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دّمر النظام ومليشياته المخيم بشكل كامل )لؤي بشارة/فرانس برس(

االحتالل يغامر بتفجير حرب

السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  □  العدد 2826  السنة الثامنة
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تتقدم القوات الروسية في غزوها المناطق األوكرانية الشرقية، ولو ببطء، وتقضم 
المزيد من األراضي. أمس، وصل الدور إلى ليمان في دونباس.]6ـ7[
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روسيا تبتلع أوكرانيا بالتدرّج

»حّمى الطماطم« ينتشر في الهند: فيروس متخصص باألطفال
تــعــيــش الــهــنــد عــلــى وقــــع أزمــــة صــحــيــة جــديــدة، 
السابقة، وال سيما تفشي  إلى األزمــات  تضاف 
أّن  تقارير صحافية  كــورونــا. وكشفت  فيروس 
الــواليــات تشهد موجات مرتفعة من  العديد من 
حمى الطماطم )يــؤدي إلى ظهور بثور حمراء(، 
وهــــو فـــيـــروس مـــعـــٍد. وحـــمـــى الــطــمــاطــم ُيــصــيــب 
األطـــفـــال دون ســن الــخــامــســة ويــشــمــل أعــراضــا 
الطفح  في  أعراضه  وتتمثل  باإلنفلونزا.  شبيهة 
تقارير  والجفاف. وتشير  الجلد  وتهيج  الجلدي 
وآالم  التعب  يسبب  الطماطم  حمى  أن  إلــى  عــدة 
املــفــاصــل وتــشــنــجــات املـــعـــدة والــغــثــيــان والــقــيء 

واإلســـهـــال والــســعــال والــعــطــس وســيــان األنــف 
إلى تغّير في  الحرارة، باإلضافة  وارتفاع درجــة 
لــون الساقني والــيــديــن. وأبــلــغ عــن أكثر مــن 146 
إصابة مؤكدة، و700 حالة تعاني من األعراض 
نفسها في والية كوتشي، وفق ما أوردته وسائل 
الصحة.  وزارة  فــي  مــصــادر  عــن  محلية  إعـــام 
ــادو  ــتـــي كـــيـــرال وتـــامـــيـــل نـ وأعـــلـــنـــت كـــل مـــن واليـ
جديدة.  صحية  أزمــة  ملواجهة  استعدادهما  عــن 
الــحــاالت التي أدخلت  بــلــغ عــن مئات 

ُ
أ أيـــام،  ومنذ 

الطبيب بي  بــه  أفـــاد  مــا  وفــق  املستشفيات،  إلــى 
مدينة  في  الصحية  الخدمات  مدير  نائب  أرونـــا، 

كويمباتور. ويشير إلى أّن »هذه اإلنفلونزا مرض 
محدود ذاتيا وال يوجد دواء محدد لذلك«. 

وأثارت حمى الطماطم مخاوف عديدة، وال سيما 
تماما  مجهزة  ليست  الهندية  التحتية  البنى  أّن 
ــاء، بــعــد موجة  ــوبـ ملــواجــهــة مــوجــة جــديــدة مــن الـ
أّن ارتـــفـــاع نسبة  الــجــديــد، إال  فــيــروس كـــورونـــا 
املناطق  من  العديد  في  الحكام  اإلصــابــات جعل 

يعلنون التعبئة العامة.
فـــي هــــذا اإلطـــــــار، يـــقـــول اخــتــصــاصــي األطـــفـــال 
ــاران، فــي حديث  ــوبـ الــطــبــيــب الــهــنــدي نــيــيــاي سـ
نوع  هو  الطماطم  »حمى  إّن  الجديد«،  »العربي  لـ

من اإلنفلونزا التي تنتمي إلى ما يمكن تسميته 
الفيروسات املعوية«، مشيرًا إلى أّن هذا النوع من 
الهند، وعــادة ما يعاني  الفيروسات منتشر في 
إلى  منه األطفال عند بدء موسم الصيف، الفتا 
الباد  التي تصيب  الــحــرارة املرتفعة  أّن درجــات 
أخــيــرًا، والتي ناهزت 42 درجــة مئوية، ساهمت 
ــــرض. يــضــيــف ســـوبـــاران أّن  ــادة حـــدة املـ ــ فـــي زيـ
ــنــــوع مــن  ــ ــذا ال ــ ــيــــرت بــســبــب هـ ــتـــي أثــ املــــخــــاوف الـ
األعــراض  تشابه  إلــى  سببها  يعود  الفيروسات 

مع فيروس كورونا.
)العربي الجديد(

الحدث

مسيرة األعالم
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الــدولــي  واملــركــز  الــدولــي للصحافيني، 
للعدالة للفلسطينيني )ICJP(، وشبكة 
الصحافيني  نقيب  وقـــال  »الـــجـــزيـــرة«. 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني نــــاصــــر أبــــــو بـــكـــر إن 
الــنــقــابــة »مــاضــيــة فـــي الــقــضــيــة حتى 
النهاية«. من ناحيته، أكد مدير مكتب 
»الجزيرة« في فلسطني، وليد العمري، 
أن القناة »عازمة على تحقيق العدالة 
مشيرًا  عــاقــلــة«،  أبــو  للشهيدة شيرين 
إلــى أنها  إلــى أن »كــل املعطيات تشير 
قــتــلــت بــبــنــدقــيــة قـــنـــاص، أطـــلـــق الــنــار 
عــلــيــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد«. بـــــــدوره، قــال 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــاتـــحـــاد الـــدولـــي 
للصحافيني جيم بوملحة إن »الجهد 
ــتـــرك لــتــقــديــم شـــكـــوى لــلــمــحــكــمــة  املـــشـ

الجنائية الدولية هو نقطة تحول«.
النائب  قال  بعدما  الخطوة  وتأتي هذه 
العام الفلسطيني أكرم الخطيب، أول من 
أن  أثبت  التحقيقات  إن  الخميس،  أمس 
استهداف أبو عاقلة والصحافيني قربها 
كان متعمدًا، وإن آثار املقذوفات النارية 
على  تــدل  إصابتها  في محيط  املتكررة 
نية القتل. وأفاد الخطيب، خال مؤتمر 
صــحــافــي لــإعــان عــن تــفــاصــيــل تقرير 
أن أحــد  عــاقــلــة،  أبـــو  بــاغــتــيــال  التحقيق 
جــنــود االحـــتـــال أطــلــق الـــرصـــاص على 
ــرأس أثــنــاء  ــ أبـــو عــاقــلــة وأصــابــهــا فـــي الـ
محاولتها الهرب. كما أكد أن التحقيقات 
أفــادت بأن قوة من الجيش اإلسرائيلي 
ومباشرة  واضحة  برؤية  تحظى  كانت 

ملوقع وجود الصحافيني.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رفــــــــــض وزيــــــــــــر األمــــــــن 
اإلســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس الــنــتــائــج، 
أول مــن  لـــــه  ــريــــحــــات  تــــصــ فـــــي  وقـــــــــال 
أمـــس، إن »أي زعـــم بـــأن جــيــش الــدفــاع 
ــيـــني أو  ــافـ اإلســــرائــــيــــلــــي يــــــــؤذي صـــحـ
كــذب«،  متورطني محض  غير  مدنيني 
مــعــربــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن »أســـف 
إســرائــيــل ملــقــتــل أبـــو عــاقــلــة«، ومــشــيــرًا 
إلـــى أن »الــجــيــش يــجــري تــحــقــيــقــا في 
األمر من أجل الوصول إلى الحقيقة«، 
عــلــن فــي السابق 

ُ
عــلــى عــكــس مــا كـــان أ

مــن أن جــيــش االحـــتـــال ال يــنــوي فتح 
تحقيق في مابسات مقتل أبو عاقلة. 
ـــق غــانــتــس عــلــى تــقــريــر الــنــيــابــة 

ّ
وعـــل

الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــقـــول إن »الــتــحــقــيــق 
واستخاص العبر ال يتم عبر مؤتمر 
صحافي، بل في غرف مغلقة، والجانب 
الــتــعــاون فــي ذلك  الفلسطيني يــرفــض 
الــتــســاؤل فيما إذا كــان  وهـــو مــا يثير 
الحقيقة«.  إلــى  بــالــوصــول  حقا  معنيا 
وعبر غانتس عن »استعداد إسرائيل 
ــتـــرك بــمــشــاركــة  إلجــــــــراء تــحــقــيــق مـــشـ

جهات دولية«.
بـــــــــدوره، قـــــال رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
ـــه »ال  اإلســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــف كـــوخـــافـــي إنـ
فــي قتل  الحقيقة  إلــى  الــوصــول  يمكن 
أبو عاقلة ألن الفلسطينيني يرفضون 
الــتــعــاون فــي الــتــحــقــيــق«. وأضــــاف في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــه أن »هــنــاك 
ــا يـــمـــكـــن إعـــانـــه  ــ ــحـ ــ ــا واضـ ــتـــاجـ ــنـ ــتـ اسـ
لــلــشــك،  صـــراحـــة ومــــن دون أي مـــجـــال 
وهو أنه ال يوجد أي جندي في جيش 
الدفاع أطلق النار بشكل متعمد نحو 
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة«. كــذلــك اعــتــبــر أن 
أبــــو عــاقــلــة »قــتــلــت فـــي ســـاحـــة قــتــال، 
وفــي ذروة نشاط عسكري كــان يهدف 
العتقال إرهابيني خططوا الستهداف 

وقتل مدنيني«، وفق زعمه.
)العربي الجديد(

فـــي ظـــل مـــواصـــلـــة ســلــطــات االحـــتـــال 
اإلسرائيلي محاولة التملص والتعامل 
ــار بـــشـــأن مــســؤولــيــة  ــكــ وفـــــق حـــالـــة إنــ
جـــنـــودهـــا عــــن مــقــتــل الــصــحــافــيــة فــي 
عاقلة،  أبــو  »الــجــزيــرة« شيرين  شبكة 
فــي 11 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي فــي مخيم 
بات  املحتلة،  الغربية  بالضفة  جنني 
الجنائية  املــحــكــمــة  بــعــهــدة  اآلن  املــلــف 
ــك بــعــدمــا أعــلــنــت شبكة  الـــدولـــيـــة، وذلــ
»الــجــزيــرة« اإلعــامــيــة، مــســاء أول من 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا قــــــررت إحـــالـــة 
قضية اغــتــيــال أبـــو عــاقــلــة إلـــى املــدعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
ــاء ذلـــك عــقــب إعـــان السلطة  ــان. وجـ خـ
نتائج  أن  أمـــس  مــن  أول  الفلسطينية 
الفلسطينية  العامة  النيابة  تحقيقات 
ــــى أن جـــنـــديـــا إســرائــيــلــيــا  تـــوصـــلـــت إلـ
أطلق الرصاص عمدًا على الصحافية 

الفلسطينية.
بيان  »الجزيرة« في  وأوضحت شبكة 
لها أنها شّكلت تحالفا قانونيا دوليا، 
يــضــم فــريــقــهــا الـــقـــانـــونـــي إلــــى جــانــب 
خبراء قانونيني دوليني، وأنها شرعت 
فـــي إعـــــداد مــلــف كـــامـــل حــــول الــقــضــيــة 
لــتــقــديــمــه لــلــمــدعــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة. 
وإلى جانب جريمة اغتيال أبو عاقلة، 
ــانــــونــــي كـــذلـــك  ــقــ ســـيـــتـــضـــمـــن املــــلــــف الــ
»الجزيرة«  اإلسرائيلي ملكتب  القصف 
فــي مايو/  بالكامل  غــزة وتدميره  فــي 
ــداءات  ــ ــتـ ــ االعـ ــانـــب  جـ ــــى  إلـ  ،2021 ــار  ــ أيــ
الصحافية  عــنــاصــرهــا  عــلــى  املــتــكــررة 
الــعــامــلــة فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وفق  عليهم،  والتحريِض  بل  املحتلة، 
اإلنــتــرنــت. ونــددت  الشبكة على  موقع 
»الجزيرة« مجددًا باغتيال شيرين أبو 
املــســارات  كــل  بتفعيل  متعهدة  عاقلة، 
املمكنة حتى يتم تقديم املسؤولني عن 
الجريمة إلى منصات العدالة الدولية.

ــل، أحــــــال الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي  ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
الـــدولـــي، أمـــس الــجــمــعــة، مــلــف اغــتــيــال 
ــــى املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة،  ــــو عـــاقـــلـــة إلـ أبـ
وذلــــك وفــــق مـــا أعــلــن هــــذا الــفــريــق في 
نقابة  لندن، ضم  في  مؤتمر صحافي 
واالتــحــاد  الفلسطينيني،  الصحافيني 

ستنتهي المسيرة في 
باحة حائط البراق ولن 

تمر عبر األقصى

»وااله«: السفير 
األميركي لم يطلب 

تغيير المسار المخطط

للحديث تتمة...

»مسيرة 
األعالم«
بال تغيير

مصر: النظام يفقد حمـاسته للحوار

في  األحد  غدًا  ُتنظم  التي  األعالم«  »مسيرة  إبقاء  على  اإلسرائيلية  السلطات  أصرت 
لتأمين  األمنية  قواتها  من  باآلالف  دافعة  المحدد،  مسارها  في  المحتلة،  القدس 
المشاركين فيها، وذلك على الرغم من كل التحذيرات من أن تؤدي إلى تفجير حرب

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ـ محمود السعدي

تبدو األراضي الفلسطينية املحتلة، 
وال سيما القدس املحتلة، على حافة 
انــفــجــار جــديــد قـــد تــشــعــلــه »مــســيــرة 
االحــتــال على تنظيمها  التي يصر  األعـــام« 
ــة والـــبـــلـــدة  ــلـ ــتـ ــة املـــحـ ــنــ ــديــ غــــــدًا األحــــــــد فـــــي املــ
استفزازات  من  تتخلله  ما  مع  منها،  القديمة 
للفلسطينيني واعتداءات عليهم. وعلى الرغم 
تفجير  مــن  الفلسطينية  الــتــحــذيــرات  كــل  مــن 
حــــرب، ومـــا حــكــي عــن اتـــصـــاالت أمــيــركــيــة مع 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
التوتر، فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينت، قرر أمس الجمعة اإلبقاء على »مسيرة 
األعــام« وفق مسارها املحدد، ولكن من دون 
السماح بمرورها عبر املسجد األقصى، وذلك 
من  اآلالف  االحــتــال معتمدًا على  يبدو  فيما 
في  بنشرها  بــدأ  التي  األمنية  قــواتــه  عناصر 

القدس وحتى في بلدات الداخل الفلسطيني.
وقــــــرر بـــيـــنـــت، أمــــــس، اإلبــــقــــاء عـــلـــى »مــســيــرة 
ــال مكتب  ــ ــــام« فـــي مـــســـارهـــا املــــحــــدد. وقـ ــ األعـ
رئـــاســـة الــحــكــومــة، فـــي تــصــريــح مــكــتــوب، إن 
بينت أجرى »مكاملة هاتفية« لتقييم األوضاع 
ــــول يـــوم  ــلـ ــ ــا يـــســـمـــيـــه االحـــــتـــــال »حـ ــ عـــشـــيـــة مـ
القدس«، وإقامة »مسيرة األعــام« غدًا األحد. 
وشارك في املكاملة وزير األمن الداخلي عومر 
بــارلــيــف، ومــســؤولــون فــي الــشــرطــة وغــيــرهــم، 
و»تــم إطــاع رئيس الـــوزراء بشكل كامل على 
الشرطة تمهيدًا  بها  تقوم  التي  االستعدادات 
لـــهـــذه الــفــعــالــيــات، والــتــشــديــد عــلــى الــجــهــود 
قــوام  تعزيز  وعلى  ــبــذل، 

ُ
ت التي  االستخبارية 

الــــقــــوات املـــنـــتـــشـــرة مـــيـــدانـــيـــا، بــغــيــة الــســمــاح 
بــإحــيــاء يـــوم الــقــدس وإقـــامـــة مــســيــرة األعـــام 
بشكل منتظم وآمــن«. وأكــد بينت أن »مسيرة 

األعام ستقام كما أقيمت سابقا، ووفق املسار 
الـــذي تــم تــحــديــده، مثلما تــمــت إقــامــتــهــا منذ 
السنني، وعليه ستنتهي املسيرة في  عشرات 
بــاحــة حــائــط املــبــكــى )حــائــط الـــبـــراق( وهـــي ال 
األقصى(«.  )املسجد  الشريف  الحرم  تمر عبر 
وأشــــــار مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الوضع  لتقييم  أنــه »سيتم عقد جلسات  إلــى 
ـــشــــأن بــشــكــل  وإجـــــــــراء مـــــشـــــاورات فــــي هـــــذا الـ
نهاية  املستويات، خال  مستمر، على جميع 

األسبوع ويوم األحد«.
وستمر املسيرة من باب العامود، أحد أبواب 
الــبــلــدة ويتخللها  أزقـــة  القديمة، وفــي  الــبــلــدة 

التلويح بأعام إسرائيلية.
جاء ذلك فيما أكدت وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
املــخــتــلــفــة وجــــود حــالــة تــأهــب واســتــنــفــار في 
صـــفـــوف قـــــوات االحــــتــــال وأجـــهـــزتـــه األمــنــيــة 
املختلفة، استعدادًا للمسيرة. وأشارت تقارير 
فــي مــوقــعــي »وااله« و»يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ومـــواقـــع أخــــرى، إلـــى أن شــرطــة االحـــتـــال في 
محيط القدس املحتلة والبلدة القديمة، رفعت 
حــالــة الــتــأهــب مــنــذ يـــوم أمــــس، وبــــدأت بنشر 
ــوات كــبــيــرة عــلــى مـــداخـــل الــبــلــدة الــقــديــمــة،  ــ قـ
ومشارف البلدات واألحياء الفلسطينية التي 
االستيطان  ســيــاســة  االحــتــال ضــمــن  ضمها 
الــقــدس واعتبرها جــزءًا مــن نفوذ مدينة  إلــى 
ــلـــديـــة االحــــتــــال فــــي الــــقــــدس، إذ ســتــنــشــر  وبـ
حــواجــز تفتيش وتــنــتــشــر قــــوات كــبــيــرة عند 
مـــخـــارج هــــذه الـــبـــلـــدات والـــطـــرق املـــؤديـــة إلــى 
الــبــلــدة الــقــديــمــة. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن بــارلــيــف، 
من  عــنــصــر   3000 أن  »وااله«،  مــوقــع  بــحــســب 
ــيـــحـــرســـون«  الـــشـــرطـــة وحـــــــرس الـــــحـــــدود »سـ
املــســيــرة األحــــد، مــع نــشــر قــــوات كــبــيــرة أيضا 
فـــي مــــدن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي الــتــاريــخــيــة 
مثل  املختلطة،  املــدن  االحــتــال  التي يسميها 
الـــلـــد والـــرمـــلـــة ويـــافـــا وعـــكـــا وحــيــفــا، تحسبا 

ــه األمـــنـــيـــة  ــزتــ ــهــ ــــال وأجــ ــتـ ــ بـــحـــســـب زعـــــم االحـ
ــــدالع تــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة تــضــامــنــا مع  النـ
الفصائل  تهديدات  ظل  وفــي  املحتلة،  القدس 
الــقــطــاع وإعــانــهــا عــن حالة  الفلسطينية فــي 

تأهب في صفوفها.
أمــس نشر  بــدأ منذ صباح  وبحسب »وااله«، 
ــــدات االحـــتـــيـــاط، إلـــى جــانــب  3 مـــن ســـرايـــا وحـ
وضع مجمل قوات االحتياط في حالة تأهب 
فـــوريـــة. ونــقــل املـــوقـــع عـــن مــصــدر إســرائــيــلــي 
رفيع املستوى قوله إن السفير األميركي لدى 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــالــت مــصــادر خــاصــة لـــ
إن الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
والدائرة املحيطة به، »فقدت حماستها تجاه 
فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي 
في رمضان املاضي، لكن الحرص على املضي 
قـــدمـــا فـــيـــه، يـــأتـــي نــتــيــجــة ضـــغـــوط أمــيــركــيــة 
من أجــل تنفيذه«. وأكــدت املــصــادر أن »فكرة 
ــوار فــــي األســــــــاس، طـــرحـــهـــا مـــســـؤولـــون  ــحــ الــ
أمــيــركــيــون عــلــى الــرئــيــس املـــصـــري، مــن أجــل 
إكسابه الشرعية في ظل األزمة الطاحنة التي 
من  واشنطن  والتي تخشى  الباد،  بها  تمر 
أن تتحول إلى اضطرابات شعبية، تؤثر على 

االستقرار في املنطقة«.
األميركية  »املخاوف  أن  إلى  املصادر  ولفتت 
من حدوث اضطرابات في مصر، جعلت إدارة 
بــايــدن تتغاضى عــن مواقفها  الــرئــيــس جــو 
السابقة من نظام السيسي، ودفعتها للبحث 
له عن مخرج سياسي من األزمة التي تحيط 

إســـرائـــيـــل، تـــومـــاس نـــايـــدس، أجــــرى مــحــادثــة 
مــع بــارلــيــف مــعــربــا عــن »قــلــقــه« مــن أن تــؤدي 
»مــســيــرة األعــــــام« إلــــى تــصــعــيــد فـــي الــقــدس 
لكن  الفلسطينية.  األراضـــــي  وبــاقــي  املــحــتــلــة 
السفير، بحسب املوقع، لم يطلب تغيير املسار 
املخطط للمسيرة من باب العامود، عبر باب 

الواد وصوال إلى باحة حائط البراق.
ــتـــح« تـــدعـــو في  ــك، كـــانـــت حـــركـــة »فـ ــ مــقــابــل ذلـ
بـــيـــان أمـــــس، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــصــدي 
»مسيرة األعام« في القدس املحتلة، والنفير  لـ
ــــدم الــســمــاح  ــربــــاط فــيــهــا، وعـ إلــــى املــديــنــة والــ
أن  مــن  مــحــذرة  باستباحتها،  للمستوطنني 
ذلك سيؤدي إلى تفجير األوضــاع. وقالت إن 
لــن يسمح بــمــرور مــا يسمى مسيرة  »شعبنا 
األعــــــــام االســــتــــفــــزازيــــة، وســـيـــتـــصـــدى لـــهـــا«، 
ومستوطنيه  لاحتال  نسمح  »لــن  مضيفة: 
ــر الــــواقــــع، ألن  ــ بــمــحــاولــة فــــرض ســيــاســة األمـ
اإلســامــيــة واملسيحية  الــقــدس ومــقــدســاتــهــا 
خــط أحــمــر لــن نــســمــح بــاملــســاس بــه إطــاقــا«. 
مــن االستفزاز  املسيرة هــي جــزء  أن  واعتبرت 
وحــــــــرب االحــــــتــــــال املــــفــــتــــوحــــة ضـــــد الــــقــــدس 
ومــواطــنــيــهــا ومــقــدســاتــهــا، ومـــحـــاولـــة إلــغــاء 
الفلسطيني  الـــوجـــود  مــظــاهــر  مــن  مــظــهــر  أي 
فــيــهــا. وحــّمــلــت الــحــركــة حــكــومــة بــيــنــت، كامل 

به اآلن، نتيجة الغضب الشعبي املكتوم من 
جهة، والقلق املتصاعد داخل أجهزة النظام 
ــــى حــــد الــتــمــلــمــل  ــلـــت إلـ نــفــســهــا، والــــتــــي وصـ
وبحث سيناريوهات أخرى للمستقبل ليس 
املصادر  وأوضــحــت  السيسي«.  ضمنها  مــن 
إلـــى  اآلن  مـــضـــطـــرة  األمـــيـــركـــيـــة  »اإلدارة  أن 
حماية وتعويم نظام السيسي، ألنها تحتاج 
إلـــى خــدمــاتــه فــي بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تهم 
واشــنــطــن، وعــلــى رأســهــا إســرائــيــل والــحــرب 
ــة،  ــاقـ ــطـ ــألــــة الـ الــــروســــيــــة األوكـــــرانـــــيـــــة، ومــــســ
وغــيــرهــا مـــن املـــلـــفـــات، ولـــذلـــك طـــرحـــت فــكــرة 

الحوار السياسي الوطني«.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن »فـــتـــور حــمــاســة الــنــظــام 
ــبــــاب عــــدة،  ــاء نــتــيــجــة أســ ــ ــوار، جـ ــ ــحـ ــ ــاه الـ تـــجـ
ــــث حـــــول  ــديــ ــ ــحــ ــ عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــا تـــــصـــــاعـــــد الــ
الــداخــلــيــة وعــلــى رأســهــا  املــطــالــب السياسية 
الــديــمــقــراطــيــة، والــتــي وصــلــت إلـــى حــد طلب 
وأضافت  مبكرة«.  رئاسية  انتخابات  إجــراء 
أن تصل  لم يكن يتوقع  »النظام  أن  املصادر 
إلــى هــذا الحد الخطير، ال  مطالبات البعض 
 مــن أزمــات 

ً
سيما فــي وقــت يعاني فيه أصــا

داخلية تهدد بزعزعة استقراره، ولذلك فهو 
الفكرة، لوال الضغوط  التراجع عن  يفكر في 
الـــدولـــيـــة«. وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الـــدعـــوة 
الــتــي أطــلــقــهــا أخـــيـــرًا عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
انتخابات  الطنطاوي، إلجــراء  السابق أحمد 
رئاسية مبكرة، في إطار حديثه عن »الحوار 
السياسي« الذي دعا إليه السيسي، أزعجت 
الــرئــيــس والـــدائـــرة املحيطة بــه لــدرجــة أنهم 
الــحــوار نفسها. وقد  أعـــادوا النظر فــي فكرة 
نــــشــــرت مــــواقــــع صـــحـــافـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
النظام خبرًا عن تقديم باغ ضد الطنطاوي، 
الــحــكــم، لكنها  نــظــام  قــلــب  بــمــحــاولــة  يتهمه 

عادت وحذفت الخبر.
وأوضحت املصادر أن الحديث عن انتخابات 
رئــاســيــة مــبــكــرة، وقــضــايــا ســيــاســيــة أخــــرى، 

املسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه املسيرة.
إن  الفلسطينية  الخارجية  قالت وزارة  كما 
تعطي  للصراع  واألميركية  الدولية  اإلدارة 
ــتــــال وتـــوفـــر لــهــا املـــزيـــد من  ســلــطــات االحــ
الوقت لتقويض أي فرصة لتحقيق الحلول 
السياسية، وفقا ملرجعيات السام الدولية، 
الــســام وحل  مقابل  األرض  مقدمتها  وفــي 
ــتــــني. وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن  الــــدولــ
واملستوطنني  االحــتــال  وجــرائــم  انتهاكات 
هي نتيجة مباشرة لاحتال االستيطاني 

واستمراره.
وكــانــت حــركــة »حــمــاس« قــد حـــذرت إسرائيل 
مـــن أنــهــا تــخــاطــر بــحــرب أخــــرى إذا سمحت 
ــيــــس دائــــــرة  »مــــســــيــــرة األعـــــــــــام«. ودعـــــــا رئــ بـــــ
الخارجية في »حماس«  السياسة والعاقات 
ــزة، بــاســم نــعــيــم، حــكــومــات دول  فـــي قــطــاع غــ
مسار  لتغيير  إسرائيل  على  للضغط  العالم 
أن حماس  »رويترز«: »أتوقع  لـ املسيرة. وقــال 
والفصائل )العسكرية( األخرى مستعدة لبذل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا ملــنــع هــــذا الـــحـــدث بغض 

النظر عن التكلفة«.
ــان الــــعــــربــــي أمـــس  ــرملــ ــبــ ــذر الــ ــ ــتـــه، حــ ــهـ مــــن جـ
مـــن خـــطـــورة وتـــداعـــيـــات املــســيــرة عــلــى أمــن 
واستقرار املنطقة. ودان البرملان في بيان ما 

السيسي  الدستور، دفــع  مثل ضــرورة تعديل 
أخـــيـــرًا إلــــى الــحــديــث بــانــفــعــال عـــن املشككني 
فــي الــحــكــومــة، وقـــال »أوعــــى تــحــط رجـــل على 
رجل وتتكلم في موضوع وأنت متعرفوش«. 
الــذي  املــصــادر أن حديث السيسي،  وأضــافــت 
ــاء فــــي افـــتـــتـــاح مــــشــــروع »مــســتــقــبــل مــصــر  ــ جـ
الـــزراعـــي« قــبــل أيــــام، »حــــدد مـــســـارات الــحــوار 
ــنــــظــــام، وأغـــلـــق  الـــســـيـــاســـي مــــن وجـــــه نـــظـــر الــ
الــبــاب أمـــام أي تــصــورات عــن مستقبل الباد 
الــســيــاســي، وحــصــر املــنــاقــشــات املــرتــقــبــة في 
اإلفــراج  وموضوع  فقط،  االقتصادية  املسائل 
عن بعض املعتقلني«. ولفتت املصادر إلى أن 
إســنــاد إدارة الــحــوار املفترض إلــى مــا تسمى 
الخاضعة  للتدريب«  الوطنية  »األكاديمية  بـ
إلشراف مباشر من السيسي، يجعلها الجهة 
إلى  الــدعــوة  مــن حقها توجيه  التي  الوحيدة 
املشاركني في الحوار. وقالت املصادر إن »ما 
ساهم في تراجع حماسة النظام لفكرة الحوار 
الــســيــاســي أيـــضـــا، هـــو تــوجــه األمــــن الــوطــنــي 
التابع لوزارة الداخلية، املتحفظ أساسا على 
الــفــكــرة، الــتــي جـــاءت مــن خــارجــه وعــبــر جهاز 
ــحــــت أن »األمــــن  املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة«، وأوضــ
الوطني حارب فكرة الحوار بوسائل مستترة، 
مــثــل اســـتـــخـــدام شــخــصــيــات ســيــاســيــة تــديــن 

بالوالء له، لضرب الحوار والهجوم عليه«.
من جهتها، أكدت مصادر صحافية من داخل 
»املــجــمــوعــة املــتــحــدة لــلــخــدمــات اإلعــامــيــة« 
الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، والــتــي تمتلك 
وتــديــر مــعــظــم الــقــنــوات والــصــحــف واملــواقــع 
ــادر حــــول »فــتــور  ــة، مـــا قــالــتــه املــــصــ ــريـ املـــصـ
ــام فــــــي مــــــوضــــــوع الـــــحـــــوار  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ حــــمــــاســــة الـ
»العربي  لـ املــصــادر  هــذه  وقــالــت  السياسي«. 
ــأمـــور  ــــد«، إن »األخــــــبــــــار املـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــــديـ ــــجـ الـ
سياسية، عادة ما ترد بخصوصها تعليمات 
من الجهاز لرؤساء التحرير بشكل متواصل، 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــلـــق بــــمــــوضــــوع الـ ــتـــعـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ ــن فــ ــكــ لــ

»اقتحام  مــن  املستوطنني  جــمــاعــات  أعلنته 
باحات املسجد األقصى وممارسة الطقوس 
التلمودية ورفع األعــام في ما يسمى بيوم 
ــه اعــــتــــداء على  ــدا أنــ ــقــــدس«، مـــؤكـ تــوحــيــد الــ
ــدد عـــلـــى أن مــا  ــ ــات اإلســــامــــيــــة. وشــ ــقـــدسـ املـ
يجري في القدس من هدم للمنازل وتشريد 
ــالــــي وحــمــلــة االعـــتـــقـــاالت واقــتــحــامــات  األهــ
التصعيد  سياق  في  يأتي  األقصى  املسجد 
ـــذي يــتــنــافــى مع  اإلســرائــيــلــي املــتــواصــل، والـ

األعراف الدولية كافة.
في هذا الوقت، أصيب عشرات الفلسطينيني 
أمــــس الــجــمــعــة، خــــال قــمــع قــــوات االحــتــال 
ــة بـــالـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــيـ ــبـــوعـ املــــســــيــــرات األسـ
ــؤر  ــ ــة لــــاســــتــــيــــطــــان وإقــــــــامــــــــة بـ ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ املـ
استيطانية، والتي خصصت أمس لتكثيف 
ــد »مـــســـيـــرة  ــ ــم الــفــلــســطــيــنــي وضــ ــلـ ــعـ ــع الـ ــ رفــ
األعام«. وقال مدير اإلسعاف والطوارئ في 
الهال األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد 
»العربي الجديد«، إن »طواقم الهال  جبريل لـ
تعاملت في مواجهات وقعت في بيت دجن 
وبــيــتــا وحـــــوارة وبـــرقـــة، مـــع إصـــابـــة واحـــدة 
بــالــرصــاص الــحــي، و12 إصــابــة بالرصاص 
املــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط، و79 بــاالخــتــنــاق 

بالغاز السام املسيل للدموع.

السياسي، فإن آخر ما ورد من تعليمات، كان 
ــان التأكيد  ــار الــحــالــي، وكـ يـــوم 13 مــايــو/ أيـ
ــبــــار أو تــصــريــحــات  ــدم نـــشـــر أي أخــ ــ عـــلـــى عـ
ــن املـــجـــمـــوعـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــوار  صـــــــادرة عــ
للحوار  السيسي  دعـــوة  بعد  تشكلت  )الــتــي 
أي  فــي  للمجموعة  مــشــاركــة  الــوطــنــي(، وأي 
اجتماع أو ندوة أو لقاء«. وأضافت املصادر 
أنــه »منذ ذلــك الــتــاريــخ، لــم تــرد أي تعليمات 
النشر  توقف  وبالتالي  الــحــوار،  بخصوص 
«. وحسب املــصــادر، فقد 

ً
عــن املــوضــوع أصـــا

ضــمــت قــائــمــة املــمــنــوعــني مــن نــشــر أخــبــارهــم 
 من حازم املاح، ويوسف الورداني، 

ً
آنذاك كا

ــعــــدل، وحــســن  ونـــرمـــني مــيــشــيــل، وشــــــادي الــ
ــــادل طـــه ســــام، وأحـــمـــد مــجــدي،  شـــاهـــني، وعـ

ثــم أضيف  العناني،  وأحــمــد  عـــوض،  وهيثم 
الدهشان،  أيمن  كل من  السابقة  القائمة  إلى 

وشيماء شحاتة، وهيثم عواد، ورامي عطا.
وقالت مصادر سياسية مصرية إن »النظام 
ــــى حــــد اآلن، فــــي تــســويــف  املــــصــــري نـــجـــح إلـ
مــســألــة الـــحـــوار الــوطــنــي املـــزعـــوم، مــن خــال 
ــن قـــبـــل جــهــات  طـــــرح مـــــبـــــادرات مــخــتــلــفــة، مــ
محسوبة أساسا على النظام، مثل األكاديمية 
ــتــــي حـــتـــى اآلن لــم  ــتـــدريـــب، والــ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
تفعل ســوى توجيه رســائــل إلــى شخصيات 
فيها  تطالبهم  بعينها،  وحــزبــيــة  ســيــاســيــة 
بإرسال أفكارهم حول هذا الحوار«. واطلعت 
الرسائل  إحــدى هذه  الجديد« على  »العربي 
والـــتـــي جــــاء فــيــهــا اآلتــــــي: »نـــتـــشـــرف بتلقي 

رؤيــتــكــم نــحــو تنفيذ الـــحـــوار الــوطــنــي الــذي 
ــا إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــــال إفــطــار  دعــ
األسرة املصرية، والذي كلف املؤتمر الوطني 
للشباب بإدارته«. وتابعت: »كون األكاديمية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب املـــشـــرفـــة عـــلـــى املــؤتــمــر 
لــلــشــبــاب، وبــكــونــهــا هيئة محايدة  الــوطــنــي 
تــتــبــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــبــاشــرة، ننتظر 
منكم إرســــال هـــذه الــرؤيــة خـــال أســبــوع من 
تاريخه، والتي نأمل أن تشتمل على محاور 
الــحــوار ومــحــدداتــه وآلــيــات عمله وأجــنــدتــه، 
حــتــى يتسنى لــنــا الــبــدء الـــفـــوري فــي تنفيذ 

جلسات الحوار الوطني«.
ــالـــت املــــصــــادر الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــدثــت  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »دعــــوة األكــاديــمــيــة  لـــ
الوطنية للتدريب، وغيرها من الجهات مثل 
إلى  التي دعت أعضاءها  نقابة الصحافيني 
تــقــديــم مــقــتــرحــات حـــول الـــحـــوار، هــي مجرد 
أساليب إلطالة أمد املوضوع، وتحويله إلى 
مــجــرد ورقــــة لــعــب ســيــاســيــة فــي يــد الــنــظــام، 
يــخــرجــهــا عــنــدمــا يــشــتــد الــضــغــط الــخــارجــي 
عليه، ويواريها عندما يخفت هذا الضغط«.

فـــي املــقــابــل، قـــال مــصــدر عــلــى صــلــة بمسار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه وعــــدد من  الـــحـــوار لـــ
السياسيني وتــحــديــدًا مــن حـــزب »الــكــرامــة«، 
قوا تفاعلهم مع الحوار الوطني املفترض 

ّ
»عل

الذي دعا إليه السيسي، إلى حني تنفيذ قائمة 
الــعــفــو الــرئــاســي الــتــي وعـــدت بــهــا الــرئــاســة، 
على أن تتضمن اسم السياسي البارز يحيى 
حسني«. لكنه أكــد في الوقت ذاتــه أن »نسبة 
ــوار قــلــيــلــة، وأغــلــبــيــة  ــحــ املــعــتــرضــني عــلــى الــ
السياسية والحزبية، متماهية مع  القيادات 
دعـــوة الــحــوار«. وعــوقــب يحيى حــســني، قبل 
أيام، بالسجن أربعة أعوام بتهمة نشر أخبار 
كاذبة، بعد انتقاده للسلطة على »فيسبوك«. 
وحــســني عــضــو بـــارز بــالــحــركــة املــدنــيــة التي 

تضم عدة أحزاب سياسية معارضة.

االحتالل يغامر بتفجير حرب... ويراهن 
على اآلالف من قواته لمنع أي احتجاج

سينشر االحتالل اآلالف من قواته لتأمين المسيرة )عمار عواد/رويترز(

اإلدارة األميركية مضطرة اآلن لدعم نظام السيسي )أتيال كيسبينيدك/ فرانس برس(

نضال محمد وتد

ال يشكك أحد من الفلسطينيني، وال 
من املؤيدين لهم، على قلتهم بني 

األنظمة العربية، بخالف الشعوب 
العربية قاطبة، في أن »مسيرة 

األعالم« اإلسرائيلية املقررة يوم 
غد، مع توصية األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية بعدم تغيير مسارها، 
بنّي حجم القلق اإلسرائيلي من 

ُ
ت

حجم التصدي الشعبي الفلسطيني، 
وخصوصًا في القدس املحتلة، 
ملخططات التهويد اإلسرائيلية 

املتصاعدة.
ويبدو أن هذه املسيرات االستفزازية، 

التي تعطي اليمني الفاشي في 
إسرائيل فرصة املزايدة على اليسار 

في مسألة االعتزاز بالعلم ورفعه 
في »العاصمة األبدية«، كشفت مرة 

أخرى حقيقة هذا اليسار، وكونه 
األشد تطرفًا في كل ما يتعلق 

باإلبقاء على الشطر الشرقي من 
القدس تحت سيطرة االحتالل.

فوزير األمن الداخلي عومر بارليف 
اعتبر، في اتصاله مع السفير 

األميركي لدى تل أبيب توماس 
نايدس، هذه املهمة جزءًا من ميراثه 

العائلي، عندما قال له »ال تنَس أن 
من أصدر أمر احتالل البلدة القديمة 
هو والدي« )الجنرال حاييم بارليف 
الذي كان نائبًا لرئيس أركان جيش 
االحتالل في حرب يونيو/حزيران 

1967(. هذا امليراث الذي يحمله 
الوزير اإلسرائيلي كإرث شخصي 

ل عند كل ما يسمى باليسار 
ّ
يمث

اإلسرائيلي العصر الذهبي لهذا 
اليسار، الذي تّوج مساره التاريخي 

من إقامة إسرائيل وتأسيسها 
بمذابح فظيعة، واختتمه عمليًا في 

احتالل البلدة القديمة، وبدء عمليات 
التطهير العرقي فيها، بدءا من هدم 

باب املغاربة، مرورًا بقرار حكومة 
ليفي أشكول »توحيد القدس«، 

وانتهاء باتفاقيات أوسلو، املصيدة 
األكبر للفلسطينيني، بترحيل ملف 

القدس إلى مفاوضات الحل النهائي، 
وترحيل املنظمة وسلطتها إلى رام 
الله، وفتح دوائر حكم في العيزرية 

 عن القدس.
ً
وأبو ديس بديال

لكن الهّبة الشعبية، التي انطلقت 
من باب العامود في رمضان العام 

املاضي وتجددت هذا العام، أسقطت 
كل »ما أنجزته« دولة االحتالل في 
هذا الباب. كما أسقطت كل الحلول 

ى بها 
ّ
»اإلبداعية البديلة« التي تغن

بعض القياديني الفلسطينيني في 
برامج ومبادرات مختلفة، أخطرها 
مبادرة اليسار اإلسرائيلي املسماة 
»مبادرة جنيف«. ال يمكن ألحد أن 
يتكهن كيف ستتطور األمور في 
القدس غدًا األحد، لكن االستنفار 

بهذا الشكل الذي تبرزه وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية يدل أن املعركة 

على املدينة لم تنته ولن تنتهي ما دام 
االحتالل باقيًا.

لم يعد النظام المصري 
متحمسًا لفكرة الحوار 
الوطني الذي دعا إليه 

الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بدفع أميركي، وذلك 

بسبب تصاعد المطالب 
السياسية التي وصلت 

إلى حد المناشدة بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة

في  عاجلة،  مطالب  أخيرًا  مشترك  بيان  في  مصريون  صحافيون  رفع 
قبل  الرأي،  سجناء  عن  واإلفــراج  واإلعــالم،  الصحافة  تحرير  مقدمتها 
وطني.  حـــوار  أي  فــي  االنــخــراط 
وأكد الموّقعون في بيانهم الذي 
ال يزال يستقبل تواقيع الصحافيين، 
ترحيبهم بالدعوة للحوار الوطني، 
على  نفسه  الوقت  في  وشــددوا 
ومشاركة  المتكافئ،  »الحوار  أن 
طرح  في  المجتمع  فئات  جميع 
الرؤى حول سبل الخروج من المأزق 
الظروف  بتوافر  إال  يأتي  لن  الراهن، 

المواتية لحوار ديمقراطي«.

مطالب للصحافيين

Saturday 28 May 2022 Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة

أحال فريق قانوني 
دولي، أمس الجمعة، 
ملف اغتيال الصحافية 

في قناة »الجزيرة« 
شيرين أبو عاقلة إلى 

المحكمة الجنائية 
الدولية

تعهدت »الجزيرة« 
بتفعيل كل المسارات 

لتقديم الجناة للعدالة

كل المعطيات تشير 
إلى أن أبو عاقلة قتلت 

ببندقية قناص

  شرق
      غرب
استقالة وزير المالية 

الفلسطيني
ــــدت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، أمــس  أكـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ــاء الـــتـــي تــحــدثــت عن  ــبــ صــحــة األنــ
تــقــديــم وزيــــر املــالــيــة فــي الحكومة 
ــيـــة شـــــكـــــري بـــــشـــــارة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
استقالته، ووضعها تحت تصرف 
ــمـــود عــــبــــاس. وقــــال  الــــرئــــيــــس مـــحـ
مــصــدر مــقــرب مــن وزارة املــالــيــة إن 
السبب يعود إلى اتساع الخافات 
بشكل كبير حول عدد من امللفات، 
بـــــــني بـــــــشـــــــارة ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 

الفلسطيني محمد اشتية.
)العربي الجديد(

وفد إسرائيلي 
إلى واشنطن لدفع 

السعودية نحو التطبيع

كــشــف مــوقــع »وااله« اإلســرائــيــلــي، 
أن  الـــخـــمـــيـــس،  األول  ــــس  أمـ مـــســـاء 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، 
أيــــــــال حـــولـــتـــا )الــــــــصــــــــورة(، يــمــثــل 
إســرائــيــل ويــقــود عنها االتــصــاالت 
مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي عملية 
وســاطــة تــقــوم بــهــا األخـــيـــرة، لدفع 
السعودية نحو خطوات تطبيعية 
مــع إســرائــيــل. وأشـــار التقرير، إلى 
األســــبــــوع  ســـيـــتـــوجـــه  ــتــــا  حــــولــ أن 
املـــقـــبـــل إلـــــى واشـــنـــطـــن عـــلـــى رأس 
وفد كبير إلتمام الترتيبات لزيارة 
بايدن للمنطقة، ومن املقرر أن يتم 
األميركية  االتصاالت  على  إطاعه 
الــســعــوديــة فــي مــوضــوع التطبيع 

مع إسرائيل.
)العربي الجديد(

كوخافي يدفع 
للتوغل برًا في لبنان

كشف موقع »يديعوت أحرونوت«، 
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن رئـ أمـ
جيش االحتال اإلسرائيلي، أفيف 
القيادات العسكرية  كوخافي، أبلغ 
السياسية  والــقــيــادات  الجيش  فــي 
ــه لــن  ــ ــأنـ ــ ــكــــومــــة أخــــــيــــــرًا، بـ فـــــي الــــحــ
يــكــون بــمــقــدور إســـرائـــيـــل الــقــضــاء 
عــلــى »وحـــــدة الــــرضــــوان« الــتــابــعــة 
»حـــزب الـــلـــه« فـــي جــنــوبــي لبنان  ـــ لـ
ــال  بـــــــدون عــمــلــيــة تــــوغــــل بـــــــري، حـ
اندالع حرب وتصعيد عسكري بني 
إســرائــيــل و»حــــزب الــلــه«. وبحسب 
التقرير، فإن جيش االحتال يعتزم 
القضاء على هذه الوحدة، وإحباط 
ــراق الـــــحـــــدود  ــ ــتــ ــ ــاخــ ــ مـــخـــطـــطـــهـــا بــ

الشمالية.
)العربي الجديد(

اليمن: احتجاجات 
ضد استمرار حصار تعز

ــيــــني، أمــــس  ــنــ ــمــ ــيــ شـــــــــارك مـــــئـــــات الــ
احتجاجية  وقــفــات   5 فــي  الجمعة، 
ــة تــــعــــز )جــــــنــــــوب غــــــــرب(،  ــنــ ــديــ ــمــ بــ
للمطالبة برفع الحصار عنها. من 
جــهــتــه، هــــدد وفــــد الــحــكــومــة الـــذي 
يشارك في مفاوضات مع الحوثيني 
في العاصمة األردنية عّمان بشأن 
عن  بالتوقف  الجمعة،  أمــس  تــعــز، 
املـــشـــاورات الــجــاريــة لفتح طــرقــات 
املدينة، متهما الجماعة »بالتعنت 
واملماطلة وعدم االستجابة ملعاناة 

5 مايني شخص من سكان تعز«.
)األناضول(

موافقة أميركية 
على بيع طائرات لمصر 

بـ2.6 مليار دوالر
األمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
الــخــمــيــس، أن وزارة  أول مــن أمـــس 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة وافــقــت على 
هليكوبتر  لــطــائــرات  محتمل  بــيــع 
ــنــــوك«،  ــيــ »شــ طــــــــراز  ــن  ــ مـ  47F-CH
بتكلفة  ذات صلة، ملصر،  ومــعــدات 
دوالر.  مـــلـــيـــار   2.6 بـــنـــحـــو  ــدر  ــقــ تــ
وقالت الوزارة إن املقاول الرئيسي 
ســيــكــون شــركــة )بــويــنــغ( لــطــائــرات 
الهليكوبتر. وهذه هي املرة الثانية 
خــال هــذا الــعــام التي تــوافــق فيها 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 

على بيع أسلحة للقاهرة.
)العربي الجديد(
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تركيا: تحييد 16 »إرهابيًا« 
شمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
من  »إرهــابــيــا   16 الــجــمــعــة، تحييد 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي  ــعــ حــــــزب الــ
عــمــلــيــة »املـــخـــلـــب ـ الـــقـــفـــل« شــمــال 
ــيــــان، أنــهــا  ــراق. وذكــــــــرت، فــــي بــ ــ ــعـ ــ الـ
بعزيمة  اإلرهــاب  مكافحة  »تواصل 
ــــوات  ــقـ ــ »الـ أن  مـــضـــيـــفـــة  وإصـــــــــــــرار«، 
املسلحة التركية تمكنت من تحييد 

16 إرهابيا من الكردستاني«.
)األناضول(

 
النيابة الموريتانية تطالب 

بإحالة الرئيس السابق 
للمحكمة

طـــــالـــــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــــعــــــامــــــة فـــي 
بإحالة  الجمعة،  أمــس  موريتانيا، 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عبد 
الــعــزيــز )الــــصــــورة( و12 مـــن أركـــان 
ــه، إلــــــــى املــــحــــكــــمــــة فــــــي مــلــف  ــمــ ــكــ حــ
ــــت، فــي  ــالــ ــ »فـــــســـــاد الــــعــــشــــريــــة«. وقــ
ــيــــان، إن »قـــطـــب الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  بــ
ــقــــدم بــطــلــبــات  ملـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد تــ
في  املتهمني  جميع  بإحالة  نهائية 
املحكمة  إلــى  العشرية،  فــســاد  ملف 
الجنائية املختصة بجرائم الفساد، 

من أجل محاكمتهم«.
)األناضول(

 
عقوبات أميركية جديدة 

على كوريا الشمالية
فــــرضــــت أمــــيــــركــــا، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــا  ــ ــــوريـ ــــى كـ ــلـ ــ عـــــقـــــوبـــــات جـــــــديـــــــدة عـ
ــارب  ــاب تــــجــ ــ ــقــ ــ ــــي أعــ ــة، فــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
صـــــــاروخـــــــيـــــــة، شــــمــــلــــت مـــصـــرفـــني 
استخدمت  بعدما  وذلـــك  روســيــني، 
روســـــــيـــــــا والـــــــصـــــــني حـــــــق الـــنـــقـــض 
)الفيتو( ضد مشروع قرار لتشديد 
العقوبات في مجلس األمن. وقالت 
إنــهــا  بــــيــــان،  فــــي  الــــخــــزانــــة،  وزارة 
ــع بنك  بـــصـــدد تــجــريــم تـــعـــامـــات مـ
الـــشـــرق األقـــصـــى وبـــنـــك ســبــوتــنــيــك 
بالعمل  تتهم  روســيــة  ومــؤســســات 
ــركـــة  ــة، والـــشـ ــيـ ــالـ ــمـ مــــع كــــوريــــا الـــشـ
ــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــخـــطـــوط  ــاريــ ــتــــجــ الــ
الجوية الكورية الشمالية »كوريو«.
)فرانس برس(

 
»طالبان«: مخاوف 

األمم المتحدة بشأن 
النساء بال أساس

األفغانية،  »طالبان«  حركة  رفضت 
في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
أمس الجمعة، دعوة أطلقها مجلس 
ــى إلــــغــــاء الــقــيــود  ــ األمــــــن الــــدولــــي إلـ
ــرأة األفـــغـــانـــيـــة.  ــ ــ ــة عـــلـــى املـ ــفـــروضـ املـ
التي  املــخــاوف   

ّ
أن بــيــان،  فــي  ورأت، 

الــدولــي بشأن  أعــرب عنها املجتمع 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــنــي الـــنـــســـاء في 
ــــا أســــــــاس«. وكــــان  أفـــغـــانـــســـتـــان »بـ
ــي بـــيـــان تــم  مــجــلــس األمــــــن دعــــــا، فــ
املاضي،  الثاثاء  باإلجماع،  تبنيه 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« إلـــــى »الـــتـــراجـــع 
الفوري عن السياسات واملمارسات 
الــتــي تــقــّيــد حــالــيــا حــقــوق اإلنــســان 
ــات األســـــاســـــيـــــة لـــلـــنـــســـاء  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ

والفتيات األفغانيات«.
)فرانس برس(

 
72 ألفًا نزحوا هربًا 

من المعارك بالكونغو 
الديمقراطية

أعــلــنــت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
ــئــــني، فــي  ــــؤون الــــاجــ ــــشـ املــــتــــحــــدة لـ
نــزوح 72 ألف  بيان أمــس الجمعة، 
شخص من جراء معارك بــدأت، في 
19 مـــايـــو/أيـــار الـــحـــالـــي، فـــي شــرق 
الديمقراطية  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــة  ــركـ ــيـــش ومــــتــــمــــردي »حـ ــجـ ــــني الـ بـ
رة مــن أن 

ّ
23 مـــارس« )أم.23(، مــحــذ

الـــهـــاربـــني مــــن املــــعــــارك يـــواجـــهـــون 
عرضة  ومنازلهم  مستمرًا«  »عنفا 
ألــف   170« أن  وأوضـــحـــت  لــلــنــهــب. 
مـــدنـــي عـــلـــى األقــــــل نــــزحــــوا، غــالــبــا 
ــكــــل مــــتــــكــــرر مــــنــــذ تــــصــــاعــــدت  بــــشــ
حــــّدة املـــعـــارك فــي شـــرق جمهورية 
من  اعتبارًا  الديمقراطية  الكونغو 

نوفمبر/تشرين الثاني 2021«.
)فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

على خاف باقي القوى والحركات السياسية 
الــعــراق، والــتــي تشهد بــني وقت  الفاعلة فــي 
ــر قــــــرارات داخــلــيــة بــفــصــل األعـــضـــاء أو  ــ وآخـ
ــــاالت مــــتــــكــــررة، يــنــفــرد  ــقـ ــ ــتـ ــ انــــشــــقــــاقــــات واسـ
»الــتــيــار الـــصـــدري« بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
كعقوبة  يستعملها  التي  التجميد،  بظاهرة 
داخلية بحق أعضاء التيار الذين تبدر منهم 
العام  للنهج  مخالفة  سياسات  أو  تصرفات 
واسعة  شعبية  بقاعدة  يحظى  الــذي  للتيار 

في جنوب ووسط العراق وبغداد.
وعقوبة »التجميد«، التي تتكرر في بيانات 
مكتب الــصــدر بــني شــهــر وآخــــر، يقصد بها 
معاقبة الشخص املعني بمنع ممارسته أي 
في  والــظــهــور  واجتماعية  سياسية  أنشطة 
وسائل اإلعام، وأيضا إغاق حساباته على 
مواقع التواصل االجتماعي، وقد تصل إلى 
حــد مازمته املــنــزل لعام أو أكــثــر، كما ظهر 
فــي بــعــض الــعــقــوبــات الــتــي طــاولــت قــيــادات 

طرابلس ـ أسامة علي

يـــســـود الــــهــــدوء الـــهـــش الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ـــهـــمـــت 

ّ
ات بـــعـــدمـــا  طـــرابـــلـــس، 

إدارة  آمــــــر  الـــوطـــنـــيـــة  الـــــوحـــــدة  بـــحـــكـــومـــة 
ــال الـــلـــواء  ــقــ ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة املــ ــتــــخــ االســ
ــة الــجــويــلــي بــالــتــحــشــيــد الــعــســكــري،  ــامـ أسـ
ــيـــارات  وذلــــــك بـــعـــدمـــا جـــابـــت عــــشــــرات الـــسـ
املــســلــحــة قــطــاعــهــا الـــغـــربـــي. وقـــالـــت وزارة 
وهي  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  الدفاع 
الحقيبة التي يشغلها عبد الحميد الدبيبة 
بـــاإلضـــافـــة لــرئــاســتــه لــلــحــكــومــة، فـــي بــيــان 
ــتــابــع مــا وصفتها 

ُ
مــســاء الــخــمــيــس، إنــهــا ت

للحرب  العسكرية  التحشيد  »مــحــاوالت  بـــ
املــدفــوعــة بــأجــنــدة ســيــاســيــة حــزبــيــة، التي 
يـــقـــوم بــهــا أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي«، والــــــذي ما 
العسكرية  املنطقة  آمــر  منصب  يشغل  زال 
الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته 
الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة. وأضــافــت 

)سرايا  الصدري  للتيار  املسلح  الجناح  في 
ــبـــون وســيــاســيــون  ــراقـ ــــام(. ويــعــتــبــر مـ ــــسـ الـ
أن هـــذه الــعــقــوبــة صــفــة يــتــفــرد بــهــا »الــتــيــار 
الــــصــــدري« بــســبــب عــقــائــديــة الــتــكــتــل الـــذي 
تصّدر االنتخابات األخيرة بفارق كبير عن 

أقرب منافسيه.
واألســـبـــوع املـــاضـــي، قـــرر الـــصـــدر »تــجــمــيــد« 
الــعــضــو الـــبـــارز فــي الــتــيــار الـــصـــدري يقظان 
اليعقوبي، وهــو أحــد املــســؤولــني فــي الهيئة 
بتفرغه  أمر  مع  للتيار،  التابعة  االقتصادية 
»العبادة والــدراســة األكــاديــمــيــة«، و»إغــاق  لـ
ــتـــواصـــل الــتــابــعــة لـــه فـــــورًا«.  كـــل مــنــصــات الـ
وســبــقــت هــــذا الـــقـــرار بــفــتــرة عــمــلــيــة تجميد 
مــمــاثــلــة لــلــشــاعــر املـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري« عــبــاس عــبــد الــحــســني، بــنــاًء على 
شــكــوى تــقــدمــت بــهــا الــنــاشــطــة رنـــني تبوني 
إلـــى مــقــتــدى الـــصـــدر، بسبب مــهــاجــمــة األول 
لــهــا. وكـــان الــقــرار »تجميد لــعــام كــامــل قابل 
للتجديد، مع فرض االعتكاف باملنزل وعدم 
ممارسة أي نشاط آخر«. لكن في أكثر من مرة 
الــقــرارات. ولعل أشهرهم  أحــدهــم على  تمرد 
القيادي السابق في »التيار الصدري« سعد 
سوار، الذي قرر بعد معاقبته في فترة سابقة 
املؤمل«، بعيدًا عن  تأسيس مليشيا »جيش 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، والــتــي بــاتــت الحــقــا من 
الفصائل املدعومة ماليا وعسكريا من إيران. 
أسس  الــذي  الخفاجي،  أوس  الشيخ  وأيــضــا 
مليشيا »أبو الفضل العباس«، بعد تجميده 

وتمرده على هذا القرار.
ــارز فــــي »الـــتـــيـــار  ــ ــال عـــضـــو بــ ــ ــك، قـ ــ ــول ذلــ ــ وحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــصـــدري« فــي بـــغـــداد، لـــ

أو تــجــاوزات على اآلخــريــن أو اعـــتـــداءات أو 
املشاركة في إحداث شغب اجتماعي، وأبرزها 
املسلحة«.  العشائرية  النزاعات  في  املشاركة 
ولــفــت إلــى أن »الــصــدر طــّبــق العقوبات على 
أشـــخـــاص مــهــمــني فـــي الـــتـــيـــار، بــيــنــهــم نـــواب 
أبو  البرملان وآخـــرون مقربون منه، مثل  فــي 

ــه »وبـــعـــدمـــا فــشــلــت مـــحـــاوالت  ــ الـــــــــوزارة أنـ
واالعــتــداء  للحرب،  التحشيد  فــي  الجويلي 
عــلــى املـــقـــرات الــحــكــومــيــة والــعــمــومــيــة، ومــا 
يصاحب ذلك من ترويع لآلمنني وتعريض 
ذلـــك من  فــي  لــلــخــطــر، مــدعــومــا  ممتلكاتهم 
أطراف عسكرية، كان الجويلي يحشد أبناء 
الــشــعــب الــلــيــبــي ضـــدهـــا فـــي وقــــت ســابــق، 
تجولت مجموعة عسكرية محدودة تابعة 
املعسكرات  لــه داخــل منطقة متاخمة ألحــد 
املواطنني  عـــددًا مــن  مــهــّددة  الــتــي يشغلها، 
من سكان العاصمة، قبل أن تعود من حيث 
أتــت، وســط سخط شعبي واســع ضد دعاة 

الحرب ألغراض سياسية وحزبية«.
الـــدم الليبي،  الــدفــاع »حــرمــة  وأكـــدت وزارة 
وعدم ترويع أبناء الوطن بكل مكوناتهم«، 
مـــشـــددة عــلــى أنـــهـــا »ســتــتــعــامــل بــكــل حــزم 
ــــوأد الــفــتــنــة«.  ــــوة مـــع هــــذه الـــتـــهـــديـــدات لـ وقـ
»موقف كل املناطق الليبية دون  وأشادت بـ
اســتــثــنــاء الـــرافـــضـــة إلشـــعـــال فــتــيــل الــحــرب 
والفتنة واالقتتال«. ودعت كل الليبيني إلى 
»الوقوف صفا واحــدًا ضد من يريد العبث 

بأمن املواطن واستقراره«.
ــابـــل، لــــم يـــصـــدر أي رد مــــن جــانــب  ــقـ فــــي املـ
ــلـــي، الــــــذي ال يــــــزال يــشــغــل مــنــصــب  الـــجـــويـ
)املناطق  الغربية  العسكرية  رئيس املنطقة 
ــة تـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
املسلحة(،  للقوات  األعلى  القائد  باعتباره 
ــه مـــنـــصـــبـــه كـــآمـــر  ــدانــ ــقــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن فــ

لاستخبارات العسكرية.
وكـــشـــف مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــيـــع فــــي مــديــريــة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ـــن طـــرابـــلـــس، لــــ أمــ

سيارات تابعة للجويلي خرجت من داخل 
معسكراتها الواقعة جنوب غربي طرابلس، 
وجــابــت األحــيــاء الغربية مــن الــعــاصــمــة، ال 
أن  قبل  والسياحية،  األنــدلــس  حيي  سيما 

تغادر باتجاه معسكراتها. 
وأكد املصدر، الذي تحفظ على ذكر هويته، 
عــدم حــدوث أي احتكاك بني تلك السيارات 
التابعة  املسلحة،  طرابلس  مجاميع  وبــني 

لحكومة الدبيبة.
ــام مــن اتــفــاق  ويــأتــي هـــذا التصعيد بــعــد أيـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــني واألمـــنـــيـــني  ــ ــقـ ــ عـــــدد مــــن الـ
الــلــيــبــيــني عــلــى الــعــمــل عــلــى خــفــض الــتــوتــر 
فــي طــرابــلــس وحــولــهــا، ومــنــع أي تصعيد، 
وفــقــا ملـــصـــادر لــيــبــيــة خـــاصـــة. وفــيــمــا اتــفــق 
مدينة  فــي  لهم  اجتماع  خــال  املجتمعون، 
اللقاءات،  مواصلة  على  املغربية،  بوزنيقة 
واســتــئــنــافــهــا مـــجـــددًا، مــنــتــصــف األســبــوع 
املــقــبــل، أوضـــحـــت املــــصــــادر، الـــتـــي تــحــدثــت 
 االجتماع لم ينته إلى 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

نتائج كبيرة، على الرغم من أجواء االرتياح 
التي سادت اللقاء، وتأكيد املشاركني أهمية 
اتفق  التفاهم. ومما  لبناء جسور  اللقاءات 

عليه في بوزنيقة، بحسب املصادر، »العمل 
ــة األمـــنـــيـــة،  عـــلـــى تـــوحـــيـــد هـــيـــاكـــل املـــؤســـسـ
كخطوة أولى في طريق العمل على توحيد 
الثقة  ولــبــنــاء جــســور  العسكرية،  املــؤســســة 
ــرب الـــبـــاد«، على  بـــني مــعــســكــري شـــرق وغــ
 املجتمعني 

ّ
الرغم من إشارة املصادر إلى أن

»أي حديث   
ّ
أن أمميا مضمونه  طلبا  تلقوا 

عن الشأن العسكري يجب أن يتم من خال 
اللجنة العسكرية املشتركة«. 

ــاء، الـــــذي عــقــد بــرعــايــة  ــقـ ــلـ ــاركــــت فـــي الـ وشــ
مـــغـــربـــيـــة، شــخــصــيــات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة، 
مــن أبــرزهــا رئــيــس جــهــاز »دعـــم االســتــقــرار 
فـــي لــيــبــيــا« عــبــد الــغــنــي الــكــكــلــي )غــنــيــوة(، 
ــلـــــس« أيـــــوب  ــ ــرابـ ــ وقـــــائـــــد كـــتـــيـــبـــة »ثــــــــــوار طـ
بــوراس، ورئيس جهاز »األمن العام« عماد 
الـــطـــرابـــلـــســـي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــني عن 
مقدمتهم  في  املتقاعد خليفة حفتر،  اللواء 

نجله بلقاسم حفتر.
ــات فــي  ــاعــ ــد انـــفـــجـــر لــــســ ــ ــع قـ ــ ــــوضـ وكــــــــان الـ
ــالــــي، جــــراء  طـــرابـــلـــس فــــي 17 الـــشـــهـــر الــــحــ
مؤيدة  مجموعات  بــني  اندلعت  اشتباكات 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وأخـــــرى تــابــعــة لــرئــيــس 
الحكومة املكلف من البرملان فتحي باشاغا، 
بــعــد وصــولــه إلـــى الــعــاصــمــة. واســتــخــدمــت 
فـــي االشـــتـــبـــاكـــات أســلــحــة رشـــاشـــة خفيفة 
ومــتــوســطــة، وانــدلــعــت فــي مــنــاطــق متفرقة 
مـــــــن طــــــرابــــــلــــــس، خـــــصـــــوصـــــا املـــــنـــــصـــــورة 
القريبتني من مقر  الثاثاء«  وجزيرة سوق 
كتيبة »الـــنـــواصـــي«، الــتــي أعــلــنــت، وقــتــهــا، 

استعدادها لتقديم الدعم لباشاغا.

طــالــبــا عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن »الــتــجــمــيــد من 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــأديـــبـــيـــة الـــتـــي ال يـــحـــق ألحـــد 
اتخاذها غير مقتدى الصدر نفسه«. وأضاف 
أنــهــا »ال تعني الــطــرد مــن الــتــيــار الــصــدري، 
ألن الــتــيــار لــيــس حــزبــا يتعامل مــع أنــصــاره 
ــنـــي  ــكــــري وديـ ــار فــ ــيــ ــــو تــ ــــل هـ كـــمـــنـــتـــســـبـــني، بـ
لتعليمات  املخالف  يبقى  لذلك  واجتماعي، 
ــّرد مــــن عــنــوانــه  ــ ــجـ ــ ــا، لـــكـــن ُيـ ــ ــدريـ ــ الــــصــــدر صـ

الوظيفي داخل التيار«.
وعن أسباب التجميد، أشار املصدر إلى أنها 
أو استغال  املــالــي،  عــادة بالفساد  »مرتبطة 
في  التيار  باسم  والتحدث  والسلطة  النفوذ 
كأن  أخاقية،  ألســبــاب  أو  قضايا شخصية، 
تصدر عن بعض أعضاء التيار ألفاظ نابية 

دعاء العيساوي وعواد العوادي وغيرهما«. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط الــســيــاســي الحالي 
والقيادي السابق في »التيار الصدري« غيث 
»الــعــربــي  الــتــمــيــمــي، فـــي تــعــلــيــق مــقــتــضــب لـــ
كان معمواًل  التجميد  »أسلوب  إن  الجديد«، 
بــه فــي حــقــبــة املــرجــع مــحــمــد صــــادق الــصــدر 
ــد مــقــتــدى الـــصـــدر(، وقـــد خــضــع مقتدى  )والــ
الـــصـــدر نــفــســه إلـــى هـــذه الــعــقــوبــة مـــن والـــده 

ومنعه من دخول مكتبه الخاص«.
الــصــدري«  »التيار  فــي  العضو  اعتبر  بـــدوره، 
عن مدينة البصرة عمار الفتاوي، في حديث 
القوى  أكثر  »التيار  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
السياسية انضباطا لوجود مبدأ الرقابة من 
الداخل لديه«. ولفت إلى أن »الصدر ال يستثني 
أحـــــدًا مـــن الـــعـــقـــوبـــة«، مــعــتــبــرًا أن »الــتــجــمــيــد 
مــصــطــلــح يــخــتــص بـــه الــتــيــار الـــصـــدري دون 
غــيــره، واإلجـــــراء هــو عــقــائــدي أكــثــر مــن كونه 
ــيـــل أن غــالــبــيــة  تــنــفــيــذيــا، والـــدلـ ســيــاســيــا أو 
تنتهي  باملقربني  الخاصة  التجميد  بيانات 

عاقب إلى التوجه نحو العبادة«.
ُ
بدعوة امل

بدوره، قال املحلل السياسي عبد الله الركابي 
إن »الصدر يتفّرد بكونه يسيطر على كامل 
تياره، على عكس غيره، حيث عادة ما تكون 
املــســؤولــيــات الحزبية مــوزعــة على عــدد من 
الــــقــــادة«. وأضـــــاف فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن »الــتــيــار الـــصـــدري يــتــعــامــل مع 
وروحانيا  زعيما سياسيا  باعتباره  الصدر 
ومــن أصــل ديــنــي أصــيــل، ويــتــوجــب تقديسه 
وتنفيذ طلباته والتزام الطاعة، وبالتالي فإن 
الصدر،  ويخالف  للتيار  ينتمي  شخص  أي 

سيتعرض للتجميد واملعاقبة«.

العملية التركية 
شمال سورية

عزلة قيس 
سعيّد

السبب الثاني في رغبة أردوغان بإعادة مليون 
الجـــئ ســــوري مــن بــــاده إلـــى شــمــال ســوريــة، 
أو املنطقة اآلمــنــة الــتــي يــريــد إنــشــاءهــا هناك 
بــتــوســيــع نــطــاق الــنــفــوذ والــســيــطــرة التركية 
مــع املــعــارضــة فــي الــشــمــال. وكــا السببني، أو 
أردوغــان وحزبه  موقع  نتائجهما، سيعززان 
»العدالة والتنمية« خال االنتخابات التركية 
في صيف العام املقبل، ال سيما في ظل وجود 
احتقان في الشارع التركي من طول أمد األزمة 
السورية وبقاء الاجئني السوريني في الباد، 
وأيضا ما سببته الحرب من تهديدات أمنية 

على الحدود.
وفــي حــني وجـــدت حكومة أردوغــــان فــي طلب 
كـــل مـــن فــنــلــنــدا والـــســـويـــد االنـــضـــمـــام لحلف 
شمال األطلسي فرصة لبازار سياسي جديد 
قد تستخدمه على طاولة التفاوض لتكريس 
وفــــرض املــنــطــقــة اآلمـــنـــة قــبــل إعـــطـــاء املــوافــقــة 
على انضمام البلدين، تبدو العملية بانتظار 

إلى  للوصول  بها  املعنية  اللجان  وتشكيل 
استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022 العتماد 
االنتخابات  إلى  الجديد، وصــواًل  الدستور 
ديسمبر/كانون   17 في  املقررة  التشريعية 

األول املقبل« بحسب بيان للخارجية.
الــلــجــنــة  ــيـــس  الـــرئـــاســـة وال رئـ تــكــشــف  وال 
االســتــشــاريــة الــعــمــيــد الـــصـــادق بــلــعــيــد، عن 
هـــويـــة املـــشـــاركـــني فـــي هــــذه الــلــجــنــة، وســط 
رفـــض واســــع مـــن املــنــظــمــات االنـــخـــراط في 
تزكية نتائج مسبقة. واكتفى بلعيد بالقول، 
الرسمي  التونسي  للتلفزيون  تصريح  في 
ــيـــرًا: »نــعــمــل بــمــن حـــضـــر«، فـــي حـــني أنــه  أخـ
لــــن يــحــضــر أحــــــد، عـــلـــى األقــــــل فــــي الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة، مــا يعني أنــه سيكتب دســتــورًا 
بــمــفــرده أو مـــع املــتــخــصــصــني املــقــربــني من 

الرئيس.
وتــتــوغــل تـــونـــس كـــل يــــوم أكـــثـــر فــأكــثــر في 
الجزائري  الرئيس  الذي وصفه  النفق،  هذا 
عبد املجيد تبون باملأزق. وقال، أمس األول 
ــاق مــــع إيــطــالــيــا  ــفــ ــم االتــ ــ ــه »تـ ــ الـــخـــمـــيـــس، إنـ
ــأزق  عــلــى مــســاعــدة تــونــس لــلــخــروج مــن املـ

غازي عنتاب ـ عماد كركص

تؤكد النتائج التي خرج بها مجلس 
األمن القومي التركي، مساء أول من 
الرئيس  حكومة  أن  الخميس،  أمــس 
رجب طيب أردوغان قد أخذت الضوء األخضر 
مــــن كـــافـــة الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لــتــنــفــيــذ عــمــل 
عسكري في شمال وشرق سورية. لكن موعد 
إطــاق هــذه العملية ال يبدو أنــه بــات نهائيا، 
فــي ظــل رفـــض دولــــي لــهــا، وهـــو مــا قــد يكون 
الحكومة  تصريحات  حــدة  خفض  فــي  سببا 
في  العسكرية  بالعملية  البدء  حيال  التركية 

اليومني املاضيني.
لأمن  ملّحة  حــاجــة  العملية  أن  تركيا  وتـــرى 
بــحــمــايــة  يــتــعــلــق  األول  لـــســـبـــبـــني؛  ــقــــومــــي،  الــ
حدودها الجنوبية واملحاذية لسورية في ظل 
»قوات  وتحديدًا  الكردية  املجموعات  انتشار 
ــد(، فــيــمــا يكمن  ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــسـ

تونس ـ وليد التليلي

الجزائري  الرئيس  تصريح  ُيظهر 
ــرورة  ــ ــبــــون عــــن ضــ ــيـــد تــ ــبـــد املـــجـ عـ
من  الــخــروج  على  تونس  مساعدة 
املـــــأزق الــــذي تــمــر بــــه، لــتــعــود إلــــى الــطــريــق 
الديمقراطي، تزايد عزلة الرئيس التونسي 
ــة إلــى  ــافـ قــيــس ســعــّيــد الـــخـــارجـــيـــة، بـــاإلضـ
ــلـــيـــة. وشـــــدد األمـــــني الـــعـــام لــاتــحــاد  الـــداخـ
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس 
في  املــشــاركــة  منظمته  رفــض  على  الجمعة 
الـــحـــوار الــــذي دعـــا إلــيــه ســعــّيــد فــي اللجنة 
جمهورية  لبناء  شكلها  التي  االستشارية 
افتتاح  خــال  الطبوبي،  واستنكر  جــديــدة. 
أعـــمـــال اجــتــمــاع الــهــيــئــة اإلداريــــــة الــوطــنــيــة 
التــحــاد الــشــغــل، إدراج اســمــه فــي املــرســوم 
الرئاسي املتعلق باللجنة االستشارية، رغم 
ــــدار املـــرســـوم.  رفـــض االتـــحـــاد الــســابــق إلصـ
ــال الـــطـــبـــوبـــي إن »مــــوقــــف االتــــحــــاد مــن  ــ وقــ
ــوار ثـــابـــت ولــــم يــتــغــيــر«، مــوضــحــا أن  الــــحــ
الشغل سيبحث مع خبراء مشروعا  اتحاد 
اقـــتـــصـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، وكـــذلـــك مــشــروع 
إصــــاحــــات ســيــاســيــة، وســيــعــرضــهــا على 
التونسيني. ويلمح هذا األمر إلى أن االتحاد 
ســيــطــرح مـــشـــروعـــه املــســتــقــل عـــن مــشــروع 
الـــرئـــاســـة، بــمــا يــفــيــد أن الـــهـــوة تــتــســع بني 
الطرفني، وأن الباد ستكون أمام متغيرات 

جديدة.
ولـــم يــفــهــم الــطــبــوبــي كــيــف أدرج اســمــه في 
االستشارية،  اللجنة  فــي  املــشــاركــني  قائمة 
وكذلك عمداء كليات الحقوق الذين وجدوا 
أسماءهم في املرسوم الرئاسي، رغم بيانات 
بــرفــض املــشــاركــة فــيــهــا، وكــــأن الــرئــاســة ال 
فــي طــريــق مستقيم ال  أحـــدًا وتسير  تسمع 

يلتفت ألي مؤثر خارجي.
ــر الــخــارجــيــة عــثــمــان الــجــرنــدي  ــ ــــان وزيـ وكـ
قـــال إن خــريــطــة الــطــريــق الــتــي أعــلــن عنها 
نحو  طبيعي  بشكل  »ســائــرة  سعّيد  قيس 
ــــال إجـــابـــتـــه عــلــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ«. وأضــــــــاف، خـ
بــعــض اســـتـــفـــســـارات الــجــالــيــة املــقــيــمــة في 
السياسي  املــســار  غينيا االســتــوائــيــة حــول 
أن »مختلف  املاضي،  الخميس  في تونس، 
محطات هذه الخريطة تم تحديد رزنامتها 

مــوافــقــة مـــن واشــنــطــن الــتــي ال تــــزال تتحفظ 
ــاة »خــبــر  ــنـ عــلــيــهــا حـــتـــى الـــســـاعـــة. وذكـــــــرت قـ
تورك« التركية، أمس الجمعة، أن 90 في املائة 
التركية  العسكرية  للعملية  التحضيرات  من 
أردوغـــان،  قــرار  ينتظر  اكتملت، وإطاقها  قــد 
في  األولـــى ستنحصر  مرحلتها  أن  موضحة 
الفرات وستكون تحديدًا في منطقة تل  غرب 
رفعت، وأضافت أن األهداف الاحقة هي عني 
عيسى ومــنــبــج، فــوضــع منطقة شــرق الــفــرات 
يــزال معقدًا ويحتاج لتحضيرات ولقاءات  ال 
سياسية. وكان مجلس األمن القومي التركي 
قد أكد، إثر اجتماعه مساء الخميس برئاسة 
الجارية  العسكرية  »العمليات  أن  ــان،  ــ أردوغـ
حاليا على الحدود الجنوبية للباد واألخرى 
نفذ، ضـــرورة لــأمــن الــقــومــي، وأنها 

ُ
الــتــي ست

ــوار«. وشـــدد  ــ ــجـ ــ الـ ال تــســتــهــدف ســـيـــادة دول 
املــجــلــس، وفــق بــيــان، على أن »أنــقــرة التزمت 
ــا بـــــروح وقــــانــــون الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة،  ــمـ دائـ
املــســؤولــيــة والـــصـــدق نفسيهما من  وتــنــتــظــر 
ــوة لــلــدول  حــلــفــائــهــا«، وأضـــــاف: »وجــهــنــا دعــ
الــتــي تنتهك الــقــانــون الــدولــي بــدعــم اإلرهـــاب 
االعــتــبــار  بــعــني  واألخــــذ  عــن موقفها  للتخلي 
مـــخـــاوف تــركــيــا األمـــنـــيـــة«. وأوضــــــح الــبــيــان 
ــنــفــذ عــلــى الـــحـــدود 

ُ
أن »الــعــمــلــيــات الـــتـــي ســت

اإلرهـــاب  مــن  املنطقة  لتطهير  هــي  الجنوبية 

الديمقراطي،  للطريق  به وتعود  تمر  الــذي 
ونــفــس الــشــيء بالنسبة إلـــى لــيــبــيــا«. وفــي 
ــي  ـــحـــاد األوروبــ

ّ
ــه، أكـــد سفير اإلت الــيــوم ذاتــ

 »برملانيني 
ّ
أن كــورنــارو،  مــاركــوس  بتونس 

أوروبـــّيـــني زاروا تــونــس مـــؤخـــرًا، يــدعــمــون 
ــــى الـــنـــظـــام الــــّدســــتــــوري«  ــــودة ســـريـــعـــة إلـ عــ
الفاعلني   

ّ
كــل بشأنه  وتــشــاور  ناقشه  ي 

ّ
الـــذ

ــــوال سامة  وال تــســتــهــدف بـــأي حـــال مــن األحـ
الــجــوار«. لكن مــصــدرًا إعاميا  وســيــادة دول 
تــركــيــا مــقــربــا مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، كشف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن مــعــلــومــات تسربت  لـــ
ــتـــركـــي مـــولـــود  ــاء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ ــقـ عــــن لـ
أميركيني خال  أوغــلــو، بمسؤولني  جـــاووش 
زيارته األخيرة للواليات املتحدة، وأشار إلى 
أن الــوزيــر الــتــركــي »طــلــب املــوافــقــة األميركية 
لكنه القى رفضا  العملية،  بتنفيذ  البدء  على 
املسؤولني  أن  املصدر  وذكــر  قاطعا«.  أميركيا 
ــاووش أغــلــو  ــ ــتـــرحـــوا عــلــى جــ األمــيــركــيــني »اقـ
دخول األتراك إلى مناطق أخرى من دون قتال، 
وذلــــك إلنــشــاء املــنــطــقــة اآلمــنــة عليها وإعــــادة 
الــاجــئــني الــســوريــني إلــيــهــا، غــيــر أن املــقــتــرح 
قــوبــل بــرفــض تـــركـــي«. ولــفــت املــصــدر إلـــى أن 
»تركيا ألقت الكرة في امللعب الدولي والغربي 
التبعات سياسيا«، مشيرًا  بانتظار استثمار 
أنـــقـــرة عــلــى تــنــفــيــذ العملية  ــرار  ــ إلـــى أن »إصــ
نتائجه  ستكون  األميركية،  املوافقة  دون  من 
كارثية على أردوغان، ألن الحسابات مختلفة، 
بــيــد  حـــالـــيـــا  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أن  ســيــمــا  ال 
عليه  كــان  عما  يختلف  وهـــذا  الديمقراطيني، 

في عهد الجمهوريني«.
من جهته، رأى الصحافي واملحلل السياسي 
العسكرية  العملية  أن  غــونــاي  هشام  التركي 
الحكومة  قبل  من  لها  التحضير  التي يجري 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــة وخـ ــيـ ــلـ ــاد ســـيـــاســـيـــة، داخـ ــعــ لـــهـــا أبــ
ــح فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأوضـ
أن »حـــكـــومـــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة اســتــثــمــرت 
العمليات السابقة بشمال سورية في الدعاية 
االنتخابات  في  األصـــوات  لكسب  االنتخابية 
ــن مـــقـــبـــلـــون عــلــى  ــحــ املـــخـــتـــلـــفـــة املــــاضــــيــــة، ونــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي الـــعـــام املــقــبــل، ويــريــد 
تحريك  الحالية  وحكومته  والتنمية  العدالة 
لكسب  الــشــارع  فــي  التركية  القومية  املشاعر 
األصــوات«. أما األبعاد الخارجية، فيلخصها 
»منع قيام كيان كردي على الحدود  غوناي بـ
التركي من  القومي  األمــن  تركيا وحماية  مــع 
ذلـــك«. وأشـــار غــونــاي إلــى أن »أنــقــرة سيطرت 
سورية  بشمال  السابقة  العمليات  خــال  مــن 
الــيــوم تحت نــفــوذهــا مع  على مــســاحــات تقع 
ــد تـــوســـيـــع هـــذه  ــريــ ــة، وتــ املـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
املــنــاطــق مــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات 
ــدات  ــ ــــوحـ ــدة ال تــــــــزال تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ ــ ــديـ ــ جـ
الكردية، وذلك لوصل املناطق بعضها ببعض 
وإقــامــة منطقة آمنة فــي شمال ســوريــة يعود 

إليها الاجئون من تركيا«.
وحـــــــول الـــــظـــــروف الــــدولــــيــــة املـــحـــيـــطـــة بـــهـــذه 
الــتــطــورات، لفت غــونــاي إلــى أن »إدارة بايدن 
تـــبـــدو أكـــثـــر حـــزمـــا مـــن ســابــقــتــهــا لــجــهــة عــدم 
»لــدى  أن  إلــى  العملية«، مشيرًا  على  املــوافــقــة 
أردوغان وحكومته ورقة املوافقة على انضمام 
رجح  لكنه  بها«،  للمساومة  والسويد  فنلندا 
أن »يــنــتــهــي األمـــر بــحــلــول وســطــيــة مــن خــال 
لجوء أردوغــان للقيام بعمل محدود النطاق، 

وليس واسعا على غرار العمليات السابقة«.
أمـــا الــقــيــادي فــي املــعــارضــة الــســوريــة العميد 
»العربي  مع  في حديث  فأشار  فاتح حسون، 
ــرار الــرئــيــســي بتنفيذ  ــقـ الــجــديــد«، إلـــى أن »الـ
الــعــمــلــيــة حــصــلــت عــلــيــه الــحــكــومــة مـــن خــال 
مــوافــقــة مــجــلــس األمــــن الــقــومــي الــتــركــي، ومــا 
ــن قــبــل  ــ ــة الـــصـــفـــر مـ ــاعــ ــو تـــقـــريـــر ســ ــ ـــى هـ

ّ
تـــبـــق

ــريـــني«. غـــيـــر أن حــســون  ــكـ ــعـــسـ املــــســــؤولــــني الـ
رجــــح أن »يــتــمــهــل أردوغــــــــان فـــي قـــــرار الــبــدء 
واشنطن  مــن  مــوافــقــة  سحب  لحني  بالعملية 
وجود  تهديد  بذريعة  العملية  تعارض  التي 
على  والتأثير  الشمال،  في  األميركية  الــقــوات 
مكافحة تنظيم داعش في شرق الباد، وهي 
ــاءات واهـــيـــة«. ولــفــت املــتــحــدث نفسه إلــى  ــ ادعـ
روسيا  ملوافقة  تحتاج  التركية  »الحكومة  أن 
ــا، نـــظـــرًا لــانــتــشــار الـــروســـي فـــي بعض  أيـــضـ
الــتــي تستهدف قـــوات أنــقــرة دخولها  املــواقــع 
قــوات »الجيش  أن  املقبلة«، وأكــد  العملية  في 
الوطني« التابعة للمعارضة والقوى الثورية 
إلــى جانب  العملية  لبدء  وجــاهــزة  »مستعدة 
الــقــوات الــتــركــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »املــعــارضــة 
مصالح  مــن  تحققه  ملــا  العملية  هـــذه  تنتظر 

مشتركة لها ولتركيا على حد سواء«.

 لـــقـــاءات 
ّ
ــال إن ــ فـــي املــجــتــمــع الــتــونــســي. وقـ

هــــــؤالء الـــبـــرملـــانـــيـــني األوروبـــــــّيـــــــني، شــمــلــت 
الـــطـــبـــوبـــي، ورئــــيــــس االتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
التقليدية  للصناعة والتجارة والّصناعات 
ســمــيــر مـــاجـــول، ورئــيــس الــنــقــابــة الوطنية 
لــلــصــحــافــيــني الــتــونــســيــني مــحــمــد يــاســني 
ــــي، ورئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــاصـ ــجـ ــ الـ
ــتـــعـــذيـــب فـــتـــحـــي الــــجــــراي،  ــايـــة مــــن الـ ــلـــوقـ لـ
ورئيس الهيئة العليا املستقلة لانتخابات 
للهيئة  املنّسق  والّرئيس  بوعسكر،  فــاروق 
الــوطــنــّيــة االســتــشــاريــة مــن أجـــل جمهورّية 
 
ّ
جــديــدة الــّصــادق بلعيد. وبــنّي كــورنــارو أن

املــحــادثــات »رّكــــزت عــلــى قــضــايــا تــهــّم دولــة 
املتتالية  ــقـــرارات  الـ منها  خــاّصــة  الــقــانــون، 
 مجلس 

ّ
 املــؤّســســات الــّدســتــوريــة وحــل

ّ
لحل

بتجميع  صلة 
ّ
املت واملخاطر  الشعب،  نــواب 

الّسلطات«. وأشار إلى أنه »تّم التعبير عن 
الّسلطات  تجميع  إزاء  املخاوف  من  الكثير 
فــــي يــــد شـــخـــص واحـــــــد )رئــــيــــس الـــــّدولـــــة( 
ل تهديدًا 

ّ
واالنحراف بالسلطة، وهو ما يمث

للباد«.  الــّدســتــوريــة  للمكتسبات  حقيقيا 
الّديمقراطي  إلــى الوضع   »الــعــودة 

ّ
أن وأّكــد 

في أقرب اآلجال، وعودة النشاط البرملاني، 
ـــات مــفــصــلــّيــة بــالــنــســبــة إلـــى 

ّ
ــط ـــل مـــحـ

ّ
يـــمـــث

تونس«. وشّدد على وجوب »املحافظة على 
تــرســيــخ الــّديــمــقــراطــيــة فــي الــبــاد واحــتــرام 
 
ّ
ه أّكد أن

ّ
دولة القانون والدستور أيضا«، لكن

»االتحاد األوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا 
للشعب التونسي«.

وأكــــد املــحــلــل الــســيــاســي أيــمــن الــبــوغــانــمــي، 
ــد«، أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ ــح لـ ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
»املــشــكــل ينقسم إلـــى عـــدة مــســتــويــات. أواًل 
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري باعتبار  املــســتــوى 
أنــنــا بــلــد يعيش خـــارج الــدســتــور واآللــيــات 
األزمــات.  الخروج من  الديمقراطية وأعــراف 
ــذه الــحــالــة يــبــقــى هــنــاك حــان،  وفـــي مــثــل هـ
القوة وفيه يفرض الطرف األقــوى ما يشاء 
بــاســتــخــدام الــعــنــف، وهـــذا غير مــطــروح في 
تـــونـــس، والـــثـــانـــي يــكــمــن فـــي الــــحــــوار، لكن 
رئيس الجمهورية ليس رجل حوار، ودليل 
ألف  قــرابــة  الحكم، بعد  أنــه منذ توليه  ذلــك 
يــوم، لم يــدل بتصريح للصحافة، فــإذا كان 
ال يــتــحــاور مـــع الــصــحــافــيــني فــمــا بــالــك مع 
»تونس  أن  واعتبر  السياسيني«.  خصومه 
اليوم وقعت في فخ وال تعلم كيف ستخرج 
مـــنـــه«. وتـــابـــع الــبــوغــانــمــي أن »الـــحـــوار في 
شــكــلــه الــحــالــي لــيــس بـــحـــوار، بـــل هـــو ورقـــة 
ــرور بـــقـــوة«. وأضـــاف:  تـــوت إلخــفــاء عـــري املــ
»نــحــن فــي حــالــة مـــرور بــقــوة، وهـــو يحتاج 
إلــى مسوغات ومــبــررات تــحــاول أن تضفي 
وافقت  أطــرافــا  أن »هناك  املشروعية«. وبــني 
املــعــنــي  الـــــورقـــــة، إال أن  تـــوفـــيـــر هـــــذه  عـــلـــى 
بهذه املــبــررات )الــرئــيــس( يرفض أن يعطي 
ــذه األطـــــراف )مــســانــديــه( املــســاهــمــة الــتــي  هـ
يطلبونها، حتى ترتاح ضمائرهم، أو لرفع 
الحرج مع مناصريهم، ومجابهة العالم بما 
يقومون به لشرعنة الخروج على الدستور 
والقانون«. وبنّي البوغانمي أن »أسباب ذلك 
الــتــي تحتاج  الــرئــيــس  تــعــود ربــمــا لطبيعة 
وهناك  سياسيا.  منه  أكــثــر  نفسيا   

ً
تحليا

أن  اعتبار  املفرطة، على  الطهرانية  نوع من 
مشروعه سيحل كل املشاكل. ومع اصطدامه 
بــالــواقــع، فـــإن تــفــكــيــره يــنــصــب عــلــى تغيير 
الواقع بدل تغيير أفكاره«. وقــال إن »تطور 
نتصور  كنا  ألننا  مفاجئ،  الــجــزائــر  موقف 
أنــهــا داعـــمـــة لــنــظــام ســعــيــد، وكـــانـــت وفـــرت 
دعما ماليا نهاية العام املاضي. لكن موقف 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري املــفــاجــئ يـــؤكـــد تــزايــد 
العزلة الخارجية للرئيس والباد في الوقت 

ذاته، باإلضافة إلى تزايد عزلته الداخلية«.

الصدر ال يستثني أحدًا من العقوبة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أكد تبون ضرورة مساعدة تونس للخروج من مأزقها

تشارك قوات المعارضة في العملية إلى جانب القوات التركية )حسام حاج عمر/األناضول(

يبدو أن أنقرة مصّرة 
على قرار شن عملية 
عسكرية في شمال 

سورية، بهدف 
إقامة منطقة آمنة 
هناك إلعادة الالجئين 
السوريين في تركيا، 
وهي تنتظر، وفق 

ما يظهر، اللحظة 
المناسبة، في ظل 

الرفض الدولي 
للخطوة، وال سيما 

من قبل الواليات 
المتحدة

تمسك األمين العام لالتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي برفضه 
المشاركة في اللجنة االستشارية التي شكلها الرئيس التونسي قيس 

سعيّد، الذي تزايدت عزلته الخارجية
تقريرالحدث

انتظار ساعة الصفر... 
والبداية من غرب الفرات

ضغوط جزائرية 
وأوروبية الستعادة تونس 

المسار الديمقراطي

ليبياتقرير

تعزيز 
المعارضة

قال القيادي في المعارضة 
السورية العميد فاتح 
حسون، إنه »في ظل 

الظروف الميدانية 
واإلقليمية والدولية الحالية، 
ستكون أي عملية في إدلب 

صعبة، أما في الشمال 
والشمال الشرقي من 

سورية، فاإلمكانية متاحة 
لتوسيع سيطرة المعارضة 
كون ذلك سيكون بدعم 

ومساندة تركيين«.

تبدو إدارة بايدن حازمة 
لجهة عدم الموافقة 

على العملية

أيمن البوغانمي: 
رئيس الجمهورية 

ليس رجل حوار

قناة تركية: 90 في المائة 
من التحضيرات للعملية 

اكتملت

تصل العقوبة إلى 
حد مالزمة المعاَقب 

المنزل لعام أو أكثر

أكدت وزارة الدفاع 
أنها ستتعامل بكل حزم 

مع التهديدات

ألمح الطبوبي إلى أن 
اتحاد الشغل سيطرح 

مشروعه المستقل

يستخدم زعيم »التيار 
الصدري«، مقتدى 

الصدر، عقوبة »التجميد« 
ضد أعضاء التيار الذين 
تبدر منهم تصرفات ال 

تتماشى مع نهج األخير

توتر الوضع 
في العاصمة الليبية 

لساعات، مع »تحشيد« 
آمر إدارة االستخبارات 

العسكرية المقال اللواء 
أسامة الجويلي في 

غرب طرابلس
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تركيا للسويد وفنلندا: 
وقف دعم اإلرهاب 

مقابل األطلسي

اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
أمس الجمعة، أن »تركيا تتوقع من 
ــراءات  ــ الــســويــد وفــنــلــنــدا اتـــخـــاذ إجـ
مـــــلـــــمـــــوســـــة« ووقـــــــــــــف مــــــــا تـــصـــفـــه 
اإلرهــابــيــة«،  الجماعات  بـ«دعمهما 
حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها 
عـــلـــى انــضــمــامــهــمــا لــحــلــف شــمــال 
ــاووش أوغـــلـــو  ــ ــ ــال جـ ــ ــلـــســـي. وقــ األطـ
في مؤتمر صحافي: »يتعّي اتخاذ 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــوة مـــلـــمـــوســـة فـ ــطــ خــ
بمخاوف تركيا. يجب على البلدين 

قدم لإلرهاب«.
ُ
قطع الدعم امل

)رويترز(

رئاسيات البرازيل: لوال 
يتصّدر االستطالعات

األسبق  البرازيلي  الرئيس  يواصل 
لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـــــوال دا ســيــلــفــا 
التصويت  نــوايــا  فــي  تــقــدم  تحقيق 
لالنتخابات الرئاسية املقررة في 2 
وأفاد  املقبل.  األول  أكتوبر/تشرين 
مــعــهــد »داتـــافـــولـــيـــا« الســتــطــالعــات 
الرأي، مساء أول من أمس الخميس، 
بأن 48 في املائة من البرازيليي قد 
يــصــوتــون لــلــوال، فــي مقابل 27 في 

املائة لبولسونارو. 
)فرانس برس(

حاكم هونغ كونغ 
يزور بكين

يــتــوجــه زعــيــم هــونــغ كــونــغ العتيد 
لـــي إلـــى الــعــاصــمــة الصينية  جـــون 
ــدًا األحـــــــد، لـــقـــبـــول خــطــاب  ــ ــكـــي، غـ بـ
ــّر رســـمـــيـــا تــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــب  ــقـ يـ
للمدينة.  التالي  التنفيذي  الرئيس 
وذكــــــرت وســـائـــل اإلعــــــالم املــحــلــيــة، 
أمس الجمعة، بما في ذلك صحيفة 
»ساوث تشاينا مورنينغ بوست«، 
ــقـــي لــي  ــتـ ــلـ ــــع أن يـ ــــوقـ ــتـ ــ أنــــــــه مــــــن املـ
جينبينغ  شــي  الصيني  بالرئيس 
الــزيــارة، كما سيقدم تشكيل  خــالل 

حكومته للموافقة عليها.
)أسوشييتد برس(

اليابان نحو تعزيز 
قدراتها العسكرية

ــة  ــيــــاســ ــلــــســ أظـــــــــهـــــــــرت مـــــــــســـــــــودة لــ
ــــس  ــــــــشــــــــرت أمــ

ُ
االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، ن

الــجــمــعــة، أن الـــيـــابـــان تـــهـــدف إلــى 
أن »تـــعـــزز بــشــكــل كــبــيــر« قــدراتــهــا 
املسؤولون  يخشى  إذ  العسكرية، 
مـــن أن الـــغـــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا 
ــدم اســـتـــقـــرار في  ــى عــ ــد يـــــؤدي إلــ قـ
شرق آسيا. وتعهد رئيس الوزراء 
ــدا، خـــــــالل لـــقـــائـــه  ــيــ ــيــــشــ ــيــــو كــ فــــومــ
بالرئيس األميركي جو بايدن يوم 
االثــنــي املــاضــي، »بـــزيـــادة كبيرة« 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع الــيــابــانــيــة. 
واملسودة، وهي مخطط اقتصادي 
طويل األجــل يتم تحديثه سنويا، 
ــاق،  ــفـ ال تـــقـــدم تــفــاصــيــل حــــول اإلنـ
األولـــى »كانت  للمرة  لكنها ذكــرت 
هــنــاك مـــحـــاوالت مــن جــانــب واحــد 
ـــن بــالــقــوة  ــراهـ لــتــغــيــيــر الــــوضــــع الــ
فـــي شــــرق آســـيـــا، مـــا يــجــعــل األمـــن 

اإلقليمي أكثر تدهورًا«.
)رويترز(

أستراليا لتطويق التمدد 
الصيني

ــــس الــجــمــعــة،  ــا، أمــ ــيــ ــرالــ ــتــ ــت أســ ــ دعــ
ــادئ إلــى  ــهــ دول جـــنـــوب املــحــيــط الــ
صــّد مــحــاوالت الصي التي تسعى 
لتوسيع  املنطقة  دول  مــن  لــلــتــقــّرب 
سيطرتها في مجال األمن. وتوجهت 
بيني  األسترالية  الخارجية  وزيــرة 
وونغ )الصورة( إلى فيجي في أول 
زيارة رسمية، الخميس، سعيا إلى 
جذب الدول الجزرية، بعدما فاجأت 
ــزر ســـلـــيـــمـــان أســـتـــرالـــيـــا الــشــهــر  ــ جــ
املــــاضــــي بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة أمــنــيــة 
واسعة مع الصي. وقالت وونغ في 
سوفا عاصمة فيجي: »عبرنا علنا 
عــن مــخــاوفــنــا بــشــأن هـــذه الصفقة 

األمنية«. 
)فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

في 27 مايو/ أيار 1997، عّبرت صورة التقطت 
فــي بــاريــس ضــمــت رؤســــاء روســيــا بــوريــس 
يــلــتــســي، وفــرنــســا جـــاك شـــيـــراك، والـــواليـــات 
لحلف  العام  واألمــي  كلينتون،  بيل  املتحدة 
شــمــال األطــلــســي خــافــيــيــر ســـوالنـــا، عـــن أمــل 
بعصر جديد لتعاون غربي-روسي، أو هكذا 
ظنت موسكو. في ذلك اليوم توجت األطراف 
مــفــاوضــات أســابــيــع لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقــيــة 
بــي 27 دولـــة فــي األطــلــســي وروســيــا، عرفت 
»القانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا  بـ
بشأن العالقات والتعاون واألمن املتبادلي«. 
الطرفي ال يعتبران  أن  إلى  الديباجة ذهبت 
معا  سيبنيان  وأنــهــمــا  خــصــمــي،  نفسيهما 
 ودائــمــا عــلــى أســـاس مــبــادئ 

ً
»ســالمــا شــامــال

لن  ولــكــن،  الــتــعــاونــي«.  واألمـــن  الديمقراطية 
يــمــر وقـــت طــويــل قــبــل أن يستعيد الــطــرفــان 
أجـــــواء الـــحـــرب الــــبــــاردة والـــتـــوجـــس وغــيــاب 

الثقة.
ــرب إلـــــى تــلــك  ــ ــ ــاق عـــلـــى مــــبــــادئ أقـ ــ ــفـ ــ قـــــام االتـ
ــا، ومـــن بينها ما  ــ املــنــتــهــجــة فــي غـــرب أوروبــ
األول حول  البند  فــي  األضـــواء  سلطت عليه 
الــشــفــافــيــة كـــأســـاس لـــشـــراكـــة قـــويـــة لــتــعــزيــز 
ــقــــرار فـــي املــنــطــقــة  ــتــ ــعـــاون واألمــــــن واالســ ــتـ الـ
األوروبية. وتأسيسا على تلك املبادئ كانت 
روســـيـــا الــبــاحــثــة عـــن هـــويـــة مـــا بــعــد تفكك 
االتحاد السوفييتي توقع على اتفاقية العمل 
التأسيسي مع الناتو. وشملت من بي أشياء 
أخــرى، تأسيس مجلس بي الناتو وروسيا 
أهــــــــداف ومــــبــــادئ  إلـــــى  ــنــــادًا  ــتــ فــــي 2002 اســ
العالقات  التأسيسي« بشأن  اتفاقية »العمل 
ــن، والــســعــي إلــى  ــ املــشــتــركــة والـــتـــعـــاون واألمــ
إجــراء حــوار سياسي مستمر حول القضايا 
التعاون  وتطوير  مبكرًا  لتحديدها  األمنية، 
الـــعـــمـــلـــي وإجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة عــنــد 

ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ ــ ــاد وزيــ ــ أعــ
بلينكن تصويب بوصلة السياسة الخارجية 
برأيه  التي تشكل  الصي،  باتجاه  األميركية 
ــد عـــلـــى الــنــظــام  ــ »أخــــطــــر تـــهـــديـــد طـــويـــل األمــ
الــدولــي« الــذي تــحــاول إعـــادة تشكيله، وذلــك 
على الرغم من تركه الباب مواربا أمام التعاون 
بلينكن،  خطاب  معينة.  مواضيع  فــي  معها 
املخصص ملهاجمة بكي، والـــذي حــاول فيه 
تــصــحــيــح »زلـــــة لـــســـان« الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ــوان، فــــجــــر غــضــب  ــ ــ ــايـ ــ ــ جـــــو بـــــايـــــدن بــــشــــأن تـ
الصينية،  الخارجية  وزارة  اتــهــام  مــع  بكي، 
أمــــس الــجــمــعــة، وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
»بتشويه سمعة« بكي. وقال املتحدث باسم 
في  ونــبــي،  وانــغ  الصينية  الخارجية  وزارة 
»ينشر  بلينكن  خطاب  إن  صحافي،  مؤتمر 
الصي،  تهديد  ــم 

ّ
وُيــضــخ خاطئة  معلومات 

ل بشؤونها الداخلية، ويشوه صورة 
ّ

ويتدخ
سياساتها الداخلية والخارجية«.

وفـــي خــطــاب حـــول الــصــي ألــقــاه فــي جامعة 
جورج واشنطن، أمس األول الخميس، أعلن 
قوية مع  بــالده تخوض منافسة  أن  بلينكن 
بــكــي هــدفــهــا الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــدولــي 
الوقت نفسه أي رغبة في  الحالي، نافيا في 
خــوض »حــرب بــاردة« جديدة. وقــال بلينكن 
إنـــه وعــلــى الــرغــم مــن الــحــرب الــروســيــة على 
ــر تــهــديــد  ــإن بــكــي تــشــكــل »أخـــطـ ــا فــ ــيـ ــرانـ أوكـ
طويل األمــد على النظام الــدولــي«. وأضــاف: 
ــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لــديــهــا  ــدولـ »الـــصـــي هـــي الـ
ــــي، كــمــا  ــــدولـ نـــيـــة إلعـــــــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الـ
لــديــهــا وبــشــكــل مــتــزايــد الـــقـــوة االقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية 
لـــلـــقـــيـــام بــــــذلــــــك«. وتـــــابـــــع أن »رؤيــــــــــة بــكــي 
الــتــي حافظت  الــكــونــيــة  الــقــيــم  ستبعدنا عــن 
عـــلـــى قـــــدر كـــبـــيـــر مــــن الـــتـــقـــدم الـــعـــاملـــي عــلــى 
الـــ75 املاضية«. ويعتقد بايدن  مــدى األعــوام 

االقتضاء، وأن يركز مجلس الناتو وروسيا 
املشترك.  االهــتــمــام  املــجــاالت ذات  كــافــة  على 
ويــجــب أن يــكــون املــجــلــس مــنــتــدى يــمــكــن أن 
يحرز فيه التعاون بي روسيا وحلف شمال 
األطلسي تقدما. وحــدد االتفاق تشكيل عدد 
في  الــتــعــاون  لتطوير  العمل  مجموعات  مــن 
مكافحة اإلرهــاب وإدارة األزمــات والسيطرة 
ــلــــحــــة، وعـــمـــلـــيـــات حـــفـــظ الـــســـالم،  عـــلـــى األســ
والدفاع  الثقة،  وبناء  الجوي،  املجال  وإدارة 

الصاروخي.
ظلت روســيــا، وخــصــوصــا فــي عهد الرئيس 
الــحــالــي فــالديــمــيــر بـــوتـــي، تــفــســر عــالقــتــهــا 
قــدم وعــودًا  األخير  أن  الغربي على  بالحلف 
ــة،  ــيــ ــدم تـــوســـعـــه نـــحـــو الـــــحـــــدود الــــروســ ــعــ بــ
خــــصــــوصــــا فـــــي الـــــشـــــرق وجـــــنـــــوب الــــشــــرق. 
فـــي املــقــابــل بــقــي األطــلــســي، ومـــراكـــز أبــحــاث 
ودراســات أوروبية، يفندون عدم وجود مثل 
هـــذه الــتــعــهــدات، وخــصــوصــا الــشــفــويــة، في 
و1991.   1990 فــي  أملــانــيــا  توحيد  مباحثات 
ويــســتــنــد الــــرأي الــغــربــي الـــرافـــض الدعــــاءات 
مــوســكــو بــوجــود تــعــهــدات، أو نــصــوص في 
أن األطلسي  إليه تفسر على  املــشــار  االتــفــاق 
ــه بــعــد قــمــة بـــاريـــس في  لـــن يــتــوســع، إلــــى أنــ
مايو/ أيار 1997 بأشهر جرى ضم تشيكيا 
وبولندا واملجر إلى الحلف في قمته املنعقدة 
اإلسبانية  بالعاصمة  أيــلــول  سبتمبر/  فــي 
مــدريــد. لم يحتج الــروس على ذلــك التوسع، 
وواصـــلـــوا تــوقــيــع املــزيــد مــن االتــفــاقــيــات مع 
إن  بــل  1997 و1998.  الــغــربــي طيلة  الــجــانــب 
موسكو افتتحت في 1998 بعثتها لدى مقر 
األطـــلـــســـي فـــي بـــروكـــســـل، واســتــقــبــلــت بعثة 
األخـــيـــر ومــكــتــبــه االســتــعــالمــي فـــي مــوســكــو، 
وصواًل إلى تأسيس »مجلس الناتو-روسيا« 

في 2002.
ــان صــحــيــحــا أم ال  وبــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـ
أن بوتي فاتح بيل كلينتون بشأن انضمام 
روسيا إلى الناتو، فإن التقارب الروسي مع 
بوتي  انتقال  بعيد  تواصل، حتى  األطلسي 
من رئاسة حكومة يلتسي إلى سدة الحكم، 
وخصوصا مع الجانب األميركي في أعقاب 
ما سمي »الحرب على اإلرهاب« بعد هجمات 
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ورغـــم ذلـــك، كــانــت النخبة الــروســيــة محبطة 
وتبدي توجسا كبيرًا حيال األهداف الغربية 
ــغـــرب،  ــة، وعــــمــــوم ســـيـــاســـات الـ ــيـ ــاقـ ــفـ مــــن االتـ
ــبـــعـــض كـــمـــحـــاولـــة احــــتــــواء.  ــتــــي قــــرأهــــا الـ الــ
في  يـــدور  مــا  مبكرًا  استشعر  بنفسه  بــوتــي 

الـــذي كــثــيــرًا مــا يــقــّســم الــعــالــم بــي معسكري 
الــديــمــقــراطــيــات واألنــظــمــة االســتــبــداديــة، أن 
ــقـــول إن  ــا«، ويـ ــمـ ــذا الــعــقــد ســيــكــون »حـــاسـ هــ
»اإلجـــــراءات الــتــي نتخذها فــي الــداخــل ومع 
الدول في أنحاء العالم ستحدد ما إذا كانت 
رؤيـــتـــنـــا املــشــتــركــة لــلــمــســتــقــبــل ســتــتــحــقــق«. 
ووصــــف االســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة »بــثــالث 
وأقــر  وتــنــافــس«.  وتــوافــق،  استثمار،  كلمات: 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي بــوجــود إجــمــاع 
متزايد على أن الواليات املتحدة ال تستطيع 
تــغــيــيــر مــســار الــصــي وطـــمـــوحـــات رئيسها 
ــك »ســـنـــشـــكـــل الــبــيــئــة  ــذلــ ــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، لــ شـ
ز 

ّ
يعز نحو  على  بــكــي،  حــول  االستراتيجية 

لكنه  لنظام دولــي مفتوح وشــامــل«،  رؤيتنا 
أشار إلى أنه »حتى أثناء قيامنا باالستثمار 
بكي  مع  معا  سنعمل  والتنافس،  والتوافق 
ندع  أن  يمكننا  ال  تتداخل مصالحنا.  حيث 
تــفــرقــنــا تمنعنا مــن املضي  الــتــي  الــخــالفــات 
الــتــي تتطلب أن نعمل  قــدمــا فــي األولـــويـــات 
معا لصالح شعوبنا والعالم«. وقــال: »نحن 
الــســيــاســي في  الــنــظــام  إلـــى تغيير  ال نسعى 
الــصــي. مهمتنا هــي أن نثبت مــرة أخــرى أن 
ــه الــتــحــديــات  الــديــمــقــراطــيــة يــمــكــن أن تـــواجـ
ــلـــق الــــفــــرص، وتـــعـــزيـــز الـــكـــرامـــة  ــلـــحـــة، وخـ املـ
الــذيــن  اإلنــســانــيــة. أن املستقبل مــلــك ألولــئــك 

يجري مع تواصل نشر »الدرع الصاروخي« 
ورومانيا،  بلغاريا  ثم  بولندا وتشيكيا،  في 
ــام دول تــعــتــبــرهــا  ــ ــبـــاب مــفــتــوحــا أمـ ــرك الـ ــ وتـ

روسيا عمقا دفاعيا هاما.
االنتكاسة األهم في عالقة الطرفي الغربي 
والـــروســـي جــــاءت مــع اســتــهــداف الكرملي 
جـــورجـــيـــا لــقــطــع طـــريـــق انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
حلف شمال األطلسي، وذلك في أغسطس/ 
انــعــطــافــة  الـــحـــدث  ذلــــك  واعـــتـــبـــر   .2008 آب 
 .1997 التفاقية  مــتــدرج  تجميد  فــي  سلبية 
إلــى دعم  نــظــرت موسكو بتوجس إضــافــي 
الغرب ملا سمي »الــثــورات امللونة« في دول 
الـــجـــوار، كــجــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، وتشجيع 
الديمقراطية في مولدوفا. التجميد الفعلي 
التفاقية العمل التأسيسي جاء بعد تدخل 
عــســكــري روســـي فــي شـــرق أوكــرانــيــا وضــم 
شبه جزيرة القرم في 2014. إذًا، وبعد مرور 

ــا فـــــي خـــطـــاب  ــ ــــضـ ــكــــي أيـ ــا انــــخــــرطــــت بــ ــمــ كــ
اســــتــــفــــزازي بــشــكــل مـــتـــزايـــد وأنـــشـــطـــة مــثــل 
الشعبي  التحرير  جيش  لــطــائــرات  تحليق 
قــــرب تـــايـــوان بــشــكــل شــبــه يـــومـــي«. وأشــــاد 
ــايـــوان بــوصــفــهــا »ديـــمـــقـــراطـــيـــة نــابــضــة  ــتـ بـ
واقـــتـــصـــادًا رائـــــــدًا«، مــشــيــرًا إلــــى أن أمــيــركــا 
الرسمية«  غير  القوية  »عالقتها  ستواصل 
أن  كــرر  لكنه  تزويدها بأسلحة،  بما يشمل 
الواليات املتحدة تعترف ببكي فقط. وقال: 
ــا فـــي الــوضــع  »نــــعــــارض أي تــغــيــيــر أحــــاديــ
استقالل  نــدعــم  ال  الجانبي،  كــال  مــن  القائم 
ــــوان، ونـــتـــوقـــع تـــســـويـــة الـــخـــالفـــات بــي  ــايـ ــ تـ

جانبي املضيق بسبل سلمية«.
أو حــرب  نـــزاع  وقـــال بلينكن: »ال نبحث عــن 
ــلــــى الــــعــــكــــس، نــحــن  بــــــــــاردة جــــــديــــــدة، بـــــل عــ
مــصــمــمــون عــلــى تــجــنــب كــلــيــهــمــا«. وأضــــاف: 
أداء دورهــا  »نحن ال نسعى ملنع الصي مــن 
كقوة كــبــرى، وال ملنع الصي - أو أي دولــة - 
بمصالح  النهوض  أو  اقتصادها  تنمية  من 
النظام  عــن  الــدفــاع  أن  اعتبر  لكنه  شعبها«، 
الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك الــقــانــون واالتــفــاقــيــات 
الــدول  لجميع  املمكن  من  الدولية، »سيجعل 
- بــمــا فــي ذلـــك الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــي - 

التعايش والتعاون«.
وكانت إدارة بايدن وضعت بكي على رأس 
أولوياتها الدولية، من خالل وصفها، مرارًا، 
بأنها منافستها الوحيدة على املدى الطويل 
أن الصي  نــطــاق عــاملــي. وأكــــد بلينكن  عــلــى 
»ستختبر الدبلوماسية األميركية بشكل لم 
إدارة خاصة بالصي  إنشاء  نعهده«، معلنا 
انتهاكات  ومــديــنــا  الــخــارجــيــة،  وزارة  داخـــل 

الصي على صعيد حقوق اإلنسان.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
أمس األول الخميس، عن خبراء في العالقات 
ــة قـــولـــهـــم إن ســيــاســة  ــيــــويــ األمـــيـــركـــيـــة اآلســ
ــن تـــفـــتـــقـــر إلــــــى إجــــــــــــراءات لــتــعــزيــز  ــطــ ــنــ واشــ
ــــول إلـــــى األســـــــــواق اآلســــيــــويــــة. وقــــال  ــــوصـ الـ
محلل الشؤون الصينية في معهد »أميركان 
انتربرايز« ديريك سيسيرز إن »خطاب وزير 
الــخــارجــيــة جــيــد، ألن هـــذه الــوظــيــفــة تتميز 
إدارة  أن  الضوء على  لكنه يسلط  بالتحدث، 
بايدن تفضل الحديث على العمل، األمر الذي 
تركنا في نفس املكان مقابل الصي لسنوات. 
إدارة  تــريــد  قبلها،  اإلدارات  مــن  العديد  مثل 
بايدن أن تبدو صارمة تجاه الصي لكنها ال 

تريد القيام بأي أمر صعب«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فــي صحيفتي  مــقــااًل  النخب، فكتب  صــفــوف 
»روســيــســكــايــا غـــازيـــتـــا« و»نــيــزافــيــســيــمــايــا 
ــا فـــي مطلع  ــيـ غـــازيـــتـــا«، تــحــت عـــنـــوان »روسـ
األلــفــيــة«، ركـــز فــيــه عــلــى أولـــويـــة إعــــادة بناء 

روسيا مجددًا لتكون القوة العظمى.
عــزز توسع حلف شمال األطلسي نحو ضم 
التفيا  ســابــقــا(  )السوفييتية  البلطيق  دول 
توجس  مــن   2004 فــي  وليتوانيا  وإستونيا 
موسكو من السياسات الغربية. فقد كان ذلك 

يؤمنون بالحرية، وأن جميع البلدان ستكون 
حرة في رسم مساراتها الخاصة دون إكراه«.

»اإلكراه املتزايد«  وندد بلينكن في خطابه بـ
تــايــوان، مشددًا  الــصــي على  الـــذي تمارسه 
على أن سياسة واشنطن بشأن هذه القضية 
لــم تتغير. وكـــان بــايــدن أثـــار الــجــدل، خــالل 
مؤتمر صحافي في طوكيو االثني املاضي، 
من خــالل اإلشـــارة إلــى أن الــواليــات املتحدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــدفـــاع عــــن تـــــايـــــوان عــســكــريــا. 
وحــاول بعد ساعات تغيير كالمه من دون 
»الغموض  سياسة   

ّ
إن بقوله  عنه،  التراجع 

الصي.  مع  زالــت سارية  ما  االستراتيجي« 
وقال بلينكن: »في حي لم تتغير سياساتنا، 
فإن ما تغير هو التهديد املتزايد من جانب 
بــكــي«. وأشـــار إلــى مــحــاوالت الــصــي »قطع 
عــالقــات تــايــوان مــع دول فــي أنــحــاء العالم، 
املــشــاركــة فــي منظمات دولــيــة.  ومنعها مــن 

ربــع قــرن على اتفاقية التعاون واألمــن بي 
األطــلــســي وروســــيــــا، تــتــحــدث الـــوقـــائـــع عن 
نفسها في الحرب األوكرانية، حيث يعيش 
الذي  فالناتو  مباشرة.  غير  حربا  الطرفان 
رفض تقديم ضمانات للكرملي بعدم ضم 
أوكــرانــيــا إلــيــه، يــدفــع الــيــوم ببعض قــدراتــه 
مستنقع  إلــى  أوكرانيا  لتحويل  العسكرية 
حــقــيــقــي لـــبـــوتـــي. وبــــعــــد 25 ســــنــــة، تــبــدو 
الـــصـــورة غــيــر مــطــمــئــنــة لــســاســة مــوســكــو، 
فالحلف الغربي لم يعد فقط قرب حدودهم 
ــــع تـــوجـــه فــنــلــنــدا والـــســـويـــد  شــــرقــــا، بــــل ومـ
لــعــضــويــتــه، تـــبـــدو روســـيـــا عــمــلــيــا مــحــاطــة 
أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل غـــزو أوكــرانــيــا. 
فــي املــجــمــل، تــغــيــر الــكــثــيــر طــيــلــة الــســنــوات 
املاضية، فاليوم انتزع الغربيون من بوتي 
ــه عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى قـــــــرارات الــغــرب  ــدرتـ قـ

املشتركة.

جبهة دونباس تحتدم

ــان فــــي أقــــصــــى الـــــشـــــرق. مــن  ــعـ ــقـ مـــهـــمـــتـــان تـ
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  اتهم  جهته، 
زيلينسكي روسيا مساء الخميس بارتكاب 
»إبادة جماعية« في دونباس بشرق البالد. 
التلفزيون  بثه  في خطاب  زيلينسكي  وقــال 
املــحــتــلــي  الــــخــــمــــيــــس، إن »هـــــجـــــوم  مــــســــاء 
ــبـــاس قـــد يــجــعــل املنطقة  الــحــالــيــي فـــي دونـ
خــالــيــة مــن الــســكــان« متهما الـــغـــزاة الـــروس 
بــالــســعــي إلـــــى تـــحـــويـــل ســيــفــيــرودونــتــســك 
 
ّ
ومــدن أخــرى في املنطقة »إلــى رمـــاد«. وحث

الــتــوقــف عــن العبث مــع روسيا  الــغــرب على 
أشــد على موسكو إلنهاء  عــقــوبــات  وفـــرض 
أن  أوكــرانــيــا، مضيفا  فــي  العبثية«  »حربها 
الوحيد  الــســؤال  لكن  بــالده ستظل مستقلة 
بــأي ثمن. وقــال زيلينسكي إن أوكرانيا  هو 
ــــع الـــرئـــيـــس  لـــيـــســـت مــتــحــمــســة لـــلـــتـــحـــدث مـ
الروسي فالديمير بوتي، لكن يتعي عليها 
مــواجــهــة حــقــيــقــة أن هـــذا ســيــكــون ضــروريــا 
على األرجـــح إلنــهــاء الــحــرب. وذكــر فــي كلمة 
أشياء  »هــنــاك  إندونيسية:  بحثية  ملؤسسة 
يــجــب مــنــاقــشــتــهــا مـــع الــزعــيــم الـــروســـي. أنــا 
التحدث  على  حريص  شعبنا  أن  أبلغكم  ال 
إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه«. 
وسأل: »ماذا نريد من هذا االجتماع، نريد أن 
تعود حياتنا، نريد استعادة حياة دولة ذات 

سيادة داخل أراضيها«. 
ــاف زيــلــيــنــســكــي أن الــــقــــوات الــروســيــة  ــ وأضــ
جماعي  »قتل  و  »تهجير«  عمليات  تمارس 
املــدنــيــي« فــي دونــبــاس وتــمــارس »سياسة 
ــــادة جــمــاعــيــة واضـــحـــة تــنــفــذهــا روســـيـــا«.  إبـ
وشّدد على أن »فتح روسيا موانئ أوكرانيا 
بشكل عــاجــل ســيــوقــف ســريــعــا أزمـــة الــغــذاء 
العاملية«. بدورها، ذكرت السفارة األميركية 
فــي كــيــيــف أن »اإلمـــــــدادات الــغــذائــيــة ملاليي 
رهينة  باتت  بالعالم  واملــاليــي  األوكــرانــيــي 

الرئيسي  حّولت روسيا تركيزها 
ــق لــيــســيــتــشــانــســك  ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ عــ
وســيــفــيــرودونــيــتــســك، فــي الــشــرق 
الحرب،  مــن  الحالية  املرحلة  فــي  األوكــرانــي، 
من أجل اإلطباق على الحدود اإلدارية ملنطقة 
دونــــبــــاس، الـــتـــي تـــضـــّم إقــلــيــمــي دونــيــتــســك 
ولـــوغـــانـــســـك. ومــــع انـــــدالع اشــتــبــاكــات على 
ــا عــلــى  ــيــ ــط الـــجـــبـــهـــة، بـــاتـــت روســ طـــريـــق خــ
املدينتي وتحضير قواتها  وشك محاصرة 
لتتوغل بشكل أعمق في منطقة الحرب. في 
املقابل، واصلت القوى الغربية ضغطها في 
مـــوضـــوع حــظــر مـــصـــادر الــطــاقــة الــروســيــة، 
وتقديم املساعدات العسكرية، واتهام روسيا 
بــالــتــســّبــب بــمــجــاعــة عــاملــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
إن  قولها  مطلعة،  مــصــادر  عــن  »بلومبيرغ« 
»االتحاد األوروبــي يــدرس فرض حظر على 
النفط  املنقول بحرًا وإعــفــاء  الــروســي  النفط 
ــرًا«، مــشــّددة عــلــى أن »اإلعـــفـــاء بــرًا  املــنــقــول بــ

سيكون مؤقتا«.
فــي الــشــرق األوكـــرانـــي، أعــلــن االنــفــصــالــيــون 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــهــم  ــا، أمــ ــيــ ــــون لــــروســ ــوالــ ــ املــ
مفترق  تعد  التي  ليمان  بلدة  استولوا على 
طرق مهما في دونباس، وشاهدًا على حدة 
ــاع عن  ــدفــ املــــعــــارك. وذكــــــرت هــيــئــة أركــــــان الــ
األراضي »لجمهورية دونيتسك« االنفصالية 
على حسابها على »تليغرام« إنها »سيطرت 
بشكل كامل« على »كراسني ليمان« )االسم 
القديم لليمان( بفضل وحــدات عسكرية من 
منطقة لوغانسك االنفصالية و»دعم نيران« 
القوات املسلحة الروسية. ولم يعلق الجيش 
ــرانــــي عــلــى ذلـــك.  الـــروســـي أو الــجــيــش األوكــ
وتمهد السيطرة على ليمان الطريق باتجاه 
ســلــوفــيــانــســك ثـــم كـــرامـــاتـــورســـك، مـــع إحـــراز 
تقدم في محاولة تطويق سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان 

ــة«. وطـــالـــبـــت الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ لـــلـــقـــوات الـ
األوكرانية مرة أخرى الغرب الجمعة بمزيد 
ــلــــحــــة. وكـــتـــب مـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـة  مــــن األســ
األوكرانية، ميخايلو بودولياك، في تغريدة 
على »تويتر« أن »بعض الشركاء يتجنبون 
إعطاء األسلحة الالزمة خوفا من التصعيد«. 
وأضــــاف »تــصــعــيــد حــقــا؟ روســيــا تستخدم 
يحرقون  نــوويــة،  غير  أسلحة  أثــقــل  بالفعل 
ــوقــــت ملــنــحــنــا  ــاء ربـــمـــا حـــــان الــ ــيــ ــنــــاس أحــ الــ
)قـــاذفـــات صــواريــخ مــتــعــددة( أم ال آر أس«. 
»رويترز »عن مصادر  نقلت وكالة  بدورها، 

أن »الــجــيــش األمـــيـــركـــي وقــــع اتــفــاقــا لــشــراء 
صواريخ ستينغر بقيمة 687 مليون دوالر 

سترسل إلى أوكرانيا«.
الدفاع األوكرانية أن  بدورها، شــّددت وزارة 
»ال نية لدينا ملهاجمة أراض روسية، ونحن 
ــلـــحـــة الــغــربــيــة  مـــلـــتـــزمـــون بـــاســـتـــخـــدام األسـ
أن »قواتنا  أراضــيــنــا«. وكشفت  عــن  لــلــدفــاع 
مــســتــمــرة فـــي شـــن الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات 
التي تحاول دحرنا شرقي ليمان،  الروسية 
وصد محاوالت القوات الروسية التقدم نحو 
رت 

ّ
بلدة سلوفينسك بإقليم دونباس«. وحذ

ــــخ إســكــنــدر  ــــواريـ ــا صـ ــيــ ــن أن »نـــشـــر روســ مــ
عــلــى حــــدود بــيــالروســيــا يــفــاقــم الــتــهــديــدات 

باستهداف البنية التحتية«.
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  كـــبـــيـــر  مــــســــؤول  وأعــــلــــن 
ــــي واشـــنـــطـــن،  ــاغــــون( فـ ــتــ ــنــ ــبــ األمــــيــــركــــيــــة )الــ
تـــطـــويـــق  يــــــحــــــاول  الـــــــروســـــــي  الــــجــــيــــش  أن 
ــانـــســـك.  ــتـــشـ ــيـ ــيـــسـ ــتــــســــك ولـ ــيــ ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ ســ
وأضاف: »نعتقد أن القوات الروسية تمكنت 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء األكــبــر مــن شمال 
شـــرقـــي ســيــفــيــرودونــتــســك، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار القتال«. وقال رئيس اإلدارة املدنية 

ألكسندر  والعسكرية في سيفيرودونيتسك 
ألفا و13  إنــه مــا زال هناك بــي 12  ستريوك 
ألـــــف شـــخـــص فــــي املـــديـــنـــة الــــتــــي كـــــان عـــدد 
الــحــرب.  قبل  نسمة  ألــف  مئة  يبلغ  سكانها 
من جهة أخرى، أعلن حاكم املنطقة سيرغي 
غايداي، أمس، أن خمسة مدنيي على األقل 
تلوا خالل الساعات الـ24 املاضية في منطقة 

ُ
ق

لــوغــانــســك. وقـــال إن أربــعــة منهم قــتــلــوا في 
بخمسي  أضـــرار  ولحقت  سيفيرودونتسك 
مبنى هناك. وكتب غايداي على »تليغرام«: 
وقف  معنى  سيفيرودونتسك  سكان  »نسي 

إطـــالق الــنــار ملــدة نصف ســاعــة على األقـــل«. 
ونقلت وسائل اإلعالم األوكرانية عنه أن »60 
سيفيرودونتسك  في  املساكن  من  املائة  في 
ُدّمــرت وما بي 85 و90 في املائة من مباني 
املدينة تضررت وستحتاج إلى عملية ترميم 
كــبــيــرة«. وشــــّدد عــلــى أن الــقــوات األوكــرانــيــة 

تدافع بشراسة عن سيفيرودونيتسك.
أن  أمــس،  البريطانية،  الدفاع  وأعلنت وزارة 
آخـــر املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة تشير إلــى 
ســيــطــرة الــقــوات الــبــريــة الــروســيــة عــلــى عــدة 
بلدات في مدينة بوباسنا، شرقي أوكرانيا. 

وذكــــــرت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان االســـتـــخـــبـــارات 
الـــبـــريـــة  الـــــقـــــوات  الــــيــــومــــي، أن  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ
الــروســيــة تسعى حــالــيــا ملــحــاصــرة مدينتي 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك ولـــيـــشـــانـــســـك. وأشـــــار 
تــقــريــر االســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن 
الجنوبية  الروسية  الــقــوات  تجمعات  مهمة 
اآلن احتالل املناطق الجنوبية في أوكرانيا، 
مضيفة أن روســيــا أخــرجــت أخــيــرًا دبــابــات 
من طراز »تي 62« من مخازنها ودفعت بها 
لنطاق عمليات تجمعات القوات الجنوبية، 
موضحا أن هذه الدبابات، التي يعود تاريخ 

ستكون  مــضــت،  عــامــا  لخمسي  تصنيعها 
ــابــــات مــن  ــلــــدبــ ــادة لــ ــ ــــضـ عــــرضــــة ألســـلـــحـــة مـ
 عــن أن وجــودهــا 

ً
الــجــانــب األوكـــرانـــي، فــضــال

املــعــارك يــدل على النقص الذي  في ساحات 
ــتـــاد الــحــديــث  ــا فــــي الـــعـ ــيــ تـــعـــانـــي مـــنـــه روســ

الجاهز للمعارك. 
سياسيا، وصف الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــي، أمــــس، الــضــغــوط عــلــى روســيــا التي 
تمارسها »دول غير صديقة« بأنها بمثابة 
عــــــــدوان. وقــــــال بـــوتـــي خـــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا 
فــي جــلــســة املــجــلــس االقــتــصــادي األوراســــي 
األعلى: »تتضح مزايا دورة االندماج بشكل 
خاص اآلن، في ظل الوضع الدولي الصعب 
الــحــالــي، فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الــعــمــلــي من 
ــدول غــيــر الــصــديــقــة لــنــا«.  جــانــب عـــدد مــن الــ
ورفـــض فــي اتــصــال بــاملــســتــشــار النمساوي 
كــارل نيهامر إلقاء اللوم على روسيا بشأن 
هاتفيا  نيهامر  وبحث  الغذائية.  اإلمــــدادات 
املــلــف األوكـــرانـــي مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طيب أردوغان.
مــن جــانــبــه، اتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي الفروف الغرب بشن »حرب شاملة« 
عـــلـــى بــــــــالده مـــتـــوقـــعـــا أن تـــســـتـــمـــر »لـــوقـــت 
ــروف خــــالل اجـــتـــمـــاع مع  ــ ــال الفــ ــ طــــويــــل«. وقـ
مــســؤولــي مــنــاطــق روســيــة أن »الــغــرب أعلن 
حــربــا شــامــلــة عــلــيــنــا، ضـــد الــعــالــم الــروســي 
بـــأســـره«. كــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أنــهــا ســتــطــرد خمسة مــن مــوظــفــي الــســفــارة 
الـــكـــرواتـــيـــة فـــي مــوســكــو ردًا عــلــى مــطــالــبــة 
السلطات في كرواتيا بعض الدبلوماسيي 
الروس بمغادرة البالد. وذكرت الوزارة أنها 
استدعت السفير الكرواتي توميسالف كار، 
احــتــجــاجــا عــلــى تــقــديــم زغــــرب أســلــحــة إلــى 
أوكرانيا، واتهامها موسكو بارتكاب جرائم 

حرب. 
)العربي الجديد، قنا، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

)Getty( توجه السويد وفنلندا لالنضمام للناتو قّربه جغرافيًا أكثر من روسيا

)Getty/بلينكن: ال نبحث عن نزاع أو حرب باردة جديدة )ألكس وونغ

في ليسيتشانسك، دونباس، حيث تدور أشرس المعارك )أريس ميسينيس/فرانس برس(

األخيرة  األيام  في  تركيزها  مع  تدريجيًا،  األوكرانية  األراضي  ابتالع  محاوالتها  روسيا  تواصل 
على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، في الشرق األوكراني، من أجل السيطرة على 
المقابل،  في  ودونيتسك.  لوغانسك  إقليمي  تضّم  التي  دونباس،  لمنطقة  اإلدارية  الحدود 

اتهم الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، بارتكاب »إبادة جماعية« في دونباس، 
وسط تقدم في ملف حظر النفط الروسي في الغرب من جهة، واستمرار الدعم العسكري 

الغربي، األميركي تحديدًا، للقوات األوكرانية، خصوصًا عبر صواريخ »سيتنغر«
الحدث

روسيا تبتلع أوكرانيا 
بالتدرج

رفض بوتين إلقاء 
اللوم على روسيا بشأن 

اإلمدادات الغذائية

زيلينسكي: روسيا 
ترتكب إبادة جماعية في 

منطقة دونباس

عزز توسع الحلف 
لضم دول البلطيق 

هواجس موسكو

اعتبرت بكين أن بلينكن 
يُضّخم تهديد الصين 

ويتدخل بشؤونها

تغيّر الكثير مع مرور ربع 
قرن على توقيع اتفاقية 

حلف شمال األطلسي 
وروسيا، إذ إن الناتو 

وموسكو يخوضان حربًا 
غير مباشرة في أوكرانيا

وضع وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 
الصين على رأس قائمة 

الدول التي تهدد النظام 
الدولي، لكنه تمسك 

بسياسة الغموض بشأن 
تايوان

الشرق  أقصى  في  بريموريه  منطقة  يمثالن  شيوعيان  نائبان  طالب 
المحلية،  الوطنية  للجمعية  اجتماع  خالل  الجمعة،  أمس  الروسي، 
فيها  يتخذ  التي  األولــى  المرة  وهي  أوكرانيا.  على  الهجوم  بوقف 
نــــواب فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
خــطــوة مــمــاثــلــة، خــصــوصــًا أن 
وخالل  أوكرانيا.  غزو  يؤيد  الحزب 
ليونيد  النائب  نهض  االجــتــمــاع، 
وقال:  )الصورة(  فاسيوكيفيتش 
نطالب  ازدياد،  في  اليتامى  »عدد 
بانسحاب فوري للقوات الروسية«. 
وأيّد النائب الشيوعي اآلخر غينادي 

شولغا كالم زميله.

شيوعيون ضد بوتين

متابعة تقرير

Saturday 28 May 2022 Saturday 28 May 2022
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غوستافو بترو يقترب من رئاسة كولومبيا

اليسار على أبواب السلطة للمرة األولى

طهران تحتج ضد واشنطن

تمنح استطالعات 
الرأي المختلفة بترو 

تقدمًا مريحًا

غــدًا  الكولومبيــون،  يتجــه 
االقتــراع  صناديــق  إلــى  األحــد، 
الجمهوريــة  رئيــس  النتخــاب 
الفــت  تقــدم  وســط  البــاد،  تاريــخ  فــي  الـــ34 
اليســاري  للمرشــح  الــرأي  اســتطاعات  فــي 
غوســتافو بترو، الذي في حال فاز فســيكون 
أول رئيــس يســاري فــي بوغوتــا، بعــد عقــود 
علــى  الوســط  واليمــن  اليمــن  هيمنــة  مــن 
الســلطة. وأيــا تكــن نتيجــة االنتخابــات، فــإن 
أمــام الرئيــس العتيــد للبــاد مهمــات صعبة، 
الــذي شــهد  فــي امللــف االقتصــادي،  تحديــدًا 
تراجعــا فــي واليــة الرئيــس املنتهيــة واليتــه 
 عــن تأثــره بتفشــي وبــاء 

ً
إيفــان دوكــي، فضــا

ويتنافــس  املاضيــن.  العامــن  فــي  كورونــا 
كل  بتــرو،  إلــى  باإلضافــة  االنتخابــات،  فــي 
مــن ســيرجيو فايــاردو ورودولفــو هرنانديز 
وجــون ميلتــون رودريغيــز وإنريكــي غوميــز 
)جميعهــم مــن تيــارات يمينيــة(، وفيديريكــو 
غوتييريــز )مســتقل، لكنــه ُمتهــم بكونــه مــن 
ألفــارو  األســبق  اليمينــي  الرئيــس  مؤيــدي 

أوريبي(.
إجــراء  علــى  الكولومبــي  القانــون  وينــّص 
الرئاســية،  االنتخابــات  مــن  أولــى  دورة 
 50 بنســبة  املرشــحن  أحــد  فــوز  حــال  وفــي 
لــم  حــال  فــي  أمــا  رئيســا،  ُيصبــح  املائــة  فــي 
املائــة،  فــي  الـــ50  أي مرشــح حاجــز  يتجــاوز 
جــرى دورة ثانيــة، مقــررة فــي 19 يونيــو/ 

ُ
فت

واعــدة  بتــرو  فــرص  وتبــدو  املقبــل.  حزيــران 
فــي الــدورة، مــع إجمــاع مؤسســات »ســي أن 
و»إنفايمــر«  و»موســكويتيروس«  ســي« 
و»غوارومو« و»سياغ« و»أتاس إنتل«، في 
اســتطاعاتها التــي أجرتهــا في شــهر مايو/ 
أيــار الحالــي، علــى تصــّدره الئحــة املرشــحن 
الســتة، بنســب تــراوح مــا بــن 35.8 فــي املائــة 
و44.7 في املائة. لكن بترو سيشــهد منافســة 
أقــوى فــي الدورة الثانية، خصوصا إذا تأهل 
أجمعــت  إذ  ملاقاتــه،  هرنانديــز  رودولفــو 
علــى  قــادر  أنــه  علــى  االســتطاع  مؤسســات 
هزيمــة املرشــح اليســاري. أمــا فــي حــال تأهل 
بتــرو  فــوز  فــإن  املتبقــن  املرشــحن  مــن  أي 

سيكون محسوما.
تاريخيــا، يتمتــع اليمــن الكولومبــي بنفــوذ 
كبيــر، ناجــم عــن تماســك مؤسســات النظــام 
الــذي  الكاثوليكيــة،  والكنيســة  والجيــش 
أرســى مفهومــا لتوزيــع الثــروات واألراضــي 
حــركات  نشــوء  فــي  مســاهما  عــادل،  غيــر 
املســلحة  »القــوات  مثــل  يســارية،  تمــّرد 
اليســار  أمــا  )فــارك(.  الكولومبيــة«  الثوريــة 
فتّمــت شــيطنته أيــام الحــرب البــاردة )1947 
 مواالة الســلطات الكولومبية 

ّ
1991(، فــي ظــل

الحــركات  وحصــول  املتحــدة  للواليــات 
الســوفييتي  االتحــاد  دعــم  علــى  اليســارية 

وكوبا.
غيــر أن الســام الكولومبــي، املولــود فــي عــام 
2016، بــن الدولــة و»فــارك«، ســاهم فــي إنهاء 
ــع 

ّ
تطل مــع  نســبيا،  األيديولوجــي  التمييــز 

املواطنن إلى مرحلة جديدة من السام. إال أن 
هذه املرحلة اصطدمت بعقبات عدة، بدءًا من 

بن نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019 وفبراير/ 
لعمليــات  بالتصــدي  طالــب 

ُ
ت  ،2020 شــباط 

تهريــب املخــدرات وأعمــال العنــف وتحســن 
الرســمي،  التعليــم  ودعــم  العمــال،  أوضــاع 
عــن  واملدافعــن  األصليــن  الســكان  وحمايــة 
الحقــوق، واحتــرام اتفــاق الســام مــع »فارك«. 
وبن أكتوبر/ تشــرين األول 2018 وديســمبر 
مــن العــام عينه، اندلعــت احتجاجات طابية 

رافضة لرفع الدعم عن الطاب.
 هذه التوترات، لم يعد واردًا بالنسبة 

ّ
في ظل

للكولومبيــن اختيــار اليمــن التقليــدي، مــع 
قويــن  مرشــحن  وغوتييريــز  بتــرو  بــروز 
لرئاســيات الغــد. وإذا كان غوتييريــز ال يــزال 
بتــرو  فــإن  أوريبــي،   

ّ
خــط بتأييــده  معروفــا 

يبقى خيارًا جاذبا للشباب، في ظل تعهداته 
»إنهاء النموذج االقتصادي  بتغيير النظام بـ
إلــى  بغوتييريــز  دفــع  مــا  النيوليبرالــي«، 
ــه »شــعبوي وســلطوي«، قبــل أن 

ّ
اتهامــه بأن

يــرّد بتــرو بإعانــه أنــه لــن يصــادر أي ملكيــة 
خاصــة فــي حــال أصبــح أول يســاري ُينتخب 

رئيسا للباد.
إخافــة  اليمينيــون  املرشــحون  وحــاول 
االئتــاف  فــوز  بعــد  الكولومبيــن  الناخبــن 

اليســاري بغالبية كبيرة في مجلسي النواب 
آذار  مــارس/   13 انتخابــات  فــي  والشــيوخ 
املاضي. ومن شــأن فوز بترو في الرئاســيات 
تكريس هيمنة يسارية على كامل مؤسسات 
الدولــة، بمــا يشــبه االنتفاضــات املماثلــة فــي 

تشيلي واإلكوادور والبيرو. لكن تحديات أي 
رئيــس ســتكون كبيــرة، وفقــا للخبيــرة ماريــا 
أليخانــدرا فيليــز، من جامعة يونيفرســيداد، 
أن  الجديــد  الرئيــس  علــى  أن  اعتبــرت  التــي 
األســلحة  انتشــار  مســألة  علــى  »يســيطر 
الفرديــة، التــي تــؤدي إلى زيادة أعمال العنف 
ملــا  وفقــا  الجرائــم«،  مــن  وغيرهــا  والســرقة 

ذكرته لصحيفة »ال تيمبو« التشيلية.
الشــيوخ  مجلــس  فــي  عضــوًا  بتــرو  كان 
فــي  وعضــوًا  بوغوتــا  العاصمــة  وعمــدة 
مجلــس النــواب. لكن انطاقتــه الفعلية كانت 
ُولــدت نتيجــة  التــي  إبريــل«،  مــع »حركــة 19 
الرئاســية  الــذي شــاب االنتخابــات  للتزويــر 
الخاســر  املرشــح  ورفــض   ،1970 عــام  فــي 
 االعتــراف بفــوز 

ّ
غوســتافو روخــاس بينيــا

ميســالي باســترانا بوّريــرو. تحولــت الحركة 
ح فــي كولومبيا 

ّ
إلــى ثانــي أكبــر تنظيــم مســل

»ســيف  بســرقة  واشــتهرت  »فــارك«،  بعــد 
كولومبيــا،  وهــو ســيف مؤســس  بوليفــار«، 
»محــّرر أميــركا الجنوبية«، ســيمون  ــب بـ

ّ
امللق

بوليفــار، فــي 17 ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 
1974، بغــرض التأكيــد علــى والدة »انتفاضة 
مدنيــة ضــد نظــام ُينظــر إليــه علــى أنــه غيــر 

عادل«.
مــن  العديــد  إبريــل«   19 »حركــة  وقــاد 
السياسين، أبرزهم كان ألفارو فياض، وهو 
مــن أصــول لبنانيــة، الــذي ســاهم فــي تفعيــل 
دور الحركة فكريا وميدانيا، قبل مقتله على 
يــد الشــرطة فــي عــام 1986. ويســتعن بتــرو 
دوما بقراءات لفياض، حول العمل السياسي 
واالنخــراط فــي »العمــل الوطنــي الجامــع مــن 
دون إقصــاء، وفقــا لــإرادة الشــعبية«. وقادت 
فــي  العليــا  املحكمــة  علــى  هجومــا  الحركــة 
إلــى  أدى   ،1985 نوفمبــر  و7   6 فــي  بوغوتــا 
مقتــل املهاجمــن الـــ35 جميعهــم و25 قاضيا. 
واعتــرف بتــرو الحقا بــأن الهجوم على قصر 
«، لكنه 

ً
العدل، مقّر املحكمة العليا، كان »خطأ

شّدد على أنه لم يكن مشاركا فيه، »فقد كنت 
قابعا في السجن في حينه«.

)العربي الجديد(

8
سياسة

قدمت إيران مذكرة 
احتجاج شديدة ضد 

الواليات المتحدة، عبر 
السفارة السويسرية، بسبب 
توقيف ناقلة نفط إيرانية 

في اليونان، ومصادرة 
نفطها، ودعت لإلفراج 

الفوري عنها

يبدو اليسار الكولومبي في وضعية جيدة للفوز برئاسة الجمهورية، عبر غوستافو بترو، المرشح المفّضل وفقًا الستطالعات 
الرأي، وهو ما من شأنه تغيير الدفة في بلد اعتاد على رؤساء ينتمون إلى اليمين بكل تياراته

بترو في مناظرة رئاسية، في 24 مايو )خوانشو توريس/األناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

اســتدعت الخارجية اإليرانيــة، أمس الجمعة، 
التــي  السويســرية،  الســفارة  بأعمــال  القائــم 
ترعــى املصالــح األميركيــة، لتســليمه مذكــرة 
والضغــط  »التدخــل  علــى  شــديدة  احتجــاج 
اليونانيــة،  الحكومــة  علــى  األميركيــن« 
العلــم  تحمــل  كانــت  نفــط  ناقلــة  لتوقيــف 
النفطيــة.  شــحنتها  ومصــادرة  اإليرانــي 
بــأن  اإليرانيــة  »تســنيم«  وكالــة  وأفــادت 
الخارجيــة اإليرانيــة أكــدت أن توقيــف الناقلــة 
انتهــاك ســافر لقوانــن  ومصــادرة شــحنتها 
داعيــة  املاحــة،  واتفاقيــات  الدوليــة  املاحــة 
إلــى ضــرورة اإلفــراج عــن الناقلــة وشــحنتها. 
الســفارة  بأعمــال  القائــم  وعــد  جانبــه،  مــن 
واملطالــب  االحتجــاج  بإبــاغ  السويســرية 
اإليرانية إلى اإلدارة األميركية في أسرع وقت 

ممكن. 
ويوم األربعاء املاضي، كشفت منظمة املوانئ 
عــن  بيــان،  فــي  اإليرانيــة،  البحريــة  واملاحــة 
العلــم  اليونــان ناقلــة كانــت تحــت  »احتجــاز 
ولــم  شــحنتها«.  بتوقيــف  وقامــت  اإليرانــي 

لكنهــا  الحــادث،  تاريــخ  عــن  إيــران  تكشــف 
طالبــت اليونــان باإلفــراج عــن الســفينة فــورًا، 
مشــيرة إلــى أنهــا كانــت قــد احتمــت بســواحل 
فنــي وظــروف جويــة.  اليونــان بســبب عطــل 
العســكرية  القــوات  أن  املنظمــة  وأضافــت 
بعــد  بحريــة«  قرصنــة  »مارســت  اليونانيــة 
تفريغ شــحنة الســفينة بأمر محكمة يونانية 

وبتنسيق أميركي. 
وأول من أمس الخميس، ذكرت ثاثة مصادر 
مطلعة لوكالة »رويترز« أن الواليات املتحدة 
صــادرت شــحنة نفــط إيرانيــة كانــت على منت 
أن  وأضافــت  روســي،  طاقــم  يديرهــا  ســفينة 
رســل إلــى الواليــات املتحدة على 

ُ
الشــحنة ست

الســلطات  واحتجــزت  أخــرى.  ســفينة  مــنت 
الســفينة  املاضــي،  الشــهر  فــي  اليونانيــة، 
»بيجاس«، التي ترفع علم إيران وعلى متنها 
ســاحل  قــرب  فــردًا،   19 يضــم  روســي  طاقــم 
عقوبــات  بســبب  الجنوبيــة  إيفيــا  جزيــرة 
إن  الســلطات  وقالــت  األوروبــي.  االتحــاد 
جــزت تطبيقــا لعقوبات االتحاد 

ُ
الســفينة احت

األوروبــي على روســيا بســبب غــزو أوكرانيا. 
فرج عن الســفينة في وقت الحق بســبب 

ُ
لكن أ

االلتباس حول العقوبات على مالكيها. 
مــن جهتــه، أكــد أمــن املجلــس األعلــى لألمــن 
ونظيــره  شــمخاني،  علــي  اإليرانــي  القومــي 
الروســي نيكوالي باتروشــيف، في لقاء جمع 
»التعاون  بينهمــا أمــس، ضــرورة التخطيــط لـ
وموســكو  طهــران  بــن  االســتراتيجي« 
»مواجهــة السياســات األميركيــة األحاديــة«  لـ
»آليــات  إعــداد  عبــر  األميركيــة  والعقوبــات 
وباتروشــيف  شــمخاني  وبحــث  جديــدة«. 
فــي مؤتمــر األمــن  علــى هامــش مشــاركتهما 
اإلقليمــي الرابــع فــي طاجيكســتان، العاقــات 
والدوليــة،  اإلقليميــة  والقضايــا  الثنائيــة 
وفقــا ملــا أوردتــه وكالــة »نــور نيــوز« املقربــة 
القومــي اإليرانــي.  وعّبــر  مــن مجلــس األمــن 

أمــن مجلــس األمن القومي اإليراني عن رضا 
بــاده مــن »املســتوى العالــي للمشــاورات بن 
ودعــا  املســتويات«.  مختلــف  علــى  البلديــن 
شــمخاني إلــى »ضــرورة التخطيــط للتعــاون 
االســتراتيجي بن طهران وموســكو ملواجهة 
وقــال:  األحاديــة«.  األميركيــة  السياســات 
لــن  فــإن العقوبــات علــى روســيا  »كمــا يبــدو 
رفــع حتــى إذا انتهــت الحــرب، ولذلــك يجــب 

ُ
ت

مــن  موحــدة  منظومــة  إلنشــاء  التخطيــط 
التعاون على املدى االستراتيجي بعيد املدى 

بن الدول التي تتعرض للعقوبات«. 
وأشــار املســؤول األمني اإليراني إلى أن إيران 
عامــا   43 منــذ  الغربيــة  للعقوبــات  تتعــرض 
و»أصبحت رمزًا إلفشــال العقوبات في فرض 
إرادة سياسة على الدول املستقلة«، مؤكدًا أن 
»القفــزة األساســية فــي العاقــات االقتصادية 
بن الطرفن من أهم أبعاد العاقات والعامل 
األهــم فــي إســراع تطويــر التعــاون فــي بقيــة 
املجــاالت«. ودعــا شــمخاني، روســيا، بشــكل 
للسياســات  التصــدي  إلــى  مباشــر،  غيــر 
التركيــة فــي ســورية، بقولــه إن »بعــض الــدول 
تســتغل األزمــة األوكرانية لتنفيذ مشــاريعها 
تحقيــق  ومتابعــة  املنطقــة  فــي  التوســعية 
طموحهــا وأهدافهــا ويجــب التصــدي الجــاد 
لها«. من جهته، قال باتروشــيف إن »العملية 
)االســم  أوكرانيــا  فــي  الخاصــة  الروســية 
ذريعــة  مجــرد  للغــزو(  الروســي  الرســمي 
لفــرض العقوبــات الواســعة علــى بادنــا، ألن 
بروســيا  الضــرر  إلحــاق  علــى  عــازم  الغــرب 
األزمــة األوكرانيــة  تكــن هنــاك  لــم  لــو  وحتــى 
»الغــرب  أن  ورأى  العقوبــات«.  هــذه  لفرضــت 
يســعى إلــى فــرض إرادتــه على الــدول األخرى 
عبر العقوبات، لذلك يجب التخطيط لتجاوز 
الظــروف الراهنــة عبــر تفعيــل آليــات جديــدة 
خاصــة اســتخدام العمــات الوطنيــة ونظــام 

تبادل مالي مستقل«.

العاقــة املتوتــرة بــن كولومبيــا، ذات الحكــم 
اليســاري.  الحكــم  ذات  وفنزويــا،  اليمينــي، 
واتهمت كاراكاس بوغوتا مرارًا بالتدخل في 
شــؤونها الداخليــة، وكادت بعــض األحــداث 
أن تــؤدي إلــى حــرب بــن البلدين فــي العامن 
املاضيــن. وباإلضافــة إلــى العاقــة الصعبــة 
الداخليــة  املشــاكل  فــإن  الفنزويليــن،  مــع 
فــي بوغوتــا تفاقمــت علــى وقــع تفشــي وبــاء 
زيــادة  عــن  إعــان دوكــي  كورونــا، وتحديــدًا 
مــا  الصحيــة،  الرعايــة  وتعديــل  الضرائــب 
فــي  واســعة  احتجاجــات  نشــوء  إلــى  أدى 
كولومبيــا بــن 28 إبريــل/ نيســان 2021 و31 
ديســمبر/ كانــون األول مــن العــام عينــه. ولــم 
فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  االحتجاجــات  تكــن 
عهــد دوكــي، إذ ســبقتها حملــة احتجاجــات 

متابعة

■ أتوقع أن يكون غدًا تصريح للناطق العسكري بأسم كتائب القسام أبو 
عبيدة، يحذر فيه الكيان اإلسرائيلي من تنفيذ مسيرة األعام

■ على الرغم من مضي خمسة وخمسن عاما من احتال الشطر الشرقي من 
القدس، ونحو 74 عاما على احتال شطرها الغربي، ما زال املحتل الغاصب 

غير قادر على تمرير مسيرته من دون حشد آالف عناصر الشرطة، ومن 
خلفهم كتائب من الجنود. #مسيرة_األعام 

■ إسرائيل ترى في مسيرة األعام واستفزاز املقاومة النفق الوحيد للخروج 
من أزمة استشهاد شيرين أبو عاقلة، التي أصبحت قضية دولية، فتقوم 

بحرب مدمرة وتقتل متعمدة األطفال

■ إقرار بدل نقل للعسكرين بالخدمة الفعلية؟ وينن؟ املعاش ما بيتجاوز 
املليونن والسرفيس بأربعن ألف واآلتي أعظم. شو بدكم شو الهدف من 
هيدا الضغط كلو؟ العسكرين أغلبهم صار يفكر بالفرار وإذا ما القى حل 

عم يفكر ينهي حياتو. فكرو فيه بقى. #لبنان #الدوالر 

■ ما يحدث اليوم في #لبنان يؤكد مجددًا أن انهيار الوضع االقتصادي في 
السنوات األخيرة كان قرارًا سياسيا أكثر منه اقتصاديا. #حزب_الله قرر 

أن يقول اليوم: هذا جوابي على نتائج االنتخابات، التهوا بالخبز وانسوا 
السيادة ومسألة الساح. #الدوالر

■ بحسب بلومبيرغ، للمّرة األولى تجاوزت صادرات النفط الروسية إلى 
آسيا تلك التي إلى أوروبا الشهر املاضي ومن املتوقع أن تستمر الكميات 

عاني أوروبا من غاء النفط بسبب 
ُ
رسلة إلى آسيا بالتزايد. فبينما ت

ُ
امل

الصراع في #أوكرانيا والعقوبات على #روسيا، تستفيد الصن والهند من 
ضة

ّ
النفط الروسي بأسعار مخف

■ اغتيال قادة في الحرس الثوري في قلب العاصمة طهران. احتجاجات 
وتظاهرات تجتاح املدن. انفجارات وحرائق مجهولة في معسكرات ومواقع 

هامة. أسبوع ساخن في إيران

■ رفض االتحاد العام التونسي للشغل حوار #قيس_سعيد كما أكد على 
أنه غير ملزم بهذا الحوار الغريب. موقف االتحاد خطوة معتبرة لفرملة 
االنقاب الذي أساء لكل #تونس وقذف بها في حالة من التيه. هناك أمل 

لإنقاذ. تونس تتسع لكل أبنائها وتستحق أفضل من هذا االنقاب البائس

على عكس التاريخ الصدامي في ربع القرن األخير بين كولومبيا وفنزويال، 
يبدو المرشح اليساري غوستافو بترو قريبًا من كاراكاس، خصوصًا أنه زار 
بين عامي  الراحل هوغو تشافيز، حين كان مسجونًا  الفنزويلي  الرئيس 
للرجلين  صور  انتشرت  كما  فاشلة.  انقالب  محاولة  بسبب  و1994   1992
في  بوليفار  تمثال  قبالة  آخرين  أشخاص  خمسة  مع  يقفان  وهما 
بوينتي دو بوياكا، في كولومبيا، في التسعينيات. واستخدم خصوم 

بترو الصورة لضرب سمعته.

العالقة مع تشافيز

Saturday 28 May 2022
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الليرة اللبنانية تواصل انهيارها
بيروت ـ ريتا الجّمال

تتصاعــد األزمــة النقديــة واملاليــة 
فــي لبنــان، مــع هبــوط الليــرة إلــى 
مســتويات قياســية الجمعــة بعــد 
تجــاوز الــدوالر الواحد 37 ألف ليرة، ارتفاعا 
مــن 26 ألــف ليــرة فــي مطلــع الشــهر الحالــي، 
وسط توقعات باستمرار مساره التصاعدي، 
 األجواء السياســية 

ّ
فــي األيــام املقبلة، في ظل

جة في الباد، ودخول حكومة نجيب 
ّ
املتشــن

ميقاتي مرحلة تصريف األعمال، وغياب أي 
إجراءات رسمّية للجم التحليق الحاصل.

وعلى وقع االرتفاع املستمّر في سعر صرف 
تحــدد  املحروقــات  أســعار  باتــت  الــدوالر، 
صفيحــة  ســجلت  وقــد  يومــّي،  شــبه  بشــكل 
ألــف  إلــى 30  زيــادة كبيــرة وصلــت  املــازوت 
ألفــا،   762 املجمــوع  ليصبــح  لبنانيــة  ليــرة 
ألفــا   24 الغــاز  قــارورة  ســعر  زاد  حــن  فــي 
ليصبــح 471 ألفــا، بينمــا البنزيــن لــم يلحــظ 

حتــى الســاعة ارتفاعــا ويبلــغ ســعر صفيحة 
البنزين 95 أوكتان 597 ألفا و98 أوكتان 608 

آالف ليرة.
لبنــان،  فــي  الوقــود  محطــات  وشــهدت 
الجمعــة، زحمــة ســيارات تصطــف بطوابيــر 
مــن  ملــلء خزاناتهــا وســط خشــية مســتمّرة 
انقطــاع البنزيــن، فــي ظــل الكام الــذي يتردد 
لإقفــال  املحطــات  بعــض  اتجــاه  عــن  دائمــا 
لديهــا، وخصوصــا  الكميــات  نفــاد  بذريعــة 
أن الكثيــر مــن املحطــات تقفــل أبوابهــا يومي 
النــاس  يدفــع  الــذي  األمــر  واألحــد،  الســبت 
لتأمــن املــادة يوم الجمعــة. علما أن أصحاب 
املحطات لوحوا باإلغاق التام في حال عدم 
إصــدار جدول األســعار يوميــا من قبل وزارة 

الطاقة.
إلــى  كبيــٍر  بقلــٍق  أيضــا  اللبنانيــون  وينظــر 
يرتــد  الــذي  املــازوت  ارتفــاع ســعر صفيحــة 
املولــدات  تســعيرة  علــى  األولــى  بالدرجــة 
الكهربائيــة، حيــث إن تعرفــة الخمســة أمبيــر 

فقــط باتــت تفــوق مليونــي ليــرة فــي الكثيــر 
أصحــاب  ان  علمــا  اللبنانيــة،  املناطــق  مــن 
علــى  يشــترطون  باتــوا  الخاصــة  املولــدات 
النــاس الدفــع بالــدوالر وإال قطــع الكهربــاء، 
مســتغلن االنقطــاع الكامــل لكهربــاء الدولــة 

والجّو الحار.
تغييــر  إلــى  الســوبرماركت  محــال  وتعمــد 
يومــّي،  بشــكل  والبضائــع  الســلع  أســعار 
بيــروت،  فــي  ســوبرماركت  صاحــب  ويقــول 
صعوبــة  »هنــاك  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الغذائيــة  الســلع  أســعار  فــي تحديــد  كبيــرة 
تقلبــات  بســبب  والبضائــع  املــواد  وأنــواع 

سعر الصرف«.
ويضيف: »األسعار ارتفعت بشكل كبير هذا 
األســبوع، فــي مســار لــم نعتــد عليــه باعتبــار 
أن الــدوالر كان يرتفــع ببــطء، وســط تقلبــات 
مقبولــة، لكــن فــي األيــام القليلــة املاضية، بدأ 
يســجل زيادات ســريعة وبأكثر من ألفن في 
اليــوم الواحــد، األمــر الــذي خلــق فوضــى فــي 

الســوق، وضياعــا فــي تحديــد األســعار التــي 
تختلــف بــن محــل وآخــر«. ويشــير صاحــب 
الســوبرماركت إلــى أن »هــذا الوضــع يــؤدي 
الزبائــن  وبــن  بيننــا  مواجهــات  خلــق  إلــى 
الذيــن يعترضــون علــى األســعار، ويعّبــرون 

عن امتعاضهم منها«.
بــدوره، يقــول صاحــب محــل فواكــه وخضــار 
»العربي الجديد«، إن »األسعار  في بيروت، لـ
القليلــة املاضيــة،  فــي األيــام  اختلفــت كثيــرًا 
بزيــادة  مرتبــط  »االرتفــاع  أن  إلــى  الفتــا 
بالــدوالر  وليــس  أيضــا،  املحروقــات  أســعار 
الجنــوب  مــن  النقــل  أن كلفــة  فقــط، باعتبــار 
والبقــاع وطرابلــس زادت كثيــرًا، كذلــك بغاء 
األقفــاص واألكيــاس وما إلى ذلك«. ويضيف 
أن »إقبــال النــاس علــى الشــراء خف كثيرًا في 
األيام املاضية، ومن كان من الزبائن يشتري 
بالكيلوغرام، أصبح يطلب نصف كيلوغرام، 
لــم  واقــع  وهــو   ،

ً
مثــا بالحّبــة  يشــتري  أو 

نشهده يوما«.

موسكو ـ العربي الجديد

روســيا  علــى  الخنــاق  تضييــق  يدفــع  أن  املرجــح  مــن 
بالعقوبــات، التــي تفرضها دول الغرب ردا على غزوها 
أوكرانيــا، إلــى التخلــف عــن ســداد ديونهــا الحقــا، لكــن 
فيمــا  الصعيــد،   هــذا  علــى  متماســكة  تبــدو  موســكو 
تشير املعلومات إلى أن الدفعة التي استحقت الجمعة، 
تحتفــظ  بعمــات  ُســددت  دوالر،  مليــون   71 والبالغــة 
بهــا خــارج املؤسســات املاليــة األميركيــة قبــل أن تلغــي 
واشــنطن هــذا األســبوع إعفــاًء ســمح لها بســداد دينها 
الخارجــي بالــدوالر. لكــن مــع اســتحقاق دفعــات أخــرى 

فــي وقــت الحــق، ســيكون العالــم علــى األرجــح أمــام أول 
حالــة تخلــف دولــة، بعكــس إرادتها، عن الســداد بســبب 
عقوبــات دوليــة وليــس بســبب عــدم حيازتهــا األمــوال 
الضروريــة للتســديد، فيمــا أعلنــت موســكو منــذ أيــام 
انهــا ســتدفع ديونهــا بالروبل. وتســتحق ثاث دفعات 
فوائد يبلغ مجموعها أقل بقليل من 400 مليون دوالر 
جمعتهــا  بيانــات  بحســب  حزيران/يونيــو،  بنهايــة 
وكالــة بلومبيــرغ. بعــض تلــك الســندات يمكــن أن تدفــع 
الحكومــة  علــى  يتعــن  املجمــوع،  فــي  بالــدوالر.  فقــط 
الروسية تسديد 14 دفعة بحلول نهاية العام. حتى هذا 
األسبوع، سمح إعفاء من العقوبات األميركية لروسيا 

لكــن  بالــدوالر،  الســندات  لحاملــي  الدفعــات  بتســديد 
إدارة جــو بايــدن ألغت اإلعفاء. وكررت روســيا األربعاء 
اســتعدادها لتســديد كل ديونهــا بالروبــل، لكن شــروط 
بالــدوالر  الدفعــات  تكــون  أن  تحــدد  الســندات  بعــض 
أو بعمــات أخــرى. وقــد تعتبــر دفعــة بالروبــل تخلفــا 
عــن الســداد، حســب مــا قــال مصــدر لــدى وكالــة فيتــش 
بــرس«. ولــدى  للتصنيــف االئتمانــي لوكالــة »فرانــس 
روســيا األمــوال الضروريــة للســداد وتريــد أن تســدد، 
لكنهــا ال تســتطيع بســبب العقوبــات الغربيــة. ويقــول 
خبــراء إنهــا الحالــة األولــى مــن نوعهــا. فعندما تخلفت 
األرجنتــن عــن الســداد فــي 2014، كانــت لديهــا األمــوال، 

لكنهــا رفضــت الدفــع لصناديــق التحــوط التــي رفضــت 
قبول صفقة ألنها كانت ستقوض مجمل عملية إعادة 
التفاوض على ديونها. وقد هددت وزارة املال الروسية 
علنت روسيا في حالة تخلف 

ُ
باللجوء إلى القضاء إذا أ

عــن الســداد، إلثبــات أنها ســعت للتســديد للدائنن. في 
هــذه الحالــة، فــإن العقوبــات الدوليــة املفروضــة تحــول 
تمثــل  ال  وبينمــا  االقتــراض.  مــن  روســيا  تمكــن  دون 
ثقــة الدائنــن فــي قــدرة روســيا على الســداد مشــكلة في 
الوقــت الحالــي، إال أنهــا يمكــن أن تصبــح مشــكلة إذا ما 
دفعت العقوبات باقتصاد هذا البلد إلى الركود الحاد، 

»فرانس برس«. وفقا لـ

توقعات بتخلف روسيا عن سداد ديونها

روسيا تريد تصدير 
50 مليون طن حبوبًا

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها تعمل 
بهدف تصدير خمسني مليون طن 
من الحبوب في املوسم املقبل، في 

زيادة كبيرة عن املوسم الحالي، 
على خلفية خطر حدوث أزمة 

غذائية بسبب الهجوم الروسي 
على أوكرانيا. وتتراجع صادرات 

الحبوب الروسية حاليا بسبب 
العقوبات التي تضرب الشبكة 

اللوجستية والقطاع املالي، بينما 
يشل هجوم الجيش الروسي 

صادرت أوكرانيا.
وقال وزير الزراعة الروسي 

ديمتري باتروشيف في منتدى 
للمصدرين في هذا القطاع: »في 
هذا املوسم )2021-2022( قمنا 

بتصدير 35 مليون طن من 
ا 

ً
الحبوب، بما في ذلك 28,5 مليون

من القمح، وبحلول نهاية العام 
الزراعي )30 حزيران/يونيو( 

هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 
مليون طن من الحبوب«. وأضاف 

أن »في املوسم املقبل )يبدأ في 01 
تموز/يوليو 2022( نقدر إمكاناتنا 
التصديرية بنحو 50 مليون طن«. 
وتقدر روسيا أن محصول 2022 

سيبلغ 130 مليون طن مقابل 
121,4 مليونًا العام املاضي.

تعهد بالحد من آثار 
الغالء في بريطانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الجمعة، بأن 
تبذل حكومته كل الجهود للحد 

من اآلثار السلبية للغالء وارتفاع 
أسعار الطاقة على املواطنني 

البريطانيني. وقال جونسون، في 
فيديو نشره على »تويتر«، إن 
»الحكومة تعي جيدا أن الناس 

واألسر في طول البالد وعرضها 
تعاني من الضغوط الناتجة عن 
أزمة ارتفاع أسعار الطاقة حول 

العالم«، وإن املسؤولني الحكوميني 
يعملون اآلن للبناء على امليزانية 

التي خصصتها الحكومة في 
وقت سابق للتعامل مع هذه 

األزمة، والتي بلغت 22 مليار جنيه 
إسترليني. 

وزير النفط العراقي إلى 
فرنسا لجذب المستثمرين

أكد وزير النفط العراقي إحسان 
إسماعيل، في تصريح لوكالة 
فرانس برس، أنه يزور فرنسا 

في محاولة لتأمني مزيد من 
االستثمارات في مجاالت النفط 
والطاقة في العراق. وقال »لدينا 
صناعة نفطية ضخمة ونريد 

املزيد من األطراف الفاعلة واملزيد 
من املنافسة«. وأضاف أن الزيارة 
»تهدف إلى لقاء ممثلي الشركات 

املهمة وإيصال رسالة تجارية 
لها للمشاركة بشكل أكبر في 

السوق العراقية«. وأكد الوزير أّن 
»الطاقة اإلنتاجية للعراق تبلغ 4,8 

ماليني برميل يوميًا، وينتج ما بني 
4,4 و4,5 ماليني برميل يوميًا«. 
وأوضح أّن »الهدف هو الوصول 

إلى 8 ماليني برميل بحلول نهاية 
عام 2027، وإلى 5 ماليني برميل 

بحلول عام 2025«. 

أخبار

التحول إلى 
الطاقة 

النظيفة

وقعــت الواليــات املتحــدة وأملانيــا اتفاقيــة أمــس الجمعــة لتعميــق تعاونهمــا بشــأن التحــول مــن الوقــود األحفــوري إلــى الطاقــة املتجــددة فــي محاولة لكبح 
جماح تغير املناخ. وتنص االتفاقية على تعاون البلدين لتطوير ونشر تقنيات من شأنها تسريع انتقال الطاقة النظيفة، ال سيما في مجال طاقة الرياح 
البحريــة واملركبــات عديمــة االنبعاثــات والهيدروجــن. وتعهــدت الواليــات املتحــدة وأملانيا بالتعاون أيضا في تعزيز السياســات املناخية الطموحة وأمن 
الطاقة في جميع أنحاء العالم. وقال مبعوث املناخ األميركي، جون كيري، إن البلدين يهدفان إلى جني فوائد التحول إلى الطاقة النظيفة في وقت مبكر، 

من خال خلق وظائف وفرص جديدة للشركات في السوق املتنامي ملصادر الطاقة املتجددة.

اقتصاد
Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة

)إينا فاسبندر/ فرانس برس(
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أزمة ثقة ُتفشل محاوالت 
احتواء األموال المكدسة

60%
يكتنزون  الــجــزائــريــيــن  ــن  م
بدل  البيوت  في  أموالهم 
إذ يفضل  بالبنوك،  إيداعها 
هؤالء اقتناء خزانة األموال 
منازلهم،  فــي  الحديدية 
كبير  حد  إلى  ذلك  ويعود 
بمنظومة  الثقة  لفقدان 

المصارف

تحقيق

حاولت السلطات 
والمصارف إغراء 

المواطنين دون جدوى

تداول ما بين 60 
و70 مليار دوالر خارج 

رقابة الدولة

الجزائر ـ حمزة كحال

تــقــف الــبــنــوك الــجــزائــريــة عــاجــزة 
املتداولة  األمـــوال  امتصاص  عــن 
خـــارج شــرايــيــنــهــا، فــبــن األمـــوال 
املتداولة في األسواق املوازية وتلك املكدسة 
فـــي املـــنـــازل هــنــاك مــلــيــارات مـــن الـــــدوالرات 
الـــتـــي تــســّيــل لـــعـــاب الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
الــتــي تبحث عــن أي مـــورد مــالــي مــن شأنه 
ــزء بــســيــط مــــن تـــهـــاوي  ــ ــــو جـ امـــتـــصـــاص ولـ
عـــائـــدات الــنــفــط مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات. واقــع 
دفـــع الــســلــطــات إلـــى حــث الــبــنــوك الناشطة 
ــاد الـــســـبـــل الســـتـــقـــطـــاب األمــــــوال  عـــلـــى ايــــجــ
ــيـــوت الـــجـــزائـــريـــن وتــلــك  ــمـــة« فــــي بـ ــائـ ــنـ »الـ
املــوازي، عن طريق طرح  املمولة لالقتصاد 
منتجات بنكية جديدة من شأنها أن تغري 
الجزائرين إليــداع أموالهم في البنوك. من 
أبزر ما يميز االقتصاد الجزائري هو حجم 
ــوال املـــتـــداولـــة خــــارج الــقــطــاع الــبــنــكــي،  ــ األمــ
وبقي هذا امللف من املحاذير طيلة السنوات 
املاضية، حيث رفضت الحكومات املتعاقبة 
املـــوازي، وظلت تعرفه على  االقتصاد  مس 
أنــه »واقــع« يجب التعايش معه بالنظر ملا 

يمثله للجزائرين من مصدر رزق.

مبالغ ضخمة
مـــع إضـــافـــة مـــا يــتــم تـــداولـــه فـــي االقــتــصــاد 
املــــــوازي إلــــى مـــا يــكــتــنــزه الـــجـــزائـــريـــون من 
أمــوال في البيوت، يتبن أن الكتلة النقدية 
املتداولة خارج أعن الحكومة تكاد تساوي 
وهو  السنوية،  الجزائرية  الــدولــة  ميزانية 

رقم يجعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر.
وقال املحلل املالي واملستشار لدى املركزي 
الــجــزائــري نــبــيــل جــمــعــة إن »حــجــم مــا يتم 
تداوله في االقتصاد املــوازي يقدر بحوالي 
دوالر، وهو  مليار   40 إلــى  دوالر  مليار   35
رقــم كبير، وهــو أكــبــر بكثير مــقــارنــة بــدول 
ــة الــعــاجــزة عـــن كبح  الـــجـــوار، وتــقــف الـــدولـ
ارتـــفـــاعـــه، رغــــم الــخــطــابــات الــرســمــيــة الــتــي 
تتعهد في كل مرة بالقضاء على االقتصاد 

املوازي«. 
»الــعــربــي  ــــاف املــتــحــدث نــفــســه قــائــال لـــ وأضـ

ــريـــن فــي  ــزائـ ــرات الـــجـ ــ ــــدخـ الـــجـــديـــد« إن »مـ
بــن 25 و30 مليار دوالر  مــا  املــنــازل بلغت 
الـــحـــكـــومـــة،  أي  ــة،  ــيــ ــالــ املــ وزارة  ــتــــراف  ــاعــ بــ
وبالتالي نحن أمام 60 إلى 70 مليار دوالر 
خــــارج رقــابــة الـــدولـــة، واملــشــكــلــة أن الــنــظــام 
الــجــزائــري يقف عــاجــزا عــن احتواء  البنكي 
حتى الربع، في وقت تعيش فيه املؤسسات 
الـــبـــنـــكـــيـــة أزمــــــــة ســــيــــولــــة دفــــعــــت املــــركــــزي 
من  البنوك  احتياطي  لتخفيض  الجزائري 
12 إلــــى 2 بــاملــائــة فـــي ظــــرف ســنــة ونــصــف 

لضخ أموال جديد في شريان البنوك«.

محاوالت عقيمة 
دفعت األزمة املالية التي تمر بها البالد منذ 
منتصف 2014، بالحكومات املتعاقبة منذ 
تلك السنة، لطرح عدة مبادرات، المتصاص 
األمـــوال املــتــداولــة خــارج الــقــنــوات الرسمية 
إال  الــجــزائــريــة،  البيوت  فــي  النائمة  تلك  أو 
الحكومة.  توقعات  كانت عكس  النتائج  أن 
الــحــكــومــة أكــبــر  فــفــي ســنــة 2016، أطــلــقــت 
عملية استدانة داخلية في تاريخ الجزائر، 

العمومية  للخزينة  سندية  قـــروض  بــطــرح 
بنسبة فــوائــد بــــ5 فــي املــائــة إذا كــانــت مــدة 
القرض تقدر بثالث سنوات، وترتفع نسبة 
الــفــائــدة املــقــررة لــلــقــروض الــتــي تــســاوي أو 
تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75 
ــرطـــت الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا  ــتـ ــة، واشـ ــائــ فــــي املــ
أن تــكــون قيمة الــســهــم الــواحــد فــي الــقــرض 

 490( ــــري  ــزائـ ــ ديــــنــــار جـ ألـــــف   50 الـــســـنـــدي 
دوالرًا(. إال أن العملية التي دامت قرابة 10 
مليارات   5 بجمع  للحكومة  سمحت  أشهر 
دوالر فقط، من أصل 30 مليار دوالر كان من 
التي تمت  األمــوال  املتوقع جمعها، وتعود 
استدانتها لرجال أعمال وشركات عمومية 
كـــبـــرى وأخـــــرى خـــاصـــة، مـــا جــعــل العملية 

تسقط في املاء باعتراف الحكومة آنذاك.
ســنــة 2017، وتــحــت ضــغــط اشـــتـــداد األزمـــة 
املــالــيــة، قـــررت الــحــكــومــة إطـــالق »مصالحة 
ــــري يـــدخـــل  ــزائــ ــ ضــــريــــبــــة«، تـــســـمـــح لـــكـــل جــ
أمواله في البنوك املعتمدة دون السؤال عن 
مصدرها، وبنسبة فوائد تعادل 7 في املائة، 
ــراء  ــذه لـــم تــنــجــح فـــي إغــ إال أن املـــحـــاولـــة هــ
الــجــزائــريــن لــوضــع أمـــوالـــهـــم فـــي الــبــنــوك، 
حيث استقطبت العملية قرابة 850 مليون 

دوالر فقط.
ســنــة بــعــد ذلـــك، أي فــي ســنــة 2018، أطلقت 
الثانية،  للمرة  عــام  ديــن  ســنــدات  الحكومة 
أي عبر صكوك إسالمية،  فــوائــد،  لكن دون 
الــربــى،  إشكالية  مــن  الــجــزائــريــن  لتحسس 

وتـــقـــدر مـــدة الـــقـــرض بـــن ثـــالث إلـــى خمس 
سنوات، وكانت النتيجة مماثلة للمحاوالت 
السابقة، ما وضع الحكومة أمام حرج كبير.

حاولت الدولة الجزائرية امتصاص األموال 
البنوك  املكدسة واملــتــداولــة خـــارج شــرايــن 
مــن خـــالل الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة، إال أن هــذا 
أثــبــت فشله بعد قــرابــة سنة ونصف  الــحــل 
من اعتماد الشبابيك اإلسالمية في البنوك 

العمومية والخاصة. 
ــاق، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
ــبــــق أحـــمـــد بــــن بـــيـــتـــور إن  ــزائــــري األســ الــــجــ
ــتـــي عــاشــتــهــا الـــجـــزائـــر،  »األزمــــــــة املـــالـــيـــة الـ
أينما  األمـــوال  عــن  للبحث  الحكومة  دفعت 
كـــان، كــل فــي قــطــاعــه، وكـــان لــزامــا عليها أن 
الجزائرين سواء  أمــوال  تحاول امتصاص 
املــوازي،  االقتصاد  في  املتداولة  أو  النائمة 
الـــجـــزائـــر والــجــزائــريــن  إال أن خــصــوصــيــة 
جعلت العملية ال أقول تفشل ولكن لم تأت 
ــــاف املــتــحــدث نفسه  ثــمــارهــا كــامــلــة«. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــحــاوالت  قــائــال لـــ
استقطاب األمــوال املتداولة خــارج القنوات 
الرسمية، جعلت الحكومات املتعاقبة تقف 
أمـــام حقيقة مـــرة، وهـــي أن اإلشــكــالــيــة هي 
أكــبــر مـــن أن تــحــل بــطــرح مــنــتــجــات بنكية 
سواء كانت إسالمية أو كالسيكية، والدليل 
وجــود بنوك إسالمية ال تلقى رواجـــا عند 
منظومة  أمــام  نحن  وبالتالي  الجزائرين، 
بنكية عاجزة عن القيام بدورها، فمن أصل 
100 ديــنــار جــزائــري تخرج مــن أي بنك في 
البالد يعود منها 30 دينارًا فقط، وهذا رقم 

رسمي وقفت عليه بنفسي«.
 

فقدان الثقة
باملائة  أن 60  إلــى  الــتــقــديــرات  تشير بعض 
الجزائرين يكتنزون أموالهم بالبيوت  من 
يفضل  حيث  بالبنوك،  إيداعها  ويرفضون 
هـــــؤالء اقـــتـــنـــاء خـــزانـــة األمـــــــوال الــحــديــديــة 
الــتــي ذاع صيتها خــالل الــســنــوات األخــيــرة 
ووضعها في مكان آمن بالبيت، إذا أضفنا 
ما يتم تــداولــه في االقتصاد املـــوازي، نجد 
ما  البنوك،  فــي  الثقة  فــقــدوا  الجزائرين  أن 
جعلهم يــفــضــلــون االحــتــفــاظ بــهــا نــقــدا، أو 
ــــرور عــبــر الــبــنــوك.  الــتــعــامــل نــقــدا عـــوض املـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ وإلـــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال الــــخــــبــــيــــر االقـ
واملستشار لدى الحكومة الجزائرية )2015-

لن  »الــحــل  إن  الــرحــمــان مبتول  2018( عبد 
يكون بفرض التعامل بالصكوك، ألنه يمكن 
املبلغ فقط  إيـــداع  كــل تعامل  للمواطن عند 
ويبقي الثروة خارج البنك، الحل يكمن في 
إيجاد البدائل وازدواجية النظام املصرفي 

الــثــروة  حتى يجد املــواطــن ضالته إلخـــراج 
ــزة«. وأضـــــــاف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري،  ــنـ ــتـ ــكـ املـ
»تــهــاوي  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ متحدثا 
الدينار في األشهر األخيرة سيزيد من حدة 
أزمـــة الــثــقــة الــقــائــمــة بــن املــؤســســات املالية 
يتسابقون  الــجــزائــريــون  الــيــوم  واملـــواطـــن. 
ــــى الــــــــدوالر والــعــمــلــة  ــم إلـ ــهـ ــوالـ لــتــحــويــل أمـ
ــورو(، خـــوفـــا من  ــ ــيـ ــ األوروبــــيــــة املــــوحــــدة )الـ
خسارة الكتلة املالية اململوكة، وهذا التطور 
رفــــع مـــن نــزيــف األمــــــوال خــاصــة املــدخــريــن 
فــي الــبــنــوك، حيث إن الــديــنــار قفز مــن 123 
دينارًا إلى 145 دينارًا مقابل الدوالر الواحد 
فــي ظــرف 18 شــهــرا، وهـــذا انـــزالق تاريخي 

للعملة الجزائرية«. بنوك الجزائر
يكتنز الجزائريون خارج القطاع المصرفي ما بين 25 و30 مليار دوالر، وفقًا لوزارة المالية، فيما 
تحاول البنوك جذب هذه األموال من الخزنات الحديدية في البيوت إلى حساباتها، لكن هذه 

العملية دونها صعوبات، حيث إن الثقة الضعيفة بالقطاع المصرفي تصّعب المهمة
مساع للسيطرة على الحركة النقدية

كان رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قد اعترف بعجز 
الحكومة عــن احــتــواء األمـــوال املــتــداولــة خـــارج الــســوق الرسمية، داعيا 
الــبــنــوك لـــضـــرورة اســتــقــطــاب أمــــوال الــجــزائــريــن عــن طــريــق الــخــدمــات 
اإلسالمية وتسهيل عملية جمع أموال السوق السوداء. وتعمل الحكومة 
الجزائرية على تقليص عمليات خروج العملة الصعبة إلى خارج البالد، 
عبر آليات مختلفة تطاول عددًا من القطاعات االقتصادية، والنشاطات 
إلى  السلطات  الــخــارج. وتسعى  مــن  االســتــيــراد  منها عمليات  خاصة 
إلــى نزيف متواصل لالحتياطي  أدت  التي  املالية  األزمــة  تخفيف حــدة 

النقدي من العمالت األجنبية، وذلك على الرغم من صعود أسعار النفط 
احتياطي  فيما خص  الحكومة  عتها 

ّ
توق التي  األرقــام  ص 

ّ
أخيرًا. وتلخ

في  العضو  الــدولــة  القتصاد  الحرجة  الوضعية  امــتــداد  األجنبي  النقد 
إذ  املقبلتن،  السنتن  خــالل  )أوبــــك(  للنفط«  املــصــدرة  الـــدول  »منظمة 
تشير التوقعات الرسمية إلى سرعة تآكل احتياطي العملة الصعبة لدى 
املصرف املركزي، بما يتعدى الخطوط الحمراء. وفي 25 يوليو/ تموز 
املاضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون انخفاض احتياطي 
النقد األجنبي إلى 44 مليار دوالر بعدما كان في حدود 62 مليار دوالر.

أموال ضخمة 
موظفة 
في السوق 
السوداء )بالل 
)Getty /بن سالم

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

بــــدأ الــنــظــام الـــســـوري أواخـــــر عــام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن  بـــالـــســـمـــاح   2021
ــيـــرمـــوك،  املـــهـــّجـــريـــن مــــن مــخــيــم الـ
الواقع جنوبي العاصمة دمشق، بالعودة إلى 
منازلهم املدمرة، بعد أكثر من ثالثة أعوام من 
إحكام سيطرته على املخيم، ومنذ ذلك الحن 
نــشــطــت حـــركـــة يـــقـــودهـــا ســـمـــاســـرة يــعــمــلــون 
لــصــالــح مــكــاتــب عــقــاريــة فــي شـــراء ممتلكات 
ــيــــدة، مستغلن  الـــســـكـــان هـــنـــاك بـــأســـعـــار زهــ
ــازل الــتــي ال تــصــلــح للسكن،  ــنـ وضــــع هــــذه املـ

وحاجة العائدين الجدد املاّسة للمال.
ونقلت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
ــراء مــنــازل  ســوريــة« تــحــذيــرات مــن بــيــع أو شـ
ومـــحـــال تــجــاريــة فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، دون 
وجــــود مــحــام مــخــتــص بــالــشــؤون الــعــقــاريــة، 
تالفيًا لعمليات النصب واالحتيال. وأشارت 
إلــــى أن بــعــض مــعــقــبــي املـــعـــامـــالت واملــكــاتــب 
الــعــقــاريــة يـــقـــومـــون بــبــيــع الـــعـــقـــار ألكـــثـــر من 
سير  بطبيعة  األهــالــي  جهل  مستغلن  مالك 
عمليات البيع والشراء وحاجة الناس املاسة 

ــه املــجــمــوعــة على  ــ لــلــمــال. وبــحــســب مــا أوردتـ
مــوقــعــهــا الــرســمــي، فـــإن هــنــاك تــحــذيــرات من 
العقارات  أسعار  والشراء، ألن  البيع  عمليات 
عت 

ّ
في سورية تشهد ازديــادًا مستمرًا، وتوق

ــار ثــــالثــــة أضــــعــــاف الــســعــر  ــ ــعـ ــ أن تــــزيــــد األسـ
الحالي خالل األشهر املقبلة، خاصة مع بدء 

عودة الحياة إلى املخيم.
كــمــا أشــــارت إلـــى أن قــلــة املـــــوارد املــالــيــة أحــد 
األســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــبــيــع بـــعـــض األهـــالـــي 
تحمل  على  قدرتهم  لعدم  وذلــك  ممتلكاتهم، 
بسبب  ُدمـــرت  الــتــي  منازلهم  ترميم  تكاليف 
ــتـــي شــنــتــهــا قــــوات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـ
الروسي  بالطيران  مدعومة  السوري  النظام 

للسيطرة على املخيم ومحيطه عام 2018.
أعــزاز بريف  إلــى مدينة  يقول أحــد النازحن 
»العربي الجديد« إن أحد أقاربه الذي  حلب لـ
عاد إلى املخيم أخيرًا ُعرض عليه بيع منزله 
مــن قبل عــدة أشــخــاص معروفن بضلوعهم 
في أعمال عسكرية في صفوف قوات النظام، 
ــــروه بـــأنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى اســـتـــخـــراج  ــبـ ــ وأخـ
األوراق الالزمة كاملوافقة األمنية وغيرها من 
أجل تسهيل عملية البيع، الفتًا إلى أنه حاول 

استخراجها بنفسه لكنه واجه عدة عقبات.
ل عدم ذكر اسمه، 

ّ
ويشير املصدر الذي فض

ــاء أقــــاربــــه الــذيــن  ــمـ حــفــاظــًا عــلــى ســـريـــة أسـ
ــادوا إلــــى املــخــيــم، إلــــى أن الــكــثــيــريــن من  ــ عــ
الذين  السماسرة،  عــروض  رفضوا  السكان 
كــانــوا بـــدورهـــم يــعــرضــون أثــمــانــًا مرتفعة 

بــالــرغــم مــن حاجتهم الــشــديــدة، ويــؤّكــد أن 
عمليات إزالة األنقاض التي اعتبرت مقّدمة 
لعودة الحياة للمخيم هي عملية سياسية 
بحتة، يراد بها خدمة املناطق التي يقطنها 
مــوالــون للنظام وعــائــالت كــانــت تــقــف إلــى 
جانبه إّبان سيطرة املعارضة عليه. ويقول 
املسؤول اإلعالمي ملجموعة العمل من أجل 
»العربي  فلسطينيي سورية فايز أبو عيد لـ
والشراء  البيع  عمليات  معظم  إن  الجديد« 
املخيم هي من قبل سماسرة  تتم في  التي 
األمن  قــوات  الخفاء، وتدعمهم  يعملون في 
لــلــنــظــام، مستغلن حــاجــة الــنــاس  الــتــابــعــة 
ــيــــون بـــدء  ــحــــاول هــــــؤالء املــــدنــ لـــلـــمـــال، إذ يــ
حــيــاتــهــم مـــن جــديــد بــعــد أن تـــم تهجيرهم 
مــا بقي منها  وســرقــة ممتلكاتهم وتــدمــيــر 

نتيجة القصف.
ويضيف أن أصابع االتهام تشير إلى وقوف 
ــة فــلــســطــن  ــركــ شـــخـــصـــيـــات مـــمـــا تــســمــى »حــ
الحرة« املوالية للنظام السوري خلف عملية 
ــقـــارات فـــي املــخــيــم، الفـــتـــًا إلــــى أن  تـــجـــارة الـــعـ
املنازل تباع واملحالت التجارية تباع بأقل من 
نصف ثمنها، ويؤكد أن هذه العمليات ليست 
شرعية بسبب وجــود السكان تحت الضغط 
الــعــســكــري مــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة املسيطرة 
فــإن هناك  عــيــد«  »أبـــو  املخيم. وبحسب  على 
اليرموك على شــراء  فــي مخيم  كبيرة  هجمة 
الــعــقــارات عــن طــريــق بــعــض املــحــامــن الــذيــن 
ــع األبـــــــرز هــو  ــ ــدافـ ــ يــــدعــــون االســـتـــقـــاللـــيـــة، والـ
اســتــغــالل حــاجــة الــنــاس، خــاصــة أن كثيرين 
يرغبون بمغادرة سورية بعد تردي األوضاع 
األمــنــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وبــخــاصــة أصــحــاب 

البيوت املدمرة واآليلة للسقوط.
ويشرح أن هؤالء يحتاجون إلى مبالغ للهدم 
الحصول  اســتــطــاعــوا  مــا  إذا  للبناء  وأخــــرى 
الــتــي جعلت كثيرين  عــلــى املــوافــقــة األمــنــيــة، 
منهم يبقون خارج املخيم لكبر حجم الفارق 

عمان ـ زيد الدبيسية

قــال املــســؤول فــي وزارة املــيــاه األردنــيــة عمر 
ســالمــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن األردن مقبل 
عــلــى أزمــــة مـــيـــاه، ربــمــا غــيــر مــســبــوقــة خــالل 
العام الحالي، بسبب ارتفاع الطلب على املياه 
يقابله  الشرب،  لكافة االستخدامات بخاصة 

انخفاض شديد في حصة الفرد من املياه. 
الــذي يعمل مساعدا لوكيل  وأضــاف سالمة، 
الــــــــــوزارة ومـــتـــحـــدثـــا بـــاســـمـــهـــا، أن الــصــيــف 
الــحــالــي ســيــكــون حــرجــا مـــن نــاحــيــة كميات 
املــيــاه املــتــاحــة لجميع االحــتــيــاجــات، خاصة 
بــعــد انـــتـــهـــاء جــائــحــة كــــورونــــا وتــــزايــــد عــدد 
ــاد الــنــشــاط الــســيــاحــي الــى  ــ ــ الــضــيــوف وازديـ
إلــــى تــراجــع  الـــصـــيـــف، مــشــيــرا  األردن خــــالل 
كميات املياه، خاصة في السدود املخصصة 

لغايات الشرب. 
املـــواطـــن االردنـــــي السنوية  وقــــال إن حــصــة 
تقل عن 80 مترًا مكعبًا لكافة االستخدامات، 
العاملي هو 500 متر  املائي  الفقر  فيما خط 
مــكــعــب، الفــتــًا إلـــى أن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
الحد من مشكلة نقص املياه  وذلك من خالل 

املــائــي. وبــن سالمة  الــتــزويــد  تنفيذ خطط 
الــصــيــف ســيــكــون حــرجــًا ومشابها  أن هـــذا 
لــلــســنــوات املــاضــيــة مــن حــيــث كــمــيــات املــيــاه 
املــتــاحــة، لــكــن اإلجـــــراءات الــتــي تستخدمها 
وزارة املياه في تنفيذ خطط التزويد املائي 
ما زالــت فعالة وتستطيع التعامل مع كافة 
املختلفة  االحــتــيــاجــات  لــتــلــبــيــة  الــتــحــديــات 
وضمان تزويد املواطنن باحتياجاتهم مرة 

واحدة أسبوعيًا.
وقـــــال إن الــــــــوزارة تــتــخــذ كـــافـــة اإلجـــــــراءات 
الالزمة واستنهاض أقصى الجهود لتزويد 
املواطنن بكميات مياه كافية، مبينا أنه لن 
تخلو بعض املناطق من بعض االختالالت 
الــتــزود املــائــي نتيجة تعطل أي مصدر  فــي 

أو انــقــطــاع الــكــهــربــاء »وســنــتــعــامــل مــع ذلــك 
املــتــاحــة«، داعيًا  الــوســائــل  بـــأول بكافة  أوال 
املواطنن إلى التعاون وتفهم هذه الظروف 
والـــــري،  املـــيـــاه  وزارة  إرادة  عـــن  ــة  ــارجـ الـــخـ
خــاصــة أن األردن يعد أحــد أكــثــر الـــدول في 

العالم فقرًا باملياه.
وأشار سالمة إلى ظروف التغيرات املناخية 
الــتــي بـــدت واضـــحـــة الــتــأثــيــر خـــالل املــواســم 
املــطــريــة األخـــيـــرة، وآخــرهــا املــوســم املــاضــي، 
وانعكاس ذلك من خالل تراجع كميات املياه 
ــدود املــخــصــصــة لــغــايــات  ــســ املـــخـــزنـــة فـــي الــ
الــشــرب، إضــافــة إلـــى تــحــديــات تــراجــع املــيــاه 
ــار إلـــى دور ازديـــــاد عــدد  الــجــوفــيــة، كــمــا أشــ
السكان ووجود مالين الالجئن في األردن 
وتـــنـــاقـــص األمـــــــوال املــخــصــصــة لــلــمــشــاريــع 
املــائــيــة وتـــراجـــع حــجــم الــدعــم املــقــدم لقطاع 
املــيــاه. وأكـــد ســالمــة أن الــعــمــل جـــار لخفض 
البالغ نحو 45 في املائة، مشيرًا  فاقد املياه 
فــي  مــلــمــوســًا  تـــقـــدمـــًا  حـــقـــق  األردن  أن  ــى  ــ إلـ
تــطــويــر تقنيات الـــري لــلــزراعــة الــتــي خفض 
اســتــهــالكــهــا مـــن 70 إلــــى 50 فـــي املـــائـــة من 

كميات املياه املتاحة في البالد.

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــم تــســلــم أســـعـــار الــــدجــــاج فـــي املـــغـــرب من 
االرتــفــاع في الفترة األخــيــرة، وبينما يعزو 
الدولية  الــســوق  تأثيرات  إلــى  ذلــك  مهنيون 
أوكرانيا، يطالب آخرون  الحرب في  بسبب 

بتدابير حكومية لخفض تكاليف اإلنتاج.
وتــجــاوز أســعــار الــدجــاج الــحــي فــي السوق 
الـــواحـــد،  لــلــكــيــلــوغــرام  دوالر   2.2 املــحــلــيــة 
بــزيــادة 25 فــي املــائــة، مــا يــؤثــر على الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــأســر الــتــي تــعــانــي مـــن تــراجــع 

اإليرادات والتضخم.
ويــعــزو مــهــنــيــون فــي الــســوق هـــذا االرتــفــاع 
التي تأثرت في  إلــى تكلفة األعــالف املركبة 
تــصــورهــم بتداعيات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
حيث شهدت أسعار الذرة والصويا وعباد 

الشمس والحبوب ارتفاعًا ملحوظًا.
وتراجع الطلب على الدجاج في فترة الحجر 
الــصــحــي بــحــوالــي 40 فـــي املـــائـــة وانـــهـــارت 
انتقلت مــن حــوالــي 1.2 دوالر  إذ  األســعــار، 
حيث  دوالر،   0.80 حــوالــي  إلــى  للكيلوغرام 
املــربــن بحوالي 400 مليون  قــدرت خسائر 

دوالر.
التدابير  الطلب بعد تخفيف  غير أن عــودة 
رفــعــت األســعــار إلـــى حــوالــي 1.5 دوالر في 

بعض الــفــتــرة، مــا أثـــار حفيظة الــعــديــد من 
ــــذي دفــــع الــفــيــدرالــيــة  ــر الـ ــ املــســتــهــلــكــن، األمـ
تفهم  إلى  للدعوة  الدواجن  املهنية ملنتجي 
الذين توقف بعضهم عن  املــربــن،  وضعية 

النشاط بسبب الجائحة.
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــود رئــ ــبــ ــــول مـــحـــمـــد عــ ــقـ ــ ويـ
الــوطــنــيــة ملــربــي الـــدجـــاج إنـــه يــمــكــن اتــخــاذ 
وبالتالي  اإلنــتــاج  تكاليف  لخفض  تدابير 

األسعار. 
ويرى عبود في تصريح لـ »العربي الجديد« 
أن األعــــــالف تــثــقــل عــلــى املـــربـــن الــصــغــار، 

مــشــيــرًا إلـــى أن األســعــار تــتــجــاوز املستوى 
املعمول به في السوق الدولية، التي تأثرت 
بالحرب. ويشير إلى أنه يوجد العديد من 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى ارتــفــاع األســعــار 
فـــي الـــســـوق املــغــربــيــة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. 
الحكومة  أنه يتوجب على  ويتصور عبود 
الـــتـــدخـــل عــبــر تـــدابـــيـــر تــســاهــم فـــي خفض 
تكاليف اإلنتاج، حيث يدعو إلى اإلعفاء من 
الضريبة على القيمة املضافة على األعالف 
أن  ، ما من شأنه 

ً
املائة مثال البالغة 10 في 
يؤدي إلى خفض األسعار.

ويعتبر التاجر محمد السرغيني أن ارتفاع 
وتكاليف  املحروقات  بسبب  النقل  تكاليف 
اإلنــتــاج بسبب األعـــالف قــد ال يساعد على 
أن تستقر  يترقب  التي  األســعــار،  انخفاض 
فــي املــســتــوى الــحــالــي، خــاصــة فــي الصيف 
ــع ارتــــفــــاع الــطــلــب بــفــعــل عـــــودة األعـــــراس  مـ
ــنـــادق في  ــفـ والـــحـــفـــالت وطـــلـــب املــطــاعــم والـ

سياق عودة النشاط السياحي.
ودأب املنتجون منذ بداية األزمــة الصحية 
على الشكوى من تراكم الديون واملستحقات 
ــات  ــركـ ــاه شـ ــهـــم تــــجــ ــتـ ــــي ذمـ ــد فـ ــتــــي تــــوجــ الــ
األعالف، فيما يؤكد آخرون أن االستثمارات 
التي أنجزت بدعم من الدولة لم تفض إلى 

خفض التكاليف.

استغالل 
سكان اليرموك

ازدياد في كلفة األعالف )فرانس برس(

األردن: الفقر المائي يتفاقم

أسعار الدجاج لم تسلم من الحرب الروسية

مكاتب عقارية سورية تحتال 
على الفلسطنيين

يتعرض الفلسطينيون 
الذين هجرهم النظام 

السوري تحت وقع 
المعارك من مخيم 

اليرموك في دمشق إلى 
عمليات احتيال واسعة 

من قبل شركات عقارية 
لالستحواذ على بيوتهم

متابعة قضية

المغرب

تحذيرات من عمليات 
نصب لشراء البيوت 

بأسعار زهيدة

التغير المناخي أثر 
سلبًا على كمية المياه 

داخل السدود

بن تكلفة اإليجار وإعادة اإلعمار. ويلفت إلى 
أن من خالل متابعته الصفحات املعنية بنقل 
عديدة  إعالنات  هناك  اليرموك  مخيم  أخبار 
مـــن قــبــل ســـكـــان املــخــيــم لــبــيــع بــيــوتــهــم، وقــد 
يعلنون  أو 12 شخصًا   10 إلــى  الــعــدد  يصل 
عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي الـــبـــيـــع بـــشـــكـــل يــــومــــي، مــا 
الحاجة،  باستغالل  للسماسرة  مجااًل  يترك 

واالتفاق على دفع أثمان بخسة.
يقول الباحث القانوني أيمن أبو هاشم، في 
»العربي الجديد«، إنه كان واضحًا  حديث لـ

 2018 عــام  املخيم  على  النظام  منذ سيطرة 
أنــــه يــســعــى لــتــغــيــر ديــمــغــرافــي فـــي املــخــيــم، 
الذي طاول الدمار قسمًا كبيرًا منه، ما جعل 
واستغل  الــعــودة  إمكانية  يفقدون  األهــالــي 
ــران  ســمــاســرة مــحــســوبــون عــلــى الــنــظــام وإيـ
هذا األمر وعدم قدرة كثيرين على الحصول 
عــلــى املــوافــقــة األمــنــيــة فــاشــتــروا حــتــى اآلن 
التي لم يعد  البيوت بأسعار زهيدة،  مئات 
إعــادة  أو  ترميمها  على  قــادريــن  أصحابها 
إعـــمـــارهـــا. ويـــؤّكـــد أن حــركــة الــبــيــع طــاولــت 

أيضًا مناطق أخرى يسكنها الفلسطينيون 
كبلدتي يلدا وببيال القريبتن، وتتم عملية 
ــوائــــف مــعــيــنــة مــن  ــن طــ ــائــــالت مــ »إحـــــــالل عــ
مــوجــودة سابقًا  تكن  لــم  جنسيات متعددة 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«، وهـــــذا مـــؤشـــر خــطــيــر، وفــقــًا 
للباحث، الذي اعتبر ذلك محاولة من النظام 
التي  املناطق  فــي  ديمغرافي  تغيير  إلجـــراء 
يسكنها الفلسطينيون، الفتًا إلى أن جميع 
عــمــلــيــات الــبــيــع تـــأتـــي فـــي غـــيـــاب أي إطـــار 

قانوني يضمن حقوق امللكية.

الدمار غيّر مالمح 
المخيم )لؤي بشارة/ 
فرانس برس(
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مع الدخول في عالم الشيخوخة، يتعرض الجسم لمجموعة متنوعة 
من التغيرات التي تطاول جميع أعضاء الجســم. بعض هذه التغيرات قد 

يجعل كبار السن أكثر عرضة لنقص المغذيات

سؤال في الصحة

أفضل طريقة لتثبيت المعلومات بعد المذاكرة
أصبح الســهر لوقت متأخر جزءًا طبيعيًا من العملية 
األكاديمية في املدرســة الثانوية والكلية. ولكن يقول 

باحثــون مــن جامعــة براون في الواليات املتحدة ومركز 
RIKEN لعلوم الدماغ في اليابان إن هذه املمارســة تعوق 

عملية التعلم بداًل من أن تســاعدها.
وجد الباحثون أدلة تشــير إلى أن النوم يســاعد الشــخص 

 على اســتيعاب ما تعلمه أثناء اليقظة، وهذا يعني أنه 
كلما زاد وقت وجودة نوم الشــخص زاد الوقت الذي 

 يســتخدمه دماغه ملعالجة املعرفة واملهارات املكتســبة 
 في أثناء اســتيقاظه. ونشــرت نتائج هذه الدراســة في 

مجلــة علم األعصاب.

وفقًا ملؤلفة الدراســة الرئيســية، الدكتورة يوكا ساســاكي، 
أســتاذة العلوم املعرفية واللغوية والنفســية في برنامج 
الدراســات العليا في علم األعصاب بجامعة براون، فإن 

نتاج الدراســة على مجموعتني تجريبيتني من املتطوعني 
البشــريني، بما في ذلك مزيج من الذكور واإلناث، تفيد 

بأن النوم يســاعد في عملية التعلم، وأن ما يفعله طالب 
الجامعــات واملــدارس الثانوية ليلة االمتحان، حينما 

يدرســون لوقت متأخر، ويفكرون طوال الليل لن يفيدهم، 
ألن الدراســة توضح أن الذهاب إلى الفراش سيســهل 

ويســاعد في التعلم وتثبيت املعلومات، وأن النوم يلعب 
دورًا أكثر نشــاطًا في التعلم والذاكرة.

ابنتــي عمرهــا 28 يومــا، عندهــا الصفــرا 11، 
بقالها أسبوع ثابتة على 11 وعندها إمساك، 
منــذ 3 أيــام لــم تتبرز، مــاذا أفعل؟ هي ترضع 
رضاعــة طبيعيــة مــع لــن صناعــي 60 ملــي 
فــي  مــرات  ألربــع  مرتــن  مــن  مكيالــن  علــى 
اليــوم. ملحوظــة أنــا أيضــا عنــدي إمســاك مع 
العلــم أننــي أعانــي منــه منذ فتــرة طويلة وهي 

كانت تتبرز بشكل طبيعي.

األخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد.. 

عيار اليرقان أو الصفراء الذي ذكرته ال 
يحتاج لعالج إسعافي أو عالج ضوئي 
ذكرتهــا  التــي  والنســبة  بالحاضنــة. 
تعتبــر مرتفعــة بالنســبة لعمــر طفلتــك 
يســمى  ملــا  تحاليــل  إلجــراء  وتحتــاج 
باليرقــان الوليــدي طويــل األمد، خاصة 
إذا كانت هناك أعراض منذرة بالخطر، 
البــراز  لــون  الــوزن،  كســب  كضعــف 
الفاتــح، لــون البــول الشــديد االصفــرار، 
خمــول الطفــل أو نقــص شــهيته. ألن كل 
مــا ذكرتــه ســابقا مــن أعــراض يحتــاج 
لعــالج إســعافي.  مبدئيــا يجــب إجــراء 
الكلــي  البيلروبــني  أو  اليرقــان  فحــص 
واملرتبــط مــع أنزيمــات الكبــد وهرمــون 
الــدرق، خاصــة بوجــود اإلمســاك الــذي 
ذكرتــه باستشــارتك عنــد طفلتــك، حيث 
مــع  إمســاكا  يســبب  الــدرق  قصــور  إن 
كانــت  إذا  أمــا  اليرقــان.  فتــرة  امتــداد 
 direct bilirubin نســبة اليرقــان املباشــر
طبيعيــة فالســبب أقل خطــرا وقد يكون 
فقــط ســببه الحليــب الطبيعــي ويــزول 
دون عالج.  أما بالنســبة لإلمســاك فقط 
فقــد يكــون ســببه اإلرضــاع الصناعــي، 
شــدة  حســب  العــالج  يتــم  وعندهــا 
تتبــرز  طفلتــك  كانــت  فــإن  األعــراض، 
لخمســة  أربعــة  كل  لــو  حتــى  وحدهــا 
عندهــا  داعــي  فــال  طــري  والبــراز  أيــام 
ألي عــالج. أمــا إذا كانــت األعــراض أشــد 
وطفلتــك تعانــي مــن صعوبــة بالتبــرز 
مع مغص وبكاء، فعندها يفضل تغيير 
لنــوع خــاص  الصناعــي  الحليــب  نــوع 

باإلمساك. 
مع تمنياتي لطفلتك بالشفاء العاجل..

د. لمى وردة
استشارية طب األطفال

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

االحتياجات 
الغذائية

كيف تتغير مع التقدم في العمر؟
أنور نعمة

مع التقدم في مشوار العمر، يواجه املسنون 
تحديــات جســدية تؤثــر علــى احتياجاتهــم 
التمثيــل  معــدل  انخفــاض  مثــل  الغذائيــة 
املعــدة،  إفــراغ  وإبطــاء  األساســي،  الغذائــي 
وانخفــاض  املعــدة،  حامــض  إفــراز  وقلــة 
ونقــص  الحراريــة،  للســعرات  الحاجــة 
والبلــع،  الطعــام  مضــغ  وصعوبــة  الشــهية، 
اليومــي  الحجــم  اســتهالك  وانخفــاض 
حاســتي  وتراجــع  واألشــربة،   لألطعمــة 
علــى  القــدرة  وتراجــع  والتــذوق،  الشــم 
امتصــاص العناصــر الغذائيــة، وانخفــاض 
الحــواس  إلــى  التعــرف  علــى  الجســم  قــدرة 
مــا  وهــذا  والعطــش،  كالجــوع  الحيويــة 
الــوزن  وفقــدان  للجفــاف  ضحايــا  يجعلهــم 
غيــر املقصــود. وهناك العديد من التحديات 
الغذائيــة التــي يواجههــا كبــار الســن حيــث 

يحتاجون إلى:

1. سعرات حرارية أقل
مــن  اليوميــة  الفــرد  احتياجــات  تعتمــد 
والــوزن  الطــول  علــى  الحراريــة  الســعرات 
إلــى  النشــاط  ومســتوى  العضليــة  والكتلــة 

جانب عوامل أخرى.
يحتــاج كبــار الســن إلى ســعرات حرارية أقل 
للحفــاظ علــى أوزانهــم، وهذا يرجع إلى عدة 
أسباب هي: أنهم يملكون كتلة عضلية أقل، 
ويتحركــون قليــال وال يمارســون الرياضــة. 
فإذا واظب الشخص املسن على تناول نفس 
عــدد الســعرات الحراريــة، كمــا كان فــي عمــر 
أصغر، فإن هذا سيقود إلى اكتناز الشحوم 
بسهولة، خاصة في منطقة محيط الخصر، 
اليــأس  بعــد ســن  النســاء  عنــد  ذلــك  ويزيــد 

جراء تراجع إفراز هرمون اإلستروجني.

2. مزيد من البروتينات
وقوتهــا  العضــالت  كتلــة  فقــدان  يكــون 
مــع  األبــرز  العنــوان  هــو  »الســاركوبينيا«، 
الشــخص  يفقــد  فعليــا،  العمــر.  فــي  التقــدم 
البالــغ بــني 3-8 % مــن الكتلــة العضليــة فــي 
كل عقــد مــن الزمــن اعتبارا من ســن الثالثني. 
الرئيســي  الســبب  الســاركوبينيا  وتعتبــر 
للضعف والكسور وسوء الحالة العامة عند 
املتقدمــني فــي الســن. إن اتبــاع نظــام غذائــي 
ممارســة  جانــب  إلــى  بالبروتينــات،  يزخــر 
النشــاط البدنــي، خاصــة تماريــن املقاومــة، 
يســاعد في مكافحة مرض الســاروكوبينيا. 
وجــدت الدراســات أن الذيــن تناولــوا املزيــد 
مــن البروتينــات أو مكمالت البروتني، كانوا 
أقــل عرضــة لفقــدان القوة والكتلــة العضلية. 
يحتــاج كبــار الســن إلــى تنــاول البروتينــات 
التعــرض ملخاطــر  الجســم  لتجنيــب  يوميــا 
ال لــزوم لهــا. يفضــل اســتخدام البروتينــات 
مــن منشــأ حيوانــي كونهــا  الجــودة  عاليــة 
تضــم جميــع األحمــاض األمينية األساســية 

الضرورية.

3. استهالك المزيد من األلياف
الجهــاز  يصــاب  العمــر  فــي  التقــدم  مــع 
الهضمــي بالكســل، مــن هنــا تشــيع مشــكلة 
ا  اإلمســاك عنــد كبــار الســن التــي تزداد ســوء
مع قلة الحركة وتناول أدوية يكون اإلمساك 
أحــد آثارهــا الجانبيــة، وعــدم اســتهالك مــا 
يكفي من املصادر الغذائية الغنية باأللياف.
ويســاهم النظــام الغذائــي الغنــي باألليــاف 
التــي  الرتــوج  داء  مــن  الحمايــة  فــي 
وهــو  القولــون،  جــدران  طــول  علــى   تتشــكل 
شــائع الحــدوث عندهــم، حيــث يصيب نحو 

مــن الخامــس  العقــد  قطعــوا  ممــن   %  50 
اســتهالك  قلــة  األساســي  وســببه  العمــر،   
مــن  الحصــة  بزيــادة  ينصــح  لــذا  األليــاف. 
الحبــوب  مثــل  باألليــاف  الغنيــة  املنتجــات 
الكاملــة واملكســرات والفواكــة والخضــروات 

والبقوليات.

4. مزيد من الكالسيوم وفيتامين د
مــن  د«  و»فيتامــني  الكالســيوم  يعتبــر 
العناصــر الغذائيــة املهمة جدا للحفاظ على 
ســالمة وصحة العظام. فالكلس يســاهم في 
بناء الثروة العظمية، في حني أن فيتامني د 
يســاعد الجســم علــى امتصــاص الكالســيوم 
مــن األمعــاء. وجــدت الدراســات التــي أجريت 
تقــل  األمعــاء  أن  واإلنســان  الحيــوان  علــى 
كفاءتهــا مــع التقــدم فــي العمــر، مــا يجعلهــا 

تمتص كمية أقل من الكالسيوم.
أيضــا، يمكــن لنقــص فيتامــني د أن يســاهم 
ألن  الكالســيوم،  امتصــاص  انخفــاض  فــي 
الشــيخوخة تجعــل الجلــد أكثر رقــة ما يقلل 
املذكــور  الفيتامــني  إنتــاج  علــى  قدرتــه  مــن 
ألشــعة  التعــرض  عنــد  كافيــة  بكميــات 

الشمس.
إن التغيــرات الطارئــة التــي تحصــل لألمعاء 
مــا  علــى  الجســم  حصــول  تعرقــل  والجلــد، 
يكفــي مــن فيتامــني د والكالســيوم، مــا يعــزز 
مــن عمليــة فقــدان الثــروة املعدنيــة للعظــام 

فتصبح أكثر هشاشة وأكثر ميال للتكسر.
وملجابهــة ذلــك، فمن الضــروري تأمني املزيد 
من الكالسيوم واملزيد من فيتامني د للجسم 
مــن خــالل اتبــاع نظــام غذائي يضــم مصادر 

األلبــان  منتجــات  مثــل  لكليهمــا،  ممتــازة 
األوراق  ذات  والخضــروات  واملكســرات 

الخضراء وبعض أنواع املياه املعدنية.
واألســماك، خاصــة الرنجــة والســلمون، كمــا 
يمكن االستفادة من املكمالت وفق تعليمات 

الطبيب.

5. مزيد من فيتامين ب 12
ينتمي فيتامني ب 12 )كوباالمني( ووجوده 
الحمــراء  الــدم  كريــات  لصنــع  أساســي 
والحفــاظ على صحــة ووظائف املخ. ويعود 
انتشــار نقــص فيتامــني د عنــد الشــيوخ إلــى 

األسباب التالية:
فيتامــني  امتصــاص  علــى  القــدرة  تراجــع   - 

ب 12.
- تراجع إنتاج حامض املعدة.

االعتمــاد علــى أنظمــة غذائيــة نباتيــة تفتقــر 
إلى فيتامني ب 12.

ويكمــن الحــل فــي تنــاول املكمــالت التــي تضم 
ينتــج  الشــخص  كان  وإذا   ،12 ب  فيتامــني 
فــي  فإنــه  املعــدة،  مــن حامــض  قليلــة  كميــات 
الغنيــة  الحيوانيــة  األطعمــة  تنــاول  إمكانــه 

والســمك،  البيــض،  مثــل   12 ب  بفيتامــني 
واللحوم، ومنتجات األلبان.

6. مغذيات دقيقة أخرى
إن العناصــر الغذائيــة التالية قد تكون مفيدة 

للمتقدمني في العمر:
هامــا  دورا  وتلعــب   ،3 أوميغــا  أحمــاض   -
والشــرايني  القلــب  مشــاكل  مــن  الوقايــة  فــي 
مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والشــحوم الثالثيــة 

والكوليسترول السيئ.
مــن  الحــد  علــى  ويســاعد  البوتاســيوم،   -
مخاطــر التعــرض الرتفاع الضغط الشــرياني 

وحصى الكلى وهشاشة العظام.
- املغنيزيــوم، وهــو مهــم جــدا للجســم. يعاني 
كبار الســن من النقص في هذا املعدن بســبب 
سوء التغذية، واستعمال األدوية، والتغيرات 

الطارئة في األمعاء.
- الحديــد، يظهــر نقــص الحديــد بكثــرة عنــد 

الشيوخ، ما يعرضهم لإلصابة بفقر الدم.

8. تناول ما يكفي من الطعام
مــن الشــائع أن يشــكو كبــار الســن مــن مشــكلة 
ضعــف الشــهية، ويحــدث هــذا نتيجــة العديــد 
من العوامل، وإذا لم يتم تدبير مشــكلة ضعف 
التغذيــة  نقــص  إلــى  ســتؤدي  فإنهــا  الشــهية 
وإلى فقدان الوزن غير املقصود، وسوء الحالة 

الصحية وزيادة خطر التعرض للوفاة.

يحتاج كبار السن 
إلى سعرات حرارية أقل 
للحفاظ على أوزانهم

)Getty( ينصح كبار السن باختيار أطعمة تحتوي نسبة منخفضة من الدهون الضارة
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تستنزف ميزانية سيارات الدولة مبالغ كبيرة، وتعرف تبذيرًا بعدما تحولت إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي، إذ يكتري 
مسؤولون في مختلف الدرجات الوظيفية سيارات بأثمان تقارب كلفة شرائها بينما تفتقر جهاتهم إلى الموارد

ثقب في خزينة المملكة المغربية

سيارات المصالح 
الحكومية

الرباط ـ عادل النجدي

املغربيــة  الجمعيــة  رئيــس  يتابــع 
لحماية املال العام )غير حكومية(، 
كثــب  عــن  الغلوســي،  محمــد 
مجريــات طلــب عــروض برقــم 13/2022/ج. م 
أطلقــه مجلــس مدينــة مراكش، من أجل إيجار 
10 ســيارات بتكلفة تصل إلى 208.800 درهم 
)مــا يــوازي21.467 دوالرا أميركيــا( في مقابل 
الســيارة الواحــدة خــالل 3 ســنوات فــي حــني 
درهــم   270.000 شــرائها  حــال  فــي  ســتكلف 
)27.756 دوالرا( وهو ما يثير أكثر من عالمة 
اســتفهام حــول دواعــي األمــر فــي ظــل امتــالك 
املجلــس ألســطول مهــم مــن الســيارات مــازال 

قيد الخدمة، كما يقول لـ«العربي الجديد«.
مــن  امتعاضــه  الغلوســي  املحامــي  ويبــدي 
الصفقة التي ســتخصص لفائدة نواب عمدة 
وموظفــني  لجــان  ورؤســاء  مراكــش  مدينــة 
الســيما أن قيمــة إيجــار الســيارات ملــدة ثــالث 
سنوات تقارب قيمة شرائها، قائال: »في وقت 
وتعانــي  اقتصاديــا،  ركــودا  املدينــة  تعيــش 
فئــات اجتماعيــة كثيــرة مــن تداعيــات جائحة 
كورونا، ال يتردد املسؤولون عن هدر وتبديد 
املال العام في شراء سيارات أو كرائها بأثمان 
مرتفعــة فــي وقــت يفتــرض فيــه أن يوجــه ذلــك 
املال إلى مشاريع تعود بالنفع على املواطن«.

ثقب في خزينة المملكة
يســتفيد املســؤولون الحكوميــون واملحليــون 
مــن  مجموعــة  مــن  املغــرب  فــي  واملوظفــون 
أبرزهــا  مــن  والتعويضــات  االمتيــازات 
والتــي  »املصلحــة«  أو  الدولــة«  »ســيارات 
مهامهــم  لتســهيل  تصرفهــم  تحــت  توضــع 
وضمــان الظــروف املالئمــة لقيامهم بها، على 
أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمني وصيانة 
ووقــود وأحيانــا حتــى أجــرة ســائقيها، وفــق 
تلــك  اســتعماالت  أن  غيــر  مراســيم،  ثالثــة 
مــن  وإيجارهــا  اقتنائهــا  وعمليــة  الســيارات 
الترابيــة  املجالــس  ورؤســاء  املســؤولني  قبــل 
انتقــادات  تثيــر  مجالــس جهويــة(  )بلديــات، 
فــي ظــل اتهامــات بتبذيــر  فــي املغــرب  حــادة 
القانــون  أســتاذ  إفــادة  بحســب  العــام،  املــال 
الدســتوري والعلــوم السياســية بجامعــة ابــن 

طفيل بمدينة القنيطرة، رشيد لزرق.

الســيارات  وتصنــف   .2020 فبرايــر   12 فــي 
الحكوميــة وفق الرتب واملســؤوليات، ويحدد 
علــى  صنــف  لــكل  أقصــى  مالــي  ســقف  لهــا 
الشــكل التالــي، بالنســبة لســيارات الــوزراء ال 
يمكــن أن يتجــاوز ثمــن شــرائها األقصــى 450 
ألــف درهــم )45 ألــف دوالر(، فــي حــني يحــدد 
مبلــغ 350 ألــف درهــم )35 الــف دوالر( كثمــن 
ومــدراء  العامــني  الكتــاب  لســيارات  أقصــى 
املؤسســات العموميــة، ومبلــغ 300 ألف درهم 
الدواويــن  ألــف دوالر( لســيارات رؤســاء   30(
دوالر(  ألــف   12( درهــم  ألــف  و120  الوزاريــة 
حضــور  مــن  املأموريــات  لســيارات  بالنســبة 
االجتماعات وما شابهه، وفق منشور رئيس 
الحكومــة الســابق عبد اإلله بنكيــران الصادر 

في مارس/آذار 2014. 
لكن تحديد سقف مالي لسيارات الدولة وفق 
تســجيل  مــن  يمنــع  ال  واملســؤوليات،  الرتــب 
حســب  اقتناءهــا،  يخــص  مــا  فــي  مخالفــات 
الوقــت  »فــي  مضيفــا:  الغلوســي،  يقــول  مــا 
الــذي تتــم فيــه مطالبــة اإلدارات والجماعــات 
الترابيــة باقتنــاء ســيارات مــن نــوع »داســيا« 
التــي تنتجهــا شــركة »رونــو« باملغرب بســعر 
دوالر(،  آالف   9( درهــم  ألــف   90 يتجــاوز  ال 
نصــدم بنشــر صــور ســيارات فارهة مــن طراز 
»مرســيدس 200« و«أودي« و« فولســفاغن«، 
يتــم اقتناؤهــا مــن املــال العــام بمبالــغ خيالية 

تزيد عن 450 ألف درهم.
»العربــي  مســربة حصلــت  وثيقــة  وتكشــف 
مــن  جانبــا  منهــا،  نســخة  علــى  الجديــد« 
أمــرت  إذ  الدولــة،  ســيارات  تدبيــر  طريقــة 
املفتشــية العامــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون 
مبلــغ  باســترداد  أوقــاف  ناظــر  اإلســالمية، 
388.240.00 درهــم ) 40 ألــف دوالر(، بعدمــا 
أثبــت التحقيــق الــذي جــرى فــي 7 فبرايــر/

تخصيصــه  تــم  املبلــغ  أن  املاضــي،  شــباط 
لنفقــات النقــل بغير اســتحقاق، إذ تم صرف 
مبلغ 232.690.00 ألف درهم )24 ألف دوالر( 
ملوظفي النظارة لقاء اســتئجارهم لســيارات 
إداريــة  بمهــام  قيامهــم  بمناســبة  خاصــة 
مخالفــا  »تصرفــا  اعتبــر  مــا  وهــو  عاديــة، 

للمقرر في هذا الباب وال سند له«. 
فــي  »تجــاوزات  إلــى  الواقعــة  تلــك  وتشــير 
املــال  وتبذيــر  الدولــة  ســيارات  اســتخدام 
العــام عــوض تســهيل عمــل اإلدارة«، بحســب 
مــا يقولــه رئيــس العصبــة املغربيــة لحقــوق 
مســتقل(  حقوقــي  تنظيــم  )أقــدم  اإلنســان 
عــادل تشــيكيطو، وهــو مــا يتفــق معــه رئيــس 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
والــذي  الشــريعي،  رشــيد  محمــد  )مســتقلة( 
إلــى  الجديــد«،  لـ«العربــي  إفــادة  فــي  يلفــت، 
أن«اســتعمال ســيارات الدولــة يعــرف فوضــى 
طــرف  مــن  اســتغاللها  خــالل  مــن  عارمــة 
وألغــراض  العمــل  أوقــات  خــارج  مســؤولني، 
شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة 
تــؤدي  التــي  الدولــة،  ميزانيــة  حســاب  علــى 

مصاريف الوقود والصيانة«.

امتياز اجتماعي وريع سياسي
ينــص مرســوم 2014 علــى أنــه ال ينبغــي نقــل 
الســيارات  عبــر  بــاإلدارة  عاملــني  غيــر  أفــراد 
الوظيفيــة وأن ســائق الســيارة عليــه التوفــر 
علــى وثائــق تهــم الوجهــة وطبيعــة الراكبــني 
معــه وعددهــم ووظيفتهــم، وهــو نفــس األمــر 
بالنســبة ألي تــزود بالبنزيــن أو الصيانــة أو 

غيــر ذلــك، إال أن »ســيارات الدولــة وســيارات 
املصلحــة يمكــن أن تصادفهــا فــي الشــواطئ 
واملالهــي،  املــدارس  أبــواب  وأمــام  واألســواق 
وخــارج املهــام العموميــة، ويحــدث ذلــك علــى 
مــرأى جهــات مكلفــة بإنفــاذ القانــون دون أن 
الغلوســي،  تأكيــد  بحســب  ســاكنا«،  تحــرك 
والــذي يقــول إن تلــك الســيارات »تحولــت إلــى 
يجعــالن  سياســي  وريــع  اجتماعــي  امتيــاز 
البعــض ال يتــورع عــن اســتعمال املــال العــام 

لشراء سيارات فارهة«.
ويقول تشــيكيطو إن إعالن صفقات عمومية 
لفائــدة وكاالت كــراء الســيارات، »أصبــح نقمة 
على اإلدارة، في ظل لجوء عدد من الجماعات 
أســطول  تعزيــز  علــى  يمــر  لــم  التــي  املحليــة، 
ســياراتها ســوى ســنتني أو ثــالث بميزانيــة 
عــن  اإلعــالن  إلــى  الدراهــم،  بماليــني  تقــدر 
صفقــات جديــدة مــع شــركات كــراء الســيارات، 

ما يتسبب في هدر املال العام«.
بعــض  لجــوء  أن  الغلوســي  ويوضــح 
املســؤولني إلــى كــراء ســيارات الخدمــة عــوض 
شــرائها، يجعــل مســتغليها، فــي إطــار املهــام 
املوكلة إليهم، أو حتى لألغراض الشــخصية، 
بعيدين عن املراقبة بسبب أرقام لوحات هذه 
الســيارات التي ال تحمل أية عالمة تشــير الى 
أنها سيارة تابعة للدولة، والتي تبقى مميزة 
بحملهــا لوحــات معدنيــة بترقيــم تسلســلي، 
مــع عالمــة “املغــرب” أو »M«، باللــون األحمــر، 
الخاصــة  املصلحــة  ســيارات  تحمــل  بينمــا 
الجهــة،  وبمجالــس  الترابيــة،  بالجماعــات 
واملجالــس اإلقليمية لوحات معدنية، بترقيم 
أي  األحمــر،  باللــون  »ج«  عالمــة  تسلســلي، 
الترابيــة،  الجماعــة  إلــى  يرمــز  الــذي  الحــرف 

حضرية كانت أم قروية.
بعــض  لجــوء  عــن  الغلوســي،  ويكشــف 
إلــى  الترابيــة  الجماعــات  فــي  املســؤولني 
اســتعمال  مــن خــالل  القانــون  التحايــل علــى 
لوحــات ترقيــم تحمل حرف »W« )قبل منعها 
كان يســتعملها املحافظون وبعض املوظفني 
القانــون  عليــه  ينــص  ملــا  خالفــا  الســامني(، 
الشــأن،  فــي هــذا  الداخليــة  ومراســالت وزارة 
الجماعــات  مجالــس  رؤســاء  تلــزم  والتــي 
املحلية واإلقليمية بوضع عالمة  »ج J« على 

لوحات ترقيم سيارات الجماعة.
كشــف  عــدم  طلــب  حكومــي،  مســؤول  ويقــر 
الحديــث  لــه  مخــول  غيــر  لكونــه  هويتــه 
غيــر  »االســتعمال  بوجــود  الصحافــة،  إلــى 
الصحيــح لســيارات الدولــة وهــذا يحــدث في 
كل الــدول« كمــا يقول، لكنــه يلفت، في إفادته 
املســؤولية  أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
الترابيــة  الجماعــات  مســؤولي  علــى  تقــع 
بشــأن مراقبــة ذلــك االســتعمال، وقــرار اقتناء 

سيارات املصلحة.
ويقول املســؤول الحكومي إن وزارة الداخلية 
املواكبــة  الســنوية  دورياتهــا  فــي  تؤكــد 
علــى  الترابيــة،  الجماعــات  موازنــات  إلعــداد 
ضــرورة ترشــيد النفقات بشــكل يتماشــى مع 
وتيــرة نمــو املداخيــل، كمــا تطالــب الحكومــة 
التــي  العمليــات  بربــط  بالتقيــد  املســؤولني 
تطــاول اقتنــاء وكــراء الســيارات بالترخيــص 
املســبق مــن لــدن رئيــس الحكومــة والــذي يتــم 
إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة 
ووزارة  الحكومــة  رئاســة  عــن  ممثلــني  مــن 
االقتصاد واملالية والقطاع الوزاري املعني أو 

املؤسسة املعنية.

ويتوفر املغرب على 115 ألف سيارة في ملكية 
الدولة والجماعات الترابية، تستهلك سنويا 
54 مليــون درهــم )نحــو 5 ماليــني و576 ألــف 
دوالر( مــن املحروقــات والزيــوت، و30 مليــون 
درهــم )3 ماليــني دوالر( للصيانــة، باإلضافــة 
ألــف  و130  مليــون   1( درهــم  مليــون   11 إلــى 
دوالر( للتأمــني، وفــق مــا وثقــه معــد التحقيق 
رئيــس  وجهــه  كتابــي  ســؤال  إجابــة  عبــر 
التقــدم واالشــتراكية  النيابيــة لحــزب  الكتلــة 
ينايــر/  16 فــي  حمونــي،  رشــيد  املعــارض، 
كانــون الثانــي املاضــي، إلــى وزيــرة االقتصاد 
صــادرة  معطيــات  إلــى  باالســتناد  واملاليــة، 
عــن« الشــركة الوطنية للنقل واللوجيســتيك« 
)شــركة حكوميــة تتولى مهمــة تدبير حظيرة 
ســيارات الدولــة(، معتبرا في إفــادة لـ«العربي 
تميــط  الصادمــة  »األرقــام  تلــك  أن  الجديــد«، 
اللثــام عــن ثقــب كبيــر فــي خزينــة اململكــة يتــم 
عبــره اســتنزاف ماليــة الدولــة تحــت مســمى 

سيارات املصلحة أو سيارات الدولة«.
وتخصص الحكومة املغربية 1.2 مليار درهم 
)نحو 123 مليون دوالر( سنويا لحظيرة تلك 
الســيارات تشــمل نفقــات التســيير والصيانــة 
 80 واالســتئجار،  والشــراء  واملحروقــات 
والصحــة،  األمــن  لقطاعــات  منهــا  املائــة  فــي 
بحســب ما كشــف عنــه الوزير املنتــدب املكلف 
مناقشــة  أثنــاء  لقجــع،  فــوزي  بامليزانيــة 
مشروع موازنة 2022 في 29 أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي بمجلس النواب )الغرفة األولى 

للبرملان املغربي(.
وبلغــت كلفــة ســيارات الدولــة فــي عــام 2019 
مليارين و72 مليون درهم وهو رقم ال يختلف 
كثيــرا، عمــا تــم تســجيله فــي 2018 بملياريــن 
و77 مليون درهم، بحســب معطيات »الشــركة 

الوطنية للنقل واللوجيستيك«.

كيف يتم توزيع سيارات الدولة؟
تتوزع حظيرة تلك السيارات بني االستعمال 
واآلالت  النفعيــة  واالســتعماالت  الداخلــي 
املتنوعــة والدراجــات النارية، 90 باملائة منها 
املســاعدة،  القــوات  )الشــرطة،  أمنيــة  وســائل 
الدرك، املياه والغابات، النقل(، حســب ما قاله 
املديــر العــام الســابق للشــركة الوطنيــة للنقــل 
واللوجيســتيك، عزيــز العلمــي الكرفطي، أمام 
لجنــة مراقبــة املاليــة العامــة بمجلــس النــواب 

115 ألف سيارة 
في ملكية الدولة 
والجماعات الترابية 

المغربية

هدر المال العام 
عبر صفقات كراء 

وشراء سنوية 
لسيارات فخمة
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)Getty( سيارات الدولة تحولت إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي



عبير نصر

ــالــــي: يــفــتــقــد  ــتــ ــالــ ــا نـــبـــســـط األمــــــــر كــ ــ ــونـ ــ دعـ
الـــســـوريـــون الـــيـــوم، حــقــيــقــة، هــــذه الــلــوحــة 
الوطنية املبهرة: »شارك آالف الفلسطينيني 
في القدس الشرقية في تشييع الصحافية 
برصاصة  تلت 

ُ
ق الــتــي  عاقلة،  أبــو  شيرين 

فـــــــي الـــــــــــــرأس خـــــــــال تـــغـــطـــيـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة فـــي جــنــني بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
شيرين  وّحـــدت  وبــاســتــشــهــادهــا،  املحتلة. 
ـــوا حــولــهــا كــرمــٍز 

ُّ
ــنـــاس عــنــدمــا الـــتـــف  الـ

ّ
كــــل

بديانتها  حتى  معرفة  دون  ومــن  وطــنــي، 
عندما  )تقريبًا(  الجميع  بها  فوجئ  التي 
أقــام املسلمون صــاة الغائب على روحها 
فـــي فــنــاء املــســتــشــفــى الــفــرنــســي بــالــقــدس، 
الـــروم  كنيسة  إلـــى  جثمانها  اتــجــه  بينما 
روحــهــا«.  على  الــقــّداس  إلقــامــة  الكاثوليك 
في املقابل، شهدت سورية، ومنذ أكثر من 
غني عن حياة 

ُ
عشر سنوات، أحداثًا ربما ت

باٍد بأكملها، ظهرت خالها صوٌر لجثٍث 
ودمــــاء ومــعــتــقــلــني وأشـــــاء، كــذلــك اخــتــفــاء 
قرى وبلدات كاملة عن وجه األرض، لكنها 
صامت  كفيلم  مـــّرت  جــامــدة  مناظر  بقيت 
ال قيمة له فنيًا، لم يتحد الشعب السوري 
الحرائق  بينما سّببت  مــثــااًل..،  يــومــًا. خــذ 
الــتــي طــاولــت مــســاحــات هائلة مــن الــبــاد، 
لــشــريــحــة مـــن الـــســـوريـــني، وعــلــى اخــتــاف 
مــواقــفــهــم اإلنــســانــيــة والــســيــاســيــة، غضبًا 
وحزنًا، وشعورًا بالعجز، شّكلت لسوريني 
 لــلــشــمــاتــة بـــاملـــتـــضـــّرريـــن، 

ً
ــة ــريــــن فــــرصــ آخــ

عــلــى اعــتــبــار أن ســاكــِنــي تــلــك املــنــاطــق من 
مــواِلــي الــنــظــام الـــســـوري. سبقتها دعـــوات 

محمد طيفوري

تحّولت حادثة امتناع العب فريق باريس 
ــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، إدريـــــــس غــــاي،  ــ يـ
عــن املــشــاركــة فــي مــبــاراة فــريــقــه بــالــدوري 
املحلي، جّراء رفضه ارتــداء قميص يحمل 
ألــوان قــوس قــزح، بمناسبة اليوم العاملي 
»ملــنــاهــضــة رهـــاب املــثــلــيــة الــجــنــســيــة« )17 
ــاد  ــذي احـــتـــفـــى بــــه االتـــحـ ــ مــــايــــو/ أيـــــــار( الــ
الــفــرنــســي، لــلــمــّرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
ــام الــاعــبــني على  ــ بــكــتــابــة كـــل األنـــديـــة أرقـ
الــقــمــصــان، وشــــارات الــقــيــادة عــلــى األذرع 
بـــألـــوان عــلــم املــثــلــيــة، إلـــى قضية رأي عــام 
بالسياسي  الرياضي  فيها  امتزج  دولــي، 

واالجتماعي بالثقافي، وحتى الهوياتي.
ــر بـــقـــرار مــجــلــس األخـــاقـــيـــات في  بـــدأ األمــ
ــاد الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم مــراســلــة  االتــــحــ
الاعب السنغالي املسلم، قصد االستفسار 
عن مبّررات الغياب، رغم معرفته الحقيقة 
مسبقا، فقد سبق لاعب أن قاطع احتفال 
السنة املاضية للسبب نفسه. وزاد املجلس 
بــإعــان نيته فــتــح تحقيق فــي املــوضــوع، 
مــخــيــرا غـــاي بــني أمــريــن: دحـــض اإلشــاعــة 
بألوان  قميص  بــارتــداء  التضامن  بتأكيد 
املثلية، أو اإلقرار بالسلوك التمييزي ضد 
املــثــلــيــني، واالســـتـــعـــداد لــعــواقــب »جــســامــة 
املشاركة في  املرتكب«، بعد رفضه  الخطأ 

هذه العملية الجماعية. 
للعجب، معّرضا  الاعب نفسه، ويا  وجد 
لــلــمــتــابــعــة والـــعـــقـــاب مـــن مــســّيــري الــشــأن 
الـــكـــروي الــفــرنــســي، ال بــفــعــل االنـــتـــقـــاد أو 
الــهــجــوم أو الــتــهــّكــم أو االســتــهــزاء، وإنــمــا 
ــاع، فــالــرجــل،  ــنـ ــتـ بــســبــب االنـــســـحـــاب واالمـ
كــمــا يــبــدو، أعــمــل حــكــمــة »أهــــل مــكــة أدرى 
فعالية  بكلمٍة ضد  ينطق  فلم  بشعابها«، 
 
ٌ
املـــســـألـــة شـــأن أن  إدراك  بــــاب  مـــن  الــــدعــــم، 
فــرنــســيٌّ صـــرف. لــكــن مــحــاولــة الــصــمــت لم 
ــبــه ويــات 

ّ
ــواء، ولـــم تــجــن ــ ــبــعــده عــن األضــ

ُ
ت

الهجوم واالتهام بالتشكيك في قيم األنوار 
ــوة«،  ــ ــ ــار »الـــحـــريـــة واملــــســــاواة واألخـ ــعـ وشـ

محمود الريماوي

عقب زيارتيه املهمتني، رام الله وتل أبيب، 
قــبــل أيــــام، صـــّرح وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود تشاويش أوغلو أن مسار »األجندة 
اإليجابية« مع تل أبيب منفصل عن ملف 
دعم الحقوق الفلسطينية، حيث ستواصل 
باده هذا الدعم، إذ قال إن تحّسن العاقات 
ــة بـــــني بـــــــــاده وإســــرائــــيــــل  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ الــ
ــــي مـــصـــلـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــني  »ســــيــــصــــّب فـ
ــــع  

ّ
وســـيـــســـاعـــدهـــم«. وكـــــــان أوغــــلــــو قــــد وق

الــجــانــب الفلسطيني،  اتــفــاقــيــات مــع  تــســع 
وذلـــك فــي خــتــام اجــتــمــاع للجنة الـــوزاريـــة 
شملت،  املــشــتــركــة،  الفلسطينية  الــتــركــيــة 
مـــذكـــرة  األنــــــاضــــــول،  وكــــالــــة  أوردت  ــا  ــمـ كـ
تــفــاهــم بــخــصــوص الــتــعــاون فـــي مــجــاالت 
ــاه والــقــضــاء،  ــيـ الـــبـــروتـــوكـــول والــبــيــئــة واملـ
التابعة لألوقاف  وتبادل وثائق األرشيف 
في فترة الدولة العثمانية. كما وقع البلدان 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــخـــصـــوص الـــتـــعـــاون فــي 
تأهيل الشرطة واالعتراف املتبادل برخص 
وقف  بني  املضيف  البلد  واتفاقية  القيادة 
الفلسطينية،  والحكومة  التركي  املــعــارف 
ومذّكرة تفاهم بني وزارة الريادة والتمكني 
ــم املـــشـــاريـــع  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ورئـــــاســـــة دعــ

الصغيرة واملتوّسطة وتنميتها التركية.
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن زيــــارتــــه، واملــتــعــلــق 
باللقاء مــع مسؤولني مــن دولـــة االحــتــال، 
قــــال الـــوزيـــر الــتــركــي إن بــــاده اتــفــقــت مع 
إســرائــيــل على »إضــفــاء طاقة جــديــدة على 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي مـــجـــاالٍت عــديــدة«، 
استمّرت  االقتصادية  العاقات  أن  والحظ 
وبحسب  التوتر.  رغــم  والتطور  النمو  فــي 
تــشــاويــش أوغــلــو، »كــانــت تــركــيــا مــن أكبر 
عشرة شركاء تجاريني إلسرائيل، وإحدى 
ــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــني«.  الــــوجــ
وقـــال »نــريــد استضافة مــزيــد مــن السياح 
ــــي بــــــادنــــــا«. فـــيـــمـــا قـــال  ــلــــيــــني فـ اإلســــرائــــيــ
وزيــــر خــارجــيــة االحـــتـــال يــئــيــر لــبــيــد »لــن 
نــــخــــدع أنـــفـــســـنـــا ونــــقــــول إن عـــاقـــتـــنـــا لــم 
تــشــهــد تــقــلــبــاٍت، لــكــن حــتــى عــنــدمــا كــانــت 
التعاون  كان  رة 

ّ
متوت السياسية  العاقات 

االقتصادي بني بلدينا في نمو مستمر«.
بـــدا أوغـــلـــو مــرتــاحــًا لــزيــارتــه هــــذه، وهــي 
األولــى ملسؤوٍل تركي بهذا املستوى منذ 
15 عامًا. وتندرج، في شقها اإلسرائيلي، 
فــي إطــــار ســيــاســة تصفير املــشــكــات مع 
املـــنـــطـــقـــة، وكــــانــــت ســبــقــتــهــا زيـــــارة  دول 
لرئيس دولة االحتال، إسحق هيرتزوغ، 
أنقرة في التاسع من مارس/ آذار املاضي. 
 الفلسطيني من الزيارة، كّرست 

ّ
وفي الشق

هذه املناسبة تمتني العاقات مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــحــهــا طـــابـــع عـــاقـــاٍت 
ســيــاســيــٍة بـــني دولـــتـــني. ولـــســـنـــوات خلت 
ليست قــصــيــرة، كــانــت أنــقــرة تــبــدو أقــرب 
إلــى حركة حــمــاس، وأكــثــر تــواصــا معها 
مما هو األمر مع السلطة الفلسطينية، في 
وقــٍت واظــبــت فيه أنــقــرة على الــدعــوة إلى 
السلطة  الفلسطيني بني  االنقسام   إنهاء 
في رام الله وسلطة حركة حماس في قطاع 
غزة. وكانت الفقرة األكثر إثارة لاهتمام 
ــه، يــوم  ــارتــ ــارة الــــوزيــــر الـــتـــركـــي زيــ ــ فـــي زيــ
أيــار، املسجد األقصى  األربعاء 25 مايو/ 
ــبـــة إســرائــيــلــيــة،  بــــــدون حــــراســــة أو مـــواكـ
ــــن دائـــــــــرة األوقــــــــــاف فــي  ــة مـ ــافـ ــتـــضـ ــاسـ وبـ
القدس. وهي زيارة بالغة األهمية في هذا 
الظرف الذي ما فتئ فيه املسجد يتعّرض 

محمد خليل برعومي

ــيــــاســــي فـــــي تـــونـــس  يــــــــــزداد الـــــوضـــــع الــــســ
تعقيدا يوما بعد يوم، مع تتالي املراسيم 
الــرئــاســيــة، ومــضــي الــرئــيــس قــيــس سعّيد 
ــفــــرديــــة بـــقـــوة األمــــر  فــــي تـــنـــزيـــل رؤيــــتــــه الــ
الــــــواقــــــع. وقــــــد أصـــــــــدر، أخـــــيـــــرا، مـــرســـومـــا 
يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الــهــيــئــات االســتــشــاريــة 
ــا ســّمــاهــا  ــلــــورة مــ الـــتـــي ســـتـــشـــرف عـــلـــى بــ
ــع تــصــور  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــديــــدة، ووضـ
حيث  واالجتماعية.  االقتصادية  للمسألة 
قــوبــلــت هــــذه الــخــطــوة بـــرفـــض شـــديـــد من 
في  التونسي  واملــدنــي  السياسي  املنتظم 
الرئيس،  مساندي  من بعض  أغلبه، حتى 
بسبب إقــصــاء األحـــزاب جميعها عــن هذه 
الـــنـــقـــاشـــات، فــضــا عـــن شــكــل االســتــشــارة 

ومضامينها وأهدافها.
االقتصادية  االنتكاسة  األثناء، تتفاقم  في 
واملــالــيــة، فــقــد أّكـــد مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الــتــونــســي أن عــجــز املـــيـــزانـــيـــة الــتــونــســيــة 
ســيــزيــد إلـــى 9.7% هـــذا الــعــام، مــقــارنــة مع 
تــوقــعــات ســابــقــة فــي حـــدود 6.7. هـــذا وقــد 
شهد الشارع التونسي قبل أيام موجة نقد 
شــديــد إلجــــراء الــتــرفــيــع فــي نسبة الــفــائــدة 
الرئيسية للبنوك بمقدار 75 نقطة لتصبح 
7%. وعبر البنك املركزي، في بيان له، بأن 
الرئيسية  الفائدة  نسبة  في  الترفيع  قــرار 
يــهــدف إلـــى الــتــصــّدي لــضــغــوط التضخم 
التي تلوح في أفق التوقعات، وتجنب أي 
ما تجب مناهضة  بقدر  للتضخم.  انــزالق 
اإلنقاب في تونس، والذود عن املؤسسات 
الــديــمــقــراطــيــة، يــجــب الــقــيــام بــاصــاحــات 
عاجلة على مستوى األحـــزاب، ما يمّكنها 
في  وإنعاش حركيتها  نفسها  من تجديد 

وجه مساعي القضاء عليها.
وقد تحّدث قيس سعّيد نفسه، وفي إطار 
اســتــمــالــة الــتــونــســيــني، مــــــرارا، عـــن مضيه 
فــي تــجــديــد الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهـــو أمــٌر 
ال يستقيم سياسيا وسوسيولوجيا، ألن 
من  بمزيد  قاَبل 

ُ
ت فوقية  تغيير  عملية  كل 

ــب بــغــرض املـــقـــاومـــة، أو 
ّ
الــجــمــود والــتــصــل

مشّوهة.  سياسيٍة  كياناٍت  بــإفــراز  تنتهي 
املــزيــف بـــضـــرورة التغيير،  ــه  ــائـ اّدعـ ــم  ورغــ
ــروج مــــن دائـــــرة  ــ ــخـ ــ إال أنـــــه لــــم يــســتــطــع الـ
تعييناته، وآخرها رؤســاء  القديم في جل 

للنظام،  املتطّرفني  املوالني  من  ٍة 
ّ
لثل سامة 

طالبوا، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 
بقصف املدن الخارجة عن السيطرة. هكذا 
شركاء  بمصير«  الشامتة  األصــــواُت  علِت 
»اللوحة  وطن« كانوا، فرضيًا، يتشاركون 
الصيت.  ذائــعــة  الــســوريــة«  الفسيفسائية 
 السوريني لم يصُرخ بصوت 

َ
 ِمن

ْ
وعليه، َمن

جهوري، خوفًا أو تملقًا: »الوطن، بمجمل 
مــتــنــاغــمــة«؟.  فسيفسائية  لــوحــة  طــوائــفــه، 
بينما الــســؤال الــذي ُيــطــرح بــقــّوة هنا: هل 
كان السوري يدرك معنى هذا الشعار الذي 
الجزم  بينما يصّح  الــدســم،  في  السّم  دّس 
اآلن، وبــعــدمــا تــهــّدم جـــدار الــخــوف الثقيل 
ر في هذا 

ّ
ط

ُ
ب وأ

ّ
 شعبًا بأكمله ُعل

ّ
األصم، أن

اللوحة الزائفة، وتّمت عملية ناجحة لغسل 
واألغاني  الشعارات  عبر  الوطني،  الــدمــاغ 
والرموز املسّيسة واملؤدلجة التي ساهمت 
في تمرير رسائل عقائدية مبسترة خالية 

الوفاض الوطني واألخاقي.
غــريــبــة »ثــقــافــة الــشــمــاتــة« املــتــبــادلــة وســط 
ر 

ّ
القصف والحرب والدم في مجتمٍع متحض

التي  العرقي واملذهبي، هي  ُعرف بتنّوعه 
التي  املرحلة  بشأن  خطيرة  دالالٍت  تحمل 
ــل إلـــيـــهـــا انـــقـــســـام الـــشـــعـــب الــــســــوري،  ــ وصـ
ــراف الــنــزاع   طـــرٍف مــن أطــ

ّ
بــعــدمــا بـــات لــكــل

علم وحدود جغرافية وتشكيات عسكرية. 
 التصّور الزائف حول وحدة 

ّ
وال شّك في أن

السوريني الذي زرعه النظام الحاكم أسهم 
بــتــعــزيــز انـــقـــســـاٍم قـــائـــم عــلــى مــظــلــومــيــاٍت 
متداخلٍة باألساس، والذي لم يتوقف عند 
مرحلة الشماتة العامة، بل امتّد إلى نظرة 
 طـــرف أنـــه فـــي بــلــد مــنــفــصــل، واعــتــبــار 

ّ
كـــل

املستهجن قط  مــن  لــم يكن  لــذا  السياسي؟ 
أن نــشــهــد تــقــلــبــاٍت مــرعــبــة لــــدى مــكــّونــات 
ثــــوريــــة كـــثـــيـــرة، مــــا بــــني شــيــطــنــة الــخــصــم 
عند االختاف وخلع الطهر املائكي عليه 
عند التوافق واالئــتــاف. وذلــك أمــٌر بدهي، 
 

َ
بطبيعة الــحــال، فــالــنــظــام الــســوري ضــّيــق
مــســاحــة الــخــيــر فـــي روح الــشــعــب املــقــهــور 
واملسحوق، لشّدة ما أذاقه من ويات الظلم 
مجتمعية  مباالة  با  مصحوبة  والعسف 
وخذالن عام. كما نجح في تدمير عنصرين 
رئيسيني في املجتمع السوري الذي يرغب 
ِب عناصر قوته ومقاومته. 

ْ
بتدجينه، وسل

هذان العنصران هما: »االنتماء واألخاق«، 

وحــــصــــره  األول  مـــــحـــــاربـــــة  خــــــــال  فــــمــــن 
بــطــقــوس شــكــلــيــة مـــن الـــشـــعـــارات املــطــاطــة 
الــزائــفــة، قتل املستبد فــي نفوس  والــرمــوز 
»املــســتــعــَبــِديــن« جــمــيــع عــنــاصــر املــقــاومــة، 
واالستكانة، وعبر تشويه  الهوان  ورفــض 
ــِدَم عـــوامـــل الــثــقــة بـــني مــكــونــات  ــ الـــثـــانـــي عــ
شــعــبــه، وبــــذر مــكــانــهــا الــشــقــاق والــتــنــازع. 
لألوطان  الحقيقي  املعنى  عــن  الغفلة  تلك 
حــصــد الـــســـوريـــون ثـــمـــارهـــا فـــي ثــورتــهــم، 
 الـــزخـــم والــعــنــفــوان الـــلـــذْيـــن رافــقــا 

ّ
غــيــر أن

تــفــّجــر االنــتــفــاضــة، وتــنــّســم عــبــق الــحــريــة 
للمّرة األولى، ووجود عدو مشترك يتهّدد 
الجميع ساعد على خمول تلك املوروثات 
وسباتها إلــى حــني. ومــع طــول أمــد الحرب 
وشــــــــّدة املــــحــــن الــــتــــي نــــزلــــت بـــالـــســـوريـــني، 
أعاد  الخذالن،  وحجم  بالعجز  وشعورهم 
تنشيط هذه املوروثات، بل ودفع بها إلى 

مراحل متقّدمة من االستفحال.
الثورة السورية كانت ثــورة با رأس، ولم 
أّي  الوطنية  الكاريزمية  يكن للشخصيات 
دور جوهري وفاعٍل فيها. كانت أيقوناتها 
والقتل،  للتعذيب  تعّرضوا  الذين  األطفال 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــنــشــديــن فـــي املــظــاهــرات 
ــلــعــت حــنــاجــرهــم، والــنــاشــطــات 

ُ
الـــذيـــن اقــت

ــاع  ــ ــّرضــــوا ألوضــ ــعــ والـــنـــاشـــطـــني الــــذيــــن تــ
قاسية وصلت إلى حّد التغييب والتصفية. 
الوقت  ة، ليس فقط ما كّرسه 

ّ
بل زاد الطني 

من عــاداٍت ومشاعر ومصالح جديدة غير 
متفق عليها في »اإلطار الوطني«، بل أيضًا 
 قادة رأٍي كثيرين كان ليجتمع حولهم 

ّ
ألن

شعب بأكمله، باعتبارهم أهم القوى التي 
تــســعــى إلــــى الــتــغــيــيــر املــجــتــمــعــي، وكــشــف 

تــنــاقــضــاتــه وأوهـــــامـــــه، عـــبـــر نـــقـــد الــنــظــام 
وكــشــف هــمــجــيــتــه، والـــذيـــن عـــاشـــوا القمع 
املشترك، وتطلعوا معًا إلى مستقبل كريم، 
ـــرتـــجـــى، بعدما 

ُ
امل الــتــأثــيــر  هـــم اآلن خــــارج 

ــراء الـــحـــرب وتـــّجـــارهـــا عــلــى طــرفــي  ــ  أمـ
ّ

حـــل
خــطــوط الــصــدع الــوطــنــي. قـــادة خطيرون 
يتناغم معهم مثقفون ومفكرون وفنانون 
الفرنسي،  نجوم..، يصفهم عالم االجتماع 
بـــيـــيـــر بـــــورديـــــو، بـــجـــمـــلـــٍة مــقــتــضــبــة، لــكــن 
فسيحة املعاني: »فكر آلي ولغة ميكانيكية 
بــاعــتــبــارهــا نــتــاجــات الــجــهــاز الــتــي تهدف 

إلى الحفاظ على الجهاز فحسب«.
ذهب األميركي، توماس سويل، إلى أبعد 
ــادرًا مــا نجد  مــن ذلـــك، عبر التأكيد أنــنــا نـ
»دكتاتورًا يقوم بالقتل الجماعي من دون 
مــؤيــديــه مــن املــثــقــفــني«. مــع هـــذا، ثــّمــة أمــل 
بسيط فــي نــهــايــة الــنــفــق الــســوري املظلم، 
سياسية  انتقالية  مرحلة  وجــود  بمعنى 
ــة، حــيــث  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــون ومـ ــانـ ــ ــة قـ ــ ــــدولـ تـــمـــهـــد لـ
حدون ومتساوون 

ّ
مت السوريون، جميعًا، 

بالحقوق والواجبات. يشعر من فقد أهله 
يكون  ال  حتى  االجتماعية،  العدالة  بهذه 
هناك مجال للثأر أو الشماتة. هكذا، فقط، 
 الـــدفـــاع عــن ســلــطــة ال 

ّ
يــتــبــلــور الــوعــي بــــأن

بــأيــة قيمة أخــاقــيــة، هــو »ســقــوط  تتمتع 
ــاز، قـــبـــل أن يــــكــــون خــطــأ  ــيـ ــتـ ــامـ وطــــنــــي« بـ
معرفيًا وخطيئة عملية، ويترّسخ اإليمان 
 املــســتــبــد تــمــّكــن مـــن الــتــاعــب 

ّ
املــطــلــق بــــأن

بــالــلــوحــة الــفــســيــفــســائــيــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ّينت بإطاٍر صــدئ، لم يناسب ســوى زّي 

ُ
ز

الدكتاتورية الحاكمة.
)كاتبة سورية(

فـــســـرعـــان مـــا تــعــالــت األصـــــــوات املــطــالــبــة 
يه »أجرا 

ّ
بطرده من النادي الباريسي، لتلق

ــــع مــع  ــأن الــــاعــــب وقـ ــ غـــيـــر مـــســـتـــحـــق«، وكــ
بــحــمــاٍت ترويجيٍة،  الــقــيــام  الــنــادي قصد 
ال ممارسة كــرة الــقــدم. ولــم تــتــرّدد فاليري 
باكريس؛ صاحبة 5 % من األصوات باسم 
الجمهوريني في االنتخابات الرئاسية، في 
تكييف امتناع غاي بكونه جريمة، فاعبو 
أندية كرة القدم، في نظر الوزيرة السابقة 
 ،)2012  -2011( واالبتكار  العالي  للتعليم 
واجب  وعليهم  لشبابنا،  تعريفية  »أرقـــام 
السياسية  لهم«. وتظهر  قــدوة  أن يكونوا 
ـــام زيـــــف شـــعـــارات  ــكـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــهـــذا الــ
الــتــعــّدديــة والـــتـــنـــوع واالخــــتــــاف لــصــالــح 
فلسفية  مساحيق  تعجز  شمولية،  نــزعــة 
عــن إخــفــائــهــا. وتــكــشــف حقيقة عــن نظرة 
الفرنسيني إلى األجانب )املهاجرين(، فهم 
لخدمة  ر 

ّ
تسخ أدوات  مــجــّرد  النهاية  فــي 

قيم جمهوية األنوار!
نــســي املــطــالــبــون بــالــقــصــاص مــن غـــاي أن 
االمـــتـــنـــاع عـــن إبـــــداء مــوقــف حــيــال قضية 
ــأة مـــن هـــجـــوم إريـــك  ــ املــثــلــيــة، كــــان أقــــل وطـ
ــــور؛ املــــرشــــح الـــســـابـــق لــانــتــخــابــات  ــمـ ــ زيـ
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الـــذي رفـــض عانية 
عــمــل الـــجـــمـــاعـــات املــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة 
وُرهـــــــاب املــثــلــيــة الــجــنــســيــة فـــي املــــــدارس، 
وأنـــكـــر جـــهـــارا اعــتــقــال الـــنـــازيـــني املــثــلــيــني 
ونسيت  فــرنــســا.  إلـــى  وترحيلهم  جنسيا 
فــالــيــري بــاكــريــس أن اإلشـــــارة، قــــوال،  إلــى 
نــظــريــة »االســتــبــدال الــعــظــيــم« الــتــي ترمي 
إلـــى إبــــادة كــل مــا لــيــس أبــيــض وأوروبـــيـــا 
من  الجرمي  الفعل  إلــى  أقـــرب  كاثوليكيا، 

صمت إدريس غاي في نازلة الحال.
ــورات هـــــذه الـــقـــضـــيـــة املــعــنــى  ــ ــطـ ــ كـــشـــفـــت تـ
الحقيقي لحرية التعبير في باد األنوار، 
ــو إلــــى  ــ ــدعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ فـــفـــرنـــســـا الـــــحـــــضـــــارة الـ
ُرهــاب  ملناهضة  العاملي  باليوم  االحتفاء 
املــثــلــيــة، مـــن بـــاب احـــتـــرام حـــّريـــة املــثــلــيــني، 
ــــود مسلما  ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــحـــرم العـــبـــا؛ أسـ
التعبير  سنغاليا مهاجرا، من حريته في 

املستوطنني  من  شرسٍة  استباحٍة  لحملة 
وغــــــاة األحـــــــــزاب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
وغير الدينية. وفي هذا السياق، أصدرت 
يتيح   قـــرارًا  أيـــام  قبل  إسرائيلية  محكمة 
لــلــيــهــود الـــصـــاة فـــي بـــاحـــات أحـــد أقـــدس 
زيارة  وترتدي  للمسلمني.  العبادة  مراكز 
إضافية،  أهمية  الرفيع  التركي  املــســؤول 
ــتــــرأس مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  لـــكـــون تـــركـــيـــا تــ
اإلســامــي، وقــد لوحظ أن صــوت املنظمة 
الـــتـــي تـــضـــم أكـــثـــر مــــن 50 دولــــــة مــســلــمــة 
القدس  كــانــت  فيما  كــان خافتًا ومــخــّيــبــًا، 
ــــال الــــشــــهــــور املـــاضـــيـــة  ومـــقـــّدســـاتـــهـــا خــ
ــــة  ــــن دولـ ــًا لــــتــــعــــّديــــات جـــســـيـــمـــة مـ ــرحـ مـــسـ
ــّر بــه ضمنًا الــوزيــر  االحـــتـــال، وهـــو مــا أقـ
التركي الذي أّدى الصاة في قبة الصخرة 
وفي املسجد القبلي املسقوف، إذ قال، في 
زيــارتــه، إن بــاده »تبذل قصارى جهدها 
الــتــعــاون اإلســامــي،  كــي ال تهمل منظمة 
واملسجد  القدس  اإلسامية،  البلدان  وكل 
ــلــــو  األقـــــــصـــــــى«. وفـــــــي ضـــــــوء زيــــــــــارة أوغــ
وتصريحاته، لقائٍل أن يقول إن مسيرات 
ــل أبـــيـــب لـــطـــاملـــا اقــتــرنــت  ــع تــ الــتــطــبــيــع مــ
بـــإطـــاق تـــصـــريـــحـــات، وبــــاألحــــرى ســوق 
ديباجاٍت مفادها بأن االقتراب من الدولة 
العبرية وإقامة عاقات كاملة معها إنما 
يرمي، بني ما يرمي إليه، إلى دعم الحقوق 
الــســيــاســي  املـــســـار  ــيـــاء  وإحـ الفلسطينية 
بــني فلسطني وإســرائــيــل، وأن  التفاوضي 
تــصــريــحــات أوغــلــو قــد ال تــخــرج عــن هــذا 
في  نتائجه ســابــقــًا  تبّينت  الـــذي  املــنــحــى 
أن  بغير  احتالها،  على  إسرائيل  مكافأة 
تدفع أي ثمن سياسي. وبــدون أن يجني 
الطرف  الفلسطيني شيئًا سوى استقواء 
دولـــة االحــتــال عليه ومــضــاعــفــة حمات 
الجماعية ومصادرة  التنكيل والعقوبات 

األراضي وتوسيع الغزو االستيطاني.
ومن حق املعني، كما املراقب، إبداء التطّير 
مــــن االنـــــدفـــــاع الـــــى الــتــطــبــيــع مــــع الــــدولــــة 
ــات الــعــربــيــة  ــزامـ ــتـ الــعــبــريــة، مـــع نــقــض االلـ
واملــواثــيــق الــدولــيــة بــخــصــوص ركــائــز أيــة 
تسوية عادلة، غير أن واقــع الحال يكشف 
أن مسارات التطبيع مع تل أبيب ال تتخذ 
وجهة واحدة، أو مضمونًا واحدًا، ويستذكر 
املرء أولى حلقات التطبيع، حينما أقدمت 
ــط الــتــســعــيــنــيــات عــلــى  ــ ــ دول عـــربـــيـــة أواسـ
تــبــادل فــتــح مــكــاتــب تمثيلية مــع تــل أبيب 
فــي أعــقــاب توقيع اتــفــاق املــبــادئ )أوســلــو( 
بني فلسطني وإسرائيل  خريف عام 1993، 
وجــرى تبادل زيــارات وفــود من الجانبني، 
أن أغلقت مع  لــم تلبث  املكاتب  أن هــذه  إال 
تنّصل الجانب اإلسرائيلي من االتفاقيات 

مع الجانب الفلسطيني.
أما التطبيع القائم على معاهدات، كما في 
حالتي مصر واألردن، فقد جاء في سياق 
الشؤون  وظلت  للبلدين،  أراٍض  استعادة 
على عاقات  تطغى  واألمنية  االقتصادية 
الدولتني مع تل أبيب، وسط رفض شعبي 
ن ملسار التطبيع، وذلك بخاف 

ّ
كاسح ومقن

االتــفــاقــيــات اإلبــراهــيــمــيــة الــتــي وقــعــت مع 
اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب، إذ 
جاءت مسارات التطبيع في إطار مخاوف 
إلى  اإليــرانــي، وسعيًا  النفوذ  مــن  إقليمية 
إقامة عاقات تعاون كاملة، كما هو الحال 
مـــع اإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، فــيــمــا خضعت 
االتفاقيتان مع السودان واملغرب إلى مبدأ 
املــقــايــضــة بــرفــع اســـم الـــســـودان عــن قائمة 
اإلرهــــاب فــي حــالــة هـــذا الــبــلــد، واالعــتــراف  

الهيئات االستشارية، الصادق بلعيد، على 
املدرسة  رمــوز  مــن  الــذكــر، ثمانيني  سبيل 
الــقــانــونــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي تـــونـــس، مكلف 

بصياغة دستور الجمهورية الجديدة.
لــعــل الــشــبــاب الــتــونــســي لــم يــســتــطــع، بعد 
تحويل   ،2011 ثـــورة  فــي  الــطــائــعــي  دوره 
ممارسة  إلــى  واالجتماعي  الــثــوري  حراكه 
سياسية مــنــظــّمــة، تــخــّول لــه املــشــاركــة في 
مواقع القرار والحكم، ما جعل التنظيمات 
الكاسيكية في أسبقيٍة مريحة عليه، ولكنه 
نــجــح فـــي انـــتـــزاع مــســاحــات فــعــل جــديــدة، 
وراكـــــــم تــــجــــارب مــهــمــة عـــلـــى املـــســـتـــويـــات، 

الجمعياتي والحقوقي واإلعامي.
وإذا كانت كل السياقات السابقة تستوجب 
ــام، فـــإن  ــ ــعـ ــ إشــــــــراك الـــشـــبـــاب فــــي الــــشــــأن الـ
أمام  املجال  فسح  تفرض  الراهنة  اللحظة 
يــنــطــلــق بخلفياته  جــيــل ســيــاســي جـــديـــد 
املــتــنــوعــة، ليتنافس عــلــى إيــجــاد  الــفــكــريــة 
حــلــم وطــنــي مــشــتــرك، بــعــيــدا عـــن الــصــراع 
األيــديــولــوجــي الــصــفــري الـــذي كلف الباد 
سنوات من العطالة... هذا لبنان مثا الذي 
إلــى اقتصاده  يعيش أســوأ سنواته، نظرا 
فيه،  السياسية  الحياة  واضطراب  املنهار 
نــور شــبــاب حراكه  مــن  يطل علينا بقبس 
االجتماعي، بعد نجاحهم في إيصال نواب 
االنتخابات  في  البرملان  مقاعد  إلــى  منهم 
أخيرا، ما أعطى بعض األمل في اإلصاح 
والتغيير. هذا األمــل ذاتــه تحتاجه تونس 
والوقوف  الديمقراطية  ملواصلة مسيرتها 
في وجه الفساد واالستبداد. كما يحتاجه 
دفعت  التي  الحياة  بــؤس  ملقاومة  الشعب 
الخطابات  بشعبوية  ق 

ّ
التعل إلــى  بعضه 

املــوت،  قـــوارب  فــي  نفسه  إلقائه  أو  املنمقة 
اتــه للبحث عــن آفــــاق أرحــــب خــارج  وكــفــاء

حدود الوطن.
ال يــمــكــن ألوطــانــنــا أن تــتــقــّدم، وأهــــم كتلة 
لة 

ّ
ُمعط فيها  اجتماعية  وشريحة  بشرية 

ومــغــلــولــة األيــــــدي. وفــــي أحـــســـن األحـــــوال، 
يقع رسم مجال تحّركها وفق ما ترتضيه 
األنظمة  وبيروقراطية  التقليدية  األجسام 
السياسية، في ظل عالم يراهن على تجّدده 
وتطّوره على جميع األصعدة، وينتقل من 
مراحله الصناعية إلى عوالم التكنولوجيا 

الفسيحة واقتصاد املعرفة والبيئة.
)كاتب تونسي(

ــر عـــــــدّوًا لــــه بــشــكــل كــــامــــل، بــالــتــزامــن  ــ اآلخــ
مــع طـــول أمـــد الـــصـــراع وســقــوط مــزيــد من 
ــم يــكــن  ــا. عـــلـــى صــعــيــد مـــــــــواٍز، لــ ــايـ الـــضـــحـ
بسهولة  السوريون  يتخلص  أن  ُمتصّورًا 
من بعض املوروثات األخاقية واألمراض 
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اصــطــبــغــوا بــهــا عقب 
نصف قرن من حكم حزب البعث، رضعوا 
خالها كــل مــا هــو ذمــيــم ودمــيــم. ولــكــن ما 
لم يكن ُمتصّورًا، على اإلطــاق، أال يفقهوا 
إسقاط  ليس  للثورات  الحقيقي  املعنى   

ّ
أن

حــاكــم مــســتــبــّد جــائــر فــقــط، بــل هــو اقــتــاع 
جــذري لجميع مــوروثــات ومــامــح حقبته 
الــتــي كــانــت ســبــبــًا مــبــاشــرًا فــيــمــا وصــلــوا 
ما  مــن جهٍل وتخلف وتفكك وهـــوان.  إليه 
 عبادة الفرد طغت على 

ّ
تقّدم يشير إلى أن

تقديس الــوطــن الــســوري، وتــواءمــت اللغة 
»األبدية  استدامة  احتياجات  مع  اليومية 
أّيما  عنها  التعبير  جــرى  الــتــي  األســديــة« 
تعبير مــن خــال عنف مــواجــهــات الــحــراك 

السلمي عام 2011.
من هذا املنطلق، ُبنيت فرضية تقوم على 
لــلــنــظــام هــيــكــلــيــة خــطــابــيــة مــمــنــهــجــة   

ّ
أن

مسؤولة عن إنتاج »لغٍة سامة« للسوريني، 
واللغوية(  )الــفــكــريــة  املنتجات  وبمتابعة 
يـــبـــاغـــتـــنـــا ســـــــؤال آخـــــــر: مــــن أّي حـــاضـــنـــٍة 
اجــتــمــاعــيــٍة خـــرجـــت مــثــل هــــذه الــشــعــارات 
ــرمــــوز الـــتـــي ســـاعـــدت الحـــقـــًا عــلــى فهم  والــ
ــة الـــوثـــيـــقـــة بــــني تــــرويــــض الــقــطــيــع  الـــعـــاقـ
الحاكم،  السياسي  السوق  من  واستهاكه 
الـــذي ألــغــى الحيز الــســوري الــعــام، وســّوق 
ـــق الـــوثـــنـــي« بــالــطــائــفــة أو 

ّ
ــل ثـــقـــافـــة »الـــتـــعـ

الـــتـــيـــار  ــــى 
ّ
حــــت أو  الـــجـــمـــاعـــة  أو  الـــفـــصـــيـــل 

التعبير  تـــكـــون حـــريـــة  والـــتـــصـــّرف. هـــكـــذا 
 مــتــى وافـــق إيــقــاعــهــا السمفونية 

ً
مــكــفــولــة

البلد، وممنوعة متى حملت  في  السائدة 
أفـــكـــارا وقـــنـــاعـــاٍت مــخــالــفــة، حــيــث تصبح 
نــشــازا وتــغــريــدا خـــارج الــســرب.  يعيد ما 
لــة لــلــنــيــات، فـــي حــادثــة  يــجــري مـــن مــســاء
إدريــس غــاي، إلى األذهــان قصص محاكم 
الــتــفــتــيــش، فـــا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــوت 
معن في 

ُ
الحكومة )الكنيسة سابقا( التي ت

اضــطــهــاد املــخــالــفــني، وتــرفــض حــقــهــم في 
االختاف والتميز. لتصبح قيم التعّددية 
ــد فــقــط؛ أي إجــبــار اآلخــر  ذات منحى واحـ
على احترام خصوصية الدولة، من دون أن 
تلزم نفسها باحترام خصوصية الغير أو 

على األقل االعتراف بحقه في االختاف.
عـــلـــى هـــــذا األســـــــــاس، ُيــــحــــرم الــــاعــــب مــن 
ثقافيا  حقا  يكون  أن  قبل  الطبيعي،  حقة 
تــفــرضــه قــيــم الـــتـــعـــّدديـــة واالخــــتــــاف، في 
ــة. فـــيـــمـــا تـــمـــلـــك الـــــدولـــــة كــل  ــيـ ــلـ ــثـ ــــض املـ رفــ
ــي الــفــضــاء  ــاب فــ ــقـــوق لـــرفـــض الـــحـــجـ ــحـ الـ
أن  دون  مــن  دينيا،  رمــزا  باعتباره  العامة 
تمييزيا، ضــد حوالي  ذلــك سلوكا  يعتبر 

10% من سكان البلد. 
)كاتب مغربي(

في  الغربية  الصحراء  بمغربية  األميركي 
حالة املغرب. أما في الحالة التركية، فإنه ال 
غنى عن األخذ في االعتبار أن تركيا ليست 
بــلــدًا عــربــيــًا أو عــضــوًا فـــي جــامــعــة الــــدول 
العربية، وأن العاقات اإلسرائيلية التركية 
ــًا، إذ كــانــت  قــديــمــة الــعــهــد ومــتــقــلــبــة أيـــضـ
تــركــيــا أول بــلــد إســامــي يــعــتــرف بــالــدولــة 
وأقيمت   ،1949 آذار  مــــارس/  فــي  الــعــبــريــة 
عاقات دبلوماسية في العام التالي. وعلى 
الــرغــم مــن االنــطــبــاع بــأن عــاقــات الطرفني 
 حــتــى وصــــول  حـــزب الــعــدالــة 

ً
ظــلــت وثــيــقــة

والتنمية إلى الحكم عام 2002، إال أن ثّمة 
مــحــطــة مــهــمــة تــعــود إلــــى عــــام 1956 حني 
أبــيــب من  أنــقــرة عاقاتها مــع تــل  ضت 

ّ
خف

قائم بأعمال،  إلى مستوى  مستوى سفير 
وذلـــــك احــتــجــاجــًا عــلــى الــــعــــدوان الــثــاثــي 
على مصر الذي شاركت فيه إسرائيل إلى 
جانب بريطانيا وفرنسا. وظلت العاقات 
عــلــى هـــذا املــســتــوى إلـــى مطلع عـــام 1980، 
ألشهر  ولكن  السفيرين،  تبادل  أعيد  حني 
ت الــعــاقــات بـــشـــدة، إثــر 

ّ
فــقــط، حــيــث اهـــتـــز

إعان االحتال القدس »عاصمة أبدية« له، 
التركية، وانخفضت  القنصلية  إغاق  فتم 
ــعـــاقـــات إلــــى أدنـــــى مـــســـتـــوى، ولــــم تعد  الـ
الــعــاقــات إلـــى مــســتــوى سفير إال فــي عــام 
اعــتــرفــت تركيا  الــفــتــرة،  1992. وخـــال تلك 
بإعان استقال دولــة فلسطني عام 1988. 
التركية  العاقات  توثقت   ،1994 عــام  ومــع 
اإلسرائيلية، وخصوصًا في املجال األمني 
ــه، إلى  والــتــعــاون العسكري مــتــعــّدد األوجــ
أن بــــدأت هـــذه الــعــاقــات تــشــهــد انــحــســارًا 
متزايدًا مع وصول حزب العدالة والتنمية 

إلى الحكم بأصوات الناخبني.
ــتـــعـــاون الــعــســكــري واســـع  وبــيــنــمــا كــــان الـ
الـــنـــطـــاق هـــو مـــا يــســم الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة 
اإلسرائيلية في أواخر القرن املاضي ومطلع 
األلــفــيــة  الــحــالــيــة، فـــإن ارتــســامــات تطوير 
ــان املــســؤولــني  الــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي أذهــ
األتــــــــراك تــمــنــح أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لــلــتــجــارة، 
والستقدام مزيد من السياح اإلسرائيليني. 
ــذا مــن دون اســتــبــعــاد الــتــعــاون األمــنــي  وهـ
بني الجانبني، وبخاصة أن باد األناضول 
ظــلــت، خــــال فــتــرة غــيــر قــصــيــرة، مــســرحــًا 
ــزة اســـتـــخـــبـــارات أجــنــبــيــة،  ــهــ ألنـــشـــطـــة أجــ
ــا يـــعـــود إلـــى  ومـــنـــهـــا عـــلـــى الـــخـــصـــوص مــ

إسرائيل وإيران. 
)كاتب من األردن(
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آراء

معن البياري

تحتاج متابعتك تصريحات الرئيس األوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وخطبه، إلى أن 
تكون في إجازة تفّرٍغ ملهّمٍة كهذه، فالرجل يتكلم كل يوم، ويثرثر غالبا كيفما اتفق. 
وهذا هو ال يفّوت ما أفضى به هنري كيسنجر، في منتدى دافوس، بالفيديو قبل أيام، 
ب، بغضب مشهود، على وزير الخارجية األميركي العتيق، الذي إذا 

ّ
من دون أن يعق

ى أوكرانيا عن جزٍء من إقليم الدونباس وجزيرة 
ّ
كان قد اقترح، في املنتدى، أن تتخل

القرم لروسيا، فإنه كان، في مقابلة مع »فايننشال تايمز«، قد قال إن الرئيس الروسي، 
ه الحرب على أوكرانيا، في فبراير/ 

ّ
بوتني، أخطأ في تقدير املوقف الذي واجهه بعد شن

شباط املاضي، وأخطأ في تقدير قدرات بالده، وهو الذي يقيم فيه نوٌع من »اإليمان 
الصوفي« في التاريخ الروسي، ويشُعر باإلهانة والتهديد، غير أن كيسنجر استرسل 
أنه، على الرغم من هذا، لم يتوقع هجوما بحجم االستيالء على دولٍة معترٍف بها. لم 
يكترث زيلينسكي بالدلو الذي أدلى به كيسنجر للصحيفة البريطانية قبل أزيد من 
أسبوعني، ربما ألنه يجده من تحصيل الحاصل، على غير ما نصح به كيسنجر في 
املنتدى العاملي، مفاوضات سالٍم بني روسيا وأوكرانيا تهدف إلى إنشاء حدود في 
ٍة« لكيسنجر )أكمل أمس عامه 

ّ
دونباس كما كانت عشية الغزو الروسي. ليس من »دال

التاسع والتسعني( على إدارة الرئيس بايدن، وعلى االتحاد األوروبي، فيكون له تأثير 
عليهما، ويجعل كالَمه مقلقا لزيلينسكي، فيبدو في الغضب الذي بدا عليه، وهو يرمي 
ره بأننا في العام 2022، ولسنا 

ّ
الوزير األميركي العتيد بأنه من »املاضي السحيق«، ويذك

 مع أملانيا في ميونخ، منحت 
ً
عت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقية

ّ
في 1938 عندما وق

هتلر أراضي في تشيكوسلوفاكيا، إلقناعه بالتوقف عن مواصلة التوّسع. تستحسن 
منتدياٌت في أميركا وأوروبا )والصني أيضا(، وصحف عريقة، استضافة هذا الرجل 
القديم، ليقول ما لديه في غير شأن )كورونا مثال(، من باب تعريف الجمهور العام 
بآراء خبراء وأهل سياسة وتجارب، بمشاهير ونجوم، وكيسنجر في مقّدمة هؤالء، 
وفي إطالالته، ولو على كرسي متحّرك منذ نحو عامني، وعلى بدانٍة ظاهرٍة يزيدها 
 خاّصة، ما يوحي باستدعاٍء فلكلوري، أو بتوّسل تنويٍع ما في 

ً
ِقصر قامته مشهدية

ر تسعينيٌّ عجوز اسمه كيسنجر 
ُ

منّصات الكالم ومنابره بني أجيال وأجيال، فيحض
إلى جانب أربعينيني، يخوضون، جميعهم، في أوكرانيا وغيرها. وهذا من ُوصف بأنه 
من ثعالب السياسة األميركية في القرن العشرين ال يتوقف، منذ سنوات، عن التحذير 
من مواجهاٍت بني الواليات املتحدة والصني، ومن حرٍب باردٍة من األنسب تفاديها، كما 
ه )بشخصه وليس بالفيديو( قبل ثالث 

َ
سمعوا منه هذا في بكني في منتدى استضاف

سنوات، وال يقول في شأن العالقة األميركية الصينية غير ما يعاكس الذي ُيعاَين في 
أداء إدارة بايدن في تعاطيها مع »تحّدي« الصني، وقد قال مّرة إن إنجازات هذا البلد »ال 
تصّدق«. إذن، ليس من املقّدر أن تلقى »أطروحة« كيسنجر املستجّدة بشأن مخاطر 
أراض  أوكرانيا عن  تخلي  ومقترُحه  أوروبـــا،  على  أوكرانيا  في  لروسيا  ة 

ّ
مذل هزيمٍة 

ه بشأن الصني، 
َ
لروسيا، مجرًى نحو األخذ بهما، ليس فقط بالقياس على ما يواِظب قول

وإنما أيضا ألن رداء الواعظ الحكيم، الناصح املتروي، والذي بات يرتديه كيسنجر، منذ 
سنوات، ال يأتي على قياس أحٍد في البيت األبيض، وال في غيره في دوائر القرار في 
غير عاصمٍة أوروبية، سيما بشأن التعاطي مع »صوفية« بوتني تجاه التاريخ الروسي، 
ع ما قد يتيّسر من أراض أوكرانية. وهذا السعي النشط، والذي جرى 

ْ
والتي تبيح له بل

حسُمه تقريبا، إلى انضمام فنلندة والسويد إلى حلف الناتو، واحٌد من شواهد املضي 
إلى مدًى أبعد وأبعد في استفزاز روسيا، وإذاقتها حصرما شديَد الحموضة، تأديبا 
على الذي تقترفه، وما تزال، في أوكرانيا.  ليقل أستاذ التاريخ في هارفارد في زمن 
راحل، والعضو السابق حتى نوفمبر/ تشرين الثاني في مجلس السياسة الدفاعية 
يــقــول، فــي دافـــوس وغــيــره، عــن أوكــرانــيــا وغيرها،  للبنتاغون، كيسنجر، مــا  الــتــابــع 
ا كان يشعل انقالبات وحروبا ودسائس 

ّ
ولُيربكنا في قياس مسافات األزمنة بينه مل

ويحاول اللعب في خرائط في غير موضع وما صار إليه ُيؤثر الحكمة وحسن املوعظة 
في إقامة السلم، مع روسيا والصني وغيرهما، ليدهشنا في يقظة ذهنه وهو ماض 
إلى املائة عام، وليغضب منه زيلينسكي في وقٍت مستقطع، .. وفي الوقت نفسه، ثّمة 

الجنراالت ورجال املخابرات وأهل القرار لهم أن يفعلوا ما يرونه أصّح.

محمد أبو الغيط

رت هذه العبارة التي 
ّ
»أورثتني أمي كعكة حجرية ومحّبة تخترق الزنازين.«. .. تذك

نــادي »فرونت  قاعة  الفتاح حني دخلت  السجني عــالء عبد  الناشط املصري  كتبها 
الين« للصحافة، يوم األربعاء املاضي، في لندن، لحضور ندوٍة تتحّدث فيها أختاه 
أبــدا بهذا  لــم أشهدها  لكني  ــّرات،  مـ القاعة  فــي هــذه  منى وســنــاء. حضرت فعاليات 
التكّدس، حيث فاض الحضور عن أماكن الجلوس، وبالكاد بقيت أماكن للوقوف. هذا 

ه يخترق زنزانتك.
ّ
هو ميراث املحّبة، يا عالء، يأتيك بكل األلوان واللغات، لعل

أنـــدرو مــار، وبــدأ حديثه بسرد قصة  البريطاني  الــنــدوة الصحافي واملــذيــع  قــّدم 
ــارا- مــــورزا، الـــذي كـــان فــي لندن  الــصــحــافــي الــروســي الــبــريــطــانــي فيالديمير كــ
حينما بدأ غزو أوكرانيا، فانتقده بشدة ثم صمم على العودة إلى موسكو.. اآلن 
فيالديمير في زنزانٍة يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عاما. تحّدثت منى 
اكتشافهم  بعد  البريطانية،  الجنسية  على  وإخوتها  سيف عن قصة حصولها 
بنودا قانونية تسمح بذلك بناء على مولد والدتهم في بريطانيا في أثناء دراسة 
جّدتهم فيها. حني وصلت منى إلى لندن للمرة األولى، لم تكن تعرف كيف تبدأ، 
 من زوج الصحافية اإليرانية البريطانية نازنني زاغري، 

ً
ت استشاراٍت مهمة

ّ
فتلق

التي ُسجنت في طهران نحو ست سنوات. هكذا يوضع عالء في قلب سرديٍة 
ى تتوق للحرية. وهذه السردية، في حالة عالء تحديدا، 

ّ
عامليٍة لتهفو له قلوب شت

ليست مــصــادفــة، بــل هــكــذا يعي نفسه ويـــرى الــعــالــم. حــني ســأل أحــد الحضور 
البريطانيني منى عما يمكنهم كأفراد القيام به، أخبرته بأن عالء قال، في كتابه 

الصادر باإلنكليزية: »أصلحوا ديمقراطيتكم!«. 
في  أقرانه  يدعو  لذلك  الطابع«،  »أممية  يواجه مشكالٍت  كله  العالم  أن  عــالء  يعتبر 
الدول الديمقراطية إلى مكافحة االنتهاكات الحقوقية في بالدهم أوال، والستخدام 
الذاتي والضغط على من جرى انتخابهم. وال  التنظيم  الوسائل املتاحة لديهم من 
يتناقض ذلك مع رفض عالء استخدام حقوق اإلنسان »سالحا في حرٍب باردة«، 
دين من 

ّ
كي ال تضيع مثلما ضاعت ثوراٌت عربية »حني وجد الثوار أنفسهم مجن

دون قصد في حروب بالوكالة«، فاملستهدف الرئيسي للحملة الحالية هو الضغط 
على أعضاء البرملان البريطاني بوسائل، منها مراسلتهم من املواطنني في دوائرهم، 
للتحّرك. رّدًا على سؤال آخر بشأن  البريطانية  ليضغطوا بدورهم على الحكومة 
أولوية  إن  مــع اإلســالمــيــني، قالت منى  وأثــر خالفه  األيديولوجية،  انــحــيــازات عــالء 
املسجون هي النضال فقط ألدنى األساسيات. وعلى الرغم من منع عالء من أبسط 
حقوقه القانونية، فإن من املدهش قراءة تصريحاته في 2019، آخر فترة حظي فيها 
بحرية جزئية، حيث لم يزده السجن إال تسامحًا. دعا كل األطــراف إلى التخلص 
من »مشروع الحسم«، وتقبل وجود خصومنا شركاء في الوطن، بل إنه كتب عن 
اها، ولو لسّجانيه أنفسهم. رغم هذه املواقف 

ّ
كراهيته السجون، حتى صار ال يتمن

اإلصالحية، أعيد اعتقاله في ظروف أسوأ. ربما كان التفسير قادما من خارج عالم 
السياسة، بل من شجارات الشوارع، حيث من تقاليدها في مصر تحّدي الخصوم 
املستهدفة إلذالل  املتوالية  األنظمة املصرية  »التخني فيهم«. هذا ما فعلته  بضرب 
ل به. قبل 

ّ
املعارضني وترويعهم. إذا كان عالء هو »التخني فيكم«، فلتروا كيف سننك

أياما  أشهر، خضعُت لعملية جراحية كبرى الستئصال ورم سرطاني. أمضيُت 
نات املخدرة. في ليلة كابوسية، 

ّ
في غرفة العناية املركزة أهلوس تحت تأثير املسك

شاهدت خبرًا كتبته منى عن عالء، انهار السد، انخرطت في بكاء هستيري فترة 
طويلة، سّجلت لها رسالة صوتية باكية، ثم قّررت عدم إرسالها. حدث هذا لي، رغم 
اعتيادي واقع وجود أحباء في السجون بشكل شبه روتيني. لكن يبدو أن أثر عالء 
كان أكثر عمقًا بكثير في ال وعيي مما كنت أعرف. وصلت رسالة السلطة كاملة، 

لكنها ليست الرسالة الوحيدة.
في الــنــدوة، ســأل أنــدرو مــار عن املــقــاالت املفضلة في كتاب عــالء، فاختارت سناء 
مقاله »صورة للناشط خارج محبسه«، وقرأت مقطعًا منه: »أنا في السجن سعيًا من 
السلطة إلى أن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذًا، ولكن بإرادتنا ..«. »لن يقيد األقوياء، 
ويصيغ هوامش الحرية والعدل، ويحّدد مساحات الجمال وإمكانات العيش املشترك، 

إال ضعفاء تمّسكوا باالنتصار للمعنى، حتى بعد الهزيمة«.

بيار عقيقي

لم تكن صياغة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة )1947 - 1991(، بهذه الحّدة التي 
هي عليها اآلن. حقيقة أن مفاهيم ما بعد سقوط االتحاد السوفييتي ويوغوسالفيا 
 في الصراعات الدولية في العصر 

ً
 ناجعة

ً
كهما إلى نحو 22 دولة معًا لم تعد وصفة

ّ
وتفك

الحالي. في إقليم ناغورنو كاراباخ املتنازع عليه بني أذربيجان وأرمينيا، لم يجر االتفاق 
 إقليمًا. هونغ كونغ 

ّ
على ما إذا كان سيشكل دولة خاصة به، وال تقرير مصيره، فظل

وماكاو ليستا سوى إقليمني صينيني، ال دولتني ذاتي سيادة كاملة. تايوان بنفسها لم 
 باعتراٍف شامٍل في العالم في سياق »دولة مستقلة«. وإذا استمّرت األمور على 

َ
تحظ

هذا املنوال، فستكون إقليمًا صينيًا في يوم من األيام. في إقليم كشمير، الذي يتنازعه 
الكشميريني في تقرير مصيرهم. في   

ّ
للحديث عن حق الهند وباكستان، ال فرصة 

دونباس، حيث إقليما لوغانسك ودونيتسك األوكرانيان، ال يمكن اعتبار »االستقالل 
من جانب واحد«، مثلما أعلنا في فبراير/ شباط املاضي، نموذجًا كافيًا لقيام دولتني 
مستقلتني. ينطبق األمر نفسه على إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيني. 
أما شبه جزيرة القرم األوكرانية، التي باتت جزءًا من روسيا بعد ضّمها بالقوة في 
 مستقلة، بل ستبقى إقليمًا، روسيًا كــان أم 

ً
عــام 2014، فال مجال لها لتكوين دولــة

أوكرانيًا. في املقابل، تطّورت لغة »األقاليم« في الشرق األوســط وشمال أفريقيا، بعد 
تحّول إقليم كردستان العراقي إلى كيان بحكم ذاتي ضمن دولة العراق. في سورية 
»قانون قيصر« في شرق الفرات، إلى  ، أفضت اإلعفاءات األميركية بما يختّص بـ

ً
مثال

بروز نواة اقتصادية - تجارية لتطوير منطقة سورية بمعزٍل عن الحكم املركزي في 
دمشق. أمــا في اليمن، فــإن مشروع األقاليم الستة يكاد ال يغيب عن أي بحٍث جّدي 
لحل األزمة اليمنية، بينما تطّورت أحداث ليبيا، مع تنامي الحديث في الفترة األخيرة، 
 يتضمن تقسيم البالد إلى ثالثة أقاليم. في لبنان، ُحكي، من 

ّ
وبرعاية فرنسية، عن حل

دون تأكيدات، عن نوع من فيدرالية بني منطقتني على أساٍس سياسيٍّ ال طائفي، أي بني 
معسكري حزب الله وخصومه، برعاية أميركية.

في كل ما سبق، ال مجال لقيام دويالٍت مستقلٍة جديدة وفق معايير املفهوم السياسي 
في العالم حاليًا، بل صيغة متطّورة، ليس بالضرورة أن تكون إيجابية، من الالمركزية 
لم يجر البّت بشكلها بعد في كل املناطق املعنية. مع العلم أنه في حال عدم توافق اإلقليم 
إلــى ترسيخ  املــركــز، فسيؤدي ذلــك  إلــى تكريس ذاتيته بشأن مستقبله مــع  الساعي 
نتائجها،  معروفة  غير  مستقبلية  نــزاعــات  وتستولد  طويلة،  فترة  الــصــدام  مفاهيم 
ناقش أو تحصل بمعزل عن اتفاق 

ُ
خصوصًا أن مختلف مشاريع »اإلدارة الذاتية« ت

لة لها على 
ّ
ك الدولة، فإن عدم اتفاق األقاليم املشك

ّ
سياسي داخلي. كما أنه في حال تفك

مسار مــا، سيؤّجج حروبًا مستقبلية فيما بينها. ومــن شــأن إصــرار بعضهم على 
عدم قيام دويــالت جديدة في العالم، ســواء لحسابات مصلحية آنية أو ألن مشاريع 
تأسيس دول جديدة بحّد ذاتها أكبر من قــدرة أي طــرٍف على تحّملها أو دعمها، إال 
أنها، في بعض زوايــاهــا، تؤثر على مشروع قيام دولــة فلسطينية فعلية، ولــو ضمن 
ت اإلسرائيلي تجاه وجود مثل هذه 

ّ
إطار »حل الدولتني«، ويسمح برفع منسوب التعن

الدولة. صحيٌح أن وضع ملفات املناطق الساخنة في مجموعٍة واحدٍة ُيربك الحسابات 
الــذي ساد طــوال القرن  الجيوبوليتيكية، إال أنها تلغي فعليًا منطق »تقرير املصير«، 
وآســيــويــة، وضمنها  أفريقية  دول  فــي  االستقالل  فــحــروب  متفاوتة،  بنسٍب  املــاضــي 
عربية، لم يحصل الدعم الخارجي لها بدافع »اليقظة اإلنسانية« بقدر ما أن محطات 
االستقالل حصلت في لحظة تنازع على مستوى قيادة »العالم الحّر« بني األوروبيني 
واألميركيني. األرجح أن العالم لم يكن مستعّدًا ملفهوم جديد من الكيانات الباحثة عن 

ذواتها، وهو ما سُيفضي إلى إرساء أمر واقع مغاير للنصوص القانونية.

عندما يغضب زيلينسكي 
من كيسنجر

ألجل عالء

أقاليم ُتربك عالًما غير مستعد
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آراء

حسن نافعة

مفاوضــات  بــدء  علــى  طويلــة  شــهور  مضــت 
عــودة  تضمــن  صيغــٍة  عــن  الباحثــة  فيينــا 
مــع  النــووي  االتفــاق  إلــى  املتحــدة  الواليــات 
عــام   أبــرم  االتفــاق  هــذا  أن   

ٌ
ومعــروف إيــران. 

ووقعتــه  أوبامــا،  الرئيــس  عهــد  فــي   2015
الواليات املتحدة إلى جانب باقي الدول دائمة 
إلــى  األمــن، باإلضافــة  فــي مجلــس  العضويــة 
أملانيــا، غيــر أن الرئيس ترامب قّرر االنســحاب 
منــه عــام 2018، األمر الــذي اعتبره بايدن خطأ 
االنتخابيــة  حملتــه  إّبــان  وعــد  اســتراتيجيا، 
بالعمــل علــى تصحيحــه، إذا ما أصبح رئيســا 
مفاوضــات  شــهدت  وقــد  املتحــدة.  للواليــات 
فيينا، والتي بدأت، بعد أشهر قليلة من دخول 
بايــدن البيــت األبيــض، حاالت مــّد وجزر أمكن 
خاللها التغلب على عقباٍت عديدة، ثم صدرت 
منــذ أســابيع تصريحــاٌت تؤكــد الوصــول إلــى 
الفنيــة،  والتعقيــدات  املســائل  لجميــع  حلــوٍل 
ولــم يتبــق ســوى اتخــاذ القــرارات السياســية 
الواليــات  عــودة  تضمــن  والتــي  املطلوبــة، 
املتحــدة إلــى االلتــزام باالتفــاق، بالتزامــن مــع 
علــى  املفروضــة  »القصــوى«  العقوبــات  رفــع 
إيــران مــن ترامــب، عقــب قــراره االنســحاب مــن 
االتفــاق. وحتــى لحظــة كتابة هذه الســطور، لم 
خذت 

ّ
تكن القرارات »السياسية« املطلوبة قد ات

خــذ أبــدا، رغم أجــواء التفاؤل 
ّ
بعــد، وربمــا ال تت

التي ســادت منذ أســابيع. ومن ثم فإن احتمال 
العــودة األميركيــة إلى اتفاق 2015 لم يعد أمرا 
ما بــه. فمــا الــذي يمكــن ان يحــُدث لــو أن 

ّ
مســل

خذت قرارا نهائيا بعدم العودة 
ّ
إدارة بايدن ات

إلى االتفاق النووي مع إيران؟
املاضيــة  القليلــة  األســابيع  فــي  رحــت 

ُ
ط

األســباب  تفســير  تحــاول   
ٌ
كثيــرة اجتهــاداٌت 

التــي أّدت إلــى تعثــر مفاوضــات فيينــا، وعــدم 
نهائيــة  نتائــج  إلــى  التوصــل  مــن  تمّكنهــا 
مرضيــٍة للطرفــن، األميركــي واإليراني. يشــير 
أحــد هــذه االفتراضــات إلــى الــدور الــذي لعبتــه 
لهــا  املناصــر  الصهيونــي  واللوبــي  إســرائيل 
فــي واشــنطن، فــي عرقلــة التوصــل إلــى اتفــاق. 
 أن إســرائيل كانــت مــن أشــد الــدول 

ٌ
ومعــروف

اعتراضــا علــى إبــرام هــذا االتفــاق أصــال، ورأت 
أكثرهــا  مــن  ثــم  لهــا،  وجوديــا  تهديــدا  فيــه 
ترحيبــا بقــرار ترامب االنســحاب منــه، وأخيرا 
مــن أكثرهــا تخّوفــا من مفاوضــات فيينا. ومن 
ثــم، لــم يكــن خافيــا على أحــد أنها قّررت حشــد 
علــى  العمــل  أجــل  مــن  وتعبئتهــا،  قواهــا  كل 
إلــى  هدفــت  هــي  إن  املفاوضــات،  هــذه  إفشــال 

معين الطاهر

الطالبــي  الوســط  فــي  االنتخابــات  تشــّكل 
ــًرا مهًمــا لتتبــع تقلبــات املــزاج السياســي 

ّ
مؤش

العــام، يفــوق فــي أهميتــه انتخابــات النقابــات 
املهنيــة التــي تؤثر فــي نتائجها عوامل تتعلق 
باهتمامهــا بمصالــح منتســبيها املهنيــة، مــن 
ــل 

ّ
يمث حيــث  السياســي،  دورهــا  إغفــال  دون 

التغييــر،  إلــى  التّواقــة  الشــباب  فئــة  الطــالب 
وفتيــل اشــتعال التظاهــرات، وبوابــة الثــورات 
والهّبــات الشــعبية. وتزداد أهميــة ذلك، عندما 
ال  مختلفــة  لشــرائح  متاحــة  الجامعــة  تكــون 
تيــار  إلــى  منحــازة  قبــول  سياســات  تحّدهــا 
الخــاص  االهتمــام  يأتــي  هنــا  ومــن  جهــة.  أو 
بتقاليــد  تحتفــظ  التــي  بيرزيــت  بجامعــة 
االنتخابيــة،  العمليــة  مســتوى  علــى  راســخة 
وفيهــا  األولــى،  تأسيســها  أعــوام  منــذ  تمتــد 
الطالبيــة  الشــبيبة  حركــة  تأســيس  جــرى 
)اإلطــار الطالبــي لحركــة فتــح( التــي ســيطرت 
على مجالســها الطالبية دورات متعاقبة، قبل 
أن تتأّسس الكتلة اإلسالمية عام 1978، والتي 
خاضت أولى تجاربها االنتخابية باسم كتلة 
العمل الطالبي عام 1980، وحصلت على %42 
منظمــة  فصائــل  مواجهــة  فــي  األصــوات  مــن 
التحريــر التــي خاضــت هــذه االنتخابــات فــي 
الشــبيبة  ســيطرة  ولتســتمر  موحــدة.  قائمــة 
الفتحاويــة علــى مجلــس الطلبــة حتــى 1993، 
األولــى  للمــرة  حمــاس  حركــة  فــازت  حيــث 
بمقاعــد مجلــس الطلبــة، متحالفــة مــع اليســار 

الفلسطيني املناهض التفاقات أوسلو.
»حمــاس«  فــازت  و2007،   1993 عامــي  بــن 
أربــع  »فتــح«  فــازت  حــن  فــي  مــّرات،  ثمانــي 
مــّرات، وتوقفــت االنتخابــات ثالثة أعوام خالل 
االنتفاضــة الثانيــة. أمــا االنتخابات بن عامي 
2008 و2014، فــي ظــل االنقســام الفلســطيني، 
فقــد فــازت بهــا جميًعــا حركــة فتــح، وقاطعــت 
و2011   2010 عامــي  انتخابــات  »حمــاس« 
بســبب املالحقــات التــي طاولتهــا. وبــن عامــي 
تراجعــا واضحــا  التــي شــهدت  2015 و2022، 
اإلســرائيلية  واالجتياحــات  للمفاوضــات 
كلهــا حركــة  فــازت خاللهــا  فقــد  غــزة،  لقطــاع 
جائحــة  بســبب  عامــن  انقطــاع  مــع  حمــاس، 
كورونــا، وتعادلــت الكتلتــان فــي عــام 2019 بـــ 
23 مقعــًدا لــكل منهما، إال أن تحالف »حماس« 
مــع الجبهــة الشــعبية أتــاح لهــا الســيطرة على 

ا. 
ً

مجلس الطلبة في هذا العام أيض

ل كل 
ُ
العــودة إلــى االتفــاق القديــم، وراحــت تبــذ

مــا تســتطيع مــن جهــد، مــن أجــل التوصــل إلــى 
اتفــاٍق جديــد، يضمــن تحجيــم برنامــج إيــران 
اإلقليمــي.  نفوذهــا  مــن  والحــّد  الصاروخــي، 
ــى وجهــة النظــر هــذه 

ّ
ويــرى الفريــق الــذي يتبن

أن تمّســك إيــران الصــارم بالعــودة إلــى صيغــة 
إســرائيل،  ســاعد  تعديــٍل  أي  دون  مــن   ،2015
ومعهــا اللوبــي الصهيونــي املناصر لها داخل 
علــى  األميركيــن،  والكونغــرس  اإلدارة  أروقــة 
وضع كل أنواع العراقيل أمام هذه املفاوضات، 
إلى أن نجحا أخيرا في إفشالها. غير أن هناك 
اجتهادات أخرى ترّكز على التأثيرات الناجمة 
عــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا، وتؤّكــد أن هــذا 
الغــزو أحــدث تحــّوال فــي البيئــة الدوليــة دفــع 
الواليــات املتحــدة إلــى التمهــل وعــدم التعجــل 
إيــران،  مــع  النــووي  االتفــاق  إلــى  العــودة  فــي 
رغــم تبايــن التحليــالت املتعلقــة بمفاعيل هذه 
حــرص  أن  بعضهــم  يــرى  فبينمــا  التأثيــرات، 
العقوبــات  إحــكام  علــى  املتحــدة  الواليــات 
املفروضــة  الشــاملة  واالقتصاديــة  السياســية 
علــى  روســيا بســبب هــذا الغــزو يدفعهــا إلــى 
املناوئــة  األخــرى  الــدول  بعــض  مــع  التقــارب 
لهــا، ومنهــا إيــران وفنزويــال، يــرى آخــرون أن 
هــذا الحــرص يدفعهــا، علــى العكــس، للتقــارب 
أكثــر مــع الــدول الحليفة لها في منطقة الشــرق 

األوسط، وبالذات مع إسرائيل والسعودية.
حاجــة  أســاس  علــى  األول  االفتــراض  ُيبنــى 
مناوئــي  بعــض  ملنــع  املتحــدة  الواليــات 
سياســتها مــن االرتمــاء فــي أحضــان روســيا، 
مــن  إضافيــٍة  كميــاٍت   

ّ
ضــخ إلــى  ودفعهــم 

النفــط فــي األســواق العامليــة، أمــال فــي إنجــاح 
إلــى  ويفضــي  عليهــا،  املفروضــة  العقوبــات 
االعتقــاد أن بعــض اآلثــار الناجمــة عــن الغــزو 
الروســي ألوكرانيــا قــد تســاعد علــى التعجيــل 
بعــودة الواليــات املتحــدة إلــى االتفــاق النووي 
علــى  الثانــي  االفتــراض  وُيبنــى  إيــران.  مــع 
أســاس أن الواليــات املتحــدة فــي حاجــة أكبــر 
للتقــارب أكثــر مــع حلفائهــا التقليديــن، وفــي 
مقّدمتهــم إســرائيل والســعودية، ويفضــي إلى 
االعتقــاد أن بعــض اآلثــار الناجمــة عــن الغــزو 
الروســي ألوكرانيا ســوف تؤّدي، على العكس، 
االتفــاق  إلــى  األميركيــة  العــودة  عرقلــة  إلــى 
النــووي مــع إيــران، فبمقــدور إســرائيل تقديــم 
مســاعدات عســكرية فّعالــة ألوكرانيــا، تمّكنهــا 
من الصمود أكثر، كما أن في مقدور السعودية 
 كميات إضافية هائلة من النفط يمكن أن 

ّ
ضخ

تكــون لهــا فاعليــة كبيــرة فــي إحــكام الحصــار 
 من إســرائيل 

ٍّ
املضــروب علــى روســيا. وألن لكل

لــم يكــن فــوز كتلة حماس في هــذه االنتخابات 
مفاجــأة فــي حــّد ذاته، وإنمــا املفاجأة في فارق 
عــدد املقاعــد بــن الكتلتــن، والــذي بلــغ عشــر 
مقاعــد للمــرة األولــى فــي تاريــخ الجامعــة، فــي 
حــن كانــت الفــوارق دوًما، وعلى مــدى األعوام 
السابقة، ال تتعّدى بضعة مقاعد، ما يوضح أن 
ــي فتــح وحماس ما زالتا تمثالن 

َ
 مــن حركت

ً
كال

الثقــل الرئيــس فــي الســاحة الفلســطينية، وأن 
أًيا من القوى األخرى لم تنجح في تغيير هذه 
انتخابــات جامعــة  نتائــج  املعادلــة. وتوضــح 
بيرزيــت هــذه الحقيقــة بجــالء، إذ حــازت كتلــة 
بنســبة  ــا، 

ً
صوت  5018 علــى  )حمــاس(  الوفــاء 

52%، وتعــادل 28 مقعــًدا فــي مجلــس الطلبــة 
املؤلــف مــن 51 مقعــًدا. أمــا كتلة الشــهيد ياســر 
ا، بنســبة 

ً
عرفــات )فتــح( فقــد نالــت 3379 صوت

34.5%، وتعادل عشرة مقاعد، في حن حصلت 
قائمة القطب التقدمي )الجبهة الشعبية( على 
ا بنســبة 9%، ولم 

ً
خمســة مقاعد من 888 صوت

)الجبهــة  الطالبيــة  الوحــدة  قائمــة  تحصــد 
ا، كما نال اتحاد 

ً
الديمقراطيــة( غيــر 132 صوت

ا، 
ً
الطلبة الديمقراطي )حزب الشعب( 76 صوت

ومــن  مقعــد.  أي  علــى  يحصــال  لــم  وكالهمــا 
ة 

ّ
وا سن

ّ
الجدير بالذكر أن طلبة بيرزيت قد سن

حميدة تقوم على مشاركة كل الكتل الناجحة، 
بحســب مقاعدهــا، فــي تشــكيل مجلــس الطلبة 
وهيئاتــه، لكــن الالفــت أن مــا ُيعــرف بفصائــل 
منظمــة التحريــر، والتــي تشــغل أغلــب املقاعــد 
للمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  الفصائليــة 
)جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال 
لــم  العربيــة(  التحريــر  وجبهتــي  الشــعبي، 
تتمّكــن حتــى من تشــكيل قوائــم انتخابية لها، 
حالهــا فــي ذلــك حــال الفصائــل املوجــودة فــي 
دمشق، وهو ما يكشف حالة الخواء التمثيلي 
فصائلهــا  وبعــض  التحريــر  منظمــة  فــي 
منــح  فــي  وظيفتهــا  تتلخــص  التــي  الوهميــة 
طــر القائمة، في حن 

ُ
غطــاٍء تمثيلــيٍّ وهمــي لأل

تقــف عاجــزة عــن تشــكيل قائمــة أو خــوض أي 
انتخابات تمثيلية.

ــا 
ً
الطالبيــة، كمــا ســلف، ميزان الحركــة  تشــّكل 

 لتمييــز االتجاهــات. 
ً
لقيــاس الــرأي، وبوصلــة

ولذلــك، يمثــل فــرق النتائج انعكاًســا ملجموعة 
حمــاس  حركــة  كتلــة  موقــع  زت 

ّ
عــز أحــداٍث 

الهّبــات  منهــا  الفلســطينية،  الجامعــات  فــي 
الشعبية، وأحداث حي الشيخ جّراح واألقصى، 
ومعركــة ســيف القــدس عــام 2021، ومقتل نزار 
وتيــرة  وازديــاد  التظاهــرات،  وقمــع  بنــات، 

الضغــط  فــي  واضحــة  مصلحــة  والســعودية 
اإلقليميــة  سياســتها  لتغييــر  إيــران،  علــى 
والحــّد مــن طموحــات برنامجهــا الصاروخي، 
النحيازهمــا  ثمنــا  يطلبــا  أن  الطبيعــي  فمــن 
للواليــات املتحــدة فــي حربها غير املعلنة على 
ليــس  لــذا،  األوكرانيــة.  األزمــة  بســبب  روســيا 
الروســي  للغــزو  يكــون  أن  أبــدا  املســتبعد  مــن 
ألوكرانيــا تأثيــرات جانبيــة تدفــع فــي اتجــاه 
عدم العودة األميركية إلى االتفاق النووي مع 
ــرات عديــدة 

ّ
إيــران. وأيــا كان األمــر، هنــاك مؤش

تدل على أن إيران ال تبدو في عجلٍة من أمرها، 
ومن ثم ال تظهر تلهفا شديدا لعودة الواليات 
املتحــدة إلــى االتفــاق النــووي، رغــم ترحيبهــا 
بهــذه العــودة إن جــرت وفــق شــروطها هي. أما 
األســباب التــي تدعوهــا إلــى عــدم العجلة فهي 

كثيرة، أهمها سببان: 
األول: نجــاح إيــران فــي التكيــف مــع العقوبــات 
بالــغ  ضــرر  مــن  أحدثتــه  مــا  رغــم  األميركيــة، 
تحويــل  مــن  وتمكنهــا  اقتصادهــا،  أصــاب 
منفعــة  إلــى  والضــرر  فرصــة،  إلــى  التحــّدي 
إلــى  يعــزى  األحيــان، وهــو نجــاٌح  بعــض  فــي 
النفــس،  علــى  االعتمــاد  علــى  إيــران  إصــرار 
وعلــى الجهــود الذاتيــة في دفع عجلة التنمية، 
وتحفيــز االبتــكار فــي مختلــف املجــاالت، وهو 
مــا يوحــي بــه ما أحرزته إيران مــن تقّدم هائل، 
خصوصــا فــي مجــال تكنولوجيــا الصواريــخ 
والفضاء واالتصاالت، رغم العقوبات القاسية 

التي فرضت عليها سنوات طويلة. 
الحاكمــة،  اإليرانيــة  النخبــة  اقتنــاع  الثانــي: 
خصوصــا بعــد وصــول إبراهيــم رئيســي إلــى 
الســلطة، بــأن مصلحــة الواليــات املتحــدة فــي 
النــووي تفــوق مصلحــة  إلــى االتفــاق  العــودة 
االتفــاق  إلــى  األميركيــة  العــودة  فعــدم  إيــران، 
ــل مــن التزاماتهــا 

ّ
النــووي يتيــح إليــران التحل

بموجبه، خصوصا ما يتعلق منها بتخصيب 
اليورانيوم، وبالتالي يمّكنها من دفع مستوى 
التخصيب إلى أقصى مدى تستطيع الوصول 
إليه، ويحول، في الوقت نفســه، دون املخاطرة 
املتحــدة  الواليــات  بإعطــاء  أو  حــرب  بوقــوع 
وإســرائيل ذريعــة للجــوء إلــى القــوة املســلحة 
ضدها. إذا صّحت هذه االستنتاجات، فمعنى 
ذلك أن عدم عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق 
النووي خالل الشهور القليلة املقبلة سيؤّدي، 
مــن ناحيــة، إلى اســتمرار العقوبــات األميركية 
ناحيــة  مــن  إيــران،  إقــدام  وإلــى  القصــوى، 
بمعــّدالت  اليورانيــوم  علــى تخصيــب  أخــرى، 
متســارعة، ونســب متصاعــدة، قــد تقتــرب مــن 
درجــة 90%، مــا قــد يعيــد املنطقــة برمتهــا إلــى 

التنسيق األمني، وانقسامات حركة فتح خالل 
االنتخابــات، وخــروج ناصــر القــدوة ومــروان 
منفصلــة،  انتخابيــة  قائمــة  فــي  البرغوثــي 
وفصــل كادرات فتحاويــة متميــزة نجحــت فــي 
فــي  الرســمية  القوائــم  خــارج  قوائــم  تشــكيل 
لحركــة  املرتبــك  واألداء  البلديــة،  االنتخابــات 
الفلســطينية  بالســلطة  عالقتهــا  فــي  فتــح 
ومعالجتهــا ملفــات الفســاد. هــذه كلهــا وأكثــر 
منهــا كانــت عنــوان املناظــرة االنتخابيــة التــي 
قبيــل  تنظيمهــا  الطالبيــة  الكتــل  اعتــادت 
االنتخابات، والتي اتسمت كعادتها بشعاراٍت 
شعبويٍة كبيرة. وعلى الرغم من تشكيل حركة 
فتــح لجنــة ضّمــت ممثلن عن التنظيم وحركة 
الشــبيبة واألجهــزة األمنية لإلعــداد للمناظرة 
االنتخابية، إال أن أداء كتلة حماس كان أفضل. 
تركزت انتقادت كتلة الوفاء، من خالل ممثلها 
البرنامــج  علــى  زلــوم،  املناظــرة، معتصــم  فــي 
»فتــح«  حاضــر  وانقطــاع  الحالــي،  السياســي 
بالســلطة  »فتــح«  وعالقــات  ماضيهــا،  عــن 
والتنســيق األمنــي و»أوســلو«، وفصــل »فتــح« 
منهــم  كان  والذيــن  واضطهادهــم،  كوادرهــا 
مروان البرغوثي وناصر القدوة، ومن نجحوا 
أبــو  تيســير  مثــل  البلديــة،  االنتخابــات  فــي 
ســنينة، بطل عملية الدبويا الشــهيرة )1980(، 
وأخيــًرا إقصــاء نبيــل شــعث عــن مواقعــه. فــي 
حن اتكأ ُمناظر الشبيبة الطالبية على تاريخ 
حركة فتح املجيد، لكنه عجز عن ربط الســيرة 
فتــح  وشــهداء  األقصــى  لكتائــب  النضاليــة 
فتــح  لقيــادة  الرســمية  بالسياســة  جنــن  فــي 
والســلطة، مــا حــدا بممثــل كتلــة »حمــاس« إلى 
أن يعلــن عــن تســمية األســير مــروان البرغوثي 
رئيًســا فخرًيا لكتلته، وأن يدعوه إلى تســمية 
 

ً
كتلــة فتــح باســم الرئيــس محمود عبــاس بدال
واقــع  عــن  لتعّبــر  عرفــات،  ياســر  الشــهيد  مــن 

الحال.
ا املوقف اإلسرائيلي من االنتخابات، 

ً
الفٌت أيض

رص حركة فتح، وربما 
ُ
وقد أّدى إلى إضعاف ف

وكان  الفتنــة،  نــار  تأجيــج  منــه  الغــرض  كان 
ذلــك بإرســال ســلطات االحتــالل آالف الرســائل 
النّصية إلى أولياء أمور الطلبة على هواتفهم 
املحمولــة، وقــد أرســل إلــّي نصهــا أحــد أبنــاء 
عمومتــي الــذي يــدرس أحــد أبنائه فــي جامعة 
قام انتخابات الطلبة 

ُ
بيرزيت، وفيها: »غًدا ست

تصويــت  إن  ملعلومــك،  بيرزيــت.  جامعــة  فــي 
ابنــك/ ابنتــك للكتلــة اإلســالمية ]يجعلــه[ يعــّد 
الحــق  يعطينــا  حيــث  حمــاس،  فــي  كناشــط 

العنيفــة  والتجاذبــات  الكبــرى  التوتــر  أجــواء 
ترامــب.  إدارة  فتــرة  إّبــان  عليهــا  كانــت  التــي 
ويصعــب، فــي ظل أجواء كتلك، توقع اســتمرار 
التهدئــة القائمــة حاليا في اليمن أو تمديدها، 
كمــا ســيكون من الصعــب مواصلة املفاوضات 
الســعودية اإليرانيــة التــي يقــال إنهــا تجاوزت 
املستوى الفني، وباتت على وشك االرتقاء إلى 
املستوى السياسي. وستكون إسرائيل الدولة 
األكثــر ســعادة بعــودة هــذه األجــواء املتوتــرة 
مــع دول  أكثــر  التقــارب  علــى  تســاعدها  التــي 
عربيــة عديــدة فــي املنطقــة، بدعــوى أن الخطــر 
اإليرانــي بــات مشــتركا يهّدد الجميــع، ومن ثم 

بالتعامــل وفــق القانــون«. كمــا اعتقلــت القوات 
معتصــم  حمــاس  حركــة  ُمناظــر  اإلســرائيلية 
زلــوم، وســبعة مــن قيــادات الكتلــة بعــد انتهــاء 
املناظــرة، وقــد اســتنكرت كتلــة فتــح االعتقــال. 
أما ثالثة األثافي فكانت في زّج زلوم في قســم 
16 فــي معتقــل عوفــر، حيــث أغلبيــة املعتقلــن 
في هذا القســم من أســرى حركة فتح، فتعّرض 
لضــرٍب مبــّرح فــور دخولــه إليــه، مــا أّدى إلــى 
قــل إلــى املستشــفى بعــد أن 

ُ
تكســير أطرافــه، فن

 تهّدد 
ٌ
 خطــرة

ٌ
لقــي خــارج القســم، وهــي حادثــة

ُ
أ

بانقســامها،  نــذر 
ُ
وت األســيرة  الحركــة  وحــدة 

وتفتح نافذة للعدو لنقل التنسيق األمني إلى 
داخل املعتقالت.

كان رد فعل حركة فتح على نتائج االنتخابات 

على إسرائيل والدول العربية أن يتعاونا معا 
إلى أقصى مدى ممكن ملواجهته وصّده.

علــى صعيــد آخــر، يتوقــع أن يــؤّدي قــرار إدارة 
بايــدن عــدم العــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع 
بشــأن  إســرائيلي  أميركــي  تقــارب  إلــى  إيــران 
كيفيــة التعامــل مــع إيــران مســتقبال، قــد يصــل 
أحــد  أمــام  ســنكون  وهنــا  التطابــق.  حــد  إلــى 

احتمالن:
األول: إطالق يد إسرائيل في مباشرة أعمالها 
إيــران،  ضــد  املعتــادة  واإلرهابيــة  التخريبيــة 
املواقــع  علــى  اإلغــارة  مواصلــة  ذلــك  فــي  بمــا 
واألهــداف اإليرانيــة فــي ســورية، وهــي مواقــع 
وأهــداف معّرضــة لالزدياد فــي املرحلة املقبلة، 
مــن  جــزء  لســحب  روســيا  اضطــرار  بســبب 
قواتها املقاتلة تحت ضغوط الحرب املشتعلة 
فــي أوكرانيــا، بالتــوازي مــع حــرص الواليــات 
املتحدة على البقاء في خلفية املشهد، تحاشيا 
غيــر  إيــران  مــع  مباشــر  عســكري  صــدام  ألي 
مرغوب فيه في املرحلة الراهنة، خصوصا في 
حل استمرار الحرب وتصاعدها في أوكرانيا.

أميركيــة  اســتراتيجية  بلــورة  والثانــي:  
إســرائيلية مشــتركة في مواجهة إيران، تسمح 
بتوزيــع متفــق عليــه لــألدوار بــن الطرفن، مع 
ضبــط إيقــاع التصعيــد املتوقــع لضمــان عــدم 
انفــالت األمــور، مــع اإلبقــاء على خيــار احتمال 
تســتهدف  مشــتركة،  عســكرية  عمليــة   

ّ
شــن

النــووي  البرنامــج  علــى  نهائيــا  القضــاء 
فتــرة  التــام  بالشــلل  إصابتــه  أو  اإليرانــي، 
طويلــة مقبلــة، حــن تصبــح الظــروف الدوليــة 
هــو  أفضــل، وهــذا  واإلقليميــة مواتيــة بشــكل 
الهــدف الــذي ظلــت إســرائيل تســعى للوصــول 
إليــه منــذ ســنوات طويلــة. فــي كلتــا الحالتــن، 
فــي  كليــا  الجيوسياســة  املعطيــات  ســتتغير 
العوامــل  أدخلنــا  إذا  خصوصــا  املنطقــة، 
فــي  اإلســرائيلي  العربــي  بالصــراع  املتصلــة 
االعتبــار، فســواء أطلقــت يــد إســرائيل وحدهــا 
للعبــث فــي شــؤون املنطقــة، أو جــرى االتفــاق 
إســرائيلية  أميركيــة  اســتراتيجية  علــى 
املنطقــة  فســتدخل  إيــران،   لضــرب  مشــتركة 
حتمــا فــي حالة اســتقطاب تام بن مشــروعن: 
إيــران  فــي  يــرى  إســرائيلي  أميركــي  األول، 
مصــدر الخطر الرئيســي علــى مصالحهما في 
املنطقــة. والثانــي، مقــاوم للهيمنــة األميركيــة 
وقــد  إيــران،  تقــوده  املنطقــة،  فــي  اإلســرائيلية 
الصــراع  طــال  إذا  خطــه،  علــى  روســيا  تدخــل 
املحتدم على الســاحة األوكرانية، أو تطّور في 

غير صالحها.
)أكاديمي مصري(

 ثّمة شــعور بالصدمــة ناجٌم عن 
ْ
ــا، لكــن

ً
متفاوت

فــارق املقاعــد الكبيــر؛ أعلــن أمــن ســر الحركــة، 
جبريــل الرجــوب، احترامــه النتائــج، وقــال إن 
»فتــح« تدفــع ثمــن أخطــاء الســلطة، داعًيــا إلــى 
الجهــة  يحــّدد  أن  غيــر  مــن  محاســبة،  إجــراء 
املسؤولة. لكن املوقف الغريب كان موقف أمن 
ســر إقليــم رام اللــه والبيــرة، موفــق ســحويل، 
إال  املســؤولية،   

ً
متحمــال اســتقالته  قــّدم  الــذي 

ــا لكوادر في 
ً

أنــه حّمــل مســؤولية الهزيمة أيض
الحركــة وضبــاط كبــار فــي املؤسســة األمنيــة 
وموظفن كبار في السلطة الفلسطينية ينشط 
أبناؤهــم وبناتهــم فــي كتلــة »حمــاس«!، وكأنه 
يدعــو ملعاقبتهــم بســبب تصويت أبنائهم، من 
األبنــاء  عــن ســبب تصويــت  أن بتســاءل  دون 
بتشــكيل  مطالًبــا  األبــاء،  رغبــة  خــالف  علــى 
»لجنــة تحقيــق ال يكــون فيهــا مــن لــه ولــد أو 
بعــده  وتتالــت  الجامعــة«.  طــالب  مــن  بنــت 
اســتقاالٌت من أعضاء في لجنة اإلقليم ولجان 
األقاليــم  لجــان  بإعــالن  ذلــك  ليتــّوج  املناطــق، 
فــي الضفــة الغربيــة تجميد عملها، في رســالٍة 
موجهــة إلــى الرئيــس محمود عبــاس واللجنة 
املركزيــة، بحيــث بــات مــن الجلــي أن مــا حــدث 
في انتخابات بيرزيت سُيستخدم في تصفية 
حســابات تنظيميــة، تدخــل فــي إطــار اإلعــداد 

للمؤتمر الثامن للحركة الذي سُيعقد قريًبا.
رّحــب نائــب رئيــس املكتــب السياســي لحركــة 
وقــال  بالنتيجــة،  العــاروري،  صالــح  حمــاس، 
انتخابــات  إجــراء  علــى  قدرتنــا  »تثبــت  إنهــا 
شــفافة، تعّبــر عــن إرادة شــعبنا«، فــي إشــارة 
إلــى نكــوص الســلطة الفلســطينية عــن إجــراء 
أن  الالفــت  لكــن  التشــريعية،  االنتخابــات 
العــاروري لــم يتطــّرق إلــى منــع حركــة حمــاس 
وفــي  جامعاتهــا  فــي  االنتخابــات  غــزة  فــي 

بلدياتها منذ االنقسام في العام 2006.
كانــت انتخابــات بيرزيــت كاشــفة، ولــم تــدرك 
هــذه  عبــر  تراجعهــا  ســبب  أن  فتــح  حركــة 
الســنن يتمثــل فــي نهجهــا السياســي بشــكل 
رئيــس، ومــا لــم ُيعالــج ذلــك، فإنهــا ستســتمر 
باالنحــدار، مهمــا تمّســكت بتالبيــب الســلطة، 
وعلى »حماس« التي تقدمت، بفعل مقاومتها 
أن  للســلطة،  السياســي  النهــج  ومعارضتهــا 
تفعيــل  املقاومــة  تقــّدم  أبــواب  أحــد  أن  تــدرك 
أوســع مشــاركة جماهيريــة فــي إدارة حياتهــا 
اليوميــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء االنتخابــات لــكل 

املؤسسات التمثيلية في قطاع غزة.
)كاتب فلسطيني(

ماذا لو قرّرت إدارة بايدن عدم العودة إلى االتفاق النووي؟

تداعيات انتخابات جامعة بيرزيت

مؤّشرات عديدة تدل 
على أن إيران ال تبدو 

في عجلة من أمرها، 
ومن ثم ال تظهر 

تلهفًا شديدًا لعودة 
الواليات المتحدة إلى 

االتفاق النووي

ليس من المستبعد 
أبدًا أن يكون للغزو 

الروسي أوكرانيا 
تأثيرات جانبية تدفع 

في اتجاه عدم 
العودة األميركية 

إلى االتفاق النووي 
مع إيران

لم يكن فوز كتلة 
حماس في انتخابات 

جامعة بير زيت 
مفاجأة، وإنما 

المفاجأة في فارق 
عدد المقاعد مع 

كتلة فتح

على حماس أن تدرك 
أن أحد أبواب تقّدم 

المقاومة تفعيل 
أوسع مشاركة 

جماهيرية في إدارة 
حياتها اليومية
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

في الرابع والعشــرين من الشــهر الجاري، 
لقــاًء  البشــتوية  ســي«  بــي  »بــي  أجــرت 
حكومــة  فــي  املاليــة  وزيــر  مــع   

ً
مفّصــال

خالــد  غنــي،  أشــرف  الســابق  األفغانــي  الرئيــس 
باينــده، خــالل قيادتــه ســيارة أجــرة من أجل كســب 
لقمــة العيــش وإعالــة أوالده املوجوديــن معــه فــي 
يختلــف  ال  حالــه  واشــنطن.  األميركيــة   العاصمــة 
بعــد  البــالد  مــن  هربــوا  الذيــن  اآلالف  أحــوال  عــن 
الخــارج،  فــي  للعمــل  »طالبــان«  حركــة   ســيطرة 
فــي  بتخصصاتهــم.  لهــا  عالقــة  ال  مهــن  فــي  وإن 
املقابــل، يواجــه الكثيــر مــن الذيــن بقــوا فــي البــالد 
الــذي  املالــي  املــردود   

ّ
إن باينــده  يقــول  البطالــة.  

فــي  الوضــع  أن  إلــى  الفتــا  بــه،  بــأس  ال  يتقاضــاه 
مشــاكل  الشــباب  ويواجــه  جــدًا،  صعــب  بالدنــا 
كثيــرة، إال أن الحيــاة تســتمر، وعلينــا أن نســتمر 
معهــا. ويوضــح أن منصبــه الســابق لــن يمنعه من 

العمــل في أي مهنة.  

النوادي الرياضية ليست أولوية
محمــد  التايكونــدو  أســتاذ  يعمــل  جهتــه،  مــن 
علــي رضــا فــي مطعــم فــي أحــد فنــادق العاصمــة 
الباكســتانية إســالم أباد، وقد دّرب مئات التالميذ 
فــي أفغانســتان. لكــن بســبب البطالــة وعــدم وجود 

فــرص عمــل، تــرك العاصمــة كابــول متوجهــا إلــى 
باكســتان. وفــي الوقــت الحالــي، يعمــل فــي مطعــم 
نهايــة  ويرســل  األفغانــي  الشــاي  للنــاس  ويقــّدم 
كل شــهر بعــض املــال إلــى أســرته التــي تعيــش فــي 
وقــت  فــي  كابــول،  األفغانيــة  العاصمــة  ضواحــي 

يبيــت هــو في املطعم حيث يعمل.
ويقــول علــي رضــا لـــ »العربــي الجديــد« إن الوضــع 
أنديــة  فــي  أعمــل  »كنــت  عقــب.  علــى  رأســا  انقلــب 
مــن  الكثيــر  دّربــت  حيــث  كابــول  فــي  مختلفــة 
التالميــذ. لكــن بعــد ســيطرة طالبــان علــى البــالد، 
تدهــور كل شــيء، ولم يعــد األهل ُيلحقون أوالدهم 
بالنوادي الرياضية، إذ بالكاد يؤمنون حاجاتهم 
األساسية، فكيف سيصرفون مالهم في الرياضة؟ 
 وأرســل 

ً
نــي أجــد عمال

ّ
توجهــُت إلــى إســالم أبــاد عل

بلــد  إلــى  الســفر  أحــاول  وأنــا  أوالدي،  إلــى   املــال 
فــي  البقــاء  إن  إذ  أبــاد،  إســالم  طريــق  عــن  آخــر 
يكشــف  ذلــك،  إلــى  ممكنــا«.  يعــد  لــم  أفغانســتان 
 )Sigar( أفغانســتان  إعمــار  إلعــادة  العــام  املفتــش 
مــن  التاســع  فــي  أعــّده  تقريــر  فــي  جــون ســوبكو، 
ســيطرة  منــذ  أنــه  الجــاري،  أيــار  مايــو/  شــهر 
»طالبــان« علــى الحكــم فــي أفغانســتان خســر نحو 
 مليــون شــخص وظائفهــم، مشــيرًا إلــى أن النســاء

األخيــرة،  التغيــرات  جــراء  مــن  تأثــرًا  األكثــر  هــن 
فــي صفوفهــن  البطالــة  نســبة  ترتفــع  أن  ويتوقــع 

بنســبة 21 في املائة حتى نهاية العام الجاري.

أوضاع معيشية هّشة
واألســتاذ  االقتصــادي  الخبيــر  يقــول  جهتــه،  مــن 
الجامعــي محمــد مســعود لـــ »العربــي الجديــد« إنه 
»مــن بــن األســباب الرئيســية التــي فاقمــت بطالــة 
طالبــان،  أيــدي  علــى  كابــول  ســقوط  هــو  الشــباب 
األصــول  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  وتجميــد 
األوضــاع  هشاشــة  إلــى  باإلضافــة  األفغانيــة، 
الخــاص«.  القطــاع  وتراجــع  البــالد،  فــي  املعيشــية 
ويؤكد أن »سياســة طالبان حيال الشــباب املثقفن 
حــاّدة، إذ إنهــا تتعامــل بقســوة مــع كل مــن كان فــي 
مــن  معاييــر  الســابقة، وتخلــق  والحكومــة  كابــول 
أجــل حرمانهــم مــن العمــل. كما ســاهم غياب خبراء 
البطالــة«.  نســبة  ارتفــاع  فــي  لديهــا  اقتصاديــن 
يضيــف أن »أعــدادًا كبيــرة مــن املوظفــن الســابقن 
أخرجوا من وظائفهم وحل محلهم رجال طالبان«. 
ويقــول محمــد فــواد، أحــد املوظفــن الســابقن فــي 
وزارة العــدل، لـــ »العربــي الجديــد«، إنــه كان يعمــل 
فــي الــوزارة منــذ أكثــر مــن 12 عامــا. وخــالل األيــام 
وفــي  العمــل.  واصــل  »طالبــان«،  لســيطرة  األولــى 
يــوم مــن األيــام، وجــد خطابــا يتضّمــن العديــد مــن 
األسماء من بينها اسمه وقد أعفوا من العمل، »وال 
يحــق لكــم أن تتحدثــوا كونكــم مــن بقايــا الحكومــة 
ولــم  عنكــم  طالبــان  عفــت  أن  وبمجــرد  الســابقة. 

تحاكمكم، فهذا شيء كبير«، مثلما يقول فواد.
فــي املقابــل، يقــول الناطق باســم »طالبــان« وعضو 

اللجنــة الثقافيــة إنعــام اللــه ســمنغاني لـــ »العربــي 
جاهــدة  تســعى  طالبــان  »حكومــة  إن  الجديــد« 
إليجاد فرص العمل للشــباب، وإنها لم تحرم أحدًا 
مــن العمــل. واملشــكلة أن كثيريــن كانــوا يعملون مع 
القــوات األميركيــة واألجنبيــة، بالتالــي، بقي هؤالء 
بال عمل. كما أن شريحة كبيرة تعمل في املؤسسات 
غير الحكومية ومعظمها أغلقت أبوابها. بالتالي، 
حــرم هــؤالء مــن العمــل. إال أن لــدى حكومــة طالبــان 
مشــاريع كبيــرة فــي املســتقبل كفيلــة بإيجاد فرص 

عمل ألعداد كبيرة من املثقفن والشباب«. 

مجتمع
وقــع زلــزال بقــوة 6,2 درجــات قبالــة ســواحل تيمور الشــرقية، شــعر به أيضا ســكان إندونيســا وحتى 
أســتراليا، مــن دون تســجيل ســقوط ضحايــا أو أضــرار. ووقــع الزلــزال، الــذي أعلــن املعهــد األميركــي 
للمســح الجيولوجــي شــدته، قبالــة الطــرف الشــرقي لجزيــرة تيمــور املقســومة بــن تيمــور الشــرقية 
وإندونيسيا. وشعر به لفترة قصيرة سكان ديلي عاصمة تيمور الشرقية، لكنه كان أقوى في شرق 
الجزيــرة وصــواًل إلــى مدينــة دارويــن فــي أســتراليا. وكان أعنــف حول مدينــة لوســبالوس التيمورية، 
)فرانس برس( لكن السلطات لم تذكر أي حصيلة لضحايا محتملن أو أضرار.  

أعلــن لــي تشــنغ لونــغ، مــن لجنــة الصحــة الوطنية، أن مناطق حدودية في إقليم جيلن بشــمال شــرق 
الصن سجلت إصابات بفيروس كورونا منقولة محليا، وذكر أن ظهور الفيروس في جيلن يعكس 
اتجاهــا النتشــارة تدريجيــا مــن املناطــق الحدوديــة إلــى املناطــق الداخليــة، ويجــب علــى املســؤولن 
مراقبــة مخاطــر انتقــال الفيــروس عبــر الوافديــن مــن الخــارج. ويقــع جيلــن على حدود كل من روســيا 
وكوريا الشــمالية، لكن لي لم يذكر الحدود التي كان يشــير إليها. كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
)رويترز( في الصن أن البر الرئيسي سجل 444 إصابة جديدة بكورونا أول من أمس.  

الصين تسجل 444 إصابة جديدة بكورونازلزال بقوة 6,2 درجات يضرب تيمور الشرقية

أفغانستان  على  طالبان  حركة  سيطرة  ساهمت 
أعمالهن، مع  األفغانيات  الكثير من  في خسارة 
وتقول  تضررًا.  أكثر  كّن  النساء  أن  إلى  ــارة  اإلش
الشؤون  وزارة  في  تعمل  التي  محمد،  خالدة 
الدينية، لـ »العربي الجديد«: »عملت منذ تخرجي 
راتبًا  أتقاضى  وكنت   2019 عام  الجامعة  من 
جيدًا وكانت أسرتي تحتاج إلى المال. كثيرات كّن 

يعلن أسرهن وقد حرمن من العمل«.

ُمعيالت بال عمل

األوروبــي  االتحــاد  أن  األوروبيــة  املفوضيــة  أعلنــت 
يســتعد لعمليــات شــراء جماعية للقاحــات وغيرها 
أنــه  القــرود، مؤكــدة  ملــرض جــدري  العالجــات  مــن 
ســيتم االنتهــاء مــن وضــع التفاصيــل فــي »األيــام 
املقبلــة«. وقــال املتحــدث باســم املفوضيــة األوروبية 
فــي مجــال الصحــة ســتيفان دي كيرســمايكر إن 
الصحيــة  للطــوارئ  لالســتجابة  األوروبيــة  الهيئــة 

املصنعــة  والشــركات  األعضــاء  الــدول  مــع  »تعمــل 
القــرود«.  لجــدري  والعالجــات  اللقاحــات  لشــراء 
علــى  الحصــول  نّيتهــا  أبــدت  قــد  إســبانيا  وكانــت 
املضاديــن  و»تيكوفيريمــات«  »إمفانكــس«  لقاحــي 
جماعيــة  شــراء  عمليــة  خــالل  مــن  للفيروســات 
ينتجــه  الــذي  و»إمفانكــس«  األوروبــي.  لالتحــاد 
مختبــر »بافاريــان نورديــك« هــو لقــاح مــن الجيــل 

الثالــث )لقــاح حــّي غير متكــرر، أي أنه ال يتكاثر في 
جســم اإلنســان( حاصــل علــى رخصة االســتعمال 
فــي أوروبــا منــذ عــام 2013 ومضــاد للجــدري لــدى 
البالغــن. وتتركــز معظم اإلصابــات في قارة أوروبا 
التــي ســجلت 191 حالــة، بينهــا 118 حالــة فــي دول 
اإلصابــات  معظــم  وســّجلت  األوروبــي.  االتحــاد 
وإســبانيا  بريطانيــا  هــي  أوروبيــة  دول  ثــالث  فــي 

والبرتغــال. وســبق أن أدى االتحــاد األوروبــي دورًا 
مركزيًا في الشــراء املشــترك ملليارات الجرعات من 
اللقاحات املضادة لفيروس كوفيد-19 لصالح دوله 
األعضــاء، لكــن الوضــع مختلــف بالنســبة لجــدري 
القرود بحســب املتحدث باســم املفوضية األوروبية 

دي كيرسمايكر.
)فرانس برس(
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»تظهر استخفاف القضاة بخطورة االتجار 
التي  الــراســخــة  النمطية  والــقــوالــب  بالبشر، 
تستند إلــى انــتــشــار الــفــســاد فــي أوكــرانــيــا«، 
واستنتج بالتالي أن »التساهل في األحكام 
لكن  بالبشر«.   املتاجرين  يــردع  أن  ال يمكن 
الالفت أيضًا أن اإلدارة األميركية نّوهت في 
بذلتها سلطات  التي  بالجهود  ذاتــه  الوقت 
طاولت  جنائية  »تحقيقات  فتح  فــي  كييف 
زعم  الذين  الحكوميني  املسؤولني  من  عــددًا 

تورطهم بالظاهرة«. 

تربة أوروبية خصبة
ــثــــر مــــن 6  ــار أن أكــ ــبــ ــتــ ــع األخـــــــذ فــــي االعــ ــ ومــ
األسابيع  في  بلدهم  تركوا  أوكراني  ماليني 
األخيرة، واضطر ماليني آخرون إلى النزوح 
فـــي الــــداخــــل، مـــا يــمــثــل بــالــنــســبــة إلــــى األمـــم 
املـــتـــحـــدة »أكـــبـــر مـــوجـــة لـــجـــوء مــنــذ الــحــرب 
ــتـــربـــة خــصــبــة  ــدو الـ ــبـ ــة«، تـ ــيـ ــانـ ــثـ الـــعـــاملـــيـــة الـ
الســتــغــالل الــعــصــابــات وشــبــكــات الــجــرائــم 
املـــنـــظـــمـــة لـــأوكـــرانـــيـــني عـــلـــى أراضـــــــي دول 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي، خــصــوصــًا أن األنــظــمــة 
ــتـــي تــطــبــقــهــا بــعــضــهــا ال  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـ
تــســمــح بــعــمــل الـــالجـــئـــني األوكــــرانــــيــــني، مــا 
يحرم عشرات اآلالف منهم من االستقرار في 
العيش«.  وقد تنبهت بعض السلطات، مثل 

تلك التي في الدنمارك التي وصلها أكثر من 
26 ألف الجئ أوكراني، إلى ضرورة السماح 
لــهــم بـــاالنـــخـــراط فـــي ســـوق الــعــمــل ســريــعــًا، 
استثنائية  قــوانــني  تطبيق  خـــالل  مــن  ولـــو 
ــتـــوظـــيـــف أيـــد  ــاب مـــــــــزارع بـ ــ ــحـ ــ تـــســـمـــح ألصـ
عــامــلــة أوكــرانــيــة ولـــو بــربــع الـــراتـــب املــحــدد 
لــعــامــل مــحــلــي، لــكــن ذلـــك ال يــمــنــع اســتــمــرار 
غياب  مــن  كثيرة  حقوقية  منظمات  تحذير 

استراتيجيات مكافحة االتجار بالبشر.

البحث عن فرائس 
إلى ذلك، أفادت »فرونتكس« بأن »أشخاصًا 
ــــى أوكــــرانــــيــــا خـــالل  ــفـــردهـــم إلــ ــمـ ســـــافـــــروا بـ
الــحــرب وغـــــادروا حــدودهــا حــامــلــني أطــفــااًل 
أوكرانيني رضــع، ما يؤكد استغالل الحرب 
امتلك  »إذا  بأنه  قت 

ّ
وعل بالبشر«،  لالتجار 

حــقــوقــيــة  ومـــؤســـســـات  أدوات  ــــون  ــيـ ــ األوروبـ
وإنــســانــيــة لــفــضــح وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــيـــني، يــخــشــى اســتــمــرار  ــرانـ ــاألوكـ االتــــجــــار بـ
هـــذه املــمــارســة فــي روســيــا، خــصــوصــًا بعد 
نــقــل مــئــات اآلالف قــســرًا مــن شـــرق وجــنــوب 
دنماركية  وكانت صحف  إليها«.   أوكرانيا 
ونرويجية قد نقلت في مارس/ آذار املاضي، 
أن أوكرانيات حملن أطفااًل معهن إلى دول 
ــال خــضــعــن لــتــدقــيــق فــــي هــويــاتــهــن  ــمـ الـــشـ

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــحــدثــت وكــالــة حــراســة الــحــدود 
األوروبية )فرونتكس( أخيرًا، عن 
أمــثــلــة عــلــى اســتــغــالل أشــخــاص 
ــيـــا  مــــوجــــات الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء مــــن أوكـــرانـ
ــــى دول أوروبـــــيـــــة، لــيــس  إلخـــــــراج أطــــفــــال إلـ
بهدف إنقاذهم من الحرب بقدر اإلفــادة من 

الواقع املأساوي لالتجار بهم. 
أصدرته  تقرير  »فرونتكس«  مخاوف  وعــزز 
ــرادا« و»فــــــريــــــدوم فـــانـــد«  ــ ــتــ ــ مــنــظــمــتــا »ال ســ
االتجار  تتابعان قضايا  اللتان  الحقوقيتان 
تأكيدهما  وتــضــمــن  واســتــعــبــادهــم،  بالبشر 
وجود مؤشرات إلى »حدوث تهريب واتجار 
بــالــبــشــر خــــالل األزمــــــة األوكــــرانــــيــــة«. وهــمــا 
ذّكرتا بأن مشكلة االتجار مستمرة منذ عام 
2014، والحظتا »تــعــرض أوكــرانــيــني مــن كل 
ــارج  ــل بـــالدهـــم وخـ األعـــمـــار لــالســتــغــالل داخــ
حدودها، وبينها االتجار ألغــراض جنسية، 
ــتـــغـــالل بــاعــتــبــارهــم يــدًا  واالســـتـــعـــبـــاد واالسـ
أن  املنظمتني  تقرير  وأورد  عاملة رخيصة«. 
»استغالل األوكرانيني في سوق العمل حصل 
عـــام 2020 مــن خـــالل شــبــكــات لــالتــجــار بهم. 
وحــصــل ذلـــك فــي روســيــا وبــولــنــدا تــحــديــدًا، 
حــيــث دفــعــوا إلـــى تنفيذ أعــمــال مــحــددة في 
البناء والتصنيع والزراعة، وسوق  قطاعات 
إنـــتـــاج الــتــبــغ غــيــر الــشــرعــيــة وتــهــريــبــه نحو 
دول االتــحــاد األوروبــــــي«.  حــتــى أن األطــفــال 
األوكرانيني لم يسلموا من عصابات االتجار 
بالبشر، إذ تحدث التقرير عن »دفع األطفال 
إلــــى الـــتـــســـّول الـــقـــســـري وارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم، 
وتــعــرضــت الــفــتــيــات والــنــســاء إلـــى مــتــاجــرة 
ــي  ــ بـــغـــرض االســـتـــغـــالل الــجــنــســي فــــي أراضـ
أوكـــرانـــيـــا نــفــســهــا، ونــحــن نــتــوقــع أن تــــزداد 
مخاطر االتجار بالبشر مع استمرار الحرب«. 

استغالل قديم
وكانت السلطات األميركية ملكافحة االتجار 
العام  نشرته  تقرير  فــي  كشفت  قــد  بالبشر 
الــروســيــة الحالية  الــحــرب  املــاضــي، أي قبل 
ــــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، أن تـــــــورط األوكـ عـ
انتشار  مــع  تــزامــن  واألوكــرانــيــني بالظاهرة 
ط 

ّ
جائحة كورونا في مطلع عام 2020. وسل

الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء تـــحـــديـــدًا عـــلـــى اســتــغــالل 
واســـتـــعـــبـــاد الـــفـــتـــيـــات والـــنـــســـاء فــــي ســـوق 
الــشــبــان فــي أعــمــال الجريمة  الــجــنــس، وزّج 
ــمـــل بـــالـــســـخـــرة.  ودفــــــع ذلـــك  ــعـ املــنــظــمــة والـ
انــتــقــادات وتوصيات  إلــى توجيه  واشنطن 
لكييف بإخضاع املدعني العامني األوكرانيني 
لتدريبات من أجل مكافحة االتجار بالبشر، 
عــلــمــًا أن الــتــقــريــر األمــيــركــي انــتــقــد حينها 
أحـــكـــامـــًا مــخــفــفــة صـــــدرت فـــي كــيــيــف بحق 
ــارة، واعـــتـــبـــر أنــهــا  ــتـــجـ ــذه الـ ــن مــــارســــوا هــ مـ

االتجار 
باألوكرانيين

ما وراء »الصورة 
الوردية« لالستقبال 

األوروبي

رغم أن أوروبا رحبت بالالجئين األوكرانيين منذ بداية الغزو 
الماضي، تخفي  لبلدهم في 24 فبراير/ شباط  الروسي 
حقوق  تنتهك  كثيرة  ممارسات  الوردية«  »الصورة 

كثيرين منهم، بينها إسكانهم مع محكومين

الحظ حقوقيون 
تعرض أوكرانيين من كل 

األعمار لالستغالل داخل 
بالدهم وخارجها

تحذر منظمات 
حقوقية كثيرة من غياب 

استراتيجيات مكافحة 
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مــن قــبــل رجـــال قــدمــوا بــمــفــردهــم إلـــى مــراكــز 
االســتــقــبــال، قــبــل أن تــتــدخــل الــســلــطــات ملنع 
اقتراب الناس من هذه املراكز.  كذلك الحظ 
توافد  أوروبية  إغاثة  في منظمات  عاملون 
رجـــال إلـــى مــحــطــات لــلــقــطــارات والــحــافــالت 
من أجل إقناع أوكرانيات باالنتقال للسكن 
بــريــطــانــيــة عن  تــقــاريــر  مــعــهــم، فيما كشفت 
خلل فــي نــظــام إعـــادة تــوطــني األوكــرانــيــات، 
تمثل في سماح مسؤولي النظام االجتماعي 
باستضافة متهمني بالتحرش بأوكرانيات 
أن بعضهم بحثوا  علمًا  عليهن،  واالعــتــداء 

عن أوكرانيات من سن محددة. 

مسؤولية الدول ويرى الناشط الحقوقي في 
الفرع الدنماركي ملنظمة »مرحبا بالالجئني« 
»الـــعـــربـــي  مــــورتــــن إســـكـــلـــســـن، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
ــار  ــ ــجـ ــ االتـ قـــضـــيـــة  أن »خـــــــــــروج  الــــــجــــــديــــــد«، 
للتحذير  أمــر مهم  الضوء  إلــى  باألوكرانيني 
الظاهرة بالنسبة إلى حكومات  من خطورة 
تتحمل مسؤولية  الــتــي  األوروبـــــي  االتـــحـــاد 
الالجئني  آالف  حــيــاة  تدمير  منع  فــي  كبيرة 
الناشطة  بــاالســتــبــعــاد«.  وتعتبر  املــهــدديــن 
فــي مــســاعــدة الــالجــئــني بــبــولــنــدا كريستينا 
أوكرانيا  من  الخروج  »فوضى  أن  سورنسن 
جــعــلــت ضــعــفــاء كــثــيــريــن مــن نــســاء وفــتــيــات 
وأطفال يقعون في فخ أشخاص حضروا إلى 
الجئني«،  نقل  فــي  املساعدة  بحجة  محطات 
وتــكــشــف أنـــهـــا تــدخــلــت بــنــفــســهــا مـــع زمـــالء 
بني  دارت  مشبوهة  أحــاديــث  سماعهم  لــدى 
أشــخــاص قــدمــوا مــن دول إســكــنــدنــافــيــة عن 
اخــتــيــار نــســاء وفــتــيــات لــنــقــلــهــن إلـــى شــمــال 
ــــا.  ومــعــلــوم أن األوكـــرانـــيـــات اعــتــقــدن  ــ أوروبـ
فــي األيـــام األولـــى لخروجهن مــن بلدهن أنه 
لـــن يــســمــح لــهــن بــاالنــتــقــال مـــن بــولــنــدا إلــى 
أملانيا ودول إسكندنافيا وأخرى في االتحاد 
األوروبـــــي، مــا جــعــل تــجــار الــبــشــر واملــهــربــني 
قبل  لفترة  الخاطئ  االعتقاد  هــذا  يستغلون 
ــــدول اســتــقــبــال الــالجــئــني،  أن تــقــبــل بــعــض الـ
وتمنحهم أخــــرى حــق اإلقـــامـــة 90 يــومــًا من 
الــحــصــول على تــأشــيــرة. وأشـــار تقرير  دون 
»ال ســتــرادا« و»فــريــدوم فاند« إلــى أن »جهل 

أوروبــيــة تحمي  قوانني  بوجود  األوكرانيني 
حقوقهم والخوف الذي انتشر في البداية من 
احتمال ترحيل من يدخل االتحاد األوروبي 
بال تأشيرة أوقع بعض النساء وأطفالهن في 
بالبشر«.   واالتــجــار  التهريب  شبكات  شباك 
وتــؤكــد الــبــاحــثــة املــعــنــيــة بــاالتــجــار بالبشر 
ــقـــر فــــي مـــؤســـســـة »فــــافــــو« الــنــرويــجــيــة  ــفـ والـ
غــيــر الــحــكــومــيــة غـــــوري تـــيـــلـــدوم أن اتــخــاذ 
ــرار مــنــح جــمــيــع األوكـــرانـــيـــني  ــ األوروبــــيــــني قـ
نيل حماية مؤقتة خفف ضخامة  في  الحق 
عدد الذين تعرضوا لالستغالل، وتشدد على 
أن »هناك رابطًا قويًا بني تأمني املستضيفني 
الحرب  الفارين من  ملستلزمات حياة وسكن 
احتياجاتهم  اســتــغــالل  ومكافحة  جــهــة،  مــن 
ووقـــف االتــجــار بهم مــن جهة أخـــرى. وكلما 
إلــى االعتماد على متطوعني  الــنــاس  احــتــاج 
غــربــاء، ســيــوجــد بينهم أنـــاس لــديــهــم نــوايــا 
عمومًا،  الالجئني  معاناة  من  لــإفــادة  سيئة 
ــًا أشــــخــــاص غـــيـــر أوكـــرانـــيـــني  وبــيــنــهــم أيـــضـ

اضطروا إلى مغادرة البالد«. 
وفـــــي األيـــــــام األخـــــيـــــرة، تــنــبــه وزيــــــر الـــعـــدل 
الدنماركي املعني حديثًا ماتياس تيسفاي، 
الــــذي تــولــى ســابــقــًا حــقــيــبــة وزارة الــهــجــرة 
ــرح  ــرة، وصـ ــاهـ ــظـ ــــج،  إلــــى مــخــاطــر الـ ــــدمـ والـ
بـــــأن »الــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة يـــجـــب أن تــعــمــل 
ســريــعــًا عــلــى إنـــشـــاء وحــــدة خــاصــة معنية 
بــمــكــافــحــة االتـــجـــار بــالــبــشــر تــضــم كــفــاءات 
االتــجــار بالبشر،  فــي جــرائــم  ومتخصصني 

وتبدأ في العمل سريعًا«.   وفي كل األحوال، 
تثبت تقارير املؤسسات واملنظمات املعنية 
بحقوق الالجئني واإلنسان ضرورة انتهاج 
ســـيـــاســـات مختلفة  ـــة  ـــيــ األوروبــ الــســلــطــات 
املــرفــوضــة طلبات  الــالجــئــني  بــمــنــح  تتعلق 
ــوانـــني  ــقـ ــــن يـــجـــهـــلـــون الـ ــــذيـ ــم، أو الـ ــهـ ــوئـ لـــجـ
بصفة  ولــو  والتسجيل  بالحماية  الخاصة 
مــؤقــتــة لــتــجــنــب وقـــوعـــهـــم فــريــســة شــبــكــات 
الجريمة املنظمة التي تبحث عن الربح عبر 
اســتــعــبــاد الــبــشــر، والــلــعــب عــلــى مــخــاوفــهــم 

وقلقهم من املستقبل املجهول.

أوروبا

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

تركت مروة أبو خليل قريتها التي تقع 
في مدينة السويداء السورية عام 2012، 
الـــ18 من العمر. ابتعدت  حني كانت في 
ــت الــــــــذي تـــرعـــرعـــت  ــيــ ــبــ عـــــن أهـــلـــهـــا والــ
فــيــه ألنــهــا أرادت الـــهـــروب مـــن الــحــيــاة 
الطقس  وتجنب  الــقــريــة،  فــي  التقليدية 
فــي حديثها  الــذي ال تحبه. تقول  الحر 
»العربي الجديد«: »لم يتقبل أهلي في  لـ
أتــرك القرية، وآتــي إلى  البداية فكرة أن 
لبنان، لكنني فعلت ذلك حني بلغت سن 

الـ18، فتقبلوا ما حصل مع الوقت«.
ــدأت دراســـتـــي الــجــامــعــيــة في  تــتــابــع: »بــ
األدب اإلنكليزي في دمشق، ثم اكتشفت 
الحقًا أنني أملك ميواًل للفن، فالتحقت 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الــفــنــون  بكلية 
بــبــيــروت، وتــخــرجــت فــيــهــا. ثــم الحظت 
ــنــــي مــهــتــمــة  ــمـــل أنــ ــعـ حــــني بـــــــدأت فــــي الـ

بالزخرفة، والخط العربي«.
ــعـــرت بــنــقــص داخــلــهــا  ــا شـ ــهـ وتــــذكــــر أنـ
الدراسية  ما تعلمته في مسيرتها  بني 
والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، ورغـــبـــت بــالــتــالــي 
فــي االنــفــتــاح عــلــى مــجــال آخـــر، فدخلت 
عـــالـــم الــتــصــويــر واملــــونــــتــــاج، وتــعــرفــت 
ثم  التقنيات،  هــذه  مها 

ّ
عل مــخــرج  على 

انتقلت إلى السينما، واكتسبت خبرات 
مــهــمــة عــــــززت شــخــصــيــتــهــا، وصـــــورت 
فيلمًا قــصــيــرًا بــاســم »الــــوتــــوات« الــذي 
إلى  الــســويــداء  مــن  انتقالها  روى قصة 
حــي الــوتــوات فــي بــيــروت، وأظــهــرت في 
الفيلم الفارق الكبير بني العيش بهدوء 
في السويداء وضجيج املنطقة الجديدة 
ــــي تـــلـــك الــفــتــرة  الـــتـــي عـــاشـــت فـــيـــهـــا. وفـ
تعرفت مروة إلى فنان عازف وتزوجته، 
ــا عـــلـــى اإلقــــامــــة خــــــارج بـــيـــروت،  ــقـ ــفـ واتـ
وتــحــديــدًا فــي منطقة بــشــامــون بقضاء 
ــا الــطــبــيــعــة  ــهـ ــهـــوتـ ــتـ ــه، حـــيـــث اسـ ــيــ ــالــ عــ
فــي عمل فني.  فــكــرت بتسخيرها  الــتــي 
الصبغات  في  األولــى  تجربتها  وكانت 
القش  ثم جمعت  والخطوط،  الطبيعية 
الـــذي كـــان يــتــســاقــط مــن الــشــجــر بهدف 
التسلية في مرحلة أولــى، قبل أن تدرك 
حاجتها إلــى عمل، ووجــدت فرصة في 
وتحمل  غابة  في  توجد  أطفال  مدرسة 
ــنـــا«، وتــتــعــامــل مـــع أطــفــال  ــم »حـــرشـ اســ
صـــغـــار تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني سنتني 
ونــصــف وســـت ســـنـــوات، عــبــر وضعهم 
وتقول  تنتجه،  ومــا  الطبيعة،  قلب  فــي 
إنــهــا خــاضــت تجربة رائــعــة، ثــم بعدما 
وجـــدت مــالذهــا فــي الــعــمــل بمشروعها 
الـــخـــاص قــشــة لـــفـــة، بـــاتـــت تــعــمــل يــومــًا 
ــي أن  ــ ــي املــــــدرســــــة، وتـــفـــكـــر فـ ــ واحـــــــــدًا فـ
املقبل، كي تكرس  العام  تتركها نهائيًا 
وقــتــهــا ملــشــروعــهــا«. ويــتــمــثــل املــشــروع 
فــي أعــمــال تستخدم الــقــش مــثــل ســالل 
في  الجدات  تستخدمها  كانت  وأدوات 
الـــقـــرى، لــكــنــهــا ال تــنــحــصــر فـــي أطــبــاق 
ــل تـــعـــكـــس جــانــبــًا  ــ لــــوضــــع الــــطــــعــــام، بـ
ثقافيًا يعيد الناس إلى التراث القديم. 
العمل كل  أدوات  »تــســرق سلة  وتــقــول: 
وقتي، أحملها في أي مكان أذهب إليه. 
أكــســبــنــي هـــذا الــعــمــل الـــهـــدوء وعلمني 
ــواد  ــ ــــرف إلــــــى مـ ــعـ ــ ــبــــر، وصــــــــرت أتـ الــــصــ
وأجــري  الطبيعة،  في  جديدة موجودة 
تــجــارب مختلفة، وأتـــبـــادل خــبــرات مع 

ــلـــم مــنــهــم مــــا ال أعــــرفــــه«.  ــنــــاس وأتـــعـ الــ
تــتــابــع: »فـــي هـــذه األعـــمـــال عــمــق كبير، 
فهي ال يمكن تعلمها في جامعات، بل 
وجعلني  عملية.  تــجــارب  على  تعتمد 
أتعلق  والــســالل  الطبيعة  مع  التواصل 
بـــاألرض، وصــرت أعــد أدويـــة طبية من 
ــار بــيــنــي وبــــني األرض  ــ الــطــبــيــعــة، وصـ
ــتــــخــــدم ســبــع  ــنـــقـــطـــع. أســ ــل ال يـ ــ ــــواصـ تـ
الطبيعة، هــي أغصان  فــي  مــواد توجد 
الزيتون وورق املوز والعرانيس )الذرة( 
الصنوبر  وأشجار  والنخيل  والقصب 
والحلقة، وأصنع منها جميعها سالاًل. 
وقد تعلمت كل شيء عن األشجار التي 
تــتــضــمــن املـــــواد الـــتـــي أســتــخــدمــهــا في 

أعمالي من خالل القراءة والتجارب«.
وتوضح أنها حصلت منذ خمسة أشهر 
عــلــى تــمــويــل ملــشــروعــهــا، مـــا ســاعــدهــا 
فــي إنــشــاء مشغل. وتــقــول إن »مــشــروع 
السالل ال يحتاج إلى رأس مال لتوفير 
أعلم  وأنــا  أخــرى،  خيطان ومستلزمات 
أشخاصًا أساليب صنع السالل، بعدما 
وجــــدت اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا لـــدى أشــخــاص 
استطعت  وقـــد  األعـــمـــال.  بــهــذه  كثيرين 
األشخاص  من  كبير  عــدد  تعليم  فعليًا 
مـــن خــــالل ورش الــعــمــل الـــتـــي أنــفــذهــا، 

وأنـــشـــر هــــذه املـــوهـــبـــة بـــني الـــنـــاس كي 
يعرفوا ما يمكن أن تعطينا إياه األرض، 
بثقافتهم  التمسك  طريق  في  وأطلقهم 

وتعزيز عالقتهم بالطبيعة«.
وتــــشــــرح أنــــهــــا تـــبـــيـــع املـــنـــتـــجـــات الــتــي 
تصنعها من خالل »إنستغرام«، وتشير 
إلـــى أن تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا ســاهــم 
ــرنــــت،  ــتــ ــــي نـــشـــر املـــبـــيـــعـــات عـــلـــى اإلنــ فـ
إذ  أنتجه،  إقبال كبير على ما  و»هــنــاك 
أتــلــقــى طــلــبــات بــســرعــة عــلــى أي قطعة 
ــا، وأحــــــــــدد أســــــعــــــاري حـــالـــيـــًا  ــ ــهـ ــ ــــرضـ أعـ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. كــمــا أبـــيـــع بعض 
القطع عبر املقايضة. وقــد أخــذت امــرأة 
بنفسها  صنعته  دفترًا  وأعطتني  سلة 
األغــراض  تبادل  أن  واعتبر  النبات.  من 
مهم أيضًا لجلب أفكار جديدة لي يمكن 

أن أنفذها في املستقبل«.
وتــــصــــف مـــــــروة املـــــــال بــــأنــــه »الــــفــــخ فــي 
الــــحــــيــــاة«، فــــظــــروف الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة 
تــجــعــل الـــنـــاس يــقــعــون فـــي فــخــهــا، لكن 
لذاته،  فرصة  اإلنــســان  يعطي  أن  يمكن 
ــــيء جــمــيــل  ــــود فــــي الــطــبــيــعــة شـ ــــوجـ والـ
جــدًا. وقــد توصلت إلــى نقطة مهمة في 
ــه عــنــدمــا نــقــتــل خــوفــنــا من  الـــحـــيـــاة، أنــ

الفشل ننجح، وهذا شعور جميل«.

سالل »قشة لفة«... 
لقاء فن مروة بالطبيعة

اهتمت مروة بأعمال تعكس حبها للفن )العربي الجديد(

يأخذ عمل القش مروة إلى الطبيعة والتراث القديم )العربي الجديد(

خلف التضامن مع األوكرانيين صور مظلمة )العربي الجديد(

2014
العام الذي يزعم مراقبون أنه 

شهد بداية استغالل األوكرانيين داخل 
بالدهم وخارجها

اهتمت مروة أبو 
خليل بالفنون، ونقلت 
حلمها من السويداء 

في سورية إلى لبنان، 
حيث درست في 

كلية الفنون الجميلة 
بالجامعة اللبنانية، ثم 

أطلقت مشروعها

ال تزال خطوط نقل 
المياه التابعة لمنظومة 

جهاز النهر الصناعي، 
والتي تزود أغلب مناطق 

الشمال الليبي بمياه 
الشرب، عرضة للتعديات، 
وبالتالي تكرر أزمة المياه 

في تلك المناطق، فيما 
يكافح الجهاز من أجل 

استمرار التدفق

تكرار التعديات على خطوط النقل يهدد األمن المائي في ليبيا
تراجع االعتماد على 

المياه الجوفية لصالح 
النهر الصناعي

الخالفات بين أجهزة 
الدولة تجعل المحاسبة 

بعيدة المنال

طرابلس ـ أسامة علي

في أحدث وقائع التعديات على مصدر املياه، 
أعلن جهاز النهر الصناعي، اإلثنني املاضي، 
التعدي على صمام التفريغ الخاص بالخط 
الــرئــيــســي الــنــاقــل لــلــمــيــاه فـــي أكــبــر خــزانــني 
للمياه في مناطق غربي البالد، وهما خزانا 

»سيناون« و»الجويبية«.
بــدأت أعمال السيطرة  وأكــد الجهاز أن فرقه 
على التعديات عبر إصالح الصمامات، بعد 
املياه عن مناطق عدة  انقطاع  أن تسبب في 
ــالـــوت،  ــنـــاون، ونـ ــيـ مـــن بــيــنــهــا الـــشـــعـــواء، وسـ

وأوالد محمود في الغرب.
فرقه  أن  بــيــان توضيحي،  فــي  الجهاز  وذكـــر 
بــصــدد تــقــيــيــم الـــوضـــع الــتــشــغــيــلــي، وإجــــراء 
مــنــاورة بــهــدف تخفيض كمية تــدفــق املــيــاه، 
معربًا عن أمله في أن يتمكن عمال الصيانة 
دون  مــن  التسرب  على  السيطرة  مــن  سريعًا 
االضــــطــــرار إلــــى إيـــقـــاف الـــضـــخ فـــي خــطــوط 
أخرى مجاورة، ما يمكن أن يؤدي إلى وقف 

إلــى مناطق إضافية، مــن بينها  املــيــاه  تدفق 
مدينة غدامس على الحدود مع الجزائر. 

التعديات على مرافق  الــنــوع مــن  وبـــات هــذا 
املــيــاه مــتــكــررًا، فقبل أســبــوعــني، أعــلــن جهاز 
النهر الصناعي اكتشاف تسرب في خط نقل 
املــيــاه إلــى مدينة تــرهــونــة، فــي جــنــوب شرق 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، نــتــيــجــة اعـــتـــداء قـــام به 
أحد املواطنني، موضحًا أن التعدي أدى إلى 
النقل الرئيسي، مما  إيقاف الضخ على خط 
تسبب في انقطاع املياه عن عدد من مناطق 

الجبل الغربي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية 
االنـــتـــهـــاء مـــن املــرحــلــة الــثــانــيــة لــحــمــلــة إزالــــة 
ــاه، والــتــي  ــيـ الــتــعــديــات عــلــى خــطــوط نــقــل املـ
ــون الــثــانــي  ــانــ بـــدأتـــهـــا فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر/ كــ
ــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن املـــرحـــلـــة األولـــــى  ــ ــاضـ ــ املـ
العام  أيلول من  بــدأت في سبتمبر/  للحملة 
املاضي، وأن تلك الحملة »تولت إزالة الكثير 
مــن الــتــوصــيــالت غير الــقــانــونــيــة، كما تولت 
إغـــــالق مــجــمــعــات املـــيـــاه الـــتـــي تـــجـــري فيها 

التعبئة بطرق غير قانونية من مسارات نقل 
املياه الحكومية«.  

وأكدت الوزارة في بيان، أن دورياتها األمنية 
ضبطت خالل املرحلتني املشار إليهما عددًا 
من التوصيالت العشوائية على طول خطوط 
الصناعي،  النهر  لجهاز  التابعة  املــيــاه  نقل 

خطوط نقل املياه يثقل كاهل الجهاز، ويؤثر 
ديمومة  وعلى  املنظومة،  سالمة  على  سلبًا 
الــضــخ والــتــدفــق«.  وقـــال الــجــهــاز إن انقطاع 
كــان بسبب  املياه مؤخرًا عن مدينة ترهونة 
اعتداء أحد املواطنني على خط النقل املغذي 
للمدينة، مما تسبب في هــدر كميات كبيرة 
مــن املــيــاه، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه اضــطــر إلـــى وقــف 
تدفق املياه لتفريغ الضغط حتى تتمكن فرق 
الــصــيــانــة مــن الــتــعــامــل مــع املــشــكــلــة بفحص 
ــــادة تأهيل  املــنــطــقــة، وإصــــالح الــتــســرب، وإعـ

الخط لضخ املياه مجددًا. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــقــضــاء عــلــى األزمـــــــة، أعــلــن 
الجهاز التنسيق مع الجهات األمنية إلطالق 
حــمــلــة واســـعـــة لــوقــف الــتــعــديــات، ومــكــافــحــة 
موضحًا  الشرعية،  غير  التوصيالت  ظاهرة 
الـــشـــرقـــيـــة  ــتـــني  ــقـ ــنـــطـ املـ ــل  ــمـ تـــشـ الـــحـــمـــلـــة  أن 
التعديات  فيهما  تنتشر  الــلــتــني  والــوســطــى 

على مسار خطوط نقل املياه. 
فــرق الصيانة بجهاز  فــي  وأوضـــح املهندس 
ــاد أبـــــــو شـــهـــيـــوة،  ــ ــهـ ــ ــر الــــصــــنــــاعــــي، جـ ــهــ ــنــ الــ

»العربي الجديد«، أن الجهاز كجهة خدمية  لـ
لــيــس مــســؤواًل عــن مكافحة الــتــعــديــات، وأن 
مـــســـؤولـــيـــة مـــحـــاســـبـــة املـــعـــتـــديـــن تـــقـــع عــلــى 
عــاتــق الــجــهــات األمـــنـــيـــة، مــوضــحــًا أنــــه »فــي 
القائمة  والــخــالفــات  السياسي،  الــتــنــازع  ظــل 
بــني أجــهــزة الــدولــة، ستبقى فــكــرة املحاسبة 
بعيدة املنال، وستتواصل التعديات، وتتكرر 

التوصيالت غير الشرعية«. 
وحذر أبو شهيوة من أن العديد من املناطق 
فــــي الــــبــــالد مـــعـــرضـــة ملـــواجـــهـــة مــــوجــــات مــن 
العطش في أي وقــت، وأضــاف: »نعول دائمًا 
املواطنني بأهمية استقرار  زيــادة وعي  على 
األمن املائي، خصوصًا في ظل املشاكل التي 
تــعــرفــهــا آبـــار اســتــخــراج املــيــاه الــجــوفــيــة في 
مناطق أقصى جنوب البالد، والتهالك القائم 
في بعض خطوط اإلمــداد، وتراجع االعتماد 
على املياه الجوفية بسبب االعتماد املتزايد 
 عن 

ً
منذ سنوات على النهر الصناعي، فضال

عدم العمل على تنمية البدائل، مثل محطات 
لتحلية مياه البحر«.

من دون أن تعلن محاسبة أي من املسؤولني 
عن ارتكاب هذه التعديات. 

من مدينة ترهونة، يقول عبد امللك الفرجاني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »أزمــــــة الــتــعــديــات  لــــ
ــرة مـــــا لـــــم تــتــم  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــفـــس الـ ــنـ ــتــــواصــــل بـ ــتــ ســ
 عن أهمية توفير 

ً
محاسبة املسؤولني، فضال

حلول للمشاكل التي يخلفها التعدي املتكرر 
على خطوط النقل الرئيسية عبر توصيالت 
املواطنون  قانونية، والتي يعاني منها  غير 

واملزارعون على حد سواء«.
واستطرد الفرجاني: »يعاني سكان كثير من 
أزمــة مياه متكررة، ويضطر  املناطق من من 
ذلــك بعضهم إلــى ارتــكــاب تلك الــتــعــديــات، ال 
الجرائم، فكلها  تلك  يعد هــذا مبررًا الرتكاب 

تعديات ال يمكن السكوت عنها«.  
ــوعــــني، نــــاشــــد مــــســــؤولــــو جــهــاز  ــبــ ــبــــل أســ وقــ
الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي املــــواطــــنــــني الــــتــــعــــاون مــع 
األجـــهـــزة األمــنــيــة عــلــى حــمــايــة مــرافــق النهر 
الــصــنــاعــي، حــتــى يتمكن الــجــهــاز مــن تأمني 
اإلمــــــدادات املــائــيــة، مــؤكــدًا أن »الــتــعــدي على 

صيانة خطوط المياه 
ليست مهمة سهلة 

)Getty(
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سيارة ذكية من تطوير آبل
قدمــت شــركة آبل بــراءة اختراع جديدة 
تتعلق بسيارة ذكية. وحسب تفاصيل 
البراءة، من املتوقع أن تحتوي السيارة 
على شاشات افتراضية في الداخل بداًل 
بــراءة  التقليديــة. وتشــير  النوافــذ  مــن 
االختــراع إلــى أن الكراســي في الســيارة 
ستتحرك لتتناسب مع الصور املرئية، 
 .4D غامــرة  ســينمائية  تجربــة  مثــل 
وجرى تداول الصور املبدئية للســيارة 
نتظرة التي ظهرت فيها بشكل يشبه 

ُ
امل

الخــاص  الحاســوب  فــأرة  مــا  إلــى حــد 
البعــض  منهــا  ســخر  حيــث  بالشــركة، 
»التابوت«. وتعتزم الشركة  وشــبهها بـ
فــي  الســيارة  حــركات  دمــج  األميركيــة 
التجربة االفتراضية لزيادة االنغماس، 
البيانــات  علــى  االعتمــاد  خــال  مــن 
أجهــزة  مثــل  مختلفــة،  مصــادر  مــن 
والخارجيــة  الداخليــة  االستشــعار 
للســيارة، بمــا فــي ذلــك الفرامــل وعجلة 
القيــادة ونظــام التعليق، باإلضافة إلى 
والكاميــرات واألجهــزة  العالــم  خرائــط 
افتراضيــة  تجربــة  إلنشــاء  األخــرى 

العديــد  وتشــير  نوعهــا.  مــن  فريــدة 
مــن التقاريــر إلــى أن شــركة آبــل تعمــل 
منــذ فتــرة طويلــة علــى تطويــر ســيارة 
القيــادة، حيــث نشــرت صحيفــة  ذاتيــة 
Digitimes التايوانية تقريرًا يشــير إلى 
أن شركة آبل تعمل بالتعاون مع شركة 
خاصــة  شــريحة  تطويــر  علــى   TSMC
ويقــدم  القيــادة،  ذاتيــة  بالســيارات 
التقريــر بعــض املعلومــات النــادرة عــن 
مشــروع  ضمــن  املســتمر  العمــل  ســير 
املســمى  للشــركة  املســتقلة  الســيارات 

 .Project Titan

طريقة المشي تحدد الشخص 
المصاب بالقلق

جامعــة  فــي  باحثــون  يعمــل 
علــى  األميركيــة  »كاركســون« 
تطويــر نظــام ذكــي قــادر علــى تحديــد 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن القلــق، 
عبــر تحليــل طريقــة املشــي باالعتمــاد 
علــى  ــب  ركَّ

ُ
ت استشــعار  أجهــزة  علــى 

ستخدم. وشارك في الدراسة 
ُ
أطراف امل

التي نشــرت في دورية »سينســورس« 
العلمية 80 متطوعًا، مألوا في البداية 
استبيانًا لقياس مشاعر القلق لديهم. 
وبعــد ذلــك، كان عليهــم إكمــال اختبــار 
حــول  دقيقتــن  ملــدة  واملشــي  التــوازن 
مســار 6 أمتــار فــي أثنــاء ارتــداء تســعة 
أجهــزة استشــعار للتنقــل. وبنــاًء علــى 
البيانــات التــي ُجمَعت من االســتبيان، 
توصل الباحثون إلى أن الشباب الذين 
بطريقــة  يمشــون  قلقهــم  عــن  أبلغــوا 
تشــبه إلــى حــد بعيد كبار الســن الذين 
يخشون السقوط. ووجدوا أن الشباب 
فــي  صعوبــة  يواجهــون  القلقــن 

االلتفــاف بأثنــاء املشــي، كذلــك لديهــم 
توازن أسوأ من أولئك الذين ال يعانون 
مــن القلــق. وتمكــن نظــام التعلــم اآللــي 
املصابــن  األشــخاص  تشــخيص  مــن 
بالقلــق بدقــة 75%. ويعتقــد الباحثون 
بنــاًء علــى النتائج أنهم إذا تمكنوا من 
جمــع بيانــات عــن املزيــد مــن األفــراد، 
وســاهمت   .

ّ
أدق نماذجهــم  فســتكون 

وتداعياتهــا   »19  – »كوفيــد  جائحــة 
فــي ازديــاد عــدد األشــخاص املصابــن 
بمــرض القلــق الــذي تــراوح التكاليــف 
الســنوية لعاجــه بــن 42 مليــار دوالر 

و53 مليار دوالر.

خاليا »شمسية« تنتج الكهرباء ليًال

شــخص  مليــون   70 مــن  أكثــر  يعانــي 
حــول العالــم مــن مــرض التوحــد، وتظهــر 
أعــراض هــذا املــرض عنــد أغلــب األطفــال 
بعــض  وتســعى  الرضاعــة.  ســن  فــي 
األبحاث إلى اســتغال التقنيات الحديثة 
مراحلــه  فــي  التوحــد  تشــخيص  فــي 
املبكــرة ومســاعدة املرضــى علــى تحســن 
واالجتماعيــة.  األكاديميــة  مهاراتهــم 
مكافحــة  مركــز  أجراهــا  دراســة  وحســب 
 ،)CDC( منهــا  والوقايــة  األمــراض 
إلــى  بالتوحــد  املصابــون  األطفــال  يميــل 
ال  بطريقــة  الروبوتــات  مــع  التجــاوب 
املتحركــة  الدمــى  مــع  بهــا  يتجاوبــون 
برايــن  ويــرى  األليفــة.  الحيوانــات  أو 
الحاســوب  علــوم  أســتاذ  سكاســياتي، 
والعلوم اإلدراكية والهندســة امليكانيكية 
فــي جامعــة ييــل، أن هــذا التفاعــل الناجــح 
يعــود إلــى كــون الروبوتــات تشــبه البشــر 
وال تصــدر أحكامــًا. وأجــرى سكاســياتي 
فيهــا  شــارك  دراســة  أخيــرًا  وزمــاؤه 
يبــدو كمصبــاح  اســمه »جيبــو«  روبــوت 
مكتبــي صغيــر بــرأس دائــري يتحــرك فــي 
جميع االتجاهات. وعمل الروبوت يوميًا 
 واألشــخاص 

ً
ملدة شــهر كامل مع 12 طفا

اعتمــد  بهــم.  العنايــة  عــن  املســؤولن 
االجتماعــي  التحديــق  ســلوك  »جيبــو« 
الــذي يشــمل مهــارات كالتواصــل بالعــن 
التقييــم  وقــدم  املشــترك.  واالنتبــاه 
واملشــورة في ســت ألعاب تفاعلية شــغلت 
علــى شاشــات، وجــد الباحثــون فيهــا أن 
الروبوتــات تســاعد فــي تحســن املهــارات 
لألشــخاص  واالجتماعيــة  التعليميــة 

املصابن بالتوحد.

إن مسألة الحماية من بن األمور التي تشغل بال مستخدمي الشبكة العنكبوتية، إذ 
توجد العديد من الطرق التي تتيح للقراصنة اختراق الحســابات والعبث بالبيانات 
الحساســة لبعض الشــركات بســهولة تامة، حيث يوجد أكثر من 15 مليار كلمة مرور 
مســروقة فــي شــبكة »اإلنترنــت املظلــم« )Dark Web( معروضــة للبيــع ملــن يدفــع أكثــر. 
وعلــى الرغــم مــن اســتخدام مضــادات الفيروســات، ينجــح القراصنــة فــي ابتــكار طــرق 
تمكنهــم مــن اســتغال الثغــرات املوجــودة فــي األنظمــة واألجهزة الذكيــة، وهذا ما دفع 

بعض الشركات مثل غوغل إلى تطوير ميزات حديثة للرفع من مستوى األمان.
وفي هذا الســياق، أعلنت شــركة غوغل رؤيتها ملســتقبل رقمي دون اســتخدام كلمات 
علنــة، التخلــي عــن اســتخدام كلمــات 

ُ
املــرور، حيــث تريــد الشــركة، بحســب خططهــا امل

املــرور بشــكل نهائــي فــي عــام 2023، وهــي رؤيــة تشــاركها فيهــا أكثــر مــن 200 شــركة 
تكنولوجية وجهة حكومية ومؤسسات خاصة.

 Fast IDentity( »وتعمل غوغل بالتعاون مع  تحالف »الهوية السريعة على اإلنترنت
Online( –اختصــارًا FIDO–  علــى تشــجيع شــركات التكنولوجيــا علــى تقديــم طــرق 
جديدة لتســجيل الدخول إلى الحســابات دون كلمة مرور، للتقليل من املشــكات التي 
يواجهها املستخدمون في إنشاء وتذكر أسماء املستخدمن وكلمات املرور املتعددة.
وحســب مديــر مشــروع أمــن املصادقــة فــي شــركة غوغــل ورئيــس تحالــف FIDO »ســام 
ســرينيفاس«، تخطــط الشــركة بحلــول عــام 2023 لتمكــن املســتخدمن مــن تســجيل 
الدخــول إلــى التطبيقــات أو مواقــع الويب عبــر هواتفهم املحمولة من طريق إلغاء قفل 
أجهزتهــم، أو املوافقــة علــى عمليــات تســجيل الدخــول عبر نافــذة منبثقة من هواتفهم 
ملســتخدمي أجهــزة ســطح املكتــب. وبمجــرد القيــام بذلــك، لــن يحتــاج املســتخدم إلــى 
هاتفــه مــرة أخــرى، وحتــى إذا فقــد هاتفه، ســتجري مزامنة مفاتيح املــرور الخاصة به 

بشكل آمن مع هاتفه الجديد عبر عملية النسخ االحتياطي السحابي.
ويطمــح تحالــف FIDO إلــى تطويــر معاييــر مصادقة مفتوحــة ومجانية بحيث يمكن 
اعتمادهــا بســهولة أكبــر ملنــح املســتخدمن إمكانــات جديــدة لتســجيل الدخــول دون 

كلمة مرور بشكل أكثر ساسة وأمان.

عالم الروبوت عالم االبتكار

روبوت لمساعدة مصابي طيف التوحد

نهاية حقبة كلمات المرور

هشام حدانة

نيــو  جامعــة  فــي  باحثــون  طــور 
نوعــًا  أســتراليا  فــي  ويلــز  ســاوث 
الحراريــة  الخايــا  مــن  جديــدًا 
الكهروضوئيــة التــي يمكنهــا إنتــاج الكهربــاء 
شــرت 

ُ
ن الــذي  االكتشــاف،  هــذا  الليــل.  فــي 

يفتــح   ،ACS Photonics مجلــة  فــي  تفاصيلــه 
مثــل  التطبيقــات  مــن  العديــد  أمــام  الطريــق 
كأجهــزة  الحيويــة  لألجهــزة  الطاقــة  إمــداد 
عتبر األرض 

ُ
تنظيــم ضربــات القلب وغيرها. ت

ن 
ُ

ســخ
َ
خزانــا طبيعيــا للطاقــة، وذلــك ألنهــا ت

وتعيــد  النهــار،  أثنــاء  الشــمس  أشــعة  بفعــل 
املتراكمــة  الحــرارة  هــذه  مــن  جــزء  إصــدار 
أثنــاء الليــل. وتنبعــث هــذه الطاقــة الشمســية 
الحمــراء  تحــت  أشــعة  شــكل  علــى  الليليــة 
 780 بــن  مــا  املوجــي  ويتــراوح طولهــا   .)IR(
نانومتــرا ومليــون نانومتر. وتنبعث األشــعة 
الكهرومغناطيسية تحت الحمراء تلقائيًا من 

توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية في 

الليل! هل أصبح اآلن ممكنًا 
بعد اكتشاف استغالل 

األشعة تحت الحمراء؟

جميــع األجســام، باإلضافــة إلــى األرض، وهي 
مرتبطة بالحرارة. وتمت صياغة هذه العاقة 
األســود،  الجســم  إشــعاع  قانــون  خــال  مــن 
 Planck’s( املعــروف أيضــًا باســم قانون بانــك
الكهرومغناطيســية  األشــعة  وتتكــون   .)law
هــذه  وتقــوم  فوتونــات.  مــن  الحمــراء  تحــت 
التــي  األجســام  إلــى  طاقتهــا  بنقــل  األخيــرة 
الــذرات  تحريــك  طريــق  عــن  بهــا«  »تصطــدم 
املكونة لها. وُيعد التصوير الحراري باألشعة 
تحــت الحمــراء أحــد التطبيقــات املثيــرة لهــذه 
األشــعة، حيــث تســمح هــذه التقنيــة بتحديــد 
درجــة حــرارة األجســام واألشــياء مــن دون أي 
تامــس، وذلــك عن طريق قياس األشــعة تحت 

الحمراء املنبعثة.
جامعــة  مــن  علمــاء  قــرر  املنطلــق،  هــذا  ومــن 
ســاوث ويلــز فــي أســتراليا اســتغال األشــعة 
أثنــاء  األرض  مــن  املنبعثــة  الحمــراء  تحــت 
الليــل كمصــدر للطاقــة، وتحويلهــا إلــى طاقــة 
كهربائية باستخدام جهاز يتكون من أشباه 
املوصات يسمى الصمام الثنائي اإلشعاعي 
الحــراري. وطــّور الباحثــون ديــودًا إشــعاعيًا 
حراريــًا، مصنــوع من مواد معروفة تســتخدم 
بالفعــل فــي نظــارات الرؤيــة الليليــة. وال تــزال 
النظــام  هــذا  ينتجهــا  التــي  الكهربــاء  كميــة 
الثــوري منخفضــة للغايــة، مقارنــة باأللــواح 
كهربــاء  تنتــج  والتــي  التقليديــة  الشمســية 
أكثر بـ 100000 مرة. ورغم أن تقنية استخدام 
الطاقــة الشمســية الليليــة ال تزال في بدايتها، 

يقول الدكتور مايكل نيلسن، أحد مؤلفي هذا 
البحث: »حتى لو لم يتم تسويق هذه التقنية 
قريبــًا، فــإن مجــرد الوقــوف أمــام بدايــة فكــرة 
متطــورة أمــر مثيــر للغايــة بالنســبة للباحث. 
ومــن خــال االســتفادة من معرفتنــا بتصميم 

واســتعارة  وتحســينها  الشمســية  الخايــا 
املواد املســتخدمة في تصنيع أجهزة الكشــف 
عــن األشــعة تحــت الحمــراء املتوســطة، نأمــل 
إحــراز تقــدم ســريع نحــو تحقيق حلــم الطاقة 

الشمسية الليلية«.

أحمد ماء العينين

فــي  كامبريــدج  جامعــة  مــن  باحثــون  نجــح 
طاقــة  علــى  باالعتمــاد  حاســوب  تشــغيل 
الطحالــب  مــن  ســتمدة 

ُ
امل الضوئــي  التركيــب 

الخضــراء املزرقــة، واســتمر النظــام فــي إنتاج 
الدراســة  وحســب  متتاليــة.  أشــهر   6 الطاقــة 
الطاقــة  »علــوم  دوريــة  فــي  شــرت 

ُ
ن التــي 

والبيئــة«، قامــت شــركة آرم )Arm( الرائــدة في 
تصميــم املعالجــات الدقيقــة، بتزويــد الفريــق 
الباحــث بمعالــج Arm Cortex M0 + املتوافــق 
مع نظام الطاقة الجديد، كما صنعت اللوحة 
األم الخاصــة بالحاســوب. وخــال التجــارب 

األولية، استخدم الباحثون نوعًا من الطحالب 
اســم  املزرقــة والتــي يطلــق عليهــا  الخضــراء 
»سينكوسيســتيس« )Synechocystis(، وهــو 
مــن األنــواع غيــر الســامة، والتــي تحصل على 

الطاقة من التركيب الضوئي. 
تمكــن  مثاليــة،  معمليــة  ظــروف  ظــل  وفــي 
 4 علــى  قليــا  يزيــد  مــا  إنتــاج  مــن  النظــام 
ميكــروواط لــكل ســنتيمتر مربع. واســتمرت 
االحتياطــي  الغــذاء  تفكيــك  فــي  الطحالــب 
عندمــا  حتــى  نســبيًا،  أصغــر  تيــار  لتوليــد 
بــأداء  عالــج 

ُ
امل وقــام  مطفــأة.  األنــوار  كانــت 

خــال  الحســابية  العمليــات  مــن  مجموعــة 
ــِرك 

ُ
45 دقيقــة، تلتهــا 15 دقيقــة اســتراحة، وت

املعالــج فــي ضوء املختبر، وتمكن من العمل 
علــى تنفيــذ املهمــة ألكثــر مــن 6 أشــهر، ممــا 
يــدل علــى أن البطاريــات البســيطة القائمــة 
علــى الطحالــب قــادرة علــى تشــغيل أجهــزة 
مــن  النظــام  ويتكــون  البدائيــة.  الكمبيوتــر 
مــواد يمكــن الحصول عليها بســهولة وغير 
مكلفــة وقابلــة إلعــادة التدويــر، ممــا يعنــي 
إمكانيــة اســتخدامها مــن جديــد فــي العديــد 
مــن األجهــزة الصغيــرة التــي تنــدرج ضمــن 
الباحثــون  ويأمــل  األشــياء.  إنترنــت  مجــال 
اســتبدال  فــي  هــذه  مثــل  أنظمــة  تســاعد  أن 
بطاريــات أيونــات الليثيــوم باهظــة الثمــن، 

والتي تستخدم مواد خطرة على البيئة.

أول حاسوب يعمل بطاقة التركيب الضوئي

صمام   ثنائي   إشعاعي   حراري   لحصاد   الطاقة   الشمسية   المعاد   انبعاثها   في   الليل 

كشفت شركة غوغل النقاب عن »تطور ثوري« في مجال تسهيل التواصل بن الناس عبر لغات 
مختلفة باستخدام نظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات األخرى في مدى رؤية املستخدم. 
وعرضــت الشــركة خــال مؤتمــر »مطــوري غوغــل آي/أو« نموذجــًا اختباريــًا لنظــارة تســتطيع 
عــرض الترجمــة مكتوبــة مــن اللغــات األخــرى في مدى رؤية املســتخدم في أثنــاء أي محادثة مع 
شــخص آخر. وأطلقت غوغل على هذه التقنية »الترجمة الفورية النصية«، حيث ُعِرض خال 
املؤتمر فيديو لتوضيحها دون املزيد من التفاصيل. إال أن النظارة من الخارج تشــبه النظارة 
. ُيذكــر أن تكنولوجيــا دمــج املحتــوى الرقمي 

ً
التقليديــة ذات اإلطــار، باســتثناء أنهــا أكبــر قليــا

في بيئة خارجية، ســواء على شاشــة عرض مباشــرة أو في مدى رؤية املســتخدم تعرف باســم 
الواقع املعزز »أيه.آر«. واملعروف أن شــركات أخرى كذلك مثل آبل وفيســبوك تعمل على تطوير 

نظارات ذكية باستخدام  تكنولوجيا الواقع املعزز.

غوغل تطور نظارة للترجمة النصية
باستخدام الذكاء االصطناعي

جديد
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المخابرات المصرية تستحوذ على أصول الصحف
القاهرة ـ العربي الجديد

مطلعــة  مصريــة  صحافيــة  مصــادر  كشــفت 
أنــه تقــرر نقــل ملكيــة أصــول ثــاث مــن أكبــر 
املؤسســات الصحافيــة القوميــة إلــى إحــدى 
»الجهــات الســيادية«، بنــاًء علــى توجيهــات 
مباشــرة مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
فــي  مدبولــي،  مصطفــى  الحكومــة  لرئيــس 
إطــار مخطــط اســتحواذ »املتحــدة للخدمــات 
التابعــة  االســتثمارية  املظلــة  اإلعاميــة«، 
 

ّ
مباشــرة للمخابــرات العامة، علــى أصول كل

املؤسســات الصحافيــة واإلعاميــة اململوكــة 
نفســها،  املصــادر  وقالــت  تدريجيــًا.  للدولــة 
الهيئــة  موافقــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الوطنيــة للصحافــة علــى البــدء باإلجــراءات 
املتعلقــة باســتثمار عــدد مــن »األصــول غيــر 
املســتغلة« اململوكــة ملؤسســات األهــرام ودار 
التحريــر وروز اليوســف تمثــل إشــارة البــدء 
بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول املؤسسات 
»املتحــدة  إلــى  الحكوميــة  الصحافيــة 
 5 أقصاهــا  مــدة  فــي  اإلعاميــة«،  للخدمــات 
ســنوات، تحــت ذريعــة تراكــم الديــون عليهــا 
االجتماعيــة  التأمينــات  هيئــة  لصالــح 
ومصلحــة الضرائــب، وتجــاوز قيمتهــا نحو 

7 مليارات جنيه.
تمتلك املؤسســات الصحافية الثاث أصواًل 
ضخمــة فــي عدد من املناطق الهامة واألعلى 
ســعرًا فــي مصــر، ال ســيما مؤسســة األهــرام 
األكبــر فــي البــاد، علــى غــرار مبــان وأراض 
وغــاردن  النيــل  قصــر  أحيــاء  فــي  منتشــرة 
ســيتي واملعــادي والتجمــع الخامــس الراقية 
فــي العاصمــة القاهرة، إلى جانب محافظات 
أخــرى، أهمهــا اإلســكندرية والبحــر األحمــر 
مــن  كبيــرة  ومجموعــة  ســيناء،  وجنــوب 
قــرى ســياحية علــى طريــق  فــي  الشــاليهات 
بــأن  املصــادر  وأفــادت  الشــمالي.  الســاحل 
املخطــط يشــمل أيضًا إعــادة هيكلة الصحف 
ووقــف  إصداراتهــا  دمــج  عبــر  القوميــة، 
العديــد منهــا، بحجة تقليل حجم الخســائر، 
مــا ظهــر واضحــًا فــي قــرار الهيئــة الوطنيــة 
للصحافــة، الخميــس، دمج مجلتــي الكواكب 
وطبيبــك الخــاص فــي مجلــة حــواء الصــادرة 
عــن مؤسســة دار الهــال الصحافية، وإنشــاء 
موقــع إلكترونــي خــاص لكل إصــدار، اعتبارًا 
مــن أول يونيــو/ حزيــران املقبل. وأضافت أن 
حالــة مــن الغضــب ســادت بــن الصحافيــن 
الكواكــب  مجلــة  إلغــاء  الهيئــة  قــرار  بســبب 
الفنية العريقة التي تصدر أسبوعيًا منذ 28 
 عــن مجلــة طبيبــك 

ً
مــارس/ آذار 1932، فضــا

الخــاص الطبيــة الشــهرية املتخصصــة التــي 
صــدر العــدد األول منهــا فــي ينايــر/ كانــون 
الثانــي 1969. ونشــر صحافيــون مصريــون 
»الكواكــب«  لـ القديمــة  األغلفــة  مــن  عــددًا 
التــي كان يتمنــى أكبــر نجــوم الفــن الظهــور 
علــى غافهــا، وســط انتقــادات لقــرار وقفهــا، 
خصوصــًا أن هنــاك بدائــل كثيــرة - بخــاف 
الطباعــة  تكاليــف  ارتفــاع  بحجــة  اإليقــاف 
- ومنهــا العمــل علــى تطويرهــا حتــى تعــود 
جاذبــة للقــراء كمــا كانــت، بــداًل مــن تضييــع 
وقالــت  الثقافــي.  وتراثهــا  مصــر  ريــادة 
مصادر من داخل دار الهال إن »قرار الهيئة 
فــي  فنيــة  مجلــة  وأقــدم  أهــم  إصــدار  وقــف 
العالــم العربــي )الكواكــب( أمر يدعــو للحزن، 
ويؤكــد أن الهــدف الرئيــس مــن التخلــص من 
هــو  القوميــة  التابعــة للصحــف  اإلصــدارات 
الوصــول فــي النهايــة إلــى تصفيتهــا، لتضع 

الدولة يدها على أصولها«.
وأضافت أن النظام الحالي يرغب في تسليم 
ملــف اإلعــام الحكومــي برمتــه إلــى الشــركة 
التابعــة للمخابرات، بعدما اســتحوذت على 
واملواقــع  الصحــف  مــن  الكاســحة  الغالبيــة 
الخاصــة،  الفضائيــة  والقنــوات  اإلخباريــة 
تمهيــدًا لطــرح جــزء مــن أســهمها لاكتتــاب 
العــام فــي البورصــة املصرية، ثــم نقل األعباء 
املاليــة للمؤسســات اإلعاميــة املتأزمــة إلــى 

أطراف جديدة، »يرجح أن تكون إماراتية«.
فــي مصــر  أن الصحافيــن  املصــادر  وأكــدت 
باتــوا يعانــون مــن أوضــاع معيشــية صعبة، 
تفرضهــا  التــي  التضييــق  حالــة  ظــل  فــي 

وحجــب  وإغــاق  عملهــم،  علــى  الســلطات 
املئــات مــن املواقــع اإللكترونيــة واإلخباريــة 
تســريح  علــى  عــاوة  فيهــا،  يعملــون  التــي 
كثيــر مــن العاملــن فــي الصحــف والقنــوات 
بحجــة  للمخابــرات،  اململوكــة  الفضائيــة 
الرئيــس  لسياســات  انتقــادات  توجيــه 
فــي  الشــخصية  صفحاتهــم  علــى  السيســي 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقبــل دمــج »الكواكــب« و»طبيبــك الخــاص« 
الوطنيــة  الهيئــة  أســندت  حــواء،  مجلــة  فــي 

للصحافة رئاسة تحرير املجات الثاث إلى 
الصحافيــة ســمر الدســوقي. وقالــت مصــادر 
»العربي الجديد«، إن الهيئة  من دار الهال، لـ
املجلتــن،  دمــج  قبــل  الدســوقي  استشــارت 
فاختــارت اإلبقــاء علــى »حــواء« ألنهــا املجلــة 

التي عملت فيها منذ تعيينها في الدار.
وقالــت املصــادر إن »أكثــر مــن 40 صحافيــًا 
كانــوا يعملــون فــي مجلــة الكواكــب، ومثلهــم 
اآلن  أصبحــوا  الخــاص،  طبيبــك  مجلــة  فــي 
بــا عمــل محــدد، وال ســيما أنــه ال عاقــة بــن 

الثــاث، فحــواء مجلــة متخصصــة  املجــات 
مجلــة  الكواكــب  بينمــا  املــرأة،  شــؤون  فــي 
فنيــة، وطبيبــك الخــاص مختصة فــي املجال 
الصحــي«، وأكــدت أن »التخلــص مــن بعــض 
الــدار  لدمــج  مقدمــة  الهــال  دار  إصــدارات 
نفســها فــي مؤسســة صحافيــة قومية أخرى 

يرجح أن تكون األهرام«.
القــرار، كتبــت الصحافيــة  عــن  بعــد اإلعــان 
»الكواكــب«  تحريــر  ومديــرة  املخضرمــة 
باكينــام قطامــش: »تســعون عامًا عمر مجلة 
مــن  وســنوات  ســنوات  العريقــة،  الكواكــب 
العمل الدؤوب املحترم. أسماء المعة شهدت 
اختلطــت  التــي  املجلــة  هــذه  تحريــر  رئاســة 
شــاركوا  مــن  كل  قلــوب  بشــراين  ســطورها 
فــي صنعهــا واســتمرارها وأنا واحدة منهم. 
علــى  اســمي  أقــرأ  وأنــا  فخــورة  كننــت  كــم 
عــام 1986  نهايــة  فــي  مــرة  صفحاتهــا ألول 
وحتــى اليــوم مــا زال ينتابنــي الفخــر نفســه 
مع كل مقال جديد أنشره من خالها، وفجأة 
جــاء قــرار إعدامهــا وضمهــا إلــى مجلة حواء 
التــي نعتبرهــا الشــقيقة األصغــر للكواكــب، 
ليــس لقيمــة مــا تقدمــه، ولكــن لفــارق العمــر 

بن الشقيقتن«.
ســماعي  لحظــة  »منــذ  قطامــش:  وأضافــت 
بقرار الضم والذكريات تتزاحم داخل رأســي 
معلنــة تمردهــا على هــذا القرار الذي يلغيها 
حقيقــي،  أنــه  لوهلــة  أصــدق  لــم  قلــم.  بجــرة 
ولكــن مــع األســف قتلــت املجلــة التــي شــهدت 
صــوالت وجــوالت في عالم الفــن والصحافة، 
وقتــل معهــا جــزء كبير من قلبــي الذي لطاملا 

نبض بعشقي لها ولكل من عمل بها«.
فــي  املتخصــص  والصحافــي  الكاتــب  أمــا 
املجــال الثقافــي ســيد محمــود، فوصــف قــرار 
»عقليــة قــرار إزالة«، وكتــب: »ال أفهم  الدمــج بـ
كيــف يمكــن التفريط في مجلــة مثل الكواكب 
أو طبيبــك الخــاص، بــكل مــا لهمــا مــن وزن 
فــي الذاكــرة املهنيــة«، وأضــاف: »ال شــك أنهــا 
لحظــة قاســية تنتظرهــا مطبوعــات كثيــرة، 
ألن صاحــب القــرار يلجــأ إلــى الحــل األســهل، 
بــا  وماتــت  عاشــت  الكواكــب  مثــل  فمجلــة 
تقييمهــا  يمكــن  فكيــف  إلكترونــي،  موقــع 

بصورة صحيحة؟!«.
وتهدف خطة »تطوير اإلعام«، كما يسميها 
النظام في مصر، إلى ترسيخ مفهوم اإلعام 
بــدوره حريــة  الــذي يقلــص  القومــي للدولــة 
الــرأي والتعبيــر، ويعزز تحكم أجهزة الدولة 
األمنيــة في السياســة اإلعامية طبقًا ألهواء 
الســلطة الحاكمــة، مــع االســتغناء عــن اآلالف 
الصحافيــة  املؤسســات  فــي  العاملــن  مــن 
واإلعامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد 
الورقيــة،  الصحــف  بعــض  وإلغــاء  النفقــات، 

وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.
الهيئــة  أعلنــت   ،2021 تمــوز  يوليــو/   4 فــي 
الوطنيــة للصحافــة إيقــاف صــدور صحيفــة 
التابعــة ملؤسســة  اليوميــة  األهــرام املســائي 
األهــرام، وصحيفة األخبار املســائي اليومية 
وصحيفــة  اليــوم،  أخبــار  ملؤسســة  التابعــة 
املساء اليومية التابعة ملؤسسة دار التحرير، 
وتحويلهــا إلى إصــدارات إلكترونية، بحجة 
فــي  تســبب  مــا  الطباعــة،  نفقــات  توفيــر 
ضيــاع أمــوال اإلعانات التي كانت تنشــرها 
بطبيعــة  وتزيــد  يوميــًا،  الثــاث  الصحــف 

الحال على كلفة طباعتها.
اإلعاميــة«  للخدمــات  »املتحــدة  أن  ُيذكــر 
تســتحوذ علــى صحــف رئيســية، مثــل اليــوم 
واألســبوع  والدســتور  والوطــن  الســابع 
ومبتــدأ وأمــوال الغــد ودوت مصــر وصــوت 
األمــة، باإلضافــة إلــى مجموعــة قنوات دي إم 
ســي والحياة وســي بي ســي وإكســترا نيوز 
ســبورتس  وتايــم  وأون  والنــاس  واملحــور 
وبرامــج  الزمالــك،  ونــادي  األهلــي  والنــادي 
املذاعــة  املصريــة  األولــى والفضائيــة  القنــاة 

على التلفزيون الرسمي.
هــي  راديــو،  محطــات  علــى  تســتحوذ  كمــا 
شــبكة راديــو النيــل، وميغــا إف إم، ونغــم إف 
إم، وشــعبي إف إم، وراديــو هيتــس، وراديــو 
ســبورتس  بريزنتيشــن  وشــركة   ،9090
الكبــرى،  الرياضيــة  لألنشــطة  املحتكــرة 

وشركة استادات.

المخطط يشمل إعادة 
هيكلة الصحف القومية 

عبر دمجها أو إغالقها

ستنقل ملكية أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحافية القومية في مصر إلى إحدى »الجهات السيادية«، بناًء 
على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيًا لتعزيز تحكم األجهزة األمنية في السياسة اإلعالمية

لعــام  بلــدًا   180 أصــل  مــن   168 املرتبــة  مصــر  احتلــت 
2022، فــي مؤشــر حريــة الصحافــة الــذي تعــده منظمــة 
مــن  تتخــذ  التــي  املنظمــة  هــذه  حــدود.  بــا  مراســلون 
باريــس مقــرًا وصفــت مصــر بـــ »أحــد أكبر الســجون في 
العالــم بالنســبة للصحافيــن، حيث أضحــت الباد بعيدة 
كل البعــد عــن آمــال الحريــة التــي حملتهــا ثــورة 2011«. 
وأفــادت بــأن »التعدديــة شــبه منعدمــة فــي مصــر، حيــث 
تمتلــك الدولــة الصحــف الوطنيــة الثــاث األكثــر شــعبية 
فــي البــاد: األخبــار واألهــرام والجمهوريــة. أمــا وســائل 
اإلعــام املســتقلة فهــي تئــن تحــت وطأة للرقابــة من جهة 
واملاحقــات القضائيــة مــن جهة ثانيــة، في حن بات دور 
اإلذاعــة والتلفزيــون يقتصــر علــى الدعايــة السياســية«. 
وأكــدت أن »جميع وســائل اإلعــام املصرية تقريبًا تعمل 
إمــا  املباشــرة  للســيطرة  تخضــع  حيــث  األوامــر،  تحــت 

مــن الحكومــة أو املخابــرات أو مــن بعــض رجــال األعمــال 
النافذيــن الذيــن يســتثمرون فــي اإلعــام خدمــة ملصالــح 

دوائر السلطة. 
ترفــض  التــي  اإلعــام  وســائل  حظــر 

ُ
ت املقابــل،  وفــي 

بالنســبة  الحــال  كان  كمــا  الرقابــة،  لسياســة  الخضــوع 
يــزال  ال  حيــث  املســتقل،  اإلخبــاري  مــدى مصــر  ملوقــع 
محجوبــًا فــي البــاد منــذ عــام 2017. وســلطت الضــوء 
علــى األزمــة االقتصاديــة التــي تعيشــها وســائل اإلعــام 
املصريــة، »فبعــد انقــاب 2013، حاولــت الحكومــة تأميــم 
الحقل الصحافي من خال إنشاء وسائل إعام جديدة 
تمولهــا وتســيطر عليهــا الســلطة التنفيذيــة، ممــا زعــزع 
اســتقرار القطــاع بشــكل عميــق. أضــف إلــى ذلــك تدنــي 
رواتــب الصحافيــن، وهــو الوضــع الــذي يتركهــم عرضــة 

إلغراءات الرشوة«.

ال تعددية وال استقرار

MEDIA
منوعات

رشاوى 
إيرانية

لندن ـ العربي الجديد

كشف وسيط محتوى باللغة الفارسية ومشرف 
مســؤولي  أن  إنســتغرام  منصــة  فــي  ســابق 
االستخبارات اإليرانية عرضا عليهما وزمائهما 
صحافيــن  حســابات  حــذف  مقابــل  رشــاوى 
وناشطن. وقال وسيط املحتوى الذي لم يكشف 
ســي«:  بــي  »بــي  مــن  الفارســية  للخدمــة  هويتــه، 

عــرض علــّي بــن 5 و10 آالف يــورو )بــن 5300 
و10700 دوالر أميركــي( لحــذف حســاب. أرادوا 
خاصة حذف حساب مسيح علي نجاد«. مسيح 
علــي نجــاد صحافيــة وناشــطة إيرانية-أميركيــة. 
املاضــي،  العــام  األميركيــة،  العــدل  وزارة  وأعلنــت 
مــن  اســتدراجها  أرادوا  إيرانيــن  مســؤولن  أن 
نيويــورك حيــث تقيــم إلى دولة أخرى الختطافها. 
»إظهــار  كمــا اتهمــا بعــض زمائهمــا اإليرانيــن بـ

تحيــز واضــح« إلــى جانــب النظــام اإليرانــي، عنــد 
مراجعة املنشورات والصور على »إنستغرام«.

االثنــان تحدثــا إلــى »بــي بي ســي« بعدما اشــتكى 
مــن حــذف منشــوراتهم  إيرانيــون  مســتخدمون 
املناهضــة  األخيــرة  باالحتجاجــات  املتعلقــة 
ميتــا  شــركة  وزعمــت  بادهــم.  فــي  للحكومــة 
والشــركة  »إنســتغرام«،  لـ املالكــة  باتفورمــز، 
علــى  لإلشــراف  بهــا  تســتعن  التــي  الخارجيــة 

اندلعــت  االدعــاءات.  لهــذه  أن ال صحــة  املحتــوى، 
االحتجاجــات فــي مقاطعــات إيرانيــة عــدة خــال 
الحكومــة  تخفيــض  بعــد  الحالــي،  مايو/أيــار 
مــا  األساســية،  الغذائيــة  املــواد  دعمهــا  اإليرانيــة 
تســبب فــي ارتفــاع األســعار. ولــم تســلط وســائل 
علــى  الضــوء  اإليرانيــة  الحكوميــة  اإلعــام 
االحتجاجــات، فاضطــر اإليرانيــون إلــى االعتمــاد 
على »إنستغرام« ملعرفة ما يحدث على األرض. 

استياء بين الصحافيين المصريين من القرارات )ماركو لونغاري/ فرانس برس(
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الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم 
الفاشي أوزوالد موزلي.

فــي »بــيــكــي بــايــنــدرز« كــم هــائــل مــن الــعــنــف، 
حــيــث الــقــتــل والـــكـــحـــول واملــــخــــدرات جــــزء من 
الــيــومــيــة، إال أن املسلسل يــذهــب إلــى  الــحــيــاة 
ما هو أبعد من ذلــك. من دون أن ينفصل عن 
التي  للفترة  واالجتماعي  السياسي  السياق 
إنكلترا  الــعــمــل  يظهر  ــداث،  ــ األحـ فيها  تــجــري 
الــتــي لــم نعتد رؤيــتــهــا فــي األعــمــال الــدرامــيــة 
التي تناولت بدايات القرن املنصرم، ويتغلغل 

الخلفية  بيرمنغهام وشوارعها  في ضواحي 
ــن الـــعـــّمـــال  ــا مــ ــيـ ــدنـ حـــيـــث تــقــطــن الـــطـــبـــقـــات الـ
والغجر. ضمن هذا املناخ االجتماعي الغارق 
في الفقر والبؤس الذي خلفته الحرب العاملية 
األولــــــى، يــمــّهــد مــؤلــف الــســلــســلــة الــبــريــطــانــي 
ستيفن نايت للتعاطف مع العصابة القادمة 
مــن مــجــمــوعــة عــرقــيــة مــضــطــهــدة، واملــســتــعــدة 
لفعل أي شيء يحول دون عودتها إلى القاع. 

ــل مـــــرة تــوقــيــع  ــي كــ املـــســـلـــســـل الــــــذي حـــمـــل فــ
إخــراج  ى 

ّ
تول بيرن  )أنتوني  مختلف  مخرج 

لبنى صويلح

ــم  ــوســ ــى عــــــــرض املــ ــهــ ــتــ أخـــــــيـــــــرًا، انــ
الـــــســـــادس واألخـــــيـــــر )6 حـــلـــقـــات( 
»بيكي  الــبــريــطــانــيــة  السلسلة  مــن 
 ،BBC على شبكة Peaky Blinders بايندرز« 
والــذي سيصبح متاحًا على »نتفليكس« في 
يونيو/حزيران القادم، ليغلق بذلك الباب على 
واحد من أشهر األعمال الدرامية على اإلطاق. 
»بيكي  عصابة  من  اسمه  املسلسل  استوحى 
بايندرز« التي تواجدت بالفعل أواخر القرن 
التاسع عشر في مدينة بيرمنغهام )إنكلترا(، 
وهــــي عــصــابــة عــائــلــيــة مـــن الــغــجــر اإلنــكــلــيــز، 
تــنــوعــت نــشــاطــاتــهــا اإلجــرامــيــة بــن عمليات 
ــــة، واشـــتـــهـــر  ــرقـ ــ ــــسـ ــــاف والـ ــــطـ ــتـ ــ ــطـــو واالخـ الـــسـ
أفرادها بارتدائهم للمابس األنيقة والقبعات 
 
ّ
املسطحة التي شكلت جزءًا من هويتهم. لكن
ــه بـــن الــعــامــن  ــداثــ املــســلــســل الـــــذي تـــــدور أحــ
1919و1935، يمثل إعادة تخّيل وليس توثيقًا 
تاريخيًا لقصص العصابة وواقع بيرمنغهام 
في تلك الفترة، رغم ظهور شخصيات حقيقية 
رئيس  مثل  السلسلة  فــي  مفصلية  أدوار  فــي 

المخرجون المستقلون 
يواجهون صعوبة في 

نيل دعم حكومي

يحكي المسلسل قصة 
عائلة »شيلبي« المتحدرة 

من أصول غجرية

البحث لم يتجاوز 
حتّى اآلن سوى %30 

من مساحة الكهف

2223
منوعات

الــجــزأيــن الــخــامــس والـــســـادس( يحكي قصة 
عائلة »شيلبي« املتحدرة من أصول غجرية، 
الشوارع  والتي تشق طريقها بن عصابات 
بقيادة األخ األوســط »تــومــاس«، وتنجح في 
الحقًا  لتتوسع  بيرمنغهام،  على  السيطرة 
تنامي  نتابع  إجرامية  إمبراطورية  وتشّكل 
نــفــوذهــا مــن مــوســم إلـــى آخـــر. هـــذا الصعود 
السنوات  مــر  على  العائلية  العصابة  وضــع 
فــي مــواجــهــة خــصــوم وتــحــديــات ال يستهان 
ــًا بــــعــــد دخــــــــول »تــــومــــاس  بــــهــــا، وخــــصــــوصــ

شــيــلــبــي« املــعــتــرك الــســيــاســي ووصـــولـــه إلــى 
البرملان البريطاني.

العّمة  لنبوءة  األخير باستعادة  املوسم  يبدأ 
»بــولــي غــــراي« )هــيــلــن مـــاكـــروري(: »ستنشأ 
حرب في العائلة وسيموت واحد منكما«، في 
إشارة إلى »توماس« وابنها »مايكل«، لتشّكل 
هـــذه الـــحـــرب الــعــائــلــيــة مــحــور الـــصـــراع الـــذي 
 به املوسم الجديد، واملتمحور بشكل 

ّ
يستهل

ملقتل  لانتقام  »مايكل«  أســاســي حــول سعي 
بمساعدة  السلطة،  على  واالستحواذ  والدته 
زوجته األميركية »جينا« )آنيا تايلور- جوي( 
وعّمها رجل العصابات الشهير في نيويورك 
»جــــاك نــيــلــســون« )جــيــمــس فــريــشــفــيــل(. على 
خط مــواز،  تستمر تداعيات محاولة اغتيال 
ــام كـــافـــلـــن( الــفــاشــلــة  ــ »أوزوالــــــــد مــــوزلــــي« )سـ
بداية  فــي  »تــومــاس شيلبي«، فنحن  مــن قبل 
مخيف  كشبح  تتقدم  والفاشية  الثاثينيات 
يخّيم ليس على عائلة »شيلبي« فحسب بل 
عــلــى بــريــطــانــيــا بــأكــمــلــهــا، فــيــمــا تــلــوح ظــال 

الحرب العاملية الثانية في األفق.
املوسم  هــذا  لحلقات  األســاســي  التركيز   

ّ
لــكــن

م 
ّ
»تــومــاس شيلبي«، كإنسان محط كــان على 

فالجندي  للعائلة.  كزعيم  وليس  الــداخــل  من 
الذي حارب مع الجيش البريطاني في فرنسا 
للحظة، ولكنها  ولــو  املــوت  أشباح  تفارقه  لم 
التخلص من  فــي  أشـــّد زخــمــًا بعد فشله  اآلن 
ــه، وانـــهـــيـــار حــيــاتــه الــعــائــلــيــة، والـــنـــدم  ــدائــ أعــ
الذي يأكله بعد أن وصل إلى نقطة الاعودة. 
»تــومــاس« الـــذي كــان دائـــم البحث عــن العدو 
ه 

ّ
أن رًا 

ّ
متأخ أدرك  يستطيع هزيمته،  لن  الــذي 

 طموحه الامحدود قد 
ّ
عدو نفسه األكبر، وأن

جلب الخراب للمحيطن به، وتسبب بفقدانه 
وحــيــدًا،  لينتهي  حــقــًا،  أحبهم  الــذيــن  للقائل 

متخبطًا بن األلم والخسارات. 
كذلك، يحضر في هذا املوسم عالم املاورائيات 
والقوى الغامضة املرتبطة بالجذور الغجرية 
ــومـــاس«  لــلــعــائــلــة. فــــاآلثــــام الـــتـــي اقــتــرفــهــا »تـ
ــن لــعــنــة الـــغـــجـــر. ونــــبــــوءات عــّمــتــه  ال تــفــلــت مـ
ــه. وصــــوت أنــفــاس  ــارده فـــي أحـــامـ ــطـ بــولــي تـ
زوجــتــه املــتــوفــاة »غـــريـــس« )أنــابــيــل والــيــس( 
يسكن أذنيه طوال الوقت، ليذّكره بأن اللعنة 
تــرّكــزت  بــعــد.  تنته  لــم  الــتــي سلبتها حياتها 
االنتقادات للموسم السادس واألقل دموية من 
»بيكي بايندرز« على بطء األحداث بالنسبة 
للمواسم الــســابــقــة، ولــكــن هــذا الــتــوجــه سمح 
ــل أكــثــر فـــي عــالــم »تـــومـــاس شيلبي« 

ّ
بــالــتــوغ

الـــداخـــلـــيـــة،  فشخصيته  املــظــلــم وشــيــاطــيــنــه 
الـــزاخـــرة بــاملــتــنــاقــضــات شــّكــلــت مــنــذ انطاقة 
الــعــمــل عـــامـــل الـــجـــذب الــرئــيــســي، خـــاصـــة مع 
أصبحت  الـــذي  مــورفــي  لكيليان  املبهر  األداء 
إيــمــائــاتــه وطــريــقــة كــامــه وعــبــاراتــه الشهيرة 

ماركة مسجلة باسم املسلسل.
شيلبي«  »تــومــاس  على  التركيز  مقابل  فــي 
تـــم تــهــمــيــش الــحــبــكــات الـــفـــرعـــيـــة، فــاقــتــصــر 
ــــون(، األخ األكــبــر  ــدرسـ ــ ــول أنـ ــ دور»آرثـــــــــر« )بـ
املـــتـــهـــّور واألقــــــل حــكــمــة، عــلــى مــعــانــاتــه مع 
اإلدمان، واختزل دور األخت الصغرى »آيدا« 
)صــوفــي رانــــدل( فــي محاولتها مــلء الــفــراغ 
القسري لشخصية  الغياب  بعد  العائلة  في 
الــعــّمــة بـــولـــي )تــوفــيــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 
اســـتـــعـــادة  لــلــعــمــل  تــحــســب  ــتــــي  والــ  ،)2021
ــــال الـــذكـــريـــات  مـــشـــاهـــد ســـابـــقـــة لـــهـــا مــــن خـ
واألفكار التي تدهم »توماس« من حن آلخر، 
مما ساعد على إبقائها حاضرة قدر اإلمكان 

على امتداد الحلقات.
التكّهنات  مــن  الكثير  عــلــى  مفتوحة  بنهاية 
امللحمي،  املــوســم األخــيــر مــن املسلسل  اختتم 
ليبدو بمجمله، وبوجود الكثير من الخطوط 
الدرامية التي لم يتم إغاقها، كتمهيد للفيلم 
الــقــادم الـــذي أعــلــن عــنــه ستيفن نــايــت والـــذي 
من املتوقع أن يتناول الحرب العاملية الثانية 
والصراعات بن األجيال الجديدة من العائلة.

A A

بيروت ـ إبراهيم علي

لــم يــكــن املــنــتــج الــســوري املــقــيــم فــي دبـــي إيــاد 
ع أكثر مما حققه مسلسل »كسر 

ّ
النجار يتوق

عضم«، من كتابة علي معن صالح وإخــراج 
رشا شربتجي. الرجل الذي عرف كيف يحّرك 
مـــيـــاه الــــدرامــــا الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو عــقــد في 
مسلسل »الـــوالدة مــن الــخــاصــرة«، مــن تأليف 
سامر رضــوان وإخــراج رشا شربتجي أيضًا، 
الدراما  النوع من  أرسى قاعدة أساسية لهذا 
ــال املـــخـــابـــرات  ــ الــقــائــمــة عــلــى الــتــشــويــق ورجــ
ــوان بـــعـــد نـــحـــو عــشــر  ــ ــ والــــفــــســــاد. وأكــــمــــل رضـ
ســنــوات مــن تقديمه »الــــوالدة مــن الخاصرة« 
ــّدم  مــســيــرتــه ضـــمـــن الـــخـــط نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا قــ
آرت  »سيدرز  لشركة  »دقيقة صمت«  مشروع 
برودكشن« )الصّباح( اللبنانية التي اختارت 
مــشــاركــة اإلنـــتـــاج الـــســـوري مــع شــركــة »إيــبــا 
الــدولــيــة« فــي تنفيذ املــســلــســل. آنــــذاك، اختير 
املـــخـــرج الــتــونــســي شــوقــي املـــاجـــري )1961 - 
2019(، اعتمادًا على خبرته باملشهد السوري، 
عــام  املسلسل  »دقــيــقــة صــمــت«. حــقــق  لتنفيذ 
الفضائيات  على  مشاهدة  نسبة  أعلى   2019

أنها نجحت في إثبات حضورها في دول ال 
يــنــطــق ســكــانــهــا بــالــهــنــديــة، كــالــصــن ومصر 
 هاجس تلبية األذواق الهندية 

ّ
ونيجيريا. لكن

يحول أحيانًا دون انطاق هذه السينما إلى 
ــاد كــابــاديــا،  ــرانـ آفــــاق أبـــعـــد، عــلــى مـــا شــــرح بـ
رئــيــس شــركــة »مــوفــي غــويــرز إنترتينمنت«، 
التي تتخذ من إنكلترا مقرًا وتنشط في مجال 
الهندية. وقــال كاباديا لوكالة  توزيع األفــام 
 
ّ
ــان ــان كــ ــرجـ ــهـ ــرانــــس بـــــرس عـــلـــى هـــامـــش مـ فــ
السينمائي: »نحن مستقلون جــدًا«. وأوضح 
أن  إلـــى  كــابــاديــا أن »أي مــخــرج يطمح طبعًا 
الجمهور.  فــئــات  كــل  لــدى  يلقى عمله رواجـــًا 
لكن رغبته فــي الــوصــول إلــى جمهور خــارج 
بلده قد تؤدي إلى تنفير جمهوره األساسي«.
في  املستقلن  املخرجن  أن  إلــى  بايار  ولفت 
الهند، الذين قد يثيرون اهتمام املهرجانات 
السينمائية، غالبًا ما يواجهون صعوبة في 
الحصول على تمويل من أهم املنتجن أو من 
الحكومة. غير أن الحال لم تكن دائمًا كذلك. 
ففي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، 
ابتعد جيل من املخرجن الهنود عن األفام 
املـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وحــــظــــي بــــدعــــم مــن 
الحكومة، أشهرهم ساتياجيت راي )صاحب 
فيلم »غــرفــة املــوســيــقــى«(، الــذي فــاز بجوائز 

حجزت السينما الهندية، وهي األكثر غزارة 
في اإلنتاج عامليًا، موقعًا لها ضمن فعاليات 
العام وسوق  هــذا  السينمائي  كــان  مهرجان 
األفــام التي تقام خاله، لكنها ال تــزال أمام 
حول  تنوعًا  أكثر  جمهور  استقطاب  تحدي 
الــعــالــم مـــن دون فـــقـــدان قــوتــهــا الــجــاذبــة في 
السوق الهندية العماقة. والحظ مدير سوق 
السينما  أن  بــايــار  جــيــروم  الفرنسي  األفـــام 
الهندية التي كانت ضيفة الشرف في السوق 
أمــام منعطف، وأن  السنة »ربــمــا تكون  هــذه 
ثمة نوعًا من التجديد فيها«. وكــان النجاح 
الــذي حققته أفــام باللغة الهندية قبل نحو 
»ذي النشبوكس«  غـــرار  عشر ســنــوات، على 
)2013( من بطولة النجم البوليوودي عرفان 
السينمائين  املـــوزعـــن  اهــتــمــام  وراء  ــان،  خــ
لــم يحصل  تقريبًا  شــيء  »أي  أن  إال  بالهند، 
 »ثمة عددًا 

ّ
اك«، على حد قول بايار، مع أن

ّ
مذ

من مشاريع األفام نجدها مثيرة لاهتمام«. 
 فــي مــنــاســبــة املــشــاركــة في 

ّ
وحــضــر إلـــى كـــان

السوق وفد هندي كبير يضم وزيرًا، وأتيحت 
له فرصة التواصل مع موزعن من كل أنحاء 
ــــام ســعــيــًا إلــى  الـــعـــالـــم، وعـــــرض مــشــاريــع أفـ

الحصول على تمويل.
بأشواط  الهندي  السينمائي  اإلنتاج  ويفوق 
ــر، إذ يــصــل عــدد  حــجــم مــا ينتجه أي بــلــد آخـ
األفــام إلى نحو 2000 سنويًا. وتتوجه هذه 
األفــام إلى سوق ضخمة تتمنى أي صناعة 
سينمائية في العالم لو تحظى بمثلها، نظرًا 
إلى أن عدد سكان الهند يبلغ نحو 1.4 مليار 
نسمة، وإلى أن الطبقة الوسطى فيها تشهد 
 عن توافر شبكة ضخمة 

ً
تناميًا كبيرًا، فضا

مـــن دور الــســيــنــمــا وانــتــشــار واســــع فـــي دول 
الشتات. وتتسم السينما بميزة أخرى، وهي 

العربية واملحطات السورية. واستطاع سامر 
رضـــــوان أن يـــقـــّدم صــــورة وافـــيـــة عـــن الــفــســاد 
املستشري في النظام السوري، وأنهى األحداث 
كاتب  أنــه  علمًا  للنظام،  جــدًا  مهينة  بطريقة 
ســـوري مــعــارض، خــرج مــن بـــاده قبل انــدالع 
الثورة السورية، ولجأ إلى العاصمة اللبنانية 
بيروت. على الرغم من االنتقادات التي طاولت 
مسلسل »كسر عضم«، والسباق على االنتهاء 
من التصوير الذي استمرَّ حتى أيام العرض 
األخــيــرة، فــإن املخرجة رشــا شربتجي أعلنت 
أنـــهـــا لـــم تـــوافـــق عــلــى تــقــديــم جــــزء ثـــــاٍن مــنــه. 
وأوضحت أن أمامها مشاريع كثيرة، معتبرة 
أن »كسر عضم« أصبح وراءها، وأنها تسعى 
إلــــى مــحــتــوى جـــديـــد. لــكــن تــصــريــحــات رشــا 
ـــاب الـــدرامـــا 

ّ
شــربــتــجــي لـــم تــقــلــل مـــن رغــبــة كـــت

الــدول العربية في إنجاز  في سورية وبعض 
هــذا الــنــوع مــن املسلسات. وتــؤكــد معلومات 
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن شــــركــــات اإلنــــتــــاج 
تخلو  ال  على سيناريوهات  اللعب  ستحاول 
كما  والفساد،  االستخبارات  قضية  طــرح  من 
رأينا في السنوات األخيرة، وهو ما سيظهر 
فتَرض 

ُ
امل الدرامّية  األعمال  مفكرة  على  الحقًا 

أن تلحق بموسم رمضان 2023.
الجديد«،  »العربي  لـ  ووفقًا ملعلومات خاصة 
فـــإن شــركــات إنــتــاج عــربــيــة، ومــنــهــا لبنانية، 
تعمل على دراسة مثل هذا النوع من الروايات، 
نــظــام  تــلــمــيــح ألي  أو  تــحــديــد  مـــن دون  لــكــن 
عربي. وربما تصّور هذه الشركات يدخل في 
إطـــار مــا حــاولــت اإليــحــاء بــه شــركــة »ســيــدرز 
»الـــهـــيـــبـــة«،  مـــســـلـــســـل  ــــي  فـ ــــن«  ــــشـ ــــرودكـ بـ آرت 
واســتــعــانــتــهــا فـــي الـــجـــزء األخـــيـــر بــالــصــراع 
إقناع  فــي  مــع تنظيم »داعــــش«، لكنها فشلت 
املتابعة والنجاح  املشاهد. وانخفضت نسبة 

»الهيبة« الذي بقي في إطار الرواية الخرافية  لـ
التي من غير املمكن أن تتماشى مع حد أدنى 

من واقع العالم العربي اليوم. 
ــتـــاجـــات   اإلنـ

ُ
ــتــــحــــّوالت ســتــحــمــل  هـــــذه الــ

ّ
كـــــل

 الــحــمــاس 
ّ
ــخ ــ ــى ســـبـــاق عـــلـــى ضـ ــ ــّيـــة إلـ الـــعـــربـ

والــتــشــويــق الــبــولــيــســي األقــــرب بـــرأي املنتج 

املشاهدة  اليومي، وضمان  الــواقــع  إلــى عالم 
ــذا ما  ــ بــالــوســائــل كـــافـــة لــكــســب األربـــــــاح. وهـ
ــّبـــق أيــــضــــًا عـــلـــى بـــعـــض املـــســـلـــســـات  ــيـــطـ سـ
ــا املـــنـــّصـــات الــتــي  ــدرامـ الــقــصــيــرة املـــعـــروفـــة بـ
األعمال  وإنــتــاج مزيد من  تقديم  تعمل على 
الكاتب سامر  أعلن  البوليسية. وقبل أشهر، 

ــــوان عـــن بـــدء تــصــويــر مــســلــســل »ابــتــســم  رضـ
أيها الجنرال« من إنتاج »التلفزيون العربي«، 
وســيــتــنــاول حــقــبــة املـــخـــابـــرات الــســوريــة في 
عصر حافظ األســد، وهو من بطولة مكسيم 
خليل ويـــارا صــبــري، والــواضــح أنــه سيكون 

جاهزًا ملوسم رمضان 2023.

فـــي مــهــرجــانــي بــرلــن والــبــنــدقــيــة. ولــكــن مع 
نمو اإلنتاجات الكبرى في السنوات األخيرة، 
طغت األعمال البوليوودية الجماهيرية على 
هذه األفام املستقلة. وال يزال كثر يحاولون 
الــحــال مــع فيلم  القالب، كما كانت  كسر هــذا 
لقي  ــــذي  الـ  ،)2012( فــيــنــغــلــيــش«  »إنــغــلــيــش 
استحسان الجمهور في الهند ولدى الهنود 
املوجودين في دول االنتشار، قبل دبلجته أو 

ترجمته إلى 12 لغة أخرى.
 »ثمة مخرجن ورواة 

ّ
ورأى براناد كاباديا أن

قـــصـــص« يــســتــطــيــعــون أن يــحــقــقــوا نــجــاحــًا 
خارج الهند، وكذلك بعض املواضيع، مشيرًا 
 في هذا املجال إلى أن املخرج سانجاي 

ً
مثا

ليا بنسالي )صاحب فيلم »ديفداس« الذي 
ُعــرض فــي مهرجان كــان عــام 2002(، يعجب 
في آن واحد الجمهور الهندي وهواة األعمال 
الــفــنــيــة والــتــجــريــبــيــة فـــي الـــغـــرب. وقــــد أقــيــم 
ــه، وهــــو »غــانــغــوبــاي  ــالـ ــمـ عــــرض ألحـــــدث أعـ
ــن مـــــهـــــرجـــــان بــــرلــــن  ــ ــمـ ــ كـــــــــاثـــــــــيـــــــــاوادي«، ضـ

السينمائي في شباط/فبراير.
في  القوي  الهند  أن حضور  كاباديا  واعتبر 
 قـــد يحتاج 

ّ
ــان ــــام فـــي مــهــرجــان كــ ســـوق األفـ

لــكــي يثمر شــراكــات ملموسة  الــوقــت  بــعــض 
كجنوب  الرئيسية،  الهندية  األســـواق  خــارج 
آســيــا ودول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وشــــدد على 
ضــــرورة الــحــضــور فــي مــثــل هـــذه املناسبات 
 فــي اللقاء 

ً
و»الــبــقــاء على حلبة الــرقــص أمـــا

بأحد«. وثمة أمل أيضًا لدى املمثلة الهندية 
أفام  أربعة  في  تشارك  التي  هيغدي،  بوجا 
سنويًا ويبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 
20 مليونًا، وقد قالت لوكالة »فرانس برس«: 

صّدر«.
ُ
»األمور تتغير. السينما الهندية ت

)فرانس برس(

عوالم المخابرات والفساد تغري شركات اإلنتاج العربيةبوليوود تبحث عن آفاق جديدة في سوق مهرجان كاّن
نظرة سريعة إلى خيارات 
المنتجين تظهر تفضيًال 

لألعمال الدرامية التي 
تتناول حكايا المخابرات 

والفساد في العالم 
العربي

بغداد ـ محمد علي

أعلن مسؤول عراقي في إقليم كردستان شمالّي 
الباد العثور على هيكل عظمي في كهف شاندر 
ــل، ُيــعــتــقــد  ــيــ ضــمــن مــديــنــة ســــــوران شـــمـــالـــّي أربــ
ـــه إلنــســان نــيــانــدرتــال عــاش قبل عــشــرات آالف 

ّ
أن

السنن. وهذا ثاني اكتشاف من نوعه في املنطقة 
الـــتـــي تـــضـــّم ســلــســلــة مـــن الــجــبــال والــتــضــاريــس 
ـــدة، إضـــافـــة إلـــى الــكــهــوف املــوغــلــة بــالــقــدم، 

ّ
 املـــعـــق

فــي  تـــــم  الـــكـــهـــف  فـــــي هــــــذا  مـــــن  ــاف  ــشــ ــتــ اكــ وأّول 
ــار  خــمــســيــنــات الــقــرن املــاضــي مــن قــبــل عــالــم اآلثـ

األميركي رالف سوليكي. 
ونقلت محطة تلفزيون محلّية عراقّية كردّية في 
أربيل عن مدير آثار مدينة سوران، عبد الوهاب 
كامبردج  جامعة  مــن  فريقن   

ّ
إن قــولــه  سليمان، 

البريطانية وجامعة أوتونوما يعمان في مجال 
ــــار عــثــرا عــلــى الهيكل  الــحــفــر والــتــنــقــيــب عـــن اآلثـ

العظمي في كهف شاندر.
 الفريقن يواصان عملّيات التنقيب 

ّ
وأضاف أن

ــبـــحـــث فــــي الـــكـــهـــف الــــــذي عـــــاش فـــيـــه إنـــســـان  والـ
فريق  وأخــذ  ألــف سنة،   40 منذ نحو  نياندرتال 
جامعة كامبردج عّينات من أغلب طبقات الكهف 

لغرض تحليلها ودراستها. 
ــن االكــــتــــشــــاف الــجــديــد  وســـبـــب عـــــدم اإلعــــــــان عــ
املنطقة  في  اكتشافات سابقة  غــرار  على  رسمّيًا 
ذاتــهــا، قــال سليمان: »لــم نعلنه ولــم نطلع عليه 

 وســائــل اإلعــــام لــوجــود عــقــٍد بيننا وبـــن هيئة 
اإلذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة مــنــحــنــاهــا بــمــوجــبــه الــحــق 
خبر  ونشر  العظمي  الهيكل  لتصوير  الحصري 

الكشف عنه«.
وتوقع سليمان أن يضّم كهف شاندر املزيد من 
يتجاوز  لــم  البحث   

ّ
إن حيث  العظمية،  الهياكل 

ـــى اآلن ســــوى مـــا يـــعـــادل 30% مـــن مــســاحــة 
ّ
حـــت

الــكــهــف، فــيــمــا ســتــتــواصــل أعـــمـــال الــتــنــقــيــب في 
ها تضّم ما بن 

ّ
أن ية، التي يعتقد 

ّ
املساحة املتبق

 عظمّيًا آخر إلنسان نياندرتال.
ً
30 و40 هيكا

ــــول: »فـــي  ــقـ ــ ومـــضـــى مـــديـــر آثــــــار ســــــــوران إلـــــى الـ
الحقيقة، نحن ال نستحسن استخراج املزيد من 
ل بقاءها تحت األرض 

ّ
الهياكل العظمّية، بل نفض

إلى أن تكون ظروف إقليم كردستان مواتية، فما 
الكثير  ى اآلن كــاٍف للحصول على 

ّ
عثر عليه حت

من املعلومات القّيمة«. 
وتــابــع: »عــثــرنــا أيــضــًا على خــاتــم يحمل صــورة 

العظام.  من  مصنوعة  آالت  ومجموعة  الشمس، 
ــدًا هـــو عــثــورنــا عــلــى نـــوع مـــن الــصــخــور  املــهــم جـ
هـــنـــاك ال يـــوجـــد فــــي مــنــطــقــتــنــا، ومــــصــــدره هــو 
 
ّ
منطقة وان )تقع في شرق تركيا(. يعني ذلك أن
إنسان ذلك العصر استطاع الخروج من منطقته 

والعودة إليها«.
 
ّ
أن ــة  ــقـ ــرافـ املـ واألدوات  ــتـــشـــاف  االكـ هــــذا  ــد  ــ ــؤّك ويــ

خالية  حــيــوانــات  مجرد  يكونوا  لــم  النياندرتال 
مــن الــبــعــد الــعــقــانــي كــمــا تــصــّور الــبــاحــثــون في 
هذا النطاق قديمًا، بل طــّوروا درجــة من درجات 
الثقافة، لقد بنوا ماجئ لاحتماء بها، وارتدوا 
ــــس، وصـــنـــعـــوا أدوات  ــــابـ شـــكـــا مــــن أشــــكــــال املـ
متقدمة نسبيًا، فقد كانت مصنوعة من العظام، 
الهومو.  تاريخ جنس  األولــى في  السابقة  وهــي 
ليس ذلك فقط، بل وظهر بعض من تلك األدوات 
وكــأنــهــا ذات غـــرض زخـــرفـــي وفـــنـــي، كــانــت فقط 
مصنوعة لــهــدف اإلمــتــاع الــبــصــري، وهـــذا يؤّكد 
 من أشكال 

ً
 النياندرتال كانوا يمتلكون شكا

ّ
بأن

الحس الجمالي. 
ــوران تــقــع عــلــى بعد   مــديــنــة ســ

ّ
يــجــدر بــالــذكــر أن

أربيل، عاصمة  110 كيلومترات شرقّي محافظة 
الــعــراق، على مقربة من  إقليم كردستان شمالي 
إلى  الحدود مع تركيا، وتضّم 346 قرية إضافة 
املدينة التي يقطنها حاليًا نحو 20 ألف شخص، 
أبــرزهــا  الــجــبــال الضخمة  مــن  عـــدٌد  ويحيط بها 

جبل زوزك وجبل كورك وجبل هندرين.

سيرة عصابة عائلية في بيرمنغهام

حّقق مسلسل »دقيقة صمت« من كتابة سامر رضوان نجاحًا كبيرًا )فيسبوك(

من المتوّقع 
العثور على 
المزيد من 
الهياكل 
العظمية في 
كهف شاندر 
)تويتر(

)Getty /السينما الهندية األكثر غزارة في اإلنتاج عالميًا )دانييل بيريهوالك

يحضر عالم الماورائيات والقوى الغامضة المرتبطة بالجذور الغجرية للعائلة )نتفليكس(

يركز الموسم السادس من »بيكي باليندرز« على »توماس شيلبي«، كإنسان محّطم من الداخل 
وليس كزعيم للعائلة، من دون االنفصال عن السياق السياسي واالجتماعي لألحداث

بيكي باليندرز

نياندرتال في العراق

فنون وكوكتيل
مسلسل

اكتشاف

نقدرصد

منذ بداية عرض »بيكي 
باليندرز« عام 2013، شارك 
في بطولته قائمة كبيرة 

من نجوم الدراما والسينما 
العالمية. ويعد األيرلندي 

كيليان مورفي على 
رأسهم، وهو صاحب 
شخصية »توماس« أو 

»تومي شيلبي« الداهية 
الكبيرة الذي يتصدى لكل 
األعداء سواء في اإلجرام 

أو السياسة. شارك في 
بطولته أيضًا توم هاردي، 

هيلين مكروري، أنابيل 
واليس، آنيا تايلور - جوي، 
بول أندرسون، سام نيل، 

أدريان برودي، سام كالفلن، 
آيدن جيلن، ستيفن غراهام، 

جو كول، صوفي راندل، 
فين كول وغيرهم.

أبطال العمل
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ــة مشرقة 
ّ
الــعــربــي بوصفها مــحــط الــوعــي  فــي 

عددًا  ويتناول  الحديث؛  العربي  التاريخ  في 
ِمــــن اإلشـــكـــالـــيـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أثــارتــهــا 
 الــزمــنــيــة التي 

ُ
ــتــيــح املــســافــة

ُ
الـــثـــورة، والــتــي ت

ملناقشتها   
ً
فرصة اليوم  عنها  تفصلنا  باتت 

بموضوعية أكبر.
 الــتــاســعــة مــن املــؤتــمــر الــذي 

ُ
هـــذه هــي الـــــدورة

ُيقام تحت عنوان »الثورة الجزائرية في ذكرى 
ـــن: إعـــــادة قـــــراءة ملــســارهــا، 

ّ
انــتــصــارهــا الـــســـت

ومــكــانــتــهــا، ومـــا تــراكــم مــن ســـرديـــات عــنــهــا«، 
ــدان عــربــيــة  ــلــ ــن عــــــّدة بــ بـــمـــشـــاركـــة بـــاحـــثـــن مــ
ع بن عدٍد 

ّ
 تتوز

ً
 عشرين ورقــة

َ
ُيقّدمون قرابة

من املحاور التي ُيحاولون من خاللها إعادة 
قراءة مسار الثورة ومكانتها وسردياتها.

ــهــا: 
ُ
ل أوَّ رئيسية؛  أسئلة  ثالثة  املؤتمر  يطرح 

د حــرب  ــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة مـــجـــرَّ هـــل كـــانـــت الــ
 
ُ
استقالل ضــّد مستعمر أجنبي، أم هي ثــورة
تـــحـــريـــر األرض واإلنــــســــان  ـــهـــا 

ُ
تـــحـــريـــٍر هـــدف

ها ذات طبيعة 
ّ
وبعث الدولة الجزائرية، أم أن

ها حرُب استقالل وحركة 
ّ
مزدوجة؛ بمعنى أن

تجديد لبناء املجتمع الجزائري وبناء دولته 
اتجاهًا معاكسًا  الثورة  آن؟ وهل شهدت  في 
ألهدافها ومعاديًا لطموحاتها يمكن وصفه 
ــس على 

ُ
ــثــــورة املــــضــــاّدة«، بــــدأ بــالــتــنــاف بــــ »الــ

إلى  وأّدى  إيــفــيــان«،  »اتفاقيات  بعد  السلطة 
النأي عن قيم الثورة وأخالقيتها والبحث عن 
 الثورة انتهت بتحقيق 

َّ
االمتيازات واعتبار أن

 
ُ

ــق
ّ
 الـــثـــالـــث، فــيــتــعــل

ُ
االســـتـــقـــالل؟ أّمـــــا الــــســــؤال

بالدور الهامشي للنخب ومدى تأثير تحييد 
العناصر ذات الخبرة والكفاءة التي أوجدها 
عن   

ً
بعيدة وبقاؤها  الوطنية  الحركة   

ُ
نضال

مراكز القيادة في الثورة.
 
ً
حيل مجموعة

ُ
 ســؤاٍل على اآلخــر، لت

ُّ
يفتُح كل

إلــى مـــآالِت الــثــورة؛ إذ ال ُيمكن فــهــُم مــســارات 
الـــدولـــة الـــجـــزائـــريـــة مــنــذ ســـنـــوات االســتــقــالل 
ــــى وإلـــى الـــيـــوِم دون فــهــم الـــثـــورة ذاتــهــا؛  ولـ

ُ
األ

بات 
ُ
طبيعِتها وأهداِفها، وما شهدته ِمن تجاذ
ب الثقافية فيها.

َ
خ

ُّ
وصراعات، ومكانِة الن

ــي تــحــمــل  ــتــ ــــي مـــحـــاضـــرتـــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة الــ فـ
ــثـــورة الــجــزائــريــة في  ــــالت فـــي الـ عـــنـــوان »تــــأمُّ

األكاديمي واملــؤّرخ،  ن«، يتناول 
ّ
الست ذكراها 

نــاصــر الـــديـــن ســعــيــدونــي، الـــثـــورة بوصفها 
كــفــاحــًا وطــنــّيــًا ومــــّدًا ثــوريــًا قــضــى عــلــى نظام 
بمشروع  واســتــبــدلــه  استيطاني  اســتــعــمــاري 
ـــــه إقـــــامـــــة مــنــظــومــة 

ُ
وطــــنــــي جـــــــزائـــــــري، هـــــدف

ق 
ّ
حق

ُ
اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة ت

تاريخية تندرج  الــجــزائــرّيــن، وظــاهــرة  آمـــال 
د حدٍث حربي  في الزمن الطويل، وليس مجرَّ

محدود زمنّيًا.
»املسألة  ــف 

ّ
مــؤل يتناولها  التي  املسائل  وِمــن 

الثقافية في الجزائر: النخب - الهوية - اللغة: 
دراسة تاريخية نقدية« )2021( في املحاضرة، 
ــلــطــة والــشــرعــيــة بــعــد االســتــقــالل،   الــسُّ

ُ
مــســألــة

الــجــزائــريــة والعربية  الــتــاريــخــيــة  والــكــتــابــات 
الجزائرية، واملنطلقات  الثورة  واألجنبية عن 
املــنــهــجــيــة الـــتـــي تــمــّكــن مـــن »تــجــديــد مــقــاربــة 
رات  ــتـــصـــوُّ ر ِمــــن الـ ــثــــورة وتـــســـمـــُح بـــالـــتـــحـــرُّ الــ

النمطية السائدة حولها«.
ــعــــاصــــرة فــي   الــفــلــســفــة املــ

ُ
ــاذ ــ ــتـ ــ ويــــتــــنــــاَول أسـ

»جامعة الكويت«، الزواوي بغوره، في ورقته 
ــن مـــنـــظـــور الــفــلــســفــة  »الـــــثـــــورة الـــجـــزائـــريـــة مــ
االجتماعية«، ما يسّميه عملية االختزال التي 

محمد عالوة حاجي

تّموز/  مــن  الخامس   
ُ
لحظة ت 

َ
ل
ّ
مث

يوليو 1962، في الجزائر، تتويجًا 
ــثــــورٍة اســـتـــطـــاعـــت، بــعــد ســـنـــواٍت  لــ
الفرنسي  االستعمار  ضــّد  ح 

َّ
املسل الكفاح  من 

ــُو مـــلـــيـــون ونـــصـــف مــلــيــون  ــقـــط فــيــهــا نـــحـ )سـ
قتيل جزائري بحسب اإلحصائيات الرسمية 
على   )1962  -  1960( الــتــفــاُوض  الــجــزائــريــة( 
 
َ
ــذي اســـتـــمـــرَّ طــيــلــة ــ ــ ــاِء حـــــدٍّ لـــالحـــتـــالل الـ ــ ــهـ ــ إنـ

الــجــزائــريــة )1954   
ُ
الــثــورة ت 

َّ
. تخط

ً
132 ســنــة

الــقــرن  فـــي  الـــكـــبـــرى  ـــبـــرت 
ُ
ــت اعـ الـــتـــي   ،)1962 -

ي، لتكتسي ُبعدًا عامليًا 
ّ
العشرين، إطاَرها املحل

ضمن  مركزية   
ً
مكانة ت 

ّ
احتل فقد  وإنسانيًا؛ 

»مشروع تصفية االستعمار« بفضل تأثيرها 
في محيطها العربي واإلسالمي وبن حركات 

م الثالث«.
َ
ر الوطني في »العال التحرُّ

الذي  ــ  التاريخية«  الدراسات   »مؤتمُر 
ُ

ينطلق
 الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة 

ُ
يــعــقــده »املــــركــــز

وغدًا  اليوم  بالدوحة  مقّره  في  السياسيات« 
الثورة  ق بتواري 

َّ
ــ ِمن مالحظٍة رئيسية تتعل

انتصارها،  على  عامًا  ن 
ّ
ست بعد  الجزائرية، 

فــي الــنــقــاشــات الــعــربــيــة، خــصــوصــًا فــي حقل 
سردّياتها  وانــحــصــار  التاريخية،  الــدراســات 
ت التأريخ، مع احتفاظها بحضوٍر 

ّ
في سجال

مرهف السليم

ــاردة فـــي مــنــتــصــف شهر  ــبــ ــام الــ ــ ــِد األيــ ــ فـــي أحـ
ـــصـــاالت فــي مبنى 

ّ
شــبــاط/فــبــرايــر، كــانــِت االت

 بسبِب 
ً
ة« مقطوعة طابع الحكوميَّ

َ
سة امل »مؤسَّ

ُعــطــٍل فــي الــكــابــِل الــرئــيــســّي فــي الـــشـــارع، وقــد 
 الــكــابــل 

َّ
ــُهــم »مــؤّســســة االتـــصـــاالت« أن

ْ
أعــلــَمــت

مــقــطــوٌع بسبب أعــمــاِل الــّصــيــانــة فــي الــشــارع 
والترميم«  الحفِر   

َ
»مؤّسسة  

ّ
ألن وذلــَك  الــعــام، 

تقوُم بــإجــراء حفرّيات ضــُروريــة، وقــد قطعوا 
كابل املؤّسسة عن طريق الخطأ.

ــفــًا فـــي »مــؤّســســة 
ّ
 الــســيــد وهـــيـــب مــوظ

ُ
يــعــمــل

املــطــابــع الــحــكــومــيــة«، وبــصــفــتــه مـــســـؤواًل عن 
ــداد طــلــبــات الــتــوظــيــف، فــقــد كـــان حريصًا  ــ إعـ
ــان  ـــــــه كـ

ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــــوز الـ ــــجـ ــة، ويـ ــايـ ــغـ ــلـ ــًا لـ ــقــ ــيــ ودقــ

 فــي املبنى على اإلطـــالق، 
ً
ـــة

ّ
ــف األكــثــَر دق

ّ
املــوظ

ـــــَع املـــوافـــقـــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
َ

فــلــطــاملــا وض
ُب به 

ُ
هائي بنفس اليوم الذي يطل

ِّ
التوقيع الن

 الــُجــُدد، وذلــك بــنــاًء على 
َ
ــفــن

ّ
املــديــُر أحــد املــوظ

توصياٍت عديدٍة من دوائَر حكومّية ُمختلفة. 
املدير بــدوِرِه كان على درايٍة مباشرٍة بأهّمية 
ٍة 

ّ
بدق وذلــك  الترتيب،  الطلباِت حسَب  مي  مقدِّ

شديدٍة وشرِط عدِم نسياِن أّي طلٍب واملوافقِة 
د. حدَّ

ُ
عليه باملوعِد امل

التي قرأها هذا الصباح هي  الرسائل  إحــدى 
ستعَجل من »مؤّسسة 

ُ
رسالة قادمة بالبريد امل

االتصاالت«:
»أعزائي في مؤّسسة املطابع الحكومّية تحية 
 
ُ
طيبة وَبــعــد، إن الــكــابــل املــقــطــوَع الـــذي يــرِبــط

 
ُ

مــؤّســســتــكــم ال يــــزال قــيــَد الــّصــيــانــة، وُعـــّمـــال
 إصالَح الُعطِل 

َ
يوها يحاولون

ِّ
مؤّسستنا وفن

 بــكــم الخــتــبــاِر 
ُ

ــصــل
ّ
ـــرعـــة، ســنــت ــِه الـــسُّ عــلــى وجــ

بكة في حاِل تّم إصالُح الُعطل«.
ّ

َجودِة الش
 جانبًا ريثما يأتي 

َ
ف

ّ
وضَع السّيد وهيب املغل

الــســّيــد نــائــُب املــديــر، ويــمــرُّ مــن نــاحــيــِة الــبــاِب 
جاِور تمامًا ملكتب وهيب.

ُ
ذاهبًا إلى مكتبه امل

انتهى السيد وهيب من إعــداد الدراسة آلخر 
عه 

ّ
طلب من طلبات التوظيف، وجّهزه لكي يوق

املدير قبل انقضاء اليوم األخير، وأراَد توقيَع 
الثانية  الساعة  عند  دير 

ُ
امل الّسيِد  من  لِب 

ّ
الط

ه ما إن رأى 
َّ
عشرة تمامًا كما جرت العادة، لكن

الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستّين

جلَس السيد وهيب إلى 
طاولة معدنية تتوّسُط 

غرفة باردة مليئة باألضابير 
وفي الغرفة ذاتها راح 

الرّجاُل الثالثة يتحرّكون 
كأنّهم رجٌل راحد

تنطلق، صباح اليوم، 
أشغال الدورة التاسعة 
من »مؤتمر الدراسات 

التاريخية« الذي يُنّظمه 
»المركز العربي« في 
مقرّه بالدوحة على 

مدار يوَمين، بمشاركة 
باحثين يّقدمون قرابة 
عشرين ورقة يعيدون 

فيها قراءة مسار الثورة 
الجزائرية ومكانتها 

وسردياتها

يبني المهرجان دورته 
األولى، التي ُتقام 

جنوب إيطاليا بعد أيام، 
على التراث الثقافي 

والماّدي المشتَرك بين 
طرفي المتوّسط

قبل ذلك لن تتمّكَن من الُمغادرة

مهرجان مواِطني المتوّسط دورة أولى في كاتانيا

نقاشاٌت على بُعد مسافة زمنية

يختزل الخطاُب 
الرسمي الثورَة التحريرية 

في بُعدها العسكري

تقاريرنا تؤّكد إخالصك 
ونيلك التصنيف التاسع 

بدرجة تقدير

قراءات وعروض فنّية 
وموسيقية ولقاءات 

مع كتّاب ومفّكرين

حرب استقالل أم قطيعة 
مع الواقع االستعماري 

بكّل مفرداته؟

درويــش  ياسر  يَعتبر  مداخلته،  فــي 
إلى  أّدت  الجزائرية  الثورة  أّن  جزائرلي 
الحضارات«،  »صراع  مفهوم  ظهور 
بأنّها  حربها  لتبرير  فرنسا  سعي  نتيجَة 
بين  بل  أّمَتين،  بين  مواجهة  ليست 
حضارتين؛ الغربية واإلسالمية، مضيفًا 
أّن الفكرة لم تلَق ترحيبًا في الواليات 
التي  الــبــاردة  الحرب  بسبب  المتّحدة 
أيديولوجيَّتين.  بين  صدامًا  شكلت 
انتهاء  المبدأ بعد  لكن، سيُعاد طرُح 
أساسيًا  مفهومًا  ليُصبح  الحرب،  تلك 

في العالقات الدولية.

مقّدمُة »صراع الحضارات«

2425
ثقافة

مؤتمر

قّصة

متابعة

مؤتمر الدراسات التاريخية التاسع

التحريرية  للثورة  الرسميُّ  الخطاُب  يجريها 
فـــي ُبــعــدهــا الــعــســكــري والـــحـــربـــي، ِمــــن خــالل 
 ً

ّ
تــركــيــزه عــلــى الــجــوانــب الــعــســكــريــة، مــســتــدال
الــتــي شــرع بها  الــثــورة  بعملية كتابِة تــاريــخ 
»حزب جبهة التحرير الوطني« في منتصف 
الثمانينيات القرن العشرين، والتي اقتصرت 
ــُب  ــلـــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري. يــــذهــــب صـــاحـ عـ

 لُيعِلَمُه 
َ

ــرف
ّ
الــظ  إليه 

َ
َحــَمــل ى 

ّ
نــائــَب املــديــر حت

ـــروريـــة 
ّ

ــيـــاطـــاِت الـــض ــتـ ــــخــــاِذ االحـ
ّ
بــــضــــرورِة ات

بسبِب انقطاِع الكابل، فأثنى عليه نائُب املديِر 
 
ٌ
ُه شــاردة

ُ
ــِف الــذي ال تفوت

ّ
واصــفــًا إيـــاُه بــاملــوظ

الــتــي ال   
َ
الـــعـــبـــارة ــظــِه 

ْ
لــلــف وال واردة، مــقــهــقــهــًا 

يستخدُمها كثيرًا. كانت الساعة قد تجاوزِت 
الثانية عشرة بثالث دقائق بسبب نكتة نائب 
 املدير قد 

ّ
املدير، وعندما أدرك السيد وهيب أن

ه في أحد األقسام األخرى، 
ّ
 أن

َّ
غادر مكتبه، ظن

ه إذا مــا انتهى 
َ
ـــه قــد يــعــود مــجــّددًا ليسأل

ّ
وأن

كما يحدث  الطلبات الســتــالمــهــا،   مــن  تمامًا 
دير 

ُ
امل مــزاِج  في بعض األحيان فقط، بحسِب 

والــربــع،   عشرة  الثانية  الساعِة  عند  الــيــومــّي. 
حينما كـــان الــســيــد وهــيــب يــنــظــُر مــن مكتِبه، 
ب الباب لكي يرى املدير الذي سيمّر من 

ّ
ويترق

املمّر الحصرّي املواجه لغرفته، والــذي يؤّدي 
الى غرفة املدير في الطابق الُعلوي، لكي يسأله 
توقيَع الطلِب األخير، الذي كان من املفترض 
 رجاٍل حليقي 

ُ
أن يتّم قبل ربع ساعة. أتى ثالثة

الرؤوس من املنتصف، مع بعض الشعر حول 
ى 

ّ
األطــراف، يرتدون بدالت رملّيٍة داكنٍة، تتدل

 سوداء، ثم دخلوا 
ُ

من جيوِبها الُعليا مناديل
مكتبه؛ وبــعــد أن انــتــشــَر خــبــُر قــدوِمــهــم، تــرك 
جــمــيــُع املــوظــفــن أشــغــالــهــم ملــراقــبــة زمــيــلــهــم 

والضيوف الذين دخلوا غرفته. 
)كاتب من سورية(

 ،
َ
الثورة  

ّ
أن إلى   )2018( والحّرية«  »الشمولية 

والثورة الجزائرية تحديدًا، ال يمكن اختزالها 
ها عملية شديدة 

ّ
في البعد العسكري، بُحكم أن

السياسية  التجربة  جهة  ِمــن  ســواء  التعقيد، 
التكوينية  عناصرها  أو  الثورة،  عن  السابقة 
والبنيوية، أو طرائقها وأساليبها في الكفاح، 
أو في آثارها وأبعادها وآفاقها، أو في نوعية 

الفاعلن االجتماعّين القائمن بها.
الزمن  الجزائرية في   

ُ
»الــثــورة وتحت عنوان 

الطويل«، ُيضيء أستاذ التاريخ في »جامعة 
الدين  نــور  الــقــادر« بقسنطينة،  األمــيــر عبد 
ثنيو، على خاصّيٍة تمنُح الثورة الجزائرية 
ــهــا في 

ُ
قيمتها واعــتــبــارهــا؛ وهـــي »انــخــراط

ينطوي على مستقَبل  الــذي  املعاصر  الزمن 
غــيــر مـــحـــدود اآلفـــــــاق، وال ُيــنــظــر نــهــايــتــه«. 
الــدولــة في  كــتــاب »إشكالية  َيعتبر صــاحــُب 
 )2015( الجزائرية«  الوطنية  الحركة  تاريخ 
ــزال نــشــهــد تــداعــيــاتــه   مـــا نــ

ٌ
 الـــثـــورة حــــدث

ّ
أن

 شـــرح هـــذه الحالة 
َّ
إلـــى الــوقــت الـــراهـــن، وأن

الت في  الــتــاريــخــيــة مــن شــأنــه وضــــُع الــتــحــوُّ
ر الحقًا، أي  فسِّ

ُ
سياقها الفعلي؛ فهي التي ت

ــن فــرنــســا من  بــعــد تصفية االســتــعــمــار، تــمــكُّ

بــنــاء الـــدولـــة ذات الــنــظــام الــجــمــهــوري الــذي 
يستند إلـــى آلــيــة الــديــمــقــراطــيــة مــن نــاحــيــة، 
ــــي تـــجـــســـيـــد الـــشـــعـــار  وإخـــــفـــــاق الــــجــــزائــــر فـ
الــجــزائــريــة  »الـــجـــمـــهـــوريـــة  لـــدولـــتـــهـــا:  األّول 

خرى.
ُ
الديمقراطية الشعبية«، من ناحية أ

ــــق أيــديــولــوجــي لــلــثــورة الــجــزائــريــة؟«، 
ُ
ف

ُ
»أيُّ أ

 الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة 
ُ
ــنـــوان ورقـــــة أســــتــــاذ عـ

ابة، مصطفى كيحل. وِمن 
ّ
باجي مختار« بعن

األسئلة التي يطرحها صاحُب »جدل الهوية 
في الخطاب الجزائري املعاصر« )قيد الطبع(: 
مـــا نــظــريــة الـــثـــورة الــجــزائــريــة؟ وهـــل لــلــثــورة 
الجزائرية أيديولوجية تستند إليها وفلسفة 
ها؟ وهل كانت الثورة الجزائرية 

َ
توّجه بوصلت

د حرب من أجل االستقالل أم قطيعة مع  مجرَّ
الواقع االستعماري بجميع مفرداته وهدفها 
هـــو تــجــســيــد املـــشـــروع الــوطــنــي الــــذي يــهــدف 
إلــى تحرير األرض واإلنــســان وإقــامــة الــدولــة 

ة؟
ّ
الجزائرية املستقل

المكالمة

البحر بوصفه مصيرًا مشتركًا

الدين  ناصر  يُلقيها  افتتاحية  بمحاضرة  اليوم،  المؤتمر،  أشغال  تنطلق   09:45
الت في الثورة الجزائرية في ذكراها الستّين. من األسئلة  سعيدوني بعنوان تأمُّ
التي تطرحها المحاَضرة: كيف أثَّرت الثورة الجزائرية في محيطها وتمّكنت من 

تخّطي محلّيتها واكتساب بُعد عالمي وإنساني؟

ثالث وآخر جلسات  الجزائرية« عنوان  للثورة  المحلّية  الفاعلية  15:00 »جوانب من 
اليوم األّول، ويتحّدث فيها عبد السالم كّمون عن إشكالية الصراع بين السياسي 
والعسكري إبان الثورة، وعمر بوضربة عن معركة التدويل: استراتيجية جبهة 
الجلسَة  يترأّس  المتّحدة.  األمم  في  الجزائرية  المسألة  لتدويل  الوطني  التحرير 

كمال طيرشي.

10:45 تحت عنوان »اآلفاق الفكرية للثورة الجزائرية«، ُتقام أُولى جلسات المؤتمر 
الذي ينّظمه »المركز العربي« في »معهد الدوحة للدراسات العليا«، وفيها يُقّدم 
الفلسفة  منظور  من  الجزائرية  الثورة  موضوع  حول  ورقًة  بّغورة  الــزواوي 
الزمن  في  الجزائرية  الثورة  بعنوان  ورقًة  ثنيو  الدين  نور  ويقّدم  االجتماعية، 

الطويل. تترأّس الجلسَة آيات حمدان.

12:30 تناقش الجلسُة الثانية، أيضًا، محور »اآلفاق الفكرية للثورة الجزائرية«؛ حيث 
الجزائرية؟،  للثورة  أّي أفق أيديولوجي  مصطفى كيحل ورقًة بعنوان  يقّدم 
نقد  نشأة  الجزائرية:  الثورة  بعنوان  ــًة  ورق جزايرلي  ــش  دروي ياسر  ويقّدم 

االستشراق وميالد صراع الحضارات. يترأُّس الجلسَة حيدر سعيد.

محمد هديب

جزيرة  فــي  كاتانيا،  مدينة  تستضيف 
ــة، الــــــــــدورة األولــــــى  ــالــــيــ ــطــ صـــقـــلـــيـــة اإليــ
ــتــــوّســــط«،  مــــن »مــــهــــرجــــان مـــواطـــنـــي املــ
مـــن 2 إلــــى 6 حــــزيــــران/ يــونــيــو املــقــبــل، 
ــاب 

ّ
لن عــن مــفــّكــريــن وكــت

ّ
بــحــضــور ممث

وفنانن وناشطن شباب وعاملن في 
ــــالم، إضــافــة إلـــى مــؤّســســات  مــجــال اإلعـ
رة في 

ّ
مجتمع املدني، وشخصيات مؤث

والدولية. واختار  ية 
ّ
املحل العاّمة  اآلراء 

القائمون على املهرجان مدينة كاتانيا 
ـــــ وهــــي املـــعـــروفـــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
ــم »مـــديـــنـــة الـــفـــيـــل« مــثــلــمــا ُعـــرفـــت  بـــاسـ
ــ في سعي  بأنها نقطة لقاء متوسطية 
واستبعاد  املشتَرك،  من  االستفادة  إلى 
الحوار بن شمال  الصراع عبر  معاني 

وجنوب البحر.

هوية متوّسطية
ويجيب املهرجان عن سؤال »ماذا تعني 
الهوية املتوسطية؟« بأن شعوب حوض 
التاريخ،  مــدى  على  تفاعلت،  املــتــوّســط 
ل تراث ثقافي  شكَّ

َ
مع بعضها، بحيث ت

ومــــــاّدي مــشــتــرك مـــن الــتــالقــح الــلــغــوي 
واألدبـــــــــي والــــثــــقــــافــــي، ومـــــن الـــعـــالقـــات 
ــالــــح  ــيــــة واملــــصــ ــيــــاســ ــة والــــســ الــــتــــجــــاريــ
ومن  واملتقاطعة،  املشتركة  والتحديات 

الهجرة املتبادلة.
املهرجان مناقشات  برنامج  ويتضّمن 
ــراءات ولــقــاءات مــع مجموعة  عــامــة، وقــ
ــاب واملــفــّكــريــن، وعـــروض أفــالم 

ّ
مــن الــكــت

وعروضًا فنية، وورشًا حوارية متعّددة، 
ومـــعـــارض، فــيــمــا تــجــاوز عــدد ضــيــوف 
ــــة وأربــــــعــــــن شـــخـــصـــًا،  ــئـ ــ ــان املـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ

من. 
ّ
بحسب ما جاء في بيان املنظ

البرنامج:  على  املطروحة  املحاور  ومن 
»البحر األبيض املتوّسط هو مصيرنا 
املـــشـــتـــرك«، و»قـــضـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
و»الحقوق واملواطنة للجميع«، و»جعل 
ـــًا«، و»تـــــحـــــّدي  ــ ــِرنــ ــ ــ ــع املـــــدنـــــي مـ ــمـ ــتـ املـــجـ
ــئـــي«، و»االقــــتــــصــــاد مــن  ــيـ ــبـ الــــتــــحــــّول الـ
أجـــل الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، و»الــنــســاء 
فـــي املــجــتــمــع«، و»الـــعـــمـــل املــشــتــرك بن 
الثقافات واألديان«، و»أولوية الشفافية 

وسيادة القانون«.
ــور املـــــهـــــرجـــــان إلــــى  ــهــ ــمــ ســـيـــســـتـــمـــع جــ
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــن، بـــيـــنـــهـــم 
كـــتـــاب  ـــــف 

ّ
مـــــؤل ــة،  ــيــ ــافــ ــعــ الــ ــو  ــ ــ أبـ داوود 

»الــبــحــر الــكــبــيــر: فـــي الــتــاريــخ الــبــشــري 
للمتوّسط«، وبورنا فورست-بجيليس، 

ستخوض  الــتــي  ستامبوليس،  إلــيــتــرا 
تجربة قراءة مسموعة للقّصة املصّورة 
»القدس الصغيرة«. وستامبوليس هي 
الدولي  سة مهرجان »كوميكازن«  مؤسِّ

للواقع الهزلي في رافينا.

دور الحراك الطالبي
ــبــــاحــــث الـــحـــقـــوقـــي املـــصـــري  ــــرح الــ ــطـ ــ ويـ
ــي ـــــ الــــذي ُســجــن ملـــّدة  بــاتــريــك جــــورج زكـ
ــــ  و2021   2020 ــامــــي  عــ بــــن  ــرًا  ــهــ شــ  22
محاضرة حول »دور الحراك الطالبي في 
والقيم  والحريات  الحقوق  ثقافة  تعزيز 

املــشــتــركــة«. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه ستكون 
ــاب وصحافين 

ّ
هــنــاك إســهــامــات مــن كــت

التعبير، ومن  الصحافة وحــّريــات  حــول 
بن املتحدثن الكاتب املصري بالل فضل 
الخطيب.  ديمة  الفلسطينية  واإلعالمية 
ــطــة 

ّ
كـــمـــا تـــتـــحـــّدث هـــبـــة مــــوســــى، املــخــط

»تبديل«،  سة املشاركة لـ العمرانية واملؤسِّ
العمرانين  طن 

ّ
املخط من  وهي مجتمع 

ــداعــــن الســـتـــخـــدام الــــدراجــــات ودعـــم  والــ
الــتــنــقــل غــيــر املــمــكــن فــي مــصــر مــن خــالل 

املعرفة التصميمية والتخطيطية.
ــة  ــدّربــ ــر الــــــزغــــــول، وهــــــي مــ ــمـ ــم سـ ــيـ ــقـ وتـ
 عمل، مستفيدة 

َ
وباحثة وفنانة، ورشة

ــن مـــســـيـــرتـــهـــا املــــهــــنــــيــــة كـــمـــتـــطـــّوعـــة  ــ مــ
ــــي عــــــدد مــن  ـــمـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة فـ

ّ
ومـــعـــل

ثــم  األردن،  فــــي  الـــشـــبـــابـــيـــة  ـــمـــات 
ّ
ــنـــظ املـ

عــمــلــهــا بــالــبــرنــامــج األورومـــتـــوســـطـــي 
سلوفينيا،  »دوَرك« )DAWRAK( فــــــــــي 
حيث قّدمت برامج متنّوعة في الفنون 

م النقدي.
ّ
واألدوات األساسية للتعل

ق 
ّ
الذي يتبنى هوية متوّسطية ال تتعل

بــالــتــجــانــس والــتــوحــيــد، بـــل بــالــوحــدة 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن الـــتـــنـــّوع، وجــيــانــلــوكــا 
ــو أيــضــًا مــديــر املــهــرجــان،  ســولــيــرا، وهـ
ـــف خــبــرتــه فـــي الــســيــاســة وعــمــل 

ّ
ويـــوظ

إنشاء  كيفية  بحث  في  املدني  املجتمع 
هوية البحر املتوّسط على قيم الحقوق 
واملـــســـاواة والــعــدالــة والــتــعــافــي البيئي 

والديمقراطية والحرية.

»حالويال« مريم صالح
ـــيـــة فــتــشــمــل حــفــل 

ّ
ــن ــفـ ــــروض الـ ــعـ ــ أّمـــــــا الـ

ــيــة املـــصـــريـــة مــريــم 
ّ
»حــــالــــويــــال« لــلــمــغــن

صالح، بالتعاون مع املوسيقي اللبناني 
زيـــد حــمــدان، وفــيــه أعــمــال أصــلــيــة لكال 
الفنانن إلى جانب كالسيكيات عربية، 
بــمــا فــي ذلـــك أغــانــي الــشــيــخ إمــــام التي 
اليسارية  الــحــركــات  مــن  أجــيــااًل  ألهمت 
الــعــربــيــة. كــمــا يــفــرد املــهــرجــان مساحة 
لــكــاتــبــة الــقــصــص املــــصــــّورة اإليــطــالــيــة 
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صورة جرى تلوينُها من احتفاالت االستقالل في الجزائر العاصمة، تّموز/ يوليو 1962

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( إطاللة كاتانيا على البحر المتوّسط

جزء من لوحة لـ أحمد مرسي، أكريليك على قماش، 1996

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قام المالح باشا برحلتين؛ األولى عام 1907 في أثناء توليه رئاسة بلدية 
زار  الوالية،  أوقاف  إشغاله منصب مدير  إبان  والثانية عام 1910  حلب، 
لمنابع  وصفي  تقرير  وضع  بهدف  وكلّس  عينتاب  مدينتي  فيهما 

النهر، والوقوف على أسباب التعديات

حلب ونهرها
رحلة استشكاف السمعة السيئة لـ »قويق«

وصف للينابيع

تيسير خلف

يكشــف تقرير ِرحلي لرئيس بلدية 
العثمانــي،  العصــر  أواخــر  حلــب 
جوانــب  املــاح،  باشــا  مرعــي 
حلــب  نهــر  مشــكلة  عــن  وخفيــة  مجهولــة 
الــذي يســمى نهــر قويــق، ويحظــى بســمعة 
املدينــة  أن  رغــم  الحلبيــن،  لــدى  ســيئة 
ولكــن  وجودهــا،  بســبب  لــه  تديــن  العريقــة 
كبيــرة  لتعديــات  يتعــرض  كان  النهــر  هــذا 
منــذ أواخــر العصــر العثمانــي وحتــى اآلن، 
األمر الذي خلق مشــكلة مزمنة لهذه املدينة 
فيهــا  املــاء  وجعــل  »الكوزموبوليتانيــة«، 

ســلعة نادرة تعادل قيمتها قيمة الذهب.
وقام املاح باشا برحلتن؛ األولى عام 1907 
في أثناء توليه رئاسة بلدية حلب، والثانية 
عام 1910 إبان إشغاله منصب مدير أوقاف 
س 

ّ
الواليــة، زار فيهمــا مدينتــي عينتاب وكل

بهــدف وضــع تقريــر وصفــي ملنابــع النهــر، 
والوقوف على أســباب التعديات، وال ســيما 
تلك الناجمة عن تسلط أهل القرى في قضاء 

عينتــاب، التابع لوالية حلب العثمانية. 
كذلــك يعــرض لوضــع »قنــاة حيــان« التــي 
كانــت تمــد حلــب بمياه الشــرب، وينابيعها، 
ترمــي  حلــواًل  ويقــدم  تدفقهــا،  ومشــاكل 
إلــى تحســن مــوارد امليــاه فــي مدينــة حلــب 
وتطويرهــا، مــن دون اللجــوء إلــى خيــار جر 
ميــاه نهــر الفــرات إلى املدينة كونــه ذا تكلفة 
عاليــة، مختتمــا تقريــره بالقــول إن برنامــج 
املتوافــرة  املائيــة  املــوارد  اســتخدام  ترشــيد 
الــذي اقترحــه كفيــل بــأن يوفــر األمــوال التــي 

كانت ســتصرف لجر مياه الفرات.

حل غريب من إبراهيم باشا 
الناحيــة  مــن  النهــر  لوضــع  عرضــه  وفــي 
التاريخيــة يقــول: »عــدة قــرون مضــت تبــدل 
إال  الكبيــر  العالــم  هــذا  فــي  شــيء  كل  فيهــا 
إلــى  زالــت  مــا  فــي حلــب، فهــي  املــاء  مســألة 
قبــل  أســافنا  رآه  الــذي  علــى حالهــا  اليــوم 
مئــات الســنن. ولقــد حــاول أولئــك األســاف 
مرارًا أن يصلحوا هذا الخلل، ويضعوا حدًا 
لــكل خــاف يقــع بشــأن هــذا املــاء ولكنهــم لــم 

يفلحوا«. 
حلــب  فــي  »املــاء  فكرتــه:  شــارحا  ويضيــف 
قسمان وكاهما يطلب اإلصاح، األول نهر 
حلب الذي يصرف قســم منه للشــرب وقســم 
املخصوصــة  حلــب  قنــاة  والثانــي  للــري، 
ملدينــة حلــب فقــط. والــذي ُيفهــم مــن األوراق 
والوثائــق الرســمية التــي ما زالــت محفوظة 
إلــى اليــوم، أن الخاف والتعديات والشــقاق 
هــذه  بشــأن  األهالــي  بــن  مســتمرة  كانــت 
يضعــون  حينئــذ  األمــر  أولــو  وكان  امليــاه، 
للتســوية بــن املختلفــن وســائل مؤقتــة ال 
تلبــث أن تــزول«. ويشــرح أن أكثــر التعديــات 

والظلــم كان يصــدر عــن ســبع عشــرة قريــة 
يحــول  يكــن  ولــم  عينتــاب،  بقضــاء  ملحقــة 
الذكــر.  ســالفة  املؤقتــة  املســائل  إال  دونهــم 
ويــروي املــاح باشــا قصــة تتعلــق بالقائــد 
املصري إبراهيم باشا، إبان ضم باد الشام 
عــام 1831  مــن  والــده،  فــي عهــد  إلــى مصــر 
الباشــا  أن  يذكــر  حيــث   ،1840 عــام  وحتــى 
املصــري »حــن بلغــه خبر هــذا التعدي، أخذ 
 سيافا يحمل بلطة وسار على ضفاف 

ً
رجا

 قد ســد 
ً
املــاء حتــى بلــغ مكانا وجد فيه رجا

مجــرى املــاء وحولــه الى زرعــه الخصوصي، 
فأمــر الســياف بقطــع رأســه ثــم وضعــه فــي 
الثغــرة التــي فتحهــا. وقــال لســيافه بعــد أن 
أعــاد املــاء الــى مجــراه لنعــد مــن حيــث أتينــا 
فإن هذا الرأس سيكون خير إعان للمرء أن 

ال عقاب للمعتدي إال بقطع رأســه«.

رحلتان إلى عينتاب
وعــن رحلتــه فــي العام 1907 يقــول: »إذ كنت 
رئيســا للبلديــة ذهبــت إلى عينتــاب، وهناك 
شرعت في اتخاذ الوسائل ملنع هذا الخاف 
حتــى أمكــن أن يعتــرف لي أهالــي تلك القرى 
هــذا  وأن  يفعلــون،  فيمــا  لهــم  حــق  ال  بــأن 
مناف لإلنســانية واســتعدوا إلعطاء وثائق 
تحريريــة تثبــت ما قالــوا. وبينما نحن على 
وشــك إنهاء هــذا املوضوع الحيوي الخطير 
جاء والي حلب محمد ناظم باشــا، وإذ كان 
فلــم  اإلدارة  بســيط  اإلرادة  ضعيــف   

ً
رجــا

نتمكــن مــن أخــذ تلــك الوثائــق إذ أمــر دولتــه 
باالكتفــاء في تســوية هــذا الخاف بالوعود 

الشفهية«. 
فــي  الثانيــة  رحلتــه  عــن  متحدثــا  ويتابــع 
هــذا  فــي  الخــاف  »اســتحكم   :1910 العــام 
الصــدد، وتوســعت دائــرة التعديــات، وبمــا 
املوضــوع  هــذا  فــي  اشــتغال  ســابقة  لــي  أن 
هــذا  لحــل  باشــا  فخــري  الوالــي  انتدبنــي 
الخــاف وذهابــي إلــى عينتــاب. وفــي بــادئ 
األمــر ذهبــت الــى الســت قــرى العائــدة لفئــة 
عــام  اجتمــاع  إلــى  ودعوتهــم  األشــراف  مــن 
حتــى  واإلنصــاف  بالعدالــة  وأوصيتهــم 
أقــروا جميعهــم علــى عــدم وجــود حــق لهــم 
فــي التعــرض لنهر حلب، وأخذت بذلك ســت 
وثائــق مــن كل قريــة مصدقــة مــن قبــل محرر 
قــرى  الثمانــي  الــى  انتقلــت  ثــم  املقــاوالت. 
اململوكــة لطائفــه املزارعــن وبحضــور هيئة 
املحاكم الشرعية اعترفوا جميعا بأن ال حق 
لهــم فــي نهر حلب، وكل متعرض منهم لهذا 
بذلــك  عليهــم  وأخــذت  متعديــا،  يعــد  النهــر 
ثمانيــة عقــود مصدقــة من الهيئة الشــرعية، 
وهذه األربع عشرة وثيقة ما زالت محفوظة 
لــم  هــذا  وعلــى  البلديــة،  بدائــرة  اليــوم  إلــى 
يبــق أمامنــا إال ثــاث قرى ما زالت تنزع إلى 

الخاف«. 

مشكلة زراعة الذرة
أن  إلــى  تقريــره  فــي  باشــا  املــاح  ويشــير 
فــي  املــاء إال  الــى  »حلــب ال تشــتد حاجتهــا 
عينتــاب  أهالــي  فيهــا  يــزرع  التــي  الســنن 
املحتاجــة  األنــواع  مــن  وأمثالــه  الــذرة  نــوع 
كثيــرًا الــى املــاء؛ فــإن حلــب فــي الســنن التــي 
ال تــزرع فيهــا عينتــاب تلــك األنــواع تكتفــي 
مــن املــاء مــع وجــود هــذه الشــقاق العظيــم، 
والصعوبــات الكثيــرة الحائلــة بينهــا وبــن 
املــاء، وتفيــض عنهــا إلــى قريــة تل الســلطان 
تــزرع  التــي  فــي الســنة  أمــا  الذكــر.  الســابقة 
حلــب  فــإن  وأمثالهــا،  الــذرة  عينتــاب  فيهــا 
املــاء، ولكــن تــل الســلطان ومــا  الــى  تحتــاج 
جاورهــا تصبــح فــي حالــة أقــرب الــى املــوت 
منهــا الــى الحيــاة. ومن جهــة أخرى فإن نهر 
الســاجور الــذي ينبــع من عينتــاب، إذا جعل 
مصبــه فــي نهــر حلــب فقــد يصبح أمــر حلب 
أحســن حااًل، وهذا املشــروع كان يحتاج الى 

1500 ليرة عثمانية«.
ويحدثنــا الباشــا عــن قيام والــده صالح آغا 
دون  مــن  الوطنيــة  بعامــل  مدفوعــا  املــاح، 
هــذا  عاتقــه  علــى  يأخــذ  أن  أحــد،  يكلفــه  أن 
املشــروع، أي تحويــل نهــر الســاجور، ويبــدأ 
، حيــث صــرف مــا يبلــغ مجموعــه 

ً
فيــه فعــا

ســبعن ألــف قــرش علــى حفــر املجــاري التي 
إلــى  مصبــه  وتحــول  النهــر،  هــذا  توصــل 
حلــب. ولكــن أولئك الذين غضب الله عليهم، 
والذيــن ال عمــل لهــم إال التخريــب والفســاد 
والــدي  فــكان  الجليــل.  العمــل  هــذا  أوقفــوا 
يشــتغل فــي مــكان وينتقــل منــه إلــى آخــر ثــم 
يعــود ليــرى عملــه فــإذا بــه مخــرب ومهــدم، 
وكان ذلــك ســببا إليقــاف هــذا العمــل الجليل 

وذهب الســبعون ألف قرش با فائدة«. 
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يؤكــد املــاح باشــا أن »هــذا املــاء حق صراح شــرعي لحلب، وإذا أزيلت العقبــات التي تحول بينه 
وبينها تصبح حلب وحدائقها في غنى عن كل ماء آخر.  ويضيف: »وإذا افترضنا أن الحكومة 
أرادت االســتفادة مــن بــدل األراضــي التابعــة للقــرى املتنازعة ثم قررت لهــذه الغاية أن يبقى املاء 
 عــن كل مــا هنالك من األراضي أكثر من خمســة عشــر ألف 

ً
لهــم فــإن الخزينــة لــن تســتفيد بــدال

ليرة. على أنها إذا صرفت نظرًا عن ذلك ومكنت حلب من مائها فإنها با شــك تســتفيد بهذه 
الواســطة أضعــاف هــذا املبلــغ. دلنــا علــى ذلــك علــى مــا نــراه في بعض الســنني التي تمــر با تعد 
ويــروق جو السياســة بــني أولئك القوم 
وينــال كل حقــه، فــإن املحصــول يأتــي 

اضعافًا مضاعفة«.
ويعــرض الباشــا منعكســات إصــاح 
هــذا األمــر علــى أســعار الخضــار فــي 
تلــك  فــي  تبــاع  »قــد  فيقــول:  الســوق 
والبطاطــا  الباذنجــان  أقــة  الســنني 
الثاثــني  تتعــدى  وال  بــارة،  بعشــرين 
بــارة ويقــال لــه غــاء، وألــف قــرن مــن 
الباميــة كانــت تبــاع مــن ثاثــة قــروش 
هــذه  وعلــى  تتعّدهــا.  ولــم  أربعــة  الــى 
النســبة كان تبــاع جميــع الخضــروات 
حلــب،  أراضــي  محصــوالت  وســائر 
وهذا كان لســبب تســهيل ســبيل املاء، 
وليــس عجيبــًا أن يأتــي هــذا املحصول 

العظيم بسبب ذلك املاء«.

حق شرعي

يوضح الباشا أن سمعة نهر قويق 
ســببها  ملــوث،  نهــر  بأنــه  الســيئة 
إذ  امليــاه  أصــل  وليــس  التعديــات 
باشــا  حمــدي  الفريــق  »إن  يقــول: 
الطبيــب املشــهور فحــص مــاء نهــر 
نهــر  أصــل  هــو  الــذي  »جادغــن« 
حلــب، وقــرر بعــد الفحــص الدقيــق 
أن مــاءه أعــذب وأفضــل من ماء نهر 
»قره قوالق« الذي تفخر إستانبول 
بعذوبتــه ولذتــه. وإذا حملنــا قــول 
هــذا الدكتــور علــى محمــل املبالغــة 
فإننا نســتطيع أن نقرر أن ماء نهر 
حلــب إذا لــم يكــن أفضــل مــن »قــره 
قوالق« فا يقل عنه جودة وعذوبة. 
ومع هذا فإن نهر حلب ال يسيل من 
نهــر جادغــن فقــط بل هــو من اثني 
عشــر جــدواًل غيــر هذا النهــر«. وفي 
وصفه لســبب هــذه التعديات يقول 
املــاح باشــا: »لقــد أســعدني الحــظ 
أن دققــت بنفســي مــاء هــذه املــوارد 
مــن  االثنــي عشــر، فوجدتهــا كلهــا 
وأعذبهــا.  وأطهرهــا  امليــاه  أحســن 
أمــا مــا نــراه مــن مــاء هــذا النهــر مــن 
فيــه،  والعفونــة  والفســاد  األقــذار 
وإنمــا  املــاء،  فــي  طبيعيــا  فليــس 
لذلك سبب آخر. فمعلوم أن املسافة 
النهــر  بــن حلــب وبــن منبــع هــذا 
حلــب،  عــن  ســاعة  عشــرين  تمتــد 
وهــذه املســافة كلهــا غاصــة بالقرى 
وإذا  املــاء.  ضفــاف  علــى  واملــزارع 
قــدر لنــا أن نمــر يومــا بهــذه القــرى 
يذهبــون  باإلجمــاع  ســكانها  نــرى 
مــن  عندهــم  بمــا  ومســاء  صباحــا 
املواشــي والحيوانــات، ويســقونها 
بثيابهــم  يأتــون  ثــم  النهــر،  وســط 
امللوثة بالخبائث ويغسلونها فيه. 
وال حاجة لإلحصاء فإن هذا العمل 
القــرى،  جميــع  فــي  ومســتمر  دائــم 
وُيــرى  املــاء  يفســد  الســبب  وبهــذا 
غيــر صــاف. وهــذا أمــر ســهل الحــل 
فــإن أولئــك القرويــن ال يحتاجــون 
أو  ثاثــة  مــن  أكثــر  مــرور   إلــى 
ملنــع  الخيالــة  الجنــود  مــن  أربعــة 
ذلــك، ثــم يســوقون مــن يخالــف الــى 
املحاكــم أكثــر مــن مــدة فيكــف األذى 
صافيــا  ويســيل  املــاء  ويتطهــر 
 رائقــا عذبــا وحــق وصــف الدكتــور 

حمدي باشا«.

سمعة سيئة 
للنهر

وحــول وضــع قنــاة حلــب يقــول: »قنــاة حلب 
تأتــي مــن مســافة تبعــد مقــدار عشــرة كيلــو 
متــرات، وهــي تســير مــن ثاثــة ينابيــع. وإن 
مقــدار املاء الذي يســيل مــن الينابيع الثاثة 
يمكن تقديره بواحد من ثاثة من النهر، أي 

أن مــاء القنــاة يعادل ثلث ماء النهر«.
الثاثــة  الينابيــع  »ليســت  ويســتطرد: 
فــإن اثنــن  فــي درجــة واحــدة مــن األهميــة، 
منهــا يــكادان أن يكونــا ال أهميــة لهمــا، أمــا 
ثالثهــا واملعــروف باســم بركــة الرشــح فهــو 
عظيــم األهميــة. وهــذا النبــع موجــود علــى 
بعضهــم  أراد  وقــد  كبيــرة.  حوجلــة  شــكل 
هــذا  فــي  إصاحــا  يحــدث  أن  املاضــي  فــي 
أكثــر  يصرفــوا  فلــم  بخلــوا  ولكنهــم  النبــع، 
مــن ألفــي قــرش، فكأنهــم لــم يفعلــوا شــيئا، 

نقتصــد ربــع هــذا املبلــغ فيكــون احتياجنــا 
املــاء  أن مجــرى  إلــى 750 جنيهــا. وبديهــي 
خــارج  إلــى  النبــع  مــن  القنــاة  نفــس  أي 
املدينــة، مخــرب كثيــرًا ومحتــاج لإلصــاح، 
فألجــل تعميــر تلك املســافة البالغة 10 كيلو 
مترات، كما تقدم، تم إيصال قناة من خارج 
 املدينــة إلــى داخلهــا يمكــن تقديرهــا باثنــن 
مــن الكيلــو متــرات، والجملــة 12 كيلــو متــرا. 
خمســمائة  الــى  يحتــاج  كان  ذلــك   ألجــل 

جنيه فقط«.

رأي مهندس بلجيكي
بــرأي مهنــدس بلجيكــي  يستشــهد الباشــا 
أتــى إلــى حلــب فــي العــام 1908، ورأى هــذا 
الينبــوع وهــذه القنــاة، ثــم وضــع تقريــرًا في 

املجمعــة  املهشــمة واألقــذار  األحجــار  إن  إذ 
فــي داخــل هــذا الينبوع يبلــغ ارتفاعها مترًا 
ونصــف املتــر، علــى أقــل تقديــر. وبديهــي أن 
كاف  كهــذا  صغيــر  نبــع  فــي  االرتفــاع  هــذا 
بــل  منتظمــة،  بصــورة  املــاء  ســير  لتعطيــل 
فقــط  املــاء  بنظــام  تخــل  ال  األقــذار  هــذه  إن 
ذلــك  بأكثــره ســدى. وقــد فعلــوا  بــل تذهــب 
مــن هــذا  لــم يجــودوا بأكثــر  مــرارًا ولكنهــم 
إذا  أننــا  علــى  كاألول.  يفهــم  فــكان  املبلــغ، 
أردنــا تطهيــر هــذا النبــع بصــوره فنية تامة 
نحتــاج  فإننــا  بعــد،  فيمــا  فســادًا  تقبــل   ال 
إلــى ألــف جنيــه على األقل. أما إذا اســتطعنا 
طابــور  مــن  عامــل  مئتــي  علــى  نحصــل  أن 
العملــة ليشــتغلوا فــي هــذا الينبــوع مــدة ال 
تتجاوز الخمســة عشــر يوما، فإننا نقدر أن 

هــذا الخصــوص، قــال فيــه إنــه »إذا اقيمــت 
هــذا  ملــاء  رصاصيــة  أو  حديديــة،  مجــاٍر 
حلــب  فــإن  املدينــة،  إلــى  هنــا  مــن  الينبــوع 
وحدائقهــا تقــدر أن تكتفــي بمائــة، ويكــون 

املحصــول أكثر من ذي قبل«.
كان  »ولكــن  بقولــه:  باشــا  املــاح  ويعقــب 
أي  غيــره  كنصيــب  القــرار  هــذا  نصيــب 
تلــك  إلــى  حاجــة  ال  أن  وعنــدي  »الحفــظ«.  
عــن  مــاء  نلنــا  أن  بعــد  الحديديــة  املجــاري 
وفيــه  املدينــة  مســقى  أصبــح  الــذي  التــل 
القنــاة  أصلحنــا  فــإذا  للشــاربن.   الكفايــة 
فقــط وخصصناهــا لــري الحدائــق، زال مــن 
الشــقاق  شــر  وأمنــا  عقبــة،  كل  املــاء  طريــق 
الوســيلة  فــي  اآلن  فلننظــر  واملعتديــن؛ 

املؤديــة إلى جمع هذا املبلغ«.

عانت حلب 
من شح المياه 
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أعلن اتحاد تشيلي لكرة القدم عن تعين 
األرجنتيني إدواردو بيريزو مدربا جديدًا 
للمنتخب األول، ويخلف بيريزو، الذي قاد 

منتخب باراغواي، في منصبه األوروغواياني 
مارتن السارتي، بعد فشله في قيادة تشيلي 

إلى حجز مقعد في مونديال قطر 2022. وأشار 
االتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان إلى أنه 

سيقدم بيريزو وجهازه الفني رسميا األسبوع 
.
ً
املقبل، ليبدأ مهامه الفنية مباشرة

رد فينسنت البرون، رئيس رابطة كرة القدم 
الفرنسية، على نظيره اإلسباني خافيير تيباس، 

إزاء االنتقادات املوجهة ضد فريق باريس سان 
جيرمان وكيليان مبابي. ونشرت صحيفة ليكيب 

الفرنسية تصريحات البرون الذي قال: »نود 
التعبير بأشد العبارات عن اختافنا وكذلك 

سوء فهمنا إزاء هجماتك األخيرة ضد الدوري 
اتك املهينة تبدو  الفرنسي وأحد أنديته. افتراء
اآلن موجهة إلى مبابي، أحد أفضل الاعبن«.

أعلن االتحاد الكندي لكرة القدم إلغاء املباراة 
الودية التي كان سيخوضها منتخب هذا البلد 

أمام إيران بعد احتجاجات جماعات إيرانية 
وأحزاب سياسية. وأعلن االتحاد الكندي في 

بيان مقتضب عن إلغاء املباراة التي كانت 
مقررة في 5 يونيو/ حزيران املقبل في مدينة 

فانكوفر الكندية، لكن من دون تقديم أي تفسير 
للقرار. وجاء إعان إلغاء املباراة الودية ضمن 

استعدادات املنتخب الكندي ملونديال 2022.

إدواردو بيريزو مدربًا 
جديدًا لمنتخب تشيلي 

لكرة القدم

رئيس »الليغ1« يرد على 
هجوم نظيره اإلسباني 

ضد الباريسي

منتخب كندا 
يُلغي مباراة ودية 

أمام إيران

فاز فريق 
غولدن ستايت 
ووريورز 
على داالس 
مافريكس )120 
- 110( وتأهل 
إلى نهائي 
دوري كرة السلة 
األميركي للمرة 
الـ12 في تاريخه، 
بعدما حسم 
نهائي المنطقة 
الغربية لصالحه 
بواقع )4 - 1(. 
وسيخوض 
ووريورز الذي 
سيسعى للتتويج 
باللقب السابع 
في تاريخه 
النهائي السادس 
له في آخر 8 
أعوام وسيواجه 
الفائز بنهائي 
المنطقة 
الشرقية الذي 
يتقدم فيه 
حاليًا بوسطن 
سيلتيكس 
على ميامي 
هيت )3 - 2(.

)Getty( يسعى فريق غولدن ستايت ووريورز للتتويج باللقب السابع

ووريورز في النهائي
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تعلق جماهير ليفربول 
اإلنكليزي آمالها على 

حارسها أليسون بيكر

أوروبا:  أبطال  في  والوصيف  للبطل  المالية  األرباح 
أرقام خارقة

يخوض فريقا ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ملوسم 2021-2022، وفي حني أن عني الجماهير على الفريق 
البطل الذي سيرفع الكأس في نهاية املباراة، ستكون العني أيضًا على األرباح 
الرسمي  املالي  للنظام  ووفقًا  أيضًا.  والوصيف  البطل  التي سُيحققها  املالية 
لبطولة دوري أبطال أوروبا، فإن أي فريق ُيشارك في دور املجموعات سيضمن 
فــوز ُيحققه سيضمن تحقيق 3  كــل  يـــورو، ومــع  تحقيق حــوالــي 17 مليون 
يــورو تقريبًا، وفــي حــال تسجيل تعادل سيحصل على مبلغ مليون  ماليني 
الـــ16 سينال الفريق مبلغ 10 ماليني يورو،  يــورو. وفي حال التأهل إلى دور 
وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي سينال الفريق 12 مليون يورو وبعدها 
14 مليونا في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي، على أن ينال الوصيف 
حوالي 17.5 مليون يورو والبطل حوالي 22.6 مليون يورو. ووفقًا لنتائج فريق 
ليفربول في دوري أبطال أوروبا ملوسم 2021-2022، فإن مجموع األموال التي 
اعتماد ضمانه مبلغ  )مــع  يــورو  اآلن هي حوالي 91.44 مليون  جمعها حتى 
الوصافة ألنه وصل إلى النهائي(، لكن مع تحقيقه لقب أبطال أوروبا سُيضيف 
الريدز مبلغ 5.5 ماليني إلى رصيده، وبالتالي من املمكن أن يصل املبلغ إلى 
حوالي 97 مليون يــورو. أما في حالة ريال مدريد فهو جمع حتى اآلن، وفقًا 
لنتائجه في جميع األدوار، حوالي 89.3 مليون يورو )مع اعتماد ضمان مبلغ 
الوصافة ألنه ضمن الوصول إلى النهائي(، وفي حال التتويج سُيضيف النادي 

امللكي 5.5 ماليني إضافية، ما يعني الوصول إلى حوالي 94.8 مليون يورو.

نهائي األبطال فرصة بنزيمة لحسم الكرة الذهبية

التي سيكون  الكبيرة  الكثير من األسماء  أبطال أوروبــا  ستشارك في نهائي 
لها دور كبير في حسم هذه القمة لفريقهم، على رأسهم الهداف املتألق لريال 
مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يعتبر من أبرز املرشحني لجائزة الكرة 
الذهبية في نسختها الحالية. قدم هداف »الديوك« موسما مميزا على املستوى 
دوري  مسابقة  في  خصوصا  املهمة،  املواجهات  حسم  في  ونجح  التهديفي 
األبطال، التي خاض فيها 11 مواجهة، سجل فيها 15 هدفا وقدم تمريرتني 
حاسمتني، وشارك ملدة 1.016 دقيقة، أي نجح في تسجيل هدف كل 68 دقيقة، 
بحسب موقع »ترانسفير ماركات«. ويعتبر بنزيمة الالعب الفرنسي الوحيد 
الذي سجل 15هدًفا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، وإجماال أحرز 43 
الحالي وقــدم 14 تمريرة حاسمة في جميع  هدفا خــالل 43 مباراة باملوسم 
املسابقات، ليصبح بذلك خامس العب يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد في 
تاريخ النادي امللكي بعد كريستيانو رونالدو، بوشكاش، ألفريدو دي ستيفانو 
وهوغو سانشيز. ويتشارك بنزيمة مع روبرت ليفاندوفسكي باملركز الثالث 
في قائمة أكثر الالعبني تسجياًل في تاريخ دوري األبطال، حسث أحــرز كل 
منهما 86 هدفًا في البطولة، علمًا أن كريستيانو رونالدو يتربع على الصدارة 
برصيد 140 هدفًا، ويليه ليونيل ميسي بـ125 هدفًا. ويحتاج املهاجم الفرنسي 
لتسجيل هدف واحد فقط في شباك ليفربول خالل املباراة النهائية لينفرد في 
املركز الثالث، ويفض شراكته مع الهداف البولندي، ويصبح للمرة األولى ثالث 
أفضل هداف في تاريخ دوري األبطال بشكل مستقل، في الوقت الذي ستكون 

فيه هذه األرقام كفيلة بترجيح كفته في سباق الكرة الذهبية.

كرة نهائي األبطال رسالة سالم وأمل
القدم، يوم السبت املقبل، على ملعب  يحمل نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة 
الفرنسية باريس، رسائل سالم من خالل  العاصمة  »ستاد دو فرانس« في 
الدوحة  بتوقيت  العاشرة  الساعة  تمام  في  ُيجرى  الــذي  الختامي،  اللقاء  كــرة 
الخميس  الــقــدم،  لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  وأعــلــن  غرينتش(.  بتوقيت  )الثامنة 
الفائت، أن كرة نهائي األبطال بني ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي، 
 )Peace( وكلمة )باللغة السريلية )األوكرانية »Мир« ستنقش عليها كلمة
باإلنكليزية، أي »السالم« بالعربية. وجاء في البيان الرسمي: »يهدف هذا األمر 
من  العالم  توحيد  في  الرياضية  الفعاليات  كبرى  من  واحــدة  من  لالستفادة 

خالل رسالة سالم عاملية«.

قتيبة خطيب

ــة إلـــى  ــيــ ــر الــــريــــاضــ ــيـ ــمـــاهـ ــار الـــجـ ــ ــظـ ــ تـــتـــجـــه أنـ
السبت،  الــيــوم  بــاريــس،  الفرنسية  الــعــاصــمــة 
من أجل متابعة املواجهة النهائية في دوري 
الــقــدم، التي ستجمع بني  أبطال أوروبـــا لكرة 
نادي ريال مدريد اإلسباني ومنافسه العنيد 
املسابقة  لــقــب  لتحقيق  اإلنــكــلــيــزي  لــيــفــربــول 
ــم امــتــاك الــنــاديــني تشكيلة من  الــقــاريــة. ورغـ
النجوم الكبار، لكن األعني ستراقب ما يفعله 
البلجيكي العماق تيبو كورتوا، حارس فريق 
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، والــبــرازيــلــي أليسون 
بيكر، حامي عرين فريق ليفربول اإلنكليزي، 
فـــي املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة بــاملــســابــقــة الــقــاريــة. 
ــد آمـــالـــهـــا على  ــال مـــدريـ ــ وتــعــلــق جــمــاهــيــر ريـ
املباراة  في  كورتوا  البلجيكي  حارسها  تألق 
النهائية، خاصة أن حامي العرين يطمح إلى 
الــصــعــود ملــنــصــة الــتــتــويــج فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، للمرة األولى في مسيرته، بعدما حقق 
إلى  بــاإلضــافــة  مناسبتني،  فــي  »الليغا«  لقب 
كأس السوبر اإلسباني، وكأس العالم لألندية. 

ليفربول ـ العربي الجديد

النجم املصري محمد صــاح نهائي  يدخل 
ــا حــامــًا معه تحديات  أوروبــ أبــطــال  دوري 
ــيـــرة، أمــــــام مـــنـــافـــس يـــعـــرفـــه جـــيـــدًا وهـــو  ــثـ كـ
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، وبــذكــريــات نهائي 
امللعب  التي غــادر فيها أرض  نسخة 2018، 
مــصــابــا بــعــد مــــرور نــصــف ســاعــة فــقــط من 
ضــربــة االنــطــاقــة. ويــحــمــل املــصــري محمد 
صــاح في جعبته أرقــامــا وإنــجــازات مثيرة 
إذ  أوروبــــــــــا،  ــال  ــطــ أبــ مـــنـــافـــســـات دوري  فــــي 
الــتــألــق في  لتكون حــوافــز ألجــل  سيوظفها 
نــهــائــي يــتــابــعــه مــئــات املـــايـــني عــبــر أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، فـــي وقــــت يــعــتــبــره املـــصـــري فــرصــة 
لــتــأكــيــد مــوهــبــتــه وقــوتــه وحــســه التهديفي 
ــه مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب  ــ ــواجـ ــ غـــيـــر الـــــعـــــادي. ويـ
الفراعنة تحديا مثيرًا لُيصبح ضمن أشهر 
الــاعــبــني املــتــألــقــني خـــال املـــبـــاراة النهائية 
وإذا سجل  األكــــبــــر،  األوروبــــيــــة  لــلــمــنــافــســة 
فــي نسخ  مــن ســجــل  أكــثــر  ثنائية فسيكون 
رونــالــدو،  كريستيانو  جــانــب  إلــى  البطولة 

وخطف تيبو كورتوا األضــواء وبقوة في 12 
بــدوري  الحالي  املوسم  في  خاضها  مواجهة 
لـ52  التصدي  استطاع  بعدما  أوروبـــا،  أبطال 
فرصة خطرة أمام شباكه، واستقبل 14 هدفا 
فــقــط، فيما حــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فــي 4 
مناسبات. لكن أبرز ما حدث مع تيبو كورتوا 
تمكنه  القارية،  باملسابقة  الحالي  املوسم  في 
من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها النجم 
باريس  مهاجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
الـــ16  الفرنسي، في ذهــاب دور  ســان جيرمان 
فــي ملعب »حــديــقــة األمـــــراء«، مــا أعــطــى دفعة 
الذي  اإليــاب،  لقاء  »امللكي« في  كبيرة لنجوم 
انــتــهــى لــصــالــحــهــم، بــفــضــل »هـــاتـــريـــك« كــريــم 
أليسون  البرازيلي  املقابل، يظهر  بنزيمة. في 
بيكر، حامي عرين نادي ليفربول اإلنكليزي، 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي املــواجــهــة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
ــا لــكــرة الــقــدم أمـــام ريـــال مــدريــد،  أبــطــال أوروبــ
ألن الاعب )29 سنة(، ُيعد أحــد أبــرز أسلحة 

املدرب األملاني يورغن كلوب.
بــــــارزًا في  الـــبـــرازيـــلـــي دورًا  الــــحــــارس  ولـــعـــب 
ــة الــنــهــائــيــة،  ــهـ وصـــــول لــيــفــربــول إلــــى املـــواجـ

ثاثة  سجل  الــذي  الوحيد  هــو  والبرتغالي 
أهــداف. وإن نجح صاح في تسجيل هدف 
واحد في النهائي املرتقب في ملعب فرنسا، 
فسينضم لقائمة من النجوم اآلخرين الذين 
سجلوا في النهائي مرتني، وهم األرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي واإلســــبــــانــــيــــان ســيــرخــيــو 
راموس وراؤول غونزاليس، وكذلك الويلزي 
غــاريــث بيل والــكــامــيــرونــي صــامــويــل إيتو، 

وأخيرًا الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
ولم ينَس صاح خيبة املباراة النهائية لعام 
أيـــام ريـــال مــدريــد بالثأر  2018، وتــوعــد قبل 
مــن خــســارة الـــكـــأس، كــذلــك تــعــرضــه إلصــابــة 
فـــي الــكــتــف تــســبــب فــيــهــا املــــدافــــع ســيــرخــيــو 
ــــوس، وعــــاد لــيــؤكــد أن كــامــه ال يــتــجــاوز  رامـ
اإلطـــــــار الـــريـــاضـــي مــهــمــا بــلــغــت تـــأويـــاتـــه. 
وحـــقـــق املـــصـــري جـــوائـــز فـــرديـــة مــمــيــزة هــذا 
الدوري  املوسم، وكانت أهمها جائزة هداف 
ــل مـــمـــرر بـــــه، إذ  ــيـــزي املـــمـــتـــاز وأفــــضــ ــلـ ــكـ اإلنـ
سيسعى من خال نهائي األبطال ألن يؤكد 
تــفــوقــه عــلــى أغــلــب العــبــي الــعــالــم، وإن نجح 
فــي الــتــســجــيــل أو الــتــمــريــر، فــســيــتــوج نفسه 
ملكا وسط محبي الريدز. ومر محمد صاح 
بفترة فـــراغ رهيبة فــي املــراحــل األخــيــرة من 
مــنــافــســات دوري أبــطــال أوروبـــــا، مــا عرضه 
النـــتـــقـــادات نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا، 
إثــبــات مستواه  الــرد عليهم عبر  وســيــحــاول 
مسبوق  غير  بتألق  الــعــادي،  غير  التهديفي 

ضد املنافس اإلسباني.
ــأرقـــام مميزة  فـــي املــقــابــل، يــتــســلــح صـــاح بـ

خطرة،  فرصة  لـــ15  التصدي  استطاع  بعدما 
فــي 4 مناسبات،  وحــافــظ على نظافة شباكه 
واهتزت شباكه في 13 مرة، خال 12 مواجهة 

خاضها في املسابقة القارية.
آمالها  اإلنــكــلــيــزي  ليفربول  جماهير  وتعلق 
في  يكون  حتى  بيكر  أليسون  حارسها  على 
ــة، ويــســاهــم  ــاريـ ــقـ يـــومـــه بــنــهــائــي املــســابــقــة الـ
ــا،  ــ بــحــصــد الــــريــــدز لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــ
بعدما فعلها في موسم 2018/ 2019، عندما 
ــام، إذ ســاهــم  ــهـ ــنـ ــوتـ انـــتـــصـــر حــيــنــهــا عـــلـــى تـ
الــــحــــارس آنـــــــذاك بــفــضــل تـــصـــديـــاتـــه امُلـــمـــيـــزة 
وحضوره القوي تحت املرمى بمنع توتنهام 
من تسجيل أي هدف، لُيحافظ ليفربول على 
نظافة شباكه وُيتوج في النهاية بلقب دوري 
األبــطــال بــعــد طـــول غــيــاب، وهـــو مــا سيسعى 

بيكر لتكراره مجددًا في عام 2022.
تيبوا  البلجيكي،  الــحــارس  ألرقــام  وبالنسبة 
كـــورتـــوا، فــهــو خـــاض 50 مـــبـــاراة هـــذا املــوســم 
وحافظ على نظافة شباكه في 21 منها مقابل 
املحلية  املسابقات  جميع  فــي  هدفا   46 تلقي 
واألوروبــيــة. بينما خــاض أليسون بيكير 52 
مـــبـــاراة وحـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي 27 

مقابل تلقي 40 هدفا حتى اآلن.
ومع وجود البلجيكي تيبو كورتوا مع ريال 
مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر في ليفربول، 
فـــإن املــعــركــة ســتــكــون مشتعلة بـــني حــارســي 
الـــنـــاديـــني فـــي نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ألنهما يرغبان بالصعود إلى منصة التتويج، 

فمن سيكون الحارس األفضل في النهائي؟

جــدًا حققها في دوري أبطال أوروبـــا، ضمن 
ــفـــربـــول، ويــســعــى  ــيـ ــع نــــــادي لـ مـــشـــاركـــاتـــه مــ
لــتــكــرارهــا مــثــل مـــا حــصــل فـــي 2019 عندما 
حــمــل كـــأس الــبــطــولــة، وتـــجـــاوز إخــفــاقــه في 
نهائي 2018 وكــان ضــد ريــال مــدريــد أيضا. 

ــــاح يــــتــــصــــدر قــــائــــمــــة هــــدافــــي  ــ ومــــحــــمــــد صـ
»الريدز« في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم 
بــرصــيــد ثــمــانــيــة أهــــداف كــامــلــة، كــمــا يحتل 
الــدوري  الهدافني في  املرتبة األولــى من بني 
الشباك  بهزه  الــقــدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 

22 مرة. ومّثل النجم املصري فريق ليفربول 
فــي 56 مـــبـــاراة أوروبـــيـــة، مــن بينها لــقــاءان 
بــكــأس الــعــالــم لــألنــديــة، وشــــارك فــي 5 نسخ 
ــا، بــلــغ فيها الــنــهــائــي 3  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
مرات، وآخرها الحالية التي يتمنى أن تكون 
من نصيبه، ويصبح أول العب عربي بلقبني 
ــنـــوع. كــمــا تــألــق صـــاح بــأهــدافــه  مـــن هـــذا الـ
الكبيرة  ومساهمته  املــنــافــســة،  فــي  الكثيرة 
ــــدز«، إذ ســجــل 33 مــــرة في  ــريـ ــ فـــي أرقـــــام »الـ
شــبــاك مختلف األنـــديـــة وبــغــض الــنــظــر عن 
تمريرة حاسمة.   12 قدم  كذلك  مستوياتها، 
وفــي النسخة الحالية، شــارك محمد صاح 
في مباريات ليفربول 12 مرة، ما يعادل 919 
دقــيــقــة، وســجــل 8 أهـــــداف وقــــدم تــمــريــرتــني 
أنه  بما  أكــثــر  التسجيل  وحـــاول  حاسمتني، 
ســـدد 33 مــــرة، مــنــهــا 15 عــلــى املـــرمـــى، فيما 
أهــدافــه  عـــدد  مـــرة. ورغـــم  رواغ منافسيه 25 
املميز، يحتل صاح املركز الرابع في ترتيب 
الهدافني، ويتصدره نجم ريــال مدريد كريم 
البولندي  يليه  بنزيمة بخمسة عشر هدفا، 
روبرت ليفاندوفسكي بثاثة عشر هدف، ثم 
اإليفواري سيباستيان هالير الذي سجل 11 
مرة مع أياكس أمستردام الهولندي. ويأمل 
ــاق الـــنـــجـــم املــــصــــري أن يــــواصــــل تــألــقــه  عـــشـ
االتحاد  بلقب كأس  تتويجه مؤخرًا  ويؤكد 
اإلنكليزي، ويــرفــع رصــيــده إلــى 6 ألــقــاب مع 
إال عندما يلعب  ذلــك  لــيــفــربــول، ولــن ُيحقق 
في  بأهدافه  زمــاءه  دورًا مفصليا ويساعد 

التفوق على »امللكي«.

محمد صالح وتحديات النهائي األوروبي ضد الملكيكورتوا أو بيكر... من يكون الحارس األفضل؟
سيلعب كل من أليسون 
بيكر وتيبو كورتوا دورًا 

مهمًا في التتويج 
باللقب األوروبي

يسعى النجم المصري 
محمد صالح ألن يرفع 

كأس دوري أبطال أوروبا 
في النهاية

)Getty/بيكر وكورتوا من أفضل حراس المرمى في أوروبا )مايكل ريغان

)Getty/الجماهير ستحضر بكثافة في ملعب باريس )بول إليس

)Getty( 2018 سيسعى فريق ليفربول لتجنب سيناريو عام

)Getty/محمد صالح أحد أخطر أسلحة المدرب كلوب ضد ريال مدريد )أليكس ليفيزي

مباريـات
      األسبـوع

ــع الـــرســـمـــي لــاتــحــاد  ــوقــ نـــشـــر املــ
ــدم أرقــــامــــا  ــ ــقـ ــ األوروبــــــــــــي لــــكــــرة الـ
تــاريــخــيــة عــبــر مـــيـــزان لــلــمــقــارنــة، 
ــنـــاديـــني الــعــاملــيــني،  ــارق بـــني الـ ــفــ ــهــــرت الــ وأظــ
وكــان ريــال مدريد قد تــوج بآخر لقب دوري 
أبـــطـــال عــلــى حـــســـاب لـــيـــفـــربـــول، عــــام 2018، 
فــي الــعــاصــمــة األوكــرانــيــة كــيــيــف، فيما تــوج 
في  »امليرينغي«  بطًا على حساب  ليفربول 
املوسم  نسخة  وفــي  بــاريــس.  بنهائي   1981
املــــاضــــي، تــقــابــل الـــفـــريـــقـــان فـــي ربــــع نــهــائــي 
ــان خــــال قــمــة مليئة  ــبـ املــســابــقــة، وفــــاز اإلسـ
الحالية  النسخة  فــي  تــفــوقــوا  كما  بـــاإلثـــارة، 
عــلــى غــريــمــني لــلــيــفــربــول وهـــمـــا مــانــشــســتــر 
»الريدز«  هــزم  بينما  تشلسي،  وقبله  سيتي 

النهائي 
الكبير

الريدز والملكي من أجل الزعامة

يتواجه فريق ريال مدريد مع منافسه ليفربول 
في قمة أوروبية بدوري األبطال اليوم، ويحمالن 
تتويجًا  األكثر  لكونهما  مجيدًا  تاريخًا  معهما 
في القارة العجوز، وسيكون هذا النهائي الثالث 

في مشوارهما وجهًا لوجه

تقرير

نـــاديـــا إســبــانــيــا وهــــو فـــيـــاريـــال. وفــــي وقــت 
يــحــاول نـــادي لــيــفــربــول تحقيق لــقــب دوري 
أبــطــال أوروبــــا الــســابــع فــي تــاريــخــه، يتأهب 
ريـــال مــدريــد لــتــعــزيــز سجله األوروبـــــي عبر 
الــلــقــب الــرابــع عــشــر، وهــمــا رقــمــان قياسيان 
فـــي الــبــطــولــة الـــعـــريـــقـــة. ولــــم يــســبــق لــنــادي 

نـــهـــائـــي دوري  فــــي  مــــدريــــد أن خـــســـر  ــال  ــ ــ ريـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا بــنــســخــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، وبــلــغ 
رقــمــهــا 8، وتـــفـــوق عــلــى مــيــان ويــوفــنــتــوس 
اإليــطــالــيــني فـــي هــــذه اإلحــصــائــيــة. واملــــدرب 
كارلو أنشيلوتي هو أول مدرب يقود النادي 
امللكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتني، 
الـــرابـــع في  الــلــقــب  ويــبــقــى مــرشــحــا لتحقيق 
تاريخه، ويقاسم رقمه الحالي مع زين الدين 

زيدان وبوب بيسلي )ليفربول(.
ونهائي ملعب فرنسا اليوم سيكون الخامس 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا الـــذي يجمع أندية 
نهائيات  مــن  أكــثــر  إســبــانــيــة،  إنكليزية ضــد 
وتــوج  واحـــد.  بنهائي  واإليطاليني  اإلســبــان 
ليفربول بثاث نهائيات لــدوري أوروبــا من 
أصـــل 9 مــشــاركــات، وهـــو رقـــم يــعــكــس خبرة 

النادي في البطولة األوروبية.
ويمتلك لــيــفــربــول عـــددًا مــن الــاعــبــني الــذيــن 
أبطال  فــي نهائي دوري  أســاســيــني  شــاركــوا 
أوروبــــا 2018 ضــد ريـــال مــدريــد، ويتقدمهم 
محمد صـــاح وســاديــو مــانــي وفــرجــيــل فــان 
دايك وألكسندر أرنولد، فضًا عن روبرتسون 

وميلنر وهندرسون والبرازيلي فيرمينو.
ــم بــنــزيــمــة ودانــــي  ــريـ ــا مـــودريـــتـــش وكـ ــوكـ ولـ
كارفاخال ومارسيلو وغاريث بيل وإيسكو 
كلهم مرشحون للمشاركة في الفوز الخامس 
بنهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. 
ويــخــوض ريـــال مــدريــد النهائي رقــم 33 في 
مسمياتها،  بمختلف  األوروبــيــة  املنافسات 
وُيعتبر املختص األول في النهائيات من بني 
جميع أندية القارة العجوز. وبني مواجهات 
الفريقني، تشهد املنافسة األوروبية على قمم 
تاريخية، وكــان آخرها فوز ريــال مدريد في 
2018 بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل واحــــد، وسجل 
ــــدف اإلنـــكـــلـــيـــز ســــاديــــو مــــانــــي، بــيــنــمــا هــز  هـ
شباكهم غاريث بيل، مرتني، وكريم بنزيمة. 
التاريخي  املـــدرب  تــفــوق   1981 نهائي  وفــي 
لليفربول بوب بيسلي على نظيره فوغدان 
بوسكوف بهدف وحيد، على ملعب »حديقة 
الــاعــب أالن كينيدي قبل  األمــــراء«، وسجله 
تسع دقائق من نهاية املواجهة.  وفي األدوار 
ــان فـــي ربــــع نــهــائــي  ــاديـ ــنـ األخـــــــرى، الــتــقــى الـ
مــدريــد بثاثة  ريــال  نسخة 21/2020، وفــاز 
لــهــدف ذهـــابـــا، بــفــضــل فينيسيوس  ــــداف  أهـ
ــو  ــاركــ ــيــــور الـــــــذي ســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة، ومــ جــــونــ
أسينساو، بينما وّقع هدف ليفربول املصري 
محمد صاح، في وقت انتهى اإلياب من دون 
أهداف. وتواجه الفريقان في دور املجموعات 
فــي  »املـــلـــكـــي«  ــفــــوق  وتــ  ،15/2014 لــنــســخــة 

معركة األجنحة 
ستكون مثيرة في 

المباراة النهائية

)Getty/يملك كل فريق أسلحة هجومية قوية جدًا )بول إليس

يــن ذهــابــا وإيــابــا، فــي املــبــاراة األولــى  الــلــقــاء
هدفني،  بنزيمة  منها  نظيفة سجل  بثاثية 
أيضا.  الفرنسي  الــعــودة بهدف سجله  وفــي 
لــيــفــربــول فــي مــوســم 09/2008 بهدف  وفـــاز 
من دون مقابل، تحت قيادة رفاييل بينيتيز، 
ــاب ثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة، ثـــم تــفــوق  فـــي ذهــ
إيــابــا بــأربــعــة أهـــداف نظيفة. وبــهــذا يتفوق 
ريـــال مــدريــد فــي مجموع املــواجــهــات بأربع 
انــتــصــارات مــقــابــل ثــاثــة لــلــيــفــربــول، بينما 
ــتـــعـــادل ســلــبــي،  ــهـــة واحـــــــدة بـ انـــتـــهـــت مـــواجـ
ــيـــة  ــانـ ــبـ  كـــمـــا ســـجـــل نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة اإلسـ
عــشــرة أهـــــداف، بـــفـــارق هــدفــني عـــن حصيلة 

»الريدز« التهديفية.

ــلـــي فــيــنــيــســيــوس  ــنـــاح الـــبـــرازيـ ــــاص الـــجـ خـ
جــونــيــور، الـــذي ُيــمــكــنــه الــتــفــوق عــلــى دفــاع 
فريق ليفربول وتسجيل األهداف الحاسمة 
الخطيرة.  الفرص  املساهمة في صناعة  أو 
أسلحة  أخــطــر  أحــد  فينيسيوس  وسيكون 
الــنــادي املــلــكــي فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، الــذي 
ُيمكنه اختراق دفــاع فريق ليفربول وكذلك 
صـــنـــاعـــة الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة، وبــشــكــل 
خـــاص لــلــمــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة، 
وهو األمر الذي تكرر كثيرًا هذا املوسم على 
الصعيدين املحلي واألوروبــي. وفي الجهة 
البرازيلي اآلخر رودريغو  املقابلة، سيكون 
من أسلحة املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي 

معركة األجنحة في النهائي: 
المجد للسرعة

ــال مـــدريـــد ولــيــفــربــول  يــلــعــب فـــي فــريــقــي ريــ
ــلـــعـــب، ُيــمــكــنــهــم  نـــجـــوم كـــثـــر عـــلـــى أرض املـ
صــنــاعــة الـــفـــارق خــــال 90 دقــيــقــة أو أكــثــر 
الــعــني ستكون  مــن املــبــاراة النهائية، ولــكــن 
ــتــــي ُيـــمـــكـــنـــهـــا قــلــب  ــوة األجـــنـــحـــة الــ ــ ــلـــى قــ عـ
السرعة  تملك  أنها  فنيا، خصوصا  األمــور 
واملهارة لحسم الفرص أمام املرمى. ويملك 
ــال مــدريــد أجــنــحــة ســريــعــة وقــويــة  فــريــق ريـ
ســاهــمــت فــي تحقيق الــفــريــق لــقــب الـــدوري 
النهائية  املــبــاراة  إلــى  اإلسباني والــوصــول 
لــدوري أبطال أوروبـــا هــذا املــوســم، وبشكل 

ــيـــرًا فــي  ــثـ ــطــــور كـ ــا، خـــصـــوصـــا أنــــــه تــ ــ ــــضـ أيـ
الفترة األخيرة وأمسى واحــدًا من الهدافني 
الحاسمني في الثلث األخير، وعليه سُيشكل 
ــــدرب  ــاع فـــريـــق املـ ــ خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى دفــ
األملاني يورغن كلوب. في املقابل، بالنسبة 
لفريق ليفربول، فهو يملك أجنحة وأظهرة 
قــويــة ُيــمــكــنــهــا صــنــاعــة الـــفـــارق عــلــى أرض 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي،  املــلــعــب ضــد فــريــق ريـ
الريدز  ففريق  دفاعيا،  أو  هجوميا  كــان  إن 
لديه األسلحة املنافسة إلزعاج املنافس في 
يملك  فليفربول  الــقــادمــة.  النهائية  املــبــاراة 
ــــاح، الـــجـــنـــاح الــســريــع  املـــصـــري مــحــمــد صـ
واملــهــاري والــهــداف والــذي دائما ما يصنع 

الخطورة وُيسجل األهــداف امُلميزة، كما أن 
الجهة  على  ماني  ساديو  السنغالي  هناك 
األخـــرى، وهــو ســريــع ويــعــرف كيف يتفوق 
الــفــرص التي  فــي الثنائيات ومــن ثــم حسم 
ويملك  ــداف.  ــ األهــ وُيــســجــل  عليها  يــحــصــل 
فريق ليفربول ميزة إضافية تتمثل بوجود 
وأنــدرو  أرنــولــد  ألكسندر  ترانت  الظهيرين 
واالثــنــان يستطيعان صناعة  روبــرتــســون، 
الفارق على األجنحة، وأهم ساح ُيميزهما 
ــرات الـــعـــرضـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي  ــ ــكــ ــ ــ هـــــو ال
الجزاء، وغالبا  إلى داخل منطقة  يلعبانها 

ما ُيسجان منها أهدافا.
)رياض الترك، أيوب الحديثي(
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القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت قــرعــة بطولة كــأس األمــم 
األفريقية لكرة اليد/ رجال وضع 
منتخبي مصر واملــغــرب معًا في 
منافسة  متابعة  لتتأكد  واحــــدة،  مجموعة 
حــيــث  األول،  الــــــــدور  فــــي  ــة  ــالـــصـ خـ ــة  ــيـ ــربـ عـ
ــى الــتــي ضمت  تـــواجـــدا فــي املــجــمــوعــة األولــ
واختار  الكاميرون.  منتخب  جانبهما  إلــى 
املــنــتــخــب املــصــري بــوصــفــه الــبــلــد املــضــيــف، 
الـــتـــواجـــد فـــي هــــذه املـــجـــمـــوعـــة، كــمــا اخــتــار 
مالقاة »األسود« في مباراة افتتاح البطولة، 
على أن يؤدي فيما بعد لقاء املغرب في ختام 
لــقــاء قمة  يــكــون  أن  ــــدور األول، واملــتــوقــع  الـ
املجموعة، لحسم الصدارة والوصافة، إذا ما 
املنتخبات  ملستويات  وفقًا  النتائج  ســارت 
األخــيــرة.  السنوات  فــي  ونتائجها  املعروفة 
وأوقعت القرعة، منتخب الجزائر على رأس 
املجموعة الثانية، التي ضّمت 4 منتخبات، 
هي الجزائر والغابون وكينيا وغينيا، فيما 
ذهـــب املنتخب الــتــونــســي أحـــد أكــبــر الــقــوى 
ــارة الـــســـمـــراء صــوب  ــقــ فـــي الــلــعــبــة داخـــــل الــ
جانبه  إلــى  ضــّمــت  الــتــي  الثالثة،  املجموعة 
كاًل من الرأس األخضر ونيجيريا، وشهدت 
أنغوال  منتخبات  تواجد  الرابعة  املجموعة 

كأس األمم 
األفريقية لليد

أسفرت أحداث قرعة بطولة كأس األمم األفريقية لكرة اليد/ رجال المقررة 
إقامتها في مصر خالل الفترة بين 9 إلى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 
14 منتخبًا، عن مواجهة مصرية – مغربية في الدور األول، ولقاءات متوازنة 

لمنتخبات الجزائر وتونس والمغرب

3031
رياضة

تقرير

والكونغو والسنغال وزامبيا، على أن تقام 
الدور  بنظام  املنتخبات  هذه  بني  املباريات 
الـــواحـــد فــي كــل مــجــمــوعــة وتــأهــل املــتــصــدر 
بعدها  لتبدأ  النقاط  أعلى  عبر  والوصيف، 

األدوار اإلقصائية.
ــام املــــنــــافــــســــات بـــــني هــــذه  ــ ــقـ ــ ويـــنـــتـــظـــر أن تـ
املنتخبات الـ 14 بحثًا عن حلم حصد اللقب 
األفريقية  األمـــم  ببطولة  والــتــتــويــج  الــقــاري، 
املصري،  املنتخب  حاليًا  لقبها  يحمل  التي 
أقــــــــوى املــــرشــــحــــني لـــلـــتـــتـــويـــج، ومـــــــن بـــعـــده 
منتخبات تونس والجزائر والرأس األخضر 
وأنغوال، بخالف حصد 5 بطاقات مؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم املقررة إقامتها في مطلع 
عــــام 2023 فـــي بــولــنــدا والـــســـويـــد. وشــهــدت 
مــــراســــم الـــقـــرعـــة، مـــشـــاركـــة نـــجـــوم املــنــتــخــب 
الــرابــع في  املركز  اليد صاحب  لكرة  املصري 
في طوكيو،  املاضية  األوملبية  األلعاب  دورة 

وهم أحمد األحمر وكريم هنداوي وإبراهيم 
الـــدرع، إلــى جانب مشاركة  املــصــري ويحيى 
ملك أحمد وجود نزيه نجمتي منتخب مصر 
للناشئات لكرة اليد مواليد 2004، وحرصت 
اللجنة املــنــظــمــة، عــلــى أن يــتــم اخــتــيــار العــب 
عند  الزمالك  من  العــب  بمشاركة  األهلي  من 
سحب منتخبات كل مستوى خاصة بعدما 
حــصــد األهــلــي لــقــب بــطــل الــســوبــر األفــريــقــي، 
فــيــمــا تــــوج الـــزمـــالـــك بـــطـــاًل لـــكـــأس الـــكـــؤوس 
ــر بـــطـــوالت األنـــديـــة داخـــل  األفــريــقــيــة فـــي آخــ
القارة قبل أيام قليلة. وأجريت القرعة، بني 14 
منتخبًا وزعت على 4 مجموعات تضم منها 
مجموعتان 4 منتخبات للمجموعة الواحدة، 
ومــجــمــوعــتــان بــــ 3 مــنــتــخــبــات لــلــمــجــمــوعــة 
الواحدة في حضور قيادات االتحاد األفريقي 
واملــصــري لكرة الــيــد، وتــم خالله الكشف عن 
تــمــيــمــة الــبــطــولــة. وتــمــثــل اســتــضــافــة مصر 
لــبــطــولــة كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة، طـــوق نجاة 
للبطولة الــتــي كــانــت مــهــددة بــاالخــتــفــاء في 
الــجــاري ألســبــاب سياسية ورياضية،  الــعــام 
بدأت في يناير/كانون الثاني املاضي حيث 
املــغــرب مع  كــان مــقــررًا للنسخة إقامتها فــي 
اخــتــيــار الــجــزائــر الســتــضــافــة نــســخــة 2024، 
ولــــكــــن جـــــــاءت الــــخــــالفــــات الـــســـيـــاســـيـــة، بــني 
منتخب  أمــام سفر  لتحول  والجزائر  املغرب 
البطولة  ليؤجل  املنافسات  الجزائر لخوض 
ألول مرة، على أمل انتهاء األزمة وفي الوقت 
نفسه، احتواء ملف املشكالت التي صاحبت 
قـــرعـــة الــبــطــولــة نــفــســهــا، ثـــم تـــقـــرر تأجيلها 
ملرة ثانية لتقام في يوليو بــداًل من يونيو/ 
املتوسط  البحر  ألعاب  دورة  حزيران بسبب 
وتعارض مواعيدها مع أمم أفريقيا، قبل أن 
تحدث املفاجأة األكبر التي كشفت عن السبب 
الــرئــيــســي وراء الــتــأجــيــالت املـــتـــكـــررة، وهــو 
خــالفــات املــغــرب والــجــزائــر السياسية، األمــر 
الذي دفع في نهاية املطاف االتحاد األفريقي 
ــاد الــدولــي  لــكــرة الــيــد بــالــتــنــســيــق مـــع االتـــحـ
إلـــى سحب  حــســن مصطفى  بــرئــاســة  للعبة 
التنظيم في نسخة 2022 من املغرب وسحب 
ليتقدم  الـــجـــزائـــر،  مـــن  نــســخــة 2024  تــنــظــيــم 
االتحاد املصري عبر لجنته املؤقتة برئاسة 
محمد األمني بطلب الستضافة البطولة في 

نسختها 25 وينال شرف التنظيم.
اليد، في وقت  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  وفتح 
ــام تــقــديــم طــلــبــات املــشــاركــة  ســابــق الـــبـــاب أمــ
بينها  مــن  منتخبًا   14 ليتقدم  الــبــطــولــة  فــي 
مــصــر وتــونــس والــجــزائــر واملــغــرب الــربــاعــي 
على  للمنافسة  بقوة  املرشح  الكبير  العربي 
الـــكـــأس واملــــراكــــز األولـــــــى. ومــــن جــانــبــه أكــد 
ــاد األفــريــقــي  مــنــصــور أريـــمـــو رئـــيـــس االتــــحــ
ــيـــد، ثــقــتــه الــكــامــلــة فـــي نـــجـــاح مصر  لـــكـــرة الـ
عبر  القارية  للبطولة  رائعة  نسخة  بتنظيم 
ــال: »اهــتــمــت مصر  ــ اســتــضــافــة املــنــافــســة. وقـ
اإلمكانات   

ّ
كل وتوفير  البطولة،  باستضافة 

إلنجاح التنظيم في النسخة املقبلة، وأشكر 

قرعة متوازنة لمنتخبات 
مصر والجزائر وتونس 

والمغرب

أطلس يقترب من حسم لقب الدوري المكسيكي
اقترب حامل اللقب أطلس من حسم مرحلة إياب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2022( 
لصالحه، بعد تغلبه على ضيفه باتشوكا بهدفني 
نظيفني في ذهاب النهائي. وسجل هدفي أطلس 
في املباراة التي أقيمت مساء الخميس بالتوقيت 
املحلي لويس رييس )د.26( والكولومبي خوليان 
مباراة  تقام  أن  املقرر  ومــن  )د.93(.  كينيونيس 
العودة األحد املقبل في معقل باتشوكا. ويسعى 
أطلس للفوز بثالث لقب في تاريخه، بينما يأمل 
باتشوكا في التتويج باللقب السابع، كما يتطلع 
أطــلــس ليصبح ثــالــث فــريــق فــي املــكــســيــك يــتــّوج 
التوالي  بالدوري على  واإليــاب  الذهاب  بمرحلتي 

إلى جانب بوماس وليون.

مشجع يشتري حافلة لنقل جماهير من ليفربول إلى باريس 
مقابل جنيه إسترليني واحد

اشترى مواطن إنكليزي حافلة لنقل مشجعني من مدينة ليفربول إلى العاصمة الفرنسية 
باريس مقابل جنيه إسترليني واحد لدعم فريق املدينة في مواجهة ريال مدريد اإلسباني 
في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت. وبدأت الفكرة إزاء ارتفاع أسعار 
تذاكر القطارات والرحالت الجوية من ليفربول إلى باريس، لذا اشترى سيمون ويلسون، 
لدعم  لنقل مشجعني  املتحدة  اململكة  الريدز، حافلة تعتبر األرخــص في  أحد مشجعي 
الفريق اإلنكليزي في املواجهة املهمة على الكأس ذات األذنني. ومنذ أن أمسى معروفًا أن 
نهائي البطولة سيلعبه ليفربول وريال مدريد، ارتفعت أسعار تذاكر الطائرات والقطارات 
الباريسية  الفنادق  تكلفة  إليها  يــوم، وتضاف  بعد  يومًا  إلى فرنسا  املتجهة  والعبارات 
إيكو »حصلت على واحدة  ليفربول  اإلطــار، قال ويلسون لصحيفة  الباهظة. وفي هذا 
في  فكرت  فرنسا.  إلــى  للذهاب  املاضي  القرن  خمسينيات  من  مدرسية  حافلة  تشبه 
السفر بسيارتي ماركة سكودا، ولكن بالكاد توجد مساحة كافية لشخصني آخرين. 
لذلك أردت أن أفعل شيئًا أكبر، شيء من شأنه أن يساعد املزيد من الناس. لقد بحثت 
في غوغل عن أرخص حافلة متاحة واشتريتها. كما أنني اشتريت العديد من امللصقات 

لتهيئة املشهد، تكلفة امللصقات أكبر من تكلفة الحافلة«.

رونالد كومان: بذلت كل شيء ألجل برشلونة
ــدرب فــريــق  ــ ــان، مــ ــومــ ــد كــ ــ ــال ــ ــد الـــهـــولـــنـــدي رون ــ أكـ
بــرشــلــونــة الــســابــق ومنتخب هــولــنــدا املــقــبــل، أنــه 

»بذل ما في وسعه من أجل برشلونة«.
وبـــحـــديـــثـــه عــــن حــقــبــتــه كـــمـــديـــر فـــنـــي لــفــريــق 
الــبــالوغــرانــا قــال الــهــولــنــدي: »تشعر بــألــم دومــًا 
إنــهــاءه. في  إنــهــاء مــا أردت  عندما ال تستطيع 
حــالــتــي أعــتــقــد أن جــمــيــع مـــن يــفــهــم كــــرة قــدم 
االقتصادي  برشلونة ووضــعــه  نــادي  ويــعــرف 
فــإنــه يــرى أنــنــي قمت بعمل جــيــد. ال أريـــد قول 
أعتقد  بعمل سيئ،  وال  رائــع  بعمل  قمت  إنني 
أنــنــي قــمــت بعمل جــيــد فــي وضـــع صــعــب جــدًا 
داخل النادي«. وأضاف كومان، خالل مشاركته 
في مؤتمر »AK Coaches World« في مدريد: 
»برهن النادي على أنه ال يزال يعاني من وضع 
أنني  تمامًا  الجمهور يعرف  لكن  إلى سابق عهده،  معّقد جــدًا. ربما يعود برشلونة 
بذلت ما في وسعي ألجل النادي، في ظل وضع معقد جدًا وأنني وافقت على أمور 
قبلت  لقد  االقتصادي،  االستقرار  االقتصادي وتحقيق  لتحسني وضعه  النادي  من 
أشياء من النادي ألجله، كاملوافقة على مغادرة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد«. وتابع 
كومان: »لم أفكر في نفسي على اإلطالق، بذلت ما في وسعي دومًا من أجل برشلونة، 
وفي نهاية األمر هناك من يدعمك ومن يقف ضدك«. كذلك أبرز كومان أهمية الرهان 
على الشباب: »ال أدري إذا كنا شجعانًا، لكن لدينا عادة في الدوري الهولندي، حيث 
الــدوري الهولندي ليس األقــوى، كذلك على  يمكنك التعلم كثيرًا إذا كنت العبًا شابًا. 
الشبان، واألندية تعطيك وقتًا وتثق  الالعبني  الكثير من  البدني، لكن هناك  املستوى 
بــك«. هذا ورأى كومان أن األمــر ال يتعلق بالسن، واستشهد بإبراهيموفيتش العب 
أتــم 40 عامًا ولعب معي في  الــذي  إبراهيموفيتش،  إلــى  »انــظــر  قــائــاًل:  الحالي  ميالن 

أياكس. العمر ال يعني شيئًا، فجودة الالعب هي األهم«.

السابق روي هودسون، لكنه لم يقدم مستواه املعهود رفقة 
تشلسي، ليذهب معارا لبيرنلي وأستون فيال وقاسم باشا 
التركي من ثم فريق ريدينغ، الذي قاتل هذا املوسم من أجل 
وكتب  اإلنكليزية.  الثالثة  الــدرجــة  دوري  إلــى  الــنــزول  عــدم 
الــالعــب فــي رســالــة وداعــيــة عبر حسابه فــي »إنستغرام«: 
»انتهت أيامي في تشلسي... من الغريب جدا بالنسبة لي 
والــنــادي والجماهير محبطون جــًدا من  أنــا  أكتب هــذا.  أن 
النتيجة، وال شك في ذلك. اإلصابات، وبعض األخطاء التي 
فيه...  ألعب  لم  الــذي  الوقت  امللعب،  ارتكبتها، ومشاكل في 
قائمة األعذار يمكن أن تكون ال نهاية لها، لكنني ال أريد وال 
أستطيع تغيير ما حدث«. وأضاف الالعب الذي سيصبح 
العبا حرا بعد نهاية عقده مع )البلوز( في يونيو/ حزيران 
لعبت مع  لقد  اإليجابية.  الجوانب  الــقــادم »ســأحــاول رؤيــة 
نجوم رائعني، وتدربت على يد مدربني مميزين، لقد عملت 

مع طاقم المــع، قابلت أناسا رائعني، لقد عشت في أماكن 
جميلة، ووســعــت مــن سجلي كــالعــب«. وتــابــع الــالعــب في 
الواضح  ولكن من  رائعة،  رياضة  القدم هي  »كــرة  رسالته 
ــارت بــشــكــل خـــاطـــئ. أعــتــذر  أنــهــا كـــان خــطــوة تــجــاريــة ســ
األمـــور،  بها  الــتــي ســـارت  الطريقة  عــن  ملشجعي تشلسي 
القميص.  هــذا  فــي  حــاالتــي  بأفضل  أكـــون  أن  أتمنى  كنت 
أتمنى لكم األفضل«. وكان األملاني توماس توخيل، مدرب 
تشلسي، قد قام باستبعاد درينكووتر من حساباته، ولم 
يشارك في أي مباراة خالل املوسم املنتهى 2022-2021. 
املركز  باحتالل  املوسم  منافسات  تشلسي  فريق  وأنهى 
الثالث في جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز برصيد 
املقبل،  املوسم  أوروبــا  أبطال  إلــى دوري  ليتأهل  74 نقطة، 
العالم  كــأس  لقبي  على  بالحصول  الفريق  اكتفى  أن  بعد 

لألندية وكأس السوبر األوروبي في بداية املوسم.

أيوب الحديثي

كـــان دانـــي دريــنــكــووتــر أحـــد الــركــائــز الرئيسية فــي فريق 
ليستر سيتي، الذي حصد لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لــكــرة الـــقـــدم، فـــي مــوســمــه الــتــاريــخــي عـــام 2016، بــقــيــادة 
املــديــر الــفــنــي اإليــطــالــي كــالوديــو رانــيــيــري. وبــعــد موسمه 
االســتــثــنــائــي، انــتــقــل دريــنــكــووتــر )32 عــامــا( مــن ليستر 
سيتي إلى صفوف تشلسي في 2017، ليدعم خط وسط 
»البلوز« في الدقائق األخيرة من سوق االنتقاالت الصيفي، 
األزرق 38 مليون  الــنــادي  الـــذي كلف خــزانــة  الــالعــب  لكن 
يــورو، بعقد ملدة خمس سنوات، خاض تجربة غاب عنها 
النجاح بكل املقاييس، بعد أن خاض الالعب 23 لقاء فقط، 
وذهـــب مــعــارا فــي 4 مناسبات، خــالل 5 مــواســم. وأصبح 
درينكووتر العبا دوليا في عام 2016، بقيادة املدير الفني 

داني درينكووتر

على هامش الحدث

أحد النجوم الذين 
قادوا فريق ليستر 

سيتي إلى حصد 
لقب الدوري 

اإلنكليزي الممتاز، 
قبل أن يخوض 

تجربة غير ناجحة 
رفقة تشلسي

المنتخب 
المصري 
ومنتخب تونس 
من أبرز المرشحين 
لحصد اللقب 
والصورة لنسور 
قرطاج )خالد 
الفيقي/فرانس 
برس(

بدأ االتحاد المصري في تشكيل اللجان الخاصة المنظمة للبطولة لتوفير 
كل سبل الراحة بالنسبة إلى المنتخبات المشاركة، وخوض نسخة قوية ال 
تقل نجاحًا عن بطولة كأس العالم للكبار. وكان االتحاد المصري، أعلن 
في وقت سابق عن تجديد الثقة باإلسباني روبرتو باروندو المدير الفني 
للمنتخب المصري مع عمله مدربًا ألحد األندية األوروبية، على أن يشرف 
رأسها  وعلى  الكبرى،  البطوالت  في  المصري  المنتخب  على  باروندو 

بطولة كأس األمم األفريقية، سعيًا وراء حصد اللقب القاري.

جهوٌد حثيثة

وجه رياضي

 
ّ

االتحاد املصري واملسؤولني على توفير كل
أريــد الحديث  الــحــدث، وكذلك ال  السبل لهذا 
الحالية وهي  للبطولة  تأجيالت سابقة  عن 
لنا«.  قـــرارات صعبة  بمثابة  كانت  تأجيالت 
وتـــابـــع »جـــهـــود االتـــحـــاد األفــريــقــي ونــظــيــره 
الطرفني كانت  البناء بني  املصري والحديث 
بمثابة السبب الرئيسي وراء تنظيم البطولة 

كرة  الــقــارة على صعيد  فــي  األكــبــر  البطولة 
الـــيـــد«. ووعـــد محمد األمـــني رئــيــس االتــحــاد 
املصري لكرة اليد، بتقديم استضافة مميزة 
ورائــعــة ألمــم أفــريــقــيــا، فــي ظــل امــتــالك مصر 
الكبرى،  األحـــداث  االمــكــانــات الستضافة  كــل 
استضافة  اللعبة  آخــرهــا على صعيد  وكــان 
منافسات كــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد فــي يناير 

الخامسة والعشرين التي تشهد مشاركة 14 
دولــة، وهي فرصة الظهار إنها بطولة منبر 
رائع لالعبني ودافع في الفترة املقبلة لشركاء 
جدد ينضمون لنا«. وأضاف »أطالب اإلعالم 
بــتــشــجــيــع الـــالعـــبـــني واملـــنـــتـــخـــبـــات لــتــقــديــم 
أفــضــل مــســتــوى ممكن فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
والحصول على نسخة ال تنسى ألمم أفريقيا 

البطولة في  مــبــاريــات  وقـــال »ســتــقــام   .2021
صالتي الدكتور حسن مصطفى والعاصمة 
اإلداريـــــة الــجــديــدة، وكــلــتــاهــمــا مــن الــصــاالت 
التي شهدت استضافة مباريات كأس العالم 
املــبــاريــات  الحــتــضــان  ومــؤهــلــة  للمنتخبات 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى صــعــيــد الــــبــــطــــوالت الــعــاملــيــة 

وليست فقط القارية«.

الصربي ميهايلو  الظهير األيسر  التعاقد رسميًا مع  البرتغالي عن  أعلن فريق بنفيكا 
وقال  الفرنسي.  مونبلييه  مع  عقده  انتهاء  بعد  مجانية  انتقال  في صفقة  ريستيتش، 
عقد  على  وّقــع  ريستيتش  إن  الرسمي  موقعه  على  نشره  بيان  فــي  البرتغالي  الــنــادي 
الفرنسي في عام  النادي  إلى  الـــ26 سنة  الصربي صاحب  أربعة مواسم. وانضم  مدته 
2019، ولعب قبلها مع سبارتا براغا التشيكي وكراسنودار الروسي وغيرها من األندية 
األوروبية. كما لعب ريستيتش بقميص صربيا 7 مباريات، بما فيها مباريات التصفيات 

املؤهلة إلى كأس العالم وكأس أمم أوروبا ودوري األمم األوروبية.

صورة في خبر

بنفيكا يضُم ريستيتش

Saturday 28 May 2022 Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة
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»دار المعرفة«
مبادرة لجمع وإصالح الكتب المتضررة شمالي سورية

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

فــي  الـــــحـــــرب  طــــــول ســـــنـــــوات  أدى 
ســــوريــــة ومـــــا رافـــقـــهـــا مــــن قــصــف 
ودمـــــــــــار إلــــــــى تــــــراجــــــع االهــــتــــمــــام 
بالكتب وتضرر املكتبات العامة والخاصة 
وتلف وضياع آالف الكتب. ومع بدء تحقيق 
ــائــــرات عــــن ســمــاء  ــيــــاب الــــطــ ــقــــرار وغــ ــتــ االســ
محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سورية 
الثقافية إلى  بشكل ملحوظ، عادت الحركة 
ثقافية  ومــراكــز  وأنــشــأت مكتبات  الواجهة، 
والراغبني  والباحثني  الــقــراءة  ملحبي  تتيح 
باستعارة الكتب الحصول على ما يرغبون 
التي  املشاريع  بشكل مجاني. من بني هــذه 
شهدها الشمال السوري في اآلونة االخيرة 
مبادرة »دار املعرفة« في بلدة أرمناز القريبة 
مــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــتـــركـــيـــة، وعــمــد 
الــقــائــمــون عــلــى جــمــع أكــثــر مـــن ألــــف كــتــاب 
في شتى املجاالت، وإجــراء صيانة بسيطة 
مــكــان عام  فــي  للمتضررة منها، وعــرضــهــا 
كي يتسنى للباحثني والقراء الحصول على 

ما يحتاجون منها من دون عناء.
ــلـــي الـــتـــابـــع  ــلـــس املـــحـ ــيــــس املـــجـ ويــــقــــول رئــ
للمعارضة في بلدة أرمــنــاز فــراس دنــون لـ 
»العربي الجديد« إن الفكرة جاءت انطالقًا 

تستمتعان بالقراءة )العربي الجديد(

مــــن الـــرغـــبـــة بــتــأهــيــل املــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــبــلــدة الــــذي تــعــّرض للقصف والــتــخــريــب 
وجمع وصيانة الكتب التي كانت موجودة 
للقراء  إتاحتها  أجــل  فيه بمكان واحــد مــن 
ــــالن عـــن املــشــروع  والــبــاحــثــني. كــمــا أن اإلعـ
دعا كثيرين للتبرع بما لديهم من كتب ال 
الشباب  لفئة  موجهة  وهــي  يحتاجونها، 
مــن أجــل ترغيبهم بــالــقــراءة وإبــعــادهــم عن 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــي باتت 

 وقتهم من دون فائدة.
ّ

تأخذ جل
يــضــيــف أن الــقــائــمــني عــلــى املـــبـــادرة أجـــروا 
صيانة للكتب املتضررة وأعادوا فرزها على 
الكتب  فهناك  قــســم،  لكل  رفـــوف مخصصة 
األدبـــيـــة والــعــلــمــيــة والــقــصــص والـــروايـــات. 
وبلغ عدد الكتب التي تّم جمعها وترتيبها 
حــتــى اآلن أكــثــر مــن 1200 كــتــاب فــي شتى 
املـــجـــاالت. كــمــا عــمــد املــشــرفــون عــلــى الـــدار 
إلى حفظ وتنسيق الكتب املتضررة بشكل 
كبير وغير الصالحة لالستخدام في مكان 

حتى يصار إلى ترميمها في وقت الحق.
ــّســـر فــــي لــجــنــة حــمــايــة  ــيـ بــــــــدوره، يـــقـــول املـ
ــان لــهــا دور  الــطــفــل بــبــلــدة أرمـــنـــاز الـــتـــي كــ
بتجهيز الدار خالد محمد سالم لـ »العربي 
رت بمساعدة املجلس 

ّ
الجديد«: »اللجنة وف

املحلي جميع اللوجستيات وكان لها دور 

بتجهيز املــكــان والــخــزانــات والــرفــوف ومد 
مــركــز الـــــدار بــالــكــهــربــاء واملـــيـــاه وخــدمــات 
النظافة، وشارك متطوعوها بجميع أعمال 
الــصــيــانــة والــتــجــهــيــز حــتــى االفـــتـــتـــاح إلــى 

جانب مسؤولني في املجلس املحلي«.
وبحسب سالم، فإن االفتتاح شهد مشاركة 
في  والثقافية  التعليمية  الفاعليات  معظم 
البلدة. ونظمت زيارات عدة من قبل تالميذ 
املــــــدارس بــرفــقــة مــدرســيــهــم لــلــتــعــرف على 
ة  الكتب املوجودة وترغيب التالميذ بالقراء
وشرح كيفية العودة إلى املصادر ومراجع 
ــفـــهـــرســـة فــــي الـــــــدار،  ــم املـ ــاجــ ــعــ الـــعـــلـــوم واملــ
ة  الــراغــبــني بزيارتها والــقــراء وأبــلــغ جميع 
وخــصــوصــًا مــن تالميذ املــــدارس مــن أبناء 

البلدة والبلدات املجاورة.
وعـــن عـــودة الــحــركــة الــثــقــافــيــة فــي الشمال 
باملكتبات  املهتم  الباحث  يــقــول  الــســوري، 
عــمــر حــــاج يـــوســـف لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
باملكتبات  كــان غنيًا  الــســوري  الــشــمــال  إن 
قبل انــدالع الــثــورة عــام 2011، لكن ظروف 
الحرب أدت إلــى دمــار وانــدثــار كثير منها 
الورقية،  الكتب  باقتناء  االهتمام  وتراجع 
وخصوصًا مع ظهور األجهزة اإللكترونية 
لكن  ثمنًا،  وأرخـــص  أكثر  كتبًا  توفر  التي 
للباحثني  بالنسبة  الــورقــي  الكتاب  يبقى 

ذا قيمة وأهــمــيــة، عــلــى حــد قــولــه. ويشير 
إلى أنه منذ عام 2020، بــدأت حركة تداول 
الــســوري، وبتنا  الشمال  إلــى  الكتب تعود 
ــتــــي تــبــيــع  ــبـــات الــ ــتـ ــكـ ــرى الـــعـــديـــد مــــن املـ ــ نــ
مدينة  فــي  حكومية  مكتبة  وهــنــاك  الكتب 
إدلــــب. كــمــا شــهــدت املــديــنــة إقــامــة معرض 
لــلــكــتــاب الـــعـــام املـــاضـــي. وبــالــنــســبــة لــريــف 
حــلــب الــشــمــالــي، أنــشــأت املــجــالــس املحلية 
العديد من املكتبات التي تضم آالف الكتب 
الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة واألدبـــيـــة مــنــذ تــراجــع 
ــتـــعـــاد جــبــهــات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وابـ

القتال عن املدن والبلدات.
التي  أبــرز املشاكل  ويقول حــاج يوسف إن 
تـــواجـــه الــبــاحــثــني فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
هـــي غــيــاب أهـــم املـــراجـــع الــتــي كــانــت تــأتــي 
مـــن دمــشــق وحــلــب الــخــاضــعــتــني لسيطرة 
الــنــظــام، وصــعــوبــة طلبها عــبــر اإلنــتــرنــت، 
وعــدم وجــود الكثير منها في تركيا حيث 

يسهل طلبها عبر األقارب واألصدقاء.
وافتتحت منظمة تركية العام املاضي نحو 
400 مكتبة مجانية كل واحــدة منها نحو 
100 كتاب في مدارس مدن الباب وجرابلس 
ــزاز بــريــف حــلــب، كــمــا أقــامــت  ــ وعــفــريــن وأعـ
للكتاب  معرضًا  املحلية  املكتبات  من  عــدد 
ــــب، شـــاركـــت فــيــه دور نشر  فـــي مــديــنــة إدلــ
األصلية  بنسخها  كتبًا  استقدمت  محلية 

من مدن إسطنبول والقاهرة وبيروت.
كما انتشرت في املنطقة العديد من النوادي 
الثقافية، وخصوصًا في مدينة أعزاز قرب 
الــحــدود التركية، وتــضــم وحــدهــا أكــثــر من 
ثـــالث مــكــتــبــات مــنــهــا مكتبة جــامــعــة حلب 
الــتــي تــضــم مئات  الــثــقــافــي  ومكتبة املــركــز 
ــارة  الــكــتــب والــــروايــــات، وأخــــرى تــتــولــى إعـ

وتأجير الكتب بأسعار رمزية.

الشمال السوري كان 
غنيًا باملكتبات قبل 
اندالع الثورة عام 

2011، لكن ظروف 
الحرب أدت إلى دمار 
واندثار كثير منها 
وتراجع االهتمام 

باقتناء الكتب الورقية، 
وخصوصًا مع ظهور 
األجهزة اإللكترونية 

■ ■ ■
افتتحت منظمة تركية 

العام املاضي نحو 
400 مكتبة مجانية 
كل واحدة منها نحو 

100 كتاب في مدارس 
مدن الباب وجرابلس 
وعفرين وأعزاز بريف 
حلب، كما أقامت عدد 
من املكتبات املحلية 
معرضًا للكتاب في 

مدينة إدلب

باختصار

تراجع االهتمام بالكتب والمكتبات في سورية منذ بدء الحرب عام 2011. إال أن االستقرار الذي تشهده محافظة إدلب ساهم 
في إعادة تنشيط الحركة الثقافية

هوامش

رشا عمران

قبل أيام، كنت أجلس مع صديٍق في مكان مفتوح في 
النوادي املصرية، حني دار حديٌث بيننا عن علبة  أحد 
اخ تسّمى »أوف« موجودة على الطاولة التي نجلس 

ّ
بخ

الجسم  على  البشري  لالستخدام  عليها، ومخّصصة 
كطارد للناموس الذي يوجد بكثافة، حيث كنا، وفي كل 
األمكنة املفتوحة، خصوصا في فضل الصيف والحر. 
اخ، وهل 

ّ
كان حديثنا حول التركيبة الكيميائية لهذا البخ

بالعم  طبعا  ا 
ّ
واستعن الجلد،  على  أثــرا سلبيا  سيترك 

د لنا أن املواد 
ّ
»غوغل« لتبيان املعلومة املطلوبة، والذي أك

الكيميائية املستخدمة في البخاخات املشابهة مضّرة، 
فطاملا هي قادرة على طرد وقتل الحشرات فهي حتما 
مضّرة بالبشر، وبرأي »غوغل« أن االعتماد على املواد 
والزيوت الطبيعية هو أفضل وأكثر أمانا، فبدأنا نرش 
املــادة إياها على البعوض أمال في قتله والتخلص من 
وجــــوده.  أخــدنــا الــحــديــث والــحــالــة إلــى ذكــريــات قديمة 
 منا مع البيئة التي قدم منها، فأنا مثال ابنة ريف 

ّ
لكل

جبلي، رغم أن عائلتي انتقلت باكرا إلى املدينة، لكننا 
الــتــي كانت  الــقــريــة  فــي  إجــازاتــنــا وعطلنا  كنا نقضي 
 من الطني، وبجانب البيوت حظيرة 

ً
غالبية بيوتها مبنية

والشجر  الـــزرع  مــع  هــذا  واملــواشــي. وطبعا  للحيوانات 
البيئة،  تفاصيل  والبعوض من  الناموس  من  سيجعل 

يتشارك مع البشر وباقي الكائنات الحياة املساحة. ال 
ر أننا كنا نشتكي من وجود البعوض والناموس 

ّ
أتذك

فــي تلك الــفــتــرة، وال حتى مــن الــحــشــرات الــتــي تتكاثر 
ــر ذات ليلٍة، 

ّ
ــك، أتــذك بــوجــود املـــواشـــي، بــل أكــثــر مــن ذلـ

إحــدى  بيت  فــي  الطفولة،  نهاية  فــي  وكنا  نجتمع،  كنا 
عــّمــاتــي نلعب الـــورق على ضــوء فــانــوس الــكــاز، إذ لم 
تكن الكهرباء قد وصلت بعد إلى قريتنا، حني شاهدت 
عــقــربــا يــمــشــي عــلــى الــحــائــط، بــالــقــرب مــن ظــهــر أخــي 
أبناء  العقرب، وأن أحــد  إلــى  أنني أشــرت  ر 

ّ
أتذك األكبر، 

عمومتي نهض ووضعه في جاروف صغير وأخذه إلى 
الخارج، لم نسأل ماذا فعل به بل تابعنا اللعب، كما لو 
ــر أيضا رؤيتنا األفــاعــي بني 

ّ
أن شيئا لــم يــحــدث. أتــذك

الـــزرع  أو سقوط األفــاعــي الصغيرة علينا من سقف 
البشر عموما مع  الــطــني والــخــشــب، كــان تعامل  غــرفــة 
الكائنات التي تشاركه الحياة تعامال أكثر لطفا وقبوال 
وتسامحا، وكأن املفردات البسيطة التي كانت متوفرة 
للحياة كان فيها من البراح ما يكفي ألن تتعايش جميع 
املتاحة  املساحة  تتشارك  وأن  بموّدة وقبول،  الكائنات 
التعايش  عــلــى  يعتمد  وبــيــولــوجــي  بيئي  نــظــام  ضــمــن 
 معه 

ّ
الحيوي.  لكن ذلــك سرعان ما بــدأ يختفي لتحل

قسوة بشرية واستعالء على باقي الكائنات، بدأت هذه 
القسوة مع دخول الحضارة والحداثة إلى حياة البشر، 
الــكــهــربــاء والــطــرق املــعــّبــدة واألســمــنــت والــحــديــد لبناء 

الكائنات، كمن  باقي  البشر عن  منازل مصمتة تعزل 
يبني جــدار فصل عنصري بينه وبــني اآلخــريــن. هذا 
التطور) الحضاري( عّزز إحساس امللكية لدى البشر، 
بــامــتــالِكــه مــا يستفيد مــنــه دونـــا عــن بــاقــي الــكــائــنــات 
األخرى، بامتالكه ما يجعله يرى »عظمته« أمام تواضع 
ومفرداتها،  القوة  عناصر  وبامتالكه  الكائنات،  باقي 
ــتــوازن البيئي  وهــي املــعــادلــة الــتــي غــّيــرت مــن مــعــادلــة ال
األرض سليما وصالحا  كوكب  على  للحفاظ  الــالزمــة 
لــلــعــيــش. إحـــســـاس املــلــكــيــة املــتــنــامــي أنـــهـــى مــســاحــة 
لم  األخـــرى،  واملخلوقات  البشر  بــني  والتعايش  القبول 
ــارت الـــزواحـــف أعـــداءنـــا،  نــعــد نحتمل الــحــشــرات، وصــ

أماكن  املــواشــي فأبعدناها عــن  رائــحــة  ولــم نعد نطيق 
عيشنا، وكأننا مع استبدال مفردات الطبيعة التي كنا 
نصنع منها بيوتنا: الطني والخشب والقش، بمنتجات 
حــضــريــة حــديــثــة بــنــيــنــا فــيــهــا بــيــوتــا كــبــيــرة وواســعــة 
وعالية، ضاقت مساحة القبول واملوّدة لباقي املخلوقات 
داخلنا، كما ضاقت مساحة االمتنان، وصرنا نطالب 
باملزيد الذي يعّزز تفوقنا وقوتنا، ويمعن في كراهيتنا 
واســتــعــالئــنــا عــلــى بــاقــي املــخــلــوقــات والــكــائــنــات، حتى 
ا 

ّ
وصلنا إلى استعالء بعضنا على بعض أيضا، فأمعن

فــي الــحــروب والــصــراعــات واستعراضات الــقــوة، حتى 
أصبح كوكب األرض مريضا، وشيئا فشيئا بدأ يفقد 
أفتح علبة  للعيش فيه. قلت لصديقي، وأنا  صالحيته 
»األوف«، ألطرد الناموس عن جلدي: تخّيل أن يخترعوا 
وقتلهم  الــبــشــر  لــطــرد  املــفــعــول  »أوف« ســريــع  بــخــاخ 
خـــالل ثــــوان، كـــــأن تــكــون جــالــســا مــع أحـــد مـــا، ويسلك 
اخ وتصّوبها إليه، 

ّ
سلوكا ال يعجبك، فتفتح علبة البخ

بكل عجرفتنا  اآلن  نفعله  مــا  هــذا  مــبــاشــرة.  فيختفي 
 

ّ
ــفــارق فــقــط أن الــكــائــن الــبــشــري هــش مــع الــحــشــرات. ال

ــم جــبــروتــه. يــمــكــن أن يــفــنــى بــســهــولــة، بينما هــذه  رغـ
بذكاء  الحيوي  جهازها  يتمتع  الصغر  بالغة  الكائنات 
نادر، يجعله مقاوما لكل أنواع الفناء واالنقراض. وفي 
النهاية، سوف ترث هذه الكائنات الكوكب الذي ندّمره 

نحن، وربما ستعيد إحياءه على طريقتها الخاصة.

بّخاخ لقتل البشر

وأخيرًا

إحساس الملكية المتنامي أنهى 
مساحة القبول والتعايش بين 

البشر والمخلوقات األخرى، لم 
نعد نحتمل الحشرات، وصارت 

الزواحف أعداءنا

السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة
Saturday 28 May 2022
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