن أن الــشــراكــة مـــع الـ

الحرب على تنظيم »داعش«.
فــي املــقــابــل، هــاجــم زعــمــاء مليشيات مسلحة 
الخارجية  وزيــر  بــإيــران، تصريحات  مرتبطة 
ــي فــــــــــؤاد حــــســــن الـــــتـــــي أدلــــــــــى بــهــا  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
لــلــصــحــافــيــن مـــن واشـــنـــطـــن حــــول اســتــمــرار 
حاجة القوات العراقية املساعدة من واشنطن. 
وقال زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« قيس 
 تصريحات حسن 

ّ
إن لــه،  بيان  فــي  الخزعلي 

ه 
ّ
أن مضيفًا  األميركية«،  القوات  لبقاء  »تبرير 

 بكونه تسويقًا 
ّ

»ال يمكن فهم هذا التصريح إال
ملبررات استمرار تواجدهم )األميركين( على 
أن  الجميع  والــــذي يعلم  الــعــراقــيــة،  األراضــــي 
ــمــا مرتبط 

ّ
الــعــراق وإن لــه بمصلحة  ال عــالقــة 

يعتبرنا  الــذي  اإلسرائيلي  الكيان  بمصلحة 
عدوه األول«.

التنسيقية  »الهيئة  بـ ــعــرف 
ُ
ت مــا  أصـــدرت  كما 

وهو  العراقية«،  اإلسالمية  املقاومة  لفصائل 
أعلن عنه  تحالف يضم عدة فصائل مسلحة 
نهاية يناير/كانون الثاني من العام املاضي، 
عقب اغتيال سليماني، بيانًا مشتركًا هددت 
فــيــه بــمــواصــلــة مهاجمة الــقــواعــد الــتــي تضم 
أمــيــركــيــن فـــي حــــال لـــم يــكــن هــنــاك انــســحــاب 
كـــامـــل لـــلـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف 
وأضافت:  األخــرى.  العناوين  الدولي وجميع 
ــــن نــســمــح بــــوجــــود أي جـــنـــدي عـــلـــى أرض  »لـ
العراق وبأي صفة كانت وتحت أي ذريعة أو 
بعناوين  التواجد  لذلك  مشروعية،  اصطناع 
شتى )مدربن ومستشارين أو كداعم وساند 
جوي(«. محذرة حكومة الكاظمي مما وصفته 
والتسويفات  للحقائق  وتــحــريــف  »تــزيــيــف  بـــ
ــتــــواجــــد«.  إلضــــفــــاء املـــشـــروعـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الــ
ــاب حــقــيــقــيــًا  ــرطـــت أن »يــــكــــون االنـــســـحـ ــتـ واشـ
 األراضــــي الــعــراقــيــة، وأن يشمل 

ّ
 مــن كــل

ً
كــامــال

 مـــن قـــاعـــدة عـــن األســــد الــجــويــة وقــاعــدة 
ً ّ
كــــال

ه »إن لم يكن هناك 
ّ
الحرير الجوية«، مهددة أن

انسحاب حقيقي، سيتم التعامل مع أّي وجود 
غيره  أو  أميركيًا  كــان  ســواء  أجنبي عسكري 
 ما 

ّ
ـــه احـــتـــالل، وســنــواصــل قــتــالــه بــكــل

ّ
عــلــى أن

أوتينا من قوة«.
ــبـــت، كــشــف املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف  والـــسـ
الدولي للحرب على تنظيم »داعــش«، العقيد 
واين ماروتو، عن تعّرض قاعدة عسكرية في 
إلى  كــردســتــان،  إقليم  عاصمة  أربــيــل،  مدينة 
هجوم بطائرة مسّيرة، من دون أن تسفر عن 

أي خسائر بشرية أو مادية.
فـــي األثــــنــــاء، عـــقـــدت فــعــالــيــات ســيــاســيــة عن 
ــيــــل الــســبــت،  ـــة مـــؤتـــمـــرًا فــــي أربــ

ّ
ــن الــــعــــرب الـــسـ

الــقــوات األميركية  انــســحــاب   
ّ
أن فــيــه  اعــتــبــرت 

من العراق سوف »يدخله في فوضى كبيرة«. 
مدينة  من  تبث  عراقية  إعــالم  ونقلت وسائل 
أربــيــل بيانًا فــي خــتــام املــؤتــمــر الـــذي شاركت 
أغلبها  وعشائرية  سياسية  شخصيات  فيه 
محلية على مستوى محافظات شمال وغرب 
البالد وعــدد منها غير معروفة تقيم جميعًا 
ــنـــذ ســـــنـــــوات، قــالــت  ــان مـ ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
فــيــه إنــهــا »تــرفــض جــدولــة انــســحــاب الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة، ألن ذلــــك فـــي هــــذا الـــوقـــت يعني 

تسليم العراق إليران«.
وحول ذلك، قال األستاذ في وحدة الدراسات 
ــد الــــــدوحــــــة لــــلــــدراســــات  ــهـ ــعـ األمــــنــــيــــة فـــــي مـ
 »جــمــيــع املــؤشــرات 

ّ
الــعــلــيــا، مهند ســلــوم، إن

مهام  طبيعة  بتغيير  مــرتــقــبــًا  إعــالنــًا  تــؤكــد 
إلى  قتالية  من  العراق  في  األميركية  القوات 
استشارية«. وأضاف، في حديث مع »العربي 
االستراتيجي،  املستوى  »على  ــه 

ّ
أن الجديد«، 

تحتاج الحكومة العراقية إلى استمرار دعم 
الواليات املتحدة وكذلك إيران لبقاء العملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــأســســت بــعــد االحـــتـــالل. 
لــــهــــذا يــــحــــرص الـــكـــاظـــمـــي، ومـــــن ســـبـــقـــه مــن 
الـــوزراء، على موازنة نفوذ الدولتن  رؤســاء 
العالقة في ما  الــعــراق ومستويات توتر  في 
تغيير مهام  »إعـــالن   

ّ
أن إلــى  ولفت  بينهما«. 

إلى  قتالية  من  العراق  في  األميركية  القوات 
تـــدريـــبـــيـــة اســـتـــشـــاريـــة ســيــمــنــح املــلــيــشــيــات 
ــيـــة إليــــــران نـــصـــرًا تــكــتــيــكــيــًا ومــعــنــويــًا  املـــوالـ
 املعطيات تشير إلى 

ّ
مؤقتًا، على الرغم من أن

 هجمات املليشيات ضد القوات واملصالح 
ّ
أن

ها مرتبطة بمصالح 
ّ
األميركية لن تتوقف، ألن

إيران االستراتيجية وصراعها اإلقليمي على 
النفوذ مع الواليات املتحدة«.

سحب القوات 
األميركية القتالية

قال مسؤول دائرة العالقات الخارجية 
إنهم  دزيي،  سفين  كردستان،  إلقليم 
التحالف  قــوات  انسحاب  مع  ليسوا 
الدولي من العراق، معتبرًا أن »العراق 
ال يزال بحاجة إلى بقاء قوات التحالف 
في  كبير  أمني  فراغ  فهناك  الدولي، 
فراغات  هناك  وكــذلــك  البلد،  هــذا 
قــوات  مــواقــع  بين  واســعــة  أمنية 
البشمركة والقوات العراقية يستغلها 
بصورة  هجمات  منها  ويشن  داعش 
ــار فـــي تــصــريــحــات  ــ يــومــيــة«. وأشـ
عودة  أن  إلى  األحــد  أمس  صحافية 

»داعش« للبروز خطر قائم.

اعتراض كردي
الحدث

عثمان المختار

ــات  ـــعـــلـــن الــــواليــ
ُ
ــقـــب أن ت ــرتـ ــن املـ مــ

اليوم  والعراق،  األميركية  املتحدة 
اإلثنن، التوصل إلى اتفاق يقضي 
املوجودة  القتالية  األميركية  الــقــوات  بسحب 
في العراق، وفق جدول زمني ال يتعدى نهاية 
ديسمبر/كانون األول من العام الحالي، وذلك 
بعد أكثر من خمس سنوات على عودتها إلى 
العراق في إطار التحالف الدولي للحرب على 
اإلرهـــــاب. لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي انــتــهــاء الــوجــود 
األمــيــركــي فــي الـــعـــراق، إذ ستبقى فــي الــبــالد 
مــهــمــة للجيش األمــيــركــي بــصــفــة اســتــشــاريــة 
وتدريبية، وهو ما ترفضه املليشيات املوالية 
ــة مــهــاجــمــة  ــلـ ــمـــواصـ ــتــــي هـــــــددت بـ إليــــــــــران، الــ
القواعد التي تضم أميركين في حال لم يكن 

طالبت واشنطن 
بضمانات بعدم تعّرض 

قواتها المتبقية 
لهجمات

الكاظمي سيتوّجه 
قريبًا إلى إيران على رأس 

وفد كبير

إعالن مرتقب اليوم ال ينهي تهديدات المليشيات العراقية
وفــي محاولة الحتواء  كــامــل.  انسحاب  هناك 
التصعيد الذي بدأت به فصائل مسلحة وقوى 
سياسية حليفة لطهران، تطالب بإخراج كامل 
القوات األجنبية، واعتبرت الحديث عن قوات 
االلتفاف  قتالية وأخــرى استشارية نوعًا من 
ــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـحـــب كـــامـــل  ــلــ ــاطــ ــمــ واملــ
الـــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن الـــبـــالد، حـــرص رئــيــس 
إلى  الكاظمي قبيل توجهه  الـــوزراء مصطفى 
واشنطن، حيث يلتقي الرئيس األميركي جو 
بايدن اليوم اإلثنن، على تجديد تأكيده عدم 
حاجة بالده إلى قوات قتالية في إطار الحرب 

على اإلرهاب.
ــة  ــالــ ــع وكــ ــ ــــي مـــقـــابـــلـــة مــ وقـــــــــال الــــكــــاظــــمــــي، فــ
»أسوشييتد بــرس« أمــس األحــد، إن بــالده لم 
تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية ملحاربة 
 اإلطار الزمني الرسمي 

ّ
 أن

ّ
تنظيم »داعش«، إال

قال عضو لجنة العالقات الخارجية في البرلمان العراقي، حسن شويدر، 
الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  على  إّن  الجديد«  لـ»العربي 
مصلحة  »تــغــلــيــب  ــورة(  ــ ــص ــ )ال
نريد«.  ماذا  على  والتركيز  العراق 
في  الموجود  »الوفد  وأضــاف: 
وهو  وعسكري،  أمني  واشنطن 
ونأمل  العراق،  باحتياجات  أدرى 
بعيدًا  حكيمًا،  ــقــرار  ال يــكــون  أن 
معتبرًا  أخــرى«،  حسابات  أّي  عن 
مسألة  في  الوحيد  »المعيار  أّن 
هو  األميركية  الــقــوات  انسحاب 
مدى جهوزية القوات العراقية«.

حسابات معقدة
يوجد حاليًا نحو 2500 جندي أميركي في العراق )مرتضى السوداني/األناضول(
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الجنوب الليبي محور صراع جديدروحاني يهاجم البرلمان: أفشل التوصل لرفع العقوبات

طهران ـ صابر غل عنبري

 أيام على انتهاء واليته في 
ّ

 إال
َ

فيما لم تبق
الثالث من أغسطس/آب املقبل، دافع الرئيس 
اإليراني حسن روحاني عن سجل حكومته، 
لها وحكومته من  وســط هجمات يتعرض 
ـــه 

ّ
الــتــيــار املـــحـــافـــظ، وحـــديـــث املــحــافــظــن أن

 من 
ً
أورث سلطة تنفيذية فاشلة وكمًا هائال

إبــراهــيــم رئيسي،  املــحــافــظ  املــشــاكــل لخلفه 
الـــــذي يــتــســلــم مــهــامــه فـــي 5 أغـــســـطـــس/آب 
املقبل، بعد يومن من إقرار انتخابه رئيسًا 

من قبل املرشد اإليراني علي خامنئي.
وحّمل روحاني، أمس األحد، البرملان، الذي 
يهيمن املحافظون عليه، مسؤولية الوضع 
األميركية عن  العقوبات  رفــع  الراهن وعــدم 
 »بــعــض املــشــاكــل ال عــالقــة 

ّ
ــال إن إيـــــران. وقــ

فلو  عليها،  حسب 
ُ
ت ها 

ّ
لكن بالحكومة  لها 

ُعــمــل بــمــوجــب الــصــالحــيــات الــتــي منحها 
لنا الدستور لكانت العقوبات مرفوعة عنا 
مطلع عام 1400 )اإليــرانــي الــذي بدأ في 21 
مـــارس/آذار املاضي(« وذلــك في إشــارة إلى 
إقرار البرملان قانون »اإلجراء االستراتيجي 

إللغاء العقوبات«.
ـــه »كـــّبـــل يد 

ّ
ــبـــرملـــان بـــأن ــانــــي الـ واتـــهـــم روحــ

الحكومة من خــالل قــراره )الــقــانــون(« الذي 
أقــــــره، مــضــيــفــًا: »لــــو كـــانـــوا يــســمــحــون لنا 
ــم يــكــبــلــوا أيــديــنــا  بـــإكـــمـــال املـــفـــاوضـــات، ولــ
اتفاق منتصف  إلى  وأرجلنا، كنا توصلنا 
الوثيقة مــوجــودة، واالتــفــاق بيننا  مـــارس. 
قـــرار املجلس   

ّ
لــكــن ومجموعة 5+1 واضـــح، 

طرابلس ـ العربي الجديد

محور  ليبيا  فــي  الجنوبية  املنطقة  أصبحت 
اهتمام مختلف األطــراف، إذ أعلنت الحكومة 
العمل على استكمال خطط مكافحة الجريمة 
واإلرهــــــاب فـــي املــنــطــقــة، فــيــمــا أرســـلـــت قــيــادة 
وفــدًا  حفتر  خليفة  املتقاعد  الــلــواء  مليشيات 
عــســكــريــًا لــتــفــقــد نــقــاط تــمــركــز مــقــاتــلــيــهــا في 
الجنوب، وذلك بعد تداول وسائل إعالم ليبية 
ــورًا تــظــهــر احــتــفــال  ــع صــ ودولـــيـــة بــشــكــل واســ
األضــحــى في  »داعـــش« بعيد  عناصر تنظيم 
بدء  عــن  تقارير تحدثت  ليبيا، وســط  جنوب 

التنظيم إعادة ترتيب صفوفه في املنطقة.
الــــوحــــدة  حــــكــــومــــة  وزراء  رئــــيــــس  وأعـــــلـــــن 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خالل 
زيارة على رأس حكومته إلى مدينة سبها، 
جنوبي البالد، حيث ترأس اجتماعًا وزاريًا، 
ــه »ال حـــرب فـــي لــيــبــيــا بــعــد الـــيـــوم، ال في  ــ

ّ
أن

 »وجود الحكومة 
ّ
سبها وال غيرها«. وقال إن

بكامل أعضائها في مدينة سبها دليل على 
عزمنا املضي ملساعدة الجنوب« مشيرًا إلى 
 »الــحــكــومــة تعمل عــلــى اســتــكــمــال خطط 

ّ
أن

مكافحة اإلرهــاب والجريمة جنوب البالد«. 
 »مــــا يــعــانــيــه الــجــنــوب 

ّ
واعــتــبــر الــدبــيــبــة أن

طــيــلــة الــســنــوات األخـــيـــرة نــاتــج عــن الــحــرب 
واالنقسام«، مضيفًا »نحن على تواصل دائم 
مع ممثلي الجنوب بكل مكوناته وأطيافه، 
ونحن نجدد التزام حكومة الوحدة الوطنية 
ــلـــجـــنـــوب وتـــقـــديـــم  ــأمــــن لـ ــتــ بــــدعــــم خـــطـــة الــ

)البرملان( كبلنا«.
كــمــا انــتــقــد الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي عــــدم إقــــرار 
انخراط  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع 
الــدولــي  املــالــي  طــهــران فــي مجموعة العمل 
»فـــاتـــف« ومــقــرهــا بـــاريـــس، والـــتـــي أدرجـــت 
إيــــــران عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء مــطــلــع عــام 
2020، مـــا يــقــّيــد مــعــامــالتــهــا الــتــجــاريــة مع 
 إيــران تعرضت إلى 

ّ
الخارج. وشدد على أن

»حرب اقتصادية ال نظير لها في تاريخها، 
 نــظــيــرهــا فــــي تــــاريــــخ الـــعـــالـــم«، 

ّ
ــل ــ وربــــمــــا قـ

األزمــة  مسؤولية  حكومته  تحميل  منتقدًا 
االقــتــصــاديــة. وقــــال: »غــيــر صــحــيــح تصور 
 الــحــكــومــة هـــي املــقــصــرة بــشــأن 

ّ
الــبــعــض أن

 »الــحــرب 
ّ
الــوضــع االقــتــصــادي«. واعــتــبــر أن

االقــتــصــاديــة ال عــالقــة لــهــا بــالــحــكــومــة. قد 
ــرامــــب( فـــي الــبــيــت  شــنــهــا رجــــل )دونــــالــــد تــ
األبيض. ثمة قضايا ال تقدر الحكومة على 
على  حسب 

ُ
ت قضايا  وثــمــة  وحــدهــا،  حلها 

 
ّ
إن بــهــا«. وقــال  الحكومة، لكن ال عالقة لها 
مهام  تسليم  يمكنها  الــحــالــيــة  »الــحــكــومــة 
السلطة )للحكومة املقبلة( بنمو اقتصادي 
إيجابي«. وأضــاف: »ظروفنا خالل األشهر 
إذ  املاضية كانت أفضل مما سبق،  الثالثة 
أكــثــر مــن 69  زادت صــادراتــنــا فيها بنسبة 
في املائة مقارنة مع الفترة املماثلة من العام 
املــاضــي، وكــانــت نسبة النمو فــي شركاتنا 

االقتصادية الكبرى 8.7 في املائة«.
ورد رئــيــس لجنة الــعــالقــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــورى اإلســـالمـــي )الـــبـــرملـــان( في 
إيران، عباس غلرو، على االتهامات املتكررة 
 
ّ
أن معتبرًا  البرملان،  ضد  لروحاني  األخيرة 

الـــذي أقــرتــه املــؤســســة التشريعية  الــقــانــون 
»أجبر« الواليات املتحدة وأوروبا على إطالق 
مفاوضات فيينا. وقال، في مقابلة مع وكالة 
 هذه املفاوضات »كانت 

ّ
»مهر« اإليرانية، إن

ــه تم  ــ
ّ
ــذي اعــتــبــر أن نــتــيــجــة ذلـــك الـــقـــانـــون« الــ

إقراره بغية رفع العقوبات وحماية الحقوق 
ه »لم يضع أي مانع 

ّ
اإليرانية، مع تأكيده أن

أمام املفاوضات«. وللدفاع عن هذا القانون، 
اســتــشــهــد غـــلـــرو بـــوصـــف املـــرشـــد اإليـــرانـــي 

املساعدة الالزمة ملديريات املنطقة«. وكانت 
وســائــل إعـــالم ليبية ودولــيــة تــداولــت بشكل 
واســع صــورًا تظهر احتفال عناصر »داعــش« 
ــادف الــثــالثــاء املـــاضـــي(،  ــ بــعــيــد األضـــحـــى )صـ
وسط تقارير تحدثت عن بدء التنظيم إعادة 
تــرتــيــب صــفــوفــه فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا الــغــربــي. 
وفــور تــداول الــصــور، التي نشرتها حسابات 
ــــي تـــظـــهـــر عـــــــددًا مــن  ــتـ ــ ــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، والـ ــعـ ــابـ تـ
بأيام  يحتفلون  ــهــم 

ّ
إن قــالــت  الــذيــن  املسلحن 

ــحـــى فـــي إحـــــدى مــنــاطــق الــجــنــوب  عــيــد األضـ
الغربي لليبيا، وقريبًا من الحدود الجزائرية، 
أعلنت قيادة مليشيات اللواء املتقاعد خليفة 
حفتر بــدء وفــد عسكري رفيع زيـــارة عــدد من 
مقارها العسكرية ونقاط تمركز مقاتليها في 
الحربي  الــجــنــوب. وأوضــحــت شعبة اإلعــــالم 
التابعة لحفتر أن الوفد، الذي يضم كبار قادة 
مليشياته، زار عددًا من املعسكرات والثكنات 
القوات  على  »االطمئنان  بهدف  الجنوب،  في 
هناك، والوقوف على احتياجاتها اللوجستية 
ــدأت الــشــهــر  ــ مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الـــتـــي بـ
املــاضــي ضــد تنظيم داعــــش اإلرهـــابـــي، عقب 
سبها  مدينة  فــي  للشرطة  قــوة  على  هجومه 

باملنطقة الجنوبية«.
وكان حفتر قد أعلن، منتصف يونيو/حزيران 
املاضي، عن تحّرك مليشياته باتجاه الجنوب 
واملــرتــزقــة«،  اإلرهــابــيــة  »التنظيمات  ملــالحــقــة 
قــبــل أن يــعــلــن عـــن ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
الــجــنــوب الــغــربــي، وإقـــفـــال املــنــافــذ الــبــريــة مع 
الــحــدود الــجــزائــريــة. وجـــاءت تــحــركــات حفتر 
الــعــســكــريــة هــــذه تـــزامـــنـــًا مـــع إعـــــالن املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، بــصــفــتــه الــقــائــد األعـــلـــى لــلــجــيــش، 
حــظــر الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــالد إال 
بــعــد مــوافــقــتــه، وتــشــكــيــل غــرفــتــن، إحــداهــمــا 
املنظمة  والــجــريــمــة  ــاب  اإلرهــ »قــوة مكافحة  لـــ
املشتركة  »العمليات  لـ والثانية  بــالــجــنــوب«، 
لـــتـــأمـــن الــــجــــنــــوب«. وفـــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، دشـــنـــت حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لتأمن  املــشــتــركــة«  األمــنــيــة  العمليات  »غــرفــة 
ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، والـــــتـــــي مـــــن مــهــامــهــا  ــقـ ــطـ ــنـ املـ
ــاب  طـــرد املــســلــحــن املــرتــزقــة ومــكــافــحــة اإلرهــ

ذات  األضحى  بعيد  وهــم يحتفلون  ملسلحيه 
املقام  في  أنها »تسخر  بينها  عــديــدة،  غايات 
على  الكاملة  حفتر  سيطرة  مــزاعــم  مــن  األول 
ــنـــوب الــــغــــربــــي، وهـــــي مـــوجـــهـــة لــلــســلــطــة  ــجـ الـ
األسبوع  العام  النائب  أعلن  التنفيذية، حيث 
املاضي تسليم 54 متهمًا من عناصر التنظيم 

إلى القضاء للبدء في محاكمتهم«.
ــنـــوب الــلــيــبــي قــد  ــانــــت األوضــــــــاع فــــي الـــجـ وكــ
ــيـــة في  ــة الـــدولـ ــاولـ فـــرضـــت نــفــســهــا عــلــى الـــطـ
ــقـــد الــشــهــر  ــي، الـــــــذي عـ ــانــ ــثــ ــمـــر بــــرلــــن الــ مـــؤتـ
التنظيم  تــمــكــن  أن  بــعــد  املـــاضـــي، خــصــوصــًا 
من تنفيذ هجوم انتحاري على حاجز أمني، 
جنوب سبها في السادس من الشهر املاضي، 
تسبب في مقتل ضابطن، دون أن يتمكن من 
الخروج بتوصية تتعلق بتقديم الدعم األمني 
عــدم  الــجــنــوب، بسبب  عــلــى  للسيطرة  الــــالزم 
السيطرة عليه،  التنفيذية على  السلطة  قــدرة 
فيه.  عسكرية  عمليات  بتنفيذ  حفتر  ومزاعم 
التنظيم سخر من   

ّ
أن »رغـــم  ـــه 

ّ
أن زكـــري  ورأى 

حفتر والتقط صورًا في مواقع يدعي سيطرته 
 اإلخفاق يطاول املجلس الرئاسي 

ّ
عليها، فإن

حّد  أعمالهما  تتجاوز  لــم  اللذين  والحكومة 
إصدار القرارات وتشكيل الغرف األمنية على 

الورق«.
 »عــــــــودة الــتــنــظــيــم لـــلـــنـــشـــاط فــي 

ّ
واعـــتـــبـــر أن

فقط،  ليبيا  يستهدف  ال  أنـــه  يعني  الــجــنــوب 
بــل أن املــنــطــقــة ســتــكــون قــاعــدة جــديــدة يمتد 
 
ّ
خــطــرهــا إلــــى نــطــاقــات أوســـــع« الفـــتـــًا إلــــى أن
»الـــعـــالقـــة املــشــبــوهــة بـــن الــتــنــظــيــم وحــركــات 
التمرد األفريقية ستضع حفتر في حرج أمام 
الـــرأي الــعــام الــدولــي، وستدفع الـــدول املهتمة 
التنفيذية  السلطة  لدعم جهود  املنطقة  بأمن 
 عــمــلــيــات 

ّ
ــد أن ــقـ ــتـ الــــجــــديــــدة«. وأضــــــــاف: »أعـ

الرئاسي  وقـــرارات  الوهمية  العسكرية  حفتر 
والــحــكــومــة الــورقــيــة ال تــخــدم ســـوى مصالح 
بترك  ليبيا  فــي  السياسية  العملية  معرقلي 
الجنوب مجااًل للفوضى«. ورجح تحركًا دوليًا 
باتجاه الجنوب، خصوصًا من الدول املعنية 
املتحدة،  والواليات  وإيطاليا  فرنسا  مثل  به، 

التي تعد ملف اإلرهاب من أولوياتها. )Getty( روحاني: الحرب االقتصادية ال عالقة لها بالحكومة

)Getty( الدبيبة: ما يعانيه الجنوب ناتج عن الحرب واالنقسام

رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
املائة، ثم 60 في املائة، وكذلك تعليق تنفيذ 
الرقابة  يحكم  الــذي  اإلضــافــي  البروتوكول 
الــنــووي،  البرنامج  الــصــارمــة على  الــدولــيــة 
 روحاني رأى 

ّ
 عن خطوات أخرى. لكن

ً
فضال

القانون وتنفيذ بنوده الحقًا  إقــرار هذا   
ّ
أن

أفشل رفع العقوبات عن إيران خالل مارس، 
في  فيينا  مفاوضات  تنطلق  أن  قبل  وذلــك 
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي«. وكـــان مسؤولون 
ــراف   عـــلـــى أطـــ

ّ
ــرًا أن ــيــ ــيــــون أكـــــــدوا أخــ ــرانــ إيــ

الحكومة  تشكيل  حتى  االنتظار  التفاوض 
اإليرانية الجديدة برئاسة رئيسي من أجل 

العودة إلى فيينا.
اإليــرانــي،  الخارجية  اتهم وزيــر  مــن جهته، 
محمد جــواد ظــريــف، فــي تقرير أرســلــه إلى 
البرملان، في وقت سابق من الشهر الحالي، 

ه »جيد، يجب تنفيذه«.
ّ
علي خامنئي له بأن

وكان البرملان اإليراني أقّر، في 1 ديسمبر/
»اإلجــــــــراء  قــــانــــون  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  كــــانــــون 
ــقـــوبـــات«، الـــذي  االســـتـــراتـــيـــجـــي إللـــغـــاء الـــعـ
جـــاء بــعــد أيــــام مــن اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي 
ونـــص على  زاده.  فــخــري  اإليـــرانـــي محسن 
إلجبار  تصعيدية،  نــوويــة  خــطــوات  تنفيذ 
األطــراف األخرى على رفع العقوبات، منها 

إسرائيل بعرقلة عودة الواليات املتحدة إلى 
االتــفــاق الـــنـــووي، مــن خـــالل اغــتــيــال فخري 
انتخاب  من  أسابيع  ثالثة  بعد  »فقط  زاده 
انتقد  ه 

ّ
لكن بــايــدن« رئيسًا ألمــيــركــا.  )جـــو( 

بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر ردود فــعــل إيــــران على 
االغتيال وحوادث أخرى، إذ أكد في التقرير 
استشهاد  على  الــداخــلــيــة  الفعل  »ردود   

ّ
أن

منها  نطنز،  وتفجير  زاده  فخري  الدكتور 
وقـــف تنفيذ الــبــروتــوكــول اإلضــافــي )الـــذي 
يــحــكــم الــــرقــــابــــة الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
النووي( وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 
ــدت عــودة أميركا لالتفاق 

ّ
60 فــي املــائــة، عــق

 »املــحــاوالت الثنائية 
ّ
الــنــووي«. وأضــاف أن

إليران وأميركا لصناعة أدوات ضغط تمثل 
للتعهدات  أحــد عوامل تعقيد عــودة بايدن 

باالتفاق النووي وإطالة أمدها«.

عباس غلرو: القانون 
أجبر أميركا وأوروبا على 

التفاوض

»العربي الجديد«، إن »الصور أوقعت حفتر  لـ
ها كانت في مواقع 

ّ
في حرج كبير، خصوصًا أن

سبق أن أعلن سيطرته الكاملة عليها« مشيرًا 
إلــى أن مــؤشــرات عـــودة »داعـــش« مقلقة جــدًا، 
الالزم  األمني  الظرف  لتوفير  والبالد تستعد 
فــي 24 ديسمبر/ املــقــررة  إلجـــراء االنتخابات 

كانون األول املقبل. ووصف زكري قرار قيادة 
ــد عــســكــري لـــزيـــارة املـــواقـــع  ــال وفــ ــ حــفــتــر إرســ
»الــوهــم«، موضحًا  بـــ الــجــنــوب  فــي  العسكرية 
أن »الــجــنــوب مــتــرامــي األطــــراف وتــتــوزع فيه 
ــرات«. وتــــســــاءل: »هــل  ــكـ ــعـــسـ بــشــكــل واســـــع املـ
ستظهر قيادة حفتر صور الزيارة أواًل بأول، 
فــي بعض  بــمــنــشــورات ولــقــطــات  أم ستكتفي 

املواقع في وسط الجنوب؟«.
وفــــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، نــشــر معهد 
الدراسات األمنية األفريقية، تقريرًا كشف فيه 
قواته  تشكيل  إعـــادة  على  يعمل  التنظيم  أن 
في حــوض بحيرة تشاد، بما يسمح بتعزيز 
ليبيا.  مــن حــدود  القريبة  املنطقة  فــي  موقعه 
ورأى زكــري أن الصور التي نشرها »داعــش« 

بالتنسيق مع دول الجوار الليبي، لكن حفتر 
تجاهل قرارات الرئاسي والحكومة في موقف 
االعــتــراف بهما، وبــقــي مصرًا  مضمونه عــدم 
 مليشياته الوحيدة التي تمثل الجيش 

ّ
على أن
الليبي.

ورأى الباحث الليبي في الشأن األمني محيي 
الدين زكري، أن صور »داعش« األخيرة بمثابة 
»إعــالن أولــي عن العودة إلى الساحة الليبية 
مشيرًا  والتراجع«،  االختفاء  من  بعد سنوات 
ــى أن الـــصـــور كــشــفــت عـــن حــقــيــقــة ســيــطــرة  إلــ
القوات الليبية املتصارعة على الجنوب، الذي 
ــال زكـــري،  يــمــثــل خـــاصـــرة الـــبـــالد الـــرخـــوة. وقــ

أرسلت قيادة مليشيات 
حفتر وفدًا عسكريًا 

إلى الجنوب

شن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني هجومًا على 

البرلمان، محمًال إياه 
مسؤولية عدم التوصل 
إلى اتفاق مع واشنطن 

بشأن الملف النووي

سارعت الحكومة الليبية 
كما اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر إلى التحرك 
باتجاه الجنوب الليبي بعد 

ظهور عناصر تنظيم 
»داعش« مجددًا

رصدتقرير
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
الرئيس المكسيكي 
يشيد بـ»مقاومة« 

كوبا
أندريس  املكسيكي  الرئيس  اعتبر 
ــرادور، أول من  ــ مــانــويــل لوبيز أوبـ
أمــس السبت، أن كوبا »مثال على 
املــقــاومــة«، مــقــتــرحــا إعـــان الــدولــة 
بأكملها باعتبارها »موقعا للتراث 
الــعــاملــي«. وأعــلــن لوبيز أوبــــرادور، 
خال حفل إلحياء الذكرى رقم 238 
ملــيــاد ســيــمــون بــولــيــفــار، الــزعــيــم 
الذي قاد معارك لتحرير عدة دول 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة مـــن الحكم 
ــقــــرن الــتــاســع  اإلســـبـــانـــي أوائـــــــل الــ
عــشــر، أنـــه يــجــب اســتــبــدال منظمة 
مستقل،  »بجهاز  األميركية  الــدول 

وليس تابعا ألحد«.
)أسوشييتد برس(

 
إسرائيل: الجيش يريد 

9 مليارات دوالر 
إضافية لموازنته

مــــــاركــــــر«  »ذا  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ذكـــــــــــرت 
االقـــتـــصـــاديـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــس 
ــــد، أن جــيــش االحـــتـــال طــالــب  األحـ
مليار   29 مبلغ  بإضافة  الحكومة 
شيقل )نحو 9 مليارات دوالر( على 
املقبلة،  الخمس  لــأعــوام  موازنته 
العسكرية  الــقــيــادة  أن  إلــى  مشيرة 
تـــتـــذرع بـــأن الـــزيـــادة عــلــى مــوازنــة 
الــجــيــش تــفــرضــهــا االســـتـــعـــدادات 

ملواجهة الخطر النووي اإليراني.
 )العربي الجديد(

المغرب: رفض 
حزبي للمّس بنزاهة 

االنتخابات
أعــلــن حــزبــا »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
قــــائــــد الــــتــــحــــالــــف الــــحــــكــــومــــي فــي 
ــالـــة واملــعــاصــرة«،  املـــغـــرب، و»األصـ
أكــبــر أحــــزاب املــعــارضــة، رفضهما 
املــس بنزاهة االنــتــخــابــات، املــقــررة 
ــلـــول املـــقـــبـــل.  مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ
وعــبــر الــحــزبــان، فــي بــيــان مشترك 
مساء أول من أمس، رفضهما »كل 
األســالــيــب الــســاعــيــة إلـــى املــســاس 
بنزاهة وحرية االقتراع، خصوصا 
ــــب لــلــمــال  ــريـ ــ ــــدام املـ ــــخـ ــتـ ــ ــبـــر االسـ عـ
أدوات  بـــعـــض  ــذا  ــ ــابـــي، وكــ ــتـــخـ االنـ
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب ضـــد بعض 

الفاعلني الحزبيني«.
)األناضول(

القدس المحتلة، رام اهلل، غزة 
العربي الجديد

الــرابــعــة على قــطــاع غزة  الــحــرب  منذ انتهاء 
في 21 مــايــو/أيــار املــاضــي، ينتهج االحتال 
على  وتشديد  تضييق  سياسة  اإلسرائيلي 
القطاع، وهو ما يدفع ناشطني فلسطينيني 
الــحــدود مع األراضــي  لتكثيف حراكهم على 
ــرجــم أمـــس األحــــد بــإطــاق 

ُ
املــحــتــلــة، والــــذي ت

بــالــونــات حــارقــة تــجــاه مستوطنات »غــاف 
ــا أكــــدت  ــمـ غـــــــزة« فــــي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة. كـ
 الــفــصــائــل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــصـــادر لــــ

الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــجــه لـــتـــجـــديـــد الــفــعــالــيــات 
ــلــــى الــــــحــــــدود خــــصــــوصــــا تــلــك  الـــشـــعـــبـــيـــة عــ
البالونات  الليلي وإطــاق  بــاإلربــاك  املتعلقة 
ملف  في  إسرائيل   مماطلة 

ّ
ظــل في  الحارقة، 

إعادة اإلعمار والتضييق الشديد الذي أعاد 
 هناك 

ّ
أن غزة إلى عصر الحصار األول. غير 

 جديدًا دخل على هذا الخط قد يؤدي 
ً
عاما

إلــــى انـــــدالع مــواجــهــة عــســكــريــة ربـــمـــا تــكــون 
 االحتال بات يتعامل مع 

ّ
محدودة، وهي أن

التي تسقط  الحارقة كالصواريخ  البالونات 
الــحــني واآلخـــر فــي مستوطنات الغاف  بــني 
الــحــدود، ويـــرّد عليها بقصف مواقع  وعــلــى 
ومنشآت للمقاومة في قطاع غزة، كما جرى 

مرتني قبل ذلك منذ انتهاء الحرب الرابعة.
وتـــبـــدو الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا 
د مع استمرار 

ّ
حركة »حماس«، في وضع معق

املماطلة اإلسرائيلية في ملف اإلعمار واملعابر 
ــواد الــخــام ومـــواد  ــال املــ واســتــمــرار مــنــع إدخــ
الــتــي تصرف  القطرية  املنحة  الــبــنــاء وحــتــى 
ينجح  ولــم  القطاع.  في  فقرًا  مباشرة لأشد 
الــوســطــاء الــذيــن أبــرمــوا اتــفــاق وقـــف إطــاق 
بني  املباشرة  غير  املفاوضات  دفــع  في  النار 
املقاومة واالحتال إلى نقطة تثبيت الهدوء، 
مع ربط إسرائيل ملف اإلعمار واالحتياجات 
اإلنسانية في القطاع باألسرى اإلسرائيليني 
الذين تحتجزهم حركة »حماس« منذ 2014 
ومـــا بــعــدهــا، ورفــــض »حـــمـــاس« هـــذا الــربــط. 
في هذه األثناء، تتواصل اعتداءات االحتال 
وأرغمت  والــقــدس.  الضفة  فــي  ومستوطنيه 
ــلـــي فــــي الـــقـــدس،  ــيـ ــتــــال اإلســـرائـ بـــلـــديـــة االحــ
أمس مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، 
بينما نفذ مستوطنون وقوات االحتال على 

الفلسطينيني وممتلكاتهم.
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  مــصــادر محلية  وأكـــدت 
مــن منطقة  املــواطــن علي خليل شــقــيــرات   

ّ
أن

الــصــلــعــة فـــي بـــلـــدة جــبــل املــكــبــر فـــي مــديــنــة 
الجديد  منزله  لهدم  اضطر  املحتلة،  القدس 
البالغة مساحته 80 مترًا مربعا بشكل ذاتي، 

يــــغــــادروه مـــن بــــاب الــســلــســلــة. عــلــى صعيد 
ــاد مــســتــوطــنــون، أمــــس األحـــــد، بــنــاء  ــ ــر، أعـ ــ آخـ
بؤرة استيطانية في منطقة بيرين شرق يطا 
والتي  الغربية  الضفة  الخليل جنوب  جنوب 
تم هدمها من قبل املواطنني قبل شهرين، وفق 
ما أفاد به منسق اللجان الوطنية والشعبية 

بعدما هددته بلدية االحتال بالهدم أو دفع 
ــى أمــر 

ّ
غــرامــة مــالــيــة. وكــــان شــقــيــرات قــد تــلــق

هــدم للمنزل قبل أسبوع، وخــال ذلــك حاول 
اتصااًل صباح  تلقى  ه 

ّ
لكن الهدم  أمــر  تأجيل 

أمــس مــن شرطة االحــتــال يــهــدده إذا لــم يقم 
ــتـــال ســوف   بــلــديــة االحـ

ّ
بــالــهــدم بــيــديــه فــــإن

تقوم بالهدم بذلك وتغرمه مبالغ كبيرة.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اقـــتـــحـــم أكـــثـــر مــــن مــائــة  مــ
مــســتــوطــن أمــــس بـــاحـــات املــســجــد األقــصــى 
ــتــــال الـــتـــي شـــــددت من  بــحــمــايــة قـــــوات االحــ
ــد، ونـــفـــذ  ــجــ ــســ ــا عــــلــــى أبــــــــــواب املــ ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ إجــ
باحات  في  استفزازية  جــوالت  املستوطنون 
منطقة  في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  املسجد، 
بــاب الــرحــمــة، وقــبــالــة قبة الــصــخــرة، قبل أن 

ــدار واالســـتـــيـــطـــان فــــي جــنــوب  ــ ــجـ ــ ملـــقـــاومـــة الـ
الــضــفــة الــغــربــيــة راتــــب الــجــبــور فـــي تصريح 
املواطنني تصدوا   

ّ
أن الجبور  وأكــد  صحافي. 

آللـــيـــات تــابــعــة لــلــمــســتــوطــنــني تــوجــهــت نحو 
ومنعوها  بأجسادهم،  االستيطانية  الــبــؤرة 
مــن الــوصــول، كما عـــززت قـــوات االحــتــال من 
مغلقة.  عسكرية  املنطقة  وأعــلــنــت  وجـــودهـــا، 
وفــــي الـــســـيـــاق، شــــرع مــســتــوطــنــون بتسييج 
الشمالية  بــاألغــوار  الــحــلــوة  عــني  نبع  محيط 
الرعاة  الغربية ومنعوا  الفلسطينية بالضفة 
املنطقة وســقــي ماشيتهم،  إلــى  الــوصــول  مــن 
وفـــق تــصــريــحــات لــلــنــاشــط الــحــقــوقــي عـــارف 

دراغمة.
على صعيد منفصل، أصيب شاب فلسطيني 
بــجــروح بــرصــاص االحــتــال، واعــتــقــل اثنان 
ــران، عــلــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل بـــني بــلــدتــي  ــ ــ آخـ
ــنــــوب غــــــرب جـــنـــني شـــمـــال  يـــعـــبـــد وزبـــــــــدة جــ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــق مــا أكــــده مــديــر نــادي 
األسير الفلسطيني في جنني منتصر سمور 
 الشاب عبد 

ّ
»العربي الجديد«. وأشار إلى أن لـ

الله باسم أبو بكر أصيب بالرصاص الحي 
الــداخــل  إلـــى أحـــد مستشفيات  نــقــلــه  وجــــرى 
اعتقلت  املحتل عام 1948، فيما  الفلسطيني 
ــا أدهــــــم عـــلـــي حــســن  ــمـ ــنــــني اآلخــــريــــن وهـ االثــ

إرميات، وشعان كيوان أبو بكر.
إلـــــى ذلــــــك، اعــتــقــلــت قــــــوات االحــــتــــال أمــــس، 
نــاصــر دراغــمــة ونعمان عبد  أحــمــد  الشابني 
حاجز  على  مرورهما  أثناء  صوافطة  املنعم 
تــيــاســيــر الــعــســكــري شــــرق مــديــنــة طــوبــاس، 
القواسمي من  الهادي  في حني اعتقلت عبد 

منزله في شارع الشالة وسط الخليل.

مصر: تعديل 
وزاري مرتقب

إعادة 
جدولة 

مشروع 
الضبعة

أي  فــــي  الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــعـــديـــل  ورود خــــطــــاب 
»مستقبل  حــزب  حشد  بينما  رســمــيــا،  لحظة 
وطــــن«، املـــوالـــي للسلطة وصــاحــب األغــلــبــيــة، 
التابعة  ــزاب«  ــ األحـ شــبــاب  »تنسيقية  وكــذلــك 
للمخابرات العامة، جميع النواب من مختلف 
املــحــافــظــات، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى عــــدم التغيب 
ــام املــقــبــلــة تحسبا لـــورود  خـــال جــلــســات األيــ
وبالتالي  لحظة،  أي  فــي  الحكومي  التعديل 

املوافقة السريعة عليه.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر حـــــكـــــومـــــيـــــة وأخـــــــــــرى 
امللف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ دبلوماسية، 
األساسي الذي أخر ظهور التعديل الوزاري 
الخارجية سامح شكري،  هو مصير وزيــر 
السلطة  مكونات  آراء  حوله  اختلفت  الــذي 
املختلفة، وبصفة خاصة املخابرات العامة 
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، نـــظـــرًا لــحــســاســيــة 
بالنظر  الــحــالــي،  الــتــوقــيــت  ــة  ودقــ حقيبته 
الجارية  واملفاوضات  النهضة  سد  لقضية 

بزيادة املبالغ في الدفعات الاحقة، إذ كان 
القرض  تستخدم مصر  أن  عليه  املتفق  مــن 
ملــدة 12 عــامــا بــني عــامــي 2016 و2028، لكن 
اآلن، وحــســب الـــجـــدول الــجــديــد، لــن ينتهي 

االستخدام إال بحلول 2031.
يبلغ 25  القرض  إن  البداية  وقالت مصر في 
مليار يورو، ثم كشفت روسيا في 2018 أنه زاد 
إلى 45 مليارًا، من دون الكشف عن تفاصيل 
تــتــعــلــق بــالــســداد أو حــجــم الـــفـــائـــدة، بــدعــوى 
احــتــيــاج »روســـاتـــوم« إلــى املــزيــد مــن األمـــوال 
رجمت إلى اتفاقية اقتراض، هي زيادة 

ُ
التي ت

املرفقية  والخدمات  والخامات  السلع  أسعار 
الــضــروريــة إلنــشــاء املــفــاعــل املـــصـــري، قياسا 
بسعر السوق العاملية، بسبب تعويم الجنيه 
املصري في نهاية 2016، وليس زيادة أسعار 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــخـــبـــرات واأليـــــدي الــعــامــلــة 
املصرية  املــصــادر  الــروســيــة نفسها. وذكـــرت 
أنـــه تـــّم االنــتــهــاء مــن إنــشــاء املــديــنــة السكنية 
الــتــي تضم  املــشــروع  فــي  بالعاملني  الخاصة 
قسما خــاصــا لــلــخــبــراء الــــروس، فــيــه منشآت 
ريـــاضـــيـــة وتــرفــيــهــيــة ومـــــــدارس وحــضــانــات 
معدة الســتــقــدام األســـر، النسبة األكــبــر منهم 
يقيمون حاليا في مصر، وهناك نسبة أخرى 
ــبـــا، وأنــــهــــا حــظــيــت بــمــوافــقــة  ســتــحــضــر قـــريـ
الــجــانــب الـــروســـي. وتــقــّدمــت هــيــئــة املــحــطــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ظهرت مساء أول من أمس إرهاصات 
فــي مصر رسميا،  الــــوزاري  التعديل 
بــــحــــديــــث بــــعــــض وســــــائــــــل اإلعــــــــام 
املــوالــيــة للنظام ونـــواب وإعــامــيــني معروفني 
بقربهم من املخابرات العامة أو األمن الوطني، 
عــن تفاصيل الــتــعــديــل الـــذي لــم ُيــعــرض على 
مجلس الــنــواب حــتــى مــســاء أمـــس. وبـــات من 
لانعقاد بعد عطلة  املجلس  دعــوة  أن  املؤكد 
عــيــد األضــحــى، واســتــمــرار الــــدورة البرملانية 
الحالية ألجل غير مسمى أمر مرتبط بضرورة 

إجراء هذا التعديل في القريب العاجل.
ــــا جــــــدول أعــــمــــال مــجــلــس الــــنــــواب أمـــس  وخـ
األحـــــد مـــن أي مـــوضـــوع عـــاجـــل أو حــســاس. 
واكـــتـــفـــى رئـــيـــســـه حــنــفــي جـــبـــالـــي بــمــنــاقــشــة 
ــاوى وتـــعـــديـــات  ــكــ ــن الـــطـــلـــبـــات والــــشــ عـــــدد مــ
انتظار  القوانني املؤجلة غير املستعجلة، في 

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  حكومية  مــصــادر  كشفت 
الحقيقية وراء وضع  عن األسباب 
جـــــــدول زمــــنــــي جــــديــــد لــلــعــمــل فــي 
محطة الضبعة النووية التي تنفذها شركة 
»روساتوم« الروسية، ليبدأ تشغيل املحطة 
بــكــامــل طــاقــتــهــا فـــي مــنــتــصــف 2030 بـــداًل 
تصريحات  فــي  موضحة   ،2028 مطلع  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــتــرة وقــف رحــات  لـــ
تأخر  إلــى  باإلضافة  البلدين،  بني  الطيران 
مــعــدالت اإلنـــجـــاز فــي املــبــانــي واإلنـــشـــاءات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــجـــانـــب املــــصــــري، جعا 
املفاعل  تشغيل  من  االنتهاء  املستحيل  من 
األول قبل مطلع 2028، وقد كان مقررًا سلفا 

االنتهاء من هذه املرحلة في نهاية 2025.
وأضافت املصادر أن الجدول الزمني الجديد 
املشتركة  الــزيــارة  للضوء عشية  خــرج  الـــذي 
لــلــمــســؤولــني املــصــريــني والـــــروس، إلـــى موقع 
ــالــــي، ُوضــــع  املـــحـــطـــة مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــحــ
بتنسيق كامل بني البلدين »ألنه لم يكن هناك 
واستحالة  العمل  استدامة  لضمان  آخــر  حل 
الـــتـــزام الـــجـــدول الــســابــق«. لــكــن هـــذا األمــــر لم 
يحل دون تسجيل بعض املاحظات الروسية 
الــســلــبــيــة عــلــى األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة الــتــي تــّم 
إنــجــاز نــمــاذج منها بالفعل، وكــانــت الــزيــارة 
هي االستعراض األول لها. وأضافت املصادر 
أنه تبنّي إتمام بعض األعمال على عجالة من 
بدقة،  املطلوب  التنفيذ  مراعاة مستوى  دون 
كـــذلـــك اتــضــحــت بــعــض االخـــتـــافـــات بـــني ما 
الهندسية  املنشآت، والرسوم  ذ في بعض 

ِّ
ف

ُ
ن

الــروســيــة، على الــرغــم مــن وجــود عناصر من 
الــروس، وهو ما أدى إلى  الخبراء واملراقبني 

تبادل تحميل املسؤولية بني الطرفني.
ــادر أن الـــتـــخـــّوف املــصــري  وأوضـــحـــت املـــصـ
الجدول  تعديل  يسّبب  أن  هو  القائم حاليا 
الزمني مزيدًا من األعباء املالية على مصر، 
ــات ســــــداد الـــقـــرض  ــعــ ــة دفــ ــدولــ أو إعـــــــادة جــ
الروسي إلنشاء املحطة وتشغيلها، الذي ما 
بني  للتعديل  عــرضــة  النهائية  قيمته  زالـــت 
حني وآخــر، حسب قــدرة مصر على السداد 
ــواد  ــ وتــغــيــيــر بـــعـــض قـــيـــم الـــتـــجـــهـــيـــزات واملــ
ــــع عـــقـــود شـــرائـــهـــا حــتــى اآلن. 

َّ
ــــوق

ُ
ــم ت الـــتـــي لـ

ويــحــصــل ذلـــك بــنــاًء عــلــى اتــفــاق ســابــق بني 
الطرفني على تمليك مصر جميع مشتمات 
ــدا مــا ُيــمــكــن إعــــادة اســتــخــدامــه  املـــشـــروع، عـ
ــل نسبة 

ّ
فــي مــشــاريــع أخـــرى تــالــيــة، مــا يــمــث

ضــئــيــلــة مـــن املـــكـــّون عــمــومــا، وال ســيــمــا أنــه 
كــان مــن املــقــرر أن تــبــدأ روســيــا بمنح مصر 
إلى  تأخيرها  تم  القرض منذ 2016  دفعات 
2018 مــع تــعــويــض غــيــاب الــدفــعــات األولـــى 

مع تركيا وقطر والحساسيات مع الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي.

وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن املــــخــــابــــرات الــعــامــة 
ــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل تـــدفـــع بــشــدة  ــرئـــاسـ بـ
ــعــــديــــد مــن  ــري عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــ ــكــ لــتــغــيــيــر شــ
املـــاحـــظـــات، أبـــرزهـــا مـــا الحـــظـــه كـــامـــل خــال 
ضعف  من  املتحدة  للواليات  األخيرة  زيارته 
األداء الدبلوماسي املصري، وتراخي الجهود 
ــبــــذولــــة لــتــحــســني الــــعــــاقــــات بـــاملـــســـؤولـــني  املــ
األمــيــركــيــني وقـــيـــادات الــحــزبــني الــديــمــقــراطــي 
ــنـــواب، وعـــدم قـــدرة الــقــاهــرة  والــجــمــهــوري والـ
عـــلـــى تــحــقــيــق أي خـــــرق حــقــيــقــي لــلــمــجــتــمــع 
السنوات  مـــدار  على  واشــنــطــن  فــي  السياسي 

الست السابقة.
العامة  املــخــابــرات  الــرغــم مــن استئثار  وعــلــى 
ــــي املـــلـــفـــات  ــة فـ ــيــــادة الــــتــــحــــركــــات املــــصــــريــ ــقــ بــ
الــخــارجــيــة املـــهـــمـــة، وتــولــيــهــا مــهــمــة تــوجــيــه 
ــيــــة فـــــي الــــســــفــــارات  ــلــــومــــاســ الــــعــــنــــاصــــر الــــدبــ
األميركي  امللف  أن  يــرى  كامل  فــإن  الرئيسية، 
قـــا وكــبــيــرًا« 

ّ
 دبــلــومــاســيــا »خـــا

ً
يــتــطــلــب عــمــا

الــدولــة، كما  فــي إطـــار السياسة املعتمدة مــن 
الــوجــوه، بتصعيد  األمــر »تغييرًا في  يتطلب 
أكبر  لها مصداقية  يكون  شخصيات جديدة 

لدى األميركيني ثم األوروبيني«.
وأوضحت املصادر أن هذه املاحظات ليست 
ولــيــدة دراســـة الجهاز األهـــم فــي مصر حاليا 
فحسب، بل سجلتها أيضا شركة »براونستني 
ــك« لـــلـــدعـــايـــة والـــحـــشـــد  ــ ــريـ ــ ــر شـ ــ ــاربـ ــ هــــيــــات فـ
السياسي التي تعاقدت معها املخابرات العام 
الــقــاهــرة في  املــاضــي لتتولى تحسني صـــورة 

النووية بأوراق املشروع النووي وتصميماته 
إلى هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية الشهر 
ــــدء الــتــنــفــيــذ  املــــاضــــى لــلــحــصــول عـــلـــى إذن بـ
الــخــاص بــمــشــروع الــضــبــعــة، وحــصــلــت على 
إذن قــبــول املــوقــع فــي 10 مـــارس/ آذار 2019، 
املــوقــع وخصائصه  بـــأن  إقـــــرارًا  اإلذن  ويــعــّد 
ومتطلبات  املحلية،  املتطلبات  مع  يتوافقان 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد أيام من توتر العاقات املصرية الروسية 
موسكو  ورفـــض  النهضة  ســد  قضية  بسبب 
مــمــارســة أي ضــغــط عــلــى إثــيــوبــيــا وإدانــتــهــا 

تنسيقية بني  فــعــالــيــات  وتــنــظــيــم  واشــنــطــن، 
املسؤولني املصريني والسياسيني األميركيني. 
ولفتت الشركة في بعض تقاريرها إلى ضعف 
الــحــضــور الــدبــلــومــاســي املــصــري، وعـــدم فتح 
ومستدامة  معتبرة  اتصال  قنوات  الخارجية 

مع واشنطن ونيويورك.
وعلى هذا األساس استغرقت دائرة الرئيس 
للبحث   

ً
وقــتــا طــويــا السيسي  الــفــتــاح  عبد 

عـــــن بـــــديـــــل، حــــيــــث تـــفـــضـــل تـــصـــعـــيـــد وجــــه 
دبلوماسي أصغر نسبيا من الفئة العمرية 
املعتادة لوزراء الخارجية املصريني، وتكون 
لـــه عـــاقـــات جـــيـــدة ســابــقــة، أو جـــاهـــزة، مع 
أن  أيضا  األميركيني واألوروبــيــني، وبشرط 
يعمل خارجيا وفقا للخطوط االستخباراتية 
وداخليا وفقا للخطوط األمنية في التعامل 
مع السفراء واملستشارين وتخطيط الحركة 
الــدبــلــومــاســيــة وإعـــــــداد الــــكــــوادر الــجــديــدة 

وتنظيم ديوان الخارجية.
وفي هذا السياق، بحسب املصادر، يصعب 
عــلــى دائــــرة الــســيــســي إيــجــاد بــديــل لسامح 
شكري يستطيع بسط سيطرته على السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــالـــصـــورة الـــتـــي آلــــت إلــيــهــا 
 ،2013 يوليو/تموز  انــقــاب  بعد  األوضـــاع، 
بـــإبـــعـــاد عـــشـــرات الــدبــلــومــاســيــني ألســبــاب 
سياسية وآلرائهم املعارضة أو اهتماماتهم 
الحقوقية، ثم فرض إجراءات جديدة للتعيني 
فـــي الـــخـــارجـــيـــة، واخـــتـــيـــار الــدبــلــومــاســيــني 
على  بــاألســاس  تعتمد  الشباب،  واملوظفني 
الــبــعــد األمـــنـــي والـــــــوالء الــســيــاســي ولــيــس 
العديد  بضم  والسماح  الخبرة،  أو  الكفاءة 
مــــن الـــعـــامـــلـــني فــــي الــــــــــوزارة لــلــمــجــمــوعــات 
الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات، ممثلة في 
أكــاديــمــيــة الـــتـــدريـــب والـــبـــرنـــامـــج الــرئــاســي 

لتأهيل الشباب للقيادة.
 
ً
ــيـــســـي بـــديـــا وســـــــــواء وجــــــــدت دائـــــــــرة الـــسـ
الــوزاري  لشكري، وتضمنته حركة التعديل 
أم ال، فهناك بعض املاحظات األخرى التي 
سجلتها املخابرات عليه، أبرزها تصريحاته 
ــررة مــنــذ  ــكــ ــتــ ــد الــنــهــضــة واملــ ــن قــضــيــة ســ عــ
اللجوء ألي  بضعة أشهر، والتي نفى فيها 
بعد حــدوث  إال  دبلوماسي  غير  آخــر  خيار 
الــضــرر. حيث تــرى الــدائــرة أن هــذا الحديث 
-وإن كان صحيحا على الصعيد السياسي- 
فــهــو لــيــس مــنــاســبــا لـــلـــتـــداول اإلعـــامـــي أو 
ــائـــي خـــاصـــة عــلــى املـــســـتـــوى الـــدولـــي،  الـــدعـ
التجهيز  فــي مرحلة  املــصــري  األداء  وكــذلــك 
مجلس  جلستي  قبل  السياسي  والــتــربــيــط 
مع  التواصل  وضعف  النهضة،  لسد  األمــن 
السفراء األجانب ووزراء الخارجية في هذه 

القضية خال عامي جائحة كورونا.
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن شـــكـــري لـــن يــبــقــى في 
منصبه إال فــي حــالــة عـــدم إيــجــاد بــديــل، لكن 
هــذا سيعني تعيني نــائــب جــديــد لــلــوزيــر في 
املسؤولية  لتولي  لتجهيزه  الــعــاجــل  الــقــريــب 
ــتــــقــــرار عـــلـــى رحــيــلــه  ــة االســ ــالـ ــــي حـ ــقــــا. وفـ الحــ
فسوف يتم تكريم شكري بصورة استثنائية، 
للسيسي  ســواء بتعيينه مستشارًا شخصيا 
أو بــوســام وطــنــي، تــقــديــرًا لــلــدور الـــذي لعبه 
ملصلحة الدولة والنظام في السنوات املاضية.

وبعيدًا عن الخارجية فإن سيناريو »الخروج 
التكريمي« من الحكومة ربما يكون أيضا من 
املرقبي،  الكهرباء محمد شاكر  وزيــر  نصيب 
الذي سبق أن طلب التقاعد من منصبه مرتني 
ســابــقــتــني لـــظـــروف صــحــيــة وعــائــلــيــة، ويـــرى 
السيسي أنــه أتــم مهمته على أكــمــل وجــه في 
ــادة بــنــاء  ــ مــرحــلــة حــســاســة اســتــطــاع فــيــهــا إعـ
شبكة الطاقة املصرية. وبحسب املصادر فإن 
ــة جــديــد  ــر دولــ الــتــعــديــل ســيــشــمــل تــعــيــني وزيــ
املــجــالــس  وزراء  وتــغــيــيــر  اإلعــــــــام،  لــــشــــؤون 
ــام، والـــقـــوى  ــعــ ــال الــ ــمــ الــنــيــابــيــة، وقـــطـــاع األعــ
العاملة، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
لم  البرملانية  الكتل  لكن  والــبــتــرول،  والبيئة، 
تتمكن من إجراء أي مشاورات حول الحقائب 
عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي جــمــيــع الــتــعــديــات 
الـــوزاريـــة الــســابــقــة فــي عــهــد الــســيــســي، حيث 
يــفــاجــأ الـــنـــواب بــأســمــاء الـــــــوزراء الـــجـــدد في 
مــا يعكس هيمنة  عــلــيــهــا،  الــتــصــويــت  جلسة 

السلطة التنفيذية على املشرعني.

الحل  باستخدام  للتهديد  األمــن  مجلس  فــي 
العسكري، زار وزير الكهرباء املصري محمد 
شــاكــر واملـــديـــر الـــعـــام ملــؤســســة »روســــاتــــوم« 
ألــيــكــســي لــيــخــاتــشــوف، املــوقــع اإلنــشــائــي في 
الضبعة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس 
إدارة هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء 
أمـــجـــد الــــوكــــيــــل. وقــــــال شـــاكـــر إن »املــــشــــروع 
يــشــهــد تـــطـــورات وديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة في 
تنفيذ مشروع الضبعة وبطبيعة الحال، وإن 
االقتراب املنهجي من الحلم النووي املصري 
يــمــضــي بــدعــم كــامــل مــن الــقــيــادة السياسية 
املــصــريــة، ومــهــمــا كــانــت الــتــحــديــات أمــامــنــا، 
فــإن الفريق املــصــري الــروســي املحترف قــادر 
على التصدي لها بفاعلية ونجاح«. وتتكّون 
النووية من 4 وحــدات طاقة  الضبعة  محطة 
ميغاوات   1200 منها  واحـــدة  كــل  قـــدرة  تبلغ 
ــاء املــضــغــوط املــبــرد  بــمــفــاعــات مــن نــوعــيــة املـ
املطور  الثالث  الجيل  باملاء VVER-1200 من 
ُيــــَعــــّد األحـــــــدث مــــن حـــيـــث مــا  ــذي  ــ الــ  3+GEN
توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، 
وهذه التقنية أثبتت جدواها وتعمل بنجاح 

في دولتني.
وتعمل في روسيا أربع وحدات نووية مجهزة 
بــمــفــاعــات مـــن هـــذا الــجــيــل، بـــواقـــع وحــدتــني 
فــي »نــوفــوفــورونــيــج« ووحــدتــني أخــريــني في 
»لينينغراد« للطاقة النووية، وخارج روسيا 
-VVER تعمل وحدة طاقة واحدة ذات مفاعل
الـــبـــيـــاروســـيـــة  الـــنـــوويـــة  املـــحـــطـــة  فــــي   1200
الــتــي جـــرى ربــطــهــا بــشــبــكــة الــطــاقــة املــوحــدة 
لــلــبــاد فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020. 
ويجري تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية 
حيز  دخلت  التي  العقود  مــن  ملجموعة  وفقا 
التنفيذ في 11 ديسمبر/ كانون األول 2017، 
ووفقا لالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور 
الــجــانــب الـــروســـى فــقــط عــلــى إنــشــاء املــحــطــة، 
بــل سيتولى اإلمـــداد بالوقود الــنــووي طــوال 
الــنــوويــة،  الضبعة  ملحطة  التشغيلي  الــعــمــر 
وسيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر 
تشغيل  في  الدعم  وتقديم  املصرية  البشرية 
املحطة وصيانتها على مدار السنوات العشر 
األولى من تشغيلها، وسيقيم منشأة لتخزين 

الوقود النووي املستهلك.
وفي إطار مؤشرات إيجابية في ملف السياحة 
مــنــاقــضــة لــلــتــوتــرات فـــي املــلــفــات الــســيــاســيــة 
الــروســي  العمليات  مــركــز  أعــلــن  والعسكرية، 
ملحاربة فيروس كورونا، أمس األول السبت، 
إلى  الجوية من موسكو  الــرحــات  استئناف 
اعتبارًا من  فــي مصر  الشيخ  الغردقة وشــرم 
9 أغــســطــس/ آب املــقــبــل، وذلـــك بــعــدمــا كانت 
الرحات متوقفة نظرًا لسوء الوضع الوبائي 

في مصر، حسب التقييم الروسي.

)Getty( تستمر المماطلة اإلسرائيلية في ملف إعمار غزة

سُيكّرم شكري بصورة استثنائية إذا اُتفق على رحيله )عباس موماني/فرانس برس(

أّخر مصير وزير 
الخارجية المصري 

سامح شكري 
ظهور التعديل 

الوزاري، خصوصًا 
بعد اختالف آراء 

مكونات السلطة 
حوله، إذ إن 

المخابرات العامة 
برئاسة اللواء 

عباس كامل تدفع 
بشدة لتغييره، 

فيما يصعب على 
دائرة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي 
إيجاد بديل عنه

بكامل  مصر  في  الضبعة  محطة  تشغيل  المفترض  من  كان  بعدما 
طاقتها عام 2028، تم تأجيل هذا الموعد إلى منتصف عام 2030، في 

ظل مشاكل عدة ألزمت القاهرة وموسكو بإعادة جدولة المشروع
خاصتقرير

تباينات بشأن مصير 
وزير الخارجية

مالحظات روسية فنية سلبية... 
وتخوف مصري من األعباء المالية

الحدث

»جملة 
واحدة«

تنص المادة 129 من 
الئحة مجلس النواب على 

التصويت على التعديل 
الوزاري »جملًة واحدة«، 

فيما تنص المادة 147 
من الدستور على أن 

»لرئيس الجمهورية إعفاء 
الحكومة من أداء عملها 

بشرط موافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب، أو 
إجراء تعديل وزاري بعد 
التشاور مع رئيس الوزراء«.

اختالفات بين 
ما تم تنفيذه والرسوم 

الهندسية الروسية

تدفع المخابرات 
العامة بشدة لتغيير 

شكري ألسباب عديدة

الفصائل تتجه لتجديد 
الفعاليات الشعبية على 

حدود غزة

تأخر إنجاز بعض 
اإلنشاءات التي يقوم بها 

الجانب المصري

بموازاة استمرار اعتداءاته 
في الضفة الغربية، 

يواصل االحتالل التضييق 
على قطاع غزة، لترد 

الفصائل وناشطون 
باستئناف الفعاليات 

الشعبية
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سياسة

أميركا »تدعم« االستراتيجية األفغانية الجديدة

الهدف إبطاء تقدم »طالبان«

يعتقد أوستن أن لدى 
األفغان القدرة 

وإمكانية إحراز تقدم

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يبــدو أن االســتراتيجية الجديــدة 
للقــوات األفغانية ملواجهة التقدم 
تتمحــور  »طالبــان«  لـ الواســع 
للحركــة،  الســريع  الزخــم  إبطــاء   حــول 
وهــي  الثانيــة  املرحلــة  إلــى  االنتقــال  قبــل 
عليهــا  ســيطرت  التــي  األراضــي  اســتعادة 
»طالبان«، التي ارتفعت حدة الغارات الجوية 
ضدهــا. وأعلــن وزيــر الدفــاع األميركــي لويد 
أوســن، أمــس األول، أن املهمــة األولــى لقوات 
األمــن األفغانيــة هــي التأكد مــن قدرتها على 
ويقــوم  »طالبــان«.  حركــة  زخــم  قــوة  إبطــاء 
اســتراتيجيته  بإصــاح  األفغانــي  الجيــش 
الحربيــة ضــد »طالبــان«، عبــر تركيز القوات 
حــول املناطــق األكثــر أهميــة، مثــل العاصمة 
الحدوديــة  كابــول واملــدن األخــرى واملعابــر 

والبنية التحتية الحيوية.
واليــة  إلــى  زيــارة  خــال  أوســن،  وقــال 
أالســكا، »إنهــم يعززون قواتهــم حول املراكز 
»فيمــا  وأضــاف  الرئيســية«.  الســكانية 
يتعلــق بمــا إذا كانــت ســتوقف طالبــان أم ال، 
أعتقــد أن أول شــيء يجــب فعلــه هــو التأكــد 
ومــع  الزخــم«.  إبطــاء  تســتطيع  أنهــا  مــن 
اســتعداد الجيــش األميركــي إلنهــاء مهمتــه 
فــي أفغانســتان فــي 31 أغســطس/آب املقبل، 
بايــدن،  جــو  الرئيــس  مــن  أوامــر  علــى  بنــاء 
أعــرب أوســن عــن اعتقــاده بأن لــدى األفغان 
القــدرة وإمكانيــة إحــراز تقــدم، لكــن »ســنرى 

ما سيحدث«.
وأعلنــت »طالبــان«، أمــس األحــد، الســيطرة 
شــرق  كنــر  إقليــم  فــي  نــاره  مديريــة  علــى 
البــاد. وقــال املتحــدث باســمها، ذبيــح اللــه 
فــي تغريــدة، إن مســلحي الحركــة  مجاهــد، 

املسؤولية عن الهجوم. من جهة أخرى، أثار 
الســابق  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  لقــاء 
نــواز  اإلســامية  الرابطــة  حــزب   وزعيــم 
شــريف بمستشــار األمــن القومــي األفغانــي 
حمــد اللــه محــب فــي لنــدن، أخيــرًا، حفيظــة 
محــب  إن  إذ  باكســتان،  فــي  السياســيني 
املعاديــة  األفغانيــة  الوجــوه  مــن  يعتبــر 
إلســام أبــاد، كونه يدلــي بتصريحات حادة 
ضد باكســتان وسياســاتها في أفغانســتان 

واملنطقة.
وكتب وزير اإلعام الباكستاني فواد حسني 
شودري، في تغريدة، إن »نواز شريف يدعم 
الدوليــة  واملؤامــرات  املعاديــة  السياســات 

ضــد باكســتان«، معتبــرًا أنــه »التقــى بأقــرب 
وهــو  األفغــان،  بــني  مــن  بالهنــد  شــخصية 
نــواز  دعــم  علــى  دليــل واضــح  محــب، وهــو 
شــريف للمؤامــرات الدولية ضد باكســتان«. 
فــي  مــزاري،  شــيرين  النائبــة  شــنت  كمــا 

تغريدة، هجومًا على نواز شريف.
مــن جانبــه، قال مستشــار الرئيــس األفغاني 
ال  »باكســتان  إن  بيــان،  فــي  عمــر،  وحيــد 
تتحمل لقاء معارض باكســتاني بمستشــار 
أن  منــا  ويطلــب  األفغانــي،  القومــي  األمــن 
نغض الطرف عن التدخل السافر لباكستان 
املســلحني  تــؤوي  إنهــا  بادنــا.  فــي شــؤون 

وتعالج جرحاهم، وتساندهم باملال«.

في الوقت الذي توسع 
فيه »طالبان« سيطرتها 

على مزيد من المناطق، 
بدأت تتضح االستراتيجية 

الجديدة للقوات األفغانية 
والتي تحظى بـ»دعم 

أميركي«

يقوم الجيش األفغاني بتركيز تواجد قواته حول المناطق المهمة )األناضول(

الحكوميــة  املبانــي  جميــع  علــى  ســيطروا 
استســام مســؤول  بعــد  نــاره،  فــي مديريــة 
مــع  زمــان  كل  ويدعــى  املحليــة  الحكومــة 
أعلنــت  املقابــل،  فــي  األمــن.  مــن عناصــر   80
فــي بيانــني أمــس،  الدفــاع األفغانيــة،  وزارة 
فــي  طالبــان  مــن حركــة  مســلحًا   81 »مقتــل 
غــارات جويــة للقــوات الحكومية بوالية بلخ 
شمالي الباد«، باإلضافة إلى »مقتل 11 من 
املســلحني بغــارة جويــة فــي واليــة بدخشــان 

شمالي أفغانستان«. 
وكان املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
جــون كيربــي أعلــن، الخميــس املاضــي، شــن 
األمــن  قــوات  لدعــم  جويــة  ضربــات  بــاده 
األفغانيــة. فيمــا أوضــح ذبيــح اللــه مجاهــد 
أن الضربــات وقعــت مســاء األربعــاء املاضــي 
فــي  قندهــار  مدينــة  ضواحــي  واســتهدفت 
جنــوب البــاد، وأســفرت عن مقتــل ثاثة من 
مقاتلي الحركة وتدمير ســيارتني. وأضاف: 
يتحملــون  فســوف  عمليــة  بــأي  قامــوا  »إذا 

العواقب«.
مزيــد  علــى  »طالبــان«  مقاتلــو  ويســيطر 
مــن األراضــي، والتــي قّدرتهــا وزارة الدفــاع 
املاضــي،  األربعــاء  )البنتاغــون(،  األميركيــة 
بأنهــا تمتــد اآلن إلــى أكثــر مــن نصــف مراكز 
تمــارس  كمــا  أفغانســتان.  فــي  األقاليــم 
نصــف  ضواحــي  علــى  ضغوطــًا  الحركــة 
لعزلهــا.  محاولــة  فــي  األقاليــم  عواصــم 
األراضــي  الســريعة علــى  وتثيــر ســيطرتها 
قلــق الســلطات األفغانيــة، فــي الوقــت الــذي 

تنسحب فيه الواليات املتحدة من الحرب.
مــن جهــة ثانيــة، قــام مســلحون مجهولــون 
بإعدام خمسة من عناصر الجيش األفغاني 
رميــًا بالرصــاص، بعــد خطفهــم فــي مديريــة 

شكردره في ضواحي كابول. 
فــي العاصمــة  الشــباب  وقــال رئيــس نقابــة 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ راســخ،  موالغــول 
الخمســة مــن عناصــر الجيــش، وكانــوا فــي 
طريقهــم إلــى منازلهــم فــي مديريــة شــكردره 
»طالبــان«  مــن  مســلحون  أوقفهــم  عندمــا 
ثــم  مجهــول،  مــكان  إلــى  بنقلهــم  وقامــوا 
عثــر علــى جثامينهــم فــي مديريــة كــول دره 

املجاورة لشكردره.
اعتقــال  األفغانيــة  الداخليــة  وأعلنــت وزارة 
علــى  الصاروخــي  الهجــوم  ومنفــذي  مدبــر 
القصر الرئاسي في أول أيام عيد األضحى، 
الثاثــاء املاضــي. وأوضحــت، فــي بيــان، أن 
ت عمليــة 

ّ
القــوات الخاصــة فــي الشــرطة شــن
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مــن  وتمكنــت  خــان  خوشــحال  منطقــة  فــي 
العمليــة وثاثــة آخريــن  تلــك  اعتقــال مدبــر 
مــن منفــذي الهجــوم، مشــيرة إلــى أن مدبــر 
الهجــوم قيــادي فــي حركــة »طالبــان«، وذلــك 
تبنــى  داعــش  تنظيــم  أن  مــن  الرغــم  علــى 

9

طّي أزمة خط غاز »السيل الشمالي-2«
موسكو ـ رامي القليوبي

توصلت الواليات املتحدة وأملانيا إلى اتفاق بشأن 
الشــمالي-2«  »الســيل  الغــاز  أنابيــب  خــط  مصيــر 
لنقــل الغــاز الروســي، فــي األســبوع املاضــي، ما زاد 
مــن تفــاؤل موســكو بقــرب اســتكمال املشــروع الــذي اصطــدم 

بعدد من العقبات الجيوسياسية وأدت إلى تأخره.
ومــا رفــع مــن حــدة الخافــات حول »الســيل الشــمالي-2« طوال 
للمنظومــة  يشــكله  الــذي  التهديــد  هــو  املاضيــة،  الســنوات 
األوكرانية لنقل الغاز بعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي 
ه ينافس إمدادات الغاز الطبيعي املســال 

ّ
فــي عــام 2024، كمــا أن

أميركي املنشأ إلى أوروبا.
 هــذا مــا دفــع واشــنطن وبرلــني إلــى تــرك مجــال للتحــرك 

ّ
ولعــل

فــي حــال اســتخدام روســيا الطاقــة كســاح جيوسياســي فــي 
أملانيــا  تعهــدت  إذ  أوكرانيــا،  علــى  للضغــط  وكآليــة  أوروبــا، 
باســتخدام الوســائل املتاحــة كافــة الســتمرار ترانزيــت الغــاز 

الروسي عبر أراضي أوكرانيا بعد عام 2024.
ويعتبر نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني في موسكو، 
جــاء  األملانــي   - األميركــي  االتفــاق   

ّ
أن غريفاتــش،  أليكســي 

ــه 
ّ
بأن الغــاز  اســتكمال خــط  »محايــدًا« بحــق روســيا، واصفــًا 

»انتصــار مشــترك لروســيا وأملانيــا«. ويقــول غريفاتــش، فــي 
ــه 

ّ
حديــث مــع »العربــي الجديــد«: »يمكــن نعــت هــذا االتفــاق بأن

ه عدواني لجهة خطابه. 
ّ
محايد في جوهره بحق روســيا، لكن

وعلــى األرجــح، لــم يكــن من املمكن توقــع أكثر من ذلك، إذ كانت 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تحتاج إلى حفظ ماء الوجه 
والتصــدي لاتهامــات بالنعومــة، بينمــا ســعت أملانيــا للقيــام 

بأّي خطوات في هذا االتجاه لتسمية البيان بالصفقة«.
وفي معرض إجابته عّمن هو الفائز في الصراع حول »السيل 
 »اســتكمال أعمــال بنــاء خــط أنابيــب 

ّ
الشــمالي-2«، يضيــف أن

انتصــار  ــه 
ّ
بأن وصفــه  يمكــن  املقبلــة،  األســابيع  خــال  الغــاز 

مشــترك لروســيا وأملانيا، أو أوروبا القديمة، بمعنى أوســع«، 
 دول أوروبا الغربية تسعى للدفع بالتعاون 

ّ
في إشارة إلى أن

مــع روســيا، علــى عكس األعضاء الجدد فــي االتحاد األوروبي 
البلطيــق )التفيــا وليتوانيــا وإســتونيا(.  مثــل بولنــدا ودول 
زالــت  »مــا  يضيــف:  املشــروع،  مــن  األميركــي  املوقــف  وحــول 
الواليات املتحدة تريد نسف التعاون الروسي - األوروبي في 
مجــال الطاقــة، لتحقيــق أهدافهــا التجاريــة والجيوسياســية، 
وســتواصل العمــل علــى ذلك، مع اضطرارهــا إلى قبول الواقع، 
 األميركيــني لــم يتمكنــوا مــن تعطيــل بناء وتشــغيل 

ّ
ومفــاده أن

علــى  االتفــاق  تحــول  أوكرانيــا،  وفــي  الشــمالي-2«.  الســيل 

اســتكمال املشــروع إلــى قضيــة سياســية داخليــة، إذ دعا حزب 
»املنصــة املعارضــة - مــن أجــل الحيــاة« إلــى اســتقالة الرئيــس 
أهــم  البــاد  فقــدان  بســبب  وحكومتــه  زيلينســكي  فاديميــر 
أصولهــا فــي مجــال الطاقــة والقضــاء علــى قدراتهــا فــي مجــال 
مجلــة  تحريــر  رئيــس  اعتبــر  موســكو،  فــي  لكــن  الترانزيــت. 
فــي  لوكيانــوف،  فيــودور  العامليــة«،  السياســة  فــي  »روســيا 
 »هــذه الحلقــة التجاريــة واملتعلقة 

ّ
مقــال بمجلــة »بروفايــل« أن

لحظــة  أصبحــت  لألطــراف،  واالقتصاديــة  املاليــة  باملصالــح 
فارقة في التاريخ السياسي ألوروبا«.

ويشــمل مشــروع »الســيل الشــمالي-2« مــّد أنبوبــني بطاقــة 55 
مليــار متــر مكعــب ســنويًا لنقل الغاز الروســي إلــى أملانيا عبر 
قــاع بحــر البلطيــق، وتبلــغ تكلفــة املشــروع نحــو 10 مليــارات 
يــورو، وتشــارك عــدة شــركات غربيــة كبــرى فــي تنفيــذه إلــى 
فــي  إم  و»أو   »Shell »شــل  مثــل   »Gazprom »غازبــروم  جانــب 
 »Uniper SE و»أونيبــر   »Engie و»إنجــي   »OMV Group

.»Wintershall Dea و»وينترشال
وأصبــح »الســيل الشــمالي-2« أو »نــورد ســتريم 2« املشــروع 
األكثــر جــدااًل بــني أملانيــا والواليــات املتحــدة. فاألخيــرة تــرى 
فيــه خطــرًا علــى مصالحها، مــا دفعها إلى فرض عقوبات ضد 

الشركات القائمة عليه.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ســجلت أســعار األســمدة الزراعية في مصر ارتفاعات 
الســوق  فــي  اليوريــا  ســعر  طــن  وصــل  إذ  تاريخيــة، 
الســوداء إلــى 7000 جنيــه، مقابــل 3290  جنيهــًا لســعر 
الطــن املدعــم، و6500 جنيــه لطــن النتــرات مقابــل   3190 
جنيهًا للمدعم )الدوالر = نحو 15.7 جنيهًا(.  ويعتمد 
زيــادة  فــي  األســمدة  علــى  املصــري  الزراعــة  قطــاع 

إنتاجية الفدان من السلع املختلفة.
 االرتفاعات 

ّ
وأكد نقيب الفاحني، حسني أبو صدام، أن

 التاريخية في أسعار األسمدة ترجع إلى عدم وصول 

األســمدة املدعمة حكوميًا  إلى مســتحقيها، خصوصًا 
مــع زيــادة الطلــب عليهــا خــال املوســم الصيفــي )  2.4 
للســوق  املزارعــني  لجــوء  وبالتالــي  طــن(،  مليــون 

السوداء التي ال تخضع لرقابة الدولة.  
»العربي  وأرجــع أبــو صــدام، فــي تصريحــات خاصــة لـ
منظومــة  فــي  إلــى  خلــل  القفــزة  أســباب  الجديــد«، 
 :

ً
مراقبــة توزيــع األســمدة مــن قبــل وزارة الزراعــة،  قائا

»الشــركات ال تــورد حصتهــا بالكامــل لــوزارة الزراعــة 
حصــة  تراجــع  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  فــي  املائــة(،   55(
املزارعــني مــن األســمدة  املدعمــة، باإلضافــة إلــى فســاد 
بيــع  خالهــا  يتــم  مــن  التوزيــع،  منظومــة  فــي  إداري 

األســمدة املدعمــة فــي الســوق الســوداء بأربــاح تصــل 
 طن«.

ّ
 إلى 3 آالف جنيه في كل

ملنتجــات  الدولــي  التســويق  خبــراء  أحــد  ويقــول 
األسمدة: »تورد شركات األسمدة املحلية   75 في املائة 
مــن إنتاجهــا لــوزارة الزراعــة بســعر التكلفــة، لتوزيعه 
)األراضــي  الزراعيــة  للحيــازات  طبقــًا  الفاحــني   علــى 
املســجلة(، علــى أن تســمح لهــا  بتصديــر 25 فــي املائــة 
للخــارج، فيمــا تســمح للشــركات العاملــة فــي املنطقــة 

الحرة بتصدير 75 في املائة من إنتاجها للخارج«.  
فــي  اســمه،  رفــض  ذكــر  الــذي  الخبيــر،   ويضيــف 
»نتيجــة  الجديــد«:  »العربــي  لـ خاصــة  تصريحــات 

إلــى  الطــن  ســعر  ووصــول  عامليــًا  األســعار   الرتفــاع 
550 دوالرًا،  تســمح الحكومــة للشــركات برفــع نســبة 
الكميــات املصــدرة مــا بــني 5  إلــى 15 فــي املائــة، وذلــك 
  الحكومــة 

ّ
لاســتفادة مــن الحصيلــة الدوالريــة، إذ إن

 يتم تصديره تقدر بـ2500 
ّ
 طن

ّ
تفرض رسومًا على كل

 جنيه«.  
ويتوقــع ارتفــاع  ســعر الطــن خــال األيــام املقبلــة إلى 8 
آالف جنيــه للطــن، وفــق تجــار، نتيجــة زيــادة الطلــب 
خــال  يعــاود  التراجــع  ثــم  عامليــًا،  األســعار  وارتفــاع 
ودخــول  الطلــب  انخفــاض  مــع  املقبلــني،  الشــهرين 

 شركات جديدة إلى دائرة اإلنتاج، حسب مراقبني.  

مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار  األسمدة

قفزة في 
واردات الصين 

من الماس
جمــارك  أعلنــت 
قيمــة  أن  شــانغهاي 
مــن  املســتورد  املــاس 
العامــة  التجــارة  خــال 
شــانغهاى  لبورصــة 
إلــى  وصلــت  للمــاس 
فــي  قياســي  مســتوى 
النصــف األول مــن العــام. 
البورصــة  إطــاق  وتــم 
أكتوبــر/  فــي  املذكــورة 
 ،2000 األول  تشــرين 
املعامــات  منصــة  وهــي 
بهــا  املصــرح  الوحيــدة 
وتصديــر  الســتيراد 
الصــني.  فــي  املــاس 
واردات  وســجلت 
كبيــرا  ارتفاعــا  املــاس 
مــن  األول  النصــف  فــي 
إلــى  لتصــل   ،2021 عــام 
يــوان  مليــارات   10.5
)حوالي 1.6 مليار دوالر 
أميركــي(، وهــو مــا يزيــد 
أضعــاف  أربعــة  علــى 
خــال  اســتيراده  تــم  مــا 
العــام  مــن  الفتــرة  نفــس 
زيــادة  ويمثــل  املاضــي، 
املائــة  فــي   45.3 بنســبة 
عــن نفــس الفتــرة من عام 
ســوق  وتضــرر   .2019
بشــدة  العاملــي  املــاس 
كوفيــد-19.  جائحــة  مــن 
ســيطرة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
علــى  الفعالــة  الصــني 
تفشــي املــرض منذ العام 
فــي  ســاهمت  املاضــي 
املــاس  ســوق  اســتقرار 

املحلي.

نتائجها  تعلن  األميركية،  الطيران  شركة  بوينغ، 
الفصلية األربعاء المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه 
بعض الطرازات من طائراتها مشكالت فنية، مع تسليط 
الضوء عليها منذ حادثي الطيران لـ»737 ماكس« في 
اللذين  إثيوبيا،  في  و2019  إندونيسيا  في   2018 العام 
خلّفا 346 قتيًال. وبدا أن بوينغ واجهت مشكالت فنية 
متراكمة خالل األشهر األخيرة من أعطال كهربائية في 
قمرة قيادة طائرات ماكس وتشوهات في بدن طائرة 

787، وتأخير في تسليم 777 إكس.

جدول  على  وضع  األميركي،  الفيدرالي  االحتياطي 
المقبلين  واألربعاء  الثالثاء  يومي  اجتماعاته  أعمال 

الزمني  الجدول  حول  والتساؤالت  التضخم  قضايا 
من  المتزايد  والقلق  المالي  الدعم  لخفض  المقبل 

المتحورة دلتا شديدة العدوى. 

مؤسسات  األحد،  طالبت،  الصينية،  التجارة  غرفة 
االتحاد األوروبي بأن »تضمن سياساتها اليقين القانوني 
السوق«.  في  واإلنصاف  واالنفتاح  األعمال،  لمجتمع 
االتحاد  في  الغرفة  رئيس  فنغ،  هاي  شيوي  وقال 
إنّه  »شينخوا«،  لوكالة  وفقًا  له  بيان  في  األوروبي، 
الشركات  على  التمييزي  التأثير  تجنب  عليهم  »يتعين 
عبر  جديدة  تشوهات  إلى  ذلك  يؤدي  أن  أو  األجنبية، 
المملوكة  األوروبي  االتحاد  لشركات  امتيازات  تقديم 

أو  االستحواذ  المثال، في معامالت  محليًا، على سبيل 
عمليات الشراء«.

بتجميع  ستقوم  الفرنسية،  الطاقة  شركة  توتال، 
الغاز  من  قياسية  مكعبة  قدم  مليون   600 ومعالجة 
وكالة  وفق  العراق،  في  أرطاوي  حقل  من  يوميًا 
طاقة  محطة  أيضًا  توتال  وستبني  العراقية.  األنباء 
في  العمل  وتبدأ  ميغاواط،   1000 بقدرة  شمسية 
مشروع لحقن مياه البحر يهدف إلى زيادة إنتاج النفط 
اتفاقًا  النفط  وزارة  ووقعت  الجنوبية.  الحقول  من 
وكانت  الماضي،  آذار  مارس/  في  توتال  مع  مبدئيًا 

تنتظر موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوم الجمعة املاضي، أعلنت موانئ 
دبي العاملية اململوكة للحكومة 

اإلماراتية وشركة الطاقة النووية 
الروسية »روستوم« عن دخولهما 
في شراكة لتطوير طريق مالحي 

ضخم، تروج له روسيا منذ سنوات 
ه بديل أفضل لقناة السويس 

ّ
على أن

لناحية املسافة والتكلفة املالية. 
املشروع عبارة عن تدشني خط 

شحن حاويات يربط بني منطقة 
شرق آسيا وشمال غرب أوربا 

ويتم عبر القطب الشمالي. وهذا 
الطريق املالحي يعد واحدًا من 
أبرز املشروعات املنافسة لقناة 

السويس، وفي مناسبات عدة روج 
بوتني للطريق باعتباره منافسًا 

للقناة املصرية، كما تحدث بوتني 
وقادة روس عن الطريق إبان أزمة 
قناة السويس التي تفجرت عقب 

تسبب سفينة »إيفرغيفن« في 
تعطل املالحة بالقناة أمام حركة 

التجارة العاملية ملدة 6 أيام.
اإلعالم الروسي واإلماراتي احتفيا 
قل عن سلطان بن 

ُ
بالشراكة، فقد ن

سليم رئيس موانئ دبي تأكيده 
أهمية املشروع للتجارة العاملية، 
وقوله إّن ممر العبور الشمالي 
يحمل احتمالية تقصير أوقات 
العبور بني الشرق والغرب. كما 
قل عن »روستوم« تأكيدها أّن 

ُ
ن

روسيا تستخدم أقوى كاسحات 
الجليد النووية لتسيير الحركة في 

بحر الشمال، باإلضافة إلى الذوبان 
السريع للقطب الشمالي، ما يجعل 

 للغاية.
ً
املرور عبره سهال

األموال اإلماراتية الضخمة التي 
سيتم ضخها في الطريق املالحي 
ستعطي زخمًا للمشروع الروسي 

الذي استثمرت موسكو مبالغ 
ضخمة به خالل السنوات األخيرة، 

كما اتخذت خطوات لتطوير املمر 
البحري الذي يسمح للسفن 

بالوصول إلى املوانئ اآلسيوية 
بمدة أقل بـ15 يومًا مقارنة بطريق 

قناة السويس، والذي يستغرق 
فترة طويلة كما يقول الروس.
بالطبع، ليس هذا هو املشروع 

اإلماراتي الوحيد الذي يستهدف 
اإلضرار بقناة السويس واالقتصاد 
املصري، فاإلمارات ودولة االحتالل 

تعمالن منذ شهور على إنجاز 
مشروع ضخم يتم عبره نقل 

النفط من اإلمارات إلى إسرائيل ثم 
ألوروبا، عبر خط ممتد من ميناء 

إيالت على البحر األحمر إلى ميناء 
أسدود على البحر املتوسط. وهذا 
الخط يترتب عليه تقليل اإلمارات 
استخدام قناة السويس في نقل 

ه أعلى 
ّ
نفطها ألوروبا، بزعم أن

تكلفة واستهالكًا للوقت من وجهة 
نظرها.

ه في الوقت الذي 
ّ
وامللفت هنا أن

سارع أبوظبي الخطى إلنجاز 
ُ
ت

الخط الذي يعد أكبر تهديد لقناة 
السويس، وخط أنابيب سوميد 

الذي ينقل جزءًا مهمًا من النفط 
الخليجي ألوروبا، يخرج علينا 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد، 

ليؤكدا إعادة النظر في اتفاق 
ه أثار سخط 

ّ
تدشني الخط بحجة أن

جمعيات بيئية في إسرائيل.

متى تتوقف 
اإلمارات عن 

استهداف 
اقتصاد مصر؟

Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

تــخــلــو أي مـــحـــافـــظـــة مــن  تـــكـــاد  ال 
ــانـــي  ــثـــمـ ــات الـــــجـــــزائـــــر الـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
والــخــمــســن مــن ســاحــة أو »زنــقــة« 
أو حتى محل تجاري، تشهد نشاط املضاربة 
فـــي الــنــقــد األجـــنـــبـــي وبـــيـــع وشــــــراء الــعــمــات 
األجنبية بداية من الدوالر واليورو، والجنيه 
اإلســتــرلــيــنــي، وحــتــى الـــيـــوان الــصــيــنــي، الــذي 
أصــبــح ُيـــتـــداول فــي الــســوق الـــســـوداء لصرف 
ملكاتب  كبديل  نفسها  فرضت  التي  العمات 

الصرف الغائبة في الباد.
وإذا غابت األرقام الرسمية حول حجم األموال 
املــتــداولــة فــي شــريــان ســـوق صـــرف الــعــمــات 
السوداء أو »دوفيز« كما يلقبها الجزائريون، 
ــى نــحــو 10  ــإن تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء تــشــيــر إلــ فــ

مليارات دوالر يتم تداولها سنويا.
وتــعــد ســاحــة بـــور سعيد أو »الــســكــوار« كما 
يــحــلــو لـــلـــجـــزائـــريـــن تــســمــيــتــهــا أكـــبـــر ســـوق 
األجنبية،  الــعــمــات  تـــداول  فيها  يتم  مــوازيــة 
وتعتبر الساحة الواقعة وسط العاصمة أمام 
ـــحـــدد فيها 

ُ
ــة، بـــورصـــة مـــوازيـــة ت ــ مــجــلــس األمـ

أســـعـــار صــــرف مــخــتــلــف الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة 
أمام الدينار، وتشير األرقــام إلى أن من 3 إلى 
5 مليارات دوالر تتداول في الساحة سنويا، 
أي نــحــو 50 بــاملــائــة مـــن حــجــم ســــوق صــرف 

العمات األجنبية املوازية في الباد.
وبالرغم من ظهورها نهاية ثمانينيات القرن 
لــلــعــمــات  ــــوداء  ــــسـ الـ الــــســــوق  ــي، إال أن  ــاضــ املــ
األجنبية انتعشت مع التسعينيات، بعد دخول 
الجزائر في أزمة مالية خلفتها أزمة »1986« 
باإلضافة  النفط،  أسعار  تهاوي  عن  الناتجة 
»الــعــشــريــة  إلـــى مــــرور الــجــزائــر بــمــا ُيـــعـــرف بـــ
الـــســـوداء« ومـــا خلفته مــن تدمير  اإلرهــابــيــة 
لــاقــتــصــاد، وهــــي عـــوامـــل دفــعــت بــالــحــكــومــة 
آنــذاك التخاذ جملة من الــقــرارات أعــادت نفخ 

الروح في سوق »الدوفيز«. وفي سرد للمسار 
الذي سلكته سوق صرف العمات املوازية في 
إسماعيل  املــصــرفــي،  الخبير  يــقــول  الــجــزائــر، 
بوكريطا، إن »السوق املوازية لصرف العمات 
إقــبــاال قبل منتصف  لــم تكن تعرف  األجنبية 
ثمانينيات القرن املاضي، لكون البنوك كانت 
تــجــري عــمــلــيــات الـــصـــرف، والـــديـــنـــار كـــان في 
الفرنسي«  »الــفــرنــك  مــقــابــل  مستوياته  أعــلــى 
ــــدوالر آنــــذاك، إال أن األمـــر تغير بــدايــة من  والـ
1990 إذ بدأت املعطيات تتغير، حيث انكمش 
االقتصاد جراء األزمة »1986«، وما زاد الطن 
بلة هو »اإلرهاب« الذي عزل الباد اقتصاديا، 
وبالتالي كان املياد الرسمي ألسواق صرف 

العمات املوازية«.
الــصــرف والــنــقــد سنة  قــانــون  كما زاد تعديل 
ــــوداء  ــــسـ الـ ــــوق  ــــسـ الـ عـــلـــى  اإلقـــــبـــــال  ــــن  مـ  1997
لـ  املتحدث  الــجــزائــر، حسب نفس  فــي  للعملة 
»العربي الجديد«، وذلك بعدما جعل القانون 
نظم لتداول العملة في الباد »الدينار غير 

ُ
امل

التجارية  العمليات  فــي  إال  للتحويل  الــقــابــل 
الـــجـــاريـــة مـــع الــــخــــارج، أي اســـتـــيـــراد ســلــع أو 
بات  لــأربــاح«، وبالتالي  أو تحويل  خــدمــات 
أو  الجزائريون  يشتري  أن  تقريبا  مستحيا 
يــبــيــعــون الــعــمــات األجــنــبــيــة فـــي الــبــنــوك من 
دون سجل تجاري أو ترخيص خاص يمنح 
الــدوالر  البنك املركزي. ويبلغ سعر  من طرف 
رســمــيــا نــحــو 135 ديـــنـــارًا، فــي حــن يبلغ في 

الـــســـوق الــــســــوداء نــحــو 180 ديــــنــــارًا. وأمــــام 
هــــذه الـــوضـــعـــيـــة، يـــوضـــح أســـتـــاذ االقــتــصــاد 
النقدي في جامعة قسنطينة، لوناس محمد، 
»العربي الجديد« أن »الجزائرين لم يجدوا  لـ
من بديل سوى شراء وبيع العمات األجنبية 
في السوق املوازية التي كانت وال تزال تمنح 
فارقا كبيرا في سعر الصرف، سواء للسفر أو 

لشراء سيارات أو منازل في الخارج.
ــقـــديـــرات مــحــمــد فــــإن »مــــن مــلــيــاريــن  ووفـــــق تـ
الــجــزائــريــون  مــلــيــارات دوالر يضخها   3 إلـــى 
القاطنون في الخارج سنويا بالسوق املوازية 
البنكية  القنوات  إرسالها عبر  للعملة عوض 
بسبب اإلجـــــراءات املــعــقــدة مــن جــهــة وارتــفــاع 

هامش الربح في السوق السوداء«.
ندد بالسوق 

ُ
وبالرغم من الخطاب الرسمي امل

كــثــيــرا مــن املتتبعن  لــلــعــمــلــة، إال أن  املـــوازيـــة 
لــهــذه الــســوق غــيــر الــرســمــيــة يـــرون أن جهات 
نافذة ومقربة من دائرة اتخاذ القرار في الباد 
كرجال أعمال ووزراء وعسكرين سابقن هم 
التي تكبد خزينة  السوق  من يقف وراء هــذه 
سنويا  دوالر  مليارات   10 من  أكثر  الحكومة 

خسائر، حسب مراقبن.
ــــي الـــبـــرملـــان  ــائــــب فـ ــنــ ــه الــ ــيــ ــا ذهــــــب إلــ ــ وهــــــو مـ
الوطني  التحرير  الــجــزائــري عــن حــزب جبهة 
الــــحــــاكــــم، ســلــيــمــان ســـــعـــــداوي، فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــن قـــال: »أعــيــد وأكـــرر،  لـــ
ــوداء هـــي دولـــــة مـــوازيـــة  ــســ أســــــواق الــعــمــلــة الــ
تقارع الدولة الرسمية، من يسيرها هم أناس 
في  االستثمار  يفضلون  نفوذ  لديهم  أغنياء 
ســـوق العملة املـــوازيـــة عـــوض بــنــاء املــصــانــع، 
حــتــى الــــــوزراء أصــبــحــوا يــقــصــدونــهــا عــوض 

محاربتها، ألنهم يدركون من يقف وراءها.« 
ــر فــــي دوامــــــــة األزمـــــة  ــزائــ وكـــــــان لــــدخــــول الــــجــ
املــالــيــة بــعــد انــهــيــار مــداخــيــل الــبــاد أثـــر على 
»نــــيــــة« الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فــــي مـــحـــاربـــة 
الــســوق الــســوداء للعملة، حيث دفــعــت األزمــة 
البنك املركزي نحو كبح انتعاش هذه  املالية 
الـــســـوق، مـــن خـــال إعــطــائــه الـــضـــوء األخــضــر 
ملــنــح تــراخــيــص فــتــح مــكــاتــب صـــرف العمات 
ــرى الــخــبــيــر  الــصــعــبــة. وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق يــ
االقـــتـــصـــادي واملــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي وزارة 
املــالــيــة، مــحــمــد مـــقـــران صــديــقــي، أن »مــكــاتــب 
الـــصـــرف لـــن تــغــيــر الــكــثــيــر، ولـــن تــقــضــي على 
السوق السوداء للعملة، والحكومة الجزائرية 

تعي ذلك جيدا«. 
وقال صديقي لـ »العربي الجديد« إنه »لو كان 
لدى الدولة نية في القضاء على هذه األسواق 
لكانت اتخذت قــرارا اقتصاديا بتحرير سعر 

صرف الدينار. 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت أسعار السيارات الحديثة بالسوق املحلي في قطاع 
ــزة نــتــيــجــة مــنــع ســلــطــات االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي إدخــالــهــا  غــ
القطاع  الواقع أقصى شمالي  إيــرز  عبر حاجز بيت حانون/ 
مــنــذ قــرابــة شــهــريــن، ضــمــن اإلجـــــراءات والــقــيــود اإلسرائيلية 
املفروضة على حركة البضائع والتي أعقبت العدوان الواسع 
ــار املــاضــي. وتحتجز سلطات  الـــذي انــتــهــى فــي 21 مــايــو/ أيـ
االحــتــال مئات الــســيــارات داخــل األراضـــي املحتلة عــام 1948 
اإلجــراءات  كافة  إتمام أصحابها  بالرغم من  إدخالها  وتمنع 
الــذي يدفع  الوقت  الخاصة بعملية االستيراد، في  والشروط 
فيه املوردون مبالغ مالية مضاعفة كثمن لبقائها داخل املعبر 

وفي املوانئ اإلسرائيلية إلى حن السماح بإدخالها.
ولـــم يــدخــل االحـــتـــال مــنــذ قـــرابـــة الــشــهــريــن أي ســـيـــارات إلــى 
القطاع في الوقت الذي تشهد فيه األسواق ارتفاعًا في أسعار 
السيارات الحديثة وحتى املستخدمة نظرًا لزيادة الطلب وقلة 

العرض وخلو املعارض من السيارات بشكل كبير.
ومنذ انتهاء العدوان األخير على القطاع منذ أكثر من شهرين 
أبقى االحتال على الكثير من القيود التي كانت مفروضة، ال 
سيما املتعلقة بالشقن االقتصادي والصناعي، وهو ما أدى 
الرتفاع في أسعار بعض السلع نتيجة عدم وفرتها في السوق. 
ويعتمد القطاع في عملية استيراد السيارات وإدخالها إليه 
على حاجز بيت حانون/ إيرز املرتبط باالحتال، فيما تسمح 
فترات  واملركبات على  السيارات  أنــواع  بــإدخــال بعض  مصر 
مــتــبــاعــدة وبـــأعـــداد مـــحـــدودة ال تــســاهــم فـــي تــغــطــيــة الــســوق 
املحلي. وقال رئيس جمعية مستوردي املركبات في قطاع غزة، 
إسماعيل النخالة، إن هناك 700 سيارة محتجزة لدى االحتال 
اإلسرائيلي، منها 500 سيارة تم االنتهاء من كافة متطلبات 
الفلسطينية في  للسلطة  الجمارك  بما في ذلك دفع  إدخالها 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ النخالة، في حديث  الله. وأوضــح  رام 
مليون   35 تبلغ  املحتجزة  الــســيــارات  لهذه  اإلجمالية  الكلفة 

للسلطة،  دفعها  يتم  الــتــي  والــرســوم  الــجــمــارك  تشمل  دوالر، 
السيارات  أسعار  سيرفع  احتجازها  استمرار  أن  إلــى  مشيرًا 

في السوق املحلي حتى بعد إدخالها.
وحسب رئيس جمعية مستوري املركبات، فإن حجم الزيادة 
فتح  بعد  إدخالها  التي سيتم  الحديثة  السيارات  أسعار  في 
حاجز بيت حانون أمام حركة البضائع يتوقف على طبيعة 
الــرســوم الــتــي تــم دفعها وواقـــع الــعــرض والــطــلــب فــي السوق 
املــحــلــي. وأشـــار النخالة إلــى أن االرتــفــاع الــحــالــي فــي أسعار 
الــســيــارات داخـــل الــســوق املحلي يـــراوح مــا بــن 2000 و3000 
دوالر أمــيــركــي، مــقــارنــة مــع األســعــار الــتــي كــانــت ســائــدة قبل 
عدوان مايو/ أيار املاضي، معتبرًا أن االرتفاع طبيعي في ظل 

ندرة العرض وارتفاع الطلب.
وحسب بيانات رسمية، تراجعت عملية إدخال السيارات إلى 
تــم استيراد  إذ  األخــيــرة بنسب متفاوتة،  األعـــوام  فــي  القطاع 
1780 سيارة خال عام 2020، فيما تم استيراد 2050 سيارة 
خال عام 2019، وخــال عام 2018 تم استيراد 2400 سيارة، 
استورد  واللذين  و2015،   2014 عامي  اإلدخـــال  ذروة  وكــانــت 
فيهما القطاع قرابة 5 آالف سيارة، وفقًا لجمعية مستوردي 
القطاع. ووفقًا لتقديرات الجهات الحكومية في  املركبات في 
غـــزة، فــإن 454 ســيــارة ووسيلة نقل تــضــررت بشكل كــامــل أو 
أصيبت بأضرار بالغة جراء القصف اإلسرائيلي على القطاع 
ــدوان مــايــو/ أيـــار املـــاضـــي، عـــدا عــن تــضــرر كبير في  خـــال عــ

البنية التحتية والطرق والشوارع العامة.
ــتـــال عــلــى معيشة  مـــن جــانــب ثــــاٍن وفــــي إطــــار تــضــيــيــق االحـ
إلدخـــال  التنسيق  مــســؤولــو  قـــال  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينين 
اإلسرائيلي منعت،  االحــتــال  إن سلطات  غــزة،  إلــى  البضائع 
بــالــوقــود مخصصة  أمــس األحـــد، إدخـــال 25 شاحنة محملة 
الكهرباء الوحيدة دون أسباب. وهذه  لتشغيل محطة توليد 
الشاحنات مدفوعة الثمن مسبقا من قبل دولة قطر، في إطار 
الحاد  التراجع  الذي يواجه مشكلة  للقطاع  دعمها اإلنساني 

في وصول التيار الكهربائي ملنازل املواطنن.

الجزائر: 10 مليارات دوالر 
في السوق السوداء

)Getty( تراجع قيمة الدينار أثر سلبًا على معيشة المواطنين)Getty( تراجع كبير في استيراد السيارات بسبب الحصار

ارتفاع أسعار السيارات في غزة

قدرت مصادر جزائرية 
حجم األموال التي يجري 

تداولها في سوق 
الصرف الموازية غير 

الرسمية بنحو 10 مليارات 
دوالر رغم محاربة 

الحكومة لها

بريطانيا تتعرض لمخاطر 
مالية بسبب كورونا

قالت تقارير ألعضاء البرملان البريطاني، 
أمس األحد، إّن الحكومة البريطانية 

ستتعرض ملخاطر مالية لعشرات السنني 
جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني 
على جائحة كورونا. وأضافت أّن أكثر من 
نفقت على أدوات 

ُ
ملياري جنيه استرليني أ

حماية غير صالحة لالستعمال. وقالت لجنة 
الحسابات العامة بالبرملان في تقريرين 

عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس 
ه يجب تعلم 

ّ
جونسون لجائحة كوفيد-19 إن

الدروس قبل تحقيق عام من املقرر إجراؤه 
في 2022. وقالت ميغ هيليير، رئيسة 

ت على 
َ
نِفق

ُ
اللجنة: »في ضوء املبالغ التي أ

تدابير كوفيد حتى اآلن، على الحكومة أن 
تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في 

املستقبل وخالل أي فترة زمنية«. وسلطت 
ر بنحو 26  اللجنة الضوء على خسارة تقدَّ

مليار جنيه إسترليني من خالل عمليات 
تحايل وتخلف عن سداد قروض ُمنحت 

للشركات ملساعدتها في مواجهة الجائحة. 

ارتفاع إنتاج الصلب العالمي 
%14.4

أعلن اتحاد الصلب العاملي، ارتفاع إنتاج 
الصلب الخام العاملي خالل النصف األول 

من 2021 بنسبة 14.4 في املائة، قياسًا على 
العام السابق، وسط التعافي االقتصادي من 

تداعيات كورونا وتحسن الطلب. وأوضح 
التقرير الشهري لالتحاد، أّن إنتاج الصلب 
العاملي سجل مليارًا و3 ماليني طن خالل 
الفترة املذكورة، مقارنة بـ 873.13 مليون 

طن بالفترة املماثلة من العام املاضي. وقادت 
الصني )أكبر منتج ومستهلك للصلب في 
العالم( تعافي إنتاج الصلب الخام، بعدما 
ارتفع إنتاجها بنسبة 11.8 في املائة إلى 

563.3 مليون طن. وجاءت الهند في املرتبة 
الثانية بحجم إنتاج سجل 57.9 مليون طن 

بارتفاع سنوي 31.3 في املائة، ثم اليابان 
بإنتاج 48.1 مليون طن بنمو 13.8 في املائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
الدينار  قيمة  ستنخفض 
موازنة  حسب   %5 الجزائري 
 ،2020 بسعر  مقارنة   ،2021
ما يرفع سعر الصرف رسميًا 
إلى  السنوي  المتوسط  في 
لسنة  للدوالر  دينارًا   142.20
2021، و149.31 لسنة 2022.

تقارير عربية

تجارةأسواق صرف

االحتياطية  األصـــول  انخفضت 
بنسبة  ــي،  األردنــ املــركــزي  للبنك 
2.1 بــاملــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
املاضي،  حزيران  يونيو/  بنهاية 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الـــســـابـــق لـــه. 
ــي،  ــ ــال الــبــنــك املـــركـــزي األردنــ ــ وقـ
األصــــــــــول  إن  األحـــــــــــــــد،  أمــــــــــس 
ــــب  ــــالت وذهـ ــمـ ــ االحـــتـــيـــاطـــيـــة )عـ
وســــــنــــــدات وأذونـــــــــــــــــات(، بــلــغــت 
 12.891 املــاضــي  يــونــيــو  بنهاية 
مــلــيــار   18.176( ديـــنـــار  مــلــيــار 
قــيــمــة  ــالـــي  ــمـ إجـ وكــــــان  دوالر(. 
ــول االحــتــيــاطــيــة قــد سجل  األصــ
 18.572( ديــنــار  مليار   13.172
أيار  مايو/  بنهاية  دوالر(  مليار 
السابق له. وعلى أساس سنوي، 
ــول بــنــســبــة 2.3  ــ ــ ارتـــفـــعـــت األصـ
مليار   13.198 قــرابــة  مــن  باملئة، 
دوالر(  مــلــيــار   18.609( ديـــنـــار 
مــن 2020.  نفسه  الشهر  خــالل 
يكفي  املــركــزي،  البنك  وبحسب 
ــد عــلــى  ــزيـ االحـــتـــيـــاطـــي لـــفـــتـــرة تـ
7 أشـــهـــر مـــن مـــدفـــوعـــات الــنــقــد 

األجنبي.

انخفاض 
أصول األردن 

االحتياطية
تونس ـ إيمان الحامدي

تبحث سياحة تونس عن جرعة أكسجن من 
السياح املحلين بعد أن بددت كورونا آمال 
إنعاش القطاع للموسم الثاني على التوالي، 
الــجــائــحــة الصحية وإدراج  فــي ظــل تــواصــل 
األكثر  للبلدان  الحمراء  اللوائح  على  تونس 

خطورة بسبب الوباء.
ــارس/ آذار  ــ وتـــواجـــه ســيــاحــة تــونــس مــنــذ مـ
2020 مـــواســـم عــجــافــًا ســبــبــت هــبــوطــًا حـــادًا 
فــي إيـــرادات القطاع الحيوي وتــراجــع أعــداد 
السياح إلى أكثر من 60 باملائة، فيما تضغط 
ــة عـــلـــى قـــــــدرة الـــســـيـــاح  ــاديــ ــتــــصــ األزمـــــــــة االقــ
الصيف  االستفادة من موسم  املحلين على 

داخل النزل. وتمثل السياحة الداخلية محركًا 
واملهن  السياحة  من محركات صناعة  مهمًا 
التونسين  املرتبطة بها، حيث ساعد تدفق 
على النزل واملنتجعات السياحية في مواسم 
ســابــقــة فـــي تــجــنــيــب الـــنـــزل لــخــســائــر كــبــيــرة 
ــــدو األســـــواق األجــنــبــيــة،  عــنــدمــا هــجــرهــا وافـ

بعد أن ضرب اإلرهــاب القطاع في مقتل عام 
عقب   ،2015 سنة  التونسيون  وتمكن   .2015
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي ضــربــت متحف 
بـــــــاردو واملـــنـــتـــجـــع الـــســـيـــاحـــي أمـــبـــريـــال فــي 
محافظة ســوســة، مــن مــنــح ســيــاحــة بــادهــم 
ــاة بـــتـــحـــدي جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات  ــيـ قــبــلــة الـــحـ
األمنية ومواصلة التدفق على النزل وترميم 

الخسائر.
غــيــر أن األمــــر اخــتــلــف بــالــنــســبــة إلــيــهــم منذ 
ــبــــاد، حيث  بــــدء الــجــائــحــة الــصــحــيــة فـــي الــ
سّببت الركود االقتصادي التاريخي وفقدان 
الدخول وارتفاع نسبة الفقر لدى التونسين، 
من  الفرص  اغتنام  على  قدرتهم  تراجع  إلــى 
ر مساهمة  ســـوق الــســيــاحــة الــداخــلــيــة. وتــقــدَّ

ــــوق الــــداخــــلــــيــــة بـــنـــحـــو 27 بــــاملــــائــــة مــن  ــــسـ الـ
الــحــجــوزات، بحسب رئــيــس جامعة وكــاالت 
األســـفـــار، جــابــر بــوعــطــوش، الـــذي يعتبر أن 
هـــذا املــنــتــج ســـوق ســريــعــة الــتــأثــر بــالــوضــع 

االقتصادي واالجتماعي في الباد.
»الــعــربــي  وقـــــال بـــوعـــطـــوش، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، إن السوق الداخلية هي املزود األول 
للنزل بالحرفاء، مؤكدًا أهميتها في استقرار 
في  سيما  وال  الــبــاد،  فــي  السياحة  صناعة 

زمن األزمات.
وأفــاد رئيس جامعة وكــاالت األسفار: »نحن 
نــعــمــل عــلــى زيـــــادة تــدفــق الــســيــاح املحلين 
ليكون نصيبهم 40 باملائة من عدد الليالي«، 
لكن الظروف االقتصادية في الباد ال تخدم 
ــداف، بحسب تــأكــيــده. وأضـــاف في  هــذه األهــ
ذات السياق، أن معدل إقامة السائح املحلي 
ــاٍل، بــمــعــدل سعر  ــيـ فـــي الـــنـــزل يــقــدر بــثــاث لـ
ــدوالر  ــراوح مــا بــن 1140 و540 ديـــنـــارًا )الــ يــ
لــلــعــائــلــة املــتــكــونــة من  ــار(  ــنــ = نــحــو 2.8 ديــ
فردين اثنن لقضاء إجازة يومن. واعتبر أن 
تراجع الدخول وارتفاع كلفة استغال النزل 
يــزيــدان  بــــ50 باملائة مــن طاقتها  الــتــي تعمل 
األسعار، ويمثان حاجزًا إضافيًا أمام تنمية 

السياحة الداخلية.
قــال بوعطوش إن تفشي الجائحة في  كذلك 
األسابيع األخيرة وارتفاع حصيلة الوفيات 
اآلالف من  إلغاء  قياسية سّببا  إلــى معدالت 
الــحــجــوزات الــتــي تــنــجــز فــي إطــــار السياحة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــســ ــؤســ ــل املــ ــبـ املــــدعــــمــــة مــــن قـ

والخاصة الكبرى لفائدة موظفيها.
وتـــراجـــعـــت عــــائــــدات الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي في 
تونس بنسبة 65 باملئة خال السنة الحالية، 
ص عــدد الــوافــديــن إلــى هــذا البلد الــذي 

ّ
وتقل

تــعــتــبــر الــســيــاحــة أهــــم مـــرتـــكـــزات اقــتــصــاده 
القطاع  وقــــّدرت خــســائــر  بــاملــائــة،  بنسبة 78 
خـــال الــعــام املـــاضـــي، بــأكــثــر مــن 6 مــلــيــارات 

دينار )2.1 مليار دوالر(.
أرقام أفصح عنها وزير السياحة التونسي، 
الحبيب عمار، في تصريحات إعامية نهاية 
يونيو/ حزيران املاضي. وقال عمار إن وضع 
يتطلب خططًا  تونس  في  السياحي  القطاع 

ــم  ــالـــي واملــــواســ ــم الـــحـ ــاذ املــــوســ ــقــ عـــاجـــلـــة إلنــ
 2022 عام  السياحة  تعافي  القادمة، مرجحًا 
مع تقدم حمات التطعيم في الباد وتحسن 

الوضع االقتصادي الداخلي والعاملي.
 فـــــي إنـــقـــاذ 

ً
ــق تــــونــــس الـــــزمـــــن أمــــــــا ــابــ ــســ وتــ

ر 
ّ

التأخ أن  غير  الحالي،  السياحي  موسمها 
الحاصل في سير عملية التطعيم أطاح هذه 

اآلمال، حسب مهنيي القطاع.
وفي يونيو/ حزيران املاضي، بدأت في تونس 
حملة تطعيم موظفي القطاع السياحي ضد 
الحملة حوالى  كورونا، وتستهدف  فيروس 
30 ألف عامل سياحي في الصفوف األمامية، 
غير أن استعادة القطاع لعافيته تحتاج إلى 
ضمانات كبيرة، بحسب الخبير االقتصادي، 
»العربي  محمد منصف الشريف، الذي قال لـ
الجديد« إن قطاع السياحة بفرعيه، الداخلي 
ــي، مـــرتـــبـــط بــالــتــعــافــي الــــتــــام مــن  ــارجــ ــخــ والــ

الجائحة الصحية.
ــار إلـــى أن حــركــة الــســفــر قــد تــتــأخــر إلــى  وأشــ
بعض سنوات قادمة للتخلص من مخلفات 
كورونا، مضيفًا أن تحسن مــردود السياحة 
ــًا بــتــحــســن الـــقـــدرة  الــداخــلــيــة مــرتــبــط أســـاسـ
على  قدرتهم  أن  غير  للتونسين،  الشرائية 
باملائة بسبب  أكثر من 40  تراجعت  اإلنــفــاق 
بــالــرواتــب  التضخم  وتــأثــيــر  البطالة  تنامي 
ــر الـــتـــي كـــانـــت تـــفـــرد نــحــو 7  ــ ومـــداخـــيـــل األسـ

باملائة من دخلها الشهري للترفيه. 
وتشير آخر اإلحصائيات حول الترفيه، التي 
نــشــرهــا معهد اإلحـــصـــاء الــحــكــومــي، إلـــى أن 
باملائة   6.69 يخصص  التونسي  املستهلك 
بمعدل  أي  والــثــقــافــة،  للترفيه  ميزانيته  مــن 
18 دوالرًا للفرد الواحد. وتشهد هذه النسبة 
تراجعًا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 

8.9 باملائة من امليزانية سنة 1985.
ويمثل القطاع السياحي في تونس 14 باملئة 
الــخــام، ويــوفــر نحو 400  مــن الناتج القومي 

ألف موطن شغل، حسب بيانات رسمية. 
وفــي املــقــابــل، تــقــول جامعة الــفــنــادق والــنــزل 
الــســيــاحــيــة إن نـــحـــو 60 بـــاملـــائـــة مــــن عـــّمـــال 
ألــف عامل   27  

ّ
وإن بالفقر،  الفنادق مهددون 

فقدوا وظائفهم خال العام املاضي.

نزاعات بين المالك والمستأجرينسياحة تونس تعلق آمالها بالسوق الداخلية

)Getty( القطاع السياحي يمثل 14% من الناتج القومي الخام

صنعاء ـ محمد راجح

ــــري  ــــؤجـ يـــــتـــــواصـــــل تـــــــراكـــــــم ديـــــــــــون مـ
الرئيسية  املـــدن  فــي مختلف  املــســاكــن 
العاصمة صنعاء،  باليمن، خصوصًا 
ــيـــات كــارثــيــة  وربـــمـــا تـــكـــون لــهــا تـــداعـ
املحاكم  ازدحــــام  مــع  تافيها  يصعب 
بن  والقضايا  بالشكاوى  والنيابات 
مــاك املــســاكــن واملــســتــأجــريــن، ووســط 
تــردي  أججها  التي  العقارية  األزمـــات 
األوضــاع املعيشية لثلثي السكان في 

اليمن.
وارتــفــعــت فــي اآلونــــة األخـــيـــرة عملية 
ــتـــأجـــريـــن عــلــى  إقــــــــدام كـــثـــيـــر مــــن املـــسـ
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى  ــعـ ــرك مــســاكــنــهــم لـ ــ تـ
اإليـــــجـــــارات والــــتــــي زادت ثــاثــة  ــــع  دفـ
الحرب،  قبل  كانت عليه  أضعاف عما 
العقارات شروطهم  مــاك  بينما شــدد 
ــم فــــي عــقــود  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ وطـــلـــبـــاتـــهـــم وإجـ
الــعــقــارات واملــســاكــن. وتسببت  تأجير 
الـــحـــرب ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن تــبــعــات في 
توقف صرف رواتب املوظفن املدنين، 
لتمتد إلى بقية الفئات املجتمعية من 
الدولة  خال تعثر مرافق ومؤسسات 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيـ ــدمـ ــخـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
التعليم والصحة واملياه نتيجة غياب 
ــفـــن. وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى ظــهــور  املـــوظـ
املــجــتــمــع حيث  سلسلة مــديــونــيــة فــي 
الـــديـــون  أكـــثـــر مـــن 80% مـــن  وجــــد أن 
ملؤجري املساكن، وفق تقارير رسمية 
اطلع عليها »العربي الجديد«، رصدت 
تــأثــيــر أزمـــة انــقــطــاع الـــرواتـــب وتفاقم 

األزمة اإلنسانية على اليمنين.
املتخصص  القانوني  املستشار  وقــال 
ــر عــقــود  ــريـ ــحـ ــارات وتـ ــقــ ــعــ بـــتـــوثـــيـــق الــ
»الــعــربــي  ــي، مــحــمــد صـــالـــح، لـــ ــ ــ األراضـ
تــتــصــدر  ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ »إن  ــد«:  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــقــطــاعــات الـــرائـــجـــة مــنــذ نــحــو ثــاث 
ســنــوات، وســـط الــتــوســع فــي عمليات 
أسعار  في  القياسي  واالرتــفــاع  البناء 
األراضــــــــــــي والــــــعــــــقــــــارات وإيــــــجــــــارات 

ــاكــــن«. لـــــذا فـــهـــنـــاك وفـــــق حــديــثــه  املــــســ
ــــذي خــرج  انـــفـــات فـــي هــــذا الـــســـوق، الـ
عــن ســيــطــرة الــجــهــات املــخــتــصــة التي 
اصطدمت مؤخرًا باألجهزة القضائية 
التي  العدلية  أو ما يسمى باملنظومة 
صنعاء  في  الحوثين  سلطة  تنفذها 
ــاري  ــقــ ــعــ ــى الــــــســــــوق الــ ــلــ لـــــــإشـــــــراف عــ
ــراء  وعــمــلــيــات تــحــريــر عــقــود بــيــع وشـ

األراضي والعقارات.
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ووصــــــلــــــت حــــــــدة األزمــــــــــــة الــ
وإيجارات املساكن إلى إقدام مؤجرين 
ــتـــأجـــريـــن  عــــلــــى االعــــــــتــــــــداء عــــلــــى مـــسـ
لــديــهــم واســتــعــانــة الــبــعــض بــنــافــذيــن 
ــارات  ــ ــجـ ــ لـــطـــردهـــم بـــحـــجـــة تــــراكــــم اإليـ
ــار الــشــهــري ملــدة  ــجـ وتــأجــيــل دفــــع اإليـ
أربعة أشهر، بينما تستقبل  أو  ثاثة 
قضايا  باستمرار  القضائية  الجهات 
ملــســتــأجــريــن يــشــتــكــون مـــن مــضــايــقــة 
بدفع  مطالبتهم  بحجة  لهم  مؤجرين 
اإليـــجـــار وفـــق عــقــود جــديــدة يــريــدون 
ــارات  ــجــ تـــحـــريـــرهـــا مــعــهــم أو دفـــــع إيــ

متأخرة منذ عامن.
ــه يــخــوض  ــ ـ

ّ
ــد املـــواطـــنـــن أن ويـــؤكـــد أحــ

صــراعــًا شــديــدًا مــع مــالــك الــعــقــار الــذي 
يستأجره والــذي قــّرر طــرده ما لم يقم 
بدفع املتأخرات التي عليه منذ عامن، 
إذ وصل األمر إلى األجهزة القضائية 
املواطن  يفيد  بينما  بينهما،  للفصل 
ه 

ّ
عادل املنتصر »العربي الجديد« بأن

يــواجــه صــعــوبــة بــالــغــة فــي الــحــصــول 
على عقار لإيجار بعد رفض كثير من 
قاموا  الذين  والعقارات  املساكن  ماك 
بــرفــع مــضــاعــف لــإيــجــارات وتــشــديــد 

الشروط في عقود اإليجارات.
ــن مـــــاك الـــعـــقـــارات  ــرفــــض كــثــيــر مــ ويــ
ــارات إال بــعــد الــتــأكــد  ــجـ مــنــح عــقــود إيـ
من املستأجر ومستوى دخله وما إذا 
كــــان يــعــمــل وتــقــديــمــه ضــمــانــه مــلــزمــة 
ــار ووضــــــع مــبــلــغ مــالــي  ــ ــــجـ بـــدفـــع اإليـ
وتــقــديــم تسليم إيــجــار لــثــاثــة أشــهــر. 
ــدد، يـــؤكـــد الــخــبــيــر في  فـــي ذات الــــصــ

الــســوق الــعــقــاريــة، عبد الــقــادر جعفر، 
ــــود أي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــدم وجـ لــــ
املتضررين  املــواطــنــن  لحماية  حــلــول 
بها  التي تسببت  التداعيات  هــذه  من 
الـــحـــرب والــــصــــراع الـــدائـــر فـــي الــبــاد، 
فـــا حــلــول يــمــكــن تــنــفــيــذهــا حــالــيــًا إال 
ــــدء فــــي تــنــفــيــذ  ــبـ ــ ــحــــرب والـ ــقـــاف الــ ــإيـ بـ
إجراءات معالجة لأوضاع اإلنسانية 
ــع رواتــــــــب املـــوظـــفـــن  ــ ــ املــــتــــدهــــورة ودفـ
املــدنــيــن املـــتـــأخـــرة وأيـــضـــًا مــضــاعــفــة 
الــرواتــب  إلــى تضرر  رواتــبــهــم بالنظر 
مـــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة 
التي خسرت أكثر من 70% من قيمتها 

أمام العمات األجنبية.
ــنــــوات طــويــلــة  ــيـــون لــــســ ــنـ ــيـــمـ  الـ

ّ
وظــــــــل

ومتهالكة  عقيمة  ــراءات  إلجــ ضحايا 
التخطيط  وقـــرارات غير مدروسة في 
واألراضــــي والــبــنــاء ورصـــف الــشــوارع 
والــفــوضــى الــعــارمــة فــي عملية البناء 
وإنـــــــــزال املـــخـــطـــطـــات وكــــذلــــك جــحــيــم 
فيه،  مبالغ  بشكل  املرتفعة  األراضــــي 
مــع انــتــشــار بــعــض الــظــواهــر األخـــرى 
املؤثرة مثل العشوائيات، كما ياحظ 
خـــر ثـــاث ســنــوات فــي عــدن، 

ّ
ذلـــك فــي ا

فـــي ظـــل تــكــون مـــا يـــقـــارب 12 منطقة 
حسب  صــنــعــاء،  فــي  سابقًا  عشوائية 
ــة. وتــــزامــــن  ــثــ ــديــ ــر رســــمــــيــــة حــ ــاريــ ــقــ تــ
انــهــيــار العملة فــي الــيــمــن مــع ارتــفــاع 
مــســتــويــات الــتــضــخــم وانــكــمــاش حــاد 
فـــي مــتــوســط دخـــل الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج 
الجارية  بــاألســعــار  اإلجــمــالــي  املحلي 
انــكــمــاش  ــعـــود  ويـ  .%60.2 نــحــو  ــى  إلــ
ــة األخــيــرة إلــى اآلثــار  الــدخــل فــي اآلونـ
ترتب  ومــا  الــجــاريــة  للحرب  السلبية 
عليها من أضــرار وأزمـــات اقتصادية 
ــات  ــ ــا أزمـ ــلـــى رأســــهــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـ
الطاقة والسيولة وسعر الصرف التي 
أدت إلى فقدان القوة الشرائية وعمقت 
انكماش النشاط االقتصادي، وتركت 
أكـــثـــر مـــن نــصــف األســـــر تــعــتــمــد على 

االئتمان في شراء الغذاء.

اليمنسفر

تفشي الجائحة 
سبّب إلغاء اآلالف 

من الحجوزات
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إسرائيل تطلق أولى رحالت 
الطيران المباشرة إلى المغرب
بدأت شركة »يسرائير« اإلسرائيلية، صباح 
أمس األحد، أولى رحالتها إلى املغرب، قبل 

وقت قصير من تدشني شركة »إل عال« 
خطها الجوي املباشر إلى البلد العربي، بعد 

استئناف التطبيع في ديسمبر/ كانون األول 
املاضي. وقالت صفحة »إسرائيل بالعربية« 
التابعة للخارجية على موقع »تويتر«: »قبل 

قليل أقلعت من مطار بن غوريون إلى 
مراكش )جنوب غرب( في املغرب، أول رحلة 

جوية مباشرة بني البلدين، تابعة لشركة 
طيران »يسرائير««. في سياق متصل، 

بدأت شركة »إل عال« اإلسرائيلية، تنفيذ 
رحالت سياحية مباشرة من تل أبيب إلى 

مدينة مراكش. وأظهر جدول رحالت مطار 
بن غوريون الدولي، األحد، أّن شركة »إل 

عال« للطيران، دشنت أولى رحالت السياحة 
 LY« املباشرة إلى مراكش، عبر الرحلة رقم
553«. وستطلق الشركتان اإلسرائيليتان 3 

رحالت أسبوعيًا إلى مدينة مراكش املغربية، 
وفي 10 أغسطس/ آب املقبل ستضيف »إل 

عال« مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة مغربية 
إلى وجهاتها، لتتبعها »يسرائير« الحقًا.

بنك مسقط يدشن مبادرة 
لدعم المشروعات الصغيرة

دشن بنك مسقط مبادرة لدعم زبائنه 
من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
واملؤسسات متناهية الصغر تتعلق 

بتوفير مكتب مساعدة لتسجيل الشركات 
في النظام الضريبي وتقديم استشارات 

ودعم فني لها في موضوع ضريبة القيمة 
املضافة على أيدي خبراء في هذا املجال 

وباملجان. جاء ذلك بعدما وقع بنك مسقط 
اتفاقية تعاون مع شركة »موريسون 

مسقط« املتخصصة في تقديم الخدمات 
الضريبية والتدقيق واالستشارات القانونية. 

وتأتي هذه االتفاقية ضمن استراتيجية 
بنك مسقط في إطالق املبادرات والبرامج 
التي تسهم في تعزيز دور البنك بمجال 

املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع 
وأيضًا تلبية الحتياجات قطاع املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة ملعرفة قانون ضريبة 

القيمة املضافة وفهمه وتطبيقه. وقال أحمد 
بن فقير البلوشي، رئيس األعمال املصرفية 

للشركات في بنك مسقط إّن هذه املبادرة 
تأتي بهدف تبسيط اإلجراءات على هذه 
الشركات وتسريع تسجيلها في جهاز 

الضرائب واالستفادة من الخدمات املقدمة 
في هذا الجانب.
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ــد.  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات تــ
إلى  نزلوا  الغاضبون  اإليرانيون 
الشوارع يشكون من نقص توافر 
املــيــاه فــي عــدد كبير مــن الــقــرى، وشّحها في 
عــــدد مـــن املـــــدن. إال أن هــــذه األزمـــــة الــقــديــمــة 
الــجــزء  أخــيــرًا ليست ســـوى  الــتــي استفحلت 
الظاهر من جبل الجليد. االقتصاد الذي كان 
السلطات أصبح نقطة  اهتمامات  بعيدًا عن 
سوطًا  شكلت  األميركية  العقوبات  ضعفها. 
قاسي الضربات هبط بإيرادات النفط وخنق 
القطاعات االقتصادية والنقدية، وكشفت كل 

الثغرات التي تدور بغالبيتها حول الخدمات 
ــة املــتــهــالــكــة الـــتـــي تــمــس مــصــالــح  ــيـ األســـاسـ
ــك، جـــاءت  ــوق كـــل ذلــ املــواطــنــن مــبــاشــرة. وفــ
األزمــــات جمرًا. فــوق  لتزيد  كــورونــا  جائحة 
إذ بــعــد تــحــذيــرات مــتــكــررة مــن خــبــراء املــيــاه 
والبيئة، على مدى العقد األخير، بدأت أزمة 
املياه في إيــران تظهر للعلن منذ عشرة أيام 
تقريبا، بعدما أجبرت املواطنن في محافظة 
النزول  على  البالد  غربي  خوزستان جنوب 
إلــى الــشــوارع، لالحتجاج على انــعــدام املياه 
في 702 قرية وشّحها الحاد في املدن، وتكبد 
املزارعن خسائر فادحة نتيجة ذلــك. ما زاد 
تقارير عن وجــود مشاريع  انتشار  غضبهم 
لــنــقــل مـــيـــاه نــهــر كــــــارون فـــي املــحــافــظــة إلــى 
مــحــافــظــات مـــجـــاورة، فــي ظــل مــعــانــاتــهــم في 

الحصول على املياه.
بدء  من  الرغم  على  مستمرة،  االحتجاجات 
القرى  إلى تلك  املياه  السلطات في توصيل 
عبر خزانات من قبل الحرس الثوري وقوات 
الباسيج، فضال عن ضخ كميات أكبر من سد 
الثانية إلى  »كرخة« من 75 مترًا مكعبًا في 
140 مترًا مكعبًا، لري املزارع وإحياء األنهار 
ولــتــدارك  للجفاف،  تعرضت  التي  واألهـــوار 

نقص مياه الشرب في مدن خوزستان.
لكن هذا الحل يبقى مؤقتا، إذ كشفت وكالة 

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة اإليرانية أن 
31 محافظة  أصــل  إيرانية من  24 محافظة 
املــيــاه، 13 منها تتعرض  مــن نقص  تعاني 
ـــ11 األخـــرى تــواجــه نقصا  لنقص حـــاد، والــ

متوسطا.
ويوضح تقرير لشركة إدارة املصادر املائية 
اإليرانية، نشرته وكالة »مهر« اإليرانية، أن 
إلى  تراجع  اإليرانية  الــســدود  مياه  مخزون 
49 في املائة من قدرتها االستيعابية، ليصل 
هذا املخزون في الوقت الراهن إلى 24 مليارًا 
الــرقــم خالل  كــان  بينما  مكعبًا،  مــتــرًا  و950 
هذه الفترة في العام املاضي 35 مليارًا و180 

مليون متر مكعب. 
لكن األزمة ال تعود إلى الجفاف فحسب، بل 
هناك عوامل أخرى فاقمت الوضع وزادت من 
مفاعيل الجفاف، في مقدمتها، بناء السدود 
الــتــي يــقــول الــخــبــراء إنــهــا تــؤثــر على مسار 
ــران وكــمــيــة املــيــاه  ــ األنـــهـــار الــتــي تــمــر فـــي إيـ
ــبـــالد. وخـــالل  فــيــهــا وتــعــمــق الــجــفــاف فـــي الـ
العقود الثالثة املاضية، كثفت إيران عملية 
بناء السدود، ليصل عددها اليوم إلى 188 

سدا بأحجام مختلفة، 44 منها بنيت خالل 
السنوات الثماني األخيرة في عهد حكومتي 
ــراء عــن  ــ ــبـ ــ ــــخـ روحـــــــانـــــــي. أيــــضــــا يــــتــــحــــدث الـ
املائية وتوزيعها بطريقة  املــوارد  استخدام 
الحكومات  أن  فيرون  وخاطئة،  علمية  غير 
في  الــذاتــي  االكتفاء  اإليرانية ألجــل تحقيق 
بــعــض املــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــتــي تستهلك 
املــيــاه كــثــيــرا، ســمــحــت بــــزرع مــحــاصــيــل من 
ــنـــوع فـــي مــنــاطــق تــعــانــي مـــن نقص  هــــذا الـ
املياه بــاألســاس، عبر حفر آالف اآلبــار التي 

ساهمت في جفاف املنابع املائية.
ووّجه أكثر من 500 أكاديمي وخبير إيراني 
في مجال املياه رسالة إلى رؤساء السلطات 
ــم إلـــى  ــهـ ــتـ الـــــثـــــالث، األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، دعـ
الــبــالد، مع  تغيير إدارة املــصــادر املائية في 
الطريقة  على  وانــتــقــادات،  عتابا  توجيههم 

الحالية التي تدار من خاللها هذه املنابع.
يــتــحــدث عـــدد مــن الــخــبــراء فــي الجمهورية 
اإلســالمــيــة عــن منبت األزمـــة فــي كــل املــرافــق 
من  االقتصادية  اإلدارة  ســوء  املــيــاه:  ومنها 
قبل الحكومات اإليرانية املتعاقبة، وانعدام 

وجود أي رؤية اقتصادية شاملة وموحدة 
متفق عليها داخليا لبناء منظومة متكاملة 

تؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة.
إيــران  فــي  كــل حكومة تشكلت  أن  يشرحون 
ــانـــت لـــهـــا ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة تــخــصــهــا،  كـ
بسياسة  وتــأتــي  سالفتها  بسياسة  تطيح 
جــديــدة، مــا أفقد الــبــالد اآلفـــاق االقتصادية 
ــم الـــرســـمـــي  ــكـ ــتـــحـ ــة الـ ــيـــجـ ــتـ الـــــواضـــــحـــــة. ونـ
بــمــفــاصــل االقـــتـــصـــاد وتــفــاصــيــلــه، تــراكــمــت 
ــاء اقـــتـــصـــاديـــة وقــــــــرارات خــاطــئــة غير  ــطـ أخـ
مدروسة، يدفع املواطن اإليراني ثمنها هذه 

األيام، مثل أزمة املياه.
وعــلــيــه، يـــرى الــخــبــراء أن الــوقــت ينفد أمــام 
الحكومة اإليرانية بسرعة، وإن لم تفكر مليا 
في البحث عن حلول جادة للخروج من هذا 
الوضع املعيشي املتردي، فاألزمة ستتعمق 
أكثر، وستكون لها تداعيات أخطر. وينتظر 
الجميع في إيــران اليوم بــدء واليــة الرئيس 
ــــذي سيستلم  الـ الــجــديــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
مــهــامــه اعــتــبــارا مــن 3 أغــســطــس/آب، وســط 

تحديات واسعة تنتظر إيجاد الحلول.

أزمات اقتصادية قاسـية تُغضب اإليرانيين

)Getty( تستهلك الزراعة في إيران كميات كبيرة من المياه

تراجع حاد في القدرة الشرائية )فرانس برس(

بيوت بال مياه، مصانع بال كهرباء، غالء وبطالة 
فيروس  ينتشر  ذلك  كل  وفوق  وفقر، 
وبمليارات  الوظائف  بآالف  مطيحًا  كورونا 

أثاره  من  للتقليل  النفقات  من  الدوالرات 
االقتصادية واالجتماعية. هذا حال اإليرانيين 
قاسية،  بأزمات  داخليًا  محاصرين  اليوم، 

ومحاصرين خارجيًا بعقوبات أميركية ال تقل 
 2012 عام  فمنذ  معيشتهم.  على  ثقًال 
طهران،  على  العقوبات  أولى  بدأت  حين 

دخل االقتصاد اإليراني مرحلة ترنّح صعبة، 
فقد  بعدما  ضعفه،  مواطن  كشفت 

جزءًا من مورده األساسي: صادرات النفط.

الملف

تنعدم المياه في 
702 قرية فيما تواجه 

المدن شحًا حادًا

طهران ـ العربي الجديد

ــع  ــة أربـ ــرابـ ــه املــــواطــــن اإليــــرانــــي مــنــذ قـ ــواجـ يـ
سنوات، أزمة غالء وتضخم غير مسبوق في 
أسعار السلع والخدمات، بعد بدء واشنطن 
فــــرض الــعــقــوبــات الــشــامــلــة عــلــى االقــتــصــاد 
الرسمية،  البيانات  آخــر  بحسب   .2018 منذ 
إلــى 44.2 في املائة  وصــل التضخم الشهري 
في إيران خالل الشهر اإليراني املاضي الذي 
يــرى أن  يــوم الجمعة، لكن هــنــاك مــن  انتهى 

النسبة الحقيقية تفوق ذلك بكثير.  
»الــعــربــي  ــام والـــرصـــد املــيــدانــي لـــ ــ تشير األرقـ
الجديد« إلى ارتفاع األسعار خالل السنوات 
األربــــع املــاضــيــة إلـــى أكــثــر مــن 15 ضعفًا في 
بعض الحاالت، وخاصة في ما يطاول السلع 

الغذائية والضرورية للمواطنن. 
في املقابل، تراجعت القوة الشرائية للمواطن 
العملة  اإليراني بشكل حاد مع هبوط قيمة 

طهران ـ العربي الجديد

ــد، وتـــداعـــيـــاتـــه  ــديـ ــجـ ــا الـ ــورونــ زاد فــــيــــروس كــ
الصحية واملجتمعية واالقتصادية، الضغوط 
ــنــــون  ــواطــ الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا املــ
اإليرانيون هذه األيــام من جراء األزمــات التي 
ص حياتهم، إذ تالزم الجائحة يومياتهم 

ّ
تنغ

منذ فبراير/شباط 2020. وقد بات اإليرانيون 
يـــواجـــهـــون مــــوجــــات مــتــالحــقــة وقـــاســـيـــة مــن 

اإليرانية نحو 500 في املائة، من نحو 4 آالف 
تومان لكل دوالر أميركي إلى 24 ألف تومان 
حــالــيــًا. ال بــل إن الــتــراجــع وصــل إلــى 32 ألف 
 
ً
العملة قليال تــومــان، قبل أن يتحسن وضــع 

خالل األشهر األخيرة املاضية. 
لــلــريــال  الـــقـــيـــاســـي  املــســتــمــر  الـــنـــزيـــف  وأّدى 
اإليراني، وفي الوقت نفسه تصاعد األسعار، 
إلى مواجهة املواطنن واقعًا معيشيًا صعبًا 
لم يمر عليهم حتى في أيام الحرب اإليرانية 
املاضي، وفق  القرن  العراقية في ثمانينيات 

تعبير عدد منهم. 
وأدى هذا الوضع إلى زيادة نسبة الفقر في 
إيران، حيث كشف رئيس غرفة تجارة طهران، 
مــســعــود خـــوانـــســـاري، خـــالل شــهــر يــونــيــو/
ــتـــخـــاب«  حــــزيــــران املــــاضــــي، وفـــــق مـــوقـــع »انـ
اإلصالحي، عن أن 30 في املائة من عدد سكان 
إيران البالغ 85 مليون نسمة، يعيشون تحت 
خط الفقر وأن الرقم سيصل إلى 50 في املائة 

فــيــروس كــورونــا، واحـــدة تلو أخـــرى، قبل أن 
ــة الــخــامــســة فـــي أواخــــــر يــونــيــو/ تـــبـــدأ املـــوجـ

حزيران املاضي وهي مستمرة حتى اليوم.
إيــــران مرتبطة بمتحّور  فــي  الــحــالــيــة  املــوجــة 
»دلــتــا« الــهــنــدي، شــديــد الــعــدوى، والـــذي رفع 
عــدد اإلصــابــات إلــى أكــثــر مــن 20 ألــف إصابة 
وأكــثــر مــن 200 وفـــاة يــومــيــة، وســـط توقعات 

بزيادة األرقام خالل الفترة املقبلة.
 تفشي كــورونــا في إيــران 

ّ
ووفــق محللن، فــإن

له تبعاته االقتصادية الصعبة املستمرة على 
العقوبات  مــن مفاعيل  زاد كثيرًا  مــا  املــواطــن، 
األمــيــركــيــة خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة، إذ أفقد 
كـــورونـــا أكــثــر مـــن مــلــيــون و100 ألـــف إيــرانــي 
أعــمــالــهــم، بــحــســب اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة، 
ونحو مليونن بحسب األرقام غير الرسمية، 
 عــــن تــكــالــيــف مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة حــّمــلــهــا 

ً
فـــضـــال

البطالة  بــدالت  دفــع  مثل  للموازنة،  الفيروس 
عــن العمل ألكــثــر مــن 700 ألــف إيــرانــي، ودفــع 

إذا استمرت السياسات الحالية املتبعة. إلى 
اإليراني معضلة  الشباب  أيضا، يواجه  ذلك 
الــبــطــالــة. وتشير آخــر أرقـــام مــركــز اإلحــصــاء 
اإليــــرانــــي، إلـــى أن مــعــدلــهــا بــلــغ خـــالل الــعــام 
اإليراني املاضي الذي انتهى يوم 21 مارس/ 
الــخــبــراء يشككون  لــكــن  املـــائـــة،  فـــي   9.6 آذار 
في صحة هــذه األرقـــام، ويؤكد مركز بحوث 
للبطالة  الحقيقي  الرقم  أن  اإليراني  البرملان 
خالل العام املاضي وصل إلى 24 في املائة.  

إلــى 700  بــأنــه سنويا يــدخــل بــن 600  علما 
ألف شاب إيراني سوق العمل، لكن في ضوء 
ــة تــبــقــى فـــرص  ــنـ ــراهـ ــتـــصـــاديـــة الـ ــة االقـ ــ ــ األزمـ
العمل أمامهم محدودة جدا. ويشكل خريجو 
الــجــامــعــات 40 فـــي املـــائـــة مـــن الــعــاطــلــن عن 

العمل في إيران.  
يرى الخبراء أنه في ظل استمرار العقوبات 
األمـــيـــركـــيـــة، ال تــمــتــلــك الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة 
الــغــالء،  أزمـــة  الــخــيــارات ملعالجة  مــن  الكثير 

مــبــالــغ نــقــديــة عــــدة مــــرات ألكــثــر مـــن عــشــريــن 
الــعــالج، وتوفير  تكاليف  مــع  مــواطــن،  مليون 
اللقاحات مما تقدر كلفته بمليارات الدوالرات.

ــــك يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة املــقــبــلــة   ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
أمـــام تــحــدي اســتــمــرار تــبــعــات كـــورونـــا، التي 
ـــهـــا ســتــبــقــى لــفــتــرة طــويــلــة. 

ّ
يـــرى املـــراقـــبـــون أن

فاملواجهة تحتاج إلى مــوارد مالية مستقرة، 
 إيــــران تــواجــه عــقــوبــات أمــيــركــيــة قاسية 

ّ
لــكــن

تسببت في شح حاد في تلك املوارد، خصوصًا 
النفطية. كما حالت العقوبات املفروضة على 

دور  تـــــراجـــــع  أن  يــــــرى  مـــــن  هــــنــــاك  أن  غـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــة الـــرقـــابـــي وإخـــفـــاقـــهـــا فــــي ضــبــط 
الخاطئة،  االقتصادية  وسياساتها  السوق، 
فــاقــم الـــوضـــع وزاد مـــن مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات 

الخارج  مــع  املالية  املــالــي واملــعــامــالت  القطاع 
دون تمّكن إيران من استيراد لقاحات كورونا 
الفيروس  تمدد  سلسلة  لقطع  منتظم  بشكل 

في البالد.
وقــــررت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة إغـــالق األســــواق، 
ومنها سوق طهران الكبير، واألماكن العامة، 
وفرض قيود على التنقل داخل املدن وبينها، 
ملـــدة ســتــة أيــــام، اعــتــبــارًا مــن الــثــالثــاء املــاضــي 
حــتــى الــيــوم االثــنــن صــبــاحــًا، وهـــو مــا يكبد 
أصحاب املحال التجارية املزيد من الخسائر 
ويتسبب بفقدان كثير من املواطنن أعمالهم.

عام  جزئي  بشكل  النفطية  العقوبات  وبـــدأت 
الــواليــات املتحدة  2012 بعد فرضها من قبل 
الخالفات  األميركية على طهران على خلفية 
بشأن ملفها النووي، ثم ُرفعت هذه العقوبات 
الــــنــــووي  االتــــــفــــــاق  دخــــــــول  بــــعــــد  ــام 2016  ــ ــ عـ
املــبــرم عــام 2015 حيز التنفيذ، إلــى أن عــادت 
العقوبات على النفط اإليــرانــي من عــام 2018 

األمــيــركــيــة. عــلــيــه، يــؤكــد هــــؤالء الــخــبــراء أن 
الحكومة املقبلة إذا ما أرادت معالجة األزمة 
واضحة  سياسة  اتباع  عليها  االقتصادية، 
ومــــدروســــة ملـــواجـــهـــة الــتــضــخــم مـــن شــأنــهــا 
رقــعــتــه بشكل يومي  اتــســاع  تــحــول دون  أن 
إلــى أن تتمكن من  ارتــفــاع األســعــار،  نتيجة 
إيــجــاد حلول جــذريــة إلعـــادة االســتــقــرار إلى 
األسواق وإلى مجمل مؤشرات االقتصاد في 

البالد. 
وبالتالي، يعتبر عدد من الخبراء، أنه يجب 
وكبح  القصير  املـــدى  عــلــى  التضخم  خــفــض 
األسعار من خالل معالجة ما يمكن معالجته 
مـــن مــســبــبــات وعــــوامــــل، وأن هــــذه الــقــضــايــا 
يجب أن تشّكل األولوية الرئيسية للحكومة 
الــذي  الــشــارع  فــي  االحتقان  لتخفيف  املقبلة 
تسبب به تردي الوضع االقتصادي، وإعادة 
الــثــقــة إلـــيـــه بـــقـــدرة الــحــكــومــة عــلــى مــواجــهــة 

املشكالت والتحديات املتفاقمة.

بعد االنسحاب األميركي من االتفاق النووي 
إيـــران لتفرض  العقوبات على  فــرض  وإعـــادة 
واشنطن حظرًا تامًا على الصادرات النفطية 

اإليرانية يوم الثاني من مايو/أيار 2019.
حاولت طهران خالل السنوات األخيرة التحرر 
 
ّ
مــن ارتـــبـــاط اقــتــصــادهــا بــعــوائــد الــنــفــط، لكن
مساعيها جاءت متأخرة وفي ظروف صعبة 
لها متطلباتها نتيجة العقوبات الشاملة التي 

طاولت جميع مفاصل االقتصاد اإليراني.
ـــه لــو لــم تكن الــبــالد تمتلك 

ّ
ويــقــول الــخــبــراء إن

ثروات طبيعية وغذائية هائلة، لكانت مفاعيل 
لتؤدي  كافية  والــشــامــلــة  القاسية  الــعــقــوبــات 
إلــــى انــهــيــار االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي. وســـاعـــدت 
هــذه املــصــادر والــقــدرات الداخلية، إيــران على 
ــمـــود خـــــالل الــــســــنــــوات األربـــــــع األخـــيـــرة  الـــصـ
فـــي مـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة أزمــــــات اقــتــصــاديــة، 
استفحلت واشتدت أخيرًا وبدأت تمس حياة 

املواطنن اإليرانين أكثر من أي وقت مضى.

كورونا يصب الزيت على نار العقوباتغالء طاحن بعد هبوط العملة أكثر من %500

أفقد كورونا أكثر 
من 1.1 مليون إيراني 

أعمالهم

إلـــى 830 مــلــيــمــتــرًا، تبعها  الــعــاملــي  مــعــّدلــه 
الجوفية.  املياه  في مخزون  حــاد  انخفاض 
ــاء الــرســمــي، إلـــى أن  ويــشــيــر مــركــز اإلحـــصـ
يعادل 170  ما  يوميًا،  إيراني يستهلك،  كل 
ليترًا من املاء، أي ضعفي معدل االستهالك 

العاملي للفرد الواحد.
ــوام األخــيــرة، راحـــت إيـــران تشكو  وفــي األعــ
مـــن الــجــفــاف، نــظــرًا إلـــى نــقــص مــتــزايــد في 
ــار  ــطــ ــواردهــــــا املــــائــــيــــة نـــتـــيـــجـــة شــــــّح األمــ مــــ
والثلوج، حيث أكد الرئيس اإليراني حسن 
ــي أخــــيــــرا أن شــــح هـــطـــول األمـــطـــار  ــانــ روحــ
خالل هذا العام غير مسبوق منذ 52 عاما.

توقعات بتصاعد األزمة خالل أشهر

»فـــارس« اإليــرانــيــة، األســبــوع املــاضــي، نقال 
عن »مصدر مطلع« في وزارة الطاقة، عن أن 
مخزن سد كرخة يحتوي على 760 مليون 
متر مكعب من املياه فقط، مشيرا إلى أن ذلك 
يكفي لـ54 يوما، ومتوقعا أن تواجه مزارع 
أكــبــر«. فيما  »أزمــة  الخريف  خوزستان في 
يشرح الخبراء أن مشكلة املياه ستتصاعد 

خالل السنوات املقبلة.
أزمـــــــة املــــيــــاه فــــي إيــــــــــران، ال تــقــتــصــر عــلــى 
ــانـــي مــن  خــــوزســــتــــان، فـــأنـــحـــاء الــــبــــالد تـــعـ
املــعــضــلــة نــفــســهــا ولـــو بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. 
املناطق الجنوبية هي األكثر جفافًا واألعلى 
حــرارة، يليها وسط البالد، مثل محافظات 
أصفهان وكرمان ويزد. ومحافظة سيستان 
وبلوشستان هي األخرى تعاني هذه األيام 
من أزمة مياه دفعت السكان في الكثير من 

قراها إلى مغادرتها.
الجفاف،  يهددها  إيـــران  أن  الخبراء  يشرح 
على خلفّية تعّرضها لعوامل بيئية تسّببت 
فــي انــخــفــاض مــعــّدل هــطــول األمـــطـــار فيها 
إلــى نحو 250 مليمترًا سنويًا، فيما يصل 

طهران ـ العربي الجديد

بدأت أزمة الكهرباء في إيران منذ نحو شهرين تقريبًا على 
في  الكهربائي  للتيار  ومــتــكــررة  مستمرة  انقطاعات  شكل 
املدن والقرى، ما شكل عامل ضغط نفسي آخر على املواطن 
الــذي يعاني منذ أربــع ســنــوات تقريبا مــن أزمــة اقتصادية 

على خلفية العقوبات األميركية.
وحسب التقارير الرسمية، ُمدت الكهرباء إلى جميع القرى 
العام  اإليرانية باستثناء 625 قرية، وعدت الحكومة مطلع 
الثالث  يــوم  عمرها،  نهاية  حتى  بالشبكة  وصلها  الحالي 
زيــادة  مــع  الكهرباء  أزمـــة  رقــعــة  املقبل. واتسعت  الشهر  مــن 
املقدرة 54 ألف ميغاوات وبن  الطاقة اإلنتاجية  الهوة بن 
ــذي اقـــتـــرب مـــن 65 ألـــف مــيــغــاوات فـــي بعض  االســتــهــالك الــ
األيــام، أي أن الفارق بن اإلنتاج واالستهالك وصل إلى 11 
ألف ميغاوات، ووفق مراقبن فإنه ليس من السهل ردم هذا 
للكهرباء  املــتــكــررة  اليومية  االنــقــطــاعــات  وتسببت  الــعــجــز. 
على مدى شهرين تقريبًا بحالة احتقان داخلي في الشارع 
الحكومة، وصلت في  وانــتــقــادات متصاعدة ضــد  اإليــرانــي 

مدن إلى إطالق تجمعات احتجاجية.  
دفــع ذلــك السلطات اإليــرانــيــة إلــى مراجعة الــوضــع واتخاذ 
قـــرار فــي املــجــلــس األعــلــى لــأمــن الــقــومــي لــتــوجــيــه الضغط 
الناتج عن عجز الكهرباء نحو قطاع الصناعات للتخفيف 
عن كهرباء املنازل. وعليه فمنذ أسبوعن تقريبا، انخفض 

الضغط الكهربائي على املواطنن.
محمد  الوطنية،  الكهرباء  لشركة  التنفيذي  املــديــر  ويــقــول 
اســـتـــهـــالك  خـــفـــض  قـــــرر  املـــجـــلـــس  إن  زادة،  مـــتـــولـــي  حـــســـن 
الكهرباء في الصناعات ما عدا الصناعات الغذائية، خاصة 
الصناعات املستهلكة كثيرا للطاقة الكهربائية مثل الفوالذ.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــديــث الــحــكــومــة عـــن انــتــهــاء انــقــطــاعــات 
الــكــهــربــاء حــتــى مــطــلــع الــشــهــر اإليـــرانـــي الــحــالــي الــــذي بــدأ 
الجمعة املاضي، لكن الخبراء يرون أن األزمة ستستمر لفترة 
أطــول، بسبب عدم قــدرة البالد على رفع طاقتها اإلنتاجية 
ــــط عــمــل مــحــطــاتــهــا الــكــهــربــائــيــة بــالــحــد  الــكــهــربــائــيــة ووسـ
األقصى من طاقاتها وعدم إمكانية زيادة عدد املحطات في 
الصناعات  إلــى  الكهرباء  أن توجيه عجز  كما  قــريــب.  وقــت 
اإليرانية، فاقم األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد، إذ أن 
خفض كهرباء هذه الصناعات، أدى إلى تراجع اإلنتاج، وهو 

ما أدى إلى رفع أسعار عدد من السلع. 
والحديد  اإلسمنت  إنتاج  كانت مصانع  املثال،  على سبيل 
والفوالذ من الصناعات التي شملها قطع الكهرباء، ما نتج 
عن ذلك شح مواد البناء في األسواق اإليرانية من اإلسمنت 

والحديد وارتفاع أسعارها ما بن 100 إلى 200 في املائة. 
وفي السياق، ذكرت وكالة »إيسنا« اإليرانية، يوم 18 الشهر 
املـــاضـــي، أنـــه بــعــد خــفــض اســتــهــالك الــكــهــربــاء فــي املــصــانــع 

بنسبة 90 في املائة، وصل سعر علبة اإلسمنت من 44 ألف 
تومان إلــى 70 ألــف تومان في بعض املــدن وحتى إلــى 100 
ألف تومان في بعض املحال. علما أن سعر صرف كل دوالر 

أميركي في السوق الحر بإيران يساوي 24 ألف تومان.  
غير أن املتحدث باسم صناعة الكهرباء اإليرانية، مصطفى 
رجــبــي مــشــهــدي، قــال للتلفزيون اإليـــرانـــي، يــوم الــســبــت، إن 
صناعات اإلسمنت عادت إلى إنتاجها الطبيعي منذ يومن، 

مشيرا إلى أن الكهرباء لم تنقطع عنها، بل انخفضت.  
وتحدث نائب وزير الصناعات والتجارة لشؤون التخطيط 
والبرامج، سعيد زرندي، للوكالة عن اضطرار املصانع إلى 
تغيير ساعات العمل وفترات دوام العاملن فيها. وأضاف 
أنـــه »تــقــرر أال تنقطع الــكــهــربــاء عــن املــــدن الــصــنــاعــيــة، لكن 
الطاقة  البالد تكشف عن قطع  أنحاء  الواصلة من  التقارير 

عن بعض هذه املدن الصناعية ما تسبب بمشاكل كثيرة«. 
ولفت إلى أن إجمالي انقطاع الكهرباء عن املدن الصناعية 
بلغ ألفي ساعة خالل األسبوع املاضي بمعدل ثالث ساعات 
ــتـــاج الــــفــــوالذ أخــل  يـــومـــيـــا، مــضــيــفــا أن تــعــطــيــل مــصــانــع إنـ

بالتوازن في السوق وأحدث مشاكل للصناعات املرتبطة.  
وتوقع املتحدث باسم صناعة الكهرباء اإليرانية، مصطفى 
رجبي مشهدي، عودة انقطاعات الكهرباء عن البيوت خالل 
هــذا األســبــوع مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، قائال إن »أياما 

صعبة للغاية ستأتي«.
وكانت الحكومة اإليرانية قد وجهت أصابع االتهام في أزمة 
الكهرباء إلى عمليات تعدين علمة »بيتكوين« الرقمية التي 
األمطار  الطاقة، وتراجع هطول  تستهلك كميات هائلة من 
وشـــح مــيــاه الــســدود وعــلــيــه تــراجــع إنــتــاج الــكــهــربــاء منها، 
وارتفاع درجات الحرارة في البالد مع حلول الصيف وصلت 
فــي بــعــض املـــدن الجنوبية إلـــى أكــثــر مــن 50 درجـــة مئوية. 
فيما عزا مراقبون األزمة أيضا إلى تهالك محطات الكهرباء 
وعدم تحديثها وعدم زيادة القدرة اإلنتاجية الكهربائية في 

البالد خالل السنوات األخيرة.

حلول ترقيعية 
لمواجهة 

احتجاجات المياه

الحكومة تحل أزمة الكهرباء 
على حساب المصانع

دفع نقص اإلنتاج الكهربائي 
السلطات للمفاضلة ما بين البيوت 

والمصانع لمصلحة األولى، ما 
زاد من عمق المشكلة

تستهلك إيران قرابة 90 في المائة من مياهها في ري األراضي الزراعية، 
كبرى  بفائدة  اإليراني  االقتصاد  على  بالمقابل  القطاع  يعود  ال  بينما 
توازي الحجم الكبير من الماء المستهلك، حسب الخبراء. كما أن عدد 
سكان القرى في إيران يصل إلى 23 مليونًا، ويستخدم هؤالء المياه غالبا 
العالمية  الموارد  معهد  وصنّف  الحديث.  الري  إلى  اللجوء  دون  من 
إيران في المرتبة الـ13 بين الدول التي سوف تعاني من نقص حاد في 

المياه بحلول 2040.

مؤشرات مقلقة

يحتج عدد كبير من 
اإليرانيين على نقص 

توافر المياه في بيوتهم 
وقراهم. وفي حين 

تلجأ السلطات إلى حلول 
ترقيعية، يؤكد الخبراء أن 

األزمة طويلة األمد

تسبب انتشار كورونا في 
زيادة مفاعيل العقوبات 

على طهران، التي 
تعاني من شح الموارد 

لمواجهة الجائحة
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سمير صالحة

ــــس الـــــتـــــركـــــي، رجــــــــب طــيــب  ــيـ ــ ــرئـ ــ حــــــــــّرك الـ
أردوغــــــان، خـــال زيـــارتـــه الــقــســم الشمالي 
مـــــن قــــبــــرص قـــبـــل أيـــــــــام، حــــالــــة الـــجـــمـــود 
ــتـــي يــعــيــشــهــا مـــلـــف األزمـــــــة الــقــبــرصــيــة  الـ
مــنــذ عـــقـــود، وأعـــلـــن انـــطـــاق دبــلــومــاســيــة 
تركية جــديــدة فــي التعامل مــع املــوضــوع، 
تأخذ باالعتبار تــوازنــاٍت وقـــراراٍت ال مفّر 
منها في إطــار سياسة األمــر الــواقــع التي 
كثيرة  إقليمية  قضايا  فــي  تركيا  تها 

ّ
تبن

أخــيــرًا. الــافــت أيــضــا كــان إعـــان أردوغـــان 
التركية وأنــقــرة لن يقبا بغير  أن قبرص 
حل الدولتني في الجزيرة، مكّررًا أن باده 
الــدول  ستحاول تفعيل مــوضــوع اعــتــراف 
قبرص  بــجــمــهــوريــة  والــصــديــقــة  الشقيقة 
للقبارصة  الوحيد  »املطلب  ألن  التركية، 
األتراك على طاولة املفاوضات الدولية هو 

االعتراف بوضعهم دولة ذات سيادة«.
أغـــــضـــــب أردوغــــــــــــــــان العـــــبـــــني إقـــلـــيـــمـــيـــني 
إن »جميع  قــال  ودولــيــني عديدين، عندما 
ــــرى فــقــدت صــاحــيــتــهــا«،  املــقــتــرحــات األخـ
ــــي إشــــــــــارٍة واضـــــحـــــٍة إلــــــى أن مـــشـــاريـــع  فـ
الــحــلــول األمــمــيــة واألوروبـــيـــة الــتــي تهدف 
إلـــى تــوحــيــد الــجــزيــرة تــتــراجــع يــومــا بعد 
آخر، لكنه أشعل عود الثقاب، عندما أعلن 
أن أنــقــرة ستدعم قــرار فتح أبـــواب منطقة 

عارف العبد

أنـــهـــت الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة املـــتـــمـــركـــزة فــي 
قواتها،  سحب  مــن   %95 نحو  أفغانستان 
تـــاركـــة املـــجـــال عــمــلــيــا لـــزيـــادة نــفــوذ حــركــة 
ــد تــســيــطــر عـــلـــى مــنــاطــق  طـــالـــبـــان الـــتـــي قــ
واســـعـــة مـــن أفــغــانــســتــان، بــاعــتــبــارهــا قــوة 
متماسكة وخبيرة في القتال والصراع. وقد 
ســـارع الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، جــورج 
دبليو بوش، إلى التعبير عن انتقاده قرار 
بــاده سحب جنودها وقــوات حلف شمال 
األطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، مــعــتــبــرا، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، ما جرى »خطأ« ستعاني منه 
»الــنــســاء والــفــتــيــات األفــغــانــيــات«. وقـــال إن 
»النساء والفتيات األفغانيات سيعانني من 

ضرٍر ال يوصف«. 
ــر  ــ ــدر األوامــ ــ ــــوش هــــو مــــن أصــ مـــعـــلـــوم أن بـ
للجيش األمــيــركــي لــغــزو أفــغــانــســتــان، إثــر 
الواليات  لها  تعّرضت  اعــتــداء  عملية  أكبر 
املتحدة، هجوم تنظيم القاعدة بالطائرات 
على برجي التجارة العاملية في نيويورك، 
والــتــي تــشــابــه إلـــى حــد بعيد مــا تعّرضت 
الــواليــات املتحدة في بيرل هاربر في  إليه 
ــوات الــيــابــانــيــة  ــقـ الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذتــهــا الـ
كانت  الهجومني  منطلقات  أن  علما   ،1941
وبمنطلقات  متباعدة  ومابسات  ألهــداف 
الفعل األميركية على  مختلفة. وكانت ردة 
مــجــزرة بــيــرل هــاربــر مــوازيــة تقريبا لــردة 
الفعل على مجزرة برجي التجارة العاملية 
فـــي نـــيـــويـــورك، فـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة الــتــي 
سارعت عــام 1941 إلــى إعــان الحرب على 
الــيــابــان، إثـــر هــجــوم بــيــرل هــاربــر، كـــان من 
الطبيعي أن يكون رد عام 2001 على هجوم 
نــيــويــورك مــمــاثــا، أي إعــــان الــحــرب على 

تنظيم القاعدة ومن يحالفه. 
ولــــكــــن مــــا جـــــرى لـــحـــظـــة قـــــــرار بـــــوش غـــزو 
أفغانستان، أنه تجاهل دروس حرب فيتنام 
بكارثة  انتهت  قد  كانت  والتي  ونتائجها، 
أميركية. كما أنه، في قراره غزو أفغانستان 
يومها، وضع جانبا حقائق أن باده، حني 
انتهت حرب فيتنام عام 1973، توصلت إلى 
القرار بعد خاصاٍت أساسها عدم املشاركة 
بعد اليوم في أي غزو عسكري خارجي آخر. 
ولم يكن القرار األميركي هذا قرار الدولة في 
الواليات املتحدة فقط، بل كان قرار الدولة 
الشعب  العامة والخاصة،  واملجتمع وقرار 

والء سعيد السامرائي

»في الكّرادة: راحوا يشترون مابس للعيد 
حــركــوهــم )أحـــرقـــوهـــم(. الـــعـــّبـــارة الــنــهــريــة 
بــــاملــــوصــــل: راحـــــــــوا يـــتـــونـــســـون بــالــعــيــد 
أغــــرقــــوهــــم. مــســتــشــفــى الـــحـــســـني: راحـــــوا 
يــتــعــالــجــون قــبــل الــعــيــد حــركــوهــم. مدينة 
الصدر: راحــوا يتسوكون للعيد فجروهم 
وقــتــلــوهــم«... بغضٍب وحــرقــة كــبــيــرة، رّدد 
ــدر الــتــي  ــراقـــي مـــن مــديــنــة الـــصـ مـــواطـــن عـ
فجعت باحتراق عشرات النساء واألطفال 
ــادث، حيث  ــذه الــكــلــمــات مـــن مـــكـــان الــــحــ هــ
تجّمع الشباب إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
األشاء التي تناثرت من جّراء الحريق الذي 
نشب في سوق الوحيات. وقد أصبح قتل 
العراقيني حرقا إحدى »الشعائر« املعتمدة 
السياسية  العملية  أحـــزاب  تتبعها  الــتــي 
الوالئية،  ومليشياتها  اإليراني  لاحتال 
الخضراء،  املنطقة  حكومة  مع  بالتنسيق 
مقابلة  »رووداو«  لقناة  فيديو  أظهر  فقد 
الــذيــن هــرعــوا لنجدة  املــواطــنــني  مراسلها 
 ضابط أمن 

ّ
الضحايا، إذ يقول أحدهم إن

 عن 
ً
نــقــا الــعــراقــيــة، أخبرهم  الداخلية  فــي 

 حــادثــا 
ّ
الـــقـــوات األمــنــيــة قــبــل 15 يــومــا إن

ســيــقــع فـــي هـــذا الـــســـوق، وعــلــيــهــم الــحــذر! 
الحكومة  رد:  أن   

ّ
إال املــواطــن  مــن  كــان  فما 

هي املسؤولة عن األمن وليست مسؤولية 
 فــي كامه 

ّ
املــواطــنــني. هـــذا املـــواطـــن مــحــق

هذا، فمن الغريب ومن غير املعمول به في 
أّي مكان أن تأتي القوات األمنية إلى مكان 
ر الــنــاس مــن حــادث مقبل فيه، بدل 

ّ
وتــحــذ

سامة  حفظ  ــراءات  إجــ بنفسها  تتخذ  أن 
املــــواطــــنــــني، وتــســتــنــفــر قـــواتـــهـــا األمـــنـــيـــة 

لتفادي الحادث.
ليست تحذيرات القوات األمنية الحكومية 
ــــي األولــــــى  ــن الـــــــحـــــــوادث، هـ ــ حــــــول عــــــدد مـ
ــــرى جعلت  مـــن نــوعــهــا، فــقــد ســبــقــتــهــا أخـ
الــحــكــومــة وأحــزابــهــا،  الــعــراقــيــني يتهمون 
الشنيعة  الجرائم  هــذه  باقتراف  عــن حــق، 
عــشــيــة األعــــيــــاد، ومــــع الـــدعـــايـــة الــواســعــة 
ــــام الـــعـــراقـــي  ــ املــهــيــمــنــة عـــلـــى قــــنــــوات اإلعـ
بــشــأن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة. فـــي الــفــيــديــو 
نفسه، يقول شاب: كانت هناك في العادة 
دورية للشرطة تحمي محات بيع الذهب 
لكنها انسحبت قبل الحادث؟ وهذا ما دعا 
أحــد الشهود إلــى الــقــول: ال وجـــود لعبوة 
ناسفة وال »داعش«، األحزاب هي من تقوم 
بهذه العمليات. حتى خلية اإلعام األمني 
فمّرة  الحادث،  بياناتها عن  تناقضت في 
 الحادث اعتداء إرهابي بواسطة 

ّ
تّدعي أن

 ســبــب 
ّ
ــة، ومــــــرة أن ــفـ ــاسـ ــار عـــبـــوة نـ ــفـــجـ انـ

الــحــادث انــتــحــاري، يــرتــدي حــزامــا ناسفا! 
 بعض الجثث 

ّ
تظهر شهادات املواطنني أن

 وجود طلقات 
ّ
 آثارًا قليلة، كما أن

ّ
لم تترك إال

المهدي مبروك

ال يــفــّرط الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
في أّي مناسبة، بمديح جيش باده، مثنيا 
العديدة: وفــاؤه للجمهورية،  على خصاله 
غير  للوطن...  وإخاصه  وانضباطه  زهــده 
 هذا املديح، وهو مستحق، ال ينتهي عند 

ّ
أن

 
ً
هذا الحد، بل عادة ما يردف الرئيس جما
ــرى، تــفــيــد تــبــّرمــه بــاملــؤســســات املــدنــيــة  ــ أخـ
التي نخرها الفساد حسب رأيه، ولم تدرك 
»حــاجــات الــلــحــظــة« عـــاوة عــلــى توظيفها 
الــحــزبــي مـــن هــــذا الـــطـــرف أو ذاك. ويــخــتــم 
الرئيس مداخاته تلك بعباراٍت غدت تماما 
يستحضرها  الطفولة،  كأناشيد   

ً
محفوظة

الــجــمــيــع عــــن ظـــهـــر قـــلـــب »ســيــكــشــف حــني 
تــأتــي اللحظة أالعــيــب هـــؤالء ومــؤامــراتــهــم 
 
ّ
وأنـــهـــم إلـــى مــزبــلــة الــتــاريــخ ذاهـــبـــون، وأن
الــشــعــب ســيــحــاســبــهــم حــســابــا عـــســـيـــرًا«... 
الناس  لــم تعد تثير اهتمام  أحـــاٍج وألــغــاز 
الغارقني في هواجسهم الصحية وأزماتهم 
املادية املتعاقبة، الناجمة عن عسر املعاش 

وكابوس الوباء.
 الجيش التونسي مثل هذا املديح 

ّ
يستحق

ــرة، أنــاس  أو أكــثــر، وقـــد مــدحــه، أكــثــر مــن مـ
بــســطــاء ال عـــاقـــة لــهــم بــالــحــســابــات الــتــي 
يجيدها الرئيس سعيد، فقد أّمن في أكثر 
األمن  انسحاب  غــرار  على   - الفترات عسرًا 
وخـــاء الــشــوارع منه إّبـــان أحـــداث الــثــورة، 
األحداث اإلرهابية، وأخيرًا الكارثة الصحية 
الوطنية، مع  االنــتــخــابــات واالمــتــحــانــات   -
وإسعافهم  الغذائية  باملواد  الناس  تزويد 
 املديح الرئاسي 

ّ
عند االقتضاء... إلخ. غير أن

لــلــجــيــش ال يــنــخــرط فـــي ثــقــافــة االعـــتـــراف 
مصادر  لدعم  بل  الفضائل،  بهذه  للجيش 
مــشــروعــيــتــه، بـــل وحـــتـــى قـــوتـــه فـــي ســيــاٍق 
السياسي  الــحــزام   حلفائه: 

ّ
جــل عنه  ابتعد 

ــة الــشــعــب  ــــوى حـــركـ  مـــنـــه سـ
َ

ــبـــق ــذي لــــم يـ ــ الــ
وأمــيــنــهــا الــعــام زهــيــر املـــغـــزاوي، الـــذي كــاد 
يتحّول إلى ناطق شخصي باسم الرئيس. 
ــبــعــد من 

ُ
أمـــا الــتــيــار الــديــمــقــراطــي فــقــد اســت

 
ّ

هـــذه الـــدائـــرة املــضــيــقــة، خــصــوصــا فــي ظــل
ــظــه عــلــى مـــواقـــف الـــرئـــيـــس الــرافــضــة 

ّ
تــحــف

إرساء املحكمة الدستورية.
ــا االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل فقد  أمـ
وجــــه أمــيــنــه الـــعـــام نــقــدًا حـــــاّدًا إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى خــلــفــيــة رفــضــه مــبــادرة 
الــتــي مــضــى عليها اآلن أكــثــر من  االتـــحـــاد 
ها كفيلة 

ّ
عشرة أشهر، وهي التي يعتقد أن

ــراج الـــبـــاد مــمــا تــــــرّدت فــيــه مـــن عــدم  ــإخــ بــ

مرعش السياحية املغلقة منذ 1974، التي 
ــّددًا، وســتــســتــعــيــد أيــامــهــا  ــجــ ســتــنــهــض مــ
الـــقـــديـــمـــة بـــطـــريـــقـــٍة ال تـــضـــر بـــحـــقـــوق أي 
شخص، وفــي إطــار القانون الــدولــي. وقد 
رفــضــت عــواصــم إقليمية ودولــيــة عــديــدة 
ــان بــشــأن املــرحــلــة املقبلة  ــ مــا أعــلــنــه أردوغـ
فـــي املـــلـــف الـــقـــبـــرصـــي، وذّكــــرتــــه بـــقـــرارات 
القراران 550 و789،  مجلس األمــن، ومنها 
التي تدعو إلى إبقاء مرعش مغلقة حتى 

تسوية النزاع في قبرص.
يرّدد أردوغان أنه »لم يعد أمامنا 50 عاما 
أخرى لنبددها«، وهي رسالة في أكثر من 
اتجاه إلى أكثر من طرف: هي تعني، أواًل، 
الــتــي ســـارع  الـــجـــديـــدة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
وزير خارجيتها، بلينكن، إلى القول إن ما 
يقوم به القبارصة األتراك، بدعم من تركيا، 
عمل استفزازي وغير مقبول. لكن الرئيس 
أردوغــان يعرف أن واشنطن تبحث أيضا 
عـــن فــرصــة الســــتــــرداد مـــا فــقــدتــه مـــن دور 
ــرق املـــتـــوســـط، ومـــوضـــوع  ــ ــفــــوذ فــــي شـ ونــ
الطاقة هناك ملصلحة الروس واألوروبيني. 
األوروبي  االتحاد  ثانيا،  والرسالة تعني، 
واضحة  انحيازية  سياسات  ى 

ّ
تبن الـــذي 

ــان، عــنــدمــا  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــقــــبــــارصــــة الـ ملـــصـــلـــحـــة الــ
قـــــّرر قـــبـــول طــلــبــهــم فـــي الــعــضــويــة بــاســم 
الـــجـــزيـــرة، ورغـــمـــا عـــن الــقــبــارصــة األتــــراك 
الذين لم ُيسألوا عن رأيهم. يبني أردوغان 

الليبية مــع حكومة الــوفــاق. ودفــع األمــور 
فــي املــلــف الــقــبــرصــي نــحــو حــــوار حقيقي 
جاد، ينهي حالة الجمود وتكرار املواقف 
الطرفني  كا  يــرّددهــا  التي  والتصريحات 

منذ أكثر من نصف قرن.
يريد أردوغان تضييق الخناق على رقعة 
أثينا  اليونانية، حيث ما زالــت  املــنــاورات 
تــتــبــاطــأ فـــي االنــتــقــال بــاملــلــفــات الــخــافــيــة 

إلــى أخــرى، مستغلة  مع أنقرة من مرحلة 
الدعمني، األوروبــي واإلقليمي، لها. لذلك، 
األول، ألنها  الغاضب  فرنسا هي   

ّ
أن نــرى 

الخاسر األكبر من التحّرك التركي الجديد 
الخطوة األحــاديــة تمثل استفزازًا«،  »هــذه 
ولذلك سارعت إلى التلويح بورقة مجلس 
األمــن الــذي تــتــرأس دورتـــه الحالية، وهي 
تدرك أن نفوذها ودورها سيتقلصان أكثر 
فــأكــثــر إذا مـــا نــجــح أردوغــــــان فـــي ترتيب 
طاولة حــوار ثاثي تركي أميركي روسي 

عن سيناريوهات شرق املتوسط.
يــريــد أردوغــــان تــجــاوز العقبة األوروبــيــة 
ــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل خــطــط  ــتـــحـ الــــتــــي تـ
الــتــســويــة عــــام 2004 مـــع مـــشـــروع كــوفــي 
أنــــان، ومـــع مـــبـــادرة مــونــتــانــا األمــمــيــة في 
عليها  تحفظ  الــتــي   ،2017 عـــام  ســويــســرا 
القبارصة اليونان. وهو يريد هنا أن يذّكر 
االتحاد األوروبــي بأنه وحــده من يتحّمل 
على  اليونان  القبارصة  تدليل  مسؤولية 
هـــذا الــنــحــو. فــّعــل االتـــحـــاد ذلـــك بتجاهله 
ــام 1959،  ــ الـــضـــامـــنـــة عـ الـــــــدول  اتـــفـــاقـــيـــات 
التحاق  يمنع  الــذي  القبرصي  والدستور 
أي طـــــرف بــتــكــتــل إقــلــيــمــي أو دولــــــي مــن 
دون مــوافــقــة الــطــرف اآلخــــر. وتــجــاهــل أن 
قبارصة الجنوب هم من حاولوا االنقاب 
إســـقـــاط  عـــبـــر  الــــــدولــــــة،  عـــلـــى  عــــــام 1937 
مــكــاريــوس بــقــرار يــونــانــي، وفــتــح الطريق 

املجموعة  فــي  القبرصية  الــعــضــويــة  أمـــام 
األوروبية، على الرغم من خافات الجزيرة 
وإفــــشــــال نــيــقــوســيــا مـــشـــروع كـــوفـــي أنـــان 
عـــام 2004. أنــقــرة والــقــبــارصــة األتــــراك لن 
الدولتني،  في حل  مواقفهما  يتراجعا عن 
ــا دام بــعــضــهــم فــــي أوروبــــــــا مــتــمــّســكــا  ــ ومـ
أقلية  إلــى  الشمال  قبارصة  تحويل  بحلم 
عرقية، وتجاهل بحث سلبيات سيناريو 
وإيجابياته،  للجزيرة  الكونفدرالي  الحل 

بضمانات دولية ورعاية أممية.
ــتــــي قــــد تــــعــــوق الـــتـــنـــســـيـــق بــني  الـــعـــقـــبـــة الــ
قبرص  في  تاتار  الرئيس  أنقرة وحكومة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وتـــشـــجـــع الــــاعــــب األوروبـــــــي 
ــاه عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد ضد  ــركــ وشــ
أنــقــرة قــد تــكــون مــواقــف املــعــارضــة القوية 
فــي قــبــرص الــشــمــالــيــة، بــرئــاســة مصطفى 
أقــنــجــي الــــذي يــصــفــه بــعــضــهــم فـــي تركيا 
بأنه رجل املشروع األوروبي، والذي خسر 
أشهر،  تسعة  قبل  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
وها هو يرّدد، بعد إعان أردوغان مفاجأة 
ــان جــديــد في  ــرملـ إنـــشـــاء قــصــر رئـــاســـي وبـ
الـــدول ال تقاس  الــجــزء الشمالي، أن »قــيــم 
بــأبــنــيــتــهــا الــفــخــمــة، بـــل بــديــمــقــراطــيــتــهــا 
ــريــــات وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر  ومـــســـاحـــة الــــحــ
حــقــوق اإلنـــســـان واحـــتـــرام الــعــدالــة ودعـــم 

رفاهية املواطن«.
)كاتب تركي(

والــنــخــبــة، وذلـــك كــلــه بسبب املــعــانــاة التي 
نتجت عــن حــرب فيتنام. وعــام 1973، عام 
قرار االنسحاب من فيتنام، الذي حدث قبل 
األميركي  القرار  كــان عمليا  نحو 50 سنة، 
بــاالنــســحــاب مــن الـــحـــروب الــخــارجــيــة، إثــر 
أسفرت  استمرت نحو عشرين سنة  حــرب 
عـــن مــقــتــل ثــاثــة مــايــني شــخــص، أغلبهم 
ألــف جندي  الفيتناميني، و58  املدنيني  من 
فيتنام  أميركا خــال حــرب  عانت  أميركي. 
ــات والــويــات والــصــعــاب،  الكثير مــن األزمــ
إلـــــى درجــــــة تـــحـــولـــت فــيــهــا حـــــرب فــيــتــنــام 
وآثارها وانعكاساتها إلى أزمة اجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة ونــفــســيــة أمــيــركــيــة، 
لــكــن الــرئــيــس بــــوش االبــــن فـــي قـــــراره غــزو 
ــاع األمــيــركــيــة  ــ أفــغــانــســتــان تــجــاهــل األوضــ
والقرار األميركي الــذي كان قد اتخذ بعدم 
التدخل عسكريا في أي مكان درسا رئيسيا 

وأساسيا من دروس حرب فيتنام. 
كــانــت الــظــواهــر الــتــي رافــقــت حـــرب فيتنام 
ــرات 

ّ
هي األســـاس، وهــي التي شكلت املــؤش

الرئيسية التي بدأت بالظهور، وأشرت إلى 
على مستويات  أميركي  انهيار  ثــم  تــراجــع 
األميركيني  الــجــنــود  ثقة  بـــدأت  عـــدة، حيث 
تتراجع في خطط )ومواقف( واشنطن التي 
عملت على إطالة مدة وجودهم في فيتنام، 
 عن عدم تصديقهم مزاعم حكومتهم 

ً
فضا

املتكّررة بقرب انتصارهم في الحرب.
ــيـــني  ــيـــركـ ــنــــود األمـ ــجــ ــاقـــمـــت أوضـــــــــاع الــ ــفـ تـ
ــنــــوات  ــا إلـــــــى درجــــــــة أنــــــــه، فـــــي الــــســ يــــومــــهــ
األخــيــرة لــلــحــرب، شــهــدت تــدهــوًرا مــتــزايــًدا 
الــنــاحــيــتــني، النفسية والــجــســديــة، بني  فــي 
الجنود األميركيني، املتطوعني واملجندين، 
على حد سواء، منها، بشكل رئيسي، زيادة 
انتشار اإلدمان على املخّدرات، وبروز ردات 
فعل خطرة، أبرزها ارتفاع نسبة االنتحار 
لــدى الــجــنــود. إضــافــة إلــى ظــواهــر متعّددة 
وغــريــبــة، مــنــهــا ظـــاهـــرة اضـــطـــراب مـــا بعد 
الــصــدمــة والـــتـــمـــّرد، وقــــد ظـــهـــرت مــثــا في 
ها الجنود على الضباط 

ّ
الهجمات التي شن

املفوضني واملسؤولني العسكريني وضباط 
الصف، فقد هــرب بني يوليو/ تموز 1966 
وديسمبر/ كانون األول 1973 أكثر من 503 
ونتجت  األميركي،  الجيش  أفــراد  من  آالف 
ــنـــاهـــضـــة لــلــحــرب  عــــن الـــحـــركـــة الـــقـــويـــة املـ
جماعي  وسجن  وقتل  عنيفة  احتجاجات 
لألفراد املتمركزين في فيتنام وفي الواليات 

الصيد يبدو تعتيما على نوع آخر مما تم 
أّدى  الناس حرقا، وما  استعماله في قتل 
إلى تمييع أجسادهم. األغرب في عمليات 
الــعــراقــي هو  إرهــابــيــة كثيرة ضــد الشعب 
النجدات  ومنع  األمنية،  الــقــوات  انسحاب 
الطبية، وحتى نجدة املواطنني الضحايا، 
وعــــــدم تـــدخـــل أّي مــــســــؤول حـــكـــومـــي مــن 
الوزارات املعنية، أو من الجهات املختصة، 
بل  واإلســعــاف؟  الصحية  املؤسسات  مثل 
اقــتــرفــت الـــقـــوات األمــنــيــة جـــرائـــم إضــافــيــة 
خال هذه األحداث، وهي إطاق الرصاص 
ــاب عـــربـــات »الــتــك  عــلــى املــســعــفــني وأصـــحـ
تــك« الــتــي هــرعــت لحمل جثث املــواطــنــني، 
القيام بواجبهم في اإلسعاف،  ملنعهم من 
وإنــقــاذ الــجــرحــى؟ هــذا مــا حــدث فــي حرق 
الــنــاصــريــة فــي 14  مستشفى الحسني فــي 
يوليو/ تموز الجاري، أي قبل حرق سوق 

الوحيات بأربعة أيام.  
مــن يطلق الــرصــاص على الــشــبــاب، كــي ال 
ينجدوا الضحايا وترتفع أعداد املصابني، 
للحرس  التابعة  الــوالئــيــة  املليشيات  هــي 
الـــــثـــــوري اإليـــــــرانـــــــي. وقــــــد أصـــــــدر رئـــيـــس 
الحكومة، مصطفى الكاظمي، قرارًا بإقالة 
املدني  الدفاع  مدير صحة ذي قار ومدير 
ومـــديـــر املــســتــشــفــى وحـــجـــزهـــم. لـــكـــن، من 
غير املتوقع أن تصل اإلجـــراءات إلــى فعل 
بمستوى هذه الفواجع ملواساة املواطنني 
وعـــوائـــل الــضــحــايــا، ألن الـــنـــاس مــلــت من 
اللجان التي تطوى، ومن اللجان العقيمة 
من  ستغلق  الــتــي  الــقــضــيــة  فــي  للتحقيق 
دون جدال، وتسجل ضد املجهول املعروف 
نسبت  بينما  اإليــرانــي،  للحرس  بتبعيته 
عملية سوق مدينة الصدر للمكون اآلخر 
بــســرعــة فــائــقــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن انــفــضــاح 
الـــتـــواطـــؤ الـــحـــكـــومـــي، املــتــمــثــل بـــالـــقـــوات 
بالعملية  وعلمهم  واملخابراتية،  األمنية 
ــا رئــيــس الــتــيــار الـــصـــدري فقد  مــســبــقــا. أمـ
ظــهــر عــلــى الــشــاشــة، ليعلن انــســحــابــه من 
»دراماتيكي«  بشكل  االنتخابية  العملية 
ملليشياته  الــنــكــراء  الجريمة  على  ي 

ّ
ليغط

التي اتهمت باالسم علنا من أحد املحللني 
 هــذه 

ّ
املــعــارضــني املــعــروفــني الــــذي قـــال إن

ــات  ــوانــ ــطــ ــرة هـــــي مـــــن أدخـــــلـــــت أســ ــ ــيــ ــ األخــ
بينما  الــحــادث،  مــن  ليلة  قبل  األوكسجني 
ــه مـــن أّي  ــر الــصــحــة الـــتـــابـــع لـ ــ تــنــّصــل وزيـ
ــادر الـــصـــدر إلـــى بــيــروت  مــســؤولــيــة، ثـــم غــ
لقضاء العيد، تاركا وراءه فواتح املكلومني 

من أنصاره!
أصـــبـــح املــشــهــد الــســيــاســي الـــيـــوم شــديــد 
الــعــراقــي، إذ ظهر جليا  الــوضــوح للشعب 
الــتــابــعــة للحرس  الــوالئــيــة  املــلــيــشــيــات   

ّ
أن

اإليراني وأحزاب العملية السياسية تنفذ 
نــســخــة إيـــرانـــيـــة مـــن الــصــدمــة والـــتـــرويـــع، 
الـــثـــورة  الـــتـــظـــاهـــرات ووأد  غــرضــهــا مــنــع 

 
ّ

استقرار سياسي وصــراع مفتوح على كل
االحتماالت بني رؤساء الحكومة والبرملان 
والجمهورية. ولذلك، غدت لقاءات الرئيس 
باألمني العام لاتحاد، نور الدين الطبوبي، 
نــــــادرة، بــعــدمــا كــانــت مـــتـــواتـــرة ومنتظمة 
 للرئيس 

َ
بشكل أســبــوعــي تــقــريــبــا. لــم يــبــق

سوى مؤّسسة الجيش التي يسعى جاهدا 
ــــي الــــتــــي نـــأت  ــــى تــغــيــيــر عـــقـــيـــدتـــهـــا، وهــ إلــ
السياسي،  الشأن  في  التدخل  عن  بنفسها 
بل زهدت في السلطة، وقد »وجدتها ملقاة 
على قارعة الطريق« كما ذكر مّرة الجنرال 

املتقاعد حاليا، رشيد عمار.
بدأ رئيس الجمهورية في إلقاء خطبه في 
يألفها  لم  عــادة  العسكرية، وهــذه  الثكنات 
بدأ  تدريجيا  ثم  التونسيون، وال جيشهم. 
 

ّ
يثير أخــطــر الــقــضــايــا الــتــي مــا زالـــت محل
تــــجــــاذب عـــلـــى مــســامــعــهــم؛ فـــســـاد الــطــبــقــة 
 
ً
السياسية، وعيوب الدستور وعبثه، فضا
عـــن قــضــايــا عـــديـــدة أخــــرى خــافــيــة تصب 

مزيدًا من الزيت على ناٍر ملتهبة.
وبــاء  مواجهة  إدارة  ســوء  الرئيس  استغل 
 أهــمــهــا 

ّ
كــــورونــــا العـــتـــبـــاراٍت عــــديــــدة، لـــعـــل

الــتــي  ــــي  وهـ الـــصـــحـــة،  وزارة  أداء  ارتــــبــــاك 
 
ً
فضا وزراء،  أربــعــة  حقيبتها  على  تـــداول 
عن شّح املــوارد املالية، حتى يعسكر إدارة 
األزمــــــة، ويــمــنــح مــفــاتــيــحــهــا الــــى مــؤســســة 
الــجــيــش، بـــدءًا مــن تلقي املــســاعــدات املالية 
الرئيس  يتوقف  ولــم  التلقيح.  إلــى حمات 
عــنــد هـــذا الــنــشــاز بــل تـــعـــّداه تــجــاه مرحلة 
أخرى، وهي إبراز الجيش في شكل املؤتمن 
من  وصحته  الشعب  مصير  على  الــوحــيــد 
خــال إيــكــال مهام مدنية عــديــدة إلــيــه. وقد 
كانت جيوش عديدة حاضرة وبشكل بارز 
الجيش  فقد شاهدنا  الــوبــاء،  فــي مواجهة 
اإليطالي وجيوشا أخرى لدول ديمقراطية 
عريقة: فرنسا، أملانيا، إسبانيا، تدخل هذه 
الــحــرب بــدرجــات وأشــكــال متفاوتة وتدير 
املــعــركــة بـــضـــراوة، غــيــر أن ذلـــك لـــم يــرافــقــه 
مطلقا بخس اإلدارة املدنية، تحديدًا أجهزة 
الصحة املدنية التي مثلت لتونس مفخرة 

وطنية كبيرة قبل أن يتراجع أداؤها.
الــتــي تخوضها  املــعــركــة  الــرئــيــس  يستغل 
الـــــبـــــاد ضـــــد الـــــــوبـــــــاء، مـــــن أجـــــــل تــصــفــيــة 
الــحــســاب مــع الــجــمــيــع، خــصــوصــا مــع بــدء 
الحديث عن إمكانية االستغناء عن رئيس 
الــحــكــومــة الــحــالــي، هــشــام املــشــيــشــي، الــذي 
 ،

ً
 حكومته لن تواصل عملها طويا

ّ
يبدو أن

 إقالة ما يزيد عن ثلثها. 
ّ

خصوصا في ظل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــعــادالتــه الــجــديــدة فــي قــبــرص، فــي ضوء 
مفاوضات جنيف أخيرًا بني طرفي النزاع 
الــتــي وصــلــت إلــــى طــريــق مـــســـدود، حيث 
»االبــتــزاز  أوراق  اليونان  القبارصة  يلعب 
األوروبــي« ومحاوالت انتزاع تنازالٍت في 
مـــوضـــوع الــحــل الـــفـــدرالـــي لـــألزمـــة، بينما 
يعلن الرئيس التركي أنه »ال يمكن إحراز 
التسليم  دون  مـــن  املـــفـــاوضـــات  فـــي  تـــقـــدم 
بوجود شعبني ودولتني«، وأن يتم الحوار 
ــذا األســــــــاس، وأن مــخــطــط إنـــهـــاء  ــ عـــلـــى هـ
املعلن عام  الــجــزيــرة  فــي  الشمالية  الــدولــة 
1983، ومحاولة تحويل الكيان القبرصي 
التركي إلى أقلية داخل الفدرالية لن تقبل 

به أنقرة. 
هي رسائل تركية تعكس كذلك حقيقة أن 
أنــقــرة أصبحت أكثر قــوة فــي التعامل مع 
االنتخابات  امللف، بعد فوز مرشحها في 
تاتار،  أرســني  التركية،  لقبرص  الرئاسية 
ــا وبــــروكــــســــل  ــنــ ــيــ ــر أثــ ــيــ ــد تــــذكــ ــ ــريـ ــ وهـــــــي تـ
وغيرهما بذلك. وهدف أردوغان أيضا فتح 
األميركية  الــتــوازنــات  لعبة  ــام  أمـ الــطــريــق 
ــــرق املـــتـــوســـط، إلســـقـــاط  الـــروســـيـــة فــــي شـ
ــة »مــنــتــدى املــتــوســط« ملــنــتــجــي الــغــاز  ورقــ
الــــذي جــمــع فــرنــســا والـــيـــونـــان وإســرائــيــل 
ومـــصـــر واإلمـــــــــارات فـــي مـــواجـــهـــة الــنــفــوذ 
لتعطيل  مـــحـــاوالتـــهـــم  ــال  ــشــ وإفــ ــتـــركـــي،  الـ
التركية  الــعــســكــريــة  الــبــحــريــة  االتــفــاقــيــات 

ـــا. ولــقــد عــصــفــت بــأذهــانــهــم 
ً

املــتــحــدة أيـــض
ــة لـــلـــحـــرب عــلــى  ــروعــ ودمـــرتـــهـــم الــــصــــور املــ
شاشات التلفزيون، فانقلب األميركيون في 
الجبهة الداخلية ضد الحرب. ومن الفظائع 
ــرب فــيــتــنــام فـــي أيــامــهــا  الـــتـــي شــهــدتــهــا حــ
األخـــيـــرة مــزيــد مــن املـــذابـــح واملـــجـــازر التي 
الكشف  مــثــا،  األمــيــركــي،  الجيش  ارتكبها 
املرّوع عن أن الجنود األميركيني قد ذبحوا 
بــا رحــمــة أكــثــر مــن أربــعــمــائــة مــدنــي أعــزل 
ــارس/ آذار 1968.  فــي قــريــة مــاي الي فــي مـ
قمة االعتراض األميركي على حرب فيتنام 
كانت في أكتوبر/ تشرين األول 1967، حيث 
تظاهرة ضخمة  األميركيني  من  آالف  نظم 
البنتاغون.  مبنى  أمـــام  فيتنام  حــرب  ضــد 
وجــــــادل مـــعـــارضـــو الـــحـــرب بــــأن املــدنــيــني، 
وليس املقاتلني األعداء، هم ضحايا الحرب 
تدعم  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وأن  الحقيقيون، 

ديكتاتورية فاسدة في سايغون.
عمليا كانت الواليات املتحدة قد قررت بعد 
فيتنام إنــهــا لــن تــرســل جــنــودهــا فــي حرب 
احــتــال خــارجــيــة ثــانــيــا. ولــكــن بــوش االبــن 
تــجــاهــل ذلـــك كــلــه وقــــرر غـــزو أفــغــانــســتــان. 
والــيــوم يــريــد ألمــيــركــا أن تــبــقــى، متجاها 
أنها قــررت االنسحاب منذ 50 سنة وليس 
ــرة بـــوش االبـــن قــصــيــرة جــدا  اآلن، لــكــن ذاكــ
أن بوش  الغريبة  واملفارقة  كما هو ظاهر. 
الذي فاضت عاطفته إزاء نساء أفغانستان 
ضحايا  اعتراضه،  في  يذكر،  لم  وفتياتها 
بــرجــي الـــتـــجـــارة، وتــنــاســى جــنــود أمــيــركــا 
ــادوا بــاألكــيــاس إلــى بــادهــم جــّراء  الــذيــن عـ

الحرب في أفغانستان.
)إعالمي وأكاديمي لبناني(

ــعـــراق ضـــد قــاع  الـ إلبـــقـــاء هيمنتها عــلــى 
تشرين )مدن انتفاضة تشرين 2019( التي 
زعزعت الوجود اإليراني، وأسقطت هيبته 
وصــورتــه وهــزمــتــه، بعد عمل معاوله في 
أرض الرافدين 18 عاما، بتنسيق مع الغازي 
ــركـــي واألطـــلـــســـي. بــشــاعــة الــجــرائــم  ــيـ األمـ
ــة  ــيـ ــابـ وشــــراســــة هــجــمــة الـــعـــمـــلـــيـــات اإلرهـ
ضــد قلعة الــثــورة، مدينة الــنــاصــريــة، هي 
بقدر األلــم الــذي وجهه ثــّوارهــا للمشروع 
ــتــــافــــه »إيـــــــران  ــي، وهــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ االحــــتــــالــــي اإليـ
ــّرة«. وتــصــدره  ــ بـــرة بـــرة .. بــغــداد تــبــقــى حـ
 
ً
ــة األكــــثــــر مـــقـــاومـــة ــيـ ــراقـ ــعـ ــدن الـ ــ ــ قـــائـــمـــة املـ

وصـــمـــودًا ومــواجــهــة لــاحــتــال اإليـــرانـــي. 
في  الــوالئــيــة  للمليشيات  الــحــرب  جــرائــم 
لرسالة  مماثلة  رسالة  هي  الصدر  مدينة 
الــنــاصــريــة، فــمــن حـــي الــفــقــراء واملــعــدمــني 
ــرزت طــيــنــة الــعــراقــي الــــذي مـــأل ســاحــات  بــ
ــا  ــراق، ورافـــضـ ــ ــعـ ــ ــا عـــلـــم الـ الـــتـــحـــريـــر، رافــــعــ
الـــا وطــنــيــة والــتــابــعــة،  الـــرايـــات الطائفية 
ليموت برصاص قناصة الحرس اإليراني 
 

ّ
وأتــبــاعــه الــوالئــيــني. وعــلــى الــرغــم مــن كــل
ـــوا مــقــاومــني لــيــل نـــهـــار، نــســاء 

ّ
ــل الــقــتــل، ظـ

ــداث مــمــن قــّدمــوا أرواحــهــم،  وشــابــات وأحــ
لـــكـــي يــســتــعــيــدوا الــــعــــراق فــــي مــلــحــمــٍة ال 
مثيل لها. هكذا بذل شباب مدينة الصدر 
أرواحهم ودماءهم قرابني للعراق، ولرايته 
ووجــــوده. أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام لم 
ــررة، خصوصا  ــبـ يــتــوقــف أبـــنـــاء الـــعـــراق الـ
هم 

ّ
من مدينة الصدر عن االحتجاجات، ألن

ــعـــراق وبـــاســـم شــهــدائــه،  أقــســمــوا بــاســم الـ
ـــهـــم لن 

ّ
بــاســم مـــن مـــات مـــن أصــدقــائــهــم، أن

يمسكون  هم 
ّ
وأن لألجنبي،  بلدهم  يتركوا 

 مـــا أوتـــــوا مـــن قـــوة ومـــن شجاعة 
ّ

بـــه بــكــل
ــوا  ــربــ ــاب وأحــــــــــــداث ضــ ــ ــبـ ــ ومـــــــن بـــــــــأس، شـ
أمـــثـــااًل جـــديـــدة فـــي الــشــجــاعــة والــبــطــولــة 
والــصــداقــة والــتــضــحــيــة والـــوحـــدة أرعــبــت 
تــراءى  الــذي  املتقدم  ومشروعها  العمائم 
الضربة  لتأتيه  قــريــبــا،  سيكتمل  أنــه  لهم 
لــم يحسب لها حــســاٌب كهذا،  مــن شريحٍة 
مثلما لم تتوقع القوات األميركية الغازية 
أن تــواجــه فــي الفلوجة واألنــبــار بمقاومة 
الــتــراجــع،  يــافــعــني، وتجبرهم على  شــبــاب 
وتـــرك بعض املـــدن يــجــّرون وراءهـــم ذيــول 
االنـــدحـــار. لــقــد أفــشــلــت املــقــاومــة العراقية 
بــعــد الـــغـــزو مـــشـــروع الــصــدمــة والــتــرويــع 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ األمــــيــــركــــي، وأجــــبــــرت الـ
عــلــى جـــدولـــة انــســحــابــهــا مـــن الـــعـــراق عــام 
2011، ولــن يكون حــال االحــتــال اإليــرانــي 
ــوة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــر قـ ــبـ ــال أكـ ــ ــل مــــن حـ أفـــضـ
اإلنــســانــي، بعّدتها وعــديــدهــا وقــواعــدهــا 
الــتــاريــخ،  وفــي  املــتــقــدمــة.  وتكنولوجيتها 
 

ّ
 عنجهية االحتال واحــدة في كل

ّ
رأينا أن

مكان وزمــان، وتبقى القضية العادلة هي 
الحاسمة في املعارك.

)كاتبة عراقية في باريس(

لماذا حرّك أردوغان الرماد تحت الملف الـقبرصي؟

االنسحاب... قرار من 50 سنة

أعياد العراقيين بنكهة الفاجعة

رئيس تونس يستثمر الجيش 
في مواجهة الوباء

يبني أردوغان 
معادالته الجديدة 

في قبرص، في 
ضوء مفاوضات 

جنيف بين طرفي 
النزاع التي وصلت إلى 

طريق مسدود

ما جرى لحظة قرار 
بوش غزو أفغانستان، 

أنه تجاهل دروس 
حرب فيتنام ونتائجها

ظهر جليًا أّن 
المليشيات الوالئية 

التابعة للحرس 
اإليراني وأحزاب 

العملية السياسية 
تنفذ نسخة إيرانية 

من الصدمة والترويع

آراء

معن البياري

دولــة(،  األفريقي )55  االتحاد  يبعث خبر منح إسرائيل صفة عضو مراقب في  ال 
الخميس املاضي، رغبة في االكتراث به. يبدو تقليديا، وبالغ العادية، وإن سعت دولة 
االحتالل إلى هذه العضوية، وبهذه الصفة، منذ نحو عشرين عاما، مع قيام االتحاد 
الذي ورث منظمة الوحدة األفريقية التي كانت إسرائيل تحرز فيها عضوية املراقب 
العضوية  انتقال هــذه  القارة األفريقية عن  امتنعت دول وازنــة ومؤثرة في  هــذه، ثم 
»أوتوماتيكيا« إلى االتحاد. ومع تمتع إسرائيل بعالقات دبلوماسية وسياسية مع 
46 دولــة في أفريقيا )كم عدد دول الــقــاّرة؟(، ومع تحالفات وثيقة لها مع كثير من 
هذه الدول، وبلوغ التعاون الوثيق معها مرتبة متقدمة في مجاالت األمن وبيع السالح 
واالستخبارات و»مكافحة اإلرهاب«، فضال عن عالقات التعاون الواسعة في مجاالت 
الــذي يجعل حكومات  الــداعــي  فــإن لسائل أن يسأل عن  تنموية وزراعــيــة وتجارية، 
إسرائيل حريصة على العضوية التي فقدتها ثم استعادتها أخيرا. وفي الوسع أن 
 
ٌ
 وشكلية

ٌ
، لفظية

ٌ
يجتهد واحدنا بأن االتحاد األفريقي الذي تصدر عنه بياناٌت دورية

)على أهميتها أحيانا( في دعم إقامة دولة فلسطينية، ومن ذلك صدور تصريحات 
إلى  وتؤشر  بشدة،  تنتقدها  نتنياهو،  ترامب  صفقة  إشهار  إبــان  مفوضيته،  عن 
االتحاد على مواقف  أمر كهذا، وبقاء  الفلسطيني. ومع  الشعب  تعريضها بحقوق 
تقليدية بشأن القدس واالستيطان وحل الدولتني، يصير طبيعيا أن تنشط إسرائيل 
سنوات من أجل مقعد في هذا املنتظم األفريقي، وإن كانت ال تقع في القارة السمراء، 

سيما أن دولة فلسطني تحرز مقعد العضو املراقب، وهي ليست في القارة أيضا.
من عادي األحوال أيضا أن ُيسرف وزير خارجية إسرائيل، يئير لبيد، في التعبير عن 
البهجة بحدث العضوية الجديد هذا، فيقول إنه يوم »احتفاٍل« بالعالقات اإلسرائيلية 
قائما  كــان  الــذي  الشاذ  للوضع  »تصحيحا  املستعاد  املقعد  يــرى  أن  بل  األفريقية، 
ب 

ّ
صادف تصريحا عربيا يعق

ُ
الوقت نفسه، ال ت منذ نحو عقدين«، بتعبيره. وفي 

املاثلة  العربية  الحقائق  أن  ذلــك  هاته.  اإلفريقية  الواقعة  من  استياء(  )أو  بامتعاٍض 
ستجعل تصريحا كــهــذا لــو نطق بــه أي مــســؤول عــربــي، أو مــوظــف رفــيــع )أو غير 
رفيع( في جامعة الدول العربية، كاريكاتيريا، ذلك أن نصف العرب أفارقة )من املهم 
نسى هذه البديهية(، وأن دولتني عربيتني في القارة، كبريني، السودان واملغرب، 

ُ
أال ت

أقدما في وداع رئاسة دونالد ترامب الواليات املتحدة، على إقامة عالقات طبيعية مع 
دولة االحتالل، ثم تتابعت األنباء عن زيــارات واتفاقيات متبادلة، غير قليل منها له 
العسكرية  أمني، بل إن وفــودا من االستخبارات واألجهزة األمنية واملؤسسة  طابع 
اإلسرائيلية تتقاطر إلى الخرطوم، في زيارات غير معلنة، وال تعرف بشأنها شيئا 
الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وتقتصر مداوالتها مع قيادات املكون العسكري 
النافذ في مجلس السيادة. ووقائع سودانية ومغربية، في موازاتها تحالفات إماراتية 
انتقاد عربي رسمي النضمام  مع إسرائيل، وأخــرى ذيلية بحرينية، ال تجعل ألي 

الدولة العربية إلى االتحاد األفريقي عضوا آذانا تسمعه.
وأيـــا كــان الــحــال، فــإن واقــعــة الخميس املــاضــي األفــريــقــيــة هــاتــه تحسب واحـــدا من 
دول  مع  اإلسرائيلية  العالقات  بشأن  غزيرة  بتفاصيل  موصولة  مسيرة  تمثيالت 
القارة السمراء، منها، تعجال هنا، أن هذه العالقات كانت تتسارع مع تسارع تدهور 
الحال العربي، وتآكل ما سمي »التضامن العربي«، أو الحس العربي الرسمي الواحد. 
إلــى اإلعـــالن عــن أي  بـــادرت  لــو  الـــدول األفريقية تستشعر حرجا باهظا  كانت كــل 
تواصل مع دولــة االحتالل من أي نــوع، بعد حــرب 1967 وسيما بعد حــرب 1973، 
الــدول، حتى إذا صــارت »كامب  وإن كانت ثمة عالقات سرية جيدة مع بعض هــذه 
أوسلو،  اتفاقيات  ملا استجّدت  ثم  آخــر.  وارد  بتنا في  الساداتية في 1978،  ديفيد« 
بالعالقات  املجاهرة  باتت  الراهنة،  القيعان  إلى  أخــذه  إلى ما  العربي  الوضع  وتــردى 
الوثيقة مع إسرائيل بديهيا، سيما أن دوال أفريقية كانت تسدد فواتير خدمات أمنية 
وتسليحية قدمتها لها دولة االحتالل في غضون قالقل وتمردات واضطرابات. وفي 
البال أن دولة جنوب السودان بادرت، فور قيامها في عام 2011، إلى إقامة العالقات 
الدبلوماسية الكاملة مع تل أبيب .. أما عن إثيوبيا وكينيا وأوغندا وأريتريا فلملف 
»األمــن  طويال  سميناه  ما  على  الخطورة  وشديد  التفاصيل،..  ثقيل  العالقات  هــذه 

القومي العربي«.

بسمة النسور

بعد غياب أكثر من 25 عامًا عن خشبة املسرح، تخللتها أحداث كبرى في حياتها، 
في  أقعدها شبه مشلولة  ما  إلــى كسر ظهرها،  أّدى  لحادث سير  تعّرضها  ســواء 
الفراش سنوات طويلة، ثم صراعها املرير مع مرض السرطان في الفّك، وكاد يقضي 
عليها، تعود الفنانة املصرية شريهان في مسرحية استعراضية بإمكانات إنتاجية 
النص سيرة حياة  الباجوري. يتناول  العدل وإخــراج هــادي  تأليف مدحت  ضخمة، 
كوكو شانيل، مصّممة األزياء الفرنسية الشهيرة وامللهمة الكبيرة في عالم األزياء، 
وبفضل  املــلــجــأ.  فــي  الحياكة  مت 

ّ
تعل يتيمة،   

ً
مــشــّردة  

ً
مــعــدمــة بـــدأت حياتها  والــتــي 

نت من تخليد اسمها في التراث 
ّ
موهبتها الكبيرة وشغفها وإيمانها بنفسها، تمك

اإلبداعي اإلنساني من أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. 
كانت قصة شانيل اختيارًا في منتهى الذكاء، وضربة معلم من القائمني على العرض 
التي حققتها  البصرية  املتعة  بالجماليات، سواء لجهة  الحافل  املدهش،  االستثنائي 
بتفاصيلها  الثالثينيات  بــاريــس  روح  اســتــحــضــرت  وقـــد  الــبــديــعــة،  السينوغرافيا 
الــصــغــيــرة، كــذلــك املــوســيــقــى الــســاحــرة املــصــاحــبــة لــلــعــرض، ومــجــمــوعــة الــرقــصــات 
املصّممة بإتقان كبير، كي تعّبر عن الحدث. أّدتها شريهان مع فريق من الراقصات 

والراقصني بمهارة نادرة الحدوث.
الجمهور،  إعجاب  األولــى  بالدرجة  الجسد  أداء  اعتمدت على  التي  املسرحية  حــازت 
ــاريـــخ املــســرح  ــم يـــحـــدث فـــي تـ ــرٌض مــخــتــلــف، لـ ــ ـــهـــا عـ

ّ
ووصـــفـــهـــا نـــقـــاد كـــثـــيـــرون بـــأن

العاملية،  املسرحية  الــعــروض  ملواصفات   
ٌ

مطابق الــعــرض  أّن  والــحــق  االســتــعــراضــي. 
لناحية الفخامة واإلبهار. بلغت مدة املسرحية ساعتني، تنصلت فيها شريهان من 
اذ روح كوكو شانيل، تلّبستها مثل جنيٍة 

ّ
ذاتها، خلعتها جانبًا، وتقّمصت بشكل أخ

ذابت فيها تمامًا، وتماهت مع الشخصية في لحظات فرحها العابرة، وفي عذاباتها 
م املجد، وخذالنها في الحّب الذي جرح قلبها مرارًا.

ّ
وخيباتها الكثيرة وصعودها سل

كانت البداية الذكية ملفتتح املسرحية الفتة في املشهد األول، حني تقترح الجّدة على 
حفيدتها أن تروي لها قصة ما قبل النوم. تعّبر الصغيرة عن سأمها من قصص 
األميرة النائمة وسندريال، وترفض ذلك النوع التقليدي الخامل من القصص، حيث 
 من خالل الرجل املنقذ، لتشرع الجّدة 

ّ
األميرة جميلة ومستلبة، وخالصها ال يأتي إال

في رواية قصة كوكو شانيل، املرأة القوية التي صنعت مجدها بالكّد والكفاح والعناد 
 حرفيًا عن 

ً
والطموح والصبر. وعلى الرغم من أّن الكاتب أوضح أّن النص ليس نقال

الرئيسية من حياة كوكو شانيل،  مادة علمية وثائقية، فقد المس بأمانة املفاصل 
 ومقنعًا وممتعًا. 

ً
واستثمرها في إثراء العرض املسرحي الذي جاء متكامال

فرح الجمهور واشتعل املسرح بالتصفيق، حني أطلت شريهان، الخمسينية الجميلة، 
ة والصلبة في آن، بكامل بهائها، مخلصة ملاضيها الفني املتنوع الذي أمتعنا 

ّ
الهش

في زمن جميل، من خالل الفوازير، وفي مسرحية »سك على بناتك« مع الراحل فؤاد 
أبهرتنا وانتزعت  املهندس، حني كانت في قمة حيويتها وشبابها وشقاوتها. كما 
»الــطــوق  مــلــتــزمــة، مــثــل  ــاّدة  أفـــالم جــ االعـــتـــراف بمكانتها ممثلة مــن وزن ثقيل فــي 
الدرامي األلم  ف اختفاؤها القسري عن املشهد 

ّ
البلح«. وقد خل واإلســـوارة« و»عــرق 

والحسرة في نفوس محبيها، قبل أن تنبثق كعنقاء عصية على االحتراق من جديد، 
 عن مباغتتنا 

ّ
في هذا العرض املدهش، ولتجّدد إيماننا بسخاء الحياة التي ال تكف

بخيوط   
ً
أّن شريهان ظلت ممسكة العني  بــأم  لنرى  واليقني،  واألمــل  الفرح  بلحظات 

 ما مّر بها من أهوال، ولكي نجّدد اإليمان بأثر الفن، 
ّ

لعبة الحياة، على الرغم من كل
باعتباره الترياق والعزاء والخالص. 

مرتجلة،  كلمة  وفــي  العربي.  املــســرح  فــي  نقطة مضيئة  »كــوكــو شانيل«  مسرحية 
التي غلبتها، قالت فيها: »سالم  تــداري دموعها  خاطبت شريهان جمهورها، وهي 
على الطيبني الذين كلما اهتّز جدار روحي أسندوه. لم أختر طريق األلم الذي وجدت 

ي رضيت وارتضيت وصبرت ونلت، بفضل محبتكم ودعمكم«. 
ّ
نفسي فيه، لكن

سامح راشد

ه موسم محاكمة »23 يوليو« في مصر، إذ ينشب سنويًا جدال حاد بني أنصار 
ّ
إن

يوليو )الناصريني منهم خصوصًا( ومنتقدي التركة الثقيلة التي خلفتها دولة يوليو، 
وما زالت بصمتها حاضرة. ال يمكن إنكار أّن »23 يوليو« محطة فاصلة في تاريخ 
 أّن آفة العرب عند مراجعة التاريخ وتقييم األحــداث هي التعميم 

ّ
مصر املعاصر، إال

 من عند الله، ال يأتيه الباطل من 
ً
ال زَّ

َ
والشخصنة. فإما هو نظام مثالي كما لو كان ُمن

بني يديه وال من خلفه، أو شّر ُمطلق ورجٌس من عمل الشيطان.
 حدث ابن عصره 

ّ
هناك طرائق ومناهج لقراءة التاريخ وتقييمه. ونقطة البدء أّن كل

ووليد سياقه، وال يمكن تقييمه بمقاييس أو مفاهيم ومبادئ عصر آخر سابق أو 
أّن األمــور تقاس بنتائجها، وليست فقط بمفاعيلها اآلنية، وهو ما  الحــق. صحيٌح 
يستلزم زمنًا تتبلور خالله النتائج، فالثورة الفرنسية استغرقت بضع عشرات من 
لكن،  حاليًا.  املشهودة  العميقة  نتائجها  وتتشكل  تأثيرها  يتبلور  أن  قبل  السنني، 
ما  ما تحقق على  قياس  التاريخ هي  املوضوعية في محاكمة  البوصلة  دائمًا   

ّ
تظل

التقييم  لم تكن متوقعة. وإلثــراء عملية  أّي تداعياٍت أخــرى  كــان مستهدفًا، ورصــد 
واملراجعة، يتم استدعاء أّي مدخالٍت مصاحبة أو أحداث زامنت الفترة محل التقييم، 
والسير  الشهادات  تلك  أّن  من  الرغم  وعلى  ومعاصريها.  أطرافها  وكذلك شهادات 
ها أيضًا تقّدم معلومات وتفسيرات ألحداث قد ال تتكشف 

ّ
قد ال تكون محايدة، فإن

أبعادها من دون ما حكاه عنها أصحابها، أو من كانوا طرفًا فيها ولو بشكل غير 
أفــراد من  الناصر، كشفت شهادات  مباشر. في ما يتعلق بمصر تحت حكم عبد 
نخبة الحكم وقتها عن تفاصيل ومالبسات أحداث مهمة، ولوال تلك الشهادات لظلت 
 الكتاب الشهير لعضو مجلس قيادة الثورة، خالد محيي 

ً
خفية إلى األبد، منها مثال

الدين، الذي تضمن وقائع شديدة الخطورة عن توّرط عبد الناصر في ترتيب بعض 
األحــداث والعمليات، بغرض تخويف املصريني من غياب األمن ونزع أي تفكير في 
املطالبة بالديمقراطية من العقل الجمعي. والالفت أّن محيي الدين لم يكن وحده الذي 
كشف علنًا عن هذا املنحى في طريقة عبد الناصر في الحكم وإدراكه كيفية تطويع 
إرادة املصريني، فقد روى آخرون ممن كانوا في مطبخ الحكم وقتئذ الوقائع نفسها 

بالتفاصيل ذاتها، منهم كمال الدين حسني، وعبد اللطيف بغدادي، وغيرهما.
تلك هي املعضلة الرئيسة التي تواجه أّي تقييم موضوعي ملصر في عهد عبد الناصر 
أو »نظام يوليو« وهي غياب األساس العلمي وافتقاد املنهجية التاريخية. وهي معضلة 
ظلت قائمة خالل عهدي أنور السادات، وحسني مبارك، قبل أن تضاف إليها صعوبة 
أخرى في العهد الحالي. وهي التشويش وااللتباس بني النظام الحالي الذي يقتدي بل 
 من 

ً ّ
يستنسخ »نظام يوليو« والنسخة األصلية منه. ويزيد التشويش ضبابية أّن كال

»أنصار يوليو« وخصومه يعتبرون النظام الحالي امتدادًا له، بإيجابياته عند هؤالء 
وسلبياته لدى أولئك، فيما النظام نفسه يرسل إشاراٍت متضاربة، تؤكد تاّرة انتماءه 
»دولة يوليو« وأنه خرج من عباءتها، وتاّرة أخرى تنفي هذا االنتماء تمامًا.  ووالءه لـ
واستلهام  يوليو«  »نظام  بالفعل عقل  الحالي  النظام  استحضار  النظر عن  وبغض 
روحه، فإّن أّي محاولة لتقييم »23 يوليو« بعد 69 عامًا، سرعان ما تختلط وتتأثر 

بالوضع الراهن واالنطباعات السائدة عنه بوجهيها اإليجابي والسلبي. 
عن  حتى  يبتعد  بــل  مــوضــوعــي،  تقييم  أّي  عــن  بعيدًا  فقط  ليس  املشهد  ويصبح 
فــي مــا هو  التمجيد واملــديــح  إلــى سلسلة مــن  »يــولــيــو« وتمجيدها، فيتحّول  إحــيــاء 
قائم، واملبالغة في ما هو مزعوم، استنادًا إلى تصّورات ووعود »يوليو« وشعاراتها. 
واملضحك املبكي أّن تلك الوعود املتشابهة التي يعاد إنتاجها، ويتشدق بها حواريو 

النظام الحالي، لم يحقق »نظام يوليو« نفسه أّيًا منها.

إسرائيل في االتحاد األفريقي شريهان والعودة البارعة

محاكمة 23 يوليو
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آراء

عبد الدين حمروش

 )1(
وردت عبــارة فــي خطــاب ياســر عرفات، أمام 
عــام  فــي  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
مــن  األخضــر  الغصــن  تســقطوا  »ال   :1974
يــدي«. قــال الزعيــم الراحــل العبــارة، وكّررها 
الوضــع  اســتحضار  تــّم  كلمــا  مــرات.  ثــاث 
اللبنانــي املتفاقــم، اليــوم، وردت علــى الذهن 
فــي  تلــك.  عرفــات  عبــارة  بالطبــع(  )ذهنــي 
يمكــن  الــوارد،  التداعــي  لتفســير  محاولــة 
الزيتــون.  غصــن   

ّ
محــل األرز  غصــن  إحــال 

أقــدر  لتكــون  رموزهــا  تصطنــع  الشــعوب 
وكينوناتهــا.  هوياتهــا  عــن  التعبيــر  علــى 
الزيتــون أنســب للحالــة الفلســطينية، بينما 
األرز أنســب للحالــة اللبنانيــة، بالنظــر إلــى 
 واحد منهمــا، جغرافيًا وتاريخيًا 

ّ
ســياق كل

وثقافيــًا وسياســيًا. ولذلــك، لــم يكــن غريبــًا 
أن تســتوطن شــجرة األرز النشــيد الوطنــي 
»مجــده  التاليــة:  العبــارة  فــي  كمــا  للبنــان، 
أرزه، رمــزه للخلــود«. هــل كان األرز شــجرة 
لبنان الوحيدة؟ ثم هل كان لبنان وحده من 

تنبت فيه هذه الشجرة؟
طبيعتــه  فــي  األرز،  عــن  معــروف  هــو  مــا 
 
ّ
أن يبــُدو  وإن  ــر.  ُمعمِّ شــجر  ــه 

ّ
أن ووجــوده، 

الحالــي  ولبنــان  حديثــة،  النشــيد  كتابــة 
 جــذور الشــعب اللبنانــي عريقــة، 

ّ
حديثــًا، فــإن

املتنوعــة.  الحافــل، وثقافتــه  تاريخــه  ومعهــا 
 فــي لبنــان، بفعــل 

ً
 األرز أضحــى قليــا

ّ
ومــع أن

 مــا يتهّدد 
ّ
ــرات البيئــة والجغرافيــة، فــإن ُمتغيِّ

الُبعــد الرمــزي لــألرز، باعتبــاره رمزًا ملجد أمة 
ــت الوطــن وتاشــيه. 

ُّ
وخلــود شــعب، هــو تفت

لذلــك، يمكــن العــودة إلــى عبــارة عرفــات، علــى 
أســاس اســتعارتها، وتحويرهــا بمــا يتــاءم 
عبــارة  كانــت  ومثلمــا  اللبنانيــة.  والحالــة 
 إلى جميع األمم، 

ً
هة الزعيم الفلســطيني ُموجَّ

رة: ال  حــوَّ
ُ
كذلــك تكــون االســتعارة الجديــدة امل

تســقطوا غصــن األرز. هــذه الشــجرة الخالــدة 
هــذه  فــي  وعطــاء،  ونــور  حيــاة  رمــز  هــي 
الصحــراء املمتــدة مــن املشــرق العربــي. لذلــك، 
هــا إلــى  فتــرض، هنــا، ُموجَّ

ُ
يغــدو الخطــاب امل

أمــة مــن األمــم األخــرى.  أّي  أكثــر مــن  العــرب، 
الرســالة املباشــرة، هنــا، مفاُدهــا: ال تســقطوا 

لبنان من أجنداتكم وحساباتكم.
كان لبنان الحديث، على األقل، مشرق العرب. 
علــى  فضــل  فيــه  كان  الــذي  األكبــر،  رصيــده 

أمجد أحمد جبريل

فــي خضــم »التغّيــرات« التي تشــهدها منطقة 
الخليــج العربــي، جاءت زيارة ســلطان ُعمان، 
هيثــم بــن طارق، إلــى مدينة نيوم الســعودية، 
ــرًا 

ّ
11 و12 يوليو/تمــوز الجــاري، لتقــّدم مؤش

إضافيــًا، علــى طبيعــة السياســات الخليجيــة 
»الجديــدة« فــي هــذه املرحلــة التــي تشــير إلــى 
احتمــال زيادة مســاحة الحركة الدبلوماســية 
علــى  القائمــة  الُعمانيــة،  السياســة  أمــام 
»املنفتــح«  الدبلوماســي  النهــج  اســتمرارية 
علــى كل األطــراف اإلقليميــة والدوليــة، ســعيًا 
سياســية«،  »تفاوضيــة/  حلــول  إيجــاد  إلــى 
خصوصــًا  اإلقليميــة،  الخليجيــة/  لألزمــات 
هــذا  وفــي  اإليرانــي.  النــووي  وامللــف  اليمــن 
اإلطــار، ثمــة ثــاث ماحظــات حــول التقــارب 
املحتملــة  وانعكاســاته  الُعمانــي،  الســعودي 

على الخليج واليمن والشرق األوسط:
تتعلق املاحظة األولى باستفادة مسقط من 
متغيــرات السياســة األميركيــة، بعــد وصــول 
األبيــض،  البيــت  إلــى  بايــدن  جــو  الرئيــس 
امللفــن،  نحــو  الدبلوماســية  وتوجهاتــه 
ضمنــًا  تنطــوي  والتــي  واإليرانــي،  اليمنــي 
علــى تقليــص دور أبوظبي في اليمن وأغلب 
القضايــا اإلقليميــة، علــى الرغــم من حرصها 
التطبيــع  تعميــق  تســريع/  علــى  الشــديد 
الدبلوماســي مــع إســرائيل. ويبــدو أن اتهــام 
وزارة العــدل األميركيــة امللياردير توم باراك، 
ترامــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس  حليــف 
اإلماراتــي  األعمــال  رجــل  اتهــام  عــن   

ً
فضــا

تســجيل  بعــدم  الشــّحي،  ســلطان  راشــد 
األجنبــي  الوكيــل  الئحــة  ضمــن  نفســيهما 
بموجــب قانــون »فــارا« )FARA(، الذي ينظم 
عمل جماعات الضغط في الواليات املتحدة، 
لوبيــات  لتأثيــر  بتــآكل  إيذانــًا  ســيكون 
تضــاؤل  يؤكــد  مــا  واشــنطن،  فــي  اإلمــارات 
الســابقة،  أبوظبــي  أوراق  بعــض  صاحيــة 
فــي التأثير على السياســات األميركية تجاه 

الخليج والشرق األوسط.
وفــي ســياق مقــارن مــع »الحالــة اإلماراتيــة«، 
واســتمرارية  ُعمــان  مكانــة  يؤكــد  مــا  ثّمــة 
دورها الجيواستراتيجي في منطقة الخليج 
العربي، استنادًا إلى مميزات إرثها التاريخي 
البحريــة  وســواحلها  الجغرافــي  وموقعهــا 
الطويلــة، وارتباط أمنهــا وتجارتها تاريخيًا 
بالصراعات البحرية )في بحر العرب، وشرق 
مــن  أكثــر  الهنــدي(،  املحيــط  وغــرب  أفريقيــا، 
ارتباطهــا بصراعــات شــبه الجزيــرة العربيــة، 

َمها«. وفي استعارة لزكي 
ِّ
ه كان »معل

ّ
األمة، أن

عنــوان  صيغــة  فــي  جــاءت  محمــود،  نجيــب 
يســّميه  عمــا  نقــرأ  »املتأخــرة«  كتبــه  ألحــد 
»الشرق الفنان«. هذا الشرق املشرق املتوهج، 
لبنــان.  هــو  تكــون مطابقــة،  نظــر  مــن وجهــة 
نــا، وبالتالــي  ــه الشــعب الــذي يصــون تنوعَّ

ّ
إن

ه مركز 
ّ
، عن تشابهنا. إن

ً
يبتعد بنا، ولو قليا

بــِدع. من 
ُ
تعّددنــا املتنــوع، وبــؤرة اختافنــا امل

»الشــوام«  ومــن  اللبنانيــن،  مــن  يترّســم  لــم 
بصفــة عامــة، املســالك األولى إلــى »النهضة«؟ 
كانــت  أيــن  حينئــذ؟  والغــاز  النفــط  كان  أيــن 
بعــض  صــار  التــي  نعــة« 

َ
صط

ُ
»امل إســرائيل 

خذها ِقبلة »ِحمى« اليوم؟
ّ
العرب يت

)2(
مــن  أســداه  بمــا  للبنــان،  مدينــون  العــرب 
والصحافــة.  والفنــون  األدب  فــي  »دروٍس«، 
مــن  أســدى  بمــا  مدينــون  هــم  ذلــك،  وفــوق 
»فواتير« الدم، تلك املرتفعة أكثر من غيره، في 
الدفــاع عــن الحقــوق العربيــة، ومــا زال. لذلــك، 
من واجب العرب أن يؤّدوا بما هو زائل )املال( 
 )الثقافــة(. فمــن انقــاب الحــال 

ً
مــا ليــس زائــا

الدراماتيكي أن يعيش الشعب اللبناني عوزًا، 
بــل أن يتضــّور مواطنــوه جوعًا. فــي اعتقادي، 
ن. مكانه 

ّ
 لكي ُيبدع ويتفن

ّ
ما ُوجد اللبناني إال

هــا هنــا، ضمــن قبائــل األمــة وشــعوبها، فنانًا 
مــًا. هــل هنــاك رســالة أنفس مــن هاته في 

ِّ
وُمعل

بــل؟ تلــك الرســالة التــي يتقنهــا اللبنانــي، 
ُّ
الن

ــه. لقــد  فــي أدبــه، وموســيقاه، فــي طبعــه، وُرِقيِّ
ــل لبنان، منــذ بداية التاريخ الحديث، بؤرة 

ّ
َمث

 
ّ

 تعّدد العرب وتنوعهم ظا
ّ

العالم العربي. كل
 في أصغر 

ّ
يجتمعان في أرضه وشعبه. ذلك أن

»نقطــة« جغرافيــة تلتقــي قبائلنــا وشــعوبنا، 
 طبائعها وأمزجتها. هذا التعّدد املتنوع، 

ّ
بكل

الفريــد واألصيــل، هــو مــا كان يســتديم »ســّر« 
التعــّدد  هــذا   »

ّ
»رق مــا 

ّ
وكل وســحره.  لبنــان 

ثقافيــًا وحضاريــًا،  غنــى  بــأن صــار  املتنــوع، 
 

ّ
ارتقــى فــي »ســلم« التعايــش والتحضــر، ودل
وبالتالــي،  وانفتاحهــا.  األمــة  حيويــة  علــى 
ميلهــا نحــو العيــش املشــترك. لبنــان العربــي 
هــو الــذي كان »ُيــدوزن« إيقــاع العــرب. ويــوم 
 امليزان، أضحى باقي العرب يتســابقون 

ّ
اختل

إلى »دوزنة« إيقاع لبنان. وهنا، تتعّن إحدى 
لــم يعــد ذلــك  أكبــر معضــات لبنــان الحالــي. 
م العصبي، 

ّ
»لبنــان« املعلــم الفنان، بــل املتعل الـ

 لبنــان 
ّ

املســتعصي، املتطــّرف. وفــي هــذا، كــف
عــن منــح العــرب دروســه فــي فــن الحيــاة، أي 

نقطــة  تكــون  أن  إلــى  املحصلــة،  فــي  أّدى،  مــا 
ارتــكاز مهمــة فــي الخليــج والشــرق األوســط؛ 
مســقط،  دور  تصاعــد  يعكــس  نحــٍو  علــى 
الدوليــة  الحــروب واألزمــات  إّبــان  خصوصــًا 

واإلقليمية.
تاريخيــًا، احتفظــت ُعمــان بعاقــات جيدة مع 
الواليات املتحدة؛ إذ أبرم السلطان سعيد بن 
ســلطان بــن أحمــد البوســعيدي مع واشــنطن 
 .1833 عــام  والتجــارة«  الصداقــة  »معاهــدة 
والعاقــات  الصداقــة  »معاهــدة  جــاءت  ثــم 
 ،1958 عــام  القناصــل«  وحقــوق  االقتصاديــة 
بــن تيمــور. وفــي  الســلطان ســعيد  فــي عهــد 
أعقــاب الثــورة اإليرانيــة والغــزو الســوفياتي 
الصداقــة  معاهــدة  علــى  وردًا  ألفغانســتان، 
والتعــاون بــن اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 
أبرمــت   ،1979 عــام  الســوفياتي  واالتحــاد 
الســلطان  عهــد  فــي   ،1980/6/4 فــي  مســقط 
ســهل للواليــات 

ُ
 ت

ً
قابــوس بــن ســعيد، اتفاقيــة

املتحدة استخدام املرافق الُعمانية العسكرية 
فــي ثمريت وخصب ومصيرة؛ إذ اســتخدمت 
فــي  مصيــرة،  قاعــدة  األميركيــة  الطائــرات 
عملية تحرير الرهائن من السفارة األميركية 

في طهران.
وعلى الرغم من وقوع أزماٍت وحروٍب إقليمية 
خطرة على مقربة من الســلطنة، )مثل الحرب 
العراقية اإليرانية 1980- 1988، وحرب تحرير 
للعــراق  األميركــي  والغــزو   ،1991 الكويــت 
ــت الدبلوماســية الُعمانيــة 

ّ
2003(، فقــد اختط

عاقاتهــا  تطويــر  فــي  املتــوازن«،  »نهجهــا 
فــي  الخليــج والــدول ذات املصلحــة  مــع دول 
اســتقرار األوضــاع فــي الخليــج، ونشــطت فــي 
القيــام باتصاالٍت ثنائيٍة وتحّركات جماعية، 
واملشــاركة في املســتويات الدنيا من التعاون 
اإلقليمي، مع االستمرار في الدعوة إلى إقامة 
مســتوياٍت أعلــى مــن العمــل املشــترك، إضافــة 
إلــى الحفــاظ علــى عاقــات متوازنــة مــع دول 
املنطقــة كلهــا، علــى أســاس احتــرام الســيادة، 
وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 

األخرى.
بالسياســات  تتعلــق  الثانيــة،  املاحظــة 
املصالحــة  قمــة  منــذ  »الجديــدة«،  الســعودية 
الخليجيــة، فــي الُعــا، 5 يناير/كانــون الثاني 
املاضــي؛ فثّمــة مــا يشــير إلى انتقــال الرياض، 
الصراعــات  تهدئــة  مرحلــة  إلــى  تدريجيــًا، 
اإلقليمية، بسبب تزايد كلفتها »االستنزافية«، 
 
ً
ســيما الصــراع علــى اليمــن الــذي يبــدو مقبا
علــى عمليــة »إعــادة تعريــف«، ليكــون صراعــًا 
بــن أطــراٍف يمنيٍة داخليــة، مع »إعادة ترتيب 

العيش املتعّدد املشــترك. لقد كنا نغبط لبنان 
علــى تعــّدده، في رســاالته ومذاهبــه وإثنياته. 
أما اليوم، فبتنا نحمد الله، نحن باقي العرب، 

ضجرة والقاتلة.
ُ
على »واحديتنا« الرتيبة امل

)3(
حــن خرج ســعد الحريري، بعــد لقائه األخير 
بالرئيس ميشال عون، كانت نظراته الشاردة 
الجــّرة«  »انكســرت  لقــد  شــيء.   

ّ
كل تقــول 

لســان صــادق  علــى  جــاء  كمــا  الطرفــن،  بــن 
املوســوي في مقالة له. وبانكســار تلك الجّرة، 
يكــون لبنــان قــد أمعــن فــي كســر مــا تبقــى مــن 
جــراره. كــم تبقــى لــه، اآلن، مــن جــّرٍة ســليمة؟ 
فــي وصــف فشــل اللقــاء، الــذي كان موضوعــه 
الخارجيــة  وزيــر  قــال  الحكومــة،  تشــكيل 
اللبنانــي  »االقتصــاد   

ّ
إن بلينكــن،  األميركــي، 

فــي حالــة ســقوط حــر«. وقــد ذهبــت صحيفــة 
»لوفيغــارو« الفرنســية، قبــل بضعة أيام على 
الذكرى األولى، النفجار ميناء بيروت املزلزل، 
وحتــى  حــّر،  ســقوط  فــي  ــه 

َّ
ُكل لبنــان   

ّ
أن إلــى 

االنفجــار،  علــى  مــرت  ســنة  طّيــار.  دون  مــن 
وتســعة أشــهر مــن دون خــروج الحكومــة إلــى 
الوجــود. وبــدل أن يوقــظ االنفجار املســؤولن 
اللبنانيــن، بحكــم الزلــزال املدمــر الذي أصاب 
البــاد والعبــاد، اســتمّر الجمــود السياســي، 
واســتمّرت معــه مأســاة عمــوم الشــعب. كانــت 
حادثــة االنفجــار بمثابــة اختــزال للتراجيديــا 
اللبنانية: الفساد، الفشل، األنانية، الامباالة، 

االنتحار.
املســؤولن  ألســنة  علــى  يجــري  مــا   

ّ
كل

بهــم، 
َ
وُرت مســتوياتهم  بجميــع  اللبنانيــن، 

بــدون أي مصداقيــة. مــا معنــى  هــو حديــث 
بــري عــن اعتــذاره عــن تلقــي  ــر نبيــه  أن ُيعبِّ
م 

َّ
تهانــي عيــد األضحــى، وهو من هو في ُســل

يبعــث  أن  معنــى  ومــا  الدولــة؟  مســؤوليات 
الرئيــس عــون األمــل فــي نفــوس اللبنانيــن، 
 »معضلة« تشــكيل الحكومة قريبًا؟ هل 

ّ
بحل

ســع لصبــر اللبنانيــن، بعــد 
َّ
مــا زال هنــاك ُمت

العــودة  فــي حياتهــم؟  ســنة تبــدو األصعــب 
ــر« اللقــاء، بــن عــون والحريــري، 

َ
إلــى »َمْحض

تختصــر داللــة التحــّدي القوي بــن الرجلن. 
كمــا  املحضــر،  ذلــك  تضمنــه  مــا  بعــض  فــي 

نشرته بعض املواقع:
- الحريــري: فخامــة الرئيــس، أنــت تقــول لــي 

اعتِذر.
 اعتِذر. 

ْ
ل

ّ
- عون: إيه، تفض

- الحريــري: أنــت متأّكــد، يا فخامة الرئيس، 

أوزان القــوى الخارجيــة«، املتدخلة في الشــأن 
اليمنــي، خصوصــًا اإلمــارات، فــي ظــل انكفــاء 
أغلــب الاعبــن اإلقليميــن والدوليــن، علــى 
شــؤونهم الداخليــة، بهــدف مواجهة تداعيات 

جائحة كورونا، سيما االقتصادية منها.
نيــوم  »دبلوماســية  هــو  هنــا  الجديــد 
توجهــات  علــى  ترتكــز  التــي  الســعودية« 
سياســية/ اقتصاديــة/ ســياحية/ ترفيهيــة، 
محمــد  العهــد،  ولــي  مشــروع  علــى  قائمــة 
وروحهــا   ،»2030 »رؤيــة  ســلمان،  بــن 
اســتراتيجية  وضمــن  »النيوليبراليــة«. 
مدينــة  تلعــب  الســعودية،  العامــة  العاقــات 
 للقــوة الناعمة، بما يعيد 

ً
»نيــوم« دورهــا أداة

واالســتثمارية  الخارجيــة  الصــورة  رســم 
 عن اســتقطاب املستثمرين 

ً
للســعودية، فضا

واالقتصاديــن،  الدبلوماســين  والشــركاء 
أم  أوروبيــة،  ودول  وإســرائيل  أميــركا  ســواء 
روســيا، أم الصــن وباكســتان. .. وعلــى الرغــم 
مــن تلكــؤ الريــاض فــي التطبيع الدبلوماســي 
بعيــدة  تكــن  لــم  فهــي  االحتــال،  دولــة  مــع 
عتهــا كل مــن 

ّ
عــن اتفاقــات التطبيــع التــي وق

اإلمــارات والبحريــن والســودان واملغــرب عــام 
مشــروع  ازدهــار  تصــور  يصعــب  إذ   ،2020
»نيــوم« مــن دون »انفتــاح« ســعودي وعربــي 
علــى إســرائيل، يقــّوي عمليــة إدمــاج األخيــرة 
األوســط،  الشــرق  فــي  اإلقليمــي  النظــام  فــي 

أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
ثّمــة ثاثــة دوافــع وراء تســريع »دبلوماســية 
نيــوم الســعودية« فــي هــذه املرحلــة؛ تداعيات 
سياسات الرئيس بايدن على الخليج العربي 
أولويــة  ســيما  عمومــًا،  األوســط  والشــرق 
الدبلوماسية لدى إدارته، ونتائج االنسحاب 
بغيــة  والعــراق،  أفغانســتان  مــن  العســكري 
والروســي.  الصينــي  للصعوديــن،  التفــّرغ 
ثانيها تداعيات مفاوضات فيينا على إعادة 
تشــكيل العاقــة بــن واشــنطن وإيــران، علــى 
الرغــم مــن اســتعصاء االختــراق فــي جوالتهــا 
كيفيــة  الجميــع  يترقــب  إذ  املاضيــة؛  الســت 
تعامــل بايــدن مــع تصاعــد النفــوذ اإلقليمــي 
إليران، ودورها املزعزع لاستقرار في ملفات 
وأخيــرًا  واليمــن.  ولبنــان  وســورية  العــراق 
توجهــات بــن ســلمان البراغماتية، واكتشــاف 
التأثيــر،  فــي  الســعودية  القــدرات  حــدود 
»التصعيــد  خيــار  جــدوى  عــدم  خصوصــًا 
الشرســة،  اإلعاميــة  والحمــات  املفتــوح« 
ســواء ضد اليمن أم قطر أم الكويت، ما يعني 
أن ثّمــة عنصــرًا »إدراكيــًا« جديــدًا، دخــل علــى 
ترامــب  الريــاض، بمجــّرد خســارة  سياســات 

ك ال تريد 
ّ
قبل الوصول إلى قرار االعتذار أن

أن نعطــي أنفســنا مهلة تفكير...
- عــون: ال، مــا فــي لــزوم، وما في لزوم ترجع 

ُبْكرا )غدًا(.
كيفمــا كانــت »حقيقــة« املحضــر، واقعيــة أم 
 مجريــات 

ّ
متخيلــة، أمينــة أم ُمبتســرة، فــإن

األمــور ال تبتعــد عمــا يكون قــد جرى. هناك 
 واحٍد خلف ُمبادرته، ومن 

ّ
تقوقــٌع ذاتــي، كل

خلفهــا »جماعتــه«. وممــا يجعــل الصعوبــة 
شــديدة، فــي محاولــة للتخلــص مــن املــأزق 
ــم«، حســب 

َّ
ــه مــأزق/ عائــق »ُمنظ

ّ
الحالــي، أن

جــان  الفرنســي،  الخارجيــة  لوزيــر  وصــف 
مــة، 

َّ
نظ

ُ
إيــف لودريــان. ومــا أصعــب املــآزق امل

إلــى  منهــا،  التخلــص  فــي  الحاجــة،  بحكــم 

بــروز  يرجــع  وربمــا  األميركيــة.  االنتخابــات 
اســتعادة  إلــى  أيضــًا  نيــوم«  »دبلوماســية 
»الدولــة العميقــة« فــي الســعودية، توازناتهــا 
التوريــط  سياســات  طبيعــة  اكتشــاف  بعــد 
اإلماراتيــة فــي اليمــن خصوصــًا، وفــي العالــم 
العربــي عمومــًا، القائمة علــى تأزيم األوضاع 
بما ُيزيح منافســي أبوظبي، ويوّســع الفرص 
علــى  الســيطرة  عبــر  اإلمــارات،  دور  أمــام 
القرارين، السعودي واملصري، بكل تأثيرهما 

في العالم العربي.
تتعلق املاحظة الثالثة بانعكاسات التقارب 
وخليجيــًا  يمنيــًا  الُعمانــي،  الســعودي 
ز، علــى األرجــح، فــرص 

ّ
وإقليميــًا، والــذي يعــز

شــرعيًا«،  محليــًا  »العبــًا  الحوثيــن  تكريــس 
بحســب تصريــح املبعــوث األميركــي تيموثي 
 لتهدئــة امللــف اليمنــي، 

ً
لينــدر كينــغ، توطئــة

وتدعيــم دور الريــاض، فــي تقديــم املســاعدات 
املالية واإلنســانية واإلغاثية، ربما اســتعدادًا 
عــدة  نطــاق  فــي  القادمــة،  اليمنيــة  للتســوية 
أشــهر، بمــا يــؤدي لتخفيــض، وربمــا إيقــاف، 
الحوثيــن  جانــب  مــن  العســكرية  العمليــات 
صعوبــة  حقيقــة  تكريــس  مــع  والســعودية، 
إحراز أي طرف انتصارا عسكريا واضحا في 

الصراع اليمني.
مــن جانــب آخــر، قــد يعنــي دخــول ُعمــان إلــى 
 باملواقف األميركية 

ً
الساحة اليمنية، مدعومة

والدوليــة والســعودية، »إعــادة ضبــط إيقــاع« 
الحالــة اليمنيــة ومنع تحولها إلى »الفوضى 
الشاملة«، مع احتمال التضييق على األدوات 
املحليــة ملشــروع اإلمارات، ســواء كان املجلس 
املدخليــة  مليشــيات  أم  الجنوبــي  االنتقالــي 

والشــجاعة.  الواعيــة  الصلبــة،  اإلرادة 
سياســته  عــن  الحريــري،  عــن  قلنــا  ومهمــا 
 »اســتكبار« الرئيــس عــون 

ّ
وتوجهاتــه، فــإن

األخيــر  الســياق  آخــر.  بعــض  لعيــان  بــاٍد 
تــه  ُمســتعار مــن صــادق املوســوي، فــي قراء
رئيــس  شــوكة  كســر  هــا 

ّ
أن عــون  مبــادرة 

الحكومة »املسلم«.
مــن املــآزق التــي يمكــن أن يقــع فيهــا املتابــع 
للشــأن اللبناني الوقوع في الطائفية. املأزق 
نظــم« الــذي تّمــت اإلشــارة إليــه، آنفــًا، هــو 

ُ
»امل

السياســيون  هــم  هكــذا،  طائفــي.  ُبْعــد  ذو 
يمارســون السياســة، وفي إثرهم قد ينســاق 
املحللون السياســيون. اّدعاء النأي باللسان 
مــا تفضحــه  الطائفــي، ســرعان  ــس 

َ
ف

َّ
الن عــن 

بمجــّرد  التحليــل،  الحديــث/  مجريــات 
مــن  تفترضــه  ومــا  مــة«،  قدِّ

ُ
»امل مــن  االنتقــال 

نيــاٍت حســنة. ومــع ذلــك، املســؤولية الكبــرى 
تقــع علــى عون، من موقعه على رأس الدولة. 
الوضع اللبناني الكارثي، في ســقوطه الحّر 
فــي  التشــّدد  ذلــك   

ّ
كل يســتدعي  ال  املســتمر، 

موضــوع الــوزراء، الذيــن هــم »مــن حصتــي« 
أو »مــن حصتك«. 

فــاق 
ِّ
ات مــن  للخــروج  حاجــة  هنــاك  هــل 

الطائــف؟ مــا هــي واقعيــة ذلــك »الخــروج«، 
 وجــود نظــام أوليغارشــي طائفــي 

ّ
فــي ظــل

طاملــا  الــذي  »النهضــة«  لبنــان  مصالحــي؟ 
والسياســية،  الفكريــة  أدبياتــه  فــي  دعانــا، 
إلــى أن نكــون عربــًا، بــل عروبيــن أكثــر مــن 
 أن يســتمر طائفيــًا 

ّ
الــازم أحيانــًا، يأبــى إال

فــي نهجــه. ولئــن كانت املرحلــة قد نضجت، 
فليــس  »الطائــف«،  تبعــات  مــن  ــص 

ّ
للتخل

بالعــودة إلــى هيمنــة موقــع الرئاســة علــى 
مــا باالتجــاه 

ّ
باقــي املواقــع فــي الدولــة، وإن

واِطنــة. التقوقــع حــول 
ُ
إلــى دولــة املدنّيــة امل

الجماعــة،  حــول  ذلــك  خلــف  ومــن  الــذات، 
هــو  ُمفترضــْن،  وأمــان  حمايــة  عــن  بحثــًا 
ــم«. 

َّ
نظ

ُ
ي »العائــق امل ــر ملــا ُســمِّ خضــوع ُمدمِّ

مــن  إلــى  النهضــة«  مــو 
ِّ
»ُمعل يحتــاج  هــل 

مــن  الخــروج  إلــى  طريقهــم  فــي  يرشــدهم، 
يتــرّددون  هــل  الحالــي؟  الكارثــي  وضعهــم 
في عودة بلد األبجدية« إلى سيرته األولى 

)وغير البعيدة(: سويســرا الشــرق.
يمكــن  مــا  أفضــل  البلــد«...  يعــن  »اللــه 
بعــد  الحريــري،  عبــارات  مــن  بــه  االحتفــاظ 

اعتذاره عن تشــكيل الحكومة.
)كاتب مغربي(

إذ  إلــخ؛  الجنوبيــة..  األحزمــة  أم  الســلفية، 
ُيتوقــع أن تلجــأ واشــنطن، وعواصــم غربيــة 
أخــرى، إلــى الضغــط فــي هــذا االتجــاه، خوفــًا 
مــن بلــوغ اليمــن نقطــة »الاعــودة«، وتحويله 
بعــودة  تســمح  إقليميــة،  فوضــى  بــؤرة  إلــى 

تنظيمات جهادية مثل القاعدة أو داعش.
خليجيًا، سيكون لتقارب الرياض مع مسقط 
اإلمــارات  ســتضطر  حيــث  الحاســم؛  تأثيــره 
وهــذا  الريــاض،  مــع  خافاتهــا  تهدئــة  إلــى 
محمــد  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  زيــارة  مغــزى 
يوليو/تمــوز   19 فــي  الســعودية،  زايــد،  بــن 
الجــاري، وتأكيــده أن »الشــراكة بــن اإلمــارات 
خيــر  فيــه  ملــا  ومســتمرة  قويــة  والســعودية 
حصــول  أن  واألرجــح  واملنطقــة«.  البلديــن 
اإلمــارات علــى مكســب اقتصــادي يســمح لهــا 
بزيــادة حصتهــا اإلنتاجيــة مــن النفط، ضمن 
االعتــراف  مقابــل  جــاء  »أوبــك+«،  تحالــف 
باملكانــة السياســية للريــاض وتحالفهــا مــع 
موســكو الــذي ال يمكــن أن تتحــّداه أبوظبــي، 
كونه يجمع أكبر منتج ومصدر للنفط عامليًا.
وعلــى صعيــد إقليــم الشــرق األوســط، ثمــة ما 
فــي دعــم مواقــف  الريــاض  إلــى رغبــة  ــر 

ّ
يؤش

فــي  دبلوماســيًا،  أقلــه  والخرطــوم،  القاهــرة 
النهضــة  ســد  بشــأن  إثيوبيــا  مــع  خافهمــا 
وملئــه وتشــغيله. وبهــذا املعنــى، قــد تنشــط 
الدبلوماســية الســعودية فــي إطــار نــوٍع مــن 
الوســاطات وبــذل املســاعي الحميــدة، في هذا 
امللــف، وربمــا تعــود الســعودية، جزئيــًا، إلــى 

الحضور في امللف اللبناني أيضًا.
يبقى القول إن استمرارية التقارب السعودي 
السياســة  بمتغيــرات  مرتبطــة  الُعمانــي 
األميركيــة، ورؤيتهــا ألدوار القــوى اإلقليميــة 
الثــاث فــي الشــرق األوســط، إســرائيل وإيران 
وتركيــا. وثّمــة مــا يشــير إلــى أن إدارة بايــدن 
إقليميــًا،  وطهــران  أبيــب  تــل  موقعــي  ز 

ّ
تعــز

العربــي  االعتــدال  محــور  تنشــيط  وتحــاول 
مــع  األردنــي،  الســعودي  املصــري  القديــم 
اســتمرار واشــنطن فــي الضغــط علــى الطــرف 
التركي، لتقليص تفاهمات أنقرة مع موسكو، 
ســيما في امللفن، الســوري والليبي، أخذًا في 
»املرحلــة  هــذه  ســيناريوهات  أن  الحســبان 
االنتقاليــة« فــي الشــرق األوســط تبقــى ُحبلــى 
باحتمــاالت متعــّددة، ومنهــا احتمــال انزيــاح 
كل مــن إيــران وتركيــا نحــو عاقــاٍت أوثــق مــع 
ن الصيني«، املنافس الشرس للواليات 

ّ
»التن

املتحدة األميركية، ســواء على صعيد الشــرق 
األوسط، أم الصعيد العاملي إجمااًل.

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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زكريا الكمالي

الشــاردة  الــكاب  مــن  مجموعــات  أجبــرت 
أهالــي عــدد مــن املــدن اليمنيــة علــى وضــع 
ضوابــط صارمة لتحركات أطفالهم حفاظًا 
علــى أرواحهــم، فــي ظــل عجــز الســلطات املحليــة عــن 
أرقــام  تضاعــف  مــن  الرغــم  علــى  عليهــا  الســيطرة 
ب من عام إلى آخر. وبشــكل شــبه 

َ
املصابــن بــداء الَكل

فــي  خصوصــًا  الصحيــة،  املرافــق  تســتقبل  يومــي، 
بــداء  مــن املصابــن  اليمــن، عــددًا  محافظــات شــمال 
الكلب، من جراء تعّرضهم لهجمات من كاب شاردة 
 داء الكلــب ال تنتقــل 

ّ
تغــزو املــدن الرئيســية، علمــًا أن

عدواه بن البشر، مما يشير إلى الحجم الكبير لهذه 
الهجمات.

ويناشد سكان املدن، وخصوصًا العاصمة صنعاء، 
 لهذه الظاهــرة، وإنقاذ 

ّ
الســلطات املحليــة إيجــاد حل

أطفال األحياء الســكنية. ويقول بعضهم، في إشــارة 
ها تفوق عدد السكان. 

ّ
إلى كثرة أعداد هذه الكاب، إن

وبحســب مركز داء الكلب في املستشــفى الجمهوري 
في صنعاء، فقد بلغ عدد املصابن به خال النصف 
األول مــن العــام الجــاري أكثــر مــن ألــف إصابــة، وهــو 
املحيطــة  الجغرافيــة  باملنطقــة  قياســًا  مرتفــع  رقــم 

باملرفق الصحي الحكومي. 
 50 نحــو  تــرّدد  إلــى  التقديــرات  تشــير  وقــت  وفــي 
مصابــًا يوميــًا علــى مركــز داء الكلــب فــي املستشــفى 

 
ّ
أن الصحــة  وزارة  تؤكــد  صنعــاء،  فــي  الجمهــوري 
عــدد املصابــن بــداء الكلب يصل ســنويًا إلى 15 ألفًا، 
يمــوت منهــم نحــو 50 شــخصًا. وال تشــمل األرقــام 
املناطــق الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية املعترف 
بهــا دوليــًا، جنوبــي وشــرقي البــاد، والتــي ال تبــدو 
الشــاردة مســتفحلة كمــا هــي  الــكاب  فيهــا ظاهــرة 
الحــال فــي صنعــاء وبقيــة املناطــق الخاضعــة لنفوذ 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــن(، أي 11 محافظة من 

إجمالي 22 محافظة على مستوى اليمن.
الــكاب  النتشــار  رئيســية  بــؤرة  صنعــاء  وتعــّد 
الشــاردة علــى الرغــم مــن حديــث الســلطات الرســمية 
عــن إبــادة آالف الــكاب خــال العــام الجــاري، وذلــك 
ضمــن خطــة تهــدف للحفــاظ علــى ســامة املواطنن، 
تــراه  الســلطات   

ّ
لكــن إنســاني،  غيــر   

ّ
حــل ــه 

ّ
أن علمــًا 

ويقــول  املحيطــة.  الظــروف  لجميــع  نظــرًا  ضروريــًا 
محمــد الزريقــي، وهــو مــن ســكان مديريــة معــن فــي 
الشــاردة  الــكاب   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ صنعــاء 

تحولت إلى هم يؤرق السكان ويجعلهم محاصرين 
داخل منازلهم، خصوصًا في ظل ضعف االستجابة 
الرســمية ملعالجــة الظاهــرة بشــكل جــذري. يضيــف: 
»نظــرًا النقطــاع التيــار الكهربائــي واعتمــاد النــاس 
على إنارة خفيفة أمام أبواب منازلهم، يبدو التحرك 
 

ّ
 وســط األزقــة واألحيــاء أشــبه بمغامــرة فــي ظــل

ً
ليــا

املحليــة حمــات  الســلطات  الــكاب، وتنفــذ  انتشــار 
إبــادة مــن فتــرة إلــى أخــرى، عندمــا تتعالــى أصــوات 

السكان فقط.
 ســلطات صنعــاء نفــذت 

ّ
ويقــول ســكان محليــون إن

ويتحــدث  الشــاردة.  الــكاب  لقتــل  واحــدة  حملــة 
صنــدوق النظافــة والتحســن فــي صنعــاء عــن حجم 
الخطر الذي يهدد األطفال، وطالبوا بضرورة تنفيذ 
الكلــي علــى هــذه  القضــاء  أجــل  مــن  حمــات دوريــة 
الظاهرة وعدم الســماح بتكاثر الكاب. ويكشــف عن 
إبــادة نحــو 13 ألــف كلــب خــال الربــع األول من العام 
 حملته 

ّ
 إن

ً
الجاري فقط في عدد من املديريات، قائا

تواجه صعوبات مختلفة الستمرارها من جراء عدم 
توفر الســموم لقتل الكاب. وتشــير تقديرات رسمية 
إلــى أكثــر من 100 ألــف كلب في صنعاء وضواحيها، 
معظمهــا ناقــل لألمــراض الخطيــرة، وهــو رقــم ينــذر 
الكلــب  داء  لبرنامــح مكافحــة  بكارثــة صحيــة وفقــًا 

بصنعاء.
االنتشــار  صنعــاء  فــي  الرســمية  الســلطات  وتعــزو 
الكبيــر ألعــداد الــكاب الشــاردة إلــى توقــف عمليــات 
الثــاث  الحــرب  ســنوات  خــال  امليدانيــة  املكافحــة 
اإلماراتــي،  ـ  الســعودي  التحالــف  متهمــة  األولــى، 
باحتجــاز اللقاحــات املضــادة لــداء الكلــب والســموم 
الخاصــة بمكافحتهــا فــي مينــاء عــدن، قبــل اإلفــراج 

عنها الحقًا ضمن كميات من املبيدات الزراعية.
املحليــة  الســلطات   

ّ
إن النائيــة  املــدن  أهالــي  ويقــول 

تكتفــي بالتركيــز علــى املــدن الرئيســية فــي حمــات 
ليتــرك  فقــط،  الحضــاري  املظهــر  أجــل  مــن  اإلبــادة 

البقيــة فريســة للــكاب الشــاردة مــن دون توفيــر أي 
مــن  وهــو  الجنيــد،  محمــد  ويقــول  حمايــة.  وســائل 
محافظــة  مديريــات  إحــدى  ماويــة  مديريــة  ســكان 
بيئــة  باتــت  الشــعبية  األســواق   

ّ
إن اليمنيــة،  تعــز 

لهــا  ســبق  التــي  الشــاردة  الــكاب  النتشــار  خصبــة 
 
ّ
مهاجمــة عــدد مــن املواطنــن، خصوصــًا كبــار الســن
أثنــاء توجههــم أو عودتهــم مــن أداء صــاة الفجر في 

املساجد، إذ تكون الشوارع شبه خالية.
ويجــد ســكان املناطــق النائيــة صعوبــة فــي إســعاف 
الشــخص  صحــة  تتدهــور  مــا  وغالبــًا  املصابــن 
املصاب قبل الوصول إلى املرافق الصحية البعيدة. 

مجتمع
لقــي 124 شــخصًا علــى األقــل حتفهــم، وأصيــب خمســون آخــرون إثــر انهيــارات أرضيــة وفيضانــات 
ناجمــة عــن أمطــار موســمية غزيــرة فــي واليــة ماهاراشــترا غربــي الهنــد. ويســارع رجــال اإلنقــاذ مــن 
أجل العثور على ما ال يقل عن مائة مفقود. وقالت الناطقة باسم الحكومة سانديا جاروير، إن أكثر 
مــن 130 ألــف شــخص أنقــذوا مــن نحــو 900 قريــة متضررة في جميع أنحاء الوالية. وتقطعت الســبل 
بكثيرين على أسطح املنازل أو فوق حافات على طرق سريعة. وقالت القوات البحرية الهندية إنها 
)أسوشييتد برس( نشرت مروحيات إلجاء عالقن، وأرسلت فرق إنقاذ مع قوارب إلى املنطقة.  

انحرفت حافلة عن طريق سريع وتحطمت في كرواتيا، في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما أسفر 
عــن مقتــل 10 أشــخاص وإصابــة 45 آخريــن علــى األقــل، بحســب الشــرطة. ووقــع الحــادث قــرب بلــدة 
سافونســكي بــرود، علــى الطريــق الســريع الواصــل بــن العاصمــة زغــرب والحــدود الصربية. وقال 
قائد الشرطة املحلية فرانجو غاليتش، إن الحافلة كانت مكتظة وعلى متنها أكثر من 60 شخصًا. 
ووصف الحادث بأنه »من أســوأ الحوادث التي رأيتها على اإلطاق«. ونقل املصابون وعددهم 45 
)أسوشييتد برس( إلى مستشفى سافونسكي برود، علمًا أن إصابات 8 منهم خطيرة.  

كرواتيا: 10 قتلى و30 جريحًا إثر انحراف حافلةفيضانات الهند تقتل نحو 124 شخصًا

ألغــت منطقــة شــنغهاي التجارية الصينيــة واملناطق 
الســاحلية املجاورة جميع الرحالت الجوية، وأبطأت 
أو أوقفــت خدمــة قطــارات األنفــاق، وأغلقــت املتاجــر، 
كمــا جّمــدت الحركــة في مرفأي شــنغهاي ونينغبو، 
مــع وصــول اإلعصــار »إن-فا« إلى اليابســة. وذكرت 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون الصينية أّن اإلعصار وصل 
إلــى منطقــة بوتــو فــي مدينة تشوشــان، وهــي ميناء 

رئيســي فــي إقليــم تشــجيانغ الواقــع علــى الســاحل 
الشــرقي. يأتــي ذلــك فــي وقت مــا زالت تعانــي مدينة 
تشنغتشــو وســط الصــن مــن تداعيــات فيضانــات 
عارمــة أدت إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن 58 شــخصًا 
وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص. 
ومــا زالــت األعمــال جاريــة إلزالــة الــركام الناجــم عــن 
الفيضانــات الكاســحة التــي اجتاحتهــا قبــل بضعــة 

أيــام. وفــي وقــت ســابق، قال مكتب األرصــاد الجوية 
فــي  كيلومتــرًا   15 بســرعة  يتحــرك  اإلعصــار  إّن 
الســاعة. كمــا تتوقــع أن تتراجــع قــوة اإلعصــار فــوق 
ه سيتســبب بهطول أمطار غزيرة على 

ّ
اليابســة، لكن

مدى أيام في شــرق الصن، بما في ذلك في املناطق 
التــي غمرتهــا الفيضانــات. أضــاف املكتــب: »يجــب 
التزام الحذر الشديد ومنع الكوارث التي قد تنتج عن 

األمطــار املرافقــة لإلعصار إن-فا«. وعادة ما تشــهد 
املوســم  شــدة  لكــّن  غزيــرة،  أمطــار  موســم  الصــن 
الحالــي أثــارت شــكوكًا حــول قــدرة املــدن الصينيــة 
علــى مواجهــة هــذه الظواهــر املناخيــة املتطرفــة التــي 
يتوقــع الخبــراء أن تــزداد وتيرتهــا وقوتهــا بســبب 

تغير املناخ. 
)رويترز، فرانس برس(

تفيد منظمة الصحة العالمية بأن العالج الفوري 
دخول  يمنع  الكلب  لداء  تعرضه  بعد  للشخص 
الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يؤدي 
إلى الموت الوشيك. ويتمثل العالج الوقائي بالغسل 
وقت،  أسرع  في  العض  عن  الناجم  للجرح  الجيد 
والحصول على الغلوبولين المناعي المضاد لداء 

الكلب في حال التوصية بذلك، وإجراءات أخرى.

عالج وقائي

Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة

)هيكتور ريتامال/ فرانس برس(



متخصصة أخذت منهم عينات من الحيوان 
ــبــــويــــضــــة خــــــال فــــتــــرة الــــعــــاج،  ــــوي والــ ــنـ ــ املـ
واحتفظت بها وجّمدتها بعدما تحولت إلى 
جنني خال فترة تمتد بني 48 و72 ساعة، ثم 
تنقلها إلى رحم امرأة أخرى تواجه نفسها أو 

زوجها عقمًا ال عاج له«.
يــصــبــحــون  الـــذيـــن  األزواج  »هــــــؤالء  يــضــيــف: 
قادرين على اإلنجاب بعد انتهاء العقم لديهم، 
املعهد  إلــى  ــة إضافية 

ّ
أجــن إهـــداء  يستطيعون 

الذي يمنحها، في عملية سرية، إلى أزواج غير 
قــادريــن على اإلنــجــاب بالكامل بطرق أخــرى، 
علمًا أنــنــا نــؤكــد حظر أخــذ حــيــوانــات منوية 
وبــويــضــات مــن أزواج قــادريــن عــلــى اإلنــجــاب 
املختبر،  فــي  وتخصيبها  طبيعي،  شــكــل  فــي 
وتحويلها إلــى جــنــني«.  ويــوضــح أن اإلهـــداء 
»عمل إنساني بحت يحصل با مقابل مادي، 
وينفذه من سبق أن عانوا من عقم، ويرغبون 
في أن تساعد أجنتهم اإلضافية املوجودة في 
املعهد أشخاصًا واجهوا املشكات ذاتها، من 

أجل إنجاز اإلنجاب«.

عملية سرّية
ويشدد وثوق على أن »إهداء الجنني« يحصل 
لكن  البيولوجيني،  والــوالــدة  الــوالــد  بموافقة 
ال يــحــق لــهــمــا تــحــديــد مــن يــتــلــقــاه كــي تبقى 

العملية سّرية، »فالعائلة التي تهدي الجنني 
ــتـــي تـــتـــلـــقـــاه، ال تـــعـــرفـــان بــعــضــهــمــا  ــلـــك الـ وتـ
الــــبــــعــــض«. ويـــشـــيـــر إلــــــى »وجـــــــــود مــعــايــيــر 
أخرى في هذه العملية، مثل ضرورة تطابق 
مواصفات الجنني العرقية والبشرية )اللون( 
الزوجني  مــع  واملذهبية  والدينية  والقومية 
ة 

ّ
األجن أن هــذه  األجــنــة، علمًا  يتلقيان  الذين 

اإلضافية لزوجني شرعيني تهدى إلى جنني 
واحد«. 

وفـــيـــمـــا تــــتــــراوح نــســبــة الـــعـــقـــم بــــني األزواج 
اإليرانيني بني 15 و20 في املائة، يقول وثوق 
إن »أقل من 5 في املائة منهم سيحتاجون في 
تلقي بويضات مخّصبة  إلــى  املــطــاف  نهاية 
في رحم آخرين، وهو ما يعارضه ُكثر أيضًا. 
وفي نهاية املطاف، تقبل نسبة ضئيلة جدًا 
من األزواج حل اإلنجاب عبر أجنة آخرين، ما 
يــدفــع ُكــثــرا إلــى البحث عــن طــرق أخـــرى مثل 
تبني األطــفــال«. ويكشف بالتالي أن بني 20 
سنويًا  تحصل  جــنــني«  ــداء  ــ »إهـ عملية  و25 
في معهد »رويــان«، ما يعني تنفيذ بني 600 

و750 حالة خال ثاثة عقود من تأسيسه.
 

القانون والشرع  
التخصيب خارج الرحم وتوليد جنني منه 
لنقله إلى رحم آخر، إجراء طبي مستحدث قد 

طهران ــ صابر غل عنبري

»أعــــــيــــــش مــــــع زوجــــــتــــــي وأفــــــــــراد 
كبيرين  ــّم  وهـ حـــزن  فــي  عائلتينا 
منذ 30 عامًا. قتلنا الشوق طوال 
هذه السنوات لوجود أطفال يعيشون معنا 
لــكــن العقم  إلـــى حــيــاتــنــا.  ويــجــلــبــون البهجة 
حــرمــنــا مــنــهــم ومــــن مــتــعــة مــشــاركــة الــحــيــاة 
مــعــهــم«. بــهــذه الــكــلــمــات يــصــف م. خ.، وهــو 
ــه الــنــفــســي  ــعــ ــن طـــــهـــــران، وضــ ــ خــمــســيــنــي مـ
أفــراد عائلته طــوال ثاثة عقود  الصعب مع 
بحسرة:  ويــقــول  أوالدا،  إنجابه  عــدم  بسبب 
ــع مع  »كـــنـــت أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى تــحــّمــل الـــوضـ
الــتــي تملكتها مــشــاعــر حـــزن وهـــّم  زوجـــتـــي 
أكثر مني، وكانت تبكي في خلوتها، وتذرف 
الدموع أحيانًا حني نعود من جلسة غداء أو 

عشاء، حيث تشاهد أطفااًل مع ذويهم«.
ــاتـــت حــيــلــنــا قــلــيــلــة فــي  يـــضـــيـــف: »بـــعـــدمـــا بـ
تبني  واجهنا خيار  املــوضــوع،  مــع  التعامل 
طفل أو طفلة، أو تلقي جنني، فاخترنا األخير. 
د للغاية بسبب وجود معايير 

ّ
 معق

ّ
لكنه حل

ــلـــوك مــســار  وشـــــــروط صـــعـــبـــة، وضــــــــرورة سـ
إداري طويل للحصول على جنني مهدى، كما 
أن هناك عقبات ثقافية واجتماعية«. ويقول 
م.خ. إنه قرر مع زوجته عدم إباغ أسرتيهما 
وأقـــاربـــهـــمـــا بــأنــهــمــا تــلــقــيــا جــنــيــنــًا، والـــقـــول 
بعد طول  العقم  »جــرت معالجة مشكلة  إنــه 
اإلنجاب«.  يستطيعان  باتا  وأنهما  انتظار، 
ويوضح أن العقم يرتبط به تحديدًا، مؤكدًا 
أن الحب الذي يجمعه مع زوجته »ال مثيل له، 
ما حافظ على استمرار شراكتنا في الحياة«. 

»إهداء الجنين«  
ــان« ملــعــالــجــة الــعــقــم في  ــ يــســاعــد مــعــهــد »رويــ
طــــهــــران، أكـــبـــر مـــؤســـســـة طــبــيــة فــــي الـــبـــاد، 
ــلــــذيــــن يــــواجــــهــــان مـــشـــاكـــل فــي  الـــــزوجـــــني الــ
الحديثة عن  الطبية  الحلول  اإلنجاب تعجز 
حــلــهــا، ويــقــدم لــهــمــا خــيــار »إهـــــداء الــجــنــني« 

و»الرحم البديل«. 
ــور أحـــــمـــــد وثــــــــــــوق، نـــائـــب  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ يـــــوضـــــح الــ
رئــيــس معهد »رويــــان« لــشــؤون عــاج العقم 
والخدمات التخصصية، لـ »العربي الجديد« 
أن »إهــــــــداء الـــجـــنـــني يــشــمــل نـــقـــل بــويــضــات 
ـــة( إلـــى رحـــم امــــرأة أخــــرى، ما 

ّ
مخّصبة )أجـــن

يمثل أحد طرق عاج الزوجني غير القادرين 
ــاب بـــالـــكـــامـــل، وهــــي حـــالـــة أكــثــر  عــلــى اإلنــــجــ
انتشارًا لدى الرجال الذين ال يمكن معالجة 
»قبلت  إيـــران  أن  إلــى  ويشير  طبيًا«.  عقمهم 
على غرار دول عدة في العالم معالجة العقم 
عبر إهداء الجنني الذي يحصل عبر ضوابط 
أهمها  مــحــددة،  وقانونية  شرعية  ومعايير 
ــهـــدى يــجــب أن يـــعـــود أســاســًا  أن الــجــنــني املـ
إلـــى أزواج عــانــوا مــن عــقــم، وراجـــعـــوا مــراكــز 

العقم 
في إيـران

»إهداء 
الجنين« حّل 

معقد

أوضاعًا  يعالج  إنسانيًا  عمًال  الجنين«  »إهداء  يكون  قد 
صعبة لزوجين يعانيان من العقم. لكن تعقيداته كبيرة 
قانونًا  ذلك  رغم  وضعت  التي  إيران  مثل  مجتمع  في 

له، وأصدر علماء دين فيها فتاوى لتنفيذه

إهداء الجنين يشمل نقل 
بويضات مخّصبة )أجنّة( 

إلى رحم امرأة أخرى

العائلة التي تهدي 
الجنين وتلك التي تتلقاه ال 

تعرفان بعضهما

1819
مجتمع

القادرين نهائيًا   حاسمًا لغير 
ً
ال يمثل حا

على اإلنجاب، في حني يواجه تحديات عدم 
قــبــولــه بــســهــولــة لـــدى املــجــتــمــعــات املسلمة 
التي تنظر إلى آلياته بريبة وشك، استنادًا 
إلــى الــشــرع. أمــا فــي إيـــران فالحل القانوني 
والشرعي موجود، في حني لم تتحّول اآللية 
بعد إلى مسألة طبيعية ثقافيًا ومجتمعيًا. 
يقول الخبير القانوني اإليراني رجل الدين 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا مــعــلــم لــ ــيـ ــانـ مــحــمــد رضـــــا رضـ
قبل رجال  »القانونيني بحثوا  إن  الجديد« 
وتحديدًا  الصناعي،  التلقيح  مسألة  الدين 
الحقوقي  الــبــاحــث  عـــام 1947، حــني وضـــع 
حسني كاظم زادة أول كتاب تناول املوضوع، 
وأشــــرف عــلــيــه أيــضــًا رجـــل الــقــانــون الــبــارز 
ــي الــبــاد  وأحـــــد مــؤســســي عــلــم الـــحـــقـــوق فـ
حسن إمامي. وخال العقود التالية أعطى 

ــال ديـــن رأيـــهـــم بــاملــوضــوع الــــذي سمح  رجــ
بــعــضــهــم بــتــنــفــيــذه وفـــق ضـــوابـــط شــرعــيــة، 
به  قبلوا  أو  املرشد علي خامنئي،  وبينهم 
شـــرط أن يــكــون الــجــنــني لــزوجــني شرعيني، 
وبينهم مؤسس الجمهورية سيد املوسوي 
الخميني. كما سمح بعضهم بنقل الجنني 
من رجــل وامــرأة ال تربطهما عاقة زوجية 
ــرط أن يـــجـــري الــتــخــصــيــب فـــي مــخــتــبــر،  شــ
املنوية والبويضات  الحيوانات  نقل  وعــدم 
مباشرة إلى الرحم، في حني حظره آخرون 

بالكامل«.
يــضــيــف: »ســـمـــاح املـــرشـــد الــخــمــيــنــي بــإهــداء 
الــجــنــني ســاهــم فـــي نــشــر مـــراكـــز التخصيب 
الطبي في إيران، ووسع الدراسات في شأنه. 
ثم شّرع مجلس الشورى )البرملان( األمر في 
قــانــون أصــــدره عـــام 2003، وتــضــمــن 5 بنود 
بينها منح مؤسسات طبية متخصصة حق 
مــعــالــجــة الــعــقــم وفـــق ضـــوابـــط شــرعــيــة، وأن 
زوجني  املخّصبة  البويضات  صاحبا  يكون 
ــقـــان خــطــيــًا عــلــى نــقــلــهــا إلــى  شــرعــيــني يـــوافـ
أرحـــام نــســاء ثبت عقمها أو عقم زوجــهــا أو 

االثنني معًا بعد إجراء فحوصات طبية«.
تقديم  الــقــانــون  مــن  الثاني  البند  لحظ  كما 
الزوج والزوجة غير القادرين على اإلنجاب 
طلبًا مشتركًا إلى املحكمة املخّولة السماح 
ــــي حــــــال تـــــوافـــــرت 6  بــتــلــقــيــهــمــا الـــجـــنـــني فـ
شـــــــروط، بــيــنــهــا عـــــدم قــــــدرة املـــتـــلـــقـــني عــلــى 
اإلنــجــاب نهائيًا، وقــدرة الــزوجــة على تلقي 
الجنني والحمل، وامتاك الزوجني مؤهات 
أخاقية. أما البند الثالث فحدد مسؤوليات 
التربية  في  وواجباتهما  املتلقني  الــزوجــني 

واإلنفاق وغيرهما.

ال حسم
يــــرى رضــانــيــا مــعــلــم أن »الـــقـــانـــون يتضمن 
نـــواقـــص ومــشــكــات فـــي الــتــطــبــيــق ارتــبــطــت 
ــة املــــشــــرعــــني فــــي حــــل مــشــكــلــة هــــؤالء  ــبـ بـــرغـ
ــرروا حينها  ــ قـ أنــهــم  عــلــمــًا  بــســرعــة،  األزواج 
أجل  القانون الحقًا، من  في  النظر  استكمال 
النواقص   إدخـــال تعديات عليه. وبــني هــذه 
عدم حسم مصير الجنني بعد الوالدة لصالح 
ــدد غــيــر الــبــيــولــوجــيــني الــلــذيــن  والــــديــــه الـــجـ

ينفذان عمليًا مهمة األبوة واألمومة«. 
ويشير رضانيا معلم إلى أن »جميع الفقهاء 
السائل  أو  الــحــيــوان  بــأن صــاحــب  مقتنعون 
املـــنـــوي هـــو الـــوالـــد. لــكــن هــنــاك خـــافـــات في 
ــواء تلك  وجـــهـــات الــنــظــر حـــول هــويــة األم ســ
الــتــي تــعــود إلــيــهــا الــبــويــضــة أو الــتــي تحمل 
ــــذي تكبر  الــبــويــضــة املــنــقــولــة إلــــى الـــرحـــم الـ
ــلـــه، ثـــم تــلــدهــا، عــلــمــًا أن مــعــظــم الــفــقــهــاء  داخـ
بــيــنــهــم اإلمـــــام الــخــمــيــنــي يــــرون أن صــاحــبــة 

البويضة هي األم«.  
هذه القضايا تكتسب أهمية كبيرة في حال 
رفع الحقًا أصحاب البويضات املخّصبة، أي 
أمام املحكمة  البيولوجيان، شكوى  الوالدان 
ـــة. 

ّ
ضـــد مـــركـــز صــحــي ملــعــرفــة مــصــيــر األجـــن

ــز إلـــــى كـــشـــف هــويــة  ــ ــراكـ ــ حــيــنــهــا تـــضـــطـــر املـ
املتلقني بأمر من املحكمة«.

الشأن  هــذا  فــي  قضائية  ملفات  فتحت  وقــد 
أمام محاكم، والتي طالب فيها أزواج بإعادة 
أطــــفــــال ولــــــــدوا مــــن بـــويـــضـــاتـــهـــم املــخــّصــبــة 
وحــمــلــتــهــم أرحـــــــام أخـــــــرى، واســــتــــنــــدت إلـــى 
البيولوجيني هما  الوالدين  أن  فتاوى تؤكد 
الوالدان الحقيقيان. لكن رضانيا معلم الذي 
يـــزاول أيــضــًا مهنة قـــاٍض يــؤكــد أنــه فــي حال 

نظر في ملف مماثل سيصدر حكمًا قضائيا 
يخالف رأي الفتاوى، ولن يعيد الجنني إلى 
ــه الــبــيــولــوجــيــني، »ألن هــــذا الــتــصــرف  ــديـ والـ
 قانون إهداء الجنني، 

ّ
ينقض الغرض من سن

من  القانون  لتعديل  يعمل  البرملان  أن  علمًا 
أجل منع إعادة هؤالء األطفال إلى والديهما 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــني، فــــي حـــــال رفـــــع قـــضـــايـــا فــي 

املحاكم«.
ــه ســـيـــجـــري تـــأســـيـــس نــظــام  ــ ــى أنـ ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــدنـــي، من  إلــكــتــرونــي فـــي مــنــظــمــة الــســجــل املـ
املخّصبة  البويضات  بيانات  تسجيل  أجــل 
إلى  والــجــدد، الفــتــًا  البيولوجيني  ووالــديــهــا 
إن »ذلــــك أمــــر ضـــــروري ملــنــع زواج املـــحـــارم، 
وأغـــــراض أخــــرى مــثــل احــتــمــال إصــابــة طفل 
بأمراض خاصة مثل بعض السرطانات التي 
تستدعي اإلفــادة من خايا جذعية يمنحها 

الوالدان البيولوجيان«.

J J

تحقيق

عبد اهلل البشير

ال يستطيع سكان محافظة إدلب الهرب 
من لهيب حّر الصيف في مناطقهم إلى 
شــــواطــــئ الـــبـــحـــر املـــعـــزولـــني عــنــهــا مــنــذ 
سنوات، فيما ال تضم مناطقهم سدودًا أو 
بحيرات يمكن أن يقصدوها لاستجمام 
والترويح عن النفس، ما يجعل املسابح 
املــاذ الوحيد لهم من أجــل إطفاء الحّر، 
 من 

ً
ونيل قسط من الراحة والهروب قليا

وتعويض  وضغوطها،  الحياة  متاعب 
عدم وجود متنفس طبيعي يحرم أهالي 
بيئة صحية وسط  فــي  اإلقــامــة  املنطقة 

كثافة سكانية كبيرة.
ــنــــوع أشـــــكـــــال املــــســــابــــح وأمـــاكـــنـــهـــا  ــتــ تــ
وخــدمــاتــهــا فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وتتيح 
لكل فئات السكان الوصول إليها بحسب 
مخصص  بعضها  املــتــوافــرة.  اإلمكانات 
لــــعــــائــــات تـــنـــشـــد خـــصـــوصـــيـــة مــائــمــة 
مـــن مــســكــن ومـــاعـــب ومــتــنــزهــات تــوفــر 
وأخــرى  ألفــرادهــا،  أكبر  استجمام  متعة 
بــكــلــفــة مــنــخــفــضــة  ذات طـــابـــع شـــبـــابـــي 
يقول  األصـــدقـــاء.  مــجــمــوعــات  تستقطب 
بلدة  غــرب  الــزيــن  معتز، صاحب مسبح 
معرة مصرين في ريف إدلب لـ »العربي 
ــــت املــــســــابــــح املــتــنــفــس  ــاتـ ــ ــــد«: »بـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــالــــي املــنــطــقــة بــســبــب عـــدم  الـــوحـــيـــد ألهــ
قدرتهم على الذهاب إلى شواطئ البحر، 
ــقـــصـــدوا مــنــاطــق  عــلــمــًا أنـــــه يــمــكــن أن يـ
بعيدة، لكنهم يحتاجون إلى وسيلة نقل 
تزيد التكاليف عليهم. في املقابل، يمكن 
أن يتوجه أي شخص إلــى أقــرب مسبح 
فـــي مــنــطــقــتــه، وبــعــضــهــا ذات مــســاحــات 
مسابح  يقصد  البعض  أن  علمًا  كبيرة، 
ــل الــحــفــاظ  ــزارع مـــن أجــ ــ مــــوجــــودة فـــي مــ
عــلــى خــصــوصــيــة الــعــائــلــة، بــاعــتــبــارهــا 
الخاصة،  الشاليهات  نسق  على  مغلقة، 
الــنــوم فــي بعضها أيــضــًا«. وعن  ويمكن 
الــتــي تتضمنها  الــحــديــثــة  الــتــجــهــيــزات 
هذه املسابح، يوضح معتز أن »بعضها 
يتمتع بتجهيزات ممتازة، بينها خدمة 
اإلنــتــرنــت وأمــاكــن للنوم ومــطــابــخ، وكل 
ــة والــــتــــرفــــيــــه، فــيــمــا  ــ ــراحـ ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
ــة مــخــصــصــة  ــيــ ــائــ تـــنـــقـــصـــهـــا ألــــــعــــــاب مــ
لــأطــفــال، ومــنــشــآت ريــاضــيــة مــتــنــوعــة، 
ما يحتم رفع قيمة االشتراكات اليومية 

والشهرية التي تعتبر متدنية«.

المتعة األكبر مع األصدقاء
اعــتــاد الــشــاب عــامــر مصطفى مــن سكان 
أصدقائه  برفقة  املسبح  يقصد  أن  إدلــب 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، مــــن أجـــــل الــتــرفــيــه 
وتخفيف وطأة درجات الحرارة املرتفعة. 
: »حتى 

ً
يتحدث لـ »العربي الجديد«، قائا

الــثــورة، انتشرت املسابح بكثرة في  قبل 
إدلب لتعويض عدم وجود سدود مائية 
وبـــحـــيـــرات طــبــيــعــيــة. ويــمــكــن اســتــئــجــار 
مــســاحــات فـــي مــســابــح عــائــلــيــة بــمــبــالــغ 
تــراوح بني 50 دوالرًا ومائة دوالر، فيما 
ــبـــاب مـــســـابـــح شــعــبــيــة ذات  يــقــصــد الـــشـ
كــلــفــة قــلــيــلــة«. وعـــن أهــمــيــة الـــذهـــاب إلــى 
»الــحــّر ال يطاق  املسبح، يقول مصطفى: 
في الصيف، وال يمكن إطفاؤه إال باملاء، 

لــذلــك أتــوجــه مــع أصــدقــائــي إلـــى املسبح 
مــن فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة حــتــى حلول 
الليل. وبعد التعب من السباحة، نتناول 
ــّي،  ــ املــــشــــروبــــات الـــــبـــــاردة. وبــالــنــســبــة إلـ
تشكل رفــقــة األصــدقــاء املتعة األكــبــر في 
املقابل، يشير  فــي  إلــى املسبح«.  الــذهــاب 
ريــف حمص  املهّجر من  عباس سليمان 
الشمالي، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن الذهاب إلى املسبح يمنحه نوعًا 
ــن الــــراحــــة الــنــفــســيــة، ويــعــطــيــه فسحة  مـ
لـــلـــهـــروب مـــن ضـــغـــوط الـــحـــيـــاة والــعــمــل، 
خصوصًا مع مرافقة األصدقاء واألقارب. 
ــنــــت أتـــمـــتـــع  ــــل الـــــــثـــــــورة، كــ ــبـ ــ ويــــــقــــــول: »قـ
بالرحات مع األصدقاء إلى البحر، حيث 
محرومون  لكننا  جــيــدة.  أوقــاتــًا  نمضي 

ذلك منذ أكثر من عشر سنوات«.

الريف المنعش
ــمـــان إلــــــى أن مـــنـــطـــقـــة عــني  ــيـ ــلـ ــلـــفـــت سـ يـ
ــــب تــوفــر  الـــزرقـــا فـــي دركـــــوش بـــريـــف إدلـ
أيــضــًا نــوعــًا مـــن الـــراحـــة، فـــي ظـــل تــدفــق 
ــعــــاصــــي فـــيـــهـــا وانـــتـــشـــار  مــــيــــاه نـــهـــر الــ
املياه  فــي  »السباحة  يضيف:  األشــجــار. 
تمنحنا شعورًا  الــبــاردة صيفًا  الجارية 
ــا مــــن ضــغــوط  ــنـ ــتــــعــــاش، وتـــخـــرجـ بــــاالنــ
الحياة اليومية«. وتضم منطقة دركوش 

ــن 400 مـــزرعـــة  ــي ريـــــف إدلــــــب أكـــثـــر مــ فــ
تــقــصــدهــا الــعــائــات فـــي فــتــرة الــصــيــف. 
وتنتشر فيها مسابح توجد على النهر 
أو بــعــيــدًا عـــنـــه، ويــقــصــدهــا يــومــيــًا بني 
400 و500 شاب، علمًا أن غالبية املزارع 
تحتوي على مسابح، بعضها للعائات 
ــعــتــبــر 

ُ
وأخــــــرى مــخــصــصــة لــلــشــبــاب. وت

سكان  لجميع  مقصدًا  دركـــوش  مسابح 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن ريــــف إدلـــــب. وزاد 
عددها بعد عام 2011، وتكمن أهميتها 
فـــي كــونــهــا مــوقــعــًا ســيــاحــيــًا ومــتــنــفــســًا 

وحيدًا لأهالي من الحّر الشديد.
للبيئة،  املتحدة  األمــم  مجلس  ويعترف 
بــحــســب بــيــان أصــــدره فــي مــــارس/ آذار 
املــــاضــــي، بـــحـــق تــمــتــع اإلنــــســــان بــبــيــئــة 
صحية، الذي ُيحرم منه اآلالف في شمال 
سورية، وبينهم سكان املخّيمات. ويورد 
بيان املجلس: »يواجه العالم أزمة بيئية 
ثــاثــيــة تتمثل فــي تــغــّيــر املــنــاخ وفــقــدان 
وقت  فــي  والــتــلــوث،  البيولوجي  التنوع 
تعتمد حقوق األجيال الحالية والتالية 
الجهود  تدعم  بيئة صحية  توفير  على 
ف 

ّ
الرامية إلى عدم ترك أي شخص يتخل

العادل  االنتقال  الحق، وضمان  عن هــذا 
إلى عالم بيئي صحي، ينصف الجميع 

اجتماعيًا، ويكّرس حقوقهم«.

مسابح الشمال السوري
بيئة صحية تخرق الحرمان

مهارات واستجمام لسكان إدلب )العربي الجديد(

السباحة مع األصدقاء متعة كبيرة )العربي الجديد(

»الجنين المهدى« حل معتمد في إيران )فاطمة براهيمي/ األناضول(

5
في المائة فقط من األزواج اإليرانيين 

الذين يعانون من عقم سيحتاجون 
في النهاية إلى »إهداء جنين«.

ال شك في أن ظروف 
الحياة وطبيعة بعض 

األماكن تخّفض 
مستوى البيئة الصحية 

التي يجب أن تتوافر 
لكل إنسان. سكان 

محافظة إدلب 
يعيشون هذا الواقع، 

ومالذهم األهم، 
المسابح

التكيف مع العدوان 
والقصف أمر صعب 
على اإلنسان العادي 

المتحكم بكل حواسه 
وقدراته الجسدية. أما 
األشخاص المعوقون 

فالضرر مضاعف 
عليهم، ألن أهوال الحرب 
تضعهم أمام قلق كبير 

وعدم يقين

قون العدوان  على غزة هكذا عاش األشخاص المعوَّ
قون ال يملكون  المعوَّ
بعد العدوان إال تحمل 

التبعات الثقيلة للصدمة

ق  ضرر الشخص المعوَّ
مضاعف لعدم وجود 

لجان تحدد احتياجاته

غزة ـ أمجد ياغي

ــًا( كــرســيــه  ــ ــامـ ــ بــــــربــــــراوي )27 عـ ــاذ  ــعــ ــد مــ ــقـ فـ
املتحرك في بلدة بيت حانون خال العدوان 
اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قــطــاع غـــزة. انتقل 
مـــع أســـرتـــه إلــــى مـــنـــزل عــمــه الـــــذي يــقــيــم في 
إلى  املدينة، حيث اضطر  بلدة جباليا شرق 
ــــراك أكـــثـــر مـــن 20 يـــومـــًا، ما  الــجــلــوس بـــا حـ
بــاأللــم مضاعفًا خــال وضعية  جعله يشعر 
الجلوس ذاتها على فــراش أرضــي. أما األمر 
كرسيه  خسارته  فهو  إليه  بالنسبة  املــحــزن 

املتحرك.
حــــني نــــزحــــت أســـــــرة مــــعــــاذ عــــن مـــنـــزلـــهـــا إثـــر 
 25( بهاء  شقيقه  حمله  اإلسرائيلي،  القصف 
عــامــًا( على كتفه وأســـرع فــي املـــغـــادرة، تاركًا 
عند  نقله  يستطع  لــم  الــذي  املتحرك  الكرسي 
بــــاب املـــنـــزل، ألن الــتــيــار الــكــهــربــائــي كــــان قد 
انقطع بفعل القصف. وفقد معاذ أيضًا الكثير 
من مابسه وقسمًا من أدويته، علمًا أنه كان 
 إثــــر قــصــف نــفــذه 

ً
قـــد أصـــيـــب بــإعــاقــتــه طـــفـــا

اعتاد معاذ   .2002 عــام  اإلسرائيلي  االحــتــال 
في  ويتجول  املتحرك  كرسيه  على  يخرج  أن 
الحارة ويشاهد الناس واملــارة، ويتحدث مع 
بــعــض الــشــبــان كـــي يــنــســى هــمــومــه الــيــومــيــة 
وأهــمــهــا طــريــقــة حــصــولــه عــلــى عـــاج، وواقـــع 
معاناته من آالم شديدة في بعض الليالي. أما 
حاليًا فا يستطيع معاذ التنقل خارج املنزل 
إال بمعاونة شقيقه الذي ُيجلسه على كرسي 
يبقى ثابتًا عليه فترة طويلة با حراك. يقول 
معاذ لـ »العربي الجديد«: »املعوقون في غزة 
يعيشون ألف حصار، حصار الوضع الصحي 
واملجتمع وفقدان األدوية وانعدام فرصهم في 
الكرسي فتعني  أمــا خــســارة  العمل وغــيــرهــا. 
بــالــنــســبــة لـــي أنــنــي عـــبـــارة عـــن جــســد بـــا أي 

وسيلة تساعدني في التحرك والتنقل«.
ليس معاذ الشاب املعوق الوحيد الذي تضرر 
جــســديــًا ونــفــســيــًا مــن الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي. 
ــاجـــون إلــــــى الــتــنــقــل  ــتـ ــيـــرون مـــنـــهـــم يـــحـ ــثـ ــكـ فـ
ــادات أطــبــاء  ــ ــ والـــتـــحـــرك مـــن أجــــل تــنــفــيــذ إرشـ
الــعــاج الطبيعي، فــي حــني بــاتــوا ال يملكون 

بــعــد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي إال خــيــار مــازمــة 
منازلهم وتحمل الوزر الثقيل للصدمة.

ال أحد يسأل 
ــرون خــــال  ــيــ ــثــ ــون كــ ــوقــ ــعــ فــــكــــر أشـــــخـــــاص مــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف اإلســ ــات اشــــــتــــــداد الــ ــظــ لــــحــ

اللذين كان يستخدمهما للخروج من املنزل 
والجلوس في الشارع العام القريب من سوق 
لـ »العربي الجديد«: »بالنسبة  املخيم. يقول 
إلـــى املـــعـــوق الـــضـــرر مــضــاعــف ألن ال وجـــود 
 تحدد احتياجاته خال 

ً
للجان طــوارئ مثا

العدوان. وفي األساس ال أحد يسأل عن اآلخر 
خــال القصف، مــا يحتم كــون املــعــوق األكثر 
وبعد  القطاع.  في  السكان  فئات  بني  تضررًا 
الخوف  يتجاوز  املعوق كيف  يفكر  الــعــدوان 
الــــذي تـــراكـــم فـــي جــســمــه قــبــل أن يــفــكــر كيف 

يعوض ما خسره«.

فقدان اإلحساس
تــخــتــلــف إعـــاقـــة ســامــي الــجــمــل )20 عــامــًا(، 
بــاعــتــبــاره فــاقــدًا لــلــبــصــر، ويــســاعــده والـــده 
فـــي االنـــتـــقـــال إلــــى املــعــهــد الــتــعــلــيــمــي الـــذي 
يــدرس فيه، وكــذلــك فــي قصد أمــاكــن أخــرى 
عائلية. خال  بزيارات  والقيام  الخارج  في 
العدوان األخير تواجد أكثر من 30 شخصًا 
فــي مــنــزل أســرتــه، إثــر تدمير مــنــزل مجاور 

لشقة عــمــه فــي حــي الـــرمـــال وســـط غـــزة، ما 
زاد قلق سامي فــي شكل كبير. وحــدث في 
ـــار املـــاضـــي أن تــلــقــى جــيــران  ــايـــو/ أيــ 18 مـ
ــلـــة ســــامــــي اتـــــصـــــااًل هـــاتـــفـــيـــًا طــالــبــهــم  ــائـ عـ
بمغادرة املنزل تمهيدًا لقصفه من الجيش 
شيئًا،  سامي  يعلم  لم  حينها  اإلسرائيلي. 
وأخرجه والده بسرعة من دون أن يقول له 
إلـــى أيـــن ســيــذهــب وهـــل ســيــصــاب بـــأذى أم 
ال. وبقي مــع عائلته 3 ســاعــات فــي الشارع 
حتى اتضح أن االتصال كان مفبركًا. يقول 
ســامــي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أشـــعـــر بكل 
مــا يـــدور حــولــي، وحــركــة شارعنا ومنزلنا 
والـــســـيـــارات. لــكــن خــــال الــــعــــدوان افــتــقــدت 
كنت  إذ  إحــــســــاس،  وأي  الـــروحـــيـــة  الــــرؤيــــة 
فأتوقع  أسمع فقط أصواتًا قوية وصراخًا 
حــصــول قــصــف قــريــب، فــي حــني تطمئنني 
أسرتي بأنه بعيد. صاحب اإلعاقة البصرية 
ال يعلم أين يتحرك، إال إذا أمسك أحد يده أو 
ارتكز على عصا. وفعليًا فكرت كثيرًا بمن 

هم في حالتي«.

بالهروب وإخاء أماكن وجودهم في اللحظة 
ذاتها، وتساءلوا كيف سيهربون ويحتمون 
بذويهم ويتنقلون معهم وسط انعدام األمن 
الهروب  غــزة. وبعد  في كل محافظات قطاع 
املقصود يائم  املكان  كــان  إذا  تساءل هــؤالء 
احــتــيــاجــات إعــاقــاتــهــم. وكـــان أحــدهــم محمد 
النجار )37 عامًا( املصاب بإعاقة في الحركة، 

ويقيم في مخيم الشاطئ غرب غزة.
نتيجة  مــنــذ طفولته  بــإعــاقــة  مــصــاب  محمد 
ــقـــف املــــنــــزل داخـــــــل املـــخـــيـــم،  ــه مــــن سـ ــقـــوطـ سـ
ويـــعـــانـــي مـــن شــلــل نــصــفــي فـــي يــــده وقــدمــه 
ــام 2014 أصــيــب  الــيــمــنــى. وخـــــال عــــــدوان عــ
اليسرى وتضرر  قدمه  في عضات  بتصلب 
ــى عــاج  ــى الـــخـــضـــوع إلــ نــفــســيــًا، فـــاحـــتـــاج إلــ
طبيعي ونفسي مكثف. وبعد العدوان األخير 
هــــذا الـــعـــام، خــضــع لـــعـــاج نــفــســي وطــبــيــعــي 
ــنــــزل الــــــذي قــصــف  ــركـــت عــائــلــتــه املــ بـــعـــدمـــا تـ
فـــي 15 مـــايـــو/ أيـــــار املـــاضـــي مـــع مــجــمــوعــة 
مــــنــــازل ســـقـــط فــيــهــا شــــهــــداء مــــن عـــائـــلـــة أبـــو 
أحد عكازيه  والحديدي. خسر محمد  حطب 

ق في  كرسي تركه معوَّ
مبنى استهدفه القصف 

)محمد الحجار(
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قضايا

خيري عمر

ــيــــس الـــــــــوزراء  ُيـــضـــفـــي تـــعـــهـــد، رئــ
اإلثـــيـــوبـــي، أبــــي أحـــمـــد، بــاجــتــثــاث 
أبــعــادًا   )TPLF( الــتــيــغــراي  جــبــهــة 
جديدة لتطلعاته في حكم إثيوبيا، وذلك في 
سابقٍة ُمعلنة توضح ُعمق األزمة السياسية، 
مؤّشرًا  إلثيوبيا«  »ســرطــان  بـــ وصفها  وُيــعــد 
على إمكانية توسع سياسة التطهير العرقي 
واالضطهاد اإلثني، وهو ما ُيعد انقالبًا على 
أطــــروحــــات الـــســـالم الـــداخـــلـــي واإلقــلــيــمــي، ما 
لتحويل  مستقّرة  استراتيجية  غياب  يعكس 
مـــرتـــكـــزات الــســلــطــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، وبــجــانــب 
تشغل  الخارجية،  السياسة  تغيير  محاوالت 
إزاحــة الجبهة من املشهد السياسي ما يكفل 
ألبي أحمد املضي بمشروع التحالف الجديد، 
ــزاب إقــلــيــمــيــة، ال  ــ االزدهـــــــار، كــتــحــالــف بـــن أحـ
يــخــتــلــف فــــي مـــحـــتـــواه عــــن تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 

الثورية )EPRDF( الحاكم سابقًا.
تــعــّثــرت أطـــروحـــات الـــســـالم ألبـــي أحــمــد أمـــام 
الــتــغــيــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، فــمــن جــهــٍة، 
ــة االنـــــفـــــتـــــاح أحـــــــزاب  ــاســ ــيــ ــم تـــســـتـــوعـــب ســ ــ لــ
ــارج،  ــ ــــخـ الـ ــة، أو عـــــــودة مــــعــــارضــــي  ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
فــقــد تــصــاعــد الـــخـــالف مـــع أحـــــزاب املــعــارضــة 
املحلية، وفــي الوقت ذاتــه، تفاقمت األزمــة مع 
التيغراي، ومن ناحية ثانية، تراجعت  جبهة 
تطلعات رئيس الــوزراء للتحالف مع إريتريا 
أمــام الضغوط  والــصــومــال، عندما لم يصمد 
الــخــارجــيــة عــلــى رفـــض مــشــاركــة إريــتــريــا في 

الحرب ضد التيغراي.
وتــجــري األحـــداث الحالية فــي ظــل تطلع أبي 
أحمد نفسه إلى قيادة جديدة إلثيوبيا، ومنذ 
وصوله إلى السلطة، يقوم على إعادة تشكيل 
هياكلها. وفي تحليل سابق تشر في »العربي 
)واتجاهات(  مالمح  الكاتب  تناول  الجديد«، 
ــار. ولــذلــك،  ــ املــشــروع السياسي لــحــزب االزدهـ
ــفـــاعـــالت الــبــيــئــة  تـــبـــدو أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف تـ
إثيوبيا  فــي  الــقــيــادة  مــشــروع  وتأثيرها على 
ــــاوي فــي  ــنـ ــ ــــس زيـ ــَل ــ ــــراغ بـــعـــد وفــــــاة َم ــفـ ــ ملـــــلء الـ
عمليات  شــكــلــت  حــيــث   ،2012 آب  أغــســطــس/ 
مدى  على  تحّديًا  التيغراي  مــن  السلطة  نقل 

الفترة التالية. 

حرب التيغراي وشرعية القيادة
بعد تصاعد الخالفات الداخلية، اتجه رئيس 
الــــــوزراء إلـــى الــبــحــث عـــن تــحــالــفــات إقليمية، 
يــهــدف أبـــي أحــمــد مــن تــحــالــفــه اإلقــلــيــمــي إلــى 
تــقــلــيــل عـــمـــق فـــجـــوة شــرعــيــتــه االجــتــمــاعــيــة 
ــنـــاد إلـــــى كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة  ــتـ داخــــلــــيــــًا، بـــاالسـ
تــشــاركــه مــعــاداة جبهة الــتــيــغــراي. لــذلــك كــان 
الله  أفــورقــي وأبــي أحمد وعبد  التحالف بن 
فرماجو في يوليو/ تموز 2018، في حقيقته 
بحثا عن شرعية القيادة في إثيوبيا القائمة 
على االحتياج املتبادل للظهور على مستوى 
الــقــرن األفــريــقــي، يــكــون مــحــوره التخلص من 
جبهة التيغراي، باإلضافة إلى سعي أفورقي 
املسروقة منه  اإلثيوبية  الثورة  إلى استعادة 
عندما كان يسيطر على أديس أبابا، وبداًل من 
تسليمه حكم إثيوبيا دفعته ترتيبات مؤتمر 
السالم في 1992 إلى إجــراء استفتاء أدى إلى 
إعــالن استقالل إريــتــريــا. ظلت هــذه الــحــوادث 
في مخيال أفورقي تجاه العودة إلى إثيوبيا 

وإنهاء حكم التيغراي.
وعلى مدى فترة استقالل إريتريا، ظل أفورقي 
يشير  إثــيــوبــيــا  حــكــومــات  إلـــى  بتشّكك  ينظر 
إلى أن مسارات بناء الدولة سارت على نحو 
مختلف عن مشروع النضال السياسي، حيث 
الــفــرص املــتــســاويــة لــكــل الــقــومــيــات، فــقــد بــدت 
والتقسيمات  اإلثــنــي  االســتــقــطــاب  اتــجــاهــات 
إلى دستور  وأدت  التيغراي،  لصالح  الدينية 
ـــع الــشــعــب عــلــى أســــس عــرقــيــة.  فـــيـــدرالـــي َقـــطَّ
ووفقا إلى أفورقي، فإن ما حدث يمثل مؤامرة 
صــــادرت عــلــى مــشــروع الـــدولـــة املـــوحـــدة، وأن 
الــنــيــة. وتــمــثــل هــذه  الــفــيــدرالــيــة فلسفة سيئة 
إريــتــريــا،  ملــشــاركــة  السياسي  البعد  الــســرديــة 
ــرا وجــيــش إثــيــوبــيــا،  ــهـ بــجــانــب مــســلــحــي األمـ
على الرغم من تداعيات إثارة املسألة القومية، 
على نحو ُيعيدها إلى حالة الصراع في بداية 

تسعينيات القرن املاضي. 
شكلت هذه األرضية مسار الدخول إلى الحرب 
ضــد الــتــيــغــراي فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
العسكرية على نحو  العمليات  2020، ســارت 
التيغراي  لدى مجتمع  القوة  ُيقّوض مصادر 
أنــه، على  بشكٍل يتجاوز تفكيك الجبهة، غير 
وقف  املركزية  الحكومة  أعلنت  مفاجئ،  نحو 
ــد تــحــت تــبــريــر  ــ ــنـــار مـــن جـــانـــب واحـ ــــالق الـ إطـ
توفير املــنــاخ الســتــفــادة املــزارعــن مــن موسم 
لكنه،  اإلنسانية،  املساعدات  وتوزيع  األمطار 
ــــى حـــشـــد جــيــوش  ــا إلـ ــ ــــت قـــصـــيـــر، دعـ بـــعـــد وقـ
التيغراي،  ضــد  الــحــرب  الستئناف  القوميات 
ــلــــق تـــصـــريـــحـــات اســتــئــصــالــيــة، وصــفــت  وأطــ
الجبهة بالحشائش، وأنها سرطان إلثيوبيا. 
التطلعات صــراعــًا واضــحــًا على  تعكس هــذه 
النظام  وإلغاء حقبة مؤسس  إثيوبيا،  قيادة 

الفيدرالي، ملس زيناوي. 
وعــلــى خـــالف تــوقــعــات الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، 

ــادة  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــّكــــنــــت قـــــــــوات الــــتــــيــــغــــراي مــ تــــمــ
ــورت عملياتها  ــ اإلقــلــيــم وطـ ســيــطــرتــهــا عــلــى 
الــعــســكــريــة خــــارج اإلقــلــيــم، وصــــواًل إلـــى إقيم 
حالة  فــي  إثيوبيا  جيش  وضــع  بشكٍل  العفر 
دفــاعــيــة. أصـــدرت جبهة تيغراي بيانًا، فــي 4 
إلــى شــروط  يوليو/ تموز 2021، أشـــارت فيه 
ــدا مـــحـــتـــواه مــحــاولــة  ــ ــــالق الــــنــــار وبــ ــــف إطــ وقـ
أخـــرى، وهــي،  مــرة  إثيوبيا  داخـــل  للتموضع 
وإن كانت تسعى إلى إرغام الحكومة املركزية 
أعلنت  أيضًا  فإنها  بالهزيمة،  االعــتــراف  على 
إثيوبيا  بــن  التحالف  إلــى فــض  عــن تطلعها 
وإريــتــريــا، ولـــم ُتــخــف رغبتها فــي شــن حــرب 
ضــد أســمــرا. كما وضــعــت بــديــاًل آخـــر، يتمثل 
في االحتفاظ بخيار االنفصال وتكوين دولة 

تيغراي الكبرى.
قد يدفع ضعف الجيش الفيدرالي إلى حدوث 
تمّرد مسلح في القوميات األخرى، فمن جهٍة 
تسعى معارضة األورومو إلى قيادة الشؤون 
القومية بديال عن حزب األورومو الديمقراطي 
عن  للتعبير  ــار،  ــ ــ االزدهـ حـــزب  عــضــو   )OPD(
تسعى  أخـــرى،  ناحية  ومــن  القومية.  املطالب 
جــمــاعــة األمـــهـــرا إلــــى الـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة 
إثيوبيا.  لحكام  التقليدي  املخزن  باعتبارها 
أبــي أحمد  وبالتالي، ســوف يتوقف مستقبل 
عــلــى تــمــاســك جــمــاعــتــي األمـــهـــرا واألورومــــــو، 
فيما يمثل انسحاب إريتريا خصمًا مبّكرًا من 

فرصه السياسية.
ــام أوروبــــــا  ــمـ ــتـ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــرتـــبـــط اهـ
والواليات املتحدة بوقف الحرب في التيغراي، 
ــمـــان الـــحـــل الـــســـلـــمـــي، بــأنــه  والــــدفــــع نـــحـــو ضـ
امتداد للحفاظ على بقاء املكونات األساسية 
ــيـــوبـــي، الــتــيــغــراي واألمــــهــــرا،  فـــي الـــكـــيـــان اإلثـ
ومــا  واإلدارة.  الــحــكــم  عــصــبــيــة  بــاعــتــبــارهــمــا 
يتضح مــن الــبــيــانــات األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة 
أنها تحاول الوصول إلى خطوة تمهيدية لفك 
التحّدي  أن  الــصــراع، غير  االشــتــبــاك وضــبــط 
يكمن في كيفية املواءمة بن مطالب التيغراي 
والحكومة املركزية ونزعتها إلدخال منافسن 

دولين في الحرب الدائرة.
نفوذًا  األكثر  املتحدة  الــواليــات  كانت  وبينما 
ــام ديـــســـالـــن )2012 –  ــريـ فـــي مــرحــلــة هــيــال مـ
2018(، فهي في الوقت الراهن تواجه تنافسية 
ــة لـــلـــدخـــول  ــ ــيـ ــ ــن الــــصــــن ومــــــحــــــاوالت روسـ ــ مـ
الستعادة دورها البائد، ما ُيضفي صعوباٍت 
على كيفية تشكيل القيادة اإلثيوبية الجديدة. 
عملية  تتوقف  الخارجية،  العوامل  وبجانب 
ــة مـــتـــغـــيـــرات،  ــلـــى ثــــالثــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الـــتـــشـــكـــل الــ

بانسحاب  للدفع  وأوروبــــا  املتحدة  الــواليــات 
ــارة الــشــعــور  ــ ــ إرتــــريــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــــامــــاًل إلثـ
الـــقـــومـــي فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، وخـــصـــوصـــًا جــمــاعــة 

األورومو، فضاًل عن تطلعاتها الثأرية.

 االنتخابات الناقصة
املاضي  الشهر  فــي  إثيوبيا،  حكومة  تمّكنت 
انتخاباٍت على  إجــراء  )يونيو/ حــزيــران( من 
ما يقرب من %80 من املقاعد بجانب تطوير 
مــوقــفــهــا فــــي ســــد الـــنـــهـــضـــة، غـــيـــر أن إخـــفـــاق 
فجوة  يشكل  التيغراي  إقليم  على  السيطرة 
في النظام السياسي، لغياب تمثيل 38 دائرة، 
وذلك بجانب تأجيل االنتخابات في عدد من 
ــــو والــصــومــالــي.  الـــدوائـــر فــي إقليمي األورومـ
وتــتــالقــى الــنــتــائــج الــحــالــيــة مـــع االنــتــخــابــات 
السابقة في مكافحة املنافسن وحل أحزابهم. 
وتضمنت الدعاية االنتخابية محتوًى متكّررا 
ــرار الــحــكــومــة عــلــى بــســط سيطرتها  ــ عـــن إصـ
على كــل أقاليم الــدولــة وتــرويــج ســد النهضة 
مصدرًا لزيادة الثقة لدى الجماهير، وتقديمه 
مشروعًا قوميًا، غير أن تصاعد التمّرد املسلح 
في أقاليم التيغراي واألورومو وبني شنقول 
يكشف عن صعف تغطية السياسة الدعائية 
لـــغـــيـــاب مـــحـــتـــوى نــــاضــــج يـــخـــاطـــب مــســألــة 

االندماج القومي.
بــشــكــل عــــام، تــشــّكــل الــنــتــائــج املــؤقــتــة تــحــّديــا 
لتكامل سلطة الحكومة املركزية، وخصوصًا 
ــغــــراي وضــعــهــا  ــيــ ــتــ مـــــع اســــتــــعــــادة جـــبـــهـــة الــ
السياسي فــي اإلقــلــيــم، وظــهــورهــا فــي صــورة 
الحكومة  الــســكــان، بسبب جــنــوح  أمـــام  املنقذ 
الــتــيــغــراي  فـــي  الــعــرقــي  للتطهير  الــفــيــدرالــيــة 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وارتــــــكــــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
واســـعـــة فـــي اإلقـــلـــيـــم، وهــــي تـــطـــورات تــســاعــد 
بعد  القوية،  صورتها  الجبهة  استعادة  على 
الــقــول إن هدف  ت منذ 2014. ويمكن 

ّ
أن اهــتــز

لتفادي  كــان  االنتخابات  إقــامــة  مــن  الحكومة 
أزمـــة املــشــروعــيــة الــدســتــوريــة، ولــيــس البحث 
 مــســألــة 

ّ
ــن تـــســـويـــة وتــــهــــدئــــة، بــحــيــث تـــظـــل عــ

 جــــدٍل لــبــقــاء إقــلــيــم الــتــيــغــراي 
ّ

الــشــرعــيــة مــحــل
خارج التمثيل السياسي، وتسارع تحّركاتهم 
الــســلــطــة.  كــانــت استجابة النظام  الســتــعــادة 
للغاية،  ضعيفة  اإلثنية  التعّددية  االنتخابي 
الجبهة  حكومة  شكل  تغير  مــن  الــرغــم  فعلى 
الــثــوريــة  )EPRDF(عـــلـــى مــدار 28 عــامــا، ظلت 
التيغراي  الرئيسية ماثلًة في هيمنة  املشكلة 
ــــق املـــركـــزيـــة الــديــمــقــراطــيــة  عـــلـــى الـــقـــيـــادة وفـ
وصعوبة تطبيق الديمقراطية الليبرالية، في 
اســتــجــابــة مـــحـــدودة لــتــصــاعــد الــوعــي اإلثــنــي 
ــفـــاض مــســتــوى الــتــنــمــيــة. وعـــلـــى مــدى  وانـــخـ
السياسي  التحول  يكن  لم  املعاصر،  التاريخ 
ضمن مشروطية مؤسسات التمويل الدولية، 
فــقــد ظــلــت املـــســـاعـــدات تــتــدفــق فـــي ظـــل تــــرّدد 
باالقتصاد  االرتــبــاط  فــي  الــثــوريــة«  »الجبهة 
الــرأســمــالــي. وتــشــيــر تــجــربــة املــســاعــدات على 
ــبـــول غــربــي  ــقـ ــم الـــتـــيـــغـــراي لـ ــكـ ــتــــرة حـ ــدى فــ ــ مــ
بتثبيت التفاوت في العالقات اإلثنية. وخالل 
تلك الفترة، شهدت إثيوبيا انتهاكات واسعة 
ضــد الــجــمــاعــات اإلثــنــيــة األخــــرى، لــم تقتصر 

على اإلكراه واإلغتياالت السياسية. 

بين الدين والسلطة
ــتــــعــــّددة اإلثـــنـــيـــة، تــكــشــف  فــــي املــجــتــمــعــات املــ
صراعاٌت كثيرة أولوية اإلنتماء العرقي على 
الدين، غير أن تنازع االنتماء لدى الجماعات 
اإلثنية تالزمه حالة قلق من االندماج الكامل 
في الدولة الوطنية. وفي الجماعات املختلطة 

ــة.  ــيــ ــًا، تــظــهــر االنــــحــــيــــازات لــلــقــيــم األولــ ــيـ ــنـ ديـ
وبتداخل  التعّددية العرقية والدينية ظهرت 
أكــثــر تعقيدًا، كــانــت أهــم مظاهرها  صــراعــات 
في اندالع نزاعات ما بن ذوي الدين الواحد، 
ــع األديــــــــان  ــ وذلــــــــك بـــجـــانـــب نــــشــــوء صــــــــراع مـ
ــرى. وبــغــض الــنــظــر عـــن الـــخـــالف املمتد  ــ األخــ
بـــن األرثــــوذكــــس واملــســلــمــن، يــشــّكــل انــتــشــار 
الــبــروتــســتــانــت عــامــاًل إضــافــيــًا فــي الــخــالفــات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وبــــهــــذا املـــعـــنـــى، تـــظـــهـــر أنـــمـــاط 

متعّددة لالنقسامات الدينية والعرقية.
التوحيد  كنيسة  ظلت  اإلثيوبية،  الحالة  فــي 
ا إدارًيـــــــــــا  اإلثــــيــــوبــــيــــة األرثـــــوذكـــــســـــيـــــة جـــــــــــزًء
ــة فــي  ــيــ ــســ ــوذكــ مــــن الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة األرثــ
اإلسكندرية على مدى الفترة 333 ـ 1959، وقد 
اإلنجيلية  الكنيسة  بظهور  انفصالها  ارتبط 
من   )Mekane Yesus )EECMY اإلثـــيـــوبـــيـــة 
أعــمــال اإلرســالــيــات لنشر املــذهــب فــي أوســاط 
ــم تــرســيــمــهــا في   كـــل الــجــمــاعــات اإلثـــنـــيـــة، وتــ
بلغ  إقليمية  كنسية  ملجامع  وًتقسمت   ،1959
وتــصــل   1974 فـــي  عــضــو   18000 أعـــضـــاؤهـــا 
فــي 2010 لــحــوالــي خمسة مــاليــن عــضــو من 
إجـــمـــالـــي الــبــروتــســتــانــت الـــبـــالـــغ 18 مــلــيــونــًا 
تقريبًا، وهي معّدالت النمو األسرع في العالم.
واجــهــت الكنيسة األرثــوذكــســيــة تــحــّديــًا آخــر، 
العلمانية واملاركسية في 1974،  فمع تطبيق 
عملت الدولة على إخضاع »كنيسة التوحيد 
فقد  الــدولــة،  لسلطة  اإلثيوبية«  األرثوذكسية 
على  الكنيسة  والفيدرالية  العلمانية  أكرهت 
تــقــلــيــص نــفــوذهــا الــســيــاســي والـــديـــنـــي. وقــد 
شعر األرثــوذكــس بخسارة دورهــم التاريخي 
البحث  إلى  دفعها  ما  البروتستانت،  لصالح 
مركز  لتكون  األرثوذكسية  الهوية  تعزيز  عن 
الــوطــنــيــة، وذلـــك فــي مــواجــهــة األيــديــولــوجــيــة 
املــاركــســيــة »نــظــام الــــدرك« وأنــشــطــة الكنيسة 
البروتستانتية. ظل هذا التوجه يتنامى منذ 
بداية الثمانينيات في القرن املاضي،  ولذلك 
بــدت حــريــصــًة على إظــهــار الــهــويــة املسيحية 

بالدولة في االحتفاالت العامة.
ــام، تــعــمــل الـــنـــزاعـــات حــــول املــجــال  ــ وبــشــكــل عـ
فــي بيئة هّشة ال تساعد على وجــود  الديني 
الجماعات  بــن  العالقة  قــواعــد صــارمــة تنظم 
انتهاك  أمــام  الباب  العرقية والــديــن، ما يفتح 
التوافقات املؤقتة، كما لم يمنع تماثل العقيدة 
الدينية األرثوكسية من اندالع صراع إثني بن 
جماعات التغري، التيغراي واألمهرا، يوضح 
أزمـــــات عـــديـــدة مــســتــمــرة تــاريــخــيــًا الــجــوانــب 
املــخــتــلــفــة لـــأزمـــات اإلثــنــيــة، وتــؤكــد مــشــاركــة 
جيش إريتريا في الحرب ضد التيغراي على 

أولوية االنتماء العرقي.
ولــــدى الــكــنــيــســة اإلنــجــيــلــيــة اعــتــقــاد بــوقــوف 
ــــو في  أراد وجــمــاعــات وراء احــتــجــاج األورومـ
2015 باالعتداء على الكنائس نتيجة الشعور 
الكنيسة اإلثيوبية،  باالنتقام والكراهية ضد 
أوروميا  كنيسة  لتشكيل  الــدعــوة  أن  وتعتبر 
األرثــوذكــســيــة تــعــبــيــر عـــن انــقــســامــات دينية 
ــود قـــســـاوســـة ال يــخــضــعــون  ــ ــــي  وجــ تــظــهــر فـ
الكنيسة  يــدفــع  مــا  الــقــائــم،  الهرمي  للتسلسل 
األرثوذكسية إلى نشر سلطتها الدينية على 
الهوية  لتغيير  األورومــــو  مؤسسات  أنــقــاض 

املحلية أو تدميرها وتحويلهم لتابعن.  
االنتماء  معضلتي  بن  إثيوبيا  مسلمو  يقع 
إلثــيــوبــيــا بــهــويــتــهــا املــســيــحــيــة والــتــزامــاتــهــم 
الــديــنــيــة تــجــاه جــمــاعــاتــهــم، تــشــيــر الـــروايـــات 
املــخــتــلــفــة إلــــى أن الــتــوطــر الــطــبــيــعــي لــلــدولــة 
يــقــتــضــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا الــخــارجــيــة، 
السياسية. وعلى  املــؤســســات  فــي  واالنــدمــاج 
ــة مــغــايــرة تــقــوم على  ــك، هــنــاك رؤيــ خـــالف ذلــ
ــتــــراض أســبــقــيــة الــــــوالء الـــديـــنـــي لــالنــتــمــاء  افــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــقـــديـــر نــســبــة  الـــســـيـــاســـي. وعـ
املــســلــمــن بــمــا يــقــارب %35 مــن الــســكــان، فقد 
عاشوا واقعًا صعبًا، ارتبط، في بعض مراحله، 
بالعنصرية، غير أنه مع وصوله إلى السلطة، 
عــمــل أبـــي أحــمــد عــلــى دمـــج مــمــثــلــي الــهــيــئــات 
اإلسالمية، حيث لم يلغ وجود املجلس األعلى 
وحتى   1930 منذ  املستمرة  اإلضطهاد  حالة 
2012، حيث تبدو مؤشرات املعارضة واسعة 

في أوساط املسلمن.
ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــأيــيــد بــعــض املــنــظــمــات 
تــطــورًا طبيعيًا،  الحكومة  اإلســالمــيــة مــواقــف 
اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  »املجلس  فتأييد 
اإلثيوبية« سياسة الحكومة في سد النهضة، 
هو تعبير ديني، يتالقى مع االتجاهات التي 
تــذهــب إلـــى مــعــيــاريــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة. وهــذا 
الجهات  لعالقة  العام  االتــجــاه  ال يختلف عن 
الــديــنــيــة بــالــســلــطــة تــحــت مــظــلــة الـــتـــوافـــق أو 
بيان  على  رّده  إلــى  النظر  ويمكن  الــخــضــوع. 
شيخ األزهر، منظمة منضوية تحت السلطة، 
وتـــفـــوق قــدرتــهــا عــلــى احـــتـــواء الـــخـــالف على 
شـــرعـــيـــة تـــصـــرفـــات الـــســـطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
فــي جهاز  للمسلمن  املــتــمــاثــل  غــيــر  اإلدمـــــاج 
الدولة واستمرار مشكلة تفاوت توزيع الثروة.
)باحث مصري(

على مشارف حرب أهلية

مستقبل القيادة 
وأزمات الشرعية في إثيوبيا

على خالف توقعات 
الحكومة اإلثيوبية، 

تمّكنت قوات التيغراي 
من استعادة سيطرتها 

على اإلقليم

يقع مسلمو إثيوبيا 
بين معضلتي 

االنتماء إلثيوبيا 
بهويتها المسيحية 
والتزاماتهم الدينية 

تجاه جماعاتهم

يتطلع رئيس الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، إلى تشــكيل قيادة جديدة إلثيوبيا بإعادة هيكلتها، معتمدًا على تحالفات إقليمية، 
ومستندًا إلى كتلة اجتماعية تشاركه معاداة جبهة التيغراي التي تعهد باجتثاثها

تجمع في أديس أبابا ضد جبهة التيغراي 2021/7/22 )األناضول(

لدى   1974 فبراير/شباط  في  إثيوبيا  وضع  مع  الحالية  المرحلة  تتقارب 
الحرب  تنامي  ظل  في  القيادة  تغيير  تم  حيث  سيالسي،  هيال  إطاحة 
األهلية وكثافة التدخل األجنبي. ولعل تحول منغستو إلى الماركسية 
التمرّد. وهو ما قد يحدث  دفع الواليات المتحدة إلى رعاية حركات 
عن  البحث  هي  زيناوي،  وفاة  منذ  السياسية  فالعمليات  المرة،  هذه 
يسد  ألن  مريحة  غير  إلثيوبيا  الخارجية  السياسة  تبدو  ال  بديلة،  قيادة 
الدولي،  التدخل  تعّدد  أو  إثيوبية  لمشكالت  سواء  الفراغ،  أحمد  أبي 

وخصوصًا بعد تلويحه بالتقارب مع الصين وروسيا.
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فــــي مــقــدمــتــهــا تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــســيــاســيــة 
لــســد الــنــهــضــة، وضــبــط الـــصـــراعـــات اإلثــنــيــة، 
وأخيرًا، جعل إثيوبيا أكثر استقرارًا من دول 
مالية  مساعدات  ببرنامج  وإمــدادهــا  الــجــوار 
واقـــتـــصـــاديـــة. ويــمــثــل تـــراخـــي مــجــلــس األمـــن 
فــي التعامل مــع ســد النهضة مــســارًا لحماية 
ــتــــراف  ــانـــب االعــ ــن جـ ــ ــيــــوبــــي، إمـ املــــشــــروع اإلثــ
باالسترخاء في قضية سد النهضة، وتجّنب 
اعــتــبــارهــا تــهــديــدًا لــلــســلــم واألمـــــن، حــيــث بــدا 
سلوك الدول أعضاء املجلس أقرب إلى التقّرب 

من الحكومة اإلثيوبية.
على أية حال، تشكل مسارات الحرب الحالية 
تـــحـــّديـــًا لـــقـــدرة حــــزب االزدهــــــــار عــلــى ضــمــان 
الوصول إلى هياكل حكم تحقق الحد األدنى 
مــن رضـــا الــجــمــاعــات اإلثــنــيــة. كــانــت مشاركة 
أفــورقــي واضــحــة فــي تغليب كفة أبــي أحمد، 
غــيــر أن تــنــاســي الــخــالف املــمــتــد بــن الــتــغــري 
والتيغراي ظل يعمل على تمديد التناقضات 
بـــن الــقــومــيــات اإلثــيــوبــيــة، لــذلــك كـــان تــدخــل 
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MEDIA

تونس بين األخبار الزائفة واألخطاء الصحافية

استقطاب المؤثرين: هل أصبح فيسبوك »باليًا«؟

تونس ــ محمد معمري

األخبــار  بمعضلــة  التونســيون  يصطــدم 
مــع  وانتشــارها،  والشــائعات  الكاذبــة 
وصولهــا إلــى مؤسســات إعالمّيــة. تطاول 
تلك األخبار مسؤولن ومواطنن، وتخلق 
املهنيــة  حــول  وتســاؤالت  كبيــرًا  جــداًل 
الســرعة  علــى  املنافســة  زمــن  فــي  والدقــة 
فــي نقــل الخبر، فيما يحــاول الصحافيون 
األخبــار  لوبــاء  التصــدي  التونســيون 
أعلنــت  إذ  العالــم،  يجتــاح  الــذي  الكاذبــة 
اإللكترونيــة  املنصــة  إطــالق  نقابتهــم 
العربيــة  باللغتــن  تتحــّرى«  »تونــس 
والفرنسية، أوائل يونيو/حزيران املاضي.

املضللــة  أو  الزائفــة  األخبــار  تغــزو  إذ 
التواصــل  ومنصــات  اإلعالميــة  الســاحة 
حــرص  رغــم  تونــس  فــي  االجتماعــي 
التونســية  والجمعيــات  الهيئــات  عديــد 
علــى تأســيس منصــات لتكذيــب األخبــار 
أطلقتهــا  التــي  املنصــة  ومنهــا  الزائفــة 
النقابــة الوطنيــة للصحافين التونســين 
بالشــراكة مــع االتحاد األوروبــي، واملنصة 
التــي أطلقتها جمعيــة »أنا يقظ«. ومنصة 
األخبــار  فــي  تدقــق  تتحــرى«  »تونــس 
والتصريحــات،  والفيديوهــات  والصــور 
وتحــاول  صحافيــة.  أخطــاء  هــو  مــا  وكل 
التحــري  مــن  الصحافــي  تمكــن  املنصــة 
باالعتمــاد علــى مناهــج ووســائل علميــة 
مــن  وغيرهــا  الصــور  مــن  للتثبــت  دقيقــة 
إلــى  باإلضافــة  الصحافيــة،  التقنيــات 
عبــر  التقليديــة  الطــرق  إلــى  االســتناد 
فــي  والنظــر  باملصــادر  املباشــر  االتصــال 
للوصــول  تطابقهــا  أو  تقاطعهــا  مــدى 
إلــى الحقيقــة وإبالغهــا إلــى املتلقــي. كمــا 
تعتــزم الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال 
بالتعــاون  )الهايــكا(  البصــري  الســمعي 
مــع اإلذاعــة التونســية والتلفزة التونســية 
إطــالق منصــة للتثبت من األخبار الزائفة، 
وهي مبادرات تؤكد انتشار هذه الظاهرة 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى  املقلقــة والتــي كان 
التونســين،  واإلعالميــن  اإلعــالم  صــورة 
هــذه  يســقط ضحيــة  أن بعضهــم  خاصــة 
األخبــار وينشــرها ممــا يتســبب في فقدان 

مصداقيته أما الرأي العام املحلي.
إذاعــة  أعلنتــه  الــذي  الخبــر  ــف 

ّ
خل فقــد 

»موزاييــك أف أم« الخاصــة، يــوم الجمعــة 

منوعات
قدرة 
الرونت

موسكو ــ العربي الجديد

ذكرت صحيفة »إر بي كا« الروسية أن روسيا 
أجــرت خــال الفتــرة مــن 15 يونيــو/ حزيــران 
الجــاري،  تمــوز  يوليــو/   15 وحتــى  املاضــي 
تدريبــات علــى ضمان اســتقرار وأمان وتكامل 
أداء اإلنترنــت، وفــق مــا جــاء في مــواد مجموعة 
للمنظمــة  التابعــة  املعلوماتــي«  »األمــن  العمــل 

الرقمــي«  »االقتصــاد  الربحيــة  غيــر  املســتقلة 
منهــا،  نســخة  علــى  الصحيفــة  التــي حصلــت 
فيما أكد بضعة مشاركني في مجموعة العمل 

صحتها. 
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه املواد عن الهدف 
مــن التدريبــات ونتائجهــا، ذكــر مصــدر »إر بــي 
كا« في سوق االتصاالت أن شركات االتصاالت 
الروسية الكبرى شاركت فيها، مضيفًا: »الهدف 

مــن التدريبــات تحديــد قــدرة »الرونــت« )القطــاع 
فــي حــال  العمــل  علــى  اإلنترنــت(  مــن  الروســي 
وقــوع تشــوهات أو القطــع مــن الخــارج وتهديدات 
د النتائج الرســمية بعد، ولكنه تم  حــدَّ

ُ
أخــرى. لــم ت

أوليًا اإلقرار بنجاح التدريبات«. وأوضح مصدر 
الفعلــي  الفصــل  احتمــال  اختبــار  »تــم  أنــه  آخــر 

للقطاع الروسي من اإلنترنت«.  
حّيــز  الســيادي«  »الرونــت  قانــون  ودخــل  هــذا 

 ،2019 عــام  خريــف  منــذ  روســيا  فــي  التنفيــذ 
»تحديــد  التنفيذيــة صاحيــات  الســلطة  مانحــًا 
فــي  التحكــم  نظــم  بتشــغيل  املتعلقــة  املطالــب 
الشــبكات عنــد نشــوب تهديــد الســتقرار وأمــان 
ملزمــًا  روســيا«،  فــي  اإلنترنــت  عمــل  وســامة 
شــركات االتصــاالت بتركيــب الوســائل التقنيــة 
ــف هــذه التكنولوجيــا لحجــب 

َّ
الازمــة، كمــا توظ

املواقع املحظورة أو إبطاء مواقع.

الحكومــة  رئيــس  وفــاة  ومفــاده  املاضــي، 
التونسية األسبق الحبيب الصيد، الكثير 
مــن ردود األفعــال املتســائلة حــول مهنيــة 
اإلعــالم التونســي. ســبب التســاؤالت هــذه 
مــن  واحــدة  وهــي  اإلذاعــة،   

ّ
أن إلــى  يعــود 

تونــس،  فــي  اســتماعًا  األكثــر  اإلذاعــات 

أذاعــت خبــرًا زائفــًا يتمثــل فــي إعالنهــا عن 
وفــاة رئيــس الحكومــة األســبق، وهــو مــا 
عائلتــه،  ومــن  شــخصيًا  منــه  تكذيبــه  تــّم 
مؤكديــن أن الرجــل فــي صحــة جيــدة ولــم 
يتعرض إلى وعكة صحية، ما دفع اإلذاعة 
إلــى االعتــذار مــن مســتمعيها ومــن رئيــس 

الحكومــة األســبق عــن هــذا الخطــأ املهنــي. 
ولــم تكــن اإلذاعــة وحدهــا، فقد ســقطت في 
نفس الخطأ بنشــر الخبر اإلذاعة الوطنية 
وهي إذاعة رسمية وأقدم إذاعة في تونس 
يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى ســنة 1938، 
الــذي  الخطــأ  عــن  األخــرى  هــي  واعتــذرت 

وقعت فيه.
األخبار الزائفة لم تقف عند هذا الحد، فقد 
واملواقــع  الصفحــات  مــن  العديــد  تداولــت 
خبــرًا عــن تدهــور الحالــة الصحية لرئيس 
بعــد  الغنوشــي  راشــد  التونســي  البرملــان 
مــا  وهــو  كوفيــد-19،  بفيــروس  إصابتــه 
ماهــر  البرملــان،  رئيــس  مســاعد  اضطــر 
نشــر  إلــى  أيضــًا،  الجمعــة  يــوم  مذيــوب، 
الصحــف  إحــدى  يطالــع  وهــو  لــه  صــوٍر 

التونسية ويبدو في صحة جيدة.
»العربي الجديد«  وعن هذه الظاهرة كان لـ
الجامعــة  فــي  اإلعــالم  أســتاذ  مــع  اتصــال 
الحمامــي،  الصــادق  الدكتــور  التونســية، 
والــذي رأى أن »مــا حصــل عنــد إعالن خبر 
وفــاة رئيــس الحكومــة التونســية األســبق 
الحبيــب الصيــد ليــس خبــًرا زائفــًا، بــل هو 
خطــأ صحافــي«. وأضــاف »يجــب أن نمّيــز 
الزائفــة  األخبــار  وهــي  أشــياء  ثالثــة  بــن 
التضليــل،  بغايــة  ُصممــت  أخبــار  وهــي 
مجهولــة  معلومــات  وهــي  والشــائعات 
وأحــداث  بأشــخاص  تتعلــق  املصــدر 
وليســت بالضــرورة للتضليــل، واألخطــاء 
الصحافيــة وهــي أخطــاء يمكــن أن تكــون 
الدكتــور  قصــد«.  دون  مــن  أو  قصــد  عــن 
الحمامــي يــرى أن »فــي تونــس هنــاك عــدة 
أســباب النتشــار هــذه الظواهــر مــن بينهــا 
اإلعالميــة  واملؤسســات  الصحافيــن  أن 
الســوق  بمنطــق  األخبــار  مــع  تتعامــل 
فتتحــول األخبــار إلــى بضاعــة ذات طابــع 
باألخبــار  يعــرف  مــا  خــالل  مــن  تنافســي 
أيضــًا  وهنــاك  والحصريــة،  العاجلــة 
ضعــف فــي آليــات التدقيق فــي األخبار في 
غــرف األخبــار ممــا يتســبب فــي الكثير من 
الثقــة  إلــى  بعضهــا  يعــود  التــي  األخطــاء 

املفرطة في املصادر. 
الوضعيــة  هــذه  مــن  للخــروج  وبالتالــي 
باملهنيــة  أن يتســلحوا  الصحافيــن  علــى 
مــن األخبــار  التثبــت  واملصداقيــة وآليــات 
مســؤولية  أصحــاب  ألنهــم  نشــرها  قبــل 

مجتمعية كبيرة«.

خبر زائف حول وفاة 
رئيس حكومة سابق 

يعيد الجدل

تأخرت »فيسبوك« كي 
تمنح صانعي المحتوى 

مقابًال ماديًا

اإلنترنــت،  نجــوم  مــن  كبيــر  عــدد  فوجــئ 
بإعــالن  مــواس،  مــارك  الكينــي  كاملمثــل 
مــن مليــار  أكثــر  إنفــاق  »فيســبوك« عزمهــا 
ملنتجــي  مخصصــة  برامــج  علــى  دوالر 
الســاعية  الشــبكة   

ّ
أن باعتبــار  املحتويــات، 

»تيــك  مثــل  أخــرى  منصــات  منافســة  إلــى 
تــوك« و»يوتيــوب« أصبحــت »باليــة« نوعــًا 
البالــغ  الشــاب  هــذا  مــواس.  قــول  علــى  مــا، 
خمســة وعشــرين عامــًا، والــذي يصــل عــدد 
متابعيــه إلــى 160 ألفــًا عبــر »تيــك تــوك« إذ 
يتحدث بمزيج من اإلنكليزية والســواحلية 
الطالبيــة،  حياتــه  عــن  العاميــة  واللهجــة 
فــي قدرتــه علــى تشــجيع جمهــوره  يشــكك 
علــى االنضمــام إلــى شــبكة التواصــل. وقال: 
هــا 

ّ
لكن فيســبوك  علــى  حســاب  أمــي  »لــدى 

ال تعــرف تيــك تــوك. املحتــوى الــذي أنشــره 
مصَمــم ألبنــاء جيــل األلفية الذيــن يفضلون 

منصات أخرى«.
هــا 

ّ
أعلنــت »فيســبوك« األســبوع املاضــي أن

ســتخصص مليــار دوالر لكــي تدفــع حتــى 
سنة 2022 ملنتجي املحتوى الذين ينشرون 
مجــاالت  فــي  منصتهــا،  علــى  موادهــم 
ألعــاب  أو  املوضــة  أو  كالفكاهــة  متنوعــة 
»يوتيــوب«  شــبكات  وتخــوض  الفيديــو. 
 معركة 

ً
و»تيــك توك« و»ســناب شــات« أصال

شرســة لجــذب نجوم التواصــل ومتابعيهم 
بمداخيــل  عليهــا  يعــودوا  أن  يمكــن  الذيــن 
تشــرين  نوفمبــر/  وفــي  ضخمــة.  إعالنيــة 
الثانــي 2020، بــدأت »ســناب شــات« إنفــاق 
منتجــي  أبــرز  علــى  يوميــًا  دوالر  مليــون 
املحتــوى على منصتها. أما منتجو مقاطع 
الفيديــو على »يوتيــوب« فبات في إمكانهم 
أيضًا منذ 2007 الحصول على جزء صغير 
مــن املليــارات التــي تدرهــا اإلعالنــات علــى 
بالدفــع  »فيســبوك«  تباشــر  ولــم  املوقــع. 

مقابــل مقاطــع الفيديــو التــي تحقــق إقبــااًل 
 عام 2017. أما »إنستغرام« التابعة 

ّ
كبيرًا إال

املؤثريــن  بإشــراك  تبــدأ  فلــم  »فيســبوك«  لـ
 العــام 

ّ
فــي جــزء مــن إيراداتهــا اإلعالنيــة إال

املاضــي، إذ يحصلــون علــى أمــوال من خالل 
مــع  مباشــرة  يعقدونهــا  التــي  الشــراكات 

العالمات التجارية.
ولــم يفاجــأ املؤســس املشــارك لوكالــة »فايرل 
نيشــن« ملشــاهير الشــبكات االجتماعيــة جــو 

فمجموعــة  »فيســبوك«.  ــر 
ّ

بتأخ غالييــزي، 
 ،2004 عــام  سســت 

ُ
أ التــي  زوكربيــرغ  مــارك 

متينــًا  إعالنيــًا  نموذجــًا   
ً
أصــال ــت 

َ
بن كانــت 

باقتحــام  األوائــل  املؤثــرون  بــدأ  عندمــا 
ضروريــًا  جذبهــم  يكــن  ولــم  الشــبكات 
مــا  علــى  الشــركة«  أعمــال  نمــوذج  »لتغييــر 
يؤكــد غالييــزي. لكــن، كمــا املؤثريــن، توجــه 
الشــاب  الجيــل  مــن  وهــم  أيضــًا،  متابعوهــم 
معززيــن  أخــرى،  منصــات  إلــى  بمعظمهــم، 

االنطباع بأن »فيســبوك« موقع »باٍل« ألبناء 
مــا ُيعــرف بالجيــل »زد« وهــو ال يليــق ســوى 
بأهلهــم. فنســبة األشــخاص الذين يتخطون 
املشــتركن  العمــر  مــن  والســتن  الخامســة 
فــي »فيســبوك« ارتفعــت بواقــع الربــع تقريبًا 
خــالل العــام املاضــي، أي أســرع بمرتــن مــن 
علــى  األخــرى  العمريــة  الفئــات  نمــّو  معــدل 
 »2021 »ديجيتــال  تقريــر  بحســب  أنواعهــا، 

من إعداد »وي آر سوشال« و»هوتسويت«.
وخالل النصف األول من 2021، كان الصيني 
، بحسب 

ً
»تيك توك« التطبيق األكثر تحميال

مركز »سنسور تاوور« األميركي. وهو أطاح 
بـــ »فيســبوك« فــي مجــال إطــالق الصيحــات 
الرائجــة علــى شــبكات التواصــل، خصوصــًا 
خــالل الجائحــة حــن ســاهمت التســجيالت 
القصيرة املنشورة على منصته في تلطيف 
األجــواء ملاليــن األشــخاص. ويقضــي أحــد 
أهــداف خطة »فيســبوك« البالغــة ميزانيتها 
 

ّ
مليــار دوالر بــأن تعــود املنصــة رائجة وبأال
ينفــر الشــباب منها. وتؤكــد كلوديا كامرون 
ام  »آي  شــركة  فــي  التســويق  عــن  املســؤولة 
 »منتجــي 

ّ
ايــه« للمؤثريــن فــي أمســتردام أن

املعادلــة،  مــن  مهــم  جــزء  هــم  املحتويــات 
هــم يطلقــون الصيحــات الرائجــة«. يعتبر 

ّ
ألن

اعتبــار  ألوانــه  الســابق  مــن  ــه 
ّ
أن الخبــراء 

جــو  ويقــول  ــت. 
ّ
ول »فيســبوك«  حقبــة   

ّ
أن

تقديرهــم،  أن نســيء  غالييــزي: »ال يمكننــا 
فهــم أقويــاء جــّدًا فــي مجــال التكنولوجيــا«. 
وتتمتع »فيسبوك« التي كسبت 84.2 مليار 
دوالر مــن العائــدات اإلعالنية العام املاضي، 
بقــدرة ماليــة كبيرة تعطيها هامشــًا واســعًا 
لالســتثمار. ومــا انفــك عــدد املشــتركن فيها 
يتزايد، مع 2.8 مليار مســتخدم نشــط اليوم 

في أنحاء العالم كافة.
)فرانس برس(

)Getty( يحاول الصحافيون التونسيون محاربة األخبار الكاذبة عبر مبادرات

»تيك توك« الصيني هو األكثر تحميًال بين التطبيقات )هيكتور ريتامال/فرانس برس(

تحاول تونس التصدي لألخبار الزائفة والشــائعات التي تنتشــر فيها أخيرًا، عبر مبادرات صحافية، لكّن وســائل إعالميّة تقع في أخطاء 
مهنية، ما يعيد المعضلة إلى البداية
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عليه  فتعرف  الوفير،  بالحظ  اتسمت  بفرص 
الـــجـــمـــهـــور ضـــمـــن مــســلــســلــي »الــــزيــــر ســـالـــم« 
ــيــــع قـــرطـــبـــة«، وتـــتـــالـــت بــعــدهــا األعـــمـــال  و»ربــ
ليحقق انتشارًا واســعــا امتد مــن ســوريــة إلى 
قباني«  »نــزار  الشاب  العربي ويصبح  العالم 
فــي قصر »املــلــك فــــاروق« بــن ليلة وضحاها. 
ــانــــت آخــــــر مـــحـــطـــات حـــســـن فــي  ــــن كــ وفــــــي حـ
ــا الـــســـوريـــة املــحــلــيــة »أســـعـــد الــــــوراق«،  الــــدرامــ
ــا املــشــتــركــة بـــاكـــرًا فـــي بــدايــة  الــتــقــطــتــه الــــدرامــ
العقد األخير  تشكلها وقـــّدم تيم حسن خــال 

ما يقارب عشرة مسلسات، كان أكثرها شهرة 
في   

َ
علق نفسه  أنــه  إال  »الهيبة«،  وجماهيرية 

ــبـــاك املــســلــســل الـــجـــمـــاهـــيـــري واالســـتـــثـــمـــار  شـ
مــا دفع  فــي نجاحه لخمس ســنــوات متتالية 
الجمهور للسخرية من حالة  طيفا كبيرا من 
استنساخ املسلسل، وتراجع أداء تيم بالتوازي 
مع ضعف النص، وعدم تماسك الخط الدرامي 
لألحداث، بسبب كتابة كل جزء بشكل منفصل 
وبأقام أخــرى. وعندما حاول تيم التعويض 
عبر املشاركة في أعمال قصيرة مثل »العميد« 

عدنان حمدان

السورية في  الــدرامــا  يغامر نجوم 
املتوفرة  املسلسات  ضمن  العمل 
ــا املــحــلــيــة أو  ــ ــــدرامـ ــل نـــطـــاق الـ ــ داخــ
 خياراتهم ال تأتي دائما وفق ما 

ّ
املشتركة، إال أن

يتمنون أو ما ينتظر الجمهور منهم، فيدخل 
بعضهم ضمن حالة تعليب وتكرار قد تنعكس 
بشكل سلبي على صورة نجوميتهم وتأسرهم 
 ملمثات 

َ
ضمن إطار لعنة الدور الواحد. وسبق

ــــدور والــــدة  ــــــرن بـ
ّ
ط

ُ
ســـوريـــات ولــبــنــانــيــات أن أ

السورية منى واصــف والتي  البطل، وآخرهن 
استثمر في حضورها ضمن مسلسل »الهيبة« 
على  للعمل  كــعــكــاز  متتالية  مــواســم  لخمسة 
ــنـــاعـــة نـــجـــومـــيـــة ملــمــثــلــن آخـــريـــن  حــــســــاب صـ
وهــذه  باسمهم.  ويــســوق  املسلسل  يتصدرون 
مجموعة من النجوم الذين يعانون من تأطير 
الدراما املشتركة ألدواتهم وباتت حظوظهم في 

بناء نجومية مستقرة أقل.

تيم حسن
انــطــلــق الــفــنــان الـــســـوري تــيــم حــســن فــي أدائـــه 

استوحى مراد 
تصاميمه األخيرة من 

مهرجان »البندقية«

لم ينجح تيم حسن في 
تخطي األثر الجماهيري 

لشخصية »جبل«

أرفض أن أحصر 
نفسي في منطقة 

موسيقية معينة

2223
منوعات

و»أنا«، لم ينجح في تخطي األثر الجماهيري 
لشخصية »جبل« في »الهيبة«، بل عانى أيضا 
أدوات شخصية  مــن  للخروج  طريقة  إليــجــاد 

»جبل« وطريقة كامه وأسلوبه في الحركة.
ــــان مــحــبــي تــيــم حــســن حــــول قــدرتــه  ومــــع رهـ
على العودة إلى الصفوف األولى متى توفر 
إنــجــاز مسلسل  لــذلــك، تعثر  املناسب  الــنــص 
»الزبال« للكاتب السوري فؤاد حميرة للعام 
الثالث على التوالي، في حن تشير مصادر 
»العربي الجديد« عن احتمال وجود حسن  لــ

في مسلسل مشترك جديد لشركة »الصباح« 
ومن املقرر أن يمتد لعدة مواسم أيضا، هذا 
مـــع تـــراجـــع حــضــور تــيــم حــســن فـــي الـــدرامـــا 
املــصــريــة بــعــدمــا اخـــتـــرق الـــســـوق بــقــوة عند 

تجسيده سيرة حياة امللك فاروق.

قصي خولي
السوري قصي خولي  املمثل  انتعش حضور 
جــزئــيــا ضــمــن الـــدرامـــا املــشــتــركــة بــعــد ســنــوات 
ــــوع فــــي الــنــمــطــيــة، فــعــاد  ــــوقـ ــاق والـ ــفــ مــــن اإلخــ
الديب«  »صــافــي  بشخصية  للجمهور  خولي 
في مسلسل »2020«، وتمكن من صناعة حالة 
جماهيرية في نطاق الدراما املشتركة واألقرب 
إلــــى الــلــبــنــانــيــة مـــع تـــراجـــع حــصــة الــحــضــور 
ــقـــاط األحــــــداث على  الـــســـوري فـــي الــعــمــل وإسـ
حي شعبي في بيروت. الجمهور بدوره قاطع 
في  قدمها  مــع شخصيات سابقة  أداء خولي 
الدراما السورية مثل »جابر« في »الــوالدة من 
الخاصرة« و»سامر البسطاط« في »غزالن في 
غابة الذئاب«، وتفاءل البعض بإمكانية عودة 
خــولــي الـــذيـــن وجـــــدوا فــيــه نــجــمــا قـــــادرًا على 
االنــتــقــال بــبــراعــة بــن الــشــخــصــيــات الشعبية 
والثرية دون أن يترك فجوة في ذلك. لكن رحلة 
لــم تكن سهلة  إلـــى »2020«،  لــلــوصــول  خــولــي 
فقد تعثر في تقديم شخصية الشاب العاشق 
اللعوب في مسلسل »جريمة شغف« وتعرض 
النتقاد واسع على طريقة األداء، ولم يساعده 
اإلنتاج الرديء لسيرة حياة الخليفة العباسي 
»هارون الرشيد« من التأثير عربيا رغم أهمية 
الشخصية ودورهــا املحوري. في الوقت ذاته 
لم يستطع خولي العبور إلى السوق املصرية 
واملــنــافــســة هــنــاك رغـــم عـــدة مـــحـــاوالت، فتأطر 
بالدراما املشتركة لصعوبة العمل في الداخل 
ــور والـــنـــصـــوص املــنــاســبــة،  ــ ــدم تـــوفـــر األجــ ــ وعـ
وحاول العودة لتثبيت مواقعه قبل عامن في 
التسويق  أن  ليجد  ونـــص«  »خمسة  مسلسل 
وبطلة  النهار  معتصم  مواطنه  لصالح  اتجه 

العمل نادين نجيم بالدرجة األولى.

باسل خياط
حظي الفنان السوري باسل خياط بعدة فرص 
ضمن نطاق الدراما املشتركة، واستطاع خال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــســوريــة رغـــم انــقــطــاعــه عن 
الدراما املحلية من الحضور في أعمال داخل 
لــبــنــان ومـــصـــر، صــانــعــا لــنــجــومــيــة مــتــوازنــة 
أثمرت في مسلسل »30 يوم« إلى جانب الفنان 
املصري آسر ياسن والذي اعتبره النقاد نقطة 
تــحــول فــي مسيرة خــيــاط املهنية، مــن جانبه 
أثــبــت خــيــاط حـــضـــوره فـــي الـــدرامـــا املشتركة 
ضــمــن مــســلــســل »تـــانـــغـــو« قــبــل أن يـــدخـــل في 
أقل  »الكاتب«  مسلسل  فجاء  التنميط  متاهة 
أثرًا من الناحية الجماهيرية والفنية، كما لم 
يترك وقعا لدى الجمهور عند عرض مسلسل 
»عهد الــدم« من إنتاج منصة »شــاهــد«. وقبل 
عــام عــاد الــجــدل حــول خــيــارات خــيــاط مجددًا 
»النحات«  إتمام مسلسل  تعثر  بعد  ال سيما 
والخافات التي رافقت تنفيذ املسلسل تزامنا 
مع حالة اإلغاق العام في لبنان جراء فيروس 
كــــورونــــا، فـــجـــاء الــعــمــل مـــبـــتـــورًا وتــــم منتجة 
مشاهد عديدة لباسل خياط مع الحديث عن 
جــزء ثــان يكمل الحكاية من دون حــدوث ذلك. 
عن وجود  الرفاعي  مفيد  املنتج  أعلن  بعدها 
باسل خياط في قائمة أبطال مسلسل »ظل«، 
ــالـــب بـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الــنــص  ــيــــر طـ لـــكـــن األخــ
وتراجع بعد ذلك عن البطولة منسحبا بشكل 
مـــفـــاجـــئ وســـــط خـــســـائـــر مــســتــمــرة لــلــمــنــتــج، 
وانتقل خياط إلى مصر ليشارك املمثلة يسرا 
ــــرب أهــلــيــة« لــكــن نــتــائــج  بــطــولــة مــســلــســل »حـ
فــلــم يتمكن  الـــتـــوقـــعـــات،  الــعــمــل جـــــاءت دون 
املــســلــســل مـــن مــنــافــســة نــجــاح »خــيــانــة عــهــد« 
قبل عام، كما لم يظهر خياط بــاألداء املطلوب 

ليعيد موقعه للصدارة مجددًا.

إبراهيم علي

الــســوري،  الكاتب  السبت، أعلن  أمــس  أول مــن 
ــدء تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــ ــادات، عــــن بـ ــ ــحـ ــ ــــال شـ بـ
ي يا بيروت« وهو كاتب »ال حكم عليه« 

ّ
»شت

البيعة  شــحــادات  يجدد  عشرين«.  و»عشرين 
ــذه املــــرة أيــضــا،  لــشــركــة »صــــادق الــصــّبــاح« هـ
بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــه لــســنــوات 
ــا بـــيـــروت«  ــــي يــ

ّ
ــت خـــلـــت. يـــطـــرح مــســلــســل »شــ

ــود إلــــــى بـــيـــروت  ــعــ قـــصـــة مـــغـــتـــرب ســـــــوري يــ
الــســوريــة. بطل السلسلة املمثل  وســط األزمـــة 
إلــى جانب مجموعة من  الــســوري عابد فهد، 
زينة  منهم  واللبنانين،  الــســوريــن  املمثلن 
مــكــي، وفــــادي أبـــي ســمــرا، وســامــر إسماعيل، 
 املسلسل مؤلف 

َّ
وعبده شاهن. الافت هو أن

في موسم  ُيعرض  لن  ه 
ّ
لكن من ثاثن حلقة، 

رمضان 2022، بل سيكون ضيف فصل الشتاء 
على منصة »شاهد« بداية، ثم سيعرض على 

الشاشات الصغيرة.
املخرج  انتهى  قليلة،  أيـــام  قبل  »الـــزيـــارة«:   ¶
من  مارتينيز،  أدولــفــو  اإلســبــانــي،   - اللبناني 
تصوير مسلسل »الزيارة« الذي تؤدي بطولته 

أمــا األســـود، الــلــون األحــب على قلبه، فيبقى 
في مختلف مجموعاته، خصوصا  موجودًا 
ــه في هذه املجموعة املستوحاة من أجواء 

ّ
أن

مهرجان البندقية، يعتبر األسود من األلوان 
فيما  املدينة.  أجـــواء  تعكس  التي  األساسية 
حــضــر الـــذهـــبـــي أيـــضـــا مـــن وحــــي الـــزخـــارف 
أما  وكنائسها.  اإليطالية  املدينة  قصور  في 
األلــــــوان الــبــاقــيــة كـــاألخـــضـــر، فــهــو مـــن وحــي 
تلك األلوان املستوحاة من الزجاجيات التي 

تشتهر بها املدينة. 
يــقــول مــــراد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي هــذه 
 مجموعة 

ّ
كـــل الــتــي قدمتها وفـــي  املــجــمــوعــة 

ــوابـــت ال يــمــكــن أن أتــخــلــى عنها  ــي، ثــمــة ثـ لــ
ــدًا. فــالــهــوت كـــوتـــور، فــن قــائــم بـــذاتـــه، وأّيـــا  أبــ
كانت الظروف ال يمكن أن يتأثر بها لناحية 
ــعــــت فــي  ــوم عـــلـــيـــهـــا. وضــ ــقــ ــتــــي يــ األســـــــس الــ
ــار والــتــقــنــيــات  ــهـ  عــنــاصــر اإلبـ

ّ
املــجــمــوعــة كـــل

الــحــرفــيــة فــي الــتــطــريــز والــزخــرفــة ومــصــادر 
ُعرفت  لطاملا  التي  كافة  والتفاصيل  اإللــهــام 
بها. أما البساطة فا مكان لها في تصاميم 
الهوت كوتور، التي تقوم على عنصر اإلبهار 

بشكل أساسي«.
تــمــّســك مـــــراد بــالــعــنــاصــر كـــافـــة الـــتـــي تــقــوم 
»هوت كوتور« حرصا منه  عليها تصاميم الـ
 
ً
لهفة الوقت نفسه شهد  على سماتها، وفــي 

كارين إليان ضاهر

قـــدم املــصــمــم اللبناني الــعــاملــي زهــيــر مــراد 
 2022  /2021 وشــــتــــاء  خــــريــــف  مـــجـــمـــوعـــة 
لــيــشــّكــل تــلــك الـــعـــودة املــنــتــظــرة إلـــى الحياة 
كمصمم  حياته  خــاص  وبشكل  الطبيعية، 
وعشاق  املشاهير  بحضور  عــروضــه  يــقــّدم 
 

ّ
أعــمــالــه ووســـائـــل اإلعــــام الــتــي تــتــرقــب كــل
الجديد«  له. في حديثه مع »العربي  جديد 
ه كان يحّبذ فكرة إقامة العروض 

ّ
ال ينكر أن

أن  يمكن  إذ  الجائحة،   
ّ

ظــل فــي  االفتراضية 
 

ّ
إال الــنــاس،  يطاول بذلك شريحة كبرى من 
ده العرض الحضوري 

ّ
 الشعور الذي يول

ّ
أن

ــتـــراضـــي، ما  يــبــقــى غــائــبــا فـــي الـــعـــرض االفـ
يبرر لهفته إليه وترقبه لهذه اللحظة طوال 

الفترة املاضية.
بأسلوبه املعهود املفعم باألحاسيس والذي 
يشكل الــفــن حجر أســـاس فــيــه، وانــطــاقــا من 
ــا، اســتــوحــى  ــ ــــورونـ مـــرحـــلـــة انـــتـــشـــار وبــــــاء كـ
فــي مجموعته  البندقية  مــهــرجــان  مــن  مـــراد 
مستوحيا  أوســـع  نــطــاق  إلـــى  منها  لينطلق 
الساحرة،  للمدينة  الهندسية  التفاصيل  من 
مــن الـــزخـــارف فيها ومـــن تــاريــخــهــا الــعــريــق، 
من زجاجيتها وأيضا من الرقّي الذي لطاملا 
مّيز أهلها عبر التاريخ ومن جاذبية نسائها 
وأنــاقــتــهــن. لـــذلـــك، أتـــت املــجــمــوعــة عــلــى قــدر 
تقّدمه  أن  مــراد  ألنــامــل  يمكن  بما  التوقعات 

بحرفية عالية.
األمــل  معاني  أيــضــا  املجموعة  ألـــوان  حملت 
ــى الـــحـــيـــاة الــــــذي أراده  ــ ــذه الــــعــــودة إلـ ــ فــــي هـ
ــعــــرض الــــــذي شــكــل  ــي الــ ــرًا فــ ــاضــ املـــصـــمـــم حــ
تــحــديــا لــه فــي مــواجــهــة الــصــعــاب. لــذلــك كــان 
الـــلـــون األبـــيـــض فـــي املــجــمــوعــة رمــــزًا لــألمــل، 

املمثلة املصرية دينا الشربيني، ومجموعة من 
املمثلن اللبنانين، منهم تقا شمعون، وعبده 
شاهن. املسلسل مؤلف من ثماني حلقات وهو 
من إنتاج شركة »6 هاتس« في تجربة أولى لها 
على صعيد عربي. يتجه املسلسل بمضمونه 
 الــشــركــة 

ّ
ــلــــم أن الــــعــــام لـــلـــرعـــب الــحــقــيــقــي، وُعــ

ــم اخــتــصــاصــيــي  ــ اســـتـــدعـــت مــجــمــوعــة مــــن أهـ
الــتــجــمــيــل واملـــــؤثـــــرات الـــبـــصـــريـــة والــســمــعــيــة 
لــتــنــفــيــذ ثــمــانــي حــلــقــات ســتــكــون مـــن نصيب 

منصة »نتفليكس« خال أسابيع قليلة. 
الــســوري سامر  ¶ »الــهــيــبــة 5«: ينهي املــخــرج 
الــبــرقــاوي خـــال ثــاثــة أســابــيــع، تصوير آخر 
لقطات مسلسل »الهيبة 5« بطولة تيم حسن، 
وعبد املنعم عمايري، واللبنانية إيميه صّياح. 
محاولة أخيرة من قبل شركة »الصّباح« إلنهاء 
السلسلة عبر استقدام أو مشاركة املمثل عبد 
املــنــعــم عــمــايــري، ملــواجــهــة بــطــل »الــهــيــبــة« تيم 
حسن فــي إطـــار ال يخلو مــن التشويق، اعتاد 
عليه متابعو املسلسل ألربــع سنوات ماضية، 
على أن يبدأ عرضه في بداية سبتمبر/ أيلول 
املقبل على منصة »شاهد« وشاشات متعاقدة 

على عرض املسلسل منذ جزئه األول.
»السجن«  مسلسل  يستقطب  »السجن«:   ¶
 

ّ
مجموعة من الفنانن الشباب، إذ يلتقي كل
من إيهاب شعبان، وريــم نصرالدين، ومروة 
املـــخـــرج مــحــمــد لطفي  إدارة  تــحــت  األطـــــرش 
ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة »جــيــنــومــيــديــا« والــــذي 
ســتــعــرضــه عــلــى مــنــصــتــهــا قــريــبــا. ويحضر 
املــمــثــلــون الــثــاثــة فــي تــجــربــة جــديــدة ضمن 
الدراما املشتركة بعد عدة تجارب في األعوام 
الفائتة، كنوع من خطوة جديدة للمشاركن 

في مجال الدراما املنجزة في لبنان.
ــي مــنــتــصــف  ــــون زهــــــــرة«: يـــبـــدأ فــ ــالـ ــ ¶ »صـ

ــل، عــــــرض مــســلــســل  ــبــ ــقــ املــ أغــــســــطــــس/ آب 
ــن نــســيــب  ــاديــ ــــون زهـــــــرة« بـــطـــولـــة نــ ــالـ ــ »صـ
النهار، في عودة سريعة  نجيم، ومعتصم 
لـــنـــجـــيـــم بـــعـــد نــــجــــاح مـــســـلـــســـل »عـــشـــريـــن 
ــهــا هــذه 

ّ
عــشــريــن« فـــي رمـــضـــان 2021، لــكــن

ــرة تـــدخـــل عـــالـــم املــســلــســات الــقــصــيــرة.  ــ املـ
صالون  صاحبة  حكاية  يتناول  املسلسل 

حــاقــة نــســائــيــة، تــواجــه حــكــايــات زبــونــات 
الــصــالــون فــي إطــــار ال يــخــلــو مــن الــفــكــاهــة 
ــاج. القصة  ــتـ بــحــســب مـــا ذكــــرت شــركــة اإلنـ

لنادين جابر، من إخراج جو بو عيد.
¶ »عالحّد«: تشارك املمثلة السورية سافة 
»عــالــحــّد« من  فــي بطولة مسلسل  مــعــمــار، 
إنــتــاج شــركــة »الــصــّبــاح« مــع مجموعة من 

الجزائري،  السورية صباح  املمثلن، منهم 
وإخراج ليال راجحة. 

ــة، وهــــو  ــقــ ــلــ املـــســـلـــســـل مـــــن 12 حــ ــألــــف  ــتــ يــ
 مــــن الـــكـــاتـــبـــة لــبــنــى حــــداد 

ّ
ــل ــ مــــن تـــألـــيـــف كـ

ــا الـــجـــنـــدي، ويــــشــــارك فــي  ــ واإلعــــامــــيــــة النـ
خليل،  ومــروى  سليمان،  رودريــغ  التمثيل 

ونتالي فريحة، وعلي منيمنة.

واضحة لدى املــرأة إلى العودة إلى حياة ما 
 

ّ
قبل الجائحة وإلى الحفات واملناسبات بكل
 تماشى 

ّ
 الكل

ّ
ما فيها من أناقة وإبهار. وكأن

الــعــام املــاضــي مــع مــا فرضته الــظــروف، لكن 
 إلــى استعادة ما 

ّ
ســرعــان مــا تبن تــوق الــكــل

ــدا الـــشـــوق إلــى  ــ حــرمــتــنــا مــنــه الــجــائــحــة، وبـ
واضحا  واإلبــهــار  واألنــاقــة  الراقية  الخياطة 
الــزفــاف وفــي مختلف املناسبات  في حفات 
 »

ّ
»كــان العالم. وشكل مهرجان  الكبرى حــول 

انطاقة جديدة للمناسبات املماثلة الكثيرة 
 يرغب بنسيان املرحلة 

ّ
 الكل

ّ
التي أقيمت، ألن

ــّر بــهــا الــعــالــم واالســتــمــتــاع  الــصــعــبــة الــتــي مـ
باللحظات التي ازداد الشوق إليها، بأفضل 
ما يكون رغبة بالعودة إلى الحياة الطبيعية. 
والتحضيرات جارية حاليا وتتكثف الجهود 
ملــهــرجــان »يــونــيــســف« فــي كــابــري اإليطالية 
وملهرجان »البندقية« اإليطالي في سبتمبر/ 

أيلول املقبل.
ال مكان لليأس في حياة املصمم زهير مراد 
الــذي يتوق بشكل خــاص إلــى الــســام. فعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــضـــربـــات املــتــتــالــيــة مـــع جــائــحــة 
الــذي شكل  انفجار مرفأ بيروت،  ثم  كورونا 
ــلـــى مــشــاريــعــه  ــة لــــه قـــضـــت عـ ــيـ ــاسـ ــة قـ ــربــ ضــ
اتــه،  وجــهــوده وأحــامــه وهـــو فــي أوج عــطــاء
ــــددًا رافـــضـــا  ــــجـ ــهــــض مـ ــا عــــــاد ونــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
 من يعرفه على تمّيزه 

ّ
االستسام. فيشهد كل

بــاإليــجــابــيــة وبـــالـــعـــزم الــــدائــــم عــلــى تخطي 
الــصــعــوبــات والــتــعــقــيــدات فــي الــحــيــاة، رغبة 
 لحظة مــن حياته 

ّ
منه فــي االســتــفــادة مــن كــل

وتــقــديــرهــا. فــبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن االنــفــجــار 
الذي دّمر املبنى الذي يضم محترفه ومكاتبه 
، عــــاد وجــمــع فــريــق عــمــلــه بــعــزم على 

ً
ــا ــامـ كـ

االستمرار والنهوض من جديد.

الصيف في بيروت... ربيع المسلسالت العربيةالمصمم زهير مراد... حلم العودة إلى الحياة
تحول لبنان هذا الصيف 

إلى ورشة لتصوير 
مجموعة ال بأس بها من 

المسلسالت العربية الخاصة 
بالمنصات اإللكترونية 

وشاشات التلفزيون

محمود الخطيب

يضع امللحن املصري، محمود خيامي، عينه على 
رغبته  سياق  في  الساهر،  كاظم  العراقي  الفنان 
فــي حديثه  لــه، موضحا  تقديم لحن فصيح  فــي 
مع »العربي الجديد«: »كاظم فنان كبير وصاحب 
شك  بــا  الــتــاريــخ  سيخلدها  موسيقية  مــدرســة 
أعــاد نشر  ــه 

ّ
أن أو ملحن، ويكفيه  ســـواًء كمطرب 

القصيدة الغنائية الفصحى بن الناس ووصلت 
ــــدأ فــــي الـــســـنـــوات  ــال. وكــــونــــه بـ ــ ــفـ ــ ــــى األطـ حـــتـــى إلـ
آخرين  مللحنن  غنائية  أعــمــال  بتقديم  األخــيــرة 
بـــصـــوتـــه، فـــلـــدي رغـــبـــه بــتــقــديــم لــحــن مــوســيــقــي 
ني 

ّ
ني أدرك أن

ّ
لقصيدة فصحى يختارها هو، ألن

ســأنــقــلــه فــنــيــا إلــــى مــنــطــقــة أخــــرى جـــديـــدة عليه 
 األعمال التي قدمها الساهر 

ّ
وعلى جمهوره، فكل

مـــن ألـــحـــان مــوســيــقــيــن آخـــريـــن، كـــان أصــحــابــهــا 
يــدورون في فلك كاظم املوسيقي، وهــذا ما أريد 

تغييره في حال سنحت لي الفرصة«. 
سابقتن  تجربتن  تقديمه  إلــى  خيامي  ويشير 
ــيـــة، األولـــــــــى: مــع  ــنـــائـ فــــي تـــلـــحـــن الـــقـــصـــائـــد الـــغـ
اللبناني وائــل جسار في قصيدة »قولي  املغني 
والثانية:  الــكــريــم،  عبد  سهل  كلمات  مــن  شيئا« 
ــال مـــاهـــر، الـــتـــي أعــلــنــت  ــ مـــع املــغــنــيــة املــصــريــة آمـ
اعــتــزالــهــا مـــؤخـــرًا، فـــي قــصــيــدة »مـــشـــاعـــري« من 
كملحن  تقديمه  وحــول  جموح.  الشاعرة  كلمات 
مصري أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان »كيفك« 

للمغني الــعــراقــي - الــســعــودي مــاجــد املــهــنــدس، 
بالتلحن  األولــى  تجربتي  ليست  »كيفك،  يقول: 
بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة 
لــحــنــت لــــوائــــل كــــفــــوري أغـــنـــيـــة: شــــو هــالــخــبــريــة 
الــحــلــوة، وملــعــن شــريــف أغــنــيــة: الــعــمــر كــلــه، كما 
تعامل  الــذي  اللبناني  غير  الوحيد  امللحن  ني 

ّ
أن

مــع نــجــوى كـــرم وقــدمــت معها أغــنــيــتــي: ليلة ما 
كان ماشي، وعرفت أختار. أغنية كيفك، هي نتاج 
ورشــة عمل جمعتني باملهندس قبل عــدة أشهر 
األردنية  الشاعرة  بكام  أعجب  بعدما  دبــي،  في 
طرحها  يريد  ــه 

ّ
بــأن فاجأني  ه 

ّ
لكن هنيدي،  سمر 

ــر الــــذي  ــيــ ــه األخــ ــبـــومـ ســيــنــغــل، ولـــيـــس ضـــمـــن ألـ
صدر في عيد الفطر، وتضمن أغنية من ألحاني 
بــعــنــوان: نــصــاب، مــن كلمات  املــصــريــة  باللهجة 
لحنت  كما  الــديــن محمد،  بهاء  املــصــري  الشاعر 
أغنيات ملطربن عرب آخرين باللهجات العراقية 

والخليجية وأغنية باللغة اإليطالية«.
ويكشف خيامي عن أغنيات كثيرة لحنها بلهجات 

ويعلق:  واملغربية،  الخليجية  منها  املصرية،  غير 
»كــمــوســيــقــي أحــــاول الـــخـــروج دائــمــا مــن محيطي 
الـــفـــنـــي، والـــبـــحـــث عـــن أفـــكـــار مــوســيــقــيــة مختلفة 
فــي منطقة  أن أحصر نفسي  عــن بيئتي، وأرفـــض 
موسيقية معينة وال أمانع بدخول تحديات فنية 
مــتــعــددة، وهـــو مــا نجحت فــيــه مــع مــطــربــن عــرب 
كــثــر، مــثــل: مــاجــد املــهــنــدس، راغـــب عــامــة، أحـــام، 
أصـــالـــة، أنـــغـــام، تــامــر حــســنــي، وائــــل جــســار، وائــل 
كفوري، نجوى كرم، آمال ماهر، يارا، معن شريف. 
ني امللحن املصري الوحيد بعد الراحل 

ّ
وأتشرف أن

بليغ حمدي، الذي لّحن أغاني عراقية، فبليغ لحن 
في سبعينيات القرن املاضي ثاث أغنيات للفنان 
سعدون جابر، وأنا بدأت عام 2006 بلحن عراقي 

ألغنية: بن إيديا، مع ماجد املهندس«.
ه يواصل إنجاز موسيقى مجموعة 

ّ
يقول خيامي إن

ــيـــات املــتــفــق عــلــيــهــا مـــع بــعــض املــغــنــن  ــنـ مـــن األغـ
الـــعـــرب، مــوضــحــا: »هــنــاك عـــدة أعــمــال مــع فنانن 
مــثــل: راغـــب عــامــة، تــامــر حــســنــي، أحــــام، أصــالــة، 
أنـــغـــام، حــســن الــجــســمــي ومــحــمــد عـــســـاف، منها 
التحضير،  قيد  ما هو  االنتهاء منه ومنها  تم  ما 
وقــــرار طـــرح هـــذه األعــمــال بــيــد الــفــنــانــن أنفسهم، 
هم جميعا ينتظرون أن يكون 

ّ
رغم علمي األكيد أن

الجديدة،  األعمال  لسماع  نفسيا  مهيئا  الجمهور 
 كوفيد-19، واألوضــاع االقتصادية الصعبة، 

ّ
إذ إن

تسيطر على الجو العام، وقد يكون موسم إجازة 
الصيف مائما لطرح بعض هذه األعمال«.

مغامرات غير محسوبة في الدراما المشتركة

تشارك الممثلة سالفة معمار في بطولة مسلسل »عالحّد« )عن فيسبوك(

خيامي: كاظم 
فنان كبير 
وصاحب مدرسة 
موسيقية 
سيخلدها التاريخ 
)Getty( بال شك

حملت ألوان المجموعة معاني األمل )فيسبوك(

انتعش حضور الممثل السوري قصي خولي جزئيًا ضمن الدراما المشتركة )فيسبوك(

بسبب ضعف الدراما السورية المحليّة تأطر بعض النجوم السوريين بالشخصيات التي أدوها 
في الدراما العربية المشتركة التي لجؤوا إليها بحثًا عن األجر األفضل

النجوم السوريون

محمود خيامي وكاظم الساهر

فنون وكوكتيل
رصد

نقد

تلفزيونموضة

لعل الفنان السوري عابد 
فهد من األكثر تأثرًا في 

نمطية الدراما المشتركة، 
بعد سنوات من العمل خارج 
سورية والتنقل بين مشاريع 
عربية عديدة إال أنّه وفي 

العامين الفائتين صنع حالة 
مترهلة من الحضور عبر 

مسلسلي »الساحر« و«350 
جرام«، ما جعل فهد 

في موقع حرج للبحث 
عن مسلسل يعيد توازن 

حضوره بعدما قدم في 
عام 2019 دورين مهمين 

للغاية في مسلسلي »عندما 
تشيخ الذئاب« و«دقيقة 

صمت«، وذلك على الرغم 
من معرفة الجمهور 

السوري والعربي بإمكانيات 
فهد وقدرته على ارتداء 

شخصيات نافرة.

عابد فهد
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آخـــر هـــذه الــعــاقــة إلـــى أقـــدم مــن ذلـــك، وعلى 
 

ُ
 حكم مصر لم يخل

ّ
رأسهم أوغلو، إذ يرون أن

منذ العهد الطولوني )868 - 905( من حاكم 
ــل أو نــشــأ وتـــرّبـــى عــلــى مفهوم  تــركــي األصــ
العهد  باستثناء  وثقافتها،  التركية  الــدولــة 

الفاطمي.
يــتــتــّبــع أوغـــلـــو فـــي كــتــابــه الـــوجـــود الــثــقــافــي 
 املصريني قبل 

ّ
لألتراك في مصر، ويوضح أن

العثمانيني  يسّمون  كانوا  العثماني  العهد 
باسم »الروم« بينما كانوا يسّمون املماليك 
لكلمة  املصرّيني  استخدام  تغّير  »الــتــرك«.  بـــ
»تركي« بعد ذلك وصارت بمعنى »عثماني«، 
 هــذا االســتــخــدام قــد استمر 

ّ
ويــرى أوغــلــو أن

حــتــى أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، وصــــواًل 
الــذي تغّيرت فيه تلك  إلــى عهد محمد علي 
تحمل  »عــثــمــانــي«  كلمة  ــارت  وصــ التسمية 
معنًى ثقافّيًا بداًل من املعنى العرقي، وتطلق 
تكوينها  فــي  تــشــتــرك  متباينة  أعــــراق  عــلــى 

الثقافي، وتقع تحت الحكم العثماني.
ـــر مــســألــة  ــذا الـــتـــغـــيُّ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــــم يــشــمــل هـ
ُيرجع عاقة  أوغلو   

ّ
أن فرغم  فقط،  التسمية 

العثمانيني،  إلــى ما قبل  بــاألتــراك  املصريني 
تترسخ  لم  العثمانية  الثقافة   

ّ
أن يؤكد  ه 

ّ
فإن

 فــي عهد محمد عــلــي، أي بعد 
ّ

إال فــي مصر 
حــوالــى ثــاثــة قـــرون مــن دخـــول العثمانيني 
السياسية  العاقات  ر 

ُّ
توت إلــى مصر. ورغــم 

ده على  بـــني الــبــاشــا والـــبـــاب الــعــالــي وتــــمــــرُّ
العاقات   

ّ
أن أوغــلــو  يــرى  العثمانية،  الــدولــة 

ــبــــول قــد  ــنــ ــــني الــــقــــاهــــرة وإســــطــ ــة بـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ـــخـــذت 

ّ
انــتــعــشــت فـــي ذاك الــعــهــد كـــثـــيـــرًا. وات

الحياة وقواعد  الــســراي فــي مصر مــن نمط 
وكان  لها،  مرجعًا  بإسطنبول  البروتوكول 
أسلوب املعيشة التركي باملعنى الكاسيكي 
ــراد  ــثـــال املـــحـــتـــذى بـــني أفــ ــا( هـــو املـ ــ ــوركـ ــ )أالتـ

الطبقة العليا في القاهرة.
وبحسب اإلحصائيات التي اعتمدها أوغلو 
فـــي كــتــابــه، وصــــل عــــدد األتــــــراك املــهــاجــريــن 
إلــــــى مـــصـــر إلــــــى عـــشـــريـــن ألــــفــــًا فـــــي الـــقـــرن 

الوالي عليهم في  اعتمد  التاسع عشر. وقــد 
التركية  الثقافة  تعزيز  وفــي  اإلدارة،  شــؤون 
العثمانية في مصر، بتدريس الكتب التركية 
ــة حـــديـــثـــًا )إلــــــى جــانــب  ــامـ ــقـ ــي املـــــــــدارس املـ فــ
ونشر  والفارسية(،  العربية  اللغتني  تعليم 
املوسيقى التركية في األوساط االجتماعية 

املحيطة بالسراي.
 التقاليد املوسيقية التركية 

ّ
ويرى أوغلو أن

ـــرت كثيرًا فــي أســلــوب تقديم الحفات 
ّ
أث قــد 

املوسيقية. ومن أبرز الشخصيات املوسيقية 
رت في املوسيقى املصرية، 

ّ
العثمانية التي أث

طــاطــيــوس أفـــنـــدي، وعـــاصـــم بـــك الــنــايــاتــي، 
خال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ر 

ّ
وأوائل القرن العشرين. وقد ظهر هذا التأث

ومــطــربــني مصريني  موسيقيني  أغــانــي  فــي 
مـــعـــروفـــني، مــثــل عــبــده الــحــامــولــي وســامــة 
حـــجـــازي ومــنــيــرة املـــهـــديـــة، بـــل مــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب وأم كــلــثــوم أيـــضـــًا، حــتــى منتصف 

القرن العشرين.
ــبـــر مـــن كــتــابــه  ــلـــو الـــجـــزء األكـ يــخــّصــص أوغـ
فــي مصر  ــشــرت 

ُ
ن التي  التركية  الكتب  لــدور 

بــفــضــل املــطــابــع الــتــي أنــشــأهــا مــحــمــد علي، 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

البحثية  األوســــــاط  اهــتــمــام  رغــــم 
الــــتــــركــــيــــة بــــكــــتــــاب »األتـــــــــــــراك فــي 
للباحث  الثقافي«  وتراثهم  مصر 
واألكـــاديـــمـــي الــتــركــي، أكــمــل الـــديـــن إحــســان 
أوغلو، الصادر بالتركية عن مركز »إرسيكا« 
صــدرت  التي  العربية  فالنسخة   ،2006 عــام 
عام 2011 بترجمة صالح سعداوي عن »دار 
 بــاالهــتــمــام نــفــســه، رغــم 

َ
الـــشـــروق« لـــم تــحــظ

أهميته ووصــف كثير مــن املــؤّرخــني األتــراك 
 صــدور النسخة 

ّ
له بــاألّول في مجاله. ولعل

الــعــربــيــة ســنــة انـــطـــاق الــربــيــع الــعــربــي هو 
الــســبــب األبـــــرز لـــعـــدم إثـــــارة الــكــتــاب انــتــبــاه 
كثير  تدهُور عاقات  إلــى  إضافة  الباحثني، 
وبــاألخــّص  تركيا،  مــع  العربية  األنظمة  مــن 
بعد االنقاب العسكري في مصر عام 2013.

يعتمد أوغلو في كتابه على فكرة أساسية، 
ــي نـــشـــأة الـــثـــقـــافـــة الــعــثــمــانــيــة فــــي مــصــر  هــ
رها في عهد الوالي محمد علي باشا.  وتطوُّ
يــتــمــاّس مع   مــوضــوع كتابه 

َّ
أن إلــى  ويشير 

الــقــاهــرة عام  فــي  ُولــد  إذ  حياته الشخصية، 
مــصــريــة، ونــشــأ نشأة  تــركــي وأم  1943 ألب 
ــواء عــثــمــانــيــة. وعــلــى عكس  ــ قــاهــريــة فـــي أجـ
 
ّ
كــثــيــر مــن املـــؤّرخـــني الــذيــن يــذهــبــون إلـــى أن

ــول  عـــاقـــة األتـــــــــراك بــمــصــر تـــرجـــع إلـــــى دخــ
الــعــثــمــانــّيــني إلــيــهــا عـــام 1517، ُيــرجــع فريق 

باريس ـ محمود الحاج 

لــلــوهــلــة األولـــــــى، قـــد يـــبـــدو عـــالـــم الــنــشــر في 
فــرنــســا واحــــــدًا مـــن آخــــر املــــجــــاالت الــثــقــافــيــة 
قاوم العقلية الرأسمالية التي 

ُ
التي ما تزال ت

حِكم سيطرتها، يومًا بعد آخر، على القطاع. 
ُ
ت

تستند هــذه الفكرة إلــى كــون دور النشر هي 
التي  النقدية  لــألعــمــال  األســاســيــة  الحاضنة 
ـــحـــاول تفكيكها 

ُ
تــســتــهــدف هـــذه الــعــقــلــيــة، وت

 املقالة أو إلى العلوم 
ّ
في كتب تنتمي إلى فن

اإلنسانية.
ـــــــاع عـــن قــــرب عــلــى »الــحــديــقــة 

ّ
 االط

ّ
عــلــى أن

ــر، وعـــلـــى  ــنــــشــ الــ لـــكـــبـــريـــات دور  ــة«  ــيـ ــفـ ــلـ الـــخـ
على  للوقوف  يكفي  االقتصادية،  كواليسها 
 

ّ
األقــل االعتقاد، على  هــذا  تمامًا من  النقيض 
فــي مــا يــخــّص دور الــنــشــر املــعــروفــة. إذ كما 
التجارية،  القطاعات  فــي مختلف  الــحــال  هــو 
ومنّصات اإلنترنت، ووسائل اإلعام، يتجّمع 
ـــــرة فــــي املــشــهــد 

ّ
عــــــدٌد كــبــيــر مــــن الـــــــدور املـــــؤث

النشري الفرنسي في عدد قليل من األيادي.
حتى أيـــام قليلة مــاضــيــة، كــانــت »مــنــشــورات 
 مــن أبـــرز الـــدور 

ً
ــدة ــ مــيــنــوي« الــبــاريــســيــة واحـ

الُكبرى التي تشّكل استثناًء في هذه القاعدة. 
فالدار التي جرى تأسيسها عام 1941 كانت 
عــائــلــيــة، تقود  ُملكية  اآلن(  تـــزال حــتــى  )ومـــا 
ــــدون، الــتــي ورثتها  زمــامــهــا الــيــوم إيــريــن النـ
عن والدها جيروم النــدون. على أنه بــدءًا من 
مطلع العام املقبل، 2022، ستنتقل ُملكية الدار 
إلى مجموعة »مادريغال«، وهو اسم الشركة 
القابضة التي أّسستها »منشورات غاليمار«، 
والتي تضّم، إضافة إلى »غاليمار«، أكثر من 
بالطباعة  مرتبطة   

ً
وشــركــة نشٍر  داَر  عشرين 

والنشر والتوزيع، من بينها أسماء معروفة 
ــفـــرنـــســـي، مــثــل  ـــــرة فــــي عـــالـــم الـــنـــشـــر الـ

ّ
ومـــــؤث

 ،»P.O.L« منشورات فاماريون« ومنشورات«
إضافة إلى دور عرفت بريقًا أكبر في املاضي 
مّما هي عليه اليوم، مثل »منشورات دونويل« 

و»ميركور دو فرانس«.
وقــــد عــــزت مـــســـؤولـــة الـــــــدار، إيـــريـــن النـــــدون، 
املوافقة  قــرارهــا  عــامــًا،   72 العمر  مــن  البالغة 
ديرها إلى 

ُ
على شراء »غاليمار« للدار التي ت

عودة إلى »العثمانية المـصرية«

نزل خبر شراء »غاليمار« 
داَر »مينوي« كالصاعقة 

على عالم النشر الفرنسي، 
وال سيّما ذلك القسم منه 

الذي ما يزال يُناضل ضّد 
مركزة صناعة الكتاب

يتتبّع الباحث التركي، في 
كتابه، الوجود الثقافي 

لألتراك في مصر، ُمعتبرًا 
أنّه يعود إلى ما قبل 

العثمانيّين، لكنّه لم يترّسخ 
إلّا في عهد محمد 

علي باشا، أي بعد قرابة 
ثالثة قروٍن ِمن الدخول 

العثماني، بينما أخذ 
يتقلّص بعد االحتالل 

اإلنكليزي عام 1882

عقلية السوق إذ تشتري االستقاللية

ذلك الطائر الذي ارَتطم بالنافذة

أكمل الدين إحسان أوغلو  أتراك في بالد النيل

لعبت الكتب التركية 
دورًا كبيرًا في نشر 

الثقافة التركية

كانت من آخر دور النشر 
الكبيرة التي لم تبتلعها 

الشركات القابضة

عاش عشرون ألف 
تركي في مصر خالل 

القرن التاسع عشر

هو  الكتاب  هــذا  يميّز  ما  أهــم  لعّل 
الخلفية  عــن  الــكــشــف  ــه  ــتُ مــحــاول
والتي  مصر  في  العثمانية  الثقافية 
الــقــرن  خمسينيات  حــتــى  اســتــمــرّت 
الوثائق  على  واعتماُده  الماضي، 
األّول،  المقام  في  والعربية  التركية 
بعيدًا عن اآلراء الشخصية التي وردت 
وفرنسا،  إنكلترا  قناصل  مذّكرات  في 
زال  ما  والتي  الفترة،  تلك  حول  مثًال، 
يعتمد عليها كثير من الباحثين العرب 
العالقات  تتناول  التي  دراساتهم  في 

العثمانية المصرية/ العربية.

حتى الخمسينيات

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

شعر

فعاليات

ــراي«  وهـــي »مــطــبــعــة بـــــوالق«، و»مــطــبــعــة سـ
اإلســكــنــدريــة، و»ديـــــوان الــجــهــاديــة«. ويــذكــر 
 عدد الكتب التركية التي صدرت 

ّ
الباحث أن

في مصر بني عامي 1798 و1997 بلغت 534 
 أغــلــب هــــذه الــكــتــب صــــدر خــال 

ّ
كــتــابــًا، وأن

ــقـــاهـــرة )1805 -  عـــهـــَدي مــحــمــد عــلــي فـــي الـ
1848( والسلطان عبد الحميد في إسطنبول 

رغبتها في »التأمني« على مستقبل العاملني 
ــدار  ــ ــــاق الـ فــــي »مــــيــــنــــوي«، حـــيـــث تــخــشــى إغــ

فني لعملهم في حال رحيلها.
ّ
وفقدان املوظ

ــراء »مــــادريــــغــــال«، أو بـــاألحـــرى  ــ نــــزل خــبــر شـ
كالصاعقة  مينوي«  »مــنــشــورات  »غاليمار«، 
عــلــى عــالــم الــنــشــر الــفــرنــســي، وال ســّيــمــا ذلــك 
القسم منه الــذي ما يــزال ُيناضل ضّد مركزة 
صناعة الكتب في أيــٍد قليلة. فمن بني الــدور 
ــاب 

ّ
الــكــبــيــرة، الــتــي تــطــبــع كــتــبــًا ملــفــّكــريــن وكــت

أن طبعت ألســمــاء  الــتــي سبقت  أو  ــريــن، 
ّ
مــؤث

 خـــــــارج عــــوالــــم الـــشـــركـــات 
َ

ــبــــق ــرة، لــــم يــ ــ ــ
ّ
ــؤث ــ مــ

الــتــي  ــشــــورات مــــيــــنــــوي«،  ــنــ  »مــ
ّ

الـــقـــابـــضـــة إال
إلى  الفرنسي  الجمهور  عــّرفــت  أن  لها  سبق 
صـــامـــويـــل بــيــكــيــت، وســـاهـــمـــت بــشــكــل كبير 
فـــي تــعــريــفــه بــأعــمــال جــيــل دولــــــوز، وجــــورج 
ــــورج بــانــشــو، وبــيــيــر بـــورديـــو،  بـــاتـــاي، وجــ
وإرفينغ غوفمان، ومارغريت  ديريدا،  وجــاك 
ماركوزه،  وهربرت  فوكنر،  وويليام  دوراس، 

خرى.
ُ
من بني عشرات األسماء األ

ــا الـــــــدار الــتــي  ــهـ ــنـــوي« أنـ ــيـ »مـ ـــ كـــمـــا ُيـــحـــســـب لـ
ــا ســُيــعــرف  ــفـــت« مـــوهـــبـــة روائـــــّيـــــي مــ ــتـــشـ »اكـ
ــديــــدة«، حـــيـــث قــامــت  »الــــروايــــة الــــجــ ــًا بـــــ ــقـ الحـ
 من ناتالي ساروت، 

ّ
الدار بإصدار أعمال لكل

وأالن روب - غرّييه، وميشيل بوتور، وكلود 
سيمون، وروبر بانجيه، وجان ريكاردو، إلى 

جانب صامويل بيكيت. 

)1876 - 1909(. وُيفّرق بني الهدف من طباعة 
هذه الكتب في العهدين املذكورين. ففي عهد 
الكتب تخدم نظامه  هــذه  كانت  محمد علي 
ــا فـــي عــهــد عــبــد الــحــمــيــد، فقد  ــ الـــحـــديـــث، أّمـ
»تركيا  األكــبــر منها جماعة  القسم  أصـــدرت 
الفتاة« ورجالها املعارضون للسلطان ممن 
ــلـــو وجـــود  أقـــامـــوا فـــي مـــصـــر. ويـــاحـــظ أوغـ
ارتـــبـــاط واضــــح بـــني رجــــال »تــركــيــا الــفــتــاة« 
 أغــلــب الكتب 

ّ
وعــلــمــاء الــديــن فــي مــصــر، وأن

ق بمسألة 
ّ
التي نشروها كانت دينية، وتتعل

الخافة تحديدًا، بهدف دحض شرعية حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني.

ـــط الـــبـــاحـــث الـــضـــوء أيـــضـــًا عــلــى دور 
ّ
ويـــســـل

الــتــرجــمــة فـــي تــرســيــخ الــثــقــافــة الــعــثــمــانــيــة 
فــي مصر. ففي عــام 1835 أنشأ محمد علي 
مــــدرســــة لــلــمــتــرجــمــني، كـــخـــطـــوة فــــي طــريــق 
ــة رفـــاعـــة  ــاسـ ــرئـ ــانــــت بـ تـــحـــديـــث الـــــدولـــــة، وكــ
الطهطاوي، وُعرفت فيما بعد باسم »مدرسة 
األلـــســـن«. وأنـــشـــأ بــعــد ذلـــك غــرفــة للترجمة 
الترجمة  أعــمــال  عــلــى  لـــإشـــراف  عـــام 1841، 
ــي ذاك  ــ ــة. وانـــقـــســـمـــت الـــتـــرجـــمـــة فـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
والعربية  التركية  بــني  ترجمات  إلــى  العهد 

الغربية.  اللغات  عن  وترجمات  والفارسية، 
وإلـــى جــانــب اهــتــمــام الــوالــي بترجمة كتب 
العلوم والشؤون العسكرية، يعرض الباحث 
التي  العثمانية  األدبــيــة  الكتب  أبـــرز  أيــضــًا 
اهــتــّم محمد عــلــي بــإصــدارهــا فــي الــقــاهــرة. 
ــبــــع فــــي »مــطــبــعــة  ــ

ُ
ــًا ط ــابـ ــتـ فـــمـــن بــــني 253 كـ

ــــوالق«، يــوجــد 57 كــتــابــًا أدبـــّيـــًا، مــنــهــا 28  بــ
العثمانيني  الــشــعــراء  لكبار  شعريًا  ديــوانــًا 
من أمثال فضولي، ونفعي، ونديم، والشيخ 
فــي مسألة تعزيز  لانتباه  والــافــت  غــالــب. 
مصر،  فــي  العثمانية  للثقافة  عــلــي  محمد 
والفارسية  العربية  اللغة  كانت  عندما  ــه 

ّ
أن

العثمانية في  الــنــخــبــة  الــثــقــافــة عــنــد  ــي 
َ
لــغــت

التركية  كانت  معروف،  كما هو  إسطنبول، 
هـــي الــلــغــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــنــخــبــة في 
 
ّ
قــاهــرة محمد عــلــي. ويــشــيــر أوغــلــو إلـــى أن
ص في مصر بعد 

ّ
استخدام التركية بدأ يتقل

االحتال اإلنكليزي عام 1882.

منشورات مينوي نهاية االستثناء؟

16 قطارًا

»جمعية  في  تعقد  التي  الجلسة  عنوان  ثقافي  مقاومة  كفعل  األرشيف 
ميتروبوليس« ببيروت، عند الثامنة من مساء اليوم، بتنظيم من مؤسسة اتجاهات 
- ثقافة مستقلة. تناقش الجلسة دور األرشيف في كتابة قصصنا الجماعية وفي 
مقاومة محو التاريخ، وتشارك فيها الباحثات مونيكا بورغمان وهبة الحاج وليانا 

قصير.

ُتعرض عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، على خشبة »تياترو النيل« في 
القاهرة، مسرحية حمار شهاب الدين المقتبسة عن نص لـ صالح جاهين، يخرجه 
يتّم  مغٍن  قصة  يروي  المخرجين  من  عدد  قّدمه  الذي  العمل  أحمد.  إبراهيم 
انتقاداته  جاهين  يوّجه  إذ  األفــراح،  أحد  في  مشاركته  خالل  حمار  إلى  تحويله 

للمجتمع في قالب غنائي ساخر.

يستضيف »الملتقى القطري للمؤلفين« عند السادسة من مساء غٍد الثالثاء، أستاذ 
التاريخ والباحث األميركي ريتشارد ويكارت في لقاء افتراضي للحديث حول كتابه 
على  والجذرية  الخطيرة  الداروينية  تأثيرات  ويكارت  يتناول  هتلر.  إلى  داروين  من 
األخالق، خصوصًا تلك المتعلقة بقدسية حق اإلنسان في الحياة من خالل اعتماد 

مبدأ »البقاء لألصلح« مرجعية عليا لتبرير اإلبادات العرقية.

بعّمان  األردني«  الوطني  »المتحف  التاسعة من صباح بعد غٍد في  ينطلق عند 
برنامج تقارب عن بعد الذي يتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. يضّم البرنامج 
)الصورة(  محسن  إنجي  منهم  فنانًا  عشرون  فيها  يشارك  ولقاءات  عمل  ورش 
ويشال  لبنان،  من  حسن  على  ومنار  باكستان،  من  بت  وفاطمة  مصر،  من 

كوماراسوامي من الهند، وآخرون.
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ذي ارتطَم بنافذِة 
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ْ
لن
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أم أن
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)Getty( 2014 ،من مسجد محمد علي في القاهرة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

غسان غائب، مواد مختلطة على خشب، 60 × 60 سم، 2005

كتب من إصدار »منشورات مينوي« تعرضها مكتبة »لي ترافيرسيه« في باريس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

غربّيــة  ســينمائية  مجــات  تنشــر 
مقــاالت نقديــة وحوارات ســجالية، 
اإلنتــاج،  حديثــة  أفامــا  تتنــاول 
وتلتقي ســينمائيني وســينمائّيات بمناســبة 
جديــٍد لهــم. تســتعيد مــن ذاكــرة الفــن الســابع 
وشــخصيات  ومراحــل  وحكايــات  فصــواًل 
وأعمــااًل. بهــذا، تجمــع بــني ماٍض غنــّي بنتاٍج، 
تأثيــرات  علــى  قدرتــه  آخــر  تلــو  يومــا  يؤّكــد 
مديــدة  ســنني  مــرور  بعــد  األشــكال،  متنّوعــة 
مــوٍت  علــى  ينتصــر  وحاضــٍر  إنجــازه،  علــى 
العيــش  أنمــاط  ل  ُيبــدِّ بوبــاء  العالــم،  يكتســح 
والعاقــات والتواصــل. مجــات كهــذه تبتكــر 

قيس قاسم

فــي  روســية،  جزيــرة  أرض  علــى  بوجــوده 
زِويــن، يســتنبط الوثائقي السويســري 

َ
بحــر ق

 )2021( مفقــودة«  جزيــرة  ـ  »أوســتروف 
أنســاق تفكيــر روســي، يجمــعـ  بتناقــٍضـ  بني 
ــف ُمريــع عن مســار 

ّ
أوهــام مجــد قومــي، وتخل

 العقل الجمعي الروسي 
ّ

تحقيقها واقعيا. ظل
متأرجحــا، فــي إقامتــه، بــني مدينتــني: فاضلــة 
)ديســتوبيا(  وفاســدة  ُمتخّيلــة،  )يوتوبيــا( 
ُمعاشة. هذا التأرجح تأّكد وجوده في جزيرة 
ســفيتانا  إليهــا  وصلــت  مهجــورة،  شــبه 
الروســية األصــل،  املخرجــة  ـ  رودينــا )1958( 
السويســرية اإلقامــة ـ بصحبــة لــوران ســتوب 
السويســري،  وزوجهــا  ُمســاعدها   ،)1965(
لتوثيــق غرابــة عيــٍش فــي مــكان أضحــى، مــع 
الزمــن،  خــارج  الســوفييتي،  االتحــاد  نهايــة 

منسيا.
كانــت  عندمــا  الجزيــرة  يتذّكــر  أحــٌد  يعــد  لــم 
)الحفــش(،  الكافيــار  أســماك  لصيــد  مرتعــا 
ومرفــأ حيويــا لتصنيعــه، باســتثناء من بقوا 
هم 

ّ
ة أعدادهم، يبدون ـ هم أيضا ـ كأن

ّ
فيها. لقل

 
ّ

كائنات منسية، نجت بأعجوبة من دمار حل
بالكوكــب، وطلعــت مــن ركامــه لتجــد الجزيرة 

التي تعرفها وقد تحّولت إلى المكان.
 

َّ
 غيــر الصيــد. لم يتخل

ً
ال يعــرف إيفــان مهنــة

منــع  الروســية  الســلطات  قــرار  رغــم  عنــه، 
الصيــد الفــردي فــي ميــاه بحــر يحيطهــا. ال 
يعبــأ بوصفهــا لصيــده البســيط ـ الــذي مــن 
»العشــوائي«.  دونــه تمــوت عائلتــه جوعــا ـ بـ
. يراقب، بحذر، دوريات 

ً
ا

ّ
يدخل البحر ُمتسل

قليلــة،  أســماكا  يصيــد  الســواحل.  خفــر 
ويعود إلى منزله البســيط. هناك ألفة تنشــأ 
بــني الكاميــرا وعائلــة الصيــاد، التــي يبــوح 
بــه،  يحّســون  بمــا  عدســاتها  أمــام  أفرادهــا 
وباألجــواء املكفهــرة املحيطــة بهــم، وبالقلق 

تبحــث  شــهرية.  أعــداٍد  إلصــدار  شــيٍء  أّي 
تريــد  وتحــاور.  فتكتــب  وأفــراٍد،  مســائل  عــن 
اســتمرارًا، فالوبــاء غيــر باٍق، والســينما فاعلة 
تــني، والحيــاة تســتمّر 

ّ
رغــم ارتبــاك وقلــق مؤق

رغــم مــوٍت ُيطــارد الجميــع منــذ بــدء الخليقــة. 
تفتــح الصــاالت الســينمائية أبوابهــا ُمجــّددًا، 
فرد صفحاٍت عّدة ألفاٍم 

ُ
فتنتعش املجات، وت

عرض في 
ُ
 ت

ْ
عــرض، وألخــرى ُيفتــرض بهــا أن

ُ
ت

األشهر الباقية من عام 2021، وبعضها ُمنجز 
قبــل أعــواٍم. صفحــات مليئــة بمقــاالت نقديــة 
حدثــا   

ّ
تســتغل وملفــات  ســجالية،  وحــوارات 

 ملــٍف إلــى عالــٍم شــبه كامــٍل 
ّ

ل كل حــوِّ
ُ
آنيــا، فت

مــن الصــور والحكايــات والتفاصيــل: »صيــف 
و»برتــران  الســينما«،  »دفاتــر  فــي  بيــاال« 
تمــوز  )يوليــو/  »بوزيتيــف«  فــي  تافرنييــه« 
. األول ُمخّصــص 

ٌ
ـ أغســطس/ آب 2021( مثــل

بالســينمائي الفرنســي موريــس بيــاال )1925 
فــي  هــا 

ّ
كل أفامــه  عــرض  بمناســبة   ،)2003 ـ 

صاالت فرنسية مختلفة، صيف 2021. الثاني 
عــن زميلــه ومواطنــه تافرنييــه )1941 ـ 2021(، 
في مجلٍة تنشر أول مقالٍة له كناقد، عام 1960.

ــني ســينمائيني 
ََ
ــان مهّمــان. اســتعادة عامل

ّ
امللف

دعــوة إلــى تذّكر عناوين ومفاصل وانفعاالت 
مقــاالت  م  ُيقــدِّ فيهمــا  املنشــور  ومواضيــع. 
وذكريات وتحليل وخبرياٍت وكتابات. ُصور 

رغــم  ممتعــة،  والقــراءة  املكتــوب،  تســتكمل 
االختناق اللبناني الكبير.

هــذا يطــرح ســؤااًل، قــد يمــّس »عاجزيــن« عــن 
متابعــة الحــراك الســينمائي فــي العالــم، أكثــر 
ولــو  تعويضــا،  القــراءة  أتكــون  غيرهــم:  مــن 
تــا، عــن ُمشــاهدٍة، قــد يطــول الوقــت قبــل 

ّ
مؤق

الســينما  الســؤال بجديــد  ــق 
ّ
تحقيقهــا؟ يتعل

شــاهدة غير مســتحيلة، 
ُ
في العالم. إمكانية امل

ســهلة،  اإلجابــة  بتحقيقهــا.   
ٌ

كفيــل فالوقــت 
 كان 

ْ
 مطلوٌب، خصوصا إن

ٌ
فالقــراءة تعويــض

تفكيــر  وإعــادة  وتنّبــه  ملتعــة  ُمثيــرًا  املكتــوب 
وســجال. ينســحب الســؤال على آخر: هل يقرأ 
شاهدة أم بعدها؟ 

ُ
شاِهد السينمائي قبل امل

ُ
امل

تيح القراءة )املعنّية بنقٍد وسجال، ال بخبٍر 
ُ
أت

نقديــة(  غيــر  إعاميــة  مقابلــة  أو  صحافــي 
ر 

ِّ
شاهدة؟ أتؤث

ُ
ُمشاهدة أفضل قبل حصول امل

هــذه  املمنــوع.  الصيــد  ملغامــرة  املصاحــب 
حيل الوثائقي ـ الفائز بجائزة أفضل 

ُ
ها ت

ّ
كل

فــي املســابقة الدوليــة للــدورة  فيلــم طويــل، 
لألفــام  الدولــي  الكنــدي  »املهرجــان  لـ الـــ28 
نعقــدة افتراضيــا 

ُ
الوثائقيــة )Hot Docs(«، امل

بني 29 إبريل/ نيسان و9 مايو/ أيار 2021 ـ 
قارب مناخاته عوالم 

ُ
إلى ُمنجٍز سينمائي، ت

Stalker، التــي أنجزهــا أندريــه تاركوفســكي 

شــاِهد 
ُ
شــاهدة فــي إحســاس امل

ُ
القــراءة بعــد امل

وانفعاالته وتفكيره وانطباعاته، التي يخرج 
ضيف؟

ُ
بلور أو ت

ُ
ر أو ت غيِّ

ُ
بها من الصالة، فت

شــاهدة، أم 
ُ
أّيهمــا أكثــر قبــواًل: قــراءة قبــل امل

بعدهــا؟ ســؤال ُيلــّح كثيرًا فــي لحظة حصاٍر 
 

ّ
يعيشــها كثيرون ألســباٍب مختلفة، وفي كل

صبــح 
ُ
لحظــة أيضــا. فــي لحظــة الحصــار، ت

ســا، تســمح للقارئ السينمائّي 
ّ
القراءة ُمتنف

فــي  ُيحّبهــا.  صناعــٍة  مــع  بتواصــل  املهتــّم 
 لحظــة، يشــعر القــارئ نفســه بمعضلــة، 

ّ
كل

قــارئ   
ّ

لــكل  
ّ
ألن  ،

ً
صعوبــة تــزداد  فاإلجابــة 

مزاجــا ورغبــة وتفكيــرًا. ينســحب هــذا أيضا 
بــس فيلــٌم منها، رغم 

َ
علــى الروايــة، التــي ُيقت

صبــح أفامــا بعد ســنني 
ُ
 روايــات كثيــرة ت

ّ
أن

 قراءتها 
ّ
طويلــة علــى صدورها، مــا يعني أن

ل 
ِّ

شاهدة. رغم هذا: أُيفض
ُ
تكون حتما قبل امل

شــاِهد الســينمائّي قــراءة روايــة ُمقتبســة 
ُ
امل

حديثــا إلــى فيلــم، أم يقرأهــا الحقــا، بانتظار 
شــاهدة، أي بانتظــار »تكويــن« انفعــاالت 

ُ
امل

شــاهدة 
ُ
ها من امل

ّ
 وتفكيرًا، تنتج كل

ً
وتواصا

نفسها؟
املشــهد.  لفهــم  محاولــة  كهــذه  أســئلة  طــرح 
املجــات الســينمائية )صحــف يوميــة كثيــرة 
درك 

ُ
ص صفحات أسبوعية للسينما( ت خصِّ

ُ
ت

 
ً
 التقديــم النقــدي لفيلــٍم يلتــزم مبــدأ

ّ
تمامــا أن

عتبر 
ُ
أساسيا: عدم كشف تفاصيل ومسائل ت

الســجالّي  الحــوار   
ّ
أن أيضــا  ــدرك 

ُ
ت جوهريــة. 

 
ٌ
غير محصور بالجديد فقط، فلصانعه تاريخ
فلحياتــه  الصانــع جديــدًا،  يكــن   

ْ
وإن وأفــام، 

بالســينما   
ٌ
ارتبــاط فيلــٍم  أول  علــى  الســابقة 

والحيــاة والبيئــة القــادم منهــا. الحوار يلتزم، 
بدوره، عدم الكشــف، وعندما يضطّر املحاِور 
إلــى التطــّرق إلــى تفصيــٍل أو مســألة جوهرية 
ـ منــذ  القــارئ  ــه  ُينبِّ  يحصــل هــذا(، 

ْ
أن )ينــدر 

مــا  بعــض  يكشــف  الحــوار   
ّ
أن إلــى  ـ  البدايــة 

 
ْ
أن الســينمائّي  شــاهد 

ُ
امل ـ  بالقــارئ  ُيفتــرض 

شاهدة.
ُ
يكتشفه عند امل

شــاهدة 
ُ
 القــراءة قبــل امل

ّ
ُمشــاهدون يقولــون إن

ون 
ّ
ها تساعدهم على اختياٍر يظن

ّ
مطلوبة، ألن

 لديهم. نتيجة ذلك 
ٌ
ه صائٌب، فللناقد مكانة

ّ
أن

تختلف من فيلٍم إلى آخر: صوابية اختيارهم 
مــن  مزيــٍد  إلــى  تدفعهــم  القــراءة  علــى  بنــاء 
شــاهدة. عندما تكون 

ُ
القراءة الســابقة على امل

شــاهدة، املبنيــة على 
ُ
القــراءة متناقضــة مــع امل

قــراءة   
ّ

 هــؤالء عــن كل
ّ

، ينفــض
ً
القــراءة أصــا

شــاهدة أواًل، 
ُ
ســابقة. آخــرون ُيصــّرون علــى امل

صحافيــة  ومتابعــات  معلومــات  تكفيهــم  إذ 
وإعاميــة الختيــار هــذا الفيلــم أو ذاك. يشــعر 
الناقد بقلٍق إزاء املطروح ســابقا. فهو ُمشــاهد 
 
ْ
وقــارئ قبــل أن يكــون ناقــدًا. والنقــد يجــب أن
ينبثــق مــن ُمشــاهداته، والقــراءة الســابقة على 
كيفيــة  فــي  بآخــر،  أو  بشــكٍل  ــر، 

ِّ
تؤث شــاهدة 

ُ
امل

حــوارات  قــراءة  عنــد  خصوصــا  شــاهدة، 
ُ
امل

شــاهدة 
ُ
امل بعــد  فيــه  أيضــا  ــر 

ِّ
تؤث ســجالية. 

مباشــرة، فيضــع مســافة للتأّمــل والكتابــة قبل 
، فللناقد قدرة 

ً
ة. التأثيــر لــن يكون كامــا القــراء

 
ّ
علــى الفصــل بينــه وبني مقــروء وُمشــاَهد. لكن
ه 

ّ
ر، بشكٍل ما. هذا تحدٍّ للناقد، لكن

ّ
القراءة تؤث

ض ونافٍع. تحدٍّ جميل وُمحرِّ

عام 1979. التصوير البارع مشترٌك بينهما. 
إلــى  تنتمــي  ســتوب،  لــوران  عنــد  الصــورة، 
املدرســة التاركوفســكية/ الروســية العريقــة 

نفسها.
تبــوح  تفاصيلــه  تقليــدي.  املكانــي  التوثيــق 
ببــؤس عيــش ســّكان جزيــرة روســية ُمهملــة. 
ال مشــفى فيهــا، وال ميــاه نظيفة، وال خدمات. 
اإلداريــة  الســلطات  تجاهــل  مــن  الشــكوى، 
ــع يكمــن فــي 

ّ
توق

ُ
عــة. غيــر امل

ّ
لوجودهــا، ُمتوق

الســلطة،  زعيــم  بــني  املفهومــة  غيــر  العاقــة 
ُمكابــدة  وبــني  وســّكانها؛  لبؤســهم،  ســّببة 

ُ
امل

تفتيــش  بســبب  الصياديــن،  وبقيــة  إيفــان 
وحــدات األمــن الروســي لجزيرتهــم، واقتحــام 
دّججــني بالســاح بيوتهــم، وغــرف 

ُ
رجالهــا امل

؛ وتعويلــه علــى الرئيــس بوتــني 
ً
نومهــم ليــا

النتشــاله من بؤســه، واالرتقاء عاليا بروسيا 
للحــزب  األفــذاذ  القــادة  فعــل  كمــا  ُمجــّددًا، 

الشيوعي السوفييتي من قبل.
بــني  الروســي  عيــش  ظاهــرة  عــن  البحــث 
وهمــني ومدينتــني )فاضلــة ُمتخّيلة وفاســدة 
يقطنهــا(، لــم ُيكتــب علــى الورق، منــذ البداية، 
اعــه إلــى الجزيــرة 

ّ
علــى األرجــح. لــم يــأِت ُصن

بــني  لتبســة 
ُ
امل التاريخيــة  العاقــة  ملعاينــة 

العاقــة  ظهــرت  وقادتــه.  الروســي  الشــعب 
لتبسة في سياق العمل على التقاط اليومي 

ُ
امل

ني من سّكانها، وفي 
ّ
والعادي، في حياة املتبق

غرابة إحالة رجالها إلى أســباب ما هم عليه. 
ون 

ّ
يســتغل ســلطة،  رجــال  فســاد  صون 

ّ
يشــخ

يعبــأون  وال  الخاصــة،  ملصالحهــم  مراكزهــم 
منهــم  يســتثنون  هــم 

ّ
لكن أمثالهــم،  بالفقــراء 

ي حلمهــم بالعــودة إلى 
ّ
زعيمهــم بوتــني، ُمغــذ

الزمن السوفييتي.

موريس بياال: صيف 
فرنسي ممتع )ويليام 

)Getty /كاريل/ سيغما

الجزيرة المفقودة: قسوة وقهر وتناٍس )الملف الصحافي(
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القراءة تعويض ولو 
مؤّقتًا عن ُمشاهدٍة قبل 

أْن تتحّقق

في المحن ال يبقى لحياة 
الناس معنى وعيش من 

دون أوهام

قررت الهيئة المستقلة 
لالنتخابات في تونس 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل موعدًا لالنتخابات 

الرئاسية والتشريعية، ما 
شكل إشارة إطالق 

خطوته الشجاعة بنقل لغة التواصل

توثيٌق تقليدي ألوهام مدينة روسية فاضلة

ثالثة أفالم عن اللجوء

»أوستروف ـ جزيرة مفقودة«

¶ Titane لجوليا دوكورنو، تمثيل 
فانسان ليندون وأغات روّسيل 

)الصورة(: بعد سلسلة أعماٍل ُجرمية 
رة، يلتقي إطفائيٌّ  مختلفة وغير ُمبرَّ

سابق، يعيش حياة غير مستقّرة 
إطاقا، ابنه الوحيد، املختفي منذ 
قون ـ 

ّ
 يعثر عليه محق

ْ
10 أعوام، إذ

مهتّمون بكشف حقيقة تلك الجرائم 
ـ في أحد املطارات. الفيلم، الفائز 

 »
ّ
»السعفة الذهبية« ملهرجان »كان بـ

2021، أثار جداًل كبيرًا بسبب مشاهده 
وكيفية معالجته مواضيعه املتفّرقة.

¶ Louloute ألوبير فيال، تمثيل لور 
كاالمي )الصورة( وأليس هنري 

وبرونو كليرفون: في ثمانينيات 
القرن الـ20، تعيش لولوت في 

إحدى البلدات الريفية في منطقة 
»نورماندي«، بني األبقار ونادي 

السهر. ذات يوم، تشعر بحّب كبير 
ها تصطدم 

ّ
بعد لقائها أحدهم، لكن

فلس املزرعة 
ُ
باملقّربني منها. وبينما ت

يا.
ّ
العائلية، تتبّدل حياتها كل

¶ Bergman Island مليا هانسن ـ الف 
)الصورة(، تمثيل ميا وازيكوفسكا 
وتيم روث: سينمائيان اثنان )رجل 
وامرأة( يختاران جزيرة »فارو« في 
السويد، ذات صيف، بهدف التفّرغ 
لكتابة مشروع جديد لهما. يرتبط 

اسم الجزيرة بالسينمائي السويدي 
إنغمار برغمان، الذي عاش وتوفي 

فيها، وأخرج أفاما عّدة له هناك. 
في مسار كتابتهما السيناريو، 

وتجّولهما في الطبيعة الجميلة 
والقاسية للجزيرة، يبدأ الخط الفاصل 

بني الواقع واملتخّيل باالنمحاء 
.)2021 »

ّ
)مسابقة مهرجان »كان

¶ My Zoe لجولي ديلبي )الصورة( 
: بعد طاقها، حاولت 

ً
إخراجا وتمثيا

إيزابيل )أخصائية بعلم الوراثة( 
حّبه، 

ُ
 وت

ً
استعادة حياتها. تلتقي رجا

قّرر إطاق حياتها املهنية مجّددًا. 
ُ
وت

لكن جيمس، زوجها السابق، الذي 
يصعب عليه تقّبل ما حصل من طاق، 

يطاردها ويضغط عليها ويحاربها 
ويسعى بقّوة إلى نزع حضانة ابنتهما 

م العائلة، و»الجحيم« 
ّ
منها. بعد تحط

قّرر إيزابيل 
ُ
الذي عاشته لفترة، ت

استعادة األمور والسيطرة عليها 
واالنتصار في معركتها من أجل ابنتها.

¶ Presidents آلن فونتان )الصورة(، مع 
جان دوجاردان وغريغوري غادوبوا 

ودورا تيلييه: يصعب على نيكوال، 
الرئيس السابق للجمهورية، تقّبل 

خروجه من املشهد العام، فيلجأ إلى 
فرنسوا، رئيس سابق للجمهورية هو 
أيضا، إلقناعه بتشكيل فريق عمل معه 
للعودة إلى واجهة املشهد العام نفسه. 

مسائل كثيرة تحدث في تلك الرحلة.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

حجز الاعب اإلسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، 
مقعده في املباراة النهائية لبطولة »أوماج« 
املفتوحة للتنس في كرواتيا إثر تفوقه على 
مواطنه املخضرم، ألبرت راموس، في نصف 

النهائي، بمجموعتني من دون رد، ليبلغ النهائي 
األول في مسيرته، ويصبح أصغر العب يبلغ 

مباراة التتويج في تاريخ البطولة. وحقق 
املصنف رقم 73 عامليا االنتصار بنتيجة 0-2: 6 - 

2 و7 - 6 )7 - 3( خال ساعتني تقريبا.

استغل الاعب اإلسباني سيرخيو راموس عودة 
الاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات 

فريقهما باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلتقط 
صورة معه ويضعها على حساباته في مواقع 
ه هنا في باريس«، في 

ّ
التواصل، مع رسالة: »إن

الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لضم الاعب 
من أجل دعم هجومه في املوسم مقبل. وتلك رسالة 
غير مباشرة إلى »امللكي«، في وقت لم ُيجدد مبابي 

عقده مع »الباريسي« حتى اآلن،.

أعرب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق 
برشلونة الجديد، عن سعادته بخوضه اللقاء 

األول بقميص الفريق »الكتالوني« الذي انتقل له 
آتيا من فريق أوملبيك ليون الفرنسي. وقال ديباي 
في تصريحات صحافية بعد املباراة: »من الرائع 

اللعب بهذا القميص، أول دقائق كانت صعبة 
ني استمتعت باملباراة«. وسّجل 

ّ
بالنسبة لي، لكن

الاعب هدفا من ركلة جزاء في املواجهة التي 
انتهت بفوز برشلونة 3-1 على جيرونا.

كارلوس ألكاراز يبلغ 
نهائي »أوماج« للتنس 

بإنجاز غير مسبوق

راموس يوجه رسالة 
لريال مدريد بتعليق 

وصورة مع مبابي

ديباي: استمتعت 
باللقاء رغم صعوبة 

الدقائق األولى

أهدى السباح 
التونسي، أحمد 
الحفناوي )18 
عامًا(، بالده 
والعرب أول 
ميدالية ذهبية 
في األلعاب 
األولمبية 
المقامة حاليًا 
في طوكيو، 
بعد احتالله 
المركز األول في 
الدور النهائي 
لسباق الـ400 
متر سباحة حّرة، 
الذي أُقيم 
فجر األحد في 
منافسات اليوم 
الثاني. وحقق 
الحفناوي زمنًا 
قدره 3 دقائق 
و43 ثانية و36 
جزءًا من الثانية، 
لحسم السباق 
في إنجاز أول 
لتونس والعرب 
بـ»طوكيو 
.»2020

)Getty( أحمد حفناوي حقق إنجازًا تاريخيًا لتونس والعرب

أول ذهبية للعرب

Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة



عائالت في األولمبياد
أشقاء وأزواج وأقارب

2829
رياضة

طوكيو ــ العربي الجديد

يشهد تاريخ دورة األلعاب األوملبية 
ــراد من  على خــوض العديد مــن األفـ
نـــفـــس األســــــــرة بـــعـــضـــا مــــن الــنــســخ 
الـــ31 التي أقيمت حتى اآلن، ولم تعد بطولة 
أشقاء  اجتمع  حيث  استثناء،   2020 طوكيو 

وأبناء عم وحتى أزواج في هذه الدورة.
الودية  بالعالقة  األوملبية  البطولة  وتفتخر 
الرياضيني في كل نسخة من  املــوجــودة بني 

فـــي وضــــع سيعد  ــة،  ــيـ ــبـ األوملـ األلــــعــــاب  دورة 
أكثر وضوحا في طوكيو 2020 بسبب األسر 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن أحــد 
أفرادها، مثل األخوين جيسول وكاراباتيتش 

وسيمونيت والفيينيه وكوردا.
وســيــلــتــقــي بــــاو ومـــــارك غـــاســـول مـــجـــددًا في 
املنتخب اإلسباني لكرة السلة. وستعد هذه 
الدورة الخامسة لالعب األكبر باو )41 عاما(، 
بينما ستعد الثالثة لألصغر مارك )36 عاما( 
عقب خسارة دورة ريــو دي جانيرو في عام 

زهير ورد

ــحــــدث فــي  ــي الــ ــروغــ صـــنـــع اإليـــــرانـــــي جــــــواد فــ
بداية األلعاب األوملبية طوكيو 2020، بعد أن 
نجح في الحصول على امليدالية الذهبية في 
مــنــافــســات مــســدس ضــغــط الــهــواء مــن مسافة 
عشرة أمتار في الرماية. وحقق فروغي 244.8 
ميكيتش،  دامير  الصربي  على  متفوقا  نقطة 
الذي عادت إليه امليدالية الفضية بعد أن جمع 
أّنه  بما  املسابقة  تاريخ  ليدخل  نقطة،   237.9
الذهبية  امليدالية  يــحــرز  إيــرانــي  ريــاضــي  أول 
إيــرانــي يحصد ميدالية.  الــرمــايــة، وأكــبــر  فــي 
وتنتظر عديد البلدان هذه النسخة من األلعاب 
مــن أجـــل دخـــول جـــدول املــيــدالــيــات فــي بعض 
االخــتــصــاصــات الــريــاضــيــة، ذلــك أن ميداليات 
إيــران السابقة كانت بمعظمها في املصارعة. 
ومـــن بــني مختلف املــيــدالــيــات الــتــي حصدها 
الــريــاضــيــون فــي بــدايــة املــنــافــســات الــرســمــيــة، 
جلبت ذهبية فروغي تفاعاًل كبيرًا في العالم 
نــظــرًا إلــى خصوصية إنــجــاز النجم اإليــرانــي 

الذي يمكن اعتباره نجم بداية األلعاب. 
واإلنــجــاز الـــذي حققه جـــواد فــروغــي ال يهم 
ــا عــاشــه  ــل إن مـ الـــجـــانـــب الـــريـــاضـــي فـــقـــط، بـ
السنوات األخيرة جعل حصوله على  خالل 

مــيــدالــيــة ذهــبــيــة يـــتـــجـــاوز الــبــعــد الــضــيــق، 
ــيـــرة، خـــاصـــة أن هـــذا  ــبـ ــة كـ ــزيــ لـــتـــكـــون لــــه رمــ
الرياضي برز في إيران بمجهوده اإلنساني 
بــمــا أّنـــه كـــان ضــمــن »الــجــيــش األبــيــض« في 
وانشغاله  كورونا،  فيروس  انتشار  مقاومة 
باملجال الطبي لم يمنعه من أن يحقق إنجازًا 
ميدالية  على  الحصول  ألن  كبيرًا،  رياضيا 
ذهــبــيــة فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة لــيــس إنــجــازًا 
أّنــه  ريــاضــي تحقيقه، كما  ســهــاًل يمكن ألي 
أول مــن أهـــدى مــيــدالــيــة مــن املــعــدن النفيس 
إلــى إيـــران فــي اختصاص كــان يــبــدو صعبا 

بالنسبة إلى اإليرانيني.
ــات، تـــلـــقـــى فـــروغـــي  ــســ ــافــ ــنــ ــذ نـــهـــايـــة املــ ــنــ ومــ
ــبــــارات الــتــهــنــئــة مـــن عـــديـــد الـــجـــهـــات، ذلــك  عــ
بذله  ملــا  لــه  تكريما  ُيعتبر  الــتــتــويــج  هـــذا  أن 
مــن مــجــهــودات خــالل الــعــام املــاضــي مــن أجل 
ــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــي الـــحـــد مــ املــــســــاعــــدة فــ
ــام املـــاضـــي  ــعــ كـــــورونـــــا، حـــيـــث كـــــان خـــــالل الــ
منهمكا في القيام بواجبه اإلنساني، بما أن 
إيران، مثل عديد البلدان األخرى، عانت كثيرًا 

بسبب انتشار الفيروس.
وبــحــكــم أّنـــه كـــان فــي الــخــطــوط األولــــى مثل 
أي طبيب أو ممرض، فــإن اإلعــداد لأللعاب 
األوملبية لم يكن سهاًل، بما أن العمل اليومي 

في املستشفيات كان صعبا بدنيا وذهنيا 
أن  شأنها  مــن  املصابني  مشاهدة  إن  حيث 
تــؤثــر فـــي تــركــيــزه عــلــى املـــجـــال الــريــاضــي، 
قــادر على االهتمام باأللعاب  وتجعله غير 
األوملبية. كما أن نتائج فروغي خالل بطولة 
آســـيـــا الـــتـــي أقـــيـــمـــت ســـنـــة 2019 فــــي قــطــر، 
 

ّ
وحصل خاللها على املركز الثالث، تثبت أن

الحصول على امليدالية الذهبية كان إنجازًا 
من  عاشها  التي  الصعبة  فالظروف  كبيرًا، 
أجـــل اإلعــــداد لــهــذه املــســابــقــة لــم تمنعه من 
تــطــويــر قـــدراتـــه بــهــدف الــحــصــول عــلــى أول 

ذهبية في الرماية للمنتخب اإليراني.
وقد اشتعلت مواقع التواصل في إيران فرحا 
وفــخــرًا بــهــذا اإلنــجــاز الــبــطــولــي، الـــذي كانت 
لـــه رمـــزيـــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــــى اإليـــرانـــيـــني 
فــي هــذا الــظــرف الصعب، كما أّنـــه قــد يعطي 
بــقــيــة املــشــاركــني دفــعــًة مــعــنــويــًة قــويــًة خــالل 
مـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات فـــي هــــذه الــنــســخــة. 
وعلق فروغي على حصوله على الذهبية في 
تصريح تلفزيوني قائاًل:« أظهرنا أداء جيدًا 
في هذه املسابقة. سعيد جدًا من أجل الشعب 
اإليراني، بعد هذه امليدالية األولى في تاريخ 

إيران في هذه املسابقة«.
وبــعــد تــأجــيــل األلـــعـــاب مــن 2020 إلـــى 2021 
أحد  كــورونــا، تمكن  فــيــروس  انتشار  بسبب 
ــة فــي  ــارثـ ــكـ ــــذه الـ املــخــتــصــني فــــي مــجــابــهــة هـ
تعني  كانت  ذهبية،  ميدالية  على  الحصول 
تــمــيــزه فــي الــرمــايــة، ولــكــنــهــا تــعــنــي ضمنيا 
أن يحرم  كــاد  الــذي  الفيروس،  انتصارًا على 
عــديــد الــريــاضــيــني مــن شـــرف املــشــاركــة ومــن 
ـــ41 عاما  بينهم فــيــروغــي، ذلــك أن صــاحــب الـ
كان من املستعبد أن يكون حاضرًا في نسخة 

2024 لو ُألغيت هذه النسخة.

الجودو... حكاية إبداع يابانية فروغي... من المستشفيات إلى حصد الذهب

2016 لــإصــابــة. وســيــعــود الــالعــبــان مــجــددًا 
إلى الــدورة األوملبية في طوكيو 2020، وهي 
املرة الثالثة التي يخوضانها معا بعد حصد 
املــيــدالــيــات الــفــضــيــة فـــي بــكــني 2008 ولــنــدن 
2012.  وحصد باو أيضا امليدالية البرونزية 
فــي ريـــو دي جــانــيــرو، والــتــقــى فــي املنتخب 
مع ويلي، األكبر من األخوين هرنان غوميز، 
الذي سيخوض أيضا دورة األلعاب األوملبية 
في طوكيو والــذي لن يمكنه خــوض الــدورة 
مــع شقيقه خــوانــتــشــو إلصــابــة األخــيــر قبل 
15 يوما من انطالق الدورة. ويحظى نيكوال 
كبيرة،  أوليمبية  بخبرة  كاراباتيتش  ولوكا 

إذ يعتبران أفضل ثنائي في كرة اليد.
أوليمبيا مع  بــطــاًل  عــامــا(   37( نيكوال  وكـــان 
املــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي بــكــني 2008 ولــنــدن 
2016، بينما شارك لوكا )33 عاما( في دورة 
ريـــو دي جــانــيــرو فــي عـــام 2016 إلـــى جانب 
الــفــضــيــة. يخوض  املــيــدالــيــة  شقيقه وحــصــد 
الشقيقان دورة طوكيو 2020 بغرض التتويج 
ــــي طــريــقــهــمــا  ــيــــة. وفـ ــبــ مـــعـــا بــالــذهــبــيــة األوملــ
ــوان  لــحــصــد املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة يـــواجـــه األخــ
األرجنتني،  الفرنسي  كاراباتيتش واملنتخب 
وهو نفس األمر بالنسبة لألشقاء سيمونيت 
وبابلو   )1989( ودييغو   )1986( سباستيان 
)1992( والــذيــن يشاركون للمرة األولــى معا 

في البطولة األوملبية.
لندن  دورة  فــي  وديــيــغــو  سباستيان  شـــارك 
في  وسباستيان  بابلو  شــارك  بينما   ،2012
دورة ريو دي جانيرو في عام 2016 في دورة 
خــســرهــا ديــيــغــو لــإصــابــة. ويـــقـــود األشــقــاء 
الذي  األرجنتني  منتخب  سيمونيت  الثالثة 

يشارك في دورة طوكيو 2020.
الوفد  يحظى  سيمونيت،  األشــقــاء  وبــجــانــب 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــصـــالت عــائــلــيــة أخـــــــرى، مــثــل 
ــا خـــوســـيـــه وفـــيـــكـــتـــوريـــا جــــرانــــاتــــو فــي  ــاريــ مــ
منتخب األرجنتني للهوكي، بينما سيخوض 
بــيــاجــيــولــي دورة طــوكــيــو، لكن  الــشــقــيــقــتــان 
املياه  فــي  سيسيليا  مختلفة،  ريــاضــيــات  فــي 
ــلـــون. وفـــي  ــثـ ــرايـ ــتـ املـــفـــتـــوحـــة ورومـــيـــنـــا فــــي الـ
ورونــو  الفيلينيه  األشقاء  يعد  القوى،  ألعاب 
وفالنتني ممثلي فرنسا في القفز بالزانة. كان 
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تشكل حالة القرابة في عالم الرياضة حدثًا الفتًا في كثير من األحيان، 
وهو ما يحدث حاليًا في دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020 التي 

تدور منافساتها في العاصمة اليابانية، ويبرز الكثير من األمثلة األسرية 
في رياضات مختلفة هذا الصيف

)Getty( باو ومارك غاسول في المنتخب اإلسباني لكرة السلة

ناوهيسا تاكاتو الذي نال ذهبية الجودو األولى )فرانك فيف/ فرانس برس(

الشقيقان يوتا وهيفومي آبي المشاركان في الجودو )إفي( الشقيقات كوردا ونيلي وجيسيكا ضمن الفريق األميركي للغولف )إفي(

)Getty/جواد فروغي على منصة التتويج األولمبية )كيفن سي كوكس

لندن  أوملبيا في دورة  )34 عاما( بطاًل  رونــو 
2012 وحصد امليدالية الفضية في ريو، بينما 
الفضية  املــيــدالــيــة  عــامــا(   29( فالنينت  حــصــد 
فـــي بــطــولــة أوروبــــــا األخـــيـــرة أللـــعـــاب الــقــوى 
داخل الصاالت في عام 2021. كذلك سيشاهد 

الــشــقــيــقــان الــبــلــجــيــكــيــان بـــورلـــي فـــي املــلــعــب 
األوملبي بطوكيو والتوأم كيفن وجوناثان )33 
اللذين سيشاركان  عــامــا(  عــامــا( وديـــالن )28 

في سباق 400 متر و4*400.
في  اللذان شاركا  بورلي،  الشقيقان  ويواصل 
دورة ريو دي جانيرو 2016 في 4*400 تتابع، 
التقليد األسري في ألعاب القوى حيث نافس 
والــدهــمــا فــي دورة مــوســكــو 1980 وحــصــدت 
األوملبية  الذهبية  الــكــبــرى،  الشقيقة  أوليفيا، 
في بكني 2008 في 4%100 تتابع، ولعبت تحت 
علم بلجيكا في ريو 2016. وفي زوجي األلعاب 
يـــخـــوض دورة طــوكــيــو أشـــقـــاء آخــــــرون، مثل 

الــتــوأم الــروســي ديــنــا وأريــنــا افــيــريــنــا، األوفــر 
الجمباز  فــي  الذهبية  املــيــدالــيــة  لحصد  حظا 
اإليقاعي، والعبتا الغولف األميركيتان كوردا 
ونــيــلــي، املــصــنــفــة األولـــــى عــاملــيــا، وجيسيكا 
ـــ13، والــفــرنــســيــون مــاويــن وباسا  فــي املــركــز الــ
وميكايل الذين سيشاركون في رياضة التسلق 
التي تقام للمرة األولى في العاصمة اليابانية. 
وبجانب هؤالء األشقاء، تحظى دورة األلعاب 
األوملــبــيــة فـــي طــوكــيــو بــصــالت قـــرابـــة أخـــرى، 
إذ يـــشـــارك الــتــشــيــلــيــون جــريــمــالــت ومـــاركـــو 
واستيبان في الكرة الطائرة الشاطئية. ويعد 
أفراد أسرة جريمالت، الذين حصدوا امليدالية 

الذهبية في دورة األلعاب األميركية عام 2019، 
ــاز وبـــريـــان  ــ ــا ديـ ــانــ ــرار أدريــ ــ ــم، عــلــى غـ ــنـــاء عــ أبـ
الطاولة  فــريــق تنس  فــي  العضوين  افـــانـــادور 
فـــي بـــورتـــوريـــكـــو ويـــخـــوضـــان دورة طــوكــيــو 
دورة طوكيو  فــي  يــشــارك  كــمــا  تحت علمها. 
الزوجان جيسون والورا كيني العضوان في 
الـــدراجـــات عــلــى املــضــمــار البريطاني،  فــريــق 
أوليمبية،  ميداليات  عشر  معا  حــصــدا  وقــد 
إذ حـــصـــد جـــيـــســـون ســـتـــا عـــقـــب املـــشـــاركـــة 
وريـــو   2012 ولـــنـــدن   2008 بــكــني  دورات  فـــي 
النسختني  فــي  أربــعــا  2016، وحــصــدت الورا 

األخيرتني من الدورات.

الزوجان جيسون والورا 
كيني في الفريق 

البريطاني لسباق الدراجات

فروغي برز بمجهود 
إنساني وكان ضمن 

»الجيش األبيض« 
بمحاربة كورونا

فلسطين تشكر الجزائري نورين 
بعد رفضه مواجهة اإلسرائيلي

نال البطل الجزائري في رياضة الجودو، فتحي نورين، إشادة واسعة 
قـــراره  بــعــد  بــالــخــصــوص،  والفلسطينية  الــعــربــيــة  الجماهير  قــبــل  مــن 
بــاالنــســحــاب مــن مــنــافــســات أوملــبــيــاد طــوكــيــو، وذلـــك لــتــفــادي مواجهة 
منافس إسرائيلي في الدور الثاني في فئة وزن أقل من )73 كغ(. وحصل 
املشارك في  الفلسطيني  الوفد  كذلك فتحي نورين على شكٍر من قبل 
بزيارة من  الجزائري في طوكيو  املصارع  إذ حظي  األوملبية،  األلعاب 
الــذي أشاد  الرجوب،  الفلسطينية جبريل  اللجنة األوملبية  قبل رئيس 
مع  تضامنه  إطــار  في  اإلسرائيلي،  املنافس  مواجهة  ورفضه  بموقفه 
القضية الفلسطينية. والتقى جبريل الرجوب في مقر البعثة الجزائرية، 
رئيسة الوفد الجزائري والبطلة األوملبية السابقة حسيبة بوملرقة، إذ 
أخــذا معا صــورًا تذكارية مع تبادل للهدايا، من بينها قميص البعثة 

الفلسطينية املشاركة في هذه املنافسة األوملبية.

األميركي تشايس كايليش يحرز ذهبية 400 م متنوعة

السباحة  فــي  أول مسابقة  ذهــبــيــة  كايليش  تــشــايــس  األمــيــركــي  أحـــرز 
ضمن أوملبياد طوكيو الصيفي، بعد تتويجه في سباق 400 م متنوعة 
األحد. وسّجل كايليش، وصيف ريو 2016، زمنا قدره 4:09.42 دقائق، 
واألســتــرالــي  ثانية   0.86 بــفــارق  ليثرالند  جــاي  مــواطــنــه  على  متقدما 

برندون سميث )بفارق )0.96 ثانية(.

خروج السورية ظاظا أصغر مشاركة في األلعاب
وّدعت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية مشاركة في أوملبياد طوكيو 
ليو  النمساوية جيا  أمــام  الطاولة، بخسارتها  كــرة  الصيفي، مسابقة 
0-4. ودامت مباراة ظاظا )12 عاما( واملخضرمة جيا )39 عاما( حوالى 

24 دقيقة، لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الــدور التمهيدي من 
يناير/   1 فــي  املــولــودة  املــغــمــورة،  السورية  الطفلة  املسابقة. وتحّولت 
قتها حرب 

ّ
كانون الثاني 2009، إلى أشهر رياضية في البالد التي مز

قــائــمــة مــنــذ عــشــر ســنــوات، عــنــدمــا فـــازت ببطولة غـــرب آســيــا، خاطفة 
بذلك بطاقة التأهل إلى األوملبياد. وقالت بعد خسارتها ملوقع اللجنة 
األوملــبــيــة الــدولــيــة: »بــلــوغ أوملــبــيــاد طوكيو كــان إنــجــازًا بــحــّد ذاتـــه. لم 
ُيطلب مني تحقيق الفوز، وتعّلمت من الخسارة. آمل أن يكون لي دور 

في األوملبياد املقبل«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تكتسب ريــاضــة الــجــودو ســمــعــًة عــاملــيــًة وبــاتــت تحظى 
العالم،  أنــحــاء  فــي  الكثيرون  ويمارسها  كبيرة  بشعبية 
الذي  القتالي  الفن  الــجــودو، هــذا  اليابان مهد  لكن تبقى 
ــد فــــي األرخـــبـــيـــل وأدرج ضـــمـــن املـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة  ــ ُولــ
ملنافسات األلعاب األوملبية في دورة طوكيو 1964 للمرة 
األولــــى. وخـــالل الــــدورة الــحــالــيــة »طــوكــيــو 2020« أهــدت 
الذي  تاكاتو  ناوهيسا  لليابان عبر  أول ذهبية  الجودو 

نال ذهبية الجودو للرجال وزن 60 كغم.
وتنال مسابقات الجودو، إلى جانب لعبة البيسبول، في 
املسابقات خلف  أقيمت  لو  أوملبياد طوكيو 2020، حتى 
أبــــواب مــوصــدة أمـــام الــجــمــاهــيــر، أكــبــر قـــدر مــن املتابعة 
وهذا  األلعاب.  البالد خالل  واهتمام سكان  التلفزيونية 
 اليابان تسيطر على عالم الجودو 

ّ
مرده، ليس فقط إلى أن

مــع 39 لــقــبــا أوملــبــيــا مــنــذ عـــام 1964، وهـــو رقـــم يتخطى 
إجمالي حصاد الدول األربع التي تليها في الترتيب، بل 
ألســبــاب عــديــدة. ليس هناك مــا يثير الــدهــشــة، بالنسبة 
لــريــاضــة مــتــجــذرة فـــي املــجــتــمــع الــيــابــانــي لـــدرجـــة أّنــهــا 
أصبحت فرعا من فروع الطّب بفضل مزاياها املرنة. وهذا 
»الطريق أو  بـ اليابانية للجودو  بال شك يفّسر الترجمة 

األسلوب املرن«.
وتــجــد صــــورة جــيــغــورو كــانــو، الــرجــل الــــذي يــقــف خلف 
الــجــودو في  لرياضة  الفلسفية  واملــبــادئ  القواعد  وضــع 
عام 1882، معّلقة في جميع الصاالت حيث تمارس فيها 
ُوِلــد  فنون الــدفــاع عــن النفس فــي مختلف أقــطــار العالم. 
كانو في عائلة في منطقة كوبي، ومزج أشكااًل مختلفة 
مـــن ريـــاضـــة الــجــوجــيــتــســو مـــع أســلــوبــه الـــخـــاص لخلق 
نــظــام يــســعــى إلـــى تحقيق الــكــمــال الــشــخــصــي مــن خــالل 
االنــضــبــاط والـــتـــدريـــب. لــم تقتصر إنـــجـــازات هـــذا املعلم 
الــريــاضــي الــشــغــوف، عند هــذا الــحــّد، بــل شـــارك باندفاع 
في دمج بالده في األسرة األوملبية، تحديدًا في أوملبياد 
أوملبياد  انتظار  الجودو  1912، لكن توجب على رياضة 
طوكيو عام 1964 كي تحصل على شرف االنضمام إلى 
العرس الرياضي. وتعد املساواة إحدى النقاط الرئيسية 

لهذه الرياضة، وقد شّرعت صالة كودوكان التي أنشأها 
كانو في عام 1882 في وسط طوكيو، أبوابها منذ البداية 
لــجــمــيــع الــجــمــاهــيــر، وبـــخـــالف الـــعـــديـــد مـــن الـــريـــاضـــات 
األخرى، تمّكنت النساء من ممارسة الجودو منذ البداية، 
ضمن العديد من الشروط التي وضعها كانو سعيا منه 

لتخليد هذه الرياضة.
 املــســاواة بــني الــرجــال والــنــســاء على 

َّ
رغــم ذلـــك، لــم تتجل

نطاق املنافسات، إذ لم تظهر مسابقات السيدات إاّل عام 
1978، فيما لم يشاركن في الــدورات األوملبية إاّل بدءًا من 
الجودو واكتسبت  السنوات، نمت  تلك  عام 1992. خالل 
الصبغة العاملية، وانخفض عدد ممارسي هذه الرياضة 
مــن 202 ألــف عــام 2004 إلــى 121 ألفا عــام 2020، فــي بلد 

يبلغ تعداد سكانه 125 مليون نسمة.
)فرانس برس(

توج اإليراني جواد 
فروغي بميدالية ذهبية 

تاريخية لبالده في 
أولمبياد طوكيو 2020 
ضمن منافسات الرماية

على هامش األلعاب

Monday 26 July 2021 Monday 26 July 2021
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قتيبة خطيب

شــّكــل األمــيــركــي لــوغــان بـــول، أحــد 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــوم مـ ــجــ ــر نــ ــهــ أشــ
االجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــعـــالـــم، ظـــاهـــرة 
ــفـــن الــنــبــيــل«، بــعــدمــا  جـــديـــدة فـــي ريـــاضـــة »الـ
ــنـــه  خـــــــاض نــــــــــزااًل اســــتــــعــــراضــــيــــا ضـــــد مـــواطـ
مــايــوذر، فــي شهر يونيو/ املــخــضــرم، فلويد 
حزيران املاضي، حصد من خالله املاليني من 
الـــدوالرات، وسط انتقادات حــادة تعّرض لها 
الطرفان، من قبل أساطير املالكمة. لكن لوغان 
إلــى خوض  الحالية،  الفترة  بــول يستعد، في 
مـــبـــاراة اســتــعــراضــيــة ضــد املــقــاتــل أنــدرســون 
ــة الــفــنــون  ــاضــ ســـيـــلـــفـــا، وهـــــو أحـــــد نـــجـــوم ريــ
القتالية املختلطة، بعدما قام الوكالء بإطالق 
املـــفـــاوضـــات بـــني الـــطـــرفـــني، وســيــكــون الــنــزال 
الكبير في شهر ديسمبر/كانون األول املقبل، 
بـــي إن«  مـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة »إي إس  بــحــســب 
قياسيا  رقما  بــول  لــوغــان  ويحمل  األميركية. 
فـــي مــســيــرتــه االحـــتـــرافـــيـــة فـــي املـــالكـــمـــة، ألنــه 
لــم يتعرض ســوى لهزيمة واحــــدة، كــانــت في 
ولم   ،2019 عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
يــتــذوق طعم الــخــســارة، عندما خــاض الــنــزال 
ــوري أمــــــام املــخــضــرم  ــ ــطـ ــ االســـتـــعـــراضـــي األسـ
فلويد مايوذر. وسيكون اللقاء املرتقب مهما 
الــذي بدأ  للغاية بالنسبة ألنــدورســن سيلفا، 
مسيرته االحــتــرافــيــة فــي عــالــم املــالكــمــة، عقب 
إعــــالن اعــتــزالــه مـــن ريـــاضـــة الــفــنــون القتالية 
القياسي ألطول  الرقم  يحمل  املختلطة، وهو 
ــاع عـــن الــلــقــب فـــي تـــاريـــخ مــنــظــمــة »يـــو إف  دفــ

سي«، بعدما حافظ عليه في 2457 يوما.
واستطاع أندرسون سيلفا تحقيق فوز مذهل 
على منافسه جوليو سيزار تشافيز جونيور 

ظاهرة لوغان 
في المالكمة

على  حادًا  هجومًا  الحالية،  الفترة  في  النبيل«  »الفن  رياضة  أساطير  شّن 
في  كبيرة  شهرة  نيل  إلى  يسعى  أنه  معتبرين  بول،  لوغان  األميركي 
يقوم  كان  عندما  للغاية،  غريب  بشكل  إليها  دخل  التي  المالكمة،  عالم 

بالمواجهات االستعراضية ضد نجوم اللعبة

3031
رياضة

تقرير

ــارا  ــ ــواداالخـ ــ فـــي مــعــركــة اســتــعــراضــيــة فـــي جـ
ــقـــديـــم عـــرض  ــى تـ ــ بـــاملـــكـــســـيـــك، وســـيـــتـــطـــلـــع إلــ
مثير لــإعــجــاب مماثل ضــد لــوغــان بـــول، في 
وقــت الحــق من هــذا العام. وبعد دخوله عالم 
املـــالكـــمـــة، وأصـــبـــح ظـــاهـــرة عــارضــهــا الــكــثــيــر 
ــمــــة، بـــســـبـــب املـــواجـــهـــات  مــــن أســـاطـــيـــر املــــالكــ
االســتــعــراضــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا لــوغــان بــول، 
الــتــواصــل االجتماعي، دافــع عنه  نجم مــواقــع 
ــايـــوذر بـــقـــوة، بــحــجــة أن الــجــمــاهــيــر  فــلــويــد مـ
الــريــاضــيــة تــعــشــق مــثــل هـــذه املـــبـــاريـــات، لكن 
ــام تــقــول عــكــس ذلـــك. وبــحــســب صحيفة  ــ األرقـ
»ديلي ميل« البريطانية، فإن املالكم األميركي 
مــايــوذر حصل على مبلغ 100 مليون  فلويد 
دوالر أميركي، فيما نال لوغان بول 26 مليون 
دوالر، مــقــابــل خـــوض الـــنـــزال االســتــعــراضــي. 
لذلك تعّرضا لسلسلة من االنتقادات، خاصة 
مــن األســطــورة مــايــك تــايــســون. ويــعــود سبب 
غضب األسطورة مايك تايسون، إلى اختيار 
فلويد مايويذر مواجهة منافس لم يسبق له 
أن خاض نــزاالت املالكمة، فرغم أن املواجهة 
كانت استعراضيًة إال أن ذلك لم يرض املالكم 
الــســابــق، لكنه يــســانــد فــلــويــد بــخــوضــه مثل 
هذه النزاالت، شرط اختيار خصومه بشكل 
في  ومكانته  اسمه  على  يحافظ  جيد، حتى 

عالم رياضة »الفن النبيل«.

استعراض من أجل األموال فقط
ــــي خــبــيــب  ــــروسـ مــــن جـــهـــتـــه، وّجــــــه الـــنـــجـــم الـ
القتالية  الفنون  رياضة  بطل  نورمحمدوف، 
املختلطة امُلعتزل، انتقادات حادة إلى املالكم 
بسبب  مايويذر،  فلويد  املخضرم  األميركي 
خــوضــه نـــزااًل استعراضيا أمـــام لــوغــان بول 
نــجــم »يــوتــيــوب«. ونــقــلــت صحيفة »مــاركــا« 
اإلســبــانــيــة عــن خــبــيــب نــورمــحــمــدوف قــولــه: 
ــال. إنــه  ــ ــقـــال؟ لــقــد خـــرجـــا وكــســبــا املــ ــاذا يـ ــ »مــ
عمل بحت، لم يكن هناك جانب تنافسي في 
املواجهة نهائيا. لقد خرج مايويذر العجوز، 
وتشاجر في الــنــزال مع لوغان بــول من أجل 
أن يكسبا املــال مــعــا«. وتــابــع »مـــاذا يمكن أن 
يــقــال؟ كيف أشــعــر حــيــال ذلـــك؟ قــرر الــرجــالن 
كسب املال. هل يجب أن أقول لهما أال يربحا 
املـــال وأال يــقــاتــال؟ لــقــد خــرجــا وقــدمــا عرضا 
الـــدوالرات«،  وكسبا معا عشرات املاليني من 
فــي إشـــارة واضــحــة مــن النجم الــروســي إلى 
عدم حسم النزال بني مايويذر ومنافسه بول.

دفاع عن النفس 
لــم يجلس املــالكــم األمــيــركــي املــخــضــرم فلويد 
مــــايــــويــــذر مـــكـــتـــوف األيـــــــــدي، بـــعـــدمـــا تــعــرض 
النــتــقــاد أســاطــيــر »الـــفـــن الــنــبــيــل«، وأصــبــحــت 
الجماهير الرياضية تطلق عليه لقب »عاشق 
األمـــــــوال«، عــقــب مــوافــقــتــه عــلــى خـــوض الــنــزال 
االستعراضي ضد لوغان بول. وكشف املالكم 
فلويد مايويذر عن حجم  املخضرم  األميركي 
األربـــاح املالية التي حصل عليها من خوضه 
للنزال االستعراضي أمــام لــوغــان بــول، بقوله 
»أنــا الشخص الوحيد في العالم الــذي يمكنه 
خـــوض معركة وهــمــيــة، والــحــصــول على 100 
ببعض  أيــضــا  الــقــيــام  يمكنني  دوالر.  مــلــيــون 

يطمح لوغان بول إلى 
أن يصبح مالكمًا محترفًا 

في المستقبل

سيبقى أم سيرحل؟ 
نيدفيد يكشف مصير رونالدو مع يوفنتوس

البرتغالي  األول،  الفريق  نجم  مصير  معرفة  اإليــطــالــي  يوفنتوس  جماهير  تنتظر 
النادي في اتجاه  أّنه قد ُيغادر  التي تؤكد  كريستيانو رونالدو، بعد األنباء األخيرة 
باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد اإلنكليزي، بعد االنتقادات التي 
وجهت له بسبب فشله في قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا. وسيؤثر قرار 
وضعية  وعلى  كبير،  بشكل  االنتقاالت  ســوق  على  رونــالــدو  بخصوص  يوفنتوس 
عديد األندية األخرى، ألّن رحيله قد يدفع النادي اإليطالي إلى البحث عن نجم جديد 
الروايات  مكانه، وهو ما سيحرك سوق االنتقاالت بقوة في أوروبا. وبينما تعددت 
فبعد  كانت حاسمة،  يوفنتوس  إدارة  فــإّن  البرتغالي،  النجم  من  املقربني  جانب  من 
صّرح  السبت،  تشيزينا،  على  العجوز«  »السيدة  خالله  انتصر  الــذي  الــودي  اللقاء 
بافل نيدفيد، املدير الرياضي في يوفنتوس، أّن رونالدو سيواصل اللعب مع النادي 
اإليطالي. ونقلت قناة »سكاي سبورتس 24« اإليطالية، عن نجم يوفنتوس السابق، 
تأكيدات أّن إدارة »السيدة العجوز« ال تفكر حاليًا في التخّلي عن نجم النادي، وهو 
من  عــام  قبل  بيعه  في  للتفكير  مجال  و»ال  الرياضي  في مشروعها  أساسي  ركــن 
نهاية عــقــده«. ووفــق مصادر إعالمية إيطالية، فــإّن رونــالــدو عــاد، أمــس األحــد، إلى 
تورينو، وسيشرع في التدريبات مع الفريق اليوم االثنني، استعدادًا للموسم املقبل، 
ما يعني إسدال الستار على قضية مستقبل البرتغالي مع يوفنتوس بشكل نهائي.

برشلونة يواصل انتصاراته الودية على حساب جيرونا
واصل برشلونة اإلسباني استعداداته للموسم الجديد )2021-2022( بفوزه الودي 
الذي جمعهما على ملعب  اللقاء  املرة على حساب جيرونا )3-1( في  الثاني، وهذه 
»يوهان كرويف« وشهد تألق املهاجم األلباني راي ماناج مجددًا، وظهورا أول للوافد 
الجديد النجم الهولندي ممفيس ديباي. انتهى الشوط األول بتقدم »بالوغرانا« على 
جاره »الكتالوني« بهدفني لواحد، إذ تقدم القائد جيرارد بيكيه أواًل في الدقيقة 21 
من ركلة جزاء، ثم عزز ماناج التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل 
املهاجم الشاب تألقه للمباراة الثانية تواليًا، بعدما سجل ثالثية »هاتريك« في املباراة 

املاضية منذ أيام أمام خيمناستيك. 
لــكــن، قــبــل نــهــايــة الــشــوط بــثــالث دقــائــق، قــلــص ســامــو ســايــز الــفــارق لــجــيــرونــا من 
ليون  أوملبيك  من  الصيف  هذا  الجديد  الوافد  ظهر  الثاني،  الشوط  وفي  جــزاء.  ركلة 
األولى بقميص برشلونة، وسجل  للمرة  الهولندي ممفيس ديباي،  النجم  الفرنسي، 
الدقيقة  في  جــزاء  ركلة  من  الجديد  فريقه  بقميص  األول  هدفه  عامًا  الـــ27  صاحب 
85. وسيواصل فريق الهولندي رونالد كومان تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة 

شتوتغارت األملاني في عقر داره يوم السبت املقبل.

كومان: ديباي أثبت في أكثر من لقطة 
أنّه العب بمستوى عالمي

الجديد  باملهاجم  اإلسباني،  لبرشلونة  الفني  املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  أشــاد 
التي  الــوديــة  املــبــاراة  فــي  أمــام جيرونا،  تقديمه مستوى جيدًا  بعد  ديــبــاي،  ممفيس 
ــان، في  جــمــعــت الــفــريــقــني فـــي إطــــار اســتــعــداداتــهــمــا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. وقــــال كـــومـ
له،  املوضوعة  الخطة  من  أكثر  لدقائق  »لعب  »الكتالوني«:  النادي  لقناة  تصريحات 
أّنه العب بمستوى عاملي. تواجده  املباراة  لكنه العب أثبت في أكثر من لقطة خالل 

مع الفريق هام للغاية من زيادة التنافسية في الخطوط األمامية«. 
وأعـــرب املــديــر الفني الــهــولــنــدي عــن ســعــادتــه بــخــوض الــالعــبــني الــدولــيــني دقــائــق في 
املباريات، بعد انضمامهم مؤخرًا إلى معسكر الفريق، مشيرًا إلى أّن املباراة سارت 
الالعبني  أّن  كــومــان  وأكــد  الفريق بشكل كبير.  إيــقــاع  مــن  إيــجــابــي، ورفــعــت  بشكل 
املقبلة،  املباريات  الدقائق في  املزيد من  إلى املعسكر سيخوضون  املنضمني حديثًا 
من أجل تجهيز الجميع قبل انطالق منافسات املوسم الجديد من الدوري اإلسباني. 
وعن إشراك الالعبني الشبان في اللقاء قال: »من املهم أن يشاركوا من أجل اكتساب 
مميزة  بمستويات  يتمتعون  أّنــهــم  خصوصًا  األول،  الفريق  مــع  الخبرة  مــن  املــزيــد 

بالرغم من صغر سنهم«.

على هامش الحدث

يستعد لوغان 
بول لخوض نزاله 
االستعراضي 
)Getty( الثاني

)Getty( »سيبقى المدرب سولشاير مع الـ»يونايتد

ــانـــونـــي والــــحــــصــــول عـــلـــى مــائــة  ــقـ ــال الـ ــجـ ــسـ الـ
مليون«، مضيفا »هل أنا أفضل لص في العالم؟ 
ألنني ال أعـــرف أي شخص فــي هــذه الرياضة 
بسني يمكنه االستمرار في فعل ذلك«، مضيفا 
أن الـــعـــودة مـــرة أخــــرى إلـــى الــحــلــبــة لـــن تكون 
مرجحة بالنسبة له، حتى وإن كان األمر يتعلق 

بنزال استعراضي، كما حصل مع لوغان«.

األموال تتحدث
لوغان بول  التي الحقت  االنتقادات  رغــم كل 
منذ شهر يونيو/حزيران املاضي، لكن نجم 

مـــبـــاراة  مــقــابــل خـــوضـــه  مــلــيــون دوالر،   26
اســتــعــراضــيــة فــقــط، ضــد املــالكــم األمــيــركــي 
املخضرم فلويد مايوذير، لكنه أظهر أيضا 
أنـــه مــســتــعــد ألن يــصــبــح مــالكــمــا مــحــتــرفــا، 
ضد  أظهرها  التي  الجسدية  الــقــوة  نتيجة 

أحد أهم أساطير اللعبة.
وُيــصــر لــوغــان بــول على أنــه يهدف ليصبح 
أحـــد نــجــوم ريـــاضـــة املــالكــمــة فـــي املستقبل، 
ــل، أهـــمـــهـــا عـــمـــره )26  ــ ــوامـ ــ مـــســـتـــغـــاًل عـــــدة عـ
إلــى امتالكه األمـــوال، التي  عــامــا(، باإلضافة 
مايوذير  لــنــزال  جيد  بشكل  يستعد  جعلته 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ُمــصــمــم على 
تــحــقــيــق هـــدفـــه، وهــــو املـــشـــاركـــة فـــي أحــــداث 
رياضة املالكمة، من أجل الحصول على أكثر 

قدر من األموال.
وأصــبــحــت لــغــة املــــال هـــي مـــن تــتــحــدث في 
عـــالـــم »املــــالكــــمــــة«، خـــاصـــة أن لـــوغـــان بــول 
يـــقـــوم بــانــتــقــاء مــشــاهــيــر »الـــفـــن الــنــبــيــل«، 
الذين لديهم شعبية جارفة بني الجماهير، 
الراعية تسارع  الذي يجعل الشركات  األمر 
ــــم املــــواجــــهــــة، وُتـــعـــطـــي الــكــثــيــر مــن  ــــى دعـ إلـ
األموال. صحيح أن لوغان بول حصل على 

االستعراضي، الذي لعب دورًا مهما في زيادة 
شــهــرتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وحـــرص الــشــركــات الــراعــيــة عــلــى تــمــويــل أي 
حدث سيقوم به في املستقبل، بسبب العوائد 

املالية الضخمة.
ويدرك لوغان بول أنه أصبح ظاهرة جديدة 
بعدما  النبيل«،  »الفن  في  الــدراســة  تستحق 
ــتــــواصــــل  خــــطــــف األضــــــــــــواء نــــجــــم مـــــواقـــــع الــ
االجتماعي، الذي جاء من بعيد، حتى يصبح 
حديث وسائل اإلعــالم العاملية بال استثناء، 

نظرًا ملا يقوم به.

وجه رياضي

زهير ورد

ُيعّد الفرنسي كريستوف غالتييه، شخصيًة مثيرًة للجدل في 
فرنسا بسبب قرارته التي تبدو غريبًة وخاصًة إصراره على 
التخلي عــن تــدريــب نــادي ليل الــذي ُتــوج معه املــوســم املاضي 
قــوي ومثيٍر مع باريس سان  الفرنسي بعد صــراٍع  بــالــدوري 
جيرمان، واالنتقال لإلشراف على نادي نيس الذي حّل تاسعًا 
في املوسم املاضي ويعاني من عديد الصعوبات. وهذا القرار 

أثار استغراب الجميع في فرنسا، بما أن غالتييه كان مرشحًا 
لتدريب ليون الذي ُيعتبر من أفضل الفرق الفرنسية على مّر 
له  كــان  قــدرات أفضل من نيس، ولكن غالتييه  التاريخ ويملك 

موقف مختلف عن البقية.
جعلته  التي  القوية  بشخصيته  عــامــًا(   54( غالتييه  واشتهر 
أّنــه دّرب  مــّر بها، رغــم  التي  يفرض خياراته في كل املحطات 
فرقًا قوية مثل سانت إتيان الذي استعاد االعتبار بفضل هذا 
القدم، بعد  كــرة  املــدرب. ويملك غالتييه خبرة كبيرًة في عالم 
تجارب متعددة العبًا مع فرٍق قوية مثل مرسيليا وليل وتولوز 

كما كانت له بعض التجارب القصيرة خارج فرنسا.
لــســنــوات طويلٍة  أن عــمــل مــســاعــدًا  بــعــد  وتــدعــمــت شخصيته 
ملدربني معروفني في فرنسا مثل كوربيس وبيرين وغيرهما، 
وهي أسماء ساهمت في أن يكتسب خبرة كبيرة وشخصية 
لــيــون ومرسيليا  أنــديــة قــويــة مثل  أقـــوى إذ عمل مساعدًا فــي 

إضافة إلى العمل خارج فرنسا.
واختار غالتييه منذ 2009 أن يتولى التدريب بمفرده، فكانت له 
تجربة مثيرًة مع سانت إتيان من 2009 إلى 2017، ليكون من 
أكثر املدربني الفرنسيني استمرارًا في منصبه خالل املواسم 
األخــيــرة وســاعــد خــاللــهــا ســانــت إتــيــان عــلــى تحسني ترتيبه 
والعودة إلى املشاركات األوروبية، ولكّنه في 2017 رفض كل 
الفريق الذي يملك  محاوالت تمديد عقده وأصــّر على مغادرة 
شعبيًة كبيرًة في فرنسا إذ كان يعتقد أّنه لم يعد قادرًا على 
تقديم املزيد للفريق.  وتولى في نهاية عام 2017 تدريب ليل، 
والــهــدف كــان إنــقــاذ الفريق مــن الــنــزول إلــى الــدرجــة الفرنسية 
األخــيــر، ونجح فعاًل في  قبل  املــركــز  كــان يحتل  الثانية حيث 
املهمة قبل أن يتولى قيادة الفريق إلى املشاركة في دوري أبطال 
أوروبا بعد سنوات ثم الفوز بالدوري الفرنسي املوسم املاضي.
وُيحسب لهذا املدرب مواقفه الثابتة والصارمة، وهو من املدربني 
الذين ال يتوانون في إعالن مواقفهم بصراحة وصرامة وهذا 
ما جلب له احترام الكثيرين، ولكن هذه التصريحات جلبت له 
أيضا العديد من املشاكل، وكان عرضة في مناسبات متعددة 
التي  عمله  يراجع طريقة  أن  ُيتوقع  فال  ذلــك  ورغــم  للعقوبات، 

ساعدته على تحقيق النجاح.

كريستوف غالتييه
شكلت موافقة المدرب غالتييه على تدريب نيس صدمة لدى الجماهير 

بعدما حقق لقب الدوري الفرنسي مع ليل في الموسم الماضي

يونايتد يجدد ثقته 
بسولشاير

يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  نــــــادي  إدارة  ــأت  ــاجــ فــ
اإلنــكــلــيــزي جــمــاهــيــرهــا، بــعــدمــا أعــلــنــت، في 
النرويجي  املـــدرب  بــيــان رســمــي، عــن توقيع 
عقدًا جديدًا، يضمن  أولــي غونار سولشاير 
بـــقـــاءه مـــع »الــشــيــاطــني الـــُحـــمـــر«، حــتــى عــام 
2024، بــاإلضــافــة إلــى وجـــود خــيــار التمديد 
لــعــام آخـــر. ونــشــر الــحــســاب الــرســمــي لــنــادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي فـــي مــوقــع 
الذي  البيان،  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
جاء فيه: »قام املدرب أولي غونار سولشاير 
ــفـــريـــق،  ــقـــد جــــديــــد مــــع الـ ــلـــى عـ بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
وجــود  مــع   ،2024 عــام  معنا حتى  وسيبقى 
خيار التمديد لعام آخــر«. بـــدوره، قــال أولي 
للنادي:  الرسمي  للموقع  سولشاير  غــونــار 
ــذا الــفــريــق،  ــكـــل يـــعـــرف شـــعـــوري تـــجـــاه هــ »الـ
إنه  الجديد.  العقد  هــذا  بتوقيع  وأنــا سعيد 
وقــــت مــثــيــر ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد. لــقــد قمنا 
ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد من الشباب 
والالعبني ذوي الخبرة املتعطشني للنجاح«.
وأضاف »لدي طاقم تدريب رائع معي، ونحن 
جميعا على استعداد التخاذ الخطوة التالية 
الفوز  يريد  يونايتد  مانشستر  رحلتنا.  في 
بأكبر وأفضل األلــقــاب، وهــذا ما نسعى إليه 

امللعب،  وخــــارج  ــل  داخـ تحسنا  لــقــد  جميعا. 
وسيستمر ذلك خالل املواسم القادمة«. وتابع 
ــي غـــونـــار ســولــشــايــر  ــــدرب الــنــرويــجــي أولــ املـ
أمــام  أخــرج  االنتظار حتى  أطيق  »ال  حديثه 
أولــد ترافورد مليء بالجماهير وبدء  ملعب 
هـــذا املـــوســـم«، فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى عــدم 
تلقاها  التي  الكبيرة،  باالنتقادات  اهتمامه 
من قبل قطاع واسع من مشجعي »الشياطني 
الُحمر«، الذين عبروا عن رضاهم التام على 

ما فعله املدير الفني باملوسم املاضي.
وأوضح »منذ اليوم األول عندما جئت، حتى 
كالعب، شعرت بدعم هذا النادي. اآلن بالطبع 
بعد أن وقعت الصفقة ألكون املدير الفني في 
املــرة األولــى جلسنا ولدينا خطة ولــم أشعر 
بها، نعلم  لدينا خطة، نتمسك  أبــًدا.  بالقلق 
الطريق، ولكن  أنه ستكون هناك عقبات في 

اآلن ها نحن ونريد خطوة لألمام«.
واختتم املدرب حديثه »جئت إلى هنا للفوز 
بالطبع. ال أستطيع أن أقول إننا سعداء بما 
حدث حتى اآلن ألننا لم نفز بأي شيء، ولكن 
ال يـــزال الــتــقــدم مـــوجـــودًا، وأشــعــر أن الفريق 
نحققه  أننا  وأعتقد  بكثير  أفضل  مكان  فــي 
تــدريــجــيــا مــن خـــالل مــا نــقــوم بــه كــل يـــوم. لم 

نحصل على لقب بعد، لكن القادم أفضل«.
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  وودوارد،  إد  أمـــا 
فقال  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  لــنــادي 
ــــي غــونــار  لــلــمــوقــع الـــرســـمـــي: »لـــقـــد عــمــل أولـ
ســولــشــايــر، وطـــاقـــمـــه بـــال كــلــل أو مــلــل على 
وضــــع األســــس لــلــنــجــاح عــلــى املــــدة الــطــويــل 
»لــقــد أصبحت  املــلــعــب«، مضيفا  أرض  عــلــى 
نــتــائــج ذلــــك واضـــحـــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد خــالل 
املــوســمــني املـــاضـــيـــني، ونــتــطــلــع جــمــيــعــا إلــى 
أكبر  بشكل  يتطور  املثير  الفريق  هــذا  رؤيـــة 
في السنوات املقبلة«. وأردف »ما يبعث على 
الــســرور بشكل خــاص هــو الطريقة الــتــي تم 
التقدم مــن خــالل مزيج من  بها تحقيق هــذا 
املــواهــب الــشــابــة املحلية والــالعــبــني الــجــدد، 
الهجومية متبعني  القدم  الذين يلعبون كرة 
تقاليد مانشستر يونايتد. نحن أكثر ثقة من 
أي وقت مضى أننا، تحت قيادة أولي غونار 

سولشاير، نسير في االتجاه الصحيح«.
يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  إدارة  وُتـــمـــثـــل خـــطـــوة 
مفاجأة كبيرة لجماهير »الشياطني الُحمر«، 
الذين ظنوا أن املدرب أولي غونار سولشاير 
سيشاهدون  وأنــهــم  صفوفهم،  عــن  سيرحل 
مــدربــا جــديــدًا يعيد لــهــم أمــجــاد الــفــريــق في 

البطوالت املحلية والقارية والدولية.
)فرانس برس(
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أشارت دراسة جديدة إلى أّن السياسات المناخية التي تحاول معالجة مشكلة تغير المناخ سوف تزيد من فرص العمل في 
قطاع الطاقة العالمي، خصوصًا المرتبطة بالطاقة الشمسية

هوامش

محمود الرحبي

حصل املسلسل التركي »قيامة أرطغرل« على مشاهدة 
جماهيرية تكاد تكون خرافية، إذا أحصينا فقط عدد 
املــشــاهــديــن لــه حتى اللحظة )قـــارب ثــاثــة مــلــيــارات(، 
إذ ُبــّث على شاشات 71 دولــة، وتمت دبلجته إلــى 25 
التركي  املــمــثــل  أرطــغــرل  دور  أّدى  وقـــد  مختلفة،  لــغــة 
ــاتــــان. أعــــرف أشــخــاصــا اشــتــركــوا  ــتــان دوزيــ إنــجــن أل
املسلسل  ملتابعة حلقات  فقط  »نتفلكس«  في منصة 
الرغم  الــذي يعرض في خمسة مواسم. على  الطويل، 
من ذلك، ال تحتاج مشاهدته صبرًا عقابيا، كما يحدث 
ــل تلك 

ّ
مــع مــســلــســات عــربــيــة كــثــيــرة، بــقــدر مــا تــشــك

املشاهدة متعة متجّددة. ويكمن سر هذه الجاذبية في 
التقنيات العالية املستخدمة فيه إلى جانب أداء املمثلن، 
ما  حلقة   

ّ
كــل مــع  منها. ستعيش  الحربي  خصوصا 

 تفاصيلها امليدانية والنفسية، 
ّ

يشبه معركة حية بكل
إلى  املــعــارك مستويات عــدة. فباإلضافة  وتــأخــذ هــذه 
املــســتــوى املــبــاشــر فــي ســاحــات الــوغــى، بــن أرطــغــرل 
ورفــاقــه ومــن يواجههم، ســواء من مسيحيي فرسان 
الــذيــن كــانــوا يحتلون قــرابــة نصف  املــغــول  الهيكل، أو 

العالم الــقــديــم. أحــد هــذه املــســتــويــات، إتــقــان املسلسل 
أرطغرل وقبيلته  الذي يعيشه  الخفي  الصراع  تحريك 
قــايــي مــع الــخــونــة الــذيــن مــا إن ينكشف واحـــٌد منهم، 
ويجري التخلص منه، حتى يظهر آخر جديد يساهم 

في تأزيم خط سير األحداث ذات الطبيعة امللحمية. 
العثمانية،  الــدولــة  بقيام  تتعلق  فــتــرة  املسلسل  يعالج 
وذلك التحول من القبيلة إلى الدولة الذي أّسسه عمليا 
الــقــائــد الــحــربــي أرطــغــرل بــن سليمان شـــاه، وهــو والــد 
عثمان األول مؤسس الدولة العثمانية. انطلق املسلسل 
تتساوق  بتفاصيل  شحنت  تــاريــخــيــة،  معطيات  مــن 
ــه لــم يــركــز فــقــط على 

ّ
مــع ممكنات الــتــاريــخ. كــذلــك فــإن

شخصية أرطغرل، بل أيضا على تفاصيل تلك املرحلة 
عبر تسليط الضوء على مختلف جوانبها وطبيعتها. 
، ال يمكن الحديث عن املغول من دون استحضار 

ً
فمثا

السبب  به، وهو  امتازوا  الــذي  والبدائي  املّجاني  العنف 
فون وراءهم حضارة أدبية وعلمية 

ّ
الذي جعلهم ال يخل

بــخــاف الـــعـــرب الـــذيـــن تـــركـــوا حـــضـــارة تــكــاد تشكل 
 مرة، 

ّ
أرشيفا يصعب حصر منجزاته وتنوعه. وفي كل

الــتــراث  ذلــك  عــن   
ً
فــضــا بجديد،  املخطوطات  تفاجئنا 

لم يحقق بعد، وتحويه جامعات كثيرة،  الــذي  الضخم 

القوة  مثل »اليـــدن« فــي هــولــنــدا. وُيــبــرز املسلسل تلك 
االستخباراتية املسيحية من أجل الهيمنة على الشرق، 
 

ّ
وُيقَصد مــن ذلــك الــزحــف نحو الــقــدس، وهــو حلٌم ظل
يــراود فرسان الهيكل، وساهم أرطغرل في إجهاضه، 

في معارك طويلة عرضها املسلسل بالتفصيل. 
تــقــع أحــــداث الــعــمــل فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر املــيــادي، 
استقصاء  املبذول في  البحثي  املجهود  ويتضح مدى 
التفاصيل التاريخية والوقائع املعنية بتلك املرحلة. ومن 
املمثلن  اخــتــيــار  املسلسل،  فــي  التشويق  مكامن  أهــم 
الــتــقــّدم فــي املتابعة  وكــثــرتــهــم وتــجــّددهــم، لتشعر مــع 

بــانــســجــام ألداء دورهـــا،   شخصية اخــتــيــرت 
ّ

بـــأّن كـــل
خــصــوصــا املــحــاربــن رفــــاق أرطـــغـــرل مــمــن يتميزون 
بــبــنــيــات جــســمــانــيــة تــؤهــلــهــم مــنــطــقــيــا لــلــقــيــام بــــأدوار 
ــارك ملصلحتهم.  ــعـ املـ درامــاتــيــكــيــة فـــي تــحــويــل ســيــر 
ــــذي اعــتــمــده املــســلــســل يجعل  ــإّن الــتــقــطــيــع الـ ــ كـــذلـــك فـ
عن   

ً
فضا التالي،  املشهد  انتظار  في  معلقا  املشاهد 

أفق  اعتمد املسلسل ما يمكن تسميته  التالية.  الحلقة 
اللقطة  تصل  إن  فما  الــواحــدة،  الحلقة  داخــل  االنتظار 
أخـــرى، ويجري  إلــى لقطة  الـــذروة يجري االنتقال  إلــى 
كذلك تصعيدها درامــيــا إلــى حــدود الـــذروة، ثــم ينتقل 
العودة إلى  إلى أن تتم  إلى لقطة ثالثة، وهكذا  املشاهد 
متابعة مسار اللقطة األولى التي ظلت معلقة، لكن ليس 
املوسيقى  على  أيضا  املسلسل  ويعتمد  طويل،  لوقت 
 لــقــطــة. دغـــدغ »أرطــغــرل« 

ّ
الــتــصــويــريــة املــصــاحــبــة لــكــل

أحام املسلمن في قائد يوحدهم ويدافع عن األقصى، 
رفعت  الــتــي  للمسلسل  الجاذبية  عناصر  أحــد  وهـــذا 
الـــذروة، بعدما  إلــى  فــي باكستان وحــدهــا  مشاهداته 
 عن املشاهدات 

ً
تمت دبلجته إلى اللغة األوردية، فضا

العربية التي لم تخفت وتيرتها، مع أّن املوسم الخامس 
واألخير من املسلسل قد أنجز عام 2019.

»قيامة أرطغرل« وسّر التشويق

وأخيرًا

لم تخفت وتيرة المشاهدات 
العربية للمسلسل مع أّن 

الموسم الخامس واألخير من 
المسلسل أنجز عام 2019
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

الطاقة النظيفة
8 ماليين فرصة عمل إضافية متوقعة

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أنــجــزهــا  ــ أظـــهـــرت دراســ
بـــاحـــثـــون فــــي املـــعـــهـــد األوروبــــــــي 
السياسات   

ّ
أن والبيئة  لالقتصاد 

املناخية الصارمة املتسقة مع الحفاظ على 
االحترار األرضي أقل من درجتني مئويتني 
ستزيد وظائف قطاع الطاقة العاملي بنحو 
8 مــاليــني بــحــلــول عـــام 2050، ويــرجــع ذلــك 
الطاقة  فــي صناعات  املكاسب  إلــى  أســاســا 

الشمسية وطاقة الرياح.
فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم الجمعة 23 
أنشأ   One Earth فــي مجلة  تــمــوز  يــولــيــو/ 
الباحثون مجموعة بيانات عاملية لبصمات 
الوظائف في 50 دولة واستخدموا نموذجا 
هدف  تلبية  مــحــاولــة  كيفية  فــي  للتحقيق 
التي  العاملي التفاقية باريس 2015،  املناخ 
بــلــغ إجــمــالــي عــــدد الـــــدول املــوقــعــة عليها، 
ــاديـــة والــعــشــريــن  عــلــى هـــامـــش الــقــمــة الـــحـ
ــّهــــدت جــمــيــعــهــا  تــــعــ ــنـــاخ، 195 دولــــــــة،  ــمـ ــلـ لـ
ر املناخ،  بمحاربة األسباب املؤدية إلى تغيُّ
وتــخــفــيــض درجــــة حـــــرارة الـــغـــالف الــجــوي 
لألرض بمقدار درجة ونصف إلى درجتني 
مــئــويــتــني، لــلــوصــول بـــدرجـــة الـــحـــرارة إلــى 

مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
يــعــمــل فـــي قــطــاع صــنــاعــات الــفــحــم والــنــفــط 

)Getty( 2050 يتوقع أن تبلغ حصة قطاع الطاقة المتجددة 84 % من إجمالي وظائف الطاقة عام

والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــيـــوم قـــرابـــة 18 مــلــيــون 
شخص، لكن للحفاظ على االحترار العاملي 
عند أقــل مــن درجــتــني مئويتني، وهــو هدف 
ــة، يـــجـــب أن  ــيـ ــاقـ ــفـ مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي االتـ
الوقود  أنــواع  تنخفض استخدامات جميع 
استبدالها  يتم  وأن  كبير  األحــفــوري بشكل 
بــمــصــادر طـــاقـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون. ومــن 
املرجح أن يــزداد عدد الـــ18 مليون عامل في 
أو بأكثر  إلــى 26 مليونا  الــطــاقــة  صــنــاعــات 
مـــن 50 فـــي املـــائـــة إذا وصــلــنــا إلـــى أهــدافــنــا 
املــنــاخــيــة الــعــاملــيــة. ويــتــوقــع أن يــضــم قطاع 
املتجددة  الطاقة  مــصــادر  وتركيب  تصنيع 
والتي  الوظائف،  هــذه  إجمالي  ثلث  حوالي 
على  عليها.  التنافس  أيضا  للبلدان  يمكن 
القياس  الدراسة على  التحديد، ركزت  وجه 
على  الــطــاقــة  نــظــام  تغييرات  لتأثير  الكمي 
التي تتعلق باألنشطة األساسية  الوظائف 
 
ّ
املـــشـــاركـــة فـــي ســالســل تـــوريـــد الـــطـــاقـــة، ألن

بنمو  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الوظائف  هــذه 
وانحدار تقنيات الطاقة. 

ــة،  ــ ــــدراسـ ــي الـ ــاحـــث الـــرئـــيـــســـي فــ ــبـ ــول الـ ــقــ ويــ
درجــة  على  الحاصل حديثا  بـــاي،  سانديب 
البيئة واالستدامة،  الدكتوراه في تخصص 
مــن جــامــعــة »بــريــتــش كــولــومــبــيــا« الــكــنــديــة، 
البلدان مكاسب  بينما ستشهد غالبية  ــه 

ّ
إن

والهند  املتحدة  الواليات  الوظائف مثل  في 

 الــصــني 
ّ
ــإن ــ ــا، فــ ــيـ ــقـ والــــشــــرق األوســـــــط وأفـــريـ

والدول املصدرة للوقود األحفوري )النفط(، 
مــثــل كــنــدا وأســتــرالــيــا واملــكــســيــك، قــد تشهد 
انــخــفــاضــا صــافــيــا فـــي الـــوظـــائـــف. يضيف 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن بـــاي، فــي تــصــريــح لـــ

الــخــســائــر في  فــي املستقبل ســتــكــون معظم 
الوظائف في قطاعات تعدين الفحم والنفط 
والغاز. مع ذلك، سيتم خلق وظائف جديدة 
املــتــجــددة مثل تصنيع  الطاقة  فــي قطاعات 
ــة الـــــريـــــاح. تــمــثــل  ــاقــ ــة الــشــمــســيــة وطــ ــاقـ الـــطـ
ــاع الــســيــاســات للعمل 

ّ
الـــدراســـة دافــعــا لــصــن

على دعم التحول للطاقة النظيفة في جميع 
 تــحــوالت الــطــاقــة 

ّ
أنــحــاء الــعــالــم، وتــظــهــر أن

مثل  وخــاســريــن  فــائــزيــن  ستخلق  النظيفة 
عمال مناجم الفحم أو عمال استخراج النفط 
الذين قد يفقدون وظائفهم. وتحذر النتائج 
الشرق  فــي  النفط  قطاع  يتراجع  ــه عندما 

ّ
أن

األوسط، سيشهد القضاء على مئات اآلالف 
من الوظائف ذات األجر الجيد. ومن ثم، لجعل 
هذا االنتقال »عــاداًل« تحتاج الحكومات في 
التخطيط بشكل  إلـــى  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
الذين  للعمال  فــرص عمل  لتوفير  استباقي 

تتوقع أن يفقدوا وظائفهم. 
أما املشرف على الدراسة جوهانس إيمرلنغ، 
الــخــبــيــر فــي االقــتــصــاد الــبــيــئــي، فــي املعهد 
األوروبـــــــــي لـــالقـــتـــصـــاد والـــبـــيـــئـــة، فــيــوضــح 

مــا يستخدم  غالبا  ــه 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

ــتــــخــــراج الــفــحــم  الـــســـيـــاســـيـــون وظــــائــــف اســ
األنــواع  هــذه  على  االعتماد  لتبرير  والنفط 
مـــن الـــوقـــود بــــداًل مـــن الـــشـــروع فـــي الــتــحــول 
الــدراســة  هــذه  لتأتي  النظيفة،  الطاقة  نحو 
املتجددة  الــطــاقــة  إلــى  االنــتــقــال   

ّ
أن وتكشف 

يمكن أن يوفر ماليني من فرص العمل. طبقا 
 الفريق 

ّ
للنموذج الذي اعتمدته الدراسة، فإن

يتوقع أن تبلغ حصة قطاع الطاقة املتجددة 
84 فـــي املـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي وظـــائـــف قــطــاع 
الطاقة عام 2050، في حني سيكون إجمالي 
الوظائف من العمل في القطاعات املعتمدة 
ــة،  ــائــ ــــي املــ عـــلـــى الـــــوقـــــود األحــــــفــــــوري 11 فـ
باإلضافة إلى 5 في املائة أخرى متوفرة من 

العمل في مجاالت الطاقة النووية. 
 وظــائــف اســتــخــراج الوقود 

ّ
ويعني هــذا أن

ــفــــوري الـــتـــي تــشــكــل 80 فـــي املـــائـــة من  األحــ
ستنخفض  الحالية  الطاقة  قطاع  وظائف 
بسرعة، وسيتم تعويض هذه الخسائر من 
خالل املكاسب في وظائف تصنيع الطاقة 
الشمسية وطــاقــة الـــريـــاح. لــكــن، مــع تــزايــد 
الــدعــوات األممية ودعـــوات املجتمع املدني 
االعــتــمــاد على  لتقليص  الــبــيــئــة  ونــشــطــاء 
الفحم في الصناعة وتوليد الكهرباء، تزايد 
قلق املستثمرين من ضخ مزيد من األموال 
في الصناعات القائمة على الفحم. وتسبب 
هــذا القلق فــي انخفاض إمـــدادات محطات 
في   75 بنسبة  بالفحم  تعمل  الــتــي  الطاقة 

املائة منذ عام 2015.
 هــدفــهــم الــتــالــي 

ّ
يــقــول مــعــّدو الـــدراســـة إن

فــي مستويات  الــتــحــوالت  هــو استكشاف 
املهارات ومتطلبات التعليم واألجور التي 
قد تنجم عن محاولة تحقيق هدف املناخ 
أقل  عند  االحــتــرار  على  والحفاظ  العاملي 

من 2 درجة مئوية.

بلغ إجمالي عدد الدول 
املوقعة على اتفاقية 
باريس للمناخ التي 

أبرمت عام 2015، على 
هامش القمة الحادية 
والعشرين للمناخ، 

195 دولة

■ ■ ■
زت الدراسة على 

ّ
رك

القياس الكمي لتأثير 
تغييرات نظام الطاقة 
على الوظائف التي 
تتعلق باألنشطة 

األساسية املشاركة في 
ساسل توريد الطاقة

■ ■ ■
ه عندما 

ّ
تحذر النتائج أن

يتراجع قطاع النفط 
في الشرق األوسط، 
سيشهد القضاء 

على مئات اآلالف من 
الوظائف ذات األجر 

الجيد

باختصار




