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كورونا: عقار أميركي يثبت فاعليته ضد »أوميكرون«
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في العدد

العراق

تقلصت مساحات األراضي الزراعية في اليمن  )عيسى أحمد/فرانس برس(

ــلـــنـــت شــــركــــة »مــــيــــرك آنـــــد كـــــو« وشــريــكــتــهــا  أعـ
»ريدجباك بيوثيرابيوتكس« األميركيتان أن ست 
دراســات مخبرية أظهرت أن عقارهما التجريبي 
»أوميكرون«  املتحور  »مولنوبيرافير« فّعال ضد 
مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وقــيــمــت البيانات 
من  وغيرها  »مولنوبيرافير«  كبسوالت  فعالية 
الــعــاجــات املـــضـــادة لــلــفــيــروســات فـــي الــتــصــدي 
ــا، وقــالــت  لــلــمــتــحــورات املــثــيــرة للقلق مــن كـــورونـ
لم تختبرا بعد »مولنوبيرافير«  الشركتان إنهما 
في مواجهة أوميكرون في دراسات على البشر. 
املتحدة  بالواليات  املعنية  السلطات  أن  إلى  يشار 

أجازت استخدام »مولنوبيرافير« وأقراص أخرى 
ــة األمــيــركــيــة  مـــن إنـــتـــاج شــركــة »فــــايــــزر« لـــأدويـ
ــانـــون األول املـــاضـــي، ويــعــتــبــر  فـــي ديــســمــبــر/ كـ
ملواجهة  األساسية  الوسائل  من  العاجان  هــذان 
فيروس  مفاجئًا، وصل  بدا  وفيما  »أوميكرون«. 
كورونا الجديد إلى أرخبيل كيريباتي النائي في 
املحيط الهادئ، األمر الذي دفع الحكومة إلى إعان 
»وضــــع الـــكـــارثـــة«. وارتـــفـــع عـــدد الـــحـــاالت األولــيــة 
اإليجابية من 36 حالة إلى 181 حالة بحلول يوم 
أمس. وحني بدأ فيروس كورونا الجديد بالتفشي 
في جميع أنحاء العالم، أغلق األرخبيل حدوده ملدة 

عامني، إال أنه أعاد فتحها خال الشهر الجاري. 
»أوكــانــد«  جامعة  فــي  اللقاحات  خبيرة  وتــقــول 
في نيوزيلندا هيلني بيتوسيس هاريس: »بشكل 
عام، هذا أمر ال مفر منه. ستصل العدوى إلى كل 
الوقت  العالم. إنها مسألة شــراء  ركــن من أركــان 

الكافي لاستعداد«.
الهندية دلهي  العاصمة  من جهة أخــرى، رفعت 
حظر التجول في عطلة نهاية األسبوع وسمحت 
ــــواق بــعــد انخفاض  بــإعــادة فــتــح املــطــاعــم واألسـ
بكوفيد-19.  الجديدة  اإلصابات  عدد  في  كبير 
وأعلن ممثل الحكومة االتحادية في دلهي أنيل 

بــايــجــال أنـــه بــمــوجــب األوامــــر الــجــديــدة، ستظل 
 وستبقى 

ً
لــيــا الــتــجــول  لحظر  املــديــنــة خاضعة 

والحانات  للمطاعم  وسيسمح  مغلقة.  املــدارس 
ودور الــســيــنــمــا بــالــعــمــل بــســعــة تــصــل إلـــى 50 
إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الصحة األملاني  في املائة. 
كــــارل الوتـــربـــاخ )الــــصــــورة( أن الــتــزايــد الــحــاد 
في أعــداد اإلصــابــات بفيروس كــورونــا الجديد 
أومــيــكــرون، ما زال  املــدفــوع بمتحور  أملانيا  في 
العدوى  أرقــام  الرغم من  السيطرة« على  »تحت 

القياسية الجديدة.  
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس( 
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أمس  الدولي،  بغداد  مطار  استهداف  جاء 
أثار  والذي  كاتيوشا،  صواريخ  بستة  الجمعة، 
االنسداد  من  حالة  ظل  في  واسعة،  إدانــات 

السياسي يعيشها العراق، ال سيما على صعيد 
مكانه  يراوح  الذي  الحكومة،  تشكيل  ملف 
التنسيقي«،  و»اإلطـــار  الــصــدري«  »التيار  بين 

لمقتدى  األخيرة  الزيارة  فشل  بعد  خصوصًا 
بإحداث أي خرق. فبعدما  إلى بغداد  الصدر 
في  أطراف  بين  حوارات  تجري  أن  مقررًا  كان 

من  األخير  غادر  والصدر،  التنسيقي«  »اإلطــار 
كل  مواصلة  وسط  لقاءات،  أي  عقد  دون 

طرف التشبث بشروطه

بغداد ــ عادل النواب

ــار  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــ ـــيـ لــــــم تـــثـــمـــر زيـــــــــــارة زعــ
ــتــــدى الـــــصـــــدر إلــــى  ــقــ الـــــــصـــــــدري« مــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد عـــن أي 
اتفاق مع املعسكر السياسي الحليف إليران، 
»اإلطـــار  ــذي يــنــضــوي ضــمــن مــا يــعــرف بــــ والــ
التنسيقي«، ويتزعمه رئيس الوزراء األسبق 
نــوري املــالــكــي. يأتي ذلــك فــي وقــت تتصاعد 
املـــخـــاوف مــن أن يـــؤدي االنـــغـــاق السياسي 
فــي الــبــاد إلـــى مــزيــد مــن التصعيد األمــنــي، 
بــعــد اســتــهــداف مــطــار بــغــداد الـــدولـــي بستة 
صــواريــخ كــاتــيــوشــا أمـــس الــجــمــعــة، تسببت 
بخسائر مادية فادحة في أجــزاء من املطار، 
الكاظمي  الــــوزراء مصطفى  رئــيــس  وحــديــث 
عن أن الهجوم يأتي في سياق االستهدافات 
للمنشآت  املسّيرة  الطائرات  أو  بالصواريخ 
العراقية،  للدولة  التابعة  املدنية والعسكرية 
ومقار األحزاب السياسية في الفترة األخيرة.

قصف مطار بغداد
واســتــيــقــظــت الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد فـــجـــر أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى ســلــســلــة انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة 
أنها ناجمة عن  الكرخ، تبني  بجانب منطقة 
ــار بـــغـــداد  قـــصـــف صــــاروخــــي اســـتـــهـــدف مـــطـ
الـــدولـــي غــربــي الــعــاصــمــة. وتــســبــب الــهــجــوم 
 
ً
الـــذي طـــاول الــجــزء املــدنــي مــن املــطــار، فضا
عن الجزء العسكري حيث »قاعدة فيكتوريا« 
التي يقيم فيها العشرات من قوات التحالف 
ــاولـــت خــصــوصــا  ـــدة، طـ ــي، بــــأضــــرار عــ ــدولــ الــ
طــائــرتــني مــدنــيــتــني وأجـــهـــزة رصـــد ومــاحــة 
جوية. وأعلنت خلية اإلعام األمني التابعة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، عـــن »الــتــوصــل 
املــطــار،  إلــى خــيــوط مهمة« حــول مستهدفي 
مــعــتــبــرة أن هـــذا االســتــهــداف »فــعــل إرهــابــي 
الــدور  إلــى تقويض جهود اســتــعــادة  يسعى 
اإلقليمي للعراق«. وذكر بيان للخلية، نقلته 
»عصابات  أن  )واع(،  العراقية  األنــبــاء  وكالة 
الـــادولـــة اإلرهــابــيــة أقــدمــت عــلــى اســتــهــداف 
مطار بغداد الدولي فجر اليوم )أمس( بستة 
صـــواريـــخ مـــن نــــوع كــاتــيــوشــا، فـــي مــحــاولــة 
ــار إلـــى أن  ــ الســتــهــداف مـــقـــدرات الــبــلــد«. وأشـ

ــلـــى مــــكــــان انـــتـــظـــار  ــــخ ســـقـــطـــت عـ ــــواريـ ــــصـ »الـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة، مــا  ــويـ طــــائــــرات الـــخـــطـــوط الـــجـ
أدى إلـــى أضــــرار بــطــائــرتــني كــانــتــا جاثمتني 
ــذا  ــ ــيــــان أن »هـ ــبــ عـــلـــى املـــــــــــدرج«. وأضـــــــــاف الــ
إلــى تقويض الجهد  الفعل اإلرهــابــي يسعى 
الـــحـــكـــومـــي فــــي اســـتـــعـــادة الـــــــدور اإلقــلــيــمــي 
لـــلـــعـــراق، وإعــــاقــــة نـــشـــاط جـــهـــود الــخــطــوط 
الــجــويــة الــعــراقــيــة فــي أن تــكــون فــي الطليعة 
بمجال النقل واملاحة الجوية«. ولفت البيان 
إلــى أنــه »فــور حصول هــذا العمل اإلرهــابــي، 
في  واالستخبارية  األمنية  األجــهــزة  شرعت 
ــا، وعـــثـــرت عــلــى ثـــاثـــة صـــواريـــخ  ــهــ اتــ ــراء إجــ
أبــو غريب،  داخــل منصة لإلطاق في قضاء 
قرب أحد املنازل، وتمكنت مفارز املعالجة من 
التوصل  تــم  »كــمــا  إبــطــال مفعولها«. وتــابــع 
إلى خيوط مهمة حول الجناة بهدف القبض 
الازمة  القانونية  اإلجــراءات  عليهم واتخاذ 
قامت  حــني  فــي  لــلــعــدالــة،  وتقديمهم  بحقهم 
ــارز األدلـــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة بـــرفـــع الــبــصــمــات  ــفــ مــ

والتحرز على املبارز الجرمية«.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
»استهداف  أن  بــيــان،  فــي  الكاظمي،  مصطفى 
مطار بغداد، يمثل محاولة جديدة لتقويض 
ســمــعــة الـــعـــراق، وتــعــريــض مــعــايــيــر الــطــيــران 
الـــدولـــي لــلــمــطــارات الــعــراقــيــة لــلــخــطــر، ونشر 
أجــواء من الشكوك حول األمــن الداخلي، كون 
ــغــــداد الــــدولــــي هــــو إحــــــدى واجـــهـــات  مـــطـــار بــ
الـــــــبـــــــاد«. وأشــــــــــار إلـــــــى أن »هـــــــــذه الــعــمــلــيــة 
امــــتــــدادًا لسلسلة  تـــأتـــي  الــــغــــادرة  ــة  ــيـ ــابـ اإلرهـ
مــن االســتــهــدافــات بــالــصــواريــخ أو الــطــائــرات 
املسّيرة للمنشآت املدنية والعسكرية التابعة 
السياسية،  األحـــزاب  ومــقــار  العراقية،  للدولة 

وتــعــبــر عــن مـــحـــاوالت مــحــمــومــة لــكــســر هيبة 
الادولة،  أمام قوى  الدولة والقانون والنظام 
ــازات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــ ــجـ ــ ــقـــويـــض إنـ وتـ
وفيما  الشعب«.  بمصالح  والطعن  العراقية، 
»رد حـــاســـم« لــلــقــوى األمــنــيــة  »عــلــى  ـــ ــ تــوعــد بـ
التي تقف  الخطيرة  العمليات  النوع من  هــذا 
خلفها أجــنــدات ال تــريــد لــلــعــراق خــيــرًا«، دعــا 
الكاظمي »جميع القوى واألحزاب، والتيارات 

التعبير  إلى  السياسية، والفعاليات املختلفة 
والواضحة  الصريحة  وإدانــتــهــا  رفضها  عــن 
لهذا الهجوم الخطير، ودعم قواتنا األمنية في 
عملياتها ضد مطلقي الصواريخ«، مضيفا أن 
»الــصــمــت عــلــى هـــذا الــنــوع مــن االســتــهــدافــات 
لهم«.  غطاء سياسيا  يعدونه  املجرمون  بــات 
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة في 
الــعــراق )يــونــامــي( عــن قلقها جـــّراء استهداف 
مــطــار بـــغـــداد بــالــصــواريــخ. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
الــعــمــيــق إزاء املــوجــة  إنــهــا »تــعــرب عــن قلقها 
التي تستهدف مكاتب  الهجمات  الحالية من 
في  والشركات  واملساكن  السياسية  األحـــزاب 
ــعـــراق، وآخـــرهـــا الــهــجــوم الــصــاروخــي على  الـ
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي«. وأضـــافـــت أنـــه »يجب 
بــاإلدانــة،  عــلــى جميع املعنيني عـــدم االكــتــفــاء 
والــتــحــرك الـــفـــوري الكــتــشــاف مـــن يــقــف خلف 
تلك الهجمات، وفي الوقت ذاته يجب تكثيف 

الحوار من أجل تجاوز أي خاف سياسي«.

ال لقاءات بين الصدر 
و»اإلطار التنسيقي«

ويأتي التصعيد األمني بعدما كان الصدر قد 

غادر بغداد، مساء أول من أمس الخميس، من 
دون أن يلتقي بأي من قيادات وممثلي قوى 
»اإلطار التنسيقي«، على الرغم من تصريحات 
عّولت  بــغــداد،  فــي  لــقــيــادات سياسية  سابقة 
إلى تفاهمات  التوصل  الزيارة من أجل  على 

ــان  مـــشـــتـــركـــة تــنــهــي األزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة. وكــ
مقربون من »التيار الصدري« قد اعتبروا أن 
زيــارة الصدر، الــذي كان قد وصل إلى بغداد 
ــالــــة مـــوجـــهـــة لــلــقــوى  ــاء املــــاضــــي، رســ ــ ــعـ ــ األربـ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، بــرغــبــتــه فـــي تغليب 
املصالحة والــخــروج مــن بــغــداد بنتائج. لكن 
أيـــا مــن ذلـــك لــم يتحقق، إذ غـــادر الــصــدر من 
السياسية  الــقــيــادات  بــأي مــن  أن يلتقي  دون 
الــشــيــعــيــة فــــي الــــبــــاد، واخـــتـــتـــم زيــــارتــــه مــن 
ــداد بــشــكــل  ــ ــغـ ــ مـــديـــنـــة الـــكـــاظـــمـــيـــة شـــمـــالـــي بـ
قــال مصدر مقرب من  السياق،  مفاجئ. وفــي 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
»ألقت  إلــى بغداد  الصدر  زيــارة  إن  الجديد«، 
وكانت  الشيعية،  الــقــوى  باقي  بملعب  الــكــرة 
أســاســا مــن أجـــل إعــطــاء فــرصــة لبعض قــوى 
معه  والــتــفــاوض  للتحاور  التنسيقي  اإلطـــار 
للدخول في كتلة واحدة وتشكيل حكومة، مع 
اإلبــقــاء على شــرط عــزل املالكي عنها«. وأكــد 
املــصــدر أن »الــصــدر خــال زيــارتــه بــغــداد، لم 
يتلق أي اتــصــال مــن قــادة اإلطـــار التنسيقي، 
بل كانت هناك تغريدات من قبل بعض قادة 
اإلطار )نوري املالكي، قيس الخزعلي(، أثارت 
امــتــعــاض الـــصـــدر، خــصــوصــا أنــهــا أكــــدت أن 
اإلطار ما زال يرفض عزل املالكي، ولذلك قرر 
النجف«.  إلــى  الرجوع  مفاجئ  الصدر بشكل 
وشرح املصدر نفسه املوقف السياسي حتى 
ظهر أمس الجمعة بالقول إنه »حتى اللحظة، 
ال توجد أي اتصاالت أو حوارات مباشرة بني 

التيار الصدري واإلطار التنسيقي«.
مـــن جــهــتــه، وفــــي أول مـــوقـــف لـــه بــعــد فشل 
أن يجمعه  يفترض  كــان  الــذي  اللقاء  انعقاد 
وبقية قــيــادات قــوى »اإلطـــار التنسيقي« مع 
ــا زعــيــم تــحــالــف »الــفــتــح« هــادي  الـــصـــدر، دعـ
الــــعــــامــــري، أمـــــــس، الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
الـــتـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
فــي تسجيل  املــقــبــلــة، وحــــذر  املــرحــلــة  وإدارة 
صــوتــي مـــن »احـــتـــمـــال الـــوصـــول إلــــى طــريــق 
مـــســـدود يــكــون الــشــعــب هـــو الــخــاســر األكــبــر 
الــقــوى السياسية  الــعــامــري  فــيــه«. وخــاطــب 
ــنـــاد يـــجـــب أن يــنــتــهــي«،  بـــالـــقـــول: »هــــــذا الـــعـ
ــلـــحـــة الــــــعــــــراق فــي  »وضــــــع مـــصـ مـــطـــالـــبـــا بـــــــ
املصالح  وراء  الجري  عن  واالبتعاد  املقدمة، 
ــه ال يــعــارض  ــال الـــعـــامـــري إنــ ــ الـــخـــاصـــة«. وقـ
إلى  تــؤدي  وطنية،  أغلبية  حكومة  »تشكيل 
ــزاب فــي املــــواالة، وجــزء  وجـــود جــزء مــن األحــ

آخــر فــي املــعــارضــة«، لكنه تــابــع »أمـــا أن يتم 
االتــفــاق عــلــى اســتــثــنــاء طـــرف شيعي واحـــد، 

فهذا ال نقبل به«، في إشارة إلى املالكي.
من جهته، قال القيادي في »التيار الصدري«، 
ريــــاض املـــســـعـــودي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن »هناك ائتاف قــوي يضم ثاثة 
أطــراف هي التي تملك الرقم األكبر تحت قبة 
مجلس النواب، وهي؛ الكتلة الصدرية، الحزب 
السيادة  وتحالف  الكردستاني،  الديمقراطي 
)يتألف من كتلتي عزم وتــقــدم(«. وشــدد على 
أن »هذه األطراف قادرة على تشكيل الحكومة 
بـــمـــفـــردهـــا ومـــنـــح أغــلــبــيــة أصـــــــوات الـــبـــرملـــان 
الــــوزراء،  ملــرشــح رئــاســة الجمهورية ورئــاســة 
الـــوزاريـــة، من  إلــى مرشحي الحقائب  إضــافــة 
ــتــــدرك املــســعــودي  دون الــحــاجــة ألحـــــد«. واســ
التيار الصدري ال يريد شق صف أحد  »لكن 
إطاقا، وفتح الباب ملن يريد بأن يكون ضمن 
مـــشـــروع الــتــيــار الـــصـــدري بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
أمــام  الــبــاب فتح  هــذا  أغلبية وطــنــيــة. وطبعا 
جــهــات مــحــددة. وفــي حــال رفــضــت، فمشروع 
مــاٍض«. وتطرح تصريحات  األغلبية  حكومة 
املــســعــودي ســيــنــاريــو غــيــر مــســبــوق بالنسبة 
ــغـــزو  ــد الـ ــعـ ــة الـــعـــراقـــيـــة بـ ــكـــومـ لــتــشــكــيــل الـــحـ
الذهاب  إمكانية  ويتضمن  للعراق.  األميركي 
بني  اتــفــاق سياسي مسبق  دون  مــن  للبرملان 
القوى السياسية النافذة في الباد، وتحكيم 
ــــل مــجــلــس الـــنـــواب أيــضــا،  لــغــة األغــلــبــيــة داخـ

وليس لغة االتفاق.
ــادي فـــــي »اإلطـــــــــار  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل، قـــــــال الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
مع  فــي حــديــث  الــفــتــاوي،  التنسيقي«، علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »قــــوى اإلطـــــار حتى 
ــلـــحـــظـــة، تــــرفــــض ذهـــــــاب أجــــــــزاء مـــنـــهـــا مــع  الـ
نحن  بل  الحكومة،  لتشكيل  الصدري  التيار 
مــصــرون على الــذهــاب بكل أطــرافــنــا، أو أخذ 
العملية  ملقاطعة  نذهب  وقــد  املعارضة،  دور 
التيار  رفـــض  حـــال  فــي  بــالــكــامــل،  السياسية 
ــار معه  ــ ــراف اإلطــ ــ الــــصــــدري مـــشـــاركـــة كـــل أطــ
بتشكيل الحكومة«. وأضاف أن »قوى اإلطار 
إجـــراء  الــصــدر  مــن  تنتظر  كــانــت  التنسيقي 
اتــصــاالت معها بعد زيــارتــه بــغــداد، من أجل 
إكـــمـــال الـــتـــفـــاوض، لــكــنــه لـــم يــتــصــل، كــمــا أن 
ــح أن  ــ ــار لـــم تــتــصــل بــــه«. وأوضـ ــ ــيـــادات اإلطـ قـ
ــدم حــصــول اجــتــمــاعــات، ال يــعــنــي نهاية  »عــ
التفاوض، بل هناك وقت كاٍف إلجراء الحوار، 
وهناك نية لعقد جوالت جديدة للحوار خال 
الــســاعــات املــقــبــلــة«. فــي الــســيــاق، قـــال املحلل 
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »الصدر أراد 
التواصل مع األطراف الصديقة له في اإلطار 
التنسيقي خال زيارته إلى بغداد، لكنه وجد 
هــذه األطـــراف مــا زالــت مصرة على موقفها، 
الشريفي عن  وعّبر  باملالكي«.  التمسك  وهو 
ــور ذاهــبــة نــحــو االعــتــمــاد  اعــتــقــاده بـــأن »األمــ
الصدري،  التيار  بني  الثاثي  التحالف  على 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف 
ــادة، وهــــــــذا يـــعـــنـــي تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــدر«. ولـــفـــت إلـــى  أغــلــبــيــة كـــمـــا يـــريـــدهـــا الـــــصـ
أي  مــن  الحكومة خالية  »بــذلــك، ستكون  أنــه 
طرف سياسي شيعي، غير التيار الصدري، 
وبصراحة هذا األمــر ال يريده الصدر أيضا، 
فــهــو ال يــريــد أن يتحمل املــســؤولــيــة لــوحــده 

خال املرحلة املقبلة«. 

استنفار أمني في بغداد 
عقب استهداف المطار 

)أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

ال ُيعير رئيس حكومة االحتالل، 
نفتالي بينت، كما اتضح من 

مقابالته أمس الجمعة مع خمس 
صحف إسرائيلية، أي أهمية للسلطة 

الفلسطينية وقادتها، وال للقاءاتهم 
مع وزراء في حكومته، مهما كانت 

مناصبهم عالية، كلقاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مع وزير 
األمن اإلسرائيلي بني غانتس، ولقاء 

رئيس هيئة الشؤون املدنية حسني 
الشيخ مع وزير الخارجية يئير لبيد. 

فهو يحشر هذه اللقاءات، في ما 
توافق عليه مع الوزيرين اإلسرائيليني 

في الخطوط العريضة عند تشكيل 
»اإلبقاء على الوضع  الحكومة بـ

القائم« شعارًا، وتكثيف االستيطان 
. والواقع أّن أهم ما 

ً
على األرض فعال

نطق به بينت، بما يخص الشعب 
الفلسطيني ومن هم على رأسه 

والذين يفترض أنهم يقودون هذا 
الشعب، هو توضيحه بما ال يترك 

 للشك مهما كان صغيرًا، ولو 
ً
مجاال

أحب بعض الفلسطينيني أن يسموه 
بارقة أمل أو نقطة ضوء، هو تأكيده 
على أن غانتس ولبيد غير مخولني 

الخوض في قضايا سياسية ومسار 
سياسي مع الفلسطينيني. وبالتالي، 

فإنه ما دامت لقاءاتهما ال تخوض في 
هذا األمر، فهي غير ضارة، بل مفيدة 

إذا كانت تعزز التعاون االقتصادي 
والتبادل التجاري مع الفلسطينيني. 
وما يهمنا في هذا، التأكيد أن بينت 

يسحب عمليًا البساط من تحت 
أقدام قادة السلطة الفلسطينية؛ سواء 
لهم الرئيس محمود عباس، أو من 

ّ
مث

يرجون أن يخلفوه في املنصب، مثل 
حسني الشيخ. حاول األخيران تبرير 

لقاءاتهما األخيرة في »قلب إسرائيل«، 
بالتأكيد على وجوب »لجم« 

املستوطنني، وخلق أفق سياسي. لكن 
عيد األمور إلى 

ُ
تصريحات بينت ت

وضح أن دولة االحتالل 
ُ
نصابها، وت

ليست في وارد إطالق عملية تسوية 
سياسية مع الفلسطينيني ما دام 

بينت على رأسها، أو حتى في حال 
تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبني لبيد. 
فقد أكد بينت أن أي محاولة للذهاب 
التفاق »أوسلو جديد«، ستؤدي إلى 

سقوط الحكومة.
يفترض أن تؤدي هذه التصريحات 

بمن يقودون املركبة الفلسطينية، 
إلى وقف الهرولة املهينة إلى منزلي 

وزيري األمن والخارجية اإلسرائيليني، 
ما دام اتضح أن مفاتيح الحل ليست 

ني إدارة 
َ
معهما، و»أنهما غير مخّول

مباحثات سياسية مع الطرف 
الفلسطيني«. وكذلك وقف استجداء 

»املساعدات املالية« املمزوج بالقلق 
على انهيار التنسيق األمني وانهيار 

السلطة، وإعمال التفكير بمشروع 
مقاومة وتحرر حقيقي، يليق بالشعب 

الفلسطيني، يبدأ بتوجيه الجهود 
لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق 

.
ً
املصالحة الفلسطينية أوال

خبراء عسكريون مصريون في جنوب اليمنهجوم غويران: »قسد« مطالبة بأجوبة

االنسداد 
السياسي يترجم 

تصعيدًا أمنيًا

الحدث

عماد كركص

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن إعـــــــــان »قـــــــــــوات ســــوريــــة 
الديمقراطية« )قسد(، ليل األربعاء الخميس 
املاضي، عن سيطرتها على الوضع في سجن 
أن  إال  الحسكة،  فــي  غــويــران  بحي  الصناعة 
الــــواردة مــن محيط السجن، وحتى  األخــبــار 
داخله، تفيد بتجدد املواجهات بني مسلحني 

من تنظيم »داعش« ومقاتلي »قسد«.
وبعد أســبــوع كامل مــن املــواجــهــات الحامية 
فـــي حـــي غـــويـــران بــالــحــســكــة والـــتـــي تــقــتــرب 
أمــام  مــطــروحــة  األســئــلــة  مــن نهايتها، تبقى 
ــد«، وحـــتـــى حــلــيــفــهــا األمـــيـــركـــي، حــول  ــســ »قــ
الــثــغــرات األمــنــيــة الــتــي أدت إلـــى هـــذا الــخــرق 
برغم  الــهــجــوم،  مــع  التعامل  وكيفية  الكبير، 
اإلمكانات الكبيرة التي استخدمتها »قسد«، 
ــــك عــن  ــبـــل ذلـ ــركـــي، ملـــواجـــهـــتـــه، وقـ ــيـ بـــدعـــم أمـ

الهشاشة األمنية على صعيد املعلومات.
ــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  ــعـ كـــمـــا أن املـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، وتـــفـــيـــد بــتــمــكــن عـــدد 
ــادة »داعــــــش«، الـــذيـــن كــانــوا  ــ مـــن عــنــاصــر وقـ
مـــحـــتـــجـــزيـــن داخـــــــل ســـجـــن الــــصــــنــــاعــــة، مــن 
الــفــرار بــاتــجــاه الــبــاديــة الــســوريــة، والــحــدود 
العراقية - السورية، تفتح الباب حول سؤال 
ــــؤالء، وإمــكــانــيــة تــحــركــهــم في  عـــن مــصــيــر هـ
املرحلة املقبلة لشن عمليات أخرى على غرار 
غـــويـــران. وإن كـــان هـــدف »داعـــــش« مــن وراء 
الــعــمــلــيــة تــحــريــر ســجــنــائــه ومــحــتــجــزيــه من 
السجن، ليكون لديه العامل البشري الكافي 
لتحقيق الــتــوســع والــتــمــدد الــجــغــرافــي، فــإن 
أنباء هروب بعض القادة والعناصر توحي 
بأن التنظيم قد حقق جزءًا مقبواًل من أهدافه 

من العملية األخيرة.
وقــــال مــحــمــود حــبــيــب، قــائــد »لـــــواء الــشــمــال 
»قـــســـد«، فـــي حــديــث  الــديــمــقــراطــي« الــتــابــع لــــ
الشرعية،  »السياسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الــســاحــة الــيــمــنــيــة، فــي الــوقــت الــراهــن، 
امليداني  املستويني  على  متسارعة  تــطــورات 
والــســيــاســي فـــي ضـــوء الــتــقــاطــعــات الــدولــيــة، 
ــع  ــلــــى وقــ ــرًا عــ ــ ــيــ ــ ــد األزمـــــــــــة أخــ ــاعــ وســـــــط تــــصــ
اســتــهــداف الــحــوثــيــني لـــأراضـــي اإلمـــاراتـــيـــة، 
ومــواصــلــتــهــم قــصــف األراضـــــــي الــســعــوديــة. 
يأتي هذا فيما لم تفلح قنوات االتصال غير 
ــريــــاض وأبـــوظـــبـــي وطـــهـــران،  املــعــلــنــة، بـــني الــ
فـــي وقــــف اســـتـــهـــداف أراضــــــي الـــدولـــتـــني، من 
جـــانـــب جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــني(، 
والـــتـــي تــعــد أحــــد أذرع الــنــظــام اإليــــرانــــي في 
املنطقة، وفقا لتوصيف السعودية واإلمارات. 
»العربي  لـ تحدثت  خــاصــة،  مــصــادر  وكشفت 
الــجــديــد«، عــن تــطــورات مفاجئة فــي التعاطي 
املـــصـــري مـــع املــشــهــد الــيــمــنــي أخـــيـــرًا. وقــالــت 
إن »خـــبـــراء عــســكــريــني مــصــريــني وصــلــوا إلــى 
اليمن، وتحديدًا الجنوب، خال األيام القليلة 
التي  الحوثية  الهجمات  أعقاب  في  املاضية، 
اســتــهــدفــت أبــوظــبــي ودبـــــي، بــهــدف مــراجــعــة 
خطط القوات التابعة لتحالف دعم الشرعية«.

وأوضــحــت املــصــادر أن »املــجــمــوعــة، املكونة 
من سبعة خبراء عسكريني مصريني رفيعي 
املــــســــتــــوى، يــــوجــــدون فــــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
املـــيـــدانـــيـــة، أللـــويـــة الــعــمــالــقــة، الـــتـــي خــاضــت 
معارك ضارية أخيرًا ضد املقاتلني الحوثيني 

أدت إلخراجهم من محافظة شبوة«.
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أنه »على الرغم 
تحمل  أنها  إال  املصرية،  الخطوة  رمزية  من 
رسائل للحوثيني، بعد تهديد األمن املاحي 
املندب، في أعقاب اختطاف  في مضيق باب 
ــرب الـــحـــديـــدة«.  ــدى الــســفــن اإلمـــاراتـــيـــة قــ ــ إحـ
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن »مــــن بـــني املــهــام 
املوكلة للخبراء العسكريني املصريني تجهيز 
خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات 

بعمليات تخريبية من دون تفاصيل واضحة 
أو ثابتة يمكن البناء عليها«. وأشــار إلى أن 
لإلرهابيني  الحسكة محاولة  فــي  »مــا حــدث 
إلحــــداث فــوضــى وجـــر املنطقة إلـــى الــخــراب. 
وما زلنا نعتقد أن تركيا تقف خلف الهجمة«. 
وقـــال: »أمــا كيف استطاعت هــذه الجماعات 
الـــوصـــول إلـــى ســجــن الــحــســكــة، فـــأقـــول إنــهــا 
ونيويورك  واشنطن  إلــى  قــد وصــلــت سابقا 
وبــرلــني ورومــــا وبـــاريـــس، ولـــدى هـــذه الـــدول 
ــــاف: »لـــم يــكــن أحــد  ــــن«، وأضـ كــل مــعــايــيــر األمـ
مــن رفــاقــنــا مــخــتــرق، وقـــد ضــحــى الــكــثــيــرون 
بأرواحهم للقضاء على اإلرهابيني، وال نلقي 

بااًل لكثرة اإلشاعات واملغرضني«.
ــن انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة قــبــل  وحــــــول اإلعــــــــان عــ
قال حبيب: »كما أسلفت،  استكمالها فعليا، 
العصيان،  وإنــهــاء  استسامهم  أعــلــنــوا  لقد 
وبالفعل إثر ذلك سلم 2500 معتقل أنفسهم 
لقواتنا، وبعد ذلك تم اإلعــان«. لكنه أوضح 
أنه »أثناء التفتيش الدوري للسجن، ُوجدت 

تلك املجموعة التي أحدثت خرقا باالتفاق«.
وعــن األوضـــاع الراهنة في غــويــران ومصير 
الــبــاقــني، والــفــاريــن أيضا،  معتقلي »داعـــش« 
أشــار حبيب إلــى أنــه »قبل هــذه العملية كنا 
ــا فــــي حـــالـــة بـــحـــث وتـــقـــص عــــن خــايــا  ــمــ دائــ
لداعش، وقد ألقينا القبض على الكثير منهم، 
أو  التخريب  من محاوالت  العديد  وأحبطنا 
عمليات االغتيال التي كانوا يخططون لها«، 
الــقــوات  وأضـــاف »اآلن سيستمر رفــاقــنــا فــي 
غويران  في  العمل  بهذا  واألمنية  العسكرية 
وكــامــل جغرافيا شــرق الــفــرات«.  وأشـــار إلى 
أنه ال يملك أرقاما محددة للفارين، »لكن ما 
أعـــداد قليلة  السجن  أنــه بقيت خــارج  أعلمه 
واألحياء  البيوت  في بعض  جــدًا، متحصنة 
الــتــي نـــزح عــنــهــا ســكــانــهــا، ويـــجـــري تطهير 

املنطقة وسيتم إلقاء القبض عليهم«.
من جهته، رأى رئيس تحرير موقع »الشرق 

إصابة شخصني في سقوط صاروخ بالستي 
ــازان فـــي جــنــوب  ــ أطــلــقــه الــحــوثــيــون عــلــى جــ
املــمــلــكــة. وفــــي وقــــت الحـــــق، قــــال »الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن« إن الدفاعات 
طلق 

ُ
أ بالستيا  صــاروخــا  »دمـــرت  السعودية 

بــاتــجــاه ظـــهـــران جــنــوب املــمــلــكــة«. وبحسب 
الجديد يأتي  »التطور املصري  املصادر فإن 
عــلــى ضـــوء الــتــقــارب املــصــري الــســعــودي من 
العاقات  التوتر في  إنهاء  جهة، ومحاوالت 
املصرية اإلماراتية من جهة أخرى«. وأشارت 
ــت 3 مــلــيــارات دوالر  إلـــى أن »الـــريـــاض أودعــ
كـــوديـــعـــة فــــي الـــبـــنـــك املــــركــــزي املــــصــــري قــبــل 
نهاية الــعــام املــاضــي، ملــســاعــدة الــنــظــام على 
الوفاء بتعهداته، ودعمه في مواجهة األزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة«. وأكــــــدت »اســـتـــعـــداد تــحــالــف 
ــيـــان،  بـــنـــوك خــلــيــجــيــة، بــيــنــهــا بــنــكــان إمـــاراتـ
ــــرض لــلــحــكــومــة املـــصـــريـــة بــقــيــمــة  لــتــقــديــم قـ
ولـــي عهد  تــعــهــد  بــخــاف  مــلــيــار دوالر،   2.5
املصري  للرئيس  زايـــد(  بــن  )محمد  أبوظبي 
األخير  زيــارة  السيسي(، خــال  الفتاح  )عبد 

ــرورات، وخــــدعــــة الــــحــــرب لـــدى  ــ ــــضــ ــة الــ وحـــجـ
واالنــقــاب  الــعــهــود  بنقض  تسمح  لتنظيم، 
ــح أنـــه »عــلــى هــذا  ــ عــلــى االتـــفـــاقـــيـــات«. وأوضـ
األساس أعلن عناصر التنظيم استسامهم، 
بالجرحى، وهــذا ما  األســرى  وقبلوا مبادلة 
لكنه أضــاف »فوجئ رفاقنا بالعشرات  تــم«. 
الناسفة وبايعوا  األحزمة  لبسوا  منهم وقد 
بـــيـــعـــة املـــــــوت وقــــــد أخـــــــــذوا بـــعـــض األســــــرى 

كرهائن«.
ــــون لــــــدى قـــســـد عــلــم  ــكـ ــ ــفــــى حـــبـــيـــب أن »يـ ونــ
ــاك بــعــض  ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ ــيـــة«، وقـــــــــال: »كـ ــلـ ــالـــعـــمـ بـ
املــعــلــومــات غــيــر املــكــتــمــلــة، والـــتـــي ال تشكل 
حقيقة واضحة. فقد أسفر التحقيق مع خايا 
أنهم سيقومون  تؤكد  معلومات  عــن  داعــش 

الــتــحــالــف، ضــد مــنــاطــق ســيــطــرة الحوثيني، 
مـــع إعــــــداد خــطــط مــحــكــمــة لــتــأمــني املــنــاطــق 
الــحــيــويــة، بــالــتــنــســيــق مـــع قـــيـــادة الــتــحــالــف، 

الداعم للشرعية، في الرياض«.
وكـــانـــت اإلمـــــــارات أعــلــنــت، اإلثـــنـــني املـــاضـــي، 
اعـــــــــتـــــــــراض صـــــــــاروخـــــــــني بــــالــــســــتــــيــــني فـــي 
أجـــوائـــهـــا، قــالــت إن »الــحــوثــيــني أطــلــقــوهــمــا 
باتجاه أراضــيــهــا«. وأشـــارت إلــى أن »تدمير 
بشرية،  خسائر  عنه  تنجم  لــم  الــصــاروخــني 
وأن الـــبـــقـــايـــا ســقــطــت فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
ــبـــي«. وأوضــــحــــت أن هــذا  ــارة أبـــوظـ ــ حــــول إمــ
االســـتـــهـــداف »كـــــان الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه، بعد 
تنفيذ هجوم للحوثيني عبر طائرات مسيرة، 
ــخ بـــالـــســـتـــيـــة، اســـتـــهـــدف مـــطـــاري  ــ ــواريــ ــ وصــ
النفط  لتخزين  ومستودعا  ودبـــي،  أبوظبي 
العاصمة  قلب  في  إيكاد  مصفح  منطقة  في 
أبوظبي، وسط تهديدات من جانب الحوثيني 
املــدنــيــني في  داعـــني  أخـــرى،  بتنفيذ هجمات 
اإلمارات إلى االبتعاد عن املنشآت الحيوية«. 
أما الرياض فقد أعلنت، مساء األحد املاضي، 

ــراس عــــاوي أن »قــســد  نـــيـــوز« اإلخـــبـــاري فــ
كــانــت مــرتــبــكــة جــــدًا، عــلــى كـــل املــســتــويــات، 
إعاميا وأمنيا وعسكريا، وحتى سياسيا، 
ــــوع الــهــجــوم«.  رغــــم درايـــتـــهـــا بــاحــتــمــال وقـ
واعــتــبــر أن »هـــذا دلــيــل عــلــى الــفــشــل األمــنــي 
لديها، وعلى ضعف تواصلها مع التحالف. 
فهم يعرفون كل التفاصيل )بشأن الهجوم( 
إهمال«.  وهــذه مشكلة  التوقيت،  باستثناء 
»الـــعـــربـــي  ـــ واعـــتـــبـــر عــــــــاوي، فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد«، أن »الــفــشــل يــدلــل عــلــى أن هناك 
فــســادًا داخـــل قــســد، يــضــاف إلــيــه االخــتــراق 
األمني. وسبب هذا االختراق األمني يكمن 
ــه بــعــد ســيــطــرة قــســد عــلــى املــنــطــقــة،  فـــي أنــ
السابقني  داعــش  الكثير من عناصر  انضم 
يــكــون والؤهــم  أن  املعقول  إليها، ومــن غير 
ــا الـــخـــرق األكــبــر  ــال: »أمــ ــ جــمــيــعــا تــغــيــر«. وقـ
فــيــكــمــن بـــالـــتـــواصـــل مــــا بــــني املــحــتــجــزيــن 
واملهاجمني خارجه. يضاف  السجن  داخــل 
إلـــى ذلـــك مــنــع قــســد مــن اســتــقــدام تــعــزيــزات 
اشتراك  تأخر  وأيــضــا  السجن،  منطقة  إلــى 
الــتــحــالــف فــي عملية صــد الــهــجــوم إلـــى ما 
بعد يوم من العملية. وهو تدخل كان بداية 
الــذي ال يأتي بنتيجة  عــن طريق الــطــيــران، 
مع االلتحام املباشر داخل السجن«. وتابع 
عاوي أن »قسد أيضا فشلت حتى بعملية 
ــدم ســيــطــرتــهــا  ــ ــى عـ ــ ــا أدى إلـ ــفــــاوض، مــ ــتــ الــ
ــن.  الـــســـجـ ــلــــى  عــ ــتــــى اآلن  كــــامــــل حــ ــل  ــكـ بـــشـ
بــالــتــفــاوض  الـــفـــشـــل  أهـــــم دالالت  وإحـــــــدى 
العملية  انتهاء  عن  مــرات  أعلنت ست  أنها 
والسيطرة الكاملة، ولم يكن األمر حقيقيا«. 
إلــى أن »الــتــعــامــل السيئ لقسد مع  وأشـــار 
الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة فـــي مــنــاطــق 
ــتــــعــــاون مــن  ســيــطــرتــهــا هــــو ســـبـــب عـــــدم الــ
أو األهالي معها، وهــذا يجعلها  الحاضنة 
 غــيــر قــــادرة عــلــى الــتــعــاطــي األمــنــي، فــي ظل 

حسابات كثيرة«.

لـــإلمـــارات مــنــذ أيــــام، بتقديم وديــعــة جــديــدة 
بالبنك املــركــزي املــصــري، بعد مــا رفــض في 
أوقــــات مــتــفــرقــة، خـــال الــعــام املــاضــي، تلبية 
ــكـــررة بــتــقــديــم وديـــعـــة  ــتـ مـــطـــالـــب مـــصـــريـــة مـ
دوالرية جديدة إلنعاش االقتصاد املصري«.

فــي الــســيــاق نفسه، أشـــار دبــلــومــاســي غربي 
لدى  املصرية  الدبلوماسية  »البعثة  أن  إلــى 
الواليات املتحدة األميركية، تلعب دورًا قويا، 
خال األيام األخيرة، لدعم أبوظبي والرياض، 
إدراج  اإلدارة األميركية بإعادة  إقناع  بهدف 
التنظيمات  قــائــمــة  الــحــوثــيــني عــلــى  جــمــاعــة 
الـــقـــاهـــرة  »دور  أن  وأوضـــــــــح  ــة«.  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
الدبلوماسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث 
بـــدأت الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة هناك 
اتـــصـــاالت لـــدى الــــدول األعـــضـــاء فــي مجلس 
األمن، لدعم اإلمارات بعد الضربات األخيرة، 
بهدف صــدور قــرار من املجلس ضد األعمال 

الحوثية التي استهدفت مناطق مدنية«.
زار، بشكل مفاجئ ولعدة  قد  السيسي  وكــان 
املاضي،  األربعاء  أبوظبي  العاصمة  ساعات، 
وعقد خــال ذلــك جلسة مباحثات مــع محمد 
زايـــد. كما عقد قمة ثاثية بمشاركة ملك  بــن 
الــبــحــريــن حــمــد بـــن عــيــســى، حــضــرهــا رئــيــس 
الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. 
وحـــرص الــســيــســي، خـــال الـــزيـــارة، عــلــى »بــث 
اإلمـــارات«.  لدولة  رسائل متعلقة بدعم مصر 
وأكـــد »إدانــــة مصر ألي عمل إرهــابــي تقترفه 
أمــن واستقرار  الــحــوثــي، الســتــهــداف  مليشيا 
وســامــة دولــة اإلمـــارات ومواطنيها«. وشــدد 
عــلــى »دعـــــم مــصــر لــكــل مـــا تــتــخــذه اإلمــــــارات 
مـــن إجــــــراءات لــلــتــعــامــل مـــع أي عــمــل إرهــابــي 
يــســتــهــدفــهــا«. وتـــأتـــي الـــتـــحـــركـــات املــصــريــة 
األخـــيـــرة عــلــى صــعــيــد املــشــهــد الــيــمــنــي، رغــم 
محادثات مصرية غير معلنة مع الحوثيني، 
بأمن  املــســاس  عــدم  على  التأكيد  استهدفت 

املاحة في مضيق باب املندب.

اعتبر الناشط المدني العراقي أحمد حقي أن الهجوم على مطار بغداد 
فصائل  تنفذها  جديدة  أمنية  تصعيد  موجة  إطــار  في  يكون  »قد 
مصطفى  حكومة  على  وأيضًا  الصدري،  التيار  على  للضغط  مسلحة 
الكاظمي للحصول على تنازالت«. وأضاف حقي، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن »عودة فرض حظر التجول الليلي في بعض المناطق القريبة 
بوجود  ينبئ  قد  األمن،  قوات  قبل  من  مهمة،  ومواقع  أهداف  من 

مخاوف حقيقية من تصعيد أمني، وهو أكثر ما يقلق العراقيين«.

ضغط للحصول على تنازالت

الحلبوسي: 
استهداف للدولة

قال رئيس مجلس 
النواب العراقي، محمد 
الحلبوسي، في تغريدة 

عبر حسابه بموقع »تويتر« 
أمس، إن »استهداف 
مطار بغداد الدولي 

يمثل استهدافًا مباشرًا 
لسيادة الدولة ومنشآتها، 
ويشكل تهديدًا لسمعة 

العراق«. وأضاف: »ال بد من 
العمل الجاد إليقاف هذه 
الممارسات اإلرهابية«. كما 
أصدر رئيس الوزراء األسبق، 
حيدر العبادي، بيانًا قال فيه 
»ارحموا الدولة... فالدول 

ال ُتبنى باالدعاء واالستقواء 
واإلقصاء، وكما ال تتحقق 

المصالح بالشعارات، فال 
تتحقق باالنفالت«.

خاصتقرير

أخرجت »ألوية العمالقة« الحوثيين من شبوة )صالح العبيدي/فرانس برس(
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تعليق مفاوضات فيينا 
النووية أليام 

ــاء اإليـــرانـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــة  األنـ ــ ــالـ ــ أفــــــــادت وكـ
الرسمية )إرنا(، أمس الجمعة، بأنه 
تقرر تعليق مفاوضات فيينا أليام 
عــــدة بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاق بـــني جميع 
األطراف، مشيرة إلى أن املفاوضات 
تمضي قــدمــا فــي مــســار تــقــدم على 
الرغم من التعقيدات التي تواجهها. 
ــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ

اللهيان  أمــيــر عبد  اإليــرانــي حسني 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، خــال 
ــن الــقــومــي في  اجــتــمــاع لــلــجــنــة األمــ
إلى  إرادة باده »للتوصل  البرملان، 
التعويل  يمكن  وثــابــت  اتــفــاق جيد 
عــلــيــه« مــن خـــال مــفــاوضــات فيينا 
ــــووي  ــنـ ــ ــاء االتــــــفــــــاق الـ ــ ــيــ ــ ــأن إحــ ــ ــــشـ بـ
ــرانــــي. وكــــان عــبــد الــلــهــيــان قــال  اإليــ
في اتصال هاتفي أمــس، مع األمني 
ــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو  الــــعــــام لــــأمــــم املــ
غــوتــيــريــس إن »مـــســـار مــفــاوضــات 

فيينا إيجابي«.
)العربي الجديد(

الجزائر: مقتل عسكريَْين 
باشتباك مع »إرهابيين«

الــجــزائــريــة  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
ــان، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل  ــيــ فــــي بــ
عــســكــريــني اثــنــني و»الـــقـــضـــاء على 
ــابــــــيــــــني اثـــــنـــــني واســـــتـــــرجـــــاع  إرهــــ
ــاكــــات مــع  أســــلــــحــــة، خـــــــال اشــــتــــبــ
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، فـــي واليــــة إن 
قـــزام« على الشريط الــحــدودي مع 
ــم تــعــلــن الـــــــــوزارة هــويــة  ــ مــــالــــي. ولـ
هــؤالء املسلحني وما إذا كانا أتيا 

من مناطق شمال مالي.
)العربي الجديد(

رئيسة هندوراس تعد 
بدولة »اشتراكية 

وديمقراطية«
وعدت زيومارا كاسترو )الصورة(، 
فــي  ــة  ــاســ ــرئــ الــ ــتـــولـــى  تـ ــيــــدة  أول ســ
ــد أدائـــــهـــــا الــيــمــني  ــعـ هــــــنــــــدوراس، بـ
لـــواليـــة  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
ــــوات، بــتــأســيــس  ــنـ ــ ــع سـ ــ ــ مـــدتـــهـــا أربـ
في  وديمقراطية«  اشتراكية  »دولــة 
الــبــاد. وقــالــت كاسترو فــي خطاب 
تنصيبها أمام حشد جماهيري إن 

»دولة هندوراس ُدفعت إلى اإلفاس 
خال السنوات الـ12 املاضية« التي 
حكم خالها اليمني. ووعدت بأنها 
ســتــركــز جـــهـــودهـــا عــلــى »الــتــعــلــيــم 

والصحة واألمن والوظيفة«.
)فرانس برس(

شرطة لندن تحّجم تقريرًا 
حكوميًا عن انتهاك 

قواعد اإلغالق
حكومي  تحقيق  يشهد  أن  يــرجــح 
الحكومة  مقر  في  تجمعات  بشأن 
ــكــــت قــــواعــــد  ــهــ ــتــ ــة انــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــا، مــزيــدًا  مــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـ
ــيــــل، بــــعــــدمــــا طــلــبــت  ــعــــطــ ــتــ مــــــن الــ
الــشــرطــة الــتــي تحقق بــدورهــا في 
هــــذه الــتــجــمــعــات، »اإلشـــــــارة بــأقــل 
وكان  الحكومة.  لتقرير  يمكن«  ما 
الحكومي  التقرير  إعـــان  متوقعا 
هذا األسبوع، لكن ذلك أرجئ حتى 
الثاثاء املقبل. وقالت الشرطة في 
أمـــس »طلبنا اإلشــــارة بأقل  بــيــان 
ما يمكن لتقرير مكتب الحكومة«. 
املستقبل  التحقيقات  هــذه  وتهدد 
السياسي لرئيس الــوزراء بوريس 

جونسون.
)رويترز(

تعليق عضوية بوركينا 
فاسو في »إيكواس«

أفريقيا  غــرب  دول  مجموعة  علقت 
)إيكواس(، أمس الجمعة، خال قمة 
افــتــراضــيــة لــهــا، عــضــويــة بــوركــيــنــا 
فاسو في املجموعة، وفق ما قال أحد 
املشاركني في القمة لوكالة »فرانس 
ــبــــت املـــجـــمـــوعـــة  ــالــ ــا طــ ــمــ بـــــــــــرس«. كــ
املخلوع روك  الرئيس  بــاإلفــراج عــن 
املوضوع  كابوري  كريستيان  مــارك 
رهن اإلقامة الجبرية وعن مسؤولني 

آخرين معتقلني.
)فرانس برس(
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رئيس كازاخستان يتولّى 
رئاسة الحزب الحاكم

ــان قــاســم  ــتـ ــازاخـــسـ ــيـــس كـ ــولـــى رئـ تـ
جومارت توكاييف )الصورة(، أمس 
الجمعة، رئاسة حزب »نور الوطن« 
الــحــاكــم، مــعــززًا بــذلــك سلطته، بعد 
احـــتـــجـــاجـــات دمــــويــــة مــطــلــع الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، ومــنــتــزعــا مـــن ســلــفــه نــور 
مهما  منصبا  نــزاربــايــيــف  ســلــطــان 
آخــــــر، وذلــــــك بـــعـــد اإلطــــاحــــة بــــه مــن 

ــقــــومــــي.  ــلـــس األمــــــــن الــ رئـــــاســـــة مـــجـ
وأعــلــنــت رئـــاســـة كـــازاخـــســـتـــان، في 
ــه »بــــقــــرار مــــن املــؤتــمــر  ــ تـــغـــريـــدة، أنـ
ـــ21 لــلــحــزب، انتخب  االســتــثــنــائــي الــ
ــمــــاع  ــان بــــاإلجــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ ــيـــــس كـ ــ رئـ

رئيسا لحزب نور الوطن«.
)فرانس برس(

 
واشنطن »قلقة« 

من استئناف المعارك 
في إثيوبيا

اعــتــبــرت واشــنــطــن، أمـــس األول، أن 
الشعبية  »الــجــبــهــة  مــقــاتــلــي  إعــــان 
املاضي،  الثاثاء  تيغراي«  لتحرير 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــارك فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاف املـ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
 ،

ً
عـــفـــر أمـــــر »مـــقـــلـــق جــــــــدًا«، مـــرّحـــبـــة

فــي الــوقــت نــفــســه، بــقــرار الحكومة 
ــة الــــطــــوارئ  ــالـ اإلثـــيـــوبـــيـــة إنــــهــــاء حـ
املــرتــبــطــة بــالــحــرب. وقــــال املــتــحــدث 
األميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
نـــيـــد بــــرايــــس إن »الــــتــــقــــاريــــر حـــول 
املنطقة  فــي  االشتباكات  استئناف 
ــا إلـــى  ــنــ ــواتــ مــقــلــقــة جـــــــدًا. نــــكــــرر دعــ
جميع الجهات مــن أجــل إيــقــاف كل 
الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة الــتــي تعيق 
إلى  اإلنسانية«  املساعدات  وصــول 

املواطنني.
)فرانس برس(

السيسي وبن سلمان 
يحضران افتتاح ألعاب 

بكين
ذكـــر الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي الصيني، 
املصري  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس 
ــاح الــــســــيــــســــي وولـــــــي  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ عـ
ــعــــودي األمــــيــــر مــحــمــد  الـــعـــهـــد الــــســ
بـــن ســلــمــان ســيــحــضــران، مـــع أكــثــر 
افــتــتــاح  أجــنــبــيــة،  مــن 20 شخصية 
ــة فــي  ــويـ ــتـ ــة الـــشـ ــيــ ــبــ األلـــــعـــــاب األوملــ
بــكــني فــي 4 فــبــرايــر/ شــبــاط املقبل. 
ويأتي حضورهما وسط »مقاطعة 
دبــلــومــاســيــة« لــأوملــبــيــاد مـــن قبل 
حلفائها  وبعض  املتحدة  الواليات 
بــســبــب اتــهــامــهــم الــصــني بــارتــكــاب 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.
)فرانس برس(

بولسونارو يزور روسيا 
أواخر فبراير

ــلـــي جــايــيــر  ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـ أعـ
ــارو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــ ــونـ ــ ــــسـ ــولـ ــ بـ
نهاية  روسيا  سيزور  أنــه  الجمعة، 
ــاط املــــقــــبــــل. وقـــــــال،  ــ ــبـ ــ فـــــبـــــرايـــــر/ شـ
ــــام قــصــر ألــــفــــورادا في  ألنـــصـــاره أمـ
بـــرازيـــلـــيـــا: »ســــأكــــون هـــنـــاك الــشــهــر 
املــقــبــل لــتــعــزيــز الــــروابــــط وتــحــســني 

الــــعــــاقــــات الــــتــــجــــاريــــة«. وأشـــــــارت 
صــحــف بـــرازيـــلـــيـــة إلــــى أن الـــزيـــارة 
ــزءًا مــــن جـــولـــة ســتــقــود  ــ ســـتـــكـــون جــ

بولسونارو إلى املجر أيضا.
)فرانس برس(

وقف نار بين طاجكستان 
وقرغيزستان

وقــرغــيــزســتــان،  طاجكستان  أعــلــنــت 
أمـــس الــجــمــعــة، وقــفــا إلطــــاق الــنــار، 
ــات عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد اشـ
ــيــــل الــخــمــيــس  ــازع عـــلـــيـــهـــا، لــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املـ
املاضي. وأشارت طاجكستان إلى أن 
االشتباكات أدت إلى مقتل اثنني من 
مواطنيها، وإصابة 10، فيما أشارت 
إلى  قرغيزستان  فــي  الصحة  وزارة 
إصابة 11 شخصا في االشتباكات. 
ــقــــومــــي فــي  ــــت لـــجـــنـــة األمــــــــن الــ ــالـ ــ وقـ
ــا تـــوصـــلـــت إلـــى  ــهــ قـــرغـــيـــزســـتـــان إنــ
اتـــفـــاق بـــشـــأن »وقـــــف كـــامـــل إلطـــاق 
النار« مع طاجكستان خال اجتماع 
عــلــى الــحــدود بــني حــكــام املقاطعات 

ومسؤولي خدمة الحدود.
)فرانس برس(

تصاعد القمع بعد 
مقتل ضابط برتبة عميد 

في الشرطة

أكد بينت أن حكومته 
لن تذعن ألي اتفاق مع 

الفلسطينيين

محمد األسباط: 
تعتقد السلطات أن القتل 

سيوقف االحتجاجات

الشيخ: رحيل االحتالل 
وقيام دولة فلسطين 

حتمية تاريخية

تماٍد في القتل

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــتـــزايـــد الـــعـــنـــف بـــحـــق مــنــاهــضــي  يـ
االنـــقـــاب الــعــســكــري فــي الــســودان 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة األخــــــــيــــــــرة، فــــــي ظــل 
الـــواضـــح ألفـــق الــحــلــول السياسية  االنـــســـداد 
فها انقاب 25 أكتوبر/تشرين 

ّ
لأزمة التي خل

األول املاضي. وفي شهر يناير/كانون الثاني 
الحالي، الثالث من عمر انقاب قائد الجيش 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ارتــفــعــت 
بعد  واملعتقلني،  واملــصــابــني  القتلى  مــعــدالت 
كانون  ديسمبر/  شهر  فــي  نسبي  انــخــفــاض 
األول املــــاضــــي، وهــــو الــشــهــر الـــــذي صــادفــت 
بدايته عودة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
إلـــى منصبه بــعــد إقــالــتــه بــواســطــة الــبــرهــان، 
ــاق بـــيـــنـــهـــمـــا. وحــيــنــهــا  ــ ــفـ ــ وذلــــــــك بـــمـــوجـــب اتـ
قـــال حــمــدوك بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى االتـــفـــاق، إن 
هـــدفـــه، مـــن ضــمــن أهـــــداف أخـــــرى، حــقــن دمـــاء 
الــســودانــيــني. لكن مــع استقالة حــمــدوك فــي 2 
لتصطاد  القتل  أدوات  عـــادت  الــحــالــي،  يناير 
مــزيــدًا مــن الــضــحــايــا، حــتــى بــلــغ الــعــدد خــال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي 24 شــخــصــا مـــن املــشــاركــني 
فــي الــحــراك الــثــوري ضــد االنـــقـــاب، مــن أصــل 
 هــم حصيلة الــقــتــلــى مــنــذ االنــقــاب 

ً
78 قــتــيــا

العسكري. ووفــق هذه األرقــام سقط في شهر 
الــيــوم، ثاني أكبر عــدد قتلى في  يناير، حتى 
بــعــد شــهــر نوفمبر/تشرين  االنـــقـــاب،  أشــهــر 
الثاني املاضي. وشهد نوفمبر املاضي، مقتل 
29 متظاهرًا، 16 منهم سقطوا في مليونية 17 
 في أكتوبر 

ً
نوفمبر. في املقابل، سقط 16 قتيا

املـــاضـــي، أغــلــبــهــم فـــي الـــيـــوم األول لــانــقــاب، 
بينما سجل شهر ديسمبر املاضي، أقل عدد 
من القتلى بسقوط تسع ضحايا. وتصاعدت 
الحصيلة أخيرًا، خصوصا بعد مقتل ضابط 
برتبة عميد في الشرطة، واتهمت التحقيقات 
في  البارزين  املتظاهرين  من  اثنني  الشرطية 
بالسكني، خال  بقتله طعنا  الــثــوري  الــحــراك 
مــواكــب 13 يــنــايــر الــحــالــي بــوســط الــخــرطــوم. 
ــــذي تـــا الـــحـــدث ثــمــانــيــة  ـــتـــل فـــي املـــوكـــب الـ

ُ
وق

مــتــظــاهــريــن، مــع جـــرح أكــثــر مــن 150 آخــريــن، 
معظمهم بالرصاص.

ولم يكن يناير شهرًا للموت فقط، فقد أصيب 
املــئــات خــال ثمانية مــواكــب خرجت فــي أيــام 

لرئيس  مقابلتها  عقب  حــدث  ملــا  استنكارها 
دقلو  حمدان  محمد  ونائبه  السيادة  مجلس 
»حــمــيــدتــي«، والــتــزامــهــمــا الــصــريــح بــالــحــوار. 
ــبـــرت أن أفــعــالــهــمــا تــخــالــف أقــوالــهــمــا،  ــتـ واعـ
املتظاهرين،  مع  العنف  من  بمزيد  بالتعامل 
ــقــــاالت فـــي أوســــــاط نــشــطــاء املــجــتــمــع  ــتــ واالعــ
املـــدنـــي، الــتــي ســيــكــون لــهــا تــبــعــات، وفــقــا ملا 
جاء في التغريدة. أما اإلحباط األكبر نتيجة 
الــعــنــف املـــتـــزايـــد بــحــق املــتــظــاهــريــن، فــلــربــمــا 
أصــاب بعثة األمــم املتحدة في السودان لدعم 
االنتقال الديمقراطي، والتي تجري مشاورات 
ســيــاســيــة، دخــلــت أســبــوعــهــا الــثــالــث، تمهيدًا 
لحوار بني السودانيني ينهي األزمة الحالية، 
ويــخــرج بــتــوافــق إلدارة مــا تــبــقــى مــن الــفــتــرة 
العنف  استمرار  أن  البعثة  وتــرى  االنتقالية. 
مقتل  أخيرًا  البعثة  ودانــت  يقوض جهودها. 
ثــاثــة مــتــظــاهــريــن خـــال مــلــيــونــيــة 24 يناير 
ــرار تــوقــيــف  ــ الـــحـــالـــي. كـــمـــا انـــتـــقـــدت بـــشـــدة قــ
النساء«، مشّددة في  لقهر  رئيسة مبادرة »ال 
أكــثــر مــن مناسبة على وجـــوب احــتــرام الحق 

في التعبير.
ــذه الـــتـــطـــورات، يــفــســر الــقــيــادي في  وحــيــال هـ
الحرية والتغيير، شهاب  تحالف قوى إعان 
ــيـــة نــحــو  ــقـــابـ ــم، لـــجـــوء الــســلــطــة االنـ ــيــ ــراهــ إبــ
السلطة  داخــل  للتباين  العنف،  وتــيــرة  زيـــادة 
بــني تــيــاريــن. ويــــرى فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن التيار األول يراهن على استخدام 
كل ما هو ممكن لوقف الحراك الثوري، وتفكيك 

مــتــفــرقــة خــــال الـــشـــهـــر، بـــإصـــابـــات مــتــفــاوتــة 
معظمها بالرصاص، طبقا إلحصاءات لجنة 
أطـــبـــاء الـــســـودان املـــركـــزيـــة. وفـــي نــهــايــة شهر 
الفريق  االنقاب  قائد  منح  املاضي،  ديسمبر 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وبــمــوجــب قــانــون 
الطوارئ، السلطة من جديد لجهاز املخابرات 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة األخــــرى للقبض  الــعــامــة والـ
على األشــخــاص، ولــو تحت قاعدة االشتباه، 
وحجز األمــوال واملمتلكات، وحظر أو تنظيم 
حركة األشخاص، مع منح أفراد القوات التي 
تنفذ القانون، حصانة تحول دون اتخاذ أية 
إجــراءات قانونية في مواجهتهم إال بإذن من 
ما  كثيرين،  بتقدير  وذلـــك،  الــســيــادة.  مجلس 
وّســـع دائـــرة االعــتــقــال، على املستوى األفــقــي، 
باعتقال العشرات من ناشطي لجان املقاومة 
السودانية، الجسم الذي يقود ويوجه حاليا، 
وتجنبت  املتنوعة.  بأشكاله  الــثــوري  الــحــراك 
ســلــطــات االعـــتـــقـــال، حــتــى اآلن، املـــســـاس بــأي 
الناشطة  الــقــيــادات  أو  الحزبية  الــقــيــادات  مــن 
توقيف  حالة  باستثناء  املــدنــي،  املجتمع  فــي 
ــنــــســــاء«، أمـــيـــرة  رئـــيـــســـة مــــبــــادرة »ال لــقــهــر الــ

عثمان، يوم السبت املاضي.
ويزيد ارتداد السلطة االنقابية ومحاوالتها 
تـــشـــديـــد قــبــضــتــهــا األمـــنـــيـــة، قــلــقــا وإحـــبـــاطـــا 
انتزعت  التي  الدولية  الجهات  من  كثير  لــدى 
ــّهـــدات مـــن الــســلــطــة بـــوقـــف الــعــنــف تــجــاه  ــعـ تـ
املتحدة  الواليات  السلميني، مثل  املتظاهرين 
مولي  الخارجية  وزيــر  أوفـــدت مساعدة  التي 
ــــي، واملـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي لـــلـــقـــرن األفـــريـــقـــي  فـ
 20 فــي  وخــرجــا  للخرطوم،  ساترفيلد  ديفيد 
يناير الحالي بالتزامات من العسكر، بإنشاء 
لــلــســمــاح للعملية  بــيــئــة ســلــمــيــة  ــة  ــتـــدامـ واسـ
الــســيــاســيــة بــاملــضــي قـــدمـــا. ودان املـــســـؤوالن 
املتناسبة  الــقــوة غير  اســتــخــدام  األمــيــركــيــان، 
ضد املتظاهرين، وال سيما استخدام الذخيرة 
الحية، والعنف الجنسي، وممارسة االحتجاز 
التعسفي. ودعوا إلى إجراء تحقيقات شفافة 
ــات الــتــي  ــ ــابـ ــ ــيـــات واإلصـ ومــســتــقــلــة، فـــي الـــوفـ

حدثت، ومحاسبة جميع املسؤولني عنها.
زيارتهما  األميركيان  املسؤوالن  أن ختم  وما 
لــلــســودان، حــتــى تــواصــلــت األســالــيــب نفسها 
بــحــق املـــتـــظـــاهـــريـــن، مـــا دفــــع مـــولـــي فــــي، إلــى 
إلبــداء  »تــويــتــر«،  التغريد على حسابها على 

الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، بــيــنــمــا يــســعــى الــتــيــار 
الثاني إلى الحوار مع القوى السياسية، شرط 
تــوفــيــر ضـــمـــانـــات لــلــمــكــون الــعــســكــري بــعــدم 
السنوات  فــي  االنــتــهــاكــات  كــل  على  املحاسبة 
املــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك جــريــمــة فــض اعتصام 
قــيــادة الجيش فــي عــام 2019. ويشير  محيط 
لــن يحقق هدفه  إلــى أن تيار العنف  إبــراهــيــم 
االنقاب  ضــد  الشعبية  املقاومة  نــار  بإخماد 
العسكري، مهما كان الثمن، ولن يكون هناك 
مجرد تراجع ولو طفيفا، بل ستكون النتائج 
عــكــس مــا يشتهيه تــيــار الــعــنــف. ويــوضــح أن 
الحرية والتغيير تسعى لتقليل العنف والحد 
معه بطريقتني. الطريقة األولى هي استحداث 
لــم يكشف  للمقاومة  أدوات ووســائــل جــديــدة 
عــنــهــا، والــثــانــيــة هـــي تــوحــيــد صـــفـــوف قــوى 
الــثــورة الحية، وهــي خطوة يقول إنها تسير 
بــبــطء بــســبــب إفــــــرازات الــســنــتــني املــاضــيــتــني، 

لكنها ستصل في النهاية لغايتها.
أما املتحدث باسم تجمع املهنيني السودانيني، 
محمد األسباط، فيرى في حديٍث مع »العربي 
الجديد« أن سلطات االنقاب وخال أكثر من 
شــهــر، لــجــأت إلـــى اســتــخــدام آخـــر أسلحتها، 
الرصاص  عبر  التخويف،  أسلوب  باستخدام 
ــنــــار مـــبـــاشـــرة عـــلـــى املــتــظــاهــريــن،  وإطـــــــاق الــ
واســـتـــخـــدام كــافــة أشـــكـــال الــعــنــف مـــن اعــتــقــال 
وإخفاء قسري، ظنا منها أن هذا سيوقف حركة 
االحتجاجات الشعبية. ويعتبر أنها بذلك تقرأ 
من نفس كتاب كل الطغاة، ويفوتها أن سقوط 

ــد مــــن الــغــضــب  ــزيــ شــهــيــد واحــــــد ســيــشــعــل املــ
ويوسع دوائره. ويستشهد األسباط بما جرى 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، فمع كــل شهيد يــزداد 
املشاركون في الحراك الثوري، سواء بالعدد أو 
بتزايد عديد األمكنة واملــدن املنتفضة، مؤكدًا 
أن كل ذلــك سيؤدي إلــى نتيجة واحـــدة، سبق 
فــي أكتوبر 1964 وفــي إبريل/ أن وقــع مثلها 

األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  وفــــي   1985 نــيــســان 
2018، والتي أدت جميعها إلى سقوط األنظمة 
وستقود  الشعبية،  الـــثـــورات  عــبــر  العسكرية 

حتما لسقوط االنقاب الحالي.
مـــن جــهــتــه، يــقــول يــوســف حــمــد، أمـــني وزارة 
اإلعام بوالية الخرطوم، بعهد رئيس الوزراء 
املستقيل عبد الله حمدوك، إن املاحظة األولى 
املــرئــيــة لــانــقــاب هـــي مــســارعــتــه الســتــخــدام 
ــد املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــنـــف ضـ ــعـ أقــــصــــى درجـــــــــات الـ
الــســلــمــيــني، أعـــاهـــا الــقــتــل، وهـــو ُمــتــهــم بقتل 
ــقــــاب فــي  ــــوع االنــ نـــحـــو 80 شــخــصــا مـــنـــذ وقــ
ــٍث مــع  ــديــ ــر املــــاضــــي. ويــــوضــــح فــــي حــ ــتـــوبـ أكـ
»االنــــقــــاب يستخدم  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 
مــســتــويــات أخـــرى مــن الــعــنــف واالعــتــقــال، وال 
يــبــدو فــي الـــواقـــع، أمــــام قــــادة االنـــقـــاب ســوى 
الحلول األمنية واستخدام عنف الدولة للجم 
الــرفــض الـــواســـع الـــذي يــواجــهــهــم«. ويضيف 
الوسيلة  تلك  على  يعتمد  االنــقــاب  أن  حمد، 
الــوســائــل، ألنــه نشأ بخطاب  دون غيرها مــن 
ويقنع  السلطة،  على  االستياء  خطوة  يبرر 
 من أجل حياة سياسية 

ً
بها شعبا ثائرا أصا

العنف  إلــى  أن يستند  مــا يحتم عليه  مدنية، 
ليكون خطابه في الشارع. لكن رئيس تحرير 
صحيفة »اليوم التالي« الطاهر ساتي، يملك 
رأيا مختلفا، إذ يشير إلى أن الكثير من الناس 
األعــراض وتتجاهل  تنظر وتركز حاليا على 
في حديٍث  مؤكدًا  وكيفية عاجها،  األمـــراض 
مع »العربي الجديد«، أن الطريق الوحيد نحو 
وقف العنف والعنف املضاد، هو املشاركة في 
املتحدة حتى  األمــم  التي تجريها  املــشــاورات 
تـــســـارع الــخــطــى وتـــتـــوج بــتــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
ودون ذلك هو االستمرار في تلك الدوامة التي 

يتحمل مسؤوليتها الجميع.
ويــضــيــف أنــــه فـــي كـــل الـــتـــظـــاهـــرات فـــي دول 
الــعــالــم يــتــم اســتــخــدام الــغــاز املــســيــل للدموع 
والـــــرصـــــاص املـــطـــاطـــي فـــيـــهـــا، ألنـــهـــا تــخــلــق 
مــشــهــدًا مــن الــفــوضــى يمكن أن يــحــدث بعده 
كــل شـــيء، خــصــوصــا أن تــظــاهــرات الــســودان 
ــــول لــلــقــصــر الــــرئــــاســــي أو  ــــوصـ تـــســـتـــهـــدف الـ
قيادة الجيش، ويتم فيها التحّرش بالشرطة 
وتــخــريــب املـــرافـــق الــعــامــة وإغــــاق الــطــرقــات. 
ويــشــيــر ســـاتـــي إلــــى أنــــه ســبــق أن قــتــل فيها 
ــابـــط بـــرتـــبـــة عـــمـــيـــد، مــــشــــددًا عـــلـــى أهــمــيــة  ضـ
ــعـــودة  ــدى كـــل األطــــــــراف، والـ ضــبــط الــنــفــس لــ
للحوار كمخرج للجميع. ويؤكد أنه في حال 
فشلت جــهــود األمـــم املــتــحــدة فــا مــجــال غير 
االنــتــخــابــات املــبــكــرة، كــوجــه مــن أوجـــه حسم 
املــــعــــارك بـــصـــنـــدوق االنـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي 
يمكن أن تنتهي األزمة وينتهي معها العنف.

تصعيد القمع في 
ثالث أشهر االنقالب

متظاهر في مليونية 24 يناير بالخرطوم )محمود حجاج/األناضول(

بينت: هبّة النقب ووجهت بقبضة حديدية بناء على أوامري )إميل سلمان/فرانس برس(

أكتوبر   25 انقالب  منذ  بالقتل  السودان  في  االنقالب  قادة  يتمادى 
الرفض  الرغم من  إبراز مسار غير عنفي، على  الماضي، لعجزهم عن 
السودانيون  المتظاهرون  يــواصــل  المقابل،  فــي  لــذلــك.  األمــمــي 

احتجاجاتهم في مختلف المدن والمناطق

الحدث

اإلســرائــيــلــيــة«، وأن الــحــكــومــة لــن تسمح 
ــن الـــداخـــل  ــعـــرب مـ بـــوضـــع يــهــاجــم فــيــه الـ
الــجــنــود واملــقــاتــلــني والعتاد  قــوافــل لنقل 
ــــرب عــلــى  ــال انـــــــدالع حـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي حـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. ولــفــت إلـــى أن الــهــّبــة 
ــقـــب ووجــــهــــت بــقــبــضــة  ــنـ األخـــــيـــــرة فــــي الـ
حــديــديــة، بــنــاء على أوامـــر مــبــاشــرة منه، 
قــــوات كــبــيــرة ومـــعـــززة لعمليات  لــتــأمــني 
»تــحــريــج« أراضــــي قــريــة ســعــوة األطـــرش 
فـــي الــنــقــب، مــضــيــفــا أن أعـــمـــال الــتــحــريــج 
ستستمر. وفجرت مقابات بينت غضبا 
فــلــســطــيــنــيــا. وأكــــــد حـــســـني الـــشـــيـــخ، فــي 
تغريدة أمس الجمعة، أن رحيل االحتال 
تنتظر موافقة  لــن  دولـــة فلسطني  وقــيــام 
وأضــاف:  تاريخية.  حتمية  ألنها  بينت، 
التي  العالم  دول  عــدد  أن  يعلم  أن  »عليه 
تــعــتــرف بــدولــة فلسطني أكــبــر وأكــثــر من 
عدد املعترفني بإسرائيل، واألمن واألمان 
واالستقرار والسام لن يكون إال برحيل 
ــام دولــــــة فـــلـــســـطـــني«. مــن  ــيــ ــــال وقــ ــتـ ــ االحـ
جهته، قال عضو املجلس الثوري لحركة 
»فتح«، املتحدث الرسمي باسمها أسامة 
»معا«  وكالة  نقلته  بيان  في  القواسمي، 
قائمة  إن »دولـــة فلسطني  الجمعة،  أمــس 
ومعترف بها من قبل 139 دولة في العالم، 
ــم املــتــحــدة  ــادر عـــن األمــ وبـــقـــرار أمــمــي صــ
بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، 
موضحا أن »نضالنا هو من أجــل إنهاء 

االحتال اإلسرائيلي عنها«.
واعتبر القواسمي أن »الدولة الفلسطينية 
حاضرة وبقوة في كل املؤسسات الدولية، 
وهي عامل استقرار في املنطقة، والخطر 
الحقيقي الذي يهدد األمن واالستقرار في 
املنطقة هــو االحــتــال اإلســرائــيــلــي، الــذي 
اإلرهــابــيــني،  مستوطنيه  ــدوان  عــ يحمي 
البيوت  ويــهــدم  األرض،  على  ويستولي 
ويهجر املواطنني اآلمنني من ممتلكاتهم، 
والتوسع  الضم  جــدار  بناء  في  ويستمر 
األبارتهايد  سياسة  وتنفيذ  العنصري، 
ضــــد شـــعـــبـــنـــا«. وشــــــدد عـــلـــى أن »بــنــيــت 
أنــه يستطيع محو شعبنا  واهـــم إن ظــن 
وحقوقه  الوطنية،  وهويته  الفلسطيني 
بالعيش  واملتمثلة  الراسخة،  السياسية 
بــحــريــة واســتــقــال فـــي دولـــتـــه فلسطني، 
، وفقا 

ً
 أم آجا

ً
بعاصمتها القدس، عاجا

ذلــك، دعت لجنة  إلى  الدولية«.  للشرعية 
في  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة 
بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى املـــشـــاركـــة في 
تــظــاهــرة دعـــم ألهــالــي الــنــقــب، غـــدًا األحــد 

أمام مكتب بينت في القدس املحتلة.

ــو. وفــــي حــــال حــدث  ــلــ يـــكـــون هـــنـــاك أوســ
ذلك لن تكون هناك حكومة. أنا أعارض 
إقامة دولة فلسطينية، وال أسمح أيضا 
بمفاوضات سياسية باتجاه إقامة دولة 

فلسطينية«.
ــد بــيــنــت، تعقيبا عــلــى لــقــاءات وزيــر  وأكـ
ــن فــــي حــكــومــتــه بـــنـــي غـــانـــتـــس، مــع  ــ األمــ
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عباس، ولقاء وزير الخارجية يئير لبيد، 
مـــع وزيــــر الـــشـــؤون املــدنــيــة فـــي السلطة 
غانتس  أن  الشيخ،  حسني  الفلسطينية 
ولبيد ال يملكان صاحيات للتحرك في 
ــا لــن ألتقي  املــجــال الــســيــاســي. وقــــال: »أنـ
مـــن يـــاحـــق جـــنـــود الــجــيــش فـــي الهـــاي 
)املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة(، ويــحــول 
غانتس  بــنــي  شــريــكــاي  للقتلة.  ــوال  ــ األمـ
ــواقـــف تختلف  ويــئــيــر لــبــيــد يــحــمــان مـ
ــــي، فـــهـــمـــا يــــمــــثــــان مــــواقــــف  ــفـ ــ ــــواقـ عـــــن مـ
اليسار، وهذا شرعي، ما دمنا في عملنا 
الــفــعــلــي نــتــحــرك وفــــق الــقــاســم املــشــتــرك 
الــذي حددناه«. وأوضــح أن »سابقي في 
الوظيفة )نتنياهو( التقى هو اآلخر بأبو 
مــازن )عــبــاس(، وفــي أكثر مــن مــرة، ومع 
الخلفية. هذه  فــي  أعــام فلسطني  وضــع 
ليست نهاية العالم، أسمح لهما باللقاء، 
لكنهما ال يملكان صاحيات في املجال 
الــســيــاســي. هــمــا يــتــحــدثــان فـــي قــضــايــا 
االقـــتـــصـــاد، وأنـــــا أؤيـــــد تــعــزيــز الــتــبــادل 

التجاري بيننا وبني الفلسطينيني«.
وهاجم بينت فلسطينيي الداخل املحتل، 
مدعيا أن أحداث النقب األخيرة، وأحداث 
اندلعت  التي  )االحتجاجات  الكرامة  هبة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــداخــ أخـــيـــرًا فـــي بـــلـــدات الــ
واليهود  الفلسطينيني  بــني  واملــواجــهــات 
ــدن الــتــاريــخــيــة، مــثــل حــيــفــا وعــكــا  ــ فـــي املـ
ويافا واللد(، كانت بمثابة »إنذار للدولة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم يــكــتــف رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
نفتالي بينت بتأكيد أنه أسقط موضوع 
االحتال،  أجندة  من  الفلسطينية  الدولة 
ــه أي مــــفــــاوضــــات ســيــاســيــة  عـــبـــر رفــــضــ
للوصول إلــى هــذا األمـــر، بــل شــن هجوما 
بينت،  ومــنــح  الـــداخـــل.  فلسطينيي  عــلــى 
أمس الجمعة، مقابات موسعة للصحف 
الرئيسية فــي إســرائــيــل، فــي محاولة هي 
األولى من طرفه للرد على تحريض رئيس 
الحكومة السابق بنيامني نتنياهو عليه، 
واتــهــامــات األخــيــر لــه بــأنــه لــم يــعــد يمثل 

اليمني في إسرائيل، وال أفكاره.
ــع كــل  ــه، مــ ــابـــاتـ ــقـ ــي مـ وتـــجـــنـــب بــيــنــت فــ
مــن »مــعــاريــف« و»يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ــهــــاب عــن  ــإســ ــديــــث بــ و»هــــــــآرتــــــــس«، الــــحــ
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الــــقــــدس 
»يــديــعــوت  املــحــتــلــة، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول، لـــ
الـــحـــالـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  إن  أحــــــــرونــــــــوت«، 
توافقت على الحفاظ على الوضع القائم 
فــي الــشــأن الــفــلــســطــيــنــي، وإنــــه أكـــد أمــام 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن معارضة 
أميركية  قنصلية  فتح  إلعـــادة  حكومته 

للفلسطينيني في القدس.
ــع أكــثــر  وأبـــــــرز بـــيـــنـــت، فــــي مــقــابــلــتــني مــ
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ  فــ

ً
ــــة ــّي ــنــ صـــحـــيـــفـــتـــني يــــمــــيــ

أنه  »يسرائيل هيوم« و»مكور ريشون«، 
تــمــّكــن »مــن  أول رئــيــس حــكــومــة يمينية 
الفلسطينية  الـــدولـــة  مـــوضـــوع  إســـقـــاط 
ــدة اإلســرائــيــلــيــة، مـــن دون أن  ــنـ عـــن األجـ
يلقى مــعــارضــة مــن شــركــائــه فــي اليسار 
والوسط«. أما في مقابلته مع »يسرائيل 
ــوم«، فــــأكــــد بـــيـــنـــت أن حـــكـــومـــتـــه لــن  ــ ــيـ ــ هـ
تــذعــن ألي اتــفــاق وتــســويــة سياسية مع 
الفلسطينيني، على غرار اتفاقية أوسلو، 
وأنه ال يــزال، كما كان، متمسكا بمواقفه 
تغيير.  أي  دون  مــن  اليمينية  وعــقــائــده 
وقــال إنــه »مــا دمــت رئيسا للحكومة لن 

بينت: لن أسمح بدولة فلسطينية
تمهيد لتصعيد جديد ضد أهالي النقب

أثارت تصريحات رئيس 
حكومة االحتالل 

نفتالي بينت، الذي أكد 
رفضه إقامة دولة 

فلسطينية، ردات فعل 
فلسطينية غاضبة
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بعثة فرنسية إلى السعودية لمتابعة تحقيقات »دكار«انتقادات تونسية لالستشارة الوطنية: تخدم أجندة سعيّد
تونس ــ آدم يوسف

ــيـــس ســعــّيــد  ــتـــونـــســـي قـ يــــواجــــه الــــرئــــيــــس الـ
انتقادات من قوى املعارضة واملجتمع املدني 
بــســبــب االســتــشــارة اإللــكــتــرونــيــة، معتبرين 
ــه  ــيــــف فــــاضــــح لــــفــــرض مـــشـــروعـ أنــــهــــا تــــوظــ
الخاص على التونسيني. وأطلق سعّيد، في 
مطلع شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
إلكترونية،  الوطنية على منصة  االستشارة 
إلى »تعزيز مشاركة  أنها تهدف  إلى  مشيرًا 
التونسيني في عملية التحول الديمقراطي«، 
غير أن العمل بها تأخر إلى منتصف الشهر 
الــحــالــي بــســبــب عـــدم جــاهــزيــتــهــا فــي املــوعــد 
ــتــــشــــارة بـــانـــتـــقـــادات  ــلـــت االســ املــــحــــدد. وقـــوبـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــوى املـ ــ واســـــعـــــة مـــــن قـ
واملدنية، حتى من أحزاب تدعم الرئيس، مثل 
حركة الشعب، وتواترت الدعوات ملقاطعتها. 
وال يفصل سعّيد ســوى أقــل من شهرين عن 
مــوعــد نــهــايــتــهــا، إذ أعــلــن ســابــقــا نــيــتــه نشر 
فــي 20 مــارس/ تفاصيل نتائج االســتــشــارة 

الــذي يتزامن مع ذكــرى استقال  آذار املقبل، 
الباد عن فرنسا في عــام 1956، فيما يتجه 
ــيـــاغـــة مــحــتــوى  العـــتـــمـــاد نـــتـــائـــجـــهـــا فــــي صـ
القانونية  املنظومة  تعديل  على  االستفتاء 

للحكم في 25 يوليو/تموز املقبل.
واســتــعــار ســعــّيــد، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
خـــال اجــتــمــاع ملــجــلــس الـــــــوزراء، بــعــضــا من 
نــتــائــج مــبــكــرة لــهــذا االســتــشــارة، معلنا عبر 
فــيــديــو، بــثــتــه صــفــحــة الـــرئـــاســـة عــلــى مــوقــع 
»فــيــســبــوك«، أن »82 فــي املــائــة مــن املواطنني 
يــفــضــلــون الــنــظــام الــرئــاســي، و92 فــي املــائــة 

ــتـــي رافـــقـــت  ــات األحــــــــداث الـ ــيـ ــداعـ تـــتـــواصـــل تـ
قـــيـــم فـــي الــســعــوديــة بني 

ُ
ــــذي أ ــــي دكـــــار، الـ رالـ

1 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي و14 مــنــه، 
ــــوع حــــادثــــني غــيــر  تـــحـــديـــدًا عـــلـــى صــعــيــد وقــ
ريـــاضـــيـــني فـــيـــه. ويــتــعــلــق األمـــــر بــاالنــفــجــار 
الــــذي وقـــع أســفــل ســيــارة كـــان فــيــهــا الــســائــق 
ديسمبر/  30 فــي  بــوتــرون  فيليب  الفرنسي 
إصــابــتــه  إلــــى  وأدى  املــــاضــــي،  األول  ــانـــون  كـ
ــــقــــل بـــعـــدهـــا عـــلـــى عــجــل 

ُ
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة ن

إلــى بــاريــس لتلقي الــعــاج. وقـــال نجله بعد 
أســـبـــوع عــلــى الـــحـــادثـــة، إن والـــــده خــــرج من 
مــن«إصــابــات  تعانيان  ساقيه  لكن  غيبوبة، 
الــثــانــي بنشوب  الــحــادث  خــطــيــرة«. ويتعلق 
حريق، سبقه انفجار، في شاحنة دعم تابعة 
لفريق السائقة الفرنسية ـ اإليطالية كاميليا 

ليباروتي في 31 ديسمبر.
ــي مـــطـــلـــع لـــوكـــالـــة  ــســ ــرنــ ــدر فــ ــ ــــصـ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
الــــجــــمــــعــــة، أن مــحــقــقــني  ــــس  ــ »رويــــــــتــــــــرز«، أمـ
السعودية  إلــى  للسفر  يستعدون  فرنسيني 

يؤيدون سحب الثقة من النواب البرملانيني«. 
وأضــــاف أن »89 فــي املــائــة مــن املــواطــنــني ال 
يثقون بالقضاء، و81 في املائة يؤيدون مبدأ 
ي الدولة تنظيم الشؤون الدينية«. وقال 

ّ
تول

ــام ليست مــزيــفــة، ولــم  ــ ســعــّيــد إن »هـــذه األرقـ
يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات«.

الداخلية،  وزارة  ذكـــرت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
فـــي بـــاغ رســـمـــي، أن املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــام، نـــيـــابـــة عــــن وزيــ ــ الـــجـــهـــويـــة قــ
توفيق شــرف الــديــن، بــاإلشــراف على جلسة 
ــّصــصــت 

ُ
عــمــل عـــن بــعــد مـــع املـــحـــافـــظـــني. وخ

تقّدم  مــدى  »ملتابعة  الــبــاغ  بحسب  الجلسة 
سير االستشارة الوطنية اإللكترونية بكامل 
لدى  تعميمها  وكيفية  الــجــمــهــوريــة،  جــهــات 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات املــجــتــمــعــيــة واملـــؤســـســـات 
الشبابية والــتــربــويــة، والــعــمــل على دفــع كل 

التونسيني والتونسيات للمشاركة فيها«.
وحول هذه التطورات، قال املحلل السياسي 
أيــمــن الــبــوغــانــمــي، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
ــذه االســــتــــشــــارة وضــعــت  ــ ــ الــــجــــديــــد«، إن »هـ
عـــلـــى املــــقــــاس لـــخـــدمـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
املــشــروعــيــة  للتنميق وفــــرض  وهـــي وســيــلــة 
ولتمرير مشروع سياسي خاص به«. وأبدى 
سعّيد  استغال  يستغرب  »مــمــن  استغرابه 
االســـتـــشـــارة الــوطــنــيــة وتــوظــيــفــهــا لــتــوجــيــه 
ــرأي الـــعـــام، فــلــيــســت لــهــذه االســـتـــشـــارة أي  ــ الـ
قانونية  قيمة  أي  وال  دســتــوريــة  مشروعية 
ــــاف الــبــوغــانــمــي أن  وال قــيــمــة عــلــمــيــة«. وأضـ
»االستشارة وضعت في شكلها ومضمونها 
فاجأ أو 

ُ
لخدمة هــذا املــشــروع، وال يجب أن ن

نــســتــغــرب مــن أي اســتــغــال ســيــاســي، ســواء 

وعن جهل في أحيان أخرى«. من جهته، اعتبر 
الــقــيــادي فــي حـــزب ائــتــاف الــكــرامــة املــنــذر بن 
عــطــيــة، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»هــــذه االســـتـــشـــارة مــجــرد ضــحــك عــلــى ذقـــون 
عملية  أو  شفافية  أي  غــيــاب  فــي  التونسيني، 
ــلـــى مـــخـــتـــلـــف مــــراحــــلــــهــــا، وتــحــصــل  ــة عـ ــ ــابـ ــ رقـ

ــار تــحــقــيــقــهــم فـــي اســتــهــداف  ــ قــريــبــا فـــي »إطــ
مواطنني فرنسيني خال سباق رالي دكار«. 
وقــال املصدر: »نعتزم إرســال بعثة في وقت 
ــدًا«، مضيفا أنـــه بــخــاف مــا ذكــرتــه  قــريــب جــ
»لــم يمانع  الفرنسية  اإلعـــام  بعض وســائــل 
السعوديون أبدًا« في التعاون. وذكر املصدر 
أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لسفر املحققني 
ــدأوا  ــ ــم بـ ــهـ ــة، ألنـ ــعـــوديـ ــى الـــسـ ــ الــفــرنــســيــني إلـ
الفرنسيني  الــشــهــود  بــاســتــجــواب  تحقيقهم 
بــعــد عــودتــهــم مـــن املــمــلــكــة. وأفـــــاد بــــأن هــذه 

املرحلة من التحقيق انتهت اآلن. 
وفتح ممثلو االدعاء الفرنسيون في مكافحة 
اإلرهاب تحقيقا أوليا هذا الشهر بخصوص 
قليلة من  فترة  بعد  بــوتــرون  انفجار سيارة 
مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى 
ــال فــي حينه وزيــر  مــوقــع بــدايــة الــســبــاق. وقـ
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان إن 
»ثمة فرضية« بأن الحادث الذي أصيب فيه 
بــوتــرون »كــان هجوما إرهــابــيــا«. واعتبر أن 
مــســألــة وقـــف رالـــي دكـــار 2022 »مــطــروحــة«، 
لكن رئيس رالي دكار دافيد كاستيرا استبعد 
إنــــهــــاء املـــنـــافـــســـة فــــي حـــيـــنـــه، وقـــــــال إلذاعـــــة 
»فــرانــس إنــفــو« إن »الـــســـؤال لــم يــطــرح حتى 
»اتخذت  السعودية  السلطات  وإن  اللحظة«، 
إجراءات أمان كافية لضمان سامة السباق«.

وأشار منظمو السباق والسلطات السعودية 
في حينه إلى عدم وجود اشتباه جنائي في 
فرنسا حــذرت مواطنيها في  لكن  االنفجار، 
الــســعــوديــة وطــلــبــت مــنــهــم تـــوخـــي »أقــصــى 
درجـــــات الــيــقــظــة مـــن املــخــاطــر األمـــنـــيـــة« في 
أعقاب االنفجار. وذكرت الوزارة في إرشادات 

مــحــدثــة عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى اإلنـــتـــرنـــت »لــم 
ُيستبعد احتمال وقــوع عمل إجــرامــي«. لكن 
وزارة الخارجية السعودية ذكرت في 8 يناير 
الحالي، أن التحقيق املبدئي في االنفجار لم 
يثر أي شبهة جنائية. واستبعدت السلطات 
ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما  السعودية 
»الــحــادث«، مــؤكــدة أنــه »ال يوجد  وصفته بـــ
أي شــبــهــات فـــي الــــحــــادث«. لــكــن الــســلــطــات 
عززت اإلجراءات األمنية للمشاركني وملسار 

السباق.
وأكد املصدر الفرنسي لوكالة »رويترز«، أمس 
أنهم سمعوا أيضا من شهود عن حادث ثان 
وقع لشاحنة دعم تابعة للمتسابقة ليباروتي 
املاضي.  فــي 31 ديسمبر  الــنــيــران،  بها  شّبت 
وذكرت إذاعة »آر.إم.سي« أن املتسابقة سمعت 
»انــــفــــجــــارًا« قـــبـــل نـــشـــوب الــــحــــريــــق. وكــتــبــت 
ليباروتي بنفسها على موقع »انستغرام« في 
غير  الحريق  سبب  أن  الحالي،  الشهر  مطلع 
ــة أن جــهــاز املــخــابــرات  واضـــح. وذكـــرت اإلذاعــ
الفرنسي كان مهتما أيضا بما جرى لسيارة 
دعم ليباروتي. ونشرت اإلذاعة على موقعها 
وهي  للشاحنة  مــصــورة  لقطات  اإللكتروني 
تحترق، مشيرة إلى أن خزان الوقود الخاص 

بها ُوجد على بعد 50 مترًا منها وبه فتحة. 
وأضــافــت اإلذاعــــة أن الــســائــق ســمــع انــفــجــارًا 
فقفز خــارج الشاحنة، ولــم ُيصب أحــد بــأذى. 
ــنــــع املـــــدعـــــون الـــفـــرنـــســـيـــون املـــعـــنـــيـــون  ــتــ وامــ
ترد  لــم  كما  التعليق.  عــن  اإلرهـــاب  بمكافحة 
على  الــفــور  على  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
الفرنسية،  اإلذاعــة  للتعليق على تقرير  طلب 
وكذلك لم ترد الحكومة السعودية أيضا. وقال 
الفرنسية  )إيــــه.إس.أو(  شركة  باسم  متحدث 
التي تنظم رالي دكار ردًا على تساؤالت وكالة 
ــرز«: »أحــاطــنــا فــريــق إكـــس ريـــد علما  ــتــ »رويــ
ليباروتي«.  كاميليا  دعم  لشاحنة  بما جرى 
وأضاف: »قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت 
نــزال على  األرجـــح. ال  مشكلة كهربائية على 
هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة لـــكـــن إذا ظـــهـــر مـــصـــدر آخـــر 
واســتــدعــى ذلـــك تحقيقا فــمــن الـــواضـــح أنــنــا 

سنكون مستعدين للتعاون في ذلك«.
املعروف سابقا باسم باريس  السباق  وكــان 
- دكـــــــار، يــنــطــلــق مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
فـــي طــريــقــه إلـــى عــاصــمــة الــســنــغــال كمحطة 
أخيرة منذ بدايته في عام 1979، قبل تغيير 
مـــســـاره بــســبــب املــخــاطــر األمــنــيــة املــتــفــاقــمــة 
النيجر  الخمس:  األفريقي  الساحل  دول  في 
ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. 
قل السباق إلى أميركا 

ُ
وبموجب هذا األمر ن

أن  قــبــل  و2019،   2009 عــامــي  بــني  الجنوبية 
 الـــرحـــال فـــي الــســعــوديــة بــــدءًا مـــن عــام 

ّ
يــحــط

2020. ومن املقرر، وفق الرزنامة، أن تتشّعب 
مسارات السباق إلى خارج السعودية، ولكنه 
يبقى في الشرق األوسط، بدءًا من عام 2023.
)العربي الجديد، رويترز(

من رئيس الجمهورية أو من حكومته أو من 
محافظيه أو من أنصاره«.

ــتـــائـــج مــبــكــرة  وحـــــــول إعـــــــان الـــرئـــيـــس عــــن نـ
لـــاســـتـــشـــارة، قــــال الـــبـــوغـــانـــمـــي: »بــالــصــدفــة، 
كــل الــنــتــائــج تتفق تــمــامــا مــع رغــبــات سعّيد، 
وهــو شــيء معلوم سلفا، فمن شــارك فــي هذه 
أقول  االستشارة هم فقط من يناصرونه، وال 
الرئيس  بــاألرقــام، فمن يعارضون  إنــه يغالط 
ــارة ويـــرفـــضـــون  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي االسـ ــم يــــشــــاركــــوا فـ ــ لـ
أن »ســعــّيــد سيحصل  بــهــا«. ورأى  االعـــتـــراف 
عــلــى الــنــتــائــج الــتــي يـــريـــد، وفــــي كـــل األحــــوال 
»هناك  أن  إلــى  لــهــا«، مشيرًا  قانونية  قيمة  ال 
الــرأي وتتجاوز الرغبة  أشياء تتجاوز مجرد 
التي قد يعبر عنها الناس، عن علم في أحيان 

فـــي ســيــاق انـــقـــاب غــاشــم غــّيــب أي شــكــل من 
أشــكــال املــشــاركــة الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة«. 
وأضــاف: »املضحك أن يقوم املنقلب بصياغة 
معطيات موجهة ويعرضها على أنصاره في 
منه،  بتعليمات  املــعــارضــني  كــل  مقاطعة  ظــل 
وبالتالي، كل األمور بيده في غياب أي رقابة 
من املجتمع املدني أو ماحظني، ثم لم يشارك 
سوى أقل من 1 في املائة من التونسيني، هذا 
ألــف مــشــارك«.  إذا سلمنا جـــداًل أن هناك 100 
ــــرب مــن  واعـــتـــبـــر بــــن عــطــيــة أن »الــعــمــلــيــة ضـ
ــــروع ســيــاســي  ــشـ ــ ــفــــرض مـ تـــزيـــيـــف الـــــواقـــــع لــ
شخصي جاهز، حتى يسّوق )سعّيد( للعالم 
ّد 

ُ
أنه تم تشريك التونسيني في وضع نظام ق

عــلــى مــقــاســه، إلقــصــاء كــل املــعــارضــني وحتى 
املساندين من األحزاب«. بدوره، اعتبر القيادي 
ــدة لـــلـــرئـــيـــس( عــبــد  ــانــ ــســ بـــحـــركـــة الـــشـــعـــب )املــ
الرزاق عويدات، في حديث سابق مع »العربي 
الجديد«، أن »حركة الشعب تعتبر أن الطريقة 
األفــقــيــة الــقــائــمــة عــلــى تــعــديــل الــدســتــور عبر 
إلـــى نتيجة«.  تـــؤدي  لــن  االســتــشــارة الوطنية 
ــم تـــقـــديـــم أســـئـــلـــة وانـــتـــظـــار  وتـــــســـــاءل: »إذا تــ
أجـــوبـــة، فــمــا الـــذي سيتم اعــتــمــاده جــوابــا إذا 
تعددت األجوبة بنسب متقاربة أو متفاوتة؟«. 
ــنـــاك الـــعـــديـــد من  ــى أن »هـ ـــار عــــويــــدات إلــ وأشـــ
الــتــونــســيــني الـــذيـــن ال يــمــتــلــكــون هـــواتـــف وال 
وســـائـــل تــكــنــولــوجــيــة لــلــمــشــاركــة، فــمــا بــالــك 
باإلنترنت؟«، مشّددًا على أن »تعديل الدستور 
قائما على حـــوار حقيقي بني  أن يكون  يجب 
الناس املؤمنني بهذا التعديل، وهم املساندون 
لـ25 يوليو )في إشارة إلى تاريخ إعان سعّيد 
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شرقي  جنوب  في  دوليًا،  بها  المعترف  غير  الشعبية«  دونيتسك  »جمهورية  رئيس  يتحدث 
بهذه  التطورات  مختلف  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  بوشيلين،  دينيس  أوكرانيا، 
المنطقة وصراعها مع كييف منذ عام 2014، ويتطرق للدعم الروسي لها، وكذلك لألزمة 

األوكرانية الروسية

ــة  ــ ــى انــــــــدالع األزمــ ــ ــ ــة، لـــنـــعـــد إل ــ ــدايـ ــ ■ بـ
أوكــرانــيــا  فــي  والعسكرية  السياسية 
أســبــابــهــا  هــــي  مــــا  ــام 2014،  ــ عــ فــــي 

الحقيقية؟ هل كان يمكن تجنبها؟
ــة عــــــام 2013 فــي  ــايـ ــهـ ــــي نـ ــــل شــــــيء فـ بــــــدأ كـ
ظمت 

ُ
ــيــــدان« فـــي كــيــيــف، حــيــث ن ســاحــة »املــ

احتجاجات بدعم من الخارج وفق سيناريو 
»الثورات امللونة«. لم يدعم سكان دونباس 
هــذه االحــتــجــاجــات، ألن شــعــارات »املــيــدان« 
ذات الــطــابــع الــقــومــي املــتــشــدد كــانــت غريبة 
علينا. وبموجب إحدى الوثائق التشريعية 
ــقــــاب  ــم تــبــنــيــهــا بـــعـــد االنــ ــ ــتــــي تـ األولـــــــــى الــ
ــــي آنــــــذاك فــيــكــتــور  ــرانـ ــ )عـــلـــى الـــرئـــيـــس األوكـ
يانوكوفيتش( في فبراير/شباط 2014، بدأ 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــقــوق الــلــغــويــة للسكان 
الناطقني بالروسية على الرغم من أنها من 
حقوق اإلنسان األساسية. طالبت دونباس 
بــــإجــــراء اســتــفــتــاء عــلــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ولــكــن 
أعلن  تــتــم االســتــجــابــة لطلبها. حــيــنــئــذ،  لــم 
في  ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعتي  سكان 
دونباس عن قيام الجمهوريتني الشعبيتني، 
االستفتاء  إجـــراء  على  عزمهم  عــن  وعــبــروا 
الــذيــن وصــلــوا  املــجــرمــني  أن  إال  بمعرفتهم. 
إلى سدة الحكم في كييف نتيجة لانقاب، 
اســتــخــدمــوا الــجــيــش ضــد ســكــان دونــبــاس، 
وهو أمر يتعارض أيضا مع القانون الدولي.

■ شهد عام 2021، مخاطر متكررة بشأن إمكانية 
التوتر العسكري إلى مواجهة مفتوحة في  تحّول 
دونباس. في حالة التصعيد، هل يمكن أن تتدخل 
روســيــا بشكل مــبــاشــر فــي الـــنـــزاع مــع االعــتــراف 
بــاســتــقــالل »جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الــشــعــبــيــتــني« وفـــق نـــمـــوذج االعـــتـــراف بــاســتــقــالل 
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا 

في عام 2008؟
ــا إلـــى  ــمــ ــا، وإنــ ــنـ ــيـ هـــــذا الــــســــؤال ال يـــوجـــه إلـ
ــا، فــــــإن جــمــيــع  ــة نــــظــــرنــ ــهــ ــــن وجــ روســـــيـــــا. مـ
األحــاديــث عــن الــتــدخــل الــروســي فــي الــنــزاع 
ــاربــــات  بـــــني كـــيـــيـــف ودونـــــــبـــــــاس هـــــي مــــضــ
واســــتــــفــــزاز ســـيـــاســـي. نــــظــــرًا لــتــصــريــحــات 
السيناريو  الغربيني، فإن مثل هذا  املمثلني 
نأمل  أوكرانيا وحــدهــا.  يصب في مصلحة 
كثيرًا بتحلي القيادة في كييف باملسؤولية 
أمـــام الــشــعــب األوكـــرانـــي، لــعــدم بـــدء مرحلة 
ســاخــنــة مـــن الـــحـــرب، حــتــى ال تــكــون نهاية 
ألوكــرانــيــا كــدولــة، وهـــو مــا حـــذر فاديمير 

بوتني كييف منه.
 

ــف كــيــيــف والـــغـــرب ســكــان »جــمــهــوريــتــي 
ّ
■ تــصــن

كانفصاليني،  الشعبيتني«  ولوغانسك  دونيتسك 
في  الفيدرالية  كأنصار  موسكو  تصنفهم  بينما 
أوكرانيا. هل تتوقعون بقاء أوكرانيا دولة موحدة 

أم استمرار تفككها على أرض الواقع؟
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تـــثـــبـــيـــت الـــــوضـــــع الـــــخـــــاص لــجــمــهــوريــتــي 
ــي اتـــفـــاقـــات  ــنـــصـــوص عــلــيــه فــ ــــاس املـ ــبـ ــ دونـ
مــيــنــســك، عــلــى مــســتــوى الــدســتــور، ولكنها 
لـــم تــفــعــل ذلـــك خـــال ســبــع ســـنـــوات. لـــم يتم 
تــبــنــي تــشــريــعــات عـــدم مــاحــقــة األشــخــاص 

ــراف  ــتــ ــاالعــ ــا بــ ــومــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــني مــــرســ
الجمهوريتني. وزاد  الصادرة في  بالوثائق 
من فرحتنا، قرار تسهيل إجراءات الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة. تــنــص اتــفــاقــات 
مينسك على التعاون العابر للحدود. لذلك 
الــتــعــاون االقــتــصــادي مــع روســيــا هــو طوق 
نـــجـــاة لــصــنــاعــات الــجــمــهــوريــتــني املــوجــهــة 

للتصدير.

■ في يوليو/تموز 2014، تم إسقاط طائرة »بوينغ« 
املــالــيــزيــة فـــوق دونـــبـــاس، وكـــان أغــلــب ركــابــهــا من 
الهولندي  الجانب  رواية  الهولنديني. تشير  الرعايا 
الطائرة بصاروخ من منظومة  أنــه تم إسقاط  إلــى 
الخاضعة  بيرفومايسكي  بلدة  »بــوك« من منطقة 
لسيطرة مقاتلي دونباس. كيف تــردون على هذه 

االتهامات؟
الرئيسي فــي مواجهة  األســلــوب األوكــرانــي 
دونباس هو االستفزاز. لأسف، فإن نطاق 
الـــوقـــاحـــة والـــتـــداعـــيـــات املـــأســـاويـــة ال تثني 
ــذا الــبــلــد. فـــي هــــذه الــقــصــة املـــروعـــة  ــادة هــ ــ قـ
»بوينغ« املاليزية يجب التساؤل:  املتعلقة بـ
مــن املستفيد؟ كــانــت أوكــرانــيــا وشــركــاؤهــا 

االتحاد  تفكك  بعد  أوكرانيا  رؤســاء  جميع 
السوفييتي، با استثناء، بنوا سياساتهم 
وفــق مــبــدأ »فـــّرق تــســد«، وعــلــى تباين رؤى 
غـــرب أوكــرانــيــا وجــنــوب شــرقــهــا، وتــعــمــدوا 
جــمــيــعــا دق األســـافـــني بـــني املـــواطـــنـــني على 
طــريــق فـــرض »األكـــرنـــة« وتــحــريــف الــتــاريــخ 
ــا  وتــشــويــه صــــورة روســيــا وتــمــجــيــد أوروبــ
ونـــمـــط الــحــيــاة الـــغـــربـــي. مـــا كــــان ملــثــل هــذه 
الــســيــاســات الــتــي اســتــمــرت لــســنــوات، إال أن 
تـــؤدي إلـــى تفكك أوكــرانــيــا، وهـــو مــا حــدث، 
وهذه ليست النهاية. ومنذ عام 2014، ازداد 
انــتــهــاك  ــــاالت  حـ ازدادت  إذ  ســـــوءًا،  الـــوضـــع 
حــقــوق الـــنـــاس، وتـــراجـــع مــســتــوى املعيشة 
بشكل كبير، وتراجع عدد السكان. مع مثل 
فــرص كثيرة  التوجهات، ليست هناك  هــذه 
ــار عملية  لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــبــلــد. فـــي إطــ
النزاع، نسترشد باتفاقات مينسك.  تسوية 
إذا بدأت كييف بالوفاء بها بداًل من استمرار 
محاكاة العملية التفاوضية، فهذا سيساعد 

أوكرانيا نفسها. 

مينسك،  اتفاقات  إلــى  التوصل  من  الرغم  على   ■
ــزال بــعــيــدًا عن  ــ يـ ــع فـــي دونــــبــــاس ال  الـــوضـ إال أن 
الــتــســويــة، ويــصــّر كــل طـــرف عــلــى تفسير رؤيــتــه 
ــرون املــــخــــرج مــــن هـــذا  ــ ــ ــات. كـــيـــف ت ــاقــ ــفــ ــهـــذه االتــ لـ
ــأزق؟ هـــل يــمــكــن أن يــحــدث تـــحـــّول نــهــائــي في  ــ املــ
مرحلة النزاع املتجمد على غرار الوضع في إقليم 

ترانسنيستريا في مولدافيا؟

يــمــكــن بــالــطــبــع أن يــحــدث الــتــحــول. وهــنــاك 
ــول مــخــتــلــف الـــتـــفـــســـيـــرات لــبــنــود  ــ جــــــدال حـ
اتفاقات مينسك على الرغم من أن كل شيء، 
وفــق رأيــنــا، مكتوب بــوضــوح، فخذ وافعل. 
يمكن تبادل االتهامات بانتهاك نظام وقف 
إطـــاق الــنــار، على الــرغــم مــن أنــه حتى هنا 
تــوجــد مــعــايــيــر مـــحـــددة لــتــحــديــد املتسبب 
ذلــك.  فــي  إن كانت هناك رغبة  القصف،  فــي 
لكن مــن الــواضــح تماما أن هناك مــن يعيق 
الــعــمــلــيــة، فـــي حـــال نــظــرنــا إلـــى االلــتــزامــات 
ــان عــلــى أوكــرانــيــا  الــســيــاســيــة لــــأطــــراف. كــ

تبادل  كييف  عرقلت  الــنــزاع.  فــي  املشاركني 
األشخاص املحتجزين بتخاذلها عن الوفاء 
بجميع االلتزامات املتعلقة بهذا الشأن. هذه 
أمور موضوعية يمكن مراجعتها بسهولة. 
لكن املــرعــب أنــه ال تـــزال هــنــاك حـــوادث قتل 
ــفــــال. املــخــرج  وإصـــابـــة ســكــان مــدنــيــني وأطــ
وبالعملية  مينسك  باتفاقات  بــالــوفــاء  هــو 
التفاوضية البناءة بني طرفي النزاع؛ كييف 
ــانــــب، ودونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك مــن  مــــن جــ
إرادة  لديها  ليست  كييف  لكن  آخــر.  جانب 

سياسية لذلك، تحت حكم اإلدارة الحالية.

الرسمية األوكــرانــيــة إن األحــداث  الــروايــة  ■ تقول 
في دونباس ليست حربًا أهلية، وإنما مواجهة مع 
روسيا. ما هو نطاق الدعم العسكري - السياسي 

الروسي املقدم لدونباس؟
من  بــقــرار  املدعومة  مينسك  التفاقات  وفقا 
مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، فــــإن طــرفــي الــنــزاع 
ــــاس.  ــبـ ــ ــا دونـ ــتـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــا وجـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا أوكـ ــمـ هـ
ــيـــا، فــهــي الـــدول  أمـــا فــرنــســا وأملــانــيــا وروسـ
الــتــي ال تحتوي  االتــفــاقــات  لــهــذه  الضامنة 
تنفيذه.  موسكو  على  يتعنّي  بند  أي  على 

لــكــن كييف الــتــي تــواصــل الــتــفــاوض للعام 
الــســابــع، تستمر فــي قصف أراضــيــنــا وقتل 
الـــســـكـــان املـــدنـــيـــني فـــي دونــــبــــاس، وتــدمــيــر 
املــنــازل والــبــنــيــة التحتية االجــتــمــاعــيــة، مع 
الجرائم.  هــذه  من  نفسها  تبرئة  محاولتها 
الــغــربــيــة روســيــا  الــــدول  واآلن تتهم بــعــض 
بأنها تريد مهاجمة أوكرانيا. وهناك سؤال 
إلــى كييف يــفــرض نفسه: مــع مــن تحاربتم 
حتى اآلن؟ ممتنون كثيرًا لروسيا ورئيسها 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــني عـــلـــى الــــدعــــم الــســيــاســي 
لــلــنــزاع.  واملــســاهــمــة فــي الــتــســويــة السلمية 
نــقــول شــكــرًا لــلــشــعــب الـــروســـي عــلــى الــدعــم 
ــة الــــحــــرب، حــضــر إلــى  ــدايـ ــانـــي. فـــي بـ اإلنـــسـ
في  ملساعدتنا  روس  مــتــطــوعــون  دونــبــاس 
حماية أرضنا. وخال فترة الحرب األهلية، 
لم تؤكد أي منظمة دولية، بما فيها منظمة 
األمن والتعاون في أوروبــا، وجود الجيش 
الـــروســـي فـــي دونـــبـــاس. نـــدافـــع عـــن أرضــنــا 

بأنفسنا.

■ خالل السنوات املاضية، تم إشراك دونباس في 
بنشاط.  الروسية  واالقتصادية  السياسية  الحياة 

ــان بــإمــكــان أكــثــر مـــن 700 ألـــف مـــن الــســكــان  وكــ
الروسية،  الجنسية  على  حصلوا  الــذيــن  املحليني 
)الــنــواب(  الــدومــا  انتخابات مجلس  في  التصويت 
الروسي في الخريف املاضي. كما تم فتح السوق 
الــروســيــة، بــمــا فــي ذلـــك املــشــاركــة فــي مشتريات 
الدولة، أمام املصانع املحلية، ويتم استخدام الروبل 
الروسي إلجراء املعامالت في دونباس. هل يمكن 
القول إن دونباس اليوم أوكرانية من وجهة النظر 
القانونية، ولكنها فعليًا أصبحت روسية؟ وما هي 

اآلفاق املستقبلية للتكامل؟
فعلت كييف الرسمية كل ما بوسعها إلبعاد 
دونباس. وما يزيد من الفجوة بني الطرفني، 
االقتصادي،  والحصار  املدنيني  قصف  هو 
السكان  بحق  تبنيها  يتم  الــتــي  والــقــوانــني 
التاريخي  وماضيهم  بالروسية  الناطقني 
وقــيــمــهــم الـــروحـــيـــة. بــالــطــبــع، مـــا كــــان أمـــام 
دونباس إال أن تعود في هذه الظروف، إلى 
كانت  عندما  الــقــريــب،  وماضيها  جــذورهــا 
قلبا صناعيا لروسيا الكبرى. عندما حرمت 
ــبــــاس مـــن حــقــوقــهــم،  أوكـــرانـــيـــا ســـكـــان دونــ
ــيــــا بــاســتــعــادتــهــا بــخــطــواتــهــا  ــامـــت روســ قـ
اإلنــســانــيــة. هــكــذا كـــان األمــــر، عــنــدمــا أصــدر 

بوشيلين: األسلوب األوكراني 
الرئيسي بمواجهة 

دونباس هو االستفزاز 
)Getty/نيكوالي تريشين(

دينيس بوشيلين
الحرب ضد دونباس ستشكل 

نهاية أوكرانيا كدولة

ممتنون لروسيا وفالديمير 
بوتين على الدعم السياسي

زيلينسكي يفتقر لإلرادة 
السياسية التخاذ القرارات التي 

تصب في مصلحة الشعب

¶ يشغل دينيس بوشيلين 
منصب رئيس »جمهورية 

دونيتسك الشعبية« المعلنة 
من جانب واحد، منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
¶ ولد في 9 مايو/أيار 1981، 

في مدينة ماكييفكا 
بمقاطعة دونيتسك. 

وقد عمل نائبًا لمحافظ 
دونيتسك على مدار فترة 

طويلة.
¶ شغل منصب المندوب 

الدائم لـ»جمهورية 
دونيتسك الشعبية« أثناء 
عملية التفاوض ضمن 
مجموعة االتصال في 

مينسك.
¶ في 11 سبتمبر/أيلول عام 

2015، انتخب رئيسًا للمجلس 
الشعبي )برلمان دونيتسك(، 

إذ صوت لصالحه 76 نائبًا.

سيرة

مقاومة  تصوير  إلــى  يحتاجون  الغربيون 
ــــاس عـــلـــى أنـــهـــا مــــن قـــبـــل إرهـــابـــيـــني.  ــبـ ــ دونـ
وقــبــل بــــدء الــتــحــقــيــق، وبــعــد أيــــام مــعــدودة 
ــقــــوبــــات عــلــى  ــم فــــــرض عــ ــ ــة، تـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى الـ
روســيــا. لننظر إلـــى الــحــقــائــق. أوكــرانــيــا لم 
الــنــزاع  تغلق مجالها الــجــوي فــوق أراضـــي 
فيديو  فبركة  واقــعــة  فضح  وتــم  العسكري. 
نقل »بوك« باتجاه روسيا بعد الحادثة. فقد 
تم االستناد إلى مقطع فيديو غير محترف 
صوره أحد سكان بلدة سنيجنويه، واعترف 
بأنه التقطه قبل الواقعة بكثير، وأن »بوك« 
كانت متجهة صوب أوكرانيا. لم تكن تتوفر 
لــدى قــوات الــدفــاع الشعبي الــكــوادر الازمة 
لــلــتــحــكــم فـــي مــثــل هــــذه املــنــظــومــة املــعــقــدة 
ــات  ــواليــ ــم تـــقـــدم الــ ــــوي. كـــمـــا لــ ــــجـ لـــلـــدفـــاع الـ
املتحدة صور األقمار الصناعية التي كانت 
ترصد منطقة الكارثة في ذلك الوقت. نأمل 
كثيرًا أن يتم الوصول إلى املتسبب الحقيقي 

في هذه الجريمة ومعاقبته.

■ في إطار حملته االنتخابية في عام 2019، وعد 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسالم 
في دونباس. من وجهة نظركم، ما الذي منعه من 

الوفاء بوعوده؟
لزيلينسكي  أوكرانيا  مواطنو  صّوت  نعم، 
ــوده بـــالـــســـام،  ــ ــ بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة بــســبــب وعـ
أخــرى، وهناك بضعة  دعوا مرة 

ُ
ولكنهم خ

لـــذلـــك. أواًل، الــســبــب الــخــارجــي،  تــفــســيــرات 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــقــــالــــيــــة أوكـ ــدم اســ ــ ــعـ ــ ــل بـ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ويــ

والعسكري  واملــالــي  السياسي  واعتمادها 
إن  إذ  الثاني داخلي،  الغرب. والسبب  على 
كييف أخرجت املارد من القمقم بالرهان في 
امليدان على اليمني القومي الراديكالي الذي 
شــعــر خــال هــذه الــســنــوات بــقــوتــه وإفــاتــه 
ــــن الــــعــــقــــاب. يـــتـــخـــذ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي جــمــيــع  مـ
الراديكاليني  الـــقـــرارات مــع مــراعــاة مــواقــف 
بمثابة  مينسك  اتــفــاقــات  يــعــتــبــرون  الــذيــن 
خـــيـــانـــة لــلــمــصــالــح الـــوطـــنـــيـــة األوكــــرانــــيــــة. 
وعاوة على ذلك، يضع الرئيس األوكراني 
االجتماعية  واألزمــة  الطاقة  أزمــة  تداعيات 
- االقتصادية على عاتق الحرب. لذلك أكرر 
أن زيــلــيــنــســكــي يــفــتــقــد لـــــإلرادة الــســيــاســيــة 
التــخــاذ الــقــرارات الــتــي تصب فــي مصلحة 
الشعب األوكــرانــي. يــرى سكان الباد هذا، 
ولـــذلـــك نــســبــة تــأيــيــده هـــو وحـــزبـــه )خــــادم 

الشعب( في تدهور مستمر.

قال دينيس بوشيلين »كنا نراهن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
منع  الذي  ما  وحول  لروسيا«.  القرم  انضمام  نموذج  على  الشعبيتين 
أوضح  األمر،  هذا  تحقيق  إطار  في  أكبر  بحزم  التعامل  من  موسكو 
وفق  روسيا  بتصرف  وإنما  موسكو،  حزم  عدم  في  األمر  يكمن  »ال 
استفتاء  إجراء  يتيح  بالقرم  الذاتي  الحكم  وضع  كان  دائمًا.  القانون 
استعادة الوحدة مع روسيا، بينما فضلت النخب السياسية األوكرانية في 

دونيتسك ولوغانسك الهروب بدًال من دعم تطلعات الناس«.

الرهان على نموذج القرم

»بوينغ«  طائرة  إسقاط  مسألة  في 
دونباس،  منطقة  فــوق  الماليزية 
دينيس  قال   ،2014 تموز  يوليو/  في 
مباشرة،  الفاجعة  »بعد  إنه  بوشيلين 
للوصول  دولية  لجنة  علنًا  شكلنا 
ــة فـــي أســـرع  ــارث ــك ــع ال ــوق إلـــى م
أنـــواع  مختلف  ــا  وقــدمــن وقـــت، 
الجثامين  تسليم  ــار  إط في  الدعم 
العثور  وبمجرد  الطائرة.  وقطع 
تم  ــن،  ــودي األس الصندوقين  على 
يعني  الماليزي.  للجانب  تسليمهما 
من  درجــة  أعلى  أظهرنا  أننا  ذلــك، 
من  بالتحقق  واالهتمام  االنفتاح 

أسباب الحادثة بأسرع وقت«.

تعاون بقضية 
الطائرة الماليزية

أجراها من موسكومقابلة
رامي القليوبي

سعت روسيا 
إلى التخفيف 
من لهجتها 

التصعيدية في 
ما يتعلق باألزمة 

األوكرانية من 
خالل اإلعالن أنها ال 

تريد الحرب، فيما 
تتواصل االتصاالت 
السياسية لمحاولة 

احتواء التوتر

روسيا »ال تريد الحرب«... وأميركا تمّد أوروبا بالغاز الحدث 

جندي أوكراني مشاركًا في مناورة في مدينة لفيف )فرانس برس(

بــرفــقــة نــظــيــرتــه األملــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك. 
مــن جهته، شـــّدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي الفروف في مقابلة موسعة أجرتها 
معه عدة محطات إذاعة روسية، أمس، على 
أنه »إذا كان األمر متروكا لروسيا، فلن تكون 
هناك حرب. نحن ال نريد الحروب. لكننا لن 
بــشــدة،  تــهــدد مصالحنا  بـــأن  أيــضــا  نسمح 
لكن الفــروف  الــتــهــديــدات«.  تلك  أو نتجاهل 
لــــم يــســتــبــعــد »وجـــــــود أطـــــــراف تــســعــى إلـــى 
تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا«، 
أن »كييف ال تسيطر على جــزء من  معتبرًا 
ــي واشنطن 

ّ
ــّدد عــلــى أن »تــبــن قــواتــهــا«، وشــ

حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون 
التهديدات  واصفا  للعاقات«،  قطع  بمثابة 
أناتولي  الــروســي  السفير  بــطــرد  األميركية 
»القبيحة«،  أنتونوف من الواليات املتحدة بـ
أنتوني  األميركي  نظيره  يلتقي  أن  وتــوقــع 

بلينكن »مرة أخرى في غضون أسابيع«. 
ــا« الــروســي  ــدومــ وكــــان لــرئــيــس مــجــلــس »الــ
ــاء فيه  فــيــاتــشــيــســاف فـــولـــوديـــن مـــوقـــف جــ
أن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا بــحــاجــة إلـــى الــســام 
والواليات املتحدة وأوروبا ال تحتاجان إلى 
كــتــب عــلــى صفحته  نـــوويـــة، حسبما  حـــرب 

الخاصة على »تيليغرام«.
فــي غــضــون ذلـــك، صــدر أمــس بــيــان مشترك 
األميركي  للرئيس  الطاقة  بإمدادات  متعلق 
جـــو بـــايـــدن ورئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 
أورســوال فــون ديــراليــن. وجــاء في البيان أن 

على الرغم من املؤشرات التي تفيد باحتمال 
حصول تهدئة على خط األزمــة األوكرانية، 
ــهــــديــــدات  ــتــ ــا فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الــ خــــصــــوصــ
الروسية على قاعدة أن موسكو »ال تسعى 
تزال  التصعيد ال  مــؤشــرات  أن  إال  للحرب«، 
قائمة وسط استمرار السباق بني الحوارات 

والتحشيد العسكري. 
وفـــي الــســيــاق، ســعــت فــرنــســا ألداء دور في 
عملية الــتــهــدئــة، بــعــد اتــصــال مــطــول، أمــس 
الــجــمــعــة، بــني الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
بوتني.  فاديمير  الروسي  ونظيره  ماكرون 
ــلـــغ نــظــيــره  وأفــــــاد الــكــرمــلــني بــــأن بـــوتـــني أبـ
الــفــرنــســي بـــأن رد واشــنــطــن وحــلــف شــمــال 
األطلسي على املطالبة بالضمانات األمنية 
األساسية  الهواجس  االعتبار  في  يأخذ  لم 
لـــروســـيـــا. وأضـــــاف الــكــرمــلــني فـــي بـــيـــان، أن 
املحادثة ركزت على مسألة تقديم ضمانات 
أمنية طويلة األمد لروسيا، بما في ذلك على 
ضوء املحادثات الروسية األميركية األخيرة 
ــا ـ  ــيــ ــتــــمــــاع »مـــجـــلـــس روســ ــي جــنــيــف واجــ فــ
إلى  بوتني  وأشـــار  بروكسل.  فــي  األطلسي« 
أن الجانب الروسي سيدرس بعناية الردود 
املاضي،  األربــعــاء  يــوم  التي وردت  املكتوبة 
من الواليات املتحدة والحلف على مشروعي 
وبعد  األمنية،  الضمانات  بشأن  اتفاقيتني 

ذلك سيقرر بشأن اتخاذ إجراءات الحقة.
ولفت بوتني إلى حقيقة أن الــردود لم تأخذ 
لروسيا،  األساسية  الهواجس  االعتبار  في 

الطرفني يعمان »إلمــداد االتحاد األوروبــي 
من  وكـــاف  مستمر  بشكل  الطبيعي  بالغاز 
مــصــادر مــتــنــوعــة«، وأضـــاف أن األميركيني 
ــي أوروبـــــــــا  ــ ــة فــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــأمـ ــ »مــــلــــتــــزمــــون بـ
واستدامته«. وأكد البيان أن الطرفني يعمان 
فيها  بما  بالغاز  اإلمـــداد  »لتجنب صدمات 
ما قد ينجم عن غزو روسي ألوكرانيا«، كما 
ذكر أن »واشنطن تعمل على تزويد أوروبا 
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي«، وهو 
كـــشـــفـــت عـــنـــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  مــــا 
جورنال« األميركية بقولها إن »أكثر من 20 
ناقلة غاز في طريقها من الواليات املتحدة 

إلى أوروبا، وستتبعها 33 أخرى«.
مــن جــهــتــه، قـــال األمــــني الــعــام لــحــلــف شمال 
األطـــلـــســـي يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أمـــــــس، إن 
الغرب مستعد ألشكال مختلفة من العدوان 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا ولــيــس بــالــضــرورة 
وقوع هجوم بّري، وأضــاف، في نقاش على 
واشنطن،  في  أبحاث  مركز  نظمه  اإلنترنت 
ــوات عــلــى حـــدود  أن قــيــام روســـيـــا بــحــشــد قــ
أوكــرانــيــا وفــي بــيــاروســيــا يمكن أن يــؤدي 
إلى »غزو روسي شامل«، لكن هناك أساليب 
ــرى، منها هــجــوم إلــكــتــرونــي، ومــحــاولــة  أخــ
 »نحتاج 

ً
قــائــا تــخــريــب،  انــقــاب، وعمليات 

إلى أن نكون مستعدين لسلسلة واسعة من 
أشكال العدوان املختلفة«.

ــة األمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــنــــدوبــ وفـــيـــمـــا أفــــــــادت املــ
األمـــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك ليندا توماس 

مــثــل مــنــع تـــوســـع األطـــلـــســـي، ورفـــــض نشر 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــلــــحــــة الــــضــــاربــــة بــ أنـــظـــمـــة األســ
الحدود الروسية، إضافة إلى عودة القدرات 
الــعــســكــريــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــكــتــلــة في 
التي كانت تحتلها عام  أوروبــا إلى املواقع 
األساسية  الوثيقة  توقيع  تم  عندما   ،1997
للعاقات بني روسيا واألطلسي، وأضاف أن 
الردود تجاهلت املسألة املحورية املتمحورة 
حول كيفية عزم الواليات املتحدة وحلفاؤها 
على اتباع مبدأ »عدم قابلية األمن للتجزئة«، 
الــوثــائــق األســاســيــة ملنظمة  الـــذي تتضمنه 
»األمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا« و»مــجــلــس 
روسيا ـ األطلسي«، والذي ينص على أنه ال 
ينبغي ألي طرف أن يعزز أمنه على حساب 
أمن الدول األخــرى. وشّد بوتني على أهمية 
الـــصـــارم التــفــاقــيــات مينسك  امــتــثــال كييف 
وغيرها مــن االتــفــاقــيــات، وبــالــدرجــة األولــى 
في ما يخص فتح حوار مباشر مع إقليمي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك االنــفــصــالــيــني في 
الشرق األوكراني، وإضفاء الصفة الشرعية 
على الوضع الخاص ملنطقة دونباس )التي 

تضّم اإلقليمني(.
ــي الـــرئـــاســـة  ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ ــي املــــقــــابــــل، قــــــال مـ ــ فـ
أبلغ نظيره  الفرنسي  الرئيس  إن  الفرنسية 
ــأن عــلــى روســيــا احـــتـــرام ســيــادة  الـــروســـي بـ
ــاف املـــســـؤول أن الــزعــيــمــني  ــ جــيــرانــهــا. وأضـ
بلديهما  أن  على  هاتفي،  اتصال  في  اتفقا، 
ــاقــــشــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــنــ ســــيــــواصــــان املــ

الرباعية ضمن ما يعرف بصيغة نورماندي 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيــ )تـــضـــم طـــرفـــي األزمـــــــة روســ
ــار  ــ ــــي إطـ وبــــحــــضــــور فـــرنـــســـا وأملـــــانـــــيـــــا(، فـ
ــدة الــتــوتــر.  الــجــهــود املـــبـــذولـــة لــتــخــفــيــف حــ
وتـــابـــع املـــســـؤول »الــرئــيــس بــوتــني قـــال إنــه 
يريد الحوار وإن من املهم العمل على تنفيذ 
اتفاقات مينسك«، مشيرًا إلى أن بوتني شدد 

على أنه ال يريد تصعيد الوضع.
ــااًل، مــســاء  ــ ــــصـ ــرى اتـ ــ ــان مــــاكــــرون قــــد أجــ ــ وكــ
ــــس، بـــالـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر  أمــ
الفرنسية  املــحــاولــة  ســيــاق  فــي  زيلينسكي، 
لتهدئة الوضع. بدوره، أكد وزير الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان أنـــه ســيــزور 
الــعــاصــمــة األوكـــرانـــيـــة كــيــيــف »قــريــبــا جــدًا« 

بوتين: الردود لم تأخذ 
في االعتبار الهواجس 

األساسية لروسيا

دعوة استخباراتية 
للمؤسسات البريطانية 

لتعزيز أمنها اإللكتروني

لعقد جلسة  دعـــت  بــادهــا  بـــأن  غرينفيلد  ـ 
ــن الــــدولــــي ملــنــاقــشــة  ــ مــفــتــوحــة ملــجــلــس األمــ
الــحــدود األوكــرانــيــة الروسية  الــوضــع على 
ــنــــني، كــشــف وزيـــــر الــخــارجــيــة  بــعــد غـــد اإلثــ
املـــجـــري بــيــتــر ســـيـــارتـــو، فـــي إفــــــادة نــشــرت 
على صفحته على »فيسبوك«، أن الواليات 
ــتـــحـــدة بــحــثــت مــــع املـــجـــر إمـــكـــانـــيـــة نــشــر  املـ
أراضيها.  أميركية بشكل مؤقت على  قــوات 
الــدفــاع املجرية  وأضـــاف ســيــارتــو أن وزارة 

تدرس هذا األمر.
ــنـــي  أمـــــــا فـــــي لـــــنـــــدن، فــــطــــالــــب املـــــركـــــز الـــوطـ
ــانـــي لــــأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، الـــتـــابـــع  ــريـــطـ ــبـ الـ
لـــاســـتـــخـــبـــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، املـــؤســـســـات 
الــكــبــرى بــتــعــزيــز أمــنــهــا اإللــكــتــرونــي. وقـــال 
بــول تشيشستر  املــركــز  فــي  العمليات  مدير 
إنه »على مدار عدة سنوات رصدنا نموذجا 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــة خـــبـــيـــثـــة فـ ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــركـــات روسـ

السيبراني«.
إلجــراء  الروسية  البحرية  تستعّد  ميدانيا، 
ــل األيـــرلـــنـــديـــة،  ــواحــ ــســ ــة الــ ــالـ ــبـ ــات قـ ــبــ ــدريــ تــ
حسبما أعلن قطاع صيد السمك األيرلندي، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس. وقـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع األيـــرلـــنـــدي ســايــمــون 
كوفيني إن دبلن ال تتمتع بسلطة منع قيام 
التدريبات وإنه أعلم السفير الروسي يوري 
فــيــاتــوف بـــأن الــتــدريــبــات الــروســيــة »غــيــر 

مرّحب بها«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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باريس تبحث عن تعديل عملياتها

أزمة مالي وفرنسا 
»خارج السيطرة«

تطبيع العالقات بين رواندا وأوغندا

تجارب صاروخية قياسية 
لبيونغ يانغ

ستسحب الدنمارك 
كتيبتها المكّونة من 100 

جندي من مالي

ــالــــي، بــن  تــســتــمــّر األزمـــــــة فــــي مــ
الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري الــــــذي رفـــض 
ــــى املـــدنـــيـــن فــي  نـــقـــل الــســلــطــة إلـ
الفترة  املقبل واقترح تمديد  فبراير/شباط 
ــوات، وبــــن الــقــوى  ــنــ االنــتــقــالــيــة خــمــس ســ
ــة، وعــلــى رأســهــا فــرنــســا. وهـــو ما  ــيـ األوروبـ
دفـــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، إلـــى اإلقـــــرار، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
ــالـــي مــــع مــجــلــس  املـــواجـــهـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي مـ
ــارج عـــن الــســيــطــرة« ال يمكن  ــ عــســكــري »خــ
أن تــســتــمــر، كــاشــفــا أن بـــاريـــس تــبــحــث مع 
ملواصلة  عملياتها  تعديل  كيفية  الشركاء 
 

ّ
ــلـــمـــتـــشـــدديـــن هـــــنـــــاك، فـــــي ظـــل ــدي لـ ــتــــصــ الــ
في  املسلحة  الجماعات  تمدد  مــن  املخاطر 
دول الــســاحــل األفـــريـــقـــي )بــوركــيــنــا فــاســو 
وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر(. وقال 
لــودريــان في تصريحات إلذاعــة »آر.تـــي.إل« 
ــارج عــن  ــ املـــحـــلـــيـــة: »املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري خــ
السيطرة بــحــق«، ووصــفــه أيــضــا بــأنــه غير 
شــرعــي. وتــابــع »تــشــهــد الـــقـــوات األوروبـــيـــة 
والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في 
ظل هــذا الوضع وفــي ظل تمزق أطــر العمل 
السياسية والعسكرية، ال يمكننا املواصلة 

على هذا املنوال«.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات لــــودريــــان بــعــد إعـــان 
الدنمارك، أول من أمس الخميس، أنها ستبدأ 
سحب كتيبتها املؤلفة من نحو مائة جندي 

فــي الــســاحــل األفــريــقــي خــطــرًا على أوروبـــا، 
خــصــوصــا أن بــوركــيــنــا فـــاســـو، املــتــاخــمــة 
ملالي، شهدت انقابا عسكريا، في 23 يناير/
ــل بــمــوجــبــه  ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وصـ
الجيش إلى السلطة في واغادوغو. وتعاني 
ــاعـــات املــــتــــشــــددة أيـــضـــا.  ــمـ ـــن الـــجـ ــبــــاد مـ الــ

االســتــنــزاف  استراتيجية  أن  خــبــراء  ويـــرى 
التي يتبعها املتشددون في الساحل كانت 
ــقــــوط نـــظـــامـــن مــنــتــخــبــن  ــة فــــي ســ ــمـ حـــاسـ
لــكــنــهــمــا ضــعــيــفــان وفـــقـــدا مــصــداقــيــتــهــمــا. 
ويــــقــــول املـــســـتـــشـــار األمــــنــــي فــــي بــوركــيــنــا 
نتعرض  »نحن  فاسو محمدو سافادوغو: 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــبـــاشـــرة لـــتـــبـــعـــات االسـ
فرضتها الجماعات الجهادية«. وكما حدث 
فـــي مـــالـــي فـــي أغـــســـطـــس/آب 2020، تــــذّرع 
في  فــاســو  بوركينا  فــي  العسكري  املجلس 
الــواضــح  »بالعجز  األول  الصحافي  بيانه 
املستمر  للتدهور  التصدي  عن  للسلطات« 

للوضع األمني »الذي يهدد أسس أمتنا«. 
يــشــتــرك انــقــابــيــو بــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي 

الــقــادة  فــي شــعــورهــم بالسخط بـــإزاء عجز 
ــة فـــــي الـــتـــصـــدي  ــلـــطـ املـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الـــسـ
لــلــجــهــاديــن، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار قــوات 
فــرنــســيــة وأخــــرى أفــريــقــيــة أو تــابــعــة لألمم 
املتحدة وتلقيهم دعما ماليا دوليا. ويصف 
تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية 
ــقــــاعــــدة« بـــأنـــه قــــوي في  وجـــــود تــنــظــيــم »الــ
عــن كونه يعد مهيمنا   

ً
مــالــي، فضا شمال 

في بعض األمــاكــن. ويعتقد انقابيو مالي 
ضبط  على  قـــادرون  أنهم  فاسو  وبوركينا 
في منظمة  الباحث  لكن  األمنية،  األوضـــاع 
العفو الدولية عثمان ديالو، يتساءل »إذا لم 

ينجحوا، ماذا سيحدث؟«. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

تتفاقم الخالفات بين 
عسكر مالي وفرنسا، 

مهددة بتزايد المخاطر 
األمنية في الساحل 

األفريقي، وسط توجه 
باريس لتعديل العمليات 

ضد المتشددين

)Getty/أُغلق معبر غاتونا بين أوغندا ورواندا في فبراير 2019 )لوك غراي

)Getty( دعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية

مواطن من مالي يرفع علمًا روسيًا في مدينة كاتي )فلوران فرنيي/فرانس برس(

ــار الــــعــــاقــــات  ــ ــــسـ عـــــــــادت الـــــــحـــــــرارة إلـــــــى مـ
الـــروانـــديـــة ـ األوغـــنـــديـــة، بــعــد نــحــو ثــاث 
سنوات على إقفال مركز حــدودي رئيسي 
بن البلدين، تا فترة من التوترات. وأعلن 
وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا، 
أمس الجمعة، عن إعادة فتح مركز غاتونا 
الحدودي الرئيسي مع أوغندا يوم اإلثنن 
ــقـــبـــل، بـــعـــد إغــــاقــــه فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  املـ
ــضــفــي طــابــعــا رسميا 

ُ
ت فـــي خــطــوة   ،2019

عــلــى إحـــيـــاء الـــعـــاقـــات بـــن الـــجـــارتـــن في 
شــرق أفريقيا. وأضـــاف بــيــروتــا فــي بيان، 
ــدا مــتــمــســكــة بــالــجــهــود  ــ ــ أن »حـــكـــومـــة روانـ
روانــدا  بــن  العالقة  املشاكل  لحل  الحالية 
وأوغندا، وتعتبر أن إعان إعادة فتح املركز 
الــــحــــدودي ســُيــســاهــم بــشــكــل إيــجــابــي في 
البلدين«.  بن  للعاقات  السريع  التطبيع 
ــدا الحــظــت أن هناك  ــ وشــــّدد عــلــى أن »روانـ
عملية لحل القضايا التي أثارتها، وكذلك 
االلـــتـــزامـــات الـــتـــي تــعــّهــدت بــهــا الــحــكــومــة 

األوغندية ملعالجة العقبات املتبقية«.
ولــــــم يــــــرد أي تـــعـــلـــيـــق أوغـــــنـــــدي رســـمـــي 
ــفـــور، غــيــر أن الــجــنــرال مــوهــوزي  عــلــى الـ
كــايــنــيــروغــابــا نــجــل الــرئــيــس األوغـــنـــدي 
يويري موسيفيني والحكومة األوغندية 
ــان الــــــــروانــــــــدي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــشــ أعـــــــــــادا نــ
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«. 
 من أسبوع على 

ّ
ويأتي اإلعــان بعد أقــل

زيــارة قــام بها كاينيروغابا إلــى كيغالي 
حــيــث أبــــدى مــع الــرئــيــس الـــروانـــدي بــول 
كاغامي، رغبة في »ترميم« العاقات بن 

أيــام  قبل  وأجـــرى موسيفيني  الــدولــتــن. 
األمنية،  أجهزته  على  رئيسية  تغييرات 
فـــــأقـــــال رئــــيــــس املـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة 
أبــيــل كــانــديــهــو، الـــذي تــعــرض النــتــقــادات 

مــســتــمــرة مـــن قــبــل روانــــــدا، يـــوم الــثــاثــاء 
املـــاضـــي. ويــبــدو أن هـــذه الــخــطــوة كانت 

استرضاء لكيغالي.
وكانت رواندا قد اتهمت أوغندا مرارًا بدعم 
إلطاحة  تخطط  التي  املتمردة  الجماعات 
الحكومة في كيغالي، بينما اتهمت أوغندا 
روانــــــــدا بـــالـــقـــيـــام بــأنــشــطــة تــجــســس غــيــر 
مشروعة في كمباال. وأغلقت رواندا املعبر 
الــحــدودي املــزدحــم فــي غاتونا فــي فبراير 
2019. وتصاعد التوتر بن البلدين مجددًا 
الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد نــشــر الــتــحــقــيــق حــول 
بــرنــامــج التجسس »بــيــغــاســوس«، والـــذي 
يـــّدعـــي أن روانـــــــدا اســتــخــدمــت الــبــرنــامــج 
الــوزراء  رئيس  خصوصا الختراق هاتفي 
األوغــنــدي روهــاكــانــا روغــونــدا، بــن عامي 
2014 و2021، ووزيــر الخارجية األوغندي 
ســـام كــوتــيــســا، الـــذي يــتــولــى منصبه منذ 

عام 2015.
لحل  التوسط  والكونغو  أنغوال  وحــاولــت 
النزاع، وتم تنظيم محادثات بن كاغامي 
األنغولي  الرئيسن  برعاية  وموسيفيني 
جواو لورنسو والكونغولي دنيس ساسو 
أنغيسو، وُعقد االجتماع األخير في فبراير 
تــجــِر أي مـــحـــادثـــات مــنــذ ذلــك  2020. ولــــم 
الــحــن، بــســبــب تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا. لكن 
الوساطات فشلت في حل النزاع، مما أجبر 
أوغندا على التفاوض سرًا مع رواندا. ومن 
املفترض أن يريح هذا التطور السكان في 
البلدين بعد سنوات من املعاناة للشركات 
ــرى.  ــ الـــتـــي فـــقـــدت األســـــــواق والــــفــــرص األخـ
ويــبــدو أن أوغــنــدا، الــتــي حــرمــت مــن سوق 
رئيسية لصادراتها، خسرت أكثر في ذروة 

ما وصفته بالحظر التجاري الفعال.
إلــــــى تــعــطــيــل  الـــــحـــــدود  وقــــــد أدى إغـــــــاق 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة فــي املنطقة بــشــدة، إذ 
تــعــتــمــد روانـــــدا بــشــكــل أســـاســـي عــلــى ممر 
الكيني في  نقل يمتد من ميناء مومباسا 
املحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا، ويمر 
مــن الــطــريــق نــفــســه الــبــضــائــع عــبــر روانــــدا 
إلــى بــورونــدي وشــرق جمهورية الكونغو 
ــيـــة. ومـــــن املـــحـــتـــمـــل أن يــكــون  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
املعبر  عند  الطبيعية  الــتــجــارة  استئناف 
قــفــزة  لــلــبــلــديــن دافـــعـــا لتحقيق  الـــحـــدودي 
الــتــي تضررت  اإلقليمية  االقــتــصــادات  فــي 
مــن آثــــار تــدابــيــر احـــتـــواء كـــورونـــا. وُيــشــار 
إلــى أن روانـــدا وأوغــنــدا من أعضاء الكتلة 
إلى  أفريقيا،  التجارية اإلقليمية في شرق 
جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب 

السودان.
مــع العلم أن بــول كــاغــامــي )رئــيــس روانـــدا 
مــوســيــفــيــنــي  ــــري  ــــويـ ويـ  )2000 عـــــام  مـــنـــذ 
)رئــيــس أوغـــنـــدا مــنــذ عـــام 1986( حليفن 
والتسعينيات،  الثمانينيات  منذ  مقّربن 
ــة فــي  ــلـــطـ ثـــــم مـــــع ســـيـــطـــرتـــهـــمـــا عـــلـــى الـــسـ

بلديهما، قبل أن يصبحا عدوين لدودين.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

أجرت كوريا الشمالية، منذ مطلع عام 2022، 
عددًا قياسيا من االختبارات الصاروخية، إذ 
أطلقت صواريخ بعيدة املدى وأخرى بالستية 
قــصــيــرة املــــدى، فــيــمــا زار الــزعــيــم كــيــم جونغ 
أسلحة  »مــنــظــومــة  ينتج  ذخــيــرة  أون مصنع 
رئــيــســيــة«. وتــصــاعــد الــتــوتــر بــشــأن سلسلة 
ــارب ألســـلـــحـــة أجـــرتـــهـــا كـــوريـــا  ــجــ ــت تــ ــن ســ مــ
من  وهــي  الحالي،  العام  بداية  منذ  الشمالية 
بن أكبر عــدد من عمليات إطــاق الصواريخ 
التي أجرتها في شهر واحد، ما أثار استنكارًا 
دوليا، ودفع واشنطن للسعي من أجل فرض 
ــيـــة عــلــى بــيــونــغ يــانــغ،  عــقــوبــات جـــديـــدة دولـ
وهــو ما رفضته بكن وموسكو خــال جلسة 

ملجلس األمن أخيرًا.  
فــي بيان  الــروســيــة،  الخارجية  وذكـــرت وزارة 
أمس الجمعة، أن موسكو تراقب عملية إطاق 
أنه  اعــتــبــرت  لكنها  لــلــصــواريــخ،  يــانــغ  بيونغ 
ــزال هــنــاك فــرصــة الســتــئــنــاف املــحــادثــات  ال تــ
الــســداســيــة، الــتــي تــضــم الــصــن والــكــوريــتــن 
والواليات املتحدة واليابان وروسيا، من أجل 

إيجاد حل للملف الكوري الشمالي.
تجريبية  إطــاق  عملية  يانغ  بيونغ  وأجـــرت 
سادسة منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك 
صـــواريـــخ فــــرط صــوتــيــة. وأملـــحـــت، األســـبـــوع 
ــتـــأنـــف تـــجـــارب  ــد تـــسـ ــ ــــي، إلــــــى أنــــهــــا قـ ــاضــ ــ املــ
األسلحة النووية واألسلحة بعيدة املدى التي 

توقفت منذ عام 2017.
لــم تختبر أي  الشمالية  أن كــوريــا  إلــى  يــشــار 
أسلحة  أو  للقارات  عابرة  بالستية  صــواريــخ 
نووية منذ عام 2017. لكن سلسلة من عمليات 
إطــاق الصواريخ قصيرة املــدى بــدأت، وسط 
تــعــثــر مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـاح الـــنـــووي بعد 
قــمــة فــاشــلــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة فــي 2019. 
الــتــجــارب فــيــمــا تستعد بــيــونــغ يانغ  وتــأتــي 
الثمانن ملياد والــد كيم،  لاحتفال بالذكرى 

الــزعــيــم الـــراحـــل كــيــم جــونــغ إيـــل فــي فــبــرايــر/ 
املائة  بعد  العاشرة  الذكرى  ثم  املقبل،  شباط 
ملياد الزعيم املؤسس للباد كيم إيل سونغ، 
فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املـــقـــبـــل. وذكـــــــرت وكـــالـــة 
األنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، أمــس 
الجمعة، أن بيونغ يانغ أجرت، خال األسبوع 
الحالي، تجربة تحديث لنظام صاروخ بعيد 
املـــدى، واخــتــبــارًا لتأكيد قــوة الـــرأس الحربية 

التقليدية لصاروخ تكتيكي أرض-أرض.
وأضـــافـــت الــوكــالــة أن بــيــونــغ يــانــغ اخــتــبــرت، 
ــروز« بعيدة  ــ الــثــاثــاء املـــاضـــي، صـــواريـــخ »كــ
املــــدى، حلقت فـــوق الــبــحــر الــواقــع شـــرق شبه 
الـــجـــزيـــرة )بـــحـــر الـــيـــابـــان أو الــبــحــر الــشــرقــي 
ــــة(، ووصــــلــــت إلـــى  ــــوريـ ــكـ ــ حـــســـب الــتــســمــيــة الـ
 1800 بعد  على  الواقعة  املستهدفة  »الجزيرة 
كــيــلــومــتــر«. وأوضـــحـــت أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بــالــســتــيــة  األول، صــــواريــــخ  أمـــــس  اخـــتـــبـــرت، 
قــصــيــرة املـــدى أصــابــت »جــزيــرة ُمــســتــهــَدفــة«، 
مشيرة إلى أن ذلك »ُيثبت أن القوة التفجيرية 
ملتطلبات  مطابقة  التقليدي  الحربي  لــلــرأس 
الزعيم  أن  إلــى  الــوكــالــة  ــارت  وأشــ التصميم«. 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مصنعا 
لــلــذخــيــرة. وفــي صـــورة نشرتها الــوكــالــة، بدا 
كيم مبتهجا، وهو محاط بمسؤولن يرتدون 
ــم، بــحــســب  ــيــ ــة. وأشـــــــــاد كــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــــبـــــزات الـ
ابتكارات  الــذي حقق  »املصنع  ببناء  الوكالة، 
جــمــاعــيــة وتـــقـــدمـــا كــبــيــرًا فـــي إنـــتـــاج أســلــحــة 
رئيسية«. وقــال: »يحتل املصنع موقعا مهما 
لــلــغــايــة، ويــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة فـــي تــحــديــث 
القوات املسلحة للباد، وتحقيق استراتيجية 
تطوير الــدفــاع الــوطــنــي«. ولــم تــحــدد الوكالة 
نوع األسلحة أو موقع املصنع. ودعا كيم إلى 
تــعــزيــز الــدفــاعــات الــوطــنــيــة ملــواجــهــة الــوضــع 

الدولي غير املستقر.
)فرانس برس، رويترز(

إيجابية  بخطوة  أوغندا  ــادرت  ب
سبتمبر/أيلول  في  ــدا  روان تجاه 
ســراح  إطالقها  مــع  الــمــاضــي، 
ــغــا، الــُمــتــهــم  لـــورنـــس مــوغــان
بالتجسس لمصلحة األخيرة. وكان 
موغانغا،  اعتقل  قــد  الجيش 
لجامعة  وكــيــً  يعمل  الـــذي 
سبتمبر،  في  الخاصة،  فيكتوريا 
األوغندي  الرئيس  يتدخل  أن  قبل 
ــذي  ــنــي، الـ ــري مــوســيــفــي ــويـ يـ
العتقال  »صدمته«  عن  ــرب  أع
ــالق ســراحــه  ــإط ــل وأمـــر ب ــرج ال
إليه.  الموجهة  التهم  وإسقاط 
أوغندي  مــواطــن  وموغانغا 

متحّدر من رواندا.

بادرة حسن نية 

مـــن مـــالـــي، تــلــبــيــة لــلــطــلــبــات املـــتـــكـــررة الــتــي 
كوبنهاغن.  إلــى  العسكري  املجلس  وّجهها 
ــر الــخــارجــيــة الـــدنـــمـــاركـــي، ييبا  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
كــوفــود، قــد أعــلــن مــســاء الخميس أن بــاده 
ستسحب قواتها، التي كانت تعمل في إطار 
قوة »تاكوبا« األوروبية التي خلفت عملية 
»برخان« الفرنسية، في أعقاب تشكيك مالي 
في شرعيتها. وشّدد على أن بلده »ال يمكنه 
التعايش مع ذلك التشكيك وبالتالي قررنا 
الدنماركي  الوزير  واعتبر  الجنود«.  سحب 
أن السلطات العسكرية االنقابية في مالي 
»تحاول خلق انقسامات وإبعاد االنتباه عن 
املــشــاكــل الــتــي تعاني منها عــن طــريــق لفت 
االنتباه إلى الدنمارك«. ولم يستبعد كوفود 
وجــود أصابع روسية »فيما يتعلق بإثارة 

االضطرابات ثم االنقسامات حول املهمة«. 
ووفــــقــــا لـــلـــوزيـــر الــــدنــــمــــاركــــي »تــــجــــري فــي 
بــــامــــاكــــو لـــعـــبـــة قـــــــــذرة مــــتــــواصــــلــــة، حــيــث 
يعمل جــنــراالت االنــقــاب أكــثــر مــع املرتزقة 
ــــروس«، داعــيــا إلـــى ضــــرورة »الــبــحــث مع  الــ
الشركاء األوروبين عن خطوات أكثر حكمة 
الباحثة  ولـــم تستبعد  ذلــــك«.  مــواجــهــة  فــي 
فــي املــركــز الــدنــمــاركــي لــلــدراســات الــدولــيــة 
يكون  أن  رافنكيلد،  كــولــد  سينا  »ديــيــس«، 
التورط الروسي مع انقابيي مالي »يهدف 
إلى نزع شرعية الوجود العسكري الغربي 
ــوّهـــت الــبــاحــثــة فـــي تعقيب  ــالـــي«. ونـ فـــي مـ
فقط  يمكن  »ال  بأنه  »بوليتيكن«  لصحيفة 
ربط ما يجري بالتدخل الروسي، بل هناك 
ــر مـــلـــمـــوس عـــلـــى األرض،  ــ ــل آخـ ــامـ ــا عـ أيـــضـ
ــداء لــلــوجــود  ــعـ ويــرتــبــط بــتــزايــد مــشــاعــر الـ
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــي مـــالـــي«. ويحظى 
بــدعــٍم روســي،  فــي مالي  العسكري  املجلس 
بــانــتــشــار مــرتــزقــة فاغنر  تجلى خــصــوصــا 
 عن أن 

ً
في الباد في الفترة األخيرة، فضا

زعــيــم االنــقــابــيــن، أســيــمــي غــويــتــا، خضع 
لــدورة تدريبية في موسكو في عــام 2020، 

سبقت انقاب أغسطس من العام نفسه.
املتسارعة  والــتــطــورات  االنــقــابــات  شكل 

ُ
وت
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أزمات غذائية في شمال سورية
عبد اهلل البشير

من  املــواطــنــن  معاناة  تصاعدت 
ــدد مــن  ــ ــار عـ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ شــــح وارتـ
شمال  بمناطق  الغذائية  السلع 
أزمة  الفترة األخيرة. وجــاءت  سورية خال 
في  االقتصادية  األزمـــات  مقدمة  فــي  السكر 
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. وفي هذا السياق، أكد محمد العمار 
»العربي الجديد«،  من أهالي مدينة منبج، لـ
أن األزمــة سببها الحقيقي االحتكار وليس 
نقص الكميات، وتبرير اللجنة االقتصادية 
التابعة لــــإدارة الــذاتــيــة لــألهــالــي كــان على 
املوجودة  السكر  كميات  »إن  التالي  الشكل 
فــي املــســتــودعــات هــي مــخــزون احتياطي ال 

يمكن طرحه في السوق«.
وأضاف العمار أن األزمة مستمرة منذ أكثر 
مــن شــهــريــن، مــع شــائــعــات عــن قــرب وصــول 

دفعات جديدة من السكر، ال سيما أن األمر 
تسبب بــأزمــة حقيقية لــدى األهــالــي. وأزمــة 
السكر تعاني منها كافة املناطق الخاضعة 
الحسكة  لسيطرة )قسد(، ال سيما في مدن 
والــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، ومــنــبــج 
ملدينتي  باإلضافة  الشرقي،  ريــف حلب  فــي 
واملــنــاطــق  الــرقــة،  بمحافظة  والــرقــة  الطبقة 

الخاضعة لسيطرتها في دير الزور.
ســعــر  ــعــــت  رفــ ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »اإلدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
السكر فــي مناطق شمال شــرق ســوريــة في 
التموين وحماية  مديرية  عن  تعميم صــدر 
رفع  أن سبب  مبررة  لها،  التابعة  املستهلك 
ســعــر الــســكــر فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا جــاء 
القترانه بسعر صرف الليرة السورية مقابل 
ــة إلــــى تــرقــب  ــافـ الـــــــدوالر األمـــيـــركـــي، بـــاإلضـ
وصول شحنات جديدة من السكر عن طريق 
املعابر بن مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« 
ومــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة. في 

»الـــعـــربـــي  املـــقـــابـــل، أشــــــار مـــصـــدر مــحــلــي لــــ
الجديد« إلــى أن إضــراب بائعي الفروج في 
أسعار  على  احتجاجا  جــاء  املالكية  مدينة 
تنظيف وقطع الفروج وهامش الربح الذي 
ــراب بـــدأه البائعون  ــ يــجــدونــه قــلــيــا. واإلضـ

يوم األحد 16 يناير/ كانون الثاني. 
الفروج  بائعي  فــإن  ملــصــادر محلية،  ووفــقــا 
طــالــبــوا بــهــامــش ربـــح يـــتـــراوح بــن 15 و20 
بــاملــائــة، كـــون هــامــش الـــربـــح الــحــالــي جـــراء 
بــيــع الــفــروج ال يــتــجــاوز 20 ألـــف لــيــرة )5.5 
دوالرات(، وهو يعادل املصاريف التشغيلية 
الــيــومــيــة، مــن إيــجــار مــحــل ومــصــاريــف غــاز 

وأتعاب عمل.
ــافــــات الـــنـــقـــل فــــي مــديــنــة  وكــــــان ســـائـــقـــو حــ
ــام  ــ ــدة أيــ ــ ــعـ ــ ــذوا إضــــــرابــــــا لـ ــ ــفــ ــ الــــقــــامــــشــــلــــي نــ
احــتــجــاجــا عــلــى تــدنــي ســعــر تــعــرفــة الــراكــب 

الواحد، مطالبن بزيادة السعر.
القامشلي  وبــّن سائق السرفيس في مدينة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن سبب  سليم الــعــلــي، لـــ
اإلضراب عائد النخفاض سعر تعرفة الراكب 
 0.08( لـــيـــرة ســـوريـــة  والـــبـــالـــغ 300  الــــواحــــد 
دوالر(، الفتا إلى أن مطالب السائقن هي رفع 
)0.13 دوالر(. وسبب  ليرة  إلــى 500  التعرفة 
ــازوت  هـــذا املــطــلــب يــعــود الرتـــفـــاع أســـعـــار املــ
الصيانة وقطع  وعدم توفره، وارتفاع أجور 
غيار السيارات، وأكثر الخطوط التي أضربت 
عــــن الـــعـــمـــل خــــط مــــركــــز املـــديـــنـــة كـــورنـــيـــش، 
حــيــث يــجــتــمــع الــســائــقــون فـــي نــهــايــة الــخــط 
ويــضــربــون عــن الــعــمــل لــســاعــات، وبعضهم 
يعودون للعمل كونهم ال يمكنهم البقاء من 
دون عمل أو خدمة للناس، ولتلبية الحاجات 
اإلنسانية للمواطنن. ويواجه السوريون في 
متصاعدة  معيشة  أزمـــات  املــنــاطــق  مختلف 
مقابل  املحلية  العملة  تــهــاوي سعر  ظــل  فــي 
الــدوالر، األمر الذي فاقم من أعباء محدودي 

الدخل والفقراء.

بعد انكماش قياسي، سجل إجمالي الناتج املحلي 
لــفــرنــســا مـــعـــدالت نــمــو جـــيـــدة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. 
الناتج  إجمالي   

ّ
أن الجمعة،  أمس  بيانات،  وكشفت 

في   %7 نسبته  بلغت  نــمــّوًا  ســّجــل  لفرنسا  املحلي 
ه 

ّ
2021، في ارتفاع لم تشهده الباد منذ 52 عاما، لكن

الـــذي بلغ  فــي 2020  القياسي  االنــكــمــاش  جــاء بعد 
لإحصاء  الفرنسي  الوطني  املعهد  أعلن  كما   ،%8
أوربوية  أخــرى  اقتصادات  سّجلت  كما  )حكومي(. 

معدالت نمو جيدة.
ــر االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة الــفــرنــســي بــرونــو  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
الفرنسي  »االقتصاد   

ّ
إن  ،»2 »فــرانــس  لقناة  لومير، 

تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 
 
ّ
2019 وعاد إلى مستوى ما قبل األزمة«. وأضاف أن

ولديه  ســرعــة  بأقصى  يعمل  الفرنسي  »االقــتــصــاد 
قدرة قوية على االستجابة«، وسّجل »قفزة مذهلة 

من شأنها أن تنهي األزمة االقتصادية«.
ــه مــع النمو الــذي 

ّ
تفيد تــقــديــرات أولـــى للمعهد بــأن

ُسجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7%، تمّكن 
االقتصاد الفرنسي من أن »يتجاوز بشكل واضح« 

املستوى الذي كان عليه قبل األزمة الصحية.
ــى أداء االقــتــصــاد الــفــرنــســي الــــذي يــعــد بــأن 

ّ
وتــخــط

يــكــون أحـــد أقـــوى االقــتــصــادات فــي منطقة الــيــورو 

تــوقــعــات املــعــهــد الــوطــنــي لــإحــصــاء وبــنــك فرنسا، 
الــلــذيــن كــانــا يــتــوقــعــان نـــمـــّوًا بــنــســبــة 6,7% للعام 
 
ّ
املاضي. وقال املعهد الوطني الفرنسي لإحصاء إن

السبب هو خصوصا مراجعة لنمّو إجمالي الناتج 
املحلي خال األربــاع الثاثة األولــى من العام، أدت 

إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.
ــك، وعــلــى مـــدى عـــام 2021 بــأكــمــلــه، مـــا زال  ومـــع ذلــ
إجمالي الناتج املحلي »أقل بنسبة 1.6% عن معدله 
 
ّ
أن إلــى  الــذي يشير بذلك  فــي 2019«، حسب املعهد 

عــــام 2021 ال يــمــثــل عــــودة االقـــتـــصـــاد إلــــى الــوضــع 
 الــجــزء األول مــن الــعــام شهد 

ّ
الــطــبــيــعــي تــمــامــا ألن

وفي  كوفيد-19.  بوباء  مرتبطة  كبيرة  قيود  فــرض 
2021 كان النمّو مدفوعا خصوصا بالزيادة الحادة 
في إنتاج السلع والخدمات )+7.4%، بعد -8.5% في 
2020(، وإن كان إنتاج السلع »أقل بشكل كبير« عن 
ر 

ّ
معدل 2019. ولم يعد استهاك العائات الذي تأث

إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف األول من 
العام إلى املستوى الذي كان عليه قبل األزمة حتى 
زيــادة بنسبة 4,8% في 2021  العام، وسجل  نهاية 
 

ّ
)-7,2% في 2020(. لكنه بقي خال مجمل 2021 أقل

من متوسطه في 2019.
)رويترز(

أعلى نمو للناتج المحلي الفرنسي منذ 52 عامًا

اقتصاد ألمانيا ينكمش %0.7
أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء 
االتحادي األملاني، أمس الجمعة، 

انكماش الناتج املحلي ألملانيا 
بنسبة 0.7 باملئة في الربع األخير 

من عام 2021، على أساس 
سنوي، بعد نمو 1.7 باملئة في 

الربع الثالث من نفس العام. وجاء 
انكماش اقتصاد أملانيا في الربع 

الرابع 2021 في نطاق توقعات 
للبنك املركزي األملاني صدرت 

اإلثنني، بانكماش بني 0.5 باملئة 
و1 باملئة. وأرجع املركزي األملاني 

في حينه االنكماش ألكبر اقتصاد 
في أوروبا إلى »القيود املفروضة 
في إطار مكافحة املوجة الجديدة 

لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل 
ملحوظ في النشاط االقتصادي«. 

ولفت املركزي في تقرير إلى أن 
»عوامل مثل اختناقات التوريد 
ونقص املواد عرقلت اإلنعاش 

االقتصادي«.

الذهب يواصل النزيف
واصل الذهب خسائره ليفقد 

حوالي 3 باملئة في أسبوع، في وقت 
تتسع مكاسب الدوالر وعوائد 

السندات األميركية، إثر تصريحات 
االحتياطي الفدرالي )البنك املركزي( 

بشأن التحول نحو تشديد 
السياسة النقدية. وعلى مدى 

أسبوع، فقدت عقود الذهب أكثر 
من 51 دوالرا أو بنسبة 2.8 باملئة، 

لتنحدر إلى أدنى مستوى في ثالثة 
أسابيع. ويفقد الذهب جاذبيته كلما 
يرتفع الدوالر، إذ تصبح كلفة املعدن 
األصفر أعلى على حاملي العمالت 

األخرى. وارتفع مؤشر الدوالر، 
الذي يقيس أداء العملة األميركية 

أمام سلة من ست عمالت رئيسية 
منافسة، بنسبة 0.14 باملئة إلى 

97.38 نقطة، مسجال أعلى مستوى 
منذ أغسطس/آب 2020. وعلى 

مدى أسبوع، ارتفع مؤشر الدوالر 
بنحو %2.

تونس.. تراجع عجز الموازنة
كشفت بيانات رسمية، الخميس، 
تراجع عجز موازنة تونس بنسبة 
15 باملئة بنهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2021، على أساس سنوي. 

وقالت وزارة املالية في وثيقة 
نشرتها حول نتائج تنفيذ املوازنة 
إن العجز تراجع إلى 4.86 مليارات 

دينار )1.69 مليار دوالر( خالل 
فترة األحد عشر شهرا حتى 

نهاية نوفمبر، من 5.73 مليارات 
دينار )1.99 مليار دوالر( بنهاية 

الفترة املقابلة من 2020. وأرجعت 
الوزارة التونسية هذا التراجع في 

العجز أساسا إلى تحسن املداخيل 
بنسبة 9.1 باملئة، لتبلغ 28.7 مليار 
دينار )9.97 مليارات دوالر(. وفقا 
للبيانات، ارتفعت النفقات بنسبة 
6.7 باملئة إلى 33.5 مليار دينار 
)11.6 مليار دوالر(. وبلغ حجم 
الدين العام 102.7 مليار دينار 
)35.69 مليار دوالر( في نهاية 
نوفمبر 2021، مقارنة بـ 91.8 

مليار دينار )31.88 مليار دوالر( 
في نهاية نوفمبر 2020، مسجال 

زيادة بـ 11.9 باملئة.

أخبار

االقتصاد اإلسباني 
من االنكماش 

إلى النمو

انكماش بنسبة 10.8 باملائة في عام 2020، وفق بيانات ملكتب اإلحصاءات  نما االقتصاد اإلسباني بنسبة 5.2 باملائة في كامل عام 2021، بعد 
الوطني اإلسباني صدرت أمس. وقال مكتب اإلحصاءات إن الناتج املحلي اإلجمالي للباد سجل نموا بنسبة 2 باملائة في الربع األخير من العام 
2021، مقارنة بنمو 2.6 باملائة مسجل في الربع الثالث من نفس العام. ووفقا للبيان، فإنه رغم هذا النمو إال أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل 
الجائحة. والخميس، أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات اإلسباني تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008. ووفقا للبيانات، انخفض 

معدل البطالة إلى 13.33 باملائة في الربع الرابع 2021، مقارنة بنسبة 14.57 باملائة في الربع الثالث من نفس العام.

اقتصاد
Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

تخريب الزراعة يفاقم تدهور األمن الغذائي 

%3
تــبــلــغ مــســاحــة األراضــــي 
من   %3 نــحــو  ــة  ــزروع ــم ال
ــي  األراض مساحة  إجمالي 
الــبــالــغــة نحو  الــيــمــن  ــي  ف
)الهكتار  هكتار  مليون   52
فيما  مربع(،  متر   10000=
مساحة الصحراء تصل إلى 
52.4%، حسب تقارير رسمية

تحقيق

المساحة المزروعة 
تبلغ حوالي 3% من 

إجمالي األراضي

97% من أراضي 
البالد تواجه التصحر 

بدرجات متفاوتة

صنعاء ـ محمد راجح

اليمن  فــي  التصحر  كــارثــة  بـــرزت 
كــمــعــضــلــة رئــيــســيــة تـــضـــاف إلـــى 
قــائــمــة واســـعـــة مـــن األزمـــــات الــتــي 
تــهــدد الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة وســبــل العيش 
وتــعــمــق مــن أزمـــة انــهــيــار األمـــن الــغــذائــي في 
الــبــالد الــتــي يعصف بها صـــراع طــاحــن منذ 
نحو سبع سنوات، أدى إلى تغافل السلطات 
ــد األزمـــــــات  ــديــ ــهــــة عــ ــن مــــواجــ ــ ــيـــة عـ الـــحـــكـــومـ
االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة الـــتـــي فــاقــمــت من 

معاناة معظم سكان البالد.
اشــتــعــاال خــالل  الــعــســكــري  الـــصـــراع  وازداد 
ــرة، وخــــاصــــة بــــن الــحــوثــيــن  ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة األخـ
تــبــادل الطرفان القصف، األمــر  واإلمــــارات إذ 
القطاعات  على مختلف  انعكس سلبًا  الــذي 

اإلنتاجية ومنها الزراعة.

أشكال متعّددة للتصحر
ــر رســـمـــيـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــاريــ ــقــ وتـــشـــيـــر تــ
في  التصحر  انتشار  إلى  الجديد«،  »العربي 
مــا يقارب  إن  مــتــعــّددة حيث  بــأشــكــال  اليمن 
البالد تعاني من التصحر  97% من أراضــي 

بدرجات متفاوتة.
ويتمثل ذلــك فــي تــدهــور األراضــــي الــزراعــيــة 
واملراعي وتدمير النمو الشجري، إضافة إلى 
ظواهر االنجراف الذي يرجع إلى التضاريس 
الجبلية، إلى جانب تدهور املوارد الطبيعية 
املختلفة من مياه ونبات ومحاصيل زراعية، 
عـــدا عــن الــتــعــريــة الــهــوائــيــة واملــائــيــة وتملح 

التربة وزحف الرمال والتوسع العمراني.
ــي املـــزروعـــة حــوالــي  ــ وتــبــلــغ مــســاحــة األراضــ
3% من إجمالي مساحة األراضــي في اليمن 
الــبــالــغــة نــحــو 52 مــلــيــون هــكــتــار )الــهــكــتــار 
=10000 متر مربع(، فيما مساحة الصحراء 
أراض   %40.8 ونـــحـــو   ،%52.4 إلـــــى  تـــصـــل 
الغابات  3.7% مساحة  يــقــارب  ومــا  رعــويــة، 

واألحراش.
ــات حـــديـــثـــة حـــجـــم األراضــــــــي  ــانــ ــيــ وتـــــقـــــدر بــ
املناخية،  الــتــغــيــرات  عــن  الناتجة  املــتــدهــورة 
منها االنجرافات املائية واالنجراف الريحي 
والـــتـــدهـــور الــكــيــمــيــائــي بــنــحــو 5.6 مــاليــن 

هـــكـــتـــار، فــــي حــــن 97% مــــن أراضـــــــي الــيــمــن 
تعاني التصحر بدرجات متفاوتة. 

أبرز األسباب
الخبير في املناخ، منصور الزبيري، يشرح 
»العربي الجديد«، األسباب التي أدت إلى  لـ
بــــروز مشكلة الــتــصــحــر فــي الــيــمــن مــؤخــًرا 
وتــحــولــهــا إلــــى إحـــــدى أهــــم األزمـــــــات الــتــي 
أهــم قطاع  اليمن وتــؤثــر على  تعاني منها 
يستوعب مشغال لأيدي العاملة في البالد 
انهيار  أزمــة  وتعميق  العيش  ويهدد سبل 

األمن الغذائي.
وينوه الزبيري إلى أن الجفاف وشح األمطار 
ــم الــعــوامــل  وتــغــيــر مـــواســـم هــطــولــهــا مـــن أهــ
التصحر ليقضم  إلى توسع رقعة  التي أدت 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن األراضـــــي الــصــالــحــة 
لــلــزراعــة، إضــافــة إلـــى تــغــيــر املــنــاخ وارتــفــاع 
درجات الحرارة. وأشار إلى أسباب مرتبطة 
بكوارث السيول والفيضانات والتي تقضي 
عــلــى طــبــقــات واســـعـــة مـــن الـــتـــربـــة وتــســاهــم 
ــبـــة مـــتـــصـــحـــرة،  ــلـ بــــالــــتــــالــــي فـــــي جـــعـــلـــهـــا صـ

وتحولها مــع مــرور الــزمــن وعــوامــل التعرية 
إلى مواقع يستهدفها الزحف العمراني الذي 
ال يــقــل فــي خــطــورتــه عــن مــثــل هـــذه الــكــوارث 

التي تهدد القطاع الزراعي في اليمن. 
ــن بــــن 182  املـــرتـــبـــة 172 مــ الـــيـــمـــن  وتـــحـــتـــل 
العاملي  التكيف  الــقــدرة على  دولـــة مــن حيث 
واالســـتـــعـــداد لــلــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، فـــي حن 

تــتــوقــع تــقــاريــر دولــيــة تــفــاقــم االنــكــمــاش في 
االقتصاد اليمني بسبب تغير املناخ.

أضرار السيول واالحتطاب
خـــالل الــعــامــن املـــاضـــن تــأثــر نــحــو 96 ألــف 
أسرة يمنية في 13 محافظة بسبب السيول 
والــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت الــبــالد وألحقت 
أضرارا بالغة باألراضي الزراعية واملمتلكات 
اآلفــات  إلــى ظهور  إضافة  والخاصة،  العامة 
الــزراعــيــة ومــنــهــا الـــجـــراد الــصــحــراوي الــذي 
يهدد اإلمدادات الغذائية من اإلنتاج الزراعي 
يهدد  الــذي  الغذائي  األمــن  وبالتالي  املحلي 
بــــــدوره 16 مــلــيــون شــخــص فـــي الــيــمــن بما 
نسبته 54% مــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، من 
بينهم 5 مليون شخص يصنفون في املرحلة 

الرابعة الطارئة ومعرضون لخطر املجاعة.
ــة فــــي الـــيـــمـــن مــــن تـــداعـــيـــات  ــ ــــزراعـ وتـــعـــانـــي الـ
التغييرات  خطيرة وتدهور متواصل بسبب 
املــنــاخــيــة والــجــفــاف واإلهـــمـــال، واالنــهــيــارات 
ــة الــــتــــي تــــضــــرب املـــنـــاطـــق املـــأهـــولـــة  ــ ــيـ ــ األرضـ
ــــدة عــلــى األقـــل  ــرة واحـ بــالــســكــان فـــي الــيــمــن مـ

أربــع ســنــوات، وانعكاسها على األنشطة  كــل 
االقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة بــمــا فــي ذلـــك الــزراعــة. 
ــــرارا  مــجــمــل هــــذه اآلثـــــار وغــيــرهــا تــلــحــق أضـ
بالغة في القطاع الــزراعــي وتــؤدي إلــى تآكل 
ــــي الــزراعــيــة وانــخــفــاض الـــرؤيـــة التي  األراضـ
تــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل الــنــقــل الـــجـــوي والــبــري 
وأعـــمـــال الـــبـــنـــاء، إضـــافـــة إلــــى تــعــطــيــل حــركــة 
ــيـــة والــــتــــجــــارة. ومـــــن أهـــم  ــلـ الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
في  النباتي  الغطاء  تؤثر على  التي  العوامل 
والتي  االحــتــطــاب،  اليمن هــي ظــهــور مشكلة 
تــفــاقــم مـــن ظـــاهـــرة الــتــصــحــر وتـــهـــدد الــغــطــاء 
النباتي في اليمن خاصة في السنوات الثالث 
األخيرة، حيث برزت مشكلة قطع األشجار في 
املناطق الحراجية وأراضي الغابات في البالد 
املنزلي  الغاز  عن  بديال  كوقود  الستخدامها 
جراء أزمة املشتقات النفطية. وتسببت عملية 
إلى  وأدت  املشكلة  بتفاقم  الجائر  االحتطاب 
زيــــادة اســتــغــالل الــغــطــاء الــنــبــاتــي وتــدهــوره 
في مختلف مناطق اليمن، إذ يتمثل ذلك في 
الحرجية  والنباتات  لأشجار  الكلي  القطع 
إلنــتــاج األخــشــاب والــحــطــب وصــنــاعــة الفحم 

واستهالكها كوقود ألغراض الطبخ.
يـــزيـــد عـــلـــى 866.44 شــجــرة  قـــطـــع مــــا  ــتـــم  ويـ
سنوًيا، لتشغيل مخابز صنعاء فقط، إذ يتم 
الحطب سنوًيا،  حــرق قرابة 17.500 طن من 
مـــا يــــؤدي وفـــق نــتــائــج مــســح أجـــرتـــه جــهــات 
القضاء على مساحة  إلى  حكومية مختصة 

قدرها 780 هكتاًرا من األراضي املزروعة.
ــمـــل املــســح  ــال شـ ــ املــــســــاحــــة قــــد تــــزيــــد فــــي حــ
محافظات اليمن التي تعاني من أزمة الوقود 
الدائرة  الحرب  بشكل مستمر طــوال سنوات 
فــي الــيــمــن، وقـــد تــصــل إلـــى مــاليــن األشــجــار 

التي تتعرض لالحتطاب سنوًيا.

أزمة سكان األرياف
يؤكد أستاذ الزراعة في جامعة صنعاء، أحمد 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  شمسان، 
اليمن من أكثر الدول عرضة لتغير املناخ وقد 
بدأت تأثيرات ذلك تظهر بشكل أوضح خالل 
السنوات الخمس املاضية بشكل خاص، وهو 
مــا يــالحــظ فــي انــخــفــاض إنــتــاج املحاصيل 
املواسم  واخــتــالف  والحبوب  االستراتيجية 
الزراعية واملزارعن  العملية  أثرت على  التي 
الــذيــن أصــبــحــوا غــيــر قــادريــن عــلــى التعامل 
معها، وهو ما يالحظ في التوقف عن زراعة 
كثير من املحاصيل وترك األراضي، ما يؤدي 
وحسب  والــتــصــحــر.  للتعرية  تعرضها  إلـــى 
أكــثــر فــي تغيرات  تــبــرز التحديات  شــمــســان، 
املــنــاخ والــتــي بــدورهــا تـــؤدي إلــى شــح املياه 
وتــؤثــر عــلــى مختلف الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة 

ــة ســـكـــان األريــــــاف  ــاصــ ــيـــش، وخــ ــعـ وســـبـــل الـ
توليد  في  الطبيعية  املـــوارد  على  املعتمدين 
الــدخــل، فــي ظــل احــتــيــاج 16 مــلــيــون شخص 

للغذاء، منهم 5.1 مالين بحاجة ماسة له. 
وتركزت أزمة تغير املناخ بشكل ملحوظ في 
13 محافظة يمنية، كثير منها تعد بمثابة 
وهو  الــبــالد،  فــي  الرئيسية  الغذائية  السلة 
ما يمثل تهديًدا على مستقبل االقتصاد، إذ 
االقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  البنك  يتوقع 
تصل  بنسبة  املتوسط  املـــدى  على  اليمني 
تغير  عـــام 2050، بسبب  بــحــلــول  إلـــى %24 
املــنــاخ وتــوســع بعض الــظــواهــر كالتصحر 
والــذي يؤثر على فرص العيش ويفاقم من 

أزمة الغذاء. كارثة التصحر 
تحاصر اليمن

كشفت تقارير رسمية حديثة عن انتشار التصحر في اليمن بأشكال متعددة، األمر الذي يعمق 
الزراعية والمراعي  األراضي  البالد، ويظهر ذلك في تخريب  الغذائي في  انهيار األمن  من أزمة 

وتدمير األشجار، وتدهور الموارد الطبيعية المختلفة
قفزات كبيرة في أعداد الفقراء

حذرت تقارير دولية وخبراء اقتصاد من تفاقم الفقر في اليمن في ظل 
تواصل الصراع العسكري وتدهور األمن الغذائي وتخريب الزراعة. وقال 
مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، أخيم شتاينر، إن اليمن يعيش أسوأ 
أزمة إنسانية وتنموية في العالم«. وأضــاف في تقرير حديث لبرنامج 
الصراع،  يعانون من  اليمنيني  يــزال ماليني  »ال  اإلنمائي:  املتحدة  األمــم 
وهم محاصرون في الفقر ولديهم فرص ضئيلة للحصول على فرص 
اليمن، خالل  التي تلقاها  الخسائر  التقرير  عمل وسبل عيش«. وقــدر 
النمو االقتصادي  الــحــرب بنحو 126 مليار دوالر مــن  6 ســنــوات مــن 

املحتمل. ويرسم التقرير صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى 
الــصــراع حتى عــام 2030، يتوقع  فـــإذا استمر  بــعــده.  عــام 2022 ومــا 
العام، كما  أنه سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك  التقرير 
يتوقع ارتــفــاع عــدد األشــخــاص الــذيــن يعيشون فــي فقر مدقع إلــى 22 

مليونا، أي حوالي 65 في املائة من سكان البالد.
وأكد التقرير أن الحرب دفعت بالفعل 4.9 ماليني يمني إضافي إلى سوء 
إلــى 9.2 ماليني شخص  العدد  هــذا  يرتفع  أن  التقرير  التغذية، ويتوقع 

بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
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تونس ـ إيمان الحامدي

ال تــســتــثــنــي األزمـــــــــات املــعــيــشــيــة 
وإجراءات الحكومة التقشفية فئة 
باتت  في تونس ممن  املتقاعدين 
معاشاتهم في مرمى االقتطاعات وتداعيات 
التضخم، فيما تضطر الظروف بعضهم إلى 
املساعدة  على  التعويل  أو  عمل  عــن  البحث 

األسرية ملجابهة تكاليف املعيشة. 
اتــــهــــا الــتــقــشــفــيــة  وتــســحــب الــحــكــومــة إجــــراء
واالقتطاعات على معاشات أكثر من مليون 
متقاعد، حيث فوجئ املتقاعدون من موظفي 
التقاعد  صــنــدوق  بتنفيذ  الحكومي  القطاع 
اقتطاعًا على جزء من مرتبات شهر يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي مـــن دون إعــــالم مــســبــق، قبل 
أن يــصــدر الــرئــيــس قـــرارًا بــوقــف الخصم من 

رواتب هذه الفئة.
ــّجــــر الـــخـــصـــم مــــن مـــعـــاشـــات املــتــقــاعــديــن  وفــ
موجة من االنتقادات بسبب تواصل سياسة 
تعبئة املوارد من جيوب املواطنن بمختلف 

شرائحهم.
للتشريع  إنــه طبقًا  املعاشات  وقــال صندوق 
الجاري العمل به، يتحمل متقاعدو الوظيفة 

بعنوان  املشغل  مساهمات  نسبة  العمومية 
الزيادات حيث تصبح املساهمات التي كانت 
محمولة على املشغل محمولة على املنخرط، 

وهو ما ينتج عنه انخفاض في املعاشات.
لــكــن رئــيــس نــقــابــة املــتــقــاعــديــن، عــبــد الــقــادر 
النصري، يعتبر أن املتقاعدين في تونس فئة 
االقتصادية  األزمـــات  ثمن  غاليًا  تدفع  هشة 
والسياسية في بالده، مؤكدًا استعداد نحو 
الدفاع  أجــل  للتحرك من  1.1 مليون متقاعد 

عن قوتهم.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــنــــصــــري فـ وقــــــــال الــ
مرمى  في  املتقاعدين  معاشات  إن  الجديد« 
االقــتــطــاعــات املــتــكــررة بسبب قــوانــن جائرة 
وضــعــتــهــا الــســلــطــة لــتــحــمــيــل املــحــالــن على 
املــــعــــاش الــــضــــرائــــب الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــى كــل 
الزيادات في الرواتب التي يحصلون عليها. 

وأضاف رئيس نقابة املتقاعدين: »الحكومة 
تــصــرف زيـــادات فــي املــعــاشــات باليد اليمن 
وتستعيدها باليد اليسار«، مطالبًا باالنتباه 
الذين يعانون ضائقة  إلى وضع املتقاعدين 
الغالء  نتيجة  متقدمة  ســن  فــي  كبرى  مالية 

والتضخم اللذين يلتهمان الرواتب.
للدفاع  متأهبة  النقابة  بــأن  النصري  وأفـــاد 
حقوقهم  واســتــعــادة  منظوريها  حــقــوق  عــن 
املــــهــــدورة، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــظـــرف الــصــحــي 
ــــوة املــتــقــاعــديــن  ــاء مــنــعــا دعــ ــوبــ ــار الــ ــتـــشـ وانـ
إلــى الــنــزول إلــى الــشــارع لالحتجاج وتبليغ 
أغـــلـــب  أن  ــدر  ــ ــــصـ املـ ذات  وأكــــــــد  ــم.  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ أصـ

لالقتطاعات  تبريرات  يجدون  ال  املتقاعدين 
ــــن قـــبـــل صـــنـــاديـــق  ــتــــي تـــنـــفـــذ مـ الـــشـــهـــريـــة الــ
املـــعـــاشـــات، الفــتــًا إلـــى أن الــصــمــت إزاء هــذه 

اإلجراءات لن يطول.
ويعتبر النصري أن املحالن على املعاش من 
القطاع الحكومي أفضل حااًل من املتقاعدين 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذيـــن يــشــكــون ضعف 
التصريح  عدم  )املعاشات( بسبب  الجرايات 
مشغليهم  قــبــل  مــن  الحقيقية  دخــولــهــم  عــن 
أثـــنـــاء فــتــرة الــعــمــل أو عـــدم دفـــع املــؤســســات 
ــوان الـــتـــقـــاعـــد  ــنــ ــعــ ــات بــ ــمــ ــاهــ ــة املــــســ ــاصــ ــخــ الــ

والتأمن على املرض.
ويــــــرى أن املـــتـــقـــاعـــديـــن يـــتـــعـــرضـــون ملــظــالــم 
مــا وصفه  فــي مهب  مــزدوجــة بسبب تركهم 
»ســرقــة« جهد عــمــرهــم، لينتهي بهم األمــر  بـــ
فــقــراء بــعــد انــتــهــاء ســنــوات الــعــمــل واإلحــالــة 

على املعاش.
وذكر أن آالف املتقاعدين يعيلون أسرًا وفيرة 
العدد نتيجة عدم تمكن أبنائهم من االلتحاق 
بسوق العمل، ما يجعل مسؤولياتهم املالية 
كــبــيــرة فــي حــن يــتــقــاضــون رواتــــب ضعيفة 

وتزيدها االقتطاعات املتكررة ضعفًا. 
ويقدر معدل معاشات املتقاعدين من القطاع 
الحكومي بـ1200 دينار )428 دوالرًا(، في حن 
ال يــتــجــاوز مــعــدل مــعــاشــات املــتــقــاعــديــن من 
دوالرات(،   303( دينارًا   850 الخاص  القطاع 
ــة لـــــــــوزارة الــــشــــؤون  ــيـ ــمـ حـــســـب بـــيـــانـــات رسـ

االجتماعية.
ــاع الــتــعــلــيــم  ــ ــطـ ــ وتـــــقـــــول املــــتــــقــــاعــــدة مـــــن قـ
نفيسة الــشــريــف إنــهــا لــم تــعــد قــــادرة على 
املبالغ  تختلف  إذ  معاشها،  مبلغ  تحديد 
الشهرية املحّولة لحسابها البنكي، مؤكدة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« تــكــرر  فــــي حــديــثــهــا لــــ

االقتطاعات بصفة دورية.
وبــســبــب وضــعــهــم املـــالـــي الــصــعــب يحتاج 
إلـــى  ــيـــن  ــونـــسـ ــتـ الـ املـــتـــقـــاعـــديـــن  مـــــن   %41

القاهرة ـ عبداهلل عبده

رفض بعض موردي األرز من القطاع الخاص 
الـــتـــمـــويـــن  لــــــــــوزارة  األرز  ــــد  ــــوريـ تـ ــر  مـــصـ ــــي  فـ
ــن رســـــت عــلــيــهــم املـــنـــاقـــصـــة األخــــيــــرة  ــ ــذيـ ــ والـ
باألمر املباشر، على سعر 7500 جنيه للطن، 
يــرفــضــون الــتــوريــد، مــقــابــل خــســارتــهــم مبلغ 
التأمن. وأوضح صاحب أحد مضارب األرز، 
»العربي الجديد«، أن سعر طن األرز الشعير  لـ
وصل إلى 6100 جنيه )الدوالر = 15.7 جنيهًا( 
لعريض الحبة، و5300 جنيه للرفيع، بخالف 
ــا يـــراه  ــو مـ 500 جــنــيــه تــعــبــئــة وتــغــلــيــف، وهــ
التجار بمثابة خسارة لهم عند السعر الذي 
حددته وزارة التموين في املناقصة، إذ إن طن 
الشعير ينتج 650 كغم أرزًا أبيض، باإلضافة 
ــول أســـعـــار األرز األبـــيـــض )عــريــض  إلـــى وصــ
الحبة( في أسواق الجملة إلى 10 آالف جنيه 

للطن والرفيع إلى 8 آالف جنيه للطن.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات بن املوردين 
حاليًا  )حكومية(  التموينية  السلع  وهيئة 
لرفع سعر التوريد، الفتًا إلى أن الحكومة قد 
تضطر لرفع السعر، وإال سيضطر املوردون 

الــتــأمــن حــتــى يتجنبوا  لــلــتــضــحــيــة بــمــبــلــغ 
تكبد املزيد من الخسائر.

تــجــارة األرز، فتحي  الــعــامــل بــمــجــال  ويــــرى 
سالمة، أن ما يحدث نتيجة لوجود خلل في 
بــالــلــوم على  ملقيًا  األرز،  تــســويــق  مــنــظــومــة 
مـــــوردي الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذيـــن يــرفــضــون 
ــالـــي، خـــاصـــة أن  الـــحـ تـــوريـــد األرز بــالــســعــر 
معظم هؤالء اشتروا األرز الشعير في بداية 
املوسم بأسعار ال تتعدى 4 آالف جنيه للطن.
املــضــارب )حكومية(  مــســؤول بشركة  وأفـــاد 
»الـــقـــابـــضـــة  بــــأنــــه بـــحـــكـــم تــبــعــيــة الـــشـــركـــة لــــ
بتوريد  ملتزمة  فهي  الغذائية«،  للصناعات 
األرز بحسب سعر املناقصة عند 7500 جنيه 
لــلــطــن األبـــيـــض. وتـــابـــع: بــحــكــم أن املــضــارب 

أقــل من  ــورد أرزًا رفيع الحبة، يكون سعره 
ُ
ت

العريض، بخالف بيع نواتج عملية الضرب، 
وبعد حساب أجور التشغيل، تكون املحصلة 
متكافئة. وذكــر أحــد كبار تجار األرز، طارق 
ــلـــي، أن الـــتـــوريـــد لــلــحــكــومــة عـــلـــى الــســعــر  عـ
الحالي فيه خسارة للموردين، وهو ما أدى 
الــتــوريــد مــن قبل البعض مقابل  إلــى تــوقــف 

التضحية بمبلغ التأمن.
وكانت الــوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر/ 
لتوريد  املاضي عن مناقصة  الثاني  تشرين 
األرز، على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من يناير/ 
كــانــون الــثــانــي الــجــاري وحــتــى مـــارس/ آذار 
املقبل 2022، بحد أدنــى 500 طن شهريًا، إال 
أنها في وقت الحق أعلنت عن إلغاء املناقصة، 
وأسندتها لصالح 37 شركة باألمر املباشر. 
وتتوقع شعبة األرز بغرفة صناعة الحبوب 
إنتاج  يصل  أن  الصناعات  املصرية  باتحاد 
األرز األبيض هــذا العام إلــى ما بن 3.5  إلى 
4 مــاليــن طــن أرزًا أبــيــض، الفــتــة إلــى أن هذا 
اإلنتاج سيعزز  املخزون االستراتيجي حتى 
نهاية 2022، في حن يبلغ االستهالك املحلي 

3.2 مالين طن سنويًا.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــاع الــســيــاحــة  ــطـ يـــتـــرقـــب املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي قـ
ومـــســـافـــرون تــفــاصــيــل شــــروط تــطــبــيــق قـــرار 
إعــادة فتح املجال الــذي اتخذه املغرب، وهي 
الحدود التي أغلقت منذ أكثر أكثر من شهر 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر، مـــا عــمــق أزمـــــة الــســيــاحــة. 
فتح  ــادة  إعـ أمــس  املغربية  الحكومة  وقـــررت 
املجال الجوي في وجه الرحالت الجوية من 
اململكة وإلــيــهــا ابــتــداء مــن 7 فــبــرايــر/شــبــاط 
الــذي كــان أحــد مطالب  التدبير  املقبل، وهــو 

الفاعلن في قطاع السياحة.
وقالت الحكومة في بالغ لها، مساء أول من 
أمس، إن هذا القرار جاء استنادا للمقتضيات 
الــطــوارئ  الــقــانــونــيــة املتعلقة بــتــدبــيــر حــالــة 
العلمية  اللجنة  لتوصيات  وتبعا  الصحية، 
والــتــقــنــيــة، وأخـــــذا بــعــن االعـــتـــبـــار تـــطـــورات 

الوضعية الوبائية باملغرب.
وأكــد مصدر من قطاع السياحة، رفــض ذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كـــان ينتظر  اســمــه، لـــ
أن تتخذ الحكومة قــرار إعــادة فتح الحدود، 
خــاصــة فـــي ظـــل شــــروع بــعــض الــفــاعــلــن في 
قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي االحـــتـــجـــاج فـــي بعض 
املدن السياحية، التي تضرر فيها العاملون 
في القطاع بسبب اإلغــالق. وبعد هذا القرار 

ــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة تــوضــيــح  يــنــتــظــر مـ
ــيــــاح إلـــى  ــول املـــســـافـــريـــن والــــســ ــ ــ ــروط دخـ ــ ــ شـ
اململكة، من قبيل تلك ذات الصلة باالختبارات 
للكشف عن كورونا أو الــدول التي سيسمح 
بفتح الــحــدود أمــام الــطــائــرات الــقــادمــة منها 

تبعا للوضعية الوبائية بها.
ويذهب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين 
إلــى أن حالة من  السياحين، حسن جناح، 
الشروط  حــول  املهنين  بــن  تسود  الترقب 
التي ستحيط بها الحكومة قرار إعادة فتح 
الــحــدود الجوية. وأكــد جــنــاح، فــي تصريح 

العديد من منظمي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
يتساءلون  الــدولــيــن،  السياحية  الــرحــالت 
مــنــذ الــيــوم حـــول تــلــك الـــشـــروط، معتبرا أن 
انتعاش السياحة يبقى رهينا بالتفاصيل 
التي تهم تلك الشروط. وشــدد على أنه من 
املـــرجـــح أن تــعــلــن الــســلــطــات املــخــتــصــة في 
تفاصيل شروط  القادمة عن  القليلة  األيــام 
الدخول إلى التراب املغربي من قبل السياح 
السابع  القرار في  تفعيله  قبل  واملسافرين، 

من فبراير املقبل.
وأكد أنه إذا كانت شروط الولوج إلى التراب 
ــإن انـــتـــعـــاش الــســيــاحــة  ــ املـــغـــربـــي مــــشــــددة، فـ
ســيــكــون بــطــيــئــا، مــؤكــدا أن هــنــاك حــجــوزات 

لسياح ما زالت سارية.
وأفــــــضــــــى إغــــــــــالق الـــــــحـــــــدود فــــــي الــــتــــاســــع 
والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
أوميكرون،  متحورة  انتشار  بعد  املــاضــي، 
إلى تأثيرات سلبية على السياحة التي كان 
الفاعلون فيها يراهنون على عودة السياح 

في نهاية العام.
وتراجعت إيرادات السياحة في املغرب خالل 
11 شهرًا من العام املاضي إلى 3.3 مليارات 
دوالر، وهو نفسه املستوى املسجل في الفترة 
نفسها من 2020، بعدما كانت في حدود 7.4 

مليارات دوالر في 2019.

التقشف يطاول 
المتقاعدي

توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحالت 
الجوية )فاضل سنا/فرانس برس(

القطاع الخاص يرفض توريد األرز المدعم

مستثمرو السياحة يترقبون شروط الطيران

المعاشات في مرمى االقتطاعات 
وانتقادات لإلجراءات الحكومية

فّجر الخصم من 
معاشات المتقاعدين 

في تونس موجة من 
االنتقادات بسبب تواصل 

سياسة تعبئة الموارد 
من جيوب المواطنين 

بمختلف شرائحهم

مصر تونس

المغرب

النصري: المتقاعدون فئة 
هشة تدفع ثمن األزمات 

االقتصادية والسياسية

هناك مفاوضات بين 
الموردين وهيئة السلع 

التموينية لرفع سعر التوريد

ــلـــيـــة لـــتـــأمـــن نــفــقــاتــهــم  ــــدات الـــعـــائـ ــاعـ ــ ــــسـ املـ
املعيشية، وفقًا لبيانات رسمية كشف عنها 
مــركــز اإلحــصــائــيــات الــديــمــغــرافــيــة بمعهد 
اإلحصاء الحكومي. ويضطر ضعف دخول 
املــتــقــاعــديــن لــطــلــب مـــســـاعـــدات عــائــلــيــة من 

أبنائهم أو ذويهم.
الــدراســات االجتماعية  وحسب دراســة ملركز 
ــغـــل، يــبــلــغ مـــعـــدل مـــدة  ــاد الـــشـ ــابـــع التــــحــ ــتـ الـ
ــاع بـــاملـــعـــاشـــات لـــــدى الـــتـــونـــســـي 22  ــفــ ــتــ االنــ
سنة   57.8 مــن  العمر  متوسط  وارتــفــع  سنة 

عــام 1976 إلــى 75 سنة عــام 2019. وتصرف 
املــعــاشــات مــن صــنــدوقــن، وهــمــا الــصــنــدوق 
للمتقاعدين  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
ــنـــدوق الــوطــنــي  مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــصـ
للمتقاعدين  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد 

من القطاع الحكومي.
ــانــــون الـــتـــونـــســـي، يـــحـــســـب مــعــدل  ــقــ ــق الــ ــ وفــ
املــعــاشــات عــن أعــلــى أجـــر يــتــقــاضــاه املــوظــف 
ــرة مــــن فــتــرة  ــ ــيـ ــ ــــالل الـــعـــشـــر ســــنــــوات األخـ خــ
تقتطع  إذ  الــصــنــدوق،  فــي  واملساهمة  العمل 

ــنــــوات الــشــغــل  املـــســـاهـــمـــات عـــلـــى امــــتــــداد ســ
بمساهمة مشتركة من األجير واملؤجر.

املعاشات  املالي لصناديق  الوضع  بات  لكن 
فـــي تــونــس صــعــبــًا، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــًا على 

وضعية املتقاعدين.
وتصاعد  النمو  وتــبــاطــؤ  الــركــود  وينعكس 
تعاني  التي  الصناديق  وضــع  على  البطالة 
ــمـــات مـــقـــابـــل زيـــــــادة فــي  مــــن ضـــعـــف املـــســـاهـ
ر كل املحاوالت الحكومية 

ّ
نفقاتها وسط تعث

إلصالح وضعها املالي املتأزم.

عدد المتقاعدين 
يبلغ 1.1 مليون 
)Getty( شخص
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن تباينات في خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمي في مواجهة تهجير 
إسرائيل للمقدسيين، إذ تكتفي بدور هامشي شديد الضعف، بينما تورطت الجهات المسؤولة عن المدينة في إهمال 

ومخالفات قانونية

دعم لفظي من السلطة للمتضررين

تهجير إسرائيل 
للمقدسيين

رام اهلل ـ مجد علي

اضـــطـــر األربـــعـــيـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــنـــتـــصـــر أبــــــــو فـــــرحـــــة وزوجـــــتـــــه 
وأطفالهما الخمسة ملغادرة مدينة 
الــقــدس واســتــئــجــار مــنــزل فــي بــلــدة كفر عقب 
خارج أسوار املدينة، بعد هدم االحتالل بيته 
ــام 2017 والــثــانــيــة في  ــــى فـــي عــ ملـــرتـــن، األولــ

2019، بذريعة البناء دون ترخيص.
يــزال  إذ ال  بالتهجير،  تنته  لــم  مــعــانــاتــه  لــكــن 
تبلغ  والــتــي  املتراكمة،  البناء  تكاليف  يسدد 
دوالر   800 ملــبــلــغ  بــاإلضــافــة  دوالر  ألـــف   200
شهريا إيجار املنزل الذي يسكنه حاليا، رغم 
أنه ال يتناسب وحجم عائلته، كما يوضح في 

إفادته لـ »العربي الجديد«.
القدس  أنه توجه ملحافظة  أبو فرحة  يضيف 
ــن أجـــل  ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
مساعدته في تسديد اإليجار الشهري، كونها 
الجهة التي تقدم املساعدات ملن هدم االحتالل 
8 آالف دوالر فقط  لكنه تلقى مبلغ  منازلهم، 
بــاملــســاعــدة عن  قــوبــل طلبه  بينما  فــي 2017، 

الهدم الثاني في 2019 بالرفض.
مــعــانــاة أبـــو فــرحــة مــتــكــررة، إذ هــدمــت قــوات 
االحتالل خالل الفترة الواقعة بن بداية العام 
املـــاضـــي 117  الـــجـــاري و14 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مــنــزال ومنشأة فــي الــقــدس، مــا تسبب بضرر 
مــنــهــم لهجرة  اضــطــر 210  لــــ 1146 شــخــصــا، 
املــديــنــة، أي أن مـــا نــســبــتــه 18% مـــن املــهــدمــة 
منازلهم، وفــي عــام 2020 هــدم االحــتــالل 174 
منزال ومنشأة في املدينة، ما أدى إلى تضرر 
747 شخصا، اضطر 391 منهم للهجرة، أي ما 
نسبته 52% من املتضررين، وفق إحصائيات 
أعدها مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية في األراضي املحتلة.

ماذا جرى لخطة إنقاذ القدس؟
ــدول الــعــربــيــة خـــالل قــمــة ســـرت في  ــ وافـــقـــت الـ
ليبيا عام 2010 على خطة فلسطينية بعنوان 
»إنــقــاذ الــقــدس« وتــقــضــي بــرفــع مــقــدار الــدعــم 
املالي من 150 مليون دوالر كما كان مقررا في 
قمة بيروت 2002 إلى 500 مليون دوالر، لكن 
ــلــت املساعدات إلى  ذلــك لم يترجم واقعا وُرحِّ
عدة قمم بعدها دون نتيجة، كما يقول نائب 
مــحــافــظ الـــقـــدس عــبــد الــلــه صــيــام فـــي إفــادتــه 

الــوطــنــيــة واإلســـالمـــيـــة واملـــؤســـســـات الــعــامــلــة 
ــم عــبــيــدات،  بــاملــديــنــة(، مـــازن الــجــعــبــري وراســ
من  أصــال  تنصلت  الفلسطينية  السلطة  بــأن 
االلتزامات التي وعــدت سكان وادي الحمص 
بــهــا، ولــم تــوفــر لهم االحــتــيــاجــات األســاســيــة، 
»العربي  وهذا األمر ينسحب وفق إفادتهما لـ
الــجــديــد« عــلــى عمليات الــهــدم األخــــرى، التي 
تواصال بشأنها مع املؤسسات الرسمية لكن 

دون جدوى.
ويـــؤكـــد الــجــعــبــري، وهـــو بــاحــث فـــي الــســلــوك 
اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــقــدس املــحــتــلــة فـــي مــؤســســة 
الفلسطينية  السلطة  أن  العربية،  الــدراســات 
يمكنها أن تمنع نسبة مهمة من عمليات هدم 
املنازل إما من خالل املساهمة في ثمن رسوم 
مــن خــالل تسهيل  أو  املرتفعة،  البناء  رخــص 
البنوك  عبر  للمقدسين  الــقــروض  مــعــامــالت 
الفلسطينية وهو ما يمكنهم من االستئجار 
أو البناء، خاصة وأن النسبة األكبر لعمليات 
الهدم تتم بذريعة البناء بغير ترخيص، كما 
ــلـــي لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق  يــشــيــر االئــــتــــالف األهـ
املــقــدســيــن، )يــضــم مــجــمــوعــة مــن املــؤســســات 
األهلية(، في دراســة أعدها حــول هــدم املنازل 

بن عامي 1967 - 2007.
منازلها  هدمت  التي  الــعــائــالت  بعض  لكن 
يجتمع في تفاصيل قصتها أكثر من سبب 
للمساعدة، كما في حالة محمد الشرباتي، 
الـــذي ال يــقــوى عــلــى املــشــي بـــدون عــكــازيــن، 
وهو ما يمنعه من العمل وسداد مبلغ 200 
ألف دوالر ترتب عليه ألصحاب مواد البناء 
ومــخــالــفــات بــذريــعــة عـــدم الــتــرخــيــص بعد 
هــدم منزله عــام 2019، مــا اضــطــره ملــغــادرة 
شمال  الواقعة  عناتا  بلدة  باتجاه  املدينة 
»العربي الجديد«،  شرقي القدس كما يقول لـ
مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية منحته 
فيما  فــقــط،  دوالر  آالف   3 بقيمة  مــســاعــدة 
ساهمت بإيجار املنزل الذي لجأ إليه لفترة 

3 أشهر فقط.
ويكشف الشرباتي الذي يعيش مع زوجته 
وابنيه االثنن بال معيل، أنه تلقى مساعدة 
من مؤسسات دولية بما مجموعه 10 آالف 
يـــورو، وحـــاول الحصول على مساعدة من 
عدم  مخالفة  لــســداد  الفلسطينية  السلطة 
الترخيص التي ترتبت عليه بقيمة 7 آالف 
دوالر كــونــهــا مــســتــعــجــلــة وعـــــدم ســـدادهـــا 
قــد يــؤدي لسجنه، لكنه لــم ينجح فــي ذلــك. 
ــه اضـــطـــر الســـتـــدانـــة املــبــلــغ،  ــى أنــ مــشــيــرا إلــ
بينما ال يـــزال غــيــر قـــادر عــلــى ســـداد ديــون 

عملية البناء.

إهمال ومخالفات قانونية 
يكشف التقرير السنوي الثاني ألعمال اللجان 
ـــــذي نـــشـــره مــجــلــس الــــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــيـــة والـــ
الفلسطيني في سبتمبر 2021 أنه تقرر خالل 
العام املاضي سحب صالحيات لجنة القدس 
وزير  برئاسة  تشكلت  التي  الدائمة  الــوزاريــة 
القدس وتسعة وزراء آخرين من بينهم وزير 
فنيـة  لجنـة  واعتبارها  االجتماعية،  الشؤون 
في إطـار اللجنـة الوطنيـة العليـا للقـدس التي 
الفلسطيني محمود عباس.  الرئيس  يرأسها 
ويوضح أيضا أن وزيــر القدس لم يشارك إال 
ــدة مــن أصـــل 65 لجنة وزاريـــة  فــي لجنة واحــ
شكلتها الحكومة في السنة الثانية من عملها 
والتي تمتد من 14 إبريل/نيسان 2020 وحتى 

وزارتـــه  وأن نصيب  إبــريــل 2021،   13 تــاريــــــــخ 
من املشاركة في اللجان هو األقــل من بن كل 
ــــوزارات األخــــرى. »ويــعــكــس ذلــك إمــعــانــا في  الـ
إهــمــال قــضــايــا املــديــنــة«، وفـــق عــضــوي لجنة 

العمل األهلي والوطني عبيدات والجعبري. 
للشكاوى  الثامن  السنوي  التقرير  وبحسب 
فــي الــدوائــر الحكومية الــصــادر عــن الحكومة 
أعلى  فــإن  املــاضــي،  فــي سبتمبر  الفلسطينية 
ــــدس تــتــعــلــق  ــقـ ــ ــــن الـ ــــاوى تـــصـــل مـ ــكـ ــ نـــســـبـــة شـ

باملساعدات العاجلة للمهدمة منازلهم. 
ويشير التقرير إلى أن نسبة معالجة الشكاوى 
التي تقدم بها املواطنون إلى محافظة القدس 
هي األقل بن نظيراتها، وقد بلغت 44% بفارق 
50% عـــن مــحــافــظــة طــولــكــرم الــتــي تــلــتــهــا في 
النسبة  على  املحافظة  وحــازت  كما  الترتيب. 
لة )غير املعالجة( في  األكبر في الشكاوى املرحَّ
إلــى 56%. ويكشف  عــام 2019 بنسبة وصلت 
تقرير رسمي صادر عن ديوان الرقابة املالية 
واإلداريــة في أغسطس/آب املاضي أن اللجنة 
لم  العربية  الثقافة  عاصمة  للقدس  الوطنية 
العليا  اللجنة  مع  التوأمة  ببروتوكول  تلتزم 
لــبــغــداد عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــــو ما 
مليون   2.8 بقيمة  مساعدات  املقدسين  حــرم 
اللجنة  أن  موضحا  دوالر(،   835.000( شيكل 
الفلسطينية املعنية بدعم القدس )رسمية( لم 
تقم بــأي نشاط خــالل الــعــام املــاضــي واكتفت 

بصرف رواتب ومكافآت ملوظفيها.
ــإن هـــذه الــنــســب تكشف  وبــحــســب عــبــيــدات، فـ
الـــفـــجـــوة بـــن خـــطـــاب الــســلــطــة تـــجـــاه الــقــدس 
واهـــتـــمـــامـــهـــا الـــفـــعـــلـــي بـــاملـــديـــنـــة، مــتــفــقــا مــع 
ألــف مقدسي   160 أن  فــي  والجعبري  زحايكة 
مــن أصــل 380 ألفا هــاجــروا مــن الــقــدس خالل 
ــا املـــاضـــيـــة بــســبــب عـــدم  ــامـ الــخــمــســة عـــشـــر عـ
قدرتهم على التكيف مع تكاليف البناء وعدم 
وجود حد أدنى من التعويضات املالئمة من 
في  يــصــب  وهــــذا  الفلسطينية،  الــســلــطــة  قــبــل 
املــصــلــحــة اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تسعى إلحـــداث 
املدينة  فــي  الديموغرافي  الــتــوازن  فــي  تغيير 

لصالح املستوطنن.

حرمان المقدسيين من القروض
ــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــقـــديـــم  ــــسـ ــــؤسـ تــــرفــــض املـ
ــقـــروض لــلــمــقــدســيــن، بــذريــعــة عــــدم وجـــود  الـ
ضمانات تلزم املقدسي بالسداد بحكم أنه من 
حملة الهوية الزرقاء )اإلسرائيلية( وبالتالي 
ال تستطيع جهات إنفاذ القانون الفلسطيني 
مــتــابــعــتــه مـــالـــيـــا، »ورغــــــم طــلــبــاتــنــا املــتــكــررة 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة وتــأكــيــدنــا عــلــى أن منح 
القروض يحد من الهجرة إلى خارج القدس، 
إال أننا نواجه بــرد غير واضــح في كل مــرة«، 
بــحــســب مـــا يــقــولــه مــحــمــود زحـــايـــكـــة رئــيــس 
لــإســكــان )مؤسسة  املــقــدســي  التجمع  اتــحــاد 
اإلسكان  مشاكل  بمتابعة  تعنى  ربحية  غير 

الفنية والقانونية(.
ويــضــيــف زحــايــكــة فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
الفلسطينية  الــرســمــيــة  الــجــهــات  أن  الــجــديــد« 
تــطــلــب شــــروطــــا تــعــجــيــزيــة ملـــنـــح املــقــدســيــن 
الرخص  استصدار  أو  البناء،  بهدف  قروضا 
التي تكلف ما بن 80 إلــى 90 ألــف دوالر، من 
الغربية،  الضفة  فــي  عقار  لــه  يكون  أن  بينها 
الــبــنــاء عليها  الــتــي يــنــوي  وأن تــكــون األرض 
إلــى أن 90% من  الــطــابــو، مشيرا  مسجلة فــي 

أراضي املقدسين تفتقد للشرط الثاني.

املطلوب  أن  على  مشددا  الجديد«،  »العربي  لـ
هو إنشاء صندوق عربي قادر على دفع مبالغ 
كالتي تترتب على املقدسين املهدمة بيوتهم 

ودعم صمودهم في املدينة.
ويشير صيام إلى عملية هدم 120 شقة بوادي 
يوليو/تموز  باهر خــالل  فــي صــور  الحمص 
إذ  الفاصل،  الــجــدار  من  قربها  بذريعة   ،2019
أكــبــر عملية هـــدم جــمــاعــي بعد  ثــانــي  شكلت 
احــتــالل املــديــنــة عـــام 1967، قــائــال: »مــتــوســط 
ــــى إلــى  ثــمــن الــشــقــة الــــواحــــدة يــصــل كــحــد أدنـ
150 ألف دوالر، وفي هذه الحالة نتحدث عن 
أقل  في  املقدسيون  دوالر خسرها  مليون   18
مــن 48 ســاعــة، وهــذه مبالغ ال يمكن التعامل 
البناء  »تكاليف  وتــابــع:  تعويضها،  أو  معها 
فــي الــقــدس مــرتــفــعــة، وعــمــلــيــات الــهــدم كثيرة 
الفلسطينية  للسلطة  ازديـــاد، وال يمكن  وفــي 
أن تعوض أصحاب املنازل بمبالغ كبيرة، في 
ظل أنها تعيش حالة من تجفيف الدعم املالي 

الذي يشبه الحصار«. 

تقييم وعود السلطة 
الــلــجــنــة  عــــضــــو  ــال  ــ ــ قـ  2019 يــــولــــيــــو   22 فـــــي 
صائب  الـــراحـــل،  الــتــحــريــر  ملنظمة  التنفيذية 
من  وبتعليمات  قــررت  الحكومة  إن  عريقات، 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس وضــــع كـــل مـــا يــلــزم 
ــررة فــي  ــتـــضـ ــائـــالت املـ ــعـ لــجــبــر الــــضــــرر عــــن الـ
الــقــدس مــن إســكــان وتعويض كــامــل، وفــي 27 
يوليو وعد رئيس الوزراء محمد اشتية، خالل 
الــجــلــســة األســبــوعــيــة ملــجــلــس الـــــــوزراء بــدعــم 
الــحــكــومــة ألصـــحـــاب الــبــيــوت الــتــي تعرضت 
لــلــهــدم فـــي حـــي وادي الــحــمــص، وتــوفــيــر كل 
متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاوالت 

تهجيرهم عن أرضهم.
لكن محمد أبو طير، أحد أعضاء لجنة أهالي 
وادي الــحــمــص، والــــذي فــقــد بــنــايــة كــامــلــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــقـــول لـ عــمــلــيــة الــــهــــدم، يـ
»الحكومة التزمت بدفع ثمن الشقق ألصحابها 
عــلــى 20 دفـــعـــة، غــيــر أنــهــا تــتــلــكــأ فـــي تطبيق 
قـــرارهـــا بــحــجــة الـــوضـــع املـــالـــي، »وأصــبــحــنــا 
نتنقل بن الوزارات والهيئات من أجل معرفة 
ملاذا يتم التعامل مع قضيتنا بهذا التهميش، 
لكن لــســان حالهم يــقــول »حــلــوا عــنــا«، متفقا 
بذلك مع ما أكده عضوا هيئة العمل الوطني 
واألهـــلـــي فـــي الـــقـــدس )هــيــئــة تــضــم الــفــصــائــل 

ترفض المؤسسات 
الفلسطينية 

تقديم القروض 
للمقدسيين

160 ألف مقدسي 
من أصل 380 ألفًا 

هاجروا من المدينة
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)Getty( تكاليف البناء في القدس شديدة االرتفاع

12
صحة

تتعرض الرئتان لكميات كبيرة من الملوثات، مما يؤدي الحتقان والتهاب، 
وتراكم المخاط، فما هي الطرق التي تساعد على تنظيف الرئتين؟

سؤال في الصحة

رصد نسخة جديدة من المتحّور أوميكرون
يرصد العلماء عن كثب نسخة جديدة من املتحّور أوميكرون 

شفت قبل بضعة أسابيع وتبدو أقرب إلى فيروس 
ُ
B.11.529، اكت

كورونا األصلي. بن سالالت فيروس كورونا الخاضعة 
للمراقبة، فإن املتحور أوميكرون )BA.1( هو املهيمن تقريًبا. 

إال أن بعض املعطيات تلفت االنتباه، فقد أصبحت نسخة 
أخرى هي )BA.2( مهيمنة في الهند والدنمارك، حيث بدأ عدد 

اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
وصّرح خبير األمراض املعدية أنطوان فالهولت بأن »األمر 

الذي يفاجئنا هو سرعة انتشار هذه النسخة في الدنمارك«. 
وتابع: »كانت البالد تنتظر بلوغ ذروة عدد اإلصابات في 

منتصف كانون الثاني/يناير، لكن ذلك لم يحصل، وربما نجم 

ذلك عن هذه النسخة من املتحّور التي تبدو شديدة العدوى 
« من الفيروس األصلي.

ً
لكنها ليست أكثر ضراوة

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن »ما يهّمنا هو ما 
إذا كانت هذه النسخة الجديدة من املتحّور أوميكرون لديها 

خصائص مختلفة عن أوميكرون نفسه في ما يخّص العدوى 
والهروب املناعي والضراوة«. ورغم حذرهم، فإن العلماء يرون 
أنه ال يزال من املبكر جًدا القلق، لكن »اليقظة« ضرورية. ودعا 
خبراء إلى ضرورة »وضع تقنيات غربلة من أجل رصد جيد« 

لإصابات بالنسخة الجديدة من املتحور أوميكرون واكتشاف 
»ماهية خصائصها بسرعة«. وأن املتحّورات املكتشفة يجب أال 

تثير تساؤالت حول فعالية اللقاحات ضدها.

ــلــــب مــــفــــتــــوح مــنــذ  ــعـــت لـــعـــمـــلـــيـــة قــ خـــضـ
ــن الــتــهــاب  ــانـــي مـ عـــشـــرة أيــــــام، واآلن أعـ
رئوي وانزياح في عظم القص..  ما هي 
الطبيب  عليها  سيعمل  الــتــي  اإلجــــراءات 

وما هي نسبة الخطورة؟

األخ الكريم؛
ربــمــا تــحــدث الــتــهــابــات رئــويــة بعد 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــكــبــيــرة مثل 
عــمــلــيــات الــقــلــب املـــفـــتـــوح، وتــســبــب 
هذه االلتهابات ارتفاعا في الحرارة، 
ويرافقها عادة سعال وبلغم وضيق 
فــي الــتــنــفــس... وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلــى 
الـــشـــعـــور بـــحـــركـــة فــــي عـــظـــم الــقــص 
بـــســـبـــب الـــســـعـــال املـــتـــكـــرر ووجـــــود 

الشق الجراحي الذي لم يشف بعد.
ــعـــالج  ــدعـــي هــــــذه الــــحــــالــــة الـ ــتـ وتـــسـ
باملضادات الحيوية القوية بحسب 
)الــبــلــغــم(، وإذا  الــقــشــع  نــتــائــج زرع 
ــــدت عـــالمـــات الــتــهــاب فـــي جــرح  وجـ
املفرزات  إجــراء زرع  العملية فيجب 
في مكان الجرح إن وجدت، وإعطاء 
املــــــــضــــــــادات الــــحــــيــــويــــة املـــنـــاســـبـــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــجــراثــيــم املـــوجـــودة 
بــالــســيــطــرة عــلــى االلــتــهــاب الــرئــوي 
والـــتـــهـــاب جــــرح الــعــمــلــيــة مــهــم جــدًا 
التهابات  الحالة إلى  لتجنب تطور 
أعــمــق وأصـــعـــب ال ســمــح الـــلـــه. كما 
يـــقـــوم الـــفـــريـــق الــطــبــي والــتــمــريــض 
للمريض  تنفسية  عالجات  بــإجــراء 
لتحسن خروج البلغم، وإذا ظهرت 
عــالمــات الــتــهــاب فــي جـــرح العملية 
وظهور مــفــرزات منه مع عــدم ثبات 
عــظــم الـــقـــص، فــقــد يــضــطــر األطـــبـــاء 
لــتــنــظــيــف الــــجــــرح وإعــــــــادة تــثــبــيــت 
ثانية  بعملية جراحية  القص  عظم 
ال تتعلق بالقلب، إنما فقط لتنظيف 
الجرح وتثبيت العظم. ربما يسبب 
التهاب الرئة والتهاب جرح العملية 
مــصــاعــب أكــثــر لــلــمــريــض، ويحتاج 
عــــــادة إلـــــى بـــقـــائـــه فـــتـــرة أطــــــول فــي 
املستشفى حتى يطمئن األطباء إلى 

السيطرة على االلتهابات تماما. 
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

10 طرق 
بسيطة وفعالة 

لتنظيف الرئتين
محمد السنباطي

العاملية  الصحة  منظمة  إحصائيات  تشير 
الــهــواء يتسبب في  الــتــعــرض لتلوث  أن  إلــى 
العالم،  وفــاة سنويا حــول  4.2 مالين حالة 
ــان لـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــتــ ــرئــ ــعـــرض الــ ــتـ ــيـــث تـ حـ
مـــن املــلــوثــات كـــل يـــوم مـــن دخــــان الــســجــائــر، 
وعوادم السيارات، والهواء امللوث واملركبات 
الـــذي يـــؤدي إلى  الكيميائية وغــيــرهــا، األمـــر 
احتقان أو التهاب أو تراكم املخاط بالرئتن، 
والتسبب  الرئتن،  فــي  ينتج عنه ضــرر  مما 
فــي الــعــديــد مــن املــشــاكــل الــصــحــيــة بالجهاز 

التنفسي، وغيرها من أجهزة الجسم.
لتخليصهما  الــرئــتــن  بتنظيف  ينصح  لـــذا 
مـــن املـــلـــوثـــات واملــهــيــجــات واملـــخـــاط الـــزائـــد، 
باالحتقان،  الــشــعــور  تقليل  فــي  يساعد  مما 
وفــتــح املــســالــك الــهــوائــيــة، وتقليل االلــتــهــاب، 
التحسن مرة أخرى.  الرئتن على  ومساعدة 

ونتناول في هذا املقال عدة طرق بسيطة 
لتنظيف الرئتن بسهولة ويسر.

نصائح وطرق لتنظيف الرئتين
ــار: قــــد يـــعـــانـــي بــعــض  ــبــــخــ ــتـــنـــشـــاق الــ 1. اسـ
املــصــابــن بــاملــشــاكــل الــتــنــفــســيــة مـــن تــدهــور 
أو جاف،  بــارد  لهواء  التعرض  بعد  حالتهم 
األغشية  تجفيف  فــي  كالهما  يتسبب  حيث 
تدفق  وتقليل  الــهــوائــيــة  باملسالك  املخاطية 
ــوال يــمــكــن الســتــنــشــاق  ــ الـــــدم، وفـــي تــلــك األحــ
بـــخـــار املــــــاء أن يـــســـاعـــد عـــلـــى فـــتـــح املـــجـــرى 
الــتــنــفــســي، وتــصــفــيــة املــــخــــاط، حـــيـــث يــقــوم 
البخار بإضافة الدفء والرطوبة إلى الهواء 
على  يساعد  ثــم  ومــن  استنشاقه،  يتم  الـــذي 
باملجاري  املــخــاط  وتلين  التنفس،  تحسن 

الهوائية والرئتن.
الــســعــال رد فعل  الــســعــال املــتــعــمــد: يــعــد   .2
في  العالقة  املــلــوثــات  لــطــرد  للجسم  طبيعيا 
يمكن  وبالتالي  التنفسي،  بالجهاز  املــخــاط 
لـــلـــســـعـــال املـــتـــعـــمـــد املــــســــاعــــدة فــــي تــخــلــيــص 
الجهاز التنفسي من املخاط الزائد وما يعلق 
العديد من األطباء  به من ملوثات، وينصح 
مــرضــى الــــداء الــرئــوي املــســد املــزمــن بالقيام 
بالسعال املتعمد لتنظيف الرئتن من خالل 

اتباع الخطوات التالية:
ــة الكتفن  ــ - الــجــلــوس عــلــى كــرســي مـــع إراحـ

وإبقاء كلتا القدمن على األرض.
- عقد الــذراعــن فــوق البطن، ثــم أخــذ شهيق 

ببطء من خالل األنف.
- إطالق زفير ببطء مع االنحناء لألمام ودفع 

البطن بواسطة الذراعن.
- السعال 2-3 مرات أثناء الزفير مع فتح الفم 
بــشــكــل بــســيــط، ثـــم أخــــذ شــهــيــق بـــطـــيء عبر 

األنف.
- الراحة، ثم التكرار مرة أخرى تبعا للحاجة.
النزح  الزائد بتقنية  التخلص من املخاط   .3
تتطلب  بممارسات  القيام  يمكن  املوضعي: 
ــاع مــعــيــنــة ملـــســـاعـــدة الــرئــتــن  ـــ ــاذ أوضـــ ــخــ اتــ
باستخدام  الزائد  املخاط  من  التخلص  على 
الجاذبية األرضية، والتي يطلق عليها النزح 
املـــوضـــعـــي، حــيــث يــمــكــن لــلــتــمــاريــن الــتــالــيــة 
والــوقــايــة من  التنفس  فــي تحسن  املساعدة 
التخلص من املخاط  التنفسية عبر  العدوى 

الزائد.
- النوم على الظهر

السرير،  أو  األرض  الظهر على  النوم على  أ. 
يكون  بحيث  الخصر  وســـادة تحت  ووضـــع 

الصدر أكثر انخفاضا من الوركن.
 ب. أخــــــذ شـــهـــيـــق بــــطــــيء عـــبـــر األنـــــــــف، ثــم 
إطالق زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف 
التنفس 1:2(، وتكرار  وقت الشهيق )تقنية 

ذلك لعدة دقائق.

- االستلقاء على الجانب
أ. االســتــلــقــاء عــلــى أحـــد الــجــانــبــن مــع إراحـــة 
الرأس على الذراع أو وسادة، ووضع وسادة 

تحت الخصر.
ب. أخــذ شهيق بطيء عبر األنـــف، ثــم إطــالق 
وقت  ضعف  يستغرق  الفم  عبر  بطيء  زفير 
ذلك  وتــكــرار   ،)1:2 التنفس  )تقنية  الشهيق 
لعدة دقائق. ثم تكرار التمرين على الجانب 

اآلخر.
- على البطن

الــرقــود على البطن على األرض مع وضع  أ. 
وســــادة تــحــت الــبــطــن وعــقــد الـــذراعـــن تحت 
الرأس، ومراعاة إبقاء الصدر أكثر انخفاضا 

من الوركن.
ب. أخــذ شهيق بطيء عبر األنـــف، ثــم إطــالق 
وقت  ضعف  يستغرق  الفم  عبر  بطيء  زفير 
ذلك  وتــكــرار   ،)1:2 التنفس  )تقنية  الشهيق 

لعدة دقائق.
ــا لــتــلــك  ــدر: يــمــكــن أيـــضـ ــــرع الــــصــ 4. تــقــنــيــة قـ
الــرئــتــن من  فــي تخليص  املــســاعــدة  التقنية 
ــزائـــد بـــصـــورة فــعــالــة، حــيــث يــقــوم  املـــخـــاط الـ
الطبيب أو املعالج بوضع املريض على بطنه 
مــع خفض رأســـه ألســفــل والــقــرع على ظهره 
بــرفــق بــطــريــقــة مــعــيــنــة مـــن األعـــلـــى لــألســفــل، 
وعادة ما يتم استخدام تلك التقنية مع تقنية 
النزح املوضعي املذكورة آنفا للحصول على 

أفضل النتائج.
لبعض  يمكن  التنفس:  تــمــاريــن  مــمــارســة   .5
أداء  في تحسن  تساهم  أن  التنفس  تمارين 
الـــرئـــتـــن لــوظــيــفــتــهــمــا، خـــاصـــة لــــدى أولــئــك 
الذين يتعرضون للهواء امللوث أو املصابن 
بــبــعــض أمــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي املــزمــنــة، 

ــة تــقــنــيــة الــتــنــفــس  ــمـــارسـ ــمـ ــيـــث يـــنـــصـــح بـ حـ
بــشــفــتــن مــزمــومــتــن والــتــنــفــس مـــن الــبــطــن 
املــعــالــج  الــلــجــوء للطبيب  أو  بــشــكــل خــــاص، 
للوقوف على أفضل تمارين التنفس املمكنة 

في حال اإلصابة بمرض بالرئة.
ــن الـــريـــاضـــيـــة: يــمــكــن  ــاريـ ــمـ ــتـ 6. مـــمـــارســـة الـ
ملمارسة التمارين الرياضية، خاصة تمارين 
األيـــروبـــيـــك، أن تــســاعــد عــلــى تــحــســن قـــدرة 
الــرئــتــن عــلــى الــتــنــفــس بــشــكــل أفـــضـــل، حيث 
ــــداد العضالت  تــزيــد مــن مــعــدل الــتــنــفــس وإمـ
ورفع  الدموية  الــدورة  وتحسن  باألكسجن، 
كفاءة الجسم في التخلص من ثاني أكسيد 
ممارسة  في  باالنتظام  ينصح  لذا  الكربون، 
تــمــاريــن املـــشـــي والـــجـــري وركـــــوب الـــدراجـــة، 
بجانب ممارسة رياضات السباحة واملالكمة 
ــه يــــجــــدر عــــلــــى املـــصـــابـــن  ــ ــ ــنـــــس. إال أنـ ــ ــتـ ــ والـ
الــرئــة املزمنة عــدم ممارسة أي من  بــأمــراض 
تلك التمارين قبل استشارة الطبيب املعالج 

للوقوف على البرنامج الرياضي املالئم.
7. تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة 
وااللتهاب: يمكن لتناول األطعمة واملشروبات 
ــاب أن  ــهـ ــتـ الــغــنــيــة بـــمـــضـــادات األكــــســــدة وااللـ
يــســاعــد عــلــى حــمــايــة الــرئــتــن مـــن املــلــوثــات؛ 
ــذا يــنــصــح بـــتـــنـــاول الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه  لــ

املركبات  التي تحتوي على نسبة كبيرة من 
املضادة لألكسدة وااللتهاب مثل الخضروات 
املختلفة،  بأنواعه  والتوت  الخضراء  املورقة 
كـــمـــا يــمــكــن لـــشـــرب الــــشــــاي األخــــضــــر تــقــلــيــل 
االلتهاب بالرئتن نظرًا الحتوائه على الكثير 

من املركبات املضادة لألكسدة.
8. استخدام جهاز تنقية الهواء: يقوم جهاز 
الشوائب  الهواء من  الهواء بتخليص  تنقية 
واملـــــلـــــوثـــــات وضــــبــــط حــــــرارتــــــه ورطــــوبــــتــــه، 
الجهاز يحسن  ذلــك  فــإن استخدام  وبالتالي 
من جودة الهواء املوجودة داخل املنزل، األمر 
الــــذي يــســاعــد عــلــى إبــقــاء الــرئــتــن نظيفتن 

وتحسن حالة الجهاز التنفسي.
الصناعية:  الجو  من معطرات  التخلص   .9
الجو  تعطير  أن  ــراد  األفـ مــن  العديد  يعتقد 
بـــاســـتـــخـــدام املـــســـتـــحـــضـــرات املــخــتــلــفــة مــن 
والــفــواحــات  املعطرة  والــشــمــوع  البخاخات 
ــي تـــنـــقـــيـــة الــــــهــــــواء، إال أنــــــه فــي  ــ يـــســـاعـــد فـ
الجو  معطرات  كــافــة  تحتوي  األمـــر  حقيقة 
ملوثة  كيميائية  مركبات  على  الصناعية 
وضــــــارة بــالــنــســبــة لــلــرئــتــن، لــــذا مـــن أجــل 
تنظيف الرئتن ينصح بعدم استخدام تلك 
املستحضرات واالعتماد على تعطير الجو 

بشكل طبيعي إن أمكن.
10. االبتعاد عــن دخــان السجائر: هــذا األمــر 
قـــد يــبــدو بــديــهــيــا لــلــغــايــة فــالــتــدخــن بكافة 
أنـــواعـــه يــمــثــل خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى الــجــهــاز 
على  لــذا يجب  الــرئــتــن،  وبخاصة  التنفسي 
املـــدخـــنـــن اإلقــــــــالع عــــن الـــتـــدخـــن لــتــنــظــيــف 
رئـــاتـــهـــم، وبــالــنــســبــة لــغــيــر املــدخــنــن يــجــدر 
عليهم االنتباه لتجنب التدخن السلبي عبر 
االبتعاد عن دخان السجائر لحماية رئاتهم.

يجب تنظيف الرئتين 
لتخليصهما من الملوثات 

والمهيجات والمخاط الزائد

)Getty( تلوث الهواء يتسبب في وفاة 4.2 ماليين إنسان سنويًا
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نجالء أبو مرعي

الــوزراء البريطاني بوريس  يواجه رئيس 
جـــونـــســـون، »فــضــيــحــة حـــفـــات دوانــيــنــغ 
ستريت«، وهي مواجهة سيخوضها، على 

ما يبدو، على طريقته وبأسلوبه. 
هو »بــو جــو«. هــذا لقبه وهــذا نهجه. وبه 
في  معه  التحقيق  من  ينجو  أن  سيحاول 
ضلوعه، عن سابق إصــرار وتصميم، في 
ــرضــت على 

ُ
خــرق إجــــراءات الحظر الــتــي ف

البريطانيني جّراء جائحة كورونا. 
يـــرفـــض االســـتـــمـــاع إلــــى دعــــــوات زمــائــه 
ــظــــني«، أو خـــصـــومـــه مــــن حـــزب  ــافــ ــحــ »املــ
اإلسكتلندية،  الزعيمة  حتى  أو  العمال، 
نيكوال ستيرغن، له إلى الرحيل. والسؤال 
عـــن قـــدرتـــه عــلــى تـــجـــاوز الــحــواجــز الــتــي 
ســتــرفــع فــي وجــهــه عــلــى مـــدى األســابــيــع 
املقبلة، أو عن مدى إمكانه االستفادة من 
»إنجاز تنفيذ بريكسيت«،  اللعب بورقة 
الفترة  فــي  مــطــروًحــا  بالتأكيد،  سيكون، 

املقبلة. 
لــــن يـــوفـــر »بـــــو جــــــو«، املــــعــــروف بــألــعــابــه 
الــبــهــلــوانــيــة الــتــي مــّكــنــتــه مـــن الـــعـــوم فــوق 
ليقطع  حيلة  السابقة،  هفواته  كــل  سطح 
ني عنه 

ّ
املنفض أو  املــنــاوئــني  الــطــريــق على 

داخــــــل حــــزبــــه. وربــــمــــا يـــكـــون اســـتـــعـــداده 
لــلــتــجــاوب مـــع تــحــقــيــق الـــشـــرطـــة مـــنـــاورة 
تسمح لــه بــاالســتــمــرار مــن دون الــخــوض 

بشار نرش

املــشــهــد الــســيــاســي الــلــبــنــانــي قــبــل تعليق 
السياسي،  عمله  الــحــريــري  سعد  الرئيس 
ــتـــخـــابـــات، وعـــدم  وعــــزوفــــه عـــن دخـــــول االنـ
التقّدم بترشيحات باسم »تيار املستقبل«، 
القرار  لهذا  بــعــده، فستكون  كما  يكون  لــن 
املعادلة  على  كثيرة  ــرّددات  وتــ انعكاسات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة وعـــلـــى األصـــعـــدة 
ــــه يــأتــي قــبــل االنــتــخــابــات 

ّ
كـــافـــة، ســّيــمــا أن

ــار املقبل،  الــبــرملــانــيــة املـــقـــّررة فــي مــايــو/ أيـ
ويـــتـــزامـــن مــــع تــــطــــورات إقــلــيــمــيــة عـــديـــدة 
يدخل لبنان في صلبها، كالورقة العربية 
التي حملها وزير خارجية الكويت، أحمد 
ناصر الصباح، إلى املسؤولني اللبنانيني، 
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا بــــشــــأن املــلــف  وكــــذلــــك مــ
السعودية  واملفاوضات  اإليــرانــي،  النووي 
ــة. ويــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن ثــاثــة  ــيــ ــرانــ - اإليــ
جوانب رئيسة، ستكون األكثر حضورًا في 
بعد  اللبناني،  السياسي  املشهد  تحوالت 

تعليق الحريري عمله السياسي. 
»الــــحــــريــــريــــة  بـــمـــســـتـــقـــبـــل  األول  يـــتـــعـــلـــق 
الحريري،  قرار  يرى بعضهم  السياسية«. 
تــعــلــيــق عــمــلــه الـــســـيـــاســـي وعــــــدم الـــتـــقـــّدم 
بـــتـــشـــريـــحـــات بــــاســــم »تــــيــــار املـــســـتـــقـــبـــل«، 
هروبا من املواجهة وُيشكل بداية النهاية 
 
ّ
لـــ »الــحــريــريــة الــســيــاســيــة«، خــصــوصــا أن
شقيقه  فيما  بالعمر،  تــتــقــّدم  بهية  عّمته 
األكـــبـــر بـــهـــاء الـــحـــريـــري يــفــتــقــد لــلــتــجــربــة 
واملــــؤهــــات الــســيــاســيــة، وال يــحــظــى بــأي 
شعبية، باستثناء مجموعات صغيرة في 
بــيــروت وطــرابــلــس. غــيــر أن آخــريــن يــرون 
وقائع  لتغيير  متقّدما  موقفا  الــقــرار  هــذا 
الذي  بالشكل  اللبنانية  السياسية  اللعبة 
 ،

ً
ز دور الـــحـــريـــري وتـــيـــاره مــســتــقــبــا

ّ
يـــعـــز

 »الــحــالــة الــحــريــريــة« التي 
ّ
على اعــتــبــار أن

ــة  ــدولـ ــق الـــحـــريـــري فــــي الـ ــيـ أّســــــس لـــهـــا رفـ
اقتصادي  اللبنانية ليست مجّرد نموذج 
الطائف، بل هي،  اتفاق  ِمد بعد 

ُ
اعت جامد 

بـــالـــدرجـــة األولـــــــى، مــجــمــوعــة مـــن األفـــــراد 
املــــوزعــــني فـــي مــنــاصــب عــلــيــا فـــي إدارات 
ــة كــلــهــا، ويــعــمــلــون وفــــق مــنــظــومــة  الــــدولــ

محمود الريماوي

ــواء نــشــبــت الـــحـــرب أم ال، فـــإن الــرئــيــس  ســ
نجاحا  ينجح  بوتني،  فاديمير  الروسي، 
الهاوية  اتــبــاع سياسة حــافــة  بــاهــرا، عبر 
في األزمة بشأن أوكرانيا، بتسميم األجواء 
في قاّرة بكاملها، أوروبا، وعلى نحٍو أعاد 
إلى األذهــان مقّدمات الحربني الكونيتني. 
وهــذا هو حتى تاريخه اإلنــجــاز امللموس 
البلد  ضد  والتصعيد  التحشيد  لسياسة 
الصغير املجاور، وهــذه هي الخدمة التي 
في  والــســام  األمـــن  لقضية  تقديمها  يــتــم 
الــعــالــم، ويــتــم طــلــب ضــمــانــاٍت مــن الــغــرب 
تــحــت طــائــلــة »الـــتـــحـــّرك« نــحــو هـــذا الــبــلــد، 
تــحــّركــا أوســـع مــمــا جـــرى فــي الــعــام 2014 
أوقعت  والتي  منه،  الشرقية  املناطق  ضد 
14 ألف قتيل، واستتبع ذلك باحتال شبه 
التتار،  إلى  القرم )ينتمي سكانها  جزيرة 
وقد تم تشتيتهم والتنكيل بهم منذ عهد 
السوفييتية  الــحــقــبــة  وخــــال  الــقــيــاصــرة 

وإحال سكان آخرين محلهم(. 
ال أحد يتحّمس في أوروبا للحرب، وهو 
ولهذا  جيدا،  الروسية  القيادة  تدركه  ما 
تــرفــع مــن وتــيــرة الــتــصــعــيــد والــتــحــشــيــد. 
فيما تكّرر واشنطن أنها لن ترسل قوات 
إلى أوكرانيا غير العضو في حلف شمال 
األطــلــســي )الــنــاتــو(. وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، ال 
يطلب بــوتــني مــن أوكــرانــيــا ضــمــانــات أو 
غيره، فوريث االتحاد السوفييتي يخاطب 
الــــدولــــة الـــعـــظـــمـــى، وال يـــخـــاطـــب الـــدولـــة 
الــصــغــيــرة، حــتــى لـــو كـــانـــت هـــي املــعــنــيــة 
أبــدى رغبته باستعادة  األولـــى. ومنذ أن 
األمـــجـــاد الــروســيــة وأســفــه الــشــديــد على 
كــــارثــــة انــــهــــيــــار االتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي، 
ــــدول ذات الــعــضــويــة  فــإنــه يــتــعــامــل مـــع الـ
الــســابــقــة فــي املــنــظــومــة االشــتــراكــيــة على 
أنــهــا فـــي مــنــزلــة دول »مـــتـــمـــّردة« ال دول 
أن  الــروســي  الرئيس  ويتجاهل  مستقلة. 
االتحاد السوفييتي قد انهار من داخله، 
مواجهة  أو  بفعل ضغط خارجي  وليس 
قــد  أوروبـــــــــا  ــرق  ــ شــ دول  وأن  ــكـــريـــة،  عـــسـ
االشتراكية  املنظومة  عن  بدورها  انفّكت 
نتيجة  وليس  شعبية،  انتفاضات  بفعل 
االنضمام  خيار  وأن  إمبريالية.  مــؤامــرة 
إلــى »الــنــاتــو« كــان أيــضــا خــيــارا داخليا، 
وعبر برملانات منتخبة، وكذلك االنضمام 
إلى االتحاد األوروبـــي، وأن بناء عاقات 
ــــدول هـــو الـــذي  ــذه الــ تـــعـــاون مــثــمــر مـــع هــ

الفيتوري شعيب

يــتــنــاول املــقــال االســتــبــداد مــن منظور آخــر، 
أي ليس من منظور الحكم واالستاء على 
السلطة، أو حتى ذلك االستبداد السياسي 
ــرم إلــــى أســفــلــه،  ــهـ ــن أعـــلـــى الـ الـــــذي يـــكـــون مـ
ــا يــمــكــن أن  ــا يــرتــكــز الـــحـــديـــث عــلــى مـ ــمـ وإنـ
ُيطلق عليه »االستبداد املجتمعي«، والذي 
الشعبية  أو  املجتمعية  القاعدة  ينطلق من 
في التأسيس له، ومن ثمَّ يكون أمــرًا واقعا 
االستبداد  تكوين  في  الُحّكام  معه  يتعامل 
ــلـــى الـــحـــكـــم،  ــه عـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي والــــســــيــــطــــرة بـ
ومفاصل الدولة، واقتياد الشعوب املنشئة 
العام  بمنظوره  االجتماعي  االســتــبــداد  لــه. 
هو استغال )أو تحّكم( فئة مجتمعية من 
املجتمع  ُيقّسم  بحيث  أخــرى،  لفئة  الشعب 
ـــمَّ تتقلص هــذه 

َ
عــلــى هـــذا املــقــتــضــى، ومـــن ث

إلى أحادية  أن تصل  إلى  املستبّدة«  »الفئة 
الرأس، وتلغي ما كان معها، وتتكون بذلك 
االستبدادية الحاكمة التقليدية املتمثلة في 
 
ً
الفرد أو حتى العائلة الحاكمة، والتي عادة
ما يكون أساسها )ونشأتها( مرتبطا بالفقر 
أو الطبقية، في املجتمع، فيتولد على إثرها 
أو حتى االستبداد  املؤسساتي،  االستبداد 
القانوني املمنهج املرتبط بالحياة اليومية 
والواجبات والحقوق، عبر عوامل متعّددة، 
لتكون  تربوية،  وحتى  وفكرية،  اقتصادية 
إلزامية بناء نظام أخاقي تربوي يقف أمام 
االستبداد املجتمعي األساس والفيصل في 
الــظــاهــرة،  أوســـاط املجتمع، للحّد مــن هــذه 
فــي »طبائع  الكواكبي  ذلــك  إلــى  كما يذهب 

االستبداد ومصارع االستعباد«.
افــتــرض الكواكبي فــي هــذا الــشــأن والنوع 
من االستبداد أن أساس قوامه هو العامل 
االجتماعي الذي كان نواة تكوين املستبد 
الحاكم من الناحية التربوية االجتماعية، 
فـــيـــقـــول: »املـــســـتـــبـــّدون يـــتـــوالهـــم مــســتــبــد، 
واألحرار يتوالهم األحرار«. وبمعنى آخر، 
الظواهر  بــأن  واملـــراد  املقصود  فهم  يمكن 
ــا هــــي الــتــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــجــتــمــٍع مــ
تحّدد النمط السياسي السائد في الباد 
ُحكما  النتيجة  لتكون  أخـــرى،  أو  بطريقة 

استبداديا أو غيره.
وفي املقابل، النموذج املثالي للتخلص من 
يقود، حتما،  الــذي  املجتمعي«  »االستبداد 
إلـــى االســـتـــبـــداد الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، 
العلم، ســواء من علوم  الفكري، هو  وحتى 
الفلسفة  أو  النظرية  الحكمة  »مثل  الحياة 
االجتماع  وطبائع  األمــم  وحقوق  العقلية، 

والـــســـيـــاســـة املـــدنـــيـــة، والــــتــــاريــــخ املــفــصــل، 
العلوم  مــن  ذلــك  األدبــيــة، ونحو  والخطابة 
ــع الـــعـــقـــول،  ــ ــوّسـ ــ ــّبـــر الـــنـــفـــوس وتـ الــــتــــي تـــكـ
وتــعــّرف اإلنــســان مــا هــي حــقــوقــه، وكــم هو 
مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، 
وكــيــف الــحــفــظ«، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن العلوم 
والــــطــــرق الـــتـــي تــجــعــل مـــن اإلنــــســــان عــامــل 
بناء في محيطه، ومن ثمَّ مجتمعه، وكذلك 
دولته، بحيث ال يمكن االكتفاء بالتخلص 
تمنع  التي  العوامل  وغياب  االستبداد  من 
ـــضـــح مـــمـــا ســـبـــق بـــــأن حــقــيــقــة 

ّ
ــه. يـــت ــ ــــودتـ عـ

االستبداد املجتمعي تكون في غياب العلم، 
وعـــدم مــعــرفــة الــواجــبــات والــحــقــوق، حيث 
ــان الــجــهــل عــنــد الـــعـــوام وعــامــة  ــه كــلــمــا كـ إنـ
د عندهم الخوف الذي يقود إلى 

ّ
الشعب يول

االستسام للمستبد، بعكس إذا ما انتشر 
ــة، فـــــإن الـــشـــعـــوب تــكــتــســب  ــرفــ ــعــ الـــعـــلـــم واملــ
ــرأة عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــالـــثـــورات  ــ ــجـ ــ حــيــنــئــذ الـ
واملـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــا، األمـــــر الـــــذي يــكــون 
مصدر قلٍق وخوٍف عند السلطة »املستبّدة 
منها أو غير املستبّدة«. وبالتالي، ال يمكن 
ــــد، فـــي هــذا  ــداد، إن وجـ ــبـ ــتـ أن يــســتــقــر االسـ
النظام أو ذاك، بناء على املعطيات املعرفية، 
ــتــــي اكــتــســبــتــهــا  واملـــطـــالـــبـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة الــ

الشعوب علما ومعرفة.
ــيــــســــت هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة إلــــــــى االســـــتـــــبـــــداد  لــ
 
ٌ
ــيــــوم، بـــل هـــي نــظــرة االجـــتـــمـــاعـــي ولـــيـــدة الــ
خــــاض فــيــهــا كــثــيــرون مـــن أصـــحـــاب الــفــكــر 
والرأي في محاولة منهم للمقاربة والفهم، 
ــأة والــــتــــكــــويــــن، ومــــــن ثــم  ــشــ ــنــ ــن حـــيـــث الــ ــ مـ
السيئة  مآالتها  تتكّرر  ال  بحيث  املعالجة، 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب الـــتـــي تـــطـــالـــب بــحــقــوقــهــا، 
كــمــا أن هـــذه الــنــظــرة، مــن جــهــة أخــــرى، وإن 
السياسي  االستبداد  تكوين  لــبُّ  كانت هي 
والسلطة الحاكمة في بلداٍن كثيرة، إال أنها 
ال تــجــد، فــي الــوقــت الــحــالــي واملــعــاصــر، من 
والسليم،  الطبيعي  التشخيص  صها 

ّ
يشخ

 يتجه إلى االستبداد السلطوي في 
ّ

بل الُجل
التقييم، وكذلك التخلص منه، في حني بات 
الــضــروري اليوم االتــجــاه نحو التقييم  من 
الـــداخـــلـــي لــاســتــبــداد املــجــتــمــعــي وإيـــجـــاد 
طرق وبدائل تمنع من انتشاره في املجتمع، 
وتعثرها  العربية  الــثــورات  بعد  خصوصا 
ب 

ّ
فــي بعض مــن الــبــلــدان، األمـــر الـــذي يتطل

الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع االســــتــــبــــداد املــجــتــمــعــي، 
والــــذي بــنــجــاحــه ستنجح املــجــتــمــعــات في 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى االســــتــــبــــداديــــن، الــســيــاســي 

والسلطوي، الحاكمني لها.
)كاتب ليبي(

ــي كــل  ــي انـــتـــخـــابـــاٍت مــــبــــكــــّرة. لـــكـــنـــهـــا، فــ فــ
ــاورة مـــحـــرجـــة لــــه ولـــحـــزب  ــ ــنـ ــ األحــــــــــوال، مـ
ـــى بــأنــه 

ّ
املـــحـــافـــظـــني الــــــذي يــفــخــر ويـــتـــغـــن

حقيقة،  ولكن  والــقــانــون.  للنظام  الضامن 
ــال، وإنــــمــــا أنــــه،  ــبــ ــذا مــــا يــشــغــل الــ ــ لـــيـــس هـ
التي  »الفضيحة«  هــذه  عــن  مساءلته  فــي 
دافــع عــن نفسه بشأنها، قــال إنــه »لــم يكن 
يعلم«. كان مرتاًحا ومطمئنا بما تتيح له 
»مناعة  منطق  باستعادة  العارمة  رغبته 
القطيع«، إلعــان أنــه اعــتــبــاًرا مــن مــارس/ 
العزل تماًما،  املقبل سترفع إجــراءات  آذار 
ــك فـــي وقــــت أصـــبـــح نــحــو 64,3% من  ــ وذلـ
الثالثة  بالجرعة  محّصنني  البريطانيني 
زة( من الللقاحات ضد كــورونــا. قد 

ّ
)املــعــز

يــقــول قــائــل إن هـــذا اإلعــــان يمثل واحـــدة 
مــن أوراق الــلــعــب الــتــي رمــاهــا جــونــســون 
فــي وجـــه املــنــافــســني عــلــى الــطــاولــة، أو إن 
أثر  النسبة املحّصنة كافية للتخفيف من 
التي تعرقل عجلة االقتصاد،  كل العوامل 
ــفـــوف أصــــحــــاب األعـــمـــال  تـــحـــديـــًدا فــــي صـ
الــحــّرة أو املــيــاومــني البسطاء. ســواء أكــان 
هذا أم ذاك، إنه يقول: حان وقت التعافي.  
ولـــكـــن تـــبـــدو هــــذه الـــخـــطـــوة، مـــن مــتــابــعــة 
والتي  العاملية،  الصحة  منظمة  تحذيرات 
ــم تـــقـــل بـــعـــد إن عــلــيــنــا أن نــتــخــفــف مــن  لــ
حذرنا بينما نبحر في عام 2022، أكثر من 

 به. 
ٌ

ي، بل هي فعلًيا عمل
ّ
التفكير بالتمن

مـــا يــعــنــيــنــي ويــقــلــقــنــي الــتــفــكــيــر بــــأن كل 

ــي عنها 
ّ
عــــادوا يــعــرفــون غــيــرهــا، والــتــخــل

 أمام تسونامي من 
ً

يعني لهم عرًيا كاما
اضطراب القلق. 

حــمــل الـــوبـــاء إلــــى مــعــظــمــنــا حــــول الــعــالــم 
الـــتـــرومـــا. ورايــــــة الــتــعــافــي الـــســـريـــع الــتــي 
يــرفــعــهــا »بـــو جـــو« لــن تــبــّدد طــبــقــات هــذه 
التروما الواطئة على صدور كثيرين ممن 
 الخـــتـــبـــار نـــوبـــاٍت 

ً
ــة أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر عـــرضـ

مــن القلق الــشــديــد فــي كــل مـــّرة يضطرون 

ــنـــد تــنــبــهــهــم  لــــلــــخــــروج مــــن املـــــنـــــازل أو عـ
إلــــى ازديـــــــاد عــــدد املــحــيــطــني بـــهـــم. وهـــذه 
ــــوى عـــــــوارض قــلــيــلــة أو أبــســط  لــيــســت سـ
مــن عـــوارض أخــرى إضافية تــنــدرج تحت 
خانة عــوارض اضطراب ما بعد الصدمة. 
على  تنبًها،  أكثر  الوطنية  الصحة  خدمة 
ما يبدو، من رئيس الوزراء البريطاني إلى 
ونصائحها  رسائلها  مــن  تكثف  إذ  ذلـــك، 
متدّرجة،  آمــنــة،  عـــودة  لتأمني  للمواطنني 
التي  الحديثة  االنــطــوائــيــة  مــع  متصالحة 
ــــدى كــثــيــريــن فــي  تــشــكــلــت، أو تــــطــــورت، لـ
العامني املاضني، وتدعوهم إلى االستفادة 
مـــن خـــدمـــة االســـتـــشـــارة واملـــســـاعـــدة على 

ي هذه العوائق النفسية والذهنية. 
ّ
تخط

تكون  قــد  نفسها  الوطنية  الصحة  خدمة 
عــــنــــد مـــنـــعـــطـــف جـــــديـــــد يــــــــــودي بــــجــــودة 
خدماتها أو انهيارها. ثمانون ألف موظف 
في خدمة الصحة الوطنية ليسوا ملقحني 
الـــطـــاقـــم  مــــن   %10 نـــحـــو  أي  اآلن،  ــتـــى  حـ
الصحي العامل في عدد من املستشفيات 
اليوم  الــعــامــة. وهـــؤالء  الطبابة  وعــيــادات 
أمــــام مــصــيــر إمـــا الــلــقــاح أو عــواقــب أقلها 
ـــا. وقـــد 

ً
تــوقــيــفــهــم عــــن الـــعـــمـــل ولـــــو مـــؤقـــت

الثالث  فــي  املهلة  نهاية  بعضهم  استبق 
فــبــرايــر/ شــبــاط وقـــّدم استقالته. أراد  مــن 
ــاك بــــزمــــام األمــــــــور وإبــــقــــاء  ــ ــسـ ــ ــؤالء اإلمـ ــ ــ هـ
الـــســـيـــادة عــلــى أجـــســـادهـــم، كــمــا يــقــولــون. 
ســـؤال احــتــمــاالت اجــتــيــاح ســيــادة أجساد 

اآلخرين بفيروس، هم ناقلون له عن غير 
فـــردي منفصل تماًما  إنــمــا بــوعــي  قــصــد، 
ا في 

ً
»إيكو سيستم«، ال يجد مكان ال  عن 

فيها  يتفاعلون  التي  األخــاقــيــة  الحيثية 
ومعها. لكن ماذا لو بالفعل بقي 10% من 
الطاقم الصحي خارج الخدمة، أال يتحقق 
انهيارها؟ وهــذا ما كــان من أبــرز عناوين 
خــشــيــة الــعــام األول قــبــل الــلــقــاح، وهـــو أن 
تسونامي  أمـــام  الصحية  الــخــدمــة  تسقط 
االستشفاء  إلــى  يحتاجون  الذين  املرضى 

في املراكز الصحية. 
أو تحققه  االنـــهـــيـــار  تـــوضـــع خــشــيــة  هـــل 
 
ُ
فــي كــفــة تــــوازي كــفــة بريكسيت؟ َمـــن يـــِزن

الــذي شاهدناه  مـــاذا؟ بــوريــس جونسون 
طبية  ملتابعة  طلًبا  املستشفى  إلــى  ُينقل 
جراء إصابته بالفيروس، وهو الــذي، في 
بداية الوباء، لم يتوان عن املصافحات، بل 
جاهر بها في وقت كان املستشار العلمي 
في »داونينغ ستريت« ينصح باالمتناع 
عــنــهــا، لــن يحيد عــن املــشــهــد ال فــي داخــل 
حـــزبـــه وال عـــن رئـــاســـة الـــــــوزراء بــســهــولــة 
إال إذا ثبت أنــه كــذب. ومــع ذلــك، قد ينجو 
تماًما، كما تمّكن من محو هفوات وزالت 
لــســان ومـــواقـــف ســابــقــة تـــوردهـــا مـــجـــّدًدا 
بشأنها  كذب  يوم  البريطانية،  الصحافة 
ــمــــل طـــريـــقـــه نـــحـــو قـــيـــادة  »بـــــو جــــــو«، وأكــ

الحزب ورئاسة الحكومة. 
)إعالمية لبنانية في التلفزيون العربي(

مــتــنــاســقــة مـــع الــســيــاســة الــحــريــريــة. ومــن 
ــرى، تــعــلــيــق الـــرئـــيـــس الــحــريــري  ــ جــهــة أخــ
ــن الــســلــطــة  عــمــلــه الــســيــاســي وخــــروجــــه مـ
ــل الــقــوة 

ّ
ــزال ُيــمــث ــ مـــؤقـــت، فــالــحــريــري ال يـ

ي في لبنان، 
ّ
األساسية داخل الشارع السن

وله حضوره الكبير في مدن كبرى، بيروت 
وصــيــدا وطــرابــلــس وعــكــار وغــيــرهــا، ولــه 
رمزيته التي ال يمكن تجاوزها في الشارع 
الرغم من تراجع شعبيته.  اللبناني، على 
 من يراهن على زوال 

ّ
لذلك يمكن القول إن

»الحريرية السياسية« التي شّكلت إحدى 
للتوازنات  األســاســيــة  السياسية  الــركــائــز 
الــوطــنــيــة خـــال الــعــقــود الــثــاثــة املــاضــيــة 
واهــــــم، فــــضــــرورات املـــرحـــلـــة الــحــالــيــة هي 
عمله  تعليق  الحريري  على  فرضت  التي 
لن تطول،  ها مرحلة 

ّ
أن السياسي، ومؤّكد 

لــيــعــود الــحــريــري وفـــق تـــوازنـــات جــديــدة، 
بعيدة عن سطوة حزب الله وعبث إيران. 

انتخابات  بملف  الــثــانــي  الــجــانــب  يتعلق 
ــرار  ــ ــحــــدث قــ ــ ــُي ــســ ــــل، فــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــو/ أيـــــــــار املـ ــ ــايــ ــ مــ
 واضــحــا فــي االنــتــخــابــات 

ً
الــحــريــري خــلــا

ونتائجها،  إجرائها(  حــال  )فــي  البرملانية 
وتوزيع  التحالفات  خريطة  ناحيتني:  من 
شكل 

ُ
اللوائح، وخصوصا في بيروت التي ت

القرار قد   
ّ
لتيار املستقبل. وأن الثقل  مركز 

يدفع قيادات أساسية أخــرى، في قراءتها 
اللبناني،  الواقع  الحريري من باب  موقف 
إلــــى تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة بـــدل االنـــخـــراط فــيــهــا، لتتدحرج 
بذلك حجارة الدومينو الواحد تلو اآلخر، 
الوطنية«،  »امليثاقية  فــقــدان  عــبــاءة  تحت 
ــي أســاســي من 

ّ
ــٍن ســن مــع غــيــاب طـــرٍف وركــ

ــــذي قـــد يـــقـــود الــبــلــد إلــى  ــر الـ ــ املـــعـــركـــة، األمـ
تــأجــيــل االنــتــخــابــات، وبــالــتــالــي، الــدخــول 
إلــى حــني حصول التسوية أو  فــي فوضى 

الحلول املرتقبة.
بأن  شك  دون  من  الثابت  يبقى  وبالتالي، 
هذا القرار ُيشّكل منعطفا خطيرًا بالحياة 
فقط  ق 

ّ
يتعل ال  كونه  اللبنانية،  السياسية 

ــل أيــضــا  بــالــحــركــة الــســيــاســيــة الــســنــيــة، بـ
فهذا  كــكــل،  اللبنانية  السياسية  بالحياة 
ُيشّكل صدمة سياسية ووطنية  القرار قد 

والتدخات،  الحروب  شبح  إقصاء  يكفل 
وهــو الــذي قد يدفع مستقبا هــذه الــدول 
إلى القناعة بعدم الحاجة لانضمام إلى 

حلف خارجي مثل الناتو.
 يــرّكــز مــســؤولــون روس عــلــى أن الــعــالــم 
مكان  ال  وأن  تــعــّدديــة قطبية،  إلــى  انتقل 
لـــقـــطـــب واحــــــــد. حـــســـنـــا مــــن األفــــضــــل أال 
 عن 

ً
ــك بـــديـــا يــكــون هــنــاك أي قــطــب، وذلــ

القطبية.  التعّددية  وعــن  الــواحــد  القطب 
وخال ذلك، فإن النفوذ الخارجي )ضمن 
ى بالقوة 

ّ
الطموح لتعّددية قطبية( ال يتأت

العسكرية وحدها، بل بالتقّدم الصناعي 
وتمتعها  الــشــعــوب  وبرفاهية  والعلمي 
حياتها  إدارة  فــي  األســاســيــة،  بحقوقها 
واختيار من يمثلها ويحكمها، وفي نبذ 
استخدام القوة لحل النزاعات بني الدول، 
اإليجابي  أو  السلبي  التمييز  عــدم  وفــي 
ــــرى صــغــيــرة، وهــو  بـــني دول كــبــيــرة وأخـ
مـــا مــنــح أوروبــــــا املــكــانــة الـــتـــي تــبــوأتــهــا 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة.  مــنــذ مـ
البشر  مــايــني  مــا جعلها تستقبل  وهــو 
مـــن مستعمراتها  الــخــمــس  الــــقــــاّرات  مـــن 
لإلقامة  املستعمرات  غير  ومــن  السابقة، 
والعمل، وهو ما جعلها تستقبل الجئني 
الــعــراق وســوريــة وأفغانستان ودول  من 
تستقبل  هل  عــدد.  با  والتينية  أفريقية 
روسيا أحــدًا من الساعني إلى النجاة أو 

إلى حياة أفضل؟
مــــن حــــق روســــيــــا تــنــظــيــم عــــاقــــات الـــقـــوة 
ومـــعـــادالتـــهـــا مـــع الـــغـــرب وغـــيـــره بــصــورة 
والـــتـــصـــعـــيـــد  ــيـــد  ــتـــحـــشـ الـ أن  إال  دوريــــــــــــة، 
والتهديد باالجتياح ليس مدخا إلى بناء 
الــعــاقــات، يصعب تــصــّور أن روسيا  هــذه 
تـــقـــع فــــي مـــرمـــى الـــتـــهـــديـــد مــــن دولــــــــٍة، مــثــل 
أوكرانيا، وقبل ذلك من جورجيا.. وإذا كان 
»الناتو« يمثل حلفا عدوانيا، فماذا يسّمى 
قضم روسيا أراضي هاتني الدولتني: شرق 
وأوسيتيا  أبخازيا  إقليم  أوكرانيا، وسلخ 
الجنوبية مــن جــورجــيــا؟ ومــع ذلــك، يصف 
ــيــــا عـــلـــى املـــســـرح  ــهـــود روســ مـــســـؤولـــون جـ
الـــدولـــي، مــنــذ بـــدء األلــفــيــة الــثــالــثــة، بأنها 
جهود لصنع السام، فإذا أضيف إلى ذلك 
ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم بــالــقــوة، والــتــدخــل 
الــذي أوقف  العسكري الروسي في سورية 
كل حل سياسي ألزمة هذا البلد، ثم التدخل 
في ليبيا إلى جانب الجنرال خليفة حفتر 
العاصمة  على  االنقضاض  إلــى  في سعيه 
تكفي وحدها  النماذج  هــذه  فــإن  طرابلس، 

جهد بذل في العامني املاضيني سيذهب 
ــذا الــوقــت  ــــدى. وكــأنــنــا أمــضــيــنــا كـــل هـ ُسـ
 

ٌ
نمأل دلو املاء قطرة تلو قطرة، وأتى طفل

 الــدلــو وارتــمــى ضــاحــًكــا. وكــأنــه 
َ

الٍه ركـــل
. كيف 

ً
ا سها

ً
يمنح مناهضي اللقاح فوز

يمكن أن تتواصل حملة التلقيح بالزخم 
املــتــرّددون سيسمعون  إذا كــان  املطلوب، 
اعـــتـــبـــاًرا مـــن الـــربـــيـــع املــقــبــل أن الــحــفــلــة 
قائمة، وليس عليهم سوى ارتــداء بهجة 
إلــى »الــحــيــاة الطبيعية«. ومــاذا  الــعــودة 
عــن ارتــــداء الــكــّمــامــة الــتــي لــن تسقط عن 
حـــدود األنـــف فــقــط، بــل ستدوسها أقــدام 
كـــل املــوظــفــني الــعــائــديــن إلــــى شــركــاتــهــم 
ومهامهم. الكّمامة التي نالت مجَدها عن 
لم يتخلوا  جــدارة في حمايتنا. كثيرون 
ــات ســابــقــة خففت خالها  أوقــ فــي  عنها 
السلطات من إجراءات فرض االلتزام بها. 
وربما هم سيظلون متمّسكني بها. ليس 
ألنهم أكثر حــرًصــا مــن »بــو جــو«، أو ألن 
هــمَّ إيــصــال الــلــقــاح إلــى كــل الــشــعــوب با 
تــمــيــيــز أو إجـــحـــاف يــأكــلــهــم مـــن الــداخــل 
ــرون أن مــســاهــمــتــهــم بــــارتــــداء  ـــ ، ويــ

ً
لــــيــــا

الــكــّمــامــة ســيــكــون لــهــا فــضــل بــســيــط في 
تأخير انتشار متحّور جديد بينها، وال 
حتى ألنهم أقل أنانية أو إيثاًرا لذواتهم 
ــات الــتــألــق  ــاحـ ــة الســــتــــعــــادة مـــسـ ــّواقــ ــتــ الــ
املــاضــيــة املـــمـــزوجـــة بــالــحــنــني والــتــلــهــف 
إلى »الحياة ما قبل الوباء«. بل ألنهم ما 

قد تفتح بوابة النقابات كبرى ستشهدها 
الساحة اللبنانية حتى موعد االنتخابات 

البرملانية، قد تطيحها.    
اللبنانية  باملرحلة  الثالث  الجانب  يتعلق 
الــجــديــدة الــتــي تــدفــع نــحــوهــا دول عربية 
عـــديـــدة، وخــصــوصــا الــخــلــيــجــيــة، ملــواجــهــة 
إقدامه  قبل  فالحريري،  داخليا،  الله  حــزب 
على  ليس  بتبعاته،  مليا  فّكر  قـــراره،  على 
ــمــا على 

ّ
وإن فقط،  مستوى حزبه وطائفته 

مستوى لبنان ككل، آخذًا باالعتبار الدوافع 
وخصوصا  العربية،  واملواقف  الشخصية 
الــخــلــيــجــيــة، الـــرافـــضـــة هــيــمــنــة حــــزب الــلــه 
وإيــران، وعجز املجتمع الدولي عن تنفيذ 
ــراري  ــ ــة، وخــــصــــوصــــا قــ ــيــ ــمــ الــــــقــــــرارات األمــ
مجلس األمن 1559 و1701، اللذين يدعوان 
إلى تحرير لبنان من ساح حزب الله، وإلى 
استعادة سيادة الدولة اللبنانية بواسطة 
هذا،  بــقــراره  فالحريري،  الشرعية،  قواتها 
أمــام  الــداخــل  فــي  اللبنانيني  الفرقاء  يضع 
شرعية  إضفاء  في  استمرارهم  مسؤولية 
وهمّية على واقع غير شرعي يقوده حزب 
الله، وخصوصا بعد الورقة العربية التي 
حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت، 
والـــتـــي تــتــضــّمــن بـــنـــودًا عـــــّدة عــلــى لــبــنــان 
الــدعــم، أبــرزهــا ما  أن ينفذها الســتــعــادتــه 
قــرارات  الــلــه، وتنفيذ  ق بساح حــزب 

ّ
يتعل

األمم املتحدة املتعلقة بذلك.  
)كاتب سوري(

للتدليل على أن روسيا تستثمر في األزمات 
والتوترات، ال في السام والتسويات. 

والفــــــت أن جـــنـــوح أوروبـــــــــا إلـــــى الــحــلــول 
أزمــة  ملعالجة  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
أوكـــرانـــيـــا )مـــواقـــف أملــانــيــا وفــرنــســا على 
الـــخـــصـــوص( ال يــقــابــل إال بــتــصــعــيــد من 
ـــب الــــحــــرب املـــدمـــرة 

ّ
ــأن تـــجـــن ــ مـــوســـكـــو، وكــ

ــورا، ولـــيـــس إحــســاســا  ــ ــ ــا وخـ ــنـ يــعــكــس وَهـ
ــا مــســبــقــا  ــ ــيـ ــ بـــاملـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ووعـ
أن  الحرب وأهوالها. علما  بحجم مخاطر 
ثــّمــة دول نــوويــة فــي أوروبــــا شأنها شأن 
روسيا، وال تشكو من ضعف في قدراتها 
بما  والــعــلــمــيــة،  والتصنيعية  الــعــســكــريــة 
فــــي ذلــــــك الــــتــــفــــوق الـــتـــقـــنـــي الـــــــذي يــشــمــل 
األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، بــمــخــتــلــف جـــوانـــبـــه 

واستخداماته السلمية وغير السلمية. 
ع 

ّ
 إنه ألمٌر يستحق التأمل أنه بينما يتطل

العالم لنجاح مفاوضات فيينا  بني الغرب 
)ومن ضمنه هنا روسيا( وإيران، وبينما 
كورونا  جائحة  مكافحة  فــي  العالم  يــِجــّد 
ــي الــتــنــبــه إلــى  ومـــتـــحـــّورات الـــفـــيـــروس، وفـ
مخاطره على الحياة البشرية، وعلى دورة 
ومعها  ــا،  أوروبــ تعبر  وبينما  االقــتــصــاد، 
الشتاء  فصل  الشمالية،  وأمــيــركــا  روســيــا 
األشــــد قــســوة، تــخــتــار مــوســكــو أن تشغل 
الــجــارة أوكــرانــيــا  الــعــالــم بالتحشيد ضــد 
رد بالحرب عليها، ومن دون 

ّ
والتلويح املط

أن تبدر عن كييف أية مبادرة أو محاولة 
ذلــك، وهي  لها  ـــى 

ّ
وأن للمساس بموسكو، 

تدرك موازين القوى، كما تدرك أن موسكو 
تتطّير من مجرد وجود أوكرانيا مستقلة، 

فكيف إذا بدرت عنها بادرة عدائية؟
ــــؤولـــــني الــــــــــروس عــن  ــــسـ فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــات املـ
على  استراتيجية  أسلحة  نصب  احتمال 
األراضي األوكرانية، تهّدد موسكو وحتى 
الــكــرمــلــني، فــقــد تــبــني، بــعــدئــٍذ، أن موسكو 
تلجأ  التسليح  من  أي مستوى  تقف ضد 
إليه هذه الدولة، شأنها في ذلك شأن بقية 
الدول، وأن األمر ال يتعلق بأسلحٍة فتاكة، 
وذات طبيعة استراتيجية. وبهذا، تتطلب 
الروسية، حسب موسكو، وضع  األمــجــاد 
شعوب أخرى تحت طائلة التهديد املباشر 
واملـــســـتـــمـــر، وذلـــــك عــقــابــا عــلــى الــخــطــيــئــة 
ــقـــال.  ــتـ ــي الـــتـــمـــتـــع بـــاالسـ ــ األصــــلــــيــــة.. وهــ
علما أن ثــّمــة رابــطــة بــاســم »رابــطــة الـــدول 
املستقلة« تضم، منذ ثاثني عاما، روسيا 
وأوكرانيا معا، ومعهما عشر جمهوريات 
سوفييتية سابقة، لكن وجود هذه الرابطة 
الروسي على كييف في  لم يمنع الغضب 
انــتــفــاضــة شعبية  عـــام 2014، حــني قــامــت 
فيكتور  السابق،  األوكــرانــي  الرئيس  ضــد 
يــوشــيــنــكــو، املـــقـــّرب مـــن مــوســكــو، والــــذي 
كـــان يــرفــض انــضــمــام بــــاده إلـــى االتــحــاد 

األوروبي، خافا لرغبة شعبية.
)كاتب من األردن(

هل يقلق بوريس جونسون؟

تحّوالت المشهد اللبناني 
بعد انسحاب الحريري

نجاح باهر في تسميم األجواء

االستبداد من منظور آخر

في بداية الوباء، 
لم يتوان »بو جو« 
عن المصافحات، 

جاهر بها فيما كان 
المستشار العلمي 

في داونينغ ستريت 
ينصح باالمتناع عنها

سُيحدث قرار الحريري 
خلًال واضحًا في 

االنتخابات البرلمانية 
ونتائجها

الفت أن جنوح أوروبا 
إلى الحلول السياسية 

والدبلوماسية 
لمعالجة أزمة 

أوكرانيا ال يقابل إال 
بتصعيد من موسكو

آراء

معن البياري

يتباهى الفلسطينيون كثيرا بالنسب العالية ألعداد ذوي التعليم العالي بينهم، وبأنهم 
 عامليا في نسب امللتحقني باملدارس والجامعات. ومعلوٌم 

ً
ُيحرزون تصنيفاٍت متقّدمة

أن األسرة الفلسطينية، تاريخيا، تعد تعليم أبنائها سالحا وشأنا بالغ الضرورة. وإذ 
يجوز اعتزاز هذا الشعب في وطنه املوحد، وفي شتاته، بهذا األمر، فإن وقائع، تتوالى 
منذ سنوات، تبيح القول إنه صار على الفلسطينيني أن يعّدوا للعشرة قبل أن يتباهى 
أيٌّ منهم بهذا. وال يغالي صاحب هذه الكلمات، أو يتطّرف، عندما يجهر، في تعليقه 
عرفات«  ويــاســر  »فلسطني  معرض  بها  هدف 

ُ
است التي  الشنيعة  الهجمة  بــأن  هــذا، 

الله، مقطٌع شــائــٌن، ومعيٌب،  رام  أيــام، في متحف ياسر عرفات في  م، قبل 
ّ
نظ الــذي 

ها من يحَسبون 
ّ
في راهن الحالة الفلسطينية البائسة التي تقيم في القاع، وقد شن

أنفسهم وحدهم الغيارى على صورة القائد الراحل، ياسر عرفات، عندما اّدعت أن 
 الكالم الوفير الذي ُرميت به الرسوم 

ّ
رسوم كاريكاتير في املعرض أساءت له، فقد دل

تعليٍم  ذات  الفلسطيني،  الشعب  من  قليلٍة  غير  نخٍب  م 
ّ
تعل في  فــادح  نقصاٍن  على 

عال ورفيع، ولها مواقع متقّدمة في العمل العام، بديهيات الفن والتعبير واملعرفة، ال 
بالكاريكاتير فحسب، بل أيضا بكيفيات استقبال اإلبداع والفنون والجماليات. ذلك 
أنه فيما لك الحق أن ال تستسيغ رسما أو أن ال يعجبك عمل فني، ال يجوز أبدا )نعم 
أبدا( لك إهانته والتجرؤ عليه، وتفتئت عليه بما في دماغك، وليس فيه. وعندما تشيُع 
 مثل هذه بني الفلسطينيني، بخصوص عرفات أو غيره، ويتقّدم فرسانها في 

ٌ
ثقافة

مدافعني عن صورة  أبطاال  وشــوارعــهــا،  الله  رام  ميادين  وفــي  ميديا«،  »السوشيال 
أن  إلــى  ر 

ّ
فــإن حــاال كهذا يؤش فيما غيرهم متساهلون، متواطئون،  الرمز،  الشهيد 

حركة  من  لقيادي  تصريحا  نصادف  وعندما  الفلسطيني.  القاع  في  كبير  العطب 
حماس، يفتري على املعرض ومنظميه، فإن عجبا غزيرا يدفعك إلى التساؤل عما 
إذا كان الحّس الجمالي الرفيع بالفنون، والحرص على عدم املّس بالثوابت والرموز 

 عن هذا.
ٌ

)بتعبيره( قد تسّربا إلى الحركة العتيدة وأنت غافل
ضّم املعرض الذي نظمته مؤّسسة ياسر عرفات نحو 350 لوحة، شارك بها أكثر 
من مائة رسام من 43 دولة. وهذا يعني أن مصادرة تلك اللوحات )نحو عشرين(، 
 
ٌ
فلسطينية  

ٌ
فضيحة وسمعنا،  قــرأنــا  التي  التصريحات  وإعـــالن  البيانات  وإصـــدار 

أفهام  فــي  الفعل  أحــدثــه هــذا  الـــذي  مــا  يـــدري واحــُدنــا  الكلمة. وال  عاملية بكل معنى 
إليهم أن شعبا  يِرد  رسامني عديدين مناصرين لشعب فلسطني وقضيته، عندما 
مثقفا، مناضال، أعطى شعراُء وأدباُء ومفكرون منه اإلنسانية إبداعاٍت وإسهاماٍت 
 فيه فن بورتريه الكاريكاتير، وال يمّيزون بني ما اإلساءة 

ٌ
عالية القيمة، يجهل سدنة

 شــّددت على وجوب تحقيق في 
ً
ونقيضها. ومن بالغ الشذوذ أن مطالباٍت عريضة

أمر هذا »التدبير« الذي تعّمده من تعّمده في مؤسسة ياسر عرفات للسخرية من 
الزعيم الشهيد. وليس عسيرا على املدقق في الزوبعة املفتعلة أن يلحظ أن ثمة »وراء 
األكمة ما وراءها« في غضبة بعض الغاضبني، من قبيل تصفية حسابات، وتسجيل 
زاح من رئاسة مؤسسة ياسر 

ُ
نقاط، وإشهار مزايدات، فال يمكن حسبان حديث امل

إنه ال يستبعد  القدوة،  الكاتب مع إزاحته(، ناصر  أن  عرفات، )ال يعني وصفه هذا 
طا« ما، في غير هذه املواضع. ومع االتفاق مع وصفه الحالة 

ّ
أن وراء اإلساءة »مخط

يعكس  املؤسسة  فــي  يجري  مــا  إن  بقوله  التسليم  ومــع  بائسة،  بأنها  الفلسطينية 
ــدا الــوصــايــة  ــعــام، فـــإن كــالمــا صحيحا مــثــل هـــذا ال ُيــجــيــز أبـ الــوضــع الفلسطيني ال
التي افترضها القدوة في نفسه على أهل الكاريكاتير، فيعّرفهم باملسيء من غير 
املسيء. واألمر نفسه ينطبق على الشاعر، وزير الثقافة السابق، عضو مجلس أمانة 
املــعــرض بأنه  الــذي كــان غريبا منه نعته  إيــهــاب بسيسو،  مؤسسة ياسر عــرفــات، 
رفع 

ُ
»عبث«، و»مغامرة متهّورة«، في مطّولة أشهرها، تضّمنت كثيرا مما يستحق أن ت

بصِدده أكثر من نقطة نظام، فيما كان في وسعه أن يكتفي بعدم إعجابه بالرسوم، 
وبأنها ال تلتقي مع ذائقته.

محمد أبو الغيط

يقّدم الكاتب املصري، عبد العظيم حّماد، في كتابه »صحوة املوت: الفصل األخير في 
رواية يوليو 1952«، رؤية بانورامية ملاضي نظام الحكم املصري وواقعه ومستقبله. 
وعلى الرغم من أن الكتاب تجميع مقاالٍت سبق نشرها، إال أن الترتيب الدقيق لها، 
وكذلك ما أضافه لها تنقيحا أو تفصيال، أّدى إلى خروج الكتاب في صورة متصلٍة 
يندر أن نجدها في كتب املقاالت الشبيهة. وقد أمضى حماد جل حياته املهنية في 
صحيفة األهرام، الحكومية العريقة، ووصل إلى منصب رئيس تحريرها بعد ثورة 
إلى  الــدولــة املصرية، وكــذلــك سعيه  بنية  العميق  أســبــاب فهمه  يناير، ولعل هــذا مــن 

الوصول لحلول آمنة، غرضها إصالح مؤسسات الدولة، ال هدمها.
َسة لضرورة استمرار نظام  املؤسِّ الكتاب عنوان »األساطير  األول من  الباب  يحمل 
مؤهل  غير  املصري  الشعب  أن  أسطورة  على  للرد  واسعة  ويفرد مساحة  يوليو«، 
يكن  لم  تاريخيا،  الديمقراطية.  قبل  التعليم  انتشار  يفند حّجة شرط  للديمقراطية. 
عــامــة األمــيــركــيــني متعلمني، حــني كــتــب اآلبــــاء املــؤســســون دســتــورهــم، وهـــذا نفسه 
الثورة  إّبــان  الفرنسيني  أو  العظمى«،  »الوثيقة  إقــرار  وقــت  اإلنكليز،  على  ينطبق  ما 
الفرنسية. ومن زاوية أخرى، أثبت شعبنا املصري، منذ زمن بعيد، أهليته السياسية، 
بني  الليبرالية  املرحلة  إّبــان  الوفد  لحزب  نزيهٍة  انتخاباٍت  كل  في  األغلبية  منح  فقد 
الــبــريــطــانــي واملــلــك فــي تغيير هــذا  1919 و1952. ولـــم تفلح كــل وســائــل االحــتــالل 
االختيار. يتشدق بعضهم بلوم الشعب الذي انتخب اإلخوان املسلمني مقابل »الزيت 
الرواية الرسمية تقول إن ثالثني مليون  والسكر«، لكن حّماد يشير إلى مفارقة أن 
مصري قد شاركوا في مظاهرات »30 يونيو«، فكيف يستقيم نعت الشعب بالجهل 
حني انتخبهم، ثم امتداح وعيه حني خرج ضّدهم، ثم العودة إلى نعته بالجهل تهّربا 
من االستحقاق الديمقراطي؟ وينتقل حّماد إلى تفنيد أسطورة أن الشعب املصري 
 ضد أسطورة »املؤامرة العاملية« التي تمتّد 

ً
كسول عبر أمثلة عدة، ثم يجادل مطوال

أسطورة  إلــى  تطّرق  وكذلك  العربي،  بالربيع  ونهاية   1967 حــرب  في  هزيمتنا  منذ 
دها بتتبع تاريخي دقيق.

ّ
نجاح دولة يوليو في ضمان االستقرار في مصر، والتي فن

في الباب الثاني »الجيش واملجتمع«، يناقش حّماد أسئلة جدلية، مثل هل حقا ثّمة 
الـــدول بــني الجيش املــصــري والــشــعــب املصري  عــالقــة خــاصــة ومختلفة عــن بــاقــي 
والجزائر  سنغافورة  مثل  عــديــدة،  دول  بتجارب  مستعينا  حــّمــاد  يجيب  تــحــديــدا؟ 
ص إلى تشابهات في أنماط تلك »العالقة الخاصة«، 

ُ
وتركيا وباكستان وفرنسا، ليخل

وكذلك إلى أن أحد الفروق الرئيسية بني دول ناجحة وأخرى فاشلة يعود تاريخيا 
ق شرعية اإلنجاز عبر نجاحه في بداية مسار النهضة، 

ّ
للفارق بني نظام سلطوي حق

ثم أمكنه، اعتمادا على مؤسسات ذات كفاءة، أن ينتقل إلى التحّول الديمقراطي، وبني 
أنظمة سلطوية لم تنشئ أي مؤّسسات حقيقية، وجرفت الحياة السياسية الجتثاث 
لن  يوليو  دولــة  بــأن  قناعته  أسباب  املعهود  املنظم  بأسلوبه  بديل. يشرح حّماد  أي 
تعود إلى صباها، وتتلخص األسباب في تناقضات النظام الداخلية، وكذلك تحّوالت 
بالفروق  ونهاية  واإلقليمية،  الــدولــيــة  البيئة  تــحــوالت  عــن  فضال  املــصــري،  املجتمع 

الفردية بني القيادات في املراحل األربع لهذا النظام.
أنهى حّماد الكتاب بالباب الثالث تحت عنوان »البحث عن خالص«، وفيه يدعو إلى 
وإسناد  املباشر،  الحكم  من  الجيش  انسحاب  في  يتلخص  تاريخي«،  وســط  »حــل 
بتوزيع  املركزية  الدولة  بنية  تغيير  وكذلك  نزيهة،  انتخابات  عبر  للمدنيني  السلطة 
بــدور  الجيش  يحتفظ  بينما  محلية،  وانتخابات  مستقلة  مؤّسسات  عبر  السلطة 
 بــتــجــارب أخـــرى، فللجيش الــتــركــي الــرأي 

ً
رئيسي فــي ملفات األمـــن الــقــومــي أســـوة

تركيا من حلف  انسحاب  مثل  قـــراراٍت  في  مــحــّددة  قنوات دستورية  الحاسم عبر 
األطلسي )الناتو( أو بقائها فيه، أو في إغالق القواعد األميركية.

د حماد دور القوى الديمقراطية والنخب السياسية في الدفع بذلك االتجاه، وليس 
ّ
يؤك

انتظار تحققه تلقائيا، إال أنه يشّدد أيضا على وجود أسباب تدفع »الدولة العميقة« 
أنها لن تستطيع مواجهة املشكالت املصرية  النهاية، إلى حقيقة  إلى أن تصل، في 

م وقوي.
ّ
الوجودية الضخمة من دون مشاركة حقيقية من مجتمع منظ

بيار عقيقي

لع على قانون املوازنة العامة اللبنانية لعام 2022، ُيمكن أن تنتابه موجة من 
ّ
ملن اط

املدخول  أكبر من  البالد  في  فــرد  املفروضة على كل  والــرســوم  الضرائب  الضحك. 
العظمى من  الغالبية  مــا. في  ن من تأمني عمٍل 

ّ
أن يجنيه، هــذا في حــال تمك املمكن 

بنودها، ال تتطّرق املوازنة إلى كيفية تنظيم الضرائب بطريقة تصاعدية، أي أن تبدأ 
 مع أصحاب الثروات الذين راكموا أموالهم بسبب الفوائد الضخمة التي قّدمتها 

ً
أوال

املصارف، وال إلى كيفية إعادة األموال املنهوبة من اللبنانيني إلى خزانة الدولة، وال إلى 
كيفية ضبط إيرادات املعابر الشرعية بحرًا وبّرًا وجوًا، وال إلى السيطرة على املعابر 
غير الشرعية وإقفالها. ال تتطّرق املوازنة نفسها إلى االقتصاد البديل الذي قد يكون 
حزب الله أكبره، لكنه ليس الوحيد في ذلك. هذا النوع من االقتصاديات أنقذ الوضع 
املالي اللبناني في خمسينيات القرن املاضي وستينياته، بسبب تهريب الحشيش من 
جهة، وتدفق األموال غير الشرعية إلى املصارف اللبنانية بسبب »السّرية املصرفية« 
ك الدولة املركزية ملصلحة المركزية تائهة 

ّ
من جهة أخرى. لكن هذا النوع حاليًا يفك
بني الخطابات الشعبوية والتفكير الهادئ.

أي  هــواجــس  بتبديد  يسمح  إنــفــاقــي،  باستثمار  تبالي  ال  نفسها  اللبنانية  املــوازنــة 
مستثمر، داخلي وخارجي، بدءًا من تأمني املواصالت والكهرباء واملشتقات النفطية 
 إلى تسهيل اإلجراءات البيروقراطية الطويلة. ولهذه 

ً
واإلنترنت واالتصاالت، وصوال

أنــه بسبب الحاجة إلــى »تنفيع« املوظفني الوهميني، أو  اإلجـــراءات قصة أخــرى، ذلــك 
مّمن ُعّينوا باسم األحــزاب في الدولة لكسب أصواتهم االنتخابية في أي استحقاق 
مد نظام بيروقراطي أشبه بالسير في دهاليز عشوائية، فقط لدفع الرشى 

ُ
نيابي، اعت

املكننة كل  فــي زمــن  هـــؤالء، بغية تمرير معاملٍة بسيطة. أســاســًا،  لكل موظف مــن 
شيء مفترض أن يكون أسهل لخدمة املجتمع. ال تشير املوازنة إلى كيفية استرداد 
أمــا في ملف  إلــى كيفية تغريم أصحابها.  البحرية منها، وال  الــدولــة، تحديدًا  أمــالك 
تأمني الطاقة، فإن الحكومة تبحث عمليًا، في كيفية إحقاق التوازن بني شركة الدولة 
الرسمية، التي ُيفترض أن تؤمن عشر ساعات تغذية كهربائية من أصل 24، اعتبارًا 
باتوا  الذين  الخاصة  ــدات 

ّ
املــول وبــني أصحاب  املقبل،  نيسان  إبريل/  من مطلع شهر 

جيشًا من املحسوبني على أحزاب وسياسيني. وطبعًا، في زمن املوسم االنتخابي، ال 
غضب أحدًا كي ال ينتخبك.

ُ
ُيمكنك أن ت

اللبنانية مجزرة  الليرة  الـــدوالر مقابل  ذلــك، يعّد عــدم توحيد سعر صــرف  عــدا 
إلى  الليرة والــدوالر  الهجينة بني  السياسة  أّدت  البالد.  حقيقية لكل شخص في 
إذابة موجودات املودعني الصغار، الذين وحدهم تأثروا وسيتأثرون بأي صيغٍة 
 69 وقيمتها  الــدولــي،  النقد  إلــى صندوق  الدولة  قّدمتها  والتي  الخسائر،  لتوزيع 
مليار دوالر. وفي حني لم تضع املوازنة سعر صرف موّحدًا، أو أقله يتمتع بهامش 
ضّيق للبناء عليه في اإليــرادات والتصدير والجباية، فإنها، في املقابل، لم تقّدم 
الغذائية  ة 

ّ
املــواطــنــني مــن ارتــفــاع أســعــار السل شــرحــًا وافــيــًا بــشــأن كيفية حماية 

»بطاقة  تمويل  تأمني  أنها في صدد  الحكومة  تكّرر  بل  والتعليم،  الطبابة  وكلفة 
لدعم األســر األكــثــر فــقــرًا«. مــع العلم أن عــدد هــذه األســر سيرتفع فــي هــذا العام 
 

ّ
وفي العامني املقبلني. بالتالي، فعن أي جبايٍة ومداخيل تتحّدث الحكومة، في ظل
 توقعاٍت مستمّرة بخروج آالف األشخاص 

ّ
جباة، وفي ظل

ُ
تراجع حجم اإليرادات امل

من سوق العمل؟ ال جــواب، سوى فوضى خطابية لــوزراء الحكومة، حتى لو أن 
بعضهم ُوضع في الواجهة »بعد خراب البصرة« في اللحظة األخيرة.

أمــا الخبر األغــرب، فيتعلق بمن يريد الهجرة من لبنان، إذ بــات عليه أن يدفع ثمن 
هروبه من البالد، وبالدوالر. صحيٌح أن االستثمار باملغتربني ليس شأنًا جديدًا في 
لبنان، لكن »االبتكار« فاق الخيال. لكن كان على واضعي املوازنة إضافة بنٍد يسمح 

بجباية األموال من كل الجئ لبناني سيدّون اسمه في سجالت اللجوء.

البؤس الفلسطيني 
وليس الكاريكاتير

»صحوة الموت«... 
دعوة إلى حل وسط تاريخي
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حكاية هدم منزلي عائلتي كرامة وقرش

»آنا« 
تُغرق 

أفريقيا 
الجنوبية
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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــا يــــؤويــــان  ــانــ تــــحــــّول املـــــنـــــزالن الـــــلـــــذان كــ
ــى ركـــــــام خـــال  ــ عـــائـــلـــتـــن مـــقـــدســـيـــتـــن إلــ
ــــال  ــتــ ــ ــــد االحــ ــمـ ــ ــة، عـ ــ ــاطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ســــــــاعــــــــات. بـ
اإلســرائــيــلــي إلــى هــدم املــنــزلــن، وقــضــى على حلم 
عائلتي كرامة وقرش. ولم تكن عملية الهدم التي 
املاضي  الثاثاء  االحــتــال عصر  نفذتها جــرافــات 
بالسهولة التي توقعها االحتال في ظل مقاومة 
عائلتي كرامة وقرش دفاعًا عن منزليهما في حي 
جــبــل الـــطـــور فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، أحــدهــمــا تملكه 
عــائــلــة كــرامــة والــثــانــي تقيم فــيــه عــائــلــة قـــرش في 

مقابل بدل إيجار شهري.
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي عـــنـــاد الــعــائــلــتــن  وواجــــــه االحــ
الــلــتــن أصــرتــا عــلــى مــقــاومــة عملية الــهــدم وقمع 
الصحافين مــن خــال إطــاق الــرصــاص املطاطي 
وقنابل الغاز املسيل للدموع، األمر الذي أدى إلى 
وقوع عشر إصابات نقلت 6 منها إلى املستشفى، 
العائلتن،  أبــنــاء  اعتقل ثاثة شبان مــن  فــي حــن 

كما اعتدي على النساء بالضرب.
ــتـــال هــتــافــات الــتــكــبــيــر الــتــي  وقــابــلــت قــــوات االحـ
ــزيــــد مــن  ــإطــــاق املــ ــنــــزل بــ انــطــلــقــت فــــي مــحــيــط املــ

الــرصــاص املــطــاطــي والــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع. ولــم 
فــي توجيهها على الصحافين،  يــتــردد االحــتــال 
األمر الذي أدى إلى إصابة املصور الصحافي أحمد 
غرابلي. ما حدث مع عائلتي كرامة وقرش يعكس 
 من فصول مقاومة املقدسين لسياسة هدم 

ً
فصا

منازلهم. فقبل نحو أسبوع، وقفت عائلة محمود 
صالحية في حي الشيخ جــراح في مدينة القدس 
فــي وجــه سياسة الــهــدم، وهـــدد أبــنــاؤهــا بــإحــراق 
أنفسهم وتفجير منزلهم. واعتقل نحو 20 شخصًا 
بــيــنــهــم مـــالـــك املـــنـــزل مــحــمــود صــالــحــيــة، وبــعــض 
الشرطة  العائلة ومتضامنون. واستخدمت  أفــراد 

اإلسرائيلية القوة في تنفيذ االعتقال املباغت.
وعلى مدى 11 عامًا، حاولت عائلة كرامة الحصول 
ــال جــمــيــع  ــ عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــــــازم لــلــمــنــزلــن، حـ
لم  لكنها  البناء،  املحرومن من رخــص  املقدسين 
تتمكن من ذلــك، فباغتتها قــوات االحتال بعملية 
الـــهـــدم كــمــا يــقــول املــلــك مــحــمــد كـــرامـــة لــــ »الــعــربــي 
ــا حـــصـــل مــــع عـــائـــلـــة الــصــالــحــيــة،  ــمـ الــــجــــديــــد«. وكـ
انضمت عائلتا كرامة وقرش إلى عشرات العائات 
التي هدمت بلدية االحتال في القدس منازلها منذ 
مطلع العام الجاري. وتزداد عمليات الهدم وتصل 
إلى نحو عمليتي هدم يوميًا. في املقابل، تتواصل 

البناء على مــدار الساعة في مستوطنات  عمليات 
الــقــدس، وقــد أعــلــن أخــيــرًا عــن بــنــاء أكــثــر مــن 3500 

وحدة استيطانية جنوبي القدس املحتلة.
مــا واجــهــتــه عــائــلــتــا كــرامــة وقــــرش ينسحب على 
عشر عــائــات مقدسية فــي بــلــدة الــطــور، وتــواجــه 
خطر هدم منازلها وباتت مهددة بالتشرد والبقاء 
في العراء في ظل منخفض جوي شديد البرودة، 
بيوتها في مبنى  بعدما تسلمت إخطارات بهدم 
الترخيص،  مؤلف من خمسة طوابق بحجة عــدم 

ويقطنها أكثر من 80 مقدسيًا معظمهم أطفال.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي 
القانونية،  للمساعدة  الــقــدس  مركز  مــن  الجديد« 
فــــإن مــجــمــوع عــمــلــيــات الـــهـــدم فـــي الـــقـــدس خــال 
السنوات الست املاضية بدءًا من عام 2016 وحتى 
عام 2021، بلغ 1076 عملية هدم، بينها 784 عملية 
هــدم نفذتها قــوات االحــتــال، و292 عملية عملية 
بــأمــر مــن االحــتــال تفاديًا  هــدم نفذها أصحابها 

لفرضها غرامات باهظة.
وعــام 2016، نفذت 190 عملية هــدم منها 173 من 
قبل االحــتــال، و17 مــن قبل أصحابها. وفــي عام 
قبل  مــن  نــفــذت 151 عملية هــدم منها 133   ،2017
االحتال و18 من قبل أصحابها. وفي عام 2018، 

نفذت 178 عملية هدم منها 160 من االحتال و18 
من قبل أصحابها.

 148 منها  هـــدم  عمليات   206 نــفــذت   ،2019 ــام  وعـ
مــن قــبــل االحـــتـــال و58 مــن قــبــل أصــحــابــهــا. وفــي 
عام 2020، نفذت 175 عملية هدم منها 77 من قبل 
االحتال و98 من قبل أصحابها. وفي عام 2021، 
نــفــذت 176 عــمــلــيــة هـــدم مــنــهــا 93 مـــن قــبــل قـــوات 

االحتال و83 من قبل أصحابها.

مجتمع
تيغراي  إقليم  فــي  السكان  ثلث  مــن  أكثر  أن  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  أعلن 
املحاصر في إثيوبيا »يعانون من قلة بالغة في الغذاء«. وقال: »استنفدت األسر كل السبل لتغذية 
نفسها. كما أن ثاثة أرباع السكان يستخدمون استراتيجيات تأقلم متطرفة للنجاة«، مشيرًا إلى 
ارتفاع في نسبة التسول واالعتماد على وجبة واحدة فقط يوميًا. ودعا كل أطراف الحرب إلى فتح 
»ممرات نقل يتفق عليها رسميًاُ للمساعدات بعد 15 شهرًا من الحرب«. وقال إنه لم يسمح بدخول 
)أسوشييتد برس( أي قوافل مساعدات منذ منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي.  

أعلن املغرب إطاق مشروع لبناء مصنع إلنتاج اللقاحات، وال سّيما منها تلك املضادة لكوفيد-19، 
 امللك محمد 

ّ
على أن يبدأ اإلنتاج في نهاية يوليو/ تموز املقبل. وأفادت وكالة األنباء املغربّية بأن

س في منطقة بن سليمان قرب الدار البيضاء حفل إطاق أشغال بناء املصنع الذي 
ّ
السادس ترأ

يهدف إلى تعبئة وتصنيع »املــواد النشطة ألكثر من 20 لقاحًا ومنتجًا للعاجات الحيوّية، من 
حّدد بعد. وُيرتقب أن يبدأ إنتاج العبوات التجريبّية 

ُ
ضمنها 3 لقاحات مضاّدة لكوفيد-19« لم ت

)فرانس برس( لهذه اللقاحات في 30 يوليو/ تموز املقبل. 

المغرب: مصنع إلنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19األمم المتحدة: نقص حاد في الغذاء في تيغراي

االحــتــال  عمد  الــتــي  الصالحة،  عائلة  وجـــدت 
اإلسرائيلي إلى هدم بيتها واعتقال 20 شخصًا من 
أفرادها والمتضامنين، نفسها با مأوى. وما زال 
آخرون  لجأ  فيما  االعتقال،  قيد  منهم  خمسة 
النيابة  وطلبت  القدس.  في  أقاربهم  بيوت  إلى 
تعد  ريثما  اعتقالهم  مواصلة  العامة  اإلسرائيلية 

التماسًا للمحكمة المركزية.

اعتقاالت وتشرد

ــوارئ فـــي مــدغــشــقــر  ــطــ ــ تـــواصـــل فــــرق ال
وموزامبيق ومــاالوي جهودها إلصالح 
البنى التحتية املتضّررة، وإغاثة عشرات 
آالف املنكوبني من العاصفة االستوائية 
 
ً
ــفــت أكــثــر مـــن 77 قتيال

ّ
ــا« الــتــي خــل ــ »آنـ

فــي الـــدول الــثــالث الــتــي تقع فــي أفريقيا 
االستوائية  العاصفة  وجلبت  الجنوبية. 
ــرة، بــعــدمــا ضــربــت  ــزيــ ــارًا غــ ــطــ »آنــــــا« أمــ
مدغشقر اإلثنني املاضي ثم انتقلت إلى 
تـــزال سلطات  وال  ــاالوي.  ومــ موزامبيق 

الدول الثالث تقّيم األضرار.
وأعلنت مدغشقر عن مقتل 48 شخصًا 
على األقــل على أراضــيــهــا، فيما حــددت 
بـــ 18 على  مــوزامــبــيــق حصيلة قــتــالهــا 
األقل ومــاالوي بـ11 على األقــل. وطاولت 
توقع  أن  دون  مــن  زيــمــبــابــوي  العاصفة 

ضحايا فيها.
املادية، تضّررت  الخسائر  وعلى صعيد 
ــي مــدغــشــقــر  فــ ــازل  ــ ــنـ ــ املـ ــرات آالف  ــشــ عــ
ــاالوي، وانــهــار بعضها،  ــ ومــوزامــبــيــق ومـ
إلــــى مـــحـــاصـــرة ضــحــايــا تحت  مـــا أدى 
األنــــقــــاض. وجـــرفـــت فــيــضــانــات األنــهــر 
 وتــســبــبــت في 

ً
جـــســـورًا وغـــمـــرت حـــقـــوال

غرق مواٍش، ما قضى على مصادر رزق 
عائالت كثيرة في األرياف. وفي مدغشقر 
تــحــديــدًا، اضــطــر 130 ألـــف شــخــص إلــى 
ــاالت  ــ ــــت مــــــــدارس وصــ ــّول ــحــ ــزوح. وتــ ــ ــنــ ــ ــ ال
إلى  أنتاناناريفو  العاصمة  في  الرياضة 

مالجئ تقدم خدمات الطوارئ.
مـــنـــزل  آالف   10 الـــعـــاصـــفـــة  ودّمـــــــــــرت 
فـــي مـــوزامـــبـــيـــق، إضـــافـــة إلــــى عــشــرات 
التيار  وخطوط  واملستشفيات  املـــدارس 
األرصــاد  مصلحة  عت 

ّ
وتوق الكهربائي. 

ل عاصفة 
ّ
تتشك أن  الــبــالد  فــي  الــجــويــة 

أيــام،  أخـــرى فــوق املحيط الهندي خــالل 
في وقت يرتقب حدوث نحو 6 أعاصير 
مــداريــة قبل انــتــهــاء مــوســم األمــطــار في 

مارس/ آذار املقبل. 
)فرانس برس(

Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)ريجاسولو/ فرانس برس(
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سامية عيسى

على  الديمقراطية  العلمانية  الــدولــة  تكن  لم 
كامل التراب الفلسطيني متخيا غير واقعي 
التحرير  لــحــركــة  الــقــيــاديــة  النخبة  فــي وعـــي 
ــتـــح( الـــتـــي أطــلــقــت  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي )فـ
ــرارة الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــثــل هــذه  ــ شــ
تاليا منظمة  عــام 1965، وتبنتها  األيــام من 
مــجــّرد حلم  تــكــن  لــم  الفلسطينية.  الــتــحــريــر 
لشعٍب طرد من أرضه، بل هدف نهائي يرسم 
مــســار الــنــضــال الـــوطـــنـــي، بــغــض الــنــظــر عن 
الدولية والــظــروف  الــقــوى  مــوازيــن  متغيرات 
السياسية املتبّدلة للشعب الفلسطيني أينما 
وجـــد. سيما أنــهــا حـــّددت املــامــح األساسية 
فيها  يتساوى   

ً
دولـــة الــدولــة، بوصفها  لهذه 

مــواطــنــوهــا مـــن دون أي تــمــيــيــز فـــي الــعــرق 
والــجــنــس والــــديــــن، يــعــيــش فــيــهــا املــســلــمــون 
واملــســيــحــيــون والـــيـــهـــود بـــســـام. لـــذلـــك حن 
يــجــري الــحــديــث عــن »الــدولــة الـــواحـــدة« على 
أرض فلسطن التاريخية حا مقترحا يتيح 
الفلسطيني  إمكانية منطقية وعادلة للنزاع 
رح 

ُ
اإلسرائيلي فهو مبدأ ليس جديدا. بل ط

الفلسطينية  الــــثــــورة  انـــطـــاقـــة  بــــدايــــات  مـــن 
مــنــذ 57 عـــامـــا، قــبــل احـــتـــال بــقــيــة األراضــــي 
الــذي  املــبــدأ  بــل هــو  عــام 1967،  الفلسطينية 
ــــت اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــَعـ ــ ـ

ِّ
تــــم تــجــاهــلــه حــــن ُوق

)الجائر؟(،  الدولتن«  »حــل  على  نّصت  التي 
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــــل أصــــــــل الــــقــــضــ ــاهـ ــ ــــجـ وتـ
ــتـــال اإلســرائــيــلــي إثــر  الــتــي نــشــأت مـــع االحـ
الـــواحـــدة«  »الـــدولـــة  نكبة عـــام 1948، وتــالــيــا 
العلمانية الديمقراطية ليست خيارا للشعب 
وهــذا  ومحتوم.  قــدر وحيد  بــل  الفلسطيني، 
يـــعـــنـــي أن الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه هـــــذا الــــقــــدر هــو 
الوطني  للنضال  والوحيد  املنطقي  الطريق 
تصبح  فقط،  واملــتــجــّدد.  القديم  الفلسطيني 
إزالـــة العقبات دونـــه الــســؤال املــتــجــّدد، ليس 
لحركة فتح وحدها، سيما لقواعدها الشاّبة 
الفلسطينين  لــعــمــوم  أيــضــا  بـــل  املــخــلــصــة، 

والفلسطينيات. 
عــــلــــت أصــــــــــــوات عـــــــديـــــــدة، أخـــــــيـــــــرا، تــعــتــبــر 
»الـــدولـــة الـــواحـــدة« خــيــانــة فــي حــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــي هـــذه األصـــــوات نـــوع من 
قـــصـــر نـــظـــر، بــــل ربـــمـــا تــحــمــل نــــوايــــا ســيــئــة 
أي  على  التشويش  على  تعمل  »مــتــعــمــدة«، 
محاولة للخروج من النفق املظلم الذي تمّر 
فيه القضية الفلسطينية. وألن هنالك دائما 
نقطة ضوء يجب أن يبدأ منها الخروج من 
الــنــفــق، فــا بـــأس فــي الــعــودة إلـــى الــبــدايــات. 
عن  عـــاجـــزة  الفلسطينية  الــنــخــب  ألن  لــيــس 
اجــتــراح حــلــوٍل تــواصــل بــه النضال الوطني 
ــة جـــــديـــــدة، بــــل ألن مـــشـــروع  ــيـ ــنـ بــــرؤيــــة وطـ
الـــدولـــة الــــواحــــدة لـــم يــنــفــذ، أو بـــاألحـــرى لم 
ــّدي. سيما  ــجــ يـــأخـــذ حـــيـــزه مـــن الــتــطــبــيــق الــ
طــوال  الفلسطينية،  القضية  دخـــول  بسبب 
متاهات  إلى  املعاصرة،  النضالية  تجربتها 

سعد كيوان

مـــن نــوريــنــبــرغ إلــــى كــوبــلــنــز.. مـــن مــفــارقــات 
شهدت،  األملانية  نورينبرغ  مدينة  أن  الــزمــن 
ــة، مــحــاكــمــة مــجــرمــي  ــنـ ــر مــــن 75 سـ ــثـ قـــبـــل أكـ
الــحــرب الــنــازيــن، بــعــد انــتــصــار الــحــلــفــاء في 
الحرب العاملية الثانية. واليوم تشهد مدينة 
أملـــانـــيـــة ثـــانـــيـــة، كـــوبـــلـــنـــز، مـــحـــاكـــمـــة ضــابــط 
الــســوري،  النطام  مخابرات  جهاز  فــي  سابق 
ديــــن بــمــمــارســة الــتــعــذيــب وقــتــل املــعــارضــن 
النظام األســدي، وحكم  املعتقلن في سجون 
عــلــيــه بــالــســجــن املــــؤبــــد. إنـــهـــا خـــطـــوة يصح 
وصفها بالتاريخية، على األقل في رمزيتها، 
والفظائع  الــجــرائــم  ملف  لفتح  تــؤّســس  فهل 
التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ 

اندالع الثورة عام 2011؟ 
ال تـــصـــّح ربـــمـــا مـــقـــارنـــة مـــحـــاكـــمـــة كــوبــلــنــز 
بمحاكمات نورينبرغ، إال أنها مهمة من حيث 
الـــجـــرأة وتــصــّديــهــا لــجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة 
ارتــكــبــت ومــا زالـــت ترتكب فــي ســوريــة، على 
الرغم من االختاف في املعطيات والظروف 
الـــدولـــيـــة، وفـــي حــجــم الــفــظــائــع ومــفــاعــيــلــهــا، 
وفي موازين القوى وتحّدي نظام استبدادي 
ــا زال يــلــقــى دعـــمـــا وحـــصـــانـــة على  قــمــعــي مـ
ــــي. وقــــد ديــن  ــــدولـ املـــســـتـــويـــن، اإلقــلــيــمــي والـ
الــعــقــيــد الــســابــق أنــــور رســــان فـــي 27 حــالــة 
قتل و25 حالة تحّرش جنسي واملشاركة في 
سجون  في  املعتقلن  وقتل  تعذيب  عمليات 
ــان فــيــهــا ضابطا  الــنــظــام فــي الــفــتــرة الــتــي كـ
مسؤوال في أحد فروع أجهزة االستخبارات، 
خــــال أول ســنــتــن مـــن بـــدايـــة انـــطـــاق ثـــورة 
الـــســـوريـــن، قــبــل أن يــلــجــأ إلــــى أملـــانـــيـــا عــام 
2014، حيث اعتقد انه سيلقى الحماية. فهل 
األمــر على مجرمي حرب  ينسحب  أن  يمكن 
الــنــظــام اآلخــريــن، وهــم كــثــر، مــا مــن شــأنــه أن 
يفتح ثغرة في جدار اإلجرام السميك، ويمهد 

الطريق ملحاكمة النظام وسيده؟ 
ــا، تــلــت كــوبــلــنــز،  ــيـ ــانـ مــحــاكــمــة أخـــــرى فـــي أملـ
فـــي فـــرانـــكـــوفـــرت، تــســتــهــدف أيــضــا نــمــوذجــا 

عديدة. كان للتبعثر الداخلي، قبل التحّديات 
والـــتـــعـــقـــيـــدات اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، حصة 
األســـد فــيــهــا، فــقــد انــتــاب »فــتــح« والفصائل 
انحرافها عن مبادئ  الوهن بسبب  األخــرى 
عــديــدة انطلقت مــن أجلها. بــل شــاب سلوك 
وسلوكي  سياسي  فــســاد  مظاهر  قــيــاداتــهــا 
تـــجـــّســـد بـــأســـالـــيـــب عـــشـــائـــريـــة ذكــــوريــــة فــي 
»عــقــلــيــة األبــــــوات«، فــضــا عــن املحسوبيات 
»لــجــمــع الـــــوالءات الــســلــطــويــة«، كــمــا ظــواهــر 
ــاول الــفــصــائــل كــافــة،  الــفــســاد املــــادي الـــذي طـ

وعلى مدار 57 عاما هي عمر الثورة. 
نعم، مياه كثيرة جرت تحت هذا الجسر، لكن 
ذلك ال يعني أن املضامن النضالية الوطنية 
ــيــــوم، كما  ــة لـــم تــعــد صــالــحــة الــ لـــهـــذه الــــدولــ
املراجعة  املبادئ، ولكنها تحتاج  غيرها من 
 لجهة أشكال النضال، أم لجهة 

ْ
والتقويم، إن

الـــخـــيـــارات الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي تــصــّب فـــي هــذا 
املــبــدأ، فما لم يعد صالحا وغير مقبول هو 
والسياسات  واالنــقــســامــات  املــمــارســات  تلك 
هذه  إلــى  الفلسطيني  الشعب  أوصــلــت  التي 
الرغم من شمٍس تشرق  املزرية، على  الحالة 
ــاك بـــــن حــن  ــنــ ــــن هــ هـــنـــا وضـــــــوء يـــنـــبـــعـــث مـ
وآخــــر عــلــى شــكــل انــتــفــاضــاٍت وهـــّبـــات آخــذة 
ــــى أن  ــتــــطــــور، لــــن تــلــبــث إلـ فــــي الـــنـــضـــوج والــ
الثورة«.  إلــى مبتغاها، وهــي »تجديد  تصل 
الجميع، وبتصّورات  ينتظرها  وهي خطوة 
ــاط  ــ ــتـــاج أن تــخــتــمــر فــــي أوســ مـــتـــنـــوعـــة تـــحـ
النخب امليدانية الشابة، وتفرز أطرا وقيادات 
بديلة شابة »بالضرورة« عن تلك »القيادات 
الـــفـــاســـدة املــرتــهــنــة« الــتــي فـــّرطـــت بمصالح 
حفنة  لقاء  ودولية  إقليمية  ملصالح  شعبها 
مــــن الــــــــــدوالرات والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــزعـــامـــة، 
وجعلت من أبناء الشعب الفلسطيني وقودا 
الرتــهــانــهــا، ســيــمــا ســلــطــتــي رام الــلــه وغـــزة. 
هــذا ناهيك عــن خــرق قــيــادات »فــتــح« نفسها 
مواثيق النظام الداخلي ومبادئها الوطنية، 
وعــطــلــت اآللـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يجب 
الــعــمــل بــهــا لــلــتــقــيــيــم واملـــراجـــعـــة وتصحيح 
املسار. وهو ما أثر على آلية تطبيق املبادئ 
التي قامت »الثورة« من أجلها، وفي مقدمتها 
الدولة  وإقــامــة  فلسطن  كل  فلسطن  تحرير 
الــتــراب  كــامــل  عــلــى  الــديــمــقــراطــيــة  العلمانية 
الفلسطيني، والذي لو أعيد العمل بها ليس 
داخل فتح وحدها، بل أساسا داخل مؤسسات 
التحرير، شــرط إعــادة إحيائها على  منظمة 
أسس تمثيلية ديمقراطية، فإن ذلك سيدفع 
الشعب الفلسطيني إلى طرح السؤال األكثر 
جــرأة على نفسه: كيف؟ كيف نفعل ذلــك في 
ه في  ظل واقع إسرائيلي متنام بتطّرفه وِغيِّ
الفلسطيني  الشعب  بحق  يومية  انتهاكات 
ــزداد تــوحــشــا ولــصــوصــيــة، وال تقيم وزنــا  تــ
ــقــــرارات الــدولــيــة. كــيــف يمكن  لــاتــفــاقــات والــ
لــهــذه الـــدولـــة أن تـــرى الـــنـــور فـــي ظـــل وقــائــع 
األرض ومــوازيــن دولــيــة وإقليمية غير  على 
ــراء »املــضــمــون  ــتـــشـ مـــائـــمـــة، تـــتـــازم مـــع اسـ

اري الـــنـــظـــام، هو 
ّ
آخــــر مـــن أبــشــع نـــمـــاذج جــــــز

بارتكاب جرائم  املتهم  الطبيب عاء موسى، 
حــــــرب، عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي مــســتــشــفــى تــشــريــن 
الــعــســكــري فـــي حـــمـــص. كــــان هــــذا املــتــوحــش 
يـــمـــارس قــتــل املــدنــيــن الــجــرحــى واملــصــابــن 
أمـــام املحكمة،  اعــتــرف  فــي داخـــل املستشفى؟ 
حــرفــيــا وبــصــراحــة اســتــثــنــائــيــة، بــمــا تقشعر 
السورية  املستشفيات  في  »قتلت  األبـــدان:  له 
الجرحى املعارضن لنظام بشار األسد ألنهم 
إرهابيون«. يجّسد هذا الطبيب، بشكل فاقع 
وصارخ، نهج النظام األسدي ووحشيته، وهو 
النظام الــذي يتقن عملية غسل دمــاغ أدواتــه. 
وقــد حــاول موسى لعب الــورقــة التي يلعبها 
النظام لتسويق نفسه مع الغرب، منذ بداية 
الـــثـــورة، مــعــّرفــا عــن نــفــســه بــأنــه »مــســيــحــي«، 
ــي  ــ ــام األوروبــ ــعـ ــرأي الـ ــ لــكــي يـــســـتـــدّر عــطــف الــ
منه  جــزٌء  يتعاطف  الــذي  املسيحي  والغربي 
مــع األســـد، والـــذي صــدق مقولة إنــه »يحمي 
املــســيــحــيــن ويـــدافـــع عــنــهــم فـــي وجــــه داعـــش 
واإلرهــابــيــن« التي رّوجــهــا جيش مــن رجــال 
الــديــن وبــطــاركــة الــكــنــائــس فــي ســوريــة، وفــي 
بعض أوساط اإلرساليات والدوائر الكنسية 
املتزمتة في أوروبـــا، والقــت استحسانا لدى 
اليمينية  األوروبــيــة  السياسية  القوى  بعض 
املــحــافــظــة والــعــنــصــريــة، وأيـــضـــا الــيــســاريــة 
املتطّرفة منها التي ترى في بشار األسد رجا 
االمبريالية«،  »مقارعة  أبطال  ومــن  علمانيا، 
اليوم في  مـــادورو  كما كــان شافيز وخليفته 
الله!  فنزويا، واملعجبة بشكل خاص بحزب 
وقـــبـــل قــضــيــة مــحــاكــمــتــي رســـــان ومـــوســـى، 
ــانـــي قـــد حــكــم فـــي فــبــرايــر/  كـــان الــقــضــاء األملـ
أربــع ســنــوات ونصف  شباط 2020 بالسجن 
ــاد الــغــريــب،  ــر، هـــو إيــ الــســنــة عــلــى ســــوري آخــ
ــل في  بــتــهــمــة اعــتــقــال 30 مــتــظــاهــرا عــلــى األقــ
ــا، كــبــرى مـــدن الــغــوطــة الــشــرقــيــة  ــ مــديــنــة دومـ
قرب دمشق في أكتوبر/ تشرين األول 2011، 
ونــقــلــهــم إلــــى مـــركـــز اعـــتـــقـــال وتـــعـــذيـــب تــابــع 

ألجهزة املخابرات.
وتـــعـــّرف جـــرائـــم الـــحـــرب، بــحــســب اتــفــاقــيــات 

ــل بــوصــفــهــا  ــيــ ــرائــ ــيـــونـــي« لــــدولــــة إســ الـــصـــهـ
اســتــعــمــارا اســتــيــطــانــيــا إحــالــيــا. ســيــمــا مع 
وقوانينه  فيها  األبــارتــهــايــد«  نــظــام  تنامي« 
الــعــنــصــريــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عبر 
»القانون القومي اليهودي« و»تشريع سرقة 
أماك الفلسطينين« في القدس )حي الشيخ 
جّراح مثاال(، و»قضم مزيد من األراضــي في 
الضفة الغربية وإنشاء املستوطنات عليها« 
و»الــتــطــبــيــق غــيــر الــشــرعــي لــضــم مـــزيـــد من 
ــي الــضــفــة«، إلـــى جــانــب جــــدار الفصل  ــ أراضـ
واألحــيــاء  املـــدن  أوصـــال  وتقطيع  العنصري 
كان  والــتــي   ،1967 عــام  املحتلة  الفلسطينية 
يفترض أن تقوم عليها دولة »اتفاق أوسلو«، 
ــار غــــــــزة. فــضــا  وال ُيـــنـــســـى بـــالـــطـــبـــع حــــصــ
ــراءات تــهــويــد الـــقـــدس عــبــر الــســنــن،  ــ ــ عـــن إجـ
خصوصا سحب الجنسية من كل من يغادر 
ــقـــدس مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ثـــاثـــة أشـــهـــر أو  الـ
هــذا  يطبق  )ال  أخـــرى  عــلــى جنسية  يحصل 
جنسية  يــحــمــلــون  وغالبيتهم  الــيــهــود  عــلــى 
مزدوجة(. ذلك كله وأكثر بكثير من ممارسات 
عــنــصــريــة يــومــيــة تـــمـــارس بــحــق أهــلــنــا في 
األراضـــي املحتلة عــام 1948، فضا عــن عدم 
تطبيق قـــرار األمـــم املــتــحــدة 194 بــشــأن حق 
عودة الاجئن الفلسطينين إلى ديارهم. .. 
إلى غير هذا كله من قرارات واعتقاالت آلالف 

األسرى واألسيرات واألطفال.
الــدولــة  الــســؤال كيف نقيم  مــن هــنــا، يصبح 
الـــــواحـــــدة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي ســــؤال »الـــثـــورة 
املـــتـــجـــّددة«. ومـــن هــنــا أيــضــا، يــجــب أن تبدأ 
حــمــات مــتــواصــلــة وطــنــيــة وسلمية دؤوبـــة 
ر 

ّ
ــي يـــتـــجـــذ ــتــ ــد »الـــــقـــــوة الـــعـــنـــصـــريـــة« الــ ــ ضـ

الــعــنــصــري، بتجلياته  الــفــصــل  نــظــام  فــيــهــا 
تقويض  بهدف  القانونية،  وغير  القانونية 
الصهيوني  املــضــمــون  وتفكيك  الــنــظــام  هــذا 
ــة  ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ لـــــــدولـــــــة االحـــــــــتـــــــــال، وتــــثــــبــــيــــت الـ
الــســرديــة  بــمــواجــهــة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ـــــى جــنــب  ــا إلـ ــبـ ــنـ ــة. وجـ ــ

ّ
ــش ــهــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ

مـــع مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد فـــي فــضــح »نــظــام 
الدولية،  املحافل  كل  في  العنصري«  الفصل 
وبالتوازي على مستوى الرأي العام العاملي، 
قانون  دوال وشعوبا، خصوصا مع وجــود 
ــام الــفــصــل  ــظــ ــّرم الـــعـــنـــصـــريـــة ونــ ــجــ دولــــــي يــ
العنصري أينما وجــد. بل يصبح فضح أي 
ــٍة تــدعــم نــظــام األبــارتــهــايــد اإلســرائــيــلــي  دولــ
أمــــــــــام شـــعـــبـــهـــا نـــــضـــــاال وطــــنــــيــــا وواجـــــبـــــا 
ــــرار الــعــالــم، يــســاهــم بالضغط  أخــاقــيــا ألحـ
ــذه الـــــــدول وبـــرملـــانـــاتـــهـــا،  ــ عـــلـــى حـــكـــومـــات هـ
أيــار  مــايــو/  انتفاضة  فــي  تماما كما حصل 
على  مة 

ّ
منظ حمات  من  التاريخية«،   2021

شّوهت  االجتماعي  التواصل  مواقع  جميع 
الــيــهــود أنفسهم  سمعة إســرائــيــل حتى بــن 
ــفــــت صـــــــورة الــضــحــيــة  ــعــ ــــي الـــــغـــــرب. وأضــ فـ
ــع خلفها الــســاســة اإلســرائــيــلــيــون، 

ّ
الــتــي تــقــن

 
ّ

وتــدق محلها  الفلسطينية  الضحية  لتحل 

جــنــيــف، بــأنــهــا الــتــي تنتهك قــوانــن الــحــرب، 
وقتل  وتعذيبهم  املدنين  استهداف  وتشمل 
أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. أما الجرائم 
ضد اإلنسانبة فهي جرائم ترتكب كجزء من 
املدنين  أو منظم ضد  النظاق  هجوم واســع 
في أوقات الحرب أو السلم، وتشمل االختفاء 
الـــقـــســـري والـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب والـــتـــرحـــيـــل أو 
االغتصاب  وعمليات  للسكان  القسري  النقل 
الجماعي املمنهجة. وخال عشر سنوات من 
السوري نصيب كبير  الشعب  الحرب، طــاول 
الــنــظــام لكلتا الحالتن.  مــن مــآســي مــمــارســة 
وتتم محاكمة هوالء بناء على شهاداٍت حيٍة 
أو حسن  ــدار،  ــ األقـ الــذيــن شـــاءت  لضحاياهم 
والحقوق،  القانون  ودولــة  األملانية  الضيافة 
أن تــجــمــعــهــم بــســفــاحــيــهــم فــــي بـــلـــد الــلــجــوء 
ــانـــون الــــدولــــي،  ــقـ ــبـــدأ الـ ــــد. وبـــحـــســـب مـ ــــواحـ الـ
اإلنــســانــيــة في  الــجــرائــم ضــد  يمكن محاكمة 
أي مكان، بغض النظر عن البلد الذي ارتكبت 
فيه، بشرط أن يكون املتهم حاضرا في قاعة 
املحكمة. وقد سبق ملحاكم أملانية أن حاكمت 
مــرتــكــبــي مـــجـــازر ضـــد األيـــزيـــديـــن، ومــجــازر 
ــدا وجــمــهــوريــة  ــ ــ ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي روانـ ــ ــ اإلبـ
حكم  ليس  وبالتالي،  الديمقراطية.  الكونغو 
محكمة كوبلنز الذي صدر بحق أنور رسان 
وإنما  معاقبته،  أو  مــجــّرد محاكمة  شخص 
العسكري  هــذا  يــمــارس  لــم  إذ  بكامله،  لنظام 
شخصية،  بــدوافــع  والقتل  التعذيب  السابق 
وإنـــمـــا ألنــــه كــــان ضــابــطــا رفــيــعــا ومـــســـؤوال 
ــــرع 251«، وهـــو  فـ  - الــتــحــقــيــقــات  ــم  »قـــسـ عــــن 
الصيت واملــعــروف باسم »أمن  السجن سيئ 
الـــدولـــة - فـــرع الــخــطــيــب«، والــــذي مـــارس فيه 
التعذيب، بحسب إفادات الشهود، ضد أربعة 
آالف مـــعـــارض فـــي االعـــتـــقـــال. وبـــعـــد عــامــن 
ــدالع الـــثـــورة، تــمــّكــن رســـان مــن الــفــرار  مــن انــ
عــبــر األردن وتـــركـــيـــا، وحــصــل عــلــى الــلــجــوء 
الــســيــاســي عـــام 2014 فــي أملــانــيــا، إال أن أحــد 
ضــحــايــاه تــعــرف إلــيــه ذات يـــوم وهـــو يمشي 
ــوارع املــديــنــة األملــانــيــة،  ــ مــطــمــئــنــا فـــي أحـــد شـ
بــحــســب تــقــاريــر زّودتــــهــــا الــشــرطــة لــلــقــضــاء، 

اإلنساني  الضمير  جـــدران  على  بعذاباتها 
ــدؤوب واملــثــابــر بغير  ــ فــي الــعــالــم.  الــعــمــل الـ
األبارتهايد  تقطع وانقطاع في فضح نظام 
شرط )ومهمة( القادة الجدد املستقبلين من 
أبناء الشعب الفلسطيني وبناته في شوارع 
املدن وحاراتها في فلسطن التاريخية، كما 
في الجاليات املنتشرة عبر العالم. هو طريق 
الــجــلــجــلــة الــجــديــد الــــذي ســيــفــّكــك املــضــمــون 
الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري إلســـرائـــيـــل، والــــذي 
يمكن أن يقود إلى إيجاد شركاء إسرائيلين 
التحّدث  صادقن »غير صهيونين«، يمكن 
مــعــهــم بــعــيــدا عـــن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
االســتــيــطــانــي اإلحـــالـــي، للبحث عــن فرصة 
ــدة« لجميع  ــ ــواحـ ــ مـــا فـــي طـــريـــق »الــــدولــــة الـ
مواطنيها. ولكن من غير التفريط قيد أنملة 
بـــحـــقـــوق الـــاجـــئـــن وحـــقـــهـــم بـــالـــعـــودة إلـــى 
أراضــيــهــم، بــل والــحــصــول عــلــى تعويضات 
عــن ســنــوات اللجوء والــتــشــّرد التي عانوها 
ومـــا يـــزالـــون يــعــانــونــهــا، فــضــا عــّمــا عــانــاه 
أجــدادهــم وجــّداتــهــم وآبــاؤهــم وأمهاتهم في 
مــخــيــمــات الــلــجــوء والـــشـــتـــات، ومـــا يـــزالـــون. 

ــــى عليه  واســتــمــر فـــي مــراقــبــتــه، ومـــن ثـــم اّدعـ
ــام 2019. حــوكــم رســــان بــنــاء عــلــى جــرائــم  عـ
وأفعال ارتكبها بشخصه، ولكنه كان ينتمي 
إلــى جــهــاز أمــنــي تــابــع لنظام يــمــارس القمع 
واالستبداد وزّج املعارضن في السجون منذ 
العسكري  االنــقــاب  إثـــر  السبعينيات  أوائــــل 
الــــذي قـــام بـــه حــافــظ األســــد لــاســتــيــاء على 
الــســلــطــة فــي ســـوريـــة، نــظــام يــمــارس تغذيب 
املعتقلن واملعارضن الذين يمألون السجون 
السورية بــاآلالف، ومنهم من قتل وآخــرون ال 
يزال مصيرهم مجهوال، مثل سجن صيدنايا 
الـــذي نــفــذ فــيــه الــنــظــام خـــال خــمــس ســنــوات 
ــــورة، بــحــســب مــنــظــمــة الــعــفــو  ــثـ ــ مــــن بــــدايــــة الـ
الــدولــيــة، إعـــدامـــات جماعية ســّريــة بــحــق 13 
ألف معتقل غالبيتهم من املدنين املعارضن، 
أو سجن تدمر سيئ الصيت الــذي شهد، في 

الــــدولــــة الــــواحــــدة حـــل يــبــحــث عـــن مصلحة 
الفلسطينيات والفلسطينين أينما وجدوا، 
لــكــنــه حــــل ُيـــجـــبـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أن 
يــبــحــث عــــن نـــقـــاط تـــقـــاطـــع مــــع شــــركــــاء مــن 
الــشــعــب اإلســرائــيــلــي يــؤمــنــون بــهــذا الــحــل، 
الفلسطينين  إلى جنب مع  ويسعون جنبا 
يهّدد  الــذي  األبارتهايد  نظام  تقويض  على 
وجودهم، بقدر ما يهّدد وجود الفلسطينين 
الفلسطينية  والقضية  أبنائهم.  ومستقبل 
ــــي مــضــمــونــهــا  فـ ــة، إن  ــيـ أيــــــة قـــضـ ال تـــشـــبـــه 
أو  الفلسطينين،  على  املرعبة  وتداعياتها 
فــي توسط »ساحة  أو  العاملي،  الــســام  على 
املواجهات في فلسطن« قاّرات العالم القديم 
فــي مــفــتــرق اســتــراتــيــجــي حـــّســـاس، ال يمكن 
تــجــاهــل تــأثــيــراتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
وامتدادا  الــقــاّرات،  الجيوسياسية على هذه 
اإلنساني  التاريخ  في  الحضاري  لتأثيرها 
بــدأ كــل شـــيء، كمهد جــامــع للديانات  حيث 
الــســمــاويــة الــثــاث األكــبــر تــأثــيــرا فــي تــاريــخ 
الــبــشــريــة ولــلــتــفــاعــل الـــحـــضـــاري اإلنــســانــي 
عبر التاريخ. وسيشكل تجاهل حل القضية 
الفلسطينية عبئا ثقيا لن تتمّكن البشرية 
تــحــّمــل وبــــالــــه، بـــل ســيــشــكــل تــــكــــرارا مــرعــبــا 
لـــذاكـــرة بــشــريــة مــحــّمــلــة بــفــظــاعــات الــحــروب 
ما تزال تعيد إنتاج الفظاعات نفسها. ومن 
 لم يتعاون الجميع على 

ْ
هذه االعتبارات، إن

وقف هذه الفظاعات التي تمارسها إسرائيل 
على الفلسطينين، لن ينجو أحد من وبالها 
وما ستتركه هذه الفظاعات من إرٍث بغيض 

ألجيال من البشرية قادمة يستمر قرونا.
نظام األبارتهايد اإلسرائيلي اآلخذ بالتطور 
في السنوات األخيرة بوحشية غير مسبوقة، 
الفلسطينيات  وبوتيرة متسارعة، مستفردا 
والــفــلــســطــيــنــيــن، هــــو شــــر مــســتــطــيــر يــهــدد 
ــغــــاالت الـــعـــرب  ــيـــع. شــــر يــســتــغــل انــــشــ الـــجـــمـ
بــحــروبــهــم اإلقــلــيــمــيــة ومـــآزقـــهـــم وحــروبــهــم 
ــم »بـــكـــوفـــيـــده 19«، وهــو  ــالـ ــعـ ــلـــيـــة، والـ الـــداخـ
ــا يــتــطــلــب حــــا مـــســـتـــدامـــا قـــبـــل أن تــخــرج  مــ
األمـــــور عـــن الــســيــطــرة. وهــــذا الــحــل هـــو بيد 
وجــدوا،  أينما  الشاّبة  الفلسطينية  األجــيــال 
العلمانية  الـــواحـــدة«  »الـــدولـــة  تبقى  وكـــي ال 
لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا سجينة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــتـــســـاويـــن  ــل. يــــتــــعــــايــــشــــون فـــيـــهـــا مـ ــيــ ــخــ ــتــ املــ
بالحقوق. هذا املسار سيفّكك أيضا »منظومة 
مصير  على  املهيمنة  الفلسطينية«  الفساد 
الشعب الفلسطيني في فلسطن التاريخية، 
الشتات،  أنــحــاء  وكــل  اللجوء  وفــي مخيمات 
نضالية  وأشــكــاال  عاليا  وعــيــا  يتطلب  لكنه 
مــتــنــّوعــة تــعــطــل الــقــوة الــعــســكــريــة الغاشمة 
لجيش االحتال في الداخل، ال يتمّكن معها 
ــه، فيما  مـــن اســـتـــخـــدام طـــائـــراتـــه وصـــواريـــخـ
يتكّبد من سمعته ما لن ُينسى عبر التاريخ، 
بما يضمن عدم قيام نظاٍم كهذا في مستقبل 

البشرية جمعاء.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية في بيروت(

ظل حكم األســد األب في أوائــل الثمانينيات، 
أفــظــع وأكــبــر مــجــزرة أودت بحياة مــئــات من 
السجناء من مختلف املستويات االجتماعية 
والساسية، ممن هم محسوبون في غالبيتهم 
على جماعة اإلخوان املسلمن الذين لم يتوان 
حافظ األسد عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
بــحــقــهــم، مــمــارســا ســيــاســة األرض املــحــروقــة 
ــادة  ــ ــكــــب أكـــبـــر وأفــــظــــع عــمــلــيــة إبـ عـــنـــدمـــا ارتــ
لــم يتورع  إذ  عــام 1982،  فــي حــمــاة  ممنهجة 
بالدبابات،  وسحقهم  بالطيران  قصفهم  عن 
قتيل.  ألــف  املجزرة عشرين  وقاربت حصيلة 
أما خليفته وابنه بشار فقد استنبط وسائل 
أخــــرى و»أحـــــــدث« لــلــقــتــل الــجــمــاعــي وســحــق 
ــبــــدادي، عبر  ــتــ املــنــتــفــضــن عــلــى حــكــمــه االســ
ــي الــبــرامــيــل املـــحـــشـــّوة بــــاملــــواد املــتــفــجــرة  رمــ
مــن الــجــو عــلــى املــدنــيــن، فيما دبــابــاتــه تــدّك 
ناهيك  باملدفعية،  اآلمــنــن  والــســكــان  املــنــازل 
غاز  مثل  الكيميائي،  الــســاح  استعماله  عــن 
الــســاريــن، ضــد املــدنــيــن، فــي أكــثــر مــن مكان 
ومـــنـــاســـبـــة، لـــعـــل أفــظــعــهــا مــــجــــزرة الــغــوطــة 
الشرقية التي ارتكبت في صيف 2013، وقّدر 
بفعل  شــخــص،   1500 بنحو  ضحاياها  عــدد 

استنشاقهم غاز األعصاب السام! 
األميركية  اإلدارة  على  نترحم  أن  علينا  ربما 
ه في هذه القضية، وتذكير إدارة 

ّ
السابقة، أقل

ــــت تــرفــض  جـــو بـــايـــدن الــحــالــيــة، الـــتـــي مـــا زالـ
إعـــــادة االعـــتـــبـــار لــنــظــام األســـــد، بــــأن جيمس 
جيفري الــذي كــان مكلفا بامللف الــســوري في 
إدارة تــرامــب صـــّرح أكــثــر مــن مـــرة بـــأن بشار 
األسد »عار على البشرية ومجرم حرب، وربما 
أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدهم 

قسوة« )18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(.
ــائـــع الــتــي  ــفـــظـ ــل هـــــذه املــــجــــازر والـ ألـــيـــســـت كــ
تساوي عملية إبادة جماعية ممنهجة لشعب 
كافية لفتح ملف محاكمة هذا النظام الذي ال 
ارتكبه  وبما  وبأساليبه،  بطبيعته  يختلف، 
عن الجرائم التي ارتكبتها النازية، مع الفارق، 

طبعًا، في شمولية الجرائم واتساعها؟ 
)كاتب لبناني(

الدولة الواحدة بين المتخيل والواقع والمنطلق الوطني الفلسطيني

هل تعبّد كوبلنز الطريق لمحاكمة األسد

حين يجري الحديث 
عن »الدولة الواحدة« 

على أرض فلسطين 
التاريخية حًال مقترحًا 

يتيح إمكانية منطقية 
وعادلة للنزاع 

الفلسطيني اإلسرائيلي 
فهو مبدأ ليس جديدًا

السؤال كيف نقيم 
الدولة الواحدة 

العلمانية الديمقراطية 
على كامل التراب 

الفلسطيني سؤال 
»الثورة المتجّددة«

حوكم أنور رسالن 
بناء على جرائم 

وأفعال ارتكبها 
بشخصه، ولكنه كان 

ينتمي إلى جهاز أمني 
تابع لنظام يمارس 
القمع واالستبداد 
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يستمر الجدال حول عقوبة اإلعدام في مصر، وتطالب 
المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات 

بإعادة النظر في هذه العقوبة غير الرادعة للجريمة

نقص في األجهزة الطبية في سورية

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

الــجــدال حــول تنفيذ عقوبة  يــتــجــّدد 
اإلعــــدام فــي مــصــر بــعــدمــا استغاثت 
الجنايات  محكمة  فــي  بالقاضي  أم 
باملنصورة لتخفيف عقوبة اإلعدام عن ابنها، 
الــذي قتل شقيقته بسبب خاف على امليراث 
وحــكــم عليه بالسجن املــؤبــد، بـــداًل مــن إحالة 

أوراقه إلى املفتي تمهيدًا إلعدامه. 
واستند القاضي في تخفيف حكمه إلى نص 
املادة 17 من قانون العقوبات املصري، التي 
تجيز في مواد الجنايات فقط »إذا اقتضت 
أحوال الجريمة ورأفة القضاة تبديل العقوبة 
بتوقيع عقوبة السجن املؤبد أو املشدد بداًل 
من عقوبة اإلعــدام املقررة في املــادة 230 من 
الــقــانــون«. البعض لــم يستسغ إصـــدار حكم 
اإلعدام على قاتل شقيقته، بعد تنازل األم عن 
حقها املــدنــي فــي الــدعــوى باعتبارها والــدة 
الضحية والــجــانــي، أمــا البعض اآلخـــر، فقد 
اإلعــدام  لعقوبة  املناهض  موقفه  على  أصــر 
في كافة الجرائم كونها عقوبة تسلب الحياة 

ال الحرية. 
ومصر ليست من الدول العربية التي تستند 
الجاني لتخفيف  الضحية عن  أهــل  إلــى عفو 
»تــــنــــازل أصـــحـــاب  عـــقـــوبـــتـــه أو مــــا يــــعــــرف بـــــ
الشريعة اإلسامية هي مصدر  إن  بل  الـــدم«، 
الــســلــطــات فــي الــدســتــور. وعــلــيــه، فــمــصــر من 

الدول املطبقة ألحكام اإلعدام.
والافت أن هــذا الجدل تجدد مع نشر مقطع 
قاتل  بحق  بالحكم  النطق  من جلسة  مصور 
قــدم  بتقبيل  الــقــاضــي  ــره  أمــ بــعــدمــا  شقيقته 
ــه، لــكــنــه لـــم يــتــجــدد حـــن أصـــــدرت منظمة  ــ أمـ
العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة 
اإلعـــدام في العالم، والــذي أفــاد بــأن أربعًا من 
أصل الدول الخمس األولى املنفذة لإلعدامات 
فـــي الــعــالــم هـــي مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
 ،)+246( إيـــران  استأثرت  إذ  أفريقيا؛  وشــمــال 
والسعودية   ،)+45( والــعــراق   ،)+107( ومصر 
كــافــة عمليات  املــائــة مــن  )27(، بنسبة 88 فــي 
غ عنها عامليًا في 2020، من دون 

ّ
اإلعــدام املبل

احتساب الصن التي ُيعتقد بأنها تعدم آالف 
األشخاص كل عام، ما يجعلها الدولة األكثر 

تنفيذًا لإلعدامات في العالم.
هذه املرتبة التي احتلتها مصر، جاءت من 
خال أحكام صــادرة عن محاكم استثنائية 
ومــحــاكــمــات شــابــتــهــا كــثــيــر مـــن املــخــالــفــات 
للقواعد الدنيا إلجــراءات املحاكمة العادلة، 
كــالــتــحــقــيــق مـــع املــتــهــمــن مـــن دون حــضــور 
وانــتــزاع  سيئة،  ملعاملة  وتعرضهم  مــحــام، 
ــتــــرافــــات تــحــت الـــتـــعـــذيـــب، وانــتــهــاكــات  االعــ
أخـــرى عــديــدة. وارتــفــع عـــدد اإلعـــدامـــات في 
مــصــر أكــثــر مـــن ثــاثــة أضـــعـــاف مـــن 32 في 
بذلك  مــتــجــاوزة   ،2020 فــي   107 إلـــى   2019

املـــتـــســـارع فـــي تــوقــيــع عــقــوبــة اإلعــــــــدام، ومــن 
اإلعـــدام،  بعقوبة  فــورًا  العمل  تعليق  ضمنها 
ــــى حــــن فـــتـــح نــقــاش  ــــو بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة إلـ ولـ
مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بالكامل، 
وإعادة النظر في قوانن العقوبات واإلرهاب 
عدد  لتقليل  العسكرية  واألحــكــام  واملــخــدرات 
الجرائم املعاقب عليها باإلعدام، على أال تطبق 
تــلــك الــعــقــوبــة إال عــلــى الــجــرائــم األشــــد خطرًا 
وفي أضيق نطاق. كما تطالب بتعديل قانون 
املــنــشــآت الــحــيــويــة عــلــى أال يـــحـــال املــدنــيــون 
املتهمون بجرائم معاقب عليها باإلعدام إلى 
وإعـــادة  عــســكــريــة،  أو  استثنائية  محكمة  أي 
الجنائية، وسد  ــراءات  اإلجــ قــانــون  فــي  النظر 
الــثــغــرات املـــوجـــودة فــيــه والــتــي تــخــل بحقوق 
ــم األســــاســــيــــة، وخــــصــــوصــــًا الــــحــــق فــي  ــهـ ــتـ املـ
التمثيل  ومــنــهــا:  املنصفة،  الــعــادلــة  املحاكمة 
مع  متسقًا  ليصبح  الـــدفـــاع  وحـــق  الــقــانــونــي 
تعديل  وتحديدًا  املصري،  الدستور  نصوص 
املادة 124 من قانون اإلجراءات الجنائية التي 
التحقيق  يــبــدأ  أن  فــي  الــحــق  للمحقق  تعطي 
مــن دون مــحــاٍم فــي حــاالت التلبس أو بسبب 

الخوف من ضياع األدلة.

بعض المستشفيات 
تستورد أجهزة طبية 

قديمة كثيرة األعطال

ارتفع عدد اإلعدامات 
في مصر أكثر من ثالثة 

أضعاف من 32 في 2019 
إلى 107 في 2020

أكثر  دولــة  ثالث  مصر  لتصبح  السعودية، 
تنفيذًا لإلعدامات في العام املاضي.

ــدام في  وبــالــعــودة إلــى جــدال تنفيذ حكم اإلعـ
مــصــر، فــإن الــخــاف حــول هــذه القضية ليس 
ــدار الــعــهــد الــدولــي  جـــديـــدًا، وقـــد بـــدأ عــنــد إصــ
الــخــاص بــالــحــقــوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة عــام 
1966، والذي دعا إلى الحد من عقوبة اإلعدام، 
وقصرها على أشد الجرائم قساوة وإحاطتها 
بأشد الضمانات. وعام 1989، ألحقت بالعهد 
وثــيــقــة اخــتــيــاريــة، وهـــي الــبــرتــوكــول الــثــانــي 
التي توافق على حظر  للدول  امللحق بالعهد 
ــدام. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، تصاعدت  عقوبة اإلعــ

الدعوة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام. 
وال يقتصر األمـــر عــلــى كــونــه مــجــرد جــدال 
إذ  اإلعـــــدام،  عــقــوبــة  أو فلسفي حـــول  فقهي 
دخل حيز التنفيذ بعد استجابة العديد من 
الدول وإلغائها عقوبة اإلعدام، حتى وصل 
عـــدد الــــدول الــتــي ألــغــت عــقــوبــة اإلعــــدام في 
أكثر من ثلثي دول  إلى  القانون واملمارسة 
دول  منها  دولــة،   198 البالغ عددها  العالم 
الــجــرائــم،  لجميع  بالنسبة  الــعــقــوبــة  ألــغــت 
عــام 2020. وهناك  عــددهــا 108 حتى  وبلغ 
دول ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم 
الــعــاديــة، كــالــجــرائــم املــنــصــوص عليها في 
ترتكب  التي  الجرائم  أو  العسكري  القانون 
فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، كــــأوقــــات الــحــرب 

، وبلغ عددها 9 دول.
ً
والكوارث مثا

وهــنــاك الــــدول الــتــي تــنــص تــشــريــعــاتــهــا على 
ــدام عــلــى عـــدد مــعــن من  ــ تــطــبــيــق عــقــوبــة اإلعــ
من  العقوبة  هــذه  تطبق  ال  ولكنها  الــجــرائــم، 
الناحية العملية، إذ تمتنع عـن تنفيذ األحكام 
الــصــادرة بعقوبة اإلعـــدام، وقــد بلغ عــدد هذه 
الدول 142 دولة. ومن بن هذه الدول الجزائر 
األحكام  تنفيذ  عــن  تمتنعان  اللتان  واملــغــرب 
ــام 1992،  ــادرة بــعــقــوبــة اإلعـــــــدام مــنــذ عــ الــــصــ
وتونس التي تمتنع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 
ــام 1991، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــوريــتــانــيــا  مــنــذ عــ
ــا الـــــدول الـــتـــي تــبــقــي عــلــى عــقــوبــة  ومـــالـــي. أمــ
اإلعــدام، فهي تلك التي تنص في تشريعاتها 
عــلــى تــقــريــر عــقــوبــة اإلعـــــدام كـــجـــزاء الرتــكــاب 
الــصــادرة بها.  األحــكــام  جرائم معينة، وتنفذ 
وبلغ عدد هذه الــدول 56 دولــة، وتدخل مصر 
ضــمــن هــــذه الـــــــدول. وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية في دعوتها إللغاء عقوبة اإلعدام في 
اإلنــســان، وعلى  انتهاك لحقوق  أنــهــا  الــعــالــم، 
وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في 
عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبة القاسية، 
الــحــقــن  املـــهـــيـــنـــة. وكـــــا  أو  ــيـــة  الـــاإنـــســـانـ أو 
اإلنـــســـان،  لــحــقــوق  الــعــاملــي  ــــان  اإلعـ يكفلهما 

الذي اعتمدته األمم املتحدة في 1948.
مناهضة  في  الدولية  العفو  منظمة  وتستند 
عقوبة اإلعـــدام إلــى أن هــذه العقوبة ال رجعة 
فيها وقــد تقع أخــطــاء فــي األحــكــام. فــاإلعــدام 

تـــــداركـــــه، كـــمـــا أن عــقــوبــة  يــمــكــن  نـــهـــائـــي وال 
اإلعــدام ال تردع الجريمة. فالبلدان التي تنفذ 
أنها وسيلة  إليها على  تنظر  اإلعـــدام  عقوبة 
لــردع الــنــاس عــن ارتــكــاب الــجــرائــم. وغالبًا ما 

تستخدم في إطار أنظمة العدالة املنحرفة.
وكما منظمة العفو الدولية، تتبنى منظمات 
حــقــوقــيــة مــصــريــة الــخــطــاب نــفــســه، وتــطــالــب 
الــحــكــومــة املــصــريــة والــجــهــات املعنية فــي كل 
الــعــقــوبــة وكيفية  الــنــظــر فــي  بــإعــادة  مناسبة 
اســتــخــدامــهــا ووقــــف أو تــعــطــيــل االنــتــهــاكــات 
املصاحبة للقضايا التي يحكم فيها باإلعدام، 
وبــشــكــل عــــام مـــن أجــــل وقــــف هــــذا الــتــصــاعــد 

البحر االبيض المتوسط
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يزيد إهمال القطاع الصحي 
في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام السوري من 
معاناة المواطنين. وتشهد 

المستشفيات الحكومية 
نقصًا كبيرًا في األجهزة 

الطبية األساسية

عبد اهلل البشير

يــتــحــّمــل املـــواطـــنـــون فـــي املــنــاطــق الــتــابــعــة لسيطرة 
ــزة الــطــبــيــة  ــهــ الـــنـــظـــام الــــســــوري تــبــعــات نــقــص األجــ
وتعطل الكثير منها في املستشفيات الحكومية، التي 
من املفترض أن توفر األجهزة الطبية الضرورية في 
التكاليف  ظل عــدم قــدرة معظم األهالي على تحمل 
الباهظة في املستشفيات الخاصة. وتبرر الحكومة 
املفروضة  بالعقوبات  النقص  هــذا  للنظام  التابعة 

عليها من قبل الغرب.
العلي  عمار  التخدير  في طب  املتخصص  ويوضح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املــســتــشــفــيــات  فـــي حـــديـــث لــــ
النظام  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  فــي  الحكومية 
دمشق  العاصمة  السوري، وخصوصًا مستشفيات 
ــديــــدة مـــنـــذ عـــام  ــهــــزة طــبــيــة جــ ــم تــحــصــل عـــلـــى أجــ لــ
املــوجــودة فيها  إلــى أن معظم األجــهــزة  2011، الفتًا 
خــارجــة عــن الــخــدمــة أو بــحــالــة ســيــئــة جــــدًا. ويلفت 
الوقت  فــي  تعتمد  للنظام  التابعة  الحكومة  أن  إلــى 
املستوردة  املستعملة  الطبية  األجهزة  على  الحالي 
 إنــه يمكن 

ً
مــن الــخــارج بــوســائــل غير شــرعــيــة، قــائــا

إدخــال هــذه األجهزة من لبنان واملناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات سورية الديمقراطية »قسد«. يضيف: 
ــــى الــعــقــوبــات  »تــــعــــزو الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة األمــــــر إلـ
املــفــروضــة عليها وقــانــون »قــيــصــر«. ويــؤكــد أن هذا 
أن  اعتبار  على   

ً
وتفصيا غير صحيح جملة  األمــر 

مشيرًا  العقوبات،  هــذه  من  مستثنى  الصحة  قطاع 
إلــى أن النظام من خــال تبريراته يسعى للحصول 
لدعم  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  مــن  تمويل  على 
العلي عن  الصحية. ويتحدث  املستشفيات واملراكز 
وخصوصًا  الصحي،  القطاع  يشهده  الــذي  الفساد 
املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. فــفــي عـــام 2006، شــهــدت 
مستشفى الــبــاســل-مــركــز جــراحــة الــقــلــب فــي دمشق 
مستلزمات  لشراء  صفقة  عن  الكشف  بعد  فضيحة 
ليرة  إذ تم شــراؤهــا بمبلغ نحو 550 مليون  طبية، 
الـــ 120 مليون  لــم تتجاوز  الحاجة  أن  ســوريــة علمًا 

ليرة سورية، األمر الذي ما زال يتكرر حتى اليوم.  
في املقابل، يؤّكد فني صيانة األجهزة الطبية عباس 
األحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــســبــب وراء تلف 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة هــو اعــتــمــاد الــنــظــام عــلــى شــركــات 
استيراد تابعة له تسعى إلى تحقيق الربح من دون 
االكتراث للجودة. كما تستورد بعض املستشفيات 
أجـــهـــزة طــبــيــة قــديــمــة كــثــيــرة األعــــطــــال، عــلــى عكس 

التي يشتري بعضها أجهزة  املستشفيات الخاصة 
حـــديـــثـــة. يــضــيــف أن صــيــانــة األجــــهــــزة الــطــبــيــة في 
مدينة حمص تتم عبر مركز مديرية صحة حمص، 
بــدورهــا مع شركات خاصة يملكها  وهــي متعاقدة 
مهندسون يعملون لدى املديرية، الفتًا إلى أن »هذا 
يعد بابًا من أبواب الفساد. وغالبًا ما تكون األعطال 

بسيطة، إال أن كلفة الصيانة باهظة«. 
ويقول األحمد: »في الوقت الحالي، يعتمد األهالي 
عــلــى املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة ومـــراكـــز الـــعـــاج الــتــي 
املتحدة، وخصوصًا  لألمم  تابعة  تديرها منظمات 
فــي ريــف حمص الــشــمــالــي. وفــي مــا يتعلق بــإجــراء 
املستشفيات  إلــى  األهــالــي  يلجأ  جــراحــيــة،  عمليات 

الخاصة على الرغم من الكلفة الباهظة«.
املواساة  مستشفى  في  مصدر  يؤكد  املقابل،  في 
الجامعي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، 
التجار  أن هناك وعــودا من  الجديد«،  »العربي  لـ 
إلدارة املستشفى من خال توفير بعض األجهزة 
الطبية، وذلك بواسطة تهريبها من خارج املناطق 
الجهات  مع  بالتنسيق  النظام،  لسيطرة  التابعة 

»كيف  ويسأل:  العقوبات.  ذريعة  تحت  املسؤولة 
تــصــل الـــســـيـــارات الــحــديــثــة إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
األجهزة  بينما تعجز حكومته عن شــراء  النظام 

الطبية وإدخالها؟«.
كما تؤكد مصادر خاصة في دمشق في حديثها لـ 
»العربي الجديد« أن بعض املستشفيات الحكومية 
لــجــأت الســتــئــجــار أجـــهـــزة طــبــيــة مـــن املــســتــشــفــيــات 
الخاصة، وفي مقدمتها أجهزة يحتاجها األشخاص 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــــراض صــــدريــــة«، الفــتــن إلــى 
ــــود نــقــص فـــي أجـــهـــزة قـــيـــاس األوكـــســـجـــن. وال  وجـ
يوجد أكثر من جهاز أو اثنن في كل قسم، باإلضافة 
إلــــى أجـــهـــزة الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة والــجــبــيــرة الــطــبــّيــة 
الــتــي يضطر الــنــاس إلــى شــرائــهــا وغــيــر ذلـــك. وكــان 
ــر الــصــحــة فــي حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري حسن  وزيــ
فــي مستشفى األســد  قــد أعلن خــال جولة  الغباش 
الجامعي ومستشفى دمشق )املجتهد( برفقة رئيس 
ــر الــتــعــلــيــم  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء حــســن عـــرنـــوس ووزيــ
»نقص  أن  إبــراهــيــم،  بسام  العلمي  والبحث  العالي 
الطبية واألدويــة عائد للحصار  بعض املستلزمات 

الجائر«، الفتًا إلى أن »العمل جار لتافي النقص«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن املــــديــــرة الـــعـــامـــة ملستشفى 
التوليد في طرطوس ريم العاتكي، قولها إن جهاز 
املستشفى  في  »املاموغرافي«  اإلشعاعي  التصوير 
للجهاز،  غيار  قطع  تأمن  على  قــدرتــه  لعدم  معطل 
مــرددة كام الغباش ذاته بأن السبب هو »الحصار 
املوضوع  تتابع  الصحة  أن وزارة  الجائر«. أضافت 

بسبب أهمية وجود هذا الجهاز. 

عقوبة اإلعدامتحقيق
جدال حقوقي مستمر في مصر

ثم مشاكل اإليفواريون في تونس: دخول سهل 

أصبحت تونس 
أرض إقامة لاليفواريين 

بعد أن كانت سابقًا 
محطة عبور

تونس ـ إيمان الحامدي

يــــواجــــه املــــهــــاجــــرون اإليـــــفـــــواريـــــون الـــذيـــن 
يــشــكــلــون أكــبــر جــالــيــة أفــريــقــيــة فــي تونس 
مــخــاطــر االســتــغــال االقــتــصــادي واالتــجــار 
بـــالـــبـــشـــر بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى دفـــع 
ــات »حــــــــرق اإلقــــــــامــــــــات«، وانـــحـــســـار  ــ ــرامــ ــ غــ
بتسوية  لهم  قــد تسمح  التي  العمل  فــرص 

أوضاعهم القانونية .
ويــــســــمــــح الـــــقـــــانـــــون الــــتــــونــــســــي بــــدخــــول 
ــــرة، لــكــن  ــيـ ــ ــــأشـ ــــن الـــــبـــــاد بـــــا تـ ــواريــ ــ ــفــ ــ اإليــ
ــة املــمــنــوحــة يحتم  ــامــ ــم مــــدة اإلقــ تـــجـــاوزهـ
ـــ 20  دفــعــهــم غــــرامــــات لــلــمــغــادرة مـــحـــددة بـ
أســـبـــوع  كــــل  عــــن  دوالرات(   6.88( ديــــنــــارا 
تأخير، ما يضطر هذه الفئة من املهاجرين 
أو شبكات  املشغلن  الخضوع البتزاز  إلــى 
اإلتجار بالبشر التي تساعدهم في الخروج 
قــوارب  عبر  تونس بطرق غير شرعية  مــن 
املـــــوت الـــتـــي تــعــبــر إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة 

للبحر األبيض املتوسط .
وجــــــود  زاد  األخــــــــيــــــــرة،  ــــوات  ــنــ ــ ــســ ــ الــ وفــــــــي 
اإليـــفـــواريـــن فــي تــونــس بــســبــب تفضيلهم 
اإلقامة الدائمة فيها، بعدما اعتبرت سابقًا 
محطة لعبورهم إلى أوروبا .وتقّدر بيانات 
مفوضية شؤون الاجئن عدد اإليفوارين 
مـــــن 3500،  بـــأكـــثـــر  تــــونــــس  فـــــي  ــمـــن  ــيـ ــقـ املـ
لكنها ال تملك على غــرار املنظمات الراعية 
ــًا عـــن عــــدد املــهــاجــريــن  ــامــ لــلــمــهــاجــريــن أرقــ

السرين الذين يتواجدون  في الباد .
ويفّسر الحضور الكبير لإليفوارين مقارنة 
بباقي الجنسيات من دول جنوب الصحراء، 
ــم مــنــذ  ــهــ ــولــ ــرة دخــ ــيــ ــأشــ بــــحــــذف تــــونــــس تــ
ــراءات اإلداريـــة  ســنــوات، لكن مــع إبــقــاء اإلجــ
املؤقتة  اإلقــامــة  عــلــى  الــخــاصــة بحصولهم 
التي يجب تجديدها كل ثاثة أشهر، شرط 

توفير عقد عمل ووثيقة إليجار سكني .
يقول اإليفواري سايكا تراوري الذي يعيش 
»العربي  منذ أكثر من 4 أعــوام في تونس لـ
الــجــديــد«: »تــونــس الــيــوم هــي أرض إقــامــة 
لـــإليـــفـــواريـــن بــعــدمــا كـــانـــت ســابــقــًا مــجــرد 
محطة لعبورهم إلى دول أخرى. يحصلون 
ثــم يواجه  تــونــس،  لــدخــول  على تسهيات 
إقاماتهم  في تجديد  قسم منهم صعوبات 
نتيجة التشدد اإلداري، ما يجبر مهاجرين 
ــرق إقـــامـــاتـــهـــم فــــي انـــتـــظـــار  ــ ــلـــى حــ ُكــــثــــرا عـ
إلى وجهة  املغادرة  أو  بلدهم  إلى  إعادتهم 
يتطلب  قانونية  والــخــروج بطريقة  أخــرى. 
دفع غرامات يفرضها قانون اإلقامة بطريقة 
غير شرعية، ما يدفع املهاجرين إلى البحث 
ـــب دفــع 

ّ
عـــن طــــرق أخـــــرى لـــلـــمـــغـــادرة وتـــجـــن

أمـــوال، وهــو ما يحصل غالبًا عبر وسطاء 
لعمليات الهجرة السّرية واالتجار بالبشر 

املحفوفة باملخاطر الكبيرة«.
يــــضــــيــــف: »يـــــعـــــرض مــــهــــربــــو الــــبــــشــــر دفــــع 

الباد في مقابل  رســوم مغادرة املهاجرين 
تشغيلهم والحصول على جزء من رواتبهم 
خــال مــدة مــحــددة، فيحققون أربــاحــًا على 
قوت املهاجرين الذين قد يفضل جزء منهم 
أيضًا دفع ما يدخرون من أمــوال للمهربن 
ــا فــي قـــوارب قد  لتأمن سفرهم إلــى أوروبــ
تــوصــلــهــم جــثــثــًا عــلــى شــــواطــــئ، وتــبــقــيــهــم 

أرقامًا مجهولة في سجات املوت« .
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــتــــدى الــــحــــقــــوق االقــ ــنــ ــيــــد مــ ــفــ ويــ
ــأن »االتــــجــــار  ــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي تـــونـــس بـ
تونس  فــي  حقيقية  مشكلة  يمثل  بالبشر 

ودول مــــجــــاورة، ويــرتــبــط مــبــاشــرة بــأزمــة 
ــتـــوســـط،  ــر األبــــيــــض املـ ــبـــحـ الــــهــــجــــرة فــــي الـ
باعتبار أن جزءًا كبيرًا من املهاجرين الذين 
ــبــــوره هــــم ضـــحـــايـــا لــاتــجــار  يـــحـــاولـــون عــ

البشر«.
ويـــؤكـــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــتــدى الــحــقــوق 
االقتصادية واالجتماعية رمضان بن عمر 
اإليــفــواريــن،  املهاجرين  مــن  عـــددًا كبيرًا  أن 
ــوا ضـــحـــايـــا شــبــكــات  ــ ــعـ ــ بـــيـــنـــهـــم طــــــاب وقـ
قدرتهم على  عــدم  بالبشر، بسبب  االتــجــار 
دفــع غــرامــات املــغــادرة بعدما أقــامــوا فترات 

بطريقة غير شرعية في الباد. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــوضـــح بـــن عــمــر لـــ
»املــنــتــدى ومــنــظــمــات مــدنــيــة أخـــرى نظمت 
املهاجرين  ملساندة   2019 عــام  احتجاجات 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دفـــــع  مــــا  ـــن،  ــواريــ ــ ــفـ اإليـــ
املفروضة  الغرامات  إسقاط  إلــى  التونسية 
املــغــادرة نهائيًا. لكن  على مــن يرغبون فــي 

القرار لم ينفذ بالكامل« .
ويـــشـــرح أن أحـــد أســـبـــاب حـــرق املــهــاجــريــن 
االيــــــفــــــواريــــــن إقــــامــــاتــــهــــم وعـــــــــدم تـــســـويـــة 

أوضاعهم يرتبط بطول اإلجراءات اإلدارية 
فـــــي تـــــونـــــس، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــعـــقـــود عــمــل 
لغالبيتهم.  تــتــوافــر  ال  مــســاكــن  ــارات  وإيـــجـ
وحـــــذر مـــن تــعــاظــم دور شــبــكــات االتـــجـــار 
ــة 

ّ
ــتـــي تــســتــغــل األوضــــــــاع الــهــش بــالــبــشــر الـ

لهؤالء املهاجرين من أجل تحقيق مكاسب 
مادية على حساب حياتهم« .

قـــانـــونـــًا  ــونــــس  تــ أقـــــــــّرت   ،2016 عــــــام  وفــــــي 
لكن  بالبشر،  االتــجــار  إلــى مكافحة  يــهــدف 
ســيــاســتــهــا تـــجـــاه مــلــف املـــهـــاجـــريـــن أبــقــت 
، ومــعــّرضــة لكل 

ّ
هــذه الفئة فــي وضــع هـــش

أنواع املخاطر. وقد نشرت الهيئة الوطنية 
ــار بـــاألشـــخـــاص )االتـــجـــار  ملــكــافــحــة االتــــجــ
بالبشر( في تونس أخيرًا عن »دليل مرافقة 
وإعادة إدماج ضحايا االتجار باألشخاص 
ــات  ــيــ ــــن أجــــــل تـــطـــويـــر اآللــ ــــي تـــــونـــــس«، مـ فـ
بالبشر  االتجار  ضحايا  لتوجيه  الوطنية 
التي تضمن  الرعاية املناسبة  إلى خدمات 
حمايتهم ومرافقتهم. وتحدثت الهيئة عن 
تــراجــع عـــدد ضــحــايــا االتـــجـــار بــالــبــشــر من 

1313 عام 2019 إلى 907 عام 2020.
ترك 20 مليون أميركي وظائفهم بن 
إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب املاضي، 
وتــبــعــهــم 4.4 مـــايـــن فـــي ســبــتــمــبــر/ 
ــرة مــســتــمــرة  ــيـ ــوتـ ــلـــول املــــاضــــي. والـ أيـ
»استقالة  مــوجــة  مــا يمثل  وتــتــســارع 
»هجرة  بأنها  وصفها  يمكن  كــبــرى« 
جــمــاعــيــة لــلــعــمــل، إلشـــبـــاع الــرغــبــات 
يشير  والعمل«.  الحياة  في  القصوى 
تقرير نشره موقع »بغ ثينك« إلى أن 
تعّبر  ال  الكبرى«  »االستقالة  تسمية 
عن مضمون اللحظة، ويكتب: »رغم أن 
االلتفاف الكبير يشير إلى اضطرابات 
ــــى أصـــحـــاب  ــًا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ خـــصـــوصـ
بــعــض املـــصـــالـــح. لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
العمال، هناك تفاؤل بأن هناك شيئًا 
ــوادث الــتــســريــحــات  ــ أفـــضـــل. وبـــعـــد حــ
والتعامل مــع قيود وبــاء كــورونــا في 
الــعــامــن األخـــيـــريـــن، لـــن يــقــبــلــوا بــأقــل 
مـــن األفــــضــــل«. ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن 
تــرك وظائفهم  األميركين دأبــوا على 
فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــن هــــذه الــوتــيــرة 
تباطأت في الثمانينيات بسبب تعثر 
يقّيدون  جعلهم  ما  الشرائية،  قوتهم 
أنــفــســهــم بــوظــائــفــهــم لــلــحــصــول على 
رعاية صحية ميسورة الكلفة، وشبكة 
أمــان مــالــي. مــن هنا يــرى محللون أن 
الكبرى هي عودة لظهور  »االستقالة 
ــن يـــدركـــون  ــذيـ الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــن الـ
قيمة سحر الباد في توفير الفرص، 
متساوية،  تعويضات  عن  ويبحثون 
بــــعــــدمــــا واجــــــهــــــوا ســـــنـــــوات مـــــن قــلــة 
احتماالت تغيير الوظائف أو االنتقال 
إلــــى دولــــة أخـــــرى، أو إنـــشـــاء شــركــات 
»جائحة  أن  التقرير  ويـــرى  جــديــدة«. 

ــيـــن  ــركـ ــيـ ــلـــبـــت حــــيــــاة األمـ كــــــورونــــــا قـ
ــقـــب بـــســـبـــب إجـــــــــراءات  ــلـــى عـ رأســـــــًا عـ
لتدابير تسريح،  اإلغــاق، وعرضتهم 
بـــدوام كامل  إلــى مــدرســن  وحولتهم 
ألوالدهم. وأولئك الذين حالفهم الحظ 
يكافحون  على وظائفهم  الحفاظ  في 
حــالــيــًا لــلــتــكــيــف مـــع الـــتـــحـــوالت الــتــي 
ـــد 

ّ
ــك ول ــل ذلـ شــهــدتــهــا مــصــالــحــهــم. وكـ

ــــصــــت رفـــاهـــيـــة 
ّ
ــل ــة قــ ــلــ ــائــ ــًا هــ ــغــــوطــ ضــ

الناس«.
وتــشــهــد الـــهـــجـــرات الـــكـــبـــرى املــصــالــح 
الـــــتـــــي اهــــــتــــــزت خــــــــال الـــــــوبـــــــاء مــثــل 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة والــرعــايــة الصحية 
علمًا  الغذائية،  والخدمات  والضيافة 
ــواد  أن خـــدمـــات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة واملــ
عالية  دوران  معدالت  تشهد  الغذائية 
دائمًا، في حن ترتبط مشاكل الرعاية 
ــقـــص الـــدعـــم.  ــــاق ونـ ــــاإلرهـ الــصــحــيــة بـ
ويورد التقرير أن األميركين يدركون 
بعد مرحلة وباء كورونا خطورة رهان 
االحــتــفــاظ بوظائفهم مــن أجــل األمــان 
املالي، وينقل عن استطاع أجراه على 
اآلن  »الــعــامــلــن  أن  إن«  »لينكد  مــوقــع 
يــمــنــحــون أولـــويـــة لــلــمــرونــة والـــتـــوازن 
بــن الــعــمــل والــحــيــاة وتــحــقــيــق فــوائــد 
ــن الــــــــرواتــــــــب«. لـــكـــن أســــتــــاذة  ــ أكــــثــــر مـ
السلوك التنظيمي مارثا مازنيفسكي 
يــســتــطــيــع  »ال  أحـــــــدًا  أن  ــلـــى  عـ تــــشــــدد 
االستقالة إال إذا امتلك خيارًا، والدرس 
املستفاد من هذه اللحظة في التاريخ 
ــقـــررون االســتــقــالــة ألنــهــم  أن الـــنـــاس يـ
يــريــدون اغــتــنــام اللحظة، والــعــمــل من 
أجل شيء أفضل لهم. والجيد املتوفر 

بات غير كاٍف«.
)كمال حنا(

أميركا: ماليين إلى »االستقالة 
الكبرى« بحثًا عن األفضل

زهير هواري

العمرية،  الــفــئــات  الــطــور املستجد مــن وبـــاء كــورونــا كــل  تــأثــيــر  يشمل 
أكانت في  املتمدرسة، ســواء  واألعمار  القطاع  في  العاملني  وخصوصًا 
صفوف الحضانات أو حتى ما بعد املرحلة الجامعية، أي طالب درجات 
ويضغط  حركتهم،  يشل  الذين  بالباحثني  ناهيك  والــدكــتــوراه،  املاستر 

عليهم بأشكال متعددة.  
لكن املضاعفات واألضرار ال تتوزع بعدالة على أبناء البشر. فاملعروف 
على  بعدالة  اللقاحات  بتوزيع  الــوعــود  حــول  أطلقت  التي  ــاءات  االدعــ أن 
الــدول  الفقيرة من جانب  الــدول  بــأســره، بما فيه  الكوكب  جميع سكان 

الغنية، ذهبت أدراج الرياح. 
ومن املعلوم أن فرض ضرائب على الشركات العمالقة واملصارف العابرة 
العالم  ســكــان  لتحصني  األمــــوال  لتوفير  كـــاٍف  مقبولة  بنسبة  لــلــحــدود 
الدول  ليست فقط  بينها  الدخل، ومن  املحدودة  البلدان  فغالبية  بأسره. 
األفريقية واآلسيوية وأميركا الالتينية، ومن ضمن هذه الفئة العديد من 
لغ عن الكثير من اإلصابات بالفيروس لقصور في  بِّ

ُ
الدول العربية، لم ت

هياكل إداراتها الصحية. بل أن بعضها أنكر وجود الفيروس على أرضه 
. وما دام ينكر وجوده، فمن البديهي أن يثير ذلك شكوك املنظمات 

ً
أصال

والهيئات الصحية بشأن تقديم الخدمات الصحية والتأهب للمواجهة. ما 
قاد إلى افتقارها القرار السياسي واالجتماعي باعتماد تحرك استباقي، 

رغم تكرار النداءات والدعوات وإبداء االستعداد للمساعدة. 
أزمة فيروس كورونا بتحوراته، وآخرها »أوميكرون« بتوسع مداه على 
الكوكب، تؤكد أن التأهب ملواجهته أمر حاسم على مصير البشرية في 
ظل العوملة القائمة. من خالل ضرورة اعتماد العديد من السيناريوهات 
الة، التي تضع  املختلفة والتي تصب في إطار الهدف العام باملكافحة الفعَّ
في االعتبار أن انتشاره سيحدث على شكل موجات متالحقة ال يفصل 
 يحدث بني واحدة 

ً
بني الواحدة والثانية سوى وقت قصير، بل إن تداخال

وأخرى. أي أن عملية التصدي له يجب أن تكون دورية وشبه دائمة. وإنه 
أن تشرع  املــوجــات بعد،  هــذه  لم تتضرر من  التي  البلدان  يتوجب على 
في تأمني مقومات االستعداد من خالل وضع خطط لالستجابة. وفي 
العام،  الصعيد  على  الــوبــاء  بمخاطر  الوعي  رفــع مستوى  منها  املقدمة 
وإشراك كل القطاعات في مهمة تعميم ثقافة الوقاية من مخاطره، وإعداد 
رة وأجهزة األوكسيجني واللقاحات.  الكوادر البشرية، وكذلك توفير األسِّ
»التكيف« ممكنة بمجرد  أن يجعل عملية  التوجه من شأنه  هــذا  مثل 
أدنــى حــد ممكن.  إلــى  السلبية  تأثيراتها  األزمـــة، ويقلص مــن  حــدوث 
ويــمــكــن أن تتضمن الــخــطــة اســتــحــداث بـــروتـــوكـــوالت تــضــم املــــدارس 
التعليمية عندما يتطلب األمر،  والجامعات، وفرض إغالق املؤسسات 

وتوفير التعلم عن ُبعد، وغير ذلك. 
)باحث وأكاديمي(

تفشي الوباء والعدالة 
المفقودة

أكاديميا

الذين  أشخاص   107 الـ  أصل  من  شخصًا   23 عن  يقل  ال  ما  بحق  صدر 
أُعدموا في مصر حكم باإلعدام في حاالت تتعلق بالعنف السياسي، 
من  وغيرها  قسرية  »اعترافات«  شابتها  الجور  بالغة  محاكمات  إثر 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ومن ضمنها التعذيب، وحاالت 
أعقاب  في  مصر  في  اإلعــدام  عمليات  وارتفعت  القسري.  اإلخفاء 
بسجناء  صلة  له  الماضي  أيلول  سبتمبر/  شهر  في  وقع  أمني  حادث 

ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في سجن العقرب.

تعذيب وإخفاء قسري

تدعو منظمات دولية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )غوانلويجي غويرسيا/ فرانس برس(

في أحد مستشفيات دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

Saturday 29 January 2022 Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)Getty /أولوية للمرونة بين العمل والحياة بعد كورونا )براندون بيل

وقع ضحية شبكات االتجار بالبشر )فتحي نصري/ فرانس برس(
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مصّورون عراقيون يبرزون معالم بلدهم

تحريك الملف اإلعالمي في تونس

كربالء ـ علي لفتة سعيد

إلى جانب عملهم في التصوير الصحافي، 
ــن املــــصــــوريــــن الـــعـــراقـــيـــن  ــ يــــقــــوم عــــــدد مـ
ــبـــاد، على  فـــي مــديــنــة كـــربـــاء جــنــوبــي الـ
العراق  معالم  توثيق  مهمته  كامل  فريق 
الـــحـــضـــاريـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة والــجــغــرافــيــة 
ــة  ــقـ ــريـ ــل وطـ ــكـ ونـــقـــلـــهـــا إلـــــــى الــــعــــالــــم بـــشـ
احـــتـــرافـــيـــة، ضــمــن عــمــل تــطــوعــي، يــهــدف 
لــســد الــنــقــص الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي هــذا 
اإلطار، وبما يمكنه من مساعدة السياحة 

الداخلية والخارجية على االنتعاش.
الفكرة التي تحولت إلى مشروع تصوير 
ضخم يشمل أغــلــب مــدن الــعــراق وبــآالف 
الصور الجميلة وعشرات املعارض الفنية، 
لــم تــعــد تقتصر عــلــى الــتــصــويــر فــقــط، إذ 
إن أعـــضـــاء الــفــريــق يــتــجــهــون إلـــى تعليم 
الشبان.  مهارات  وتنمية  التصوير  حرفة 
38 معرضًا في  اآلن  لغاية  الــفــريــق  وأقـــام 
ــة وكـــذلـــك  ــيـ ــراقـ ــعـ ــافـــظـــات الـ مــخــتــلــف املـــحـ
الدول العربية واألوروبية، وحصلوا على 
العديد من الجوائز، وفقًا ملا يقوله رئيس 
»العربي  الفريق، املصور فاضل املياحي، لـ

الجديد«.
الصحافي  »عملنا  أن  املــيــاحــي  ويضيف 
والتوثيقي، جعلنا نفكر بتأسيس الفريق، 
إذ وجدنا نقصًا كبيًرا في الدعم التوثيقي 
للمعالم األثرية والسياحية والتراثية، ألن 
 ما هو موجود عبارة عن صوٍر قديمٍة 

ّ
كل

أو سيئة وصغيرة ال تلّبي طموح التحّول 
ــي واإلبـــداعـــي الـــذي يشهده الــعــراق«. 

ّ
الــفــن

ــا الـــفـــريـــق عـــــام 2013  ــنــ ويــــوضــــح »أّســــســ
مختلفًا  مــعــرضــًا   38 اآلن  لــغــايــة  وأقــمــنــا 
فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق واملـــدن العراقية، 
ــارج الـــعـــراق كــلــبــنــان والــســويــد  وكـــذلـــك خــ
وفرنسا وإيران وغيرها«. ويؤكد املياحي 
التصوير  الفريق ومن أجل إشاعة فن  أن 
أخـــذ عــلــى عــاتــقــه تــطــويــر املـــهـــارات لــهــواة 
التصوير فضا عن إقامة الورش العديدة 
للمصورين الشباب في كيفية التعامل مع 
الكاميرا وزوايا التقاطها وأهمية األماكن 
بالتعاون  يتم  وهــو  تصويرها  يتم  التي 
ــع املــــؤســــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات الــخــاصــة  مــ

بالتصوير الفوتوغرافي.

منوعات
اخترق قراصنة بعض القنوات أخبار

التلفزيونية واإلذاعية اإليرانية 
الرسمية لثواٍن، ونشروا 

خاللها صوًرا لقائَدي منظمة 
»مجاهدي خلق« اإليرانية 

المعارضة. وتضمنت الرسالة التي 
بثها المخترقون شعارات ضد 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة 
لالتصال السمعي البصري )الهايكا( 

ومنظمة »المادة 19« ـ مكتب 
تونس دليًال للصحافيين التونسيين 

حول المعالجة الصحافية لخطابات 
الكراهية في وسائل اإلعالم 

السمعية البصرية، في ظّل تنامي 
الخطاب فيها.

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها 
 Nantes Révoltée ستغلق منصة

اإلعالمية التي يديرها ناشطون 
وموقعًا إسالميًا يتعارض محتواه 

مع »القيم الوطنية«، في 
سلسلة خطواتها األخيرة التي قال 

حقوقيون ومحامون إنها تنتهك 
الحريات.

قضت محكمة في أوزبكستان 
بسجن المدون المسلم المعروف 

بانتقاده للحكومة فضيل 
هوجا عارف هوجاييف، سبع 

سنوات ونصفًا بسبب مشاركته 
لمنشور على فيسبوك، قائلًة إّن 
المنشور »أظهر أنه ينشر األصولية 

الدينية«.

من جهته، يقول املصور الصحافي ذياب 
ــزاعـــي إن الـــفـــريـــق أخــــذ عـــلـــى عــاتــقــه  الـــخـ
تـــصـــويـــر كــــل مــــا لــــه عــــاقــــة بـــالـــحـــضـــارة 
واآلثــــــــار املــــوزعــــة عـــلـــى مـــســـاحـــة األرض 

العراقية.
يجوب  سنوات  ومنذ  »الفريق  ويضيف: 
املدن العراقية واألماكن األثرية املشهورة 

وغير املشهورة، املكتشفة وغير املكتشفة، 
وتكاليفها  صعوبتها  رغــم  املهمة  وهــذه 
بها  نقوم  إعامية  ترافقها حملة  املالية، 
مــن خـــال مــؤســســاتــنــا الــتــي نــعــمــل فيها 
وكـــذلـــك الــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
املدني بإقامة الورش واملعارض الفرعية 
وكــذلــك إقــامــة املــحــاضــرات ألعــضــاء هــذه 

واملــواقــع  بالسياحة  للتعريف  املنظمات 
ــق 

ّ
 »الــفــريــق وث

ّ
ــة«، مــشــيــًرا إلـــى أن ــاريـ اآلثـ

حتى اآلن مواقع مختلفة في 11 محافظة 
بما فيها محافظات في إقليم كردستان، 
بما يصل الــى أكــثــر مــن 10 آالف صــورة. 
ــــــق أكـــثـــر مــــن 190 مـــوقـــعـــًا أثـــريـــًا 

ّ
كـــمـــا وث

وتراثيًا وعادات وتقاليد شعبية موروثة 
 بعض الصور 

ّ
داخــل الــعــراق«. ويــؤكــد أن

ــائـــل اإلعــــام  ــاّدة فـــي وسـ ــ ــى مــ تـــحـــّولـــت الــ
ــار.  ــتـــشـ ــة االنـ ــعــ الـــعـــربـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة واســ
يقتصر  ال  الــفــريــق  أن  الـــخـــزاعـــي  ويـــذكـــر 
الفتوغرافية فحسب،  عمله على الصورة 
بـــل يـــقـــوم بـــإنـــتـــاج أفـــــام فـــي الــكــثــيــر مــن 
الــعــراق ســواء  الــتــي يشهدها  املــنــاســبــات 
في  كما  وتوعية  إرشــاديــة  أو  فنية  منها 
جائحة كورونا، وكذلك أفام عن املعارك 
ــقــــوات األمــنــيــة  الـــتـــي كـــانـــت تـــــدور بـــن الــ

والعناصر اإلرهابية.
بـــــــدوره، يــتــحــدث عــضــو الـــفـــريـــق حكمت 
 »الــفــريــق 

ّ
 إن

ً
قــائــا الــعــيــاشــي عــن عملهم، 

يعمل بشكٍل خاص وال توجد جهة تدعمه، 
بـــل إن شــــراء الــكــامــيــرات الــحــديــثــة يــكــون 
عــلــى حــســاب أعــضــاء الــفــريــق، واملــعــارض 
الــتــي أقــمــنــاهــا ســـواء بــشــكــٍل شخصي أو 
بالتعاون مع الجهات املنظمة فإن العمل 
ه يتم صرفه من الجيب الخاص رغم أن 

ّ
كل

الــفــريــق حــصــل عــلــى جــوائــز عــاملــيــة تعود 
بالخصوص  كــربــاء  مــحــافــظــة  إلـــى  كلها 

والعراق بشكل عام«.
ــــل عـــلـــيـــهـــا  ــــي حـــــصـ ــتــ ــ وعـــــــــن الــــــجــــــوائــــــز الــ
الــفــريــق، يــقــول »حصلنا عــلــى جــوائــز في 
األول  واملــركــزيــن  الــدولــي  السفير  مسابقة 
التقديرية في مسابقة  والثالث والجائزة 
 
ً
ومـــهـــرجـــان حــبــيــب الـــلـــه الــــدولــــي، إضـــافـــة
ــلـــى الـــجـــائـــزتـــن  ــــى حــــصــــول الـــفـــريـــق عـ إلــ
األولــــى والــثــانــيــة فــي مــســابــقــة الــحــضــارة 
أقامتها ويكيبيديا برعاية  التي  والتراث 
السفارة األميركية، وحصول الفريق على 
مسابقة  فــي  والثالثة  الثانية  الجائزتن 
ملّبون التي أقامها املركز العاملي للثقافة 
والــفــنــون إضــافــة الــى توثيق صــورنــا في 
الجزء الثالث من كتاب )من العراق( والذي 
جسد الدمار الحاصل في مدينة املوصل 

بعد تحريرها«.

الفريق وثّق مواقع 
مختلفة بأكثر 

من 10 آالف صورة

إدارة الملف اإلعالمي 
من الصالحيات المباشرة 

للرئيس التونسي

تونس ـ العربي الجديد

عــاد تحريك ملف اإلعــام التونسي بعدما 
ــقــــًا ألشـــــهـــــر. فــــحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ  عــ

ّ
ظـــــــل

اإلعامية،  والتعددية  اإلعامي  واالنفتاح 
وهــــي الـــعـــنـــاويـــن الــــبــــارزة لــنــجــاح الـــثـــورة 
ــا بــعــد  ــ ــة مــ ــاســ ــكــ ــتــ ــت انــ ــ ــرفـ ــ ــة، عـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
قـــــــرارات الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
االســتــثــنــائــيــة يـــوم 25 تــمــوز/يــولــيــو 2021 
وإقالة  البرملان  عمل  تجميد  في  واملتمثلة 
حـــكـــومـــة هــــشــــام املـــشـــيـــشـــي واالســـتـــئـــثـــار 
بـــالـــســـلـــطـــتـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. 
التضييقات  االنتكاسة تجسمت في حجم 
واالعتداءات التي مورست على اإلعامين 
الــتــونــســيــن وشــجــبــتــهــا الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
العامة  والجامعة  التونسين  للصحافين 
مثل  الدولية  املنظمات  من  وعديد  لإلعام 
)الفيج(  للصحافين  الدولية  الكنفدرالية 
ــلـــون بـــا حـــــــدود«. كــذلــك  و»مــنــظــمــة مـــراسـ
ــــي الـــتـــعـــاطـــي  ــــي الـــضـــبـــابـــيـــة فـ تـــجـــســـمـــت فـ
ــي. فــقــد عـــانـــت الــهــيــاكــل  مـــع املـــلـــف اإلعــــامــ
النقابية والصحافين، وفقًا لتعبير نقيب 
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، مــحــمــد يــاســن 
ــيــــاب مـــخـــاطـــب رســمــي  الــــجــــاصــــي، مــــن غــ
ــدارس املـــلـــفـــات  ــ ــتـ ــ ــل مـــعـــه لـ ــتــــواصــ يـــمـــكـــن الــ
ــل رفـــض  ــ ــي ظـ ــ ــلـــتـــهـــا، فـ اإلعــــامــــيــــة وحـــلـــحـ
الرئيس التونسي تعين مستشار إعامي 
أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
العادة  ومن يتولى هذه الخطة يتولى في 
زاد  ومما  النقابية.  الهياكل  مــع  التفاوض 
الطن بلة، غياب مستشار إعامي لرئيسة 
الحكومة التونسية يمكن التواصل معه من 
قبل الصحافين، األمر الذي جعل الهياكل 
حلقة  فــي  يـــدورون  والصحافين  النقابية 
لحلحلة  يتوجهون  ملن  يعلمون  ال  مفرغة، 

املشاكل التي تعترض عملهم.
هـــــذه املـــعـــطـــيـــات عـــرفـــت تـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة 

هــذا األســبــوع، إذ شرعت رئيسة الحكومة 
الــتــونــســيــة نـــجـــاء بـــــودن فـــي ســلــســلــة من 
ــراف الفاعلة فــي املشهد  الــلــقــاءات مــع األطــ
اإلعــــامــــي الـــتـــونـــســـي، فــاســتــقــبــلــت نــقــيــب 
الــتــونــســيــن ورئـــيـــس الهيئة  الــصــحــافــيــن 
العليا املستقلة لاتصال السمعي البصري 
)الـــهـــايـــكـــا( ومـــمـــثـــلـــن لـــنـــقـــابـــات أصـــحـــاب 
الخاصة  والتلفزيونات  الخاصة  اإلذاعــات 
ولـــقـــاء مـــع جــمــعــيــة مـــديـــري الــصــحــف. مما 
يوحي بأن رئاسة الحكومة التونسية هي 

املــلــف اإلعــامــي بعد 6  إدارة  مــن سيتولى 
قيس  التونسي  الرئيس  قـــرارات  من  أشهر 
ســـعـــيـــد، وأنــــهــــا مــــن ســـيـــفـــاوض األطـــــــراف 
العالقة.  للمشاكل   

ّ
حــل فيه إليجاد  الفاعلة 

ــم تــلــك املــلــفــات الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة  ــ وأهـ
الــصــعــبــة لــبــعــض الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع، 
ــة املــالــيــة الــحــادة الــتــي تعاني منها  واألزمــ
اإلذاعـــــات والــتــلــفــزيــونــات الــخــاصــة وكــذلــك 
التعجيل  إليها  ُيضاف  الورقية،  الصحافة 
مــؤســســتــي  عــلــى  َول 

ُ
أ مـــســـؤولـــن  بــتــعــيــن 

اإلذاعة والتلفزة وهما من أكبر املؤسسات 
يــعــانــيــان من  الــلــذيــن  التونسية  اإلعــامــيــة 
منهما،  كل  لتسيير  رسمي  مسؤول  غياب 
الـــتـــســـيـــيـــر اآلن  ــان  ــيـ ــولـ ــتـ يـ مــــن  أن  ــة  خــــاصــ

معينان بصفة وقتية.
ــًا مــــن داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة أكــــدت  ــ ــرافـ ــ لـــكـــن أطـ
ــديـــد« أن مـــن يــتــولــى اآلن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
اإلشــــــراف عــلــى املـــلـــف اإلعـــامـــي هـــو وزيـــر 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة مــالــك الـــزاهـــي الـــذي 
الــتــفــاوض في  فــي عملية  بــرز بشكل كبير 
الـــذي شنه العاملون في  اإلضـــراب األخــيــر 
ــو ما  الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــتــونــســي، وهــ
اعتبر إقرارًا ضمنيًا بأن ملف إدارة اإلعام 
أصبح من صاحيات هذا الوزير املقرب من 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
ــقـــابـــل، تــــرى أطــــــراف أخـــــرى مــتــابــعــة  فـــي املـ
امللف  إدارة  أن  التونسي  اإلعــامــي  للشأن 
اإلعامي من الصاحيات املباشرة للرئيس 
مالك  تكليف   

ّ
وأن ســعــيــد  قــيــس  الــتــونــســي 

الـــزاهـــي املــقــرب لــه وملـــديـــرة ديـــوانـــه بــــإدارة 
أن  الحقيقة، خاصة  لهذه  تأكيد  امللف  هذا 
رئيسة الحكومة التونسية نجاء بودن ال 
وأن  امللف  إدارة  فــي  لها  فعلية  صاحيات 
ــا يــكــاد يــكــون بــرتــوكــولــيــًا ال غــيــر، إذ  دورهــ
في  الحقيقية  الــقــرار  تمتلك سلطة  ال  إنها 
هــذا املــلــف أو غــيــره دون الــرجــوع مباشرة 

إلى الرئيس قيس سعيد.
مــن  ــــي  ــــامــ اإلعــ املــــلــــف  إدارة  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ ويـ
الـــشـــواغـــل الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي قـــصـــر قـــرطـــاج 
ــن املــنــتــظــر  ــ مـــقـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، ومـ
أن يــعــرف تــغــيــيــرات كــبــرى فــي األســابــيــع 
املــقــبــلــة، خــصــوصــًا بــعــد أن أعــلــنــت نــاديــة 
عــكــاشــة مـــديـــرة الــــديــــوان الـــرئـــاســـي الــتــي 
ــرأة الــقــويــة« فــي قــصــر قــرطــاج  ــ تعتبر »املـ
ــنـــن املـــاضـــي اســتــقــالــتــهــا عبر  مـــســـاء االثـ
أمام  الباب مجددًا  »فيسبوك«، مما يفتح 

تغييرات في إدارة هذا امللف.

نقص في الدعم التوثيقي للمعالم األثرية والسياحية والتراثية )علي نجفي/فرانس برس(

ملفات إعالمية عالقة بينها األزمة المالية في القطاع )ياسين قايدي/ األناضول(

أسس مصّورون صحافيون من كربالء فريقًا لتصوير معالم العراق وإبرازها، بهدف توثيقها ونقلها باحترافيّة إلى العالم، كما إحياء 
السياحة الداخلية والخارجيّة
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في رحالت استثنائيةالفخامة والترفيه

20

دليلك السياحي للرحالت الفاخرة

أجمل المقاهي

أغلى الجزر

أفضل الفنادق

أرقى المطاعم

الكثير من الناس يبحثون عن الفخامة والعيش بترف. الكثيرون يحلمون بحياة 
تشبه تلك التي يعيشها املليارديرات، كأن يقضوا جل وقتهم متنقلني من جزيرة 
، أو أن يسعوا إلى زيارة املطاعم الفاخرة الحاصلة على نجمات 

ً
إلى أخرى مثال

االستثنائي  الطهو  بــل الكتشاف ســر  وحــســب،  للتذوق  ليس  الــثــالث،  ميشالن 
والفريد. الكثيرون أيضًا يريدون تقليد املشاهير في مالبسهم أو أنواع السيارات 

التي يمتلكونها، أو أسلوب حياتهم اليومية، وحتى في رحالتهم السياحية.
الطبقة  أو كنتم مــن  املــشــاهــيــر واألغــنــيــاء،  تــجــربــة حــيــاة  فـــإن كنتم مــن محبي 
الجزر  مــن  أمــاكــن خالبة  الختيار  تساعدكم  أدوات  تملكون  ال  ولكن  امليسورة 
النائية الغريبة إلى الفنادق الساحرة أو املنتجعات االستثنائية، ننصحكم بقراءة 

دليلكم السياحي لألماكن الفاخرة...

من منا ال يحب املقاهي؟ قائمة بأرقى املقاهي حول العالم قد تساعدك في االستمتاع 
 VOGUE Café بتجربة فريدة. فعلى سبيل املثال، منذ افتتاحه في يوليو 2003، حقق
في موسكو نجاحًا ملحوظًا حيث تمكن من مزج العادات األوروبية والروسية في تقديم 
املشروبات الساخنة،. مع تصميم داخلي وأوان زجاجية كريستالية، يمكنك احتساء 
قهوتك الفرنسية مع إضافة نكهات وتوابل روسية، بسعر ال يقل عن 90 دوالرًا. في 
سنغافورة، قد تحتسي كوبا من الشاي مطليا بالذهب، أو فنجانا من القهوة مع قشرة 
ذهبية، تمنحك شعور بالفخامة. يعتبر مقهى Oriole من أشهر املقاهي وأغالها حول 
العالم. تبدأ األسعار من 70 دوالرًا، وترتفع إلى 800 دوالر. جماله الداخلي، مع األلواح 

الخشبية واألضواء الخافتة، تعطيك مزيدًا من الراحة والهدوء.

األماكن  الذين يحبون تجنب  بني  إذا كنت من 
ــارة  ــزيــ ــة، نــنــصــحــكــم بــ ــ ــمـ ــ ــــزدحـ ــيـــة املـ ــيـــاحـ الـــسـ
العالم.  الجزر حــول  وأرقــى  أغلى  مجموعة من 
وتقدم  جزيرة فريغيت في السيشيل، مزيجًا 
رائعًا للخصوصية والترفيه. فهي مكان يجمع 
إلى  إضــافــة  املائية، تحتوي  الــريــاضــات  محبي 
منتجعات فاخرة، نحو سبعة شواطئ جميلة، 
تــصــل الــتــكــالــيــف فــي الــلــيــلــة الـــواحـــدة إلـــى نحو 
»موستيك«  جزيرة  تعرف  فيما  دوالر.   3500
تتمتع  األرض.  على  جنة  بأنها  الكاربيان،  في 
بإطالالت مائية خالبة وفيالت خاصة فاخرة 
الــى 2500 دوالر  اإلقــامــة  تكاليف  حيث تصل 
في الليلة الواحدة. كما تعد جزيرة الكاكاو في 
فوق  والبقاء  والــفــرح،  للترف  نموذجًا  املالديف 
املــيــاه الــفــيــروزيــة تنعكس على أســعــار اإلقــامــة 

التي تبدأ من 750 دوالرًا يوميًا.  

قد يحتار السائح في كيفية اختيار الفندق املناسب. بالتأكيد فإن هذه العملية تعتمد على نوعية الرحلة. يعد فندق 
املامونية في مراكش املغربية، نموذجًا للفخامة والترفيه. استوحى صانع األفالم ألفرد هيتشكوك الكثير من زينة 
الفندق لتصوير أفالمه نظرًا ملا يحتويه من نماذج معمارية فريدة. جمال هذا الفندق، انعكس على أسعاره، إذ يصل 
سعر اإلقامة الليلية إلى 600 دوالر. ويعتبر فندق »ليوا وايلدورنيس« في كينيا خيارًا رائعًا لتمضية إجازة مليئة 
باألنشطة. يمتد الفندق في قلب الغابات، حيث رحالت السفاري املتنوعة. يقدم الفندق العديد من األنشطة الترفيهية 
بما في ذلك التدريب على ركوب األحصنة، الطيران فوق جبال كينيا، واصطياد الحيوانات. هذه الباقة من األنشطة 

الترفيهية ترفع سعر اإلقامة إلى 1400 دوالر في الليلة الواحدة.

محبو االستمتاع بالوجبات الغريبة، وخوض تجربة استثنائية خالل تناول الطعام، ننصحكم بزيارة هذه املطاعم، التي 
يعد الوصول إليها بمثابة رحلة سياحية. في جزر املالديف، قد تكون تجربة تناول العشاء في أول مطعم تحت املاء، 
فكرة جديدة ومثيرة. يقع مطعم إيثا في جزيرة رانجالي في جزر املالديف، يستمتع الزائر بتناول قائمة من املأكوالت 
البحرية على عمق خمسة أمتار تحت املحيط الهندي مع إطالالت بانورامية، وهو ما يرفع سعر الوجبة إلى 320 دوالرًا.

إلى اليابان، سيكون مطعم كيتشو أراشيياما في استقبالكم، لتناول وجبات تقليدية يابانية يعود تاريخها ملئات السنني. 
يقدم املطعم قائمة لتذوق عشرة أطباق فقط، تصل تكلفتها إلى ما يقارب 570 دوالرًا. يشتهر املطعم بزخارفه الجميلة. 
تم تصميم املطعم على طراز منزل ياباني قديم، مع حصائر من التاتامي وطاوالت منخفضة تطل على الحدائق الجميلة.
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ســيــكــون الــفــيــلــم كــألــف لــيــلــة ولــيــلــة: قصص 
ــٌد لــرحــات هذا  كــثــيــرة، وبــلــدان كــثــيــرة، ورصـ
ى 

ّ
الفنان منذ والدته في محافظة ميسان، حت

سفره إلى بغداد، ودراسته في »كلية الفنون«، 
وإقــامــتــه فــي بــيــروت، فــي نهاية سبعينيات 
القرن الـ20، وعيشه الحرب األهلية اللبنانية، 
الفلسطينية«،  التحرير  »منظمة  مع  وعمله 
ثــم إقــامــتــه فــي ســوريــة وقــبــرص والــنــرويــج، 
فــي بريطانيا. ال يقتصر  اســتــقــراره  وأخــيــرًا 
الفيلم على تجربته في الرسم، وهذه مهنته 

 جـــزء فيه 
ّ

ــه ســيــكــون أجــــــزاًء، كـــل
ّ
كــفــنــان، لــكــن

له: مشروع معرض، مشروع  ُمحّدد بتجربة 
مــنــجــز ثــقــافــي، إلــــخ. وأجـــــزاء أخــــرى يــتــحــّدث 

فيها عن املنفى وتداعياته.

¶ ملاذا اخترت يوسف الناصر موضوعًا لفيلمك؟
يوسف الناصر فنان من جيل السبعينيات 
املاضية. ناقٌد ومحترف في إعداد املشاريع 
له أسلوب  إبداعية كبيرة.  الثقافية، وطاقة 
ــه. يـــرصـــد الــفــيــلــم لــوحــاتــه  ــمـ مــمــّيــز فـــي رسـ

بغداد ـ عالء المفرجي

جمال أمن هو فنان عراقي أخرج 
الــكــثــيــر مــــن األفـــــــام الـــوثـــائـــقـــّيـــة 
والــدعــائــّيــة وعــمــل فــي اإلعــانــات 
مثل  عــديــدة،  أفـــام  فــي  ــل 

ّ
ومــث التلفزيونّية 

توفيق  محمد  للمخرج  األضــــواء«  »صــائــد 
ــرًا، يــعــود جــمــال أمـــن إلــى  ــيـ عـــام 2003. أخـ
 هذه املرة وراء الكاميرا، 

ْ
أعماله الفنية، لكن

والشاعر  الرّسام  عن  وثائقيًا  فيلمًا  ُمنجزًا 
الناصر.  لــنــدن، يوسف  فــي  قيم 

ُ
امل الــعــراقــي، 

آخـــر عــمــل لــه كممثل كـــان مــع املــخــرج عــدي 
مانع، في »وراء الباب«. عن موضوع فيلمه 
الجديد، تحّدث أمن إلى »العربي الجديد«:

¶ ماذا عن فيلمك الجديد هذا؟
الوثائقي الجديد يتحّدث عن مسيرة نصف 
واملهجر  والغربة  والسياسة  الرسم  من  قــرن 
واملنافي والنجاح والخذالن واألمل واليأس. 
يــرصــد هـــذه األشـــيـــاء املــتــنــاقــضــة واملــتــوافــقــة 
واملــتــمــاثــلــة، مــن خـــال ســيــرة فــنــان أكــاديــمــّي 
محترف، وكاتب وناقد فني، يوسف الناصر. 

بُني الخان عام 1885 
واستمر العمل به حتى 

عام 1899

الفيلم سفرٌ من 
أسفار اإلبداع والخذالن 

واألمل واليأس

نشأت في بيئة محافظة 
لم تكن فيها فكرة دخول 

الفن واردة

2223
منوعات

صعيد  على  ومنجزاته،  الفنية  ومشاريعه 
ــــورة أيــــضــــًا. عــمــل  الـــلـــوحـــة والـــكـــلـــمـــة والـــــصـ
تشبه  ال  تجربة  ــهــا 

ّ
إن كثيرة.  لبرامج  ُمــعــّدًا 

ها ممزوجة بمسيرة أكثر 
ّ
تجارب غيره، ألن

مـــن 40 عــامــًا مـــن تـــاريـــخ الـــعـــراق املــعــاصــر، 
ــــروب عـــدٍد  والـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي لــلــعــراق، وهـ
الشتات.  إلــى دول  الــعــراق  في 

ّ
كبيٍر مــن مثق

باإلضافة إلى التحّوالت الكبيرة في مسيرة 
الفنانن  العراقي، خاصة تجارب  التشكيل 

التشكيلين العراقين في املنفى.

 هذا الزمن؟ 
ّ

¶ ملاذا استغرق العمل على الفيلم كل
املعروف أّن مّدته تتجاوز 90 دقيقة.

الحّد، نظرًا  إلى هذا   
ً
الفيلم طويا سيكون 

ــد أحـــداثـــًا كــثــيــرة مـــن خــال  ــ ــــي أرصـ ـ
ّ
إلــــى أن

الناصر.  يوسف  أي  املــحــوريــة،  الشخصية 
سأتطّرق إلى شؤون كثيرة، سياسية وفنية 
ــــداع  وفـــكـــريـــة. الــفــيــلــم ســـفـــٌر مـــن أســـفـــار اإلبـ
مواد  واليأس، ويتضّمن  واألمــل  والخذالن 
أرشيفية كثيرة، تدعم الفكرة الرئيسية، ما 
شاهد. 

ُ
امل على  وُيسر  بساسة  يمّر  يجعله 
سأجعل معالجة الصورة تشويقية.

األفـــــام الــتــي تــتــنــاول ســيــرة فــنــان بحجم 
ــنــــاصــــر، ومـــــا رافــــــق حـــيـــاتـــه مــن  يـــوســـف الــ
رة جدًا 

ّ
أحــداٍث وإبــداع، تكون مشّوقة ومؤث

شاهد، وهذا أسعى إليه في الفيلم. أنا ال 
ُ
بامل

حّدده، والتنّوع 
ُ
أحــّدد الزمن، بل األحــداث ت

في التناول واملعالجة ُيحّدد إيقاعه وزمنه.
 تــكــون مــّدتــه بــحــدود 90 دقــيــقــة، 

ْ
ـــع أن

ّ
أتـــوق

ي متأكٌد من 
ّ
لكن  .

ّ
أقــل أو  أكثر  وربما يكون 

ه يحتوى 
ّ
ه سيكون مختلفًا وُمشّوقًا، ألن

ّ
أن

عــلــى وثـــائـــق ُمــهــّمــة جــــدًا وخـــاصـــة، فـــي ما 
يــخــّص املــنــافــي الــكــثــيــرة لــلــعــراقــيــن. هناك 
كبار،  األولـــى، ألدبــاء  للمّرة  عرض 

ُ
ت وثائق 

ــاش مــعــهــم، فــكــان  ــان يـــوســـف الـــنـــاصـــر عــ كــ
شاهدًا عليهم، وهم شهودًا عليه.

لت في أكثر 
ّ
¶ ماذا عن أمكنة التصوير؟ هل تنق

مــن مــكــان، أم اقــتــصــرت عــلــى لــنــدن، حــيــث إقــامــة 
الفنان؟

 
ّ
ــدن، ألن ــ ــنــ ــ ــ ــي ل ــ ــر كـــــــان فــ ــويــ ــتــــصــ مـــعـــظـــم الــ

ــــي مــــــدن كـــثـــيـــرة،  ــر كــــــان فـ ــنــــاصــ يــــوســــف الــ
كبيروت وقبرص وباريس وأوسلو، عاش 
ــَور  ــ ــُت بــوثــائــق كــثــيــرة، وُصـ

ْ
فــيــهــا. اســتــعــن

فوتوغرافية يحتفظ بها، عن رحلة امتّدت 
نــحــو نــصــف قــــرن، تــبــدو فــي الــفــيــلــم أمكنة 

ُمستعادة من هذه التجربة.

¶ هـــل اســتــعــنــت بـــكـــوادر عــراقــيــة فــنــّيــة إلنــجــاز 
الفيلم؟

نــعــم، هــنــاك كــــوادر ُمــحــتــرفــة فــي التصوير 
ــتـــاج والـــصـــوت واملـــوســـيـــقـــى، تعمل  واملـــونـ
ــــف  ـ

ّ
ــؤل ــ ــان اإلمـــــــــــام املـ ــ ــســ ــ ــم إحــ ــهـ ــنـ ــيـ ــي، بـ ــ ــعـ ــ مـ

ــــي، وعـــــــــدي مـــــانـــــع لـــلـــمـــونـــتـــاج،  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ املـ
وغيرهما.

ــيــًا؟ ومــتــى يــكــون جــاهــزًا 
ّ
¶ هــل أنــجــز الــفــيــلــم كــل

للعرض؟
ــــي أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن  بـــــــــدأُت الـــتـــصـــويـــر فـ
فـــبـــرايـــر/  بــــدايــــة  وســـأنـــتـــهـــي   ،2021 األول 
قبل  هناك تحضيرات  طبعًا،   .2022 شباط 
وقــٍت طويل.  إلــى  احتاجت  التي  التصوير، 
 الفيلم في طريقه 

ّ
حاليًا، أستطيع القول إن

إلى اإلنجاز.

¶ ماذا عن مشاريعك املقبلة؟
أعــمــل عــل مــشــروع ســيــنــمــائــي، أعــلــنــت عنه 
منذ زمن طويل: فيلم روائي طويل بعنوان 
ــل حلم 

ّ
»الــشــيــوعــي األخـــيـــر«. مـــشـــروٌع يــمــث

إلنـــتـــاجـــه،  ــم  ــدعــ الــ أجـــمـــع  أزال  ال  ــيـــاتـــي.  حـ
والتحضير له، وهناك نتائج جيدة.

¶ أين وصلت في مجال التمثيل؟
 كثيرة 

ٌ
فــي هــذا الــعــام، ُعــرضــت عــلــّي أعــمــال

كممثل، منها فيلم »هنا في لندن«، يتحّدث 
الـــــدور. هــنــاك  أزال أدرس  ــــش«. ال  عــن »داعــ
ــرحــت عــلــّي تــأديــة دور 

ُ
مسلسل عــراقــي اقــت

 الشخصية 
ّ
ي رفضته ألن

ّ
البطولة فيه، لكن

ال تــنــاســبــنــي. أضـــف إلـــى ذلـــك بــطــولــة فيلم 
 يكون تصويره في 

ْ
أن روائــي، من املحتمل 

مارس/ آذار املقبل، وإنتاجه عراقي سوري 
مشترك.

 عمٍل سأفصح عنه عند البدء بتنفيذه.
ّ

كل

A A

إبراهيم علي

ــول املــمــثــلــة املــصــريــة  كـــان مـــن املــفــتــرض وصــ
مــنــة شــلــبــي، إلـــى بــيــروت لــلــبــدء فــي تصوير 
الــروح«،  »بطلوع  بعنوان  مسلسل رمضاني 
لكاملة  واإلخــــراج  عبية،  هــشــام  محمد  كتبه 
أبــــو ذكـــــري. تــأخــر مــوعــد تــصــويــر املسلسل 
بسبب إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، 
بحسب األخبار املتداولة. وتم إجــراء فحص 
PCR وجاءت النتيجة موجبة، في وقت يؤكد 
»العربي  مصدر من داخل شركة »الصباح« لـ
 اإلمــكــانــيــات جــاهــزة ومــؤّمــنــة، 

َّ
الــجــديــد«، أن

بالتصوير  املباشرة  ســوى  أمامنا  يبق  ولــم 
وتجهيز خمس عشرة حلقة لشهر رمضان.

أيضًا  تــصــّور منة شلبي  السياق نفسه،  فــي 
ــاج شـــركـــة  ــ ــتـ ــ ــن إنـ ــ ــا مـ ــ ـ

ً
ــــض  آخــــــــر، أيـ

ً
ــلـــســـا مـــسـ

»الــصــبــاح« خــاصــًا بــاملــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة، 
وهذا بعد أن أعلنت الشركة عن بدئها تصوير 
مسلسل ثالث في بيروت بعنوان »توبة« من 
إخــــراج أحــمــد صــالــح، وبــطــولــة عــمــرو سعد 

وكان الغرض منه إيواء الزوار الذين يقصدون 
مــديــنــة الــنــجــف مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم، 
ــارة ضــريــح اإلمـــام  ــ حــيــث كـــانـــوا يــقــصــدون زيـ
عــلــي بــن ابـــي طــالــب فــي املــديــنــة ولــهــذا سمي 

خان شيان ويعني دار الضيافة.
ويـــشـــرح الـــبـــاحـــث يـــاســـر مــكــانــة هــــذا الــبــنــاء 
بالقول إن املدينة شهدت خال فترة االحتال 
البريطاني اضطرابات مختلفة، ومن ضمنها 
في  القشلة  من  العثماني  الحاكم  مقر  انتقال 
بــغــداد إلـــى هـــذا املـــكـــان، لــيــكــون مــقــرًا للحاكم 
العثماني مع مئتن وخمسن شرطيًا، حيث 
أصــبــح مــقــرًا رئــيــســيــًا لــلــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة. 
الــذي يقع فــي قلب املدينة،  بــأن مكانه  ويفيد 
جعله أيضًا يكون مقرا للحكومة البريطانية 

بعد احتالها العراق.
ويذكر ياسر أنه بعد اندالع ثورة العشرين عام 
أغلبية مدن  انتفضت  الــعــراق، حن  1920 في 
الــبــاد ضــد االحـــتـــال الــبــريــطــانــي، وحصلت 
مــواجــهــات بــن الــثــوار واالحــتــال فــي املدينة 
وتم تطويق مقّرات قوات االحتال، جرى أسر 
من  اثــنــان  مــن ضمنهم  بريطانيًا  167 جنديًا 
الــضــبــاط، وتــم وضــع هـــؤالء األســـرى فــي هذا 
الــخــان، وبــعــد أربــعــة أشــهــر تــم تسليمهم إلى 
آثار  إن  بالكوفة. ويؤكد  البريطانية  الحامية 

علي لفتة سعيد

وســــط املــديــنــة الــقــديــمــة فـــي الــنــجــف جــنــوبــي 
الـــــعـــــراق، يـــظـــهـــر واضــــحــــًا أحـــــد أبـــــــرز مــعــالــم 
شيان  خــان  مبنى  حيث  التاريخية  النجف 
الذي حمل في طياته أحداثًا مهمة في تاريخ 
وحققت  املاضين.  بالقرنن  والنجف  العراق 
نجاحًا  أخــيــرًا  النجف  فــي  املحلية  السلطات 
في إعادة ترميم وتأهيل املبنى ليكون مقصدًا 
ــة، لكن  ــنـ ــديـ ــزوار والـــبـــاحـــثـــن عـــن تـــــراث املـ ــلــ لــ
أهالي النجف يقولون إن إعادة تأهيل املكان 
ــدًا بــالــنــســبــة لــلــجــيــل الـــجـــديـــد حيث  مــهــمــة جــ
تــشــرح جـــدران خــان شــيــان، جـــزءًا مــن تاريخ 
هـــذه املــديــنــة. يــقــع خـــان الــشــيــان فـــي مدينة 
في  كبيرة شيدت  قلعة  النجف، ويأخذ شكل 
الحكم  إبــان  كــدار ضيافة  التاسع عشر  القرن 
الــعــثــمــانــي لــلــبــاد، قــبــل أن يــتــحــول إلـــى مقر 
الــفــرات  الــعــثــمــانــيــة ملــنــاطــق  رئــيــس للحكومة 
األوســـط الحــقــًا، ثــم تــحــّول إلــى مقر للحكومة 
الحرب  عقب  العراق  احتال  بعد  البريطانية 
ــى، ثـــم إلـــى ســجــن بــعــد تفجير  ــ الــعــاملــيــة األولــ
ثورة العشرين في العراق حن أودع به الثوار 
أسرى  البريطانين  العسكرين  من  العشرات 
في هذا املكان، ولم تزل بعض كتاباتهم على 
الجدران شاهدة على ذلك، وبحسب مؤرخن 
ملــقــر إدارة عمليات  أيــضــًا  املـــكـــان تــحــول  فـــإن 

االنتفاضة العراقية ضد البريطانين آنذاك.
ال يـــبـــدو الـــبـــنـــاء غــريــبــًا عــلــى أهـــالـــي الــنــجــف 
القدماء، لكنه قد يكون غير معروٍف لألجيال 
الباحث  املبنى كما يقول عنه  الجديدة، فهذا 
في الشأن النجفي، حسن ياسر، إنه بني عام 
1885 واستمر العمل به حتى عام 1899 وكان 
متر.   1500 كبيرة مساحتها  قلعة  على شكل 

ومــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــن املــصــريــن. ال يــزال 
ــرار مــنــع املــنــتــجــن الــلــبــنــانــيــن مـــن الــعــمــل  ــ قـ
فــي الــقــاهــرة ســـارًيـــا، وذلـــك بــمــبــاركــة النظام 
واملداخيل  الــعــائــدات  يتقاسم  الـــذي  املــصــري 
الــخــاصــة بــهــذه اإلنــتــاجــات عــن طــريــق شركة 
ــدة هـــي »ســيــنــرجــي«، تــســلــمــت مهامها  ــ واحـ
لفرض رؤيتها وطريقة تعاونها مع املنتجن 

دون أسباب.
حكي كثيرًا عــن تــســويــات تــوالهــا عــدد كبير 
الــدرامــا  النافذين بشأن عــودة العمل فــي  مــن 
ل قبل 

ّ
املصرية من قبل شركات عربية. وتدخ

ـــركـــي آل الــشــيــخ، 
ُ
ــام املــســتــشــار الــســعــودي ت عـ

كــمــحــاولــة فـــرض شـــروط لــلــوصــي الــســعــودي 
ــتـــاج. لــكــن االجــتــمــاعــات ذهبت  عــلــى هـــذا اإلنـ
مــنــتــج يــصــور  كــــل  ــبــــح  الـــــريـــــاح، وأصــ أدراج 
»الــقــصــة املــصــريــة« فــي الــبــلــد الــــذي يــخــتــاره. 
ــتـــوالـــي، تــنــفــذ شــركــة  لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـ
»الصباح«، مجموعة من األعمال املصرية في 
بيروت. قبل عام، صورت مسلسل »لحم غزال« 
ــراج محمد  ــرازق وإخـ مــن بطولة غــادة عبد الـ
ــك مـــع تــصــويــر مسلسل  أســــامــــة. وتــــزامــــن ذلــ

»ملوك الجدعنة« من إخراج أمن جمال.
حــصــدت هـــذه اإلنــتــاجــات نسبة عــالــيــة من 
املــشــاهــدات وفــق إحــصــاءات الــشــركــات، وال 
 مسلسل »لحم 

َّ
الــقــاهــرة. واحــتــل فــي  سيما 

غــزال« املراتب األولــى، بحسب »ترند« على 
»تــويــتــر« عـــام 2021. وكـــذلـــك دخـــل »مــلــوك 
الجدعنة« كل البيوت املصرية، وذلك بسبب 
ــــذي يــحــظــى  ــال والـــتـــشـــويـــق الــ ــــور األبــــطــ صـ
بنسبة متابعة كبيرة بن الجمهور العربي. 
كــل هــذه الــنــجــاحــات داخـــل الــقــاهــرة، ووفــاء 
الجمهور املصري إلنتاجات مصرية تصور 
فـــي الــــخــــارج، دفــــع املــنــتــجــن إلــــى مــواصــلــة 

املفروضة  الهجرة  مــن  الــرغــم  على  طريقهم 
النظام  التي يفرضها  عليهم، والصعوبات 

املصري.
ــع ذلــــك، يــعــمــل املــنــتــج جــمــال ســنــان على  ومـ
ــتــــاج  مـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن شــــركــــات اإلنــ
املصرية في التسويق للمسلسات الجديدة، 

بعدما منع هو اآلخر من ممارسة أي نشاط 
ا 

ً
فعلي في الدراما من القاهرة. ويعمل أيض

املنتج السوري محمد مشيش على سلسلة 
مــن األفـــكـــار الــتــي ستنفذ قــريــبــًا، بــعــدمــا ملع 
ــرة فـــي الــقــاهــرة،  ــيـ اســمــه فـــي الـــســـنـــوات األخـ
 ونـــجـــاًحـــا في 

ً
واســـتـــطـــاع أن يــحــقــق شـــهـــرة

»غـــرانـــد أوتــيــل«  مــجــمــوعــة أعـــمـــال قــدمــهــا كــــ
و»لـــيـــالـــي أوجـــيـــنـــي« وغـــيـــرهـــا مـــن األعـــمـــال 
املضمون  عــن  وارتفعت  املعادلة  قلبت  التي 
لكنه كباقي  التقليدي بطريقة مبتكرة جدًا، 
املنتجن العرب أصبح خارج اللعبة املصرية 

في انتظار انتهاء القرار أو تعديله.

األسرى لم تزل موجودة لغاية اآلن على شكل 
كتابات وعــنــاويــن على الــجــدران، ولــهــذا فإنه 
يشير إلى أن هذا املكان يمثل جــزءًا مهمًا من 
تاريخ الفرات األوســط، بل من تاريخ العراق، 
خاصة أنه من هذا املكان كانت تصدر للمراجع 
آنــذاك فتاوى الجهاد، وتوجد الكثير  الدينية 
من الوثائق املشرفة، وأغلبها عن معارك ثورة 

العشرين.
مــن جانبه يــقــول مــديــر متحف وتـــراث مدينة 
الجديد«،  »العربي  لـ الخالدي،  حمزة  النجف، 
إن ما يشرحه هذا املكان هو العناية باألسرى، 
الذين كانوا فيه، وتم تخصيص طبيب لعاجهم 
ورعايتهم، بحيث أشاد هؤالء األسرى برعاية 
أهالي النجف والعراقين لهم. وهو ما قاله أحد 
بأن  الخالدي حــن صــرح  يقول  الضباط كما 
أهالي النجف بشكٍل خاص والعراقين بشكل 
عام عاملونا بصورة حسنة بحسب شريعتهم 
اإلسامية على خاف ما كانت معاملة األسرى 
تجري في أوروبا خال الحرب العاملية األولى. 
 

ّ
ويضيف أن الخان منذ عام 1920 لغاية 2010 ظل

، بل أصبح مخزنًا ومكانًا ألحد مولدات 
ً
مهما

الــكــهــربــاء الــتــي كــانــت تــــزود الــعــتــبــة العلوية 
املقدسة بالكهرباء عام 1933، أما في زمن النظام 
املكان، وأصبح عبارة  هــذا  أتلف  فقد  السابق 
عن خربة. ويشير إلى أنه في اآلونــة األخيرة 
تحّول املكان إلى متحف من طابقن، الطابق 
األرضي فيه مقتنيات تراثية وبعض األسلحة 
التي شاركت في ثورة العشرين، وكذلك بعض 
الحلي، وهناك جناح خاص هو بانوراما مللحمة 
العلوي فيحتوي  الطابق  أما  العشرين.  ثورة 
والتماثيل  الوثائق  من  كبيرة  مجموعة  على 
لقادة الثورة، إضافة الى مخطوطات ومراسات 

وذكريات األسرى البريطانين.

من بيروت... هنا القاهرةخان شيالن من مقر للحكم إلى سجن للبريطانيين
على الرغم من الوعود 

التي قطعت لبعض 
المنتجين اللبنانيين بالسماح 

لهم بالعمل  في 
القاهرة، إال أن شيًئا من 

ذلك لم يحصل، وال تزال 
القيود مستمرة

أشرف الحساني

يبرز  الجديدة،  اللبنانية  الغنائية  التجربة  داخــل 
ــانــة دالــــن جـــّبـــور، كــأبــرز 

ّ
ــم عــازفــة الــعــود والــفــن اسـ

بـــاالجـــتـــمـــاع  ــة  ــويـ ــُعـــضـ الـ الـــعـــاقـــة  األصـــــــــوات ذات 
ــهـــرات  ــــال عــــشــــرات الـــسـ ــانـــي. وذلـــــــك مــــن خــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
دالن  قيمها 

ُ
ت التي  الغنائية  والحفات  املوسيقّية 

جبّور رفقة طاقمها املوسيقّي وأداء أغاٍن ألم كلثوم 
ــمـــاط الــغــنــائــيــة  ومــحــّمــد عــبــد الـــوهـــاب وبـــاقـــي األنـ
ـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــرب الـــعـــربـــي واألنـــدلـــســـي 

ُ
األخــــــرى امل

ــحــات وأنــمــاط أخـــرى قريبة مــن الغناء 
ّ

ــوش
ُ
 امل

ّ
وفـــن

قاوم األغنية الترفيهية 
ُ
الصوفي، بطريقة تجعلها ت

واكتساحها العارم للمشهد الغنائي العربي. 
ــدًا تـــراثـــيـــًا بــالــنــســبــة  ــعـ ــاٍن تـــأخـــذ ُبـ ــ ــم أداء أغــ ــ ورغـ
لــلــحــاضــر، تــعــمــل دالـــــن جـــّبـــور عــلــى تــغــذيــتــهــا 
 في نفس الوقت 

ّ
ها تظل

ّ
بموسيقى معاصرة، لكن

على  ــدرتــهــا 
ُ
وق املوسيقّية  آالتــهــا  على  ُمحافظة 

ــقــيــم فــي املــاضــي 
ُ
صــنــع أغــــاٍن ُمــلــتــزمــٍة، بــقــدر مــا ت

ع ُمبتهجة صوب حاضٍر مختلٍف وُمتنّوع: 
ّ
تتطل

عن تجربتها الغنائية وعاقتها بالعزف وراهن 
الجديد«  »العربي  لـ كــان  الــيــوم،  العربّية  األغنية 

هذه الوقفة معها:

¶ كيف دخلِت إلى عالم العزف والجمع بينه وبني الغناء؟
لقد ورثت موهبتي في الغناء أبا عن جد، وكوني 

نشأت في بيئة محافظة لم تكن فكرة دخول عالم 
الفن واردة، فقررت، بعد أن حصلت على شهادة 
البعد عن املوسيقى،  أبتعد كل  الثانوية وكي ال 
أن أتـــخـــصـــص فــــي مـــجـــال الـــتـــربـــيـــة املــوســيــقــيــة 
ــان مــــا اكــتــشــف  ــ ــرعـ ــ بـــالـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وسـ
ــائــــي فــشــجــعــونــي  مــوهــبــتــي أســـاتـــذتـــي وأصــــدقــ
كــثــيــرًا عــلــى أن ألــتــحــق بــاملــعــهــد الــعــالــي للفنون 
حتى أصقل موهبتي وأتعمق في مبادئ الغناء 
ــا الــعــزف  ــكـــذا حـــصـــل. أمــ ــه، وهـ ــولــ املــشــرقــي وأصــ
آلــة العود فهو تتمة لــدراســة أصــول الغناء  على 
حيث يتحتم على كل مغن أن يختار آلة ملرافقته 

بالغناء فوقع اختياري على العود.

¶ حــصــلــِت عــلــى اإلجـــــازة فـــي الــتــربــيــة املــوســيــقــّيــة من 
الجامعة اللبنانية. إلى أي حد ُيمكن للدراسة في نظرك 

ان على مستوى العزف والغناء؟
ّ
أن تنمي مواهب الفن

الـــــدراســـــة املـــوســـيـــقـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة هــــي ثــقــافــيــة 

بـــامـــتـــيـــاز، فــيــمــكــن ألي شــخــص أن يـــكـــون عــاملــًا 
ــالــــضــــرورة أن يــكــون  مـــوســـيـــقـــيـــًا، ولـــكـــن لـــيـــس بــ
العالم املوسيقي موسيقيًا محترفًا، حتى تكون 
موسيقيًا محترفًا عليك االلتحاق باملعهد العالي 
للموسيقى وتتخصص باآللة التي ترغب بها أو 

بالغناء.

مت بها إلى جانب 
ُ
¶ على خلفية الحفالت الكثيرة التي ق

العربّية  األغنية  تتمثلني سيرة  املوسيقّية. كيف  فرقتك 
الجديدة اليوم؟

ــا لــســت  ــ ــاتـــت اســـتـــهـــاكـــيـــة، وأنــ األغـــنـــيـــة الــــيــــوم بـ
ضدها، فنحن بحاجة لجميع األنماط املوسيقية 
املعيب  أو استهاكية، ولكن  ســواء كانت ثقافية 

باملوضوع أننا لم نعد نسمع سواها. 

¶ ماذا عن املهرجات املوسيقّية العاملية؟
 كــبــيــرًا مـــن نــاحــيــة اهــتــمــام 

ً
أرى فـــي األفـــــق أمـــــا

حتى  الثقافية،  باملوسيقى  العربية  املهرجانات 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي عــهــدنــاهــا ال تسلط 
الـــضـــوء إال عــلــى فــنــانــي األغــنــيــة االســتــهــاكــيــة، 
ــإبــــراز األصـــــوات  بـــاتـــت تــهــتــم بــشــكــل أو بـــآخـــر بــ
القديرة واملثقفة، فكما يقال ال يصح إال الصحيح 
والتاريخ يعيد ماضيه، فكلما وصلت املوسيقى 
أن ننهض  إلى ذروتها باالنحطاط وجب علينا 

بها مجتمعن.

أرصد 40 عامًا من تاريخ العراق عبر سيرة فناٍن

هل تتمكن شركة الصبّاح من إنهاء »بطلوع الروح« قبل رمضان؟ )خالد دسوقي/فرانس برس(
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واكتساحها 
)مهرجان الموسيقى 
الصوفية/تويتر(

نجحت سلطات النجف في إعادة ترميم وتأهيل المبنى )قاسم زين/ فرانس برس(

أمين: سيكون الفيلم كألف ليلة وليلة: قصص كثيرة، وبلدان كثيرة، ورصٌد لرحالت )من المخرج(
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ً
 لــي فــي الــجــدار إلــى يمني الــبــاب ِخــزانــة

َّ
َصــف

تلك  قسمني،  تحوي  ضّيقة،  طويلة  حديدية 
التي تستخدم في الدوائر الحكومية. دخلْت 
وانتصبت  كهربائي  عــمــود  مثل  الــبــاب  عبر 
أمــامــي. ذروٌر مــن الــصــدأ األحــمــر تهمي من 
ــّوٍة في  ــقــ ـــهـــا تــعــلــق بــ

ُ
أدنـــــى احـــتـــكـــاٍك. رائـــحـــت

ــَد بــاَبــْيــهــا  ــمــا فــتــحــُت أحــ
ّ
أشــيــائــي الــقــلــيــلــة كــل

أبــيــضــان، زوج جــوارب  الــضــّيــقــني. قميصان 
لم  مكياجي  بعد؟  ومــاذا  منشفتان،  نايلون، 
ه 

ّ
يكن يتعّدى قلم الكحل وأحمر الشفاه. يستل

 بطيء وعميق.
ٌ

من جيبي ليستنشقه. شهيق
■ ■ ■

ظالل
 جدرانه 

ّ
 صغير رِطب مهَمل وقديم، تهتز

ٌ
حّيز

دّوي قذيفة على إسفلت الشارع، 
ُ
 مرة ت

ّ
في كل

 إلى 
ّ

ح إل
َ
أو تنفلق في الجّو. الباب ضّيق، ل ُيفت

ه علّي من الداخل بقفٍل رخٍو من 
ُ
فل

ْ
ق

ُ
الخارج، أ

 
ّ

نوع أنثى وذكر غير متحاّبني كثيرًا، لذا يظل
 الطولّي الرفيع يسّرب ضوء الخارج 

ّ
ذلك الشق

يـــعـــود: أزواٌج من  ثـــم  لــــثــــواٍن  ــــذي يــنــحــجــب  الـ
عيون نصف مفتوحة، متلّصصة في ُرواحها 

ومجيئها، خارجًا في فضائهم املنسّي.
■ ■ ■

مواء متواصل
ـــوات الــقــطــط يـــتـــحـــّرك شـــيٌء  ــ حـــني تــهــيــج أصـ
 مـــا قـــد تـــكـــون اقــتــربــت 

ً
ــــرف أن حـــركـــة ــّي. أعـ ــ فـ

 عــلــى 
ّ

ــبــــاب الـــجـــانـــبـــي لــلــمــطــبــخ املــــطــــل مــــن الــ
الحديقة ومــوقــف الــســّيــارة. قــد يــكــون انفتح 
ــد غــــــادر. أتــخــّيــل  ــم أو يـــكـــون قـ ــل أحـــدهـ ــ ودخـ
 
ْ
ولكن الثالثة.  تصيب  التي  الستنفار  حالة 
قد يكون ملجرد إعدادهم وجبة سمك أفقدت 
أفــواه  ــِح 

ْ
فــت س 

ْ
يكون طق أو  القطط صوابها، 

ــش 
َ
ــط

ْ
ــل

ُ
ــلــة. كــانــت ت

ّ
ِجـــــرار الـــخـــضـــراوات املــخــل

 أذنــي في 
ُ

لــصــق
ُ
بالطني ملنع تــســّرب الــهــواء. أ

 يقرأن األدعية 
ّ
الجدار فأسمع البسبسة وهن

ن. أحيانًا 
َ
رار من اإلصابة بالَعف التي تقي الجِّ

ــِق الـــقـــطـــط وخــربــشــة  ـ
ّ
ــل يــصــِلــنــي صــــــوُت تـــسـ

مخالبها للشبكة الناعمة على الباب األّولي 
ب ليصّد الذباب والناموس، أسمع  الذي ُيركَّ
صوت مناداتهن للقطط بأسماء اإلثني عشر 

إمامًا، أو زجرها.
■ ■ ■

ظهور وقتي
يــتــعــُب جــفــنــاي ويــســقــط الــكــتــاب عــلــى إيــقــاع 
ــــن الـــذي  م اإلقـــامـــة فـــي املـــكـــان اآلمـ

ّ
حـــســـاب أيـــــا

حد بي فأظهر. 
ّ
 حتى يت

ً
وَجَده لي. لم أكن مرئّية

الباب، ول  فتحِة  أعلى  الضوء  أنهض ألطفئ 
 بعد ضغط 

ُّ
 مرة. تزرق

ّ
م أصابع قدمي كل

َ
تسل

 
َ
الباب إلطفائه. أنسى حتمّية الــزّر على يمني 

الصــطــدام بالحنفية املــدفــونــة أســفــل الــجــدار 
قريبًا من األرض إلى اليسار. ألعن، بالضّد من 
الهذيانات التي تتسلل إلّي من الفتحات. صرُت 
التي يطّيرونها فــي فضاء هذا  أعــرف اآليـــات 
البيت. لم تكن الحنفية لتخيفني حني يسقط 
أسفلها  لــكــن   ،

ً
لــيــال الــضــوء  مــن  القليل  عليها 

كــانــت هــنــاك الــبــالــوعــة ذات الــفــوهــة املــرّبــعــة. 
مــقــّوى  مــن ورق  قها بقطعٍة 

ْ
قـــام بغل أنـــه  رغـــم 

دنى غالي

إقامة وقتية
ق  حــني تعلو األصــــوات كــنــُت أحـــدِّ
ــلــــى الــــســــريــــر فـــــي الـــــــدوش  ِمـــــــن عــ
فـــوق رأســــي. ينتابني اإلحــســاس  املــنــتــصــب 
ــَر صـــدئـــًا،  بـــأنـــه ســيــقــطــر عـــلـــّي شــيــئــًا أخــــضــ
ــف  ــلــحِّ

َ
ــت

ُ
صــديــدًا مخاطيًا ســيــلــّوث جــســدي امل

إيقاع  أســمــُع  استلقائي.  أثــنــاء  حنكي  حتى 
حَكم للرأس بكيس 

ُ
القطرات رغم التغليف امل

ــق الفم داخــل الكيس 
ْ
ــل

َ
مــن النايلون، ورغــم غ
بشريٍط لصق عريض.

قــامــوا بتسليط  بــســهــولــة.   عيني 
ُ

تــغــمــض ل 
ما دفعُت رأسي أعلى 

ّ
فّوهته تمامًا فوقي، وكل

الــــوســــادة تــحــاشــيــًا ملـــا ســيــنــهــمــر عــلــّي كــنــُت 
ط الحنفية من خلفي.

ّ
أصطدُم بخال

■ ■ ■

مكاٌن عانس
 أن تشي جدرانها بالرائحة 

ّ
ل يمكن لزنزانٍة إل

 جسدي عن الرجفة 
ّ

والصَور. يافعة، ل يكف
طوال الليل، ليس خوفًا فقط. لفرحي به، كنُت 
أنظر في املرآة الصغيرة إلى جانبي. جسدي 
ر طبقات 

ّ
قش

ُ
وهو ُيهدى إليه. تروح أظفاري ت

ة بيتية ل 
ّ
طالء الجدار حذَو السرير. مثل قط

تملك وسائل أخرى لتنّعم مخالبها. ترتسم 
 هــذا؟ الفن في 

ّ
 غريبة. كيف ترين كــل

ٌ
أشــكــال

الرؤية. أرواٌح مخنوقة تلوذ بالزوايا! رؤوٌس 
ــْعــرهــا، هــنــاك فــي الــزاويــة، 

َ
قــد اقــتــيــدت مــن ش

قات في 
ّ
بني السقف والجدار، مجنوناٌت معل

الــهــواء. لــم تــدخــل هــذا الــبــيــَت بــنــاٌت غريبات 
ــن الـــبـــاب على 

ْ
ــي أرى نـــســـاًء، أقــفــل

ّ
ــِك. لــكــن

َ
قــبــل

. ليس غير العنكبوت 
ّ
سَي أمُرُهن

ُ
، ون

ّ
أنفسهن

  .
ّ
 َمن يسندهن

ّ
سن

ُ
امل

ــان بــتــنــظــيــف املـــكـــان.  ــكــ قـــد اعـــتـــنـــوا قـــــْدر اإلمــ
ل تــتــجــاوز مــســاحــتــه املــتــريــن املـــرّبـــعـــني. تــّم 
ــٍر مــنــخــفــض امــــتــــّدت عــلــيــه  ــريـ ه بـــسـ

ُ
تـــجـــهـــيـــز

 لــم تكن سميكة. وزنـــي ل شـــيء، وقد 
ٌ
َحــشــّيــة

اإلسكندرية ـ سناء أمين

الثالث والعشرين من كانون  ل شــّك في أن 
األول/ يناير الجاري يوم حزين في تاريخ 
ــلـــق فــيــه  ــــذي أغـ ــه الــــيــــوم الــ ــ اإلســـكـــنـــدريـــة. إنـ
الــثــقــافــيــة للمدينة؛  الـــفـــضـــاءات  ــد أعــــرق  أحـ
أدبــاء  لـ«جمعية  كــان مقرًا  الــذي  »األتيليه«، 
وفناني اإلســكــنــدريــة«. بعد هــذا اإلغـــالق ل 
وتبديد  للثقافة  بــتــشــريــٍد  نشعر  أل  يمكن 
الثقافية في مدينة ل تنفك تخسر  للذاكرة 

سحرها بمرور العقود.
نلمس ذلــك ونحن نــقــرأ، فــي ذات الــيــوم، ما 
كــتــبــه الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــلــي عـــاشـــور في 
تــدويــنــة فــي صفحته عــلــى فــيــســبــوك: »يــوم 
حــزيــن.. وداعـــًا أتيليه اإلســكــنــدريــة، صرحًا 
ثقافيًا وإبداعيًا ومعماريًا ل أبالغ إذا قلت 

إنه خسارة إنسانيه فادحة«.
وكتبت إحدى مرتادات »األتيليه«، مارييت 

ــرقـــص، عــلــى صــفــحــتــهــا: »ســـيـــاســـة انــظــر  مـ
يـــوم. هــل هــي صدفة  العصفورة تتكّرر كــل 
أن يـــحـــدث ثــــــوران هــــذا »الـــتـــرنـــد« الــبــائــس 
حول فيلم »أصحاب ول أعز« مباشرة قبل 
إغالق أجمل ملتقى ثقافي في اإلسكندرية 
لألبد ولم يهتم بذلك أحُدٌ من الذين اهتموا 

بالفيلم«.
ــر فــــكــــري عـــيـــاد  ــاعــ ــدن، كـــتـــب الــــشــ ــ ــنـ ــ ومــــــن لـ
قصيدة قّدمها بقوله: »تعيش اإلسكندرية 
فــي عــتــمــة دوامــــة املــســلــســالت الــتــي شملت 
التاريخية، أكتب من نبض  بعض مرافقها 
مشاعري هذه املرثية«، ونقرأ من القصيدة: 

»يا لوعة الحزن وُحرقة قلبك يا مدينتي..
فراق ابنك من أحضاِنِك.

ذوُه.. اغتالوه.. انتزعوه من صدرك.. 
َ

خ
َ
أ

ــواه.. ولــســانــِك بــورقــة بالية  ــْت كــل األفــ
َ
َصــَمــت

َكّمُموه«. 
ــذا الــتــفــّجــع على  كــيــف ُيــمــكــنــنــا أن نـــقـــرأ هــ
مــصــيــر مـــديـــنـــة مـــثـــل اإلســــكــــنــــدريــــة، ولــعــل 
أبــرز مــا ُيكتب أو ُيـــروى عنها - قبل إغــالق 

احتجاز

بعد إغالق »األتيليه« 
تفقد اإلسكندرية معلمًا 

ثقافيًا، وقد يكون ذلك 
مقّدمة لهدمه وبناء 

عمارة حديثة مكانه، 
كحال الكثير من مباني 

المدينة التراثية

إغالق أتيليه اإلسكندرية هزيمة جديدة للذاكرة الثقافية

َد أن يترك الباب مفتوحًا أحُدهم َتَعمَّ

باتت اإلسكندرية 
تستدعى في الفن 

واألدب في شكل 
مرثيات أساسًا

من  عراقية  ومترجمة  وشاعرة  روائية 
في  تقيم   ،1963 عــام  البصرة  مواليد 
عملها  صــدر   .1992 منذ  كوبنهاغن 
نامة«،  »حــرب  بعنوان   1998 عــام  األول 
)مثل  ــات  ــرواي ال مــن  بالعديد  وأتبعته 
الــمــأوى«(  و«بطنُها  الوحشة«  »مــنــازل 
والــمــجــمــوعــات الــشــعــريــة )»حــديــقــة 
تلّوح  التي  المراوح  »تلك  رجــل«،  بعطر 
سردية  نصوص  إلى  إضافة  بعيد«(،  من 
آخرها  من  الدنماركية،  عن  وترجمات 
ُه إليه« لـ نايا  »إن أخَذ الموُت منَك شيئًا فُردَّ

ماريا آيت و«َهْدم« لـ توم كريستينسن.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

فعالياتمتابعة

 الــصــوُت 
َّ

ثــّبــتــهــا بــشــريــٍط لصـــق عــريــض، ظـــل
 له رائحة 

َ
الذي يطلع منها يشبه نواحًا أجوف

 وتسليط ضوء 
ً
عطنة. منعني من فتحها ثانية

التورجاليت بداخلها.
■ ■ ■

ضحك وخوف
ــّدًا. أطــفــئ الـــضـــوء وأعـــود  ــ يــنــامــون مــبــّكــرًا جـ
مارس استذكار الدهشة في تخّيلي 

ُ
ملكاني. أ

لقائنا، ملّرتني، وملرتني متتاليتني قام بتزوير 
ل 

َّ
إجازة النزول. نضحك، وخارج ثنائية املحل

ــِتــه حـــّبـــات الــرمــل 
َ
ــبــل

ُ
م تــنــســحــق فـــي ق واملــــحــــرَّ

 قبل 
ّ

الناعم ما بني أسناننا، وهو لم يأِت إل
ــه يــعــود لــيــرتــدي 

ّ
أن يــســتــحــّم فــي الــنــهــر، لــكــن

املالبس العسكرية املطّينة ذاتها. 
■ ■ ■

دفاعات
 تبوح بالسّر. أل يمكن 

ّ
كيف يمكن للجدران أل

 
ّ

س، لذا كل
ّ
أن توّد ذلك وبشّدة. كانت ستتنف

التي  الثقيلة  الــكــســوة  تلك  الــتــصــّدعــات!  تلك 
املكّعب وتسّد منافذه.  البيت  تنزل على هذا 

األتيليه بكثير - هــو هــذه املــرثــيــات؛ تجلى 
ذلــك مــن أفـــالم يــوســف شــاهــني إلــى روايـــات 

إبراهيم عبد املجيد.
ُيـــذكـــر أن مــثــقــفــي اإلســكــنــدريــة قـــد قــاومــوا 
ــا  ــوات، كــــــان أبــــرزهــ ــه لــــســــنــ ــيـ ــلـ ــيـ إغـــــــالق األتـ
إطـــالق حملة الــعــام املــاضــي، سّميت بـــ««ل 
لغــتــيــال هــــرم اإلســـكـــنـــدريـــة«، بــعــد صـــدور 
الــذي يعود  الحكم القضائي بإخالء املبنى 
بــنــاؤه إلــى أكــثــر مــن مئة عـــام، بعد مطالبة 
مالكيه باسترجاعه. لم تقتصر الحملة على 
املطالبة باإلبقاء على املبنى كفضاء ثقافي 
بــل كــانــت أولــوّيــتــهــا هــو مــنــع هــدمــهــا، فمن 
في  الفريدة  املباني  الكثير من  أن  املــعــروف 
اإلسكندرية قــد جــرى إخــالؤهــا فــي مرحلة 
أولــــى، ثــم تــركــهــا عــرضــة لــإهــمــال، ومـــن ثــّم 
إصدار قرار هدمها ومن ثّم تسّوى باألرض 

وتتحّول لحقًا إلى عمارة.
يذّكرنا مصير »األتيليه« بأحداث مسلسل 
محمد  إخـــــراج   ،1988( الــبــيــضــاء«  »الــــرايــــة 
فاضل عن نص ألسامة أنور عكاشة( والذي 
يروي قصة رجل مثقف يرفض كل اإلغراءات 
املالية التي ُعرضت عليه للتفريط في فيال 
أثــريــة. بــدا أن إثـــارة املــوضــوع عبر الــدرامــا 
ــلــــه فــــي تــوعــيــة  كــ

ُ
الــتــلــفــزيــونــيــة قــــد يـــؤتـــي أ

ميراث  حماية  بــضــرورة  واملجتمع  الــدولــة 
اإلســكــنــدريــة املــعــمــاري، ولــكــن مــا حـــدث مع 
»األتيليه« يثبت أنه لم يكن هناك أثر لهذا 
الوعي. لعله من الوجيه أن يجّدد الفنانون 
حـــمـــالتـــهـــم عـــبـــر مـــالمـــســـة مـــشـــاعـــر الـــنـــاس 

وليس من خالل الدعاوى القضائية.

لم  رّبما  النــفــرادي بداخله.  الحبس  اختاروا 
يكن اختيارًا محضًا، مثل املذهب أو الطائفة. 
ص منها بمرور 

ّ
عاداٌت فحسب يصعب التخل

 مــن رعـــب الــحــيــاة. 
ّ

الـــوقـــت. وجــــوٌه خــالــيــة إل
يتصادى، الصوُت غير واضح. هم يحذرون 
ر للحوار،  مــن تــبــادل كلمات تــخــرج عــن املــقــرَّ
ول مجال للسؤال عن شيء، أو جدوى من فّك 
األسرار. كما من الحمق الستعانة بالخيال. 
ح 

ّ
 الجزء الذي يوض

ّ
ل أتلّصص. ل يهّمني إل

ته هو بهذا املكان.
َ
عالقتنا وِصل

■ ■ ■

آب
 املــذيــاع بيانًا 

ّ
 تــالوة من الــقــرآن بــث

َ
منتصف

ل مع 
ّ
هاّمًا في املطبخ. لم أعــرف فحواه. تسل

رائــحــة حــْمــس الــبــصــل عــبــر املــشــبــك الصغير 
أعــلــى الــجــدار فــي الــحــّمــام. أعــمــى العنكبوُت 
طِفئِت 

ُ
أ لضجره.  املشبك  عــيــوِن  أغلب  الــَهــِرم 

عادته.  غير  على  بعدها،  البيُت   
َ
وفـــرغ الــنــاُر 

انقطعت األصـــــوات. فــي الــعــادة ل يــغــادرون 
ــات الــيــومــيــة،  ــبــ ــثــــالث وجــ  فــــي الــ

ّ
غـــرفـــهـــم إل

ضْبط  باإلمكان  الخمسة.  ؤ 
ّ

التوض وأوقـــات 

 مــا يفعلونه هو 
ّ

ــهــا. كــل
َ
ــق

ْ
ســاعــات الــعــالــم ِوف

تدريبات  لها 
ّ
تتخل ملوتهم،  الــالزمــة  التهيئة 

على إسعافات أولية بسيطة. 
تجرأُت وخرجت. فتحُت الغرفة املجاورة لي. 
الفتحة الــضــّيــقــة تــحــت الــبــاب تــســّرب ضــوءًا 
ساطعًا يثير استغرابي على الــدوام. لم يكن 
الـــبـــاب مـــوصـــدًا كــمــا ظــنــنــت. انــفــتــح بــمــجــّرد 
بــــأســــراره.  الــــكــــون  ــه  ــأنـ كـ الــــبــــاب.  ــرة  ــ أكــ إدارة 
بامتالئه وفراغه، بضجيجه وسكونه: أشياء 
اختفت  أخــرى  ملسها،  بمجّرد  ت 

ّ
تتفت كثيرة 

األشياء  لرؤيتها.  اســتــدارتــي  مــن  ثانية  بعد 
 تضيع هنا في هذا البيت. قبل يومني 

ً
أصال

افــتــقــدُت أحـــد ســراويــلــي الــتــي نــشــرتــهــا على 
ُمتاحًا لي  كــان  لــي.  الغسيل املخّصص  حبل 
التحّرك في باحة صغيرة، ذات سقٍف نصفي 
ذي خشب باٍل تحتمي تحته قططُهم. يتركن 
حــنــفــيــة الـــحـــوض الــخــفــيــض تــقــطــر لــهــم املـــاء 

خوفًا من شّر حرارة أشهر الصيف. 

اليوم، ما الذي يبقى من المدينة؟ مساء  من  السادسة  عند  القاهرة،  في  المعاصرة«  الصورة  »مركز  يعقد 
لقاًء مع األكاديمي المصري وليد الخّشاب بعنوان اقتباسات المهرجانات. يناقش 
السياسية؛  والدعاية  الثقافة  لنشر  كمؤّسسة  السينمائي  المهرجان  فكرة  الخّشاب 

وكوسيلة لصناعة سينما لها اعتبار معنوي »عالمي« ووطني تحرّري معًا.

كارنافالي«  »متحف  في  افتتح  معرض  عنوان  باريسية  رواية  بروست:  مارسيل 
نيسان/  من  العاشر  حتى  ويتواصل  الماضي  الشهر  منتصف  الفرنسية  بالعاصمة 
إبريل المقبل. يضّم المعرض متعلّقات شخصية ووثائق ومخطوطات ومواّد 
أمكنة  )1871-1922( ولوحات ونماذج معمارية تصّور  الفرنسي  للكاتب  أرشيفية 

تناولها في رواياته.

عصر  من  والنصف  الثالثة  عند  الدوحة،  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تستضيف 
األردنية  الباحثة  وآدابها،  العربية  اللغة  أستاذة  المقبل،  الشهر  من  الثاني  األربعاء، 
بسمة الدجاني، في محاضرة بعنوان اللغة العربية وجماليات التواصل الثقافي. 
تترّكز دراسات الدجاني على مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعلى 

األدب العربي بوصفه وسيطًا أساسيًا في حوار الحضارات.

حتى الخامس من الشهر المقبل، يتواصل في »قاعة بوشهري للفنون« بالكويت 
 ،)1952( شهدا  وإدوار   )1958( صابور  نزار  السوريّين  للتشكيليّين  مشترك  معرض 
والذي افتُتح منتصَف الشهر الجاري. يشّكل المكان عنصرًا أساسيًا في تجربة صابور، 

بينما يعيد شهدا إنتاج المنمنمات اإلسالمية بأسلوب معاصر.
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ُدنى غالي )فَنن عماد(

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغاالته 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

قرّائه

التاريخ هو حقل 
الحياة ذاتها بتلّونها 

وجمالها

عّمان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تــتــحــّدد مــالمــح النــشــغــال بــمــآلت الــواقــع 
ُعد،  ة الصُّ

ّ
 الترّدي على كاف

ّ
العربي في ظل

الغد والقادم وما  الذهن حالة  إلى  عاد 
ُ
لت

يرسم من إيقاع يميل الى األمــل؛ ففلسفة 
املستقبل، كراسٍم للواقع، هي ما يجب أن 
نعمل له وما أعمل عليه حاليًا، والنظرة 
ما  بــقــدر  إحيائية  تاريخية  نــظــرة  ليست 
 
ّ
هــي قــــراءة لــالســتــشــراف قــــادرة عــلــى بــث

 ناقد. 
ٍ

وعي
بــــــدأت بـــفـــكـــرة وســـــــؤال تــفــكــيــكــي لــلــواقــع 
مــســتــنــدًا إلـــى الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة: كيف 
نــجــحــت الـــقـــوى الســتــعــمــاريــة املــعــاصــرة 
الــجــهــادي التكفيري،  الــفــكــر  فــي تــوظــيــف 
وتــوظــيــف مــا ُســّمــي بــالــدولــة اإلســالمــيــة 
)»داعــش«( في الفترة األخيرة؟ هل هناك 
فـــي الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة مـــا يــحــمــل مثل 
ــــ الــذي   مشروعي 

ّ
هــذا التوظيف؟ لــذا فــإن

أعمل عليه ضمن هذا اإلطــار ــ هو دراسة 
التوظيف الستعماري للجهاد في الحرب 
العاملية األولى ضمن نموذجني: النموذج 
األملـــانـــي )مــــن دول الــــوســــط(، والــنــمــوذج 

البريطاني )من الحلفاء(.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟ 

ــراءة فـــي مـــســـّودات  ــ مــشــروعــي الــجــديــد قــ
تــصــريــح بــلــفــور بــني 1 تــّمــوز/ يــولــيــو و2 
نــوفــمــبــر 1917، وهـــو  الـــثـــانـــي/  تـــشـــريـــن 
ة جامعة الشارقة للعلوم 

ّ
منشور في »مجل

اإلنسانية والجتماعية« )2021(، إذ قامت 
الــفــكــرة على البحث فــي ســـؤال: َمــن الــذي 
ف اآلخر في خدمته؟ وهل كانت الحركة 

ّ
وظ

ف بريطانيا؟ 
ّ
الصهيونية ِمن القوة لتوظ

يخلص البحث إلى أن بريطانيا نجحت في 
توظيف الحركة الصهيونية في مجهودها 
الحربي، ول سّيما النجاح في ضّم الوليات 
املتحدة األميركية إلى جانبها في الحرب 
الكونية األولى؛ وأن تصريح بلفور بقي بال 
ى تم تضمينه في صّك النتداب 

ّ
قيمة حت

البريطاني على فلسطني، واملتتّبع يلحظ 
فترة  خــالل  البريطانية  السياسة  تخّبط 
في  الثالثينيات  وبـــدايـــات  العشرينيات 

فلسطني.
ى أن يرى النور خالل 

ّ
املشروع الذي أتمن

الــســنــة الـــجـــديـــدة هـــو دراســــــات تــاريــخــيــة 
ــا خــالل الــقــرن التاسع  حــول وســط أوروبــ
عشر؛ مشروع يكمل ما قد قمت فيه قبل 
عدة سنوات والذي جاء بعنوان »التاريخ 
الــســيــاســي والقــتــصــادي ألملــانــيــا، 1789-
 أوروبا ــ بالنسبة 

ُ
1848«، حيث كان وسط

إلــــى األملــــــان ـــــ مـــجـــاًل حــيــويــًا جــــاء تحت 
شــعــار«الــتــوّجــه األملــانــي لــلــشــرق«، والــذي 
وأمالكها  العثمانية  اإلمبراطورية  له 

ّ
تمث

في املشرق العربي وأوروبا. ويحاول هذا 
املـــشـــروع أن يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــتــشــّكــل 

ــا ظهر 
َ
بنفس الصورة والشكل والــلــون، مل

الجمال. وهذا يقود إلى العتراف باآلخر 
خارج الذات، والنفتاح في الفهم والقدرة 
عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــــذات اإلنــســانــيــة 

 البشر في األمل 
ّ

التي هي واحــدة لدى كل
 
ٌ
والطموح وحتى األلم. ما أحلم به إنسان

حـــّر يــســيــر عــلــى فــكــرة الــخــيــريــة البشرية 
يــكــون  ــة واملـــــــســـــــاواة، وأن  ــدالــ ــعــ الــ وقــــَيــــم 
اإلنـــســـان هـــو مــحــور الــعــالــم ولــيــس رأس 
املال املتوّحش الذي يضع اإلنسان جانبًا. 
ما أحلم به عودة الحقوق إلى أصحابها.  

■ شخصية من املاضي تود لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟

كان  البال شخصيات كثيرة  تخطر في 
لــهــا بــصــمــتــهــا الـــواضـــحـــة لــــــدّي، فعلى 
مستوى املغرب ابن رشد وابن خلدون، 
 
ّ
ــن ســـيـــنـــا والــــكــــنــــدي. لــكــن ــ واملـــــشـــــرق ابــ
الشخصية التي أثرت فّي هي شخصية 
ج 

ّ
؛ فالحال

ً
ج، شعرًا وتصّوفًا وحّرية

ّ
الحال

يفكر  عّما  الناس ويعّبر  من  قريبًا  كــان 
فيه، على عكس غيره من املتصّوفة. وكان 
ل، كثير النقد للحالة 

ّ
دائم الترحال والتنق

السياسية العاّمة في عصره؛ ويذّكرني 
ــيــــوم واملـــحـــاكـــمـــات  بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــ
الصورية التي تجري للمفّكرين، وكيف 
ــهــم 

ُّ
ات صــوريــة  بمحاكمة  نهايته  كــانــت 

فيها بالزندقة واإللحاد.

إثنيًا  املتداخلة  املنطقة  تلك  فــي  القومي 
ــاد  ــــع التــــحــ ــلــــت مـ ــيـــف وصــ ومــــذهــــبــــيــــًا؛ كـ
األوروبي إلى حالة جديدة فيها غٌد أفضل 

واطن تلك املناطق.
ُ
مل

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ســوف أخــتــار املــســار الـــذي أنــا عليه اآلن. 
كان خياري ورغبتي في بناء رؤيتي التي 
وأعمل  بداياتها،  فــي  تــزال  ل  أنها  أعتقد 
عــلــى تــطــويــرهــا بــاســتــمــرار، مـــع اإليــمــان 
الــعــمــيــق بــحــتــمــيــة الــتــغــيــيــر وأن الـــقـــادم 
أفضل. فالتاريخ بالنسبة إلّي ليس حقل 
دراسة وحسب، وإنما حقل الحياة ذاتها 
بتلّونها وجمالها؛ دراما، ومسرح، ونمط 

فلسفي وعلمي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
احترام الختالف والتنّوع. الجمال يكمن 
 البشر 

ّ
فــي الخــتــالف، فلو تخّيلنا أن كــل

أمجد الزعبي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

باحث أردني من مواليد عام 1971. 
ــة الـــدكـــتـــوراه في  حــاصــل عــلــى درجــ
تاريخ أوروبا الحديث واملعاصر عن 
أطروحته »تجربة الوحدة األملانية من 
خــال بــرملــان فــرانــكــفــورت: 1848 - 
1849«. أصدر العديد من الدراسات 
ــكــتــب، مــنــهــا »هـــربـــرت صموئيل  وال
األردن:  شـــرقـــي  إمـــــــارة  ــيـــس  وتـــأسـ
و«أثــــر   ،)2002(  »1925  -  1920
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة وحــكــم نــابــلــيــون 
على أملانيا: 1789 - 1815« )2010(، 
و«اآلخر في فكر األمير عبد القادر: 
دراســـــــة فــــي فــتــنــة دمـــشـــق 1860« 
الهيجلي  الشباب  و«حركة   ،)2016(
و«الــتــطــّور   ،)2017(  »1848 ـ   1829
السياسي ملفهوم الجماعة في القرن 
و«التغلغل   ،)2018( الهجري«  األّول 
ــة الــعــثــمــانــيــة من  ــ ــــدول ــانــــي فـــي ال األملــ
األخير  الربع  في  االستشراق  خال 

من القرن التاسع عشر« )2018(.

بطاقة

وقفة
أمجد الزعبيمع

مدخل المبنى )من صفحة الفنان التشكيلي علي عاشور(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



باسم  يوقع  مبتدئًا  صحافيًا  كان  الرحلة  بهذه  توين  مارك  قام  حين 
على  نشرها  التي  الرحلة  هذه  وكانت  كليمنص،  النغهورن  صموئيل 

حلقات، تجربته األولى في الكتابة الساخرة

طنجة بعيون 
مارك توين

تنوع في األزياء لكنها ال تشبه لوحات المستشرقين

السوق والسجن وسعاة البريد

تيسير خلف

حــظــيــت مــديــنــة طــنــجــة املــغــربــيــة 
مارك  األميركي  الكاتب  باهتمام 
ــه »األبـــــــــــرار فــي  ــابـ ــتـ تــــويــــن فــــي كـ
الغربة«، وهو نص رحلة حج إلى األراضي 
»جــمــعــيــة  نــظــمــتــهــا   ،1867 ــام  ــ عــ املـــقـــدســـة 
ــاء الـــديـــنـــيـــة« املـــتـــشـــددة املـــعـــروفـــة  ــ ــدقـ ــ األصـ

باالسم »كويكرز«.
ومع أن أسلوب الكتاب اعتمد السخرية من 
 أنه قدم 

َّ
الحجاج، ومن األماكن التي زارها، إال

الساحرة  املغربية  للمدينة  معقواًل  وصفًا 
حني زارها بصحبة بعض أصدقائه، أثناء 
السفينة »كويكر ستي«، فتحدث  استراحة 
اإلثني  وتنوعها  وعــمــارتــهــا،  موقعها،  عــن 

والديني، ونشاطها االقتصادي.
ــارك تـــويـــن بـــهـــذه الـــرحـــلـــة كـــان  ــ ــــام مــ حــــني قـ
صــحــافــيــًا مــبــتــدئــًا يـــوقـــع بـــاســـم صــمــوئــيــل 
النــــغــــهــــورن كـــلـــيـــمـــنـــص، يــــكــــاد الـــجـــمـــهـــور 
األميركي ال يعرفه، وكانت هذه الرحلة التي 
نشرها في الصحافة األميركية على حلقات 
تجربته األولى في الكتابة الساخرة. ولكنه 
سرعان ما حقق شهرة واسعة بعد أن نشر 

روايته »توم سوير«.

من جبل طارق إلى طنجة
ــــى طــنــجــة قــــادمــــًا مــــن جــبــل  ــــل تـــويـــن إلـ وصـ
ــــاب الــســفــيــنــة وقــد  طـــــارق، تـــاركـــًا مــعــظــم ركـ
توجهوا إلى إسبانيا لقضاء بعض الوقت، 
حيث يقول: »فلينعم من ذهب إلى إسبانيا 
الــصــغــيــرة فمن  أمـــا مجموعتنا  فــيــهــا،  بــمــا 
ــــب لـــهـــا أن تــــــــزور أراضـــــــــي ســلــطــان  ــسـ ــ األنـ
كثيرًا  إسبانيا  مــن  اكتفينا  ألنــنــا  مــراكــش، 
خالل وجودنا في جبل طارق، فطنجة مكان 
زيــارتــه، حيث كنا نبحث عن  إلــى  تشوقنا 
شيء جديد كل الجدة من الداخل والخارج، 
وال يذكرنا بشيء عرفناه من قبل، أو بأرض 
زرناها فيما سبق. نعم رأينا شيئًا شبيهًا 
فـــي لـــوحـــات فــنــيــة، ولــكــنــنــا ال نــثــق كــثــيــرًا 
بـــالـــلـــوحـــات، بــســبــب مــبــالــغــة فــنــانــيــهــا في 

تصويرهم للغرابة«.
هذا املوقف النقدي من فن االستشراق الذي 
كــان واســـع االنــتــشــار فــي ذلــك الــوقــت يشير 
إلــى أن تــويــن لــم يكن يــؤخــذ بسهولة، فهو 
للغربيني  املسبقة  التصورات  تمامًا  يعرف 
حــيــال الـــشـــرق، وهــــي رؤيــــة طــاملــا انــتــقــدهــا 
في طيات كتابه. ولذلك حرص على تقديم 
صـــــــورة واقـــعـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، عـــــــارض فــيــهــا 
تـــصـــورات رســـامـــي االســـتـــشـــراق الــخــيــالــيــة 

التي ال تنقل إال نصف الحقيقة.

بلد غريب
وفــور دخوله إلى املدينة كتب: »طنجة بلد 

بلد مستقل،  أنها  افترضنا  إذا  هــذا  غريب، 
كون شخصيتها الحقيقية ال تظهر إال في 
كتاب »ألف ليلة وليلة«. ال وجود في املدينة 
بــنــا. وهــي  رأيــنــاهــم يحيطون  مــمــن  للشقر 
عمره  محكم،  بسور حجري  مطوقة  مدينة 
ال يــقــل عــن ألـــف عـــام، وبــيــوتــهــا تــتــكــون من 
طابق أو طابقني على األكثر، بنيت مستندة 
على جدار سميك وطليت جدرانها بالجص 
الصناديق  تشبه  الــشــكــل،  مكعبة  الــبــيــض، 
الكبيرة. أبوابها على شكل قنطرة تميزها 
عن غيرها من األبواب التي عرفناها، وهي 
تشبه الــلــوحــات املــرســومــة فــي مــراكــش. أما 
أرضياتها فقد طليت ببالط متعدد األلوان 
عــلــى شــكــن مــعــني مــتــوازي األضــــالع، داخــل 
مربعات خزفية معشقة بزخارف ذات ألوان 

مختلفة، تم شيها في أفران فاس«.
وبــــعــــد أن يـــشـــيـــر إلـــــى فـــقـــر غـــــرف الـــبـــيـــوت 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــاث، بـــاســـتـــثـــنـــاء قــــاعــــة االسـ ــ ــ ــاألثـ ــ ــ بـ
الفسيحة، يقول توين إن طرقات املدينة ذات 
طــابــع شــرقــي أصــيــل، عــرض بعضها ثالث 
أقــدام، وبعضها ست أقــدام، ولكن اثنني من 
طرقاتها يزيد عرضهما على اثنتي عشرة 
قــدمــًا، ويــقــول إن شخصًا بمفرده يمكن أن 

يسد أحد هذه الطرق.

ناس وأزياء
أمـــــا الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة الـــتـــي رآهــــــا فــي 
شـــــــــوارع طـــنـــجـــة فـــقـــد وصـــفـــهـــا كـــمـــا يـــلـــي: 
املراكشيني،  البادية  فرسان  من  كثير  »ثمة 
هـــؤالء الــذيــن يــفــاخــرون بــتــاريــخ يــصــل إلــى 
فر  الذين  اليهود  وهناك  الوسطى،  الــقــرون 
أسالفهم إلــى هــذا املكان منذ قــرون عديدة، 
الريف،  منطقة  من  الريفيون،  السمر  وهنا 
ــون مــن  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ املــــشــــهــــورون بـــالـــقـــســـوة، والـ
الجبال، وهناك الزنوج القادمون من أصول 
ــــش،  ــدراويـ ــ ــًا الـ ال تــشــوبــهــا شـــائـــبـــة، وأيــــضــ
والــكــثــيــر مـــن الــــعــــرب، ومــــن كـــافـــة املـــشـــارب 
والنحل؛ ممن يحملون مالمح غريبة الفتة 

للنظر«.
فــي وصف  الــبــارع  وال يبخل علينا كاتبنا 
األزيــاء التي لفتت نظره في شوارع طنجة: 
املألوف،  عن  ثياب  من  يرتدونه  ما  »يخرج 
ــبـــرنـــس، يــعــتــمــر عــمــامــة  فــثــمــة مـــراكـــشـــي مـ
الـــعـــجـــب،  يـــثـــيـــر  ورداًء  ضـــخـــمـــة،  بـــيـــضـــاء 
ويــتــمــنــطــق بـــحـــزام أحــمــر يــتــخــلــلــه الــذهــب، 
بقليل،  ركبته  مــا تحت  إلــى  وبنطااًل يصل 
وســيــفــًا مــعــقــوفــًا مــزخــرفــًا بــشــفــرة وحــيــدة، 
ســاقــه عــاريــة وال يــرتــدي جــوربــًا بــل خفني 
ــلـــون أصــــفــــر، عـــلـــى كــتــفــه بــنــدقــيــة طــويــلــة  بـ
ــه جــنــدي،  بــشــكــل مــبــالــغ فـــيـــه، والـــغـــريـــب أنــ

وليس إمبراطورًا«.
ــال الـــذيـــن  ــ ــــرجـ ويـــتـــابـــع وصــــفــــه لـــهـــيـــئـــات الـ
رآهــــم فــيــقــول: »هــنــا املــعــمــرون املــراكــشــيــون 
ــة الــبــيــضــاء والــقــالنــس  ــ ذوو الــلــحــى واألرديـ
ــا الـــــبـــــدو بـــبـــرانـــســـهـــم  ــ ــنـ ــ ــفــــاضــــة، وهـ ــفــــضــ الــ
ــقـــالنـــس، وهــنــا  ــالـ ــة بـ ــبـــوكـ املـــخـــطـــطـــة واملـــشـ
إال من  الــرؤوس  والريفيون حليقو  الزنوج 
األذن،  خصلة شعر مضفورة طويلة خلف 
مرفوعة إلــى جانب فــروة الـــرأس، وهنا كل 
جــمــاعــات الــبــربــر فــي ثــيــاب غــريــبــة األلــــوان. 
وهنا النساء الالتي لففن أنفسهن من الرأس 
إلى القدم في أردية بيضاء خشنة، وينسب 
لهن أنهم ينفردن بكشف عني واحــدة فقط. 
وثمة خمسة آالف يهودي يرتدون سترات 
بــأحــزمــة، وينتعلون  ويــتــمــنــطــقــون  زرقـــــاء، 
خفافًا صفرًا، ويعتمرون قبعاتهم الصغيرة 

التي تغطي مؤخرات رؤوسهم«.

نقش الكنعانيين
بــعــد ذلـــك يــســتــعــرض تــويــن تــاريــخ املــديــنــة 
ــن الــــســــخــــريــــة، مــنــذ  ــ ــلــــوب ال يـــخـــلـــو مـ بــــأســ
الــفــيــنــيــقــيــني وحـــتـــى عـــصـــر كـــولـــومـــبـــوس، 
ويــشــيــر إلـــى مــعــلــومــة مــتــداولــة عــلــى نطاق 
بهجرة  يتعلق  تاريخي  نقش  حــول  واســـع 
كنعانيني من فلسطني إلى شمالي أفريقيا 
حــيــث يـــقـــول: »تــقــع عــيــنــي اآلن عــلــى مــكــان 
مــقــام فــوقــه نــصــب تـــذكـــاري ذكـــر تفاصيله 
املــؤرخــون الــرومــان منذ ما ال يقل عن ألفي 
عام، نقشت عليه عبارة: »نحن الكنعانيني، 
نــحــن مــن طــردنــا مــن أرض كــنــعــان مــن قبل 
اللص اليهودي يوشع«. ومع ذلك ال يمكن 
التحقق من صحة ما قاله توين، حول هذا 
ــــذي يـــزعـــم أنــــه رآه رؤي الــعــيــان،  الـ الــنــقــش 
ــــل كـــانـــت لــه  ــــه، وهـ تـ ــراء ــ فــكــيــف تــمــكــن مــــن قـ

ترجمة، وبأي لغة؟
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يالحظ توين )الــصــورة( وجــود الــرق في طنجة، فثمة الكثير من الــزنــوج الــذي يــرزحــون تحت 
نيره، ولكن العبدة التي تصبح محظية لسيدها تنال حريتها، والعبد الذي يحفظ السورة األولى 
من القرآن ال يظل بعد ذلك عبدًا. وبعد ذلك يشير إلى وجود ثالثة أيام من العطلة األسبوعية، 
ألن عطلة املسلمني الجمعة، واليهود السبت، 
إن  ويــقــول  األحــــد،  املسيحيني  والــقــنــاصــل 
ــر تـــشـــددًا فـــي عــطــلــتــهــم،  ــثـ ــم األكـ الـــيـــهـــود هـ
إلــى املسجد ظهر يوم  املسلم يذهب  بينما 
الجمعة ثم يعود لعمله. ويلفت توين النظر 
التي يحظى بها املسلم  الرفيعة  إلى املكانة 
املراكشي الذي يؤدي فريضة الحج، فالناس 
يلقبونه بالحاج، ويصير بعد ذلك شخصية 
ذات شأن، ويقول إن املراكشيني يفدون كل 
عام إلى طنجة ويتجهزون للسفر إلى مكة، 
بواخر  على  الطريق  مــن  جانبًا  ويقطعون 
إنكليزية، وتكلف الرحلة حوالي 12 دوالرًا. 
في  مــا  كــل  يعملون  الكثيرين  تجد  ولــذلــك 
وحــني  املــبــلــغ،  هـــذا  لتحصيل  استطاعتهم 
طويلة.  لفترة  مفلسًا  يظل  واحــدهــم  يــعــود 
وقد أدى ذلك ألن يصدر السلطان املراكشي 

قرارًا يمنع الحج على الفقراء.

عادات اجتماعية

يــــشــــيــــر مــــــــــارك تــــــويــــــن، ولـــكـــن 
بــــــــأســــــــلــــــــوب مــــــتــــــهــــــكــــــم، إلـــــــى 
ال  التي  اإلسبانية  التهديدات 
تتوقف ضد مراكش، عن طريق 
إرسال السفن الحربية الهادفة 
إلــــى إقــــالق راحــــة املــراكــشــيــني. 
األمــــــيــــــركــــــيــــــني  إن  ويــــــــــقــــــــــول 
يمتلكون الكثير من األساطيل 
املتوسط،  البحر  في  الضخمة 
ولــكــنــهــا نـــــادرًا مـــا تــقــتــرب من 
املــــــوانــــــئ اإلفــــريــــقــــيــــة، ولــــذلــــك 
ــلـــكـــؤون  فـــــــإن املــــراكــــشــــيــــني يـــتـ
فـــي تــســيــيــر أمــــور األمــيــركــيــني 
بينما  والفرنسيني،  واإلنكليز 
ــيـــة مـــطـــالـــب  ــبـ ــلـ ــتـ ــــون بـ ــرعـ ــ ــسـ ــ يـ
اإلسبان على الفور. ويقول إن 
مدينة  على  استولوا  اإلسبان 
تــطــوان قبل خمسة أعــــوام، ثم 
زادوا  تـــســـويـــة  ــى  ــ إلـ ــلـــوا  تـــوصـ
التابعة  األرض  مساحة  فيها 
لــهــم عــلــى الــســاحــل األفــريــقــي، 
ــلــــوا عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات  وحــــصــ
مـــن الــســلــطــان املــراكــشــي تــقــدر 
بعشرين مليون من الدوالرات 
دفــعــت نـــقـــدًا، وكـــذلـــك الــتــوقــيــع 
عــلــى مـــعـــاهـــدة ســـــالم، قــبــل أن 

يعيدوا املدينة لهم.
وال يفوت توين هذه املناسبة 
اإلســبــان سخرية  مــن  فيسخر 
اإلســـبـــان  إن  يـــقـــول  إذ  الذعــــــة، 
لــم يــغــادروا تــطــوان إال بعد أن 
املدينة،  قطط  جميع  التهموا 
وهو ما تسبب بإيغار صدور 
املراكشيني على اإلسبان نظرًا 

ملكانة القطط عندهم؟!
وينقل لنا كاتبنا طبيعة حياة 
الـــقـــنـــاصـــل األجـــــانـــــب، ومــنــهــم 
القنصل األميركي الذي تقضي 
البيت،  داخـــل  حياتها  عائلته 
للتنزه، من دون  إال  وال تخرج 
االخـــتـــالط بـــأحـــد، ولـــذلـــك فهم 
يـــنـــتـــظـــرون الـــجـــرائـــد الـــقـــادمـــة 
فيقرؤونها  الــبــحــري،  بالبريد 
أكثر من مرة، ويتلهون بتناول 
ــنــــوم  ــام، والــــــشــــــراب، والــ ــعــ ــطــ الــ

طوال وقتهم.

تهديدات 
اإلسبان

يعود كاتبنا لوصف مشاهداته في مدينة 
طنجة فــيــقــول فــي وصـــف الــســوق: »يــقــارب 
فــي طنجة حجم حمام عــادي  املتجر  حجم 
التاجر  مــن  كــل  بلد متحضر، ويجلس  فــي 
الكعك  أو بائع  اليهودي،  املسلم، اإلسكافي 
الساقني،  ممدد  متجره  أرضية  على  الحلو 
ــادون عـــلـــيـــك، مــــــاذا تـــريـــد أن تــشــتــري  ويـــــنـــ
تستطيع  أمــكــنــتــهــم.  يــبــرحــوا  أن  دون  مـــن 
استئجار صف من هــذه املحالت بخمسني 
الــســوق بسالل  الــشــهــر. يحتشد  فــي  دوالرًا 
التني والتمر والبطيخ واملشمش التي يأتي 
بها الباعة على حمير وبغال. يعج املشهد 
بالحيوية والنشاط والجاذبية، وتفوح منه 
أقــام الصرافون اليهود  روائــح فواحة. وقــد 
أكــشــاكــهــم فـــي أمـــاكـــن مــتــالصــقــة، وتـــراهـــم 
ال يــتــوقــفــون طـــوال الــيــوم عــن عــد العمالت 
الــبــرونــزيــة ونقلها فــي ســالل الــحــبــوب إلى 

ــن يــقــومــون  ــ كــانــوا بــعــد أن يــجــمــعــوا دوالريـ
بــاســتــبــدالــهــمــا بــقــطــعــة ذهــبــيــة واحـــــدة من 
تــلــك الــقــطــع، وحــــني كــــان أولـــئـــك الــلــصــوص 
السبيكة على  يبتلعون  كانوا  يهاجمونهم 
الفور، وبعد ذلك عرف اللصوص بالقصة، 
ــاروا يــقــدمــون لــســعــاة الــبــريــد الــصــادر  ــ وصـ
إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة دواًء يــســبــب الــقــيء 

ويجلسون للمراقبة فقط«.
ويــخــبــرنــا تــويــن بـــأن نــظــام الــضــرائــب الــذي 
كان يفرضه حكام مراكش كان يضطر بعض 
سكان طنجة من املسلمني واليهود لالحتماء 
ــتـــعـــرض  ــات األجــــنــــبــــيــــة. ويـــسـ ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــالـ بـ
مــحــاولــتــه ورفـــاقـــه زيـــــارة مــســجــد مــراكــشــي 
على  بمربعات  مزينة  عالية  مئذنته  جميل 
شــكــل رقــعــة الــشــطــرنــج، ومــزيــنــة بــخــزف من 
شتى األلوان، يشبه آثار الحمراء األندلسية. 
ــم يــتــمــكــنــوا مــــن دخــــــول املــســجــد  ولــكــنــهــم لــ

ــي هـــــذه األيـــــــام ال  ــم فــ ســـلـــة أخـــــــرى، وأظـــنـــهـ
سوى  أر  لــم  ألنــنــي  منها،  الكثير  يحصون 
الــبــالــي والــقــديــم الــــذي يــعــود تــاريــخــه إلــى 

مئات السنني«.
ويضيف: »لدى املراكشيني عمالت معدنية 
وفـــضـــيـــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، وهــــنــــاك أيــضــًا 
يعادل  ما  الرقيقة  الفضية  السبائك  بعض 
رغم  الـــواحـــدة،  للسبيكة  دوالرًا  القيمة  فــي 
نــدرة تلك السبائك لــدرجــة أن فــقــراء العرب 
تقبيلك.  يطلبون  منها  واحـــدة  يـــرون  حــني 
تعادل  التي  الذهبية  العمالت  أيضًا  لديهم 
الدوالرين. يذكرني ذلك بقصة سعاة البريد 
املدينة،  عبر  الرسائل  ينقلون  كانوا  الذين 
ويـــتـــقـــاضـــون مــقــابــل ذلــــك رســـومـــًا بــريــديــة 
ــر يــقــعــون في  كــبــيــرة، وكـــانـــوا مــن حــني آلخـ
قــبــضــة الــلــصــوص فــيــنــهــبــون مــا مــعــهــم من 
ــلــــى ســـبـــيـــل االحـــتـــيـــاط،  نــــقــــود، ولــــذلــــك وعــ

بسبب منع دخول غير املسلمني. ويتعرض 
أصــاب  يــرويــهــا بسخرية حــول عطل  لقصة 
ساعة املسجد، اضطر املسلمني لقبول دخول 

مصلح ساعات برتغالي رغم أنه مسيحي.
وفي وصفه لسجن طنجة يقول إن السجناء 
العقاب  والــحــصــر، وهــو  الــســالل  يصنعون 
ــــي ســـجـــنـــهـــم، ويـــضـــيـــف:  الــــــــذي يـــــؤدونـــــه فـ
»يعاقب القتل هنا باإلعدام. اقتيد منذ فترة 
قصيرة ثالثة مــن القتلة إلــى خــارج أســوار 
املدينة، وأعدموا رميًا بالرصاص. وبنادق 
املـــراكـــشـــيـــني رديــــئــــة بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــقـــول، 
فــهــم  ــيــــون،  املــــراكــــشــ ــاة  ــ ــــرمـ الـ مــنــهــا  واألردأ 
البؤساء  القتلة  البداية بجمع  في  يقومون 
ــلـــرمـــي، ثــم  ــل، كـــــأي هـــــدف لـ ــويــ فــــي صــــف طــ
إلى  فيدفعونهم  البنادق،  عليهم  يصوبون 
القفز والوثب تالفيًا للطلقات لنصف ساعة 

حتى يتمكن الرامي من إصابة هدفه«.

سوق طنجة 
في نهايات القرن 
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أكد األملاني توني كروس، العب وسط ريال 
مدريد، أنه يرغب في االعتزال مع الفريق، وفي 

مقابلة مع التلفزيون اإلسباني، قال الالعب، الذي 
وصل إلى ريال مدريد في موسم 2015-2014: 

»أنا سعيد جدًا هنا، ليس أنا فقط، ولكن أيضًا 
عائلتي. فكرتي ورأي النادي االعتزال هنا«. 

وعن التعاقد مع مبابي قال كروس: »من الصعب 
معرفة ما سيحصل، يدهشني أن ريال مدريد 

يريد التعاقد معه. إنه العب ممتاز«.

أعار فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي املهاجم 
اإليفواري، أماد ديالو، إلى فريق رينجرز 

االسكتلندي حتى نهاية املوسم. وخاض ديالو 
الذي انضم إلى مانشستر يونايتد منذ عام قادمًا 
من فريق أتالنتا اإليطالي مقابل 20 مليون يورو، 
9 مباريات مع الفريق األول لـ«الشياطني الحمر«. 

وُيعد ديالو ثاني العب يرحل عن يونايتد في 
خط الهجوم بعد أنتوني مارسيال الذي رحل إلى 

إشبيلية على سبيل اإلعارة.

ذكرت مصادر من فريق أتلتيكو مدريد أن الفريق 
غير مستعد إلعارة املهاجم ألفارو موراتا، الذي 

يقضي موسمًا ثانيًا على سبيل اإلعارة مع فريق 
يوفنتوس اإليطالي، والذي يسعى لالنتقال 

لبرشلونة، وأنه سيكون مستعدًا فقط للتفاوض 
على بيعه. وأكدت املصادر أن أتلتيكو ال يفكر 

في إعارة الالعب وأنه منفتح فقط على التفاوض 
على بيعه، وذلك في ظل محاولة برشلونة 

التعاقد معه حاليًا.

توني كروس: 
رغبتي أنا والنادي االعتزال 

في ريال مدريد

مانشستر يونايتد 
يُعير أماد ديالو إلى رينجرز 

االسكتلندي

أتلتيكو مدريد يرفض 
إعارة موراتا ويوافق 

على البيع فقط

فتح مكتب 
المدعي العام 
في مدينة 
برشلونة 
اإلسبانية تحقيقًا 
في إدارة فريق 
برشلونة لكرة 
القدم تحت 
رئاسة مجلس 
اإلدارة السابق 
بقيادة جوزيب 
ماريا بارتوميو. 
وكان هذا 
ما أفادت به 
مصادر من 
مكتب المدعي 
العام بعد بالغ 
مقدم من 
مجلس اإلدارة 
الحالي الذي 
يترأسه خوان 
البورتا، والذي 
قدم بالغًا أمام 
النيابة على 
خلفية تقرير 
»فورينسك«، 
وهو تقرير 
يحلل بعمق 
العقود المبرمة 
مع الوسطاء 
والرعاة أثناء 
رئاسة بارتوميو.

)Getty( بارتوميو يواجه ُتهمًا حقيقية بشأن فساد خالل قيادته لفريق برشلونة

تحقيق ضد بارتوميو؟
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خرج نادال من ربع النهائي 
العام الماضي أمام 

تسيتسيباس

سيرجيو راموس يأمل العودة إلى منتخب إسبانيا
بــاب املنتخب  أنــه لم يغلق  أكــد سيرخيو رامــوس مدافع باريس ســان جيرمان 
اإلسباني الــذي لــم يلعب لصفوفه منذ 31 آذار/مــــارس، مــن أجــل زيـــادة سجل 
مبارياته الدولية املتوقف عند 180 مباراة. وقال الالعب في فيديو دعائي نشره 
فريقه »تمثيل بلدي هو مصدر فخر شديد لي، وارتداء قميص إسبانيا بشعاره 

ورقمي. إنها مناسبة هامة، أتمنى االستمرار في فعل ذلك، لالستمرار في زيادة 
عدد املباريات التي خضتها«. واعترف العب إشبيلية وريال مدريد السابق بأن 
الفوز بمونديال 2010 كان »مميزًا للغاية« ألنه »يجعلك تشعر بأن ال شيء بعد 
ذلك«. وشارك راموس مع املنتخب الذهبي إلسبانيا، والذي فاز بمونديال 2010 
وبطولتي أمم أوروبا في 2008 و2012، وقال »إنه شيء يصعب تكراره وتصعب 

معادلته، ثالث بطوالت متتالية. إنه مرآة لعمل جيل فريد أتمنى أن يتكرر«.

برشلونة يكثف المفاوضات لضم أداما تراوري
أداما  الالعب،  املفاوضات مع فريق وولفرهامبتون لضم  كثف فريق برشلونة 
الــنــادي  الــحــالــي. ويتطلع  الشتوية  االنــتــقــاالت  ــراوري، لصفوفه خــالل مــوســم  تــ
»الكتالوني« للحصول على الالعب على سبيل اإلعارة لنهاية املوسم مع خيار 
الشراء. وأفادت صحيفة »ماركا« بأن وكيل الالعبني، خورخي مينديش، يضغط 
على البرسا التخاذ قرارات سريعة، وأن اإلعارة ربما تتم مقابل 30 مليون يورو. 
ولعب تراوري 11 مباراة أساسيًا مع فريق وولفرهامبتون من أصل 20 شارك 
فيها هذا املوسم في »البريمييرليغ«. كما وشارك أداما في ثماني مباريات مع 
أهدافًا. وكــان فريق توتنهام يسعى  املنتخب اإلسباني ولم يسجل ولم يصنع 
الــطــاولــة 20  الشتوية ووضــع على  االنــتــقــاالت  للتعاقد معه أيضًا خــالل ســوق 

مليون إسترليني من أجل ضمه.

جماهير إيفرتون تعترض على احتمالية تولي 
فيتور بيرييرا تدريب الفريق

البرتغال،  اختيار  احتمالية  على  اعتراضهم  إيفرتون  لفريق  مشجعون  أبــدى 
البرتغالي  املــدرب  للمدرب اإلسباني رافا بينيتيز. وُيعد  فيتور بيرييرا، كبديل 
أحد األسماء املطروحة لخالفة بينيتيز الذي أقيل األسبوع املاضي بسبب سوء 
على  كتبوا  الــذيــن  املشجعني  بــرضــا  يحظى  ال  بيرييرا  فــإن  ذلــك  ومــع  النتائج. 
الخارج،  إلــى  »بيريرا  فيها  بـــارك«، عبارة جــاء  الــجــدران في ملعب »غوديسون 
عينوا المبارد«. باإلضافة إلى ذلك، تجمع مائة مشجع ليلة األربعاء بالقرب من 
االستاد لالحتجاج على الطريقة التي يدير بها مجلس اإلدارة النادي. وليست 
هذه هي املرة األولــى التي يحدث فيها هذا في إيفرتون فبعد انتشار شائعات 
تم تعليق الفتات  املــاضــي،  الصيف  إلــى فريق في  بينيتيز ربما سينضم  بــأن 
تهدد املدرب اإلسباني ملاضيه في تدريب ليفربول. من جانبه قال بيرييرا في 
تصريحات لشبكة ) سكاي سبورتس ( إنه غير قلق بشأن رد فعل الجماهير 
على توليه تدريب النادي املحتمل، وأن املحادثات التي أجراها مع النادي كانت 

إيجابية للغاية وأن املجلس متحمس ملقترحاته.

رونالدو هدف لالنتقادات بعد تصرف غريب
قرر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حظر املوقع األملاني »ترانسفر ماركت« 
من قائمة املواقع التي تظهر بحاسوبه عادة، كنوع من االحتجاج على إحصائية 
عها املختصون وتخص مهاجم مانشستر يونايتد الحالي. وشرح دانييل 

َ
وض

بوش، مدير املوقع في بريطانيا، عبر تصريحات خص بها صحيفة »ذا أتلتيك« 
أنــهــم وضــعــوه في  لــهــم، خــاصــة  اإلنكليزية، أن تــصــرف رونــالــدو كــان مفاجئًا 
صدارة قائمة الالعبني الذين تتجاوز سنهم 33 عامًا، واألكثر قيمة بينهم في 
سوق االنتقاالت. وقال بوش: »نشرنا قائمة بحسابنا على موقع إنستغرام، بها 
10 العبني يبلغون 33 عامًا أو أكثر، وهم األعلى قيمة سوقية في الوقت الحالي، 
وأبــدى  املسؤولني على حساباتنا  وراســل  يتقبل  لم  لكنه  رونــالــدو،  وتصدرها 
انزعاجه، رغم أننا شرحنا له السبيل الذي جعلنا نختار تلك القيم«. واعتبرت 
فئة كبيرة من الجماهير، بتعليقات نشروها على مواقع التواصل االجتماعي، 
أن تصرف رونالدو طفولي رغم شهرته الكبيرة، في حني تفهم آخرون أنانيته 

ورغبته الشديدة ليكون األفضل بفارق كبير جدًا عن الباقني.

بلغ اإلسباني رافايل نادال املصنف خامسًا 
أستراليا  لبطولة  النهائية  املــبــاراة  عامليًا 
ــع الكبرى  املــفــتــوحــة، أولـــى الــبــطــوالت األربــ
في التنس لعام 2022، وذلك بعد فوزه على 
 )3  -  6( السابع  بيريتيني  ماتيو  اإليطالي 
و)6 - 2( و)6 - 3( و)6 - 3( في ساعتني و55 

دقيقة في نصف النهائي.
ــمــــر 35  ــعــ ويـــلـــتـــقـــي نــــــــــادال الــــبــــالــــغ مـــــن الــ
ـــ21 في  ــ ســنــة والــســاعــي لــتــحــقــيــق الــلــقــب الـ
مــنــافــســات »الـــغـــرانـــد ســــالم« فـــي مــســيــرتــه 
ــة وتـــحـــطـــيـــم الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي  ــيــ ــرافــ ــتــ االحــ
ــــذي يــتــقــاســمــه مـــع الـــســـويـــســـري روجــيــه  الـ
في  ديوكوفيتش،  نوفاك  والصربي  فيدرر 
املباراة النهائية األحد مع الروسي دانييل 
مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس 
ــلـــذيـــن يــلــتــقــيــان  ــــع الـ ــرابـ ــ تــســيــتــســيــبــاس الـ

الحقًا.
عتبر هذه املرة الـ29 التي يبلغ فيها نادال 

ُ
وت

مباراة نهائية في منافسات »الغراند سالم« 
نهائيتني خلف صاحبي  مــبــاراتــني  بــفــارق 
ــيــــدرر وديـــوكـــوفـــيـــتـــش،  ــم الـــقـــيـــاســـي فــ ــرقــ الــ

ــريـــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  أكــــــرم فـ
عندما  لــيــكــرز  أنجليس  لـــوس  وفــــادة ضيفه 
تغلب عليه )105 - 87(، في وقت واصل فريق 
غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوزه على 
 )115  -  124( تمبروولفز  مينيسوتا  ضيفه 
فـــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفني.
املــبــاراة األولــى على ملعب »ويلز فارغو  في 
ســنــتــر«، واصـــل الــنــجــم الــكــامــيــرونــي، جويل 
إمبيد، تألقه الالفت في اآلونة األخيرة وقاد 
فــوزه  لتحقيق  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
الثالث تواليًا والـ29 في 48 مباراة حتى اآلن 
هذا املوسم، وعلى الرغم من توقف السلسلة 
األربــع األخيرة  املباريات  الرائعة إلمبيد في 
األقـــل 35 نقطة  الــتــي شــهــدت تسجيله عــلــى 
الكاميروني ساهم  النجم  لكن  10 متابعات، 
بشكل كبير في فــوز فريقه على ليكرز الذي 
غـــــاب عــــن صـــفـــوفـــه نــجــمــه »املــــلــــك« لــيــبــرون 

جيمس بسبب اإلصابة في ركبته اليسرى. 
و7  متابعات   9 مــع  نقطة   26 إمبيد  وســجــل 
تمريرات حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 

املتوج  األسترالية  البطولة  في  والسادسة 
بلقبها مــرة واحــدة عــام 2009 على حساب 
الحالية  النسخة  عــن  األبـــرز  الغائب  فــيــدرر 

بسبب اإلصابة.
وخـــســـر نـــــادال مـــبـــاراتـــني نــهــائــيــتــني عــامــي 
ديــوكــوفــيــتــش  نـــوفـــاك  أمـــــام  و2019   2012
الغائب بــدوره عن نسخة هذا العام بعدما 
ــعــــدم تــلــقــيــه  ــــن أســــتــــرالــــيــــا لــ ــــم تـــرحـــيـــلـــه مـ تـ
اللقاح املضاد لفيروس كورونا. كما خسر 
»املاتادور« املباراة النهائية عام 2014 أمام 
السويسري، ستانيسالس فافرينكا، قبل أن 

يثأر منه فيدرر عام 2017.
وقال نــادال تعليقًا على الرقم القياسي في 
عدد األلقاب في الغراند سالم »أنا أفكر فقط 
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة«. وأضـــاف 
»لعبت بشكل جيد جدًا في أول مجموعتني. 
ــنـــذ أن لـــعـــبـــت بــهــذا  ــة مـ ــلـ ــتــــرة طـــويـ ــرت فــ ــ مــ
حديثه  اإلسباني  النجم  وتابع  املستوى«، 
وقال »ثم لعب بيريتيني بشكل أفضل، وأنا 
كـــان اإلرســـال  لعبت شــوطــًا مخيبًا عــنــدمــا 

23 نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات 
ــال إمــبــيــد الـــذي ســجــل 25 نقطة  حــاســمــة. وقـ
ـــ16 تــوالــيــًا: »لــم أكن  على األقـــل فــي املــبــاراة الـ
زمالئي  ألن  كنت سعيدًا  لــذلــك  الليلة،  جــيــدًا 

في الفريق تمكنوا من مساعدتي«.
فـــي املـــقـــابـــل، فــــرض أنــتــونــي ديــفــيــس نفسه 
 12 مــع  نقطة   31 بتسجيله  لــلــمــبــاراة  نجمًا 
مــتــابــعــة فــي ثــانــي مـــبـــاراة لــه بــعــد غــيــاب 17 
مـــبـــاراة بــســبــب إصــابــة فــي الــركــبــة، وأضـــاف 
النجم اآلخر راسل وستبروك 20 نقطة، إال أن 
ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريقهما الخسارة 

الـ25 في 49 مباراة هذا املوسم.
وبعد أن سّجل ديفيس 23 نقطة في الشوط 
الثاني  فــي  تعديالت  أجــرى سيكسرز  األول، 
نقاط  ثماني  بتسجيل  ليكرز  نجم  فاكتفى 
فــقــط، وعــلــق مـــدرب ليكرز فــرانــك فــوغــل على 
 »أنتوني لعب مباراة رائعة. 

ً
أداء ديفيس قائال

كان من الجيد أن نراه يستعيد مستواه، قام 
ببعض التدخالت الرائعة على إمبيد«.

واعترف فوغل بأنه كان محبطًا من أن يجد 
ــرة أخـــــرى غــيــر قـــــادر عــلــى إحــضــار  نــفــســه مــ
نجميه الثنائي جيمس وديفيس في امللعب 
فــي نفس الــوقــت، وقــال »لكن هــذا مــا يمر به 
كل فريق في الــدوري. علينا أن نلعب بشكل 

أفضل مما لعبنا الليلة«.
األول  الربع  في  لسيكسرز  األفضلية  وكانت 
وحسمه في صالحه بفارق 10 نقاط )22-32(، 
نــقــاط فــي الثاني  بــفــارق 4  لــيــكــرز  ورد عليه 
ما  ســـرعـــان  األرض  أصـــحـــاب  لــكــن   ،)22-26(

يتعني  لــكــن   .)3  -  4( والــنــتــيــجــة  بــحــوزتــي 
عليك القتال!«.

ــادال خـــرج مــن الــــدور ربـــع النهائي  وكـــان نــ
العام املاضي بخسارته أمام تسيتسيباس 
بعدما تقدم بمجموعتني نظيفتني، ثم أغلق 
ســقــف املــلــعــب بسبب هــطــول أمــطــار غــزيــرة 
مصحوبة برياح شديدة، وعلق نادال على 
ـــر: »يــعــلــم الــجــمــيــع أنــنــي العـــب في  هـــذا األمـ
الهواء الطلق. ولكن مع إغالق السقف هناك 
أجـــواء أكــثــر وأحـــب ذلـــك. وعليه ال يمكنني 

الشكوى«.
نـــادال نفسه بقوة فــي املجموعتني  وفــرض 
 
ً
األولى والثانية، لكن مستواه تراجع قليال

ارتكب 7 أخطاء مباشرة،  الثالثة حيث  في 
أي نــصــف مـــا ارتــكــبــتــه خــــالل املــجــمــوعــات 
الـــتـــعـــادل  ــــرض  فـ ثــــم  ــثــــالث األولـــــــى )14(.  الــ
الشوط  حتى  الــرابــعــة  املجموعة  فــي  نفسه 
الثامن عندما نجح »رافــا« في كسر إرسال 
في  أنــهــاهــا  ثــم   )3  -  5( لــيــتــقــدم  بيريتيني 

صالحه )6 - 3(.
أستراليا  بطولة  بلقب  تتويجه  حــال  وفــي 
رافــايــيــل  عــــام 2022، ســُيــصــبــح  املــفــتــوحــة 
نــــادال العــبــا فــي عــصــر االحـــتـــراف، والــرابــع 
ــن الـــبـــطـــوالت  ــ ــي الــــتــــاريــــخ يــــفــــوز بـــكـــل مـ ــ فـ
الكبرى مرتني على األقل، وهو إنجاز حققه 
ديوكوفيتش العام املاضي عندما فاز بلقب 
في  الثانية  للمرة  غـــاروس«  »روالن  بطولة 

مسيرته الرياضية.
)فرانس برس(

استعادوا توازنهم وضربوا بقوة في الثالث 
يتخلفوا  أن  قــبــل   ،)20-34( نقطة   14 بــفــارق 

بفارق سلة في الربع األخير )19-17(.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــن املـ ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ ــدت الــــدقــــائــــق األخــ ــ ــهـ ــ وشـ
لــفــريــق سيكسرز  اثــنــني  اســتــبــعــاد مشجعني 

من امللعب بسبب هتافات موجهة إلى الالعب 
ودخل  أنتوني.  كارميلو  لليكرز  االحتياطي 
بعدها األخير في مشادة ساخنة مع مشجع 
ثــالــث فـــي املــلــعــب حــيــث تــدخــل إمــبــيــد لــنــزع 
فتيل املواجهة، وقال أنتوني في هذا اإلطار 

»قيلت بعض األشــيــاء«، رافضًا الخوض في 
التفاصيل، ومضيفًا »إنه أمر غير مقبول«.

وفـــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة عــلــى مــلــعــب »تــشــايــس 
سنتر« واصل فريق غولدن ستايت ووريورز 
صــحــوتــه وحــقــق فــــوزه الـــرابـــع تــوالــيــًا عندما 
تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز )124 
- 115(، وعــوض النجم ستيفن كــوري بدايته 
البطيئة في املباراة وأنهاها بـ29 نقطة مع 8 
مــتــابــعــات وســـت تــمــريــرات حــاســمــة، وأضـــاف 
كـــالي طــومــســون 23 نــقــطــة وكـــل مـــن الــكــنــدي 
أندرو ويغينز والبديل جوردان بول 19 نقطة.

واكتفى كوري بتسجيل ثماني نقاط فقط في 
الثاني وسجل  في  تألق  لكنه  األول،  الشوط 
مــن أصــل 10  21 نقطة، بينها ســت ثالثيات 
ــاوالت، فــيــمــا ســـجـــل طـــومـــســـون خــمــس  ــ ــحـ ــ مـ
ثالثيات. في املقابل، برز كارل-أنتوني تاونز 
ــان أفـــضـــل مسجل  ــ فـــي صـــفـــوف الــخــاســر وكـ
في املباراة برصيد 31 نقطة مع 12 متابعة، 
تكن  لــم  نقطة   27 إدواردز  أنــتــونــي  وأضــــاف 
فوزين  بعد  األولـــى  الــخــســارة  لتفادي  كافية 
مــتــتــالــيــني والـــــــ24 فـــي 48 مـــبـــاراة حــتــى اآلن 
هــذا املــوســم. وجــاء الــربــع األول متكافئًا بني 
وتفوق   ،29-29 بــالــتــعــادل  وانــتــهــى  الفريقني 
الــضــيــوف فــي الــثــانــي 32-28، لكن ووريـــورز 
قبل   ،)20-38( الثالث  السرب في  غــرد خــارج 
أن يتخلف بــفــارق 5 نــقــاط فــي الــربــع األخير 
)29-34( من دون أن يؤثر ذلك على فوزه الـ36 

في 49 مباراة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: فيالديلفيا سيكسرز يُكرم وفادة ليكرزبطولة أستراليا المفتوحة: نادال إلى النهائي
اقترب النجم اإلسباني، 

رافاييل نادال، من التتويج 
بلقب بطولة أستراليا 

المفتوحة

يسعى فريق فيالديلفيا 
سفنتي سيكسرز 

للمحافظة على 
حظوظه في التأهل

)Getty( يسعى نادال للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام

يريد نجوم تونس بلوغ نصف نهائي »الكان« )دانييل أولمو/فرانس برس(

يعلم الجهاز الفني لتونس صعوبة لقاء بوركينا فاسو )هيكل هميما/األناضول(

)Getty /فوز مهم وُمستحق لسيكسرز من أجل االستمرار في المنافسة على التأهل )تيم نواشوكو

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

تـــبـــدأ رحـــلـــة جـــديـــدة مـــن األحــــالم 
ــــأس األمــــم  ــبـــاق كـ الـــعـــربـــيـــة فــــي سـ
ـــقـــامـــة 

ُ
ــة لـــكـــرة الــــقــــدم، امل ــيـ ــقـ األفـــريـ

حاليًا في الكاميرون، عندما يخوض منتخب 
تــونــس مــواجــهــة صــعــبــة، بــُمــالقــاة بوركينا 
فــــاســــو فــــي الــــــــدور ُربـــــــع الـــنـــهـــائـــي مــــن عــمــر 
الــبــطــولــة، الــيــوم الــســبــت، بحثًا عــن مواصلة 

انتصاراته القوية، بعد إزاحة نيجيريا.
ــــى مــوقــعــة  ــان« إلـ ــ ــكـ ــ وتـــتـــجـــه األنــــظــــار فــــي »الـ
تونس وبوركينا فاسو، وسط أحالم كبيرة 
الــفــوز،  بنجاح »نــســور قــرطــاج« فــي تحقيق 
ووضع القدم العربية األولى في الدور نصف 

ُمهمة قوية 
لتونس

في كأس األمم األفريقية

يطمح منتخب تونس إلى تجاوز عقبة منتخب 
بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس األمم األفريقية، 
العبو  يعيشها  التي  كورونا،  فيروس  أزمة  رغم 
الحالية  القارية  المسابقة  في  قرطاج«  »نسور 

بالكاميرون

تقرير

»الخيول  وتخطي  الذهبي،  واملربع  النهائي 
البوركينية« أحد أبرز املنتخبات في البطولة 
اللقاء فــي ظــروف  حتى اآلن. وتــدخــل تونس 
ــبــهــر والـــفـــوز 

ُ
مــعــنــويــة جـــيـــدة، بــعــد األداء امل

ميز على نيجيريا أفضل منتخبات الدور 
ُ
امل

األول، بهدف دون رد سجله يوسف املساكني 

ــمــن الــنــهــائــي في 
ُ
فــي لــقــاء املنتخبني بـــدور ث

وقت كان »نسور قرطاج« يواجهون أوضاعًا 
صعبة، في ظل غياب أكثر من 10 نجوم كبار 

ُمصابني بفيروس كورونا املستجد.
ــخــــوض مـــنـــتـــخـــب بـــوركـــيـــنـــا  ــل، يــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــــي امل فـ

ــو ُيــــراهــــن عـــلـــى تــشــكــيــلــة  ــ فـــاســـو الـــلـــقـــاء، وهـ
ــا  قــويــة، يــتــصــدرهــا بــيــرتــرانــد تــــراوري وأدامـ
وسايدو  كابوري  وعيسى  ويوسوفا  غويرا 
ــم بــــالتــــي ومـــحـــمـــدج  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ســـيـــمـــبـــوري وإبـ
ــيـــال ودراوغــــــــــو وســتــيــف  ــاعـ ــمـ كـــونـــاتـــي وإسـ
لــعــب تكتيكية 3-4- بــطــريــقــة  يــاغــو، ويــلــعــب 
ــى الـــهـــجـــوم عــبــر  ــ 3، والــــتــــي يـــمـــيـــل فـــيـــهـــا إلــ
ســالح االخــتــراقــات مــن جانب طرفي امللعب، 
في  كبير  العرضيات بشكل  على  واالعــتــمــاد 
وكذلك  والتسجيل  ُمنافسه،  ملرمى  الوصول 
عــبــر انـــطـــالقـــات العــبــي الـــوســـط مـــن الــعــمــق، 
والــتــســديــد مــن خـــارج منطقة الـــجـــزاء، وهــي 
يعتمد  الــذي  التكتيكي  أسلوبه  أبــرز مالمح 

»الخيول«. عليه كامو مالو املدير الفني لـ
ــع الــنــهــائــي بعد  وتــأهــلــت تــونــس لـــلـــدور ُربــ
الـــــــدور األول، شــهــدت  فــــي  ُمـــتـــعـــثـــرة  بــــدايــــة 
احــــتــــاللــــه املـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي املـــجـــمـــوعـــة 
ــوز  ــ ــد 3 نــــــقــــــاط مـــــــن فـ ــ ــيـ ــ ــــرصـ الــــــســــــادســــــة بـ
الــقــاريــة، وسقطت  البطولة  فــي  وخــســارتــني 
بنتيجة واحــدة بهدف  أمــام مالي وغامبيا 
الفوز على  دون رد، ونجحت فيما بعد في 
نيجيريا بهدف مقابل ال شيء في لقاء الدور 
ــمــن الــنــهــائــي بــعــد تــقــديــم أفــضــل الــعــروض 

ُ
ث

الــتــكــتــيــكــيــة لــهــا فـــي الــبــطــولــة، وتــبــحــث عن 
لــلــدورة  للتأهل  فــاســو  بوركينا  الــفــوز على 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي، 
والتواجد بني الرباعي الكبير واإلبقاء على 
آمـــال املــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل »الـــكـــان« في 

نسخته الجارية.
من النهائي 

ُ
وتأهلت بوركينا فاسو للدور ث

الثاني ووصافة  املركز  الحصول على  بعد 
األولــى برصيد 4 نقاط من وراء  املجموعة 
الــفــوز عــلــى الــــرأس األخــضــر والــتــعــادل مع 
ــارة بــصــعــوبــة فــــي لــقــاء  إثـــيـــوبـــيـــا والــــخــــســ
ــام الــكــامــيــرون بــهــدفــني مقابل  االفــتــتــاح أمــ
هدف، ثم عبرت عقبة الغابون في الدور ثمن 
الــنــهــائــي بـــالـــفـــوز)6/7( بــركــالت الــتــرجــيــح، 
بــعــد نــهــايــة الـــوقـــتـــني األصـــلـــي واإلضـــافـــي 

للمباراة بالتعادل اإليجابي) 1-1(.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد جــــالل الــــقــــادري املــــدرب 
املـــســـاعـــد لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي، الـــــذي قــاد 
ــنـــذر الــكــبــيــر  الـــتـــدريـــبـــات فـــي ظـــل إصـــابـــة ُمـ
املـــديـــر الــفــنــي بــفــيــروس كـــورونـــا، جــاهــزيــة 

يطمح منتخب غامبيا 
لصناعة المفاجأة ضد 

منتخب الكاميرون

)Getty/يعتمد منتخب الكاميرون على نجمه فينسنت أبو بكر )أولريك بيدرسون

ــاج« لـــخـــوض لـــقـــاء بــوركــيــنــا  ــرطــ »نـــســـور قــ
ــشــــوار بـــعـــد الـــعـــرض  ــلـــة املــ فــــاســــو، ومـــواصـ
ميز في مواجهة نيجيريا بالدور السابق.

ُ
امل

وقــال الــقــادري: »فــور الــفــوز على نيجيريا، 
ــنــــذر الـــكـــبـــّيـــر عــلــى  أشــــــرف املــــديــــر الـــفـــنـــي ُمــ
ترتيبات االستعداد ملباراة بوركينا فاسو، 
مــبــاراة سهلة، هــو منتخب يملك  لــن تكون 
ــم لـــيـــاقـــة بــدنــيــة  ــهـ العـــبـــني مــحــتــرفــني ولـــديـ
عـــالـــيـــة، وكـــذلـــك مـــرونـــة تــكــتــيــكــيــة، ويــمــلــك 
خـــيـــارات هــجــومــيــة قـــويـــة، ســنــلــعــب بشكل 
إلى فرض سيطرتنا على  متوازن ونسعى 

اللقاء بشكل كامل«.
وتــــابــــع: »لــعــبــنــا بــطــريــقــة تــكــتــيــكــيــة رائــعــة 

الــذي لن يقل صعوبة عن أي مباراة  فاسو 
ســابــقــة لــنــا فــي الــبــطــولــة، وســنــلــعــب للفوز 

وإسعاد الشعب التونسي«.
وبــعــيــدًا عــن لــقــاء تــونــس وبــوركــيــنــا فاسو، 
قام مباراة أخرى ُمرتقبة في سباق الدور 

ُ
ت

ُربــــع الــنــهــائــي، حــيــنــمــا تــلــتــقــي الــكــامــيــرون 
األســود«  »الحصان  غامبيا  ضيف 

ُ
امل البلد 

للبطولة القارية حتى اآلن.
ــًا بــالــنــســبــة  ــًا قــــويــ ــاراة تـــحـــديـ ــ ــبــ ــ ـــمـــثـــل املــ

ُ
وت

للكاميرون التي تأهلت للدور ُربع النهائي 
بعد صدارة املجموعة األولى، ثم الفوز على 
الــدور  مر بهدفني مقابل هــدف فــي 

ُ
الق جــزر 

وصيفة  غامبيا  حلت  فيما  النهائي،  ــمــن 
ُ
ث

فـــــي مــــواجــــهــــة نـــيـــجـــيـــريـــا، ولــــكــــل مــــبــــاراة 
الكبّير  املــــدرب  ومــعــطــيــاتــهــا،  تحضيراتها 
كما الطاقم الفني عكف طوال األيام املاضية 
على تجهيز الالعبني في ظل أجواء صعبة، 
ــات »كـــــورونـــــا«، الـــتـــي كــانــت  ــابــ بــســبــب إصــ
مـــصـــدر تـــحـــٍد بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــالعــبــني، 
ــارق  ــفـ ــادر عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـ ــن يــــشــــارك قــــ ــ ومـ
وهدفنا  للفوز،  التونسي  املنتخب  وقــيــادة 
وبلوغ  فاسو  بوركينا  على  الــفــوز  تحقيق 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، ومــواصــلــة املــشــوار 
في  البطولة،  لقب  على  املنافسة  في سباق 
لقاء نيجيريا كنا األفضل طوال 90 دقيقة، 
لــقــاء بوركينا  الــتــفــوق فــي  لــتــكــرار  ونسعى 

في املجموعة السادسة وعبرت عقبة غينيا 
ال  مقابل  بهدف  بالفوز  كبيرة  مفاجأة  فــي 
شــيء فــي الـــدور املــاضــي، ورفــعــت رصيدها 
ــــدون  ــتــــصــــارات فــــي الـــبـــطـــولـــة، وبـ ــى 3 انــ ــ إلـ
خــســارة، لتكون األبـــرز بــني الــقــوى الكروية 

الجديدة التي ظهرت في القارة السمراء.
الــكــامــيــرون على عنصري  ويــعــّول منتخب 
األرض والجمهور، باإلضافة إلى فينسنت 
الكاميرون في  الحربة، وقائد  أبوبكر رأس 
حسم النتيجة لصالحه، وهو الهداف األول 
أهــداف،   6 الــقــاريــة حاليًا، وسجل  للبطولة 
األفريقية على  األمــم  أفضل العبي  ويعتبر 
إيكامبي،  كــارل  إلــى جانب زميله  اإلطـــالق، 

والــذي صنع مع أبوبكر »دويتو« هجوميًا 
ــًا فــــي تــشــكــيــلــة املــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــبـ مـــرعـ

أنطونيو كونسيساو.
في املقابل، يخوض منتخب غامبيا اللقاء، 
مــعــتــمــدًا عــلــى قـــوتـــه الـــضـــاربـــة، مــمــثــلــة في 
مــوســى بــــارو ويـــوســـف بــــوب وأبـــلـــي غــالــو 
وإيـــبـــو أدامـــــس وغــومــيــز، ويــلــعــب بطريقة 
ــارات  ــتـــصـ االنـ مــــن  ســلــســلــة  وحـــقـــق   ،3-3-4
على  التغلب  أبــرزهــا  البطولة،  فــي  الكبرى 
تونس )1-0( في الــدور األول، وكذلك عبور 
الـــدور  فــي  نفسها  بالنتيجة  غينيا  عــقــبــة 
مــبــاراة حتى  أي  النهائي ولــم تخسر  ــمــن 

ُ
ث

اآلن في البطولة.
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ياوندي ـ العربي الجديد

ــمــن 
ُ
ــافـــســـات الــــــــدور ث ــنـ ــهــــدت مـ شــ

ــأس األمـــــم  ــ ــة كـــ ــولـ ــطـ ــبـ الــــنــــهــــائــــي لـ
ــم 33  ــ ــكــــرة الــــقــــدم رقــ األفـــريـــقـــيـــة لــ
الكاميرون، وتستمر حتى  املقامة حاليًا في 
6 فبراير/شباط القادم، العديد من الظواهر، 
ما بني ظهور عربي ثالثي في ُربع النهائي، 
ومــلــحــمــة تــونــســيــة مــصــريــة، وتـــألـــق رؤوس 
الــحــربــة، وتــفــشــي »الــلــعــنــة الــعــربــيــة«، وتــقــدم 

قوى جديدة.
وفــرضــت اإلثـــارة نفسها بــقــوة، على لــقــاءات 
من النهائي الذي جمع بني 16 منتخبًا 

ُ
الدور ث

فـــي رحـــلـــة املــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، وفــرضــت 
ــفــــاجــــآت نـــفـــســـهـــا، وودعــــــــت فـــــرق تــصــنــف  املــ
بالبطولة،  للتتويج  مرشحة  أول  كمستوى 
تصدرها منتخب ساحل العاج قاهر الجزائر 
)حامل اللقب(، وكذلك منتخب نيجيريا قاهر 
»الــفــراعــنــة« فــي الــــدور األول، وكــالهــمــا كــان 
من أقــوى منتخبات الــدور األول بشكل عام، 
وتـــم وضــعــهــمــا عــلــى رأس املــرشــحــني للفوز 
مر 

ُ
الق ُجــزر  منتخب  بهما  ولحق  بالبطولة، 

الجميع،  احــتــرام  نــال  الــذي  العربي  املنتخب 
رغم خسارته أمام الكاميرون بهدفني مقابل 

حصاد 
أمم أفريقيا

في  رحاها  تدور  التي  القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  اتسمت 
أو على  النتائج  الفنية، سواء على مستوى  الظواهر  الكاميرون بكثير من 
مستوى الالعبين والمدربين، وهو ما ظهر جليا في حصاد المسابقة منذ 
نهاية الدور األول وحتى الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة القارية

3031
رياضة

تقرير

هدف، ووداعه البطولة في لقاء خاضه بدون 
حــارس مرمى، معتمدًا على العب مدافع في 
من 

ُ
تــولــي املــســؤولــيــة. وأولـــى ظــواهــر الـــدور ث

الــنــهــائــي، نــســبــة نــجــاح املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
بمعدل وصل إلى 75%، بعد تأهل 3 منتخبات 
الــدور  مــن إجمالي 4 منتخبات تــواجــدت فــي 
إلى سباق ُربع النهائي، بدأتها تونس بالفوز 
على نيجيريا بهدف مقابل ال شيء، ثم تأهل 
مستحق للمغرب على ماالوي بهدفني مقابل 
ــأهـــل ثــالــث  ــاء ُمـــثـــيـــر، وأخــــيــــرًا تـ ــقـ ــــدف فــــي لـ هـ
مستحق ملصر على حساب ساحل العاج )5-
4( بركالت الترجيح، فيما ودع منتخب ُجزر 
مر السباق مرفوع الرأس بعد خسارته من 

ُ
الق

ُمثير وبــدون حارس  لقاء  الكاميرون 1-2 في 

مــرمــى أســـاســـي أو احــتــيــاطــي عــلــى اإلطــــالق، 
لــتــضــمــن املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فــرصــة مــؤكــدة 
لــلــتــواجــد فــي املــربــع الــذهــبــي، بــعــدمــا أوقــعــت 
القرعة مصر واملغرب في الدور ُربع النهائي، 
وســيــتــأهــل الــفــائــز مــنــهــمــا إلــــى الـــــدور نصف 

النهائي.
ــوقــــت نــفــســه  ــي الــ ــرب فــ ــغــ ــمـــثـــل مــنــتــخــب املــ وُيـ
عــنــصــرًا إيــجــابــيــًا عــربــيــًا، فــهــو األعــلــى حاليًا 
 لالنتصارات في البطولة، ونجح في 

ً
تسجيال

مقابل  بهدفني  بــالــفــوز  مـــاالوي  عقبة  تخطي 
ــدف، لــيــرفــع رصـــيـــده إلـــى 3 انـــتـــصـــارات في  هــ
»الـــكـــان« مــنــذ انــطــالقــهــا بــعــد الــفــوز فــي الـــدور 
ـــمـــر، وســـجـــل لــه 

ُ
األول عـــلـــى غـــانـــا وُجـــــــزر الـــق

النصيري  ويــوســف  حكيمي  أشــرف  الثنائية 
املحترفني في باريس سان جيرمان الفرنسي 
وإشبيلية اإلسباني )على الترتيب(، ليواصل 
مدربه البوسني وحيد حاليلوزيتش مسلسل 
انتصاراته ونتائجه الجيدة في آخر 6 أشهر 
لــه مــع »أســــود األطـــلـــس«، فيما رفــعــت تونس 
بالفوز على نيجيريا بهدف مقابل  رصيدها 
لتعادل  البطولة،  فــي  انتصارين  إلــى  ال شــيء 
رقــم انــتــصــارات املنتخب املــصــري، الـــذي جاء 
ُربــع النهائي مــن خــالل التعادل  لــلــدور  تأهله 
مــع ســاحــل الــعــاج، والــتــأهــل عبر ورقـــة ركــالت 

الترجيح بالفوز )4/5(.
ولعب عدد من رؤوس الحربة دورًا كبيرًا في 
لــلــتــأهــل بــعــيــدًا عن  قــيــادة منتخبات بــالدهــم 
دائــرة الحسم من خــالل ركــالت الترجيح بعد 
ــــداف بــنــجــاح وحــســم املــبــاريــات.  تسجيل األهـ
من النهائي تألق نجمي هجوم 

ُ
وشهد الدور ث

أبــوبــكــر وكــارل  الــكــامــيــرون فينسنت  منتخب 
ــّجـــل كـــل مــنــهــمــا هـــدفـــًا لــيــقــودا  إيــكــامــبــي، وسـ
مر 

ُ
»األسود الكاميرونية« للفوز على ُجزر الق

بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وبــلــوغ دائــــرة الثمانية 
ــل يـــوســـف الــنــصــيــري مــهــاجــم  ــّجـ الـــكـــبـــار، وسـ
املنتخب املغربي أول أهداف املغرب في مرمى 
املساكني مهاجم  مــاالوي، كما سّجل يوسف 
في  وحــاســمــًا  غاليًا  هــدفــًا  التونسي  املنتخب 
مرمى نيجيريا قاد به »نسور قرطاج« للتأهل 
إلى الدور ُربع النهائي، ومواصلة املشوار في 
نتيجة فــاجــأت الــتــونــســيــني أنــفــســهــم فــي ظل 
املنتخب  عــانــى منها  الــتــي  الصعبة  الــظــروف 
العربي في البطولة، كما سّجل ساديو ماني 
مــهــاجــم الــســنــغــال هــدفــًا لــه فــي مــرمــى الـــرأس 

األخضر، وساهم في تأهل منتخب بالده.
الترجيح 3 مــرات في مباريات  ظهرت ركــالت 
من النهائي، لتحسم تأهل 3 منتخبات 

ُ
الدور ث

دفعة واحدة إلى الدور ُربع النهائي، في إثارة 
كــبــيــرة شــهــدتــهــا مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة 
ــة الـــبـــدايـــة عـــبـــر فـــوز  ــربـ الـــكـــبـــرى. وكــــانــــت ضـ
بركالت   )6/7( الغابون  على  فاسو  بوركينا 
الــتــرجــيــح بــعــد الـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي بينهما 
بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق، ثـــم جــــاء الـــفـــوز املــصــري 
عــلــى مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج )5-4( بــركــالت 
في  بينهما  السلبي  الــتــعــادل  بعد  الترجيح 

العرب تفوقوا 
وضمنوا مقعدًا في 

المربع الذهبي عبر 
المغرب أو مصر

تصفيات أميركا الجنوبية »المونديالية«: تعثّر البرازيل 
وانتصار األرجنتين

ــلــــي فــــي مــتــابــعــة  ــــبــــرازيــ فـــشـــل املـــنـــتـــخـــب ال
ميزة في تصفيات قارة 

ُ
سلسلة نتائجه امل

كأس  بطولة  إلــى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا 
العالم 2022، وذلك بعد التعثر أمام صاحب 
إطار  في  اإلكـــوادور  منتخب  الثالث  املركز 

الجولة الـ 15 من املنافسات.
وانـــتـــهـــت مـــواجـــهـــة الــــبــــرازيــــل املـــتـــصـــدرة 
في   ،)1  –  1( بالتعادل  الثالثة  ــوادور  واإلكــ
»السامبا«  نجوم  فيها  يعرف  لــم  مواجهة 
ــــالل الــــســــيــــطــــرة والـــــــفـــــــرص الـــتـــي  ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
صنعوها، في وقت لعب الدفاع اإلكوادوري 
املــرمــى دورًا كبيرًا في  إلــى جانب حــارس 
املــبــاراة. وبهذه  الــتــعــادل حتى نهاية  إبــقــاء 
صدارته  البرازيلي  املنتخب  عــزز  النتيجة 
برصيد 36 نقطة ضامنًا التأهل إلى بطولة 
كأس العالم في قطر، قي وقت ارتفع رصيد اإلكــوادور إلى 24 نقطة في املركز الثالث، 
نافس بقوة من أجل الوصول إلى البطولة الكروية الكبيرة. في املقابل خطف 

ُ
وهي التي ت

تــواجــده في  )2 – 1( وعــزز  انتصارًا مهمًا على منتخب تشيلي  األرجنتيني  املنتخب 
مركز الوصافة برصيد 32 نقطة، في وقت تعقد موقف املنتخب التشيلي الذي يواجه 
السابع برصيد 16 نقطة فقط.  املونديال، باحتالله املركز  إلى  للتأهل  صعوبات كبيرة 
وكــان منتخب األوروغـــواي أكثر املستفيدين من تعثر تشيلي ومنتخب اإلكـــوادور، إذ 
وبعد فوزه على الباراغواي في مواجهة صعبة جدًا، عزز تمركزه في املركز الرابع املؤهل 
برصيد 19 نقطة بفارق نقطتني عن كولومبيا الخامسة و3 نقاط عن تشيلي، كما قلص 
ختتم الجولة الـ15 اليوم بمواجهة بني منتخبي 

ُ
الفارق مع اإلكوادور إلى 5 نقاط فقط. وت

كولومبيا وبيرو والتي ستكون مفتوحة على كل شيء ألن كل واحد يحتاج للفوز بأي 
طريقة من أجل تحسني موقعه في الترتيب، ففوز الكولومبي سيجعله يتقدم إلى املركز 

الرابع برصيد 20 نقطة، وفوز بيرو يمنحه نفس امليزة.

تيتي يشكك في اختيار حكم كولومبي لمواجهة 
البرازيل أمام اإلكوادور

طرح مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، تيتي، تساؤالت بشأن تعيني مدرب من بلد تهمه 
نتيجة اللقاء الذي جمع بني »السيليساو« واإلكــوادور ضمن الجولة الـ15 من تصفيات 
منتخب  مــدرب  وجــاءت تصريحات  قطر.  في   2022 ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا 
البرازيل الذي سبق وضمن التأهل للمونديال، في إشارة للكولومبي ويلمار رولدان، الذي 
أثارت إدارتــه للمباراة حالة من الجدل بعدما احتسب أخطاء وقــرارات بالطرد، اعتبرها 
حكم الفيديو املساعد )فار( في النهاية غير صحيحة. وأدركت اإلكوادور التعادل بشق 
األنفس أمام ضيفتها البرازيل 1-1 في املباراة التي جمعت بني املنتخبني ضمن الجولة 
احتالل  لتواصل  املؤهلة ملونديال 2022 في قطر،  الجنوبية  أميركا  الـــ15 من تصفيات 
املرتبة الثالثة وفي جعبتها 24 نقطة بينما تستمر البرازيل في الصدارة. وعلى الرغم من 
ثنائه على كفاءة الحكم الكولومبي، أشار تيتي إلى حقيقة وجود الكثير من الضغط في 
هذا النوع من املباريات، ال سيما من جانب الجماهير، لذلك شدد على ضرورة أخذ هذه 

األمور بعني االعتبار عند تعيني الحكام.

كيلور نافاس خاض المباراة رقم 100 مع منتخب كوستاريكا 
خاض الحارس كيلور نافاس أمام منتخب 
ــع مــنــتــخــب  ــه مــ ــ بــنــمــا املـــــبـــــاراة رقـــــم 100 ل
كــوســتــاريــكــا والـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوز فــريــقــه 
الــتــاســعــة  الـــجـــولـــة  ــهـــدف دون رد ضـــمـــن  بـ
والوسطى  الشمالية  أميركا  تصفيات  مــن 
في   2022 مونديال  إلــى  املؤهلة  والكاريبي 
قطر.وُيعد نافاس عاشر العب وأول حارس 
مـــع منتخب  مـــبـــاراة  يــخــوض 100  مــرمــى 
كوستاريكا الذي شارك معه ألول مرة في 
12 تشرين األول/أوكــتــوبــر عــام 2008 في 
انتصاره على سورينام )4 - 1(، ومن وقتها بات نافاس )35 سنة( الحارس األساسي 
الفترات. وشــارك حارس باريس سان جيرمان في تصفيات  للمنتخب باستثناء بعض 
مونديال جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 باإلضافة إلى التصفيات 
الحالية املؤهلة لقطر. وكان مونديال البرازيل 2014 هو النقطة الفارقة في مشوار نافاس 

الذي تألق فيه مع منتخب بالده الذي سبق أن تأهل ألول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم.

نه من قيادة واحد من أقوى املنتخبات في القارة 
ّ
مميزًا يمك

ليصبح  لتعيينه،  شديدة  املعارضة  كانت  ولهذا  اآلسيوية، 
املدرب رقم 47 الذي يقود رفاق مهدي طاريمي نجم بورتو 
الــقــرار كـــان صائبًا،  الــنــتــائــج لتثبت أن  الــبــرتــغــالــي. وجــــاءت 
خاصة بعد البداية القوية التي حقق فيها املنتخب اإليراني 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات فـــي أول أربــــع مــبــاريــات بــقــيــادة املـــدرب 
الكرواتي، لينجح سكوتشيك في تفادي الغضب الجماهيري 

وتتوفر الظروف املناسبة للعمل.
واستفاد املدرب الكرواتي من تجربته االحترافية، حيث لعب 
في كرواتيا قبل االنتقال إلى الدوري اإلسباني الذي ساعده 
على تكوين خبرة مميزة من خالل مجاورة أفضل الالعبني، 
ــدوري اإلمـــاراتـــي مــع اتــحــاد  ــ قــبــل أن يــخــوض تــجــربــة فــي الـ
كلباء، ويكون من أول الالعبني الكرواتيني الذين يخوضون 
الــعــربــي. ويملك سكوتشيك،  الــعــالــم  تــجــارب احــتــرافــيــة فــي 

في  مدربًا  عمل  ــه 
ّ
وأن اآلسيوية، خاصة  املالعب  في  تجربة 

الــدوري اإليراني وخاض أربع تجارب ساعدته على تكوين 
فكرة شاملة بخصوصيات العمل في إيــران، وهو ما جعل 
االتحاد يتعاقد معه بحكم درايته بكرة القدم اإليرانية، ولم 
يكن االتحاد يثق كثيرًا في قدرات املدرب، بما أّن العقد يمتد 

إلى نهاية تصفيات كأس آسيا ملونديال قطر.
املنتخب  املهمة على رأس  بــأن  الــكــرواتــي،  املـــدرب  واعــتــرف 
القوي  والــضــغــط  الكبيرة  لــالنــتــقــادات  نــظــرًا  تكن سهلة،  لــم 
الذي رافقه منذ تولي مهامه، وأشار في حوار مع صحيفة 
»طهران تايمز« إلى أنه كان يعمل لساعات طويلة تصل إلى 
أجــل وضع  املساعد، من  الجهاز  اليوم رفقة  20 ساعة في 
الــخــطــط الــتــي تــســاعــد املــنــتــخــب عــلــى الـــوصـــول إلـــى أهــدافــه 
اهتمامًا  يولي  أن  دون  العالم  كــأس  نهائيات  منها  وخاصة 

كبيرًا باالنتقادات ألنه يثق في قدراته.

زهير ورد

العالم قطر 2022،  كــأس  نهائيات  إلــى  إيــران  تأهل منتخب 
وذلك قبل ثالث جوالت من نهاية السباق، وهو إنجاز مهم، 
ــــى كــانــت تــضــع مــنــتــخــب كــوريــا  خــاصــة أن الــتــوقــعــات األولـ
الجنوبية، مرشحًا بارزًا للحصول على بطاقة التأهل األولى 
تميز  على  قاطعًا   

ً
دليال النجاح  هذا  ويعتبر  في مجموعته. 

ــــذي تــولــى قــيــادة  املــــدرب الــكــرواتــي دراغـــــان ســكــوتــشــيــك، ال
مــارك  البلجيكي  لــلــمــدرب  عـــام 2020، خــلــفــًا  فــي  املــنــتــخــب 
فيلموتس، وقـــد وجـــد الــتــعــاقــد مــعــه رفــضــًا كــبــيــرًا مــن قبل 
 يتماشى 

ً
ه ال يملك سجال

ّ
اإلعالم والجماهير في إيران، بما أن

مع تاريخ الكرة بالبالد، حيث تأهل املنتخب في خمس مرات 
سابقة إلى كأس العالم. ولم تكن معارضة تعيني سكوتشيك 
 تدريبيًا 

ً
)54 عامًا( ال يملك سجال من فــراغ، ألن صاحب الـــ

دراغان سكـوتشيك

على هامش الحدث

تمكن المدرب 
دراغان سكوتشيك 

من تفادي 
انتقادات الجماهير 

الالذعة، بعدما 
قاد منتخب إيران 

إلى كأس العالم 
2022 في قطر

المنتخب 
المغربي يواجه 
مصر في ربع 
النهائي )كينزو 
تريبويالرد/فرانس 
برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

تم  إذ  هجومية،  كرة  ظهور  النهائي  ثُمن  في  مباريات   8 شهدت 
الواحدة،  المباراة  في  هدف   1.5 تهديفي  بمعدل  هدفًا   12 تسجيل 
أهداف«،   3«  1-3 بنتيجة  ماالوي  على  المغرب  فوز  غزارة  األكثر  وكان 
أهداف«،   3« هدف  مقابل  بهدفين  الُقمر  ُجزر  على  الكاميرون  وفوز 
أي نصف عدد األهداف الُمسجلة في الدور ثُمن النهائي، فيما سّجلت 
وغامبيا  والغابون  فاسو  وبوركينا  تونس  ومنتخب  هدفين  السنغال 

هدفًا لكل منها، وهو ما يعبر عن سيطرة الكرة الهجومية.

كرة هجومية و12 هدفًا

وجه رياضي

الوقتني األصلي واإلضــافــي، ثم فــوز لغينيا 
االستوائية على مالي )6-5( بركالت الترجيح 
في مفاجأة أخرى كبيرة بعد التعادل السلبي 

في الوقتني األصلي واإلضافي أيضًا.
أمــا املـــدرب الوطني 50% فكان عــنــوان فرض 
ــك مـــن خـــالل مسلسل  نــفــســه فـــي رحــلــتــه، وذلــ
تفوقه فــي كــأس األمـــم األفــريــقــيــة عبر حصد 
ــبــــاق الــــــــدور ُربــــع  الـــبـــطـــاقـــات األعــــلــــى فــــي ســ
النهائي، هم ُمنذر الكبّير املدير الفني لتونس، 

تألقوا  وكلهم  غامبيا،  ملنتخب  الفني  املــديــر 
في البطولة.

ومن الظواهر التي فرضت نفسها في الدور 
ــمــن الــنــهــائــي كــذلــك ظــهــور »لــعــنــة عــربــيــة«، 

ُ
ث

على  الــفــوز  لــهــا  ســبــق  منتخبات  إذ سقطت 
فاألفيال  األول،  الـــدور  فــي  عربية  منتخبات 
فـــــازوا عــلــى الـــجـــزائـــر بــثــالثــة أهـــــداف مــقــابــل 
هــــدف فـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة، لــيــخــســروا 
الترجيح )5-4(، وتنتهي  أمام مصر بركالت 

وكــامــو مــالــو املــديــر الــفــنــي لبوركينا فــاســو، 
وإليو سيسيه املدير الفني للسنغال، وخوان 
مــيــتــشــا املـــديـــر الــفــنــي لــغــيــنــيــا االســـتـــوائـــيـــة. 
ويظهر املدرب األجنبي في خريطة الدور ُربع 
النهائي عبر 4 مدربني أيضًا، هم البرتغالي 
أنطونيو كونسيساو املدير الفني للكاميرون، 
وكذلك مواطنه كارلوس كيروش املدير الفني 
ملصر، والبوسني وحيد حاليلوزيتش املدير 
سينتفيت  تــوم  والبلجيكي  للمغرب،  الفني 

رحلتهم في البطولة، املصير نفسه عانى منه 
منتخب مــالــي الـــذي فــاز على تــونــس بهدف 
دون رد، ثم خسر من غينيا االستوائية )5-
من النهائي، 

ُ
6( بركالت الترجيح في الدور ث

وثأر منتخب تونس لنظيره املصري، بالفوز 
ــهـــدف يـــوســـف املــســاكــنــي،  عـــلـــى نــيــجــيــريــا بـ
ــور الـــخـــضـــر« مــــن الــبــطــولــة،  ــنـــسـ لـــيـــخـــرج »الـ
الــدور األول على مصر  وفــازت نيجيريا في 

بهدف دون رد.

أكد مدرب منتخب املكسيك، خيراردو مارتينو، أن منتخبه يحتاج لتحقيق انتصارات 
من دون معاناة، وذلك بعد الفوز بصعوبة على جامايكا )2-1( ضمن الجولة التاسعة 
لتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة إلى مونديال 2022. وفي مؤتمر 
صحافي بعد نهاية املباراة: »إن الفوز بحسم في املباريات التي نتحكم بها مسألة عالقة 
تلقت شباكنا هدفًا  بالكامل.  عليها  باملباراة بشكل جيد وسيطرنا  فزنا  يجب حلها. 
وواصلنا اللعب بالطريقة نفسها بحثًا عن النتيجة التي نريدها وفعلنا ذلك في الدقائق 

العشر األخيرة، لكن كان يمكننا تحقيق ذلك في وقت سابق«.

صورة في خبر

خيراردو مارتينو والحسم
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يوسف حجازي
لبناني يمتهن الحفر على الفاكهة

صور ـ عمر يحيى

يــمــتــلــك املــطــبــخ الــلــبــنــانــي شــهــرة 
ــا لـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ واســـــــعـــــــة، وخـ
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــفـــاكـــهـــة والـ تــــنــــوع الـ
الــحــفــر عليها  أن  إال  لــلــضــيــوف.  تــقــديــمــهــا 
لــيــس شــائــعــا. وقــلــة هـــم الــلــبــنــانــيــون الـــذي 
يعرفون أو يحترفون هذه الحرفة، وأبرزهم 
فــي الــوقــت الــحــالــي أســتــاذ الــجــغــرافــيــا في 
الذي  حــجــازي،  يوسف  اللبنانية  الجامعة 
معرض  فــي  الذهبية  امليدالية  على  حصل 
بــيــروت للحفر على  فــي  الــعــاملــي   HORICO
لـ  ــقـــول  ــام 2017. ويـ الــفــاكــهــة والـــخـــضـــار عــ
»العربي الجديد«: »نشأت هذه الحرفة منذ 
زمــــن بــعــيــد فـــي جــنــوب شــــرق آســـيـــا، حيث 
كانت املطاعم واألماكن السياحية في لبنان 
تستعني بأشخاص للحفر على الفاكهة من 
الفيليبني والصني وغيرهما لتأمني طلبات 
الزبائن لكن بأسعار مرتفعة. إال أنها باتت 
منتشرة في لبنان اليوم، وهناك الكثير ممن 
يمتهنون هذه الحرفة، وإن كان املحترفون 
ـــة. ربـــمـــا يـــكـــون مــنــهــم مـــن يــعــمــل خـــارج 

ّ
قـــل

لبنان«. يضيف: »دورنا هو تعريف الناس 
ــــذه الـــحـــرفـــة وأهــمــيــتــهــا وجــمــالــهــا  عـــلـــى هـ
لتصبح جزءًا من املطبخ اللبناني، وآمل أن 

تنتشر أكثر فأكثر في لبنان«.
يـــمـــلـــك حــــجــــازي فـــــرن »ســــاحــــة الــضــيــعــة« 

انتهى من حفر منحوتة طير )العربي الجديد(

فــي بــلــدة معركة فــي قــضــاء صــور )جنوب 
لـــبـــنـــان(. هـــنـــاك، كــــان كـــل شــــيء جـــاهـــزًا من 
ــيـــدان األخــــشــــاب والــســكــاكــني واملـــشـــارط  عـ
باإلضافة  البسيطة،  األدوات  مــن  وغيرها 
إلى اليقطني. يقول: »اخترت اليقطني كونه 
من الفاكهة الصلبة التي تبقى ثابتة لوقت 
أطــــول، وســأبــدأ بحفر الـــطـــاووس ألنـــه من 
أجــمــل الــطــيــور. وعــنــد حــفــره ونــحــتــه على 
«. يضيف: »أحفر ما 

ً
اليقطني، يبدو جميال

الطيور وغيرها  أنـــواع  مــن  الــزبــون  يطلبه 
الطاووس  يكون  ما  وعــادة  ني. 

ّ
التن وحتى 

ــبـــط وغــيــرهــا  ــيـــور الــبــجــع والـــنـــســـر والـ وطـ
مــطــلــوبــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا لــــدى الــزبــائــن 
نظرًا لجمالها عند عرضها. وإلكمال حفر 
الــطــاووس، يحتاج إلــى أكثر من 40 قطعة 
الــذي يتطلب  األمــر  اليقطني،  مــن  محفورة 
املوهبة والفن والتركيز والتأني والصبر«.
ولـــدى ســؤالــه عــن كيفية تــعــّرفــه عــلــى هــذه 
الــحــرفــة، يــقــول حـــجـــازي: »فـــي أحـــد األيــــام، 
ــبــــارة عــــن مــنــحــوتــة  ــورة هــــي عــ ــ ــدت صــ ــ وجــ
بطيختان  جانبها  وإلــى  الجليد  من  ة 

ّ
لبط

انتباهي وبدأت االطالع  منحوتتان. لفتت 
الحرفة، والــتــدرب على  على تفاصيل هــذه 
أحــد أصدقائي،  الحفر. وخــالل عيد ميالد 
قّررت أن أقدم له هدية فنحّت صورته على 

البطيخ، ونالت إعجاب الحضور«.
الفاكهة  على  والنحت  »الحفر  أن  ويوضح 

ــرة 
ّ
يــتــطــلــبــان مـــعـــدات خــاصــة لــيــســت مــتــوف

دول  من  لشرائها  لذلك، نضطر  لبنان.  في 
ــــن. وأحـــيـــانـــا،  ــــاليـ أجــنــبــيــة أو نــطــلــبــهــا أونـ
ويــرى  أيــديــنــا«.  بمتناول  أدوات  نستخدم 
أنه »ال يمكن تعلم الحرفة من دون موهبة 
وشغف، حتى لو كان املرء رّساما أو نّحاتا. 
ويــدهــش بــعــض الــفــنــانــني بسبب األشــكــال 
ــتـــي تــنــتــج مــــن الــحــفــر  الــفــنــيــة الــجــمــيــلــة الـ
الرسم  أنها تتطلب  الفاكهة ما يعني  على 
ــــاس املــــرهــــف والــــحــــب«،  ــــسـ والـــنـــحـــت واإلحـ
الفــتــا إلــى أن »الــخــطــأ ممنوع أثــنــاء الحفر 
ــه، وقـــد  ــ ــــالحـ عـــلـــى الـــفـــاكـــهـــة لـــصـــعـــوبـــة إصـ
أو  الفكرة  تغيير  من خــالل  املعالجة  تكون 
املــجــّســم املــنــوي حــفــره بــعــض الـــشـــيء. لكن 
الخطأ الكبير ال يمكن تصحيحه«. ويقول 
إن الــبــعــض يــعــمــد إلـــى تــلــويــن املــجــّســم أو 
املــنــحــوتــة، »إال أنــنــي أفــضــل بــقــاءهــا على 

طبيعتها«.
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــازي أنــــــه »بـ ــ ــــجـ ــــد حـ ــــؤكـ ويـ
الــيــقــطــني، فـــإن أكــثــر الــفــاكــهــة جـــمـــااًل بعد 
تجمع  كونها  البطيخ  هــي  عليها  الحفر 
ما بني األلوان األخضر واألبيض واألحمر 
ــقــن 

ّ
ــزهــــري، ال ســيــمــا مـــّمـــن يــت وأحـــيـــانـــا الــ

الحفر بأسلوب ثــالثــي األبــعــاد، وهـــذا ما 
أفعله خالل حفر الــطــاووس«. ويلفت إلى 
ــلـــوب صــعــب جـــدًا ويــحــتــاج  ــذا األسـ أن »هــ
ة في الحفر والنحت، إاّل 

ّ
إلى موهبة والدق

للمجّسم  نظيرها   
ّ

قــل يعطي جمالّية  أنــه 
وانطباعا رائعا لدى الناس«.

ــادي وأزمــــــة الـــــدوالر  ــتـــصـ ــع االقـ ــن الـــوضـ وعــ
وجائحة كورونا، يؤكد حجازي أن »الطلب 
على الفاكهة املحفورة ما زال جيدًا، ال سيما 
من قبل املغتربني«. ويوضح أنه يكثر الطلب 
عليها في بعض املناسبات كحفالت الزفاف 
وأعــيــاد املــيــالد واالفــتــتــاحــيــات، وخصوصا 
ــيـــقـــطـــني والـــبـــطـــيـــخ  ــالـ ــفــــاكــــهــــة املـــحـــلـــيـــة كـ الــ
وغــيــرهــمــا، إذ إن ســعــر الــفــاكــهــة املــســتــوردة 
مرتفع باملقارنة مع القيمة الشرائية في ظل 
مقابل  اللبنانية  الليرة  انهيار سعر صرف 
الــــــدوالر«. يــضــيــف: »نـــراعـــي ظــــروف الــنــاس 
وأوضاعهم املعيشية الصعبة، وكل ما أريده 
من مشاركتي في املعارض واملسابقات هو 

رفع اسم لبنان عامليا في هذه الحرفة«.
ــد لــكــن  ــيـ ــلـــب جـ ــطـ ــيـــح أن الـ ــيـــف: »صـــحـ يـــضـ
املردود املادي أقل مّما كان عليه قبل سنتني 
املباشر   الــهــدف  املــتــالحــقــة.  األزمــــات  بسبب 
ــادي، بـــل نــشــر هـــذه الــحــرفــة  ــ لــيــس الـــربـــح املــ
بعض  فــي  كما  باللبناني  مقرونة  لتصبح 
الــدول األخــرى في جنوب شرق آسيا، وآمل 
أن يصل اللبناني من خالل هذه الحرفة إلى 

العاملية، كما هو الحال في فن الطبخ«.
ولشّدة شغفه بهذه الحرفة، يقول حجازي: 
»مـــنـــذ ســنــتــني، كــنــت بـــصـــدد إنـــشـــاء معهد 
لتعليم هذه الحرفة، وإعطاء شهادة رسمية 
العالي في  والتعليم  التربية  قبل وزارة  من 
لبنان. لكن بسبب األزمات املتالحقة، تريثت 
االقتصادية  األوضـــاع  تتحسن  حتى   

ً
قليال

الكليات  على  ى 
ّ
وأتمن الخانقة.  واملعيشية 

إيــالء هذه  الفندقية،  تــدرس  التي  واملــعــاهــد 
ــــالزم. وهــــذا مــا يتمناه  الــحــرفــة االهــتــمــام الـ
العديد من الطالب الذين يدرسون الفندقية، 
فــن الحفر على  موا 

ّ
إلـــّي كــي يتعل يــأتــون  إذ 

الفاكهة والخضار«.

نشأت هذه الحرفة منذ 
زمن بعيد في جنوب 

شرق آسيا، حيث 
كانت املطاعم واألماكن 

السياحية في لبنان 
تستعني بأشخاص 

للحفر على الفاكهة من 
الفيليبني والصني 

■ ■ ■
صحيح أن الطلب جيد 
لكن املردود املادي أقل 

مّما كان عليه قبل 
سنتني بسبب األزمات. 

الهدف املباشر ليس 
الربح، بل نشر هذه 

الحرفة لتصبح مقرونة 
باللبناني

باختصار

تملّك الشغف اللبناني يوسف حجازي بمجرد أن رأى فاكهة تحولت إلى أشكال جميلة. فراح يتعلم الحفر عليها إلى أن أتقن 
هذا الفن وباتت هذه الحرفة جزءًا أساسيًا من حياته

هوامش

رشا عمران

باألمس، أهديت نفسي باقة ورود بيضاء جميلة ذات 
رائحة عطرة. ليس األمر أنني فعلت ذلك بطريقة عادية، 
أن أشــتــري بــاقــة زهــر مــن متجٍر مــا، ثــم أحملها معي 
إلــى البيت، بــل قــصــدت متجر األزهـــار واخــتــرت نوعا 
للتشكيل، واخترت  معّينا، واخترت نوع نبات أخضر 
فها، ثم أعطيت البائع عنوان بيتي 

ّ
نوع الورق الذي سيغل

املرافقة  البطاقة  على  يكتب  أن  منه  وطلبت  واســمــي، 
أنا رشا عمران، احتفاًء بما ستأتي به   .. »إلــّي  التالي: 
لي األيام القادمة«. نظر إلي البائع الذي يعرفني سابقا، 
بدهشٍة وصدمٍة واضحتني، لم يستطع إخفاءهما، ثم 
أنه يقول: »ما  ابتسم ابتسامة سخرية خافتة، كما لو 
الــســيــدة، كــأن عقلها أصــيــب بلوثة مــا؟ ربنا  بها هــذه 
يلطف بعباده«. لكنه التزم بما طلبت، وأرسل إلي باقة 
الورد مغلفة بشكل أنيق، وعليها بطاقة بيضاء مكتوب 

عليها العبارة التي تركتها له كما هي.
أعيش وحدي في القاهرة منذ عشر سنوات. تمر كل 
املناسبات العامة والشخصية علي من دون أن يشاركني 
أحــٌد صباحاتها، ولصباح املناسبات مــذاق آخــر، كأن 
تتشاركني أنت وآخر أو آخرين )عائلة أو أبناء أو صديقة 
أو صديق يقيمون معك( التهنئة حني النهوض من النوم 

صباحا، أو أن تتشاركي مع أحدهم فنجان القهوة وخطط 
هذا اليوم: ماذا سنطبخ وماذا سنفعل وأين سنقضي 
هذه املناسبة ومن سيكون حاضرا وهكذا، أو أن يفاجئك 
أحد منهم بهديٍة صباحيٍة إن كانت املناسبة خاّصة بك، 
باقة ورد أبيض ذي رائحة عطرة، أعيش وحدي تماما 
ولم يصُدف أن حدث هذا معي خالل السنوات العشر 
صاب 

ُ
املاضية، لم يصُدف أيضا أن كان أحد معي حني أ

ف 
ّ
ليخف أجد من يحضنني  بأزماٍت نفسيٍة كبيرة. ال 

عني، ال أجد من يهّون علي األمر بالسخرية مني، ال أحد 
يعطيني نصائح ألخرج مما أنا فيه، ال أحد يحضر لي 
باقة ورد أبيض برائحة عطرة نوعا من الدعم املعنوي! 
بي  يليق  تــرفــا ال  ربــمــا  أو  األمـــر سخيفا،  ستعتبرون 
ذكُره، بينما يحلم ماليني السوريني ببعض الدفء فقط 
أو بعض الخبز، فأنا على األقل أعيش في بيٍت محمّي، 
وفيه وسائل للتدفئة وللحياة الكريمة. ولدي في ثالجتي 
خبٌز ال آكله كي ال أتسّبب بزياداٍت مضافٍة إلى وزني. 
ون، هذا محض افتراء على ما أنا فيه، 

ّ
ربما أنتم محق

محض نكراٍن للنعمة التي أعيش فيها قياسا بغيري من 
السوريني، كما لو كنت ال أملك ذّرة امتنان ملا أعطتني 
 أظنكم 

ٌ
 كاملة

ٌ
أنانية إيــاه ولم تعطه لغيري، هذه  الحياة 

ترون ذلك معي. .. أليس صحيحا؟ 
سيرج  الفرنسي،  النفسي  املحلل  وبحسب  أننا،  غير 

يكون  أن  اآلخــريــن  مع  لتعاطفنا  يمكن  »ال  تيسيرون، 
مجديا إن لم نستطع اإلفصاح عما نعانيه علنا، حتى 
لو كان سيبدو سخيفا أمام معاناة اآلخرين«. يعتقد 
أن من يظهرون القوة واملثالية في حياتهم الشخصية 
هـــم أكـــثـــر املــتــعــاطــفــني تــالعــبــا واســـتـــغـــالال ملــشــكــالت 
يــراه تيسيرون يجعلني  مــا  هــل  اآلخــريــن ومعاناتهم. 
ة حينما أكتب عن همومي الصغيرة ومشكالتي 

ّ
محق

التي أنتمي لوطٍن غارٍق كله في البؤس؟  أنا  )التافهة(، 
األمــر بما يقوله هــو فقط، ذلك  الحقيقة، ال يتعلق  فــي 
أنني لست من النوع الذي يطبق نظريات اآلخرين في 
حياته العملية، بل أنا من الذين يبحثون عن تفسيراٍت 

لسلوكهم عبر كتابات املختصني ونظرياتهم، إذ لطاملا 
كنت أعتقد أن مكابداتنا، مهما كانت شخصية، فهي 
إلى  ليست ســوى جــزء من مكابدات جمعية مشابهة 
بتفاصيل  مــكــابــداتــي  تختلف  قــد  قــلــيــل.  أو  كبير  حــد 
العام مع عدد ال  أتشارك إطارها  لكنني حتما  معينة، 
لهن ظــروف مشابهة  الــلــواتــي  النساء  بــه مــن  يستهان 

لظرفي االجتماعي واالقتصادي والنفسي. 
وبالخوف  السن،  في  التقّدم  بالوحدة، وبضغط  أشعر 
من القادم املجهول، ولدي كثير من خيبات األمل، ومن 
لدي  وليس  واملهنية.  والنفسية  العاطفية  »الفشوالت« 
مــن يعيدني إلــى أن أتـــوازن مــجــّددا كلما بـــدأت أسقط 
فــي هـــوة االكــتــئــاب ســـوى نــفــســي. قــضــت ســنــتــان من 
عزلة الفيروس اللعني على ألفة التواصل الجسدي بني 
األصدقاء واملقّربني، لصالح التواصل االفتراضي، حتى 
ألصدقاء املنطقة الواحدة، حيث ال شيء سوى شاشة 
أو حيث الصوت أيضا بال  تعكس صــورة بال رائحة، 
رائحة، بينما نحتاج أحيانا لحضن حقيقي، لإلحساس 
أنفاسهم، كــي نشعر  بـــدفء أجــســاد اآلخــريــن ودفء 
بأننا لسنا وحيدين. علي إذا أن أشعر بدفء نفسي، 
أستعيد محّبتي  أن  االنهيار،  يقيني من  ما  أخترع  أن 
ذاتــي كلما فقدت الثقة بها، هل من شــيٍء أكثر جماال 

من أن أهدي لنفسي باقة ورد أبيض؟!

حين أهديُت نفسي باقة ورد

وأخيرًا

علي أن أشعر بدفء نفسي، 
أن أخترع ما يقيني من االنهيار، 
أن أستعيد محبّتي ذاتي كلما 

فقدت الثقة بها
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