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عودة فرضية تسلل كورونا من مختبر في الصين

    طهران تستضيف 
توقيع »وثيقة برنامج 
التعاون الشامل« لمدة 

25 عامًا

    اتفاقية سياسية أمنية 
اقتصادية دفاعية 

ثقافية تفاوضتا عليها 
لست سنوات

    تنص على استثمارات 
صينية متوقعة في 

إيران بنحو 450 مليار 
 دوالر

    الطرفان يقرران تنفيذها 
بمواجهة ضغوط 

»األطراف الثالثة« 
التفاصيل  صفحة  8
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الصين وإيران

مسلحون من فصائل عديدة اتجهوا إلى الخرطوم في انتظار دمجهم في الجيش )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

أعرب املدير السابق للمراكز األميركية ملكافحة 
والوقاية منها، روبــرت ريدفيلد، عن  األمــراض 
بـــأّن منشأ فــيــروس كــورونــا الجديد،  اعــتــقــاده 
بمدينة ووهــان  فــي مختبر  األرجـــح  كــان على 
في الصني، متبنيًا نظرية رفضها كثيرون من 
الصني  التوتر بني  األوبئة وساهمت في  علماء 
تلفزيونية:  مقابلة  في  ريدفيلد،  وقــال  والغرب. 
»ما زلت أعتقد أّن السبب األكثر ترجيحًا لهذا 
الفيروس في ووهان كان من مختبر«. وأضاف: 
»لــيــس مـــن غــيــر املــعــتــاد أن تــصــيــب مسببات 
عليها  العمل  يــجــري  الــتــي  التنفسية  األمـــراض 

في املختبر عامل املختبر«. من جهته، رّد مدير 
املعهد الوطني األميركي للحساسية واألمراض 
املــعــديــة، الــدكــتــور أنــتــونــي فــاوتــشــي )الــصــورة( 
يتفقون  ال  العامة  الصحة  مسؤولي  معظم  إّن 
منظمة  ــصــدر 

ُ
وت الصيني.  املختبر  نظرية  مــع 

الصحة العاملية تقريرها عن التحقيق في نشأة 
إلــى ذلـــك، أعلنت 180  فــيــروس كــورونــا قريبًا. 
دولـــة مــن أصــل 193 تنتمي إلــى األمـــم املتحدة 
ــتــزامــهــا بــضــمــان تـــوزيـــع مــنــصــف لــلــقــاحــات  ال
املــضــادة لــلــفــيــروس. وقـــال اإلعـــان السياسي، 
الــذي أوردتـــه األمــم املتحدة، وجــاء بمبادرة من 

من  الرغم  على  ــه 
ّ
أن بقلق عميق  »نشعر  لبنان: 

االتفاقات الدولية واملبادرات واإلعانات العامة، 
ــإّن تـــوزيـــع لــقــاحــات كـــوفـــيـــد-19 مـــا زال غير  فــ
مــنــصــف فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ســــواء بني 
البلدان أم داخلها«. وأكد املوقعون على اإلعان 
إلى  »الحاجة  على  العامة  للجمعية  اجتماع  في 
تضامن دولــي وتعاون متعدد األطــراف لزيادة 
ــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا عــلــى املــســتــويــني  إنـــتـــاج ال
ــــان  ــي«. واعـــتـــبـــر نــــص اإلعـ ــاملــ ــعــ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي وال
أّن مـــبـــادرة »كـــوفـــاكـــس« الـــتـــي تــدعــمــهــا األمـــم 
الحصول  فــي  الفقيرة  الـــدول  ملساعدة  املتحدة 

على الــلــقــاحــات هــي »اآللــيــة املــنــاســبــة« لضمان 
في  منصف«.  بشكل  عليها  الجميع  »حصول 
إطار اللقاحات، قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، 
إّن  إذاعـــي،  بانييه رانــشــر، فــي تصريح  أنييس 
ــا تـــتـــوقـــع تــســلــم شـــحـــنـــات كـــبـــيـــرة مــن  بــــادهــ
اللقاحات في األيام القليلة املقبلة: »سيصل ما 
أكدتها  إلــى فرنسا  يقرب من 3 مايني جرعة 
»يسمح  ذلــك  أّن  واعتبرت  مختلفة«.  مختبرات 
فرنسي  مليون   30 تطعيم  هــدف  بتحقيق  لنا 

بحلول نهاية يونيو/ حزيران املقبل«. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

اتفاق شامل يتحدى أميركا

األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2400  السنة السابعة

Sunday 28 March 2021

تناقضات العقوبات السورية
تشهد دمشق طوابير خبز تمتد على مرمى البصر، بينما تظهر صفوف أخرى 

في المدينة المحاصرة بالدمار، لشراء أحدث الهواتف. ]13[
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زيارة البابا إلى العراق: لجنـة لتنفيذ توصيات حرجة 

التنسيق  »هيئة  له  تعد  كانت  دمشق  في  مؤتمرًا  أخيرًا  السوري  النظام  أجهض 
الوطنية« التي تحسب على معارضة الداخل، ما يدّل على استمرار سياسته القمعية 
تجاه كل أنواع المعارضة، حتى تلك التي توصف بـ»الناعمة« وتعمل تحت »أعينه«. 

واّدعى النظام أن الهيئة لم تنل الترخيص للمؤتمر

أمين العاصي

لم يسمح النظام السوري ملجموعة 
مــن األحـــزاب والــتــيــارات السياسية 
ــة، فــــي مــقــدمــتــهــا »هــيــئــة  ــارضــ ــعــ املــ
التنسيق الوطنية« )التي ظهرت في املشهد 
بــتــنــظــيــم   ،)2011 عـــــام  املــــعــــارض  الــــســــوري 
ــان مـــقـــررًا  ــ مـــؤتـــمـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق كـ
ــــان عــن  ــ ــقـــده أمـــــس الـــســـبـــت، وغـــايـــتـــه اإلعـ عـ
»جبهة وطنية ديمقراطية«، تدعو إلى إنهاء 
الــحــيــاة السياسية  ــف 

ّ
الــــذي جــف االســـتـــبـــداد 

فــي ســوريــة مــنــذ نــحــو 60 عــامــا، وحــَصــرهــا 
أحــزاب  ومجموعة  الحاكم،  »البعث«  بحزب 
تدور في فلكه. وذكر مصدر من داخل اللجنة 
مفترضا  كـــان  الـــذي  للمؤتمر،  التحضيرية 
عــقــده فـــي مــقــّر الــهــيــئــة فـــي حـــّي ركـــن الــديــن 
الـــســـوريـــة منعت  الــســلــطــات  أن  الـــدمـــشـــقـــي، 
)أمـــــــس( الـــســـبـــت عـــقـــد املـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي 
)جـــود(،  الديمقراطية«  الوطنية  »الجبهة  لـ
ــود تـــرخـــيـــص«، مــشــيــرًا  ــ ــدم وجــ ــ بـــذريـــعـــة »عــ
إلـــى أن األجـــهـــزة األمــنــيــة »هـــــّددت بــاعــتــقــال 
املؤتمرين«، ومؤكدًا أن »اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر تدرس الخطط البديلة ملتابعة هذا 
املــــشــــروع«. مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــقــيــادي في 
»هيئة التنسيق الوطنية«، أحمد العسراوي، 
»العربي الجديد«، أن »اللجنة التحضيرية  لـ
هي املخّولة تحديد الخطوة املقبلة بعد منع 
املوقف  »أننا سنعلن  املؤتمر«، مضيفا  عقد 
البديل خال األيام املقبلة«. وحول وضعها 
تـــزال محافظة  الهيئة ال  أن  اعــتــبــر  الــحــالــي، 
الــســوري  املشهد  فــي  السياسي  وزنــهــا  على 

املعارض.
ــذه  ــهـــض الــــنــــظــــام هـ وكـــــــان مـــتـــوقـــعـــا أن ُيـــجـ
الـــخـــطـــوة، خــصــوصــا أن »هــيــئــة الــتــنــســيــق« 
كانت قد دعت على لسان رئيسها حسن عبد 

االنتخابات  مقاطعة  إلــى  أيـــام،  منذ  العظيم 
ــا  ــنـــظـــام إجــــراؤهــ ــي يـــعـــتـــزم الـ ــتـ الـــرئـــاســـيـــة الـ
منتصف الــعــام الــحــالــي إلبــقــاء بــشــار األســد 
لــدورة رئاسية جديدة مّدتها 7  السلطة  في 
ســنــوات. كــمــا أن مــســودة الــرؤيــة السياسية 
جـــهـــض، تــدعــو إلـــى »إنــهــاء 

ُ
لــلــمــؤتــمــر الــــذي أ

القائم، وتشكيل هيئة حكم  نظام االستبداد 
بيان  بموجب  الــصــاحــيــات  كاملة  انتقالية 
جنيف والــقــرارات الدولية«، وهو ما يرفضه 
. وتؤكد الخطوة التي 

ً
 وتفصيا

ً
النظام جملة

أقدم عليها النظام أنه ليس في وارد السماح 
بعمل سياسي معارض في الداخل السوري 
 في الباد، 

ّ
ال يتماهى تماما مع رؤيته للحل

والتي تقوم على بقاء األسد في السلطة.
وألغى النظام السوري الحياة السياسية في 
الضّباط  مــن  اســتــيــاء مجموعة  منذ  الــبــاد 
ــذ في 

ّ
عــلــى الــســلــطــة فـــي انـــقـــاب عــســكــري نــف

مـــارس/آذار 1963 تحت غطاء حــزب »البعث 
»قائد  إلــى  الــذي تحّول  االشتراكي«،  العربي 
ــــادة شــهــيــرة  لــلــدولــة واملــجــتــمــع« بــمــوجــب مـ
فـــي دســـتـــور فـــرضـــه حـــافـــظ األســـــد فـــي عقد 
السبعينيات من القرن املاضي، حملت الرقم 
8. وأنشأ األسد األب خال العقد ذاته ما سّمي 
ضّمت  الــتــي  التقدمية«  الوطنية  »الجبهة  بـ
مجموعة من األحزاب الناصرية، منها: حزب 
الوحدويني االشتراكيني، االتحاد االشتراكي 
ــراكــــي  ــتــ ــزب الــــــوحــــــدوي االشــ ــ ــحـ ــ الــــعــــربــــي، الـ
الشيوعي،  الحزب  إلــى  إضافة  الديمقراطي، 

ها كان يتحكم بها حزب »البعث«.
ّ
وكل

ــيــــات  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ـــــــــبـــــــــع الــــــنــــــظــــــام طــــيــــلــــة الــ
ّ
وات

والــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن املـــاضـــي، سياسة 
 األحزاب والتيارات املعارضة 

ّ
القمع تجاه كل

كــــبــــيــــرًا مــن  عــــــــددًا  الــــســــجــــون  فـــــي  لـــــــه، وزّج 
منضوية  كانت  التي  اليسارية  الشخصيات 
فــي »رابـــطـــة الــعــمــل الــشــيــوعــي«. كــمــا تعامل 

الحاكم  بشّدة مع أعضاء في حزب »البعث« 
في  الــعــراقــي  الــجــنــاح  مــع  بالتعامل  اتهمهم 
»تيار  الحزب، أو ما كان يسّميه نظام األسد بـ
ــــي الــــعــــام 1980،  الـــيـــمـــني« فــــي »الــــبــــعــــث«. وفـ
أصـــدر حــافــظ األســـد الــقــانــون الــشــهــيــر الــذي 
حــمــل الــرقــم 49 الـــذي حــظــر حــركــة »اإلخــــوان 
 مـــن يــثــبــت انــتــمــاؤه 

ّ
املــســلــمــني«، وعـــاقـــب كــــل

ــقـــب وفــــــاة األســــــد األب  إلـــيـــهـــا بـــــاإلعـــــدام. وعـ

بغداد ـ زيد سالم

على الرغم من عدم خروج أّي نتائج ملموسة 
لــلــزيــارة الــتــي أجــراهــا الــبــابــا فرنسيس إلــى 
الــــعــــراق، مــطــلــع شــهــر مـــــــــارس/آذار الــحــالــي، 
مــــصــــادر  أن  إال  أيــــــــــام،  أربـــــعـــــة  ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
»العربي  أبلغت  بــغــداد،  فــي  رفيعة  حكومية 
 وزاريــــــة تــتــولــى حــالــيــا 

ً
الـــجـــديـــد« بــــأن لــجــنــة

تــنــفــيــذ تــوصــيــات عــــدة نــاتــجــة عـــن الـــزيـــارة، 
وتــهــدف إلـــى مــعــالــجــة عــــدٍد مــن املــشــاكــل في 
مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وبـــغـــداد، والـــتـــي تتعلق 
ــن أبـــرز  بــحــقــوق الــعــراقــيــني املــســيــحــيــني. ومــ
هذه امللفات، إنهاء نفوذ املليشيات املسلحة 
الــحــلــيــفــة إليـــــران فـــي مــنــاطــق ســهــل نــيــنــوى، 
واآلشــوريــة،  املسيحية  العربية  الغالبية  ذي 
باإلضافة إلى تشكيل لجنة قضائية ملراجعة 
مــلــف االســتــيــاء مــنــذ عـــام 2003 عــلــى أمــاك 
ــرة  ــ ــ ــة، كــالــكــنــائــس واألديـ ــامـ ــعـ املــســيــحــيــني الـ
ــوادي واألوقــــــــــاف الـــديـــنـــيـــة املــســيــحــيــة  ــ ــنــ ــ ــ وال

واستام ابنه بشار األسد السلطة في العام 
2000، شهدت العاصمة السورية ما سمي في 
املنتديات  »ربيع دمشق«، مع ظهور  بـ حينه 
السياسية ولجان املجتمع املدني التي دعت 
إلـــى إجــــراء إصـــاحـــات جــوهــريــة فــي الــنــظــام 
وإنــهــاء  السياسيني،  السجناء  عــن  ــراج  واإلفــ
»الحزب  بوصفه  »البعث«  لـ الخاص  الوضع 
ــــع حــال  ــة«، ورفـ ــ ــــدولـ الــقــائــد فـــي املــجــتــمــع والـ
الطوارئ واألحكام العرفية. ولكن سرعان ما 
اعتقل النظام أغلب الشخصيات البارزة في 
»ربيع دمشق« الــذي انتهى من دون تحقيق 
الــعــام 2005، لــم يتقّبل  أّي مــن أهـــدافـــه. وفـــي 
النظام وثيقة ترسم خطوطا عريضة لعملية 
»إعان  بـ الحقا  ُعرفت  الديمقراطي،  التغيير 
ــعــني 

ّ
دمـــشـــق«، واعــتــقــل عــــددًا كــبــيــرًا مــن املــوق

عليها.
ولــــم يــكــن الـــنـــظـــام الــــســــوري مــهــتــمــا بـــإجـــراء 
أي إصــــاح ســيــاســي حــتــى دهــمــتــه الــثــورات 
مــارس/ منتصف  فــي  اندلعت  التي  العربية 
آذار 2011 في العاصمة دمشق، والتي أربكته 
ودفعته إلى التعامل معها بوحشية. وفتحت 
الــثــورة الــبــاب أمـــام ظــهــور تـــّيـــارات وهيئات 
كان  الداخل، بعضها  في  سياسية معارضة 

املختلفة، ســواء في بغداد أو في املحافظات 
األمــاك  ملف  اللجنة  كما ستبحث  األخـــرى. 
 عــن مسألة إعـــادة االعتبار 

ً
الــخــاصــة، فــضــا

أجهزة  في  املــوازنــة  املسيحي ضمن  للمكّون 
ومؤسسات الدولة.

الحالي،  البابا فرنسيس، مطلع مارس  وزار 
ــل  ــيــ قــــــار وأربــ ــنــــجــــف وذي  ــداد والــ ــ ــغـ ــ بـ مــــــدن 
ــنــــوى ضــمــن  ــيــ ــهــــل نــ واملـــــــوصـــــــل، وكـــــذلـــــك ســ
مــحــافــظــة نــيــنــوى املــنــكــوبــة شــمــالــي الــعــراق، 
وأســهــمــت زيـــارتـــه فــي تسليط الــضــوء على 
وزار  الــبــلــد.  هــذا  فــي  املسيحيون  يعانيه  مــا 
بابا الفاتيكان أحد أقدم الكنائس التاريخية 
التي تعرضت للتدمير خال اجتياح تنظيم 
»داعش« ملدينة املوصل، وهي كنيسة حوش 
العراقيني  مــن  بحشود  التقى  حيث  البيعة، 
مـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف، قــبــل أن يــتــجــول في 
ع على حجم الدمار الحاصل في 

ّ
املكان، ويطل

املنطقة. ثم انتقل فرنسيس بعد ذلك إلى بلدة 
قــرقــوش الــتــاريــخــيــة فــي قــضــاء الــحــمــدانــيــة، 
ضــمــن ســهــل نــيــنــوى، حــيــث أقــيــمــت الــصــاة 
فــــي كــنــيــســة  عـــلـــى أرواح ضـــحـــايـــا اإلرهــــــــاب 
الطاهرة. ودعا البابا، في كلمة له، مسيحيي 
املوصل للعودة إليها، معتبرًا أن »التناقص 
املأساوي في أعداد تاميذ املسيح، هنا وفي 
ما هو ضرر 

ّ
جميع أنحاء الشرق األوســط، إن

جسيم ال يمكن تقديره«. وقال: »نرفع صاتنا 
ــاب«، مــعــتــبــرًا أن  ــ تــرحــمــا عــلــى ضــحــايــا اإلرهــ

مامح الحرب واضحة على املوصل.
العراقيني املسيحيني  الــُســّكــان  وتــراجــع عــدد 
 من 500 ألف مواطن، خال السنوات 

ّ
إلى أقل

املليوني مواطن  األخيرة، بعدما كان يقارب 
ــقــــرن املــــاضــــي، وذلــــك  نـــهـــايـــة تــســعــيــنــيــات الــ
ــري قــبــل  ــ ــر إحــــصــــاء ســـّكـــانـــي أجــ ــ بــحــســب آخـ
2003(. وهاجر  )عــام  للباد  األميركي  الغزو 
ــيـــة مــخــتــلــفــة،  ــــى دول غـــربـ مـــعـــظـــم هـــــــؤالء إلــ
املتحدة  الــواليــات  فــي  منهم  الكثير  واستقر 

تــحــت إشــــراف مــبــاشــر مــن األجــهــزة األمــنــيــة، 
مــاٍض فــي طريق  النظام  إلضــفــاء انطباع أن 
ــثـــورة، مــنــهــا ما  اإلصــــاح الــســيــاســي لــــوأد الـ
»تيار بناء الدولة«، الذي سرعان ما  سّمي بـ
اخــتــفــى مــن املــشــهــد الــســوري املـــعـــارض. كما 
دفع النظام بشخصيات عّدة مرتبطة به إلى 
تشكيل أحزاب )معارضة( وفق قانون أحزاب 
وضعه في العام 2011 في سياق إصاحات 

شكلية أجراها على عجل.
فــي  ظــــهــــرت   ،2011 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ وفـــــي 
املــــشــــهــــد الــــــســــــوري املــــــعــــــارض فـــــي الــــداخــــل 
والتي  الوطنية«،  التنسيق  »هيئة  الــســوري، 
ــزاب الـــيـــســـار الـــســـوري  ــ ــ ــددًا مــــن أحـ ــ ــّمـــت عــ ضـ
ــــزب االتـــحـــاد  ــــزب الـــعـــمـــل الـــشـــيـــوعـــي وحــ وحــ
ــّم  ــزاب كـــرديـــة. وضـ ــ االشـــتـــراكـــي، وأربـــعـــة أحــ
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي للهيئة شــخــصــيــات عـــّدة، 
لها باع طويل في العمل السياسي املعارض 
وقضت سنوات في املعتقات. وقدمت الهيئة 
نفسها كجهة تمثيلية للحراك الثوري الذي 
السورية كافة،  املحافظات  كان تصاعد وعّم 
داعـــيـــة فـــي حــيــنــه الــنــظــام إلـــى وقـــف الــخــيــار 
األمـــــنـــــي الــــعــــســــكــــري واإلفـــــــــــــراج عـــــن جــمــيــع 
املوقوفني واملعتقلني السياسيني، ورفع حال 

برامج  ضمن  والسويد  وبريطانيا  وفرنسا 
الدينية  لألقليات  الـــدول  تلك  ــرتــهــا 

ّ
وف لجوء 

في العراق، بعد معاناة كثيرة عاشوها بعد 
هم 

ّ
بحق ممنهجة  ــداءات  ــتــ واعــ  ،2003 الـــعـــام 

مــارســتــهــا جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة ومــلــيــشــيــات 
ــاء مــرحــلــة  ــهـ ــتـ مــســلــحــة، خـــصـــوصـــا عـــقـــب انـ
احتال »داعش« ملدن نينوى، والتي تسببت 
نـــزوح ضخمة وغــيــر مسبوقة في  بــمــوجــات 

تاريخ العراق.
وفــي السياق، أفــاد مــســؤول عــراقــي بــارز في 
بـــغـــداد، »الــعــربــي الــجــديــد«، ردًا عــلــى ســؤال 
حـــــول نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارة الـــتـــي أجــــراهــــا بــابــا 
الفاتيكان، بأن لجنة حكومية تتولى تنفيذ 
تــوصــيــات عـــدة نــاتــجــة عــن الـــزيـــارة، وبحث 
البابا للعراق  ماحظات أثيرت خال زيــارة 
واجـــتـــمـــاعـــه مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
الكاظمي.  مصطفى  الـــوزراء  ورئيس  صالح 
وأوضـــــح املـــســـؤول أن »الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
إعـــادة ترتيب  الحالي على  الــوقــت  فــي  تركز 
ــــرى ســهــل نــيــنــوى،  األوضــــــاع فـــي بـــلـــدات وقـ
ــقـــوات  ــاك بـــيـــد الـ ــنـ ــلـــف األمــــنــــي هـ ــر املـ وحـــصـ
ــة، وفـــتـــح بــــاب الـــتـــطـــوع ألبـــنـــاء هــذه  ــيـ ــنـ األمـ
الشرطة، باإلضافة  للعمل في سلك  البلدات 
إلــــى إبـــعـــاد الــفــصــائــل املــســلــحــة عـــن مــراكــز 
مع  احتكاك  أي  لهم  يتيح  ال  بشكل  البلدات 
أيضا،  التركيز  ويــجــري  املحليني«.  السكان 
بحسب املصدر، على »تسريع عمليات إعادة 
اإلعمار وتأهيل املناطق، وتقديم تسهيات 
ملنظمات وجهات أوروبية قــّررت بعد زيارة 

البابا مساعدة هذه املناطق«.
وأوضـــح املــســؤول، الـــذي طلب عــدم الكشف 
عــن اســمــه، أن ملف االســتــيــاء على األمــاك 
املــســيــحــيــة يــبــقــى األضـــخـــم، وتــحــتــل بــغــداد 
املــســاحــة الــكــبــرى فــيــه، مــتــحــدثــا عــن جهات 
نـــافـــذة ومــســلــحــة، وتــمــلــك غــطــاء ســيــاســيــا، 
ــن الــــتــــاعــــب بــــــــــــأوراق رســـمـــيـــة  ــ تـــمـــّكـــنـــت مــ

 
ّ

الطوارئ واألحكام العرفية، واالعتراف بحق
التظاهر السلمي. لكن النظام لم يكترث لهذه 
الـــدعـــوات، بــل اعــتــقــل قــيــاديــني فــي الهيئة لم 
الــلــحــظــة، منهم عبد  ُيــعــرف مصيرهم حــتــى 

العزيز الخّير ورجاء الناصر.
وُيــنــظــر إلـــى »هــيــئــة التنسيق الــوطــنــيــة« من 
قــبــل شــريــحــة واســعــة مــن الـــشـــارع املــعــارض 
كونها  الناعمة«،  »املعارضة  من  باعتبارها 
ــة »عـــســـكـــرة الـــــثـــــورة«،  ــدايــ ــبــ ــنـــذ الــ رفــــضــــت مـ
 

ّ
ــــذي يـــدعـــو إلــــى حــل ـــت عــلــى مــوقــفــهــا الـ

ّ
ــل وظـ

ســيــاســي لــلــصــراع. ومــنــح الــجــانــب الــروســي 
غـــطـــاء لــلــهــيــئــة، وهــــو مـــا يــمــنــع الـــنـــظـــام من 
اعــتــقــال عــدد مــن الــقــيــاديــني فيها، والــذيــن ال 
يزالون يغادرون األراضي السورية لحضور 
ثم  الــخــارج،  فعاليات سياسية معارضة في 

يعودون إليها.
وفــقــدت الهيئة خــال ســنــوات الــثــورة الكثير 
ــاســـي، بــســبــب انــســحــاب  ــيـ ـــن زخـــمـــهـــا الـــسـ مـ
لها الختاف  وتــّيــارات مؤسسة  شخصيات 
فــي الـــرؤى حــيــال األوضـــاع فــي الــبــاد. ولكن 
ــيـــت فـــي الـــعـــام 2015 لــانــضــمــام  الــهــيــئــة ُدعـ
إلـــى »هــيــئــة الــتــفــاوض« الــتــابــعــة للمعارضة 

ل معارضة الداخل.
ّ
السورية باعتبارها تمث

ــيــــاء عـــلـــى تـــلـــك املــــنــــازل أو ابـــتـــزاز  ــتــ واالســ
 30 تــتــجــاوز  ال  بــأســعــار  وبيعها  أصحابها 
فـــي املـــائـــة مـــن قيمتها الــحــقــيــقــيــة، وهـــو ما 
سيتم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيه. 
ولفت املــصــدر إلــى أنــه يجري حاليا دراســة 
إطاق خدمة الكترونية في هذا الخصوص، 
ــراق مــن  ــ ــعـ ــ حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن هــــم خـــــــارج الـ
التواصل وتقديم شكاويهم. وكشف املصدر 
ــي مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  أن مـــســـؤولـــني فــ
مصطفى الــكــاظــمــي، يــتــواصــلــون مــع رجــال 
دين ومسؤولني في ديوان الوقف املسيحي 
ــأن، وقـــــد يـــتـــم اإلعــــــــان عــن  ــ ــشـ ــ حـــــول هـــــذا الـ
خطوات عملية، لكن بشكل تدريجي، خال 
الفترة القصيرة املقبلة. وحول ما إذا كانت 

أي خطوات حكومية ستعتبر نافذة وتترجم 
إلــــى واقــــــع، عــلــى أن تــنــصــاع لــهــا الــجــهــات 
املعنية، مثل الفصائل املسلحة التي تنتشر 
في سهل نينوى، فاكتفى بالقول إن »هناك 

جهودًا حكومية متواصلة في هذا الشأن«.
من جهته، لفت األب ألبير هشام، وهو الذي 
كـــان الــدلــيــل الــعــراقــي لــلــبــابــا خـــال زيــارتــه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »املــعــلــومــات  لــــ
الرسمية عن تطور ملف استرداد ممتلكات 
املناطق  مــن  بــغــداد وغيرها  فــي  املسيحيني 
ــــاع عــلــيــهــا«.  قــلــيــلــة، ونـــحـــن لــســنــا عــلــى اطـ
ــاك لــجــنــة أســّســهــا  ــنـ وأوضــــــح هـــشـــام أن »هـ
الصدر تعمل  الصدري مقتدى  التيار  زعيم 
ــلـــف، ولـــكـــن ال نــمــلــك أيـــضـــا أي  عــلــى هــــذا املـ

مــعــلــومــات عـــنـــهـــا«، مــتــحــدثــا عـــن »انــتــظــار 
لـــإجـــراءات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة«. واعتبر 
ــي، أن  ــ ــ ــردانـ ــ ــ ــروان دوبـ ــ ــيـ ــ ــبــــرملــــان شـ عـــضـــو الــ
الــعــراق، لعبت  إلــى  »زيـــارة البابا فرنسيس 
النازحة  املسيحية  لــألســر  تشجيعيا  دورًا 
ــل نــيــنــوى  ــهــ ــة وســ ــيـ ــدانـ ــمـ ــاطـــق الـــحـ ــنـ ــــن مـ مـ
عـــمـــومـــا، والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو خــمــســة آالف 
أســرة، للعودة، ولكن إلــى حــّد اآلن لم تظهر 
نــتــائــج كــبــيــرة لـــلـــزيـــارة الـــتـــي لـــم يــمــر وقــت 
انتهائها«. وأوضــح دوبــردانــي،  طويل على 
»مناطق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
املسيحيني تحتاج إلى تنسيق أمني للقوات 
األمـــور على األرض  بــزمــام  املمسكة  األمنية 
فيها، وإلى مزيد من عمل املنظمات الدولية 
ــادة ترميم املــبــانــي املــهــدمــة، إضــافــة إلى  إلعـ
مــنــع الــتــجــاوزات الــحــاصــلــة عــلــى ممتلكات 
 العقبات 

ّ
املسيحيني وأراضيهم، وتذليل كل

أمــــام عــودتــهــم إلــــى مــنــاطــقــهــم وانــدمــاجــهــم 
بمجتمعاتهم األصلية«.

وفيما رأى القيادي في الحركة الديمقراطية 
أن  السابق عماد يوحنا،  النائب  اآلشورية، 
»زيارة البابا للعراق كانت جّيدة وإيجابية 
بالنسبة للمسيحيني والعراقيني عموما، إال 
ستغل من قبل 

ُ
ت لم  أنها  أن ما يؤسفنا هو 

نحو  التوجه  خــال  مــن  العراقية،  الحكومة 
املجتمع الدولي والحصول على دعم لبناء 
وإعــادة إعمال املناطق العراقية التي زارها 
ــت رســائــل 

ّ
ــه مــثــل ــارتـ الــبــابــا، ال ســيــمــا أن زيـ

طمأنة للعالم«. وأوضح يوحنا، في اتصاٍل 
مع »العربي الجديد«، أن »الحكومة العراقية 
لـــم تــتــقــدم بـــشـــيء  مــلــمــوس إلــــى غـــايـــة اآلن 
املسيحيني،  ممتلكات  اســتــرداد  ملف  بشأن 
النازحني  لــعــودة  العامة  األجـــواء  ترتيب  أو 
مـــنـــهـــم واملــــهــــاجــــريــــن إلـــــى الـــــعـــــراق، بــســبــب 
ــراب  ــخــ ــة والـــســـيـــاســـيـــة والــ ــيـ ــنـ ــل األمـ ــاكـ ــشـ املـ

الحاصل في مناطقهم«.

فصل جديد من منع أي عمل 
معارض في الداخل السوري

يُنظر إلى هيئة التنسيق على أنها من »المعارضة الناعمة« )لؤي بشارة/فرانس برس(

لعبت الزيارة دورًا تشجيعيًا للعراقيين المسيحيين )مرتضى السوداني/األناضول(

عبسي سميسم

ال يزال النظام السوري ومن خلفه 
روسيا يحاوالن اللعب بورقة عودة 

املهجرين الذين تركوا مدنهم وبلداتهم 
نتيجة تدميرها من قبل النظام نفسه 

وبدعم روسي، فعاد للتباكي عليهم 
وفتح معابر مع مناطق املعارضة، 

مدعيًا أن هدفه إعادتهم إلى مدنهم 
وقراهم، وذلك بعد طلب روسي من 

تركيا فتح ثالثة معابر يعود من 
خاللها املهجرون، وتعبر من خاللها 
السلع إلى مناطق النظام الذي يعاني 
أزمات اقتصادية خانقة تسّببت في 
فقدان الكثير من السلع وفي تدهور 

قيمة الليرة السورية، نتيجة الحصار 
االقتصادي املفروض عليه دوليًا.

يعرف النظام أن أيًا من املهجرين لن 
يعود عبر املعابر التي افتتحها، وهو 

ال يرغب في عودة أي منهم. وعلى 
العكس، تشهد املناطق الخاضعة 
لسيطرة املعارضة حركة تهريب 

أشخاص من مناطق النظام إليها. 
لكن الهدف الحقيقي من وراء فتح 
تلك املعابر ال عالقة له باملهجرين 
وعودتهم، فسبق أن افتتح النظام 

معابر تحت عنوان عودة املهجرين، 
إال أنها لم تشهد عودة أحد عبرها، 
كما أن عددًا محدودًا من السوريني 

الذين حاولوا العودة بطرق أخرى 
تعّرض بعضهم ملالحقات أمنية. 

كما أن النظام لم يسمح حتى اللحظة 
للمهجرين، ضمن مناطق سيطرته، 

بالعودة إلى بيوتهم في كثير من 
البلدات، خصوصًا ريف حماة 
الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

يثبت النظام من خالل تعاطيه مع 
األزمات التي يعيشها املواطن العادي 
في مناطق سيطرته، أن هذه األزمات 

ال تعنيه، وأن سعيه إلدخال السلع 
من مناطق املعارضة هدفه األساسي 
جني املزيد من األرباح لتمويل حربه 

على السوريني، باإلضافة إلى تعويض 
النقص الحاد في القطع األجنبي لديه، 
وبالتالي فإن فتح تلك املعابر محاولة 
روسية لترميم النظام اقتصاديًا، من 
خالل التحايل على »قانون قيصر« 

والعقوبات املفروضة عليه. إال أن 
هذا املسعى الروسي يبدو بعيد 

املنال حاليًا لسببني: األول الرفض 
الشعبي للتعامل تجاريًا مع النظام 

ونبذ كل من يقوم بنقل أو بيع سلع 
له، باإلضافة إلى نبذ أي فصيل 

قد يتصدى لهذه املهمة، إذ شهدت 
محافظة إدلب عمليات تصٍد سابقة 
ملحاوالت »هيئة تحرير الشام« فتح 
معبر تجاري مع النظام. أما السبب 

الثاني، فيعود إلى عدم سماح الواليات 
املتحدة بخرق »قانون قيصر« من 

بوابة املعابر. وعلى الرغم من استثناء 
مناطق املعارضة من القانون، إال أن 

معظم السلع في تلك املناطق هي سلع 
تركية، وبالتالي نقلها إلى مناطق 

النظام يدخل في باب خرق القانون.

لم تسفر زيارة البابا 
فرنسيس إلى العراق 

مطلع مارس الحالي، 
عن نتائج ملموسة بعد، 

لكن لجنة حكومية 
تعمل على تنفيذ بعض 

التوصيات إلعادة الثقة 
للمكون المسيحي 

العراقي، أهمها إنهاء 
نفوذ المليشيات

لفت المسؤول العراقي البارز في بغداد، في حديثه لـ»العربي الجديد«، 
إلى أن »ما يمكن الجزم به اليوم، في ما يتعلق بعمل اللجنة الحكومية 
التي تبحث التوصيات إقر زيارة البابا، 
ــدًا حـــول مــلــف األمـــاك  وتــحــدي
وقف  تــّم  أنــه  هــو  المسيحية، 
المنازل  واستماك  بيع  عمليات 
التي  أشكالها  بــكــّل  ــعــقــارات  وال
إال  مسيحيون،  عراقيون  يملكها 
أنه  مؤكدًا  شخصيًا«،  بحضورهم 
آخر  قسم  على  حجز  وضــع  تــّم 
من هذه العمليات بسبب شبهات 

تاعب بها«.

وقف عمليات عقارية

  شرق
      غرب

مطالبات لنتنياهو 
بالتخلي عن قيادة 

»الليكود«

»الليكود«  قيادات في حزب  حّملت 
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــزب 
والــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــني نــتــنــيــاهــو 
)الــــصــــورة( املــســؤولــيــة عـــن تــراجــع 
تــمــثــيــل الـــحـــزب فـــي الــكــنــيــســت بعد 
ولفتت  املاضي.  الثاثاء  انتخابات 
الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة »12«،  قـــنـــاة 
بــــارزيــــن  قــــــــادة  إلـــــــى أن  الــــجــــمــــعــــة، 
ــلـــيـــكـــود« طـــالـــبـــوا نــتــنــيــاهــو  فـــي »الـ
بالتخلي عن قيادة الحزب لتشكيل 
ــــى  ــرة إلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــة جــــــــديــــــــدة، مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
إمكانية تحقيق  فــي  هـــؤالء  شــكــوك 
الــحــزب نتائج أفــضــل فــي أي جولة 

انتخابات جديدة. 
)العربي الجديد(

 
مركزية »فتح« تقّر اليوم 

قائمة االنتخابات
أكد أمني سّر مركزية حركة »فتح«، 
جــبــريــل الـــرجـــوب، أمـــس الــســبــت، أن 
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة ستعقد 
ــيــــوم األحــــــد اجـــتـــمـــاعـــا تـــشـــاوريـــا  الــ
بــرئــاســة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
ــرار قــائــمــة »فـــتـــح« لــانــتــخــابــات  ــ إلقـ
ــة، بــــكــــل مــــكــــونــــاتــــهــــا.  ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
وأوضح الرجوب، في حديث إذاعي، 
ــه ســيــتــم تـــقـــديـــم قـــائـــمـــة الــحــركــة  ــ أنـ
للجنة االنتخابات املركزية بعد غٍد 
الثاثاء، علما أن األربعاء املقبل هو 

اليوم النهائي إلقرار القوائم.
)العربي الجديد(

سورية: اشتباكات 
بين »قسد« وقوات 

المعارضة 
السبت، بني  دارت اشتباكات، أمس 
قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة و»قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( في 
ريـــــف بـــلـــدة تــــل تـــمـــر، شـــمـــال غـــرب 
ــرت مـــصـــادر محلية  ــ الــحــســكــة. وذكـ
فــصــائــل  بـــني  دارت  اشـــتـــبـــاكـــات  أن 
ــــي قـــريـــة  املـــــعـــــارضـــــة املــــتــــمــــركــــزة فــ
الريحانية وقوات »قسد« املوجودة 
الــــدردارة، فيما شهد أحد  فــي قرية 
أحياء مدينة الحسكة تظاهرة ضد 
استيائها  »قــســد« بعد  مــمــارســات 
عــلــى عـــدد مــن املــســاكــن قـــرب إحــدى 

القواعد األميركية.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل قيادي بارز 
في قوات الحكومة

ــارز فــي قــوات  قــتــل قــائــد عــســكــري بــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أول مـــن أمــس 
في  الجارية  املعارك  الجمعة، خال 
األطـــــراف الــغــربــيــة ملــحــافــظــة مـــأرب، 
ــال مـــصـــدر فــي  ــ شـــمـــالـــي الـــيـــمـــن. وقــ
وزارة الدفاع اليمنية إن اللواء أمني 
العسكرية  املــنــطــقــة  قــائــد  الـــوائـــلـــي، 
ــتــل أثــنــاء 

ُ
الــســادســة فـــي الــجــيــش، ق

التصدي لهجوم حوثي واسع امتّد 
ــراف  ــ ــــى أطـ مــــن مــنــطــقــة الـــكـــســـارة إلـ
احتدام  إلى  الجوف، الفتا  محافظة 
ــــارك مــــن جــبــهــة الــــكــــســــارة إلـــى  ــعـ ــ املـ

الجدافر.
)العربي الجديد(

 
عبد اهلل الثاني 

والكاظمي يبحثان 
التعاون الثنائي

بــــحــــث رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
ــورة(  ــ ــــصــ مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي )الــ
وعاهل األردن امللك عبد الله الثاني، 
ــا، تـــعـــزيـــز  ــيــ ــفــ ــاتــ أمـــــــس الــــســــبــــت، هــ
ــعـــاون الــثــنــائــي بـــني بــلــديــهــمــا،  ــتـ الـ
املشترك.  االهــتــمــام  ذات  والــقــضــايــا 
وذكــــــــــر بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن مــكــتــب 
أنــه جــرى خــال االتصال  الكاظمي 
»بـــــحـــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
ــّمــــان عــلــى مختلف  ــداد وعــ ــغـ بـــني بـ
األصــــعــــدة«، مــضــيــفــا أن الــجــانــبــني 
الثاثية  القمة  انعقاد  »أهمية  أكــدا 
العراقية األردنية املصرية في أقرب 
وقت«، وذلك بعد تأجيل هذه القمة 
الــتــي كــانــت مــقــررة أمـــس، إلـــى أجــل 

غير مسّمى.
)األناضول(
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الجزائر ـ عثمان لحياني

بــــاشــــرت أطـــــــراف الــــحــــراك الــشــعــبــي فــي 
ــديــــدة ضــد  الـــجـــزائـــر حــمــلــة تــصــعــيــد جــ
السلطة، تقضي بإعادة إطاق »مسيرات 
ــتـــي تـــصـــدت لـــهـــا الــســلــطــات  الـــســـبـــت« الـ
بقوة، في مؤشر على  أمــس،  الجزائرية، 
إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــــى تــشــديــد الــقــبــضــة 
وإلــــى ســيــاســة االعـــتـــقـــاالت، مـــع توقيف 
أمــس وأول  الناشطني يومي  العديد من 
فـــرج عــن عــدد منهم، 

ُ
مــن أمــس الجمعة، أ

فيما تقرر إحالة املوقوفني إلى القضاء، 
اليوم األحــد. وأمــس تصدت قــوات األمن 
ــقـــوة لـــتـــظـــاهـــرة جـــديـــدة  ــالـ الـــجـــزائـــريـــة بـ
لــلــحــراك الــشــعــبــي، فـــي الــعــاصــمــة وعـــدد 
ــة، خـــــال مــحــاولــة  ــريــ ــزائــ ــن املــــــدن الــــجــ مــ
الـــنـــاشـــطـــني إعـــــــــادة إطــــــــاق »مـــســـيـــرات 
الــســبــت«، بــهــدف تصعيد املــواجــهــة مع 
الــســلــطــة، املــســتــمــرة فــي خطتها إلجـــراء 
املــقــررة  املــبــكــرة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
وشهدت  املقبل.  يونيو/حزيران   12 فــي 
االعــتــقــاالت اســتــخــدام قــوات األمــن القوة 
وأوقفت  املتظاهرين.  تفريق  في  املفرطة 
الصحافي  لفترة قصيرة  األمــن  مصالح 
خالد درارني، عندما كان بصدد تغطية 
العاصمة قبل إطــاق  فــي  أمــس  تظاهرة 
ســــراحــــه. كـــمـــا اعــتــقــلــت الــــقــــوى األمــنــيــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــني وســــط مــديــنــة 
للتظاهرات.  تحضيرهم  أثناء  سكيكدة، 
ومــنــعــت الــســلــطــات مــســيــرات فــي عنابة 
وســــطــــيــــف شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــاد، والحــــقــــت 
ــلـــت فــي  ــعـ ــيــــهــــا. وكـــــذلـــــك فـ ــــني فــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
مدينة تلمسان غربي الجزائر. وطاردت 
البويرة  مدينة  فــي  متظاهرين  الشرطة 
قرب العاصمة الجزائرية. وقمعت بعنف 
املــســيــرة الــتــي انــتــظــمــت بــمــديــنــة وهـــران 
البيض غربي الجزائر، مستخدمة الغاز 
املــســيــل لــلــدمــوع.  وتــشــيــر الــبــيــانــات الــى 
عملية  أكبر  مدينة مستغانم شهدت  أن 
اعـــتـــقـــاالت، مـــع تــوقــيــف 50 نــاشــطــا في 
قل 10 

ُ
طلق سراحهم الحقا. واعت

ُ
الحراك، أ

ناشطني في مدينة آفلو بوالية األغواط، 
قل 

ُ
قبل اإلفراج عنهم مساء الجمعة. واعت

ــا فــــي مـــديـــنـــة بـــريـــكـــة شــرقــي  ــنـ 12 مـــواطـ
ــهــــم. كــمــا  ــــاق ســــراحــ ــ الــــجــــزائــــر، قـــبـــل إطـ
قل 20 ناشطا في مدينة غليزان، و19 

ُ
اعت

ناشطا في مدينة ميلة شرقي الجزائر.
وفـــي الــســيــاق، ذكـــرت »الــلــجــنــة الوطنية 
الــــرأي«، أن خمسة  لــإفــراج عــن معتقلي 
من  أول  تظاهرات  فــي  قلوا 

ُ
اعت ناشطني 

الجزائرية،  العاصمة  فــي  الجمعة  أمــس 
ولــــم تـــفـــرج عــنــهــم الـــســـلـــطـــات. وأضـــافـــت 
مركز  فــي  ُوضــعــوا  املعتقلني  أن  اللجنة 
أمــنــي، على أن يمثلوا الــيــوم األحــد أمــام 
محكمة سيدي امحمد. ومــن بــني هــؤالء 
الطالب الجامعي نور الدين آيت سعيد، 
الـــذي يــقــود تــظــاهــرات الــحــراك الطابي، 
والــشــاعــر محمد تــاجــديــت، وهــو معتقل 
فـــرج عنه قبل فــتــرة وجيزة 

ُ
أ رأي ســابــق 

ــة إلــى  ــافـ ــن الـــطـــعـــام، إضـ بــعــد إضــــــراب عـ
ثاثة ناشطني آخرين.

ــط زكــــي  ــاشــ ــنــ ــر الــ ــ ــ ــذا اإلطـــــــــــار، ذكـ ــ ــ فـــــي هـ
مجموع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حناش 
الــــنــــاشــــطــــني الـــــذيـــــن تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم فــي 
مـــســـيـــرات الــجــمــعــة، بــلــغ أكـــثـــر مـــن 190 

مواطنا في 15 والية. 
وتــؤشــر هــذه االعــتــقــاالت الــجــديــدة على 
إمـــكـــانـــيـــة عــــــودة الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
الناشطني  على  التضييق  سياسة  إلــى 
ــيـــدانـــيـــني، وإعــــــــادة اعـــتـــقـــال املــحــركــني  املـ
الـــبـــارزيـــن لـــلـــتـــظـــاهـــرات، بــمــن فــيــهــا من 
اســتــفــادوا الشهر املــاضــي مــن قـــرار عفو 
ــدره الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد  ــ رئـــاســـي، أصــ
ــا. وتــســعــى  ــطــ ــاشــ ــــق 60 نــ ــــي حـ تــــبــــون فـ
الــشــارع،  على  القبضة  لتشديد  السلطة 
ملــنــع أي مــحــاولــة مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي 
لــتــوســيــع خــريــطــة فــعــالــيــاتــه أو إطـــاق 
مــســيــرات جـــديـــدة يــــوم الــســبــت، تــضــاف 
إلـــى الــتــظــاهــرات االعــتــيــاديــة كــل ثــاثــاء 
وجمعة، خصوصا مع بدء العد التنازلي 
لانتخابات املبكرة املقررة في 12 يونيو 

املقبل.
بدورها، جددت أحزاب سياسية تشارك 
إمكانية  مــن  االنــتــخــابــات، مخاوفها  فــي 
تـــاعـــب الــســلــطــة ومـــوظـــفـــني حــكــومــيــني 
بـــنـــتـــائـــج االنـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــيـــمـــا هـــــددت 
ــزاب اإلســامــيــة فــي الــجــزائــر  ــ كــبــرى األحـ
فــي حال  الشعبي،  الــحــراك  إلــى  بالعودة 
وجود أي تاعب أو تزوير. في السياق، 
اتـــهـــم رئـــيـــس حـــركـــة »مــجــتــمــع الــســلــم« 
عــبــد الــــــرزاق مـــقـــري، قــنــاصــل ومــوظــفــني 
»الــــســــعــــي لـــلـــتـــدخـــل فــي  ــيــــني، بـــــ ــكــــومــ حــ
املــبــكــرة، وتشكيل  تــوجــيــه االنــتــخــابــات 
قــوائــم لــدعــمــهــا«. وقـــال فــي لــقــاء لــكــوادر 
حــزبــه فـــي مــنــطــقــتــي الــنــعــامــة وســعــيــدة 
 في 

ً
غــربــي الـــجـــزائـــر، إن »هـــنـــاك قــنــصــا

ــة فــــي بــلــد  ــريـ ــزائـ ــد الــقــنــصــلــيــات الـــجـ ــ أحـ
ــربـــي، يـــشـــرف شــخــصــيــا عــلــى تشكيل  عـ
هناك  أن  كما  ويدعمها.  مستقلة  قائمة 
مسؤولني على مستوى بعض الواليات، 
يتصرفون خافا ملا وعد به الرئيس عبد 
املجيد تبون من شفافية، ويتدخلون في 
االنتخابية«. وشــّدد على  القوائم  تشكل 
ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لفرض 
انــضــبــاط وحــيــاد كــل مــؤســســات الــدولــة 
واحترام القانون وعدم التورط والتدخل 
فــــي صـــاحـــيـــات مـــكـــاتـــب االنـــتـــخـــابـــات. 
أو  ر مقري من تداعيات أي تاعب 

ّ
وحــذ

هــنــدســة مــســبــقــة لــنــتــائــج االنــتــخــابــات، 
ــتـــؤدي بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــراك  ــتـــي سـ والـ
والـــشـــارع، واصــفــا الــوضــع بــأنــه »خطير 

وال يسمح بهامش الخطأ«.

الجزائر: السلطة في 
مواجهة »مسيرات السبت«

يحتدم التوتر في 
الجزائر قبل شهرين 

ونصف الشهر على 
موعد االنتخابات 

التشريعية، مع عودة 
السلطة إلى اعتماد 

سياسة االعتقاالت

استعادت السلطة 
مسار التشديد األمني 

واالعتقاالت
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سياسة

D D

  شرق
      غرب

السودان: وفاة 
مسؤولين في غرق 

قارب 
ــوال الــجــويــة، أمــس  ــ أدى ســـوء األحــ
السبت، إلــى غــرق قــارب فــي بحيرة 
النوبة شمالي السودان، على متنه 
املحلية  الـــقـــيـــادات  مـــن  11 شــخــصــا 
ــيــــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر فـــإن  ــنــ واألمــ
سبعة قــيــاديــن نــجــوا مــن الــحــادث، 
البقية.  مصير  بعد  يعرف  لــم  فيما 
وكــــان الـــوفـــد فـــي طــريــقــه مـــن معبر 
أشــكــيــت الــــحــــدودي مـــع مــصــر إلــى 
مــــعــــبــــر أرقــــــــــــن، الســــتــــقــــبــــال وزيــــــر 
الداخلية عز الدين الشيخ، قبل غرق 

القارب.
)العربي الجديد(

األردن: اإلسالميون 
يحّذرون من ضرب الحريات
ــريــــات وحـــقـــوق  حـــــــذرت لـــجـــنـــة الــــحــ
اإلنـــســـان فـــي حــــزب »جــبــهــة الــعــمــل 
اإلسالمي« )الحركة اإلسالمية( في 
استمرار  مــن  السبت،  أمــس  األردن، 
على  التضييق  »نهج  بـ وصفته  مــا 
الحريات العامة والحياة السياسية 
والـــنـــقـــابـــيـــة، وغــــيــــاب لـــغـــة الــــحــــوار، 
وتراجع ترتيب األردن في املؤشرات 
الدولية املتعلقة بالحياة السياسية 
والـــحـــريـــات وتــصــنــيــفــه كـــدولـــة غير 
حـــــرة وســـلـــطـــويـــة«. وذكـــــــرت خـــالل 
كان   2020 عــام  أن  مؤتمر صحافي 
األسوأ في مجال الحياة السياسية 
ــام  ــ ــكـ ــ ــد األحـ ــهــ ــذ عــ ــنــ والــــــحــــــريــــــات مــ

العرفية )في عام 1957(.
)العربي الجديد(

لقاء قطري ـ تركي 
في إسطنبول

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  ناقش 
أردوغــــان )الــصــورة(، ملفي سورية 
ــــس الـــســـبـــت، مــــع نــائــب  ولـــيـــبـــيـــا، أمـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــقـــطـــري، الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــرحــمــن آل ثــانــي فــي قصر »وحيد 
ــديــــن« الـــرئـــاســـي فـــي إســطــنــبــول.  الــ
اللقاء أيضا وزيــر الخارجية  وضــّم 
ــلـــو،  ــاووش أوغـ ــ ــ الـــتـــركـــي مــــولــــود جـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز االسـ

التركية هاكان فيدان.
)قنا، األناضول(

فرنسا: اتهامات باإلرهاب 
لمرتبطين بـ»الكردستاني«
وجــهــت تــهــم بـــاإلرهـــاب إلـــى تسعة 
أشـــخـــاص فـــي فــرنــســا عــلــى عــالقــة 
مــع حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
أفـــاد مصدر  السبت، حسبما  أمــس 
الفرنسية  الشرطة  وكانت  قضائي. 
ــــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي 10  أوقــــفــــت يـ
أشخاص، ووجهت تهما إلى تسعة 
منهم. والتهم هي »تمويل اإلرهاب« 
و»االنـــتـــمـــاء إلــــى عــصــابــة إرهــابــيــة 
إجــرامــيــة« و»االبـــتـــزاز عبر عصابة 
إرهــابــيــة«.  بشبكة  مرتبطة  منظمة 
وجـــــــرت الـــتـــوقـــيـــفـــات فــــي مــديــنــتــي 
مرسيليا وباريس بطلب من قاض 
تلقي  إثــر  اإلرهــــاب،  مكلف مكافحة 
مــعــلــومــات حــــول أنــشــطــة مــرتــبــطــة 

بحزب »العمال«.
)فرانس برس(

بايدن يدعو شي وبوتين 
لقمة المناخ

أكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن 
أمـــس  مــــن  مــــســــاء أول  )الـــــــصـــــــورة(، 
املتحدة دعت  الــواليــات  أن  الجمعة، 
ــيــــمــــي الــــصــــن شـــــي جـــــن بــيــنــغ  زعــ
وروسيا فالديمير بوتن، للمشاركة 
فــي قمة »يـــوم األرض« بــشــأن تغير 
ــنــــاخ فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــقــبــل.  املــ
وذكــــر الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــيــان أن 
الرئيسن ضمن 40 من زعماء العالم 
ــى الــقــمــة،  وجـــهـــت إلــيــهــم الــــدعــــوة إلــ
التي ستعقد في 22 و23 إبريل. وقال 
لــم يتحدث  إنــه  بــايــدن للصحافين 
يعلمان  »لكنهما  بعد  الزعيمن  مع 
ــــوان«. وســتــعــقــد الــقــمــة  ــــدعـ أنــهــمــا مـ
ــا بــســبــب قـــيـــود كـــورونـــا  ــيـ ــراضـ ــتـ افـ

وسيتم بثها عبر اإلنترنت.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

السبت بثالث  أمــس  املــصــريــون فجر  ُصــعــق 
ــام فـــقـــط، بــانــهــيــار  ــ فـــاجـــعـــة خـــــالل خــمــســة أيــ
عــقــار فــي تقسيم عمر بــن الــخــطــاب بالسالم 
القاهرة،  السويس شرقي  في ضاحية جسر 
ــن مــــصــــرع عــــشــــرة مـــواطـــنـــن  ــ مـــمـــا أســــفــــر عـ
ــة أكــــثــــر مــــن 40 شـــخـــصـــا. وأجـــجـــت  ــ ــابـ ــ وإصـ
الفاجعة تراكم األزمــات على كاهل السلطات 
املصرية، مع تعّمق ظاهرة فشل األجهزة في 
إدارة األزمـــات، رغــم إعـــادة هيكلتها على يد 
الجيش والشرطة. وتجلى الفشل في تعاطي 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس مـــع قــضــيــة الــســفــيــنــة 
الــجــانــحــة، وتــعــاطــي وزارة الــنــقــل مــع واقــعــة 
حـــادث تــصــادم قــطــاري ســـوهـــاج، بــاإلضــافــة 
التعاطي السلبي في ملف املحليات ودواوين 
املحافظات، وعجز إداراتها عن التنبه املبكر 
لتلك املشاكل، خصوصا إذا كانت متوقعة أو 

مرجحة الحدوث أو واردًا تكرارها.
وبالتركيز على املحليات التي كانت مجال 
انهيار العقار املكون من 10 طوابق في قلب 
السهل  من  كــان  الكارثة  أن  يبدو  العاصمة، 
خالد  الــلــواء  القاهرة  محافظ  لكن  توقعها، 
عبد العال، الــذي كــان مديرًا ألمــن العاصمة 
قبل تعيينه محافظا لها، لم يمِض قدما في 
ــراءات الكافية ملنع حــدوث مثل  اتــخــاذ اإلجــ
التحذير منها  الــرغــم مــن  الــكــارثــة على  تلك 
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة. مـــع الــعــلــم أن محافظة 
شهدت  للعاصمة،  الــثــانــي  القطب  الــجــيــزة، 
باشتعال  قريبة  واقعة  الحالي  العام  مطلع 
حريق ضخم في العقار املطل على الطريق 
ــم نــســفــه منذ  ــري فـــي فــيــصــل، الـــــذي تـ ــدائــ الــ
إخماد  عــن  السلطات  عجز  بعد  أســبــوعــن، 
الـــحـــريـــق الــــــذي تــســبــب فـــيـــه وجــــــود ورشــــة 
العقار. وال يختلف  لصناعة األحذية داخل 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر برملانية مطلعة في مصر، أن 
»تنسيقية  بـ يــعــرفــون  الــبــرملــان مــمــن  أعــضــاء 
شـــبـــاب األحـــــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــن«، املــشــّكــلــة 
الــعــامــة، تلقوا  بمعرفة جــهــاز االســتــخــبــارات 
بالهجوم  الــجــهــاز  فــي  قــيــادات  مــن  تعليمات 
ــر، تــمــهــيــدًا  ــ ــوزيــ ــ ــقـــل كــــامــــل الــ ــنـ ــلـــى وزيـــــــر الـ عـ
تــعــديــل وزاري  مــن منصبه ضــمــن  إلطــاحــتــه 
مــحــدود، على خلفية حـــادث تــصــادم قطاري 
سوهاج، جنوب مصر، أول من أمس الجمعة، 
والــــذي أســفــر عــن وفــــاة 32 راكــبــا حــتــى اآلن، 
ــادر،  ــ ــــصـ املـ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ ــن.  ــ ــريــ ــ آخــ ــة 165  ــ ــابــ ــ وإصــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــعــلــيــمــات رّكــــزت  لـــ
ــة والـــبـــيـــانـــات  ــ ــاطـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات اإلحـ
ضد  الرقابية  األدوات  مــن  وغيرها  العاجلة، 
ــّم فــيــهــا تحميله املــســؤولــيــة  وزيــــر الــنــقــل، وتــ
السياسية عن حادث القطارين، إيذانا بطرح 
الــوزاري خالل األيــام املقبلة،  مسألة التعديل 
)املغضوب  امللفوظن  من  متضمنا مجموعة 
ــلــــى رأســـهـــم  عـــلـــيـــهـــم( داخـــــــل الــــحــــكــــومــــة، وعــ
ــر  ــر الـــدولـــة لــإعــالم أســامــة هــيــكــل، ووزيـ وزيــ
قــطــاع األعــمــال الــعــام هــشــام تــوفــيــق، ووزيـــرة 
الصحة والسّكان هالة زايد. وبّينت املصادر 
أن تــعــلــيــمــات الــهــجــوم عــلــى وزيــــر الــنــقــل، لم 
تشمل بعد نواب البرملان عن حزب »مستقبل 
النواب  في مجلسي  األغلبية  الحائز  وطــن«، 
والشيوخ، والذي يتحّكم جهاز األمن الوطني 
في قراراته من وراء ستار. وأوضحت املصادر 
أن »الــــوزيــــر ال يــــزال يــتــمــتــع بــبــعــض الــنــفــوذ 
الفتاح  الرئيس عبد  املقربة من  الــدائــرة  لــدى 
الراهن  الوقت  في  عليها  ويضغط  السيسي، 

لإبقاء عليه في منصبه«.
تــقــّدم رئيس هيئة »الحزب  فــي غضون ذلــك، 
املــصــري الــديــمــقــراطــي« فــي مــجــلــس الــنــواب، 

تقسيم عمر بن الخطاب الــذي شهد انهيار 
العقار أمس عن منطقة عقار الدائري لجهة 
انــتــشــار املــخــالــفــات، لــكــن عــلــى مــــدار عامن 
الــعــال محافظا  عبد  أشــهــر قضاها  وتسعة 
لـــلـــقـــاهـــرة، لـــم يــكــن االهـــتـــمـــام كــبــيــرًا بـــإزالـــة 
األخـــطـــار الــقــائــمــة عــلــى أرواح األهـــالـــي في 
التقسيم بصفة خاصة، وضاحيتي  منطقة 
ــة.  ــامـ ــر الــــســــويــــس بـــصـــفـــة عـ الــــســــالم وجــــســ
ــــوالت عــبــد الـــعـــال الــقــلــيــلــة فـــي املــنــاطــق  وجــ
األكثر خطورة، لم تبدأ إال أخيرًا بعد حريق 
عقار الدائري، بناء على تعليمات من وزير 

التنمية املحلية اللواء محمود شعراوي.
أنــه في 17 فبراير/ شباط املاضي،  والــالفــت 
أعــلــنــت مــحــافــظــة الــقــاهــرة شــن حــمــالت على 
ــــورش واملــصــانــع غــيــر املرخصة  املـــخـــازن والـ
فـــي مــنــطــقــة تــقــســيــم عــمــر بـــن الــخــطــاب، عبر 
إغــالق الــورش واملــخــازن غير املرخصة التي 
تحتوي على مواد قابلة لالشتعال، وانتهت 
بــغــلــق وتــشــمــيــع أربــــعــــة مــــخــــازن لــأقــمــشــة، 
الــورش والشقق السكنية  وعــدد محدود من 
املتحولة إلى ورش صغيرة ومخازن. ووفقا 
فــإن هــذه الحملة  ملصادر من سكان املنطقة، 
لم تستمر ألكثر من ثماني ساعات، وغابت 
األجــهــزة منذ ذلــك الــحــن عــن االنــتــشــار لحل 
ــددة مــن  ــعــ ــتــ ــاوى املــ ــكــ ــشــ املــــشــــاكــــل وبــــحــــث الــ
ــي بـــشـــأن املـــخـــالـــفـــات الــخــطــيــرة على  ــالــ األهــ
املنشآت واألرواح، والتي قّدمت بخصوصها 
الــنــواب من  أيضا طلبات إحاطة في مجلس 

دون طائل.
ومـــن غــيــر املــعــلــوم تــمــامــا مــا إذا كـــان العقار 
املنهار قد شملته بعض تلك الشكاوى، لكنه 
للتقسيم،  كــلــيــة  مــن صــــورة  ينفصل  جـــزء ال 
الخمس  السنوات  مــدار  الدولة على  سمحت 
الــتــركــيــبــة العسكرية  قــيــادة  املــاضــيــة، تــحــت 
الشرطية للسلطة، بتفاقم املخالفات الخطيرة 
فيها. وتبن أن العقار كان يضم ورشة كبيرة 
الجاهزة،  للمالبس  وآخــر  لأقمشة  ومخزنا 
إلـــى جــانــب عـــدم الــتــأكــد مــن ســالمــة وصحة 
إنشائيا  العقار  عليها  الحاصل  التراخيص 

من األساس.
وبات الفشل التنفيذي في التعامل مع ملف 
فساد املحليات ثابتا، بفعل اقتصار التعاطي 
تهدف  التي  االقتصادية،  الناحية  على  معه 
فــي املــقــام األول إلـــى مكافحة الــفــســاد املــالــي 
وتعظيم  املرتشن  املسؤولن  على  والقبض 
الدولة. وهو ما يعزز حاجة املجتمع  عوائد 
املـــصـــري الــكــبــيــرة إلــــى ســلــطــة مــحــلــيــة قــويــة 

ــة إلــــى رئـــيـــس املـــجـــلـــس، حنفي  بــطــلــب إحـــاطـ
»الـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــوري  جـــبـــالـــي، طـــالـــب فـــيـــه بــــ
مـــع املــســؤولــن عـــن الـــحـــادث، ومــحــاســبــتــهــم، 
للوقوف على  لجنة تقصي حقائق  وتشكيل 
مـــالبـــســـات الــــحــــادث األلــــيــــم، الـــــذي أســـفـــر عن 
وفاة مواطنن أبرياء فقدوا أرواحهم نتيجة 
لالستهتار«. كذلك تقّدم النائب عن »تنسيقية 
ــمــــرو درويــــــــــش، بــطــلــب  ــبــــاب األحـــــــــــزاب« عــ شــ
إحـــاطـــة، قـــال فــيــه إن »الـــوطـــن عـــاش لحظات 
شديدة الحزن إثر الحادث املأساوي بتصادم 
قـــطـــاري ســـوهـــاج، وعـــلـــى أثــــر هــــذه الــفــاجــعــة 
خرج علينا البعض بتصريحات غير مالئمة، 
باملسؤولية«،  الكامل  اإلحساس  عدم  تعكس 
فــي إشــــارة إلـــى تــصــريــحــات وزيــــر الــنــقــل عن 
الــطــوارئ بأحد  عبث »مجهولن« في مكابح 
الـــقـــطـــاريـــن. وشــــــّدد درويــــــش عــلــى أن »دمــــاء 
الضحايا الــذيــن ارتــقــوا إلــى الــســمــاء، وكذلك 
آالم املصابن، ال يجب أن تذهب هباًء«، وعلى 
رادعــا،  املقصرين حسابا  »ضـــرورة محاسبة 
بصورة تمثل إنــذارًا لكل من تسول له نفسه 

االستهانة بأرواح املصرين«.
وتقّدمت عضوة املجلس عن »تنسيقية شباب 
ــزاب« أمــيــرة صــابــر، بطلب إحــاطــة، رأت  ــ األحـ
 مسؤول 

ّ
فيه أنه »يجب معاقبة ومحاسبة كل

التقصير، حسابا عسيرًا،  كــان طرفا في هــذا 

املــحــلــيــة لــتــأجــيــل حـــــدوث نـــــزاع بـــن أجــهــزة 
ــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات  ــ نـــظـــامـــه حـ

املحلية الجديدة.
وكان من املتوقع أن يتم االلتزام باالستحقاق 
جرى انتخابات 

ُ
الدستوري سريعا، على أن ت

املحليات خالل عام 2017، غير أنه تّم تجميد 
ــذ مـــطـــلـــع ذلــــــك الـــــعـــــام، بــســبــب  ــنـ املـــــشـــــروع مـ
مـــخـــاوف الــنــظــام مـــن ســيــطــرة فــلــول الــحــزب 
الوطني املنحل ورمــوز عهد الرئيس الراحل 
حسني مبارك على املجالس املحلية. سيطرة 
الجهات  تبدو حاليا محكمة بواسطة تعدد 
املــنــتــمــيــة لــلــنــظــام، الــتــي تــمــلــك ســلــطــة إدارة 
األمور التنفيذية في مختلف املناطق، وعلى 
رأســهــا املــخــابــرات الــعــامــة والــرقــابــة اإلداريـــة 
ومـــســـاعـــدو ومـــســـتـــشـــارو املــحــافــظــن الــذيــن 
تــخــرجــوا فــي األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة للشباب 
والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
ولم تستجب الدولة على مدى أكثر من ست 

العنصر البشري، وهو ما ُيبرز جليا ضعف 
قـــــدرة بــعــض الــعــنــاصــر الــبــشــريــة فـــي هيئة 
الــســكــك الــحــديــديــة، وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــدريــب 
والتأهيل الجيد. ولفتت إلى أن نواب البرملان 
األدوات  للتعاون بكافة  أتم االستعداد  »على 
الرقابية ملواجهة هذا التقصير، ومنع تكراره 
مجددًا«، مشددة على »ضرورة توقيع الجزاء 
الــرادع لكل من تسّبب في هذا الحادث األليم 
بإهمال أو بفساد أو بسواه من دون استثناء 

أو مماطلة«.
وتولى كامل الوزير حقيبة النقل في مارس/
في  الــســيــســي  رغــبــة  خلفية  عــلــى   ،2019 آذار 
ــربــــط« الــعــســكــري على  تــعــمــيــم »الــضــبــط والــ
ــوادث  ــوع 4 حــ ــ ــذا الـــقـــطـــاع املــــدنــــي، بــعــد وقـ هــ
كبيرة للقطارات بن عامي 2017 و2019، راح 
ضحيتها الــعــشــرات مــن املــصــريــن األبــريــاء. 
واختار السيسي الوزير، املشهود له عسكريا 
 

ّ
باالنضباط والصرامة، وإنجاز أوامره بغض
النظر عــن أي اعــتــبــارات فنية ومــالــيــة، وسط 
تــرحــيــب واســـــع مـــن نـــــواب الـــبـــرملـــان املـــوالـــن 
آنـــذاك، إلى  للنظام ووســائــل اإلعــالم املوالية، 
ــــوات لــتــولــيــه رئـــاســـة الـــــوزراء،  حـــّد ظــهــور دعـ

حتى قبل إنجاز أي تقدم في قطاع النقل.
وبعد تولي الوزير بأيام، بدأت مسيرة حوادث 
القطارات في عهده: ففي مــارس/ آذار 2019، 
سقطت عجلة من بوجي بعربة توليد القوى 
في قطار ركاب بورسعيد -اإلسماعيلية، من 
دون حدوث أي إصابات. وفي إبريل/نيسان 
من العام ذاتــه، تكرر الــحــادث في قطار بكفر 
الــشــيــخ أســفــر عـــن إصـــابـــة 9 مــواطــنــن. وفــي 
حــــادث  ــــع  وقـ  ،2019 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
إجبار شابن على القفز من قطار في طنطا، 
تعليمات  نتيجة  مــصــرعــه،  أحــدهــمــا  ليلقى 
الـــوزيـــر الـــصـــارمـــة لــعــامــلــي الـــقـــطـــارات بــعــدم 
السماح بوجود الباعة الجائلن أو أشخاص 
على مــن الــقــطــارات مــن دون تــذاكــر، وتهديد 
العاملن بالخصم من مرتباتهم ومعاقبتهم. 
وبعدها بأيام، وقع حادث تصادم في األقصر 
ــارة أجــــــرة، راح ضــحــيــتــه 4  ــيــ بـــن قـــطـــار وســ
مواطنن. وفي مارس/ آذار 2020، وقع حادث 
تصادم بن قطاري ركاب بن محطتي إمبابة 
ورمسيس، أسفر عن إصابة 13 شخصا. وفي 
املــاضــي، خــرج قطار  كــانــون األول  ديسمبر/ 
فــي كفر الشيخ عــن سّكته ليقتل شــابــا. وفي 
فبراير/ شباط املــاضــي، وقــع حــادث تصادم 
آخر بن قطار وسيارة في أسيوط نتجت عنه 

إصابات معدودة.

منتخبة لها صالحيات مراقبة عمل األجهزة 
وتوجيهها  الجغرافي،  في مجالها  املختلفة 
عن   

ً
فضال عليها،  واإلداريـــة  املالية  والرقابة 

ضــمــان تلبية مطالب األهــالــي والــعــمــل على 
حل مشاكلهم.

ــنــــصــــوص الـــدســـتـــوريـــة  ــــود تـــعـــطـــيـــل الــ ــعـ ــ ويـ
الصادرة عام 2014، وألزمت الدولة بالتحول 
الجديد،  املحلية  اإلدارة  نظام  إلــى  تدريجيا 
إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، 
االنتخابات  إجـــراء  تسريع  ملنع  تدخل  الــذي 

وسنستخدم كل األدوات الرقابية لنقف على 
أغــلــى كثيرًا  فــدمــاء املصرين  األمـــور،  حقيقة 
املستمر من دون  النزيف  هــذا  أن يستمر  من 
ــــردع، وإصــــــــالح األوضــــــاع  ــلـ ــ تـــدخـــل حـــاســـم لـ

املتردية في هذا القطاع«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــدمـــت الـــنـــائـــبـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ عن حــزب »الــوفــد«، أمــل رمــزي، أمس 
الـــســـبـــت، بــطــلــب مــنــاقــشــة عـــامـــة إلــــى رئــيــس 
ــرازق، للوقوف  ــ املــجــلــس عــبــد الــوهــاب عــبــد الـ
على مالبسات حادث تصادم قطاري سوهاج، 
داعية في الطلب إلى ضرورة حضور الجهات 
املعنية للمجلس للوقوف على أبعاد الحادث، 
واملتسببن فيه، ومعاقبة املقصرين في حال 
ثبوت تقصير متعمد. ورأت رمزي أن العنصر 
البشري هو أحــد أهــم العناصر التي تحتاج 
إلى التطوير، فالغالبية العظمى من حوادث 
إلــى خطأ  ترجع  فــي مصر  الحديدية  السكك 

ســنــوات لــإلــزام الــدســتــوري بــإصــدار قانون 
ــــروط وطــريــقــة تــعــيــن أو انــتــخــاب  يـــحـــدد شـ
املـــحـــافـــظـــن، ورؤســـــــــاء الـــــوحـــــدات اإلداريــــــــة 
املحلية األخرى، وانتخاب مجلس لكل وحدة 
ملدة  املباشر،  السري  العام  باالقتراع  محلية 
ــنــــوات، مـــع اخــتــصــاصــهــا بــمــتــابــعــة  أربـــــع ســ
تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط 
على  ــابـــة  الـــرقـ أدوات  ــمـــارســـة  ومـ املــخــتــلــفــة، 
اقــتــراحــات، وتوجيه  مــن  التنفيذية  األجــهــزة 
ــوابـــات  ــتـــجـ ــة، واسـ ــ ــاطـ ــ أســـئـــلـــة، وطـــلـــبـــات إحـ
ــــن رؤســــــاء  ــة مـ ــقـ ــثـ ــا، وفــــــي ســـحـــب الـ ــرهــ ــيــ وغــ
الــــوحــــدات املــحــلــيــة. ويــثــيــر قــلــق الـــدولـــة من 
هـــذه االســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة أنــهــا توفر 
حــمــايــة لـــقـــرارات املــجــلــس املــحــلــي فــي حــدود 
اخــتــصــاصــه بــاعــتــبــارهــا نــهــائــيــة، وال يجوز 
تدخل السلطة التنفيذية فيها، إال ملنع تجاوز 
املجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار باملصلحة 
العامة، أو بمصالح املجالس املحلية األخرى.

»جيوش« الخرطوم

ــن املــجــمــوعــة.  ــة وآخــــــر مــ ــن الـــشـــرطـ  عــنــصــر مــ
ــــن تـــعـــدد  زت املـــــخـــــاوف مـ

ّ
تـــلـــك الــــحــــادثــــة عـــــــــز

»الـــجـــيـــوش« فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، الــتــي 
 الحركات 

ّ
وفدت إليها حتى اآلن قوات تمثل كل

ــعــة عــلــى اتــفــاق الــســالم. ويــأتــي 
ّ
املسلحة املــوق

ذلــك بــالــتــزامــن مــع حـــادث آخــر سبق اشتباك 
»حركة  لـ تابعة  قـــوات  اســتــولــت  بـــري، حينما 
تحرير السودان« على موقع اللجنة األوملبية 
الــدولــيــة فـــي الــحــديــقــة الـــدولـــيـــة، فـــي ضاحية 
سيارات  مستخدمة  العاصمة،  في  الصحافة 
دفـــع ربــاعــي وأســلــحــة ثقيلة، وحــّولــت املــكــان 
ــم تــخــرج تــلــك الــقــوات  إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة. ولـ
مـــن املـــوقـــع املـــذكـــور إال تــحــت ضــغــوط كثيفة 
اللجنة  إلــى  لجأت  التي  األوملبية،  اللجنة  من 

الدولية األوملبية.
الحكومة  السالم بن  اتفاقية  عت 

ّ
ُوق أن  ومنذ 

والـــحـــركـــات املــســلــحــة، أرســـلـــت بـــدايـــة »حــركــة 
تحرير السودان« بزعامة ميني أركو ميناوي، 
قــوات إلــى العاصمة، وأقــامــت داخــل الحديقة 
إلى منطقة  نقلها  قبل  الخرطوم،  الدولية في 
الــســلــيــت بـــقـــرار مـــن رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
إلى  وإضــافــة  البرهان.  الفتاح  عبد  االنتقالي 
هــذه الــقــوات، وصــلــت طــالئــع أخـــرى مــن قــوات 
الـــســـودان«، وهــي أيضا  »قـــوى تحرير  تجمع 
السالم،  اتفاق  على  عت 

ّ
وق التي  الحركات  من 

االنتقالي،  الــســيــادة  مجلس  ويــقــودهــا عضو 
الطاهر أبو بكر حجر، حيث وجدت استقبااًل 
كما حضرت  الــســودانــي.  الجيش  مــن  رسميا 
وحدات حراسة عسكرية أخرى تابعة لحركة 
»العدل واملساواة«، التي يتزعمها وزير املالية 
والــتــخــطــيــط االقـــتـــصـــادي جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، 
»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  وقــــــوات مــمــاثــلــة تــتــبــع لــــ
الــســودان« بزعامة مالك عقار، عضو  لتحرير 
ثــم ظهرت  أيــضــا.  االنتقالي  الــســيــادة  مجلس 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــة الــــســــودانــ ــمــ ــعــــاصــ تـــــزدحـــــم الــ
الخرطوم بمئات العناصر املسلحة 
اتفاق  ت 

ّ
استغل التي  الحركات  من 

ع بينها وبن الحكومة االنتقالية، 
ّ
السالم املوق

املـــاضـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي شـــهـــر 
إلرسال قوات لها إلى العاصمة، والتي شهدت 
فـــي األيـــــام األخـــيـــرة أكــثــر مـــن حـــــادٍث مــســلــح، 
بـــالـــتـــوازي مـــع حـــديـــث عـــن عــمــلــيــات تجنيد 
لــلــحــركــات وبـــيـــع رتــــب عــســكــريــة. هــــذا األمـــر 
أثــار قلقا كبيرًا، ومــخــاوف مــن تفّجر الوضع 
كــلــيــا مــع تــعــدد »الــجــيــوش« داخــــل العاصمة 
السودانية، وتعقيدات املشهد السياسي العام 

في البالد.
وقبل أيـــام، أصيب ُســّكــان حــي بــري واألحــيــاء 
املجاورة له، شرق الخرطوم، بالهلع والخوف، 
ــار كــثــيــف في  عــقــب ســمــاعــهــم تــبــادل إطــــالق نـ
األوضــاع،  هــدأت  العريق. وبعدما  الحّي  قلب 
اكــتــشــفــوا أن تـــبـــادل الـــنـــار وقــــع بـــن الــشــرطــة 
ــازج« )مــنــشــقــة عــن  ــ ــمـ ــ ومــنــتــســبــن لـــحـــركـــة »تـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان«(،  ــركــ ــحــ »الــ
ــعــــت عـــلـــى اتـــفـــاق  ــ

ّ
إحــــــدى الــــحــــركــــات الـــتـــي وق

الـــســـالم مـــع الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي الــثــالــث 
وبحسب  املــاضــي.  األول  أكتوبر/تشرين  مــن 
الــــروايــــة الـــرســـمـــيـــة، فــــإن قــســمــا لــلــشــرطــة في 
ــى بـــالغـــا مـــن حـــركـــة »تـــمـــازج« 

ّ
الـــخـــرطـــوم تــلــق

اسم  وانتحلت  عنها،  انشقت  مجموعة  ضــد 
أفــراد  تجنيد  بعملية  للقيام  الحركة،  وصفة 
الــبــالغ، هرعت  ذلــك  وبــمــوجــب  واستقطابهم. 
الـــشـــرطـــة إلــــى مــقــر املــجــمــوعــة لــلــقــبــض على 
عـــنـــاصـــرهـــا مــــن داخــــــل إحــــــدى الـــشـــقـــق، لــكــن 
املــجــمــوعــة رفــضــت االنـــصـــيـــاع، وتــبــادلــت مع 
قوات الشرطة إطالق النار، ما أدى إلى إصابة 

بــعــدهــا قـــــوات لـــحـــركـــات غــيــر رئــيــســيــة، مثل 
»تــــمــــازج«، وانــضــمــت فـــي الــلــحــظــات األخــيــرة 
التـــفـــاق الــــســــالم. ويــــــدور هـــمـــٌس كــبــيــر وســط 
املـــواطـــنـــن عـــن عــمــلــيــات تــجــنــيــد وبـــيـــع رتــب 
عسكرية، وهو األمر الذي نفته الحركات مرارًا. 
ــة إلـــــى الــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة، تــنــتــشــر  ــ ــافـ ــ وإضـ
فــي الــخــرطــوم أيــضــا قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
الــتــي يــقــودهــا نــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة 
االنــتــقــالــي، الــفــريــق أول مــحــمــد حــمــدان دقلو 
)حميدتي(، وهي قوات بدأت كمليشيا قبلية، 

ن وضعها النظام السابق في عام 
ّ
قبل أن يقن

 قــانــون خـــاص لــهــا يــجــعــل منها 
ّ
2013، بــســن

قوات نظامية تتبع للقوات املسلحة. لكن ثّمة 
الكثيرين حول مدى  شكوكا مستمرة تساور 

التزام »الدعم السريع« وانضباطها.
ويــرى املواطن صالح النور، وهو أحد سّكان 
ــه مـــن غــيــر املــعــقــول مطلقا  ــري، أنــ ــ ضــاحــيــة بـ
تــواجــد قـــوات عسكرية وســط املــدنــيــن، حيث 
من الواجب نقلها إلى أطراف الخرطوم، على 
ضبط وتراقب في كل تحركاتها، ال سيما 

ُ
أن ت

»العربي  حركة األسلحة، مؤكدًا في تصريح لـ
الجديد« أن الهلع أصاب الجميع حينما بدأت 
األحداث األخيرة التي كان يمكن أن تؤدي إلى 
سقوط عــدد كبير من الضحايا »لــوال اللطف 

اإللهي«. 
الخبير  يـــرى  الــتــطــورات،  هـــذه  عــلــى  وتعليقا 
العسكري، الفريق محمد بشير سليمان، أنه ال 
يمكن وصف تعدد الجيوش داخــل الخرطوم 
بغير »الفوضى« التي ستحّول السودان ككل 
أن ذلـــك سيكون  الـــالدولـــة، معتبرًا  إلـــى حــالــة 

تـــهـــديـــدًا خـــطـــيـــرًا لـــأمـــن الـــقـــومـــي بــعــنــاصــره 
العسكرية واالقتصادية واالجتماعية. ويعزو 
»الــعــربــي  ســلــيــمــان مـــا يـــحـــدث، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، إلى عدم الدقة وسوء التخطيط في 
محور الترتيبات األمنية ضمن اتفاق السالم 
ــــع بـــن الــحــكــومــة والـــحـــركـــات املــســلــحــة، 

ّ
املــــوق

والــــذي كـــان مــن الــواجــب أن يــحــدد عــلــى وجــه 
القوات في مناطق  الدقة طريقة تجميع هــذه 
لدمجها  لجان  تنشأ  ذلــك  وبعد  فقط،  القتال 
في الجيش أو تسريحها. ويتم ذلــك، بحسب 

ــقـــوات فـــي املجتمع  رأيـــــه، بــعــد إدمـــــاج هـــذه الـ
تأهيلها نفسيا واجتماعيا  املدني، من خالل 
ــر ســـبـــل كـــســـب الـــعـــيـــش لــعــنــاصــرهــا،  ــيـ ــوفـ وتـ
املطلوبة  املعايير  تطبيق  أهمية  على  مشددًا 
أو  الشرطة  أو  بالجيش  التحاقهم  في عملية 
جهاز االستخبارات العامة. ويتوقع سليمان 
حـــدوث انــهــيــار أمــنــي فــي الــخــرطــوم ومناطق 
أخـــرى إذا مــا اســتــمــرت طــريــقــة الــتــعــامــل على 
 خـــطـــاب 

ّ
ــي ظــــــل ــ ــوال ذاتـــــــــه، خـــصـــوصـــا فـ ــ ــنــ ــ املــ

عنصري متطرف برز في الفترة األخيرة، وفي 

 االختراقات ووضع اليد على بعض املقار 
ّ

ظل
العامة من جانب تلك »الجيوش« التي دخلت 
 مجلس السيادة كل 

ً
حديثا للخرطوم، محّمال

األمــنــي،  الخلل  هــذا  على  املترتبة  املــســؤولــيــة 
بـــمـــوجـــب الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــبــّن 

 األمني.
ّ

بوضوح مهام املجلس في الشق
ــنـــوه املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي طــاهــر  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ــى أن \الــــبــــطء فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق  املــعــتــصــم، إلــ
ــبـــب الـــرئـــيـــس  ــبـــات األمــــنــــيــــة هــــو الـــسـ ــيـ ــرتـ ــتـ الـ
فـــي انــتــشــار قــــوات الــحــركــات املــســلــحــة داخـــل 

إلــى عدم  يــعــود  التأخير  أن  الــخــرطــوم، مبينا 
 
ً
توفير التمويل املالي لعملية التنفيذ، ومحمال

املسؤولية في ذلك لوزارة الدفاع. وال يستبعد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  املــعــتــصــم، فـــي حـــديـــث لــــ
بها  أن تبعث  تــريــد  وجـــود رســائــل سياسية 
عة على اتفاق السالم، 

ّ
الحركات املسلحة املوق

من خالل إبراز قوتها العسكرية في الخرطوم، 
إلحــداث تــوازن في القوة املؤثرة على املشهد 
السياسي. ويستدرك املحلل السياسي بقوله 
ــدد تــلــك الـــقـــوات لــيــس كــبــيــرًا حــتــى اآلن،  إن عـ
أخرى  جهات  مع  بالتشارك  تدريبها  ويمكن 
لتؤدي مهمتها التي جــاءت من أجلها، وهي 
الــخــرطــوم، ال سيما أن  تــأمــن قيادتها داخـــل 
ــادات عــّيــنــت كـــأعـــضـــاء فـــي مجلس  ــيـ ــقـ تــلــك الـ
السيادة ومجلس الوزراء، وبالتالي آلت مهمة 
إلــى جهات أخــرى. في مقابل ذلك،  حراستهم 
تحرير  »حــركــة  بــاســم جيش  املتحدث  يعتبر 
الــســودان« - فصيل مناوي، الصادق علي، إن 
قوات حركات الكفاح املسلح لم تشكل يوما أي 
خطر على املدنين، سواء في مناطق النزاع أو 
أن حركته حينما فكرت  الخرطوم، مبينا  في 
لــلــعــاصــمــة، أرادت كسر  فـــي إحـــضـــار قــواتــهــا 
الحواجز التي بنتها الحرب، وإتاحة الفرصة 
للتعارف بن القيادات العسكرية لبناء مزيد 
»العربي  لـ فــي حديث  ويــديــن علي،  الثقة.  مــن 
الجديد«، بشدة، ما أسماه »خطاب الكراهية« 
ضــد وجـــود تــلــك الــقــوات فــي الــخــرطــوم، علما 
ــن الــنــســيــج  ــروا »هـــــم جـــــزء مــ ــذيــــن حــــضــ أن الــ
االجــتــمــاعــي فــي الـــبـــالد«. وحـــول ســيــر تنفيذ 
الترتيبات األمنية، يقر املتحدث ببطئها، لكنه 
يرى أنها تمضي في االتجاه الصحيح، على 
أن تكون األولوية لتشكيل قوات مشتركة من 
ألــف جــنــدي لحماية املدنين فــي دارفـــور،   12
 10 إلـــى  تــحــتــاج  التنفيذ  عملية  أن  مــوضــحــا 
تــكــون  ــــى إرادة حــقــيــقــيــة حـــتـــى  ــوات، وإلــ ــنــ ســ
قومي  جيش  تشكيل  هي  النهائية  نتيجتها 

موحد بعقيدة واحدة.

انهار العقار فجر أمس في ضاحية جسر السويس )فرانس برس(

تحدث الوزير عن عبث »مجهولين« في مكابح الطوارئ )فرانس برس(

شكوك مستمرة حول انضباط »الدعم السريع« )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

يتفاقم التفلت األمني في العاصمة السودانية الخرطوم، ويعزوه كثيرون إلى ازدحام عناصر 
الحركات المسلحة فيها، بعد التوقيع على اتفاق السالم بينها وبين الحكومة االنتقالية في 
أكتوبر/تشرين األول الماضي. ويأتي ذلك وسط بطء في تنفيذ ملف الترتيبات األمنية، وإدماج 

هذه القوات في الجيش النظامي، وهو ما يتحمل مسؤوليته مجلس السيادة ووزارة الدفاع، 
فيما يشعر السكان بالقلق من حصول انهيار أمني، يحذر متابعون من تحوله إلى تهديد لألمن 

القومي، ومن دخول البالد في حالة »الالدولة«
الغالف

زحمة مسلحين تثير 
مخاوف من انفجار أمني

تفسر الحركات المسلحة 
وجودها في العاصمة 

بتأمين قياداتها

حديث عن عمليات تجنيد 
للحركات المسلحة وبيع 

رتب عسكرية

لم يتخذ محافظ القاهرة 
اإلجراءات الكافية لمنع 

حدوث الكارثة

يتمتع الوزير بنفوذ 
لدى الدائرة المقربة 

من السيسي

يُظهر انهيار عقار في 
ضاحية جسر السويس 

شرقي القاهرة، رداءة 
التعامل الرسمي مع إدارة 

األزمات، بدءًا من التأخر 
في تنفيذ كامل مفاعيل 

الالمركزية اإلدارية

تلقى أعضاء في البرلمان 
المصري تعليمات من 
جهاز االستخبارات ببدء 

الهجوم على وزير النقل 
كامل الوزير، تمهيدًا 

إلطاحته، على خلفية 
حادث سوهاج

تستنكر الحركات المسلحة ما تعتبره »حملة ضّدها من أعداء السالم«، 
مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق السالم، يُسمح لكل فصيل بإحضار 66 من 
الخرطوم  إلــى  المسلحة  عناصره 
من  آخــر  ــدد  وع قــيــاداتــه،  لتأمين 
العسكريين للمشاركة في اجتماعات 
عدد من اللجان العسكرية واألمنية، 
بالتنسيق  يتم  ذلك  كل  أن  مؤكدة 
الحركات  وتفسر  الحكومة.  مع 
اتفاق  على  الموّقعة  المسلحة 
الخرطوم،  في  وجــودهــا  السالم 
أيضًا، بتنفيذ الملف الخاص بالترتيبات 

األمنية.

حملة »أعداء السالم«

خاص الحدث 

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

بيالروسيا: 
اعتقال 22 معارضًا 

أحــــبــــطــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــيـــاروســـيـــة 
تــظــاهــرة لــلــمــعــارضــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــســبــت، لاحتجاج  أمـــس  مــيــنــســك، 
ألــكــســنــدر لوكاشنكو  الــرئــيــس  ضــد 
وأوقــفــت نــحــو 22 شــخــصــا، بحسب 
مــركــز »فــيــاســنــا« لــلــدفــاع عــن حقوق 
اإلنـــــســـــان، مــــن بــيــنــهــم صـــحـــافـــيـــان. 
فيما تحاول  التظاهرة  هــذه  وتــأتــي 
 
ّ
املعارضة في بياروسيا، بحذر، بث

روح جديدة في الحركة االحتجاجية 
ــبــــاد الـــعـــام  الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي هـــــزت الــ
القمع  حــمــات  وأضعفتها  املــاضــي، 

املستمرة بقيادة نظام لوكاشنكو.
)فرانس برس(

كولومبيا: 43 جريحًا 
بتفجير سيارة

أصـــيـــب مـــا ال يــقــل عـــن 43 شــخــصــا، 
ــر هـــجـــوم بــســيــارة  أمــــس الــســبــت، إثــ
مفخخة في محافظة كاوكا جنوبي 
غــرب كولومبيا. وأفــاد وزيــر الدفاع 
الـــكـــولـــومـــبـــي، ديـــيـــغـــو مــــوالنــــو، فــي 
ــر«، بـــــأن عـــدد  ــتــ ــويــ ــريـــدة عـــبـــر »تــ ــغـ تـ
ــار عــنــد  ــجــ ــفــ املــــصــــابــــن نــتــيــجــة االنــ
مبنى بلدية كورينتو )دائــرة كاوكا 
ــل إلــــى 43 شــخــصــا،  الـــغـــربـــيـــة(، وصــ
وأن »6 مــن بــن مجموع اإلصــابــات، 
ــّمـــل مــوالنــو  حــالــتــهــم خـــطـــيـــرة«. وحـ
أنـــصـــار »الــــقــــوات املــســلــحــة الــثــوريــة 
الكولومبية« )فــارك(، مسؤولية هذا 

الهجوم.
 )األناضول(

موزامبيق: 
مسلحون يسيطرون 

على مدينة رئيسية
ــتـــشـــددة عــلــى  ســـيـــطـــرت جـــمـــاعـــات مـ
ــة فــــــي شـــمـــال  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ بـــــلـــــدة بـــــاملـــــا الــ
ـــيــــق، عـــلـــى مــســافــة  ــبـ ــوزامــ ـــي مــ ــرقـ شــ
10 كــيــلــومــتــرات مـــن مـــشـــروع الــغــاز 
ــوده مــجــمــوعــة  ــ ــقـ ــ ــمــــاق الــــــــذي تـ ــعــ الــ
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة، حسبما ذكــرت 
مصادر أمنية، أمس السبت. وأضافت 
»الــقــوات الحكومية انسحبت من  أن 
ــإن املــديــنــة بــاتــت  بـــاملـــا، وبــالــتــالــي فــ
املسلحة«.  الجماعات  سيطرة  تحت 
ــاملـــا في  ــر أن »بـ ــاف مـــصـــدر آخــ ــ وأضــ
ــا أن  ــمــــن«، مـــوضـــحـ ــاجــ ــهــ قـــبـــضـــة املــ
القتال الذي بدأ يوم األربعاء املاضي 

في املنطقة مستمر.
)فرانس برس(

ــعـــاقـــات بن  يــســتــمــّر الـــتـــوتـــر عــلــى خـــط الـ
الـــواليـــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مع 
تــهــديــد بــيــونــغ يــانــغ بــمــواصــلــة التصعيد 
ــت، فـــــي رد فــعــل  ــبــ ــســ ــكــــري، أمــــــس الــ ــعــــســ الــ
عــلــى تــنــديــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
بــإطــاقــهــا صـــاروخـــن فـــي إطــــار تــجــاربــهــا 
ــمـــال صـــاروخـــن  ــشـ ــق الـ ــلــ الـــعـــســـكـــريـــة. وأطــ
باتجاه بحر اليابان، املعروف في الكوريتن 
باسم »بحر الشرق«، يوم الخميس املاضي، 
االقتصادية  املنطقة  يطاوال  لم  أنهما  ومــع 
اعتبرهما  بايدن  أن  إال  اليابانية،  البحرية 
ـــن الــتــابــع  »يــنــتــهــكــان« قـــــرارات مــجــلــس األمـ
ــــه »ســتــكــون  ـ

ّ
رًا مـــن أن

ّ
لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، مـــحـــذ

هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد«. ولم 
يحدد بايدن نوعية الرّد املقرر، رغم أنه من 
على  العقوبات  بتشديد  يرتبط  أن  املــرجــح 
الشمالية،  كوريا  وأعلنت  الشمالية.  كوريا 
 ما أطلقته 

ّ
أن الجمعة،  أمــس  أول من  مساء 

فـــي بــحــر الــيــابــان الــخــمــيــس كـــان »مــقــذوفــا 
تكتيكيا مــوّجــهــا« جــديــدًا. فــي الــســيــاق، رّد 

املــســؤول الكبير فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، ري 
بيونغ شول، الذي أشرف على عملية إطاق 
الــصــاروخــن فــي بيان نقلته وكــالــة األنباء 
الكورية الشمالية، أمس، وقال إن »تعليقات 
كهذه من قبل الرئيس األميركي تعتبر تعديا 
واضـــحـــا عــلــى حـــق دولــتــنــا فـــي الـــدفـــاع عن 
بيانه  لها«. وأضــاف في  النفس واستفزازًا 
أن الشمال يعرب عن »خشيته العميقة من 
في  األميركي  الرئيس  ارتكبه  الــذي  الخطأ 
تجرى  التي  الصاروخية  التجارب  اعتبار 
بادنا  لحق  ممارسة  وهــي  منتظم،  بشكل 
لقرار  انتهاك  بأنها  النفس،  الــدفــاع عن  في 
ـــف املـــســـؤول الــكــوري  ــم املـــتـــحـــدة«. وأسـ األمــ
لكشف بايدن عن »عدائيته الدفينة«، معربا 
خــطــت  األمـــيـــركـــيـــة  »اإلدارة  ــأن  ــ بـ ظـــنـــه  عــــن 
بــوضــوح خطوتها األولـــى بشكل خــاطــئ«. 
وأضــاف أنه »إذا واصلت الواليات املتحدة 
في  التفكير  دون  مــن  املــتــهــورة  تعليقاتها 
بشيء  مواجهتها  عندها  فيمكن  النتائج، 
رًا من أن كوريا الشمالية 

ّ
غير حسن«، محذ

على أهبة االستعداد ملواصلة تعزيز قوتها 
العسكرية. وينظر إلى ري، سكرتير اللجنة 
ــحـــزب الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم ونـــائـــب  املـــركـــزيـــة لـ
للحزب،  املركزية  العسكرية  اللجنة  رئيس 
وهـــو قــائــد ســابــق بــالــقــوات الــجــويــة، على 
برنامج  تطوير  فــي  رئيسية  شخصية  أنــه 
ــاءت  ــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. جـ ــوريــ ــكــ ــخ لــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
أعقاب  فــي  الخميس  يــوم  اإلطـــاق  عمليات 
بــيــان صــــادر عـــن كــيــم يـــو ـ جـــونـــغ، شقيقة 
ـ أون  الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ  الــزعــيــم 
القوية، األسبوع املاضي، التي انتقدت فيها 

ــلـــى حــلــيــفــتــي  ــرة املـــــــدى عـ ــيـ ــلــــحــــة قـــصـ األســ
الواليات املتحدة، كوريا الجنوبية واليابان، 
أميركي  ألف جندي   80 اللتن تستضيفان 
يعتبرون نواة الوجود العسكري للواليات 
ــار الــضــغــط  ــ املــتــحــدة فـــي املــنــطــقــة. وفــــي إطـ
دبلوماسيون،  أفــاد  الشمالية،  كــوريــا  على 

التدريبات العسكرية األخيرة بن الواليات 
املــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي انــتــهــت 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، وحـــذرت 
واشنطن »باالمتناع عن افتعال الخافات« 
األربــع  بــســام« للسنوات  »الــنــوم  أرادت  إذا 

املقبلة.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن بـــيـــانـــات اإلطــــــاق الــتــي 
ووصف  الجنوبي  الكوري  الجيش  نشرها 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لــلــتــجــارب، تــشــيــر إلـــى أن 
يعمل  جديدًا  ساحا  اختبرت  يانغ  بيونغ 
ــوقـــود الـــصـــلـــب، ومـــصـــمـــم لــلــتــهــرب مــن  ــالـ بـ
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، ويــحــتــمــل أن 
يكون ذا قدرة نووية. وتؤكد هذه العمليات 
ــــذي تــشــكــلــه مــثــل هــذه  الــتــهــديــد املـــتـــزايـــد الـ

بــأن األعضاء  الجمعة،  أمــس  أول من  مساء 
األوروبين في مجلس األمن الدولي طلبوا 
عقد اجتماع ملناقشة التجارب الصاروخية 
األخيرة لكوريا الشمالية. وقالوا إن فرنسا 
وبريطانيا  والنرويج  وأيرلندا  وإستونيا 
طلبت عقد اجتماع مغلق ملجلس األمن يوم 
الــثــاثــاء املــقــبــل، بــهــذا الــخــصــوص. وبشكل 
منفصل، طلبت لجنة عقوبات تابعة لأمم 
املــتــحــدة، تــركــز عــلــى الــبــرامــج الــصــاروخــيــة 
خبرائها  مــن  الشمالية،  لــكــوريــا  والــنــوويــة 
التحقيق في إطاق بيونغ يانغ لصواريخ 

الخميس. 
وقرر مجلس األمن الدولي باإلجماع، مساء 
الجمعة، تمديد والية لجنة الخبراء املعنية 
بالعقوبات املفروضة على كوريا الشمالية 
وتسجيلها   ،2022 نيسان  إبريل/   30 حتى 
لــلــمــجــلــس  حــولــهــا.  تــقــريــر دوري  وتـــقـــديـــم 
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة وعــســكــريــة، بموجب 
قرارات يصدرها مجلس األمن بشكل سنوي 
لــلــصــواريــخ  بــرامــجــهــا  بــســبــب  مــنــذ 2006، 
الجديد  القرار  وحث  والنووية.  الباليستية 
رقم 2569 »كافة الدول وهيئات األمم املتحدة 
ذات الصلة واألطـــراف املهتمة األخــرى على 
 
ً
الــتــعــاون الــكــامــل مــع اللجنة املــنــشــأة، عما
بقرار مجلس األمــن رقــم 1718، عــام 2006«. 
كما طالب »اللجنة بتقديم تقرير عن عملها 
إلى أعضاء مجلس األمن في موعد أقصاه 3 

أغسطس/آب املقبل«.
)فرانس برس، األناضول، أسوشييتد برس(

حمام دم 
في ميانمار

األميركيون 
باقون في 
أفغانستان

ــرأس أو الــظــهــر«.  ــ ــــاص فـــي الــ »طــلــقــات رصـ
 على 

ً
ونــتــيــجــة ذلــــك، ســقــط أمـــس 93 قــتــيــا

األقـــل، بينهم أطــفــال، أضيفوا إلــى أكثر من 
االحتجاجات،  بــدء  منذ  سقطوا  قتيل   300
ــم تـــخـــرج ردود فـــعـــل املــجــتــمــع  فــــي وقـــــت لــ

الدولي، حتى اآلن، عن مستوى التنديد.
ــة عـــــدة، وإفــــــادات  ــاريـ ــبـ وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إخـ
شهود عــيــان، تحدثوا لــوكــاالت األنــبــاء، أن 
ــن قــتــلــت فـــي مــيــانــمــار أمــــس 93  ــ ــــوات األمـ قـ
الواقع  البلد  هــذا  أنحاء  محتجا في جميع 
في جنوب شرقي آسيا، في أحــد أكثر أيام 
االحــتــجــاجــات دمـــويـــة مــنــذ انـــقـــاب الشهر 
ــاءت املـــجـــزرة الــجــديــدة بحق  ــ املـــاضـــي. وجـ
أرقامها  لتتخطى  السلمين،  املتظاهرين 
حصيلة القتلى الذين وقعوا في 14 مارس/ 
75 و90  بــــن  ــا  مــ قـــتـــل  حــــن  الـــحـــالـــي،  آذار 
شخصا في يوم واحد على يد العسكر، كما 
القوات املسلحة«  تصادفت مع ذكرى »يوم 
ــاومـــة« ضد  ــقـ »يــــوم املـ ـــ ــان يـــعـــرف بــ ــا كــ أو مـ

املدن الرئيسية، في مقابل إحكام »طالبان« 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أجــــزاء أخــــرى. وكــــان الفتا 
أن وزيــر الــدفــاع األميركي لويد أوســـن، لم 
يــــدِل بـــدلـــوه بــعــد فـــي املـــوضـــوع األفــغــانــي، 
عــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض مــســؤولــي وزارة 
الدفاع »البنتاغون«، أملحوا إلى أن استمرار 
مرتبط  أفغانستان  فــي  األمــيــركــي  الــوجــود 
املخابرات.  تقارير  أبرزتها  التي  باملخاطر 
فــــي املـــقـــابـــل، دعـــــا مـــســـؤولـــون عــســكــريــون 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى قـــوة أمــيــركــيــة صــغــيــرة، 
لــلــدفــع بــاتــجــاه إتــمــام اتــفــاق مصالحة بن 
الحكومة األفغانية و»طالبان«. واعتبروا أن 
انهيار  إلى  االنسحاب في 1 مايو سيؤدي 
اإلرهابية«،  »التنظيمات  وبــروز  الحكومة، 
الــعــراق عام  بصورة مشابهة ملا حصل في 
2014، بعد ثاث سنوات على إخراج الرئيس 
األسبق بــاراك أوباما القوات األميركية من 
بــغــداد، مــا أدى إلــى بـــروز تنظيم »داعـــش« 
وانهيار السلطات األمنية في أجزاء كبيرة 
من العراق. ورأوا أن احتماالت نشوب حرب 
لــم يتم االتفاق  أهلية كبيرة جــدًا، فــي حــال 

بن الحكومة والحركة.
وأبدى مسؤولون في إدارة بايدن خشيتهم 
في  والصحة  والتعليم  النساء  على حقوق 
أفــغــانــســتــان، فـــي حــــال ســيــطــرة »طــالــبــان« 
على السلطة. وهو ما تطرقت إليه السفيرة 

تــحــدى »الــتــاتــمــاداو«، وهـــو االســم 
ــيــــش فــي  ــلــــى الــــجــ الـــــــــذي يـــطـــلـــق عــ
ميانمار، أمس السبت، التحذيرات 
ــوم الــقــوات  األمــمــيــة الــتــي صـــدرت عشية »يـ
ــــذي صـــادف  ــذا الـــبـــلـــد، والــ املــســلــحــة« فـــي هــ
أمس، ملناسبة ذكرى بدء مقاومة االحتال 
هي  قتل  حملة  منفذًا   ،1945 عــام  الياباني 
األوسع تجاه املتظاهرين السلمين، والذين 
ــلـــون حـــراكـــهـــم مــنــذ بـــدايـــة فــبــرايــر/  يـــواصـ
شــبــاط املـــاضـــي، احــتــجــاجــا عــلــى االنــقــاب 
الــعــســكــري ضــد الــحــكــومــة املــدنــيــة، مــا أدى 
إلـــى وقـــوع حــمــام دم راح ضحيته عــشــرات 
الــقــتــلــى. وفــيــمــا ال تـــــزال الــزعــيــمــة املــدنــيــة 
أونــــغ ســــان ســـو تــشــي قــابــعــة فـــي الــســجــن، 
ومعها عــدد مــن املعتقلن مــن وجــوه حزب 
يتمادى  الديمقراطية«،  الوطنية  »الرابطة 
الجيش في ميانمار، في صّد االحتجاجات 
بــذريــعــة »مــنــع األعــمــال اإلرهــابــيــة«، بعدما 
ر إعامه من أن املحتجن قد يواجهون 

ّ
حذ

واشنطن، كابول ـ العربي الجديد

قــبــل شــهــر ونـــّيـــف مـــن املـــوعـــد املــقــرر 
من  أميركي  3500 جندي  النسحاب 
املقبل،  أفغانستان، في 1 مايو/أيار 
أفــــق اإلدارة األمــيــركــيــة بــقــيــادة  يــبــدو فـــي  ال 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، أي نـــيـــة لــانــســحــاب. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــبـــريـــرات الـــتـــي يــؤكــدهــا 
املــســؤولــون األمــيــركــيــون لــتــوضــيــح موقفهم 
حيال االنسحاب، إال أن حركة »طالبان« بدأت 
ترجم فيه قرارها، مواجهة 

ُ
تصعيدًا ميدانيا، ت

ــبـــاد، فـــي حـــال عــدم  ــقـــوات األجــنــبــيــة فـــي الـ الـ
انــســحــابــهــا. وذكــــرت، أول مــن أمـــس الجمعة، 
فــي بــيــان، أنـــه »فـــي حـــال لــم تنسحب الــقــوات 
فــإن طــالــبــان ستواصل  الــبــاد،  األجنبية مــن 
ــتـــظـــار األســـابـــيـــع  ــع انـ ــ الـــجـــهـــاد ضــــدهــــا«. ومـ
الـــفـــاصـــلـــة قـــبـــل 1 مـــــايـــــو، يـــتـــكـــثـــف الــــحــــراك 
األميركي ملواكبة القرار الذي سيتخذه بايدن، 

وهو البقاء في كابول على األرجح.
ــيـــاق، ذكـــــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  فـــي الـــسـ
تــايــمــز«، مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أن 
بايدن  أبلغت  األميركية  املخابرات  وكــاالت 
أفغانستان  معظم  تجتاح  قد  »طالبان«  أن 
خال عامن إلى ثاثة أعــوام، إذا انسحبت 
ــراف  ــ ــبـــل تــــوّصــــل أطــ ــوات األمـــيـــركـــيـــة قـ ــقـــ الـــ
ونقلت  السلطة.  لتقاسم  اتفاق  إلــى  الحرب 
ــيـــن، لــم  ــيـــركـ ــن مـــســـؤولـــن أمـ الــصــحــيــفــة عــ
تكشف عــن أســمــائــهــم، قــولــهــم إن مــثــل هــذا 
االجتياح قد يتيح لتنظيم »القاعدة« إعادة 
بــنــاء صــفــوفــه فــي أفــغــانــســتــان. وأوضــحــت 
األميركين  املسؤولن  بعض  أن  الصحيفة 
ــــوات أمــيــركــيــة في  ــقـــاء قـ الـــذيـــن يـــؤيـــدون إبـ
املخابرات  تقرير  يستخدمون  أفغانستان، 
لــلــدفــع بــوجــوب بــقــاء الــجــنــود إلـــى مــا بعد 
املوعد النهائي. ونّوهت »نيويورك تايمز«، 
الــعــام املاضي  عـــّد 

ُ
أ الــســري  التقرير  إلــى أن 

لعرضه على إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــــرامــــب، الــــــذي ســـعـــى إلـــــى ســـحـــب الـــقـــوات 
األميركية بالكامل من أفغانستان والعراق. 
ذكر  أفغانستان،  األخير بشأن  وفي موقفه 
بــايــدن، يــوم الخميس املــاضــي، فــي مؤتمر 
صحافي بالبيت األبيض، أنه »سيكون من 
الصعب االلتزام باملوعد النهائي املنصوص 
ــاق«، الـــــذي يــشــتــرط أيــضــا  ــ ــفـ ــ عــلــيــه فـــي االتـ
قــوات  مــن  رحيل نحو سبعة آالف عسكري 
التحالف الدولي. لكن الرئيس األميركي أكد 
أيضا أنه »ال يتصور« وجود قوات أميركية 

في أفغانستان في العام املقبل.
وتــطــرقــت الصحيفة إلــى مــواقــف الــوكــاالت 
املــخــابــراتــيــة فـــي واشــنــطــن، الــتــي اعــتــبــروا 
فيها أن البقاء األميركي العسكري سيسمح 
للحكومة فــي كــابــول بــاســتــعــادة املــزيــد من 

الثانية. وكان  العاملية  الحرب  اليابان، بعد 
التلفزيون الرسمي في ميانمار قد ذكر أول 
يواجهون  املحتجن   

ّ
أن الجمعة  أمــس  مــن 

خــطــر الــتــعــرض إلطــــاق الــنــار عليهم »فــي 
الرأس والظهر«. لكن على الرغم من ذلك، فقد 
خــرج املحتجون أمــس إلــى شــوارع رانغون 
ومـــــانـــــداالي وبــــلــــدات أخـــــــرى، مــــا عــّرضــهــم 
قــتــل الجيش  لعملية ســحــق دمــويــة، حــيــث 
93 منهم، من دون تبيان حجم اإلصــابــات. 
إن  اإلخبارية  نــاو«  »ميانمار  بوابة  وقالت 
91 شــخــصــا قــتــلــوا فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد على 
ــر فـــيـــه إحـــصـــاء  ــ ــــت ذكـ أيــــــدي األمـــــــن، فــــي وقـ
صادر عن باحث مستقل في رانغون، رفض 
ــه لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد  ــمـ الـــكـــشـــف عــــن اسـ
 العدد اإلجمالي للقتلى بلغ 93، 

ّ
بــرس«، أن

مــنــتــشــريــن فــي أكــثــر مــن 20 مــديــنــة وبــلــدة. 
من جهتها، ذكــرت وسائل إعــام محلية أن 
صبيا ال يتجاوز الخامسة من عمره كان من 
بــن مــا ال يقل عــن 29 قتلوا فــي مــانــداالي، 
إضافة إلى 24 على األقل قتلوا في رانغون، 
تل طبيب في 

ُ
بحسب »ميانمار ناو«. كذلك ق

وندوين، وفتاة تبلغ 14 عاما في ميكتيا، 
ــــس بـــــــــرس«. وفــــــي مــنــطــقــة  ــرانــ ــ بـــحـــســـب »فــ
ــتــل 5 أشــخــاص على األقـــل في 

ُ
ســاغــايــنــغ، ق

الــــ13 مــن عمره.  مدينتن، أحــدهــم فتى فــي 

األميركية إلى األمم املتحدة، ليندا توماس ـ 
غرينفيلد، بالقول: »إذا أراد األفغان الحفاظ 
على الــدعــم الــدولــي السياسي واملــالــي، فإن 
عــلــيــهــم املــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم«، في 
النساء والتعليم والصحة.  مجاالت حقوق 
وال يبدو الدعم املالي متاحا لأفغان بحسب 
أنه في  التي اعتبرت  الوكاالت املخابراتية، 
الدعم وتنامى،  النوع من  حــال استمّر هــذا 
فإن الحكومة ستتمكن من بسط سيطرتها 
على الباد، لكن بعض املسؤولن ذكروا أنه 
تاريخيا كان الكونغرس يقطع التمويل عن 
أي بلد بعد انسحاب القوات األميركية منه.

وفي والية شان شمال شرقي الباد، فتحت 
ب جامعين، ما 

ّ
قــوات األمــن النار على طــا

أسفر عن مقتل 3 أشخاص على األقل، فيما 
تحّولت مسيرة في مدينة باغان السياحية 
إلـــى حــالــة مــن الــفــوضــى بــعــد مــقــتــل مرشد 
سياحي متظاهر. وكانت »جمعية مساعدة 
أفـــادت أول من  قــد  الــســيــاســيــن«،  السجناء 
 330 شخصا قتلوا، من 

ّ
بــأن الجمعة  أمــس 

بينهم عدد كبير برصاص في الرأس، فيما 
قل نحو 3 آالف، منذ االنقاب.

ُ
اعت

النار  بــارد  بــدم  قــواتــه تطلق  وبينما كانت 
عــلــى املــحــتــجــن الـــذيـــن يـــنـــفـــذون عــصــيــانــا 
أعــاد  فــبــرايــر،  انــقــاب األول مــن  مدنيا منذ 
رئـــيـــس املــجــلــس الــعــســكــري، الـــجـــنـــرال من 
أونـــــغ هـــايـــنـــغ، خــــال عــــرض عــســكــري في 
الـــعـــاصـــمـــة نـــايـــبـــيـــداو، الـــحـــديـــث عــــن عـــزم 
انــتــخــابــات، مــؤكــدًا أن  سلطاته على إجـــراء 
»يسعى  وهــو  الــشــعــب«  »سيحمي  الجيش 
جاهدًا لتحقيق الديمقراطية«. هذه املطالب 
الــتــي ال يــنــفــذهــا الــجــيــش فــي الـــواقـــع كانت 
قـــد شــــــّددت عــلــيــهــا املــبــعــوثــة األمـــمـــيـــة إلــى 
ذكــرى  عشية  بــورغــنــر،  كريستن  ميانمار، 
ــقـــاومـــة«، والـــــذي كــــان أحــــد أبــطــالــه  »يــــوم املـ
عــام 1945 والــد أونــغ ســان سو تشي، أونغ 
فــي 1947. وباملناسبة،  اغــتــيــل  الـــذي  ســـان، 
اســتــعــرض املــجــلــس الــعــســكــري أمـــس قوته 
ر خاله هاينغ 

ّ
بعرض عسكري كبير، حــذ

ــع األفـــعـــال  ـــن يـــتـــســـامـــح مــ ـــن أن نـــظـــامـــه لـ مـ
»اإلرهــابــيــة«، ومــن أن أفعال »اإلرهـــاب التي 
يمكن أن تضر باستقرار وأمن الباد« غير 
مقبولة. وقال إن »الديمقراطية التي نرغب 
بها، ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا 

القانون وانتهكوه«.
ــتـــور ســاســا،  وردًا عــلــى ذلـــــك، وصــــف الـــدكـ
وهـــو املــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة »ســـي آر بي 
إتش« املناهضة للمجلس العسكري، والتي 
أطاحهم  الــذيــن  املنتخبون  الــنــواب  أنشأها 
»يوم عار  االنقاب، »يوم القوات املسلحة« بـ
عــلــى الـــقـــوات املــســلــحــة«، وذلــــك فــي منتدى 
على اإلنترنت. كذلك نّدد النواب املعارضون 
للمجلس العسكري واملجتمعون تحت اسم 
»بـــرملـــان الـــظـــل«، بــاالســتــعــراض الــعــســكــري 
الـــذي جــاء بعد 7 أسابيع دمــويــة، رافضن 
»الـــســـمـــاح لـــجـــنـــراالت الــجــيــش بــاالحــتــفــال 

بعدما قتلوا أشقاءنا وشقيقاتنا«.
ويـــــحـــــضـــــر فـــــــي الــــــــعــــــــادة »يــــــــــــوم الــــــقــــــوات 
املــســلــحــة« فــي مــيــانــمــار مــســؤولــون أجــانــب 
الـــــذي لم  املــجــلــس  ودبـــلـــومـــاســـيـــون، إال أن 
يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف دولـــي 
منذ استيائه على الحكم في الباد ذكر أن 
8 وفــود دولية فقط حضرت العرض أمس، 

بينها وفدا الصن وروسيا.
في هذه األثناء، أعلن القائم بأعمال رئيس 
الــحــكــومــة املــدنــيــة فـــي مــيــانــمــار، مــــان ويــن 
ــان، عــن تشكيل حــكــومــة ائتافية  ثـ خــايــنــغ 
مع  مفاوضات  إجـــراء  بعد  قريبا،  فيدرالية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، مـــشـــددًا عــلــى الــحــاجــة  الـ
لحماية  فــيــدرالــي  ائــتــاف  جــيــش  لتشكيل 
املتظاهرين. وأكد مان، في خطاب بمناسبة 
الذكرى، »ضرورة التعاون بشكل عاجل مع 

اإلخوة واألخوات العرقين« لهذا الهدف.
دولـــيـــا، نــــّددت ســـفـــارات االتـــحـــاد األوروبــــي 
الدم  بحمام  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
ــد االتــحــاد  الــجــديــد فـــي مــيــانــمــار. ورأى وفـ
األوروبــــــــي فـــي رانــــغــــون، أمـــــس، أن »الـــيـــوم 
سيبقى  امليانمارية  املسلحة  للقوات  الــــ76 
محفورًا باعتباره يوما لإلرهاب والخزي«، 
العزل، بمن فيهم  املدنين  »قتل  أن  مضيفا 
األطــفــال، عمل ال يمكن الــدفــاع عــنــه«. كذلك 
السابق للباد،  نــّددت بريطانيا، املستعمر 
بــقــوات األمـــن، مضيفة أنــهــا »ألــحــقــت العار 
بنفسها بإطاق النار على املدنين العزل«. 
ونــــــّددت الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي مــيــانــمــار 
بــقــتــل املــدنــيــن، الفــتــة فــي بــيــان إلـــى وقــوع 
إطاق نار على املركز األميركي في رانغون، 

ومؤكدة فتح تحقيق في الحادث. 
)رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، األناضول(

ــودة  ــ ــنـــطـــن فـــرضـــيـــة »عـ ونـــوقـــشـــت فــــي واشـ
البعض  رأى  التي  اإلرهــابــيــة«،  التنظيمات 
أنها ليست جّدية بما فيه الكفاية. وباعتقاد 
الــعــديــد مـــن املـــســـؤولـــن، فـــإن عـــدد عناصر 
ــاعــــدة« قــلــيــل نــســبــيــا، وأن  ــقــ »داعـــــــش« و»الــ
حــظــوظ اســتــعــادة األخــيــر قــوتــه، ومهاجمة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ضــعــيــفــة. وعــلــلــوا ذلــك 
بالقتال بن »طالبان« و»داعـــش«، وهــو ما 
دفع املسؤولة السابقة في وكالة املخابرات 
املركزية »ســي آي إيـــه«، ليزا مــادوكــس إلى 
القول: »ال أرى احتمااًل للتعاون بن داعش 
ــة تــنــظــيــم عــقــائــدي  ــركـ ــان، ألن الـــحـ ــبــ ــالــ وطــ
القومية األفغانية ال يرتبط  يتمحور حول 

بأهداف داعش«.
مـــن جــهــتــهــا، تــطــرقــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بــوســت« فــي تقرير لــهــا، إلــى مــدى إمكانية 
ــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة« بــــن الــحــكــومــة  ــاح »تـ ــجـ نـ
واشنطن  تدفع  الــذي  و»طالبان«  األفغانية 
ــرى أن مـــشـــروع الــتــقــاســم قد  بــاتــجــاهــه. وتــ
يدفع »طــالــبــان« إلــى االقــتــراب خطوة نحو 
تحقيق هــدفــهــا فــي الــســيــطــرة عــلــى الــبــاد، 
غير أنــه ال يمكنها إنشاء »دولــة إسامية« 
ــن املــجــتــمــع الــــدولــــي.  ــبـــوذة مــ ــنـ تــجــعــلــهــا مـ
 وســـطـــا بـــن عــقــيــدة 

ً
ــب حــــا

ّ
وهــــو مـــا يــتــطــل

وأبــدت  الجديد.  السياسي  واملسار  الحركة 
»طــالــبــان« مــرونــة حــيــال ذلـــك، مــع قــول املا 
ــــال اجـــتـــمـــاع حـــول  عـــبـــد الـــغـــنـــي بــــــــراذر، خـ
األسبوع  روســيــا  ـ  فــي موسكو  أفغانستان 
املاضي، إن »الحوار األفغاني يتقدم. هناك 
بعض الصعوبات، لكنه اإلطار الذي اتفقنا 
عليه«. وجّدد تمسك الحركة باتفاق السام 
القطرية  الــدوحــة  في  األميركين  مع  املوقع 
بــالــقــول: »إن  فــبــرايــر/شــبــاط 2020،  فــي 29 
مــســؤولــيــات الــطــرفــن مــدّونــة بــوضــوح في 
اتفاق السام املعروف في العالم«، في إشارة 
إلى ضرورة االنسحاب األميركي في 1 مايو 
املقبل. غير أن حتمية موافقة »طالبان« على 
كام  رغــم  محسوما،  ليس  السلطة  تقاسم 
بـــراذر، ذلــك ألن أحــد مسؤولي الحركة، أكد 
»واشنطن بوست«، أن »أي اتفاق ال يمنح  لـ
الجماعة سيطرة كاملة على الباد لن يكون 
مقبواًل«، معتبرًا أن »الحكومة الحالية هي 
قبلنا  وإذا  األمـــيـــركـــي،  لـــاحـــتـــال  ــداد  ــتــ امــ

تقاسم السلطة، فأي سبب كنا نقاتل؟«.
ــتــــشــــدد املــــتــــبــــادل مـــحـــادثـــات  ــبـــق الــ ــتـ ويـــسـ
املقبل، الستكمال  الشهر  تركيا  في  مرتقبة 
الـــحـــوار األفــغــانــي ـ األفــغــانــي الـــذي بـــدأ في 
الــدوحــة. وفــي الــبــنــود املــقــتــرحــة، مناقشات 
حـــــول تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة وصــيــاغــة 
انتخابات مبكرة.  دستور جديد، ثم إجــراء 
وأعلنت الحكومة األفغانية حضورها، لكن 

»طالبان« لم تحسم مشاركتها بعد.

مواطنون في كوريا الجنوبية يتابعون تجارب الشمال يوم الخميس الماضي )فرانس برس(

يواصل المحتجون النزول إلى الشوارع رغم تحذيرات الجيش )األناضول(

نّفذ الجيش في 
ميانمار أمس مجزرة 

هي األكبر بحّق 
المحتجين منذ 
األول من فبراير 

على انقالبه ضد 
الحكومة المدنية، 

وذلك باستهدافهم 
في الرأس أو في 

الظهر مباشرة خالل 
تظاهراتهم، فيما 

يبقى التحرك ورد 
الفعل الدولي بطيئًا

بقاء  ترّجح  التي  األنباء  ظل  في  أفغانستان،  في  التطورات  تتسارع 
القوات األميركية في كابول إلى ما بعد 1 مايو/أيار المقبل، وتهديد 

حركة »طالبان« بمواصلة »الجهاد« إلخراجهم بالقوة
تقريرالحدث

نحو 100 قتيل بنيران العسكر 
في »يوم المقاومة«

»طالبان« تلّوح 
بـ»الجهاد« إلخراجهم 

بالقوة

إضاءة

مشاركة 
روسية

ذكرت وزارة الدفاع 
الروسية، أن معدات 

عسكرية روسية الصنع، 
شاركت في العرض 

العسكري الذي نظمه 
الجيش في ميانمار أمس 

السبت بمناسبة »يوم 
القوات المسلحة«. 

وأوضحت الوزارة، بحسب 
ما نقلت عنها وكالة 

»إنترفاكس« الروسية لألنباء، 
أن المعدات تشمل دبابات 

ومقاتالت ومروحيات.

نّددت لندن وواشنطن 
وبروكسل بحمام الدم 

الجديد

خشية أميركية من 
تكرار سيناريو العراق 

في أفغانستان

أعلنت المعارضة 
تشكيل حكومة ائتالفية 

فيدرالية قريبًا

بيونغ يانغ اختبرت سالحًا 
مصممًا للتهرب من 

الدفاع الصاروخي

بايدن »ال يتصّور« بقاء 
القوات األميركية في 

العام المقبل

يستعر الخالف بين 
الواليات المتحدة وكوريا 

الشمالية، على خلفية 
التجارب الصاروخية 

األخيرة لبيونغ يانغ، منبئًا 
بتطورات سلبية
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تقارب صيني إيراني

اتفاق شامل يتحّدى أميركا

روحاني: اإلرهاب 
االقتصادي ضد إيران ما 

زال متواصًال

طهران ـ العربي الجديد

الســتمرار  إيــران  ترويــج  مــع 
»اإلرهــاب االقتصــادي األميركــي« 
بــن  التوتــرات  ضدهــا، وتصاعــد 
طهــران  وجــدت  املتحــدة،  والواليــات  الصــن 
التعــاون  لتســريع  مؤاتيــة  الظــروف  وبكــن 
التعــاون  برنامــج  »وثيقــة  بتوقيــع  بينهمــا، 
الشــامل« ملــدة 25 عامــا، فــي مختلف املجاالت 
السياسية واألمنية واالقتصادية والدفاعية 
والثقافيــة واإلعالميــة، وذلك بعد 6 أعوام من 
النهائيــة  اللمســات  وضــع  قبــل  املباحثــات، 
األخيــرة علــى الوثيقــة أمــس الســبت. وعلــى 
فــإن  كاملــة،  الوثيقــة  نشــر  عــدم  مــن  الرغــم 
مــا ُســّرب مهــا أكــد أن البلديــن يســعيان إلــى 
الشــاملة  االســتراتيجية  الشــراكة  توجيــه 
بينهما »على أســاس ربح ـ ربح في املجاالت 
وتعزيــز  والدوليــة«،  واإلقليميــة  الثنائيــة 
التعــاون العســكري واألمنــي الثنائي وتبادل 
الخبــرات العســكرية. ومــا لم تكشــفه الوثيقة، 
بتشــديد  مباشــرة،  الطرفــان  عنــه  تحــدث 
هــو  األميركــي  الوجــود  أن  علــى  طهــران 
الســبب الرئيــس لعــدم االســتقرار فــي الشــرق 
األوســط، بالتــوازي مــع إبــراز بكــن رفضهــا 
الضغوط القصوى التي تمارســها واشــنطن 
ضــد طهــران. وبينمــا ُيجمــع مراقبــون علــى 
أن االنســحاب األميركــي مــن االتفــاق النــووي 
إيــران  عــام 2018 والضغــوط القصــوى ضــد 
قــد ســّرعا االتجاه اإليرانــي لتعزيز العالقات 
مــع الصــن وروســيا، فــإن ذلــك ال يلغــي أيضا 
فــي  محتملــة  انفراجــة  أي  تســتبق  بكــن  أن 
األزمة بن طهران والغرب، وبالذات الواليات 
إيــران  فــي  حضورهــا  بتمتــن  املتحــدة، 
وعالقاتهــا معهــا لجني ثمار هذه االنفراجة، 
مــن خــالل هــذه  أنهــا تقصــد  إلــى  باإلضافــة 
الخطــوة توطيــد أقدامها في الشــرق األوســط 

لعــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط يعــود 
إلــى الوجود العســكري األميركــي وتصرفات 
أميــركا التدخليــة فــي املنطقــة«، مشــيرًا إلــى 
إيــران  بــن  والتجــاري  االقتصــادي  التعــاون 
والصــن علــى الرغم من العقوبات األميركية. 
وأكــد رغبــة بــالده فــي أن »تبقــى الصــن أكبــر 
شــريك تجاري لها وأن يزداد التعاون بشــأن 

االستثمارات املشتركة«.
وكان روحانــي قــد قــال خــالل اجتمــاع للجنة 
الوطنية ملكافحة كورونا، أمس، إن »اإلرهاب 
االقتصــادي« الــذي أطلقــه الرئيــس األميركــي 
الســابق دونالــد ترامــب ضــد إيــران »مــا زال 
«. وأعــرب روحانــي عــن أملــه في أن 

ً
متواصــال

إلــى  التنفيذيــة  الســلطة  تســليم  مــن  يتمكــن 
الرئيــس اإليرانــي الجديــد بعــد أربعــة أشــهر 
موضــوع  »فــي   

ً
قائــال العقوبــات،  دون  مــن 

العقوبات، نحن مستعدون التخاذ الخطوات 
وإن زالــت بعــض العقبــات فيمكــن رفــع جــزء 
مــن العقوبــات أو كلها«. وأضاف »نســعى مع 

انتهاء والية الحكومة إلى تسليمها من دون 
بقاء كورونا والعقوبات«.

لقائــه  خــالل  يــي،  وانــغ  أكــد  جهتــه،  مــن 
الصــن تولــي »أهميــة كبيــرة«  أن  روحانــي، 
 إن الصن »لطاملا 

ً
لعالقاتهــا مــع إيران، قائــال

عارضــت العقوبــات األميركيــة األحادية على 
الضغــوط  أن  ومعتبــرًا  الدوليــة«،  الســاحة 
القصوى التي تمارسها واشنطن ضد إيران 
الإنســانية  وهــي  القانــون  مــع  »تتعــارض 
وال تحظــى بدعــم دولــي«. وأعلــن دعــم بكــن 
»وثيقــة  بـ إيــاه  واصفــا  النــووي،  لالتفــاق 
للتعدديــة«،  وإنجــاز  األبعــاد  متعــددة 
إن   

ً
وقائــال بدقــة،  تنفيــذه  ضــرورة  مؤكــدًا 

مــع  »يتعــارض  منــه  األميركــي  االنســحاب 
اإلدارة  أن  إلــى  وأشــار  الدوليــة«.  القواعــد 
األميركيــة الجديــدة »تريــد إعــادة النظــر فــي 
هــذه السياســة والعــودة إلى االتفــاق النووي 
والصن ترّحب بهذه الخطوة«. وأكد أن بكن 
تدعــم اســتتباب األمــن والســالم واالســتقرار 
في املنطقة، مضيفا أن »التدخالت األميركية 
املنطقــة  فــي  الخارجيــة  القــوى  وتدخــالت 

أربكتها وتسببت بعدم استقرارها«.
وعلــى الرغــم مــن الحديــث الرســمي اإليرانــي 
عــن أهميــة الوثيقــة، فإنهــا تواجــه انتقــادات 
فــي الداخــل اإليرانــي لدرجــة شــبهها البعــض 
إيــران  بــن  جــاي«  »تركمــان  بمعاهــدة 
والتــي   ،1828 عــام  الروســية  واإلمبراطوريــة 

ــت فيها عــن أجزاء من األراضي اإليرانية. 
ّ
تخل

علــى  جــدل  أثيــر   ،2020 يوليــو  تمــوز/  وفــي 
بعــد  اإليرانيــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود 
أحمــدي نجــاد للتنديد باملفاوضــات الجارية 
»إلبــرام اتفــاق جديــد مــع بلــد أجنبــي ملــدة 25 
ســنة« مــن دون علــم الشــعب، علــى حــّد قولــه. 
ومــا زاد مــن االنتقــادات هــو حالــة الغمــوض 
 مضمون االتفاقية لعدم نشرها في 

ّ
التي تلف

وســائل اإلعــالم، وهــو مــا أدى إلــى رواج أنباء 
وامتيــازات  لبكــن،  جــزرًا  إيــران  تســليم  عــن 
هائلــة أخــرى، لكــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
ســبق له أن نفى صحة هذه األنباء، مؤكدًا أن 
»ال الحكومــة الحاليــة وال أي حكومــة أخــرى 
م شــبرًا واحــدًا مــن األراضــي اإليرانيــة 

ّ
ستســل

ألحــد«. كمــا تأتــي هذه االتفاقيــة الجديدة في 
ظل ظروف صعبة تعيشها طهران منذ إعادة 
واشــنطن  انســحاب  عنــد  عليهــا  العقوبــات 
مــن االتفــاق النــووي عــام 2018. ونقلــت وكالة 
»إيلنــا« عــن رئيس الغرفة التجارية الصينية 
فــي طهــران ماجــد رضــا الحريــري  اإليرانيــة 
بكــن وطهــران  بــن  التجــارة  إن حجــم  قولــه 
 2020 عــام  فــي  دوالر  مليــار   16 إلــى  تراجــع 
مقارنة بـ51,8 مليارًا في عام 2014. وفي مقال 
نشــرته وكالــة »إرنــا«، أشــار الســفير اإليرانــي 
لدى الصن محمد كشــاورز زاده إلى أن بكن 
هي »الشريك التجاري إليران منذ أكثر من 10 
ســنوات«، لكنــه لفــت إلــى أن »فــرض عقوبــات 
املرتبطــة  و»القيــود  واشــنطن  مــن  شــديدة« 
مــن  كبيــر  بشــكل  قللــت  كورونــا  بفيــروس 

التجارة بن البلدين«. 
ضــد  األميركــي  التصعيــد  فــإن  املقابــل،  فــي 
لتعزيــز عالقتهــا  األخيــرة  يدفــع  قــد  الصــن 
أكثــر مــع إيــران. وأعلنــت بكــن أمــس الســبت 
فــي  وكيانــات  أفــراد  علــى  عقوبــات  فــرض 
الواليــات املتحــدة وكنــدا، ردًا علــى العقوبــات 
مــن  وجماعــات  مواطنــن  علــى  املفروضــة 
الصن بســبب أســلوب تعامل بكن مع أقلية 
شــينجيانغ.  بمنطقــة  املســلمة  األويغــور 
إن  بيــان  فــي  الصينيــة  الخارجيــة  وقالــت 
رئيســة  علــى  عقوبــات  ســتفرض  الصــن 
اللجنــة األميركيــة للحريــات الدينيــة الدولية 
غايــل مانشــن ونائبهــا تونــي بيركنــز. كمــا 
فرضــت الصــن عقوبــات على عضــو البرملان 
الكنــدي مايــكل تشــونغ نائــب رئيــس اللجنــة 
الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية 
اللجنــة  وكذلــك  الكنــدي  العمــوم  بمجلــس 
التابعــة  الدوليــة  اإلنســان  لحقــوق  الفرعيــة 
للجنــة الدائمــة للشــؤون الخارجية والتنمية 

الدولية.

يعكس توقيع وثيقة 
للتعاون الشامل بين 

الصين وإيران أمس السبت، 
بعد نحو 6 سنوات من 

المباحثات حولها، توّجه 
البلدين لتعزيز التحالف 
بينهما في مواجهة 

الواليات المتحدة

من توقيع االتفاقية أمس في طهران )فاطمة بهرامي/األناضول(

ضــوء  علــى  األميركيــة  السياســة  ملزاحمــة 
وتأكيــد  واشــنطن  مــع  خالفاتهــا  تصاعــد 
ســتعطي  أنهــا  الراهنــة  األميركيــة  اإلدارة 

األولوية ملواجهة املنافس الصيني.
جــواد  محمــد  إيــران  خارجيــة  وزيــرا  ــع 

ّ
ووق

فــي طهــران علــى  يــي  ظريــف والصــن وانــغ 
بــن  الشــامل«  التعــاون  برنامــج  »وثيقــة 
البلدين لفترة 25 عاما، في مختلف املجاالت. 
بعــد،  بالكامــل  الوثيقــة  نــص  ينشــر  ولــم 
لكــن مــا نشــر منهــا يشــير إلــى التركيــز علــى 
البعــد االقتصــادي واالســتثمارات الصينيــة 
ويقدرهــا  اإليرانــي،  االقتصــاد  فــي  الهائلــة 
مراقبون بنحو 450 مليار دوالر. واستغرقت 
املباحثــات حــول الوثيقــة 6 أعــوام قبــل وضع 
اللمســات النهائيــة األخيرة عليهــا والتوقيع 
عليها أمس. وتؤكد الوثيقة، حســب النســخة 
املسربة منها العام املاضي، أن بكن وطهران 
تســعيان مــن خاللهــا إلــى »توجيــه الشــراكة 
االســتراتيجية الشــاملة بــن الصــن وإيــران 
علــى أســاس ربــحـ  ربح فــي املجاالت الثنائية 
واإلقليميــة والدوليــة«. كذلــك تنــّص الوثيقــة 
واألمنــي  العســكري  التعــاون  تعزيــز  علــى 
الثنائــي وتبــادل الخبرات العســكرية وإجراء 
املناورات املشــتركة، مشــيرة إلى أن »الطرفن 
التعدديــة  مبــدأ  علــى  الحفــاظ  إطــار  فــي 
فــي  مضمونهــا  تنفيــذ  علــى  ســيحافظان 
مواجهــة الضغــوط غيــر القانونيــة لألطــراف 

الثالثة«.
نظيــره  مــع  اللقــاء  خــالل  ظريــف،  وشــدد 
الواليــات  التــزام  ضــرورة  علــى  الصينــي، 
تحــت  املنضويــة  تعهداتهــا  بكافــة  املتحــدة 
االتفــاق النــووي، مضيفــا أن »رفع الحظر عن 
إيــران مــن شــأنه أن يوفر أرضيــة تنفيذ كامل 
الرئيــس  أكــد  مــن جهتــه،  النــووي«.  االتفــاق 
اســتقباله  خــالل  روحانــي،  حســن  اإليرانــي 
البلديــن  بــن  الوزيــر الصينــي، أن العالقــات 
»استراتيجية ومهمة«، مؤكدًا »إرادة البلدين 
وتعميــق  األمــد  طويــل  التعــاون  لتعزيــز 
فيهــا  بمــا  املجــاالت،  جميــع  علــى  العالقــات 
السياســية واالقتصاديــة«. وشــكر روحانــي، 
الصــن  اإليرانيــة،  الرئاســة  ملوقــع  وفقــا 
الدوليــة،  األوســاط  فــي  إليــران  دعمهــا  علــى 
وتحديــدًا فــي مــا يتعلق باملوقف مــن االتفاق 
األحاديــة  السياســة  و»مواجهــة  النــووي 
بعقوباتهــا  والتنديــد  ألميــركا  والتوســعية 
ضــد إيــران«، مشــددًا علــى أن »التعــاون بــن 
وقيــام  النــووي  االتفــاق  لتنفيــذ  البلديــن 
للغايــة  مهــم  بالتزاماتهــا  األوروبيــة  الــدول 
ويــؤدي إلــى تغييــر الظــروف الراهنــة بشــأن 
هــذا االتفــاق«. وأضــاف أن »الســبب الرئيــس 
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السودان على أعتاب اإلعفاء من الديون
الخرطوم ـ هالة حمزة

أنهــا  املتحــدة  الواليــات  أكــدت 
قدمت مســاعدات مالية للســودان 
بأكثر من مليار دوالر للمساهمة 
متأخــرات  تســديد  مــن  البــالد  تمكــن  فــي 
مســتحقة عليهــا للبنــك الدولــي، األمــر الــذي 
الدوليــن  والبنــك  النقــد  صنــدوق  اعتبــره 
إعفــاء  علــى  للحصــول  رئيســية  »خطــوة 
شــامل من الديون الخارجية«، فيما وصفت 

»االنتصار«. الحكومة السودانية، األمر بـ
وبعيــد اإلعــالن األميركــي، أصــدر صنــدوق 
النقد والبنك الدولي ومقّره واشنطن، بيانا 
مشــتركا مســاء الجمعة، جاء فيه أن تســديد 
املتأخــرات ســيمّكن الســودان مــن »الوصــول 
إلــى مــا يقــرب مــن مليــاري دوالر مــن منــح 
املؤسســة الدوليــة للتنميــة للحــد مــن الفقــر 

وتحقيق االنتعاش االقتصادي املستدام«.
وتابــع البيــان »مــن خالل تســديد متأخراته، 
خطــوة  أيضــا  أكمــل  قــد  الســودان  يكــون 

علــى  الحصــول  مطلوبــات  مــن  رئيســية 
إعفاء شــامل من الديون الخارجية في إطار 

مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون«.
باســتئناف  للســودان  التطــور  هــذا  يســمح 
العالقــات الطبيعيــة مــع البنــك الدولــي بعــد 
ــا 

ً
التعليــق، وفق مــا يقــرب مــن 30 عامــا مــن 

لبيان صادر عن مجلس الوزراء الســوداني، 
الجمعــة. وتراكــم علــى الســودان أكثــر من 60 
مليــار دوالر مــن الديــون الخارجيــة فــي ظــل 
الــذي  حكــم الرئيــس الســابق عمــر البشــير، 

حكم البالد حتى إطاحته في عام 2019. 
مســاء  بيــان،  فــي  الــوزراء  مجلــس  وقــال 
للبنــك  املتأخــرات  تســديد  إن  الجمعــة، 
الدولي »انتصار« يعود للشــعب الســوداني 
الــذي تحمــل عــبء اإلصالحــات االقتصاديــة 
التــي زادتهــا جائحــة كورونــا، وهــو أيضــا 
إنجــاز مهــم للحكومــة االنتقالية الســودانية 
االقتصــادي  برنامجهــا  تنفــذ  باعتبارهــا 
والنمــو  االقتصــادي  االســتقرار  لتحقيــق 
لجميــع  والوظائــف  والفــرص  العــادل 

يســعى  البشــير،  إطاحــة  منــذ  الســودانين. 
الســودان إلــى تحســن العالقــات مــع الغــرب، 
املوازنــة  فــي  كبيــر  عجــز  مــن  يعانــي  لكنــه 
بمــا  األساســية،  الســلع  فــي  كبيــر  ونقــص 
فــي ذلــك الوقــود والخبــز واألدويــة. والعــام 
املاضــي، شــرع الســودان فــي برنامــج إعــادة 
عليــه  وافــق  الــذي  االقتصاديــة  الهيكلــة 
بــر 

ُ
اعت مــا  وهــو  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 

عــبء  لتخفيــف  الوقــت  ذلــك  فــي  ضروريــا 
الديــون فــي نهايــة املطــاف مــن قبــل الدائنــن 

الرسمين.
في وقت ســابق من هذا العام، وقع الســودان 
لتطبيــع  املتحــدة  الواليــات  مــع  اتفاقيــة 
وفــي  اإلســرائيلي.  االحتــالل  مــع  العالقــات 
األميركــي  الرئيــس  إدارة  شــطبت  املقابــل، 
مــن  الســودان  اســم  ترامــب  الســابق دونالــد 

القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب.
وقال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك 
فــي تغريــده لــه على تويتــر: »بســدادنا اليوم 
متأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون 

قــد بدأنــا إزالــة عــبء الديــون الخارجيــة عــن 
تتويــج ملســار  »هــذا  كاهــل بالدنــا«. وكتــب: 
أدى  شــعبنا،  فيــه  صبــر  ومؤلــم،  صعــب 
النتصــارات حقيقيــة منهــا رفــع اســمنا مــن 
واســتقرار  وتوحيــد  اإلرهــاب  ُرعــاة  قائمــة 
سعر الصرف، في سبيل التأسيس القتصاد 
مواطناتنــا  كل  منــه  يســتفيد  تنمــوي 
ومواطنينا، فاملشروع الوطني الذي نعمل له 
يرتكز على االستقرار واالزدهار االقتصادي 

كما يرتكز على التوافق السياسي«.
وقــال املحلــل االقتصــادي الســوداني، هيثــم 
»العربي الجديد« إن »هذه الخطوة  فتحي، لـ
املانحــن  ملجتمــع  الســودان  عــودة  تعنــي 
أن  خاصــة  البنــك،  مــع  املباشــر  والتعامــل 
الحكومة االنتقالية تســير بخطوات لتنفيذ 
عليــه  متفــق  اقتصــادي  إصــالح  برنامــج 
وبالتعــاون مــع الصنــدوق والبنــك الدولين 
أصحــاب  علــى  صعبــة  إصالحــات  وهــي 
الدخل املحدود لكنها ضرورية إلعفاء ديون 

السودان«.

موسكو ـ رامي القليوبي

عصيبــا،  أســبوعا  الروبــل  الروســية  العملــة  عاشــت 
الجيوسياســية بعــد تصعيــد  وســط تفاقــم املخاطــر 
الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، لهجتــه ضــد نظيــره 
الروســي، فالديمير بوتن، وتزايد التوقعات بتشــديد 

عصا العقوبات األميركية على روسيا. 
وتراجــع ســعر صــرف الروبــل فــي تعامــالت بورصــة 
الواحــد  للــدوالر   

ً
روبــال  76 يقــارب  مــا  إلــى  موســكو 

 فــي نهايــة 
ً
بحلــول نهايــة األســبوع، مقابــل 73 روبــال

األسبوع السابق. 

وواصــل الروبــل الروســي تراجعــه بالتزامــن مــع زيارة 
إلــى  الفــروف،  ســيرغي  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر 
الصــن يومــي االثنن والثالثاء املاضين، والتي وجه 
األوروبــي  االتحــاد  إلــى سياســات  انتقــادات  خاللهــا 
تجاه بالده، وتحدث عشيتها عن عزم موسكو وبكن 
عــن  الســيما  املالــي،  املجــال  فــي  االســتقاللية  تعزيــز 
طريق االبتعاد عن استخدام الدوالر ونظم الدفع التي 

يسيطر عليها الغرب.
وفــي هــذا اإلطــار، يعتبــر كبيــر املحللــن فــي مجموعــة 
الروبــل  أن  مــارك غويخمــان،  للتــداول،  تريــد«  »تيلــي 
أدت  التــي  العوامــل  مــن  ملجموعــة  ضحيــة  ســقط 

مجتمعــة إلــى تراجــع الطلــب علــى األصــول الروســية 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  غويخمــان  ويقــول  والروبــل. 
مكملــة  للروبــل  الســلبية  العوامــل  »جــاءت  الجديــد«: 
الــذي  التفــاؤل  محــل  لتحــل  األســبوع،  هــذا  لبعضهــا 
ســاد فــي فبراير/شــباط املاضــي وفــي وقت ســابق من 
الجــاري. وعلــى خلفيــة تصاعــد خطــاب  مــارس/آذار 
انتشــرت شــائعات متداولــة  املعــادي لروســيا  بايــدن 
حــول قــرب فــرض عقوبــات أميركيــة علــى الديــن العــام 
الروسي أو استخدام منظومة »سويفت« للتحويالت 
املاليــة. و»صبــت تصريحــات الفــروف زيتــا علــى النار 
الســندات  علــى  الطلــب  تراجــع  إلــى  أدى  ممــا  أيضــا، 

واألصــول الروســية والروبــل«، وفــق املحلــل الروســي. 
وحول عوامل سلبية أخرى أثرت على الروبل، يضيف 
غويخمــان: »شــهدت أوروبــا نشــوء املوجــة الثالثة من 
جائحــة كورونــا وصعوبــات مــع التطعيــم، مما أحدث 
ــض مــن ميولهــم 

ّ
تغيــرًا فــي أمزجــة املســتثمرين وخف

للمخاطــر، أضــف إلــى ذلــك تراجــع أســعار النفــط بعــد 
بمقــدار  املتحــدة  الواليــات  فــي  االحتياطــات  زيــادة 
2.9 مليــون برميــل. وفــي تركيــا، أدى القــرار املفاجــئ 
للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إقالــة رئيــس املصــرف 
املركــزي إلــى انــدالع أزمــة انهيار العملــة الوطنية التي 

جّرت خلفها عمالت األسواق الناشئة«. 

أسبوع عصيب للروبل الروسي

الصين تراقب 
ديون الشركات

أصدرت لجنة مراقبة وإدارة 
األصول الحكومية، أعلى هيئة 

تنظيمية لألصول الحكومية في 
 توجيهيًا لتعزيز 

ً
الصني، دليال

مراقبة مخاطر ديون الشركات 
اململوكة للدولة، من أجل توفير 
وقاية فعالة ونزع فتيل املخاطر 

الرئيسية. وقالت اللجنة إن على 
منظمي األصول املحلية اململوكة 
للدولة، العمل على تسريع آليات 

التأسيس والتحسني الخاصة 
باملراقبة والتحذير املبكر لتحديد 

مخاطر ديون الشركات بشكل 
دقيق. وأكدت اللجنة ضرورة 

اعتماد الشركات تدابير تنظيمية 
خاصة، وفرض قيود على 

حجم الدين ونسبة األصول إلى 
االلتزامات في الشركات املثقلة 

بالديون، وفق ما نقلت وكالة 
شينخوا، أمس السبت.

قلق أردني على 
السلع الغذائية

دعت النقابة العامة لتجار املواد 
الغذائية في األردن، الجميع إلى 

التريث وعدم إطالق تصريحات 
مسبقة تتحدث عن تأثر حركة 

تجارة اململكة بتوقف املالحة 
في قناة السويس، جراء جنوح 

إحدى السفن العاملية. وقالت 
النقابة في بيان، أمس السبت، 

وفق وكالة األنباء األردنية، 
إنها ستكون غير مسؤولة عن 

التصريحات التي تطلقها بعض 
الجهات املحلية غير املختصة 

بقطاع املواد الغذائية حول 
آثار الحادثة على مستوردات 

اململكة من املواد الغذائية 
وتأخير وصولها. وحذرت من 
استغالل البعض لهذه الحادثة 

واالهتمام اإلعالمي بها إلطالق 
تصريحات غير دقيقة ال تعتمد 

على خبرة أو معلومات موثقة 
في ما يتعلق بتأثير الحادثة 

على األسعار واملخزون ونفوق 
املواشي ومستوردات التجار 

لشهر رمضان الفضيل. وشددت 
النقابة على أن تداول مثل هذه 

التصريحات في هذا التوقيت، قد 
يؤثر سلبًا على األسواق وسلوك 
املستهلك، موضحة أنها ستضع 

الرأي العام بمختلف التفاصيل 
أوال بأول وبكل شفافية.

نمو الصيرفة اإلسالمية 
في ُعمان

توقعت وكالة »فيتش« للتصنيف 
االئتماني العاملية، أن يواصل 

القطاع املصرفي اإلسالمي في 
سلطنة ُعمان، نمّوه 

عامي 2021 و 2022، بعد الزخم 
القوي في عام 2020، على الرغم 

من تداعيات جائحة فيروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط. 
وقالت فيتش في تقرير لها، وفق 

وكالة األنباء العمانية، أمس، إن 
التمويل اإلسالمي في السلطنة 

نما بنسبة 9.5% عام 2020، 
مقارنة بنمو البنوك التقليدية 

بنسبة 2.2%، وكان هذا مدفوًعا 
بالطلب على املنتجات اإلسالمية.

أخبار

كورونا 
ينعش مبيعات 

المعكرونة 
الفورية

أظهرت بيانات أن مبيعات الشــركات املنتجة للمعكرونة الفورية في كوريا الجنوبية ســجلت أداء قويا في عام 2020، بفضل الطلب املتزايد وســط تفشــي 
جائحة فيروس كورونا. وقالت شركة »نونغ شيم«، إن مبيعاتها من املعكرونة سريعة التحضير، أو »الراميون« باللغة الكورية، وصلت إلى 2.09 تريليون 

ا لبيانات خدمة الرقابة املالية، أوردتها وكالة يونهاب أمس.
ً
وون )1.85 مليار دوالر( في العام املاضي، بزيادة 16.3% عن العام السابق، وفق

وهذه هي املرة األولى التي تتخطى فيها مبيعات الراميون لشركة »نونغ شيم« حاجز تريليوني وون، وتعد الشركة أكبر شركات إنتاج املعكرونة سريعة 
التحضير في كوريا الجنوبية. وارتفعت مبيعات الشركة في الواليات املتحدة بنسبة 26.5% على أساس سنوي لتصل إلى 250.2 مليار وون، كما ارتفعت 

املبيعات في الصن بنسبة 28.2% لتصل قيمتها إلى 218.3 مليار وون.

اقتصاد
Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

)فرانس برس(
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خطوة حكومية غير مضمونة إلنهاء ملف المحروقات

4.48
الليبية  األســــواق  تشهد 
البنك  ــدأ  ب أن  منذ  ارتــبــاكــً 
الــعــام  مطلع  ــزي  ــرك ــم ال
الجاري، تطبيق سعر جديد 
دنانير   4.48 يبلغ  للصرف 
كان  بينما  الواحد،  للدوالر 
السعر الرسمي يبلغ 1.4 دينار 
للدوالر قبل هذه الخطوة.

تحقيق

الحكومة تقول إن لتر 
البنزين يباع بـ 0.15 دينارًا 
بينما يكلفها 4.5 دنانير

دراسة حكومية تشير 
إلى إمكانية زيادة أسعار 

البنزين بأكثر من %600

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ قــــــــرر رئـ
الــلــيــبــي عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــتــحــديــد مصير 
رفـــع الــدعــم عــن املـــحـــروقـــات، مــن أجـــل وقــف 
الــهــدر املــالــي فــي هــذا القطاع، عبر محاربة 
ــرة تـــهـــريـــب الـــــوقـــــود الــــرخــــيــــص إلـــى  ــ ــاهـ ــ ظـ
الخارج، فيما تظهر دراسة رسمية اطلعت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــن املــقــتــرح 
املــحــروقــات بنسبة تتجاوز  أســعــار  زيــــادة 
600%. وبينما تؤكد الحكومة، أن رفع الدعم 
عــن املــحــروقــات يــأتــي فــي إطـــار إصــاحــات 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلــد الــــذي واجــــه الــعــديــد من 
الصعوبات في ظل الصراع وتراجع عائدات 
املـــورد األســاســي  الـــذي يعد  النفط  تصدير 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الـ لــــه، إال أن مـــواقـــع 
الخطوة، حيث  لهذه  شهدت رفضا واسعا 
أعرب مواطنون ونشطاء عن مخاوفهم من 
تداعياتها، داعــن إلــى ضــرورة العمل على 
من  املصرفي  للقطاع  املعالجات  من  حزمة 
اعتماد  قبل  النقدية  السيولة  توفير  خــال 
الــقــرار، بــاإلضــافــة إلــى العمل على تحسن 
الوضع املعيشي تفاديا للمزيد من انهياره 
ومــواجــهــة املــواطــن ملــوجــة تضخم جــديــدة. 
وبحسب بيان صادر عن وزارة املالية، قرر 
رئيس الوزراء، مساء الجمعة، تشكيل لجنة 
االقتصاد، وعضوية وزيري  وزيــر  برئاسة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ املـــالـــيـــة والـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون االقـ
»وضع مقترح لرفع الدعم عن املحروقات  لـ

واستبداله بالدعم النقدي«. 
حيال  االقتصاد  خبراء  تعليقات  وتباينت 
ــرورة رفـــع الــدعــم عــن املــحــروقــات لوقف  ضــ
الـــهـــدر املـــالـــي وكــبــح عــجــز املـــوازنـــة الــعــامــة 
ــاوف مـــن عــــدم وجـــود  ــخــ ــة، إال أن املــ ــلـــدولـ لـ
قرارات من شأنها حماية الفقراء ومحدودي 
الدخل من تداعيات هذه الخطوة كان األكثر 

حضورًا في املشهد. 
ــســــام  ــد الــ ــبــ ــاد، عــ ــقـــــول خـــبـــيـــر االقــــــتــــــصــــ يـــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــثــل هــذه  ــدان لـــ ــ زيـ
الــقــرارات خطوة جيدة فــي اتــجــاه اإلصــاح 
االقتصادي، فالهدف الرئيس للحكومة من 

وراء هذا القرار هو محاربة ظاهرة تهريب 
الوقود إلى خارج الباد من خاله موازنته 

مع أسعار دول الجوار«. 
ويــضــيــف زيــــــدان أنــــه »حـــتـــى اآلن فــالــقــرار 
مــا يعني  يتحدث عــن لجنة لوضع مقترح 
دعم  إلشكالية  املعالجة  كيفية  نــَر  لــم  أنــنــا 
أن  املحروقات، لكن أهم جانب في الخطوة 
تتوفر على جدول زمني يوضح مراحل رفع 
الـــدعـــم«. أمـــا الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة، عافية 
ــذا الـــقـــرار  ــن تــبــعــات هــ ــروي، فــتــحــذر مـ ــجــ الــ
على مستوى معيشة املواطن إذا لم تسبقه 
الــعــديــد مــن اإلجـــــراءات، مشيرة إلــى أهمية 
إعــادة صــرف »منحة األســر وعــاوة األبناء 
والـــزوجـــة كــطــريــق لــرفــع دخـــول املــواطــنــن« 

قبل رفع الدعم عن املحروقات. 
وتصف الجروي، قرار الحكومة ببحث رفع 
الـــدعـــم عـــن املـــحـــروات بــأنــه يــأتــي فـــي إطـــار 
تــوفــر السيولة  تــقــوم على  ــراءات هشة  ــ »إجـ
الــنــقــديــة«، مــضــيــفــة: »هــــذه الــخــطــط ليست 
جديدة ولم تتمكن الحكومات السابقة بما 

فيها النظام السابق من تطبيقها، وبالتالي 
الحالية«.  الحكومة  لــدى  استجد  الـــذي  مــا 
وكـــان مجلس الـــــوزراء فــي حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني السابقة، قد أقر من حيث املبدأ في 
إبريل/ نيسان من العام املاضي، رفع الدعم 
العائلة  عــــاوة  تفعيل  مــع  املــحــروقــات  عــن 

ومــنــحــة الــزوجــة واألوالد ودعـــم املــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة، ومــنــحــة الــبــاحــثــن عـــن الــعــمــل 
وغيرها من إعانات لدعم معيشة املواطن، 

إال أن الخطوة لم تطبق على أرض الواقع.
وتقول الخبيرة االقتصادية إن »رفع أسعار 
الوقود يعني ارتفاع رسوم الكهرباء وأيضا 
منتجات الشركات وهنا مكمن الخطر الذي 
لــه الــحــكــومــة«، مضيفة أن »األمــر  لــم تتبنه 
جشع  على  للسيطرة  قــويــة  سلطة  يتطلب 
الــتــجــار الــذيــن ســيــعــمــدون لــتــخــزيــن السلع 
الدولة  أجــهــزة  بينما  أسعارها  رفــع  بهدف 

ضعيفة«. 
وتشير إلى ضرورة محاربة تهريب الوقود، 
عبر سيطرة الحكومة على املنافذ الحدودية 
الــتــهــريــب،  ونــشــر شــرطــة خــاصــة بمكافحة 
الدعم عن املحروقات.  إلــى رفــع  قبل املضي 
لــكــن مـــصـــدرا حــكــومــيــا يــكــشــف عـــن إصـــرار 
امللف،  إنهاء  الوطنية على  الوحدة  حكومة 
متوقعا رفع الدعم بشكل كلي، خال الربع 
الثاني من العام الجاري )من بداية إبريل/ 

نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران(، مؤكدا 
أن الحكومة ال تستطيع توفير الدعم بسعر 
لتر بنزين بقيمة 0.15 دينار، بينما يكلف 

الدولة نحو 4.5 دنانير ) حوالي دوالر(.
ــة لـــــوزارة االقــتــصــاد بــشــأن  ــ وبــحــســب دراسـ
املــحــروقــات، اطلعت عليها  الدعم على  رفــع 
ــادة  ــ ــي الــــجــــديــــد«، مــــن املـــقـــتـــرح زيــ ــربــ ــعــ »الــ
إلــى 1.1  البنزين من 0.15 دينارًا  لتر  سعر 
ولتر   ،%660 نسبتها  تبلغ  بــزيــادة  ديــنــار، 
الــديــزل مــن 0.15 ديــنــار إلـــى 1.250 ديــنــار، 
وســعــر اســتــبــدال أســطــوانــة غــاز الطهو من 
 1.5 ديــنــار إلــى 10 دنــانــيــر. وتــأتــي مساعي 
الــحــكــومــة لــرفــع الــدعــم عــن املــحــروقــات، في 
العاصمة طرابلس  فيه  الــذي تشهد  الوقت 
والــعــديــد مــن املــنــاطــق املـــجـــاورة نقصا في 
الوقود، بينما يؤكد سكان في مناطق نائية 
انقطاع اإلمــدادات بشكل شبه كامل منذ ما 
البنزين في  لتر  يزيد عن شهر، فيما يباع 
الـــســـوق الـــســـوداء بــنــحــو ديــنــاريــن ونــصــف 

الدينار.
ويقول الخبير االقتصادي، عطية الفيتوري 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب 
عــلــى الـــدولـــة وضــــع بــرنــامــج شــامــل بــشــأن 
كــيــفــيــة إدارة مــلــف الـــدعـــم، مـــع تــوفــيــر دعــم 
ــنـــن ووضــــــــع آلــــيــــة مــالــيــة  ــواطـ ــمـ ــلـ نــــقــــدي لـ
ــن يــســتــحــق«.  ــقـــدي ملــ ــنـ ــم الـ ــدعــ ــلـــوصـــول الــ لـ
ــبـــر فــي  ويـــتـــخـــوف كـــثـــيـــرون مــــن انــــفــــات أكـ
الخفض  أن تسبب  األســـواق، ال سيما بعد 
الحاد في قيمة الدينار مطلع العام الجاري 
إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع 
ارتباكًا كبيرًا  والخدمات. وتشهد األســواق 
ــركــــزي مــطــلــع الـــعـــام  ــدأ الـــبـــنـــك املــ ــ مـــنـــذ أن بـ
الجاري، تطبيق سعر جديد للصرف يبلغ 
كــان  الـــواحـــد، بينما  لـــلـــدوالر  4.48 دنــانــيــر 
السعر الرسمي يبلغ 1.4 دينار للدوالر قبل 
من  الرسمي  السعر  ليقترب  الخطوة،  هــذه 
القيمة التي ُيجرى التعامل بها في السوق 

السوداء. 
الهادي،  أبوبكر  الخبير االقتصادي،  ويرى 
أن مــلــف رفـــع الــدعــم عــن املــحــروقــات »ثقيل 
جــــدا عــلــى حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ألن 
الحكومات املتعاقبة منذ 2012 لم تستطيع 
الخطوة بسبب املخاوف  اإلقـــدام على هــذه 
الرفع  على  املترتبة  االجتماعية  اآلثـــار  مــن 
الــدعــم«. وفــي السياق، يقول مدير  كلي عــن 
مــركــز أويـــا لــلــدراســات االقــتــصــاديــة، أحمد 
أبــولــســن، إن هــنــاك مــخــاوف مــن عــدم قــدرة 
املـــواطـــن عــلــى تــحــمــل اآلثـــــار املــتــرتــبــة على 
ــعــــار املــــحــــروقــــات وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،  زيـــــــادة أســ
مشيرا إلى وجود عجز يصل إلى 40% في 

القدرة اإلنفاقية لألسرة الليبية على بعض 
واملياه  الوقود  مثل  العامة  املرافق  خدمات 

والكهرباء بتسعيرتها الحالية. 
ــد أبــــولــــســــن، عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة  ــؤكــ ويــ
ــم أوال عــلــى الــطــبــقــات  ــدعـ ـــع الـ تـــداعـــيـــات رفـ
األفـــقـــر فـــي املــجــتــمــع، مــشــيــرا إلــــى ان األمـــر 
ــل غـــيـــاب  ــ ــي ظـ ــ ــن يــــكــــون ســـهـــا خــــاصــــة فـ ــ لـ
الفقيرة  الفئات  الحكومية حــول   الــدراســات 
ــك قـــيـــمـــة الـــدعـــم  ــ ــذلـ ــ وكـــيـــفـــيـــة تــقــيــيــمــهــا وكـ
»من  أنه  ويتابع  املستحقة.  للفئات  النقدي 
نقديا  مبلغا  املستهدفن  مــنــح  الـــضـــروري 
مساويا للفارق بن السعر املدعوم والسعر 
ــاة مــعــدل  ــراعـ الــعــاملــي لــلــمــحــروقــات، بــعــد مـ

التضخم. الدعم الشائك 
في ليبيا

المحروقات  لملف دعم  نهاية  ليبيا، عازمة على وضع  الوطنية في  الوحدة  بدت حكومة 
الشائك، إال أن األمر لن يكون سهًال وفق خبراء اقتصاد، محذرين من تداعيات الخطوة في 

الظروف الحالية التي تشهد موجات غالء وانفالتًا باألسواق
توقف وحدات إلنتاج الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أمس السبت، عن خروج عدد 
إلى  يــؤدي  الخدمة بشكل مفاجئ، ما  الكهرباء عن  إنتاج  من وحــدات 
زيـــادة طــرح األحــمــال )قطع التيار( إلــى 5 ســاعــات. وقــالــت الشركة في 
العمل جــار من قبل فرق  إن  الليبية »وال«،  األنــبــاء  أوردتـــه وكالة  بيان، 
للخدمة، من  املتوقفة وإرجاعها  الوحدات  إعــادة تشغيل  الصيانة على 
دون ذكر أسباب توقف هذه الوحدات. ووفق البيان فإن التوقف املفاجئ 
التوليد  األولــى والسادسة، ووحــدتــي  الغازيتني  التوليد  طــاول »وحــدتــي 
البخاريتني الثانية والثالثة في محطة الزاوية للدورة املزدوجة«، وهي من 

بشكل  تساهم  للكهرباء، حيث  العامة  بالشبكة  العاملة  املحطات  أكبر 
في  أزمــة مستمرة  ليبيا من  وتعاني  الشبكة.  أحمال  تغطية  في  كبير 
إلــى نحو 2500  الكهرباء، إذ يصل عجز الطاقة خــال فصل الصيف 
ميغاواط، وفق بيانات الشركة التي تنتج حوالي 5500 ميغاواط، بينما 
حاجة الباد لتغطية االستهاك خال فصل الصيف 8 آالف ميغاواط.

وتعمل في ليبيا 10 محطات إلنتاج الطاقة الكهربائية، إال أنها ال تقوم 
بتوليد التيار الكهربائي بالشكل املطلوب، لعدم إجراء الصيانة وكذلك 
أعمال التخريب التي طاولتها في ظل الصراع الدائر منذ نحو 10 سنوات.

السيارات 
تصطف أمام 
محطة وقود 
في طرابلس 
التي تشهد 
نقصًا في 
البنزين  )فرانس 
برس(

عواصم ـ العربي الجديد

ـــل حــركــة 
ّ
تــتــفــاقــم تـــداعـــيـــات تـــعـــط

املاحة في قناة السويس املصرية، 
ــة الــــوقــــود في  ــ لــتــهــدد بــتــفــاقــم أزمـ
ســـوريـــة خــصــوصــًا، وتــصــل تــداعــيــاتــهــا إلــى 
تجار التجزئة في أوروبا والواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة بــعــد أن تـــجـــاوز الــعــجــز الــحــاصــل 
ــدادات الــســلــع حـــدود املـــورديـــن الــكــبــار.  ــ فــي إمـ
وتسبب جنوح سفينة إيفر غيفن، التي ترفع 
علم بنما وتنقل البضائع بن آسيا وأوروبا، 
فـــي ســـّد املـــجـــرى املـــاحـــي الــعــاملــي، مــنــذ يــوم 
الــثــاثــاء املــاضــي، حيث جــرت مــحــاوالت عدة 
العماقة  الناقلة  تعويم  إلعـــادة  دولـــي  بــدعــم 
الـــتـــي يــصــل طــولــهــا إلــــى 400 مـــتـــر. وارتـــفـــع 
ــوالــــي 280  ــبـــحـــري إلـــــى حــ ازدحــــــــام املـــــــرور الـ
السويس.  قناة  خــارج  السبت،  أمــس  سفينة، 

وبـــــدأت بــعــض الــســفــن فـــي تــغــيــيــر مــســارهــا، 
بينما ال تزال عشرات السفن في طريقها إلى 
العاملة  ريفينتيف  لشركة  وفقًا  املائي،  املمر 
فـــي مــجــال تــتــبــع حــركــة الــســفــن الــعــاملــيــة. وال 
العماقة  الــحــاويــات  سفينة  جــنــوح  يقتصر 
املاحة  عرقلة حركة  على  السويس  قناة  في 
في القناة فحسب بل قد يتجاوز األمر مداه، 
لــيــضــع املــزيــد مــن الــعــراقــيــل والــصــعــاب على 
تجار التجزئة األوروبين واألميركين في ما 
إعــادة  بعد  وحتى  املنتجات.  بتوفير  يتعلق 
فــتــح الــقــنــاة الــتــي تــربــط املــصــانــع فـــي آســيــا 
باملستهلكن في أوروبا، من املرجح أن تصل 
ما  مزدحمة،  موانئ  إلــى  املنتظرة  الحاويات 
يجبرها على مواجهة تأخيرات إضافية قبل 
أكبر مصنعي  إيكيا،  التفريغ. وقالت شركتا 
لألجهزة  كارفون  وديسكون  بالعالم،  األثــاث 
الــكــهــربــائــيــة ومــقــرهــا لــنــدن، لــرويــتــرز، أمــس، 
ــات الـــتـــجـــزئـــة الـــتـــي لــهــا  ــركــ إنـــهـــمـــا ضـــمـــن شــ
أكدت  كما  الجانحة.  السفينة  على منت  سلع 
ومقرها  املنزلية  األجهزة  لبيع  بلوكر  شركة 
أمـــســـتـــردام أنــهــا تـــواجـــه تــأخــيــرًا فـــي وصـــول 
ــم تـــذكـــر أي  ــة بـــهـــا، لــكــنــهــا لــ الـــســـلـــع الـــخـــاصـ
الــــواردات إلــى أوروبـــا  تفاصيل. وأدت زيـــادة 
والواليات املتحدة بسبب الجائحة إلى توقف 
الحاويات الفارغة في املناطق الخاطئة تمامًا 
ورفعت تكلفة الشحن وتسببت في اختناقات 
فـــي املـــوانـــئ الــبــحــريــة مــمــا يــؤثــر عــلــى قــطــاع 

النقل ويهدد بالتفاقم. وتقّدر صحيفة »لويدز 
ــيـــســـت« املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي شـــــــؤون الــشــحــن  لـ
البحري أن مــا يقرب مــن 9.6 مــلــيــارات دوالر 
مــن الــبــضــائــع املــعــبــأة فــي حــاويــات تــمــّر عبر 
قــنــاة السويس يوميًا. وقـــال ريــتــشــارد روش 
رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية 
األميركية  الشحن  وكــاء  للجمارك وشــركــات 
»هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل، 
حيث تسبب ارتفاع الطلب في عمليات تأخير 
مما حــال دون وصــول السلع املستوردة إلى 

رفوف املتاجر في الوقت املناسب«.
ــة مــنــتــجــات ضـــروريـــة فــي ظل  وتـــطـــاول األزمــ
جــائــحــة كــــورونــــا، إذ قــــال أولــيــفــر تــشــابــمــان 
سلسلة  في  للمشتريات  البريطاني  الشريك 
حـــاويـــة من   134 إن  )أو.ســـــــــــي.آي(  ــتـــوريـــد  الـ
مـــعـــدات أدوات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة والــتــي 
إرسالها  املقرر  من  وكمامات  قــفــازات  تشمل 
إلــى منظمات مثل خدمة  املــطــاف  نهاية  فــي 
الــصــحــة الــوطــنــيــة فـــي إنــكــلــتــرا ونـــورثـــويـــل 
هيلث في نيويورك موجودة على منت تسع 
ســفــن عــالــقــة خــلــف إيـــفـــر غــيــفــن، مــضــيــفــًا أن 
خــدمــة الــســكــك الــحــديــديــة الــبــديــلــة مــن آسيا 
إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي 

باهظ التكلفة.
وال تقتصر التداعيات على منتجات التجزئة 
إيجار  النفط وتكاليف  أيضًا على ســوق  بل 
الــنــاقــات الــعــمــاقــة، وحــســب الــبــيــانــات التي 
نــشــرهــا ســمــســار الــســفــن »فــيــرنــلــيــز«، والــتــي 
أمــس،  األميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  أوردتــهــا 
الضخمة  النفط  ناقلة  إيجار  تكلفة  تــتــراوح 
بن  السويس  قناة  فتح  انتظار  في  املتوقفة 
ارتــفــعــت  كـــذلـــك  يـــومـــيـــًا.  دوالر  ألــــف  و80   30
تكلفة شحن حاوية سعة 40 قدمًا مكعبًا من 
إلــى أوروبـــا لتبلغ نحو 8000 دوالر،  الصن 
قبل  التكلفة  أربعة أضعاف  أي ما يقرب من 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــنــتــظــر أن يـــرتـــفـــع عـــــدد الــــشــــركــــات املــفــلــســة 
بــاملــغــرب فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــارنــة بــالــعــام 
ــــاع الـــذي  املـــاضـــي، خــاصــة إذا مـــا تــبــاطــأ اإلقـ
البلدان  التلقيح باملغرب وفي  يرتبط بعملية 
الشريكة، السيما في أوروبــا. وتشير بيانات 
ــة ملــؤســســة » أنــفــوريــســك« إلـــى أن 6612  دراســ
شــركــة تــعــرضــت لــإفــاس فــي الــعــام املــاضــي، 
املائة  فــي   21.6 بنسبة  انخفاضا  ذلــك  ويمثل 

مقارنة بعدد الشركات املفلسة في عام 2019.
غير أن املؤسسة التي تشتغل في مجال تتبع 
الــتــراجــع بتباطؤ  تــفــســر ذلـــك  الــشــركــات،  أداء 
ــــذي تـــوقـــف بن  نـــشـــاط املــحــاكــم الـــتـــجـــاريـــة، الـ
ــارس/ آذار وســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول مــــن الـــعـــام  ــ ــ مـ
املـــاضـــي، الــتــي تــوافــق فــتــرة الــحــجــر الصحي 
والعطلة القضائية، حيث لم تتمكن من الحسم 

في امللفات ذات الصلة باإلفاس.
ــبــــون إلـــــى ســـبـــب ثـــــان لـــتـــراجـــع  ويـــشـــيـــر مــــراقــ
ــي تـــدخـــل  ــ عــــــدد حــــــــاالت اإلفـــــــــــاس، مـــتـــمـــثـــل فـ
الرامية  الشركات  قــروض  عبر ضمان  الــدولــة 
إلـــى دعـــم خــزانــتــهــا واإلقــــــاع، بــاإلضــافــة إلــي 
واملساهمات  الــقــروض  ســداد  تأجيل  عمليات 

الـــجـــبـــائـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــبـــنـــى الـــتـــوقـــع 
الحالي،  العام  أكبر في  عــدد  بإفاس شركات 
امللفات  نظر  في  املحاكم  على فرضية شــروع 
املاضي، وكذلك  العام  الصلة بصعوبات  ذات 
الــصــعــوبــات الــتــي ســتــجــدهــا شـــركـــات عاملة 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات فــي تــوفــيــر الــتــمــويــات 
ــــرى االقــــتــــصــــادي إديــــس  الســـتـــمـــراريـــتـــهـــا. ويــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــفــيــنــا، فـــي حــديــثــه لــــ
مــســتــوى انــخــفــاض رقـــم مــعــامــات املـــقـــاوالت 
وصل إلي حوالي 7 في املائة، غير أن التداعيات 
متفاوتة، حيث استفادت قطاعات االتصاالت 
والتجارة والصناعة الغذائية، بينما تراجعت 
قطاعات مثل السياحة والبناء. ويؤكد الخبير 
»العربي  في القطاع البنكي، محمد العربي، لـ
أحدثت  ودوليا  وطنيا  الجائحة  أن  الجديد« 

مجموعة من التغييرات التي تؤثر على قرار 
االستثمار لدى الشركات التي تعاني من عدم 
وضوح الرؤية، بل إن ذلك يفضي إلى العديد 
من الصعوبات على مستوي إنشاء املقاوالت. 
ويــشــيــر الـــعـــربـــي، إلــــى أن الـــرؤيـــة ســتــبــدأ في 
ــي الـــربـــع  ــقـــاوالت فــ ــمـ ــلـ ــــوح بــالــنــســبــة لـ ــــوضـ الـ
األخير من العام الحالي، غير أنه يشدد على 
ضــــرورة انـــخـــراط الــقــطــاع املــصــرفــي أكــثــر في 
مواكبة الشركات، خاصة بعد الضمانات التي 
شركات  كانت  وإذا  للقروض.  الدولة  توفرها 
أفلست، فإن التدابير التي اتخذها املغرب بعد 
انتشار الفيروس في مارس/ آذار املاضي، وما 
أفضت إليها من توقف اإلدارة أدت إلى تراجع 
عـــدد الــشــركــات املــحــدثــة فـــي املـــغـــرب. ويشير 
مقياس إحداث الشركات لدى املكتب املغربي 
إلـــى تــراجــع  للملكية الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة، 
 11.7 بنسبة  باملغرب  املحدثة  الشركات  عــدد 
في املائة خــال العام املــاضــي، حيث لم يتعد 
عــددهــا 83806 شــركــات. وتــجــلــى مــن بيانات 
املكتب أن 39 في املائة من الشركات املحدثة، 
املــائــة  فـــي  الـــتـــجـــارة، و16.98  بــقــطــاع  يــعــنــى 
واألنشطة  العمومية  واألشــغــال  البناء  قطاع 

العقارية، و15.86 في املائة قطاع الخدمات.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــادة  ســجــلــت أســعــار الــحــديــد فــي تــونــس زيـ
جديدة بنسبة 25% خال األسبوع املاضي، 
لتصل نسبة الزيادة في أقل من شهرين إلى 
منذ  متتالية  ارتفاعات  شهدت  حيث   %50
بــدايــة فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، األمـــر الــذي 

أربك سوق البناء بشكل كبير. 
ــواتــــرة فــــي أســـعـــار  ومـــثـــلـــت الــــــزيــــــادات املــــتــ
الـــحـــديـــد صـــدمـــة لــلــســوق الـــعـــقـــاريـــة، حيث 
اعــتــبــر مـــطـــورون أن الــتــعــديــات املــتــاحــقــة 
فـــي األســـعـــار مـــن شــأنــهــا تــعــريــض صــغــار 
املـــطـــوريـــن لـــإفـــاس وتـــســـريـــح الــكــثــيــر من 
الــعــامــلــن فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء بــيــنــمــا يشهد 
الـــســـوق بــــاألســــاس ركــــــودًا فـــي ظـــل ضعف 

القدرات الشرائية للتونسين. 
 %80 أن  إلــى  املتخصصة  البيانات  وتشير 
مــــن الـــنـــاشـــطـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري هــم 
ــال رئـــيـــس غــرفــة  ــ مـــن صـــغـــار املـــطـــوريـــن. وقـ
املــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــن فـــهـــمـــي شـــعـــبـــان، لـــ 
الــعــربــي الــجــديــد« إن كــل مــدخــات اإلنــتــاج 
سجلت زيادة في أسعارها متأثرة بتراجع 
ســعــر الـــديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــات األجــنــبــيــة، 
مشيرا إلى أن رفع سعر الحديد 25% أخيرا 

ســيــزيــد فــي كــلــفــة الــعــقــارات ويــدفــع صغار 
ــســــوق بــســبــب  ــادرة الــ ــ ــغـ ــ املــــطــــوريــــن نـــحـــو مـ
الــركــود وعـــدم قــدرتــهــم على تحّمل األعــبــاء 
الـــجـــديـــدة. وأضـــــاف شــعــبــان أن الــزيــادتــن 
األخــيــرتــن تمتا بــاالتــفــاق بــن املــؤســســات 
الــخــاصــة املــصــنــعــة لــحــديــد الــبــنــاء ووزارة 
املتدخلن  ملختلف  الــرجــوع  دون  الــتــجــارة 
ــقــــاوالت والـــبـــنـــاء، مــرجــحــا أن  فـــي قـــطـــاع املــ
لهذه  النهائية  الــفــاتــورة  املستهلك  يتحّمل 

الــزيــادات لعدم قــدرة املطورين على تقاسم 
األعــبــاء مع مشتري الــعــقــارات. وأكــد رئيس 
غرفة املطورين أن قطاع البناء يحتاج إلى 
مــا ال يــقــل عــن 7 أصــنــاف مــن الــحــديــد وهــو 
تــونــس، معتبرا  فــي  للصلب  أكبر مستهلك 
أن ارتفاع الطلب العاملي على الحديد يلقي 
بــظــالــه عــلــى الــســوق املــحــلــيــة رغـــم اعــتــمــاد 
الذي  املحلي  املنتج  على  التونسي  السوق 

توفره مصانع الصلب التونسية. 
منتجات  على  التونسية  الــســوق  وتحصل 
البناء مــن 5 وحـــدات تصنيع تؤّمن  حــديــد 
سنويا ما بن 400 و500 ألــف طــن، يساهم 
فيها مصنع الفوالذ الحكومي الذي يشغل 
ألف   200 بطاقة  الصلب  لتصنيع  مجمعًا 
طــن ســنــويــًا، ووحـــدتـــن لتصنيع األســـاك 
املدرفلة وقضبان التسليح بطاقة 250 ألف 

طن سنويًا في كلتا الوحدتن.
غــيــر أن الــشــركــة الــحــكــومــيــة الــتــي تصنف 
كأكبر منتج للحديد في تونس دخلت منذ 
سنوات مثل العديد من الشركات الحكومية 
مــرحــلــة الــتــعــثــر املـــالـــي، حــيــث أظــهــر تقرير 
راكــمــت خسائر  املؤسسة  أن  املالية  لـــوزارة 
مــلــيــون   97.4( ديـــنـــار  مــلــيــون   268 بــقــيــمــة 

دوالر( إلى حدود نهاية 2018.

أزمة 
قناة السويس

شركات العقارات الصغيرة تعاني من ركود 
السوق )فرانس برس(

مخاوف من تسارع إفالس الشركات بالمغرب

تونس: زيادات بأسعار الحديد تهدد البناء

تجار التجزئة األوروبيون في مأزق... 
والنظام السوري يقلص النفط

ال يقتصر جنوح سفينة 
الحاويات العمالقة في 

قناة السويس على عرقلة 
حركة المالحة في القناة 

فحسب بل قد يتجاوز 
األمر مداه، ليضع المزيد 
من العراقيل والصعاب 

على تجار التجزئة 
األوروبيين واألميركيين 
في ما يتعلق بتوفير 

المنتجات

استثمارات أسواق

عقارات

تكلفة إيجار ناقلة النفط 
الضخمة المتوقفة تصل 

إلى 80 ألف دوالر يوميًا

تراجع عدد 
الشركات الجديدة 

بنسبة %11.7

عـــام. وارتــفــعــت أســعــار النفط بأكثر مــن %4 
في إغــاق يــوم الجمعة املاضي، ليشكل ذلك 
انتعاشًا من نزول حاد في الجلسة السابقة 
الطلب نتيجة  على خلفية مخاوف من تأثر 
ــراءات إغــــاق جــديــدة مــرتــبــطــة بــفــيــروس  ــ إجــ
كــورونــا فــي أوروبـــا. وارتــفــع خــام برنت عند 
كما  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   64.57 إلـــى  الــتــســويــة 
صعد خام غرب تكساس الوسيط األميركي 

إلى 60.97 دوالرًا للبرميل.
ومــــن أصــــل 39.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا من 

إجمالي النفط الخام املستورد بحرًا في 2020، 
القناة،  يوميًا  برميل  مليون   1.74 استخدم 
الــنــاقــات.  لتتبع حــركــة  كبلر  بحسب شــركــة 
وقالت كبلر إنــه باإلضافة إلــى ذلــك، فــإن أقل 
 فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل 

ً
قليا

العاملية  املكررة  املنتجات  واردات  من  يوميًا 
مر في قناة السويس. وأضحت األزمة تطاول 
بــــاألســــاس صـــعـــوبـــات شــديــدة  دواًل تــشــهــد 
النفط  وقـــالـــت وزارة  املـــحـــروقـــات.  تــوفــر  فـــي 
الوقود  إن شحنات  السبت،  أمــس  الــســوريــة، 

في  املاحة  إعاقة  بسبب  تأخيرات  ستواجه 
ــوزارة فــي بيان  الـ قناة السويس. وأوضــحــت 
إلــى طبيعتها  السفن  »بانتظار عــودة حركة 
عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنًا 
تأمن  بــعــد. وضمانًا الســتــمــرار  معلوم  غير 
وزارة  فــإن  للسورين...  األساسية  الخدمات 
الكميات  توزيع  بترشيد  حاليًا  تقوم  النفط 
املــتــوفــرة مـــن املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )مـــــازوت - 
بــنــزيــن( بــمــا يضمن تــوفــرهــا حــيــويــًا ألطــول 

زمن ممكن«.

تعطل المالحة في 
قناة السويس أربك 
التجارة العالمية 
)فرانس برس(

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة



»اقتصادية« جديدة من »فولكسفاغن«

من املتوقع أن تصل النماذج الجديدة املعدلة من سيارات »بولو« Polo االقتصادية 
قريبــا، إلــى عــدد مــن أســواق العالــم، حســبما أعلــن وكالء »فولكســفاغن« فــي 
موسكو. ورغم أن النماذج الجديدة حافظت على سمة توفير استهالك الوقود، 
فقد أصبحت أكبر وأكثر عصرية ومختلفة كليا عن نماذج »بولو« التي ظهرت 
فــي الســنوات العشــر األخيــرة، فــازداد طــول هيكلهــا إلــى 4.39 أمتــار وعرضــه 
1.69 متــر وارتفاعــه 1.46 متــر.  وتتميــز هــذه الســيارات بتصميــم جديــد كليــا 
للواجهــة األماميــة واملصابيــح، وأصبح شــبك املبرد أعــرض وأكثر بروزًا ومطليا 
بالكــروم، وُوضعــت علــى جانبيــه فتحــات هوائيــة تمنــح املركبــة مظهــرًا جريئــا 

وأكثر عصرية.

»تسال« تقبل الدفع بعملة »بيتكوين«

بعد خطوتها الجريئة لالســتثمار في عملة »بيتكوين« Bitcoin في وقت ســابق 
مــن هــذا العــام، ستباشــر شــركة »تســال« Tesla Inc األميركيــة اآلن فــي قبــول 
أكبر عملة إلكترونية في العالم كأداة لدفع ثمن ســياراتها الكهربائية، حيث أعلن 
رئيســها التنفيــذي إيلــون ماســك، األربعــاء املاضي، أنه »يمكنك اآلن شــراء تســال 
باســتخدام بيتكويــن«، مشــيرًا إلــى أن الدفــع بهــذه العملــة ســيكون متاحــا أيضــا 
للعمــالء خــارج الواليــات املتحــدة، فــي وقــت الحــق مــن العــام الجــاري.  وأوضــح أن 
»تسال« ستستخدم فقط البرامج الداخلية ومفتوحة املصدر، وأن أي »بيتكوين« 
مدفوعة للشركة سيتم االحتفاظ بها على أنها »بيتكوين« ولن يتم تحويلها إلى 

عملة ورقية.

استدعاء »هوندا« لخلل في العّدادات

أعلنــت وزارة التجــارة الســعودية عــن اســتدعاء 1.036 ألــف ســيارة »هونــدا« مــن 
طرازات »أوديسي« و»بايلوت« موديالت بني العامني 2018 و2021. وقالت الوزارة 
فــي بيــان، إن االســتدعاء جــاء لخلل في وحــدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي 
إلــى عــدم عــرض لوحــة العــدادات ملعلومــات مهمــة، مثــل ضغــط زيت املحــرك وعداد 

السرعة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

تحظــى الســيارات الســريعة علــى 
وطرازاتهــا،  ماركاتهــا  اختــاف 
حــول  بهــا  ُيفتنــون  بمعجبــن 
العالــم، لدرجــة أنهــم يدفعــون أثمانها مهما 
كانــت باهظــة. لكــن مــا هــي أســرع مركبــات 
 5 أســرع  إليــك  حاليــا؟  البيــع  صــاالت  فــي 
 ســيارات معروضــة للزبائن فــي العام 2021، 

املتخصــص  البريطانــي  للموقــع  وفقــا 
!Carwow »كارواو«

1– »بوغاتي تشــيرون ســوبر سبورت 
 Bugatti Chiron ســيارة  تتميــز   :»+300
Supersport 300 بســرعة قصــوى تبلــغ 304 
أميــال فــي الســاعة، وقــد تمكنــت مــن بلــوغ 
هذه السرعة عندما قررت الشركة الفرنسية 
 Ehra-Lessien فــي مســار اختبــار تجربتهــا 

األملانيــة.  »فولكســفاغن«  لشــركة  التابــع 
قوتهــا  البالغــة  اآللــة  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع 
القياســي  الرقــم  تحمــل  ال  حصــان   1600
العاملــي رســميا، ألنهــا بلغــت هــذه الســرعة 
فــي اتجــاه واحــد فقــط، فــي حــن أن تحطيــم 
الرقــم القياســي يفــرض القيــام بذلــك مرتــن 
فــي اتجاهــن متعاكســن، وهــذا مــا لــم تقــرر 

»بوغاتي« القيام به.

تصــل  تواتــارا«:  »إس.إس.ســي   –2
 SSC Tuatara لســيارة  القصــوى  الســرعة 
 فــي الســاعة، رغــم 

ً
األميركيــة إلــى 268 ميــا

أن ســرعتها ال تخلــو مــن بعــض الجــدل. فقد 
 
ً
ادعت الشــركة أن هذه الســيارة تمكنت فعا
الســاعة  فــي   

ً
ميــا  316 بســرعة  الســير  مــن 

فــي أكتوبــر/ تشــرين األول لعــام 2020، مــا 
لكنهــا  العالــم،  فــي  ســيارة  أســرع  يجعلهــا 
اعترفت الحقا بوجود خطأ في نظام تحديد 
الــذي حــّدد الســرعة   )GPS( املواقــع العاملــي
االختبــارات  وشــهدت  خاطــئ.  نحــو  علــى 
 فــي الســاعة 

ً
الاحقــة أنهــا بلغــت 286 ميــا

 في 
ً
حــدًا أقصــى، وبلــغ متوّســطها 283 ميــا

الساعة في رحلة االتجاهن.

وصلــت  ســبيدتايل«:  »ماكالريــن   -3
 McLaren لســيارة  القصــوى  الســرعة 
فــي   

ً
ميــا  250 إلــى  البريطانيــة   Speedtail

صّمــم ملاحقــة األرقــام 
ُ
الســاعة مــع أنهــا لــم ت

ســيارة  أســرع  لكنهــا  العامليــة،  القياســية 
علــى اإلطــاق صنعتهــا الشــركة اإلنكليزية. 
الســيارة  آخــر  مــن  أســرع  والســيارة 
 McLaren F1 »1األســطورية »ماكاريــن إف

ذات املقاعد الثاثة. 

4- »كوينيغسيغ ريجيرا«:ســرعة سيارة 
 250 تبلــغ  الســويدية   Koenigsegg Regera
 فــي الســاعة، أي أنهــا مطابقــة لســرعة 

ً
ميــا

»سبيدتايل« Speedtail، وهي مزّودة بمحرك 
تيربــو مــزدوج V8، ومحــرك كهربائــي ينتــج 
إجمالــي 1500 حصــان. وخافــا ألي ســيارة 
تنتقــل  أن  يمكــن  القائمــة،  هــذه  فــي  خــرى 

ُ
أ

 
ً
»ريجيــرا« مــن ســرعة 0 إلــى ســرعة 250 ميا
في الساعة باستخدام ترس gear واحد فقط. 
وبصرف النظر عما إذا كنت تنطلق بســرعة 
 فــي الســاعة أو تهــدف للوصــول إلى 

ً
30 ميــا

فــي   
ً
ميــا  250 البالغــة  القصــوى  ســرعتها 

الساعة على مسار مغلق، فستكون قد بلغت 
سرعتها القصوى املشار إليها.

5- »المبورغينــي أفينتــادور إس.فــي.
 Lamborghini لســيارة  ســرعة  تصــل  جيــه«: 
 فــي 

ً
Aventador SVJ إلــى مــا أقصــاه 217 ميــا

الســاعة، وهــي أســرع ســيارة يمكــن للمعجبــن 
»المبورغينــي«  شــركة  مــن  حاليــا  شــراؤها 
النســخة  هــي  الســيارة  وهــذه  اإليطاليــة. 
النهائيــة مــن عائلــة »المبورغينــي أفينتادور« 
الخارقــة، وتنتــج قــوة هائلة تبلــغ 770 حصانا 
مــن محركهــا V12 ســعة 6.5 لتــرات. وســرعتها 
 في الســاعة هي في 

ً
القصوى البالغة 217 ميا

الواقع السرعة نفسها لسيارة »أفينتادور إس« 
األخــف   »SVJ« لكــن  القياســية،   Aventador S
وزنــا تبلــغ هــذه الســرعة فــي زمــن أقصــر، كمــا 

أنها أكثر سرعة عند االستدارة حول الزوايا.

أسرع 5 سيارات في العالم لسنة 2021
الثانية األميركية SSC Tuatara بسرعة 268 ميًال في الساعة )الشركة(األولى الفرنسية Bugatti Chiron Supersport 300 بسرعة 304 أميال في الساعة )الشركة(

الثالثة McLaren Speedtail البريطانية والرابعة Koenigsegg Regera السويدية )الشركتان(

ربما تتجاوز »فولكسفاغن« شركة »تسال« في مبيعات السيارات الكهربائية )الشركة(

12

أسرع سيارة من »بوغاتي« 
الفرنسية بسرعة 

قصوى 304 أميال

مبيعات الشركة 
األلمانية مرشحة لتجاوز 
»تسال« في وقت قصير

برلين ـ العربي الجديد

ُدما في 
ُ
تمضي شركة »فولكسفاغن« األملانية ق

بالســيارات  الخاصــة  اســتراتيجيتها  تعزيــز 
العاملــة بالبطاريــة، األمــر الــذي ربمــا يقودها 
فــي   Tesla Inc »تســا«  شــركة  تجــاوز  إلــى 
مبيعــات الســيارات الكهربائيــة في أقرب وقت 
ممكــن، يرّجــح »دويتشــه بنــك« أن يكــون عــام 
الســوق ســيطبق مضاعفــات  2022. وإذا كان 
مماثلــة لتلــك التــي حققتهــا »تســا« و»نيــو« 
الكهربائيــة  الســيارات  فــي »بزنــس«   Nio Inc
لشــركة »فولكسفاغن«، فستناهز قيمتها 195 
مليــار يــورو تعــادل 230 مليــار دوالر، أي أكثر 
مــن القيمــة اإلجماليــة الحاليــة للشــركة، وفقــا 
لتقريــر أعّدتــه مجموعــة محللــن بقيــادة تيــم 
روكوســا فــي »دويتشــه بنــك«، األمــر الذي رفع 
 
ً
مســجا  ،%46 بنســبة  »فولكســفاغن«  ســهم 

270 يــورو مطلــع األســبوع. واســتفادت أســهم 
الشــركة مــن خططهــا التوّســعية، إذ ارتفعــت 
بنســبة  األســبوع،  خــال  العاديــة  األســهم 
وصلــت إلــى 14%، واألســهم التفضيلية %8.4 
فــي فرانكفــورت. واألســبوع املاضــي، ارتفعــت 
بنســبة  أملانيــا  فــي  املتداولــة  املاليــة  األوراق 

22% و16% على التوالي.
صناعــة  شــركة  ســرقت  القــوي،  وبارتفاعهــا 
 SAP »السيارات تاج شركة البرمجيات »ساب

SE العماقة كأكبر شــركة مدرجة على مؤشــر 
لتصبــح  القياســي،  األملانــي   DAX »داكــس« 
أكثــر الشــركات قيمــة فــي البــاد للمــرة األولــى 
منــذ فضيحــة الغــش في محــركات الديزل عام 
التــي أضــرت بســمعتها وتاليــا بســعر   2015
ســهمها. وقــد أدت خططهــا لتخطــي »تســا« 
الكهربائيــة  الســيارات  صناعــة  قيــادة  فــي 
التجزئــة  مســتثمري  بــن  شــراء  موجــة  إلــى 

األميركين وزيادة في حجم التداول.
 هنــاك فرصــة 

ّ
أن  Rokossa وتــرى »روكوســا« 

»فولكســفاغن«  ســيارات  لتســليمات  جيــدة 
الكهربائية لتتجاوز »تسا« في وقت قصير، 
إذ يتــم طــرح الســيارة متعــددة األغــراض »أي.

دي ID »4.4. وقال املســؤولون التنفيذيون في 
 Seat »ســيات«  اإلســبانية  التجاريــة  العامــة 
التابعة للشركة، هذا األسبوع، إنهم يخططون 
إلطاق ســيارة كهربائيــة للمناطق الحضرية 
فــي عــام 2025 بتكلفــة تتراوح بن 20 ألفا و25 
ألــف يــورو. وتخطــط »فولكســفاغن« لتحويــل 
مصنــع »ســيات« خــارج برشــلونة إلــى مركــز 
للمركبــات الكهربائيــة بهــدف إنتــاج أكثــر مــن 
500 ألــف ســيارة فيــه ســنويا، وهــو مــا يعــادل 
عمليات تسليم »تسا« العاملية في عام 2020.

»تراتــون«  الشــاحنات  وحــدة  وتدخــل 
Traton SE أيضــا فــي هــذا املزيــج، إذ ســتعزز 
إلــى  الكهربائيــة  التكنولوجيــا  اســتثمارات 
عــام 2025 صعــودًا  يــورو بحلــول  1.6 مليــار 
مــن مليــار يورو في الســابق وتقليص اإلنفاق 

على محركات االحتراق.
 ،Traton »الرئيــس التنفيــذي لشــركة »تراتــون
»مســتقبل   

ّ
إن قــال  غرويندلــر،  ماتيــاس 

املركبــات التجاريــة لــن يتشــّكل بالديــزل بعــد 
ه 

ّ
اآلن، بل بالشاحنات الكهربائية«، مضيفا أن

نظــرًا النخفــاض التكاليــف بالنســبة للعماء، 
 الشــاحنات التــي تعمــل بالبطاريات ال بّد 

ّ
فــإن

مــن أن تســود علــى تلــك التــي تســتخدم خايــا 
وقــود الهيدروجــن، والتي ســتقتصر إلى حّد 

كبير على األسواق املتخصصة.

»فولكسفاغن« الكهربائية
استراتيجية سترفع قيمتها إلى 230 مليار دوالر

جديد السيارات

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

تحقيقات
13

بينما تشهد دمشق طوابير خبز تمتد على مرمى البصر، تظهر صفوف أخرى في المدينة المحاصرة بالدمار لشراء 
السوريين  بين  الهائلة  الطبقية  العقوبات والفوارق  آثار  التحقيق لكشف  ينطلق منه  الهواتف، في مشهد  أحدث 

والنخبة الحاكمة

رفاهية النخبة الحاكمة والفقراء يدفعون الثمن

تناقضات 
العقوبات السورية

عمار الحلبي

طوابيــر  فــي  ســوريون  يصطــف 
طويلــة ممتــدة لعــّدة ســاعات مــن 
أجــل الحصــول علــى بضعــة أرغفة 
فــي دمشــق، بينمــا وقــف آخــرون  مــن الخبــز 
»إيماتيــل«  شــركة  أمــام  ممتــدة  فــي صفــوف 
بذات املدينة في أكتوبر/تشــرين األول 2020، 
للحصــول علــى آخــر نســخة مــن هواتــف آبــل 
إلــى  دخلــت  والتــي   ،)12 )آيفــون  الجديــدة 
ســورية، رغــم أن مالــك شــركة إيماتيــل رجــل 
الســوري خضــر  النظــام  مــن  املقــّرب  األعمــال 
الخزانــة  وزارة  قبــل  مــن  ُعوقــب  علــي طاهــر، 
قبــل  أي  ســبتمبر/أيلول،   30 فــي  األميركيــة 
أقل من شهٍر واحد من طرح شركته للهواتف 
األميركيــة، بموجــب قــرار الخزانة رقم 13894، 
وتجميــد  الســفر  »منــع  علــى  ينــص  والــذي 
وفــرض  ومالكهــا،  للشــركة  املاليــة  األرصــدة 
كيــان  أو  أي شــخصية  علــى  ماليــة  عقوبــات 
يتعامل معهم، إذ يعمل طاهر كوسيط محلي 
بالجيــش  الرابعــة،  الفرقــة  لصالــح  وتجــاري 
التــي يقودهــا ماهــر األســد شــقيق  الســوري 
والــذي  القــرار  بحســب  الســوري«،  الرئيــس 
أوضح أن طاهر أنشأ عام 2017 شركة القلعة 
 ،LLC للحماية والحراســة والخدمات األمنية
بهــدف توفيــر الحمايــة لقوافــل مكتــب األمــن 
الرابعــة،  للفرقــة  التابعــة  التفتيــش  ونقــاط 
الحواجــز  مــن  الرســوم  بتحصيــل  ــف 

ّ
ُكل كمــا 

ونقاط التفتيش الداخلية بن مناطق النظام 
واملعارضة، واملعابر الخارجية مع لبنان«.

تحّدي العقوبات
تراوح ســعر آيفون 12 وقت طرحه في شــركة 
إيماتيــل بــن 3.9 مايــن ليــرة و5.3 مايــن 
دوالر   1900 يعــادل  مــا  )أي  ســورية  ليــرة 
يعــادل  مبلــغ  وهــو  أميركــي(  دوالر  و2300 
ــف الســوري ملــّدة 

ّ
تقريًبــا متوّســط دخــل املوظ

ــر 
ّ

مــا بــن عامــن وثاثــة أعــوام، بحســب مؤش
الرواتــب العاملــي Salary Explore والــذي حــّدد 
متوّســط دخــل الســوري فــي عــام 2020 بـــ 150 
ألــف ليــرة، بينمــا أصبــح فــي العــام الجــاري، 
149 ألــف ليــرة ســورية )نحــو 60 دوالرا وفــق 
متوســط ســعر الصــرف فــي أكتوبــر/ تشــرين 
األول  املاضي و37 دوالرا بسعر مارس/ آذار 

ال  العقوبــات  أن  تكشــف  صــور  عبــر  ووثقــه 
تشمل النخبة الثرّية املقّربة من األسد، إذ يتم 
مــن  العقوبــات  هــذه  فــّرغ 

ُ
ت كســرها وبالتالــي 

مضمونهــا بينمــا يصل أثرهــا للفقراء وعامة 
غيرهــم،  مــن  أكثــر  بشــكل  الســوري  الشــعب 
فــي وقــٍت يعيــش األســد واملقّربــون منــه حالــة 
الرفاهية التي لم تنجح العقوبات في القضاء 

عليها كما يكشف التحقيق.

رفاهية مسؤولي النظام
فــي  املعلــم  وليــد  الخارجيــة  وزيــر  عــزاء  فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، ظهــر نائبــه 
فيصــل املقــداد والــذي أصبــح الوزيــر الحالــي، 
الســورين  املســؤولن  مــن  عــدد  وبجانبــه 
يرتــدون منتــج تنقيــة الهــواء air doctor وهــو 
عبــارة عــن بطاقــة تقــوم بســحب الفيروســات 
موقعهــا  ادعــاء  وفــق  والجراثيــم  والبكتيريــا 
اإللكتروني، ويبلغ سعرها على موقع أمازون 
20 دوالرا أميركيا، وهو  ما كان يعادل حينها 
نحــو 50 ألــف ليــرة، أي نصــف متوّســط دخــل 

.Salary Explorer ر
ّ

السوري حسب مؤش
مقّربــون  كان  املاضــي،  أكتوبــر  مطلــع  وفــي 
 فــي إحــدى الفيــات 

ً
مــن األســد يقيمــون حفلــة

رأس  مســقط  القرداحــة  بمنطقــة  الفاخــرة 
الشــعبي  الفنــان  بحضــور  األســد،  بشــار 
بهــاء اليوســف وهــم يطلقــون عيــارات ناريــة 
ال  مشــهٍد  فــي  فاخــرة،  موائــد  ويتوّســطون 
يشــبه حياة الغالبية الساحقة من السورين، 
مقابل ذلك، ال يوجد ما ينقذ أبو رائد وأسرته 
مــن الفقــر املحيــط بهــم فــي كل مــكان بدمشــق، 
 مبلــغ 100 يــورو يرســلها ابنــه الاجــئ في 

ّ
إال

مســاعدات  مــن  ا  جــزًء يقتطــع  والــذي  املانيــا 
الدولــة إلعانــة أســرته فــي ســورية. ويقول أبو 
رائــد لـــ »العربــي الجديــد«: »أعمــل فــي مصنــع 
ليــرة  ألــف   80 علــى  وأحصــل  للحلويــات، 
شــهريا، فــي حــن أن إيجــار منزلــي 110 آالف 
ــي إيجــار 

ّ
ليــرة، لذلــك فــإن كامــل راتبــي ال يغط

منزلــي قبــل أن أفّكــر فــي تأمــن مســتلزماتي 
ويضيــف  اليوميــة«.  أســرتي  ومســتلزمات 
عادل نحو 450 

ُ
الخمســيني، أن الـ 100 يورو ت

عينــه على العيش ضمن 
ُ
ألــف ليرة ســورية وت

: »فــي األيــام األخيــرة من 
ً

الحــد األدنــى، مكمــا
وال  والبرغــل،  األرز  علــى  نعيــش  شــهر  كل 
الشــهر  فــي  واحــدة  مــّرة   

ّ
إال اللحــوم  نتنــاول 

حتى يكفينا املبلغ«.

أسطول السيارات باهظة الثمن
 
ً
مجموعــة عبــر  الجديــد«  »العربــي  رصــدت 

ألــف   46 وتضــم   »Cars of Syria« ســّمى 
ُ
ت

فــي  إنشــاؤها  وجــرى  فيســبوك  علــى  عضــو 
 لســيارة مــن طــراز المبورغينــي 

ً
2017 صــورة

طرطــوس،   - الاذقيــة  طريــق  علــى  كورفيــت 
وأخــرى مــن طــراز مرســيدس G class األملانية 
 XJ موديــل 2018، وثالثــة مــن طــراز جاكــوار
أخــرى  وســيارة   ،2017 موديــل  البريطانيــة 
 ،2019 SVR مــن طــراز رانــج روفــر بــودي كيــت
املجموعــة،  ذات  ونشــرت  الصنــع  بريطانيــة 
وملبورغينــي  فيــراري  ســيارات  مــن   

ً
أســطوال

اإليطاليتــن مــن املوديــات الحديثــة، والتــي 
تحظــر عقوبــات االتحــاد األوروبــي املفروضة 
علــى النظــام الســوري فــي 9 مايو/أيــار 2011 
فــي بندهــا الخامــس تصديرهــا إلــى ســورية، 

وتنــص علــى منــع دخــول »الســلع الكماليــة« 
التــي فصلهــا قانــون العقوبــات االقتصاديــة 
املــواد  عشــرات  وتشــمل   11 رقــم  باملــادة 
القانونيــة التــي تحمــل أرقامــا، كل رقــم منهــا 
يعــّرف إحــدى الســلع الكماليــة، وجــاء فــي رقم 
ه »من الســلع الكمالية املركبات الفاخرة 

ّ
16 أن

أو  الجــو  أو  األرض  علــى  األشــخاص  لنقــل 
حالــة  وفــي  ملحقاتهــا؛  عــن  فضــا  البحــر، 
الســيارات الجديــدة، إذا كانــت أســعار البيــع 
تتجــاوز 25 ألــف يــورو؛ فــي حالــة اســتخدام 
املركبــات يتــم اعتبارهــا كماليــة فــي حــال كان 
هــا 

ّ
ســعرها يزيــد عــن 15 ألــف يــورو«، كمــا أن

الســورية،  االقتصــاد«  »وزارة  قــرار  تخالــف 
قــت اســتيراد الســيارات الحديثة منذ 

ّ
التــي عل

االقتصــاد  وزيــر  اّكــده  مــا  وهــو   ،2013 عــام 
الخليــل  ســامر  النظــام  حكومــة  فــي  الســابق 
إجــازات  أي  تمنــح  لــم  الــوزارة  »إن   :

ً
قائــا

استيراد للسيارات منذ 2013« حسبما نقلت 
عنــه صحيفــة الوطــن املحلية في 15 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017.
 

كيف تدخل المنتجات 
الفاخرة إلى سورية؟

املنتجــات  تدخــل  العقوبــات  مــن  الرغــم  علــى 
مثــل  وســيطة  شــركات  عبــر  إّمــا  الفاخــرة، 
مــن  شــراؤها  يمكــن  التــي  إيماتيــل  هواتــف 
ثــم  لبنــان  إلــى  ونقلهــا  أوروبيــة  أســواق 
ســورية، أو بشــكٍل مباشــر عــن طريــق تّجــار 
وشركات لبنانية يلعبون دور واجهة الشراء 
وإدخالها إلى سورية، بحسب الكريم، والذي 
النظــام  علــى  قيصــر  قانــون  تأثيــر  أن  يــرى 
والعســكرية  السياســية  وحاشــيته  الســوري 
واالقتصادية »صفر« ألن هؤالء قادرون على 
رفعــت  بينمــا  متــى شــاؤوا،  العقوبــات  كســر 
العقوبــات كلفة الســلع، وهــو ما زاد من أرباح 

التّجار الكبار، وباملقابل تضّرر املدنيون.
ورصدت »العربي الجديد« بعض االختافات 
فــي أســعار الســلع األساســية فــي دمشــق بــن 
»قانــون  تطبيــق  قبــل  الحالــي  العــام  مطلــع 
قيصر« واليوم، إذ بلغ سعر كيلو األرز 5000 
ليــرة، بينمــا كان ســعره مطلــع هــذا العام 850 
ليــرة، وســعر كيلــو الســّكر 2800 ليــرة، وكان 
 15 الزيتــون  زيــت  وكيلــو  ليــرة،   650 ســعره 
ألفــا وكان ســعره 3300 ليــرة، وكيلــو الســمن 
وليتــر   ،4200 والعــدس   ،11000 النباتــي 
الصغيــرة  الــن  وعبــوة  ليــرة   1100 الحليــب 
كــرم  الدكتــور  يصفــه  مــا  وهــو  ليــرة،   2000
شــعار، الباحث في معهد الشــرق األوســط في 
واشــنطن، بالتأثيــر غيــر املباشــر للعقوبــات 
تدفــع  العقوبــات  أن  موضحــا  االقتصاديــة، 
املســتثمرين إلــى التخلــي عن الليرة الســورية 
واســتبدالها بعمــات أجنبيــة أكثــر اســتقراًرا 
بســبب تزايــد التضخم وتراجــع قيمة العملة، 
مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ســعر الصــرف وزيــادة 
أســعار الــواردات، بمــا في ذلــك األدوية واملواد 

الغذائية املستثناة من العقوبات.
وأضــاف شــعار أن إدخــال بعــض الســلع عبــر 
مــن  العقوبــات  إفــراغ  يعنــي  ال  أخــرى  دول 
مضمونهــا بشــكل كامــل، قائــا: »لطاملــا كان 
ــا فــي غالبيــة 

ً
التحايــل علــى العقوبــات ممكن

دول العالم، لكن بتكلفة كبيرة تزيد من سعر 
السلع وهو ما يدفع الفقراء ثمنه«.

2021(، ويفوق ســعر البيع في ســورية السعر 
يبلــغ 799  والــذي  آيفــون 12  لهاتــف  العاملــي 
دوالرا، وآيفــون 12 بــرو 999 دوالرا، وآيفــون 
12 بــرو ماكــس 1199 دوالرا حســبما حّددتــه 

شركة  آبل على موقعها. 
وبينمــا أعلنــت الشــركة عــن هاتفهــا الجديــد 
أكتوبــر   13 بتاريــخ  الرســمي  موقعهــا  علــى 
ر في األسواق في 

ّ
ه سيتوف

ّ
 أن

ً
الفائت، موضحة

30 من ذات الشهر، لكن شركة إيماتيل طرحته 
في دمشــق بـ 25 أكتوبر، أي قبل طرحه عاملًيا 
ــه »يطــرح فــي ســورية 

ّ
بخمســة أيــام، مؤكــدة أن

األجهــزة  »جميــع  وأن  عربيــة«،  دولــة  كأول 
بكفالــة  األصليــة  بالنســخ  أصــواًل  مســتوردة 
فقــط  ســاعات  عــّدة  وبعــد  املميــزة«،  إيماتيــل 
: »ننفرد من 

ً
أعلنــت الشــركة نفاد الكمية قائلــة

جديد بتوفير دفعة جديدة من الهاتف نفســه 
وبنســخة الخطــن وســيتم بــدء البيــع ابتــداًء 
الصــاالت«،  جميــع  فــي  أكتوبــر   27 يــوم  مــن 
وهــو مــا يعتبــره الباحــث االقتصــادي يونــس 
الدوليــة  العقوبــات  أن  علــى  دليــا  الكريــم، 
وداعميــه  الســوري  النظــام  علــى  املفروضــة 
مــن قبــل االتحــاد األوروبــي، ووزارة الخزانــة 
 علــى األســد 

ّ
ــرت فــي كل شــيء إال

ّ
األميركيــة، أث

وداعميــه، القادريــن على كســر هــذه العقوبات 
عبر إدخال كل املعدات واألدوات والسلع التي 

يحتاجونها وقتما شاؤوا.
ويبدو األثر الســلبي الواضح للعقوبات على 
قدرتهــم  عــدم  زيــادة  فــي  الســورين،  غالبيــة 
علــى تحصيــل قــوت يومهم وارتفاع األســعار 
علــى  الطلــب  زيــادة  بســبب  جنونــي  بشــكٍل 
الســلع األساسية فيما انخفضت قيمة الليرة 
الســورية لتعــادل وفــق الســعر الحالــي 3900 
كانــت  أن  بعــد  الواحــد،  الــدوالر  مقابــل  ليــرة 
1500 ليــرة قبــل إقــرار »قانــون قيصــر لحماية 
الحياة املدنية« بحســب موقع »الليرة اليوم« 

املتخّصص بمراقبة حركة الليرة السورية.
مــع  يتزامــن  الليــرة  ســعر  تدهــور  أن  الافــت 
إحجام النظام السوري عن االستيراد بحسب 
مــا ذكــر رئيــس الوزراء حســن عرنوس في 20 
أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، خــال جلســة 
مجلــس الــوزراء  إلقــرار موازنــة 2021، مشــيًرا 
إلى ضرورة ضبط اإلنفاق وتوجيه اعتمادات 
الدعم االجتماعي ملستحقيها بالشكل األمثل، 
وهو ما يتناقض مع ما رصده معّد التحقيق 

9.3 ماليين شخص 
في سورية يعانون 

من انعدام األمن 
الغذائي

خسرت الليرة 
السورية أكثر من 

نصف قيمتها منذ 
بداية العام الجاري

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

)Getty( الحرب عمقت الفوارق الطبقية بشكل هائل في سورية



عمر المرابط

ــا وتـــركـــيـــا  ــرنـــسـ ــل بـــــن فـ ــبـ ــحـ ــــد الـ لـــعـــبـــة شـ
الرئيس  ومــن جديدها تصريح  مستمرة، 
الخامسة  القناة  على  مــاكــرون،  الفرنسي، 
مــارس،  آذار/   23 الــثــاثــاء  يــوم  الفرنسية 
ر فيه من محاوالت أنقرة التدخل 

ّ
والذي حذ

في االنتخابات الرئاسية الفرنسية املقبلة 
ســنــة 2022، وهـــو اتـــهـــام، عــلــى الـــرغـــم من 
يقوله  أدنــى تهجما مما  يبقى  خــطــورتــه، 
ــذي يـــعـــرب عـــن قلقه  ــ ــــام الــفــرنــســي الـ اإلعــ
الــشــديــد مـــن مـــحـــاوالت الــرئــيــس الــتــركــي، 
أردوغـــــــــان، إعــــــادة أمـــجـــاد اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة، وتــزعــم الــعــالــم اإلســـامـــي في 
كبيرا،  تهديدا  يعتبر  ما  الــغــرب،  مواجهة 

وجب التصّدي له وإيقافه عند حّده.  
»أردوغان.. السلطان الذي يتحّدى أوروبا« 
القناة  الــذي خّصصته  البرنامج  اســم  هو 
الــخــامــســة الــعــمــومــيــة الــفــرنــســيــة للحديث 
عــن الــرئــيــس الــتــركــي، والـــذي فــي معرضه 
تــحــدث مـــاكـــرون عــن عــاقــة بـــاده بتركيا 
ــيـــســـهـــا، مــتــهــمــا األخــــيــــر بــمــحــاولــة  وبـــرئـ
مشيرا  ــا،  ــ أوروبــ إلـــى   )entrisme( الــتــســلــل 
التدخل في الشؤون  إلى  إلى ميول تركيا 
أوروبـــــــا، وزعـــزعـــة اســـتـــقـــرارهـــا، بـــدعـــم ما 
ــيــــاســــي« وتـــمـــريـــر  ســــمــــاه »اإلســـــــــــام الــــســ
مــغــالــطــات جــّمــة أّدت إلـــى تــأجــيــج كراهية 
فــرنــســا فـــي الــعــالــم اإلســـامـــي، زاعـــمـــا أنــه 
للرسول  املسيئة  الرسومات  قط  يدعم  لم 
صلى الله عليه وسلم، ولكنه دافع فقط عن 

خليل العناني

ثـــّمـــة تـــقـــارب ال تــخــطــئــه الـــعـــن بـــن مصر 
ــا يـــعـــود إلــى  وتـــركـــيـــا. لـــم يـــبـــدأ اآلن، وإنـــمـ
ــــي، حــــن تـــبـــادل  ــــاضـ ــول املـ ــلــ ســبــتــمــبــر/ أيــ
الـــطـــرفـــان إشــــــــاراٍت لـــجـــّس الــنــبــض بــشــأن 
إمكانية فتح حوار على املستوين، األمني 
القضايا  بعض  ملعالجة  واالســتــراتــيــجــي، 
الــعــالــقــة، مــثــل املــســألــة الليبية ومــلــف غــاز 
شـــرق املــتــوســط. وقـــد بـــدأ الـــحـــوار بالفعل 
ــاراتــــي، حــســب  ــبــ ــتــــخــ ــلـــى املـــســـتـــوى االســ عـ
ــا، وتـــــم عــقــد  ــقــ ــا فــــي األخــــبــــار الحــ ــرأنــ ــا قــ مــ
أكــثــر مــن جلسة ولــقــاء على مـــدار الشهور 
املــاضــيــة، كــان أولــهــا مــن خــال السفارتن 
املصرية والتركية في الجزائر. وقد صدرت 
تصريحاٌت عديدة، خصوصا من الجانب 
التركي، على مدار الشهور املاضية، سواء 
من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، 
أو وزير خارجيته، مولود جاووش أوغلو، 
ـــر عــلــى الــرغــبــة فـــي تــبــريــد الــعــاقــات 

ّ
تـــؤش

التوتر واالحتقان  مع مصر وتقليل حجم 
بينهما. 

ــم مـــن أن الـــنـــظـــام املـــصـــري لم  ــرغـ وعـــلـــى الـ
يــبــادل الــجــانــب الــتــركــي الــلــغــة واإلشــــارات 
تــطــورات  ثــّمــة  أن  إال  علني،  نفسها بشكل 
ــدثـــت خــلــف  ــبــــدو، قــــد حـ ــا يــ ــتــــة، عـــلـــى مــ الفــ
الجاري،  العام  بداية  منذ  املغلقة  األبـــواب 
فـــي الــعــاقــة بـــن الــبــلــديــن، ســـاعـــدت فيها 
التي حدثت  التغيرات اإلقليمية والدولية 
عــلــى مـــدار األســابــيــع املــاضــيــة، فــمــن جهة 
التي  الخليجية  املصالحة  أولــى، ساعدت 
جرت في الخامس من يناير/ كانون الثاني 
املــاضــي فــي مــديــنــة الــعــا الــســعــوديــة، في 
بشكل  اإلقليمي  االستقطاب  حالة  تهدئة 
عام، وهو ما انعكس، بشكل أو بآخر، على 
سياسة املحاور التي تعيشها املنطقة منذ 
بـــدايـــة الــربــيــع الــعــربــي قــبــل حـــوالـــي عشر 
سنوات. ومن جهة أخرى، دفعت التحوالت 
في البيت األبيض دواًل كثيرة في املنطقة 
إلــــى ضــــــرورة إعــــــادة الـــتـــمـــوضـــع، وإعـــــادة 
بحدوث  يسمح  بشكٍل  األولــويــات  ترتيب 
بعض التغّيرات في سياساتها ومواقفها 

خليل بن الدين

مــــا إن تـــظـــهـــر الـــنـــائـــب الـــتـــونـــســـيـــة، عــبــيــر 
مــــوســــي، إال ويــســبــقــهــا صـــوتـــهـــا املــــــدوي. 
الفضاء،  على  السيطرة  مــن خاله  تــحــاول 
الحقيقي منه داخل البرملان، أو االفتراضي 
ــائــــط  ــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات ووســ ــ ــاشـ ــ عـــبـــر شـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ال يهنأ لها بــال إال 
بــقــيــادة أنــصــارهــا فــي الــحــزب الــدســتــوري 
الحر )ترأسه منذ 2016( بالصراخ والعويل 
ونصب خيم االعتصامات، وال هدف لديها 
إال محاربة »اإلسامين«. وجديد غزواتها، 
اقــتــحــام مـــقـــّر اتـــحـــاد عــلــمــاء املــســلــمــن في 
العاصمة التونسية، حيث طالبت بإغاقه 
أن  واتهمته بنشر »اإلرهـــاب«. ليس غريبا 
ى الحزب الدستوري الحر، سليل حزب 

ّ
يتبن

»املنحل«  الديمقراطي  الدستوري  التجمع 
)حــزب زين العابدين بن علي( هذا املنطق 
ــقــــابــــي، فــالــخــصــومــة األيـــديـــولـــوجـــيـــة  االنــ
يــقــودهــا مــنــطــق الـــثـــأر. ال ُيــنــكــر أحــــد على 
عــبــيــر مـــوســـي، ومــــن ســــــاروا فـــي ركــابــهــا، 
خــصــومــتــهــم مـــع اإلســـامـــيـــن، فــتــلــك قصة 
والقناعات،  السياسة  أمـــور  فيها  تــتــداخــل 
تأسيس  إلــى  الخصومة  تتحول  أن  ولــكــن 
ممنهج لصّب زيت الخاف على النار، فذلك 
ويدفع  الفتنة،  نــار  ُيــذكــي  مــشــروع خطير، 
تونس إلى مجاهيل الفوضى، والتدخات 

األجنبية.
ــد تــــصــــّرفــــات مــــوســــي ورفــــاقــــهــــا إلـــى  ــيـ ــعـ ـ

ُ
ت

ــة أيـــــضـــــا ســــــــــؤال الـــــــجـــــــدوى مــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الــ
ــام  ــكـ ــتـ ــبـــح االحـ دولـــــــة الــــقــــانــــون، حــــن ُيـــصـ
 مـــن أحـــكـــام الــقــضــاء 

ً
إلــــى االشـــتـــبـــاك بـــديـــا

والـــعـــدالـــة، فــقــد رفــــض الـــقـــضـــاء الــتــونــســي 
ــــوى اســتــعــجــالــيــة تـــقـــّدمـــت بــهــا مــوســي  دعـ
قبل  املسلمن  علماء  اتــحــاد  أنشطة  لــوقــف 
الحر  الدستوري  الحزب   

َ
يــرض أشهر، ولــم 

أمام  االعتصام  إلــى  أتباعه  بالقرار، فجمع 
السلطات  الضغط على  االتــحــاد. جــاء  مقر 
ــــورة اتـــهـــاٍم  ــذه املــــــّرة، فـــي صـ الــتــونــســيــة، هــ
بــتــواطــئــهــا مــع اإلســامــيــن، فــتــدخــل قــوات 
 االشــــتــــبــــاكــــات بـــــن أنـــصـــار 

ّ
األمــــــــن لــــفــــض

»الدستوري الحر« و»ائتاف الكرامة« الذي 
جــاء أنــصــاره لــلــدفــاع عــن مقر االتــحــاد هو 
انتصار لإلسامين في نظر الدستورين.

وتصدر  الواجهة  عن  موسي  عبير  تبحث 
فيه  تتقمص  غالبا.  بافتعاله  ولــو  الحدث، 
باالستبداد.  غيرها  وتتهم  الضحية،  دور 
ــوز املـــــاضـــــي، حـــالـــت  ــمــ ــيــــو/ تــ ــــي 20 يــــولــ فـ
هـــا فــي مــجــلــس الـــنـــواب دون إلــقــاء  وزمـــاَء
رئــــيــــس املـــجـــلـــس راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي كــلــمــة 
الدستوري  الحزب  كتلة  بــدأت  القبة.  تحت 
البرملان،  داخــل  باعتصام  نائبا(   16( الحر 
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة الـــغـــنـــوشـــي. بــدا 
مألوف،   سياسيا غير 

ً
املشهد يومها عما

ولــكــنــه أصـــبـــح مـــقـــبـــواًل فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
استثناًء  شكلت  التي  الحديثة،  التونسية 
ـــيـــهـــا نــهــج 

ّ
ــي الـــخـــريـــطـــة الـــعـــربـــيـــة بـــتـــبـــن ــ فـ

املشاركة وعدم إلغاء اآلخر.
الدستوري  الحزب  زعيمة  تحّركات  تصّب 
ــــاالت الــتــي  ــتـ ــ الـــحـــر فـــي نــهــر األزمــــــة واالخـ
ــــس. يـــعـــيـــش أهــــــل الـــيـــســـار  ــونـ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا تـ
والعلمانيون أيضا حالة استنفار قصوى، 
ــة ال يـــضـــّم  ــرنــ ــعــــصــ فـــطـــريـــق الــــحــــداثــــة والــ
اإلســامــيــن. وال يختلف أولــئــك كــثــيــرًا في 
ذلـــك مـــع األنــظــمــة الــعــربــيــة املــســتــبــدة الــتــي 
ثارت الشعوب ضدها، بل ال يجدون حرجا 
في دعــم ثــورات مضاّدة تقمع اإلسامين، 

وترميهم في السجون واملعتقات.
فـــي املـــقـــابـــل، لــإلســامــيــن مـــيـــراث آخــــر من 
الــخــيــبــات، فــمــنــحــة الــحــكــم الـــتـــي أتــاحــتــهــا 
محنٍة  إلــى  تحولت  التونسية  الــثــورة  لهم 

حرية التعبير. وكانت حرية التعبير هذه 
القشة التي قصمت ظهر البعير، ووسعت 
ــوة الـــخـــاف بـــن تــركــيــا وفـــرنـــســـا؛ ففي  هــ
وقـــت يــتــبــجــح الــرئــيــس مـــاكـــرون بــالــدفــاع 
عنها، يقيدها عند املسلمن بسن قوانن، 
وبفرض مواثيق تحّد من حريتهم الدينية، 
وال  الدينية،  خصوصيتهم  ال  تــراعــي  وال 
تقاليدهم املوروثة، وال حمولتهم الثقافية 
الــتــي تــوارثــوهــا أبـــا عــن جـــد. وفـــي الــوقــت 
فــرنــســا قطعة قماش  تــرفــض  الـــذي  نفسه 
ــام فــي  ــعــ ــي الــ ــدعــ فـــــوق الـــــــــرأس، ُيـــســـقـــط املــ
بــاريــس، وبــحــجــة  احــتــرام حــريــة التعبير  
»الجسدي«، دعوى تسعة نواب برملانين 
ماسبيرو،  كورين  الفرنسية،  املمثلة  ضد 
وأظهرت  املــتــرهــل،  جسدها  فضحت  التي 
املشاهدين، من دون حشمة  أمــام  عورتها 
أو حياء، في حفل توزيع جوائز سيزار في 

باريس  يوم  15 مارس/ آذار الجاري.
لــم َيــــُرق لــلــرئــيــس مـــاكـــرون دفــــاع الــرئــيــس 
أردوغــــــــــــــــان عــــــن مـــســـلـــمـــي فــــرنــــســــا وعــــن 
مقدساتهم، ولم تعجبه تدخاته ووقوفه 
طات فرنسا فــي  أكثر مــن بلد،  

ّ
ضــد مخط

ولم يستسغ سرعة هزيمة أرمينيا بسبب 
الــتــدخــل الــتــركــي. وبــمــا أن نــقــاط الــخــاف 
كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة، يــظــهــر تــوجــس فرنسا 
الكبير مــن تركيا، ومــن عــودة قوتها، فإن 
ــهـــدا خـــال  ــأل جـ ــ الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لــــم يـ
انــعــقــاد مؤتمر االتــحــاد األوروبــــي، يومي 
ــذي  ــ والـ ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ آذار  مـــــــارس/  و26   25
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــه وزيــ ــّدم خـــالـ ــ قــ

تركيا تمتلك فــي دول االتــحــاد األوروبـــي 
يــــدا طـــولـــى، عــبــر جــالــيــة قــويــة ومــنــظــمــة، 
ساهمت في التطور العلمي واالقتصادي 
لــوطــنــهــا األم، وحــقــقــت نــجــاحــاٍت امــتــدت 
مــن كــرة الــقــدم إلــى البحث العلمي مــرورا 
ــارة،  ومـــــا مــخــتــرعــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة والـ
الــلــقــاح  األملــانــي ضــد كــورونــا إال نموذج 
نجاح يبرز مدى التوغل التركي وفاعليته 
فـــي أوســـــاط املــجــتــمــعــات  األوروبــــيــــة، إن 
بــطــريــقــة فـــرديـــة أو بــطــريــقــة مــنــظــمــة، من 
خال جمعيات عديدة  ذات صبغة دينية 

أو ثقافية أو رياضية أو غيرها، من دون 
الرمادية«  »الذئاب  الحديث عن مجموعة 
التي حلتها فرنسا في 4 نوفمبر/ تشرين 

الثاني املاضي.
وبالفعل، تحرص الجمعيات التركية على 
املجتمع  أوســاط  في  واملشاركة  املساهمة 
املـــدنـــي، فـــي املـــجـــال الــســيــاســي بــالــتــأثــيــر  
ــي املـــجـــال  ــ ــبـــاشـــر أو غـــيـــر املـــبـــاشـــر، وفـ املـ
الديني والثقافي من خــال  سهرها على 
واستطاعت   اإلسامية.  املــراكــز  من  مئات 
الــوصــول إلـــى رئــاســة  املــجــلــس الفرنسي 
للديانة اإلسامية، والتأثير بقوة داخله. 
في  فرنسا  فــي  التركية  الجالية  وتنتظم 
ي 

ّ
املجال الديني، تحت لواء منظمتي »مل

غوروش« التي أسسها نجم الدين أربكان 
أملــانــيــا، وتــحــت مظلة »لجنة تنسيق  فــي 
املــســلــمــن األتـــــــراك فـــي فـــرنـــســـا« الــقــريــبــة 
وقد  التركي.  والتنمية،  العدالة  حــزب  من 
»ميثاق  على  التوقيع  املنظمتان  رفضت 
املـــبـــادئ  لــإلســام فــي فــرنــســا«، فــي تحدٍّ 
رفض  وفــي  الفرنسية،  للسلطات  صـــارخ 
تـــــام لـــلـــتـــوجـــهـــات الـــســـلـــطـــويـــة لــلــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة الـــحـــالـــيـــة، مـــا حــــدا بـــهـــذه إلــى 
الـــقـــيـــام بــشــيــطــنــتــهــمــا واتــهــامــهــمــا بــعــدم 
احـــتـــرام مـــبـــادئ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، 
وتقديم املصالح الخارجية على املصالح 

الوطنية.
وتختتم  مــاكــرون،  بالرئيس  املقالة  بــدأت 
بوزير داخليته دارمنان الذي احتج بقوة 
ــلـــدي ملــديــنــة  ــبـ عـــلـــى تـــصـــويـــت املـــجـــلـــس الـ

ســـتـــراســـبـــورغ يــــوم االثـــنـــن )22 مــــارس( 
ــــورو  ــا 2.5 مـــلـــيـــون يـ ــ ــــدرهـ قـ عـــلـــى مـــنـــحـــة 
لــبــنــاء مسجد أيـــوب ســلــطــان الـــذي تسهر 
على  متأسفا  تــركــيــة،  جمعية  بنائه  على 
عــدم دخـــول »قــانــون مــحــاربــة االنفصالية 
اإلســــامــــويــــة« حــيــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد. وأمـــر 
سلطات املنطقة بفتح  قضية أمام القضاء 
اإلداري لوقف تنفيذ قرار البلدية، بدعوى 
ع 

ّ
توق لــم  منظمة  تحت  الجمعية  انــضــواء 

على ميثاق املبادئ، وتدافع عن »اإلســام 
الــســيــاســي« حــســب قـــولـــه، ضـــاربـــا عــرض 
الجهة،  املطبق في هذه  بالقانون  الحائط 
ويـــســـمـــح بـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
عكس باقي التراب الفرنسي، كونها كانت 
ــان ســن  ــ ــ إّبـ خـــاضـــعـــة ألملـــانـــيـــا ســـنـــة 1905 

قانون العلمانية الفرنسي.
قدم  املساجد على  تعاَمل  أن  الوزير  يأبى 
املساواة قانونيا كما تعامل الكنائس التي 
املقّدمة.  املــنــح  مــن  األســـد  تحظى بنصيب 
الستكمال  اليتيمة  املــنــحــة  هـــذه  ويــرفــض 
بــنــاء مــركــز إســامــي تــوقــف بــنــاؤه مــن قلة 
ــال، مـــع مــنــع اإلعـــانـــات  ــحـ املــــال وضــعــف الـ
الــخــارجــيــة، فــي مــشــهــد يــلــخــص علمانية 
فرنسا التي تكيل بمكيالن، لكنه يوضح 
صلب أزمة العاقة بن غريمن تاريخين، 
فـــا تــركــيــا نــســيــت مـــعـــاهـــدة ســيــفــر سنة 
1920 التي فككت اإلمبراطورية العثمانية، 
فــرنــســا يناسبها شــفــاء رجـــل أوروبـــا  وال 

املريض وقوته.
)كاتب مغربي في باريس(

 – املصري  التقارب  اتضح  وقــد  اإلقليمية. 
األسابيع  في ملفن مهمن خــال  التركي 
ــع الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا،  املـــاضـــيـــة: الـــوضـ
وغـــاز شـــرق املــتــوســط. فــلــم يــكــن للتسوية 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا أن تــنــجــح، وتــخــرج 
الــبــاد مــن »عــنــق الــزجــاجــة« بـــدون وجــود 
ــى مـــن الـــتـــوافـــق املـــصـــري الــتــركــي  ــ حـــد أدنـ
حولها، خصوصا أن الطرفن كانا، وربما 
ال يــــــزاالن، يــدعــمــان الــطــرفــن الــرئــيــســيــن 
فــي الــصــراع، ســـواء جبهة الــلــواء متقاعد 
أو حكومة  ليبيا،  شــرق  فــي  خليفة حفتر 
في  الــســّراج  فايز  بقيادة  السابقة  الــوفــاق 
طــرابــلــس. لـــذا لــم يــكــن مــفــاجــئــا أن يــرّحــب 
مسؤولو البلدين بالتطورات التي حدثت 
في ليبيا أخيرا، وهو ما انعكس إيجابيا 
على الصراع األهلي الدائر هناك منذ أكثر 
من سبعة أعوام. وفي ما يخص ملف غاز 
 
ً
شـــرق املــتــوســط، كــانــت الــقــاهــرة حــريــصــة
على عدم الدخول على خط النزاع التركي 
– الــيــونــانــي حـــول التنقيب عــن الــغــاز في 
ترسيم  ما يخّص  وكذلك  املتوسط.  شــرق 
املــنــاطــق االقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــن أنقرة 
وأثــيــنــا. وهـــو مــا فهمته أنــقــرة بــاعــتــبــاره 
ساهم في 

ُ
ت القاهرة،  نية من  بــادرة حسن 

تــعــزيــز مــنــاخ الــثــقــة بــن الــطــرفــن، وتــدفــع 
مسار العاقات بن البلدين إلى األمام. وإذا 
البداية  فــي  البلدين  بــن  املــحــادثــات  كانت 
على املستوى االستخباراتي، فقد انتقلت 
اآلن كــي تشمل مــلــفــاٍت أخـــرى اقــتــصــاديــة 
ــا، فقد  ــا ســيــاســيــة أيـــضـ ــمـ ــة، وربـ ــاريـ وتـــجـ
تــواتــرت األنــبــاء عــن طلب أنــقــرة، قبل عدة 
أيــام، من القنوات املصرية املعارضة التي 
 من تركيا »ضبط« خطابها اإلعامي، 

ّ
تبث

يتم  التي  االنــتــقــادات  مــن جرعة  والتقليل 
تــوجــيــهــهــا لــلــنــظــام املــــصــــري، وتـــحـــديـــدًا 
لــلــجــنــرال عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وهـــو ما 
 آخر على التقارب بن 

ً
فّسره بعضهم دليا

مصر وتركيا. في الوقت نفسه، يتم تداول 
أنباء غير مؤكدة عن زيارة قام بها رئيس 
ــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة،  جـ
اللواء عباس كامل، لتركيا من أجل تنسيق 
الثنائية، والتباحث بشأن  العاقات  ملف 

في أوقات كثيرة. أزمات سياسية متتالية، 
حـــكـــومـــات تــســقــط الــــواحــــدة تــلــو األخـــــرى. 
ال يستقيم األمــــر لــحــكــومــة حــتــى تــجــد من 
يضع لها العصا في العجلة. يركز خصوم 
حركة النهضة كثيرًا على أزماتها الداخلية 
وانــقــســامــاتــهــا، فــهــي لــم تــوفــق، فــي أحــيــان 

كثيرة، في اختياراتها وتحالفاتها. 
غلبة األزمــة على تونس جــاءت اقتصادية 
واملــــوارد  كــبــيــرة،  املعيشية  فالكلفة  أيــضــا، 
باالرتفاع.  آخــذة  البطالة  وأرقــام  شحيحة، 
ــفـــاع تــســريــح الــعــمــال في  783% نــســبــة ارتـ
تونس خال عام 2020 مقارنة بعام 2019. 
رقــم صــادم ال محالة، تقول وزارة الشؤون 
االجتماعية إنه أعلى نسبة عطالة تسجلها 
التسريح  لــم يشمل  تــونــس عــلــى اإلطـــــاق. 
قــطــاعــات الــســيــاحــة والــخــدمــات فــقــط، وإن 
كانت األكثر تضّررًا، فأزمة فيروس كورونا 
أتـــت عــلــى أخــضــر الــســيــاحــة ويــابــســهــا. بل 
االجتماعية  الـــشـــؤون  وزارة  تــقــريــر  كــشــف 
عــن فــقــدان قــطــاعــات أخــــرى مــوظــفــيــهــا، من 
واملابس  النسيج  صناعة  قطاعات  بينها 
والـــصـــنـــاعـــات املــيــكــانــيــكــيــة واإللــكــتــرونــيــة 
البناء  مــواد  إلــى جانب صناعة  والغذائية 

والخشب.
ــارات، إلــى  ــيــ ــتــ تـــداعـــت األحــــــــزاب، مـــن كـــل الــ
ــر عــلــى  ــ ــريـ ــ ــي صـــــــــراع مـ ــ ــد الـــــــشـــــــارع فــ ــشــ حــ
االنتخابات،  صناديق  تحسمه  لم  السلطة 
وال الــتــفــاهــمــات املــرحــلــيــة والـــتـــنـــازالت، وال 
إلــى تحالفات هجينة  أّدت  الــتــي  املــفــاجــآت 
الــبــرملــان، أّدت، حــالــيــا، إلــى أزمــة  تحت قبة 
بــن الــرئــاســة والــحــكــومــة والــبــرملــان، زادهــا 
الشد  ق، وحالة 

َّ
املعل الحكومة  تعقيدًا حال 

والجذب التي ُيمارسها رئيس الجمهورية 

وتركيا،  االتــحــاد  عاقة  تطور  عــن  تقريرا 
ــــي عــريــض مناهض  إليـــجـــاد تــكــتــل أوروبــ
والتــخــاذ  املتشعبة،  الــتــركــيــة  للطموحات 
ــد، واالتـــــفـــــاق عــلــى  ــ ــوحـ ــ ــلـــب ومـ مــــوقــــف صـ
إجراءات  سياسية واقتصادية. وذلك كله 
على الرغم من تصريحات السفير التركي 
فـــي فـــرنـــســـا، والـــتـــي تــمــيــل إلــــى الــتــهــدئــة، 
العاقات مع فرنسا  إلــى تحسن  وتهدف 
وأوروبـــــا، فــي مسعى إلـــى إغـــاق جبهات 
»تناحرية« أضّرت وتضر بمصالح أنقرة 
ــة  قد  ــزلـ االســتــراتــيــجــيــة، وتـــفـــاديـــا ألي عـ
تفرضها القوى الغربية، سيما مع  تغير 
ــة، فــالــرئــيــس  ــيـ ــارجـ ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــا الـــخـ
ــيـــركـــي، بــــايــــدن، قـــد ال يــســمــح لــتــركــيــا  األمـ
بــمــا ســمــح بــه لــهــا ســلــفــه الــرئــيــس تــرامــب 
وسياسته  القائمة على  مبدأ »أميركا أوال 

وعدم التدخل الخارجي«.
تــركــيــا الـــتـــي تـــعـــّرض اقــتــصــادهــا لــهــزات 
عنيفة، ومــن ذلــك تــهــاوي عملتها أخــيــرا، 
يــرغــب خــصــومــهــا فــي تــركــيــعــهــا، بإيجاد 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة داخـــلـــيـــة،  ــ أزمــ
ها تعجل بسقوط »السلطان« وإرجاع 

ّ
لعل

تـــركـــيـــا إلـــــى ســــابــــق عـــهـــد كــــانــــت شــرطــي 
حراسٍة يحرس أبــواب أوروبــا ويستنجد 
بها ملساعدته،  لكنها حققت، في العقدين 
ــريـــن، مـــن اإلنــــجــــازات االقــتــصــاديــة  ــيـ األخـ
ــيـــة مــــا جــعــلــهــا مـــحـــل تـــواطـــؤ  ــيـــاسـ والـــسـ
ــرضــي 

ُ
دولــــي، لــكــبــح انــطــاقــتــهــا الــتــي ال ت

بــلــوغــهــا  ولــلــحــيــلــولــة دون  مــنــافــســيــهــا، 
أن  بيد  مناوئيها.  مضجع  تقض   

ً
مــرتــبــة

التعاطي مع ملف جماعة اإلخــوان  كيفية 
املسلمن وقياداتها املوجودة في تركيا.

وأيــضــا، يبدو أن الــتــطــورات فــي العاقات 
املصرية - التركية ترتبط، بشكل أو بآخر، 
بحركة دبلوماسية قطرية نشطة لوحظت 
على مـــدار األســابــيــع املــاضــيــة، تــهــدف إلى 
تــحــريــك املــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة، بما 
يساعد في تقليل التوترات والخافات في 
املنطقة، خصوصا بن الدول الكبرى، مثل 
إذا ما  يــكــون مفاجئا  مصر وتــركــيــا. ولــن 
كان هناك دور قطري ما في تذويب جليد 
وأنــقــرة، بما ساهم  القاهرة  العاقات بن 
في دفعها إلى إحــراز بعض التقّدم وبناء 
الــثــقــة بـــن الـــطـــرفـــن، تــمــهــيــدًا الســتــعــادة 
منذ  بينهما  املنقطعة  الرسمية  العاقات 
انقاب  عــام 2013 بسبب تداعيات  أواخــر 

»3 يوليو«.
بــيــد أن كــل هـــذه الــتــطــورات ال تـــزال ضمن 
دائــرة »جــّس النبض« بن البلدين. وهي، 
على الرغم من أهميتها وتطورها الافت، 
ال تــــزال ضــمــن اإلطـــــار الــتــكــتــيــكــي، ولــيــس 
املبكر  مــن  أخـــرى،  بكلماٍت  االستراتيجي. 
الحديث عن حدوث تحّول استراتيجي في 
مواقف كا البلدين تجاه بعضهما بعضا، 
أو أن تطبيع العاقات بن البلدين بشكل 

كامل قد بات قاب قوسن أو أدنى. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

قيس سعيد.  في الخطاب السياسي الرائج 
حــــديــــث ال يــنــتــهــي عــــن تــغــلــيــب مــصــلــحــة 
على  التونسي  الشعب  وانتصارات  الوطن 
كــــل املـــصـــالـــح الـــضـــيـــقـــة. تــــتــــوارى كــــل هـــذه 
وراء  اللفظية،  واملحّسنات  الرنانة،  الجمل 
حمات تشويه اآلخر التي تتخذ من أعمدة 
الــصــحــف واســـتـــوديـــوهـــات الــتــلــفــزيــونــات 
واإلذاعــــــات واملـــواقـــع االلــكــتــرونــيــة مسرحا 
اســتــعــراض  إلـــى  أيــضــا  الجميع  لــهــا. يلجأ 
قوة الشارع في مشهديٍة غريبٍة عن العمل 
الديمقراطي، فأروقة البرملان التي ُيفترض 
أن تشهد النقاش السياسي لم تعد تشفي 
الشارع  تجييش  وأصــبــح  الخصوم،  غليل 
السلطة.  رهانا مستباحا في الصراع على 
والشارع ملك للجميع، ولكنه ُيشكل تعبيرًا 
منفلتا عن أزمٍة سياسيٍة بامتياز تشهدها 
تونس، يسخر منها أعداء الثورة، وتشكل 
 مـــاتـــعـــة لـــهـــم، بــيــنــمــا يـــتـــأســـف لــهــا 

ً
ــة ــرجــ فــ

أصدقاء الباد، ففسحة األمل التي منحتها 
الثورة التونسية للشعوب العربية مكسب 
ال تــريــد الــتــفــريــط فــيــه، بــل تــحــاول تقليده، 

والنسج على منواله.
ــزداد الــخــافــات الــســيــاســيــة عــمــقــا، ويطل  تــ
شــبــح االنــــــزالق نــحــو الــعــنــف بـــرأســـه على 
الــــبــــاد بـــســـبـــب الــتــصــعــيــد املـــســـتـــمـــر، بــن 
التيارين اإلسامي والعلماني. سكب قيس 
املــاء على أرضية زلقة برفضه عقد  سعيد 
حوار وطني إال بشروطه، وأولها استقالة 
رئيس الحكومة هشام املشيشي. في مشهد 
إلــى الواقعية،  الــســوريــالــيــة منه  إلــى  أقـــرب 
يعمد سعيد إلــى شــد أعــصــاب الــبــاد أكثر 
مما هــي عليه، يتهم أعــضــاًء فــي الحكومة 
بــالــفــســاد مـــن دون أن يــســمــي األشـــخـــاص 
الــقــضــايــا  يــــحــــّدد  أن  دون  ومـــــن  بــــذاتــــهــــم، 
بعينها. كـــام مــرســل يــقــول بــعــضــهــم، داخ 
فــي تــفــســيــره االتـــحـــاد الــعــام لــلــشــغــل، أكبر 
منظمة نقابية في تونس، فآثر األخذ بزمام 
بـــاألمـــور قــبــل انــفــاتــهــا. قـــدم أمــيــنــه الــعــام، 
نور الدين الطبوبي، مبادرة للتنفيس عن 
األزمـــة العميقة، أعــاد إلــى األذهـــان نجاحه 
فـــي حــلــحــلــة أزمـــــة 2013 الـــتـــي قـــادتـــه إلــى 
نيل جــائــزة نوبل للسام )مــع غــيــره(، لكن 
الرئيس سعّيد رّدها إلى الطبوبي، ممهورة 

بشروط أولها استقالة هشام املشيشي. 
تــــراوح األزمــــة مــكــانــهــا فــي خــضــم الــصــراع 
ــيـــات، بــن  ــــول الـــصـــاحـ املـــحـــتـــدم حـــالـــيـــا حـ
الــرئــاســات الــثــاث )الــجــمــهــوريــة، الــبــرملــان 
والـــحـــكـــومـــة(. ولــــم تــعــدم تــونــس مـــبـــادرات 
ــزأة، أو بــشــروط  الــــحــــوار، ولــكــنــهــا إمــــا مـــجـ
ــلــــهــــا. وقـــــــد اشـــتـــد  ال تـــقـــبـــلـــهـــا األطـــــــــــراف كــ
االقــتــصــاديــة  الـــتـــحـــّديـــات،  وزادت  الـــوضـــع 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأصـــــبـــــح املــــــواطــــــن قــــاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن اإلجـــهـــاد، أو مــن خط 
التونسين  املحامن  عمادة  وجهت  الفقر. 
الفائزة بجائزة نوبل  املنظمات  إلــى  دعــوة 
لــلــســام )اتــــحــــاد الـــشـــغـــل، ومــنــظــمــة رجـــال 
األعمال واملحامن، وهيئة حقوق اإلنسان( 
ــراف عــلــى حـــــوار وطـــنـــي جـــديـــد، في  لــــإلشــ
ســـبـــيـــل حـــلـــحـــلـــة الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة. 
ــى اتـــحـــاد الــشــغــل مـــبـــادرة يـــقـــول إنــه 

ّ
وتــبــن

ــروط مــســبــقــة مـــن جميع  ــدون شــ يــريــدهــا بــ
األطراف، بما فيها رئاسة الجمهورية. فهل 
سُيكتب لــهــذه املـــبـــادرات الــنــجــاح املــأمــول. 
االقتصادية واالجتماعية ال  الباد  ظروف 
السياسية،  التجاذبات  لترف  مجااًل  تترك 
ــات، وتــضــيــيــع الــلــحــظــة  ــل الــــخــــافــ ــيـ ــأجـ وتـ
املناسبة إلطــاق حــوار وطني جــاد، فرياح 
التحّديات الراهنة، عاتية، ومركب تونس ال 
املتاطم، إال بتضافر  البحر  يمكنه تجاوز 

جهود جميع ركابه.
)إعالمي جزائري(

فرنسا وتركيا... لعبة شد حبل ال تنتهي

مصير التقارب المصري التركي

أزمة تونس وخطر االنزالقات

لم يَُرق لماكرون 
دفاع أردوغان عن 

مسلمي فرنسا 
ومقدساتهم، 
ووقوفه ضد 

مخّططات فرنسا 
في أكثر من بلد

لم يكن للتسوية 
في ليبيا أن تنجح 

بدون حد أدنى من 
التوافق المصري 

التركي

رياح التحّديات 
الراهنة، عاتية، 

ومركب تونس ال 
يمكنه تجاوز البحر 

المتالطم، إال بتضافر 
جهود جميع ركابه

آراء

ميشيل كيلو

كان بهيجًا، ومفاجئًا، ويبعث على التفاؤل، مشهد ماليني السوريني في مظاهراتهم 
وللوحدة  للحرية  يهتفون  وهــم  والــجــنــوب،  الشمال  فــي  عــديــدة،  مناطق  عّمت  التي 
الوطنية في سورية املستقبل، بعد عشرة أعوام من الصمود األسطوري، على ما 
د، 

ّ
فيها من معاناة، وآالم، وتضحيات، وبطوالت. بيد أن تلك املظاهرات العارمة تؤك

أيضا، أن شعبنا يعيش على األمل، وأن روح الوطنية السورية ما زالت متقدة في 
قلبه، على الرغم من كل ما مر به من أهوال، وأنه أحوج ما يكون إلى قوى حية تمثله، 
وتعبر عنه، وتدير كفاحه لتحقيق حقوقه. هذه الظاهرة الوطنية عند شعبنا، وعّبر 
إلى موقف مسؤول، وموّحد، يتفق معها، ويواكبها،  فيها عن نفسه، تحتاج منا 
ى 

ّ
فيما أعتقد، أو أحلم، به كرسالة إلى العالم، تفيد بأن زمن االستبداد السوري ول

ــت إلى األبــد، وأن ال أحد يستطيع إنقاذ هذا 
ّ
إلى غير رجعة، وأن سورية األســد ول

فضي إلى شيء، 
ُ
النظام، مهما كانت قدراته، وأن محاولة روسيا )أو إيران( ذلك لن ت

فهي بمثابة قبض ريح، ألن سورية ال يمكن أن تكون إال لشعبها، وملن يرى فيهم 
ضيوفا بشروطه املنفتحة على العالم، وفق قيم الحرية والكرامة والعدالة.

الــواليــات املتحدة،  تــتــحــّرك دول أوروبــيــة عــديــدة، وتــتــحــّرك  الــدولــي،  على الصعيد 
بكونغرسها )مجلسي النواب والشيوخ( وبإدارتها، نحو تدعيم جهدنا وكفاحنا 
خــارج  مــن  نحو قضيتنا،  نحن  نتحّرك  أال  يعقل  فهل  األســـد،  نــظــام  مــن  للتحّرر 
التي سّدت دربنا نحو حريتنا  الحزبية والفئوية والشخصية،  صندوق خالفاتنا 

من ضمن عوامل كثيرة نعرفها جميعنا؟
تلك،  أو  الدرجة  بهذه  وكيانات،  أشخاصا  املسؤولية،  نتحّمل  جميعا  أننا  مفهوٌم 
على  ومخاطرها  عقمها،  البداية،  منذ  ثبت،  ومراهنات  أوهــام  ذلــك شيوع  وضمن 
الجماعي،  التفكير  وغياب  التخطيط،  يأتي سوء  كما  وثورتنا،  وقضيتنا  شعبنا 
والنزعة نحو االستئثار، وغلبة املصالح الشخصية، واالرتهان لهذه الدولة أو تلك. 
وقد أسهمت كل تلك األمور في حرف ثورتنا، أو إزاحتها عن مسارها الصحيح، 
الجولة،  تلو  الجولة  يكسب  أن  النظام  فيها  استطاع  التي  الــدرجــة  إلــى  الصائب،  أو 

سياسيا وعسكريا وعلى الصعيد الدولي، فكانت النتيجة ما نعرف ونرى. 
بصراحة، لن يؤّدي ما يحصل إلى إسقاط اإلسالميني وحدهم، وال الديمقراطيني 
وحدهم وال القوميني وحدهم، وال اليساريني وحدهم. جميع تلك التيارات ستسقط 
في معركة املسؤولية الوطنية، إذا لم نتدارك ما يحصل. وأقصد هنا تحديدا تلك 
وطنا  تــرى في سورية  التي  تلك  أي  الفكرية،  النظر عن خلفيتها  بغض  التيارات، 
لها، وأن السوريني جميعا مواطنون أحرار ومتساوون، واملستقلة عن أي نظام في 
اإلقليم، أي تلك القوى التي تمثل )وتتمثل( شعب سورية وقضيته وحقوقه، قبل، 

وفوق أي أحد آخر.
لن ُيسِقط اإلسالميون وحدهم، أو اليساريون أو القوميون، الديمقراطيون، وحدهم، 
ط 

ُ
نظاما وحشيا تدعمه قوة إقليمية، وأخرى دولية متوحشة مثله، وأكثر. ولن يسق

ما لم تقتنع الدولتان املعنيتان بأننا نمتلك من القوة ما يصّد محاوالتهما فرض 
التي تتجاوز حزبيتنا، ومصالحنا  إرادتهما علينا، فهل تكون مراجعتنا أحوالنا 

الضيقة، خطوتنا التالية على درب التمهيد للنهوض وتاليا لالنتصار املأمول؟
ثورتنا  إضــعــاف  بمصادر  التمّسك  فــي  نستمر  أن  املعقول  غير  مــن  باختصار، 
التفتيتي،  املــســار،  ذلـــك  عــلــى  أن نستمر  املــعــقــول  غــيــر  وقضيتنا وشــعــبــنــا. ومـــن 

واالرتجالي، واملرتهن للخارج، والذي خدم النظام أكثر مما أسهم في زعزعته.
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، تعالوا نجّدد العهد لشعبنا .. تعالوا إلى مراجعة نقدية، 
وكيف  أصبنا،  وأيــن  أخطأنا  أيــن  وبشفافية،  وبمسؤولية  فيها، بصراحٍة  نوضح 

يجب أن نعيد بناء أحوالنا.. هذا ما يريده شعبنا.. فلنكن على قدر تلك اإلرادة.

باسل طلوزي

 لوصية ميادة بسيليس في أغنيتها »كذبك حلو«. وسنكذب 
ً

سنمّجد الكذب امتثاال
ــى لــو كـــان ضــريــحــهــا شـــاهـــًدا عــلــى »أكــبــر كذبة 

ّ
خــبــر مــوتــهــا لنحتمل غــيــابــهــا، حــت

ا لواقع ال نقوى   موضوعّيً
ً

صّدقناها في حياتنا«. أليس الفّن، في آخر املطاف، معادال
الجميل،  بالكذب  أقنعتنا  قد  فيروز  النجوم  فيه؟ وقبلها كانت سفيرة  العيش  على 
عندما صدحت: »تع وال تيجي.. واكذب علّي.. الكذبة مش خطّية«، وكأنها تقّدم لنا 
 أنه 

ّ
 ال تتقّدم عقاربها كلما تأخر الحبيب، حتى لو انتظرناه الدهر كله. والحق

ً
ساعة

يليق بها أن تسّمى »ساعة فيروز« التي ال يرتديها غير العاشقني.
ا نهرب 

ً
ا آمن

ً
هي ثلة من األغاني التي استقّرت في نسغ الوجدان العربي، وغدت مالذ

املوت  الكاوية، فلماذا يستكثر  املفازات  التي تطاردنا في  الصدق  إليه من عواصف 
علينا أصحاب هذه األصوات التي تقينا وحشة الطريق؟ أغلب الظن أن املوت لم يطلب 
هؤالء »الكذبة« بقدر ما طلبوه هم أنفسهم، هرًبا من تفسيرنا الخاطئ ملقاصدهم، 
 فّج بني الكذب العاطفّي والكذب السياسي، فينسحب 

ٌ
فآخر ما توقعوه أن يجري خلط

أكذبه«،  الشعر  »أصــدق  القدماء  العرب  بمقولة  مؤمنني  زلنا  فما  الثاني.  على  األول 
ا 

ً
أكذبه«، والحق الفن  »أصــدق  لتغدو  االنتقائي،  العربي  العقل  املقولة في  واستطالت 

»أصدق السياسة أكذبها«. بمثل هذه العقلية، دخلنا القرن املاضي، وبمثلها نواصل 
وغدا  أيامنا،  لنجّمل  الحلو«  »الكذب  بـ لذنا  انتكاسة،  وكلما ضربتنا  الجديد.  القرن 
 خذالن 

ّ
ا للسياسي »املحبوب« الذي ال يكذبنا موعًدا وال وعًدا. عند كل

ً
املحبوب رديف

أن  التي تسّور معاصمنا، على قاعدة  وإخــالف وعــد، كنا نتحّصن بساعة فيروز 
وكلما  بتحرير فلسطني.  منهم  يعدنا  كان  أكذبهم«، فصدقنا من  الزعماء  »أصــدق 
أنه لم يحن بعد. حدث ذلك، ونحن  تأخر الوعد حّدقنا في الساعة إياها، لنكتشف 
نستمع إلى الخطب الحماسية التي كانت تقذفها براكني الغضب من حناجر جنراالت 
االنقالبات العسكرية الذين زينوا فوهات دباباتهم بشعارات التحرير، ثّم استدارت 
الفوهات إلى صدور شعوبهم، عندما حاولت أن تقرن التحرير بالحرية، لكن أحًدا 
ا لتكذيب زعماء »صادقني«، لم يكن هّمهم غير االستئثار بالعروش  لم يكن مستعّدً
والــزنــازيــن؛ ألنها  والسياط  الــهــراوات  بتكذيب  نكن نسمح ألنفسنا  ولــم  واملناصب. 
 لتجميل الكذب؛ خصوًصا عندما تلهب أجساد »أعــداء الوطن« من 

ٌ
أدواٌت ضرورية

املعارضني »الكذبة«، كما زّين لنا زعماؤنا الذين ال نشّك بصدقهم. 
أزمنتنا  وجدولنا  واالجتماعية،  السياسية  محطاتنا  كل  في  فيروز  ساعة  رافقتنا 
ذبنا الصدق وصدقنا 

ّ
ا، فك

ً
وفقها، فالحرية التي كنا نوَعد بها تجيء كذًبا ال صدق

الكذب.. والعدالة التي قضمتها أنياب الظلم واالستبداد ستقرع األبــواب بعد دقائق، 
بعد  الغزاة  أيــادي  لتقبيل  الالهثون  أشجار زرعها  »السالم« ستتساقط من  وثمار 
زع بالقوة قد ُيرّد بالتطبيع، والفجوة الحضارية التي قيل إنها ستردم 

ُ
قليل؛ فما انت

منذ قرنني لم تزل موشكة على االنتهاء، ورقعة الفقر التي أصبحت جغرافيا عربية 
ا. 

ً
»الكذب الحلو« أيض كاملة الحدود ستنحسر بـ

لم  أدركــت أن معجبيها  »الــصــادق«، عندما  إلــى ضريحها  انسحبت ميادة بسليس 
الحلوة، وانكفأت  ينتقوا من »أجــراس بيت لحم« جرًسا واحــًدا، بل اكتفوا بكذبتها 
من  تلتقط  لــم  الغفيرة  جماهيرها  أن  اكتشفت  عندما  ساعتها  ألــقــت  الــتــي  فــيــروز 
»غضبها الساطع« إال كذبة »العقارب« التي لن تلتحم أبًدا على أي موعد، والتي لم تزل 
ص العرب 

ّ
 منهما أن يتخل

ً
ال تستطيع النوم إال على كذبة »طير الحمام« املذبوح .. أمال

 
ّ

من طوفان األكاذيب التي تغمرهم، ويلوذون بها لوذ املصّدق املؤّمن الباصم على كل
هم يفّرقون يوًما بني حبيب حقيقّي حاضر حتى في 

ّ
ما تجود به قرائح ساستهم، عل

الغياب، وسياسّي غائب حتى في الحضور.

فاطمة ياسين

وبــقــراءة سريعة  باليسار اإلسرائيلي، موقع متقدم في ما مضى.  ُعــرف  ملا  كــان 
تتشابه من حيث  بمسّميات مختلفة،  أحزابا  أن  نجد  إسرائيل،  لتاريخ حكومات 
فني ضمن اليسار 

ّ
التوجه والبنية الفكرية مع حزبي العمل وميرتس الحاليني، املصن

السياسي، قد حكمت إسرائيل، وبشكل منفرد منذ إعالن الدولة عام 1948 وحتى 
عــنــاويــن حزبية وكاريزمية،  الــدولــة تحت  يــقــود  الــيــســار  كــان خاللها  عــام 1977، 
تركزت حــول شخصية ديفيد بن غــوريــون، وحــزب ماباي الــذي انضم إلــى حزب 
العمل عام 1968. لم يكن هناك شّك في حصول هذا التيار على املركز األول، وكانت 
التكهنات حول شكل التحالف القادم، وهل ستدخل ضمنه أحزاٌب دينية وقومية. 
ترهل اليسار اإلسرائيلي وهو يمارس السلطة، األمر الذي فتح بابا واسعا للفساد، 
ولم يستطع إفراز شخصيٍة كنب غوريون لتقود التيار، ويحافظ على جماهيريته، 
فسقط اليسار في انتخابات 1977 لصالح مناحيم بيغن الذي قّدم نفسه في صورة 
ن حدٌث بقوة اغتيال 

ّ
ح، ولم يتمك

ّ
»الصالح التقي«. ومنذ ذلك الوقت، واليسار يترن

اسحق رابني في 1995 من أن يمّده بأسباب القوة. وفِشل شيمون بيريز، ومن بعده 
إيهود باراك، في إعادة تكوين الجبهة التي حكمت إسرائيل ثالثني سنة متواصلة.

ومنذ انتخابات 2003، لم يتجاوز حزب العمل حاجز العشرين مقعدا، بل ساءت 
نتائجه بطريقة بائسة، بحيث حصل في االنتخابات قبل املاضية على ثالثة مقاعد 
طات 

ّ
منش تناوال  قد  ميرتس  وحركة  العمل  حــزب  وكــأن  أخيرا  يبدو  ولكن  فقط. 

سياسية، ليرتفع عدد مقاعدهما معا من ستة مقاعد في االنتخابات املاضية إلى 
اإلسرائيلي  اليسار  أن  متّسرع  ملراقب  يبدو  وقــد  االنتخابات.  هــذه  في  مقعدا   12
ال  الحساب  لكن  ذاتــه،  املنشط  »تعاطي«  في  استمر  لو  فيما  »يتعافى«،  أن  يمكن 
يجري هكذا، واألمر بحاجة إلى إلقاء نظرة شاملة على املشهد السياسي. فعليا، 
تنتج العملية االنتخابية في إسرائيل املفرزات السياسية ذاتها منذ حوالي عشرين 
اليسار قليال نحو  للعراق. تحّرك  الغزو األميركي  سنة، بشكل يتوافق مع تاريخ 
اليمني، وتحّرك اليمني قليال نحو اليسار بفروق سياسية بسيطة، بدت في طريقة 

إدارة املفاوضات مع العرب، والنظرة نحو حقوق الشعب الفلسطيني. 
أرييل شارون،  التقاربات، نشأت أحــزاب على شاكلة كاديما برئاسة  ونتيجة هذه 
وهو قائد عسكري سابق ومن رموز اليمني. تخلى عن الليكود ليشكل حزبه الخاص 
الذي تنطبق عليه شروط االنزياح املذكورة، وليأتي بعده كل من اسحق هيرتزوغ من 
»العمل« وتسيبي ليفني من »الليكود«، اللذين »فّرا« من حزبيهما وتحّركا سياسيا 
نحو الوسط، ليشكال حزب االتحاد الصهيوني، فيحتل املركز الثاني في انتخابات 
2015، ثــم ليفسح املــجــال لـــ »أزرق أبــيــض« املــكــون، هــو اآلخـــر، مــن خليط سياسي 
مشترك. نافست األحزاب الجديدة »الليكود«، وهو فريق يميني مزمن، لم ينُج من 
عن  بديال  الوسطى  الطبقة  فيه  لتجد  الديني،  تطّرفه  قليال  مّوهت  تــحــوالٍت  بعض 
األحــزاب امللونة التي تندلع وتنطفئ بسرعة. وعلى رأس »الليكود« شخصية قوية 
»شريرة« من صنف بنيامني نتنياهو الذي استطاع أن يصمد، على الرغم من تلوثه 

ته املفقودة.
ّ
بالفساد، فما زال الجمهور يجد فيه شيئا من ضال

ــيــســار والـــيـــمـــني، تــحــولــت االنــتــخــابــات  بــاالخــتــفــاء املــعــنــوي ســيــاســيــا ملــفــهــومــي ال
اإلسرائيلية، ومنذ عام 2003 وظهور يائير لبيد على رأس قائمة »هناك مستقبل« 
إلى تجاذٍب شخصي مختزل حول شخصية نتنياهو، فاألحزاب والقوائم االنتخابية 
التي ظهرت تباعا منذ ذلك التاريخ، كان هدفها املعلن األول هو التخلص من هذا 
الرجل الذي اعتبر وجوده املزمن في كرسي رئاسة الوزراء ورمًا ينبغي استئصاله، 
ولكن ما حدث في الواقع أن الوجوه تبّدلت والتيارات تغيرت، وبقي نتنياهو ضمن 
خيارا  وتجعله  األول،  املركز  في  تضعه  مقعدا،  الثالثني  تتجاوز  انتخابيٍة  قائمٍة 
ف بتشكيل الحكومة. وتبدو االنتخابات التي عقدت األسبوع املاضي، 

َّ
مفضال ليكل

تحت العنوان نفسه، وهو التخلص من نتنياهو، بعيدة عن مفاهيم السياسة التي 
تتحّرك يمينا ويسارا، ونتنياهو ما زال في منصبه.

محمد أبو رمان

إحدى القضايا الرئيسية التي صعدت إلى ذروة النقاش السياسي األردني الداخلي 
ما تسّمى املعارضة الخارجية، من خالل مجموعة مؤثرة من السياسيني والناشطني 
واإلعالميني، الذين أصبحوا ظاهرة الفتة في توجيه الرأي العام، والتأثير عليه، عبر 
إلى  مشاهدوها  يصل  الــتــي  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  املــبــاشــرة  برامجهم 
عشرات اآلالف، وفي بعض األحيان مئات اآلالف. لسُت بصدد مناقشة أطروحاتهم 
من  كبيرة  مساحة  يأخذ  أن  املفترض  هنا،  الرئيس  الــســؤال  لكن  سلبًا،  أو  إيجابًا 
والتأثير خالل  الحجم  بهذا  هــؤالء  ملــاذا أصبح  الــبــالد:  فــي  املسؤولني  لــدى  التفكير 
الشهور املاضية، في مقابل تراجع ملحوظ ألدوار اإلعالم املحلي وأحزاب املعارضة 
الــدالالت املترتبة على هذا الحضور الواضح لهم  التقليدية؟ والسؤال اآلخــر: ما هي 
خالل الفترة املاضية؟ ال يمكن الفصل بني هذه الظاهرة وما يعانيه اإلعالم الداخلي، 
يه الحكومي والخاص، من تحجيم وضغوط، مقارنة بالسقف 

ّ
في اآلونة األخيرة، بشق

املرتفع للناشطني في الخارج، وهذه محصلة طبيعية تستدعي تغييرًا جوهريًا في 
محافظة  لعقليات  يصلح  اليوم  عالم  يعد  فلم  الداخلي،  اإلعــالم  مع  التعامل  طريقة 
 هناك، أو قّيدت الحريات في اإلعالم 

ً
ها إذا حجبت خبرًا هنا أو مقاال

ّ
تقليدية تعتقد أن

وتوجه  الخارج،  في  املعارضة  ازدهــار  النتيجة هي  ألّن  باملشهد.  املحلي، ستتحكم 
الجديدة في حجم  الظاهرة  الرئيسية في  الداللة  تتمثل  لها.  إلى االستماع  املواطنني 
الحضور واملشاهدة من املواطنني، ما يعكس وجود أزمة في الداخل حقيقية وكبيرة، 
طاملا أّن هنالك عشرات اآلالف من ينتظرون سماع التحليالت واآلراء املعارضة من 
الخارج، فهذا يعني أّن الرأي العام متوتر، وأن املواطنني يشعرون بالقلق، وأّن حالة من 
عدم الرضى منتشرة ومتفشية في عالقة الدولة باملجتمع. الداللة األخرى أّن مواقع 
التواصل االجتماعي ليست »العبًا ثانويًا« أو هامشيًا، يمكن تجاهل تأثيرها، فهذه 
اإلعالميني  الفاعلني  تعريف  وتغّير   ،

ً
كامال العام  املجال  تشكيل  تعيد  اليوم  املواقع 

التلفزيون  الثامنة على  الساعة  اليوم ينتظر أخبار  املواطن  والسياسيني. لن يجلس 
الرسمي، وال حتى ما يسمح به من تقارير وأخبار ومقاالت في الصحف اليومية، بل 
أصبح »املواطن اإلعالمي« هو من يصنع الخبر، وينقل الحدث ويسجل املالحظات، 

ويضع األولويات، عبر الهاشتاغ والعواصف اإللكترونية والبث املباشر.
في الوقت الذي غاب فيه اإلعالم املحلي، بدرجة كبيرة، عن تغطية احتجاجات إحياء 
ذكرى 24 آذار )انطلقت دعوات إلى إحياء الذكرى العاشرة لالعتصام الشهير في 24 
مارس/ آذار على دوار الداخلية في عّمان في ذروة الربيع العربي 2011(، فتح نشطاء 
إعالميون في الخارج بثا مباشرا ونقلوا األحداث واالعتقاالت إلى عشرات الناشطني 

بعدها، فاستقطبت كالعادة عشرات اآلالف من املشاهدات واملتابعني.
جدي، كذلك، محاوالت إيقاف البث وال منعه، عبر تقييد جزئي ملواقع التواصل 

ُ
لن ت

أو  الحجب  وأكبر من محاوالت  أوســع  املجال  هــذا  في  اليوم  فالتقنيات  االجتماعي، 
وقد  الشمولية.  الـــدول  أو  كالصني  ليست  األردن،  مثل  دولــة  فــي  بخاصة  التحجيم، 
الحظ املتابعون كيف أّن آالفا من األردنيني توّجهوا خالل الفترة املاضية إلى التطبيق 
الجديد Club House، الذي فتح املجال ملناقشات وحواريات بسقوٍف مرتفعٍة وعالية، 
لن  الــظــروف،  البالد! في مثل هــذه  العريضة في  السياسية  النخبة  استقطبت حتى 
يؤّدي اعتقال مائة ناشط سياسي في الداخل ومحاكمتهم إلى إنهاء الحالة املتصاعدة 
من الغضب واالحتقان، والحراك االفتراضي حتى إن لم يترجم على أرض الواقع ال 
 به أو يقلل من شأنه، فأهمية العالم االفتراضي وقيمته أصبحت تضاهي 

ّ
يستخف

تمامًا العالم الواقعي، إن لم تكن الحدود الفاصلة بينهما قيد التالشي واالضمحالل.
الداخل  في  السياسية  العملية  بإصالح  تسمح  االنفتاح  سياسة  وحدها  بالنتيجة، 
اإلصالحي،  السياسي  العمل  أروقــة  في  والناشط  م 

ّ
املتعل الشباب  جيل  واستيعاب 

 ومــؤثــرًا، والــحــوار املوضوعي 
ً
والــقــبــول بفتح الــبــاب لــإعــالم املــحــلــي، ليكون فــاعــال

والحّر ليأخذ دوره في الداخل، ألّن البديل هو مزيد من التأزيم وتوسيع الفجوة وبث 
الشكوك، وتجذير حالة عدم الثقة بني الحكومات والشارع.

نداء إلى السوريين األحرار كذبك حلو

انتخابات إسرائيل... ومفهوم 
سياسي جديد

لماذا ازدهرت المعارضة 
الخارجية األردنية؟
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عبير موسي خالل إحدى جلسات البرلمان 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(
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آراء

محمد صالح المسفر

فيصــل  الســعودية،  خارجيــة  وزيــر  أعلــن 
املاضــي  االثنــن  الريــاض،  فــي  فرحــان،  بــن 
األزمــة  لبــاده إلنهــاء  مبــادرة   )2021/3/22(
اليمنيــة، تتضّمــن حزمة مــن اإلجراءات، منها 
الدعوة إلى وقف إطاق النار الشامل في اليمن 
تحت إشراف األمم املتحدة، والسماح بدخول 
ســفٍن تنقــل وقــودًا إلــى مينــاء الحديــدة الــذي 
يســيطر عليــه الحوثيــون، وإيــداع الضرائــب 
املشــتقات  لســفن  الجمركيــة  واإليــرادات 
البنــك  فــي  املشــترك  الحســاب  فــي  النفطيــة 
املركــزي اليمنــي، وفق اتفاق اســتوكهولم بن 
الحكومة والحوثين، بإشراف األمم املتحدة، 
إلــى جانــب فتــح مطــار صنعــاء الدولــي، وبدء 
للتوصــل  اليمنيــة،  األطــراف  بــن  املشــاورات 
 سياســي لألزمة اليمنية. اســتجابت 

ّ
إلــى حــل

وســاندها  للمبــادرة،  الشــرعية  الحكومــة 
املجتمــع الدولــي، ورفضتهــا جماعــة الحوثي 
غلــق األبواب في 

ُ
، لكنهــا لــم ت

ً
جملــة وتفصيــا

وجه أي جهوٍد تحقق أهدافها.
)2(

ســبق إعان املبادرة تصعيد عســكري شــديد 
صــرواح،  إلــى  تعــز  مــن  محــاور،  عــدة  علــى 
ومنهــا إلــى مــأرب وحّجــة وغيرهمــا، وكانــت 
الحوثيــن  ــة 

ّ
كف رجحــان  إلــى  تشــير  األنبــاء 

نســبيًا فــي معظم هذه الجبهــات، وخصوصًا 
علــى تخــوم مــأرب )جبــل هيــان، جبــل مــراد، 
ذلــك  وقابــل  تعــز.  وشــرق  إلــخ(   .. وصــرواح، 
التصعيــد البــري تصعيد جــوي من التحالف 
)السعودية واإلمارات( ضد مواقع الحوثين، 
ســواء فــي العاصمــة صنعــاء أو علــى خطــوط 
وقــوات  الشــرعية  القــوات  بــن  التمــاس 

حيّان جابر

السياســية  القــوى  مــن  مجموعــة  أعلنــت 
املعارضــة داخــل ســورية عــن عقدهــا مؤتمــرا 
املوافــق  الســبت  أمــس  يــوم  تأسيســيا، 
2021/3/27، بهدف تأسيس الجبهة الوطنية 
الديمقراطيــة )جــود( من منزل أمن عام هيئة 
التنســيق الوطنــي، حســن عبــد العظيــم، فــي 
دمشــق. ثــم تســارعت األخبــار مســاء الجمعــة، 
قبل قرابة 24 ساعة من موعد انعقاد املؤتمر، 
عــن قــرار النظــام منــع انعقاد املؤتمــر من دون 
الحصول على موافقة لجنة شــؤون األحزاب، 
وهــو مــا يهــّدد انعقــاد املؤتمــر، وربما يســعد 
مــن  ســورية  خــارج  كثيــرة  معارضــة  قــوى 
ناحية ثانية. إذ تباينت آراء السورين ضمن 
هيئــات املعارضــة الرســمية، وغيــر املؤطريــن 
أيضــا مــن املؤتمــر، حيــث ذهــب بعضهــم إلــى 
 
ً
آخــرون خطــوة ورآه  روســية،  لعبــة  اعتبــاره 
تعمــق االنقســام بــن القــوى املعارضــة. وثمــة 
مــن وجــده تلميعــا لصــورة النظــام الســوري، 
والتحليــات  اآلراء  مــن  وذاك  هــذا  غيــر  إلــى 
املمتعضــة مــن الخطوة عمومــا. وتنكتب هذه 
املقالــة قبــل التأكــد مــن النجــاح أو الفشــل فــي 
املنطلقــات  بعــض  لتوضيــح  املؤتمــر،  عقــد 
الرئيسية بشأن تشكيل »جود« وعقد املؤتمر 

وعن نظام األسد.
الســوري  الشــعب  يخــوض  املبــدأ،  حيــث  مــن 
صراعا مشروعا مع نظام النهب واالستبداد 

مصعب قاسم عزاوي

 املجتهــدة الراحلــة، 
ُ

ف قــد يكــون أكثــر مــا ُيَعــرِّ
نــوال الســعداوي، فــي مخيلــة القــارئ العربــي 
علــى امتــداد رحلتها الطويلة، تحّولها إلى ما 
قد تشبه النافذة األولى التي أطل منها العرب 
علــى أوليــات العلــم املســتحدث واملنشــق، فــي 
زمــن ليــس بعيدًا، عن الفلســفة، وأعني دراســة 
خبايــا النفــس البشــرية وآليــات عملها، ســواء 
تــم ذلــك تحــت مظلــة مــا يدعــى علــم النفــس أو 
علم السلوك أو فيزيولوجيا الجهاز العصبي 

.)Neurophysiology(
مــا  للســعداوي  مبكــرة  كتابــات  مثلــت  وقــد 
يشــبه حجــر الزاويــة فــي أن يستكشــف القارئ 
العربــي نموذجــًا معرفيــًا واســتقرائيًا جديــدًا 
املفاهيــم  يغايــر  اإلنســانية،  النفــس  فهــم  فــي 
 

ُ
ِرق

ْ
الســائدة واملوروثــة مــن عصــور ســابقة، ُيغ

القروســطية  البدائيــة  أخاديــد  فــي  معظمهــا 
مــع  بالتــوازي  والدينيــة،  القبليــة  بأشــكالها 
ارتقائهــا عــن املفاهيــم الرائجــة منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين فــي العالــم العربي، الســتيراد 
»مبالغات وشطحات« سيغموند فرويد التي 
ال أســاس علميــًا لهــا مــن الناحية التشــريحية 
أو الوظيفية، بحسب اكتشافات علم األعصاب 
املعاصــر؛ حيــث كانــت الراحلــة املجتهــدة أول 

الحوثيــن. فــي الجانــب اآلخــر مــن الصــورة، 
صّعــد الحوثيــون غاراتهــم الجويــة بطائــرات 
مســّيرة في العمق الســعودي، من راس تنورة 
والظهــران شــرقًا إلــى الريــاض العاصمــة فــي 
وســط اململكــة )أرامكــو(، وإلــى أبهــا وخميــس 
مشــيط وجيزان جنوبًا، وبأعداد متزايدة من 
تلــك الطائــرات بــدون طيــار فــي كل غــارة علــى 

األراضي السعودية.
مــن  أيــام  ثاثــة  بعــد  الحوثيــون،  وأطلــق 
إعــان الريــاض مبادرتهــا، 18 طائــرة مســيره 
راس  لتشــمل  دائرتهــا  اتســعت  خــة، 

ّ
ومفخ

الجويــة  العزيــز  عبــد  امللــك  وقاعــدة  تنــورة، 
تكــون  أن  املتوقــع  ومــن  )شــرق(.  الدمــام  فــي 
هــذه الغــارات قادمــة مــن جنــوب غــرب العــراق 
توجــد  حيــث  الســعودية،  مــع  الحــدود  علــى 
مليشيات تابعة إليران ومناصرة للحوثين، 
مســتفيدة مــن املنشــآت العســكرية والجويــة 
عــدوان  أي  ملجابهــة  معــّدة  كانــت  التــي 
إســرائيلي علــى العــراق فــي املاضــي. وشــمل 
العدوان الحوثي ينبع ورابغ في غرب اململكة، 
وجيزان ومواقع عســكرية ومدنية في نجران 
وعســير جنوبــًا. كمــا أطلقت ثمانية صواريخ 
بالســتية. وأعلنت الرياض أنها تصّدت لتلك 
جــدال  وال  والصاروخيــة.  الجويــة  الغــارات 
فــي أن هــذا التصعيــد الحوثــي يشــكل حرجــًا 
الســعودية  للعســكرية  وخارجيــًا  داخليــًا 
، إذ 

ً
التــي تملــك أحــد أقــوى الجيــوش تمويــا

تفيــد املعلومــات املوثقــة بــأن اململكــة أنفقــت 
التســلح.  علــى   2020 عــام  دوالر  مليــار   48.5
وتعتبر السعودية رابع أكبر ميزانية دفاعية 
العالــم، بعــد الواليــات املتحــدة والصــن  فــي 
ترجمــة  فيوتشــر،  )جيبوليتيــكال  وروســيا 
الخليــج الجديــد صحيفــة إلكترونية، 19 /3/ 

بــدأ  صــراع  ســنوات،  عشــر  منــذ  األســدي 
شــعبيا عبــر احتجاجــات جماهيريــة متفّرقــة 
أحيانا، وحاشدة وكبيرة جدًا جدًا في أحيان 
الســوري  الشــارع  علــى  صعــب  ثــم  أخــرى. 
ممارســة الوســيلة االحتجاجية نفســها التي 
اســتبدلها باملظاهــرات الطيــارة وفق التعبير 
صغيــرة  خاطفــة  مظاهــرات  وهــي  الرائــج، 
إلــى  تهــدف  األنظــار،  عــن  ومتواريــة  العــدد 
وأخيــرا  مســتمرة.  الثــورة  أن  رســالة  إرســال 
نجــاح النظــام فــي قمــع أي مظهــر احتجاجــي 
شــعبي، بفعل ممارســاته اإلجرامية. ليتحّول 
املعارضون إلى نشطاء إعامين أو إغاثين، 
ومنهم من تحول إلى العمل العســكري، األمر 
مــن  الداخليــة  الســورية  الســاحة  أفــرغ  الــذي 
مظاهــر االحتجــاج الشــعبي املنظــم، أو حتــى 
العفوي، وهو ما اســتمر فترة طويلة جدا، لم 
يقطعهــا ســوى حــراك »مشــايخ الكرامــة« فــي 
العــام 2015، والــذي انتهــى أو خفــت وتــوارى 

نسبيا بعد اغتيال الشيخ وحيد البلعوس.
والقصــف  والقتــل  القمــع  عبــر  النظــام  نجــح 
مظاهــر  محــو  فــي  والتصفيــة  واالعتقــال 
منظمــا،  أم  كان  عفويــا  الشــعبي،  االحتجــاج 
نظرًا إلى دالالت هذه املظاهر الخطيرة عليه، 
تفّســره  مــا  وعلــى وصورتــه وخطابــه، وهــو 
األولويــات األمنيــة التــي نظمت اســتراتيجية 
النظــام األمنيــة علــى طول العقــد املنصرم، أي 
حيــث  الســوري.  الثــوري  الحــراك  بدايــة  منــذ 
عمــد النظــام إلــى عســكرة الصــراع، بــدال مــن 

العربــي علــى  القــارئ  فــي تعريــف  أســهم  مــن 
رؤى إريــك فــروم وفيلهــم رايــخ وتصوراتهمــا 
التــي كانــت أكثــر واقعية وإنســانية ومنهجية 
عمــل  آلليــات  وتصوراتهــا  مقاربتهــا  فــي 
النفس اإلنســانية، بشــكل يبعدها عن نموذج 
»الحيــوان الجنســي البربــري املتوحش« الذي 
حكم تصّور فرويد عن الكائن البشري عمومًا.

وقد يكون أحد أهم إسهامات نوال السعداوي 
بمنظومــة  العربــي  القــارئ  تعريــف  الفكريــة 
»آليات الدفاع النفسي« بشكل علمي وممنهج، 
يمكــن فيــه لإلنســان امتــاك مفاتيــح التفاعــل 
والتآثــر الفاعــل املنعتــق مــن حيــاض اإلنســان 
املنفعــل الســلبي الــذي ال حــول لــه وال قــوة فــي 
فهــم مــا يعتمــل فــي عقله ووجدانــه، وذلك عبر 
االتكاء على أدوات الدفاع النفسي ومفاتيحه، 
وخصوصــًا مــا رّكــزت عليــه، برهافــة رفيعــة، 
 عــن 

ً
فيمــا يتعلــق بقــدرات »التصعيــد«، بديــا

املقهــورات  معانــاة  لتحويــل  »الكبــت«،  فعــل 
إلــى  واملظلومــن،  واملظلومــات  واملقهوريــن، 
طاقة »بناءة«، بدل تحولها إلى طاقة »هدامة« 
وعقليــًا  وجدانيــًا  داخلــه،  مــن  اإلنســان  تــأكل 
كانــت  تبســيطًا،  أكثــر  وبمعنــى  وعاطفيــًا. 
الراحلــة تقــّدم تفســيرًا علميــًا ممنهجــًا لوعــي 
»الصبر واملصابرة واالجتهاد والكفاح« الذي 
يمثل أداة بني البشــر الوحيدة في الدفاع عن 

أســلحة  الســعودي  الجيــش  ويملــك   .)2021
املتحــدة  الواليــات  مصدرهــا  جــدًا،  متقّدمــة 
وبريطانيــا وآخرون، فلماذا لم تســتخدم تلك 
األســلحة إللحــاق الهزيمــة بالحوثيــن الذيــن 
علــى  الهجوميــة  العســكرية  قوتهــم  تــزداد 
بعــد  يومــًا  الشــرعية  والحكومــة  الســعودية 

يوم. 
ســألني قارئ عن ســبب عدم استخدام القوات 
ضــد  وفراغيــة  انشــطارية  قنابــل  الســعودية 
مــأرب  عــن  دفاعــًا  البّريــة،  الحوثيــن  قــوات 
وهــذا  وتعــز.  وصــرواح  والجــوف  وحّجــة 
الســاح، كمــا قــال املتحــّدث، أنجــع ســاح فــي 
املناطــق الوعــرة، كجبــال اليمن وأفغانســتان. 
أجبــت بــأن هــذا النــوع مــن الســاح قــد يكــون 
محّرمــًا دوليــًا، والســعوديون ملتزمــون بذلك 
التحريم، وهم يخافون من اإلدانة الدولية في 
ــب بــأن الســعودية مدانة 

ّ
حالــة اســتخدامه. عق

دوليــة،  ضغــوط  وعليهــا  الحــاالت،  كل  فــي 
ولــن تزيدهــا اإلدانــة أي أضرار، وهذا الســاح 
تســتخدمه إســرائيل فــي غزة وجنــوب لبنان، 
واســتخدمته أميركا في أفغانستان والعراق، 
ومــن حــق الســعودين اســتخدامه للدفــاع عن 

بادهم ومناصرة حلفائهم في اليمن.
وقتهــا؟  فــي  الســعودية  املبــادرة  جــاءت  هــل 
باســتدعاء نمــاذج مــن املبــادرات التــي أعلنــت 
في حاالت الحروب، وتدعو إلى وقف الصراع 
املســلح، غالبــًا مــا تكــون مــن الطــرف املنتصر، 
كمــا حــدث فــي الحــروب بــن العــراق وإيــران 
فــي حالــة  األمــر  وكذلــك   .1988 عــام  وانتهــت 
الشــعور بتفــوق العــدو، كما حــدث في مبادرة 
املتحــدة(  الواليــات  خارجيــة  )وزيــر  روجــرز 
مصــر  ودعــت   ،1970 حزيــران  يونيــو/  فــي 

وإسرائيل إلى التفاوض. 

تسييســه، مــن خــال إطاقــه ســراح مختلــف 
إرهابيــة  خلفيــات  علــى  لديــه  املحتجزيــن 
اســتنتاج  ويســهل  بــل  عنيفــة.  وإجراميــة 
الجماعــات  هــذه  مــد  فــي  النظــام  مســؤولية 
بالســاح، ســيما فــي الســنوات األولــى؛ ربمــا 
حتــى العــام 2015، وبالتحديــد حتــى التدخــل 
اغتيــال  إلــى  ســعيه  مقابــل  فــي  الروســي. 
الســلمين،  الثوريــة  الحركــة  نشــطاء  جميــع 
واعتقالهــم، وال ســيما محّركــي  وتصفيتهــم 
االحتجاجات الســلمية ومنظميها ومعّديها، 
والناشــطن  اإلعاميــن،  والناشــطن 
اإلغاثيــن، فمــن منــا ال يذكر كيفية اســتهداف 
قناصــة النظــام رؤوس الهتيفة واملتظاهرين، 
واقتاع حنجرة إبراهيم القاشوش، واعتقاله 
املعارضــة،  العامــة  الشــخصيات  عشــرات 
االحتجاجيــة،  املظاهــرات  فــي  ملشــاركتهم 
التــي  والدالئــل  الوقائــع  مــن  مئــات  وغيرهــا 
تثبت خشية النظام من أي مظهر احتجاجي 
أم  عفويــا  فرديــا،  أم  كان  جماعيــا  داخلــي، 

منظما، سياسيا أم اجتماعيا.
مــن ذلــك كله، مســتغربة، بل مســتهجنة، حالة 
عقــد  علــى  العازمــن  بجهــود  االســتخفاف 
الســورية  العاصمــة  داخــل  معــارض  مؤتمــر 
املعلــن  التأسيســي  البيــان  وفــق  دمشــق، 
الوطنيــة  الجبهــة  صفحــة  علــى  واملنشــور 
الديمقراطيــة )جــود( فــي »فيســبوك«، والــذي 
نشــرته غالبية الوســائل اإلعامية املعارضة، 
األدنــى،  الحــد  فــي  يــوازي،  املنشــور  فالنــص 

حقهم الطبيعي في الحياة، وحق من يخلفهم 
فيها من بعدهم من ذريتهم.

إن  القــول  يســتقيم  قــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
نــوال الســعداوي مثلــت نموذجــًا عــن املثقــف 
الفئــات  عــن  بالدفــاع  امللتــزم  العضــوي 
املســتضعفة املظلومــة املقهــورة فــي املجتمــع 
فــي  ــى 

ّ
مــا تجل فــي كنفــه، وهــو  الــذي يعيــش 

دفاعها االستثنائي، في شجاعته ووضوحه، 
حبائــل  كل  عليهــا  تكالبــت  التــي  املــرأة  عــن 
وعســف  القروســطية،  الذكوريــة  املجتمعــات 
مارســته  الــذي  والقمــع  والتهميــش  اإلفقــار 
نظــم االســتبداد العربيــة علــى كل مــن تغّولــت 
الرغــم  علــى  ونســاء،  رجــااًل  حيواتهــم،  علــى 
مــن أن الحيــف كان أصعــب وأمــرَّ علــى النســاء 
االســتبداد  ظلــم  مــن  املزدوجــة  ملعاناتهــن 
وقهــره، ومفاعيل التخلف والبدائية الهمجية 
فــي  غابــرة  مظلمــة  عصــور  مــن  املوروثــة 

صيرورة املجتمعات العربية.
ونــوال الســعداوي نمــوذج فريــد فــي الحفــاظ 
علــى »طهرانيتهــا املعرفيــة« مثقفــة عضويــة 
مجتهــدة، بحســب تصــور أنطونيــو غرامشــي 
لذلــك النمــوذج مــن املثقفــن، وذلــك بالحــرص 
الــذي ال تغايــر فيــه لعــدم التحــول إلــى »مثقف 
لضمــان  اإلعــام  وســائل  يمالــئ   »

ً
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وعدســات  أضوائهــا  تســليط  اســتمرار 

)3(
انسحاب السعودية من تعهداتها للحكومة 
اليمنيــة املقيمــة رئاســتها فــي الرياض، قبل 
أن تتحقق األهداف التي أعلنتها عام 2015، 
يعــود  لــن  الحــزم«،  »عاصفــة  إعــان  عشــية 
بالنفــع علــى الدولــة الســعودية، وخصوصًا 
إذا تســّيد علــى اليمــن بقايا »نســل اإلمامة«، 
املتمثــل فــي الجماعــة الحوثيــة الراهنــة. وال 
جــدال فــي أن تنظيــم الحوثي، إلى جانب أنه 
يعمــل الســتعادة نظــام اإلمامــة الــذي قضــى 
قادتــه  يــرّدد   ،1962 عــام  اليمــن  فــي  نحبــه 
وأنصــاره أنهــم يريــدون الثــأر ممــن فّرطــوا 
بنصــرة بيــت حميــد الديــن عــام 1962، وهــم 
في هذا يتهمون السعودية، إلى جانب أنهم 

بــل  الخارجيــة،  املعارضــة  بيانــات  أعتــى 
ويزيــد عليهــا، برفضــه جميــع قــوى االحتــال 
الخارجية، بما يشــمل روســيا وإيران وتركيا 
الفــرق  لكــن  الصهيونيــة.  والدولــة  وأميــركا 
التأسيســي  »جــود«  بيــان  بــن  الجوهــري 
وغيــره يكمــن فــي مــكان إعانــه وفــي إصــرار 
مناطــق  داخــل  النظــام  تحــّدي  علــى  معّديــه 
األمنيــة  املخاطــر  مــن  الرغــم  علــى  ســيطرته، 
التــي تهّددهــم، علــى الرغــم مــن غيــاب مظاهــر 

كاميراتهــا عليــه، ملعرفتهــا املســبقة بــأن ذلــك 
»املثقف الطبال« مستعد دائمًا لقول ما تريده 
وســائل اإلعــام منــه قولــه، فــي اتفاق خســيس 
مضمــر بــن الطرفــن ال يجاهــر بــه أي منهمــا، 
األقويــاء  هيمنــة  تمتــرس  إال  عنــه  ينتــج  وال 
والثــروة  اإلعــام  مفاصــل  علــى  املهيمنــن 
والسلطة في املجتمع، على حساب كل الفئات 
املســتضعفة واملفقــرة املنهوبــة فيه. وفي حقل 

يريــدون الثــأر مــن قاتلــي اليمنيــن الثاثــة 
الذيــن حاولــوا اغتيــال امللــك عبــد العزيــز آل 
ســعود عــام 1935، في الحــرم املكي، والبحث 
إنهــا  اآلخريــن.  الخمســة  الهاشــمين  عــن 
للدولــة  الحوثيــون  ثأريــة يضمرهــا  أحقــاد 

السعودية، فهل يدرك السعوديون ذلك؟ 
الســعودية  الدولــة  تقّدمهــا  تنــازالٍت  أي 
دون  ومــن  ظــروف،  أي  وتحــت  للحوثيــن، 
ميــدان  فــي  عســكري  نصــر  أي  تحقــق  أن 
هيبتهــا  ســتفقدها  الراهنــة،  املعركــة 
حلفاؤهــا  وســيراجع  والعربيــة،  الدوليــة 
الذيــن يســتظلون بظلهــا، ويعولــون عليهــا 
الحوثيــن  تشــّدد  يــأت  ولــم  حســاباتهم. 
ورفضهــم كل املبــادرات الســعودية وغيرهــا 
اختطــاف  علــى  يراهنــون  إنهــم  فــراغ.  مــن 
يحاصرونهــا  وهــم  الشــرعية،  مــن  مــأرب 
أن  دون  مــن  يومــًا،  أربعــن  مــن  أكثــر  منــذ 
أن  بمعنــى  الخلــف،  إلــى  يتراجعــوا خطــوة 
قــوات الحكومــة اليمنية، وتحت مظلة قوات 
تحريــر  مــن  تتمّكــن  لــم  العربــي،  التحالــف 
امتدادهــا  يزيــد  مــأرب، والتــي ال  مرتفعــات 
مــن  الحوثيــن  ومنــع  تقريبــًا،  كــم   30 عــن 
وصــرواح  مــأرب  فــي  املــدن  اســتهدافهم 
والجــوف، ولــم يتــم إنجاز فعــال في تعز وما 

جاورها.
الســعودية  تتمّكــن  لــم  إذا  القــول:  آخــر 
مــأرب  فــي  عســكري  إنجــاز  مــن  وحلفاؤهــا 
وصــرواح وحّجــة وتعــز، ودحــر الحوثيــن، 
ســتتعاظم  املقبلــة،  القليلــة  األيــام  فــي 
جبــر 

ُ
الضغــوط الغربيــة واألميركيــة، وقــد ت

الســعودية علــى تقديــم تنــازالٍت للحوثيــن 
حمد عقباها.

ُ
قد ال ت

)أستاذ جامعي قطري(

تراجعهــا.  أو  الشــعبي  الثــوري  االحتجــاج 
فاملؤتمــر حركة احتجاجية نخبوية، تتحّدى 
النظــام فــي مركــز ثقله العســكري والسياســي 
واألمني، أي دمشــق التي صعب، أو باألصح، 
نــدر كســر طوقهــا األمنــي فــي ذروة النشــاط 
مظاهــرة  املؤتمــر  يمثــل  ال  نعــم،  الثــوري. 
شعبية ضخمة تصدح بأصوات املتظاهرين، 
مهمــة  وخطــوة  وضخــم،  كبيــر  تحــدٍّ  لكنــه 
وســواء  يعقــد،  لــم  أم  املؤتمــر  ُعقــد  وكبيــرة، 
توافق املؤتمرون على إعان تأسيس »جود« 
مــن دمشــق، أم لــم يتوافقــوا. بــل أكثــر مــن ذلــك 
يناقــض  ســليم،  وثــوري  سياســي  فعــل  هــو 
جــوالت قــوى املعارضــة الرســمية الخارجيــة 
مــن »االئتــاف« واملجلــس الوطنــي ومنصات 
الــدول املتعّددة )روســي ومصــري وإماراتي(، 
التي يخلو نشــاطها من أي فعل ثوري مفيد، 
مثــل اجتماعاتهــم املرفهــة في فنــادق الخمس 
اتهــم مــع الوفــود الدبلوماســية  نجــوم، ولقاء
املتعّددة، وصوال إلى مشاركتهم في الجوالت 
التفاوضيــة العبثيــة. وتحريــك هــذه القضايــا 
والتركيــز عليهــا، بالتــوازي مــع التركيــز علــى 
قضايــا االنتقــال الديمقراطــي، قــد يســاهم في 
اســتعادة نبــض الشــارع الثــوري، األمــر الــذي 
قــد يســّهل علــى املعارضــة الداخليــة الجذريــة 
)بعيــدا عــن التــي يصنعهــا األســد( خطواتهــا 
التــي تعتــزم تنفيذهــا، بــل ربمــا يرفع ســقفها 

عاليا جدا أيضًا.
)كاتب فلسطيني(

عملها الطبي، كانت نوال السعداوي نموذجًا 
كل  يبــذل  الــذي  »الحكيــم«  للطبيــب  ناصعــًا 
الجســدية  وطاقاتــه  ومعرفتــه  عقلــه  عصــارة 
آالمــه ومعاناتــه،  لخدمــة مريضــه، وتخفيــف 
مــن دون »االستســهال املخــزي« الذي يمارســه 
بعــض أفــراد الجســد الطبــي، بغــض النظر عن 
اعتــاالت  أن  إلــى  التــي تشــير  املــّرة  الحقائــق 
املرضــى  أبــدان  فــي  كثيــرة  ونفســية  جســدية 
فــي املجتمــع هــي ناتــج مباشــر لعوار فــي آلية 
عمــل املجتمــع وعائــق األمــور فيــه، وهــو مــا 
« مــن اإلشــارة إليــه مــن 

ِّ
ال بــد للطبيــب »الحــق

دون مواربــة أو مخاتلــة لتســويغ تقصيره في 
»الدفــاع املقــدس« عــن صحــة مرضــاه، وحقهم 

الطبيعي في حياة صحية وكريمة.
أو  يتفــق  أن  حصيــف  عاقــل  لــكل  ويحــق 
يختلــف مــع إرث نوال الســعداوي االجتهادي 
واملعرفــي، ولكــن هــذا ال يعفيــه أبــدًا من واجب 
العرفــان لدأبهــا املعرفــي، وثباتهــا على الحق 
عــن  تبّدلهــا  وعــدم  منظارهــا،  وفــق  البــن 
مواقفهــا املبدئيــة فــي االنزيــاح الدائــم للدفاع 
املقهــورة  املظلومــة  املســتضعفة  الفئــات  عــن 
املهّمشــة فــي املجتمــع، وهــو مــا قــد يســتقيم 
املثقــف  لفــرز  األول  القيــاس  ميــزان  اعتبــاره 

املجتهد الحق عن غيره.
)كاتب وطبيب سوري(

المسألة اليمنية والمبادرة السعودية

مؤتمر »جود« والنظام السوري

في رثاء نوال السعداوي

أي تنازالٍت تقّدمها 
الدولة السعودية 

للحوثيين، ومن دون 
أن تحقق أي نصر 

في ميدان المعركة 
الراهنة، سُتفقدها 

هيبتها

نجح النظام عبر 
القمع والقتل 

والقصف واالعتقال 
والتصفية في محو 

مظاهر االحتجاج 
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أم منظمًا

مثلت نموذجًا عن 
المثقف العضوي 
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الفئات المستضعفة 
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القاهرة ـ العربي الجديد

بعــد يــوم واحــد مــن حــادث قطاريــن ذهــب 
فــي  واملصابــن،  القتلــى  عشــرات  ضحيتــه 
األقــل  علــى  أشــخاص  ثمانيــة  لقــي  مصــر، 
مصرعهم وأصيب عشرات، في انهيار مبنى مأهول 
بالســّكان مكــّون مــن عشــر طبقــات فــي منطقــة جســر 
فــي  القاهــرة،  العاصمــة املصريــة  الســويس، شــرقّي 

الساعات األولى من صباح أمس السبت.
املدنيــة،  الحمايــة  أجهــزة   

ّ
أن عيــان  شــهود  وأكــد 

وسيارات اإلسعاف، تأخرت في الوصول إلى املبنى 
املنكــوب، الكائــن فــي شــارع ثاجات جســر الســويس 
بحــّي الســام أول، مــا دفــع األهالــي إلــى االســتغاثة 
باملســؤولن، مــن خــال العديــد مــن مقاطــع الفيديــو 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  نشــروها  التــي 
عــن  للبحــث  األنقــاض،  رفــع  آليــات  وصــول  حتــى 

املفقودين.
 عدد السكان في املبنى ال 

ّ
وأشارت املعلومات إلى أن

 عن 100، فيما العديد منهم غادروا سكنهم فيه، 
ّ

يقل
عندما بدأ يتضح تصدعه، األربعاء املاضي، بســبب 
أشغال في الطابق السفلي. مع ذلك، بقي كثيرون في 
شققهم لعدم توافر أماكن بديلة يلجؤون إليها، وفقًا 
 من يسكنون املبنى هم 

ّ
لشهود. وأشار شهود إلى أن

غالبــًا مــن العمــال، فيما بعضهم تســكن عائلته معه، 
 هــؤالء العمــال هــم مــن املصريــن والســودانين 

ّ
وأن

والســورين، وذلك لوجود مشــغل مابس في املبنى 
أيضًا، يعمل كثيرون فيه.

التواصــل  مواقــع  عبــر  ناشــطون  تــداول  بدورهــم، 
ســقوط  بعــد  لألهالــي  فيديــو  مقاطــع  االجتماعــي، 
مســاعدة  ويطلبــون  يســتغيثون،  وهــم  املبنــى، 
تحــت  مــن  الســّكان  إلخــراج  الدولــة  فــي  الســلطات 
ســيارات  اســتدعاء  بســرعة  ويطالبــون  األنقــاض، 
اإلســعاف إلنقاذهــم. وأعلــن محافــظ القاهــرة، اللــواء 
خالــد عبــد العــال، تشــكيل لجنــة هندســية لفحــص 
مــدى  وبيــان  املنكــوب،  للمبنــى  املجــاورة  العقــارات 
فــات الناتجــة مــن 

ّ
رهــا باالنهيــار، مــع رفــع املخل

ّ
تأث

الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من املعاينة.
الكهربائــي  التيــار  فصــل  املحلّيــة  األجهــزة  وقــّررت 
والغــاز الطبيعــي عــن موقــع انهيــار املبنــى بالكامــل، 
منعًا لنشوب الحرائق، وذلك إلى حن رفع األنقاض، 
فــي  املدنيــة،  الحمايــة  إدارة  أمــام  العوائــق  وإزالــة 
عمليــات البحــث عــن مفقوديــن، أســفل ركام املبنــى، 
ســيارة   30 بنحــو  الصحــة  وزارة  دفعــت  وقــت  فــي 
إســعاف لنقل املصابن إلى مستشــفى الســام العام، 

ومستشفى عن شمس العام.
وبعد الحادثة، تشــاجر عدد من أهالي شــارع جمال 
عبــد الناصــر، حيــث وقــع املبنــى، مع مســعفي حادث 
ر في إنقاذ أرواح منكوبي 

ّ
االنهيار التهامهم بالتأخ

الحادث. وقال سيف، وهو شاهد عيان على الحادث: 
»كان ألهالــي املنطقــة دور فــي إنقــاذ الضحايــا مــن 

 
ّ
تحت الركام، عقب الحادث مباشــرة«. وأشــار إلى أن
أربعة أفراد كانوا يحرسون املبنى، نجا ثاثة منهم، 
 املواطنن في املنطقة 

ّ
فيمــا توفــي الرابــع. وأوضح أن

تمكنــوا مــن إنقــاذ الضحايــا بقــدر املســتطاع، بعدما 
مــن  منهــم  العديــد  واســتغاثات  أصــوات  ارتفعــت 
تحــت الــركام. وقال شــاهد عيــان آخر، فضل عدم ذكر 
 »األهالــي أنقــذوا مــن تمكنــوا مــن إنقاذهم، 

ّ
اســمه، إن

 قــوات الحمايــة املدنيــة هــي التــي قتلــت النــاس« 
ّ
لكــن

بتأخرها عن الوصول، إذ »وقع الحادث عن الواحدة 
إخــراج  يحاولــون  األهالــي   

ّ
وظــل  ،

ً
ليــا والنصــف 

أّي  مــن دون وصــول   ،
ً
ليــا الثالثــة  الضحايــا حتــى 

مســاعدات مــن قبــل الجهات املســؤولة، وبعد وصول 
الحماية املدنية لم تتحرك إلخراج أّي شخص، حتى 
أنفاســهم  الضحايــا  لفــظ  حــن  صباحــًا،  السادســة 
األخيرة وتوقفت أصوات االستغاثة«. تابع الشاهد: 
»أحــد الضحايــا كان نائمــًا فــي ســريره فيمــا الــركام 
غطــى قســمًا مــن جســمه. ارتعــش لوقــت طويــل فيمــا 
لــم يتمكنــوا مــن مســاعدته. غطــاه أحدهــم  األهالــي 
ه فارق 

ّ
ببطانية إلى أن جاءت ســيارة اإلســعاف، لكن

الحياة«.
قبــل ســاعات قليلــة مــن حــادث أمــس، أعلنــت وزارة 
األقــل،  علــى  شــخصًا   32 وفــاة  املصريــة  الصحــة 
قطاريــن،  تصــادم  حــادث  فــي  آخريــن   165 وإصابــة 
الجمعــة، فــي مركــز طهطــا بمحافظــة ســوهاج، فيمــا 
طلبــت النيابــة العامــة مــن جميــع الجهــات االمتنــاع 

عــن إصــدار بيانــات عــن أســباب وقــوع الحــادث، إثــر 
 التصادم ناجم عن 

ّ
إعــان هيئة الســكك الحديديــة أن

عبث مجهولن بمكابح الطوارئ في أحد القطارين. 
جه من أسوان 

ّ
ووقع الحادث بسبب اصطدام قطار مت

جه من سوهاج إلى 
ّ
إلى اإلسكندرية، بقطار ركاب مت

ل األخير، ما 
ّ
اإلســكندرية، مــن الخلــف، في أثنــاء تعط

أدى إلــى خــروج خمــس عربــات عــن القضبــان. وفــور 
الوزيــر،  كامــل  النقــل،  وزيــر  بــادر  الحــادث،  وقــوع 
إلــى تحميــل ســائقي القطاريــن املســؤولية، مــن دون 
الحالــة  عــن  السياســية  مســؤوليته  إلــى  اإلشــارة 

املتردية ملرفق السكك الحديدية.

مجتمع
تدفــق اآلالف مــن طالبــي اللقاحــات املضــادة لكورونــا مــن البلــدان املجــاورة لصربيــا إلــى العاصمــة 
بلغــراد، بعدمــا عرضــت الســلطات الصربيــة جرعــات مجانيــة لألجانــب إذا حضــروا خــال عطلــة 
نهايــة األســبوع. وتشــكلت صفــوف طويلــة مــن البوســنة والجبــل األســود ومقدونيا الشــمالية أمام 
مركــز التطعيــم الرئيســي فــي العاصمــة الصربيــة. علــى عكــس صربيــا، يعانــي معظــم جيرانهــا فــي 
البلقان من نقص في اإلمدادات، كما أنهم لم يبدأوا في التلقيح الجماعي. وبالفعل، تبرعت صربيا 
)أسوشييتد برس( بكميات من اللقاحات ملقدونيا الشمالية والجبل األسود والبوسنة.  

اســتنكر االتحــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن، طلــب الحكومــة الفرنســية مــن أئمــة املســاجد االعتــراف 
بزواج املثلين، معتبرًا ذلك ازدواجية في املعايير ضد اإلســام. وجاء ذلك في رســالة وجهها أمن 
عام االتحاد، علي محي الدين القره داغي، لوزيرة املواطنة الفرنســية مارلن شــيابا، ونشــرها على 
»فيســبوك«. وفــي 23 مــارس/ آذار الجــاري، قالــت شــيابا إنــه »يتعــن علــى أئمــة املســاجد بفرنســا 
االعتراف في خطبهم بحق األشخاص من نفس الجنس في الزواج«. فرّد القره داغي: »هذه قرارات 
استفزازية ال تدعم الحياة املساملة في فرنسا«.   )األناضول(

فرنسا: زواج المثليين محل استنكار إسالميأجانب يتدفقون إلى صربيا لتلقي لقاحات كورونا

فــي الصــورة فتــاة تمــّر مــن أمــام منــزل فــي قريــة 
إثيوبيــة بإقليــم تيغــراي. القرية ُهّجر الســكان منها 
 إلــى 

ً
وتعــرض كثيــرون منهــم ملــا هــو أشــّد، وصــوال

القتل، بســبب الحرب التي اشــتعلت في اإلقليم قبل 
بضعة أشهر.

في هذا اإلطار، تتذكر ميبراك إسايوس )14 عامًا( 
املاضــي  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  اليــوم  ذلــك 

عندمــا اقتحــم جنــود إريتريــون منزلها فــي اإلقليم، 
عشــرة  يومهــا  مــّر  قــد  كان  وأمهــا.  أباهــا  وقتلــوا 
أيــام علــى الحملــة العســكرية التــي شــنتها الحكومة 
اإلثيوبية على مقاتلني من الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغــراي، وعاونهــا الجيــش اإلريتري. تقــول ميبراك 
الفجــر إطــاق رصــاص  قــرب  إّن األســرة ســمعت 
خــارج منزلهــا فــي بلــدة زاالمبيســا علــى الحــدود 

مــع إريتريــا. واقتحــم الجنود اإلريتريــون املنزل في 
منتصــف النهــار. تتابــع أّن والدهــا وهــو قــس فــي 
كنيسة محلية توسل إليهم »أال يطلقوا الرصاص«. 
وتضيــف: »أطلقــوا عليــه ثاثــة أعيــرة فــي صــدره... 
ثم أطلقوا الرصاص على أمي في ظهرها«. توضح 
هــا أصيبــت بالرصــاص فــي فخذهــا فــي 

ّ
ميبــراك أن

الوقــت الــذي أخذ فيه أشــقاؤها الخمســة، وأعمارهم 

بني عام و12 عامًا، يصرخون من الخوف. تضيف 
أّن الجنود أمروهم بأن يلتزموا الصمت ثم أشــعلوا 
النــار فــي كومــة مــن القــش خــال رحيلهــم. ميبــراك 
واحدة من بني أكثر من 20 مدنيًا من تيغراي، أكدوا 
هم كانوا ضحايا أو شهودًا على إطاق رصاص 

ّ
أن

واغتصاب جماعي ونهب نفذتها قوات إريترية.
)رويترز(

الحوادث  التواصل،  وسائل  عبر  مصريون،  استنكر 
جمعة:  أحمد  وعلق  بالدهم.  في  المتعاقبة 
عن  متسائًال  من؟«،  رقبة  في  ماتوا،  من  »أرواح 
المسؤولين عن هذه الحوادث. وقال سامح نبيل: 
عن  تأخروا  الذين  المدنية،  الحماية  قوات  »أفراد 
تقصيرهم،  على  يحاسبوا  أن  يفترض  المساعدة، 

قبل البحث في أسباب انهيار المبنى«.

ردود فعل مستنكرة
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)إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(



املليون دينار ال يكفي بعض األسر، في حني 
أن العديد من العائالت الفقيرة تحتاج إلى 

حصص أفرادها املسجونني أو املسافرين.
مــن جهته، يــقــول طــه الــزويــنــي، وهــو وكيل 
معتمد لتوزيع مفردات البطاقة التموينية، 
 الــقــرار »ظلم عــددًا كبيرًا مــن الــعــائــالت«، 

ّ
إن

أنه  الجديد«  »العربي  لـ  في حديث  مضيفًا 
العائالت،  بعد اطــالعــه على أوضـــاع مــئــات 
ــقــــرار ســيــلــحــق الـــضـــرر بـــعـــدد كبير  ــإن »الــ فــ
ولديها  فقيرة  أســر  »هناك  يضيف:  منها«. 
أبناء مسجونني وتعتمد في معيشتها على 
صدقات اآلخرين. فكيف يتم قطع حصص 

أبنائها التي تستفيد منها األسرة؟«.
الــقــانــونــي حسني  الخبير  يــقــول  مــن جهته، 
 القرار يلحق ضررًا بالغًا بعدد 

ّ
الشويلي، إن

غير قليل مــن املــواطــنــني، مــؤكــدًا لـــ »العربي 
الفقيرة  الفئات  لم يراع  أن »القرار  الجديد« 
وســـــاوى بـــني الــجــمــيــع وفــقــًا لــلــراتــب وهـــذا 
خطأ فــادح. ولــدى االطــالع على املسوغات، 
ــر مـــــدروســـــة«.  ــيـ ــا فــــي الــــغــــالــــب غـ ــهــ ــد أنــ نـــجـ
يضيف: »حصة األســـرة الــواحــدة مــن املــواد 
ما 

ّ
أفــرادهــا. فكل التموينية مبنية على عدد 

الـــحـــصـــص. في  عــــدد  زاد  األفـــــــراد  عــــدد  زاد 
القرار الجديد على سبيل املثال، فإن املسافر 

خـــارج الــعــراق تقتطع حصته مــن املــفــردات 
الــتــمــويــنــيــة، وبــالــتــالــي لـــن تــســتــلــم عائلته 
حصته حتى يعود، ومنهم طالب يدرسون 
ــــراد  ــنـــاك أفـ ــــي حــــني أن هـ ــبــــالد. وفـ ــارج الــ ــ خــ
يــعــيــشــون فــي مــحــافــظــات أخــــرى ويقيمون 
ــلـــة بـــســـبـــب الـــعـــمـــل أو  فـــيـــهـــا لـــفـــتـــرات طـــويـ
قد  لفترات طويلة  أخــرى، ويبقون  ألسباب 
تمتد إلى عام وأكثر، إال أنهم غير مشمولني 
أســرهــم تستلم حصصهم  وتبقى  بــالــقــرار. 
التموينية. وهذه إحدى العثرات التي تؤكد 

أن القرار لم يدرس بصورة صحيحة«.
ويرى الشويلي، أن القرار الذي اعتمد على 
الـــرواتـــب كــأحــد مقاييس حــاجــة األســـر من 
عــدمــهــا، لــم يشمل عـــددًا كبيرًا مــن األثــريــاء 
وميسوري الحال كونهم ال يحصلون على 
رواتب من الدولة، وليسوا مسجلني كتجار، 
ولــكــن لــديــهــم مــصــالــح تـــدر عــلــيــهــم أربــاحــًا 

كبيرة. 
واستغرب مواطنون هذا القرار، بل رأوا أنه 
ــواد التي  ــادة املــ يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة زيــ
اعتبار  التموينية، على  البطاقة  تتضمنها 
ــئـــات واســــعــــة مــنــهــا  ــرم فـ ــ ــذا الــــقــــرار حـ ــ أن هـ
 فــي وقـــت شــهــدت األســـعـــار ارتــفــاعــًا بسبب 
خـــفـــض الـــحـــكـــومـــة قـــيـــمـــة الــــديــــنــــار مــطــلــع 

بغداد ـ كرم سعدي

في وقت ُيطالب الشارع العراقي 
ــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ بــ
الــشــهــريــة وتــحــســيــنــهــا، أقــدمــت 
الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
املجتمع،  مــن  معينة  لشرائح  إيقافها  على 
غـــاضـــبـــة،  ــل  ــعــ فــ ردات  أثـــــــــار  الـــــــــذي  األمـــــــــر 
ــزامـــن مـــع تــقــاريــر  ــقــــرار تـ وخـــصـــوصـــًا أن الــ
ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــفــقــر فـــي الـــبـــالد، بسبب 
تفشي جــائــحــة كـــورونـــا، والــتــي أثـــرت على 
القطاع الخاص بشكل كبير. في عام 1991، 
اعــتــمــد الــــعــــراق عــلــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة 
ملـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار االقـــتـــصـــادي 
الذي فرض عليه، عقب حرب الخليج األولى، 
األمر الذي ساهم في الحد من تفشي الفقر 
في البالد. والبطاقة التموينية كانت عبارة 
ــواد غــذائــيــة بأسعار  عــن بــرنــامــج تــوزيــع مـ
يزيد  ما  ويضم  العراقية،  للعائالت  رمزية 
والبقوليات  الدقيق  تشمل  مــواد  عشر  عــن 
باإلضافة  واألرز  والشاي  والسكر  والسمن 
إلـــى املــنــظــفــات، وتــــوزع بــحــســب عـــدد أفـــراد 
العراق،  واحــتــالل   2003 عــام  وبعد  العائلة. 
واصــــل الـــعـــراق الــعــمــل بــهــذا الــنــظــام، إال أن 
الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة تسبب 
في انكماش البرنامج واقتصاره على ثالث 
مواد أو أربع شهريًا. وفي بعض األحيان، ال 
البعيدة  تصل هذه املساعدات إلى املناطق 
التي  النوعيات  رداءة  عن   

ً
فضال والنائية، 

يــتــم تــجــهــيــزهــا. ومــــؤخــــرًا، أوصــــى مجلس 
بــمــنــع  الــــتــــجــــارة  وزارة  الــــعــــراقــــي  الــــــــــوزراء 
عن  التموينية  البطاقة  )مــــواد(  »مـــفـــردات« 
»غير  بـ  التي وصفها  الفئات  من  مجموعة 
بــدءًا من شهر يونيو/ حزيران  املحتاجة«، 
املــقــبــل، ومــــن بــيــنــهــا الـــعـــائـــالت الـــتـــي يــزيــد 
دخلها الشهري عن مليون ونصف املليون 

دينار عراقي )نحو ألف دوالر(.
منع املفردات التموينية عن مجموعة من 

ُ
وت

الفئات، كأفراد األسرة غير املتزوجني الذين 
يزيد دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، 
ونــزالء السجون املركزية )إلى حني اإلفراج 
عـــنـــهـــم(، واملــــقــــاولــــون أصـــحـــاب الــتــصــنــيــف 
الشركات  السادسة، وأصــحــاب  الــدرجــة  من 
املسجلني في دائرة تسجيل الشركات - وزارة 
التجارة )سواء أكانوا مدراء أم مساهمني(، 
التجارية  الــغــرف  اتــحــادات  فــي  واملسجلني 
حــتــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة، والــصــنــاعــات حتى 
 
ً
الفئة الثالثة، واتحاد رجال األعمال، فضال
عن نقابة األطباء، وأطباء األسنان، ونقابة 
وفي  العراق.  خــارج  واملسافرين  الصيادلة، 
وقت ترى الحكومة أن أحوال هؤالء املادية 
جيدة، يقول مواطنون إن القرار كان مجحفًا 
وظاملًا بحقهم، إذ أن راتــب املليون ونصف 

البطاقة 
التموينية

عراقيون 
يُحَرمون من 
المساعدات

من  بدءًا  العراق،  في  التموينية  البطاقة  تشمل  لن 
يونيو/ حزيران المقبل، المواطنين الذين كانت تشملهم، 
أثار  ذلك  أن  إال  الحكومة.  بحسب  حاجة،  أقل  كونهم 

سخط الكثيرين منهم

القرار لم يشمل األثرياء
وميسوري الحال ممن ال

يتقاضون رواتب حكومية

كورونا واألزمة المالية 
أفقرتا أكثر من مليون 
ونصف مليون عراقي

1819
مجتمع

فبراير/ شباط املاضي، في محاولة للتمكن 
ــفـــني بـــعـــد تــســجــيــل  ــن دفـــــع رواتـــــــب املـــوظـ مــ
إثــر تداعيات  النفط انخفاضًا حــادًا  أسعار 

فيروس كورونا.
ــو مــوظــف  ــقـــول عــبــد الـــلـــه الـــعـــامـــري، وهــ ويـ
دينار  ألف  مليون و750  يتقاضى  حكومي 
ال  راتـــبـــه   

ّ
إن دوالر(،   1200 )نـــحـــو   عـــراقـــي 

ــبـــات أســـــرتـــــه مــنــذ  ــلـ ــتـــطـ ــتــــأمــــني مـ يـــكـــفـــيـــه لــ
األســعــار،  وزادت  الــديــنــار  قيمة  انــخــفــضــت 
املرتبط بمفردات  الجديد  القرار  أن  مضيفًا 

الــذي  ــر  األمـ سيشمله،  التموينية  الــبــطــاقــة 
سيفاقم من مشكلته. 

أنه ينفق أكثر  لـ »العربي الجديد«  يضيف 
مــن نــصــف راتــبــه عــلــى بـــدل إيــجــار املسكن 
ــالـــه لــلــتــعــلــيــم وفـــواتـــيـــر  ــفـ واحـــتـــيـــاجـــات أطـ
الراتب  ونصف  الكهرباء،  ومولد  اإلنترنت 
املتبقي لتأمني االحتياجات الغذائية لشهر 
واحد. ويؤكد أنه »في حال املرض، سأضطر 
إلى االستدانة لدفع تكاليف األطباء. فكيف 
تحسبني الــحــكــومــة غــيــر مــحــتــاج ملــفــردات 
التي تساهم في توفير  التموينية  البطاقة 
ــر إلــــى  ــ ــطـ ــ ــــي ســـــــوف أضـ ــتـ ــ بــــعــــض املــــــــــواد الـ
شرائها؟«. العامري، مثل كثيرين تحدثوا لـ 
»العربي الجديد«، يتهمون حكومة بالدهم 
لــون عـــن مــصــيــر عــقــود  بــالــفــســاد، ويــتــســاء
بمليارات الدوالرات لشراء مفردات البطاقة 

التموينية.
ومــــــــن بــــــني هـــــــــــؤالء، حـــمـــيـــد غـــــــــــازي، وهــــو 
البطاقة  قــرار حجب مفردات  موظف شمله 
التموينية. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال 
نراه  الحكومي.  الفساد  عن  للحديث  داعــي 
عــالنــيــة فـــي كـــل مـــكـــان. يــكــفــي ملـــن ال يــعــرف 
شــيــئــًا عـــن صــفــقــات الــفــســاد أن يــبــحــث في 
أدلة  أمامه  اإلنترنت، وستكون  عبر  مواقع 
واعترافات ال حصر لها. لكن ال أحد يحاسب 

الفاسدين والخراب يقع فوق رؤوسنا«.

غـــــازي الـــــذي يــتــقــاضــى مــلــيــون و600 ألــف 
دينار )نحو 1094 دوالر(، يقول إن راتبه ال 
يكفيه لتأمني متطلبات أسرته منذ ارتفعت 
األسعار بعد تخفيض سعر العملة، مشيرًا 
على  التموينية،  البطاقة  »مــفــردات  أن  إلــى 
ــام عــدة  الــرغــم مــن قــلــتــهــا، تــدعــم األســــرة أليــ
ــفـــعـــت األســـعـــار  فـــي الـــشـــهـــر«. يــضــيــف: »ارتـ
إلـــى الــضــعــف، واضـــطـــررت إلـــى الــعــمــل بعد 
ــات الــــدوام الــرســمــي فــي معمل لصناعة  أوقـ
الحلويات. أتقاضى 10 آالف دينار )نحو 6 
دوالرات( بدل أجرة عمل ألربعة ساعات في 
اليوم. بالنسبة إلي، أتمتع بصحة تعينني 
عــلــى الــعــمــل اإلضـــافـــي. لــكــن بــعــض زمــالئــه 
الذين شملهم القرار كبار في السن، في وقت 
يعاني آخرون من أمراض ال تعينهم حالتهم 

الصحية على العمل ساعات إضافية.
وتــفــيــد أحـــدث اإلحــصــائــيــات الـــصـــادرة عن 
بــــأن جــائــحــة  الـــعـــراقـــيـــة،  الــتــخــطــيــط  وزارة 
كورونا واألزمة املالية التي تشهدها البالد، 
جــعــلــتــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف املــلــيــون 
برنامج  وبحسب  الفقر.  خــط  تحت  عــراقــي 
فإن  املتحدة،  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة 
10 في املائة من العراقيني ال يملكون طعامًا 
ــــى أن تــخــفــيــض قــيــمــة  يــكــفــيــهــم، مـــشـــيـــرًا إلـ
العملة املحلية أمام الدوالر أدى إلى ارتفاع 
الــغــذاء بنسبة 14 فــي املــائــة. وشهدت  سلة 

أسعار السلع ارتفاعًا منذ ديسمبر/ كانون 
صـــرف  ســـعـــر  وصـــــل  بـــعـــدمـــا   ،2020 األول 
العملة املحلية بقرار حكومي إلى مستوى 
ــتــــدن، 1460 ديــــنــــارًا فــــي مــقــابــل  قـــيـــاســـي مــ
الـــدوالر، بعدما كــان يــتــراوح بما بني 1200 

و1221 دينارًا طوال السنوات املاضية.
خفض  قــرار  العراقية  املالية  وزارة  وبـــررت 
ــنــــار بـــمـــواجـــهـــة األزمــــــــة املـــالـــيـــة   قـــيـــمـــة الــــديــ
التي تتعرض لها البالد، إثر تراجع أسعار 
ــواق الــعــاملــيــة، بسبب  ــ بــيــع الــنــفــط فـــي األســ

تداعيات فيروس كورونا.

تحقيق

صور ـ انتصار الدنان

التي  الصعبة  املعيشية  األزمــــات  وســط 
يــعــانــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي لــبــنــان، ال 
سيما االقتصادية منها، والتي تفاقمت 
مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
الـــدوالر  أمـــام  اللبنانية  الــلــيــرة  وانــهــيــار 
ــا نتج  ــدًا، ومــ ــ األمـــيـــركـــي بــشــكــل كــبــيــر جـ
عــن ذلــــك، مــن ارتـــفـــاع فــي أســعــار السلع 
األســاســيــة، انــطــلــقــت مـــبـــادرة »طــيــبــون« 
فــــي مـــخـــيـــم الــــبــــرج الـــشـــمـــالـــي لــالجــئــني 
الفلسطينيني، في ضواحي مدينة صور، 
جنوبي لبنان، ملساعدة العائالت األكثر 

فقرًا.
تــضــم املــــبــــادرة عـــــددًا مـــن أبـــنـــاء املــخــيــم 
التخفيف  الناشطني، وهدفها األساسي 
من معاناة األهالي الذين يسكنون فيه، 
فــي ظــروف سيئة غالبًا. املــبــادرة ليست 
وليدة أزمة كورونا وحدها، بل انطلقت 
عام 2019، في أعقاب قرار من وزير العمل 
الــلــبــنــانــي الــســابــق كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان، 
العمل  الفلسطينيني من  بمنع الالجئني 
ــد تــفــعــيــل  ــيــ ــن دون إجــــــــازة عـــمـــل. وأعــ مــ
ــبــــادرة بــعــد الــتــخــبــطــات االقــتــصــاديــة  املــ
التي يمّر بها لبنان، وذلك للتخفيف من 
األعباء املادية التي يعاني منها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي املــخــيــمــات، خصوصًا 
ــائـــالت األكـــثـــر فـــقـــرًا، بــعــدمــا تسبب  ــعـ الـ
اإلقـــفـــال املــتــكــرر لــلــبــالد نــتــيــجــة جائحة 
كورونا بخسارة قسم كبير من الالجئني 
أعـــمـــالـــهـــم، بــحــســب مـــا يـــشـــرح املــتــطــوع 
ــو أحـــد  ــ مــصــطــفــى أحــــمــــد الـــحـــســـني، وهــ
ســكــان املــخــيــم الــجــنــوبــي، واملــتــخــصــص 

بالعلوم االجتماعية.
مــن جــهــتــهــا، تــشــرح املــتــطــّوعــة ســـوزان 
ــمــــد حــــــبــــــوس، وهــــــــي مــــــن ســــكــــان  مــــحــ
ــبــــرج الـــشـــمـــالـــي كــيــفــيــة عــمــل  مــخــيــم الــ
تــركــز  والــــتــــي  األرض،  عـــلـــى  املـــــبـــــادرة 
ــلــــى الــــجــــانــــب اإلغـــــــاثـــــــي، خـــصـــوصـــًا  عــ
ــة في   فــــرق الــعــمــل مــتــنــوعــة ومـــوزعـ

ّ
أن

 
ّ

كل  
ّ
فإن املخيم، وبالتالي  معظم أحياء 

متطوع يعرف العائالت الفقيرة ضمن 
نــطــاق ســكــنــه، ســـواء املــرضــى منهم أو 
)األجــرة(،  العمومية  السيارات  سائقي 
ــاء  ــن تـــضـــررت أعــمــالــهــم بــســبــب وبـ ومــ
ــادرة من  ــبـ املـ كـــذلـــك، تستفيد  ــا.   كـــورونـ
لــــوائــــح املـــؤســـســـات اإلغـــاثـــيـــة ولـــجـــان 
ــاء الــتــي تــتــخــذ مـــن املــخــيــم مــقــرًا  ــيـ األحـ
لــهــا، مـــا يــســهــل الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات 
ــمــــويــــل املــــــبــــــادرة،   الـــــعـــــائـــــالت. وعـــــــن تــ
تقول حبوس: »التبرعات هي العنصر 
 األســـــــاســـــــي لــــلــــجــــمــــعــــيــــة، أكــــــانــــــت مـــن 
ــات املـــغـــتـــربـــني، أو مــن  ــمـ ــيـ أبــــنــــاء املـــخـ
أو  املغتربني،  غير  من  ماديًا  املقتدرين 
من خــالل مــبــادرة، سهم الخير، والــذي 
لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  قــيــمــتــه 10 آالف  تــبــلــغ 
الــتــبــرع  األهـــالـــي عــلــى  وذلــــك لتشجيع 

وإن بالقليل«.
وعن توزيع املساعدات، تشرح الناشطة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« طــريــقــة  الـــشـــابـــة، لــــ
املــواد املقدمة  العمل والتي تتناسب مع 
للمبادرة: »فمّرة توزع القسائم الشرائية 
ــتــــولــــى شـــــراء  ــائــــالت، وبـــــــدورهـــــــا تــ ــعــ ــلــ لــ
الــتــجــاريــة،  املــحــال  التموينية مــن  املــــواد 
داخــــل املــخــيــم، وذلــــك بــعــد الــتــنــســيــق مع 
نــحــن   - نـــــــوزع  أو  مـــســـبـــقـــًا،  ــا  ــهـ ــابـ أصـــحـ

املتطوعني - املواد مباشرة على السكان، 
كما في حالة حملة سهم الخير، إذ نوزع 
ــواد الــغــذائــيــة األســـاســـيـــة كــالــبــطــاطــا  ــ املــ

.»
ّ
والخبز واألرز

ــادرة واجـــهـــت  ــ ــبــ ــ  املــ
ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـ

الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات، كــتــفــشــي وبـــاء 
ــا واعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الــتــبــرعــات،  ــورونــ كــ
 الــتــصــمــيــم والــعــزيــمــة لـــدى الــشــبــان 

ّ
ــإن فــ

ــا، بــهــدف  ــهـ ــيـ ــتـــطـــوعـــني فـ والــــشــــابــــات املـ
ــي املــــخــــيــــم، مــع  ــ ــم فــ ــهــ ــيــ ــالــ مــــســــاعــــدة أهــ
واملعيشية،  االقتصادية  األزمـــات  تفاقم 
ــل لـــلـــمـــؤســـســـات  ــاعــ ــفــ وغـــــيـــــاب الـــــــــدور الــ
دافعًا  أعطاهم  الفلسطينية،  والفصائل 
وتفعيلها  بــاملــبــادرة،  لــالســتــمــرار  كبيرًا 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، في 
محاولة منهم لتخفيف األعباء عن كاهل 

الالجئني في املخيمات عمومًا.
تشجع حــبــوس، وهــي مــن قــريــة سعسع 
فــي قــضــاء صــفــد بفلسطني املــحــتــلــة في 
األصل، الشباب على التطوع في املبادرة، 
البيضاء  ــادي  األيــ أصــحــاب  تطالب  كما 
التي  الصعبة  لــألوضــاع  نظرًا  بالتبرع، 
تتفاقم يوميًا، مع تزايد أعداد العائالت 
ــــى أبــســط  املـــحـــتـــاجـــة، والــــتــــي تــفــتــقــر إلــ

مقومات الحياة.
يــقــول أحـــد املستفيدين من  املــقــابــل،  فــي 

 عــدم ذكــر اســمــه: »قبل 
ً
املـــبـــادرة، مفضال

ــــــت بــلــبــنــان كـــنـــت أعــمــل 
ّ
األزمـــــــة الـــتـــي أمل

بالكهرباء، لكن بسبب الظروف الصحية 
الحالية، واإلجــراءات املصاحبة، لتفشي 
وبـــاء كــورونــا، ال سيما اإلغـــالق املتكرر 
 لـــدّي 

ّ
لـــلـــبـــالد، خـــســـرت عــمــلــي، عــلــمــًا أن

ــاج إلــــــى الــحــلــيــب  ــتـ ــحـ ــرة تـ ــيـ ــغـ طـــفـــلـــة صـ
والــحــفــاضــات. ومــع ارتــفــاع سعر صرف 
ــــدوالر أمــــام الــلــيــرة، لـــم يــعــد بــإمــكــانــي  الــ
تأمني احتياجاتها، ما دفعني للتواصل 
مع مبادرة، طيبون، لتأمني ما تحتاجه 
املؤسسات  دور  غــيــاب   

ّ
ظــل فــي  عائلتي، 

مساعدة  عــن  الفلسطينية«  والــفــصــائــل 
املحتاجني.

الكثير  فقدت  اللبنانية  الليرة   
ّ
أن يذكر 

ــا الـــشـــرائـــيـــة بـــعـــدمـــا تــدنــى  مــــن قـــدرتـــهـ
األمــيــركــي على  الـــدوالر  سعرها مقابل 
نهاية عام  مــن  بـــدءًا  مــراحــل متسارعة، 
2019، لتسجل في مارس/ آذار الجاري، 
تدنيها  إلــى  تاريخية، وصلت  خــســارة 
10 أضــــعــــاف قــيــمــتــهــا الـــرســـمـــيـــة أمــــام 
الـــــــدوالر األمـــيـــركـــي، مـــع وصـــــول سعر 
ــــي الـــســـوق  صــــــرف الــــــــــدوالر الـــــواحـــــد فـ
الــســوداء إلــى 15 ألــف ليرة، وإن تراجع 
الصرف  أن سعر  ذلــك، علمًا   بعد 

ً
قليال

الرسمي هو 1500 ليرة.

»طيبون« لمساعدة سكان 
مخيم البرج الشمالي

المواد الغذائية هي األساس )العربي الجديد(

المبادرة تلبي جزءًا من االحتياجات )العربي الجديد(

يعاني بعض المواطنين بسبب ارتفاع سعر الدوالر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

10
في المائة من العراقيين ال يملكون 

طعامًا يكفيهم، بحسب برنامج 
األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

ال ينتظر كثير من 
الناشطين الفلسطينيين 

في لبنان، من يتولى 
مسؤولياته تجاههم 

وتجاه أهاليهم في 
المخيمات، بل يبادرون 
إلى المساعدة بحسب 

قدراتهم

زادت مشاكل 
حساسية الطعام في 

بريطانيا منذ عام 1998، 
مع زيادة الوفيات بسبب 

حساسية حليب البقر 
خصوصًا لدى األطفال

تفاقم حساسية الطعام في بريطانيا
حليب البقر مسؤول عن 

26 % من وفيات األطفال 
و5 % من وفيات البالغين

حساسية الطعام 
مشكلة كبيرة في 
جميع أنحاء العالم

لندن ـ كاتيا يوسف

ــدة، نــشــرتــهــا املــجــلــة  ــديــ ــة جــ ــ ــ تـــوصـــلـــت دراسـ
 الحساسية 

ّ
الطبية البريطانية )BMJ( إلى أن

األكــثــر شيوعًا  السبب  هــي  البقر  مــن حليب 
لردود الفعل القاتلة لدى األطفال وهي تؤثر 
بشكل متزايد على البالغني. ويقول الخبراء 
ــداد ضئيلة، كان   األعــ

ّ
الــرغــم مــن أن ـــه على 

ّ
إن

حــلــيــب الــبــقــر مـــســـؤواًل عــن 26 فــي املــائــة من 
وفيات حساسية الطعام لدى األطفال خالل 
مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم املــــدرســــي فــــي بــريــطــانــيــا. 
 حـــاالت الــدخــول 

ّ
وتــوصــلــت الـــدراســـة إلـــى أن

قد  الطعام  حساسية  بسبب  املستشفى  إلــى 
تــضــاعــفــت ثـــالث مــــرات عــلــى مــــدار العشرين 
 عـــدد الــوفــيــات الناجمة 

ّ
عــامــًا املــاضــيــة. لــكــن

لـــلـــطـــعـــام، وردود  عــــن الــحــســاســيــة املـــفـــرطـــة 
الــفــعــل الــتــحــســســيــة الـــشـــديـــدة، قـــد انــخــفــض، 
 الدراسة تابعت حاالت الدخول إلى 

ّ
أن علمًا 

مدى  على  املتحدة  اململكة  فــي  املستشفيات 
20 عامًا. في هــذا اإلطـــار، تواصلت »العربي 

الـــجـــديـــد« مـــع راشـــيـــل إلـــيـــس، مـــن »مــؤســســة 
على  للتعّرف  الحساسية«  لبحوث  ناتاشا 
خــــطــــوات املـــؤســـســـة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إنـــقـــاذ 
األشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن حــســاســيــة 
 والــــــدي نــاتــاشــا، 

ّ
الـــطـــعـــام. تـــقـــول إلـــيـــس، إن

عــــام 2019، بعد  فـــي  املـــؤســـســـة  أطــلــقــا هــــذه 
فــي يوليو/  فــي عمر 15 عامًا  ابنتهما  وفــاة 
تــمــوز 2016، مـــن جـــــّراء إصــابــتــهــا بــــرد فعل 
تحسسي قاتل ملكونات بــذور السمسم التي 
لــم تــذكــر عــلــى ملصق شــطــيــرة اشــتــرتــهــا من 
 املؤسسة الخيرية، 

ّ
أحد املقاهي. وتوضح أن

بحساسية  الــوعــي  رفــع مستوى  على  تعمل 
الطعام من خالل التعليم والبحث.

بـــدورهـــا، تـــقـــول، تــانــيــا عـــدنـــان - البـــيـــروس، 
والدة ناتاشا، التي أسست الجمعية الخيرية 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــا نـــديـــم لـ ــهـ مـــع زوجـ
جميع  فــي  كبيرة  مشكلة  الــطــعــام  حساسية 
الحاالت.  ارتــفــاع  استمرار  مع  العالم،  أنحاء 
األكثر  البقر، هي   حساسية حليب 

ّ
أن تتابع 

شــيــوعــًا بـــني أطـــفـــال املــــــــدارس، مــشــيــرة إلــى 

بما  الطعام  حساسية  تسبب  أخــرى  أطعمة 
في ذلك املكسرات واألسماك والبيض. وتنّوه 
نا نحتاج إلى مزيد 

ّ
عدنان - البيروس إلى أن

الــكــامــل للمشكلة،  الــحــجــم  الــبــحــث، لفهم  مــن 
 
ّ
ملعالجة وباء حساسية الطعام، الفتة إلى أن
املكونات  التي تعدد جميع  امللصقات  وضع 

الــفــتــرة، بــســبــب تــفــاعــالت الحساسية  هـــذه 
الـــشـــديـــدة. وكـــانـــت حــســاســيــة الــطــعــام هي 
بداية  ومــنــذ  منهم.   30.700 لنحو  الــســبــب، 
هذه الدراسة، ارتفع معدل األشخاص الذين 
الحساسية  بسبب  املستشفى،  إلــى  دخــلــوا 
1.23 شخص  مــن  الــطــعــام  نتيجة  املــفــرطــة 
 

ّ
 100 ألــف شخص إلــى 4.04 فــي كل

ّ
فــي كــل

100 ألف شخص بحلول عام 2018. والحظ 
 أكبر زيادة هي بني األطفال، ما 

ّ
الباحثون أن

دون سن 15 عامًا، إذ ارتفعت النسبة بينهم 
 100 ألـــف شــخــص إلـــى 9.2 

ّ
مــن 2.1 فــي كـــل

 152 وفــاة، 
ّ
 100 ألــف، كما وجــدوا أن

ّ
في كــل

إلـــى رّد فــعــل تحسسي شــديــد ناتج  ــعــزى 
ُ
ت

انخفضت  الوفيات  نسبة   
ّ
لكن الطعام.  عن 

عــمــومــًا بـــمـــرور الـــوقـــت مـــن 0.70 فـــي املــائــة 
إلــى املستشفيات  الــحــاالت التي تدخل  بــني 
إلــــى 0.19 في  الـــطـــعـــام،  بــســبــب حــســاســيــة 
املائة. وكانت املكسرات مسؤولة عن 46 في 
قالوا  الخبراء   

ّ
لكن الوفيات.  هــذه  من  املائة 

 حليب الــبــقــر مــســؤول عــن 26 فــي املــائــة 
ّ
إن

من وفيات األطفال و5 في املائة من وفيات 
البالغني، وقد تسبب حليب البقر بـ17 وفاة 
من أصل 66 لدى األطفال في مرحلة التعليم 
ه 

ّ
املدرسي. ولفت الخبراء في بحثهم إلى أن

الــوفــيــات  نسبة  انخفضت   ،1992 عـــام  مــنــذ 
الــفــول الــســودانــي أو الــجــوز، مقابل  بسبب 
ازديــاد نسبة الوفيات بسبب تناول حليب 
 معظم األطفال الصغار 

ّ
البقر. وأوضحوا أن

يــعــانــون مــن الحساسية، مــن حليب  الــذيــن 
ــمـــرور الـــوقـــت.  الــبــقــر ســيــتــغــلــبــون عــلــيــهــا بـ
روا أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون من 

ّ
ــهــم حــــــذ

ّ
لــكــن

الحساسية املستمرة، إذ يشّكل حليب البقر 
تهديدًا لحياتهم ويعتبر املسؤول عن أكثر 
الناجمة عــن الحساسية  الــوفــيــات  مــن ربــع 
تحّدث  نفسه،  الوقت  وفــي  للطعام.  املفرطة 
ــــالم حــقــن  ــادة وصــــفــــات أقــ الـــخـــبـــراء عــــن زيـــــ
في عالج  تساعد  التي  الذاتية،  األدرينالني 
ازدادت  الشديدة. وقد  الحساسية  تفاعالت 
فترة  الحقن، خــالل  لهذه  الطبية  الوصفات 
هذه الدراسة الطويلة، بنسبة 336 في املائة.

الغذائية في الوجبات بشكل واضح، ضروري 
ــة األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــالمــ
 
ّ
يــعــانــون مـــن حــســاســيــة الـــطـــعـــام. وتـــقـــول إن
قانون ناتاشا الذي من املقّرر أن يدخل حيز 
املقبل  األول  تشرين  أكــتــوبــر/   1 فــي  التنفيذ 
في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، والذي 
للمكونات  الكاملة  امللصقات  وضــع  يتطلب 
على الوجبات املعبأة مسبقًا، سيقطع شوطًا 

كبيرًا في معالجة هذه القضية. 
مــن  ــائــــة  املــ فــــي   88 

ّ
أن الـــــدراســـــة  ــــرت  ــهـ ــ وأظـ

ــا، يــــؤيــــدون  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــة الــــســــكــــان فــــي بـ ــامــ عــ
ــــط انــتــشــار  قــــانــــون نـــاتـــاشـــا بـــالـــكـــامـــل، وسـ
وبــاء الحساسية في الــبــالد. ورصــد مؤلفو 
الدراسة، وهم من جامعة »إمبريال كوليدج 
ــيـــة، وجــــامــــعــــة »كــــريــــت«  ــانـ ــريـــطـ ــبـ لــــنــــدن« الـ
ــيــــرجــــي أكـــشـــن«  الـــيـــونـــانـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــة »ألــ
البريطانية، البيانات املتعلقة بالحساسية، 
 
ّ
أن وتـــبـــني   .2018 عــــام  إلــــى   1998 عــــام  مـــن 
اململكة  أنحاء  جميع  من  شخصًا   101.891
ــى املــســتــشــفــيــات خــالل  ــوا إلــ ــلـ املـــتـــحـــدة، دخـ

حاالت حساسية 
الطعام متعددة 

)Getty /ليون نيل(
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20
فالشمجتمع

التمويل ضروري للتغلب على خسائر الفقراء

آثار كورونا تدعو أكثر من 60 وكالة 
دولية إلى التمويل الفوري 

إلعادة مكاسب البلدان 
النامية إلى املسار الصحيح، بعد أن 

أّدت جائحة كورونا إلى اتساع نطاق 
عدم املساواة، كما إلى أسوأ ركود منذ 

90 عامًا، وانزالق ما يقّدر بـ 120 مليون 
شخص إلى براثن الفقر املدقع، وخسائر 

كبيرة في عائدات الضرائب والتجارة 
واالستثمار األجنبي للعديد من البلدان.

كذلك أشار تقرير تمويل التنمية 
املستدامة 2021، الذي أصدرته األمم 
املتحدة أخيرًا إلى فقدان ما يقّدر بـ 

114 مليون وظيفة في خالل الوباء، 
وانخفاض التحويالت ذات األهمية 
البالغة للعديد من البلدان الفقيرة، 

وزيادة الديون.
وقالت نائبة األمني العام لألمم املتحدة، 

أمينة محمد، في مؤتمر صحافي 
 »كوفيد-19 

ّ
بمناسبة إطالق التقرير، إن

أّدى إلى عالم أكثر تفاوتًا بشكل حاد 
يترك وراءه ماليني األشخاص من دون 
اتخاذ إجراءات فورية بشأن التمويل. 

أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لعام 
2030 معّرضة إلى الخطر«. أضافت 

 16 تريليون دوالر أميركي من 
ّ
محمد أن

أموال التحفيز والتعافي غير املسبوقة 
ساعدت في التخفيف من »أسوأ آثار 

هذه الكارثة العاملية، لكن أقل من 20 في 
املائة منها ذهب إلى البلدان النامية«.

وتابعت محمد: »نرى الخلل نفسه في 
التوازن في طرح اللقاح. تّم حجز 60 
في املائة من إمدادات لقاح كوفيد-19 

من قبل حفنة من البلدان الغنية، تاركة 
الغالبية العظمى من سنوات العالم 
وراءها. وقد ال تتلقى بعض البلدان 

النامية اللقاح حتى عام 2024«. وشّددت 
ه »إذا لم نزد التمويل 

ّ
محمد على أن

من أجل التنمية بشكل كبير، فسوف 
نطيل الوباء لسنوات ونواجه عقدًا آخر 

ضائعًا من أجل التنمية«.
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يجمع الخشب لبيعه إلى جانب خيمته في أنقرة 

تنتظر دورها لدخول المستشفى في قريتها الصغيرة في البرازيل 

حافي القدَمين في البرازيل 

مساعدات غذائية في ساو باولو

قهوة لمنتظري 
الحصص الغذائية 

في باريس 

ابتسامة رغم البؤس 
في الهند 

خسر كثيرون 
منازلهم في لوس 

أنجليس بسبب 
األزمة الوبائية
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كارثة سوهاج: اإلعالم المصري يغرق في تناقضاته

»12 مضلًال« مصدر األخبار الكاذبة حول اللقاح

القاهرة ـ أحمد عزب

تنقــل  التــي  والصــور  الفيديوهــات  تــزال  ال 
فــي  طهطــا  مركــز  قطــاري  مشــاهد حادث 
تنتشــر  مصــر(  ســوهاج )جنوب  محافظــة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، موثقــة 
حجم املأساة التي أودت بحياة 32 شخصًا 
وجــرح أكثــر مــن 165، بحســب أرقــام وزارة 

الصحة املصرية. 
أرقــام  أن  يؤكــدون  عيــان  شــهود  كان  وإن 
الضحايا تفوق الرقم الرســمي، فإن املأســاة 
الخســائر  بســبب  أواًل  مزدوجــة،  تبقــى 
النظــام  تجاهــل  بســبب  وثانيــًا  البشــرية، 
املصري لضرورة تطوير ســكك الحديد، في 
ظــل تكــرار كــوارث تصــادم القطــارات بشــكل 

سنوي في البالد.
ووســط حالــة كبيــرة مــن الغضــب والحــزن، 
ســيطر الحــادث علــى قائمــة األكثــر تــداواًل 
مــن وســم، مثــل  علــى موقــع تويتــر، بأكثــر 
و#قطــار_ و#قطار_الصعيــد،  #ســوهاج، 
وســم  عــاد  كمــا  عمــر«.  »مــات  و  الغالبــة 
بســبب  للتصــدر  #ارحل_يا_سيســي، 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  نظــام  علــى  الهجــوم 

السيسي بعد الحادث.
وقارن مغردون بني حادث سوهاج  وحريق 
 2019 فبراير/شــباط   27 مصر فــي  محطــة 
)21 وفــاة و52 مصابــًا(. وقتهــا أقيــل وزيــر 
تعيــني  وتــّم  عرفــات  هشــام  املدنــي  النقــل 
رئيــس الهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة 
كامل الوزير بداًل منه. ورّوج النظام عندها، 
إلــى ضــرورة وجــود عســكري فــي املنصــب 
 مشــاكل النقل وســكك الحديد. 

ّ
لتوليه، وحل

وتســاءل الناشــطون علــى »تويتــر« مــا إذا 
كان كامل الوزير ســيقال من منصبه، أسوة 

بما حصل مع عرفات.
تخبــط  واضحــًا  كان  نفســه  اإلطــار  فــي 
اختــارت  التــي  اإللكترونيــة  الكتائــب 
تدشني وســم  الكارثــة،  مــن  ســاعات  بعــد 
ارتفــاع  إثــر  #كمل_يا_كامل_واحنا_معــاك، 
األصــوات والتغريــدات املطالبــة بإقالتــه. ثــّم 
أعــادوا إلــى الواجهــة نفــس املعزوفــة حــول 
»تدبير جماعة اإلخوان املسلمني« للحادث، 

في تماٍه مع بيان وزارة النقل األول.
اإللكترونيــة  الكتائــب  تغريــدات  أمــام  لكــن 
املكــررة، أعــاد مغــردون آخــرون نشــر  عبــارة 
مــن روايــة »يوتوبيــا« للكاتب الراحــل أحــد 

منوعات
أخبار 
كاذبة

مفهومــي  إلــى  فيهــا  تطــرق  توفيــق  خالــد 
» ســيتركون  والجديــدة  القديمــة  العاصمــة 
بأهلهــا...  لتحتــرق  القديمــة،  العاصمــة 
الجديــدة«،  عاصمتهــم  إلــى  وســيذهبون 
وهــو مــا جعــل عبارة »العاصمــة القديمــة« 

تدخل قائمة األكثر تداواًل.
الســابق  الرئيــس  نائــب  كتــب  جهتــه،  مــن 

واجبــة  » املســاءلة  البرادعــي:  محمــد 
واملحاســبة ضروريــة ولكــن فــي النهاية هي 
مســألة أولويات.  #قطاري_سوهاج«. وتابع 
في تغريدة أخرى: » مرة أخرى األمن القومي 
هــو أمن اإلنســان الذي يجــب دائمًا أن يكون 
علــى رأس أولوياتنــا، كمــا أنــه إلــى جانــب 
املســؤولية الجنائية هناك دائما مســؤولية 

الجميع.  #قطــارى_ اللــه  حفــظ  سياســية. 
الحقوقيــة  الناشــطة  وكتبــت  ســوهاج«. 
ماتــوا  اللــي  كل  يرحــم  » ربنــا  ســيف:  منــى 
ويصبر حبايبهم وينجي كل اللي اتصاب، 
وينجينا كلنا من بؤرة اإلهمال املريع دي«.
وغــرد الرســام والناشــط أحمــد عــز العــرب: 
بهــا  يــراد  حــق  كلمــة   ) فاســدون  » )كلنــا 
باطــل... تمييــع املســؤولية وتهــرب الجنــاة 
توزيــع  فــي  نشــارك  لــم  فنحــن  الحقيقيــني. 
موارد الدولة باإلسراف في جانب والتقتير 
تمويــل  اخترتــا  اللــي  إحنــا  وال  آخــر  فــى 
مــن  بــداًل  الســرعة  الكهربائي فائــق  القطــار 

تأمني الشبكة الرئيسية للسكة الحديد«.
فتنوعــت  التلفزيــون  شاشــات  علــى  أمــا 
داعــي  أنــه ال  أديــب  التغطيــة. ورأى عمــرو 
، ويمكن االستغناء 

ً
لوجود القطارات أصال

عنهــا مثــل ماحــدث بعــد انقــالب 3 يونيو/
تمــوز 2013، حــني أوقفــت حركــة القطــارات. 
وقال في برنامجه »الحكاية« على فضائية 
»mbc مصــر«: »إحنــا قعدنــا كتيــر مــن غيــر 
بنطــّور،  ونقــول  خــالص  نقفلهــا  قطــارات 
وأنــا زرت بــالد مافيهــاش قطــارات ومــش 
كارثــة«، مؤكــدًا أن الحــوادث أمٌر مفــروض 

على هذا القطاع.
أما أحمد موسى، فبعد إشادته بتوجيهات 
السيســي وتحــركات الحكومــة المتصــاص 
الغضــب الشــعبي، قــال فــي برنامجــه »علــى 
مســؤوليتي« علــى فضائيــة »صــدى البلد«: 
»دمنــا مــش رخيص واملســؤول أيــًا كان الزم 

يتحاسب«.
برنامــج  فــي  عيســى  إبراهيــم  وصّعــد 
»حديــث القاهــرة« علــى فضائيــة »القاهــرة 
الحكومــة،  وهاجــم  لهجتــه،  والناس«، مــن 
غيــر  معترفًا بشــكل  »مدللــة«،  واعتبرهــا 
واالحتجاجــات  التظاهــرات  بقمــع  مباشــر 
البرملــان  علــى  وغياب الرقابــة  العماليــة، 
وزيــر   11 فيــه  لدلوقتــي   2011 »مــن   :

ً
قائــال

يعنــي وزيــر كل ســنة هــل إحنــا اخترناهــم 
غلط جايز، لكن مش معقول كلهم غلط«.

وهاجم عيســى، مشروع القطار الكهربائي، 
مدبولــي:  مصطفــى  الــوزراء  لرئيــس  وقــال 
»إزاي عــاوز تصرف على القطار الكهربائي 
360 مليــار جنيــه ومــش عــاوز تصرف  250 
مليار على تطوير الســكة الحديد في مصر 
كلهــا اللــي بيركبهــا ماليــني املاليــني القصــة 

قصة أولويات«.

صّعد إبراهيم عيسى 
في برنامجه من لهجته 

وهاجم الحكومة

أقفل حساب روبرت إف 
كينيدي جونيور أحد أبرز 

مناهضي التطعيم

حمزة الترباوي

أبــرز  ذكــر تقريــر جديــد أن 12 شــخصًا مــن 
الناشــطني املناهضــني للقاحــات، يتحملــون 
مســؤولية نشــر كمية هائلــة مــن املعلومــات 
املضللة عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا 
االجتماعي. ووجــد  التواصــل  وســائل  علــى 
مركــز مكافحــة  مــن  كل  نشــره  التقرير الــذي 
 ،Anti-Vax Watch الكراهية الرقمية، ومنظمة
أن مــا يصــل إلــى 73 فــي املائــة مــن املعلومات 
»فيســبوك«  علــى  اللقاحــات  عــن  الخاطئــة 
الخاطئــة  املعلومــات  مــن  املائــة  فــي  و17 
عــن اللقاحــات علــى »تويتــر« يمكــن ربطهــا 
بنفــس األشــخاص الـــ12. وجــاء فــي التقريــر 
 The Disinformation عنــوان  حمــل  الــذي 
Dozen أن »الناشــطني املناهضــني للقاحــات 
وإنســتغرام،  ويوتيــوب،  فيســبوك،  علــى 
وتويتــر لديهم أكثــر مــن 59 مليــون متابــع، 
لرفــض  مصــدر  وأهــم  أكبــر  يجعلهــم  ممــا 
الحســابات  هــذه  فــإن  ذلــك،  اللقاح«. ومــع 
الحظــر  عمليــات  كبيــر  حــد  إلــى  تجنبــت 
حتــى مــع تكثيــف »فيســبوك« و»تويتــر« مــن 
الخاطئــة  املعلومــات  مــن  للحــد  جهودهمــا 

حول لقاحات كورونا في الشهور األخيرة.

12 مضلًال
إف  روبــرت  حظــر  تــم  املثــال،  ســبيل  علــى 
كينيــدي جونيــور، الذي لطاملا كان أحد أبرز 
مناهضــي التطعيــم علــى وســائل التواصــل 
فبرايــر/ فــي  »إنســتغرام«  مــن  االجتماعــي، 

»فيســبوك«  علــى  حســاباته  لكــن  شــباط، 
و»تويتــر« ظلــت موجودة. وتظل الحســابات 
علــى  نشــطة  التقريــر  فــي  املذكــورة  األخــرى 
هــذه  بــني  ومــن  الثــالث.  املنصــات  جميــع 
بوتــار  راشــد  حســاَبا الدكتور  الحســابات 

والدكتورة شــيري تينبيني، اللذين ســبق أن 
ظهــرا فــي مقطــع فيديو يــروج ألكاذيب حول 
لقــاح فيــروس كورونــا، وهــو ما أدى بحســب 
إلــى  البريطانيــة  ســي«  بــي  »بــي  لـ تحقيــق 
إخافــة ســكان اململكــة املتحــدة مــن الحصــول 
القائمة اســم  فــي  ورد  كذلــك  اللقــاح.  علــى 
رائــد أعمــال الطــب البديــل الدكتــور جوزيــف 
ميركــوال، الــذي لديــه أكثــر مــن ثالثــة ماليــني 
متابع عبر »فيســبوك« و»إنستغرام«. وظهر 

ــا حســاب The Bollingers املؤثــر، وهمــا 
ً

أيض
شــركة  مؤســس  بــأن  ملزاعــم  رّوجــا  زوجــان 
»مايكروســوفت« بيل غيتس يريد استخدام 
لقاح فيروس كورونا لحقن الجميع بشرائح 
إلكترونية. أما الناشطون املناهضون للقاح 
اآلخــرون فهــم رضا إســالم، وإريــن إليزابيث، 
وســاير جــي، وكيلــي بروغــان، وكريســتيان 
جانكينــز،  وكيفــن  تابــر،  وبــن  نورثــراب، 

وجميهم يتمتعون بماليني املتابعني.

األفــراد  هــؤالء  طــرد  إن  التقريــر  ويقــول 
والجهة التي يمثلونها من شــأنه أن »يقلل 
بشــكل كبيــر« مــن كميــة املعلومــات املضللة 
التواصــل  وســائل  علــى  باللقــاح  املتعلقــة 
التنفيــذي ملركــز  الرئيــس  أمــا  االجتماعــي. 
أحمــد،  عمــران  الرقميــة  الكراهيــة  مكافحــة 
املضللــة  املعلومــات  إن  بيــان  فقال فــي 
أصبحــت تهديــدا مباشــرا للصحــة العامــة. 
ت 

ّ
وأضــاف: »فــي خضــم جائحة عاملية، شــن

صناعة مكافحة اللقاحات حملة مستهدفة 
لتضليل األميركيني بشــأن ســالمة لقاحات 
»تعمــل  أحمــد  وبحســب   .»19 كوفيــد 
وســائل التواصــل االجتماعــي علــى تمكــني 
ماليــني  تجنيــد  مــن  التطعيــم  مناهضــي 
األميركيــني وتلقينهــم العقيــدة مــن الخوف 

والشك بالعلم«.

رّد الشركات
باســم  متحــدث  عــارض  املقابــل،  فــي 
»فيســبوك« منهجيــة التقريــر. وقال في بيان 
إنــه »مــن خالل العمل مــع املنظمات الصحية 
الرائــدة، قمنــا بتحديــث سياســاتنا التخــاذ 
إجراءات ضد الحسابات التي تنتهك قواعد 
الفيــروس واللقاحــات الخاصة بنا« وتشــمل 

»بعض املجموعات في هذا التقرير«. 
مــن جانبــه، قــال متحــدث باســم »تويتــر« في 
بيان إن سياسة التضليل الخاصة بكورونا 
في املنصة تنطبق على جميع املستخدمني. 

التقريــر،  اإلطــار نفســه، وبعــد صــدور  وفــي 
الديمقراطــي مايــك  الكونغــرس،  دعــا عضــو 
الكبــرى،  التكنولوجيــا  شــركات  دويــل 
وتحديــدًا »فيســبوك«، و»تويتــر«، و»غوغل« 
إلى حظر عشــرات األشخاص الذين ارتبطت 
حساباتهم بنشــر املعلومــات املضللــة حــول 

لقاحات »كوفيد 19«.

في موقع الحادث يوم الجمعة )فرانس برس(

)Getty/يملك هؤالء الناشطون أكثر من 50 مليون متابع )ديفيد ماكنيو

ال تزال كارثة قطاَري ســوهاج في صعيد مصر، تحتل المشــهد اإلعالمي ومواقع التواصل في مصر. وبين مطالبات بإقالة وزير النقل 
وتطبيل للرئيس المصري على الشاشات، احتلّت الوسوم المرتبطة بالحادث موقع تويتر
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تناقل مستخدمون صورًا قالوا 
إنها لنيجيري اصطاد سمكة 

ووزّعها على أهل قريته ولم يكن 
يعلم أن قيمتها تتخّطى المليوني 

دوالر أميركي. لكن السمكة ال 
يمكن أن يصل سعرها إلى ماليين 

الدوالرات، والرجل باع السمكة 
ولم يوزعها.

 مع تواصل عمليات إنقاذ 
وتعويم سفينة حاويات عمالقة 

جنحت خالل عبورها قناة السويس، 
تداول مستخدمون خبرًا مفاده 

أن قائدة السفينة هي مروة 
السلحدار، أول قبطانة مصرية. لكن 
السلحدار نفت لوسائل إعالم مصرية 

أي عالقة لها بالسفينة التايوانية.

 بعد إعالن وفاة رئيس تنزانيا 
جو ماغوفولي وتولي سامية 

حسن مهامها الرئاسية خلفًا 
له، ادعى مستخدمون لمواقع 
التواصل االجتماعي أنها زوجته. 
إال أن االدعاء خطأ، فزوجة الرئيس 

الراحل اسمها جانيت، وسامية حسن 
كانت نائبته.

شارك مغردون فيديو قيل إنه 
يُظهر لقاء بين الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان والناشطة 
اليمنيّة توّكل كرمان، بعد مقتل 

الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، بما يوحي بوجود 
مؤامرة ما. لكن االّدعاء خطأ، 

واللقاء جرى عام 2012.



»هــنــاك زحمة أعــمــال حاليًا، وربــمــا عكس ما 
ــاع  قــد نتوقع نــظــرًا لــظــروف كــورونــا واألوضـ
االقــتــصــاديــة املــتــرديــة فــي الــبــلــد. وأنـــا حاليًا 
أشارك في أحد هذه األعمال، لكن من دون أي 
راحة نفسية، ألنني قلق ومضطرب من كل ما 
يجري من حولنا«. ويعترف بأن »قرار الهجرة 
أو الــبــقــاء فــي البلد هــو الخبز الــيــومــي الــذي 
أن نترك   

ً
أنا وأصدقائي. ليس سهال أتناوله 

كل شيء ونرحل في هذا العمر وبعد كل هذا 
 أيضًا البقاء في هذا 

ً
املسار، ولكن ليس سهال

مــع مجموعة فاسدين  الــذي نتشاركه  املــكــان 
ه حرق لألعصاب، وال 

ّ
ومجرمني ونّصابني. إن

ندري ما العمل أو كيف الخالص«.
الجردي، الذي يجد أن التداخل ما بني الحقيقة 
أنــه يمكن فصل  يــرى  أمـــٌر واقـــع، ال  والتمثيل 
يــجــري مــن حوله،  أو عما  املمثل عــن محيطه 
ويقول: »قد ال تكون لدي حماسة املشاركة في 
املتعب  النفسي  الوضع  أعمال جديدة بسبب 
الذي أتشاركه مع أبناء بلدي وجيلي، ولكنني 
سعيد إلى حٍد ما بالعمل الذي أصّوره حاليًا 

بيروت ــ رنا أسطيح

ــثـــر  ــَبـــر الــــصــــدق الـــِســـمـــة األكـ ــتـ ُيـــعـ
حضورًا في مسار املمثل اللبناني 
 في املواقف 

ٌ
طالل الجردي. صــدق

 
ٌ

صدق يقابله  والفنية،  والسياسية  الوطنية 
متد ألكثر من 

ُ
في األداء الذي طبع مشواره امل

السينما واملــســرح  فــي  التمثيل  25 عــامــًا مــن 
والدراما. بالنسبة له: »مخاطبة الواقع على 
ــرورة تمامًا،   وضــ

ٌ
الــشــاشــة والــخــشــبــة حــاجــة

كما أن للخيال والفانتازيا أيضًا مساحتهما 
ــال الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة«، وهـــو  ــ ــمـ ــ الـــخـــاصـــة فــــي األعـ
تاريخي  عمل  فــي  للمشاركة  حاليًا  يستعد 
ــق ملــرحــلــة سياسية حــّســاســة من 

ّ
ضــخــم يــوث

تاريخ املنطقة، على ما يكشف في هذا الحوار 
الخاص الذي أجرته معه »العربي الجديد«. 

ــوم فــي  ــ ــيـ ــ الـ ــــردي أن األولــــــويــــــة  ــجــ ــ الــ يــــــرى  ال 
اإلنـــــــتـــــــاجـــــــات الـــــــدرامـــــــيـــــــة هـــــــي »لـــــألعـــــمـــــال 
الــرومــانــســيــة أو لــقــصــص الـــحـــب الــتــقــلــيــديــة 
»الــواقــع  لــه  بالنسبة  الخفيفة«.  والكوميديا 
يلقي بوزنه الثقيل على كل شيء من حولنا. 
واملـــــــــزاج الـــــدرامـــــي يـــجـــب أن يـــحـــاكـــي املـــــزاج 
املتسارعة  األحـــداث  نبض  ويــواكــب  الشعبي 
والــضــاغــطــة، ال ســّيــمــا فـــي لـــبـــنـــان«، ويــقــول: 

تنطبع مالمح البداوة 
على مختلف األنشطة 

التي يتم تقديمها

قرار الهجرة 
أو البقاء في البلد هو 

الخبز اليومي

من المقرر أن 
يعرض على مدار أيام 

المهرجان 85 فيلمًا

2223
منوعات

ــزًا تــاريــخــيــًا  ــّيـ ــه يــتــضــمــن حـ ــ ـ
ّ
ــرة، ألن ــاهـ ــقـ فـــي الـ

مهمًا ويحاكي شقًا سياسيًا مرتبطًا بتاريخ 
املنطقة. أّما لو كان العمل دراميًا ببعد عاطفي 
رومانسي وبطرح مجاني ال يحاكي واقعًا ما، 
فــال أعــتــقــد أنـــه كـــان لــيــبــدو منطقيًا أو يحمل 
إحــســاســًا تــجــاه مــا يحصل الــيــوم على أرض 
الواقع«. ويضيف: »أجد أنه من املستحسن أن 
يعتكف الفنان في هذه األيام، على أن يشارك 
أّمــا  فــي عــمــل ال يشبهنا وال يعكس واقــعــنــا. 
إلــى من يخرجها  الناس تحتاج   

ّ
إن من يقول 

التي تعيشها  من األجـــواء والــظــروف السيئة 
ــه عنها، فــأنــا أقـــول لــه إنــنــي أجــد نفسي 

ّ
ويــرف

غير قادر على ذلك، إذ إنني أجلس بني الناس 
ــــذي بتنا  الـ الــصــعــب  الــنــفــســي  الـــوضـــع  وأرى 

جميعًا نعاني منه«. 
املرتقب، يكشف: »ما  وعن تفاصيل املسلسل 
ــه عمل تاريخي ضخم، ومن 

ّ
إن يمكنني قوله 

ه عمل 
ّ
خالل مشاهدتي لبعض مشاهده أرى أن

ه سينمائي، وهو من إخراج الليث 
ّ
رائع وكأن

العربية،  املنطقة  فــي  أحــداثــه  وتــــدور  حــجــو، 
من  فيه  املــشــاركــة  الشخصيات   

ّ
إن وبــالــتــالــي 

عــدة«.  بلهجات  وتتحدث  مختلفة  جنسيات 
املمثل الذي يحفل رصيده الدرامي باألعمال 
ــأنـــه ســيــكــون  الـــعـــربـــيـــة املـــشـــتـــركـــة، يـــعـــتـــرف بـ
خارج السباق الرمضاني هذا العام، رغم قّوة 
مشاركته في السنوات املاضية بأعمال درامية 
استطاعت أن تبرز بني اإلنتاجات املخصصة 
ــتــــي كـــان  لـــلـــعـــرض فــــي الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، والــ
املــاضــي،  الــعــام  آدم«،  »أوالد  آخــرهــا مسلسل 
الــفــاســد  حـــيـــث أّدى شــخــصــيــة رجـــــل األمــــــن 
واملرتشي ببراعة عالية. وهو يرى أن الدراما 
على رغم تقديمها نماذج مختلفة من الواقع، 
الحقيقة،   نسبيًا عن 

ً
زالــت بعيدة ما  أنها  إال 

حيث يقول: »صحيح أنني جسدت شخصية 
عنصر األمن الفاسد، التي تشبه واقعنا، لكن 
بنحٍو عام، األعمال ال تحاكي هذه املواضيع 
أو تساعد على تسليط الضوء على الحقيقة. 
الحقيقة  على  أن نضيء  نحب  ال  لبنان  ففي 
كالتضليل  تمامًا  التضليل،  على  نضيء  بل 
الذي يحصل منذ بدء )ثورة 17 تشرين( عبر 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، 
إلى أن انسحب التضليل أيضًا على منصات 
تحديد سعر صرف الدوالر. فهناك من يعتبر 
نفسه كبيرًا وقــادرًا على التالعب بكل شيء، 
ــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى،  ــكـــن ال كــبــيــر إال الـ ولـ
 املــصــارف بنسبة 99 في 

ّ
وأنـــا مــتــأكــد مــن أن

الـــدوالرات من السوق،  املئة هي التي جمعت 
جـــــراء تــعــمــيــم حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سالمة للمصارف الذي يقضي بزيادة نسبة 
الــدوالرات  وبالتالي جمعوا  أموالها،  رؤوس 
من البلد بــداًل من أن يعيدوا الـــدوالرات التي 
 أصحاب 

ّ
سرقوها وحّولوها إلى الخارج. وإن

املصارف أّول من يجب أن ُيحاكموا في لبنان، 
املالي،  القطاع   

ّ
كل كذلك  واجبة،  فمحاكمتهم 

تــمــامــًا مــثــل الــســيــاســيــني الـــفـــاســـديـــن. فــهــذه 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــحــمــي بــعــضــهــا بــعــضــًا، 
وهناك خلفها آالف املناصرين والجماهير... 

 عملية الخالص في لبنان معقدة«.
ّ
لذلك إن

الــدرامــا بإنتاج  اع 
ّ
ويسأل: »ملــاذا ال يقوم صن

أمــوال  املصارف  يتناول موضوع سرقة  عمل 
املودعني في لبنان. هل من يجرؤ على تقديم 
ــرقـــت  ــيـــف ُسـ ــمـــل كــــهــــذا؟ هــــل مــــن يـــفـــضـــح كـ عـ
أمـــــوال املـــودعـــني مـــن املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة؟«. 
أمـــا ســيــنــمــائــيــًا، فيكشف الـــجـــردي: »شــاركــت 
3 سنوات،  نحو  منذ  فيلمني سينمائيني  في 
أعــلــم مصيرهما.  اآلن، وال  حــتــى  يــعــرضــا  لــم 
أحـــدهـــمـــا مـــع املـــخـــرج إيـــلـــي خــلــيــفــة بــعــنــوان 
ــًا فــي  ــيـ ــالـ ــو يــــشــــارك حـ ــ )قـــلـــتـــلـــك خــــلــــص(، وهــ
ويحصد  الــخــارج  فــي  سينمائية  مهرجانات 
الجوائز، وقد ُصّور قبل الثورة ببضعة أشهر، 
واآلخر مع املخرج ميشال كّمون، وهو بعنوان 
)بيروت هولدم(«. ويضيف: »بنحٍو عام، أرى 
 السينما هي التي حفظت ماء وجه الدراما 

ّ
أن

اللبنانية، فهي كانت األقرب إلى الحقيقة. وال 
أقصد األفالم التجارية املوجهة للعائلة والتي 
عرض في فترة األعياد وال تكون من نوعية 

ُ
ت

األفـــــالم الـــتـــي يـــجـــري الــنــقــاش حــولــهــا كعمل 
سينمائي جاد. ولكن في املقابل هناك أعمال 
ــاد، كـــانـــت مــحــتــرمــة  ــيــ ــــالم األعــ ــار أفـ ــ ــارج إطـ ــ خـ
ــداًل،  وتــســتــحــق الــتــوقــف عــنــدهــا، وأحـــدثـــت جـ
فكرية  جدلية  تخلق  حيثما  تكون  فالسينما 

وإنسانية واجتماعية وسياسية«.

ربيع فران

يعرض على منصة »شاهد« مسلسل »قارئة 
ــاد  الــفــنــجــان« مـــن قــصــة هـــانـــي ســـرحـــان وأيــ
ــالــــح، وإخـــــــــراج مـــحـــمـــد جـــمـــعـــة. يــجــمــع  الــــصــ
املــســلــســل طـــائـــفـــة مــــن املــمــثــلــني الــلــبــنــانــيــني 
متنافرة  أجــواء  في  واإلماراتيني  واملصريني 
املــســلــســل قصة  يـــتـــنـــاول  األول.  املــشــهــد  مـــن 
مجموعة أصدقاء التقوا في سهرة تنكرية. ال 
نعرف ما الذي جمعهم كأصدقاء وال مناسبة 
الــحــفــل، ولــم يعط الــكــاتــب أو املــخــرج تبريًرا 
واحدًا إلقناع املشاهد بالحدث )الحفل( الذي 
يــتــحــول إلـــى كـــابـــوس. الــغــمــوض فــي أحـــداث 

العمل يشبه أعمال األلغاز املعروفة.
أن  ــد  ــعـ بـ ــة،  ــنـ ــعـ لـ إلــــــى  ــتـــحـــول  تـ الــــســــهــــرة  إذًا، 
»قــارئــة  تطبيق  تنزيل  إلــى  املجموعة،  تعمد 
تنقلب   

ْ
إذ املحمولة،  الفنجان« على هواتفها 

ــا عــلــى عـــقـــب، ويــتــحــولــون مع  ــ حــيــاتــهــم رأًســ
الوقت إلى أسرى محاصرين بالتطبيق. ورغم 
محاوالتهم حذفه، لكن ذلك ال يحصل، ليتبنّي 
في الحلقة الخامسة بأن هناك من يحرك هذا 
»الـــكـــابـــوس«، عــبــر رســـائـــل نــّصــيــة مــقــصــودة 

رمــوز ومالمح حياة البادية – وُيصنع من 
وبر املاعز أو الِجمال، لكن األجيال الجديدة، 
البيت، وإضــافــة ملسات  قامت بتطوير ذلــك 
ــلـــى شــكــلــه  ــظـــت عـ ــافـ ــا حـ ــهــ عــــصــــريــــة، إال أنــ
ــه  ــلـ ــداخـ ــلــــس بـ ــــي األســـــــاســـــــي، ويــــجــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ
الــســن، إلشعال  وِكــبــار  املخاتير والــَهــّجــانــة 

كانون النار، وشرب وضيافة القهوة.
وتنطلق فعاليات االحتفال التراثي بإشارة 
ـــويـــح« نــضــال أبـــو قــيــنــص الشهير 

ّ
مــن »الـــل

بـــ »الــشــاويــش« – وهــو قــائــد الــفــريــق - بعد 
تجهيز بيت الشعر والخيل والِجمال، فيبدأ 
الفريق بتقديم لوحات الدحية بمسمياتها 
املختلفة »الهجني، أو املربوعة أو املعاونني، 
فيما يتم تقديم الدحية الروحانية – بدون 
لوحات  تتلوها  للرغبة،  ــا 

ً
وفــق  – موسيقى 

الــدبــكــة الــفــلــكــلــوريــة، ويـــشـــارك فــيــهــا عــازف 
اليرغول، واملغني، وأعضاء فريق الدبكة.

ويح نضال أبو قينص لـ »العربي 
ّ
ويقول الل

الفريق مكون من 20 شخًصا،  إن  الجديد« 
ــراث أجـــدادهـــم،  ــ يـــحـــاولـــون الــحــفــاظ عــلــى تـ
عــبــر مــواصــلــة إقــامــة االحــتــفــاالت الــتــراثــيــة، 
البدوي  للتراث  مع تطعيمها بكل ما يرمز 
األصــيــل، فيما ال تـــزال شريحة واســعــة من 
املــواطــنــني فــي قــطــاع غــزة تحافظ على تلك 
العادة، ويضيف: »سنورثها ألبنائنا على 

غزة ــ عالء الحلو

الفلسطيني  والــتــراث  األصــالــة  عبق  ينبعث 
مـــن »خــيــمــة الـــشـــعـــر« الـــتـــي أقـــامـــهـــا أعــضــاء 
ــراث الـــبـــدوي  ــتـ ــلـ ــة« لـ ــاديــ ــبــ ــة الــ ــامـ ــشـ فـــرقـــة »نـ
فلكلورية  فنية  لوحات  لتقديم  الفلسطيني، 
التراثي  ظهر حفاظهم على اإلرث 

ُ
ت متنوعة، 

آلبائهم وأجدادهم.
وتـــنـــطـــبـــع مــــالمــــح الـــــبـــــداوة عـــلـــى مــخــتــلــف 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي يــتــم تقديمها 
والسهرات  واالحتفاالت  املهرجانات  خــالل 
ا مــن الــدحــيــة الــبــدويــة، مـــروًرا  الليلية، بــــدًء
ــيــــرغــــول الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة، ولـــوحـــات  بـــدبـــكـــة الــ
»الصابية«، وهي لوحات يتم عبرها الرقص 
و  »األوف«  نــغــمــات  عــلــى  الــِجــمــال،  بالخيل 
ويمارس  النبطية.  واألهــازيــج  »املــيــجــانــا«، 
أعضاء الفريق والذي يتميز أفراده بلباس 
ــــي مــخــتــلــف  خـــــــاص، أنـــشـــطـــتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة فـ
أو املجتمعية، حيث يتم  الوطنية  املجاالت 
مع  يتناسب  بما  التراثية  اللوحات  تقديم 
ناسبات الوطنية 

ُ
االحتفال، إذ يشارك في امل

والـــتـــراثـــيـــة، إلـــى جــانــب مــشــاركــتــه الــدائــمــة 
االجتماعية،  ــنــاســبــات 

ُ
وامل االحــتــفــاالت  فــي 

جامالت.
ُ
وجلسات الَسَمر وامل

للُمناسبة  ـــا 
ً
الــعــمــل وفـــق وتــخــتــلــف طــبــيــعــة 

ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــي املــ ــ ــم فــ ــتــ ــا، إذ يــ ــ ــهـ ــ لـ ــّو  ــ ــ ــدعـ ــ ــ املـ
ــة - يـــوم  ــيـ ــراثـ ــتـ ـــنـــاســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة والـ

ُ
وامل

األرض أو يوم األسير الفلسطيني أو ذكرى 
يوم النكبة الفلسطينية – على سبيل املثال، 
تــقــديــم لـــوحـــات الــدحــيــة، ودبـــكـــة الــيــرغــول، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى مشهد صــبــابــات القهوة 
ــــل بــيــت الــشــعــر – وهــو  وكـــانـــون الـــنـــار داخـ
أساس عمل الفرقة على اعتبار أنه أحد أهم 

تــصــل إلــيــهــم بــهــدف تــحــذيــرهــم، مــن ضمنها 
مفردات مبطنة تصل لدرجة القتل أو الغرق. 
من  ممسوك  غير  للمسلسل  الخيالي  الــواقــع 
»الــصــدفــة«  مــوقــف  وتغليب  األولــــى.  اللحظة 
كما جــرت الــعــادة. الــصــدفــة الــتــي تحكم لقاء 
املجموعة، واالنسياق إلى واقع حياتي جديد 
خلقه »الــتــطــبــيــق«، يــحــاول املــخــرج تصويره 
باملرعب. لكنه يفشل في هذا األمر، وذلك لعدم 
الــســؤال واإلجــابــة في  خضوع النص لقاعدة 
نفس  يحمل  العمل   

ّ
أن كما  األولـــى.  الحلقات 

العربّية  الــدرامــا  منها  تعاني  الــتــي  املــشــاكــل 
عند تناولها موضوعات مثل ظواهر االتجار 
املصالح  القائمة على  والعالقات  باملخدرات، 
 يحاول 

ْ
والخيانة الزوجية وملفات الفساد. إذ

املــــخــــرج مــــن خـــــالل هـــــذا الــتــطــبــيــق تــصــويــر 
حيوات أفراد هذه املجموعة، املختلفة تماًما 

في الجنسيات واملواقف وامليول.
ى 

ّ
الرواية ضعيفة وال صلة لها بالواقع. حت

بعني  الــدرامــي  الخيال  »ممكنات«  أخذنا  إذا 
االعتبار، فإن تصوير قّوة »التطبيق« كمغّير 
جذري لحياة أفراد املجموعة هو غير رصني 
 أداء 

َّ
ــدام الــحــبــكــة. كــمــا أن ــعـ ويــقــع فـــي فـــخ انـ

املمثلني املشاركني، مثل فادي إبراهيم وورد 
ــارا قــاســم ومحمود  الــخــال وأحــمــد فهمي ويـ
ــًدا عــلــى إنــجــاح العمل  الــلــيــثــي، لــم يــســاعــد أبــ
فــنــًيــا. يفقد املــمــثــل الــلــبــنــانــي فـــادي إبــراهــيــم 
أثناء  اكتسبتها  التي  املــاهــر  املمثل  تقنيات 
اللبنانية، وكذلك ورد الخال  الدراما املحلية 
الـــتـــي بــــدت وكــأنــهــا قـــادمـــة مـــن كـــوكـــب آخـــر، 
وحتى أحمد فهمي الذي ال يساوم على أدائه 

النمطي املعروف.
في  املستعملة  التقنيات  تنحصر  ذلـــك،  إلــى 
املسلسل في إطار واحد كمحاولة لبث الرعب 

والــتــشــويــق لـــدى املــشــاهــد، لــكــن ذلـــك يــذهــب 
أدراج الرياح، لفقدان هذه التقنيات للمبررات 
أو إلسقاط مسوغ دارمــي مقنع، بأن ما نراه 
يمكن أن يحصل حتى وإن كان خياال تقنًيا 
قــراءة   

ّ
ألن الغيب.  قائًما على تطبيق معرفة 

الطالع هو شأن يهتم به الناس، وكان جيدًا 

لـــو وظـــف بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. بــطــريــقــة تغلب 
فــيــهــا قــــدرة املــتــلــقــي عــلــى تــلــقــف مـــا يــشــاهــد 
بــالــصــورة الصحيحة تــمــامــًا، كــمــا هــو حــال 
املؤثرات الخيالية في األفالم األميركية التي 
تفشل شركة  والـــرعـــب.  الــخــيــال  عــلــى  تعتمد 
ــرة فــي الــطــرح والــرؤيــة  »إيــغــل فــيــلــم« هـــذه املـ

والـــصـــورة. والـــواضـــح أن »قـــارئـــة الــفــنــجــان« 
للمخرج محمد جمعة،  األولــــى  األعــمــال  مــن 
قولبتها بطريقة ممسوكة  كــان يجب  والتي 
أكثر، وتحاكي عالم الخيال وتربطه بالواقع 
الــيــومــي املــعــاش الــــذي يــبــحــث عــنــه املــشــاهــد 

العربي في كل تفاصيل األعمال الدرامية.

اعتبار أنها ركــن أساسي من أركــان التراث 
الــفــلــســطــيــنــي«. ويـــتـــم تـــوزيـــع املـــهـــام داخـــل 
ـــا لــلــتــخــصــص، إذ يــقــوم فــريــق 

ً
الــفــريــق وفـــق

الــتــجــهــيــز بــنــصــب بــيــوت الــشــعــر، وتجهيز 
الدبكة  العبو  يبدأ  فيما  والزينة،  اإلضـــاءة 
أبــــو بـــالل،  ِعـــــزو اقـــطـــيـــفـــان، داوود  ومــنــهــم 
ــالـــح، وبــاقــي  ــة، أحـــمـــد صـ ــو مـــرسـ ــادي أبــ ــ شـ

أعضاء الفريق بتقديم الفقرات.
التراثية،  املــالمــح  ذات  االحــتــفــاالت  وتتميز 
بــالــزيــنــة الــبــدويــة، وهـــي عــبــارة عــن إضـــاءة 
تــدمــج الــلــون الـــبـــدوي، وتــضــم »الــســفــايــف« 
وهي خيوط ُمحاكة بألوان زاهية تستخدم 
لتزيني الِجمال والخيول، والصواني املطرزة 
البدوي،  التراثي  اللون  على  تحافظ  والتي 
فــيــمــا يــطــلــب بــعــض أصـــحـــاب االحـــتـــفـــاالت 
الــعــاديــة، تطعيم أفــراحــهــم بتلك الــزيــنــة، أو 
بــتــقــديــم بــعــض لــوحــات الــدبــكــة أو الــدحــيــة 
البدوية. ويختلف زي أعضاء الفريق لحظة 
تــقــديــم الـــدحـــيـــة، أو الـــدبـــكـــة، حــيــث يــرتــدي 
أعضاء فريق الدحية السلحلك – وهو حزام 
قديًما  كــان يستخدم  الــصــدر،  يــوضــع على 
لوضع الَرصاص – والقمباز، وعقدة الرأس، 
بــيــنــمــا يـــقـــوم أعـــضـــاء فـــريـــق الـــدبـــكـــة، بــرفــع 

القمباز إلى األعلى إلظهار حركة األقدام.
وعـــن بــرنــامــج االحــتــفــال، يــوضــح مــديــر فرقة 
الفلسطيني،  الــبــدوي  للتراث  البادية  نشامة 
د، أنه يتعامل بشكل مباشر مع  عامر أبو اسَعيِّ
الجمهور برفقة زميله محمد الرواغ لتنسيق 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــالحــتــفــال، فيما يــتــم تجهيز 
ــواء كــان  ــ ــا لــطــبــيــعــة الـــنـــشـــاط، سـ ـ

ً
ــق الـــفـــرقـــة، وفـ

ويقول:  مهرجان،  في  فقرة  أو   ،
ً

كامال  
ً

احتفاال
»تختلف طبيعة االحتفال وفقراته من منطقة 

ناسبة«.
ُ
ا لرغبة أصحاب امل

ً
ألخرى، وفق

»قارئة الفنجان«... سقطة لـ »إيغل فيلم«فرقة »نشامة البادية« ممارسة احترافية للفلكلور الفلسطيني
يعرض حالًيا مسلسل 

»قارئة الفنجان« من إخراج 
محمد جمعة على 

منصة »شاهد«، وهو 
عمل يدور في مناخ من 

الرعب والتشويق

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، الــــــدورة  ــ ــاء يـ ــسـ افــتــتــحــت مـ
العاشرة من مهرجان األقصر للسينما األفريقية، 
وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار 
الــــذي  ــو األول  ــ ــتـــجـــد، وهــ املـــسـ كـــــورونـــــا  فــــيــــروس 
الــنــشــاطــات الفنية  ينطلق فــي مــصــر بــعــد تــوقــف 
ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، حــيــث أصــــدرت رئــاســة الــــوزراء 
مؤخرًا قرارًا بعودة املهرجانات واملعارض الفنية. 
وأقــيــم االفــتــتــاح فــي ساحة معبد الكرنك مــن دون 
أيــة فقرات فنية، وذلــك حــدادًا على أرواح ضحايا 
حــــادث الــقــطــاريــن الــــذي وقـــع صــبــاح الــيــوم نفسه 
فــي ســوهــاج، وأســفــر عــن مصرع مــا ال يقل عــن 32 
راكــبــًا، وإصــابــة أكثر مــن مئة مــصــري، حيث ألغي 
االستعراضية  والفقرة  الــحــمــراء،  السجادة  تقليد 
مـــن الــفــلــكــلــور الـــســـودانـــي الـــتـــي كـــانـــت ســتــقــدمــهــا 
املغنية السودانية آسيا مدني، وتأجل عرض فيلم 
االفتتاح »هذه ليست جنازة هذه قيامة« ليعرض 

مساء أمس السبت.
ــة لــيــســوتــو لــلــمــخــرج ليموهانغ  والــفــيــلــم مـــن دولــ
ــه عــلــى مـــدار  جــيــرمــايــا مــوســيــســي. وتـــــدور أحـــداثـ
ساعتني، في جبال ليسوتو، حيث تنتظر »مانتوا« 
أرمـــلـــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 80 عــامــًا عــــودة ابــنــهــا من 
العمل في مناجم جنوب أفريقيا. وتنقلب حياتها 
ــن الـــذي  ــ ــاة االبـ ــ ــًا عــلــى عـــقـــب، بــتــلــقــي خــبــر وفـ ــ رأسـ

فتقرر ترتيب جنازتها  أفــراد عائلتها،  آخــر  يمثل 
بــنــفــســهــا، ولـــكـــن تــفــاجــأ بــتــعــثــر خــطــطــهــا، بسبب 
مشروع الحكومة إعادة توطني سكان قريتها التي 
ستغرق، جراء بناء سد خزان، وتتحول من الدفاع 
عــن الــتــراث الــروحــي للمجتمع إلـــى الــوقــوف ضد 

إجراءات التهجير. 
ولعل عامل النجاح األساسي للفيلم، برأي النقاد، 
هـــو لــعــب املــمــثــلــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة مـــيـــري تـــواال 
املمثلة نفسها  البطولة. وهي  ــ 2020( دول   1939(
التي سبق وشاركت مع املمثل الشهير إدريس إلبا 
 Mandela: Long في الفيلم الحئز على جوائز عدة

Walk to Freedom عام 2013.

وبالعودة إلى املهرجان طلب الرئيس الشرفي لهذه 
قــدم عبارات  الــذي  الفنان محمود حميدة  الـــدورة 
الــتــعــازي ألهــالــي الــضــحــايــا، فــي بــدايــة االفــتــتــاح، 
بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا القطار.

االفتتاح تكريم كل  فــي  العاشرة  الـــدورة  وشــهــدت 
مـــن الــســيــنــمــا الـــســـودانـــيـــة، وشــيــخ عــمــر سيسكو 
الفنان العاملي  م التكريم عنه 

ّ
من مالي، حيث تسل

جــيــمــي جـــون لــويــس، واملــمــثــل عــز الــعــرب الــكــغــاط 
املغربي  املــخــرج  عنه  التكريم  وتسلم  املــغــرب،  مــن 
إسماعيل فروغي. كما تم تكريم الفنانة التونسية 
هــنــد صــبــري الــتــي تــغــيــبــت عـــن الــحــضــور بسبب 
إصــابــتــهــا بــفــيــروس كــورونــا املــســتــجــد، وتسلمت 
الفرجاني  مريم  التونسية  الفنانة  عنها  التكريم 
السودانية  املذيعة  جانب  إلــى  الحفل  قدمت  التي 
تسنيم رابح. كما تم تكريم عدد من املصريني، هم 
املخرج علي عبد الخالق الذي تغيب أيضًا لظروف 
م التكريم عنه املخرج أمير رمسيس، 

ّ
صحية وتسل

بالجلباب،  الــذي حضر  إسماعيل  والفنان محيي 
والفنان سمير صبري، والفنانة نادية الجندي.

وحـــمـــلـــت الـــــــــدورة اســـــم الـــنـــجـــمـــة مـــديـــحـــة يــســري 
الـــدورة  ـــ 2018(، وأهــديــت  ـ الــنــيــل« )1921  »ســمــراء 
إلـــى الــراحــلــني؛ الــكــاتــب الــســيــنــمــائــي املــغــربــي نــور 
الدين الصايل )1947 ــ 2020(، والفنانني املصريني 
املليجي  ومحمود   )2020 ــ   1941( ياسني  محمود 
ــــ 1983(. ومــن املــقــرر أن يــعــرض على مــدار   1910(
القارة  أيــام املهرجان 85 فيلمًا من مختلف أنحاء 
ــهــــرجــــان، مــن  ــام املــ ــة عـــلـــى أقــــســ األفـــريـــقـــيـــة، مــــوزعــ
املسابقات األربع الرسمية، والقسم الرسمي خارج 

املسابقة، واألقسام املوازية.

التداخل ما بين الحقيقة والتمثيل أمرٌ واقع

يؤدي فادي إبراهيم دورًا ضعيفًا في »قارئة الفنجان« )فيسبوك(

الرئيس الشرفي 
للمهرجان  
الفنان محمود 
حميدة
 )األناضول(

تختلف طبيعة العمل وفقًا للُمناسبة المدعّو لها )عبد الحكيم أبو رياش(

لماذا ال يقوم صنّاع الدراما بإنتاج عمل يتناول موضوع سرقة المصارف أموال المودعين؟ )العربي الجديد(

عن أوضاع الدراما اللبنانيّة وعالقتها بالواقع، عن أزمة المصارف والظروف اللبنانية الصعبة، عن 
مشاريعه المستقبليّة، يتحدث الممثل طالل الجردي لـ»العربي الجديد«

طالل الجردي

مهرجان األقصر: افتتاح بالحداد

فنون وكوكتيل
مقابلة

فعاليّة

نقدتراث

يقول طالل الجردي لـ»العربي 
الجديد«: »هناك أعمال في 
لبنان تمكنت من خرق حاجز 
المحاصصات والمحسوبيات 

والتضليل ونظرية عدم 
تناول أي شيء إلّا الحب 

وجعل الناس يفكرون في 
هذه المواضيع فقط. 
فالتوجه العام للدراما 

اللبنانية سجن الناس لسنوات 
مضت في إطار الحب 

واألمور الوردية الُمَبّسطة، 
وعدم طرح أي مواضيع 

مرتبطة بالسياسة والفساد، 
ألّن هذه المواضيع بالنسبة 
لهم تهّدد السلم األهلي، 
على ما يعتقدون، بينما 

هي ال تهّدد في الحقيقة 
سوى الفاسدين«.

بعد عن الواقع 
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ــرًا بــهــم كــمــا يـــقـــول، اســتــولــت  ـ
ُّ
ــأث ــر هــــؤالء وتـ إثـ

عــلــيــه رغـــبـــة فـــي أن يــصــبــح مــتــرجــمــا لـــأدب 
العربي إلى لغته األم. بعد الرومانسّيني جاء 
املــســتــشــرقــون املــــؤّرخــــون لــلــثــقــافــة، وأنــتــجــوا 
الشرق  الجديدة، ودمجوا  األعمال  الكثير من 
في نسيج ثقافة كونية، على الرغم من أن هذا 

الدمج الحديث نجم عن بواعث غربية فقط.
واآلن، جـــاء دور جــيــل اســتــشــراق ثــالــث يضع 
ستيتكيفتش نفسه فيه، ويقول عنه إنه جيل 
تعد  ولم  الرومانسية،  البراءة  فقدوا  باحثني 
آدابه القومية كما يبدو بحاجة إليه، باإلضافة 
إلى أنه لم يعد مثاليا أيضا، وأصبح في شك 
ى له 

ّ
 ما تبق

َّ
من وجــود ثقافة كونية، وبــدا أن

هو املعرفة من أجل املعرفة ال غير.
كفرع  لالستشراق  املربكة  الوضعية  هــذه  في 
معرفي تالشت موجته الرومانسية، وانكشف 
الجانب املظلم من جوانب دراساته التاريخية 
لــلــثــقــافــة والــســيــاســة والــعــقــائــد الــشــرقــيــة، أي 
بوصفه خطابا موّجها لصناعة شــرق هدفه 
حــكــمــه والــســيــطــرة عــلــيــه، يــتــســاءل: أمـــا زلــنــا 
نعتقد، ونحن ننقل تجربتنا في األدب العربي 
إلــى قّرائنا، أننا نساهم في ســيــرورة اإلبــداع 
األصلية؟ وهــل نستطيع،  آدابــنــا  في  الجارية 
املــثــال، أن نشّجع بــأي طريقة من  على سبيل 
الطرق شاعرًا ناشئا في اللغة اإلنكليزية على 
أن يجد قرابة إبداعية له مع امــرئ القيس أو 
هو  فما  ممكن،  هــذا  أن  وإذا شعرنا  املتنّبي؟ 

السبيل؟ أيمكن أن تكفي الترجمات؟
ــات الــشــعــريــة  ــمـ ــرجـ ــتـ وبـــعـــد ذكــــــره لــبــعــض الـ
إلـــى اإلنــكــلــيــزيــة فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وكيف أنها أثرت الشعر اإلنكليزي من أمثال 
ــزرا بـــاونـــد وفــيــتــزجــيــرالــد، يصل  تــرجــمــات عــ
إلـــى الـــقـــول: »يــجــدر بــنــا عــنــد هـــذه الــنــقــطــة أن 
نسأل أنفسنا عّما إذا كان مصدر الصعوبات 
أننا لسنا معنّيني أساسا  التي تواجهنا هو 
نا فقهاء لغات ومؤّرخون 

ّ
بــاألدب، بقدر ما أن

واحــدة  بكلمة  أو  متنّكرون؟  اجتماع  وعلماء 
ألننا »مستشرقون«؟ في ضوء هذا يعّبر عن 

اعــتــقــاده بـــأن أي نــظــرة إلـــى أفــضــل الــكــتــابــات 
تكشف  االســتــشــراق  أنتجها  التي  التاريخية 
عـــن أن لــيــس لــــدى املــســتــشــرقــني مــفــهــوم عــّمــا 
تـــاريـــخـــا  يـــصـــنـــع  الـــــــذي  ــا  ــ ومــ األدب،  يـــصـــنـــع 
أدبــيــا. ويــرجــع سبب فــقــدان االهــتــمــام بــاألدب 
إلـــى صــعــوبــة الــتــمــّكــن مــن الــلــغــة الــعــربــيــة في 
تمأ  الخصبة  واألفكار  الحماسة  كانت  وقت 
النفوس، وألن السنوات واملعاجم وكتب النحو 
ــرف اســـتـــنـــزفـــت طــــاقــــات املــســتــشــرقــني،  والــــصــ
وجعلتهم ينسون ما كانوا شرعوا في عمله. 
ومــا أن يلقي نــظــرة على دراســاتــه ودراســـات 
زمـــالئـــه، كــمــســتــشــرقــني ومــســتــعــربــني، لـــأدب 
ــا أصــبــحــت  ــهـ ــورًا أنـ ــ الـــعـــربـــي، حـــتـــى يــلــحــظ فــ
ة، وال يستطيع التقرير 

ّ
دراسات هادئة مطمئن

هل يعود هذا إلى رضى متعال عن الــذات، أم 
ة اهتمام. 

ّ
إلى قل

ولئن كان هناك من يلقي بالالئمة على األدب 
العربي في أنه لم يمر بتجربة تطّور حقيقية، 
كما يقول، فال بد أن املستشرقني وقعوا أيضا 
في أسر االطمئنان، وفي هكذا حالة ال يبقى 
لديهم الكثير مما ُينقل إلى أي أحد. ومن هنا 
فعلينا  شــيــئــا،  لــنــا  الــعــربــي  األدب  عــنــى  »إذا 

محمد األسعد

ــشــــرت ضـــمـــن كــتــاب  ــ
ُ
فــــي دراســـــــــٍة ن

»االســــتــــشــــراق والـــشـــعـــر الـــعـــربـــي« 
ياروسالف  األميركي  للمستشرق 
تتبلور   ،jaroslav stetkevych ستيتكيفتش 
مـــالمـــُح نــظــرة جـــديـــدة إلـــى كـــال املــصــطــلــَحــني، 
ــه نــحــو  ــجــ ــ

ّ
ــت ــراب واالســـــــتـــــــشـــــــراق، تــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االســ

صياغة موقف جديد تجاه مهّمة املستشرق، 
واملستعرب على وجه الخصوص، في دراسته 
ــزامـــات مختلفة  ــتـ الـ ــع  ــ الـــعـــربـــي، ووضـ ــــأدب  لـ
املاضي  املهنة في  التي عرفتها هــذه  عن تلك 

القريب والبعيد على حّد سواء.
هذه املوضوعة في األصل محاضرة له ألقاها 
أكسفورد،  بجامعة  أنتوني،  سانت  كلية  فــي 
ثـــم عـــاد إلــيــهــا وجــــّددهــــا، مــتــذّكــرًا مناقشاته 
ــــارس التعليم  املــبــكــرة فـــي شــيــكــاغــو حــيــث مـ
فــقــّدم تحت  تقاعده،  قبل  فــي جامعتها هناك 
الــعــربــي: نــظــرة  عـــنـــوان »االســـتـــعـــراب واألدب 
شخصية إلى املهنة« بحثا أدبيا هو األول من 

نوعه انطالقا من وحي تجربته الشخصية.
فــي الــبــدايــة، يــشــيــد هـــذا املــســتــشــرق أوكــرانــي 
األصل، املولود عام 1929، بجيل املستشرقني 
وعلى  األول،  الجيل  بوصفهم  الرومانسيني، 

بوشعيب كادر

ما َستقرأونه في هذه القصيدة
كان من املمكن أن يحدث لي

لكنه حدث ألشخاص آخرين
■ ■ ■

يستفيق األب في الصباح في إحدى ضواحي 
باريس

يفتح النافذة، ويتساءل ما الذي َحدث؟
وملاذا أنا هنا؟

ي؟
ِّ
م ِمن ملاذا يسيل الدَّ

صاصة؟  هذه الرَّ
َ

ق
َ
طل

َ
َوَمن أ
■ ■ ■

من هو املهاجر؟
املهاجر يعيش في بلد

ويبني بيتا في بلد آخر.
■ ■ ■

نــجــوم وأنـــوار  ألة 
َ

أرى أل ِمـــن هــضــاب طنجة 
الساحل اإلسباني

أرى حلمي هناك
م النجوم والسحاب

ّ
أفرح، فأكل

أّما ماء البحر فأسأل املسيح عنه
ه يا َسيدي

َ
وأقول ل

ِرِني كيف أمشي على املاء؟
َ
أ

أمَسكني من َيدي وقال: 
تيت.

َ
ُعد ِمن حيث أ

■ ■ ■

على ضفاف شاطئ جميل
َيقِدف البحر خياالت هاربة

ســـالم عــلــى الــحــمــقــى، ســـالم عــلــى املــشــّرديــن 
ائهني في طنجة

ّ
والت

فــي حــاويــات  ادخــلــوا، اختبئوا  بــكــم،  مرحبا 
لوا

ّ
الشحن، تفض

ارحلوا في في صمت
واِربكم إلى أبعد مدى

َ
خذوا ق

وإذا اختلط عليكم الجنوب بالشمال
فال تعودوا إلى أقرب يابسة.

■ ■ ■

حني تِصلون، 
ستصيرون أنتم وغيركم

ّحاذيها
َ

إسفلت هذه املدينة وش
سالٌم على غرباء في باريز، َيلفظون

أنــفــاســهــم مـــرضـــى وحـــيـــديـــن فـــي مستشفى 
حكومي

سالٌم على الذين يشتّد بهم الحزن فيسكرون
حتى يموتون

مرحبا بحيطان السكن الجماعي الباردة
مرحبا برائحة البول والعفن

سالٌم على حلم يتضاءل
فيصير نحيفا كجائع

سالٌم على حلم يشبه مرض السل.
■ ■ ■

أطــفــال يخرجون مــن تحت األســـّرة والبيوت 
املعتمة

أطفال يخرجون من النوافد

االستشراق وأسئلته الحرجة في خضّم وضعية 
مربكة لالستشراق 

كفرع معرفي انكشف 
الجانب المظلم لدراساته 

التاريخية، أي بوصفه 
خطابًا موّجهًا، يطرح 

المستشرق األميركي 
األوكراني سؤاًال عّما إذا 

كان المستشرقون معنيّين 
أساسًا باألدب العربي أم 

أنّهم فقهاء لغات 
ومؤرّخون وعلماء 

اجتماع متنّكرون؟

في رواية رينيه الحايك 
األخيرة، »الساكتات«، 

نحن إزاء أربع نساء 
تروي كّل واحدة 

منهن، في فصل 
يحمل اسمها، حياتها 

األُسريّة وماضيها 
وأسئلتها

كان من الممكن أن يحدث لي لكنه حدث آلخرين

الساكتات رواية الخروج من األسرة

ياروسالف ستيتكيفتش مالمُح نظرة جديدة

يقترح مالمح لصياغة 
موقف جديد تجاه 
مهّمة المستشرق

سرد يندمج فيه 
النفسي والواقعي 
ويتحّوالن إلى أسلبة 

منمنمة

تصنع النزعة التاريخية 
الكالسيكيات بينما يمنحها 

النقد الحياة

دراسته  )الــصــورة(  ستيتكيفتش  يختتم 
بالتأكيد على أنَّ »مستقبل دراسات األدب 
أنفسهم،  العرب  على  يتوّقف  العربي 
باللغة  المجال  هذا  في  سيُكَتب  ما  وأنَّ 
على  سيحصل  ما  ــده  وح هو  العربية 
المساهمة  مرتبة  على  الطويل  المدى 
الحقيقية البنّاءة والدائمة. وهذا هو ما 
الحقيقي  االستعراب  االستشراَق/  سيكون 
الجدير بالبقاء. ولن يكون لدى االستشراق 
من  ليضيفه  القليل،  ســوى  التقليدي 
االستشراق  بين  المزج  هذا  صياغة  أجل 

واالستعراب في المستقبل«.

مستقبٌل يصنعه العرب أنفسهم

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

قراءة

فعاليات

االســتــجــابــة لــتــحــّديــات حـــوار أدبـــي مــع آدابــنــا 
وفكرها النقدي. وفي هذا السياق يمكن رؤية 
علم املناهج باملعنى الواسع للكلمة كاتصال 
ثــقــافــي، وهــو بالتحديد مــا يــبــدو أنــنــا نفتقر 
أ من 

ّ
إليه حني ننظر إلى أنفسنا كجزء ال يتجز

الــواقــع على هامش  فــي  الثقافي. نحن  عاملنا 
لنا بمساعيه، وإذا غبنا  العالم، ال صلة  هــذا 

أطفال يخرجون من املواسير
مواليد ُجدد يتدحرجون من بطون 

أمهاتهم
يكبرون، فيسألون آباءهم

من أنتم؟ وملاذا جئتم إلى هنا؟
ملاذا ال أشِبُه أبي؟

شِبُه أّمي فرنسا؟
ُ
وملاذا ال ت

وهل فقدت قواها العقلية 
خذها الجنون؟

َ
فأ

■ ■ ■

التقيُت بفرنسي عجوز َربت على كتفي
ن

ّ
وقال تعف

في باريز يعيش الحلم في الضواحي،
طر وتحرُسه الشرطة

َ
ه امل

ُ
ل

ِّ
ُيَبل

في ضواحي باريز
يه ضباب في األفق.

ّ
ُحلم ُيغش

■ ■ ■

ً
 رشيد يخرج ليال

ّ
تعِرف جارتنا أن

للبحث عن بنِته في بارات املدينة
ته

ّ
وحني يعود إلى شق

يضرب برأسه الحائط
 صمت رهيب.

ّ
لثواٍن وبعدها يُحل

)شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في مدينة 
نيو أورلينز األميركية(

إلــى غيابنا«. وينقلنا من هذا  لن ينتبه أحــد 
 الــبــحــث في 

ّ
 مــحــل

ّ
ــحــل

َ
إلـــى قــولــه: »يــجــب أن ت

الــدراســات األدبية قــراءة ذكية شاملة دافعها 
ــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  اهـــتـــمـــام حـــمـــيـــم وقــــــــادر عـ
املتعة واإلثــارة لدى الــقــارئ«. ويمّيز هنا بني 
التاريخي  املنهج  األدب،  تــنــاول  فــي  منهجني 
واملنهج النقدي. ويــرى أن الكتب الغربية عن 
تـــاريـــخ األدب الــعــربــي بـــال اســتــثــنــاء تــقــع في 
التاريخ  هــذا   

ّ
أن أي  التاريخية؛  الكتابة  خانة 

اهتمامهم  كــان  لغات  وفقهاء  مــؤّرخــون  كتبه 
 أو هامشيا.

ً
باألدب ضئيال

املنهج  أن  يــرى  املنهجني،  بــني  املفاضلة  وفــي 
الــتــاريــخــي يــهــتــم فـــي تحليله لــلــعــمــل األدبـــي 
ــه الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــديــد  ــاتــ ــبــ بـــعـــنـــاصـــره ومــــركــ
ــأريـــخ، بــيــنــمــا ال  ــتـ واالســـتـــخـــدام فـــي خـــدمـــة الـ
عالقته  فــي   

ّ
إال التحليل  الــنــقــدي  املنهج  يــرى 

ي كوحدة قائمة بذاتها. باإلضافة 
ّ
بالعمل الفن

ــــي، يعني  إلـــى أن الــنــقــد، ضــمــن الــتــاريــخ األدبـ
استخالص املاضي من أجل الحاضر، بمعنى 
تــقــيــيــم املـــاضـــي وحــمــلــه عــلــى مــحــمــل شـــروط 
الخاصة  الثقافية  الجمالية  واملــواقــف  القيم 
بـــكـــل جــــيــــل. وبــــعــــبــــارة مـــخـــتـــصـــرة؛ الـــنـــزعـــة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة تــصــنــع الـــكـــالســـيـــكـــيـــات، بــيــنــمــا 
خذ 

ّ
يت نــجــده  ولــهــذا  الــحــيــاة.  الــنــقــد  يمنحها 

طــريــقــا وســطــا يــمــزج الــتــاريــخ بــالــنــقــد، لبلوغ 
ثـــرّي من  األدبـــي  البحث  مــن مناهج  مستوى 
النوع الــذي نــادرًا ما تمت مقاربته. وفــي هذا 
املستوى البحثي يصبح املستعرب قادرًا على 
يتوافق  معنى  العربي  األدب  فــي  يكتشف  أن 
ــع حـــســـاســـيـــتـــه، أي أنـــــه ســيــجــد فــــي نــفــســه  مــ
ويــؤكــد ستيتكيفتش:  األدب.  هــذا  إلــى  حاجة 
حقلنا  في  الطريقة  بهذه  العمل  »وسنواصل 
الثقافي من دون أن تفترق حياتنا األدبية عن 
فكرنا، ولن نبيع أرواحنا ألحــد، وسنظل في 
أعــمــاقــنــا غــربــّيــني أوفـــيـــاء، وســتــكــون عالقتنا 
ــة مــراقــبــني  بـــالـــحـــيـــاة األدبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة عـــالقـ
الحياة األدبية  فقط. لن نحاول املساهمة في 
الــرأي  بصياغة  ألنفسنا  نسمح  بــأن  العربية 

األدبي النقدي العربي. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

خذوا َقواِربكم إلى أبعد مدى

رينيه الحايك إشعاعات العادي

مساء  من  الخامسة  عند  اهلل،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يُقّدم 
حول  »زووم«  تطبيق  عبر  نقاش  حلقة  الجاري،  مارس  آذار/   31 المقبل،  األربعاء 
فيها  يشارك  الفلسطينية،  الغذائية  البرية  للنباتات  المحلية  المسميات  توثيق 
وحنان  دعيق،  وماري  عثمان،  ويسرى  )الصورة(،  تسدل  إمسيح  عمر  من  كّل 

زهران. 

يُفتتح غدًا في »متحف الفن المعاصر« بالرباط المعرض الفوتوغرافي مسافات، 
يضّم  الفرنسي«.  و»المعهد  المغرب«  لمتاحف  الوطنية  »المؤسسة  من  بتنظيم 
المعرض المستمر حتى 30 حزيران/ يونيو أكثر من 200 صورة يوثّق فيها مصّورو 
جائحة  ظل  في  المعمورة  عاشتها  سنة  من  مشاهد  الفرنسية«  األنباء  »وكالة 

كورونا.

السورية عنواُن سلسلة من  للثورة  العاشرة  الذكرى  الفن والسياسة:  بين  حوار 
ابتداًء  و»كوكلتور«  سورية«  أجل  من  »رؤى  مؤّسستا  تنّظمها  الحواريّة  الندوات 
أبريل  نيسان/  من  الرابع  وحتى  برلين  بتوقيت  اإلثنين  غد  مساء  من  السادسة  من 
اإلبداعي  التعبير  مسائل  الندوات  تتناول  »كوكلتور«.  موقع  على  وُتبّث  المقبل، 

السوري الراهن، من الكتابة إلى السينما مرورًا بالمسرح.

تحتضن »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، بين السابعة والنصف والعاشرة 
عبد  ودينا  اليوسف  غّسان  للثنائّي  موسيقيًا  حفًال  الثالثاء،  غٍد  بعد  مساء  من 
الحميد )الصورة(. يعزف الفنّانان المصريان على آلة العود، ويقّدمان في الحفل 

مقطوعاٍت من تلحينهما، يرافقانها أحيانًا بالغناء.

عباس بيضون

الحايك  رينيه  روايـــة  عــنــوان  يستوقفنا 
الــتــنــويــر(.  الـــجـــديـــدة: »الــســاكــتــات« )دار 
 يــنــطــوي عــلــى مـــفـــارقـــة مــحــّيــرة. 

ٌ
ــنــــوان عــ

تدور حول  األربعة،  فالرواية، بفصولها 
نــســاء أربــــع: مــيــرا ولــيــلــى وســــارة ونـــدى. 
 ،

ّ
 مــن الــفــصــول، بــاســم واحـــدة منهن

ّ
وكـــل

تـــدور حــولــهــا وحـــول ماضيها األســــرّي. 
فــوقــت الــروايــة وربــاعــّيــتــهــا هــو الــخــروج 
مــن األســــرة إلـــى الــحــيــاة الــخــاصــة، التي 
ــواٍل مــن أربــعــة بناء  ــ تعني فــي ثــالثــة أحـ
 يترّدد 

ٌ
ه زمــن

ّ
أســرة مــن زوج وأبــنــاء، لكن

 واحد 
ّ

بني الطفولة واألسرة الخاّصة. كل
من الفصول يشمل حياة واحدة وقرينها 

أو رفيقها وأوالدها.
هكذا نعثر على ميرا وساري، وعلى ليلى 
وراجـــي ونـــادر ابنهما، وســـارة ومـــارون 
ــم، ونــــدى مع  ــ ــَي وولــديــهــمــا جـــوزيـــف وِولــ
عــدنــان وابــنــتــيــهــمــا لــيــنــا وســونــيــا. إننا 
هــكــذا إزاء أربــعــة بــيــوت وأربــــع عــائــالت، 
ه محكّي من جهة واحدة، هي 

ّ
 ذلك كل

ّ
لكن

َسري 
ُ
امرأة من النساء األربع. املاضي األ

محكّي من هذه الجهة، وكذلك العالقات 
ــزوج فــي ثالثة  مــع الــشــريــك، الـــذي هــو الــ
أحـــوال مــن أربــعــة. والــعــودة الــى املاضي 
ــاء  ــ ــنـ ــ األســـــــــري والــــعــــائــــلــــي الـــــراهـــــن واألبـ
واألصدقاء والشريك، بطبيعة الحال، كل 
 الــراوي 

ّ
ذلك ُيقال من جهة املــرأة، رغم أن

ُيــروى  ُيقال أو  ما 
ّ
 ذلــك كأن

ّ
ُمضَمر، إال أن

على لسان امرأة، فليس هناك سواها. 
أيضا مكانه  ولــه  الشريك،  بالطبع  هناك 
 الشريك نفسه 

ّ
الــحــوار والــســرد، لكن فــي 

يــحــضــر مــــن جـــهـــة الــــزوجــــة والــحــبــيــبــة. 
ان خاسر وزوج خاسر 

ّ
راجي الذي هو فن

ورجـــل خــاســر، هــو هــكــذا مــن جــهــة ليلى 
ويكاد يكون على لسانها. مارون أيضا، 
الــذكــوري إلــى درجــة كما هو راجــي، ولو 
بطريقة أخرى، هو أيضا كذلك من وجهة 
ــان، املــعــالــج  ــدنــ ســــــارة. وبــالــطــبــع فــــإن عــ
ومنضبط  ومــتــعــاون  مختلف  الــنــفــســي، 
 

ّ
ــدى. هـــنـــاك بــالــطــبــع، فـــي كــل ــ مـــن جــهــة نـ
 
ّ
فــصــل، نــثــريــات وتــفــاصــيــل كــثــيــرة، لــكــن
ــك مـــن وجـــهـــة املـــــــرأة. هـــكـــذا يمكن   ذلــ

ّ
ــل كــ

أن نـــعـــود إلــــى الـــعـــنـــوان، »الـــســـاكـــتـــات«، 
ون  وُيَسمَّ ساكتات   

ّ
يكن كيف  ونتساءل: 

تــكــاد تكون  ســاكــتــات والـــروايـــة بأكملها 
؟ 

ّ
وسيرهن  

ّ
ومالحظاتهن  

ّ
تأمالتهن مــن 

ـــهـــا، عــلــى نــحــو مـــا، قــد تكون 
ّ
أال يــبــدو أن

تلك التي نصادفها في الرواية وال نكاد 
عادية،  يومية  الحياة  ســواهــا.  نــصــادف 
ليس فــي روايـــة رينيه مــفــاجــآت، ولسنا 
فيها أمام تحّوالت كثيرة، بل نحن ال نجد 
دًا« روائية من أّي نوع؛ ال نجد 

َ
فيها »ُعق

تـــحـــّوالت كــبــيــرة. نــحــن هــنــا إزاء الحياة 
اليومية، اليومية للغاية، الحياة اليومية 
التي هي، مع ذلك، في سرد رينيه، مشّعة 
واالســتــدعــاءات  والتفاصيل  بــالــتــأّمــالت 
واملــــــالحــــــظــــــات، الـــــتـــــي، رغـــــــم يـــومـــّيـــتـــهـــا 
وعادّيتها، تقترب من الشعر. سرد رينيه 
هــو هــنــا، فــي هــذه الــقــدرة على استدعاء 

الــيــومــّي وعلى تحويله إلــى صــور، على 
جــمــعــه مـــن لــوحــة بــســيــكــولــوجــيــة، حيث 
يـــتـــواءم الــنــفــســي والــواقــعــي ويــنــدمــجــان 
ـــبـــٍة مــنــمــنــمــة، وإلـــى 

َ
ويـــتـــحـــّوالن إلـــى أْســـل

إيقاع يتقاطع فيه الشعري واليومي في 
آن معا.

 مــن إعــالء 
ٌ
ــة ــة ريــنــيــه هــي لــذلــك درجــ روايــ

الـــيـــومـــي والـــــعـــــادي، وجـــمـــالـــيـــة الــيــومــي 
والعادي. إننا هنا أمام أسلوب املذّكرات 
وقــــد ارتـــقـــى إلــــى جـــمـــال أدبــــــي. الــنــســوة 
 
ّ
األربع، ميرا، ليلى، سارة، ندى، وحيالهن
 طـــــوال الــوقــت 

ّ
خــامــســة هـــي راغـــــــدة، هــــن

 عالُم 
ّ
 ورؤاهن

ّ
 وعاملهن

ّ
نساء وما حولهن

هن كذلك. 
ّ
 ساكتات ألن

ّ
هن

ّ
ورؤى نساء. إن

الـــروايـــة   
ّ
املـــــرأة، وألن  هـــذه 

ّ
ســاكــتــات ألن

ــرأة، قــد تــكــون شيئا آخــر،  ــ عــلــى لــســان املـ
قد تكون لوحة بسيكولوجية أو سكوتا. 
ثـــّمـــة ِنـــســـوّيـــة هـــادئـــة، وبــوســعــنــا الــقــول 
ــهــا مع 

ّ
إنـــهـــا ِنـــســـوّيـــة شــبــه ســـاكـــتـــة، لــكــن

، أي تجد أدبها 
ً
بة

َ
ذلك تجد إيقاعا وأْسل

وشعرّيتها.
)شاعر وروائي من لبنان(

 ،
ّ
حكيهن ومـــن   

ّ
ألــســنــتــهــن عــلــى  جميعها 

، في هذه الحال، ساكتات؟
ّ
فكيف يكن

الـــروايـــة قـــد تــكــون جــمــيــعــهــا فـــي الــبــيــت. 
نحن، في معظمها، نكاد ال نغادر العائلة 
والــبــيــت بـــهـــذا املــعــنــى. إنـــنـــا فـــي الــعــمــل، 
لــكــنــنــا حــتــى فــيــه ال نــخــرج عـــن الــعــائــلــة، 
السرد.  الــوقــت موضع  التي تبقى طــوال 
املاضي األســري والحاضر األســري هما 
دائما في بال السيدة. نحن طوال الوقت 
ــرأة، وفــي داخــلــهــا نحن دائما  فــي بــال املــ
حــيــال تــداعــيــاتــهــا وقــلــقــهــا ومــخــاوفــهــا. 
نحن هكذا أمــام ما تقوله لنفسها طوال 
الـــوقـــت، ومــــا تــحــبــســه فـــي نــفــســهــا. إنــهــا 
ى 

ّ
ى بصمت ما يقع عليها، تتلق

ّ
هكذا تتلق

الـــتـــذنـــيـــب والـــتـــأنـــيـــب كـــمـــا تــفــعــل ســــارة 
ــى ذلــــك وتــبــتــلــعــه وتــعــيــش 

ّ
ولــيــلــى؛ تــتــلــق

 حقا، بل 
ٌ
ها هكذا ساكتة

ّ
وتصمت عنه. إن

الــرجــل، ســواء كان   
ّ
ها قد تحتّج. ولكن

ّ
إن

أبا أو زوجا، يحسم املوضوع ويضطّرها 
إلــى الصمت من جديد  التراجع، أي  إلــى 

.
ً
 ثانية

ً
لتعود ساكتة

هذا السكوت هو عالمة الحياة العادية، 

»الحصان األبيض«، أحمد مرسي، أكريليك على قماش، 2014
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موسيقى

علي موره لي

أصــاب املوســيقي، عــازف اإليقــاع 
علــي  الســوري،  واإللكترونيــات 
حســن، فــي مســتهل الحديــث معه، 
عقــب االنتهــاء مــن أداء فقرتــه التي شــارك بها 
بحاســوب  موصولــة  مضيئــة  دربكــة  علــى 
أي  علــى  إن  قــال،  حــن  صوتيــة،  ومكبــرات 
فنــان عربــي »أن يشــعر بالعــار، إن لــم يســمع 
هــذا  إرث  كان  إذ  الضبــع«؛  بحليــم  قبــل  مــن 
األخير، موضوع الحفلة والندوة التي شــارك 
فيهــا حســن، إضافــة إلى كل مــن املؤلفة عازفة 
اإللكترونيــات الفرنســية جيســيكا إيكومانــه 
التشــكيلي  والفنــان   Jessica Ekomane
 Lorenzo ســاندوفال  لورينســو  اإلســباني 
 Lynhan باالتبــات  لينــان  بــإدارة   ،Sandoval

.Balatbat
الحــدث جــزء من تظاهرة متعــددة الفعاليات، 
وأدائيــة  ورقصيــة،  موســيقية  عــروض  مــن 
 ،Performance بـــ  اليــوم  ُيعــرف  مــا  أو  فنيــة، 
النقديــة  والقــراءات  النــدوات  إلــى  إضافــة 
جميعهــا  ــد 

َ
عق

ُ
وت حيــا 

ُ
ت الوثائقيــة،  واألفــام 

احتفــاًء بمــرور مئــة عــام علــى مولــد الضبــع 
رواد  مــن  مصــرٌي  وهــو   )2017  -  1921(
العشــرين  القــرن  فــي  اإللكترونيــة  املوســيقى 
والقــرن الــذي تاه. تظاهــرة، أطلقتها ورعتها 

 Haus der Berilner برلــن  مهرجانــات  دار 
آذار  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن   Festspiele
للجــاز،   Maerzmusik Festival للموســيقى 

نسخة هذا العام. 
الفعاليــة هــي ثمــرة تعــاون كان قــد اســتغرق 
أطــول مــن عــام بــن إدارة املهرجــان و»ســافي 
وســافي،   Savyy Contemporary املعاصــر« 
بــإدارة ُمنّســق العــروض الفنيــة الكاميرونــي 
العاملــي، بونافانتــور ســوه بيجنــغ نديكونــغ 
هــو   ،Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
أهــم  مــن  ُيعــّد   Art Space للفنــون  فضــاء 

عنــى 
ُ
املؤسســات املســتقلة فــي أوروبــا، التــي ت

بالثقافــة الســوداء، ســواء علــى امتــداد القــارة 
ممتــد،  واســع  بطيــف  العالــم،  أو  األفريقيــة، 
يبدأ باألنثروبولوجيا وال ينتهي عند الجاز 

والهيــب هــوب.  فــي كلمــة ملديــر ســافي، عــن 
حليــم الضبع، بحضور املدير الفني ملهرجان 
 Berno بولتــزر  إودو  برنــو  املوســيقي،  آذار 
Odo Polzer، ومديرة الحوار الفنانة والكاتبة 
املصريــة كاميليــا متولــي، تحــدث بونافنتور 
عــن أن ســبب االحتفــاء بــإرث حليــم الضبــع، 
إنمــا ينبــع مــن عــزٍم علــى نقــض نهــج مســح 
الذاكــرة، أو التغييــب الثقافــي، الــذي غالبــا مــا 
مــا  وإســهامات مجتمعــات  إبداعــات  يطــاول 
بعــد الكولونياليــة، أفــرادًا  كانــوا أم جماعات، 
وذلــك بتوفيــر إمكانــاٍت إلعــادة ظهــور، إعــادة 
كتابــة، وإعــادة صياغــة تاريٍخ عــادة ما ُيمليه 

املستعمر. 
إلــى  بالنظــر  بونافنتــور  ينطلــق  هنــا،  مــن 
قــراءة كتابــات حليــم الضبــع واالســتماع إلــى 
مجــرد  إرثــه  بــدارس  يجــدر  ال  إذ  مؤلفاتــه. 
ــره، بصــورة استنســابية، ضمــن شــجرة 

ْ
حش

يجــب  بــل  اإللكترونيــة،  املوســيقى  أعــام 
ــل أبعــَد، واإلنصــات بتركيز أشــّد، 

ّ
عليــه التوغ

نجــز 
ُ
ل لــه مــن أســطوانات، ومــا أ إلــى مــا ُســجِّ

املوســيقى  فــي  كعاِلــم  ســواء  كتابــات،  مــن 
)ميوزيكولوجــي(، أو حتــى ككائــن سياســي، 
بوصفهــا  موســيقاه،  إلــى  االســتماع  وبــل  ال 

فلسفة خالصة. 
حليــم  إلــى  بونافنتــور  تطــّرق  اســتطرادًا، 
ــل 

ّ
الضبــع، مــن زاويــة عــدة مؤلفــات، أخــذ يدل

ألعمالــه  فلســفية  أرضيــة  وجــود  علــى  بهــا 
إلــى  تعــود  مقطوعــة  إحداهــا،  املوســيقية. 
عــام 1949، تحمــل عنــوان »تطــور وانحــدار« 
تســبر    ،)Evolution And Decadence(
يبــدأ بظهــور  املوســيقية، كتطــور  الســيرورة 
الفكــرة املوســيقية، واملقاميــة، ثــم اضمحالــه. 
بســيط،  بصــوت  ابتــداًء  مســارها،  تتقصــى 
نغمــة وحيــدة، عبــر الزمــان، وبتأثيــر عناصر 
مختلفــة فــي الكــون، إلــى حــن عودتهــا صوتا 
جديــد  مــن  فتــؤول  أخــرى،  بأصــوات  ُمتحــدًا 
واحدًا منفردًا؛ أشبه بسرٍد موسيقي للخلق. 
العمــل اآلخــر يعــود إلــى ســنة 1955، وعنوانه 
 Mekta’ In The( »القطــع »مقطــع علــى طــراز 
يســمع  معّدلــة،  بيانــو  آللــة   )’Art Of Kita
بونافنتور عبره مجموع أسئلة، عن الصوت، 
ده؟ وما الذي يعنيه؟ كان الضبع 

ّ
ما الذي يول

 شــعريا، ُعثر 
ً
قــد ألــف القطعة ُمحتضنا شــكا

يقــوم  املصريــة،  الواحــات  منطقــة  فــي  عليــه 
انطاقــا  وتطورهــا،  األبيــات  تجــاور  علــى 
مــن أن الــكل يلــد مــن رحــم الواحــد، والواحــد 
يلــُد مــن رحــم الــكل. بإســقاطه ذات املبــدأ علــى 
الســماع، أو االســتماع إلــى املوســيقى، ُيشــير 
املؤلــف إلــى أن املســتمع مــا أن يســمع، ُيصبــح 
مشــاركا فــي إبــداع املســموع، وكأن املوســيقى 
 اتحــاد املقطــع، أي القطعــة ومؤلفهــا، 

ُ
حاصــل

مع مجموع القطع، أي الجمهور. 
 آخــر للضبــع، اســتحضره بونافنتــور، 

ٌ
مؤلــف

بيضــاء«  ضوضــاء  فــي  »تأمــات  هــو 
ســنة  صــدر   )Meditation On White Noise(
إلكترونيــا.  ديــر شــريطا 

ُ
ت بآلــة  ُيــؤدى   ،1959

مــن  االنســجام  يتولــد  كيــف  العمــل  يرصــد 
التشرذم، من نشاز يتمحور حول نقطة طباق، 
 
ً
مــن تراكــب خطــوط لحنية. كل ذلــك كان تأما
ملاهيــة الضجيــج الفيزيائيــة واملاديــة، وكيــف 
النحــت،  مــن   

ً
شــكا صبــح 

ُ
ت أن  للموســيقى 

فتبــرز عنــد الضبــع النزعــة »السينســتيتّية« 
)Synesthesia( أي ذلــك التواكــب اإلدراكــي بــن 
حاســة السمع، عبر املوسيقى، وحاسة النظر 

عبر رؤية األلوان واملجسمات. 
علــى  أتــى  الــذي  األخيــر،  املؤلــف  أمــا 
»تونوغرافــي«  فــكان  بونافنتــور،  ذكــره 
 ،1981 عــام  إصــدار  مــن   )Tonography(
وإثيوبيــة،  مصريــة  أهازيــج  فيــه  يســتلهم 
اختبــار  كونــه ســبرًا إلمكانيــة  علــى  عــاوة 
تصلــه  عاقــة  ضمــن  الفنــان  املــؤدي  جســد 
يتلــو  اإلطــار،  هــذا  فــي  وباملــكان.  بالنغمــة 
بونافنتور ُمقتبسا من نٍص للضبع مقطعا 
واصفــا بــه مؤلفــه، فيقــول:  »إيمــاءة الحركــة 
الجســدية للمــؤدي، فــي أثنــاء عمليــة توليــد 
اللحــن، تســاعد فــي تحديــد إنتــاج األنغــام. 
الصوت والنغم عند البدء، يقومان بتشكيل 
املــكان. أمــا املــؤدي، فيتابــع بجســده النغمة، 
اهتــداًء  املــكان،  فــي  حركتهــا  لهــا  ُيخطــط 
وتصاميــم.  رمــوز  مــن  مفرداتهــا  لهــا  بلغــة 
بواســطتها، يقــوم فعــل األداء، عبــر اإليمــاء، 
بإخطــار الصــوت، بقــدر مــا يقــوم الصــوت، 
 ،

ٌ
عبــر الفضــاء، بإخطــار األداء«.  هــو كشــف

إذن، موسيقي وثقافي، حظيت به العاصمة 
األملانيــة األســبوع املاضــي، ضمــن فعاليــات 
خــال  مــن  وذلــك  املوســيقية،  مهرجاناتهــا 
تســليط الضــوء علــى حليــم الضبــع وإرثــه 
ــٌم كبيــر، قلمــا 

َ
الفنــي والفكــري والعلمــي، َعل

الثقافيــة،  األوســاط  فــي  ذكــره  علــى  يؤتــى 
ناهيــك عــن املوســيقية. ليــس لشــيء، ســوى 
املوســيقى،  علــى  انصــّب  قــد  مجهــوده  ألن 
ليــس بوصفهــا وســيطا تقليديــا للتطريــب 
لدراســة  ِمخبــر  بــل  والترويــح،  والترفيــه 
 لم يعتدها 

ٌ
الوجود والطبيعة. وتلك مقاربة

الغرب، أن تصدر عن غير الغربين.

تأّمالت في ضوضاء بيضاء

مئوية حليم 
الضبع

)Kent state university/100 عام على ميالد صاحب »تطور وانحدار« )بوب كريستي

)Getty( لن نتوقف عن الرقص حتى نموت
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اهتّمت الندوة بإبراز 
الجانب الفلسفي ألعمال 

حليم الضبع

تنتمي غالبية أغاني 
األلبوم الجديد إلى نمط 

الفولك كانتري

عمر بقبوق

 Chemtrails over the الجديــد،  ألبومهــا  فــي 
أن  راي،  ديــل  النــا  تحــاول   ،Country Club
الجانــب  فيــه  لتعكــس  كآبتهــا،  علــى  تتمــرد 
األغانــي  خــال  مــن  منهــا،  إشــراقا  األكثــر 
التــي تبــدو أكثــر عاطفيــة وبــراءة مــن أغانــي 
 Norman Fucking  ألبومهــا مــا قبــل الســابق
املحطــة  اعتبــاره  يمكــن  الــذي   ،Rockwell
التحــوالت  خطــوط  رســمت  التــي  الرئيســية 
الكبــرى بمســار ديــل راي؛ إذ باتــت تبدو أكثر 
قابليــة للتمــرد، لكنهــا بالوقت ذاته لم تخرج 
مــن جلدهــا، فا زالت تدافع عن ذات املفاهيم، 
التــي رســمتها بخفــة لتنتــج صــورة مثاليــة 
عــن الحــب، ال تتوافــق مــع الفكــر الســائد فــي 
موســيقى البــوب، التي تبتعــد عنها ديل راي 

في كل إصدار جديد خطوة. 
 Chemtrails over the Country ألبــوم يحتــوي 
تنتمــي  أغنيــة،  عشــرة  إحــدى  علــى   Club
غالبيتها إلى نمط الفولك كانتري، لتبدو ديل 
راي بذلــك تســير علــى خطــى تايلــور ســويفت، 
التــي تبنــت هــذا النمــط بعــد تفشــي فيــروس 

كورونا، باعتباره األكثر ماءمة لشكل الحياة 
الحالي، الخالي من الحفات والصخب.

هــو  التجربتــن،  بــن  الرئيســي  الفــارق  لكــن 
بكــون ديــل راي وصلــت إلــى ذات البقعــة التــي 
عبــر  الحالــي  بالوقــت  ســويفت  فيهــا  تقــف 
تنحســر  تمامــا،  مختلفــة  موســيقية  رحلــة 
فيهــا املســببات التجاريــة والظرفيــة لحســاب 
دوافــع وميــول أكثــر شــخصية؛ إذ إن وصــول 
ديــل راي لهــذه البقعــة يبــدو كنتيجــة لرحلــة 
التمــرد الناعــم، التــي خاضتهــا ديــل راي خال 

السنوات املاضية.
بــإدراج  راي  ديــل  قامــت  املثــال،  ســبيل  فعلــى 
أغنيــة Yosemite ضمــن ألبومهــا الجديــد، مــع 
العلم أن هذه األغنية كان قد تمت كتابتها عام 
2017، لتكــون إحــدى قطــع ألبومهــا الخامــس، 

حينــذاك  اســتبعدتها  لكنهــا   ،Lust for Life
تــزال  وال  للغايــة  ســعيدة  أغنيــة  كانــت  ألنهــا 
لــه.  لــم تســتطع ديــل راي الوصــول  فــي مــكان 
باملقابــل، فــإن ألبومــي تايلــور ســويفت اللذين 
يقعــان بــذات البقعــة، أنتجتهمــا ســويفت فــي 
أكثــر  كانــت  أن  وبعــد  االنحســار،  مــن  مرحلــة 

صخبا وتوهجا باألعوام السابقة. 
عنوانــا  الجديــد  أللبومهــا  راي  ديــل  اختــارت 
جدليــا، إذ إن »كمتريــل« فــوق النــادي الريفــي 
ضمنيــا  يشــير  »كونتــري«،  الـ نــادي  فــوق  أو 
»كمتريل«، يقترن بما  إلــى تقابــل األضــداد؛ فالـ
ُيعــرف بنظريــة مؤامرة الكمتريل التي تســتند 
دينيــس  األميركــي  السياســي  لتصريحــات 
أوحــى  األلفيــة، والتــي  بدايــة  فــي  كونســيتش 
فيهــا أن األثــر الدخانــي الذي تخلفــه الطائرات 
يتــم اســتخدامه كســاح كيمــاوي، فــي الوقــت 
إلــى  العلمــي  املجتمــع  فيــه  يشــير  كان  الــذي 
أن مــا نــراه هــو ليــس ســوى دخــان ناجــم عــن 
ســاحا.  وليــس  الطائــرات  وحركــة  االحتــراق 
هــذا املصطلــح بجدليته تســلطه ديل راي على 
نــادي الكانتــري، لتضــيء علــى مكوناتــه، بمــا 
يحتويه من أفكار جذابة وأفكار بالية وأوهام.

هــي  كآبــة  األلبــوم  أغانــي  أكثــر  إن  للمفارقــة، 
 Chemtrails ،األغنيــة التــي تحمــل اســم األلبــوم
over the Country Club، إذ تعــود بهــا ديــل راي 
إلــى نقطــة البدايــة،  بأثــر رجعــي نوســتالجي 
األبــراج  مصفوفــة  ضمــن  تكوينهــا  لتحاكــي 
وتعيد ترتيب والدتها بمنظور مختلف، ربما 
يائمهــا أكثــر، تحــت ســماء الكمتريــل وفــوق 

نادي الكونتري.
وبهــذه الــروح، تكمــل األلبــوم بعــد أن تتخلــى 
 Tulsa عــن جــزء كبيــر من الكآبة، لتفتح بأغنية
Jesus Freak الباب أمام التساؤالت حول الحب 
 Dark But Just وقصــة الخلــق، وتعيــد بأغنيــة
A Game تموضــع الــراوي لتجعــل مــن الســرد 
 حاســما بقــراءة الواقــع، قبــل أن ترمــي 

ً
عامــا

الغبــار  وتنفــض  وراء ظهرهــا،  الحكايــات  كل 
إشــراقا  األكثــر  لنســختها  لتســمح  ذاتهــا  عــن 
 :Dance Till We Die فــي  لتغنــي  بالظهــور، 
»سأســتمر بالســير على الجانب املشمس ولن 

نتوقف عن الرقص حتى نموت«.

النا ديل راي
النسخة األكثر إشراقًا

بمناسبة مرور 100 
عام على ميالده، 

استعادت مدينة برلين، 
ضمن مهرجانها 

السنوي، »مهرجان آذار 
للموسيقى«، الموسيقي 
المصري األميركي الراحل، 

حليم الضبع. اسٌم قلّما 
لقي اهتمامًا في العالم 

العربي، بينما كان مؤّسسًا 
ووجهًا بارزًا في عالم 
الموسيقى اإللكترونية

عند الثامنة من مساء الثالث من إبريل/
نيســان المقبل، يبث »متــرو المدينة«، 
عبر منصة »أراتوك« اإللكترونية، عرضًا 
الدجــاج«،  يحمــل عنــوان »كشــوا 
وهو عرض تُستعاد فيه أغان كتبها 
اللبناني  الموســيقي  ولّحنها وأّداها 

فيلمون وهبي.

أعلنت مجموعة »بي إم جي« إلدارة 
الحقوق الموسيقية، أنها ستتعاون 
مع شركة االســتثمار األميركية »كي 
كــي آر«، لالســتحواذ علــى حقوق 
أعمال موســيقية. قطاع أخذ بالنمو 
فــي الفتــرة األخيــرة إثر تدفــق البث 

اإللكتروني.

أصدرت المغنية الفرنســية، ســوزان، 
الجــزء الثانــي مــن ألبومهــا toi toi؛ 
العمــل الذي حطم الجــزء األول منه 
كل األرقام القياسية، والذي كان أول 
األلبومــات التي تنتجها ســوزان، التي 
تأخــرت بالبدء فــي مســيرتها الفنية 

حتى بلوغها الثالثين.

تحــت عنــوان »العندليب األســمر«، 
يُقام عند الثامنة من مساء األول من 
إبريل/نيسان، حفل من تنظيم دار األوبرا 
المصرية، على خشــبة المسرح الكبير، 
يشــارك فيه عــّدة مغنين، الســتعادة 

أعمال لعبد الحليم حافظ.

أعلنت دار األوبرا الســلطانية، أخيرًا، عن 
برنامج رقمــي جديد، يحمــل عنوان 
»مــن دارنا إلى داركم«، تقدم فيه 
عــددًا مــن الحفــالت علــى الفضاء 
االفتراضــي. ســيبدأ البرنامج مع حفل 
األوركســترا الســيمفونية، فــي الرابع 

من الشهر المقبل.

بعد 100 عام على ميالده، نتساءل: هل كان هذا االعتراف بحليم الضبع 
طفولته  مجمل  وعــاش  فيها،  ُولــد  التي  مصر  في  بقي  لو  ممكنًا 
الموسيقي  استقرار  فلوال  باطمئنان،  نفيًا  اإلجابة  يمكن  فيها؟  وصباه 
المصري في الواليات المتحدة، بداية من 1950، ثم االندماج في الحركة 
الموسيقية النشطة هناك لما كان من الممكن أن يصل الموقع الذي 

بلغه، أو أن ينجز موسيقى بالشكل الذي يرغب فيه.

هل كان ممكنًا؟

أخبار
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 أكد السائق اإلسباني فيرناندو ألونسو، 
الذي عاد إلى سباقات فورموال 1 بعد موسمن 

من الغياب، إثر املشاركة في التجارب الحرة 
 من الرائع 

ّ
لسباق جائزة البحرين الكبرى، أن

ه استمتع كثيرًا. وقال 
ّ
العودة للمنافسة وأن

ألونسو، في تصريحات نشرها فريقه »ألبن«: 
»من الرائع العودة للتجارب الحرة لسباقات 

فورموال 1. كنت في حالة جيدة، وشعرت بروح 
املنافسة واستمتعت بهذا األمر«.

نفى جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي غاريث بيل، 
معرفة الاعب بشأن مستقبله، ال سيما احتمال 
العودة إلى ريال مدريد، الصيف املقبل. وتحدث 

: »لم يتقرر 
ً
وكيل الاعب لشبكة »ESPN« قائا

شيء بعد. تركيزه فقط على ما يجري حاليا«. 
وتأتي هذه التصريحات بعد حديث لبيل عن أن 

خطته كانت اللعب مع توتنهام من أجل املشاركة 
في بطولة »يورو« 2020، مع منتخب باده، ثم 

العودة إلى ريال مدريد اإلسباني.

جدد، املدرب تشابي ألونسو، عقده مع الفريق 
الرديف لريال سوسييداد الذي ينتهي في 

يونيو/ حزيران املقبل، ليستمر معه موسما 
إضافيا حتى 2022. وُيحقق ألونسو العب ريال 

سوسييداد وريال مدريد وليفربول وبايرن 
ميونخ السابق، نجاحا كبيرًا مع الفريق الرديف 
لسوسييداد. وكانت تقارير صحافية قد أشارت 

مؤخرًا إلى احتمال توليه تدريب بوروسيا 
مونشنغادباخ األملاني اعتبارًا من الصيف املقبل.

فيرناندو ألونسو: 
من الرائع العودة 

للمنافسة

وكيل الويلزي 
غاريث بيل: الالعب 
ال يعرف مستقبله

تشابي ألونسو 
يجدد عقده مع ريال 

سوسييداد الرديف

ينطلق أّول 
سباق فورموال 
1 في موسم 
2021، اليوم، 
على حلبة 
»الصخير« 
البحرينية، 
ويطمح 
البطل لويس 
هاميلتون، 
سائق فريق 
»مرسيديس«، 
إلى تحقيق أول 
انتصار له وتأكيد 
منافسته 
على اللقب، 
لكنه سيواجه 
منافسة شرسة 
من سائقي 
فريق »فيراري« 
وسائقي فريق 
»ريد بول« الذين 
يعتزمون تقديم 
صورة باهرة في 
السباقات.

)Getty( موسم فورموال 1 يبدأ اليوم من حلبة البحرين

سباق فورموال األول
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نجح الروسي دانييل 
ميدفيديف في حسم 

تأهله بقوة

ناعومي  لليابانية  األول  الــظــهــور  يــكــن  لــم 
أوســــــاكــــــا، مـــنـــذ تـــتـــويـــجـــهـــا بـــلـــقـــب بــطــولــة 
ــيــــا املـــفـــتـــوحـــة صـــلـــبـــا، إذ تــأهــلــت  ــتــــرالــ أســ
بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة 
ميامي املفتوحة للتنس، ثاني دورات األلف 
نــقــطــة لـــدى الـــســـيـــدات، وذلــــك بــعــد بــفــوزهــا 
أيــا  االســـتـــرالـــيـــة  عــلــى   )4  – و)6   ،)6  –  7(

تومليانوفيتش.
وخاضت الاعبة ناعومي أوساكا املصنفة 
تحقيق  منذ  األولـــى  مباراتها  عامليا  ثانية 
»غراند ســام«،  منافسات  في  الرابع  لقبها 
إعفائها  بعد  ميامي  فــي  الثاني  الـــدور  فــي 
املــصــنــفــات  غـــــــرار  ــلـــى  مــــن خـــــوض األول عـ
الــــ31 األولــيــات األخــريــات. وصّعبت الرياح 
العاتية األمـــور على أوســاكــا أمــام املصنفة 
77 عــاملــيــا الــتــي قــدمــت أداء مــمــيــزًا. وقــالــت 

سيئة نوًعا ما«. وأردفت: »لكن أعتقد أّنني 
تعلمت من أخطائي خال اللقاء«.

ــة الــــــــ13  ــقــ وســــاهــــمــــت اإلرســــــــــــــاالت الــــســــاحــ
الــعــديــدة  األخـــطـــاء  تــعــويــض  فــي  لليابانية 
ــوعــــــدًا مــع  ــرب مــــ ــتــــضــ ــا، لــ ــهــ ــتــ ــبــ ــكــ ــتـــــي ارتــ الـــ
ــة يـــولـــيـــنـــا بــوتــيــنــتــســيــفــا  ــيـ ــانـ ــتـ ــازاخـــسـ ــكـ الـ
نينا  الصربية  أو  ــدورة،  الــ فــي   26 املصنفة 

ستويانوفيتش، املتأهلة من التصفيات.
كسر  وتومليانوفيتش  أوســاكــا  وتــبــادلــت 
اإلرســــــــــال فــــي أول شــــوطــــن مــــن املـــــبـــــاراة، 
وكسرت تومليانوفيتش إرسال منافستها 
الــشــوط الخامس مــن املجموعة األولــى  فــي 
وأنـــقـــذت نــقــطــة لــكــســر اإلرســـــال فـــي الــثــامــن 
الــفــرصــة ســانــحــة  لــتــكــون  لــتــتــقــدم )5 – 3( 
 أوساكا 

ّ
لحسم املجموعة على إرسالها. لكن

األســـتـــرالـــيـــة  إرســـــــــال  ــرة  ــ ــاسـ ــ كـ ــوة  ــقــ بــ ردت 
 ،)5  –  5( النتيجة  وعـــادلـــت  نظيف  بــشــوط 
أن  قــبــل   )6 -  6( إرســالــهــمــا،  عــلــى  لتحافظا 
تــلــجــأ الــاعــبــتــان إلـــى شـــوط كــســر الــتــعــادل 
– 3(. وحافظت   7( اليابانية  الــذي حسمته 
 العبة على شوط إرسالها في املجموعة 

ّ
كل

ــال  ــ ــاكـــــا إرســ ــبـــل أن تـــكـــســـر أوســـ ــيـــة قـ ــانـ ــثـ الـ
مــنــافــســتــهــا فـــي الـــشـــوط الـــتـــاســـع وتــحــســم 
املــجــمــوعــة )6 – 4( عــلــى إرســالــهــا. ولحقت 
ــــى األســتــرالــيــة  أوســــاكــــا بــاملــصــنــفــتــن األولــ
ــقــــب، والـــثـــالـــثـــة  ــلــ ــــي حـــامـــلـــة الــ ــارتـ ــ ــلــــي بـ آشــ
بلغتا  الــلــتــن  هــالــيــب،  الــرومــانــيــة سيمونا 
ثمن النهائي بشق النفس بعدما احتاجت 

 منهما إلى ثاث مجموعات.
ّ

كل
وفي أبــرز نتائج املباريات األخــرى، تأهلت 
موغوروسا  غاربينيي  اإلسبانية  الاعبة 
ــرًا بـــــــــدورة دبــــــي إلــــــى ثــمــن  ــ ــــؤخـ ــتــــوجــــة مـ املــ
النهائي بفوزها على الصينية جينيو وانغ 
إليز مرتنز  والبلجيكية   ،)1  – 4( و)6   –  6(
كايتي  الــبــريــطــانــيــة  عــلــى  ذاتــهــا  بالنتيجة 
كارولينا  التشيكية  بهما  ولحقت  بــولــتــر. 
بليشكوفا املصنفة سادسة عامليا، بتفوقها 
على الصينية ساسا شينغ )6 – 2( و)6 – 
األميركية جيسيكا  مــع  مــوعــدًا  لتضرب   )1
بيغوال التي أسقطت منافستها األسترالية 
ستورم ساندرز )6 – 3( و)6 – 4(، كما بلغت 
ــدور  الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا الــ
نفسه بفوزها على اإلستونية كايا كانيبي 

)6 – 4( و)6 – صفر(.
جابر،  أنــس  التونسية،  املقابل، خطفت  في 
األنظار بعد تأهلها إلى ثالث أدوار بطولة 
بــاوال  اإلسبانية  على  تغلبها  بعد  ميامي 
ـــ30  ــ ــابـــر املــصــنــفــة الـ ــا. وتــمــكــنــت جـ ــ ــــادوسـ بـ
ــا بــنــتــيــجــة )7 –  عــاملــيــا مـــن إســـقـــاط بـــادوسـ
6(، )8 – 6( و)7 – 5( و)7 – 5( في ساعتن 

و36 دقيقة. وتواجه جابر في الدور الثالث 
الرابعة  املرشحة  كينن  صوفيا  األميركية 
التي تغلبت  الرابعة عامليا  للقب واملصنفة 
ــــدور الــثــانــي عــلــى األملــانــيــة  بـــدورهـــا فـــي الــ
أنــدريــا بيتكوفيتش بواقع )7 – 6(، )5- 7( 

.)5-7(
املصنف  مدفيديف،  دانييل  الــروســي  تأهل 
الــثــانــي فــي فئة الــرجــال، بسهولة إلــى ثمن 
النهائي بفوزه على التايواني املخضرم لو 
ين-هسون )6 – 2( و)6 – 2( في غضون 56 
إرســاالت   9 فقط. وســدد ميدفيديف  دقيقة 
ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدًا ليبلغ 
باألسترالي  فيه  يلتقي  الــذي  التالي  الــدور 
ألــيــكــســي بــوبــيــريــن، الــفــائــز عــلــى االمــيــركــي 

ريلي أوبيلكا )6 – 4( و)6 – 2(.
الــروســي )25 عاما( الباحث عن لقبه  وقــال 
في  واألول  املـــاســـتـــرز،  دورات  فـــي  ــع  ــرابــ الــ
»مـــيـــامـــي«: »تــمــكــنــت مـــن الـــفـــوز بــســهــولــة، 
 ذلــــك مـــهـــم، فـــي هــــذه الـــظـــروف 

ّ
وأعـــتـــقـــد أن

الوصول بعيدًا.  أردت  إذا  الرطبة والــحــارة، 
األمــر مختلف فــي الــهــواء الطلق، واألجـــواء 
 شيء مختلف. 

ّ
الحارة، والكرات مختلفة، كل

آذار(،  مـــارس/   20( املــاضــي  السبت  وصلت 
ــام ألجــهــز  ــ ــدّي الــعــديــد مـــن األيــ ــ ــان لـ لـــذلـــك كــ
نفسي. أحــب أن ألعب في هــذا الجو الرطب 

والحار«.
وأمسى مدفيديف بعد تتويجه في بطولة 
أستراليا  نهائي  وبلوغه  مرسيليا مؤخرًا، 
أول العــب خــارج  املــاضــي،  الشهر  املفتوحة 
نادي »األربعة الكبار«، املؤلف من الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، واإلســبــانــي رافاييل 
نادال، والسويسري روجيه فيدرر الغائبن 
عـــن مـــيـــامـــي، والـــبـــريـــطـــانـــي آنـــــدي مـــــوراي، 
العاملي،  التصنيف  الثاني في  املركز  يحتل 

منذ األسترالي ليتون هيويت، عام 2005.
وفــي أبـــرز نتائج مــبــاريــات فئة »الــرجــال«، 
تأهل الروسي اآلخر كارن خاتشانوف الى 
ــدور الــتــالــي بـــفـــوزه عــلــى األملـــانـــي يانيك  ــ الـ
إلى  باإلضافة   ،)2  – و)6   )3  –  6( هانفمان 
اإلسباني روبرتو باوتيستا- أوغوت الذي 
ــنـــوب أفــريــقــي  ــن انـــســـحـــاب الـــجـ ــاد مــ ــفـ ــتـ اسـ
قطر. وأقصى  لويد هاريس، وصيف دورة 
الـــبـــريـــطـــانـــي كـــامـــيـــرون نـــــــوري، الــبــلــغــاري 
غريغور ديميتروف بفوز مثير )7 – 5( و)7 
أوجييه-  فيليكس  الكندي  تأهل  كما   .)5  –
أوغ-  بــيــار  الفرنسي  حــســاب  على  ألياسيم 
إيربير )6 – 4( و)6 – 4(، واألميركي تايلور 
ماركو جيرون  فريتز على حساب مواطنه 

)6 – 2( و)6 – 2(.
)فرانس برس، إفي(

دورة ميامي: تأهل صعب ألوساكا وتاريخي لجابر
واجهت النجمة اليابانية، 

ناعومي أوساكا، 
صعوبة كبيرة للتأهل في 
منافسات بطولة ميامي 

الدولية للتنس، بينما 
صنعت الالعبة التونسية، 

أنس جابر، تأهًال تاريخيًا غير 
مسبوق، بعدما قدمت 

مباراة كبيرة

)Getty( أنس جابر تصنع الحدث بتأهل تاريخي

أوساكا )23 عاما( بعد الفوز: »إّنها مباراتي 
األولى منذ بطولة أستراليا، وكنت متوترة 
لــذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد«،  قليًا 
وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في 
األمــور  »أنــا سعيدة كوني حسمت  ميامي: 
إذا كنت  مــا  مــتــأكــدة  فــي مجموعتن. لست 
متوترة أم أّنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، 
كانت  الضربات  قــراراتــي بشأن بعض   

ّ
لكن

نهائيات  فــي  مكانه  املــغــرب  منتخب  حجز 
الـــتـــي  افـــريـــقـــيـــا 2021  أمــــــم  كــــــأس  بـــطـــولـــة 
املقبل،  العام  مطلع  الكاميرون  تستضيفها 
وذلـــــك قــبــل تـــعـــادلـــه ومــضــيــفــه املــوريــتــانــي 
بــيــديــا« في  سلبا على ملعب »الــشــيــخ ولــد 
العاصمة نواكشوط أمام حضور نحو ألف 
مــتــفــرج مــمــن ســمــح لــهــم، ولــحــق بــه ساحل 
العاج، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة قبل 
واستفاد  املــؤهــلــة.  التصفيات  مــن  األخــيــرة 
ــــود األطـــلـــس« املـــتـــوج باللقب  مــنــتــخــب »أسـ
مرة واحدة عام 1976، من تعادل بوروندي 
مع ضيفه جمهورية أفريقيا الوسطى )2 – 
2( في بوغومبورا قبل ساعات من مباراته، 
لــيــضــمــن حــــضــــوره فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات لــلــمــرة 

الثامنة عشرة في تاريخه.

ظهور أول للحدادي 
ــتــــخــــب املــــغــــربــــي  ــنــ بــــــــدا واضــــــحــــــا تـــــأثـــــر املــ
عــلــى  األول،  ــــوط  ــــشـ الـ ــــي  فـ املـــلـــعـــب  بـــــــأرض 
الــرغــم مــن خـــوض املــــدرب الــبــوســنــي وحيد 
خاليلودزيتش، املباراة بتشكيلة »مثالية«. 
اإلسباني  إشبيلية  العــب  مــشــاركــة  وكــانــت 
منير الـــحـــدادي تــاريــخــيــة، إذ إّنــهــا املــبــاراة 
بعدما  األم،  بلده  بقميص  األولــى  الرسمية 
ــا مــــــدة 14  ــيـ ــانـ ــبـ ــا مـــنـــتـــخـــب إسـ ــقـ ــابـ ــل سـ ــثـ مـ
دقيقة فــي تصفيات كــأس األمـــم األوروبــيــة 
الــشــمــالــيــة فــي الثامن  2016 ضــد مــقــدونــيــا 
العب  واستفاد   .2014 أيلول  سبتمبر/  من 
برشلونة السابق من القانون الجديد الذي 
أصــدره االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم، والــذي 
هويتهم  بتغيير  القدم  كــرة  لاعبي  يسمح 

الدولية بموجب شروط معينة.
ــهــــجــــوم إلـــى  ــــط الــ ــــي خـ ــب الــــــحــــــدادي فـ ــعــ ولــ
األندلسي يوسف  الــنــادي  في  زميله  جانب 
الــنــصــيــري، وســلــيــم أمــــاح، وصــانــع ألــعــاب 
وظهير  زيــــاش،  حكيم  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي 

إنــتــر اإليــطــالــي أشـــرف حكيمي. ولـــم تــرتــِق 
ــى املــســتــوى  ــ الـ الــــشــــوط األول  ــاراة فــــي  ــ ــبـ ــ املـ
املــطــلــوب، حـــن لـــم يــنــجــح مــنــتــخــب »أســـود 
األطلس« على  الرغم من سيطرتهم املطلقة 
الحارس  تهديد مرمى  فــي  املــجــريــات،  على 
ــــوري ديــــــــاو، ســـــوى مـــرة  ــامـ ــ ــانــــي، نـ ــتــ املــــوريــ
واحــــــدة عــنــدمــا أرســـــل آدم مــاســيــنــا، الـــذي 
خاض باكورة مبارياته الدولية أيضا، كرة 
عرضية أخطأها غانم سايس )د.11(، بينما 
تكتل املنتخب املضيف في منطقته، معتمدًا 
عــلــى املـــرتـــدات الــســريــعــة عــبــر مـــوالي أحمد 
خليل »بسام« والعب ديجون الفرنسي أبو 
أي خطورة  يشكا  لــم  لكّنهما  كــامــارا،  بكر 

على مرمى الحارس ياسن بونو.
وانفرد النصيري وسدد كرة زاحفة أمسكها 
تــتــبــدل  ولــــم  )د.29(،  املـــوريـــتـــانـــي  الـــحـــارس 
الثاني؛ سيطرة مغربية  األمــور في الشوط 
الحدادي  ومــرر  للدفاع.  موريتاني  وتراجع 
 تسديدة العب آينتراخت 

ّ
كرة عرضية إال أن

فرانكفورت األملاني، أيمن برقوق، مرت إلى 
بــونــو أول  أنــقــذ  ثـــم  املـــرمـــى )د.71(،  جــانــب 
فـــرصـــة مــوريــتــانــيــة عــبــر تـــســـديـــدة مــخــتــار 

الحسن )د.78(.
بــورونــدي  تــعــادلــت  املجموعة عينها،  وفــي 
الوسطى  أفــريــقــيــا  جــمــهــوريــة  مــع ضيفتها 
)2 – 2( في بوغومبورا، وسجل لبوروندي 
وكريستوف  )د.59(  نتيبازونكيزا  سايدي 
لــويــس  ولــلــضــيــوف  )د.80(،  نـــدوواروغـــيـــرا 
املـــغـــرب  ــدر  ــتـــصـ ويـ و53(.   40 )د.  ــا  ــوتـ ــافـ مـ
أمام  نقطة   11 برصيد  الخامسة  املجموعة 
نقاط، وبوروندي  الثانية بست  موريتانيا 

الــثــالــثــة بــخــمــس نــقــاط وأفــريــقــيــا الــوســطــى 
 مــنــتــخــب 

ّ
ـــل ـــحــ ــاط. ويــ ــ ــقـ ــ ــع نـ ــ ــأربـ ــ الــــرابــــعــــة بـ

الوسطى  أفريقيا  على  ضيفا  »املــرابــطــون« 
ــة األخــــــيــــــرة، الــــثــــاثــــاء املـــقـــبـــل،  ــولــ ــي الــــجــ ــ فـ
ضيفه  مــع  املــغــربــي  املنتخب  يلتقي  بينما 

البوروندي.

ساحل العاج الى النهائيات
ــاج، حــامــل الــلــقــب  ــعـ بــلــغ مــنــتــخــب ســاحــل الـ
بفوزه  النهائيات   ،2015 عــام  آخرها  مرتن 
منافسات  – صــفــر( ضــمــن   3( النيجر  عــلــى 
املــجــمــوعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة بــفــضــل مــدافــع 
ــه الـــذي  ــيـ تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي ســيــرج أوريـ
الدقيقة 25، ثم مرر  الهدف األول في  سجل 
كرتي الهدفن اآلخرين ملاكس غرادل )د.34( 
ورفــــع  )د.60(.  ــانــــون  كــ ويـــلـــفـــريـــد  ــيــــرج  وســ
املــنــتــخــب الـــعـــاجـــي رصـــيـــده إلــــى 10 نــقــاط 
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة، بـــفـــارق نــقــطــة أمـــام 
إثيوبيا، كما يتفوق على منتخب مدغشقر 
الـــثـــالـــث )7 نـــقـــاط( وكـــذلـــك فـــي املـــواجـــهـــات 
املباشرة، ويتذيل النيجر ترتيب املجموعة 
ــرة  ــيــ ــة األخــ ــاط، لـــتـــكـــون الــــجــــولــ ــ ــقـ ــ ــثــــاث نـ بــ
حــاســمــة مــن أجـــل تــحــديــد صــاحــب البطاقة 
الثانية، إذ يلعب إثيوبيا في ضيافة ساحل 
العاج، ومدغشقر مع النيجر في 30 مارس/ 
آذار الجاري. وعزز منتخب الرأس األخضر 
حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
الكاميروني 3-1 ضمن املجموعة السادسة. 
كوندي  بيار  عبر  الضيف  املنتخب  وتــقــدم 
بــثــاثــيــة  املـــضـــيـــف  ورد  )د.14(،  مـــالـــونـــغ 
ماكي   ،)24( كــوكــا  تسجيلها  عــلــى  تــعــاقــب 

بايناك )59 خطأ في مرمى باده( ومهاجم 
)د.69(.  مــنــديــش  ريـــــان  ــــي  ــاراتـ ــ اإلمـ الــنــصــر 
الــرأس األخضر رصيده إلى  ورفــع منتخب 
7 نقاط في املركز الثاني، خلف الكاميروني 
الـــضـــامـــن لــتــأهــلــه بــصــفــتــه مــنــتــخــب الــبــلــد 
عاد  فيما  نــقــاط،  بعشر  واملتصدر  املضيف 
الخمس،  الثالث بنقاطه  املــركــز  إلــى  روانـــدا 
ويــتــذيــل مــوزمــبــيــق الــتــرتــيــب بــأربــع نــقــاط، 
لــتــكــون الــجــولــة األخـــيـــرة حــاســمــة مـــن أجــل 
يلعب  إذ  الثانية،  البطاقة  صاحب  تحديد 
الـــــــرأس األخــــضــــر مــــع مــضــيــفــه مــوزمــبــيــق، 
ويلعب رواندا خارج أرضه ضد الكاميرون 
الـــجـــاري. وفـــي املــجــمــوعــة التاسعة،  فــي 30 
تعادل املنتخب السنغالي، وصيف النسخة 
ــة الــــــذي حـــســـم تـــأهـــلـــه فــــي الــجــولــة  ــيـ املـــاضـ
ــة، ومـــضـــيـــفـــه مــنــتــخــب جــمــهــوريــة  ــقـ ــابـ الـــسـ
على  بيساو  غينبا  وتغلب  سلبا.  الكونغو 
 3( سابقا(  )سوازياند  إسواتيني  مضيفه 
للفائز مارسيلو  لوبامبا، وسجل  في   )1  –
دجالو )د.15( وألفا سيميدو )د.24( وبيليه 
بــادنــهــورســت  فيليكس  ولــلــخــاســر  )د.50(، 
)د.19(. ويتصدر منتخب »أسود التيرانغا« 
تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 13 نــقــطــة، أمــام 
الــكــونــغــو الــثــانــي، بــثــمــانــي نـــقـــاط، وغينيا 
بيساو الثالث، بست نقاط، وسيلتقيان في 
الجولة األخيرة لتحديد املتأهل الثاني من 
يأتي  فيما  السنغال،  جانب  إلــى  املجموعة 

إسواتيني بنقطة يتيمة في ذيل الترتيب.
 

ّ
ويـــتـــأهـــل الــــى الــنــهــائــيــات أول وثـــانـــي كــل

مــجــمــوعــة، مــا عـــدا مــجــمــوعــة الــبــلــد املــنــظــم، 
ليصبح العدد 24 منتخبا. 

ـــع نــــهــــايــــة املـــــبـــــاريـــــات األخــــــيــــــرة ضــمــن  ــ ومــ
ــــي: مـــالـــي وغــيــنــيــا  16 مــنــتــخــبــا الــتــأهــل وهـ
ــا فـــاســـو  ــنــ ــيــ )املــــجــــمــــوعــــة األولــــــــــــــى(، بــــوركــ
الغابون وغامبيا  )الثالثة(،  )الثانية(، غانا 
الكاميرون  )الــخــامــســة(،  املــغــرب  )الــرابــعــة(، 
)السابعة(،  القمر  وجــزر  مصر  )السادسة(، 
الــجــزائــر وزيــمــبــابــوي )الــثــامــنــة(، السنغال 
ــتـــاســـعـــة(، تـــونـــس وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة  )الـ

)العاشرة(، ساحل العاج )الحادية عشرة(.
ستتنافس  للنهائيات،  بــطــاقــات   8 وتــبــقــى 
عــلــيــهــا املــنــتــخــبــات فـــي جــمــيــع املــجــمــوعــات 
خــــال الــــجــــوالت املــقــبــلــة، إذ ســـُيـــشـــارك في 
أربـــعـــة  أفـــريـــقـــيـــا 2022،  أمـــــم  كـــــأس  نــســخــة 
وعـــــشـــــرون مـــنـــتـــخـــبـــا، فــــي نـــســـخـــة تــأجــلــت 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
»كــــورونــــا«، وهـــي الــبــطــولــة الــتــي ســُتــحــاول 
وإبــقــاءه  بلقبها  الظفر  العربية  املنتخبات 
مع العرب، بعدما ُتوج منتخب الجزائر به 

عام 2019.
)فرانس برس(

تصفيات أمم أفريقيا 2021 
المغرب وساحل العاج إلى النهائيات

ضمن كلٌّ من المغرب 
وساحل العاج التأهل إلى 
بطولة كأس أمم أفريقيا 

2021، التي ستُقام عام 
2022، نظرًا لتفشي 

فيروس كورونا، وذلك 
بعدما ساعدت نتائج 

المجموعة في حسم 
األمور رسميًا

)Getty( منتخب المغرب ضمن العبور قبل ختام المنافسات
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مجدي طايل

ارتفعت درجة اإلنجاز التاريخي 
ــر، أحــــــدث  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــتـــخـــب جــــــــزر الـ ــنـ ملـ
املـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة تـــوهـــجـــا 
فــي عالم كــرة الــقــدم، فــي أعــقــاب نجاحه في 
أفريقيا  أمــم  كــأس  حصد تأشيرة نهائيات 
الكاميرون املقرر لها عام 2022،  املقبلة في 
الفريق  حققها  الــتــي  املــلــحــمــة  خلفية  عــلــى 
العربي خال رحلته في املجموعة السابعة 
للتصفيات، ونجاحه في كتابة أهم سطوره 
تــاريــخــه، بعد مسيرة طويلة  الــكــرويــة عبر 
نوفمبر/ تشرين  فــي  بــدأت  التصفيات  فــي 
الثاني 2019 وانتهت في مارس/ آذار 2021.
ــزر الـــقـــمـــر لــيــلــة تـــاريـــخـــيـــة، بــعــد  ــ عـــاشـــت جـ
ــكــــروي مـــع تـــوغـــو من  تـــعـــادل مــنــتــخــبــهــا الــ
الـــتـــأهـــل  ــيــــرة  تــــأشــ ــد  أهــــــــــداف، وحــــصــ دون 
انتشرت  بعدما  صاخبة،  احــتــفــاالت  وســط 
الجماهير في الشوارع، متحدية قيود عدم 
الــتــجــمــع بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 

تقرير

 التجمعات 
ّ

رغـــم مـــحـــاوالت الــشــرطــة لــفــض
كذلك  للدموع،  املسيل  الغاز  استخدام  عبر 
الجماهير  والــفــنــانــون  السياسيون  شـــارك 
فــرحــتــهــم فـــي الــــشــــوارع والـــهـــتـــاف بــأســمــاء 
إلــى جانب صورة  الاعبن ورفــع صورهم 

أمير عبدو، املدير الفني.
ونجح منتخب جزر القمر في تقديم نسخة 
استثنائية بالتصفيات، أعلن خالها نفَسه 
قـــوًة كــرويــة جــديــدة داخـــل الــقــارة الــســمــراء، 
ونال شرف الظهور األول املنتظر في بطولة 
األمم املقبلة، بعدما خاض 5 مباريات حتى 
ــفـــوز على  اآلن حــصــد فــيــهــا 9 نـــقـــاط مـــن الـ
توغو بهدف من دون رد، وكذلك الفوز على 
التعادل  جــانــب  إلــى  لــهــدف،  بهدفن  كينيا 
فــي 3 مــبــاريــات مــع مــصــر وكــيــنــيــا وتــوغــو 

ليحصد بطاقة التأهل.
الــقــمــر، ليكتب  تــأهــل منتخب جـــزر  ويــأتــي 
أخيرًا نجاح مشروع طموح بدأت مامحه 
في عام 2014، حن تولى أمير عبدو قيادة 
 في 

ّ
املنتخب، ألول مرة، وكان صغير السن

ذلك الحن، لكن ُمنح صاحيات كاملة في 
محاولة لبناء فريق قوي، وهو أمر تطّلب 7 
سنوات، حتى نجح في مهمته، وسّطر أهم 
سطوره. وُينتظر أن ينال أمير عبدو عقدًا 
جديدًا ضخما يفوق ما تقاضاه في األعوام 

األربعة األخيرة. 
وبــدأ عبدو مــشــواره بالحصول على راتب 
شهري مــقــداره 3 آالف دوالر، ارتــفــع إلــى 5 
آالف دوالر فــي آخـــر عــامــن لــه فــي تــدريــب 
املنتخب )2020 - 2021( بعد البداية النارية 
لـــه فـــي الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلــــى الــبــطــولــة، 
رد،  مــن دون  فــاز على توغو بهدف  عندما 
ثم تعادل مع مصر من دون أهداف في أول 
جــولــتــن، لــيــحــصــد 4 نــقــاط ويــدخــل دائـــرة 
املــنــافــســة عــلــى قــمــة املــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
بـــخـــاف الـــســـمـــاح لـــه بــالــعــمــل مـــديـــرًا فنيا 
لفريق نواذيبو املوريتاني في وقت سابق، 
ــد مــــن الـــخـــبـــرات فــــي الـــكـــرة  ــزيـ الكـــتـــســـاب مـ
األفريقية. وينتظر أن يصل الراتب الجديد 
ألمير عبدو إلى 8 آالف دوالر شهريا، وهو 
 املديرين الفنين 

ّ
الراتب األقل بن رواتب كل

للمنتخبات العربية.
ويــعــّد أمــيــر عــبــدو املـــولـــود فــي عـــام 1972، 
الجزر  تلك  الكرة في  لنهضة  الروحي  األب 
الصغيرة، وصاحب مشروع النهضة هناك 
ــام 2014 حــيــنــمــا ُعـــنِّ   الـــــذي انــطــلــق فـــي عــ
في  وهــو  مـــرة،  للمنتخب ألول  فنيا  مــديــرًا 
الـــحـــاديـــة واألربــــعــــن مـــن عـــمـــره، لــيــبــدأ في 
بناء فريق قوي على مدار السنوات السبع 
املــاضــيــة، بــــدأت مــامــحــه تــظــهــر بـــقـــوة، في 
فــتــرة ســابــقــة، حــن نــافــس جــزر القمر على 
لم  لكّنه   ،2019 أفريقيا  أمــم  نهائيات  بلوغ 

يصعد وقتها.
ونجح أمير عبدو في بناء تشكيلة قوية من 
وأفضل  األول،  الــهــداف  تصّدرها  الاعبن، 
العبي جزر القمر، ألفاردو بن محمد، هداف 
ــد أبـــرز املهاجمن  رد ســتــار الــصــربــي، وأحـ
داخــــل الـــقـــارة الـــســـمـــراء اآلن، وهــــو الــاعــب 
األول في قيادة هجوم جزر القمر خال آخر 
املــدرب مواهب أخــرى،  7 سنوات. واكتشف 

مــثــل فــايــز ســلــيــمــانــي، وإبــراهــيــمــا دودغــــا، 
وسعيد بــاكــاري، ورافــديــن عبد الــلــه، وعبد 
ونــديــم عبدو،  الــهــادور،  الله علي، وشاكير 

وقاسم مداهوما.
القمر تشكيلة مميزة  ويملك منتخب جــزر 
من الاعبن، تصل قيمتها التسويقية إلى 
14 مليونا و100 ألف يــورو، وهو رقم قابل 
ويتصدرها  املــقــبــلــة،  الــفــتــرة  فــي  للتصاعد 
الـــثـــنـــائـــي الـــكـــبـــيـــر واملــــحــــتــــرف فــــي أوروبــــــا 
ــفــــاردو بـــن مــحــمــد املــحــتــرف فـــي الــــدوري  ألــ
الصربي الذي تصل قيمته التسويقية إلى 
الجناح  وفــايــز سليماني،  يـــورو،  3 ماين 
الــذي ملع في آخر موسمن برفقة كورتريك 

البلد العربي أعاد كتابة 
التاريخ في البطولة 

األفريقية المرتقبة

إلــى  التسويقية  قيمته  وتــصــل  البلجيكي 
لهما  ــنــتــظــر  وُي يــــــورو،  ألــــف  مــلــيــون و800 
التوهج الكبير في أمم أفريقيا املقبلة، وهما 
العمود الفقري لهجوم جزر القمر، والورقة 
فــي تحقيق  أمير عبدو  يــراهــن عليها  التي 
 شــبــاك املــنــافــســن، وقــد 

ّ
االنـــتـــصـــارات، وهــــز

لعبا دورًا كبيرًا في التأهل.
وإلــــى جــانــب هـــذه املــجــمــوعــة، بـــرز العــبــون 
آخرون في تشكيلة منتخب جزر القمر، مثل 
عــلــي أحــمــدا حـــارســـا، وبـــن غــالــود يــوســف، 
وقــاســم مــادوهــمــا، ويـــاون زاهــــري، وسعيد 
ــــاري، ويــــوســــف مـــاشـــانـــغـــامـــا، وأحـــمـــد  ــاكـ ــ مـ
الــذيــن ملعوا بشكل الفــت فــي مباراة  مغني، 

جزر القمر األخيرة أمام منتخب توغو.
الثانية  املرحلة  القمر في  ولن يشارك جزر 
مـــن عــمــر تــصــفــيــات أفــريــقــيــا املـــؤهـــلـــة إلــى 
املبكر  الــخــروج  بعد  العالم،  كــأس  نهائيات 
من التصفيات بالدور األول، وهو األمر الذي 
يمنح الفريق مساحة زمنية كبيرة من أجل 
للمباريات  الوّديات واإلعــداد جيدًا  خوض 
التي تنتظره في كأس أمم أفريقيا، وتقديم 

جماهير جزر القمر باتت تحلم مع تألق منتخب بالدها )جالل مرشدي/أناضول(

ن في سجالت تاريخ الكرة العربية واألفريقية، بعد الوصول  بات منتخب جزر القمر اسمًا يدوَّ
من  سلسلة  بفضل  المقبل،  العام  الكاميرون،  في  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  إلى  الناجح 

االنتصارات والتألق خالل التصفيات

نسخة رائعة في ضربة بداية ظهوره بأهم 
البطوالت الكبرى.

فــــوز  أول  ــقــــق  ــر حــ ــمــ ــقــ الــ ومــــنــــتــــخــــب جـــــــزر 
آذار 2016، على  مــــارس/   24 فــي  لــه  دولــــي 
 21 بـــعـــد  رد،  دون  مــــن  بـــهـــدف  بـــوتـــســـوانـــا 
مباراة دولية، وسجل نتائج طيبة، نسبيا، 
فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2017، إذ 
ــع فـــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مـــع بــوركــيــنــا  وقــ
املركز  واحــتــل  وبوتسوانا،  وأوغــنــدا  فاسو 
الفوز  نقاط من  ثــاث  األخير فيها برصيد 
في خمس وتسجيل  والخسارة  مباراة  في 
هـــدفـــن، فــيــمــا اهـــتـــزت شــبــاكــه ســبــع مـــرات، 
ــــو مــــا يــحــســب لـــفـــريـــق لــــم يـــصـــل تـــعـــداد  وهـ
ســكــان بــلــده إلـــى مــلــيــون نــســمــة فـــي حينه. 
ــنـــور كــقــوة  ــى الـ ــزر الــقــمــر يــظــهــر إلــ ــدأ جــ ــ وبـ
كروية جديدة في عام 2018، حينما تعادل 
مع املغرب 2 - 2، وسّبب إثارة الجدل وقتها 
داخل اإلعام املغربي حول جدوى استمرار 
رحل  وبالفعل،  فني.  كمدير  ريــنــار،  هيرفي 
األخير عن »أســود األطــلــس« بعدها بنحو 

عام، وترك مهام منصبه.

عبّر أمير عبدو، المدير الفني لمنتخب جزر 
أمم  كأس  إلى  بالتأهل  فخره  عن  القمر، 
أفريقيا، ألول مرة في تاريخ بالده. وقال 
الجميع  حققناه...  بما  »فخور  عبدو: 
كان يرى مجموعتنا صعبة للغاية، وهي 
بالفعل صعبة؛ مصر وكينيا وتوغو من 
التي تضم عشرات  أفريقيا  أمم  منتخبات 
عبر  بالتأهل  اإلنجاز  حققنا  المحترفين. 
يمثلون  الالعبين  من  مميزة  مجموعة 

مستقبل الكرة في جزر القمر«.

أمير عبدو صاحب الفضل

إنجاز جزر القمر
تاريخ جديد في كأس أمم أفريقيا



3031
رياضة

روبيرتو مارتينيز: هازارد ال يطيق االنتظار للعودة للمالعب
أكد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، روبيرتو 
إديــن  مــدريــد،  ريـــال  فــريــق  أّن مهاجم  مارتينيز، 
هـــــازارد ال يــطــيــق االنــتــظــار لــلــعــودة لــلــعــب. وفــي 
ــى جــمــهــوريــة  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل الــســفــر إل
التشيك ملواجهة منتخبها في التصفيات املؤهلة 
اإلسباني:  املــدرب  قــال  ملونديال 2022 في قطر، 
»أعــتــقــد أّن إديــــن يــحــافــظ عــلــى هـــدوئـــه فـــي كــّل 
املواقف، لكّنه اآلن، ال يطيق االنتظار للعودة إلى 
بها،  الــتــي تحظى  الخبرة  يهم حجم  ال  املــاعــب. 
حني تكون العبًا ال يستطيع أن يكون في امللعب 
ينتابك شعور غريب«. كما أشار مارتينيز إلى أّن 
هذه أول مرة يضطر فيها هــازارد، الذي يخضع 
لــلــعــاج مــن دون تــدخــل جـــراحـــي، لــابــتــعــاد عن 
املاعب طــوال هــذا الوقت. وأوضــح: »يكون األمر 
صعبًا عليك أن تقضي 12 أو 13 موسمًا وأنت تلعب بأقصى حّد ممكن من الدقائق، 
ثم فجأة تجد نفسك ال تستطيع القيام بما كنت تفعله دائمًا. األمر بمثابة صدمة، لكّن 
إدين كان في حالة مزاجية جيدة حني رأيته، وهو ال يطيق االنتظار للعمل بجدية ألقصى 

درجة، ليعود للعب مع ريال مدريد«.

نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي سيكون تجربة جيدة لخوض 
بطولة األمم بحضور جماهيري

املقبل  أيــار  الــذي سيقام في 15 مايو/  سيكون نهائي بطولة كــأس االتحاد اإلنكليزي، 
على ملعب ويمبلي، بمثابة تجربة جيدة للحضور الجماهيري قبل انطاق بطولة كأس 
األمم األوروبية. ووفقًا لبعض وسائل اإلعام، فقد خطط االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم 
لخوض نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع وذلك لتأكيد إمكانية حضور الجماهير 
في بطولة األمم األوروبية التي ستقام في يونيو/ حزيران املقبل. كما أّن مباراتي الدور 
نصف النهائي ستكون الخطوة األولى في عودة الجماهير، إذ سيشهد كّل لقاء حضور 
األساسي في  العامل  بمثابة  التجربتان  أقصى. وستكون هاتان  آالف مشجع كحد   4
للماعب  الجماهير  عــودة  قبل  اتباعها  يجب  التي  والصحية  األمنية  اإلجـــراءات  تحديد 

اإلنكليزية انطاقًا من 17 مايو/ أيار املقبل كما هو مقرر.

موسى ديمبيلي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد
أتلتيكو  الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم  عاد 
مدريد، إلى التدريبات، لكن بشكل فردي، وتحت 
إشراف املعّد البدني للفريق، وذلك عقب اإلغماء 
الذي تعرض له، الثاثاء املاضي، بسبب انخفاض 
طفيف في ضغط الــدم. ونزل املهاجم الفرنسي، 
الــــــذي خـــضـــع لـــفـــحـــوص طــبــيــة خـــــال الــيــومــني 
ــراء تــدريــبــات  ــ األخـــيـــريـــن، إلـــى أرض املــلــعــب إلجـ
خفيفة على هامش املجموعة، وظهر ذلك خال 
املران  الذي نشره »روخيبانكوس« من  الفيديو 
األسبوع،  هــذا  واألخير  أمــس،  للفريق  الصباحي 
قبل الحصول على راحة ملدة 3 أيام حتى الثاثاء 
 من املدرب 

ٌّ
املقبل. وغاب عن تدريبات الفريق كل

لوكاس  والــاعــب  سيميوني  دييغو  األرجنتيني 
 مــن مــاركــوس 

ٌّ
تــوريــرا ألســبــاب شخصية، وكـــل

يــوريــنــتــي، وكـــوكـــي ريــســوريــكــســيــون، ويــانــيــك 
كاراسكو، وتوماس ليمار، وجواو فيليكس، ويان أوباك، وشيمي فيرساليكو، وهيكتور 
لارتباطات  نظرًا  تريبيير، وستيفان سافيتش، وجيوفري كوندوبيا،  هيريرا، وكيران 

الدولية مع منتخباتهم.

قيادة  تحت  لقاء  أول  في  ــً  ودي بوليفيا  يهزم  تشيلي 
السارتي

تغلب منتخب تشيلي لكرة القدم على بوليفيا بهدفني مقابل هدف، في ودية مثلت أول 
املــدرب األوروغــوايــانــي مارتني السارتي.  الاتيني تحت قيادة  لقاء ملنتخب »ال روخــا« 
أقيمت على أرضــه فــي مدينة راكــاجــوا، لويس  التي  املــبــاراة  وأحـــرز ثنائية تشيلي فــي 
سجل  بينما  مينيسيس،  وجــيــان  ســنــوات،   10 غياب  بعد  للمنتخب  العائد  خيمينيث، 
هدف بوليفيا الوحيد في املباراة مارسيلو مورينو مارتينز. ُيذكر أّنه في السادس من 
والتي   ،2022 ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تعليق تصفيات  تقرر  الجاري،  الشهر 
املنتخبات  تواجه  التي  العديدة  للصعوبات  نظرًا  وذلــك  الشهر،  نهاية  في  مقررة  كانت 
في استدعاء العبيها املحترفني خصوصًا في األندية األوروبية، بسبب تفشي فيروس 
كورونا. وكان من املقرر أن تواجه تشيلي منتخبي باراغواي واإلكوادور في 25 و30 من 

الجاري، وذلك في إطار الجولتني الخامسة والسادسة من التصفيات.

»غراند سام« تحديدًا في بطولة فرنسا املفتوحة 2014، 
ونجحت في بلوغ الدور ربع النهائي في فئتي »الفردي« 
إلـــى ربـــع نهائي  و»الــــزوجــــي«، وتــابــعــت تألقها ووصــلــت 
بطولة »ويــمــبــلــدون« املفتوحة فــي ذلــك الــعــام. وكــانــت قد 
خرجت من الدور الثاني في بطولة أميركا املفتوحة عام 

2014. وكّل ذلك في فئة الصغار. 
ــيـــة، بـــــاوال بــــادوســــا، 180  ــبـــانـ يــبــلــغ طــــول الـــاعـــبـــة اإلسـ
أرباحًا  الرياضية  مسيرتها  خــال  وحققت  سنتيمترًا، 

مالية قدرها 961 ألف دوالر أميركي.
منافسات  في  اإلسبانية  الاعبة  الكبار، حققت  فئة  في 
بــنــســبــة  ــارة  ــســ خــ  135 مـــقـــابـــل  فــــــوزًا   233 ــردي«  ــ ــفــ ــ ــ »ال
املركز  اليوم  تحتل  وهــي  املائة،  في  بلغت 63  انتصارات 
الـ73 في التصنيف العاملي للسيدات لفئة »الفردي«. وفي 
مــنــافــســات »غــرانــد ســــام«، خــرجــت بــادوســا مــن الـــدور 

الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020، ومن الدور 
الرابع في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2020، ومن الدور 
األول في بطولة »ويمبلدون« عام 2020، ومن الدور األول 

في بطولة أميركا املفتوحة عام 2019.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت الاعبة اإلسبانية 
8 انتصارات مقابل 12 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 
التصنيف  الــــ382 في  املركز  اليوم  املــائــة، وتحتل  40 في 
العاملي للسيدات لفئة »الزوجي«. وفي منافسات »غراند 
سام« لفئة »الزوجي«، خرجت بادوسا من الدور الثاني 
في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2021، ومن الدور األول 
فــي بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة عـــام 2020. وهـــي تسعى 
لتقديم مستوى جيد في منافسات عام 2021، والتقدم 

في التصنيف العاملي للسيدات.
رياض...

ولــــدت العــبــة الــتــنــس اإلســبــانــيــة، بــــاوال بـــادوســـا، فــي 15 
الــثــانــي 1997، وُتـــوجـــت بــلــقــب بطولة  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
فرنسا املفتوحة للصغار، عام 2015، بعدما تفوقت على 
 12 وفــي  النهائية.  املــبــاراة  فــي  كالينسكايا  آنــا  الروسية 
أكتوبر/ تشرين األول 2020، وصلت بادوسا إلى أفضل 

تصنيف لها، عندما احتلت املركز الـ69.
في 29 يوليو/ تموز 2019، وصلت إلى املركز الـ475 في 
الثامن  املركز  »الــزوجــي«، كما كانت تحتل  تصنيف فئة 
بطوالت  في  املشاركة  بــدأت  أّنها  علمًا  الصغار،  فئة  في 

التنس الرسمية بعمر 14 عامًا. 
املتوسطية«  واد  »غريد  بطولة  بلقب  ُتوجت   ،2014 عــام 
في مدينة الدار البيضاء املغربية. وفي مايو/ أيار 2014، 
بونفيغليو«  »تــروفــيــو  بطولة  نهائي  نصف  إلــى  وصلت 
فــي فئة »الـــزوجـــي«. وشــاركــت ألول مــرة فــي منافسات 

باوال بادوسا

على هامش الحدث

العبة تنس 
إسبانية تحتل 

المركز الـ73 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

تم إيقاف رئيس التسيو اإليطالي، كاوديو لوتيتو، سبعة أشهر عن األنشطة الرياضية، 
وُغــّرم فريق العاصمة بمبلغ 150 ألف يــورو، وذلــك بسبب خرقه بروتوكوالت فيروس 
كورونا الجديد املعتمدة في الباد، بحسب ما أعلن االتحاد املحلي لكرة القدم. كما عوقب 
طبيبا النادي، إيفو بولتشيني، وفابيو روديا، باإليقاف 12 شهرًا. لكّن الفريق أفلت من 
عقوبة حسم نقاط من رصيده في ترتيب الدوري املحلي. وأشار التسيو في بيان إلى أّنه 
سيستأنف الحكم، الذي صدر نتيجة التحقيق الذي فتحه االتحاد اإليطالي بعد إخفاء 

النادي إصابات في صفوفه بالفيروس.

صورة في خبر

إيقاف رئيس التسيو

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

رياض الترك

تــخــوض املــنــتــخــبــات األوروبـــيـــة 
نسبيًا  سهلة  مــبــاريــات  الكبيرة 
عــلــى الــــورق فــي إطـــار منافسات 
 الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
إلــــى بــطــولــة كــــأس الـــعـــام 2022، فـــي قــطــر، 
ــوز الــثــانــي  ــفـ مــنــهــا مـــن يــســعــى لــتــحــقــيــق الـ
أمل  أجــل تعويض خيبة   تواليًا ومنها من 
في الجولة األولى وتحقيق االنتصار األول 

في مشوار التصفيات الطويل.

التصفيات األوروبية
مهمات سهلة للكبار

العالم  إلى بطولة كأس  المؤهلة  التصفيات  الثانية من  الجولة  اليوم  األوروبية  المنتخبات  تخوض 
2022 في قطر، وستكون المباريات سهلة وفي المتناول بالنسبة إليطاليا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا 

وإسبانيا، من أجل تحقيق انتصارات مهمة في المشوار الطويل

تقرير

إسبانيا لتعويض خيبة األمل
ســقــط املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي فـــي فـــخ الــتــعــادل 
أمــام منتخب اليونان في الجولة األولــى من 
الــتــصــفــيــات، وهــــو يــســعــى لــتــعــويــض خيبة 
األمل عندما يواجه منتخب جورجيا خارج 
ــدرب،  ــ ــ املـ ــال  ــ ــ رجـ مـــهـــمـــة  تــــكــــون  ولـــــن  األرض. 
للفوراق  نظرًا  كثيرًا،  معقدة  إنريكي،  لويس 
الــفــنــيــة الــكــبــيــرة بــني املنتخبني عــلــى الـــورق. 
فــوريــا روخــــا« تشكيلة  ويــمــلــك مــنــتــخــب »ال 
ُمــمــيــزة مـــن أفــضــل الــاعــبــني الـــقـــادريـــن على 
حسم املواجهات، إال أن املباراة األولى كانت 

معقدة ولــم ينجح في حسم األمــور بسهولة 
أمـــام منتخب ُمــنــظــم دافـــع بــقــوة. ويــبــدو أنــه 
ســيــخــرج بــنــتــيــجــة كــبــيــرة مـــن أمــــام منتخب 
جــورجــيــا املـــتـــواضـــع. وفــــي نــفــس مــنــافــســات 
ــتــــخــــب الــــســــويــــدي  ــنــ ــلــــعــــب املــ ــة، يــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ  املـ
زالتـــــــــان  الــــــعــــــائــــــد،  األول  ــه  ــمــ ــجــ نــ بـــــقـــــيـــــادة 
الصعوبة  متوسطة  مباراة  إبراهيموفيتش، 
ــد  ــويـ ــو، وعـــــــني الـــسـ ــ ــوفـ ــ ــــوسـ  ضـــــد مـــنـــتـــخـــب كـ
على تحقيق الفوز الثاني تواليًا واالنفراد في 
أنه  الثانية، والتأكيد على  صــدارة املجموعة 

يعتزم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

البداية  لتأكيد  وســويــســرا  إيطاليا 
القوية

حــقــق املــنــتــخــبــان اإليـــطـــالـــي والــســويــســري 
فوزين في الجولة األولى على كل من أيرلندا 
الشمالية وبلغاريا، وهما يسعيان لتحقيق 
التصفيات وتأكيد  الثاني تواليًا في  الفوز 
الــبــدايــة الــقــويــة. ولـــن تــكــون مهمة منتخب 
الــثــانــيــة،  الـــجـــولـــة  فــــي  مـــعـــقـــدة  »األزوري« 
وذلك عندما يواجه منتخب بلغاريا خارج 
أمـــام  ــيـــر ســقــط  األخـ أن  األرض، خــصــوصــًا 
ســويــســرا فــي أولـــى املــبــاريــات )3 – 1( على 

أرضه.
وُيــقــدم املنتخب اإليــطــالــي هــذه الــفــتــرة كرة 
قـــدم جــمــيــلــة وُمــمــتــعــة ويــســيــر فـــي الــطــريــق 
الــصــحــيــح الســـتـــعـــادة الــهــيــبــة الــتــي فــقــدهــا 
بسبب فشله فــي الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة كــأس 
روبــيــرتــو  املــــــدرب،  إذ صــنــع  الــعــالــم 2018، 
باعبني  قويًا  هجوميًا  منتخبًا  مانشيني، 
التأهل  بطاقة  خطف  على  قادرين  ُمميزين 
ــذه املــجــمــوعــة. واملــنــتــخــب اإليــطــالــي  مـــن هــ
الــذي لم يخسر  التصفيات  الوحيد في  هو 
منذ عام 2018، وما زال ُيحافظ على سجل 
ــنـــذ آخــــــر خـــســـارة  ــارات مـ ــ ــــسـ ــــخـ ــــن الـ خـــــــاٍل مـ
ــهـــدف نـــظـــيـــف، فــــي إطــــار  أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال بـ
آنـــــذاك،  مــنــافــســات دوري األمـــــم األوروبــــــــي 
وعليه سُتحاول إيطاليا املحافظة على هذا 
السجل والتفوق على بلغاريا. أما املنتخب 
ليتوانيا  منتخب  ضــد  فيلعب  السويسري 
فــي مــواجــهــة ُتــعــتــبــر ســهــلــة وفـــي املــتــنــاول، 
ــذه املــــبــــارة على  ــه ســيــلــعــب هــ خــصــوصــًا أنــ
الصدارة  أرضــه. وتسعى سويسرا ملشاركة 
تواليًا،  الثاني  الفوز  وتحقيق  إيطاليا  مع 
»األزوري«  ــد  ضــ املــــواجــــهــــة  أن  خـــصـــوصـــًا 
ستكون في شهر أيلول/سبتمبر القادم، أي 
أن املنتخب سيلعب مباراة ضد ليتوانيا ثم 
قد  الــذي سيكون منتخبها  إيطاليا  يواجه 
لعب مــبــاراة أكــثــر مــنــه، وعــنــدهــا سيشتعل 

صراع صدارة املجموعة الثالثة.

منتخب إسبانيا 
يسعى لتعويض خيبة 

أمل الجولة األولى

منتخب إيطاليا 
يسعى لتحقيق 
فوزه الثاني تواليً 
)Getty(

االعتماد  من  ساوثغايت  غاريث  اإلنكليزي  المنتخب  مدرب  يتمكن  لن 
على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجناح أرسنال بوكايو 
ساكا في المباراتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022، وذلك بسبب 
االتحاد  وأشار  الثالثة«.  »األسود  تشكيلة  خارج  جعلتهما  التي  اإلصابة 
اإلنكليزي لكرة القدم في بيان إلى أن »ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا 
بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  في  المقبلتين  المباراتين  في  يلعبا  لن 

كأس العالم 2022«.

غياب راشفورد وساكا

بطلة العالم لتعويض الخيبة
ــقـــدم املــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــل الــعــالــم  ــم ُيـ لـ
التعادل  بعد  األولـــى  الجولة  فــي  أداًء جيدًا 
مع منتخب أوكرانيا )1 – 1(، وهــو يسعى 
لتحقيق أول انتصار عندما يواجه منتخب 
ــورق،  ــ كـــازاخـــســـتـــان الــســهــل نــســبــيــًا عــلــى الـ
خارج األرض. ويملك منتخب »الديوك« كل 
املقومات الفنية لتخطي هذه املباراة، وليس 
من املتوقع أن يواجه صعوبات كبيرة. وال 
النقاط  يفقد  أن  الفرنسي  للمنتخب  يمكن 
من هذه املواجهة أيضًا، ألنه سيبدأ بشكل 
ســيــئ الــتــصــفــيــات وســُيــعــقــد أمــــور الــتــأهــل 
بــعــد ذلـــك، ألنـــه لــو تــعــادل ســيــكــون رصــيــده 
نقطتني فــقــط بـــداًل مــن 6، وهـــو مــا سيضع 
ــلـــى الــــاعــــبــــني واملــــــــدرب،  ــرا عـ ــيـ ــبـ ضـــغـــطـــا كـ
ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب مـــن أجــــل حــســم بــطــاقــة 
التأهل من املركز األول. وفي إطار منافسات 
األوكراني  املنتخب  يلعب  املجموعة،  نفس 
مواجهة قوية ضد منتخب فنلندا، ويبحث 
املجموعة  فــي  انــتــصــار  أول  عــن  املنتخبان 
بعد التعادل في الجولة األولى. وسيستغل 
املتصدر منتخب  عــدم خــوض  كــل منتخب 
البوسنة أي مباراة بسبب إراحته في هذه 
الجولة، لكي يخطف واحد منهما الصدارة 

برصيد 4 نقاط.

إنكلترا وألمانيا من أجل فوز جديد
قدمت إنكلترا عرضًا قويًا في أولى مباريات 
التصفيات ضد منتخب سان مارينو بعد 
اكــتــســاحــه بــخــمــســة أهـــــداف نــظــيــفــة، وهــي 
ــا فــــي الـــجـــولـــة  ــيـ ــانـ ــبـ ســـتـــواجـــه مــنــتــخــب ألـ
ــن تـــكـــون املــهــمــة ســهــلــة خـــارج  الــثــانــيــة. ولــ
األرض أمام منتخب حقق الفوز في الجولة 
أنــــدورا. لكن ال خوف  األولـــى ضــد منتخب 
على املنتخب اإلنكليزي الذي يملك عناصر 
قــادرة على إسقاط أي منافس وخصوصًا 
في خط الهجوم، ويمكن ملنتخب »األســود 
ألبانيا واالنــفــراد  مــواجــهــة  الــثــاثــة« حسم 

في صدارة املجموعة برصيد 6 نقاط.
فـــي املـــقـــابـــل يـــخـــوض املــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
ــيـــات ضــد  ــفـ ــتـــصـ مــــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـ
منتخب أندورا، ومن املتوقع أن ُيحقق فوزًا 
مــهــمــًا، لــتــعــويــض خــيــبــة أمــــل الـــتـــعـــادل مع 
املجر في الجولة األولــى. أما في املجموعة 
السادسة، فيلعب املنتخب األملاني مباراته 
وهي  األرض،  خــارج  رومانيا  الثانية ضــد 
مــواجــهــة لــفــض شــراكــة الـــصـــدارة بــعــد فــوز 
املنتخبني في الجولة األولى. وقدم منتخب 
»املانشافت« عرضًا قويًا في الجولة األولى 
بــالــتــفــوق عــلــى أيــســلــنــدا بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، 
ــي تـــســـعـــى لـــتـــحـــســـني صـــورتـــهـــا  ــتــ  وهــــــي الــ
ــًا بــعــد  ــتــــي تــــضــــررت مـــــؤخـــــرًا، خـــصـــوصـ الــ
الــســقــوط امُلــــدوي أمـــام إســبــانــيــا فــي دوري 

األمم بستة أهداف.
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مسرح البولشوي
خشبة عالمية وشاهد على تاريخ روسيا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــذا  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ ــذ تــــأســــيــــســــه فـــــــي مـ ــ ــنـ ــ مـ
الــيــوم قــبــل 245 عــامــا، مـــّر مسرح 
الــبــولــشــوي الــعــاملــي الــكــائــن وسط 
موسكو بمجموعة من املحطات املفصلية، 
شاهدًا على مختلف مراحل تاريخ روسيا 
واالتحاد السوفييتي، ليبقى واحدًا من أهم 
فنية  معمارية  وتحفة  العالم  فــي  املــســارح 

تجذب الزوار الروس واألجانب. 
ويضم مبنى مسرح البولشوي الذي زاره 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــعــد تخفيف الــقــيــود 
ــا، عـــــــددًا مــن  ــ ــورونــ ــ املـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــائـــحـــة كــ
تاريخّية  خشبة  أهمها  املــســرح،  خشبات 
فـــريـــد وخــصــائــص  ــمـــاري  ــعـ ذات طــــــراز مـ
صــوتــيــة تــتــيــح ســـمـــاع أصـــــوات الــفــنــانــن 
واآلالت املوسيقية بنفس القوة سواء في 

الصفوف األولى أو الخلفية.  
ــــدًا مـــن بـــن أكــبــر  كــمــا يــعــد الــبــولــشــوي واحـ
عشر دور أوبرا في العالم إلى جانب أوبرا 
ــرا«  ــ ــد أوبـ ــرانــ ــكـــاال« فـــي مــيــانــو و»غــ »ال سـ
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــاريــــس وأوبـــــــــرا فــيــيــنــا وغـ ــي بــ فــ
ــرا  املــســارح الــعــاملــيــة. ومـــن بــن روائــــع األوبـ
مشاهدتها  يمكن  التي  والعاملية  الروسية 

خالل الحرب العالمية الثانية تعرض مبنى المسرح لسقوط قنبلة في أكتوبر/تشرين األول 1941 )العربي الجديد(

فــي مــســرح الــبــولــشــوي، »كـــارمـــن« لــجــورج 
ــيــــزيــــه، و»يـــفـــغـــيـــنـــي أونــــيــــغــــن« لــبــيــوتــر  بــ
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، و»ســــــادكــــــو« لــنــيــقــوالي 
فــيــغــارو«  و»زواج  ريــمــســكــي-كــورســاكــوف، 
لفولفغانغ أماديوس موتسارت، وغيرها.   

نشأة املسرح
يــعــود تــاريــخ تــأســيــس الــبــولــشــوي إلـــى 28 
مــارس/آذار 1776، حن قررت اإلمبراطورة 
ــنـــح األمــــيــــر بــيــوتــر  ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ كـــاتـــيـــريـــنـــا الـ
أوروســوف حق االمتياز لتنظيم العروض 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ والــــكــــرنــــفــــاالت وغــ
ــدة عـــشـــر ســــنــــوات، فــأصــبــح  ــ الــتــرفــيــهــيــة ملـ
هـــذا الــيــوم يــعــد تــاريــخــا لــتــأســيــس مسرح 

البولشوي. 
نهر  ضفة  على  للمسرح  مبنى  أول  وبــنــي 
 عــلــى شــــارع بــيــتــروفــكــا، 

ً
نــيــغــلــيــنــكــا، مــطــا

وافتتح  »بيتروفسكي«،  اســم  عليه  فأطلق 
في 30 ديسمبر/كانون األول 1780. وبذلك 
أصــبــح مــســرح »بــيــتــروفــســكــي« الـــذي شّيد 
أقــل مــن نصف عـــام، أول مسرح  مبناه فــي 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي مـــوســـكـــو بــــهــــذا الــحــجــم 
أبــرز محطات تاريخ مسرح  والروعة. ومن 
القديم  مبناه  مــن  انتقاله  »بيتروفسكي«، 
ــــى مــبــنــى  ــام 1805، إلـ ــ ــــذي احــــتــــرق فــــي عـ الــ

الكبير  فــي عــام 1825. ونــظــرًا للحجم  آخــر 
للمبنى الــجــديــد، أطــلــق عــلــى املــســرح منذ 
بيتروفسكي«،  »بولشوي  اســم  الحن  ذلــك 
مع العلم أن كلمة »بولشوي« تعني باللغة 
الروسية »كبير«. ولكنه رغم حجمه الكبير 
فــي حضور  الــراغــبــن  لــم يستوعب جميع 
افــتــتــاحــه.  إال أن الــنــيــران أتـــت عــلــى املبنى 
 فــــي عـــام 

ً
الـــجـــديـــد أيــــضــــا، لــيــحــتــرق كــــامــــا

1853، في حريق دام ثاثة أيام كاملة ودمر 
كل ما كان يمكن تدميره، بما في ذلك أزياء 

املمثلن واآلالت والديكورات. 
واستغرقت عملية إعادة بناء املسرح ثاث 
ــنـــوات فـــقـــط، لــيــحــتــضــن املــبــنــى الــجــديــد  سـ
الذي افتتح في عام 1856 مسرح البولشوي 
حــتــى الـــيـــوم. وتــعــود هـــذه الــســرعــة إلعـــادة 
ــــرورة  ــــى ضـ ــامـــا تــقــريــبــا إلـ ــاء املـــبـــنـــى كـ ــنـ بـ
اإلمــبــراطــور  اعــتــاء  مــراســم  استكماله قبل 

ألكسندر الثاني العرش.  

شاهد على التاريخ الحديث 
ــقـــرن الـــــــ20، أصـــبـــح املـــســـرح شــاهــدًا  فـــي الـ
عــلــى األحـــــداث الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي جــرت 
ــرة آل  ــاصـ ــيـ ــقــــوط آخـــــر قـ ــا وســ ــيــ فــــي روســ
رومــانــوف، نيقوالي الثاني، وتــم اإلعــان 

مــن خــشــبــة الــبــولــشــوي عــن إقــامــة الــدولــة 
الجديدة، االتحاد السوفييتي، عقب ثورة 
الحرسن  بن  األهلية  والــحــرب  الباشفة 

األحمر واألبيض. 
وخــــال الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة )1939 - 
1945(، تعرض مبنى املسرح لسقوط قنبلة 
في أكتوبر/تشرين األول 1941، مما ألحق 
ــك، لـــم يمنع  ــ ــع ذلـ ــرارًا جــســيــمــة. ومــ ــ ــ بـــه أضـ
الصقيع ومتاعب الحرب بدء أعمال ترميم 
لــيــســتــأنــف  املـــســـرح فـــي شـــتـــاء عــــام 1942، 
وفـــي  ــام 1943.    ــ عــ فــــي خــــريــــف  عــــروضــــه 
املسرح  ترميم  عملية  جــرت  الحالي،  القرن 
خــال الفترة مــن عــام 2005 إلــى عــام 2011 
إلحياء أجواء القرن الـ19، ليفتح أبوابه من 
جديد كأهم مسرح في روسيا وأحد أشهر 
املسارح في العالم، حيث يمكن االستمتاع 
بعروض لروائع املسرح واألوبــرا الروسية 
تذاكر في  إيجاد  والعاملية، وســط صعوبة 

ظل ارتفاع اإلقبال.  
ومـــع تــحــول مبنى مــســرح الــبــولــشــوي إلــى 
ــزء ال يــتــجــزأ مـــن حـــيـــاة ســـكـــان مــوســكــو  جــ
ــه فــي  ــ ــــرح مــــــــرآة لـ ــسـ ــ ــيــــوفــــهــــا، وجــــــد املـ وضــ
الــفــن والسينما الــروســيــة.   وجـــرت أعمال 
تصوير فيلم »البولشوي« للمخرج فاليري 
تــودوروفــســكــي بــمــســرح الــبــولــشــوي، وهــو 
يتناول قصة راقصة موهوبة تدعى يوليا 
أولــشــانــســكــايــا تــشــق طــريــقــهــا إلـــى خشبة 
ــولـــشـــوي وتـــصـــطـــدم خـــــال مــســيــرتــهــا  ــبـ الـ
بالعديد من املتاعب والغدر وحقد اآلخرين. 
الــروســيــة في  السينما  بــدور  وعند عرضه 
عــــام 2017، شـــاهـــد نــحــو مــلــيــون مــشــاهــد 
الــفــيــلــم، لــيــحــقــق إيـــــــرادات تــفــوق 4 مــايــن 
بأشهر  الــروس  اهتمام  يعكس  مما  دوالر، 

مسرح في بادهم.

يعد البولشوي واحدًا 
من بني أكبر عشر 
دور أوبرا في العالم 
إلى جانب أوبرا »ال 
سكاال« في ميالنو 
و»غراند أوبرا« في 
باريس وأوبرا فيينا 
وغيرها من املسارح 

العاملية

■ ■ ■
بني أول مبنى 

للمسرح على ضفة 
 
ً
نهر نيغلينكا، مطال

على شارع بيتروفكا، 
فأطلق عليه اسم 
»بيتروفسكي« 

■ ■ ■
عند عرض فيلم 

»البولشوي« بدور 
السينما الروسية في 
عام 2017، شاهده 
نحو مليون مشاهد

باختصار

في مثل هذا اليوم قبل 245 عامًا تم تأسيس مسرح البولشوي العالمي وسط موسكو. هذه المسرح شاهد على الكثير من 
األحداث المفصلية، سواء في تاريخ روسيا أو االتحاد السوفييتي

هوامش

خطيب بدلة

ــد األم، يــخــطــر  ــيـ ــتـــرب عـ ــقـ فــــي كــــل مـــــــرة، حــيــنــمــا يـ
ملحسوبكم هذا السؤال: ملاذا كل ما ُيكتب عن األم، في 
أن يكون مديحًا؟  العادية، يجب  األيــام  أو في  عيدها 
الـــذيـــن يصيبون  الــبــشــر  إلـــى جــنــس  األم  تــنــتــمــي  أال 
ويخطئون؟ وملاذا ال نستطيع أن نحكي عنها بتجّرد، 
مثلما نحكي عن أي إنسان آخــر؟ أعتقد أن مصدر 
هذا االلتباس ديني واجتماعي في آن واحــد، فالنبي 
لألمهات،  الرمزية  القيمة  ُيظهر  أن  أراد  محمد )ص( 
وما يعانينه في أثناء الحمل والوالدة واألمومة والحنو 
ولكن  أقــدامــهــن..  تحت  الجنة  إن  فــقــال  األوالد،  على 
واملعاصي  الذنوب  يرتكنب  أنفسهن، حينما  األمهات 
يعاقبهن الدين نفسه، وما من أحد، كما يقولون، على 
رأسه خيمة. وإذا نّحينا مكانتها الدينية جانبًا؛ نجد 
مكانة  اإلســالمــيــة،  العربية  مجتمعاتنا  فــي  لـــألم،  أن 
 ،

ً
ــاء، فــي مــديــنــة حــلــب، مــثــال ــنـ اجــتــمــاعــيــة رفــيــعــة. األبـ

حينما يتحّدثون عنها ال يقولون أمي، أو الوالدة، أو أم 
فالن، بل يقولون »الحاّجة«، وهذا ال يعني أنها ذهبت 
إلى الحج حتمًا. والزوج هو اآلخر، حينما يتحّدث عن 

زوجــتــه يقول »الــحــاجــة«، وفــي هــذا إيــحــاء بالفضيلة 
والطهر، والترفع عن بهارج الحياة. باإلضافة إلى أن 
هؤالء السادة الذكور كلهم ال يرغبون في أن ينتشر 
االسم الحقيقي لألم بني الناس، بينما ُيعرف الواحد 
مــن الـــذكـــور بــلــقــب »أبــــو فــــالن«، مــنــذ أن يــبــدأ صوته 
البرغل..  جاروشة  مثل  ويصبح  يخشوشن،  الرفيع 
ومن هنا، نفهم السبب الذي يجعل شخصًا يريد أن 

يهني شخصًا آخر فيسّب أمه. 
الظروف االجتماعية ذاتها فرضت على املرأة بشكل 
تــكــون ضحية،  عــــام، وعــلــى األم بــشــكــل خــــاص، أن 
ومضّحية. يجد زيٌد من الرجال في نفسه شيئًا من 
وفـــاة زوجــتــه، حتى  بعد  كاملة  فينتظر سنة  ــة، 

ّ
الــعــف

أنه سيتزوج. ويعلن عمرٌو،  أهله وأوالده،  أمام  يعلن، 
ويهب  أنــه سيتزوج،  الثالثة،  التعزية  أيــام  انتهاء  بعد 
الــذيــن حــولــه كــلــهــم، لــيــســّوغــوا لــه هـــذا تــحــت يافطات 
الدنيا« كما  متعّددة، منها أن املوت حق، وهذا »حال 
جــاء فــي مــونــودرامــا األديـــب الــراحــل مــمــدوح عـــدوان، 
ومنها أن الرجل ال يستطيع العيش دون امرأة، صعبة 
يا خيو.. الفقرة القائلة إن الرجل ال يستطيع العيش 
من دون امــرأة صحيحة، بل وبديهية، ولكنها تطرح 

 جّديًا: كيف، إذن، تستطيع املرأة العيش 
ً
علينا سؤاال

ــــل؟ وملـــــاذا تــخــجــل مـــن عــواطــفــهــا، وتـــصـــّرح  بـــال رجـ
إلخوتها وجاراتها إن »رجال الدنيا كلهم ليسوا في 
عيني«، بينما الرجل يجاهر بحبه النساء؟ هناك آباء 
سيئون، خلفوا عددًا من األوالد، وألقوهم في األزقة 
من دون إطعام أو تغذية أو تعليم، ولكننا قلما نسمع 
َمـــن يــلــومــهــم، بينما تـــالم املــــرأة الــتــي تــركــت أطفالها 

وتزّوجت، وتوسم بأشد الصفات خّسة. 

ــى املــكــانــة الـــتـــي رســمــهــا  ــ ــأت إل ــم نــ ــذا كــلــه ونـــحـــن لـ هــ
أحمد  الــشــعــراء،  أمير  لــألم، ومنها قصيدة  الــشــعــراء 
شوقي، التي يزعم فيها أن األم مدرسة يتخّرج منها 
الشعب العظيم. ومنها »ست الحبايب«، رائعة الشاعر 
إلى  الــوهــاب  عبد  محمد  رفعها  الــتــي  السيد  حسني 
الذرى. ومنها أغنية محمد فوزي »ماما زمانها جاية« 
التي غناها املناضل الوطني ميشيل كيلو للطفل في 
 تلخص وضع 

ٌ
فرع التحقيق العسكري. وهذه حكاية

األمهات في معتقالت نظام األسد اإلرهابي، فقد جاء 
سّجان طيب، له شقيقان معتقالن، إلى ميشيل في 
زنزانته، وقال له: عّرف عن اسمك وعليك األمان، فلما 
إنهم يتهمونك  لــه  عــّرفــه على اســمــه، استغرب وقــال 
إلى  الليل، اصطحبه  بأنك جاسوس إسرائيلي. وفي 
زنزانة فيها صبية معتقلة بالنيابة عن أبيها الهارب، 
وقــد ولــدت وأصبحت أمــًا في الزنزانة، وطلب منه أن 
يحكي للطفل قصة، فقال ميشيل: كان في عصفور. 
سأله الطفل: شو يعني عصفور؟ قال: على الشجرة، 
ــه: مــامــا زمــانــهــا  ــى لـ

ّ
ســـألـــه: شـــو يــعــنــي شـــجـــرة؟ فــغــن

جاية. وكانت األم منكمشة على نفسها في زاويٍة من 
الزنزانة الحقيرة.

أّمهات في زنازين كثيرة

وأخيرًا

الظروف االجتماعية ذاتها 
فرضت على المرأة بشكل عام، 

وعلى األم بشكل خاص، أن 
تكون ضحية، ومضّحية
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