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اليمن 

)Getty/قطاعات اقتصادية عديدة ستشترط على زبائنها وعمالها تلقي اللقاح  )لي كزين

مــجــددًا، تــدور الشبهات حــول األرقـــام الرسمية، 
ســـواء لــإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، أو 
للوفيات به. هذه املرة، أقّرت حكومة املكسيك أّن 
العدد الحقيقي لوفيات الفيروس في البالد بات 
املائة  فــي   60 بنحو  أكثر  أي  ألــفــا،   321 يتجاوز 
الرقم الرسمي املسجل، وهو 201.429. هذا  من 
اإلقرار يمكن تطبيقه على كثير من دول العالم، 
للمحاسبة،  آليات فعالة  التي ال تملك  خصوصا 
يتيح  الصحيحة  املــعــلــومــات  إخــفــاء  نــهــج  إّن  إذ 
ــتــــقــــادات  ــن االنــ ــّرب مــ ــهــ ــوامــــش تــ لـــلـــحـــكـــومـــات هــ
ــاءالت املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة.  ــ ــــسـ الــشــعــبــيــة ومـ

ونشرت الحكومة املكسيكية تقريرًا جاء فيه أّن 
هناك 294.287 وفاة مرتبطة بكورونا منذ بداية 
املاضي.  فبراير/ شباط   14 حتى  الوباء  تفشي 
ومنذ 15 فبراير كانت هناك 26.772 وفاة مؤكدة. 
الــبــرازيــل،  املكسيك  ستنافس  الخسائر،  وبــهــذه 
الــتــي ســجــلــت ثــانــي أكــبــر عـــدد مــن الــوفــيــات في 
العالم بعد الواليات املتحدة. بدورها، تشهد الهند 
طفرة إصابات، إذ قالت وزارة الصحة إّن البالد 
سجلت 62.714 إصابة بالفيروس، خالل األربع 
أمــس،  إعالنها  على  السابقة  ســاعــة  والعشرين 
وذلــــك فــي أعــلــى حصيلة يــومــيــة مــنــذ منتصف 

الصحي  الوضع  املاضي.  األول  أكتوبر/ تشرين 
الطارئ يمتد إلى أوروبــا، إذ ارتفع عدد مرضى 
الفيروس في وحدات العناية املركزة بفرنسا إلى 
أعلى مستوى له هذا العام، أول من أمس السبت، 
ما يزيد من الضغط لفرض قيود جديدة. وأظهرت 
بيانات وزارة الصحة الفرنسية أّن 4791 مريضا 
يعالجون من كورونا في وحدات الرعاية املركزة 
ارتفاعا من 4766 يوم الجمعة املاضي. وتقترب 
منتصف  فـــي  تسجيلها  تـــم  ذروة  مـــن  األعـــــداد 
بــدأت  بــدورهــا،   .2020 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
موسم  قبل  أمــس،  جماعية،  تلقيح  حملة  ألبانيا 

السياحة الصيفي بعد حصولها على 192 ألف 
وقت  فــي  الصيني  »سينوفاك«  لقاح  مــن  جرعة 
سابق من هذا األسبوع. وتجمع مئات األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فما فوق في ساحة 
سكاندربيغ الرئيسية في تيرانا للحصول على 
نحو  أمــس،  بحلول مساء  العالم  اللقاح. وسجل 
الــفــيــروس،  ألـــف شــفــاء مـــن  102 مــلــيــون و800 
فيما وصل عدد اإلصابات إلى نحو 127 مليونا 
إلــى نحو مليونني و795  والــوفــيــات  ألـــف،  و700 

ألفا، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

نشاط أممي وأميركي على خط الوساطة

االثنين  29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2401  السنة السابعة

Monday 29 March 2021

تطرف في الجيش األميركي
داخل  التطرف  خطر  من  األميركية  الدفاع  لوزارة  داخلية  مذكرة  حذرت 
الجيش الذي تتغلغل داخله مجموعات عنصرية من اليمين المتطرف. ]8[

يُقدر حجم دعاوى 
التعويضات المتوقعة ضد 

الشركة المالكة لـ سفينة 
السويس العالقة، بنحو

3.1 مليارات دوالر.
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مليشيات حفتر تلمح لفرار 
قتلة الورفلي إلى مصر
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بحر من الخالفات 
بين تونس وإيطاليا

القاهرة ـ العربي الجديد

كما ظل خالل حياته مثيرًا للجدل، جاء 
امليداني  الــقــائــد  الــورفــلــي  محمود  مقتل 
البارز في مليشيات شرق ليبيا بقيادة 
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مــثــيــرًا  ــلــ الــ
للجدل أيضًا، في حادث غامض ومفاجئ 
بــتــوقــيــتــه. وفــــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فيه 
رئــيــس الــنــيــابــة الــعــســكــريــة فــي بــنــغــازي 
ــن أمـــس  ــ ــي، أول مـ ــ ــاضـ ــ ــقـــيـــد عـــلـــي مـ الـــعـ
املشتبه  مــن  اثنني  على  القبض  السبت، 
بهم في قضية االغتيال، طالبت قيادات 
أحد  الورفلي  كان  التي  الخاصة  القوات 
قادتها، حفتر بضرورة التدخل والكشف 
ــــؤالء أن  ــد هــ ــ عــــن مـــالبـــســـات مــقــتــلــه. وأكــ
ــه الــرئــيــســي هــــرب إلــــى مصر  املــشــتــبــه بـ
بــعــد الــواقــعــة مــبــاشــرة، معللني ذلـــك في 
التنفيذية  للسلطة  الــقــاهــرة  »دعـــم  إطـــار 
الجديدة في ليبيا، وإزالــة العقبات أمام 

توحيد املؤسسات الليبية«.
ــــدت مـــصـــادر ليبية  فـــي هــــذا الـــصـــدد، أكـ
أن عــددًا من  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة 
ــيــــادات الــــقــــوات الـــخـــاصـــة دعـــــوا حفتر  قــ
ملخاطبة املــســؤولــني فــي مــصــر مــن أجــل 
ــد األشــــخــــاص، بتهمة  الــقــبــض عــلــى أحــ
ــلـــي، يــوم  ــورفـ ــن اغـــتـــيـــال الـ املـــســـؤولـــيـــة عـ
ــك بــعــد أن هــرب  ــ ــاء املـــاضـــي، وذلـ ــعــ األربــ
االغتيال  عملية  مــن  قليلة  ســاعــات  بعد 
إلـــى الــقــاهــرة. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن 
قــيــاديــي الـــقـــوات الــخــاصــة أكـــــدوا خــالل 
ــر إقـــامـــتـــه  ــقـ ــــي مـ ــــع حـــفـــتـــر فـ حـــديـــثـــهـــم مـ
بشأن  أن هناك شكوكًا  الرجمة،  بقاعدة 
ــداف مــن وراء اغتيال الــورفــلــي، وأن  األهـ
وأفـــادوا  مــنــه.  للتخلص  جـــاءت  العملية 
عــن انــتــشــار حــالــة مــن الــتــوجــس والقلق 
بني أفراد القوات الخاصة، الذراع األبرز 
مصيرهم  بشأن  ليبيا،  شــرق  ملليشيات 

خالل األيام املقبلة.
ــك، نــفــت مــصــادر مصرية  فــي غــضــون ذلـ
ــلــــف الــلــيــبــي  ــلــــى اطــــــــالع بــــاملــ خــــاصــــة عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، صحة مــا وصفته  لـــ
الحديث  أن  مــؤكــدة  ليبية«،  »ادعـــاءات  بــــ
ــول املــتــهــم بــمــقــتــل الــورفــلــي إلــى  عـــن دخــ
مــصــر غــيــر دقـــيـــق تــمــامــًا وربـــمـــا يــكــون 
نتاج تخبط، بسبب األوضاع املضطربة 
الجهات  أن  وذكـــرت  بنغازي.  مدينة  فــي 

القاهرة  مــن  تطلب  لــم  الليبية  الرسمية 
خالل األيام املاضية تسليم أي أشخاص. 
إذا تقدمت الجهات  إنــه  املــصــادر  وقالت 
مطالب  بــأي  املعتمدة  الرسمية  الليبية 

وأدلة بالطبع ستؤخذ بشكل جاد.
وكــــــان رئـــيـــس الـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
بــنــغــازي العقيد علي مــاضــي، قــد كشف 
رئيس  مــع  فــي مؤتمر صحافي مشترك 
الغرفة األمنية املشتركة ملنطقة بنغازي 
الـــكـــبـــرى عــبــد الـــبـــاســـط أبــــو غـــريـــس، أن 
املــقــبــوض عــلــيــهــمــا واملــشــتــبــه بــهــمــا في 
مــوجــودان على  الــورفــلــي  اغتيال  قضية 
ــر الـــقـــوات  ــا آمــ ــة الــنــيــابــة. بــــــدوره، دعــ ذمــ
الــخــاصــة الـــلـــواء عــبــد الـــســـالم الــحــاســي 
ــلــــي.  ــال الــــورفــ ــيــ ــتــ لـــكـــشـــف مــــالبــــســــات اغــ
ــوات الــخــاصــة  ــقــ وعـــّبـــر عـــن اســتــنــكــار الــ
الـــتـــي أدت الغـــتـــيـــال أحـــد  ــة  ــمـ »الـــجـــريـ ـــ لـ
أنها  معتبرًا  الورفلي«،  محمود  أبنائها 
»الــيــد الــطــويــلــة لــلــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
املــســلــحــة وســنــدهــا الــرئــيــســي«. وطــالــب 
مسؤولياتها  بتحّمل  األمــنــيــة  األجــهــزة 
الكشف عــن مالبسات  فــي  اإلســــراع  عبر 
والشائعات  للفنت  درءًا  االغتيال،  عملية 
ــد يــســتــغــلــهــا ضـــعـــاف الــنــفــوس  ــتـــي قـ »الـ
لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار«. وطـــالـــب الــحــاســي 
بكشف ظروف توقيف أحد أفراد القوات 
الدرسي،  ناصر عوض  املدعو  الخاصة، 
ــيــــة قــبــل  ــنــ ــتــــه األجـــــهـــــزة األمــ ــفــ الـــــــذي أوقــ
القوات  أن  عملية االغــتــيــال. وشـــّدد على 
الخاصة وحدة عسكرية منضوية تحت 
لــــواء الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة، 
ومــلــتــزمــة بــتــعــلــيــمــات قــائــدهــا وتــطــالــب 
القضية،  مــالبــســات  عــن  الكشف  بسرعة 
ــي بــنــغــازي  ــــزة األمـــنـــيـــة فــ ــهـ ــ ــًا األجـ ــيــ داعــ
لـــتـــأمـــني املـــديـــنـــة. وكــــــان الـــظـــهـــور األول 
مــارس/ فــي  وميدانيًا  إعالميًا  للورفلي 

آذار 2017، حني أقدم على تصفية ثالثة 
ــالــــرصــــاص فــــي أحـــد  أشــــخــــاص رمــــيــــًا بــ
الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة، وهـــو يــرتــدي الــزي 
الــعــســكــري وكـــان يحمل رتــبــة نقيب في 
ذلك الوقت. وتال ذلك ظهوره في تسجيل 
مصور وهو يعدم عشرة أشخاص رميًا 
بالرصاص، أمام مسجد بيعة الرضوان 
فـــي مــنــطــقــة الــســلــمــانــي بــبــنــغــازي. ومــع 
االنتشار الواسع لتسجيل اإلعــدام، جاء 
إصــــدار محكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة أمــر 
أغسطس/آب  في  الورفلي  بحق  اعتقال 
2017. وفـــي الــشــهــر نــفــســه، ذكـــرت قــيــادة 
مــلــيــشــيــات شــــرق لــيــبــيــا، أنـــهـــا اعــتــقــلــت 
املحكمة  لــكــن  مــعــه،  للتحقيق  الــورفــلــي 
ــادت بــأنــهــا تــلــقــت تــقــاريــر  ــ الــجــنــائــيــة أفــ
الحقة تفيد بأن الورفلي طليق، وشارك 
االتحاد  أخـــرى. ولحق  قتل  فــي عمليات 
ــوبـــات عــلــى  ــقـ ــعـ األوروبــــــــــي بــمــســلــســل الـ
الــورفــلــي الــعــام املــاضــي، وأصـــدر فــي 21 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي عــقــوبــات في 
حقه، وحق موسى دياب، لتورطهما في 
اإلنــســان. كما فرضت  انتهاكات لحقوق 
األمـــيـــركـــيـــة، عــام  الـــخـــزانـــة  أيـــضـــًا وزارة 
2019، عقوبات على الورفلي، بعد اتهامه 
بـــارتـــكـــاب »انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة لــحــقــوق 
ــوبـــات حــظــر  ــقـ ــعـ اإلنــــــســــــان«. وشـــمـــلـــت الـ
جميع ممتلكات الورفلي ومصالحه في 
الواليات املتحدة أو أي مكان يقع تحت 
له،  مملوكة  كيانات  أي  وحظر  نفوذها، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

هادي: تصعيد 
الحوثيين يؤكد عدم 
نيّتهم الجنوح للسالم

هجوم واسع للحوثيين 
في مأرب وثالث مسيرات 

باتجاه السعودية

للحديث تتمة...

قوائم المستقلين النتخابات الجزائر: منافسة أم تعويم مقصود؟

نشط المبعوثان األممي مارتن غريفيث واألميركي تيم ليندركينغ أمس األحد على 
خط الوساطة لدفع جهود الحل السلمي للصراع اليمني، إذ زارا الرياض أمس حيث 
التقيا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته، وذلك فيما كان الحوثيون 

يصّعدون هجماتهم في مأرب وباتجاه السعودية

عدن ـ العربي الجديد

على الرغم من استمرار املواجهات 
الــعــنــيــفــة عــلــى الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة، 
ــأرب، وتـــواصـــل  ــ وخــصــوصــًا فـــي مــ
االســتــهــداف الــحــوثــي لــأراضــي السعودية 
بــاملــســّيــرات املــفــخــخــة، بـــرز خـــالل الــســاعــات 
املـــاضـــيـــة حــــــراك دولــــــي الفـــــت لــلــمــبــعــوثــني 
مارتن  واألمــمــي  ليندركينغ  تيم  األمــيــركــي 
إلى  للتوصل  الوساطة  غريفيث، على خط 
وقـــف إطـــالق الــنــار تــمــهــيــدًا لــدفــع التسوية 
املــبــعــوثــان أمــس األحــد  السلمية، إذ تــوجــه 
إلـــى الـــريـــاض، بــعــد لـــقـــاءات مـــع مــفــاوضــني 
ــهـــدف طـــرح  ــك بـ ــ حـــوثـــيـــني فــــي مـــســـقـــط، وذلــ
املالحظات الحوثية على الحكومة اليمنية 

املعترف بها دوليًا.
حدة،  على  كل  وليندركينغ،  غريفيث  والتقى 
ــــادي،  الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــدربـــه مـــنـــصـــور هـ
ووزيـــــر الــخــارجــيــة أحــمــد عـــوض بـــن مــبــارك، 
فــي الـــريـــاض، حــيــث جـــرى بــحــث أفـــق الــســالم، 
ــادرة الــتــي طــرحــتــهــا الــســعــوديــة. وعـــاد  ــبــ واملــ
املبعوثان الحقًا إلى مسقط لنقل وجهة نظر 
الحكومة إلى الحوثيني، وفق قناة »الجزيرة«، 
ــــارت إلـــى أن الــرئــيــس الــيــمــنــي أبـــدى  الــتــي أشـ
للمبعوثني مالحظات على أي تعديل لشروط 
فــتــح مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار صــنــعــاء. وكــان 
كبير  الجمعة  مسقط  فــي  التقى  قــد  غريفيث 
السالم، في  الحوثيني محمد عبد  املفاوضني 
وقـــت كـــان فــيــه الــحــوثــيــون قــد أبــــدوا فــي وقــت 
السعودية، مع  املــبــادرة  سابق تحفظهم على 
العسكرية فتح  الــهــجــمــات  لــوقــف  اشــتــراطــهــم 
مطار صنعاء الدولي دون شــروط أو تحديد 
ــع الــحــظــر عن  ــذلـــك رفــ ــرحــــالت، وكـ ــات الــ ــهـ وجـ
دخـــول الــســفــن النفطية إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
من دون االلتزام بتوريد رسومها إلى حساب 

مصرفي موحد، كما نصت املبادرة السعودية.
وخالل لقائه غريفيث، أكد هادي أمس حرص 
الــشــرعــيــة عــلــى إحـــالل الــســالم املــســتــدام وفقًا 
للمرجعيات الثالث وبما يحفظ وحــدة وأمن 
واســتــقــرار الــيــمــن. وأشــــار إلـــى أن »الــحــكــومــة 
قـــّدمـــت الــكــثــيــر مـــن الـــتـــنـــازالت بـــهـــدف إنــهــاء 
الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، والـــتـــي قــوبــلــت بتعنت 
وتــصــلــب مــن قــبــل مليشيا الــحــوثــي«، مــؤكــدًا 
أن الــحــكــومــة ستظل تــتــعــاطــى بــإيــجــابــيــة مع 
أي مـــــبـــــادرات وجــــهــــود إلحـــــــالل الــــســــالم فــي 
انــطــالقــًا مــن حرصها على وقف  اليمن وذلـــك 
الـــدم فــي البلد وإنــهــاء معاناة املاليني  نــزيــف 
والصحية  املعيشية  األوضــــاع  تــدهــور  ــراء  جـ
والتعليمية وغيرها. وأكد هادي أن استمرار 
تــصــعــيــد الــحــوثــيــني فـــي مـــــأرب وغـــيـــرهـــا من 
ــنـــوح  ــات يــــؤكــــد عـــــــدم نـــّيـــتـــهـــم الـــجـ ــظــ ــافــ ــحــ املــ
لــلــخــيــارات الــســلــمــيــة إلنـــهـــاء الـــحـــرب، مــشــددًا 
باستنساخ  يقبل  لن  اليمني  الشعب  أن  على 

التجربة اإليرانية في اليمن.
مـــن جــهــتــه، نـــوه غــريــفــيــث بــحــرص الــحــكــومــة 
وجهود هــادي على إحــالل السالم في اليمن، 
مــؤكــدًا أن الــوضــع اإلنــســانــي بــالــغ الصعوبة 
مــمــا يــتــطــلــب تــضــافــر الــجــهــود بــهــدف إنــهــاء 
الـــصـــراع الـــدامـــي وتــجــنــيــب املـــواطـــن الــيــمــنــي 
مزيدًا من املعاناة. وثّمن الخطوات اإليجابية 
املــبــادرة  مــع  التعاطي  فــي  اليمنية  للحكومة 
من  تبذل  التي  الجهود  إلــى  الفتا  السعودية، 
الــســالم،  الــدولــي إلحـــالل  قبله وقــبــل املجتمع 

وفق وكالة »سبأ« التابعة للحكومة.
كـــمـــا الـــتـــقـــى هــــــادي املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي تــيــم 
ليندركينغ  ومعه السفير األميركي لدى اليمن 
ــد خـــالل الــلــقــاء دعــمــه  كــريــســتــوفــر هـــنـــزل، وأكــ
الــرامــيــة  للمبعوث األمــيــركــي وتــذلــيــل مــهــامــه 
إلى تحقيق السالم، »الذي ننشده وقدمنا في 
الدماء  لحقن  والتنازالت  التضحيات  سبيله 

اليمني  لشعبنا  واالســتــقــرار  األمـــن  وتحقيق 
والذي يحافظ على ثوابته الوطنية ووحدته 
»املليشيات  وأســـف ألن  واســـتـــقـــراره«.  وأمــنــه 
االنقالبية ومن خلفها إيران لم تلتزم بمساعي 
اتفاق  فــي مختلف املحطات وآخــرهــا  الــســالم 

استوكهولم بل تمادت في تهديداتها«.
ووفق وكالة »سبأ«، ثّمن ليندركينغ مواقف 
هــــادي والــحــكــومــة الــواضــحــة تــجــاه الــســالم 
الــــذي يــنــشــده الــشــعــب الــيــمــنــي، مـــؤكـــدًا دعــم 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــّدم بــلــقــاســم عـــجـــاج، الـــذي  فـــي عـــام 2012، قــ
يعمل في قطاع التطوير والتنمية البشرية، 
ترشحه لالنتخابات النيابية ضمن تحالف 
ــرب الــعــاصــمــة  ــة تـــيـــبـــازة، قــ ــ حـــزبـــي فـــي واليـ
قبل  من  االنتخابات  تزوير  لكن  الجزائرية، 
الــســلــطــة، منعه مــن الــحــصــول عــلــى مقعده. 
ــم تــشــّجــع هــــذه الــنــتــيــجــة، وظــــــروف إدارة  لـ
االنــتــخــابــات، عــجــاج على مــعــاودة الترشح 
فــي انــتــخــابــات 2017. لــكــن الــتــطــورات التي 
حصلت بعد الحراك الشعبي، وانتقال إدارة 
االنــتــخــابــات إلـــى ســلــطــة مــســتــقــلــة، ووجـــود 
ــانـــون االنــتــخــابــي  ــقـ بــعــض الـــتـــدابـــيـــر فـــي الـ
املــوجــهــة بــشــكــل خـــاص لــلــقــوائــم املــســتــقــلــة، 
ــفـــاءات عــلــى خــوض  شــّجــعــت الــشــبــاب والـــكـ
املــغــامــرة االنــتــخــابــيــة، كــمــا شــّجــعــت عجاج 
على تشكيل قائمة كفاءات لدخول املنافسة 
فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املــقــررة 

ــل نــجــاح  ــ ــات املـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــة. وأمـ الــــواليــ
املبادرة السعودية »ملصلحة الشعب اليمني، 
بــمــا يــفــضــي إليـــقـــاف الـــحـــرب بــالــتــعــاون مع 
اليمن  يــحــفــظ وحــــدة  بــمــا  شــركــائــنــا جميعًا 
ــه واســـتـــقـــراره وبـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــود  ــنـ وأمـ

املبعوث األممي«.
كما التقى ليندركينغ وزير الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك، وبحث معه مستجدات 
األوضاع على الساحة اليمنية وسبل إنجاح 
الرامية  الدولية  والجهود  السعودية  املبادرة 
إليــقــاف الــحــرب. وجـــدد بــن مــبــارك فــي اللقاء، 
حـــرص الــحــكــومــة عــلــى إنــهــاء الـــحـــرب، مــؤكــدًا 
السعودية نحو  للمبادرة  الدعم واالستجابة 
تــحــقــيــق الـــســـالم املــســتــدام فـــي الــيــمــن، إال أنــه 
أشـــار إلـــى اســتــمــرار التصعيد الــعــســكــري من 
الجبهات وال سيما  الحوثيني في عموم  قبل 
األميركي  املبعوث  ثّمن  مــأرب. من جهته،  في 
لــاللــتــزام بوقف  اليمنية  الــحــكــومــة  اســتــعــداد 
إطالق النار والدخول في العملية السياسية، 
وإعطائها األولوية للوضع اإلنساني، مؤكدًا 
الــســالم في  قــدمــًا بعملية  للدفع  بـــالده  سعي 
اليمن فــي إطـــار الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا األمــم 
املــتــحــدة، والــتــزامــهــا بــأمــن واســتــقــرار ووحــدة 

فــي 12 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، بحسب ما 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، خــصــوصــًا أن يــؤكــده لـــ
ــض، بشكل 

ّ
قــانــون االنــتــخــابــات األخــيــر خــف

اســتــثــنــائــي ضــمــن أحـــكـــام انــتــقــالــيــة تطبق 
فــقــط فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، 
ــات املــطــلــوبــة  ــابــ ــتــ ــتــ حـــجـــم الـــتـــواقـــيـــع واالكــ
لقبول القوائم، بنسبة 150 في املائة. إذ كان 
توقيعًا   250 جمع  يفرض  السابق  القانون 
عن كل مقعد مطروح للمنافسة في الوالية 
يفرض  بينما  الــقــائــمــة،  فيها  تترشح  الــتــي 
توقيع   100 على  الحصول  الحالي  القانون 
قائمة مرشحة في والية   

ّ
أن فقط، ما يعني 

تحوز 10 مقاعد في البرملان، باتت مطالبة 
بجمع ألــف اكــتــتــاب مــن الناخبني، بـــداًل من 

2500 اكتتاب.
وإضافة إلى ذلك، شّجع الرئيس عبد املجيد 
توفير  األخــيــرة، بشأن  تعليماته  في  تبون، 
ــادي لــتــمــويــل حــمــالت الشباب  كــل الــدعــم املــ
إقــدام  على  املستقلة،  القوائم  فــي  املرشحني 
ــــؤالء عــلــى الـــتـــرشـــح، إذ تــمــنــح الــســلــطــات  هـ
ــًا وتــــعــــويــــضــــات لــلــمــرشــحــني  ــيــ ــالــ ــًا مــ ــ ــمـ ــ دعـ
فــي آخــر اجتماع  تــبــون  أمــر  املستقلني. كما 
ــد مــــا قـــبـــل املـــاضـــي،  ــ ملــجــلــس الــــــــــوزراء، األحــ
م 

ّ
التي تنظ القاعات  حّكام الواليات بتوفير 

فيها التجمعات االنتخابية لصالح القوائم 
املستقلة للشباب مجانًا، وكذا التكفل بطبع 
امللصقات واإلعالنات الدعائية واإلشهارية 
مــجــانــًا لــصــالــحــهــم، بـــخـــالف الـــقـــوائـــم الــتــي 
وهي  السياسية.  األحـــزاب  باسم  ستترشح 
زت رغــبــة جــامــحــة لــدى 

ّ
ــز ــ جــمــلــة إغــــــراءات عـ

الــشــبــاب فـــي الـــواليـــات لــلــتــرشــح ومــنــافــســة 
قوائم األحزاب.

وتشهد الساحة السياسية بروز طوفان من 
السياسية،  األحــــزاب  عــن  املستقلة  الــقــوائــم 
ــاؤل عــــن خــلــفــيــات  ــتـــسـ ــــى الـ بــشــكــل يـــدعـــو إلـ
ومالبسات هذه الظاهرة السياسية، ومدى 

اليمن، وفــق »سبأ«. كما بحث بن مبارك، مع 
الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة اليمنية  غــريــفــيــث، 

وسبل إنجاح املبادرة السعودية.
هذه التطورات تزامنت مع استمرار التصعيد 
التحالف  وأعلن  الحوثيني.  قبل  من  امليداني 
بقيادة السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 3 
الحوثيون  أطلقها  مفخخة  مسّيرة  طــائــرات 
ــالـــف إنـــه  ــتـــحـ بــــاتــــجــــاه الــــســــعــــوديــــة. وقـــــــال الـ
ــــرض ودمـــــــر طـــائـــرتـــني مــفــخــخــتــني مــن  ــتـ ــ »اعـ
الجنوبية  املنطقة  تــجــاه  أطلقتا  طــيــار  دون 
ــبــــاء الــســعــوديــة  لــلــمــمــلــكــة«، وفــــق وكـــالـــة األنــ
عــن  وقــــــت الحــــــق  ــــي  فـ تــــحــــدث  كـــمـــا  »واس«. 
أطلقتها  مفخخة  »مسّيرة  وتدمير  اعــتــراض 
تــجــاه محافظة  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا 
خميس مشيط«. وأشار البيان إلى »استمرار 
مــــحــــاوالت املــلــيــشــيــا )الـــحـــوثـــيـــني( الــعــدائــيــة 
الستهداف املدنيني واألعيان املدنية«، معلنًا 
بما  الــالزمــة  العملياتية  اإلجـــــراءات  »اتــخــاذ 
الــدولــي اإلنــســانــي«. كما  القانون  يتوافق مع 
كـــشـــف عــــن »تـــدمـــيـــر زورقـــــــني مــفــخــخــني )فـــي 
البحر األحمر( يتبعان للمليشيا قبل تنفيذ 
عملية هجوم وشيك من الحديدة«، مشيرًا إلى 
أن الجماعة »تستمر في تهديد طرق املالحة 

االنتخابية  املنافسة  تأثيرها على مستوى 
ــة، ومـــن  ــهـ ــات مــــن جـ ــابـ ــخـ ــتـ ومـــصـــداقـــيـــة االنـ
مــن قبل  كــانــت مقصودة  إذا  مــا  جهة ثانية 
السلطة، لهندسة النتائج بشكل غير مباشر 
وتشتيت مقاعد البرملان املقبل، وعرقلة فوز 
باالنتخابات،  املنتظمة  املعارضة  األحـــزاب 
ومنعها من تشكيل حكومة ما بعد يونيو 
املقبل. وتؤكد آخر تصريحات لرئيس هيئة 
أكثر من  االنتخابات محمد شــرفــي، وجــود 
ترشيحها حتى  قدمت  قائمة مستقلة  ألــف 

يوم الخميس املاضي.
ويبرز عامل سياسي آخر تسبب في توالد 
الــقــوائــم املــســتــقــلــة املــتــرشــحــة لــالنــتــخــابــات 
املقبلة، ويرتبط باألزمة الهيكلية والداخلية 
لحزبي السلطة في الجزائر: »جبهة التحرير 
الديمقراطي«.  الوطني  و»التجمع  الوطني« 
اللذين  الحزبني  عــن  السلطة  ي 

ّ
تخل دفــع  إذ 

ومن  السياسي  دعمها  مــن  يستفيدان  كانا 
هيئة  ووجـــود  لصالحها،  النتائج  هندسة 
بـــداًل مــن وزارة  تــديــر االنــتــخــابــات  مستقلة 
إلى  الحزبني  كــوادر  العشرات من  الداخلية، 
بعد  املثقوبة، خصوصًا  السفينة  من  القفز 
الرفض الشعبي الكبير للحزبني واملطالبات 
ــع الــتــوقــعــات بــهــزيــمــة كــبــيــرة  بــحــلــهــمــا. ومــ
لــلــحــزبــني، لـــجـــأت كــــوادرهــــمــــا، الســيــمــا من 
إلى تشكيل قوائم  الثاني والشباب،  الصف 
مستقلة، إذ برزت في والية تيبازة، 10 قوائم 
مستقلة شكلها كـــوادر وشــبــاب مــن »جبهة 
ــر«. كـــمـــا شــكــلــت كـــــــوادر »الــتــجــمــع  ــريـ ــحـ ــتـ الـ

الديمقراطي« في العاصمة 12 قائمة.
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي،  ــــي الــــســــيــــاق، ربــــــط الــ فـ
الــصــحــافــي نــــور الـــديـــن بـــلـــهـــواري، ظــاهــرة 
»وجــود  بـــ املستقلة  للقوائم  الكثيف  الــبــروز 
ــا مــســبــقــة ومــبــكــرة  ــوايـ غـــايـــات ســيــاســيــة ونـ
ــنــــذ فـــــتـــــرة، لـــتـــعـــويـــم الــعــمــلــيــة  لـــلـــســـلـــطـــة مــ
املستقلة«.  الــقــوائــم  فــي  والنفخ  االنتخابية 

البحرية والتجارة العاملية«. بالتوازي، شنت 
واسعًا  بريًا  أمــس هجومًا  الحوثيني  جماعة 
ــراف الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الغربية  ــ عــلــى األطـ
ــال مـــصـــدر عــســكــري في  ــ ــأرب. وقـ ــ ملــحــافــظــة مــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لـــ
الــحــوثــيــني اســتــأنــفــوا الــهــجــمــات فــي جبهات 
الكسارة واملشجح، وسط غطاء نــاري مكثف 
ــّيـــرة بـــال طــيــار.  بــاملــدفــعــيــة والــــطــــائــــرات املـــسـ
وأشار املصدر إلى أن املليشيات الحوثية لم 
تحقق أي تقّدم حتى عصر أمــس، فيما دكت 
مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــســعــودي عـــدة دوريـــات 
ــؤدي مـــن هــيــالن إلــى  ــ حــوثــيــة فـــي الــطــريــق املـ
الكسارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 
وسقطت قذائف صواريخ كاتيوشا أطلقتها 
الــســويــداء  الــحــوثــيــة، فــي مــخــيــمــات  املليشيا 
مــا أسفر عــن سقوط  مـــأرب،  للنازحني غربي 

مصابني بينهم نساء وأطفال، وفق املصدر.
مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــتــابــعــة 
 
ّ
السعودي شن الطيران  بــأن  أمــس  للحوثيني 

13 غارة على محافظتي مأرب والجوف خالل 
كما تحدثت »سبأ« عن  املاضية.  الـــ24 ساعة 
الحديدة، وقصف على مديرية  هجمات على 

باقم الحدودية في صعدة.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــال فـــي حــديــث لـــ وقــ
ــة  ــ تـــلـــعـــب ورقـ الـــســـلـــطـــة   

ّ
الـــــواضـــــح أن »مــــــن 

الكفاءات  بــاســم  املرشحة  املستقلة  الــقــوائــم 
عن  تعويضًا  املــدنــي،  املجتمع  جمعيات  أو 
أحزابها التي باتت محل مقاطعة شعبية«. 
 »اإلقبال الشبابي على 

ّ
لكن بلهواري رأى أن

 
ً
الترشح قد يكون طبيعيًا، إذ إن هناك جيال
بتوظيف  تتعلق  العملية   

ّ
أن يعتقد  جديدًا 

السلطة   
ّ
أن اجــتــمــاعــي، وأفـــتـــرض  وصــعــود 

القوى  على  للضغط  بذلك  اإليــحــاء  تعّمدت 
املعارضة املقاطعة لالنتخابات«. وأشار إلى 
املرشحة،  بالقوائم  املتخم  املشهد  »هــذا   

ّ
أن

يمكن فهمه بأنه تقنية من تقنيات التزوير 
ــهـــدف صـــنـــاعـــة مــشــهــد  املـــســـبـــق لــلــســلــطــة، بـ

ــن كــتــل  ــان مــشــتــت مــ ــرملــ ــة بــ ــنـــدسـ جـــديـــد وهـ
الجمعيات،  املستقلني وممثلي  صغيرة من 
ــواالة، ويــســمــح  ــ ــ  عـــن أحـــــزاب املـ

ً
يــكــون بـــديـــال

للسلطة بالحفاظ على حق تشكيل حكومة 
الــرئــيــس بعد االنــتــخــابــات. وهــو فــي الوقت 
نفسه، تشويش وتعتيم على قوى املعارضة 
املنظمة واملهيكلة املشاركة في االنتخابات، 
مــثــل حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم وجــبــهــة الــقــوى 
االشتراكية، التي أتوقع أن تتجه للمشاركة 
أيـــضـــًا، وتــعــطــيــل أي إمــكــانــيــة لـــفـــوزهـــا أو 

تشكيل حكومة مستقلة بعد ذلك«.
 وجـــــود 

ّ
أن ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ يـــــــرى  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ املـ فـــــي 

الــقــوائــم املــســتــقــلــة وقـــوائـــم املــجــتــمــع املــدنــي 
سقف  يرفع  قــد  الجزائرية،  االنتخابات  فــي 

املنافسة إلى أعلى مستوى، ويعزز من حدة 
الصراع على املقاعد في الواليات، خصوصًا 
بعد تقليص قانون الدوائر االنتخابية لعدد 
مقاعد البرملان عن كل والية. إذ خسرت والية 
 10 مقاعد من 44 

ً
كالعاصمة الجزائرية مثال

مقعدًا في االنتخابات املاضية )2017(، إلى 
34 مقعدًا في االنتخابات املقبلة.

ــيــــاق، قـــــال مــــديــــر تـــحـــريـــر شــبــكــة  وفـــــي الــــســ
»العربي  لـ ريــاض هويلي،  الــوطــن«  »أخــبــار 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــــــه لــــن يــتــم  الــــجــــديــــد«: »عــ
 هــنــاك 

ّ
قــبــول كـــل الـــقـــوائـــم، فــإنــنــي أعــتــقــد أن

ــود إقــــبــــال كــبــيــر  ــ ــ عـــامـــلـــني ســـاهـــمـــا فــــي وجـ
األول  املستقلة.  والقوائم  الترشيحات  على 
العمومية  الخزينة  تمويل  بمسألة  يرتبط 
ــبـــاب، وهــــي مــســألــة  لــحــمــلــة املـــرشـــحـــني الـــشـ
يمكن وصفها بالخدعة. أما العامل الثاني، 
الــقــائــمــة االســمــيــة عكس  بــاعــتــمــاد  فيتعلق 
القائمة املغلقة، وهو ما منح األمل للبعض 
 »وجود 

ّ
أن بفوز محتمل«. وأضــاف هويلي 

هذا الكم من القوائم املستقلة، سيؤدي أواًل 
إلى رفع املنافسة االنتخابية إلى سقف أعلى 
في الواليات، ثّم إلى القضاء على ما نسميه 
األغلبية النيابية، إذ سنكون بصدد مشهد 
 »انخفاض نسبة 

ّ
فسيفسائي«. ولفت إلى أن

االنتخابي  التمثيل  مــن  سيجعل  املــشــاركــة، 
لكل مقعد ضعيفًا«.

 مجموع القوائم املستقلة 
ّ
وعلى الرغم من أن

املــرشــحــة مــا زالـــت فــي طـــور جــمــع التواقيع 
ـــح لــتــقــديــمــهــا إلــى 

ّ
وتــشــكــيــل مــلــفــات الـــتـــرش

هيئة االنــتــخــابــات، مــن أجــل تقييمها، ومن 
ثم قبولها أو رفض ترشيحها قبل اإلعالن 
كثافة وجودها   

ّ
فــإن النهائية،  الــلــوائــح  عــن 

في املشهد االنتخابي ستتسبب في تفعيل 
قبلية  والءات  من  املحلية،  للمعطيات  أكبر 
وحــزبــيــة ولـــوبـــيـــات وغـــيـــرهـــا، وبــالــنــتــيــجــة 

إحداث تشتيت كبير لدى الناخبني.

)Getty/يضغط الحوثيون ميدانيًا لتحقيق مكاسب سياسية )محمد حمود

)Getty/يرى البعض أن السلطة تسعى لهندسة نتائج االنتخابات )بالل بن سالم

وليد التليلي

يبدو البحر الفاصل بني تونس 
وإيطاليا عميقًا جدًا وباردًا، بحر من 
الخالفات ال يمكن أن تخفيه بيانات 
الطمأنة الدبلوماسية، على الرغم من 

صدق النوايا أحيانًا وبسبب قلة الحيلة 
لبلد يغرق في مشاكله الداخلية جنوب 

املتوسط وال يستطيع أن يفرض 
شروطًا على طاولة املفاوضات، 
وهو حال تونس بكل صراحة. 

نهاية األسبوع، توّجه وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيني في 

الخارج، عثمان الجرندي، إلى إيطاليا، 
والتقى نظيره اإليطالي لويجي دي 

مايو، ووزيرة الداخلية لوتشيانا 
ملورغيزي، وتحدثت بيانات الخارجية 

التونسية، السبت، عن »التنسيق 
املتواصل بني البلدين حول عدد من 

املسائل املطروحة وال سيما ملف 
إرجاع النفايات اإليطالية إلى مصدرها 
والجهود املبذولة ملكافحة الهجرة غير 

النظامية والعمل على معالجة جذور 
هذه الظاهرة«، و»تعزيز اآلليات القائمة 

بني تونس وإيطاليا وتكثيف نسق 
عملها إليجاد حلول عملية توافقية 

مشتركة ملجمل املسائل«.
الحقيقة أن إيطاليا تتعامل مع تونس 

منذ سنوات بكثير من الحيف في 
ملف الهجرة وفي غيره من امللفات 
املشتركة، وهي ال تبحث عن حلول 

توافقية لهذا امللف كما تدعي، إال بما 
يخدم مصالحها وكما تعّبر عن هذه 

املصلحة وجهة نظر يمني متطرف، 
وهي حتى ال تسمع أصواتًا إيطالية 

تنادي بحلول واقعية مربحة للطرفني 
في جهتي املتوسط.

نتذكر ما قاله عمدة باليرمو، عاصمة 
صقلية، ليولوكا أورالندو، في حديث 
»العربي الجديد« منذ ثالث سنوات:  لـ

حاَسب مثلما جرت 
ُ
»يومًا ما، سوف ن

محاسبة النازيني... أخجل أحيانًا من 
كوني أوروبيًا، فالقانون األوروبي 

مجرم«. وأيضًا ما طرحه في »العربي 
الجديد« رئيس بلدية منطقة بريولو 
غارغالو اإليطالية جيوزيبي جياني 

من مقاربة مختلفة للتعامل مع ملف 
املهاجرين السريني، أكثر إنسانية، 
في ظل حاجة الدول األوروبية إلى 

هؤالء، تقوم على تكوين ممرات هجرة 
شرعية عبر صقلية.

الخالف القائم بني تونس وإيطاليا 
ليس سببه عدم وجود حلول في 

هذا امللف أو غيره، ولكن لعدم وجود 
إرادة لبحث حلول عميقة تنهي 

م الهجرة. ال يزال جزء 
ّ
األزمة وتنظ

من العقلية اإليطالية يرى في جنوب 
املتوسط جزءًا من مستعمراته، يطأ 
تونس مرورًا إلى ليبيا، ويتوهم أنه 

يسّير أفريقيا من روما العظيمة، 
ويلقي بفضالته في أراضيها بال 

رقيب وال سائل. عندما تتغير هذه 
العقلية لدى جزء من النخبة اإليطالية 
واألوروبية عمومًا، سيكون املتوسط 

أكثر أمانًا.

يثير بروز طوفان 
من القوائم المستقلة 

المرشحة لالنتخابات 
المقبلة في الجزائر، 

التساؤل عن خلفيات 
هذه الظاهرة، وما إذا 

كانت السلطة تقصدها 
لمنع المعارضة من 
تشكيل حكومة ما 

بعد يونيو المقبل

يؤدي تشتيت الناخبين، عبر كثرة القوائم المستقلة المرشحة النتخابات 
الجزائر، إلى إقصاء عدد كبير من القوائم من مرحلة توزيع المقاعد 
القانون  يقصي  إذ  ــرز،  ــف ال بعد 
تحصل  ال  قائمة  ــّل  ك االنــتــخــابــي 
مجموع  من  المائة  في   5 على 
األصوات المعبّر عنها من الناخبين. 
تتنافس  مثًال،  صغيرة  والية  ففي 
 15 حصلت  بحال  قائمة،   20 فيها 
النسبة،  قائمة على أقل من هذه 
القوائم  لصالح  سيكون  ذلك  فإن 
ستقتسم  والتي  المتبقية،  الخمس 

المقاعد في ما بينها.

تشتيت وإقصاء
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  شرق
      غرب

اعتقال فلسطيني 
في الضفة

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ــد، مـــواطـــنـــًا فــلــســطــيــنــيــًا  ــ ــ أمـــــس األحـ
وســــط  ــه،  ــ ــلــ ــ ــ ال رام  ــــي  ــرقـ ــ شـ ــــوب  ــنـ ــ جـ
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بـــزعـــم مــحــاولــتــه 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــــس اســتــهــدفــت 
جنود االحتالل. وذكرت قناة »كان« 
ــيـــة، أن الــــحــــادث وقـــــع قـــرب  الـــرســـمـ
أدومــيــم« شرق  »معاليه  مستوطنة 
الــقــدس، ولــم يتسبب بإصابات في 

صفوف جنود االحتالل.
)األناضول(

لقاءات بين الحرس 
الثوري و»الكردستاني« 

في سنجار 
كـــــشـــــف الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي »الــــــحــــــزب 
ماجد  الــكــردســتــانــي«،  الديمقراطي 
ــارة  ــد، عـــن زيــ ــ شــنــكــالــي، أمــــس األحــ
الحرس  فــي  بها شخصيات  قــامــت 
الثوري اإليراني، ملدينة سنجار في 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الــعــراق، 
الفتًا إلى إجرائها لقاءات مع قيادات 
فـــي حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
في  املـــوجـــودة  املسلحة  والــفــصــائــل 
املدينة. وشــّدد شنكالي، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى »مـــدى  لــــ
التعاون الوثيق بني فصائل الحشد 
والــــكــــردســــتــــانــــي«، دون  الـــشـــعـــبـــي 
تقديم تفاصيل حول تاريخ الزيارة 

أو نتائجها.
)العربي الجديد(

سورية: حملة أمنية 
لـ»قسد« في مخيم 

الهول 
أطلقت »قوات سورية الديمقراطية« 
)قـــســـد( والــــقــــوى األمـــنـــيـــة الــتــابــعــة، 
ــد، عملية أمــنــيــة واســعــة  أمـــس األحــ
ملالحقة خاليا تنظيم »داعــش« في 
مخيم الهول، شمالي شرق سورية. 
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــالم مــقــربــة من 
»قــســد«، أن 6 آالف عنصر مــن قوى 
األمن الداخلي يشاركون في الحملة 
إلى جانب قــوات »قسد« و»وحــدات 
حماية املرأة«، فيما أوضح املسؤول 
في إعالم »قسد«، سيامند علي، أن 
تــزايــد تحّرك  العملية جـــاءت »بــعــد 
عــــائــــالت داعــــــش والــــجــــرائــــم داخــــل 
املخيم، وبناء على مناشدات شيوخ 

العشائر«.
)العربي الجديد(

الكويت: 30 نائبًا 
يقاطعون أداء اليمين 

للحكومة
ــلـــن 30 نــائــبــًا فـــي مــجــلــس األمـــة  أعـ
الــكــويــتــي، يــنــتــمــون إلــــى كــافــة كتل 
املوالني  الــنــواب  املــعــارضــة، وبعض 
لـــلـــحـــكـــومـــة، لـــيـــل الـــســـبـــت - األحـــــد، 
الــحــكــومــة  أداء  مــقــاطــعــتــهــم جــلــســة 
ــــررة يـــوم  ــقـ ــ الـــيـــمـــني الـــدســـتـــوريـــة املـ
غـــٍد الـــثـــالثـــاء، ردًا عــلــى عـــدم الــتــزام 
الــــحــــكــــومــــة بـــــوضـــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
األولويات التي اتفق عليها النواب 
ويحتاج  االفــتــتــاحــيــة.  الجلسة  فــي 
نواب املعارضة إلى 33 نائبًا لعرقلة 
وذكــــــرت  ــلـــيـــمـــني.  لـ الـــحـــكـــومـــة  أداء 
»الــعــربــي  مـــصـــادر مـــن املـــعـــارضـــة لـــ
طريقها  في  املعارضة  أن  الجديد«، 

لحصد العدد املطلوب لذلك.
)العربي الجديد(

بيروت: مسيرة 
لـ»الشيوعي« تنديدًا 

بالوضع المعيشي

تـــظـــاهـــر مـــئـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، أمـــس 
األحد، في العاصمة بيروت، بدعوة 
مــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي، 
تنديدًا بتردي األوضاع االقتصادية 
ــه املـــتـــظـــاهـــرون  ــــالد. وتــــوجــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
ــام مــقــر املــصــرف  فــي مــســيــرة مــن أمــ
الحكومي،  القصر  إلى مقر  املركزي 
في وسط العاصمة، رافعني الفتات 
الــســكــن والتعليم  »بــتــأمــني  تــطــالــب 
والــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة«، فـــيـــمـــا دعـــا 
األمني العام للحزب حنا غريب، إلى 

»بناء دولة علمانية وديمقراطية«.
)العربي الجديد(

يسود التوتر معسكر 
شرقي ليبيا بعد اغتيال 

محمود الورفلي، 
بل يتهم قياديون 

في المليشيات التابعة 
لخليفة حفتر، مصر 
بالتورّط في االغتيال

قلق بين أفراد القوات 
الخاصة التابعة لحفتر 

حول مصيرهم

اليمن 
نشاط على 

خط الوساطة
غريفيث وليندركينغ يجوالن 

بين الرياض ومسقط مع استمرار 
التصعيد الحوثي
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أميركا: منعطف قضائي 
حاسم في مقتل فلويد

تــبــدأ الــيــوم االثـــنـــن، املــرافــعــات في 
الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن،  محاكمة 
املتهم بقتل األميركي األسود جورج 
فلويد، في مينيابوليسـ  مينيسوتا 
فــي 25 مــايــو/أيــار املــاضــي، والـــذي 
أثــــــار مــقــتــلــه مـــوجـــة تــعــبــئــة كــبــرى 
الــواليــات  فــي  للعنصرية  مناهضة 
املتحدة ودول عدة. وقد وّجهت إلى 
شــوفــن تــهــمــتــا الــقــتــل والــقــتــل غير 
أمــام هيئة تعكس  العمد، وسيمثل 
تـــنـــوع ســـكـــان مــيــنــيــابــولــيــس تــضــّم 
ــــن بــــن أعــضــائــهــا  12 شـــخـــصـــا، ومـ
أربعة من أصحاب البشرة السوداء. 
ويــنــتــظــر صــــدور الــحــكــم فـــي نهاية 
أو مطلع شهر  إبريل/نيسان  شهر 

مايو/أيار املقبلن.
)فرانس برس(

»حركة الشباب« تتّوعد 
واشنطن وباريس

ــبــــاب« فــي  دعـــــا زعــــيــــم »حــــركــــة الــــشــ
الــصــومــال، أبـــو عــبــيــدة أحــمــد عمر، 
إلـــــى »ضــــــرب املـــصـــالـــح األمـــيـــركـــيـــة 
والفرنسية« في جيبوتي، في فيديو 
نــشــر مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت. 
وهـــاجـــم عــمــر الــرئــيــس الــجــيــبــوتــي 
إســمــاعــيــل عــمــر غــلــه الـــحـــاكـــم منذ 
عام 1999، واملرشح لوالية خامسة 
مــن املــؤكــد أنـــه ســيــفــوز فــيــهــا خــال 
االنتخابات الرئاسية في 9 إبريل/

ــال عــمــر إن غله  ــ نــيــســان املــقــبــل. وقـ
»حّول جيبوتي إلى قاعدة عسكرية 
التخطيط  عملية  بــداخــلــهــا  تــجــري 
في  املسلمن  ضــد  للحرب  واإلدارة 

شرق أفريقيا«.
)فرانس برس(

نيجيريا: تفجير 
أبراج الكهرباء 

في مايدوغوري
خــيــم الـــظـــام مـــجـــددًا، أمـــس األحـــد، 
عــــلــــى مــــديــــنــــة مـــــــايـــــــدوغـــــــوري فــي 
شــــمــــال شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا بــعــدمــا 
فــّجــر »جـــهـــاديـــون« أبـــــراج الــتــغــذيــة 
ــام مــــن عــــودة  ــ ــ ــاء، بـــعـــد أيـ ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
ــــرت شــركــة  الــتــيــار الــكــهــربــائــي. وأقــ
النقل الكهربائي النيجيرية بوقوع 
حادث تخريب جديد. وأثار الحادث 
ــأن تـــأثـــيـــره عــلــى  قـــلـــق الـــســـكـــان بـــشـ

حياتهم وإمدادات املياه.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّمــــقــــت تــــبــــعــــات حــــــــادث تـــــصـــــادم قـــطـــاريـــن  عــ
فـــي ســـوهـــاج يـــوم الــجــمــعــة املــاضــيــة، األزمـــة 
والـــحـــســـاســـيـــات الــقــائــمــة مــنــذ ســـنـــوات بن 
مدير املخابرات العامة املصرية اللواء عباس 
ــر الــنــقــل الـــفـــريـــق كـــامـــل الـــوزيـــر  ــ ــامـــل، ووزيــ كـ
املــحــاصــر حــالــيــا كــاملــســؤول األول عــن وقــوع 
النقل  الكارثي، وتكرار أزمــات قطاع  الحادث 
في الباد. وانعكست هذه األزمة في الحمات 
اململوكة  التي شنتها بعض وسائل اإلعــام 
لــلــمــخــابــرات والــشــخــصــيــات الــتــابــعــة لــهــا أو 
»تنسيقية  نــواب  وكــذلــك  بواسطتها،  املـــدارة 
شــبــاب األحـــــزاب الــســيــاســيــة والــســيــاســيــن« 
التابعة ملكتب كامل مباشرة. وتمّهد الحملة 
لم يعد  الــذي  الــوزيــر،  بإقالة كامل  للمطالبة 
يظهر في وسائل اإلعام التابعة للمخابرات 
 
ً
ا

ّ
منذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، مفض

الــظــهــور بــشــكــل دوري مـــع اإلعـــامـــي أحــمــد 
موسى املحسوب على وزارة الداخلية )األمن 
الوطني( واإلعامي عمرو أديب، الذي يتميز 
بـــوضـــع خــــاص نــتــيــجــة عــمــلــه فـــي قـــنـــاة »إم 

بــي ســي مــصــر«، واحــتــفــاظــه بــعــاقــة وطــيــدة 
بــاملــخــابــرات الــعــامــة واألمـــن الــوطــنــي ودائـــرة 

الرئاسة في وقت واحد.
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وذكـــرت 
أن الدائرة الوحيدة التي تحمي كامل الوزير 
حاليا، وتحاول تخفيف آثار الكارثة األخيرة 
املطلوب في  لتنفيذ  أخــرى  وإعــطــاءه فرصة 
قــطــاع الــنــقــل، هــي الـــدائـــرة الــخــاصــة برئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وال يتعلق 
ــر، بــــل أيــضــا  ــالــــوزيــ األمــــــر بــثــقــة الــســيــســي بــ
بسبب الحساسيات القديمة بن مدير مكتب 
ــلـــواء مــحــســن عــبــد الــنــبــي، الـــذي  الــســيــســي الـ
األخيرين توسيع  العامن  مــدى  حــاول على 
صــاحــيــاتــه خـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــتــأثــيــر 
 
ً
اإلعامي، وبن عباس كامل ودائرته، فضا
والــوزيــر  النبي  عبد  بــن  القوية  العاقة  عــن 
الجيش  فــي  طويلة  لفترة  تزاملهما  بسبب 
بــعــد انــتــقــال عــبــاس كــامــل إلـــى الــرئــاســة مع 

السيسي عام 2014.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر فـــإن عــبــاس كــامــل وأفــــراد 
الــفــريــق املــوالــي لــه يــدركــون جــيــدًا أن الــوقــت 
قد فات لإلطاحة السريعة بكامل الوزير في 
يراهنون  الــذي كانوا  الــحــادث،  أعقاب كارثة 
إعامية  لتغطية  املــجــال  بفتح  بالفعل  عليه 
الجمعة  للحادث، يوم  كاملة وغير متحفظة 
املـــاضـــي، بــل وإطــــاق وســـوم إلــكــتــرونــيــة من 
الــهــويــة على  حــســابــات وصــفــحــات مجهولة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــطــالــبــة  وســ
بــاالســتــقــالــة. لــكــن الـــوزيـــر، الـــذي يـــدرك جيدًا 
ــه، كـــان  ــتـــوريـــطـ ــــاوالت كـــامـــل الـــقـــديـــمـــة لـ ــــحـ مـ
املــبــكــر، فتحدث بشكل  الــرهــان  لــهــذا  متنبها 

نصابها الحقيقي، وباألخص افتقار القطاع 
ــات اإلنـــــفـــــاق بــتــفــضــيــل  ــ ــويــ ــ ــيـــب أولــ ــرتـ ــى تـ ــ إلــ
الكهربائي  كــالــقــطــار  مستقبلية  مــشــروعــات 
والــســريــع واملــونــوريــل )قــطــار أحـــادي الخط( 
ــاع املــتــرديــة حــالــيــا، ألن  ــ عــلــى إصــــاح األوضـ
السيسي  يأتي بتوجيهات من  الترتيب  هذا 

صـــريـــح فـــي إطـــالـــتـــن تــلــفــزيــونــيــتــن مــســاء 
ــــب،  أول مـــن أمــــس الــســبــت، مـــع مـــوســـى وأديـ
عـــن رفـــضـــه لــاســتــقــالــة »كـــجـــنـــدي ال يــهــرب 
مـــــن مـــــيـــــدان املـــــعـــــركـــــة«، رافـــــضـــــا االعـــــتـــــراف 
بـــأن االســتــقــالــة هـــي الــتــعــبــيــر عـــن االعـــتـــراف 
ليصلح  »الوزير موجود  وقــال:  باملسؤولية. 
األوضاع مش هو اللي كان يقود القطار«، في 
امتداد لتصريحات سابقة له عن »أن واجبه 
يــقــتــضــي االســـتـــمـــرار فـــي إدارة هـــذا الــقــطــاع 

واإلصرار على إصاحه«.
الوزير  على  املخابراتي  الهجوم  أن  والافت 
ال يــتــضــمــن إثـــــــارة أي مـــشـــاكـــل مــوضــوعــيــة 
ــة، بــــل هــــو هــــجــــوم أقــــرب  ــ ــــأزمـ فــــي إدارتـــــــــه لـ
ــور في  ــ إلـــى الــشــعــبــويــة، مـــن دون وضـــع األمـ

ــز عــلــى  ــركـ شــخــصــيــا. كـــمـــا أن الـــهـــجـــوم لــــم يـ
الوزير في تصريحاته  أثارها  نقاط خطيرة 
ربما  الــتــي  الــحــادث،  تفاصيل  عــن  املقتضبة 
وليس  جنائيا  مساءلته  وجـــوب  إلــى  تشير 
سياسيا فقط، مثل إصــداره تعليمات بوقف 
في سرعة  اإللكتروني  التحكم  بنظام  العمل 
الـــقـــطـــارات بـــهـــدف تــســريــع الــــرحــــات وعـــدم 
تأخيرها أو وقوفها قسرًا، بحجة أن »نظام 
الــتــحــكــم فـــي ســرعــة الـــقـــطـــارات كـــان يخفض 
التي تشهد إصاحات  املناطق  سرعتها في 
لــلــتــطــويــر«. وهــــو مـــا كــــان يــجــعــل الــقــطــارات 
تــتــأخــر عــن املــواعــيــد املـــحـــددة لــهــا. واعــتــرف 
»تــوجــيــه ســائــقــي الـــقـــطـــارات ذوي  ــر بـــ الـــوزيـ
الخبرة بتشغيله فقط في األماكن التي تشهد 
بالسرعة  والسير  عنه  والتخلي  إصــاحــات 

العادية في باقي املناطق«.
سابقة  مخابراتية  لحملة  الــوزيــر  وتــعــرض 
إلقالته، عبر اإلعام وليس عن طريق النواب، 
ــر تـــقـــريـــبـــا، عـــنـــدمـــا نــشــرت  ــهـ مـــنـــذ أربــــعــــة أشـ
ــنــــوات املـــوالـــيـــة لــلــمــخــابــرات  ــقــ الـــصـــحـــف والــ
املهام  تكليف  فــي  بالتقصير  تتهمه  تقارير 
املوكلة إليه لتطوير قطاع السكك الحديدية، 
وتسليط الضوء على املشكات التي يعاني 
ــذا الـــقـــطـــاع. وأشــــــارت املـــصـــادر إلــى  مــنــهــا هــ
أن الــحــســاســيــات بـــن عــبــاس كـــامـــل، وكــامــل 
مكتب  األول  إدارة  فــتــرة  إلـــى  تــعــود  الـــوزيـــر 
الهندسية  للهيئة  األخير  ورئاسة  السيسي 
للقوات املسلحة، حن كــان كامل يخشى من 
تــوســع نــفــوذ الــوزيــر وثــقــة السيسي املطلقة 
فيه، وفتح خط اتــصــاالت ولــقــاءات دائــم بن 

االثنن بمعزل عنه في بعض األحيان.

مشاورات 
سعوديةـ  مصرية

مداوالت 
»إنسانية« 
حول سورية

املشاورات بشأن االستعداد السعودي للقبول 
بــوجــود مــصــري على الــجــزيــرة، الــواقــعــة في 
موقع حيوي في البحر األحمر، ضمن خطط 
أوراق ضغط جديدة  الــرامــيــة المــتــاك  مصر 
اإلثيوبي  ت 

ّ
التعن مواجهة  فــي  فاعلية،  ذات 

فــي مــلــف ســد الــنــهــضــة. وأوضــحــت أنـــه حــال 
موافقة السعودية على االستغال العسكري 
من جانب القاهرة للجزيرة كنقطة ارتكاز في 
مشتركة،  املصلحة  ستكون  األحــمــر،  البحر 
خصوصا أن الجزيرة متاخمة ملنطقة جازان 
الــســعــوديــة، الــتــي شــهــدت هــجــمــات مــتــعــددة 
املسيرة.  الطائرات  الحوثين عبر  من جانب 
وهو ما سيغّير من حسابات الصراع في تلك 

املنطقة.
وذكـــرت املــصــادر أن حــالــة الــتــقــارب اإلثيوبي 
ــري دفـــعـــت الـــقـــاهـــرة لــتــغــيــيــر خططها  ــتــ اإلريــ
أسمرة  التقارب مع  كانت تعول على  ما  بعد 
أبــابــا. ولفتت  كــنــوع مــن الضغط على أديـــس 
إلى أن املشاورات املصرية السعودية الخاصة 

الــهــدف ثــاثــة أهــــداف، تــتــركــز عــلــى »تعزيز 
الـــــحـــــوار املــــوضــــوعــــي بــــن الــــســــوريــــن مــن 
الحوار  و»دعــم  مناطق جغرافية مختلفة«، 
االتــحــاد األوروبـــي واملجتمع  والتبادل بن 
املــــدنــــي الـــــســـــوري«، و»تـــحـــســـن اســتــجــابــة 
االتحاد األوروبي لأزمة السورية من خال 
عــمــلــيــات الــــحــــوار مـــع املــجــتــمــع املـــدنـــي في 

مجالي البرمجة والسياسات«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــاملـــحـــور األهــــــم، املــتــعــلــق 
بــالــعــائــديــن والـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن، فقد 
ــودة املــــــحــــــاور إلـــــــى أنـــــــه »ال  ــ ــســ ــ أشـــــــــــارت مــ
ــاع الــســوريــة فــي أّي  ــ يــمــكــن مــنــاقــشــة األوضـ
إلـــى وضـــع العائدين  الــتــطــرق  مــحــفــل، دون 
لنناقش  السورين...  والنازحن والاجئن 
أكــثــر الــقــضــايــا حــســاســيــة كــشــروط الــعــودة 
ــودة  ــعــ ــن الــ ــ ــد مـ ــحــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ومــــحــــدداتــــهــــا، آلـ
الــقــســريــة، وغــيــرهــا مــن املــواضــيــع املتعلقة 
على  التركيز  مــع  املختلفة  الفئات  بحماية 

الفئات املهمشة«.
وحـــول هــذا املــحــور، أشـــار املــديــر التنفيذي 
»رابـــطـــة املـــحـــامـــن الـــســـوريـــن األحـــــــرار«،  لــــ
يــشــارك في  الـــذي  الحقوقي ســامــر ضيعي، 
املؤتمر كممثل عن منظمته، إلى أن »التركيز 
عــلــى املـــلـــف يـــأتـــي انـــطـــاقـــا مـــن حــجــم هــذه 
الشريحة، سواًء داخل سورية أو خارجها، 
الذي  الصعب  اإلنساني  للوضع  باإلضافة 
يــعــانــيــه الـــاجـــئـــون والـــنـــازحـــون عــلــى حــّد  القاهرة ـ العربي الجديد

مــصــادر مصرية خــاصــة عن  كشفت 
مــــشــــاورات مــتــقــدمــة بـــن املــســؤولــن 
في مصر والسعودية، بشأن حصول 
ــغــــال الــعــســكــري  ــتــ ــلـــى حــــق االســ ــرة عـ ــاهــ ــقــ الــ
لجزيرة فرسان الكبرى السعودية، في منطقة 
»العربي  لـ املصادر  وأوضحت  األحمر.  البحر 
الــجــديــد« أن الــقــاهــرة تــقــّدمــت بالطلب أخــيــرًا 
قديمة  مــشــاورات  إلحياء  السعودي،  للجانب 
بــشــأن الـــوجـــود املــصــري فــي جــزيــرة فــرســان، 
املندب. وهي جزيرة  القريبة من مضيق باب 
ــــت ســــابــــق عــلــى  عــــرضــــت الـــســـعـــوديـــة فــــي وقــ
املـــســـؤولـــن فـــي مــصــر إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا 
ــقــــوات املــــصــــريــــة، خـــال  ــلــ ــار لــ ــتــــشــ كـــنـــقـــطـــة انــ
مفاوضات تشكيل التحالف العربي في اليمن 
عـــام 2015، ورفــضــت مــصــر املــشــاركــة حينها 

بقوات برية في الحرب اليمنية.
ــرة جـــــددت  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ وأفــــــــــــادت املــــــصــــــادر بـــــــأن الـ

عماد كركص

للمانحن  الخامس  املؤتمر  يشكل 
ــبـــل ســــوريــــة  ــقـ ــتـ حــــــــول »دعــــــــــم مـــسـ
واملــنــطــقــة«، والـــــذي يــنــطــلــق الــيــوم 
مركزي  وبتنظيم  افتراضي،  بشكل  اإلثنن 
محطة  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  مــن 
هامة في سياق األزمة السورية، خال هذه 
 السياسي 

ّ
الفترة، نظرًا لتعقد مسارات الحل

حيال هــذه األزمــة املستمرة منذ 10 أعــوام، 
أشهر  بعد  جديدًا  منعطفا  ستدخل  والتي 
االنـــتـــخـــابـــات  اســـتـــحـــقـــاق  عـــنـــد  اآلن،  مـــــن 
النظام  قبل  مــن  إجــراؤهــا  املــزمــع  الرئاسية 
الحالي،  العام  منتصف  السوري وحلفائه، 

 شامل في الباد.
ّ

من دون التوصل إلى حل
يــأتــي ذلـــك عــلــى وقـــع ردود الــفــعــل الــدولــيــة 
ــه، تـــجـــاه  ــائــ ــفــ ــلــ ــام وحــ ــظــ ــنــ املــــتــــذمــــرة مـــــن الــ
مــمــاطــلــتــهــم وتــعــطــيــلــهــم ملـــســـارات الـــحـــل، ال 
سيما مسار عمل اللجنة الدستورية، التي 
لم تفض جوالتها الخمس إلى نتائج تذكر 
لسورية.  جديد  دستور  صياغة  طريق  في 
ــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة  ــ ويــعــد مــلــف إدخـ
نقطة خاف  إلــى ســوريــة، محطة ستشكل 
ــة فــــي املــلــف  ــلـ ــفـــاعـ مـــتـــجـــددة بــــن الــــــــدول الـ
ــات  ــ ــــواليـ ــيــــا والـ الـــــســـــوري، وتــــحــــديــــدًا روســ
الــجــديــدة  املــتــحــدة. وبــاتــت مــواقــف اإلدارة 
ــة،  فــــي واشـــنـــطـــن حـــيـــال الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـ
تتكشف تــبــاعــا، بــعــد وصـــول الــرئــيــس جو 
بايدن إلى سدة الحكم. وربما ستكون تلك 
املـــواقـــف أكــثــر وضــوحــا الــيــوم اإلثـــنـــن، مع 
أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  تـــرؤس وزيـــر 
الــدولــي حول  األمــن  بلينكن جلسة ملجلس 
سورية، سيناقش خالها مواضيع ونقاطا 
التجديد آللــيــة إدخــال  فــي مقدمتها  هــامــة، 
املساعدات اإلنسانية - األممية إلى سورية، 

والتي ستنتهي منتصف العام الحالي.
أمـــا فــي مــا يتعلق بــمــؤتــمــر بــروكــســل، فقد 
حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« على األجــنــدات 
منظمات  من  املجتمعون،  سيناقشها  التي 
يومن،  سيستمر  الـــذي  املؤتمر  فــي  ودول، 
والذي ستتركز النقاشات فيه حول خمسة 
تّم  أهــداف  ثاثة  لتحقيق  رئيسية،  محاور 
وضعها من قبل املنظمن. وتتناول املحاور 
الـــخـــمـــســـة، »تـــمـــكـــن املـــــــرأة ومـــشـــاركـــتـــهـــا«، 
ــون  ــ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ »الــــــصــــــحــــــة«، »الـــــــعـــــــائـــــــدون وال
ــّيـــز املـــدنـــي  ــئــــون - الـــحـــمـــايـــة«، الـــحـ والــــاجــ
باإلضافة  االجتماعي«،  التماسك  وقضايا 
كذلك  واليافعون«.  الشباب   - »التعليم  إلــى 
»تــعــزيــز  ُحـــــّدد الـــهـــدف الـــعـــام لــلــنــقــاشــات بـــ
من  السورين  بن  املتبادل  والتفاهم  الثقة 
كــافــة املــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، وبــن السورين 
ــفـــرع عــــن هـــذا  ــتـ ــاد األوروبــــــــــــي«. ويـ ــحـــ واالتـــ

ارتكاز  نقطة  إقــامــة  تتضّمن  فــرســان  بجزيرة 
عــســكــريــة شـــامـــلـــة تــســمــح بــــوجــــود مــقــاتــات 
جوية وأرصفة بحرية عسكرية. وأشارت إلى 
أن املـــشـــاورات تــأتــي ضــمــن املنظمة الــجــديــدة 
التي أعلن تدشينها في يناير/ كانون الثاني 
»تجمع  عليها  يطلق  والتي  بالرياض،   2020
الدول املشاطئة للبحر األحمر وخليج عدن«، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن 
ــرحـــت مــطــلــبــهــا لـــلـــســـعـــوديـــة، ضــمــن  مـــصـــر طـ
رّدها على مطالب للرياض بتوسيع االعتماد 
عـــلـــى الــــقــــوات املــســلــحــة املـــصـــريـــة فــــي تـــأديـــة 
أدوار فــعــالــة لــتــأمــن املـــجـــرى املــــاحــــي، أحــد 
الــخــاصــة بتجارة  الــتــجــاريــة املهمة  الــخــطــوط 
الــنــفــط، وكـــذلـــك فـــي ظـــل املـــــأزق الــــذي تعانيه 
اململكة، جراء الهجمات الحوثية على املنشآت 

 عن التهديدات اإليرانية.
ً
النفطية، فضا

ــجــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه فــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
ُ
ت

الثاني 2020 أعلن وزير الخارجية السعودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان تــوقــيــع مــيــثــاق تــأســيــس 
مجلس الدول العربية واألفريقية املطلة على 
البحر األحمر وخليج عدن بالرياض. ويضّم 
 من 

ً
الـــدول املشاطئة للبحر األحــمــر كــا كيان 

والصومال  وجيبوتي  والــســودان  السعودية 
ومــصــر والــيــمــن واألردن. وجـــاء تــأيــيــد الـــدول 

لـ«العربي  ســـواء«. وأكــد ضيعي في حديث 
الــجــديــد«، أن »مــســألــة عـــودة الــاجــئــن غير 
مــطــروحــة فــي املــؤتــمــر كما يــريــدهــا النظام 
وحـــلـــفـــاؤه، ويــجــب ســحــبــهــا كـــورقـــة ضغط 
ســيــاســيــة يــســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام والــــــروس، 
بالترويج إلى أن العودة ستكون آمنة، وأن 
الباد في وضع مستقر. ومن هنا سنؤكد 
في املؤتمر أن العودة يجب فعليا أن تكون 

آمنة وكريمة وطوعية«.
أمـــا بــالــنــســبــة لـــعـــودة الــاجــئــن بــشــكــل عـــام، 
فــنــّوه الــحــقــوقــي الــســوري إلـــى أن »األوضــــاع 
ــة تـــمـــّر  ــ ــــوريـ ــــي سـ اإلنــــســــانــــيــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة فـ
بــأصــعــب مــراحــلــهــا«، مــؤكــدًا أن »الـــعـــودة في 

املشاطئة للبحر األحمر لتأسيس هذا الكيان 
دعــمــا ألمــن واســتــقــرار البحر األحــمــر وخليج 
عـــــدن، كــمــمــريــن مــائــيــن آمـــنـــن ومــفــتــوحــن، 
القرصنة  مــن  املتوقعة  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة 

والتلوث واألمن، وغيرها من التحديات.
وتــقــع جــزيــرة فــرســان الــكــبــرى ضمن أرخبيل 
جزر في جنوب البحر األحمر، وتتبع منطقة 
بعد عنها 

ُ
جازان جنوبي غرب السعودية، وت

الجزيرة  مساحة  وتبلغ  كيلومترًا.   40 بنحو 
نحو 369 كيلومترًا مربعا تقريبا. في املقابل، 
تــبــلــغ مـــســـاحـــة جــــزيــــرة الـــســـقـــيـــد، أي جـــزيـــرة 
فـــرســـان الــصــغــرى، حـــوالـــي 109 كــيــلــومــتــرات 

مرّبعة تقريبا.
وخـــال لــقــاء مــوســع عــقــده فــي 9 مـــارس/ آذار 
الـــحـــالـــي، مـــع قــــادة وضـــبـــاط وجـــنـــود الــقــوات 
املــســلــحــة، بــمــنــاســبــة »يـــــوم الـــشـــهـــيـــد«، شـــّدد 
الــفــتــاح السيسي على  املــصــري عبد  الــرئــيــس 
ــــات ســد  ــــاوضـ ــفـ ــ ــل »عــــبــــر مـ ــتــــوصــ ضــــــــــرورة الــ
اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء  إلى  النهضة« 
وتــشــغــيــل الـــســـد بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــــدول 
الثاث، مصر والسودان وإثيوبيا، داعيا إلى 
نهاية«.  »بــا  السد  التفاوض بشأن  يكون  أال 
كــمــا تـــحـــدث الــســيــســي عـــن »عـــمـــق الــعــاقــات 
ــيــــة، وضـــــــــرورة اســـتـــمـــرار  ــة الــــســــودانــ ــريـ املـــصـ
ــا«، مـــــؤكـــــدًا »حـــــــــرص مــــصــــر عــلــى  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ تـ
أمـــن واســتــقــرار الـــســـودان الــــذي يــمــر بمرحلة 
انــتــقــالــيــة مــهــمــة وتــقــديــم كــافــة أشـــكـــال الــدعــم 
املمكن لأشقاء السودانين حتى يعبروا هذه 
ــوازاة ذلـــك تــحــدثــت وســائــل  ــ املــرحــلــة«. وفـــي مـ
إعام مصرية وسعودية عن »تحديد منتصف 
ملفاوضات سد  نهائيا  نيسان موعدًا  إبريل/ 

النهضة مع إثيوبيا«.
ــن ضـــــــــرورة وضــــــع حــد  ــ ــيـــســـي عـ حــــديــــث الـــسـ
ــلـــمـــيـــحـــاتـــه  ــات ســــــد الــــنــــهــــضــــة، وتـ ــ ــــاوضــ ــفــ ــ ملــ
بــاســتــعــداد مــصــر لــدعــم الـــســـودان خـــال هــذه 
املــرحــلــة، فــســّره مــســؤول ســابــق بهيئة األمــن 
الــقــومــي املـــصـــري، وهـــي جـــزء مـــن املــخــابــرات 
الــعــامــة املـــصـــريـــة، بـــأنـــه »خــــط مـــصـــري أحــمــر 
ــارة إلى  فــي إثيوبيا مـــداه 15 إبــريــل«، فــي إشـ
نــزاع حــدودي  خيار مصري بالتدخل في أي 
الــســودان وإثيوبيا. وقــال املصدر  مسلح بن 
»العربي الجديد« إنه »إذا مر يوم 15 إبريل،  لـ
وهــو الخط األحمر املصري في إثيوبيا، ولم 
يحلحل املــوقــف، ربــمــا يختلق نـــزاع حــدودي 
بـــن الــــســــودان وإثــيــوبــيــا يــتــحــول إلــــى حــرب 
مباشر  بشكل  مصر  فيها  وستدخل  شاملة، 
ــة الــــــــســــــــودان«. وأضـــــــــاف أنــــــه »لـــيـــس  ــاونــ ــعــ ملــ
ــــوات عــســكــريــة  بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك قـ
مصرية، ولكن إذا حدث هذا السيناريو فربما 
يكون ذلك هو املعطل مللء سد النهضة املقرر 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز، وأيــضــا يــكــون املــحــفــز في 
للتحرك بجدية  الدولي  للمجتمع  الوقت  ذلك 
في هذه األزمــة«. وأكــد املصدر أنه على الرغم 
من تحديد مصر مهلة زمنية إلثيوبيا، إال أن 
الــحــديــث عــن ضــرب ســد النهضة هــو »ضــرب 
مـــن الـــجـــنـــون«، لــكــنــه قـــال فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إن 
»الـــــســـــودان اآلن فـــي حـــالـــة ســخــونــة شــديــدة 

موجهة ضد إثيوبيا بسبب الحدود«.
إثيوبيا  الحالي رفضت  آذار  مـــارس/   9 وفــي 
ــــدتــــه مــصــر قــبــل شــهــر،  مــقــتــرحــا ســـودانـــيـــا أّي
بتشكيل وســاطــة ربــاعــيــة دولــيــة تــضــم األمــم 
املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 
ــقــــي لــحــلــحــلــة املـــفـــاوضـــات  واالتـــــحـــــاد األفــــريــ
املتعثرة. وقال أستاذ القانون العام في مصر 
»العربي الجديد« إن »األسلوب  أيمن سامة لـ
ــا فــــي انــتــهــاك  ــااًل صــــارخــ ــثــ اإلثـــيـــوبـــي يـــعـــد مــ
االلتزامات واملبادئ الواردة في اتفاقية إعان 
التي دخلت  عــام 2015  النهضة  املــبــادئ لسد 
حيز النفاذ فور التوقيع عليها في الخرطوم«. 
واعــتــبــر أنـــه تــّمــت صــيــاغــة املــعــاهــدة بشكل ال 
النهضة  بملء وتشغيل سد  يسمح إلثيوبيا 
ــفـــاق مـــع مــصــر والــــســــودان. لكنه  إال بــعــد االتـ
فــي الــوقــت ذاتــه رأى أن »ال فــائــدة مــن اللجوء 
إلى مجلس األمن في هذه األزمــة، إذ سبق أن 
قّدمت الواليات املتحدة مشروع قرار بموجب 
الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة وتم 
رفضه، فكيف نعاود الكرة مرة أخرى بموجب 

الفصل السابع؟«.

 هــذه الــظــروف، ستشكل كــارثــة أكــبــر، إن 
ّ

ظــل
 يمكن من 

ّ
لم تفض الجهود الدولية إلى حل

خـــالـــه تــحــســن األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة في 
 ســيــاســي شــامــل، 

ّ
الــبــاد، بــاإلضــافــة إلـــى حـــل

ــّدد ضيعي  ــ لــتــبــدأ مـــن بــعــدهــا الــــعــــودة«. وشـ
عــلــى أن »األهــــم خـــال املــؤتــمــر، هــو التركيز 
على تجديد آلية إدخال املساعدات اإلنسانية 
إلـــى ســوريــة عــبــر املــعــابــر، لتحسن أوضـــاع 
الــنــازحــن والــســوريــن عــمــومــا، إذ ستنتهي 
ــالـــي، مـــع نــوايــا  اآللـــيـــة مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـ

روسية إليقاف تجديدها بمجلس األمن«.
النقطة األخيرة التي أشار إليها ضيعي، أي 
تجديد آلية إدخال املساعدات، ستكون أبرز 
خــال  بلينكن  سيتناولها  الــتــي  املــحــطــات 
تــرؤســه جلسة مجلس األمــن حــول سورية 
ــنــــن. وأوضــــحــــت الــبــعــثــة  مـــســـاء الـــيـــوم اإلثــ
املـــتـــحـــدة، أن بلينكن  فـــي األمــــم  األمــيــركــيــة 
»ســيــعــزز دعــــم الــــواليــــات املــتــحــدة للشعب 
الـــســـوري مــن أجـــل وقـــف إطــــاق الــنــار على 
من  اإلنساني  والوصول  الوطني،  الصعيد 
الضعيفة  املجتمعات  كــل  إلــى  عــوائــق  دون 
في جميع أنحاء سورية«. وعلمت »العربي 
الخارجية  من  مقربة  مصادر  من  الجديد« 
بــلــيــنــكــن ســيــتــطــرق بشكل  أن  األمـــيـــركـــيـــة، 
ــال  ــ ــيــــة إدخــ ــة تـــمـــديـــد آلــ ــألـ ــى مـــسـ ــ ــيــــس إلــ رئــ
املعابر،  عبر  األممية  اإلنسانية  املساعدات 
والـــتـــي ســتــنــتــهــي فـــي 11 يــونــيــو/حــزيــران 
املــقــبــل. ولــم تشر املــصــادر بــدقــة إلــى وجهة 
الــنــظــر األمــيــركــيــة حــيــال آلــيــة الــتــجــديــد، إال 
أنها قالت إن بلينكن سيوضح تركيز باده 
على أن تــكــون هــنــاك آلــيــة أكــثــر سهولة في 

.
ً
عملية إدخال املساعدات مستقبا

ــلــت الـــعـــام املــاضــي 
ّ
ــا قـــد عــط ــيـ وكـــانـــت روسـ

أكثر من جلسة في مجلس األمــن تضّمنت 
4 مشاريع لقرارات حول تمديد آلية إدخال 
املــجــلــس  املـــعـــابـــر، إال أن  املــــســــاعــــدات عـــبـــر 
ــال املــســاعــدات  تــوصــل إلــى تمديد آلــيــة إدخـ
ملدة عام واحد )معبر باب الهوى الحدودي 
مع تركيا، شمال إدلــب(، وإلغاء معبر باب 
الــحــدودي مع تركيا، شمال حلب.  السامة 
وتــضــغــط روســيــا والــنــظــام لــلــدفــع بــاتــجــاه 
إيـــصـــال املـــســـاعـــدات األمـــمـــيـــة عــبــر مــنــاطــق 
املـــعـــارضـــة إلــــى مــنــاطــق الـــنـــظـــام، وذلــــك من 
خال فتح معابر فرعية بن مناطق سيطرة 
املعارضة والنظام في كل من إدلب وحلب، 
األمــــــر الــــــذي قـــوبـــل بــــشــــروط تـــركـــيـــة خـــال 
مباحثات الدوحة األخيرة حول سورية بن 
 من تركيا وروسيا وقطر، في مقدمتها 

ّ
كل

املعتقلن لدى  مــا يخص  فــي  تقديم حــلــول 
الــنــظــام، وعــــدم تــســلــم الــنــظــام لــلــمــســاعــدات 
وتــوزيــعــهــا، وحــصــر األمــــر بــيــد املــنــظــمــات 

الدولية الفاعلة في مناطق سيطرته.

حادث سوهاج لم يكن األول من نوعه )فرانس برس(

)Getty( ُتشرف جزيرة فرسان على منطقة جازان السعودية

يُناقش المسؤولون 
المصريون 

والسعوديون 
إمكانية تسليم 

الرياض جزيرة 
فرسان الكبرى 

للقاهرة، من أجل 
تشييد نقطة ارتكاز 
عسكرية فيها، بما 

قد يبّدل المعادالت 
العسكرية بالقرب 

من مضيق باب 
المندب في البحر 
األحمر، خصوصًا 

في سياقه اليمني

يفترض أن يوضح مؤتمر المانحين في بروكسل، وكذلك جلسة لمجلس 
آلية  لتجديد  الدولي  المجتمع  رؤية  سورية،  حول  اليوم  تعقد  األمن 

إدخال المساعدات وقضية الالجئين، دون أي مقاربة تساعد النظام
الحدثخاص

هل تسلّم الرياض جزيرة 
فرسان للقاهرة؟

عودة الالجئين وآلية 
المساعدات على طاولتَي 

بروكسل ومجلس األمن

خاص

دور مجلس 
األمن

ذكرت مصادر 
سودانية مشاركة في 

مفاوضات سد النهضة، 
لـ»العربي الجديد«، أن 
السودان »سيلجأ إلى 

مجلس األمن الدولي في 
حال رفضت إثيوبيا توسيع 
الوساطة الدولية، لتشمل 
األمم المتحدة واالتحاد 

األوروبي والواليات 
المتحدة إلى جانب االتحاد 

األفريقي الذي يقوم 
بالوساطة«.

يخشى البعض من 
تطور األوضاع عسكريًا 

في ملف سد النهضة

تريد واشنطن اعتماد 
آلية أكثر سهولة إلدخال 

المساعدات

المشاورات حول 
الجزيرة تتضّمن إقامة 
نقطة ارتكاز عسكرية

رفض كامل الوزير 
االستقالة بعد الكارثة 

األخيرة يوم الجمعة

عودة الالجئين غير 
مطروحة في بروكسل 

كما يريدها النظام

يحتدم النزاع بين أركان 
السلطات المصرية، بين 
مدير المخابرات العامة 

اللواء عباس كامل، ووزير 
النقل كامل الوزير
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تتكثف المسارات 
السياسية في ملف 

تأجيل انسحاب 
القوات األميركية 

والدولية من 
أفغانستان الذي 
كان مقررًا في 1 
مايو/أيار المقبل، 

استباقًا الحتمال 
اندالع حرب أهلية 

بين حركة »طالبان« 
والحكومة 

األفغانية. ويخشى 
مراقبون من 

أن يؤدي تأجيل 
واشنطن انسحابها 

من كابول، إلى 
تأجيج القتال على 

كل المستويات 
وفي كل البالد

ــل بـــجـــروح،  ــ صــــيــــب 14 شــخــصــا عـــلـــى األقــ
ُ
أ

أمس األحــد، في هجوم انتحاري استهدف 
كــنــيــســة فــــي إقـــلـــيـــم ســــواليــــزي الــجــنــوبــي، 
شـــرقـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا. ووقـــــع الـــهـــجـــوم بعد 
قداس الشعانني في كاتدرائية »قلب يسوع 
األقــــــــدس«، مـــقـــّر أبـــرشـــيـــة مـــاكـــاســـار لــلــروم 

الكاثوليك. 
وقال املتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو 
يــوونــو: »كـــان هــنــاك شخصان على دراجــة 
نـــاريـــة حـــني حــصــل االنـــفـــجـــار عــنــد املــدخــل 
الرئيسي للكنيسة، وكان املنفذان يحاوالن 
الدخول إلى حرم الكنيسة«. وأضــاف: »لقد 
النارية، وكــان هناك أشالء،  الدراجة  دمــرت 
ال نزال نجمع األدلة ونحاول تحديد جنس 
املنفذين«. وكشف أن »الشرطة تحقق في ما 
بفرع محلي  العنصران على صلة  كــان  إذا 
لــشــبــكــة الـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـــيـــة املـــحـــظـــورة، 
أو كــانــا يــعــمــالن بــشــكــل مــســتــقــل«. وذكـــرت 
الشرطة أن عنصر أمن حاول منع الدراجة 
ــرم الـــكـــنـــيـــســـة قــبــل  ــ ــة مــــن دخـــــــول حــ ــاريــ ــنــ الــ

االنفجار.
تــوالك،  الكاهن فيلهلموس  ذكــر  من جهته، 

الـــذي كــان يــتــرأس الــقــداس عندما انفجرت 
القنبلة، أن الدفعة األولى من رواد الكنيسة 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا لــلــخــروج بــيــنــمــا كــانــت 
مجموعة أخرى تدخل عندما وقع االنفجار. 
وأوضح أن حراس الكنيسة اشتبهوا في أن 
الكنيسة.  دخـــول  أرادا  السائقني  مــن  اثــنــني 
قرب  الناسفة وقتل  وفّجر أحدهما عبواته 
البوابة بعد أن تصدى له الحراس. وكان من 
بني الجرحى أربعة حــراس وعــدد من رواد 

الكنيسة.
بــــدوره، أدان الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي جوكو 
ويــــدودو، فــي تسجيل عبر اإلنــتــرنــت عقب 
أنه  معلنا  بشّدة،  اإلرهابي  العمل  الهجوم، 
أمـــر قــائــد الــشــرطــة بـــإجـــراء تــحــقــيــق شــامــل 
فـــي الــشــبــكــات الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــجــنــاة 
املواطنني   

ّ
وحـــث جــذورهــا.  مــن  واجتثاثها 

عــلــى الــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء، وقــــال إن بــمــقــدور 
الجميع ممارسة العبادة »من دون خوف«. 
وشدد على أن »ال عالقة للهجوم بأي دين، 
ألن جميع األديــان لن تتسامح مع أي نوع 
مـــن اإلرهــــــــاب«، مــشــيــرًا إلــــى أن »الــحــكــومــة 

ستتكفل بجميع تكاليف العالج الطبي«.
»الوكالة  من جهته، تكهن الرئيس السابق لـ
مباي،  أنسياد  اإلرهـــاب«  ملكافحة  الوطنية 
الجماعة املسؤولة  إلى  العنصرين  بانتماء 
عن تفجير في جولو بالفيليبني عام 2020 

»على األرجح«. 
وأضـــــاف: »تـــريـــد الــجــمــاعــة إظـــهـــار أنــهــا ما 
زالـــــت مــــوجــــودة، وتــســتــغــل ذلــــك لــلــتــرويــج 
ــا وزيــــر  ــ لـــهـــا ولــتــجــنــيــد أعــــضــــاء جـــــــدد«. أمـ
الشؤون الدينية اإلندونيسي، ياقوت خليل 
قــــومــــاس، فــاعــتــبــر فـــي بـــيـــان أنــــه »أيـــــا كــان 
الدافع، هذا العمل ليس مبررًا في أي دين«. 
بـــــــدوره، وصــــف رئـــيـــس مــجــلــس الــكــنــائــس 

اإلنـــدونـــيـــســـي، جـــومـــار جـــولـــتـــوم، الــهــجــوم 
 الــنــاس على 

ّ
بــأنــه »حــــادث وحــشــي«، وحـــث

»التحلي بالهدوء والوثوق بالسلطات«.
ــوم فـــــــي وقـــــــــت كــــــانــــــت فـــيـــه  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ وجـــــــــــاء الــ
إنــدونــيــســيــا فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى بعد 
ــم »الــــجــــمــــاعــــة اإلســــالمــــيــــة«  ــ ــيـ ــ اعــــتــــقــــال زعـ
املــحــظــورة أريــــس ســومــارســونــو، املــعــروف 
فــي ديسمبر/ كانون  الــقــرنــني«،  بــاســم »ذو 
مكافحة  فرقة  اعتقلت  كذلك  املــاضــي.  األول 
ــة، املـــعـــروفـــة بــاســم  ــيـ ــيـــسـ اإلرهــــــــاب اإلنـــدونـ
فيه  مشتبها   64 حــوالــى   ،»88 »ديــنــســوس 
بمقاطعات عدة، من ضمنهم 19 فردًا الشهر 
املــاضــي فــي مــاكــاســار. وجـــاءت االعــتــقــاالت 
محتملة  هجمات  عن  معلومات  أعقاب  في 
ضد الشرطة وأماكن عبادة. وأدت العمليات 

األمنية إلى إضعاف »الجماعة اإلسالمية«، 
ــهـــدت ظــهــور  الـــســـنـــوات األخــــيــــرة شـ أن  إال 
تهديد جديد في املسلحني الذين قاتلوا مع 
تنظيم »داعش« في العراق وسورية وعادوا 
الذين استلهموا  أولئك  أو  إندونيسيا،  إلى 
من هجمات التنظيم في الخارج. وكان آخر 
هجوم كبير في البالد في مايو/ أيار 2018، 
انتحارية  تفجيرات  أســرتــان  نــفــذت  عندما 
في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البالد، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أكــثــر مـــن 10 أشــخــاص 
بينهم فتاتان ورطهما والداهما في إحدى 
الــهــجــمــات. وذكــــرت الــشــرطــة فــي حــيــنــه، أن 
األب كان زعيم فرع محلي لتنظيم »داعش«، 

معروف باسم »جماعة انصروا الدولة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

عــاد املــتــظــاهــرون فــي مــيــانــمــار، والــرافــضــون 
ــذه الــجــيــش فــي األول من 

ّ
لــالنــقــالب الـــذي نــف

فبراير/شباط املاضي ضد الحكومة املدنية، 
ــوم داٍم  ــ ــــس األحـــــــد، بـــعـــد يـ ــوارع أمـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ إلـ
100 متظاهر  مــن  أكــثــر  السبت سقط خــاللــه 
قــتــلــى بــنــيــران الــجــيــش، فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
البالد، فيما يتواصل التنديد الدولي باملدى 
الذي ذهبت إليه السلطة العسكرية في إراقة 
أن استحوذت على كامل  دمــاء شعبها، منذ 

السلطة في ميانمار، إثر االنقالب.
وبــعــد يـــوم واحـــد فــقــط مــن مقتل مــا ال يقل 
عــن 114 شخصا عــلــى يــد قـــوات األمــــن، في 
ــــام دمـــويـــة مــنــذ انـــقـــالب مــيــانــمــار،  أكــثــر األيـ

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــتــــجــــاجــــات جـ خــــرجــــت أمــــــس احــ
ــر مــديــنــتــني فــي  ــبـ ــداالي، أكـ ــانــــ يـــانـــغـــون ومــــ
الــبــالد، وكــذلــك فــي أمــاكــن أخــــرى، وقوبلت 
مت مراسم 

ّ
مرة أخرى بقوة الشرطة. كما نظ

دفــــن لــضــحــايــا الــســبــت. مـــن جــهــتــهــا، دعــت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي رانــغــون، رعــايــاهــا، 
إلــى الحد من تنقالتهم، وذلــك بعد تعرض 
املركز الثقافي األميركي في رانغون لطلقات 

نارية أول من أمس.
كــمــا نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن شــهــود أن 
قــوات األمــن فتحت الــنــار أمــس على تجمع 
أثــنــاء جــنــازة واحـــد مــن بــني قتلى السبت. 
»رويــتــرز«  وقـــال ثــالثــة أشــخــاص تحدثوا لـــ
إنــه لم تــرد تقارير فورية عن سقوط قتلى 
أو جــرحــى فــي إطــــالق الــنــار عــلــى الــجــنــازة 
التجارية  العاصمة  قــرب  بــاجــو  مدينة  فــي 
يانغون. فيما ذكر شهود وتقارير إخبارية، 
تال في إطالق 

ُ
ق أن شخصني  الوكالة،  وفــق 

ــار عــلــى احــتــجــاجــات أمــــس فـــي واقــعــتــني  نــ
منفصلتني في أماكن أخرى من البالد.

في هذه األثناء، تكشفت املزيد من التفاصيل 
عــن يـــوم الــســبــت الـــدمـــوي، والــــذي تــصــادف 
الــقــوات املسلحة«،  مع إحياء الجيش »يــوم 
ــان بـــعـــد الـــحـــرب  ــابـ ــيـ ــــرى مـــقـــاومـــة الـ فــــي ذكــ
الثانية. وبحسب جمعية مساعدة  العاملية 
فإن  الحكومية،  غير  السياسيني،  السجناء 
القوات العسكرية استخدمت أول من أمس، 
الـــرصـــاص الــحــي فـــي أكــثــر مـــن 40 منطقة 
أن هذه  التسع، مضيفة  الــبــالد  مــن مناطق 
الرشاشة  باألسلحة  النار  »أطلقت  الــقــوات 
عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة، مـــا أدى إلــــى مقتل 
العديد من املدنيني، بينهم 6 أطفال تراوحت 
ــا«. فـــي مــــوازاة  ــامـ أعـــمـــارهـــم بـــني 10 و16 عـ
ذلك، أعلن »االتحاد الوطني للكارن«، وهو 

اإلثنية،  أقلية كارن  مجموعة متمردين من 
تعرضه السبت لقصف جوي من املجموعة 
البالد، بعد  العسكرية الحاكمة، في شرقي 
ســاعــات عــلــى اســتــيــالء املــجــمــوعــة املــتــمــردة 
على قاعدة عسكرية. وأوضحت هسا مون، 
الــكــارن، وناشطة حقوقية،  إثنية  وهــي مــن 
أن »الناس قلقون ملعرفة  بــرس«،  »فرانس  لـ
الــغــارات ستتكرر«، في إشــارة  إذا كانت  ما 
ــه مــنــذ  ــ ــــوعـ ــــوم جـــــــوي مـــــن نـ ــــجـ إلـــــــى أول هـ
اللواء  ضد  السلطة،  على  الجيش  استيالء 
»اتحاد كارن الوطني«، أحد أكبر  الخامس لـ
الجماعات املسلحة في البالد، والذي يقول 

إنه يمثل شعب كارن.
وفــــي لـــنـــدن، أكــــدت ســـفـــارة مــيــانــمــار أمـــس، 
أنها استقبلت األسبوع املاضي كيم، أصغر 
واملسجونة  املــدنــيــة،  ميانمار  زعيمة  أبــنــاء 
ــــذي كـــّرر  ــغ ســـان ســـو تــشــي، والـ حــالــيــا، أونــ
مطلبه بالتحدث هاتفيا مع والدته. وكتبت 
الــســفــارة عــلــى »فــيــســبــوك«، إن »كــيــم طــرح 
أســئــلــة حـــول وضـــع والــدتــه وصــحــتــهــا. إنــه 

قلق جدًا«.
إلى ذلك، تواصل التنديد الدولي واألممي، 
ميانمار  لجيش  العنيفة  القمعية  بالحملة 
ضّد شعبه. وتعليقا على »مجزرة« السبت، 
أعــرب األمــني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

ــن صـــدمـــتـــه بـــقـــتـــل مــدنــيــني  ــ غـــوتـــيـــريـــس عـ
بــيــنــهــم أطـــفـــال، مــعــتــبــرًا عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن 
مقبولة  غير  املستمرة  العسكرية  »الحملة 
وموحدة  حازمة  دولية  استجابة  وتتطلب 
ــر الــخــارجــيــة  وراســــخــــة«. بـــــدوره، كــتــب وزيــ
أنــتــونــي بلينكني على »تــويــتــر«،  األمــيــركــي 
ــدمــــاء، وهــو  ــن إراقــــــة الــ ــزعـــت مـ أن بـــــالده »فـ
العسكري سيضحي  أن املجلس  دليل على 
بــــأرواح الــنــاس مــن أجــل خــدمــة الــقــلــة«. كما 
دومينيك  البريطاني  الخارجية  وزيــر  رأى 
ميانمار  فــي  العسكرية  املجموعة  أن  راب، 
فــي قمع املتظاهرين.  بلغت »دركـــا جــديــدًا« 
ــدار قـــادة جــيــوش 12 دولــة  وكـــان الفــتــا إصــ
ــوا فــيــه اســتــخــدام الــقــوة  بــيــانــا مــشــتــركــا دانــ
ضد »العزل« في ميانمار. وجاء في البيان 
ــاع أســتــرالــيــا وكــنــدا  الـــصـــادر عــن وزراء دفــ
ــان  ــابـ ــيـ ــيـــا والـ ــالـ ــان وإيـــطـ ــونــ ــيــ وأملــــانــــيــــا والــ
والــدنــمــارك وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا وكــوريــا 
ــات  ــواليــ الــجــنــوبــيــة واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة والــ
املتحدة، »نحث القوات املسلحة في ميانمار 
عــلــى وقـــف الــعــنــف والــعــمــل عــلــى اســتــعــادة 

االحترام واملصداقية مع شعب ميانمار«.
لكن منظمة العفو الدولية رأت أن املجتمع 
الـــدولـــي ال يــفــعــل مـــا يــكــفــي إلنـــهـــاء الــعــنــف 
فــي مــيــانــمــار. وقــــال نــائــب املــديــر اإلقليمي 
لــلــحــمــالت فـــي املــنــظــمــة، مــيــنــغ يـــو هــــاه، إن 
»الرفض املستمر من جانب الدول األعضاء 
ــن الــتــصــرف بــشــكــل هـــادف  فـــي مــجــلــس األمــ
ضــد هــذا الــرعــب الـــذي ال ينتهي، أمــر مثير 
ــــالزدراء«. وكـــان مجلس األمـــن الــدولــي قد  لــ
دان عنف جيش ميانمار، لكنه لم يدع إلى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــتــضــافــرة ضـــد املــجــلــس 

العسكري، مثل حظر بيع األسلحة له.
)فرانس برس، أسوشيتد برس(
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حــمــلــة إعـــالمـــيـــة ضـــد الـــحـــركـــة. مـــن جــهــتــه، 
األفغاني سميع يوسفزاي،  يقول اإلعالمي 
األفغانية  الــســالم  عملية  ملــجــريــات  املــتــابــع 
عــن كــثــب، إن الــواليــات املــتــحــدة وحلفاءها 
يــئــســوا مــن تــعــامــل »طـــالـــبـــان«، مــعــتــبــرًا في 
»العربي الجديد«، أن اتفاق الدوحة  حديٍث لـ
ــل مـــنـــصـــة لـــلـــحـــركـــة لـــتـــغـــيـــر مــنــهــجــهــا  ــّكــ شــ

لم يحن موعد انسحاب القوات الدولية بعد، 
األفغانية  الحكومة  املفاوضات بني  أن  كما 
الــدوحــة، ومؤتمر  و»طــالــبــان« مستمرة في 
تــركــيــا عــلــى األبـــــــواب. وال شـــك أن لــتــهــديــد 
الحركة تأثيرًا سلبيا على مجريات عملية 
الــحــكــومــة األفغانية  أن  الــســالم، خــصــوصــا 
قد تستخدم هذا التهديد لصالحها ولشن 

فّعال  دور  ذات  سياسية  منظمة  وتصبح 
ولكنها  املــعــركــة،  مــيــدان  كما  السياسة  فــي 
بد أي نوع من املرونة 

ُ
فشلت في ذلك، إذ لم ت

في تعاملها.
ويرى يوسفزاي أن حركة »طالبان« فشلت 
ــرتـــني: مــــرة بــعــد االســـتـــيـــالء عــلــى كــابــول  مـ
وعلى 90 في املائة من أراضــي أفغانستان 

في تسعينيات القرن املاضي، ولكنها فشلت 
في التعاطي مع العالم، ما أدى إلى القضاء 
على حكومتها من ِقبل القوات الدولية. أما 
إذ  الــتــي تحصل حــالــيــا،  الثانية فهي  املـــرة 
»طالبان« في صورة  لـ العالم فرصة  أعطى 
اتفاق الدوحة، وهناك رغبة دولية تحديدًا 
مـــن قــبــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا ألن 

تكون الحركة قوة سياسية ولكنها ما تزال 
تعيش في أفكارها القديمة. ويعتقد أن هذه 
الفرصة لن تتكرر، فالواليات املتحدة أعطت 
»طــالــبــان«، وهـــي تــبــدو مستعدة  الــكــثــيــر لـــ
ــانــــي أشـــــــرف غــنــي  ــغــ إلرغــــــــام الـــرئـــيـــس األفــ
عــلــى االســتــقــالــة فــي حـــال وصــــول األطــــراف 
األفغانية إلى حل ما، ولكن هناك تشددًا في 
تعامل الحركة، وتهديدها األخير دليل على 

ذلك، وهو ما يخيب أمل الجميع.
وحــــول الــجــهــة املــســتــفــيــدة فـــي حــالــة عـــودة 
ــــى الــعــمــلــيــات املــســلــحــة ضــد  ــبــــان« إلـ ــالــ »طــ
إنــه من  يقول يوسفزاي  األميركية،  الــقــوات 
األفغانية هي  الحكومة  تكون  أن  الطبيعي 
الفرصة  هـــذه  ألنــهــا ستستغل  املــســتــفــيــدة، 
لــلــتــهــرب مــن كــل الــضــغــوط الــتــي تمارسها 
الـــواليـــات املــتــحــدة وشـــركـــاؤهـــا عــلــيــهــا من 
»طالبان«. في املقابل، سيدفع  أجل التنازل لـ
الشعب األفغاني أثمانا باهظة في حال بقاء 
القوات األجنبية، فعمليات »طالبان« قد ال 
تشكل خــطــرًا كــبــيــرًا لــلــقــوات الــدولــيــة ألنها 
ــإن الــحــرب  داخــــل قــواعــد آمــنــة، وبــالــتــالــي فـ
ســتــســتــعــر أكـــثـــر بــــني األطــــــــراف األفــغــانــيــة 

ووقودها أبناء شعب واحد.
أفــغــان، فيستبعد في  الكاتب ميرويس  أمــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، لــجــوء حــركــة  حـــديـــٍث لـــ
 عــمــلــيــات 

ّ
»طـــالـــبـــان« مــــرة أخـــــرى إلــــى شــــن

ضــد الــقــوات األمــيــركــيــة والــدولــيــة، معتبرًا 
على  الضغط  ملمارسة  محاولة  التهديد  أن 
املفاوضات  استمرار  مع  املتحدة،  الواليات 
الكواليس  وراء  من  وأميركا  »طالبان«  بني 
لــتــمــديــد تــلــك الـــفـــتـــرة. لــكــنــه ال يــســتــبــعــد أن 
ــل حـــركـــة »طــــالــــبــــان« مــن  ــ ــنـــاك داخــ يـــكـــون هـ
ــى املــــربــــع األول ألن  ــ الــــعــــودة إلـ ــرغـــب فــــي  يـ
مــصــالــحــهــم تــكــمــن فــــي اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
مضيفا أن الحركة بشكل عــام ال ترغب في 
العودة إلى الحرب مع القوات الدولية ولن 
تسمح بهذه السهولة بخرق اتفاق الدوحة. 
ويتوقع أن تصل »طالبان« وأميركا إلى حل 
الــقــوات األميركية  بــشــأن تمديد فــتــرة بــقــاء 
والدولية في أفغانستان في القريب العاجل 
وقد يكون ذلك قبل مؤتمر تركيا املقرر في 
شهر إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل، مشيرًا إلــى أن 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة تــتــحــرك عــبــر ممارسة 
وحلفائها  املتحدة  الــواليــات  على  الضغط 

من أجل البقاء في أفغانستان.
وفــي الــيــوم الــتــالــي لتهديد »طــالــبــان«، أكد 
املتحدث باسم الرئاسة األفغانية دوا خان 
مينه بال، في بيان له، أن الحكومة األفغانية 
مـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي تــــدرس تــهــديــد 
وموجه  قائم  التهديد  أن  مؤكدًا  »طالبان«، 
لــلــقــوات األفــغــانــيــة والــدولــيــة مــعــا. واعــتــبــر 
ــذا الـــتـــهـــديـــد عـــمـــل مــشــتــرك  ــ أن مـــواجـــهـــة هـ
وستستمر  وحلفائها،  األفغانية  للحكومة 

تلك املواجهة إلى حني زوال ذلك التهديد.
ــن الـــقـــومـــي األفـــغـــانـــي  ــ ــ لـــكـــن مـــســـتـــشـــار األمـ
حمدالله محب لّوح في مؤتمر صحافي أول 
من أمس السبت، أي بعد تهديد »طالبان« 
بيوم واحد، إلى أن هناك خطر اندالع حرب 
أهلية في حالة خروج القوات األجنبية من 
أفغانستان قبل وصــول األطــراف األفغانية 
إلــى حــل إلنــهــاء الــصــراع الــقــائــم. ولــفــت إلى 
ــه فـــي حـــال خــــروج الـــقـــوات األجــنــبــيــة من  أنـ
أفــغــانــســتــان قـــد تــذهــب الـــبـــالد نــحــو حــرب 
أهـــلـــيـــة ال تــحــمــد عـــقـــبـــاهـــا، لــكــنــه نـــفـــى فــي 
الــوقــت نــفــســه إســقــاط الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
بيد »طالبان« بعد خروج القوات األميركية 
األفغانية  القوات  أن  والدولية. وشــّدد على 
ــــن أراضـــــــــي الـــبـــالد  ــى الـــــدفـــــاع عـ ــلـ قـــــــــادرة عـ
وسيادتها، حتى لو خرجت القوات الدولية 
مـــن أفــغــانــســتــان، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه فـــي حــال 
كــانــت »طــالــبــان« تحلم فــي االســتــيــالء على 
الشعب  لــن يتحقق ألن  الحلم  فهذا  الــبــالد، 

ال يريد ذلك.

الحدثمتابعة

تعرض مقر مجموعة 
إثنية متمردة لقصف 

الجيش شرقي البالد

»طالبان« تهدد بالقتال

أعلنت وسائل إعالم أفغانية، أمس األحد، مقتل 17 مدنيًا على األقل، 
مقاطعة  سكان  وقال  البالد.  شرق  جنوبي  عسكرية«،  عمليات  »في 
عسكرية  عمليات  في  ُقتلوا  مدنيين  إن  خوست،  واليــة  في  سباري، 
نفذتها قوات مدعومة من الحكومة، حسب ما ذكرت قناة »طلوع 
شنت  الحكومية  القوات  أن  »طالبان«  حركة  أفــادت  بدورها  نيوز«. 
جوي،  بدعم  المنطقة  في  عدة  منازل  فيها  استهدفت  عمليات 
وُقتل فيها عدد من المدنيين. وتشّن الحكومة حملة عسكرية منذ 

يوم الجمعة الماضي في المنطقة.

مقتل 17 مدنيًا

تقرير

كابول ـ صبغة اهلل صابر

صــــــــّعــــــــدت حـــــــركـــــــة »طــــــالــــــبــــــان« 
تهديداتها باستئناف العمليات 
العسكرية ضد القوات األميركية 
والدولية في حال بقائها في أفغانستان بعد 
1 مايو/أيار املقبل، معتمدة على نصوص 
ــــني الــــحــــركــــة والـــــواليـــــات  ــــالم بـ ــــسـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ اتـ
املتحدة، املوقع في الدوحة القطرية في 29 
أن  »طالبان«  وتعتبر   .2020 فبراير/شباط 
بقاء القوات الدولية بعد 1 مايو، ُيعّد خرقا 
لــالتــفــاق، وســتــتــرتــب عــنــه نــتــائــج وخــيــمــة. 
الداخل  الــقــراءات في  وفي السياق، تختلف 
األفــغــانــي حــول هــذا التهديد، بــني مــن يرى 
أنـــه مــجــرد وســيــلــة ملــمــارســة الــضــغــط على 
الجانب األمــيــركــي، وبــني مــن يحذر مــن أنه 
ذلــك، من  الحركة ستنفذ  وأن  تهديد جــدي 
خالل شن عمليات ضد القوات األميركية في 
حال بقائها. ولم تتأخر الحكومة األفغانية 
للدخول على الخط، محذرة من خطورة هذا 
التهديد، ومشددة على ضرورة بقاء القوات 
التفاق  التوصل  الــبــالد حتى  فــي  األجنبية 

شامل.
ــي األيـــــــام األخـــيـــرة  ــان« فــ ــبــ ــالــ ــــت »طــ ــهـ ــ ووّجـ
تهديدات صريحة بالعودة للقتال، واصفة 
تــصــريــحــات الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــقـــوات األمــيــركــيــة  ــرة بــشــأن خــــروج الـ ــيـ األخـ
اتفاق  أن  وأكــدت  باملبهمة.  أفغانستان،  من 
ــر لــحــلــحــلــة  ــ ــــو الــــطــــريــــق األقـــــصـ الـــــدوحـــــة هـ
ــاء دوامــــــة حــرب  ــهــ الــقــضــيــة األفـــغـــانـــيـــة وإنــ
استمرت نحو عقدين، مشددة على التزامها 
ــنـــود الــــتــــوافــــق. وتـــطـــلـــب مــــن الــجــانــب  كــــل بـ
األميركي أيضا االلتزام، والحذر من الوقوع 

»مرّوجي الحرب«. بخداع من وصفتهم بـ
ــم املـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
لحركة »طالبان« محمد نعيم، في تصريح 
صــحــافــي لــــه، إن هــــذا هـــو الـــــرد الــطــبــيــعــي 
ــيـــة  ــيـــركـ ــوات األمـ ــ ــقــ ــ ــ ــلـــحـــركـــة عـــلـــى بــــقــــاء ال لـ
والــدولــيــة فــي أفــغــانــســتــان. غــيــر أن توقيت 
الرد يبدو غير مناسب ويثير تساؤالت، إذ 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــســودانــيــة و»الــحــركــة  ــعــت الحكومة 
ّ
وق

ــيـــل  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان«-فـــصـ
الــحــلــو، كــبــرى حــركــات الــتــمــرد بــالــبــالد، 
أمس األحد، إعالن مبادئ يمهد الطريق 
للتوقيع عــلــى اتــفــاق ســـالم نــهــائــي بني 
الــــطــــرفــــني، فــــي جــــوبــــا عـــاصـــمـــة جــنــوب 
ع عن الحكومة السودانية، 

ّ
السودان. ووق

ــالـــي،  ــقـ ــتـ ــادة االنـ ــيــ ــســ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ رئــ
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، وعــــن »الــحــركــة 
العزيزالحلو،  عبد  رئيسها  الشعبية«، 
وتوسطت فيه حكومة الجنوب. وحسما 
لــلــخــالف حــــول مـــوضـــوع عـــالقـــة الــديــن 
بــالــدولــة الــــذي ســيــطــر عــلــى مــفــاوضــات 
ــام، نــــص إعــــالن  ــ ــ الـــطـــرفـــني ألكــــثــــر مــــن عـ
املـــــبـــــادئ عـــلـــى تـــأســـيـــس دولـــــــة مــدنــيــة 
ــــودان،  ــــسـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــيـــدرالـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
تضمن حرية الدين واملمارسات الدينية 
والعبادة لكل الشعب السوداني. وكّرس 
النص »فصل الهويات الثقافية واإلثنية 
ال  وأن  الــدولــة،  عــن  والجهوية  والدينية 
تفرض الدولة دينا على أي شخص وال 
الــدولــة غير  دينا رسميا وتكون  تتبنى 
الدينية  الشؤون  منحازة في ما يخص 
وشــــؤون املــعــتــقــد والــضــمــيــر. كــمــا تكفل 
الدولة وتحمي حرية الدين واملمارسات 
ضّمن هذه املبادئ في 

ُ
الدينية، على أن ت

ــفـــاق، عــلــى أن  الـــدســـتـــور«. كــمــا نــص االتـ
يكون للسودان جيش قومي واحد يعمل 
وفـــق عــقــيــدة عــســكــريــة مـــوحـــدة، ويلتزم 
حــمــايــة األمـــن الــوطــنــي وفــقــا لــلــدســتــور، 
ــلـــى أن تـــعـــكـــس املــــؤســــســــات األمـــنـــيـــة  عـ
التنوع والتعدد السودانيني، وأن يكون 
والؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة. 
كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد 
ــقــــوات مـــتـــدرجـــة وأن تــكــتــمــل بــنــهــايــة  الــ
الـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وبـــعـــد حـــل مــســألــة 
العالقة بني الدين والدولة في الدستور.

ومـــن بـــني الــنــصــوص، الــتــأكــيــد عــلــى أن 

تــســتــنــد قــــوانــــني األحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
على الدين والعرف واملعتقدات بطريقة 
ال تـــتـــعـــارض مــــع الـــحـــقـــوق األســـاســـيـــة، 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع الــســلــطــة 
والــــــثــــــروة بـــــني جـــمـــيـــع شـــعـــب وأقـــالـــيـــم 
ــلــــى الــتــهــمــيــش  الـــــــســـــــودان لـــلـــقـــضـــاء عــ
ووضعت  والــديــنــي.  والثقافي  التنموي 
ــبــــار خــصــوصــيــة  ــتــ ــي االعــ الـــنـــصـــوص فــ
اتخاذ  على  والتأكيد  النزاعات،  مناطق 
ــودان الـــتـــدابـــيـــر الــــالزمــــة  ــ ــســ ــ ــة الــ ــكـــومـ حـ
لالنضمام للمواثيق واملعاهدات الدولية 
واألفــريــقــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان، الــتــي لم 
يصادق عليها السودان. ومن املتوقع أن 
يلي خطوة التوقيع على اتفاق املبادئ، 
ــديـــدة بني  ــفـــاوض جـ ــة جــلــســات تـ جـــدولـ
ــاق شــامــل  الـــطـــرفـــني، لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـ
ــاور خـــاصـــة بــالــتــرتــيــبــات  ــحـ يــتــضــمــن مـ

األمنية والسياسية. 
وفـــي 3 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
عت 5 حركات رئيسية، 4 منها تقاتل 

ّ
وق

فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور وأخــــــرى فـــي جــنــوب 
اتـــفـــاق  عـــلـــى  األزرق،  والـــنـــيـــل  ــان  ــ ــردفـ ــ كـ
في  للحكومة  بموجبه  انضمت  مماثل 
ــوزراء. ولـــم تتبق  ــ الــســيــادة والــ مجلسي 
البالد، سوى  في  املتمردة  الحركات  من 
»حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان« فــصــيــل عبد 
الــــواحــــد مــحــمــد نـــــور، الـــتـــي تـــصـــّر على 
عــدم الــجــلــوس على طــاولــة تــفــاوض مع 
امتدادًا  تعّدها  التي  الحالية،  الحكومة 
لــنــظــام الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر. 
وتــقــاتــل »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« مــنــذ عــام 
ــان  ــردفــ كــ ــنــــوب  جــ مــنــطــقــتــي  ــــي  فـ  2011
والــنــيــل األزرق مــن أجـــل الــحــصــول على 
املنطقتني، وبعدالة  وضــع خــاص لحكم 
في قسمة السلطة والثروة على املستوى 
القومي. ورفضت العام املاضي التوقيع 
على اتفاق سالم وقعته حركات متمردة 
أخـــــرى، واشــتــرطــت حــســم عــالقــة الــديــن 
في  العلماني  النظام  وتطبيق  بالدولة 

البالد.

اتفاق الخرطوم وحركة 
الحلو: فصل الدين عن الدولة

الحركة ال ترغب في 
العودة إلى الحرب مع 

القوات الدولية

ستستغل الحكومة كل 
صدام للتهّرب من االتفاق 

مع »طالبان«

أدى انفجار انتحاري 
استهدف كنيسة في 

إندونيسيا، إلى سقوط 14 
جريحًا، وإلى إلقاء الضوء 

على العمليات األمنية 
التي تشنها السلطات 

على جماعات مسلحة

تحدى المتظاهرون 
أمس األحد، مجددًا، 

الجيش في ميانمار، فيما 
يتصاعد التنديد الدولي 
بحملة القمع في هذا 

البلد، دون أن يترجم 
بقرارات في مجلس األمن

الحدث خشية من عودة العنف إلى الساحة األفغانية 
مع بقاء األميركيين
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  شرق
      غرب

ألمانيا: تحذير من تراجع 
كتلة ميركل

ر حــاكــم واليـــة بــافــاريــا األملانية 
ّ
حـــذ

ماركوس سودر )الصورة(، املنتمي 
ــلـــة اتـــــحـــــاد يــــمــــني الــــوســــط  ــتـ ــى كـ ــ ــ إلـ
أنجيال  األملانية  املستشارة  بزعامة 
مـــيـــركـــل، أمـــــس األحــــــــد، مــــن »مـــــزاج 
متزايد للتغيير« في أملانيا. وشّدد 
ــاد بــحــاجــة إلظــهــار  عــلــى أن »االتـــحـ
ــار«. وجــــاء  ــ ــكــ ــ تــمــتــعــه بـــالـــقـــوة واألفــ
ــتـــطـــالع  بــــعــــد أن أظــــهــــر اسـ كــــالمــــه 
لـــلـــرأي نــشــرتــه أســبــوعــيــة »بــيــلــد آم 
ــم كــتــلــة االتـــحـــاد  ــتـــاغ«، أن دعــ ســـونـ
ــة، فـــي مــقــابــل 23 في  ــائـ يــبــلــغ 25 املـ

املائة لحزب »الخضر«.
)أسوشييتد برس(

أرمينيا: استقالة مرتقبة 
لرئيس الحكومة في 

إبريل
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء األرمـــيـــنـــي 
نيكول باشينيان، أمس األحد، نّيته 
االستقالة في إبريل/نيسان املقبل، 
عــلــى أن يــواصــل تــصــريــف األعــمــال 
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتــــى االنـ حــ
يونيو/حزيران  فــي  املــقــررة  املبكرة 
ــــالن بــاشــيــنــيــان  املـــقـــبـــل. ويــــأتــــي إعــ
كمحاولة لتخفيف األزمة السياسية 
بيريفان، بعد هزيمة  التي تعصف 
أرمــيــنــيــا فــي حـــرب إقــلــيــم نــاغــورنــو 
كاراباخ املتنازع عليه مع أذربيجان 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
)فرانس برس(

روسيا: نافالني يطلب 
العالج

أعلن رئيس لجنة »الرقابة العامة« 
في روسيا فياتشسالف كوليكوف، 
أمــس األحــد، أن املــعــارض املسجون 
ألــكــســي نــافــالــنــي طــلــب مـــن اللجنة 
مــســاعــدتــه لــلــحــصــول عــلــى مسكن 
لأللم عن طريق الحقن، لتخفيف ألم 
شديد في ساقه. ولم تذكر اللجنة إن 
كان نافالني قد حصل على الحقن 
الـــتـــي طــلــبــهــا. وأحـــجـــمـــت مــتــحــدثــة 
السجون  لسلطة  فــرع محلي  باسم 
على  بتعليق  اإلدالء  عــن  الــروســيــة 

األمر.
)رويترز(

الفيليبين تراقب سفن 
صيد صينية

كـــشـــف وزيــــــر الــــدفــــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي 
مساء  )الــصــورة(،  لورينزانا  دلفني 
طـــائـــرة  أن  الـــســـبـــت،  ــــس  أمـ مــــن  أول 
تــابــعــة لــقــوات بــلــده الــجــويــة تجري 
دوريـــــــات يــومــيــة فــــوق ســفــن صيد 
صينية، متوقفة قرب منطقة شعاب 
وترفض  عليها،  مــتــنــازع  مرجانية 
بكني سحبها. وأضــاف أنه سيكون 
ــــور مــــتــــزايــــد« لــســفــن  ــــضـ ــاك »حـ ــنــ هــ
الـــقـــوات الــبــحــريــة وخــفــر الــســواحــل 
ــــات. وُرصــــد نــحــو 220  إلجــــراء دوريـ
قاربا في وقت سابق هذا الشهر في 
الواقعة  املرجانية،  ويتسان  شعاب 
عــلــى مــســافــة نــحــو 320 كــيــلــومــتــرًا 
الفيليبينية،  بــاالوان  جزيرة  غربي 
ما أثار خالفا دبلوماسيا بني بكني 

ومانيال.
)فرانس برس(

بنغالدش: احتجاجات 
متواصلة على زيارة 

مودي
أصــيــب عــشــرة أشـــخـــاص بــجــروح، 
ــــالدش  ــغـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، فــــــــي بـ
ــــني الـــشـــرطـــة  خـــــــالل مـــــواجـــــهـــــات بــ
ــــن، حـــســـبـــمـــا ذكــــــرت  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ومـ
صــحــيــفــة »بــــروتــــوم ألــــو« املــحــلــيــة، 
ــــث مـــن  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ وذلــــــــــــك فـــــــي الـــــــيـــــــوم ال
ــارة رئــيــس  ــ االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد زيــ
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في 
إليه جماعة إسالمية.  تحّرك دعت 
ويــنــّدد املــتــظــاهــرون الــذيــن ينتمي 
العديد منهم إلى »حفظة اإلسالم«، 
ــاعـــات اإلســــالمــــيــــة فــي  ــمـ أكـــبـــر الـــجـ
القومي  مــودي،  بــزيــارة  بنغالدش، 
الهندوسي الذي يتهمونه بتأجيج 

العنف ضد املسلمني في بالده.
)فرانس برس(

انتشرت الشرطة اإلندونيسية بعد التفجير أمام موقع االنفجار )األناضول(

تعتمد الحكومة على الجيش لصّد »طالبان« )فرانس برس(

قتل ستة أطفال بنيران الجيش السبت )األناضول(

كانت الحركة تقاتل في جنوب كردفان والنيل األزرق )األناضول(
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سياسة

مراجعة للبنتاغون تكشف حجم الخطر

تطرف في الجيش األميركي

قسمت الوثيقة 
التطرف إلى »وطني« 

و»فوضوي« و»عنصري«

واشنطن ـ العربي الجديد

في 6 يناير/كانون الثاني املاضي، 
اقــتــحــم أنـــصـــار الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب مقّر الكونغرس في 
فــوز جو  على  املصادقة  مــن  ملنعه  واشنطن، 
بايدن رئيسًا للواليات املتحدة. تلك الحادثة، 
مفترضة  سلمية  تظاهرة  مــن  تحولت  الــتــي 
إلـــى اعـــتـــداء »عـــن ســابــق إصــــرار وتــصــمــيــم«، 
بحسب مراجعات وتصريحات رسمية عدة، 
راح ضحيتها قتلى ومصابون، تركت أثرها 
الجيش،  األميركي، ومنه على  املجتمع  على 
الــضــوء عــلــى اليمني  أعــــادت تسليط  بــعــدمــا 
املتطرف، ومدى تغلغله في السلكني األمني 
والعسكري فــي الــبــاد. وكــان وصــول ترامب 
إلى البيت األبيض ترافق مع »فورة« لليمني 
املتطرف حول العالم. وليس صدفة أن يقوم 
البنتاغون اليوم بمراجعة معّمقة ملدى تغلغل 
اكتشاف  فــي صــفــوفــه، بعد  املــتــطــرف  اليمني 
أن عــنــاصــر ســابــقــة فــي الــجــيــش شــاركــت في 
التطرف  هــذا  خطر  تصنيف  وبعد  الهجوم، 
األشــد على األمــن القومي األميركي، بحسب 
مــجــتــمــع االســـتـــخـــبـــارات. ال يــحــصــل ذلـــك في 
الواليات املتحدة وحدها. فبعد تقرير رسمي 
يحذر من خطر اليمني املتطرف في الجيش 
ر موقع »ميديا بــارت« األسبوع 

ّ
األملاني، حذ

املاضي من »توجهات نازية« تشمل حوالي 
50 عنصرًا في الجيش الفرنسي، ما استدعى 
»القلق«. وفي  الفرنسية إلبــداء  الدفاع  وزارة 
الدفاع  لـــوزارة  أمــيــركــا، تأتي مــذكــرة داخلية 
ــذا الــخــطــر فـــي صــفــوف  لــتــحــذر أيـــضـــًا مـــن هــ
ــر يـــخـــفـــت ويـــتـــصـــاعـــد،  ــو خـــطـ ــ الــــجــــيــــش، وهــ
بحسب متابعني، على مّر التاريخ األميركي. 
أن يبقى »تطهير«  فــهــو  ــد،  األشــ الــخــطــر  أمـــا 
االنقسامات  وســط  املــأمــول  دون  البنتاغون 

وعودة جنود من أفغانستان والعراق، مع ما 
يشكل ذلك من صعوبة لهم إلعــادة االندماج 
فــي املــجــتــمــع، قــد تــكــون كــلــهــا عــوامــل تشكل 
ــتـــطـــرف فــي  أرضــــــًا خــصــبــة لــنــمــو الـــيـــمـــني املـ

الجيش.
وتـــبـــدو هـــذه املــراجــعــة ضـــروريـــة الســتــعــادة 
الــخــلــفــيــة الـــتـــي ســبــقــت وصـــــول تـــرامـــب إلــى 
البيت األبيض، والــذي وجــدت فيه جماعات 
املتحدة سندًا  الــواليــات  في  املتطرف  اليمني 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات، يـــحـــذر الــبــنــتــاغــون،  لـــهـــا. هـ
ــن أنـــهـــا لــطــاملــا ســعــت إلــــى تجنيد  الــــيــــوم، مـ
جــنــود ســابــقــني فــي صــفــوفــهــا، لكسب املــزيــد 
القتالية. وقام وزير  من املشروعية والخبرة 
ــــن، فـــي فــبــرايــر/ الـــدفـــاع الــجــديــد لــويــد أوسـ
شباط املاضي، بطلب جلسات مناقشة داخل 
الجيش والــوزارة، تمتد لـ60 يومًا، ويفترض 
أن تنتهي في منتصف إبريل/نيسان املقبل، 
لــبــحــث خــطــر األفـــكـــار املــتــطــرفــة عــلــى عقيدة 
ــك يــبــقــى بحسب  الــجــيــش األمــيــركــي. لــكــن ذلـ

»تنظيف« الجيش، ال  متابعني دون املأمول لـ
سيما أنــه يحتاج أيضًا إلــى »تشديد عملية 
الــتــجــنــيــد«، ومـــا يستتبع ذلـــك مـــن مــيــزانــيــة 

أكبر.
وبــالــعــودة إلــى املــذكــرة الداخلية التي كشف 
عنها موقع »بوليتيكو« أمس األحد، فإن عددًا 
كبيرًا من اإلشــارات، من األعام التي ترفعها 
حـــركـــة »أنــتــيــفــا« الـــيـــســـاريـــة، إلــــى »الــضــفــدع 
ــو كـــاراكـــتـــيـــر كـــرتـــونـــي يـــتـــداولـــه  ــ بـــيـــبـــي« وهـ
نــاشــطــو الــيــمــني املــتــطــرف حـــول الــعــالــم على 
وسائل التواصل، إلى الرسومات والعبارات 
ها 

ّ
ــراود بـــويـــز«، كل ــ »األيــقــونــيــة« لــجــمــاعــة »بـ

»إشــارات تدل على أن املتطرفني قد يكونون 
ــل الـــجـــيـــش«. وذكــــرت  ــ فـــي حـــالـــة تــغــلــغــل داخـ
الــوثــيــقــة، املــؤلــفــة مـــن 17 صــفــحــة، وجمعها 
لوكالة  التابع  املخاطر  وتحليل  إدارة  مركز 
األمن ومحاربة اإلرهاب في وزارة الدفاع، أن 
»هناك أعضاء من وزارة الدفاع ينتمون إلى 
مجموعات متطرفة، أو يشاركون بنشاط في 
املــتــطــرفــة«،  جــهــود لتدعيم األيــديــولــوجــيــات 
ــــن »شــــــعــــــارات الـــيـــمـــني والـــيـــســـار  ــــذرة مـ ــــحـ مـ
أيديولوجيات  أو  واإلســامــيــني،  املتطرفني، 
القضية الواحدة«. كما نبّهت من أن العناصر 
املــدنــيــني أو الــعــســكــريــني فـــي قــطــاع الـــدفـــاع، 
عليهم »واجـــب ومــســؤولــيــة« اإلبـــاغ عــن أي 
نشاط أو تصرف متطرف )داخل صفوفهم(. 

ـــعـــد املـــــواد الــتــي جــمــعــتــهــا الــوثــيــقــة جـــزءًا 
ُ
وت

ــاغـــون، لــلــتــصــدي  ــتـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن جــــهــــود أكــــبــــر لـ ــ مـ
وتــطــهــيــر صــفــوفــه مـــن مــتــطــرفــني محتملني، 
وذلــك بعدما تــّم توقيف عــدد من »املحاربني 
الــقــدامــى« والــجــنــود الــســابــقــني، لــدورهــم في 
»بوليتيكو«،  وبــحــســب  الــكــابــيــتــول.  اقــتــحــام 
فــإن وجــود املتطرفني في هــذا القطاع، يبدو 
املــثــال، طردت  . فعلى سبيل 

ً
إلــى اآلن ضئيا

الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، والــتــي تــضــم 220 ألــف 
عــنــصــر، أخـــيـــرًا، 4 عــنــاصــر فــقــط، لنشاطهم 
ــتـــطـــرف. لــكــن الــبــنــتــاغــون يــــرى أن الــعــدد  املـ
الفعلي لهؤالء ليس معروفًا. وإذا ما استند 
إلى حادثة الكونغرس، حيث أن 20 في املائة 
مــن املــعــتــقــلــني، وعـــددهـــم املــعــلــن هــو بــحــدود 
400 شــخــص، هــم مــن العناصر الــقــدامــى في 
الــجــيــش، فــــإن املــســألــة تــبــدو خــطــيــرة. وقـــال 
كـــــورث كــــرونــــني، مـــديـــر مـــركـــز األمـــن  أودري 
ــتـــطـــويـــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــديــــدة فــي  والـ
الجامعة األميركية، في مناقشة أمام مجلس 
الــنــواب خــال األســبــوع الــحــالــي، إن »ال أحــدًا 
ــعــــدد الــحــقــيــقــي« لــلــمــتــطــرفــني فــي  يـــعـــرف الــ
الجيش، إن »ال خطة جدية يمكن بناؤها من 

دون تحديد مدى املشكلة«.
ــل  ــ ــ ــــرة داخـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــرى مـــــراجـــــعـــــة كـ ــجــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــبـــنـــتـــاغـــون، يــفــتــرض أن تـــصـــدر نــتــائــجــهــا 
قــريــبــًا، قــّســمــت الــوثــيــقــة الــجــديــدة الــحــركــات 
املتطرفة إلى ثاث فئات »واســعــة«: التطرف 
ـــفــــوضــــوي، والـــتـــفـــوق  ــنــــي، الـــتـــطـــرف الـ الــــوطــ
اإلثــنــي/الــعــرقــي. ويـــرى التطرف »الــوطــنــي«، 
أن الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة أصــبــحــت فـــاســـدة، 
وتــخــطــت حـــدودهـــا الــدســتــوريــة، أو أنــهــا لم 
تــعــد قــــــادرة عــلــى حــمــايــة شــعــبــهــا فـــي وجــه 
املـــخـــاطـــر الـــخـــارجـــيـــة. ويـــرفـــض املـــمـــارســـون 
ــنـــوع مـــن الـــتـــطـــرف ســلــطــة الــحــكــومــة  لـــهـــذا الـ
ال  بأنه  ويؤمنون  والحكم،  الضرائب  لفرض 
وفــي بعض  بالقانون،  االلــتــزام  يجب عليهم 
لقلب  الدعوة  أو  مليشيات،  تشكيل  الحاالت 
الحكم بالقوة. ومن هؤالء، جماعات »حافظو 
»بوغالو« و»براود بويز«، والتي  القسم« والـ
شارك عناصر منها في هجوم الكابيتول. أما 
التطرف الفوضوي، فهو يعارض كل أشكال 
الحكم، بما فيه الرأسمالية والشركات. ومن 
األمثلة عليه، حركة »أنتيفا«، و»احتلوا وول 
ستريت«. وتدور الفئة الثالثة في فلك التفوق 
الحكومة على  تلوم  العرقي واإلثــنــي، والتي 
»فـــرض االخــتــاط الــعــرقــي«. وتــشــيــر املــذكــرة 
أيــضــًا إلـــى »طــائــفــة واســـعـــة« مــن الــجــمــاعــات 
»أريــــان نــايــشــنــز«، وهــي  ـــ الــعــنــصــريــة، مــثــل الــ
مجموعة نازية متطرفة في الواليات املتحدة، 
وكــذلــك إلـــى أفــكــار »داعـــــش«، و»كــيــو أنـــون«، 

والحركات »الدينية«، كاملعادية للنساء.

حّذرت مذكرة داخلية 
للبنتاغون من خطر 
التطرف داخل وزارة 
الدفاع، إذ يتغلغل 

فيها اليمين المتطرف، 
وهو ما كشفه اقتحام 
الكونغرس وما أظهره 

من أخطار محدقة 
باألمن القومي األميركي

)Getty( حّفز اقتحام الكونغرس البنتاغون للقيام بمراجعة داخلية

ــار  ــا يــجــعــل األمــــــر مـــجـــرد إطــ الـــســـيـــاســـيـــة، مــ
للتصويب فقط على تبعات الترامبية.

ــان الــجــيــش فــي أي بــلــد هــو انــعــكــاس  وإذا كـ
ملـــجـــتـــمـــعـــه، فــــــإن الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، الـــتـــي 
ــًا مــتــوالــيــة  اخــتــبــرت مـــراحـــل كــثــيــرة، وحـــروبـ
داخليًا وخارجيًا، حتى أصبحت قوة عظمى 
واألكثر إنفاقًا في العالم على ميزانية الدفاع، 
ــه تـــحـــديـــات شـــديـــدة  ــ تــــواجــــه فــــي الــــوقــــت ذاتــ
التعقيد للحفاظ على وحدة جيشها وقوتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، نـــظـــرًا لـــيـــس فـــقـــط إلـــــى طــبــيــعــة 
العنصري،  تاريخها  أو  املتنوع،  مجتمعها 
بل إلى إسقاطات تأثيرات العوملة واالقتصاد 
التي  الخارجية  الــحــروب  وكــذلــك  الليبرالي، 
ــن فـــيـــتـــنـــام إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ خـــاضـــتـــهـــا، مـ
ــلـــى واقـــــــع جــيــشــهــا وقــطــاعــهــا  والــــــعــــــراق، عـ
عملية  أن  إلــى  متابعون  ويشير  الــعــســكــري. 
ــركـــي، تــتــأثــر  ــيـ ــل الــجــيــش األمـ ــ الــتــجــنــيــد داخـ
بــعــوامــل االقـــتـــصـــاد واملــنــافــســة ومــتــطــلــبــات 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، تــمــامــًا كما 
الرؤساء األميركيني وتدرج  تتأثر باختاف 
األهــداف، منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، 
ــاب.  ــ مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة إلـــى مــحــاربــة اإلرهـ
»كــو كلوكس كان«  أن ظهرت جماعة  ومنذ 
الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة، املــؤمــنــة بــتــفــوق الــعــرق 
األبيض، في عام 1865، على يد جنود سابقني 
الكونفيدرالية، في تينيسي، فإن  من مرحلة 
الجيش األميركي يعتبر عنصرًا جاذبًا لهذه 
الــجــمــاعــات، نــظــرًا ملــا تــرى فيه مــن طبيعتها 
»املحاربة« وجهوزيتها »التسلحية« للقتال. 
وبــحــســب الــكــولــونــيــل املــتــقــاعــد فـــي الجيش 
فــي حديث ملوقع  مــاكــوالنــد،  األميركي جيف 
»دبـــلـــيـــو بــــــــور«، فــــإنــــه »خـــــــال املـــائـــتـــي عـــام 
املجتمع  في حركة  تغيرات  األخيرة، شهدنا 
األميركي، انعكست على قوام الجيش، وعلى 
األرجـــــح اصــطــفــافــًا إلــــى الــيــمــني، مـــع انــتــهــاء 
الحرب األهلية، وظهور الكو كلوكس كان«. 
املاضي،  القرن  أنه »في تسعينيات  وأوضــح 
في  اليميني  الــتــطــرف  ظــاهــرة  لنشهد  عــدنــا 
الجيش، مــا أوصــل إلــى أســوأ حــادثــة إرهــاب 
عام  أوكاهوما سيتي  تفجير  وهــو  داخلي، 
مـــن 165  أكـــتـــر  الـــــذي ذهــــب ضــحــيــتــه   ،1995
قــتــيــل، واملــــتــــورط فــيــه الــجــنــدي الــســابــق في 
كــان عضوًا  الــذي  ماكفي«،  تيموتي  الجيش 
مــن ميشيغن.  مــتــطــرفــة  يمينية  جــمــاعــة  فــي 
وياحظ ماكوالند أن هذه املوجة انخفضت 
مع بداية األلفية الثالثة، عندما جرى تسليط 
الضوء على محاربة اإلرهاب، معيدًا التذكير 
في الوقت ذاته بتقرير صدر عام 2009 لوزارة 
ــن الـــداخـــلـــي، يــحــذر مـــن أن انــتــخــاب أول  األمــ
رئيس أميركي أسود واالنكماش االقتصادي 
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الكويت: خطة لتأجيل قروض المواطنين
الكويت ـ أحمد الزعبي

تــصــاعــدت املــطــالــب الــداعــيــة إلـــى تــأجــيــل قــروض 
ــهــــر، فــــي ظــل  ــدة 6 أشــ ــ املـــواطـــنـــني فــــي الـــكـــويـــت ملـ
ــن الـــقـــيـــود الــتــي  الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــ
فيما كشف  الجديد،  فيها جائحة فيروس كورونا  تسببت 
»العربي الجديد« أن مجلس الوزراء أبدى  مصدر حكومي لـ
القروض، خاصة في ظل حالة  موافقة مبدئية على تأجيل 
الحكومة  تــفــرضــه  الـــذي  الــجــزئــي  للحظر  الشعبي  الــرفــض 
حــالــيــا وتــعــلــيــق الــعــمــل فـــي الــعــديــد مـــن األنــشــطــة ملــواجــهــة 
الوباء. وقال املصدر الحكومي إنه في حالة موافقة مجلس 
الـــــــوزراء خــــال األيـــــام املــقــبــلــة عــلــى مــقــتــرح تــأجــيــل أقــســاط 
قروض املواطنني ملدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة اإلجمالية 
للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دوالر، مشيرا إلى أن 
املقترح قد يتضمن كافة القروض مثل القروض اإلسكانية 
ــــروض أصــحــاب  واالســتــهــاكــيــة واالئــتــمــانــيــة فــضــا عـــن قـ
بعد  الحكومة  أن  وأكـــد  واملــتــوســطــة.  الصغيرة  املــشــروعــات 
التوافق مع نواب مجلس األمة )البرملان( ستقوم بالتنسيق 

مع البنك املركزي من أجل دعم املقترحات، التي تهدف إلى 
تخفيف األعــبــاء عــن املــواطــنــني بسبب تــداعــيــات اإلجـــراءات 
انتشار كــورونــا. وكشف املصدر أن عددا  املتخذة للحد من 
من نواب مجلس األمة، التقوا برئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح، خال مطلع األسبوع الجاري وتم التفاهم 
بشأن مقترح تأجيل أقساط قروض املواطنني خال الفترة 
املــقــبــلــة، مــرجــحــا بـــدء تطبيق قـــرار تــأجــيــل األقـــســـاط مطلع 
إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل. وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة تأجيل 
قروض الوافدين، أشار املصدر إلى أن األمر قيد الدراسة، ولم 
يتم التوافق بشأن الخطوة حتى اآلن، لكنه رجح أن يشمل 
الخبير االقتصادي  املواطنني فقط. من جانبه، قال  املقترح 
»مقترح  إن  الجديد«  »العربي  لـ بوخضور  حجاج  الكويتي 
تأجيل أقساط القروض خطوة جيدة ولكنها ليست الوحيد 
ألزمة االقتصاد الكويتي واألوضاع املعيشية املتضررة من 
تداعيات الجائحة والتي تتطلب املزيد من اإلجــراءات التي 

تضمن حياة كريمة للمواطنني«.
إلى تأجيل  التواصل االجتماعي، دعا نشطاء  وعبر مواقع 
ســداد قــروض املواطنني ملــدة 6 أشهر على غــرار العديد من 

دول املــنــطــقــة، فــيــمــا طــالــب الــبــعــض بــإســقــاط الـــقـــروض عن 
املــواطــنــني بشكل كــامــل. وتعيش الــكــويــت واحـــدة مــن أســوأ 
أزمــاتــهــا االقــتــصــاديــة؛ بسبب تــأثــيــرات كــورونــا وانخفاض 
أسعار النفط، املصدر الرئيس ألكثر من 90% من اإليــرادات 
املالية، خليفة حمادة، في سلسلة  الحكومية. وتوقع وزيــر 
»تويتر«،  عبر  الرسمي  املالية  وزارة  على حساب  تغريدات 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، أن تــســّجــل بـــــاده عــجــزًا 
في  مــلــيــار دوالر(،   177.28( ديــنــار  مــلــيــار   55.4 بـــ  تــراكــمــيــًا 
األعوام الخمسة من السنة املالية الحالية 2020 /2021 حتى 
2024 /2025. ووصف أستاذ االقتصاد في جامعة الكويت، 
محمد الهاجري، خطوة تأجيل قروض املواطنني بـ »تأجيل 
الــحــكــومــة أرادت تــهــدئــة التصعيد  إلـــى أن  األزمـــــة«، مــشــيــرا 
النيابي األخير من خال خطوات تهدف إلى إرضاء النواب 

الذين يسعون إلى كسب التأييد الشعبي لدى ناخبيهم.
وتساءل الهاجري خال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«: 
الجائحة؟«،  لتداعيات  األكبر  العبء  البنوك  »هل ستتحمل 
مــشــيــرا إلـــى أن الــخــطــوة قــد تــضــر بــالــقــطــاع املــصــرفــي الــذي 

واجه مخاطر كبيرة خال العام املاضي.

ــد، عــــن تـــراجـــع  ــ ــ كــشــفــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، أمـــــس األحـ
الخارج  إلــى  بــاإلمــارات  العاملني  تحويات  إجمالي 
سنوي،  أســـاس  على  باملئة   3.9 بنسبة   ،2020 خــال 
كــورونــا  لجائحة  املسبوقة  غير  الــتــداعــيــات  بضغط 

وانخفاض أسعار النفط.
ــادرة فـــي تــقــريــر املــراجــعــة  وأظــــهــــرت الــبــيــانــات الــــصــ
ــاراتــــي، أن إجــمــالــي  الــربــعــيــة لــلــمــصــرف املـــركـــزي اإلمــ
مــلــيــار   43.2( ــــم  درهـ مــلــيــار   158.8 بــلــغ  الــتــحــويــات 
بلغت  التحويات  كانت  املاضي.  العام  دوالر( خــال 
 .2019 خـــال  دوالر(  مــلــيــار   45( درهــــم  مــلــيــار   165.2
الــدولــي، هي ثالث  واإلمـــارات، بحسب بيانات للبنك 

أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــتــحــويــات الــنــقــديــة فـــي الــعــالــم بعد 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــســعــوديــة. وأفـــــادت الــبــيــانــات، 
بأن أقل تحويات فصلية خال العام املاضي كانت 
بالربع الثاني بقيمة 38.2 مليار درهم )10.4 مليارات 
دوالر( والــذي شهد ذروة اإلجـــراءات ملواجهة تفشي 
الجائحة. وكانت أعلى تحويات فصلية خال العام، 
الجائحة بقيمة  أي قبل تفشي  األول  بالربع  سجلت 
بــالــربــع  ثــم  دوالر(،  مــلــيــار   11.3( ــم  درهــ مــلــيــار   41.4
دوالر(،  مـــلـــيـــارات   10.9( درهــــم  مــلــيــار   40.1 الــثــالــث 
والربع األخير 2020 بمقدار 39.1 مليار درهم )10.6 
البيانات  الــهــنــود، وفــق  مــلــيــارات دوالر(. واســتــحــوذ 

بواقع  التحويات  من  األكبر  النسبة  على  الرسمية، 
31.1 باملئة من اإلجمالي بالربع األخير من العام، ثم 
الباكستانيون 12.2 باملئة، والفيليبينيون 7.1 باملئة.
ــــب أكــــثــــر مــــن 80 بـــاملـــئـــة مــــن ســكــان  ــانـ ــ ويـــشـــكـــل األجـ
الــبــالــغ عــددهــم 9.5 مــايــني نسمة تقريبًا،  ــارات،  ــ اإلمـ
وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل 

الهند وباكستان وبنغادش.
وتـــعـــانـــي اإلمــــــــارات أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــســبــوقــة، 
بــعــد الــضــربــة املـــزدوجـــة لــتــداعــيــات فـــيـــروس كــورونــا 
تراجع  انعكس على  والــذي  النفط،  أسعار  وانخفاض 
تــحــويــات الـــوافـــديـــن لــلــخــارج وســـط انــكــمــاش النمو 

بــقــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة مــثــل االســـتـــثـــمـــار األجــنــبــي 
والعقارات والسياحة. كما تراجع أداء القطاع املصرفي، 
إذ انخفضت أربـــاح الــبــنــوك املــدرجــة فــي أســـواق املــال 
العام 2020 بنسبة 44% على أساس  اإلماراتية خال 
اإليــرادات وارتفاع املخصصات  سنوي، وسط تقلص 
ملــواجــهــة تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. واســـتـــنـــادًا إلــى 
إفـــصـــاحـــات الـــبـــنـــوك املـــقـــيـــدة فـــي بـــورصـــتـــي أبــوظــبــي 
ودبي، يتبني أن أرباح 19 بنكا إماراتيا انخفضت إلى 
25.3 مليار درهم )6.9 مليارات دوالر(، مقارنة بنحو 

12.32 مليار دوالر في الفترة نفسها من 2019.
)األناضول، العربي الجديد(

تراجع تحويالت العاملين باإلمارات 3.9% في 2020

نمو إنتاج 
األجهزة 
المنزلية

ذكــرت بيانات من وزارة 
وتكنولوجيا  الصناعة 
قـــطـــاع  أن  املــــعــــلــــومــــات، 
ــزة املـــنـــزلـــيـــة فــي  ــ ــهــ ــ األجــ
الــصــني سجل زيـــادة في 
ــاج فــــي الــشــهــريــن  ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــن هــــذا الـــعـــام.  األولــــــني مـ
وخـــــــــــــــال الـــــــفـــــــتـــــــرة مـــن 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــــر/ شــــبــــاط،  ــرايـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى فـ
ــاج الـــثـــاجـــات  ــ ــتـ ــ بـــلـــغ إنـ
والغساالت حوالي 12.1 
مــلــيــون  و13.1  مــلــيــونــًا 
ــي،  ــوالــ ــتــ وحــــــــدة عــــلــــى الــ
بزيادة 83 باملائة و68.2 
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ بـــــاملـــــائـــــة عـ
ســنــوي. وقــالــت الــــوزارة 
مــكــيــفــات  ـــعـــي 

ّ
مـــصـــن إن 

ــادة  ــ ــواء شــــهــــدوا زيــ ــ ــهـ ــ الـ
بــنــســبــة 70.8  إنــتــاجــهــم 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ فــــي املــ
ســــــنــــــوي إلــــــــــى حـــــوالـــــي 
هذه  خــال  مليون   29.4
الــفــتــرة. وفــي عــام 2020، 
ــلـــغ إنــــتــــاج الــــبــــاد مــن  بـ
الـــثـــاجـــات والـــغـــســـاالت 
و80.4  مـــلـــيـــونـــًا   90.2
مــلــيــونــًا عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
املـــائـــة  فــــي   8.4 ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ
و3.9 في املائة عن 2019، 
إنتاج  في حني انخفض 
في   8.3 الــهــواء  مكيفات 
املائة على أساس سنوي 

إلى 210.6 مايني.

إيران تطبع النقود لتعويض عجز الموازنة
أكد محافظ البنك المركزي اإليراني، عبد الناصر همتي، 
تعرضه  رغم  الصمود  من  تمكن  إيران  اقتصاد  أن 
جائحة  وتداعيات  الشاملة  األميركية  للعقوبات 
بالتدرج  خروجه  إلى  مشيرًا  الجديد،  كورونا  فيروس 
للعام  والثالث  الثاني  الموسمين  في  الركود  حالة  من 
حتى  يوليو/تموز   21 من  الفترة  في  الماضي  اإليراني 
البنك  محافظ  وكشف   .2020 األول  ديسمبر/كانون   20
طباعة  على  عملت  اإليرانية  الحكومة  أن  المركزي، 
وقال  الماضيين.  العامين  خالل  الموازنة  لتأمين  النقود 
 ،2020 العام  مطلع  إيران  في  كورونا  تفشي  قبل  إنه 

كان االقتصاد اإليراني على أعتاب تسجيل نمو إيجابي.

400 ألف مستفيد من الحد األدنى لألجور في قطر
قال الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر 
لدى ألمانيا، إن قانون الحد األدنى لألجور سيصب بشكل 
مباشر في مصلحة أكثر من 400 ألف عامل وعائالتهم 
في الخارج، لتصبح دولة قطر بذلك الدولة األولى في 
لألجور،  تمييزي  غير  أدنى  حدًا  تطبق  التي  المنطقة 
العمل  لقوانين  التاريخية  اإلصالحات  سلسلة  إطار  في 
في الدولة. وأضاف: »لضمان التطبيق الصارم للقانون 
الجديد وضعت الحكومة آليات قانونية لتعزيز الكشف 
عن المخالفات، وفرض عقوبات فورية، وزيادة عدد 
على  القانون  نص  كما  المفاجئة،  التفتيشية  الزيارات 
تشكيل لجنة مختصة لضمان تطبيق القانون الجديد«.

السيطرة على تسرب نفطي في ليبيا
إن  أمس،  ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت 
أحد  قرب  نفطي  تسرب  على  سيطرت  طواقمها 
الحقول الواقعة شمالي البالد. وذكرت المؤسسة في 
»فيسبوك«،  بموقع  الرسمية  صفحتها  على  منشور 
التابعة  النقل  خطوط  أحد  في  وقع  التسرب  أن 
الفرق  »تمكنت  وأضافت:  النفطي.  الظهرة  لحقل 
تتأثر  ولم  التسرب«.  وإصالح  العمل  إتمام  من   الفنية 
المؤسسة؛  بحسب  الحقل،  في  اإلنتاجية  العمليات 
فيما لم تعلن عن أسباب التسرب. وحقل الظهرة، أحد 
نهاية  في  اكتشف  ليبيا،  في  النفطية  الحقول  أقدم 

خمسينات القرن الماضي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

أثبتت أزمة توقف املالحة في قناة 
السويس بسبب جنوح سفينة 

يابانية للعالم كله أن القناة ال 
تزال رقما صعبا في نقل التجارة 
الدولية، حيث ال تزال تنقل %12 
منها رغم املنافسة، و10% من 
إمدادات النفط، ونحو 30% من 

حركة سفن الحاويات يوميا، 
وأنه رغم الحديث عن مشروعات 

منافسة لقناة السويس سواء برية 
أو بحرية، إال أن الحادث األخير 

أكد مجددا أهمية القناة كأبرز ممر 
مائي عاملي، وأنها ال تزال األرخص 

في نقل السلع والبضائع وفي 
مقدمتها الطاقة من نفط وغاز 

ووقود، وأنه عقب وقوع الحادث 
الحالي ارتبك االقتصاد العاملي، 
خاصة أسواق النفط وسالسل 

الشحن التوريد وشركات التأمني.
لكن ماذا بعد انتهاء األزمة؟ 

ال أقصد هنا الفترة التالية للحادث 
مباشرة، وما يعقبها من مسارعة 

شركات عاملية إقامة دعاوى 
قضائية أمام املحاكم تقدر قيمتها 

بنحو3.1 مليارات دوالر لتغطية 
الخسائر التي تكبدها أصحاب 

البضائع وسفن شحن البضائع 
التي تأخرت بسبب أزمة املالحة 

الحالية في القناة، وال أقصد 
الصعاب التي ستواجهها املوانئ 
البحرية حيث من املتوقع حدوث 

اختناقات بها عقب معاودة تدفق 
سفن الشحن عبر القناة، وال 

الصعاب التي ستواجهها سالسل 
التوريد العاملية، بخاصة تجار 

التجزئة األوروبيون واألميركيون، 
لكن ما أقصده هنا هو هل 

سيبحث العالم عن وسيلة نقل 
أخرى تكون بديال لقناة السويس، 

أقصر طريق يربط بني الشرق 
والغرب، هل ستجدد األزمة الحالية 

الحديث عن املشروعات املنافسة 
للقناة؟

أمس جاءت اإلجابة عن السؤال 
األخير من طهران حيث دعا سفير 
إيران لدى موسكو، إلى تفعيل ممر 
»شمال – جنوب« الدولي بديال عن 

 إنه يختصر 
ً
قناة السويس، قائال

زمن وتكاليف الشحن الدولي 
بنسب كبيرة، ويجنب املالحة 
أزمات تعطل القناة. ويختصر 

الزمن حتى 20 يومًا والتكاليف 
حتى 30% وهو يعد خيارًا أفضل 
كبديل عن قناة السويس في مجال 

الترانزيت«.
لكن الحديث عن منافسة قناة 

السويس ليس بالسهولة، خاصة 
أن مشروعات بديلة تم طرحها ولم 

تر النور، ومثل هذه املشروعات 
في حاجة الستثمارات ضخمة 
تقدر بمليارات الدوالرات، كما 

تحتاج إلى سنوات للتنفيذ، كما 
أن املشروعات الحالية املنافسة 
لقناة السويس لم تشكل خطرا 
بعد عليها، سواء طريق الحرير 
الصيني أو توسعة قناة بنما، أو 

طريق رأس الرجاء الصالح، أو 
حتى املشروع الذي تتحدث عنه 

دولة االحتالل منذ سنوات وتجدد 
الحديث عنه مع تطبيع العالقات 

مع اإلمارات. قناة السويس ستظل 
لسنوات شريان النقل العاملي، ولن 

يستطع منافسوها إزاحتها عن 
موقعها في نقل التجارة الدولية 

بسهولة.

ما بعد أزمة قناة 
السويس

Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

F F

عدنان عبد الرزاق

صــــادق الــنــظــام الـــســـوري، مـــؤخـــرًا، عــلــى عقد 
الروسية  النفط لشركة »كابيتال«  تنقيب عن 
فــي ســوريــة. وبــهــذا االتــفــاق ســتــأخــذ الشركة 
ــا فــــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــقـــا حـــصـــريـ ــة حـ ــيــ الــــروســ
الــبــتــرول وتــنــمــيــتــه فـــي الــبــلــوك الــبــحــري رقــم 
1 بــاملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــســوريــة 
املــتــوســط، مقابل ســاحــل محافظة  البحر  فــي 
طــرطــوس حــتــى الــحــدود الــبــحــريــة الجنوبية 
كيلومترا   2250 بمساحة  اللبنانية  السورية 
مــربــعــا. وحــســب الــعــقــد الــــذي يــــراه مــراقــبــون 
السيطرة على مقدرات  لروسيا في  استمرارا 
ــا الــتــي  ــهـ ــونـ ــة الســـــتـــــرداد ديـ وثــــــــروات ســــوريــ
فــإن مدته تقسم  األســـد،  لنظام بشار  قدمتها 
إلى فترتني، األولى فترة االستكشاف ومدتها 
48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها 
36 شــهــرا إضــافــيــة، والــفــتــرة الــثــانــيــة، مرحلة 
للتمديد مدة  التنمية ومدتها 25 عاما قابلة 

خمس سنوات إضافية.
وحول تفاصيل العقد، قال الخبير االقتصادي 
»العربي الجديد«:  السوري سمير سعيفان، لـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــفــــاق  ــر الــــتــــوســــع فــــي اإلنــ ــبـ تـــســـعـــى لــيــبــيــا عـ
الــحــكــومــي بـــمـــوازنـــة مــقــتــرحــة تـــقـــدر بنحو 
دوالر(  مليار   21.5 )نحو  دينار  مليار   96.2
لتحسني املستوى املعيشي بعد سنوات من 
التنموية  املشاريع  في  واملساهمة  التقشف، 
للخروج من الركود االقتصادي. وفي املقابل 
طـــالـــب خـــبـــراء اقــتــصــاد بـــضـــرورة تخفيض 
اللجنة  املقترحة. وقــال عضو  املــوازنــة  حجم 
بالكور،  املنعم  عبد  الــنــواب،  بمجلس  املالية 
إن هناك  الجديد«  »العربي  لـ في تصريحات 

العقد،  ملــدة  بالنسبة  الــخــرق  توضيح  علينا 
ــــواد املــخــصــصــة لــذلــك فــيــه فــتــرة  إذ حــــددت املـ
االســتــكــشــاف بـــ6 ســنــوات للنفط و 8 سنوات 
ــدد الــتــي  لــلــغــاز، وهـــي مـــدة تــمــاثــل ضــعــفــي املــ
عـــادة، كما تحدد  العقود  فــي مثل هــذا  تمنح 
ــاج بــــــ25 ســنــة قــابــلــة لــلــتــمــديــد 5  ــتــ فـــتـــرة اإلنــ
سنوات بقرار املقاول أي 30 سنة، بينما هي 
التمديد  ويكون  سنة   20 املماثلة  العقود  في 

بقرار من الحكومة وليس املقاول.
وكـــــان عــقــد الــتــنــقــيــب بـــني الـــشـــركـــة الــروســيــة 
ــرم فــي شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان عــام  بــ

ُ
والــنــظــام أ

2020، وصادقت الحكومة عليه يوم 16 آذار/
العقد،  لنفقات  بالنسبة  أمــا  الــجــاري.  مـــارس 
الــتــزم  االتـــفـــاق،  أنـــه »حــســب  يضيف سعيفان 
املـــقـــاول بــإنــفــاق 13 مــلــيــون دوالر فــقــط خــال 
كامل فترة التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، 
وهــذا ال يزيد عــن 10% مــن املبلغ الــذي يجب 
أن يلتزم املقاول بإنفاقه، ففي الحقول البرية 
كـــان االلـــتـــزام بــاإلنــفــاق قــبــل 30 عـــام مـــن قبل 
املقاولني خال فترات للتنقيب ال يقل عن 15 
– 25 مليون، بينما اآلن أي عقد بحري يتطلب 
نــفــقــات أكـــبـــر بــكــثــيــر يــجــب أال تــقــل عـــن 100 

مــطــالــبــة بــتــخــفــيــض حــجــم املــــوازنــــة الــعــامــة 
ـــدمـــت 

ُ
ق ــة  ــ ــوازنـ ــ املـ أن  مــضــيــفــا   ،%15 بــنــســبــة 

بــعــجــالــة مــن قــبــل حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
بــشــأن كيفية صــرف  إلـــى تفاصيل  ونــحــتــاج 
األمـــــــوال. ورأى عــضــو الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
الــدولــة االســتــشــاري، علي السويح،  بمجلس 
»الــعــربــي  ــة عــشــوائــيــة، مــوضــحــا لـــ أن املـــوازنـ
الجديد« أنه ال توجد معايير يمكن االستناد 
إليها فــي صــرف األمـــوال. ودعــا إلــى ضــرورة 
ــا، ودعــم  الــتــركــيــز عــلــى مــلــف جــانــحــة كـــورونـ

الشبكة العامة للكهرباء.
ــال أســـتـــاذ االقــتــصــاد بــجــامــعــة مــصــراتــة،  وقــ
مختار اجديد، إن الحكومة أطلقت يدها في 
التوسع باإلنفاق العام دون قراءة املؤشرات 
لن  املرتفع  الصرف  إن سعر  إذ  االقتصادية، 
ينخفض خال العام الحالي، مما تسبب في 

زيادة معاناة املواطنني.
ويــعــتــمــد االقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي عـــلـــى الــقــطــاع 
الــنــفــطــي اعــتــمــاًدا كــلــًيــا فــي تسيير الــنــشــاط 
إذ تساهم صادراته بما ال يقل  االقتصادي، 
عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للباد، 
كــمــا أن إيـــراداتـــه تــســاهــم بتمويل مــا يــقــارب 

مليون دوالر. هذا يعني أن الشركة تريد إبرام 
العقد وانتظار تطور األوضاع في سورية«.

كما  النفط،  إنتاج  تقاسم  أن  ويؤكد سعيفان 
ورد في العقد باملواد 7.1 و7.2 و7.2.1 و7.5، 
النفط كحق  إنــتــاج  مــن   %12.5 بنسبة  يحدد 
الدولة، ويقوم املقاول باستامها وتسويقها 
لصالح الحكومة، ويــبــدو مــن ذلــك أن الــروس 
وقت  بأسرع  النظام  من  الــديــون  سيستردون 
مــمــكــن، إذ يــنــص الــعــقــد عــلــى اقــتــطــاع نسبة 
الخبير  سعيفان،  ويشير  اإلنــتــاج.  من  كبيرة 
األقـــرب للتحقق هو  الــوضــع  أن  إلــى  النفطي، 
إنتاج نفط أقل من 25 ألف برميل في اليوم، ألن 
املنطقة تتمتع بالغاز واحتمال وجود النفط 
فيها ضعيف، كما أن السعر األقــرب للمنطق 
هو أقل من 70 دوالر للبرميل. ويرى مراقبون 
ــر بــعــقــد شـــركـــة »كــابــيــتــال«  ــبـ أن املــشــكــلــة األكـ
الــروســيــة، كــان حــول تقاسم إنــتــاج الــغــاز، ألن 
احتمال اكتشاف الغاز أكثر من النفط في تلك 
املنطقة. وحسب بيانات رسمية، تراجع إنتاج 
سورية النفطي من نحو 400 ألف برميل، إلى 
نحو 30 ألف برميل في املناطق التي يسيطر 

عليها نظام بشار األسد.

90% مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات الــعــامــة، حسب 
بيانات رسمية. وحدد مجلس إدارة مصرف 
ليبيا املركزي سعر صرف موحدا جديدا في 
أنحاء الباد عند 4.48 دنانير للدوالر الواحد 
بدال من السعر القديم )1.4( دينار، بتخفيض 
املحلل  واستغرب   .%70 بنحو  العملة  قيمة 
املالي، سالم حميدان، املطالبة بتعديل سعر 
الصرف من جانب واحــد وبــدون تنسيق مع 

السياسات االقتصادية واملالية. 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  وأضـــاف 
الــبــاحــثــون بالقيم  االقــتــصــاد، يهتم  فــي علم 
االعتبار  فــي  نــأخــذ  حيث  الثابتة  الحقيقية 
الجارية  األســعــار  تعتبر  وال  التضخم  عامل 

أرقاما  تعطي  ألنها  مقارنة  أو  دراســـة  محل 
ــذا مـــا ينطبق  مــغــلــوطــة وغــيــر صــحــيــحــة وهــ
على امليزانية العامة. وقــال: إال أن االقتصاد 
الــلــيــبــي تـــجـــاوز فــيــه الـــديـــن الـــعـــام )املــحــلــي( 
الحدود املقبولة حيث وصل الدين العام إلى 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  أكثر من 200% من 

وبالتالي وقعنا في مأزق مالي.
ــلـــت الـــبـــاد  ــنــــوات مــــن الــــحــــرب، دخـ ــعـــد ســ وبـ
نالت  مؤقتة  بتعيني حكومة  مرحلة جديدة 

ثقة البرملان في 10 مارس/ آذار املاضي. 
وعلى صعيد توحيد املؤسسات الحكومية، 
مفتاح  الــعــام،  التخطيط  رئيس مجلس  قــال 
ــــات بــني  ــــسـ ــــؤسـ ــج املـ ـــ حـــــريـــــز، إن عـــمـــلـــيـــة دمــ
الحكومتني تسير بشكل طبيعي، وهناك ما 
يقرب مــن 145 مؤسسة مــوحــدة. وأشـــار إلى 
يقرب  الطرفني وحالًيا  تعاونا بني  أن هناك 
35 ملفا فــي هـــذا الــصــدد مــن االنــتــهــاء. ومــن 
بحكومة  الصناعة  وزارة  وكيل  أكــد  جانبه، 
»العربي  الوحدة الوطنية، فتحي الهاشمي، لـ
الجديد« أنه خال أسبوع، سيتم دمج وزارة 
والبيضاء  طرابلس  حكومتي  بني  الصناعة 

بشكل كامل، باإلضافة إلى وزارة االقتصاد.

مطالب بتخفيض موازنة ليبيا 15%عقد نفط مع روسيا يبّدد حقوق السوريين

فايزر تتوقع وصول 
مبيعات لقاحها إلى 15 

مليار دوالر خالل 2021

عواصم ـ العربي الجديد

لــــم يـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــاحــات 
املضادة لفيروس كورونا في العديد 
الــدول حــول العالم ومنها بلدان  من 
مهن  فــي  للعاملني  اخــتــيــاريــا  أمـــرا  خليجية، 
مــرتــبــطــة بــتــعــامــات مــبــاشــرة مـــع الــجــمــهــور، 
فـــاألمـــر أضـــحـــى إلـــزامـــيـــا، لــتــصــبــح الــوظــائــف 
مــرهــونــة بــالــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم، وربــمــا 
ــفــــني إلــــــى املـــســـافـــريـــن  يـــتـــخـــطـــى األمــــــــر املــــوظــ

واملتسوقني وحتى رواد املقاهي.
العاملية مؤخرًا  الــشــركــات  مــن  العديد  وبـــدأت 
ــفـــة«  ــيـ لــــقــــاح ال وظـ اتـــــبـــــاع ســــيــــاســــة »ال  فـــــي 
ــــدد، كـــمـــا أعـــربـــت  ــــجـ ــع الـــعـــامـــلـــني الـ خـــاصـــة مــ
شــركــات طــيــران عــن جعل اللقاح أمــرًا إلزاميا 
يــطــاول األمــر  بــأن  للموظفني، وســط توقعات 
أيضا قريبا، ال سيما في ظل تسابق  الركاب 
ــة نــحــو إصــــدار  ــ ــيـ ــ الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول األوروبـ
اللقاح.  »جــواز سفر أخضر« للحاصلني على 
التنفيذيني  الــرؤســاء  أبــدى بعض  البداية  في 
فــي شــركــات عــاملــيــة وبــنــوك اســتــثــمــار وحتى 
ساسل تجارية، حرصهم الشديد على تلقي 
مــوظــفــيــهــم الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
مــن خــال حــوافــز عــدة منها مــزايــا نقدية. في 
الواليات املتحدة، يمنح تاجر التجزئة »ليدل« 
الـــلـــقـــاح،  تــلــقــي  مـــقـــابـــل  دوالر   200 مــوظــفــيــه 
»ألـــدي« و»دوالر جنرال«  مــن  كــل  بينما يقدم 
و»تريدر جوز« ساعات إضافية من األجر لكل 
جــرعــة مــن الــلــقــاح. كــمــا تــقــدم خــدمــة توصيل 
كـــارت« حافزًا  »إنــســتــا  اإلنــتــرنــت  البقالة عبر 
واملتعاقدين.  للعاملني  دوالرًا   25 قــدره  ماليا 
و»دانــون«  »شوباني«  الزبادي  ُصناع  ويقدم 
إجــــازة مــدفــوعــة األجــــر تــصــل إلـــى 6 ســاعــات. 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة »دانــــــون« الــفــرنــســيــة أنــهــا 
ستغطي تكلفة التلقيح في الدول التي ال تقدم 
من  العديد  ويعتبر  مجانا.  اللقاح  ملواطنيها 
املديرين التنفيذيني أنفسهم قادة املعركة ضد 
الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 2.6 مليون 
مــشــاعــر مناهضة  أي  شــخــص، ويـــعـــارضـــون 
دول  فــي  كبير  بشكل  تــــزداد  والــتــي  للتلقيح، 

مثل الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا.
ــن الـــعـــام  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ ــر األخــ ــ ــهـ ــ وعــــلــــى عـــكـــس األشـ
فــي نقص  أن املشكلة تكمن  املــاضــي، ال يبدو 
اللقاح، وإنما في عزوف الكثيرين عن تلقيه، 
األمر الذي يقلق الكثير من الشركات العاملية 
في مختلف املجاالت التي تضررت كثيرا من 
فضا  عنه،  الناجمة  والقيود  الــوبــاء  انتشار 
عــن ضــخ العديد مــن شــركــات األدويـــة الكبرى 
مليارات الدوالرات في تطوير لقاحات، وبدأت 
في إنتاج كميات منها وترغب في تسويقها 
أربــاح توصف  أنفقته وتحقيق  الســتــرداد ما 

بالخيالية.
الــعــالــم  فــــي  أعـــطـــت 107 دول ومـــنـــاطـــق  فـــقـــد 
لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة فقط من 
بحسب  كورونا،  لفيروس  املضادة  اللقاحات 
حصيلة أعــدتــهــا وكــالــة فــرانــس بـــرس، نهاية 
فبراير/ شباط املاضي، استنادا إلى مصادر 
التطعيم  عــمــلــيــات  مـــن  وتـــّمـــت %45  رســمــيــة. 
فــي دول مــجــمــوعــة الــســبــع الــغــنــيــة )الـــواليـــات 
وفرنسا  وأملــانــيــا  وبريطانيا  وكــنــدا  املــتــحــدة 
التي يمثل  الـــدول  وإيطاليا والــيــابــان(، وهــي 

سكانها 10% فقط من سكان العالم.
لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقال جيمي ديمون، 
االستثمار األمــيــركــي »جــي بــي مــورغــان« في 
مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في وقت سابق 

مــن مـــارس/ آذار الــجــاري: »أعــتــقــد أن مــا نود 
اتباعه هو ثقافة الثواب والعقاب، فنحن نريد 
أن يــحــصــل الـــنـــاس عــلــى الــلــقــاح، ونــعــتــقــد أن 

الحصول عليه أفضل بكثير من تجنبه«.
وأوضح ديمون أن »جي بي مورغان لن يجعل 
التلقيح إلزاميا في الوقت الراهن نظرًا لبعض 
الــشــواغــل الــقــانــونــيــة، لــكــن شـــركـــات الــطــيــران 

والشركات الفندقية قد تحاول القيام بذلك«.
وتــخــتــلــف مــشــروعــيــة الــشــركــات الــتــي تطالب 
عــمــاءهــا وعــمــالــهــا بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 
مــن بــلــد إلـــى آخــــر، فــفــي الــعــديــد مــن الــواليــات 
العمالة  تسريح  العمل  لــرب  يمكن  األميركية، 
ــــذي يــمــكــن أن يــكــون  ألي ســبــب قـــانـــونـــي، والــ

رفض االمتثال الستراتيجية اللقاح.
وحــتــى اآلن، تــشــتــرط نــســبــة تــقــل عــن 1% من 
كافة  املتحدة حصول  الــواليــات  في  الشركات 
الــعــامــلــني عــلــى لــقــاح كـــورونـــا، بينما تخطط 
اللقاح  على  للحصول  الشركات  من  فقط   %6
ــره بــالــفــعــل، وفـــقـــا ملــســح أجــرتــه  ــوفـ بــمــجــرد تـ
في مجال  العاملة  منديلسون«  »ليتلر  شركة 

قضايا العمل والتوظيف.
الــدول التي تتميز بتقديم حماية أقوى  وفــي 
لــلــعــمــالــة، يــتــجــنــب املـــســـؤولـــون الـــتـــحـــدث في 
األمر. فقد قالت الحكومة البريطانية إن األمر 
لتحديد سياسات تحصني  للشركات  متروك 
قواها العاملة، لكن أولئك الذين يصرون على 

التطعيم سيكون لديهم طابع تمييزي.
ــتــــار الــــعــــديــــد مـــــن املــــديــــريــــن  وعــــــــــادة مـــــا يــــخــ
التنفيذيني اإلقناع على اإللــزام، حرصا منهم 
عــلــى عـــدم االنـــجـــرار إلـــى مــنــازعــات قضائية. 
للتلقيح  دعوتهم  فعالية  ستكون  وبالتأكيد 
حاسمة في إعادة فتح االقتصاد العاملي، بما 
في ذلك مكاتب العمل التي يعمل بها مايني 
مع  املباشر  التواصل  من  قليل  العمال وســط 

العماء.
وقـــال آالن جـــوب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
»يــونــيــلــيــفــر«، وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة بلومبيرغ 
يوقع  إنــه  املاضي  األسبوع  نهاية  األميركية، 
رســـائـــل أســبــوعــيــة ملــوظــفــي شـــركـــتـــه، الــبــالــغ 
التطعيم متى  ألــفــا، لحثهم على  عــددهــم 150 
الشركة  أنــه دعــا طبيب  كــان ذلــك ممكنا. كما 
في  اللقاح  على  للحصول  املوظفني  لتشجيع 
ــعــقــد مرتني 

ُ
االجــتــمــاعــات االفــتــراضــيــة الــتــي ت

شهريا ويشارك فيها نحو 14 ألف عامل. وفي 
التنفيذيني  الرؤساء  بدأ بعض  الوقت نفسه، 
اتـــبـــاع فــكــرة الــــقــــدوة. إذ قــــال مــــارك شــنــايــدر، 

إذا  إنــه  »نــســتــلــه«،  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
كــان الــلــقــاح متاحا لــه حــالــيــا، »فــســوف أتلقى 
التطعيم أمام جميع موظفينا ألكون نموذجا 
ُيحتذى به«. لكن شركات أخرى تتخذ موقفا 
أكثر تشددًا. فعلى سبيل املثال تخطط شركة 
»بيمليكو بامبرز« البريطانية التباع سياسة 
الــجــدد. كما  العاملني  »ال لقاح ال وظيفة« مع 
أعــربــت شــركــة الــطــيــران األمــيــركــيــة »يونايتد 
إيــراليــنــز« عــن رغبتها فــي جــعــل الــلــقــاح أمــرًا 
املــخــاوف.  أمــر يثير  إلــزامــيــا للموظفني، وهــو 
إنفستمنتس«، وهــي  »أوســــم  وتــعــتــزم شــركــة 
شركة إسرائيلية تابعة لشركة »نستله«، منع 
تعافيهم  أو  تلقيحهم  يتم  لم  الذين  املوظفني 
من »كوفيد-19« من الدخول إلى مقر العمل ما 
لم يخضعوا الختبار الفيروس كل ثاثة أيام.

كــمــا طــلــبــت الـــشـــركـــات، بــمــا فـــي ذلــــك »تــشــيــك 
و»موبيلي«  تكنولوجيز«  سوفتوير  بوينت 
الرافضني  العمال  من  »إنتل«،  لشركة  التابعة 
الحصول على اللقاح البقاء في املنزل أو تقديم 

نتائج سلبية الختبارات حديثة لكورونا.
وتــتــخــذ الــعــديــد مــن شــركــات الــطــيــران موقفا 
قال سكوت كيربي،  فقد  القدر.  مشددًا بنفس 
الرئيس التنفيذي لشركة »يونايتد إيرالينز«، 
إلــزامــيــا ملوظفي  أمــرًا  التلقيح  إنــه يريد جعل 

الشركة البالغ عددهم 60 ألف عامل.
ــر إلـــى املــســافــريــن  ــن املــتــوقــع أن يــمــتــد األمــ ومـ
أنــفــســهــم فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، ويــصــل التمييز 
لــيــس فــقــط بـــني املــســافــريــن وإنـــمـــا حــتــى بني 

اللقاحات التي يجري الحصول عليها.
ــفـــوضـــة األوروبـــــيـــــة لــلــشــؤون  فـــقـــد أعـــلـــنـــت املـ
أن »جواز  الجاري،  الشهر  الداخلية منتصف 
ــذي يــعــتــزم  ــ الــســفــر األخــــضــــر« اإللـــكـــتـــرونـــي الـ
ــه لـــبـــيـــان وضـــع  ــ ــاقـ ــ ــاد األوروبــــــــــــي إطـ ــ ــحــ ــ االتــ
االشـــخـــاص الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاحــات املــضــادة 
لكورونا، سيأخذ فقط في االعتبار اللقاحات 

املرخصة من قبل وكالة األدوية األوروبية.
واعــتــمــدت الــوكــالــة حــتــى اآلن أربــعــة لقاحات 

ــا، هــــي »فــــايــــزر/ ــ ــــورونــ مــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــ
بــيــونــتــيــك« و»مــــوديــــرنــــا« و»أســتــرازيــنــيــكــا« 
ــر  ــهـ و»جــــــونــــــســــــون آنــــــــد جــــــونــــــســــــون«. وتـــظـ
الثاني  أوردتها وكالة رويترز في  إحصاءات 
أن  الـــــجـــــاري،  آذار  مــــــــارس/  ــن  مــ ــريـــن  ــعـــشـ والـ
إصـــابـــات كـــورونـــا الــعــاملــيــة تــتــجــاوز 123.34 

مليونا والوفيات 2.8 مليون.
السياحة  على  املعتمدة  الـــدول  بعض  وتــريــد 
فــــي دخـــلـــهـــا وأنــشــطــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، مــثــل 
الــيــونــان وقــبــرص اســتــخــدامــه للتخلص من 
 أملــانــيــا 

ّ
الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة عــلــى الـــســـفـــر. لـــكـــن

وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذرا، إذ تحاذران 
من إمكانية تحّوله إلى أداة للتمييز.

وخــرجــت مــبــادرات إلــزامــيــة الــلــقــاح عــن نطاق 
الدول األوربية والواليات املتحدة، لتصل إلى 
أيضا،  السياحة  على  معتمدة  آســيــويــة  دول 
ــانـــت مــــن تـــداعـــيـــات  ــتـــى دول خــلــيــجــيــة عـ وحـ
الــجــائــحــة. فــقــد وضــعــت الــســلــطــات الصحية 
فــي الــكــويــت شــرطــا الســتــمــرار عــمــل املــطــاعــم، 
حــيــث أكـــد وزيـــر الــصــحــة بــاســل الــصــبــاح، في 
ــاري، أنــه  ــجــ وقــــت ســـابـــق مـــن مــــــارس/ آذار الــ
سيتم إغــاق أي مطعم لم يتلق العاملني فيه 
اللقاح بعد عطلة عيد الفطر املبارك )منتصف 
مايو/ أيــار(. لكن هناك من يرى أن هذا األمر 
صــعــب الــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، حــيــث لم 
يتلق سوى نحو 260 ألف شخص فقط اللقاح 
فــي الـــدولـــة، حــيــث شــهــدت عــمــلــيــات التطعيم 
تباطؤًا في ظل مخاوف متداولة بشأن األثار 

الجانبية للقاحات.
وقال عبدالصمد الجيماز، مدير عام مؤسسة 
لسلسلة  املالكة  املؤسسات  اكبر  إحــدى  طيبة 
مــطــاعــم طــيــبــة بــالــكــويــت فـــي تــصــريــح خــاص  
ــزام  ــه مـــن الــصــعــب إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
اللقاح  على  بالحصول  املطاعم  في  العاملني 
خال املهلة التي تحدث عنها وزيــر الصحة، 
مشيرا إلى أن عدد العاملني في القطاع يقدر 
أشــهــر  لـــعـــدة  ــعـــشـــرات اآلالف ويـــحـــتـــاجـــون  بـ
للحصول على الجرعة األولى فقط من اللقاح.

املطاعم،  فــي  العاملني  األمــر على  وال يتقصر 
أيضا  السينما  دور  دخـــول  سيصبح  وإنــمــا 
مرهون بتلقي لقاح كورونا، اعتبارًا من بداية 

عطلة عيد الفطر وفق وزير الصحة.
البلدية  الشؤون  أقرت وزارة  السعودية،  وفي 
ــل إعــــام  ــائــ ــان، وفـــــق وســ ــ ــكــ ــ ــة واإلســ ــرويــ ــقــ والــ
مــحــلــيــة، اشـــتـــراط تــحــصــني جــمــيــع الــعــامــلــني 

األطعمة،  بيع  ومنافذ  واملــقــاهــي،  املطاعم  فــي 
إضـــافـــة إلــــى الــعــامــلــني فـــي مـــحـــات الــحــاقــة 
الــرجــالــيــة وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل الــنــســائــيــة، 
يبدأ سريان  أن  كــورونــا، على  بلقاح فيروس 
الــعــمــل بــهــذا الـــقـــرار، اعــتــبــارًا مــن الــيــوم األول 
الــفــطــر. ويــتــوقــع محللون اتــســاع دائــرة  لعيد 
املــهــن املــلــزمــة بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات في 

دول خليجية أخرى.
إلى أمر  اللقاحات  ومع تحول الحصول على 
إلزامي وليس اختياريا في العديد من الدول 
األدويــة  فــإن خطوات شركات  الغنية،  خاصة 
ــاح تــبــدو يــســيــرة، كــمــا أن هــنــاك  ــ لــجــنــي األربــ
مــســتــفــيــديــن آخـــريـــن بــيــنــهــم شـــركـــات الــنــفــط 
املاضي  الــعــام  مــدار  على  عانت  التي  العاملية 
مـــن تـــهـــاوي أســـعـــار الـــخـــام فـــي ظـــل الــجــمــود 
والشركات  الحكومات  وتعهدت  االقتصادي. 
مليارات  بــشــراء  بالفعل  الجنسيات  مــتــعــددة 
الجرعات وفقا لألسعار التي حددتها شركات 
األدويـــــة وعــلــى مـــدى األشــهــر الــقــلــيــلــة املقبلة 
ســتــكــون الـــشـــركـــات مــنــشــغــلــة بـــالـــوفـــاء بــهــذه 

الطلبات بأسرع ما يمكن.
وأعلنت شركة فايزر األميركية مطلع مارس/ 
قــيــمــة  تـــصـــل  أن  تـــتـــوقـــع  ــا  ــهـ أنـ ــاري،  ــ ــــجـ الـ آذار 
مــبــيــعــات لــقــاحــهــا املــضــاد لــفــيــروس كــورونــا، 
الذي طورته باالشتراك مع بيونتيك األملانية، 
إلى 15 مليار دوالر خال 2021، على أن ترتفع 

أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود الستخدامه.
البريطانية،  أسترازينيكا  شركة  كشفت  كما 
بلغت  أربــاحــا صافية  فــي 2020  أنها سجلت 
الضعف  عــن  مــا يزيد  أي  3.2 مليارات دوالر، 
ــــوي. وســـجـــلـــت املـــبـــيـــعـــات  ــنـ ــ عـــلـــى أســــــــاس سـ
مليار   26.6 لتبلغ   %9 نسبته  بلغت  ارتفاعا 
بالعقاقير  مــدفــوعــة  ــد،  واحــ عـــام  دوالر خـــال 
ضد  منتجات  على  الكبير  والطلب  الــجــديــدة 

االضطرابات الناتجة عن الفيروس.
ومــع تــزايــد وتــيــرة التطعيمات ضــد كــورونــا، 
يشهد الطلب على الوقود ارتفاعا ومن ضمنه 
وقود الطائرات خاصة في الواليات املتحدة، 
التطعيم  تلقوا  الذين  األميركيون  يستعد  إذ 
ــــددًا لـــقـــضـــاء اإلجـــــــــازات  ــــجـ حـــديـــثـــا لـــلـــســـفـــر مـ
ــدوث  ــات عـــلـــى حــ ــامــ الـــصـــيـــفـــيـــة. وتـــنـــتـــشـــر عــ
العالم.  أماكن أخــرى من  اقتصادي في  تعاف 
فقد ارتــفــع اإلنــتــاج الصناعي فــي الــصــني في 
انتعاشها  يؤكد  مما   ،2021 مــن  شهرين  أول 

االقتصادي السريع.

اللقاح يحكم قبضته عالميًا: التـطعيم شرط للتوظيف والسفر

مالمحه  ترتسم  جديد،  اقتصادي  عالم 
الجديد،  كورونا  فيروس  جائحة  بفعل 
الوباء،  درء  بوابة  عبر  المرة  هذه  ولكن 

أقل  على  البشر  ماليين  مئات  مصير  ليصبح 
اللقاحات  على  بالحصول  مرهون   تقدير 
بوابة  ستكون  والتي  لكورونا،  المضادة 

والسفر  التوظيف  نحو  إلزامية   مرورو 
العديد  في  والترفيه  التسوق  وحتى 
عالمية  شركات  تقود  حيث  البلدان،  من 

الوباء،  مواجهة  قبيل  من  التوجه   هذا 
بينما هناك رابحون حتمًا من توسيع نطاق 

اللقاحات

تقدم في عمليات 
دمج المؤسسات المالية 

واالقتصادية

مؤشرات
األسواق

قطر
بورصة قطر  اختتمت 
األحــد،  أمــس  تعامالت 
عـــلـــى ارتــــــفــــــاع، بـــدعـــم 
تراجع  قطاعات، وســط   3 نمو 
ــع املــؤشــر  ــفــ ــداوالت. وارتــ ــتــ ــ ــال بــ
ليصل   %0.23 بــنــســبــة  الـــعـــام 
رابحًا   ،10191.56 النقطة  إلــى 
مــســتــوى  ــــن  عـ نـــقـــطـــة   23.29
الــخــمــيــس املـــاضـــي. وتــراجــعــت 
أمــــــس، إذ ســجــلــت  الـــــتـــــداوالت 
ريال،  مليون   366.24 السيولة 
ريـــال  مــلــيــون   453.52 مــقــابــل 
ــــك بــلــغــت  يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، كــــذل
الكميات 222.86 مليون سهم، 
علمًا بأنها كانت تبلغ 274.75 
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
ــة. ودعــــــم الـــتـــعـــامـــالت  ــقـ ــابـ الـــسـ
ارتفاع 3 قطاعات على رأسها 
الــــعــــقــــارات، وتـــلـــيـــه الــصــنــاعــة، 
ــعــــت  ــراجــ والــــــنــــــقــــــل، بــــيــــنــــمــــا تــ
قــطــاعــات الــبــضــائــع، والــتــأمــن، 
ــوك  ــنــ ــبــ ــ ــم ال ــ ــ واالتـــــــــــصـــــــــــاالت، ثـ
ــات املــــالــــيــــة. وصـــعـــد  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
 ،%1.25 ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ مــــؤشــــر 
لــنــمــو 3 أســـهـــم بــالــقــطــاع على 
القائمة  متصدر  إزدان  رأسها 
الخضراء بـ5.67%. كذلك تقدم 
سهم إزدان نشاط التداول على 
املــســتــويــات كـــافـــة بــحــجــم بلغ 
وسيولة  ســهــم،  مليون   33.79

بقيمة 53.90 مليون ريال.

مصر
قــــــــــــــــّررت الــــــبــــــورصــــــة 
املصرية إيقاف التداول 
ملـــدة  عـــلـــى 39 ســهــمــًا 
لتجاوزها نسبة 5  10 دقائق، 
خالل  وهبوطًا  صعودًا  باملائة 
تعامالت،  أمــس. خــالل  جلسة 
ــة إيـــقـــاف كل  ــبـــورصـ قـــــررت الـ
لتطوير صناعة  املــصــريــة  مــن 
 - ســالب مصر(  )ليفت  البناء 
املنصورة   - للمحابس  العربية 
أطــلــس لالستثمار   - لــلــدواجــن 
اسيك   - الغذائية  والــصــنــاعــات 
التوفيق   - اســكــوم   - للتعدين 
أيـــــة. الـــتـــمـــويـــلـــي -  ــيـــر  ــتـــأجـ ــلـ لـ
تــي.لــيــس - الـــعـــبـــوات الــطــبــيــة - 
الشرقية الوطنية لألمن الغذائي 
ــال  ــمـ لـــألعـ ــنــــصــــر  ــ ال ــة  ــ ــــركـ - شـ
لالستثمار  الــعــاملــيــة   - املــدنــيــة 
والتنمية - سبأ الدولية لألدوية 
والصناعات الكيماوية - أصول 
األوراق  فــي  للوساطة   .E.S.B
املالية. كذلك قررت وقف تداول 
وارتفع  أخــرى.  أسهم شركات 
إيجي إكس 30، بنحو  مؤشر 
 10878 عند مستوى   %0.07
نقطة، وصعد إيجي إكس 70.

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
األحد،  أمس  تعامالت، 
عــلــى تــراجــع جــمــاعــي؛ 
مع  7 قطاعات،  بضغط هبوط 

نمو بالتداوالت.
وتـــــــــراجـــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
الرئيسي بنسبة 0.24%، كذلك 
انخفض املؤشران العام واألول 
على  و%0.17   %0.19 بنسبة 
الــتــوالــي، وذلـــك عــن مستويات 
ــيــــس املـــــــاضـــــــي. ونـــمـــت  ــمــ ــــخــ ال
أمــــــس، إذ ســجــلــت  الـــــتـــــداوالت 
دينار،  مليون   29.26 السيولة 
ديــنــار  مــلــيــون   29.24 مــقــابــل 
الكميات  وبلغت  الخميس،  يوم 
علمًا  ســـهـــم،  مــلــيــون   186.52
 166.98 تـــبـــلـــغ  ــانــــت  كــ ــا  ــهـ ــأنـ بـ
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
ــهــــدت الــجــلــســة  الـــســـابـــقـــة. وشــ
تراجع 7 قطاعات على رأسها 
بينما   ،%1.30 بنسبة  التأمن 
ــفــــع 3 قـــطـــاعـــات تــتــقــدمــهــا  ارتــ
ــة، بــيــنــمــا  ــيــ ــحــ ــــصــ الـــــرعـــــايـــــة ال
وتصّدر  قطاعات.   3 استقرت 
ســهــم كــفــيــك الــقــائــمــة الــحــمــراء 
بــيــنــمــا   ،%10.71 بـــنـــســـبـــة 
تصّدر سهم العيد االرتفاعات 
بنسبة 11.88%. وحول أنشط 
املرتفع  أرزان  تــصــّدر  األســهــم، 
 22.91 بنحو  الكميات   %3.02
مــلــيــون ســـهـــم، بــيــنــمــا تــصــدر 
السيولة   %0.13 املرتفع  بيتك 

بقيمة 2.93 مليون دينار.

حذر مراقبون من إطالق 
الحكومة الليبية يدها 

في التوسع باإلنفاق 
العام دون قراءة متأنية 

للمؤشرات االقتصادية

متفرقات اقتصادية

زيادة األطماع األجنبية في النفط السوري )فرانس برس(

)Getty( مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك حيث يتزايد السفر بعد اللقاحات

حملة تطعيم متنقلة في فرنسا )فرانس برس(

الغالف

أعلنت المفوضة األوروبية للشؤون الداخلية منتصف مارس/ آذار الجاري، أن 
»جواز السفر األخضر« اإللكتروني الذي يعتزم االتحاد األوروبي إطالقه لبيان 
وضع األشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في 
واعتمدت  األوروبية.  األدوية  وكالة  قبل  من  المرخصة  اللقاحات  االعتبار 
»فايزر/ هي  كورونا،  لفيروس  مضادة  لقاحات  أربعة  اآلن  حتى  الوكالة 
وتريد  جونسون«.  آند  و»جونسون  و»أسترازينيكا«  و»موديرنا«  بيونتيك« 
بعض الدول المعتمدة على السياحة في دخلها وأنشطتها االقتصادية، 
استخدام هذا الجواز  للتخلص من القيود الصارمة على السفر، رغم تحذير 

بعضهم من إمكانية تحّوله إلى أداة للتمييز.

السفر للحاصلين على اللقاحات المعتمدة

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة
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القاهرة، لندن ـ العربي الجديد

في  املحاكم  أن تشهد  املتوقع  مــن 
ــم مــراكــز  لـــنـــدن، الـــتـــي تــعــد مـــن أهــ
الـــتـــأمـــن الـــعـــاملـــيـــة، خــــال الــربــيــع 
املــقــبــل مــجــمــوعــة مـــن الــــدعــــاوى الــقــانــونــيــة 
املــرفــوعــة مــن قبل أصــحــاب السفن املتكدسة 
ــر الـــغـــربـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــويـــــس، واملـ ــــسـ فـــــي قــــنــــاة الـ
ــات الــبــضــائــع املــشــحــونــة عــلــى ظهر  ــركــ وشــ
السفينة اليابانية »إيفرغيفن« الجانحة منذ 
يوم الثاثاء املاضي وسببت أزمة ماحة في 
القناة. وقدرت تقارير غربية أن تبلغ الدعاوى 
اليابانية  السفينة  مــالــك  ســتــرفــع ضــد  الــتــي 
دوالر،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  3.1 نـــحـــو  »إيـــفـــرغـــيـــفـــن« 
لــتــغــطــيــة الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدهــا أصــحــاب 
البضائع وسفن شحن البضائع التي تأخرت 

بسبب إغاق الحادث لقناة السويس. وحتى 
اآلن من غير املعروف متى سيتم فتح القناة، 
وســـط الــصــعــوبــات الــتــي تــجــدهــا الــســلــطــات 

املــصــريــة فــي الــتــعــامــل مــع جــنــوح السفينة. 
القلق العاملي مــن تداعيات  إلــى  وفــي إشـــارة 
التجارة  انسياب  على  السويس  قناة  إغــاق 
»فاينانشيال  بصحيفة  تقرير  ذكــر  العاملية، 
ــز« أن الـــبـــيـــت األبـــــيـــــض عــــــرض عــلــى  ــمــ ــايــ تــ
الحكومة املــصــريــة املــســاعــدة فــي ايــجــاد حل 
لجنوح السفينة اليابانية وفتح املمر املائي 
املهم في العالم. وتوقعت الصحيفة أن تلجأ 
الشحنة  تفريغ  إلــى  السويس  قناة  سلطات 
أواًل ثم جرها، بعد فشل التعامل معها وعلى 
ظــهــرهــا الــحــمــولــة الــضــخــمــة مـــن الــبــضــائــع. 
ـــاوى قــانــونــيــة من  ومـــن املــتــوقــع أن تــرفــع دعـ
قبل نحو 321 سفينة متكدسة على جانبي 
ــادث جـــنـــوح الــســفــيــنــة  ــ ــــوع حـ الــقــنــاة مــنــذ وقـ
اليابانية. وتضاف إلى هذه الدعاوى دعاوى 
قــضــائــيــة أخــــرى مــتــوقــعــة مــن قــبــل الــشــركــات 
واملـــتـــاجـــر الـــتـــي لـــديـــهـــا بـــضـــائـــع مــشــحــونــة 
فـــي ســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن«، والــســفــن األخـــرى 
السفينة  وأدى جنوح  القناة.  أمــام  املتكدسة 
إلى تعطيل بعض املصانع التي كانت تنتظر 
وصـــول بعض قطع الــغــيــار مــن الــصــن، كما 
التي كانت تنتظر  أضــر باملتاجر األوروبــيــة 
دول  مــن  املشحونة  البضائع  بعض  وصـــول 
لتلبية طلبيات موسم  آســيــا  جــنــوب شــرقــي 
الربيع الــذي بــات على األبـــواب. مــن جانبها 

فاتورة أزمة 
قناة السويس

السفينة 
»إيفرغيفن« كما 
تشاهد من قرية 
بالقرب من قناة 
)Getty( السويس

قدرت تقاريرأميركية حجم دعاوى التعويضات المتوقعة ضد شركة 
»شويي كيسان كايشا ليمتد« اليابانية المالكة لـ »إيفرغيفن« بنحو 3.1 

مليارات دوالر

مصر تخسر 14 مليون 
دوالر يوميًا من إغالق 

القناة بسبب الحادثة

اإلغالق حّول مدينة 
البندقية العريقة إلى 

مدينة أشباح

قناة السويس 
تعلن عن منح تخفيضات 

للسفن العالقة

دعاوى من 
المتضررين ضد 
»إيفرغيفن« 
بـ3.1 مليارات 

دوالر

)Getty( ميدان ايبيزا التاريخي خال من السياح عدا القليل)Getty( متجر إيكيا بمدينة كراكاو في بولندا

املتواصل  النزف  اإليطالي  االقتصاد  يواصل 
من عمليات اإلغاق والكساد السياحي خال 
هـــذا الــعــام، لــتــضــاف إلـــى الــخــســائــر الضخمة 
الــتــي تــكــبــدتــهــا الــســيــاحــة فــي الــعــام املــاضــي. 
ــتـــصـــاد  ــانـــي االقـ ــبـــل الـــجـــائـــحـــة، يـــعـ ــتــــى قـ وحــ
اإليطالي من أزمات الديون واملصارف وهروب 
املستثمرين، لتضاف إليه أزمة السياحة بعد 

اإلغاق الذي بدأ خال الشهر الجاري.
وحسب تقرير بوكالة فرانس برس، استحالت 
أنحاء  مــن  للسياح  الــجــاذبــة  البندقية  مدينة 
إلــى مدينة أشــبــاح، فيما  إلــى إيطاليا،  العالم 
بــاتــت مــديــنــة »بــورتــوفــيــنــو« مــلــتــقــى الطبقة 
املخملية على ساحل ليغوريا اإليطالي مقفرة، 
وكــذلــك منتجع »فــاريــنــا« عــلــى ضــفــة بحيرة 
كومو بإيطاليا. فالسياحة في إيطاليا خامس 
وجهة عاملية تدفع الثمن غاليًا بسبب جائحة 
كورونا. وتراجع عدد السياح في إيطاليا في 
الــعــام املــاضــي 2020 إلـــى 25.53 مــلــيــون زائــر 
عام  فــي  مليونًا   65.02 بنحو  مقارنة  أجنبي 
2019، أي تراجع بنسبة فاقت 60%. وانهارت 
الدولية  بالسياحة  املرتبطة  الــعــائــدات  كذلك 
بالنسبة نفسها، إذ تراجعت إلى 17.45 مليار 
بــعــائــدات بلغت 26.85 مليارًا  مــقــارنــة  يـــورو، 
لهذا القطاع فــي عــام 2019، وذلــك وفــق أرقــام 

جمعها مصرف إيطاليا املركزي.
ــيــــس االتـــــحـــــاد اإليــــطــــالــــي لـــغـــرف  ــــول رئــ ــقـ ــ ويـ
الــتــجــارة، كــارلــو سانغالي: »الــوضــع مأسوي 
الجهود إلنعاش قطاع  بــذل كل  ، ويجب 

ً
فعا

بــهــذه الــحــيــويــة فــي الـــبـــاد«. وتــواجــه حــوالــى 

قال متحدث باسم شركة املفروشات املنزلية 
ــرور الــســفــن فـــي قــنــاة  ــ »إيـــكـــيـــا« إن تــعــلــيــق مـ
الـــســـويـــس تـــســـبـــب بــــاضــــطــــرابــــات لــســلــســلــة 
تــوريــد الــشــركــة. وأكـــد املــتــحــدث بــاســم شركة 
وجــود  العماقة  السويدية  بالتجزئة  البيع 
حاويات بها منتجات إيكيا على منت السفن 
املــســار نحو  املـــرور واستئناف  الــتــي تنتظر 

الوجهات عبر قناة السويس. 
وأوضح املتحدث في حديث مع قناة »سي أن 
أن« أن الحاويات اململوءة بمنتجات »إيكيا« 
السويس  قــنــاة  فــي  العالقة  السفن  مــنت  على 
يمكن أن »تخلق قيودًا على سلسلة التوريد 
كما  التأخيرات.  استمرت  إذا  بنا«،  الخاصة 
أضاف املتحدث: »كما هو الحال مع أي حالة 
أخرى تتعطل فيها سلسلة التوريد بطريقة 
ــا، ســنــنــظــر فــــي جــمــيــع خــــيــــارات الـــتـــوريـــد  ــ مـ

املتاحة لتأمن توافر منتجاتنا«.
ــان رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، أســامــة  وكــ
ربـــيـــع، قــــال، أمـــس األحـــــد، إن الــهــيــئــة تبحث 

إعـــطـــاء الــســفــن املـــتـــضـــررة مـــن عــرقــلــة حــركــة 
املــــاحــــة فــــي الـــقـــنـــاة بـــعـــض الــتــخــفــيــضــات. 
»بنفكر  تلفزيونية،  في تصريحات  وأضــاف 
ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات 
األخــــرى بــعــد مــا نخلص مــوضــوع السفينة 
الــعــالــقــة«. وأوضــــح أن الــقــنــاة تخسر مــا بن 
13 و14 مليون دوالر من اإليــرادات اليومية، 
ــة بــســبــب جــنــوح  بـــعـــد تـــوقـــف حـــركـــة املــــاحــ
سفينة الحاويات، مشيرًا إلى أن 369 سفينة 
قالت  الــشــأن،  ذات  وفــي  القناة.  تنتظر عبور 
وكالة فرانس برس أمس األحد، ال تزال حركة 

املـــاحـــة مــعــطــلــة األحـــــد فـــي قـــنـــاة الــســويــس 
لليوم السادس على التوالي، إال أن السلطات 
بدء  مــع  باتت على وشــك تعويمها  املصرية 

تحرك دفتها وتحررها بشكل جزئي. 
ــيــــس هـــيـــئـــة قـــنـــاة  ــبــــت، أكــــــد رئــ ــاء الــــســ ــ ــــسـ ومـ
ــلـــة عــلــى  ــة ربـــيـــع فــــي مـــداخـ ــامــ الـــســـويـــس أســ
إحدى الفضائيات املصرية أنه نتيجة أعمال 
القطر والتجريف واملد العالي »تحركت دفة 
السفينة 30 درجــة يمينا ويــســارا«. وأضــاف 
إلــى أن املياه دخلت تحت  »هــذا مؤشر جيد 

الدفة التي لم تكن تتحرك تماما من قبل«. 
مــنــاورات شــد وقطر  السبت  الهيئة  وأجـــرت 
مـــســـتـــخـــدمـــة 12 قـــــاطـــــرة تـــعـــمـــل مـــــن ثـــاثـــة 
أنه  الهيئة  أفــاد بيان من  اتجاهات مختلفة. 
يــتــم »الـــقـــيـــام بــأعــمــال الــتــكــريــك )الــتــجــريــف( 
بالقاطرات في  الشد  مــنــاورات  نــهــارًا، وعمل 

أوقات تتاءم مع ظروف املد والجزر«.
وأشــار البيان إلــى أنــه حتى اآلن تم تجريف 
27 ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن الـــرمـــال عــلــى عمق 
ــع مــــراعــــاة حــــدوث  ــ ــــى 18 مــــتــــًرا، »مـ ــل إلـ ــ وصـ

انهيارات ترابية من أسفل السفينة«.
وتعمل الهيئة حاليًا فقط مع شركة »سميت 
سالفدج« الهولندية، املتخصصة في عمليات 
تلقت عروض  املنكوبة، ولكنها  السفن  إنقاذ 
مساعدة تدرسها حاليًا من الواليات املتحدة 
والصن واليونان، حسب ما أكد ربيع. وكانت 
شــركــة »ســمــيــت ســالــفــدج« أعــلــنــت ســابــقــا أن 
القناة  إلــى  ستصان  إضافيتن«  »قــاطــرتــن 
ــــاد مــوقــعــا »مـــاريـــن تــرافــيــك«  لــلــمــســاعــدة. وأفـ
ــو  ــارلـ ــأن الـــقـــاطـــرة »كـ ــ و»فـــيـــســـيـــل فـــايـــنـــدر« بـ
ماجنو« التي ترفع العلم اإليطالي والقاطرة 
ــرفـــع الـــعـــلـــم الــهــولــنــدي  ــتـــي تـ ــــب غـــــــارد« الـ »ألــ
إلى  في طريقهما  األحمر  البحر  في  تبحران 
بيان  املــقــرر، حسب  كذلك من  السويس.  قناة 
هيئة القناة األحد، إشراك قاطرتن جديدتن 
بقوة شــد 70 طنا فــي مــنــاورات الشد بعدما 

وصلتا إلى موقع الحادث.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــئــة ألـــف شــركــة فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي خطر 
االفاس، على ما يفيد معهد »ديموسكوبيكا« 
لألبحاث، وهو ما قد يــؤدي إلى خسارة 440 

ألف فرصة عمل في الباد.
مــاريــنــا دنــتــي صاحبة متجر صغير  وتــقــول 
عــلــى ضفة  الجميلة  فــاريــنــا  بــلــدة  فــي  للجلد 
 2020 »عــام  الفرنسية،  للوكالة  كومو  بحيرة 
كان كارثيًا علينا«. فقد غاب الزبائن األجانب، 
وفي مقدمهم األميركيون. وتوضح: »تراجعت 
إيــراداتــنــا بنسبة 80% الــعــام املــاضــي. وحتى 
إيطالية،  أصــول  من  الشهير  األميركي  املمثل 
جورج كلوني، لم يعد يأتي إلى الباد مع هذه 
األمــيــركــي يملك دارًا  املمثل  إن  إذ  الــجــائــحــة«، 

فخمة على الجانب اآلخر من بحيرة الليو.
وقــبــل الــجــائــحــة كــانــت الــســيــاحــة تمثل نسبة 
اإليطالي،  الداخلي  الناتج  إجمالي  مــن   %14
وقـــد ســاهــم انــهــيــارهــا فـــي دخــــول الـــبـــاد في 
الــعــام املــاضــي 2020 بــأســوأ ركـــود اقتصادي 
الثانية  العاملية  الحرب  منذ  إيطاليا  شهدته 
لــلــجــائــحــة  تـــراجـــع نــســبــتــه 8.9%. وكـــــان  مـــع 
آثـــار مــدمــرة أيــضــًا على هــذا القطاع الحيوي 
الــيــورو. وأرغــمــت  اقــتــصــاد فــي منطقة  لثالث 
ــنـــادق واملـــطـــاعـــم عــلــى اإلغــــاق  ــفـ الــجــائــحــة الـ
عــلــى مـــدى أشــهــر. وفـــي ســبــيــل إنــقــاذ املــوســم 
الــســيــاحــي فـــي هــــذا الـــصـــيـــف، تــقــتــرح هيئة 
بالقطارات  رحــات  اإليطالية  الحديد  السكك 
السريعة خالية من فيروس »كوفيد 19« بن 
إبــريــل/ نيسان  ببداية مطلع  رومــا وميانو 
في سابقة أوروبية. وسيخضع طاقم القطار 
إليه.  الصعود  قبل  لفحوصات  الــركــاب  وكــل 

مبادرة  للطيران  »إليطاليا«  شركة  وأطلقت 
مماثلة الــعــام املــاضــي عــلــى بــعــض الــرحــات 
بلدتي  رئيسا  قــرر  كذلك  والدولية.  الداخلية 
الــفــن والــتــاريــخ  البندقية وفــلــورنــســا، مــهــَدي 
للمطالبة  مشتركة  جبهة  تشكيل  الباد،  في 
بــمــســاعــدة عــاجــلــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، مــؤكــديــن 
تنتعش  ــن  »لــ املــديــنــتــن  هـــاتـــن  دون  مـــن  أن 

السياحة بإيطاليا«.
وتــقــول آنــا بــيــغــاي، وهــي دليلة سياحية في 
البندقية  البندقية: »من دون سياح أصبحت 
ــيـــتـــة، إنـــــه ألمـــــر مــــحــــزن عـــنـــدمـــا نـــتـــنـــزه فــي  مـ
الشوارع«. وخال سنة كاملة لم نقم إال بنحو 
عشر زيـــارات مــع ســيــاح، فيما تــراجــع إشغال 
الفنادق بنسبة %54  األجانب لغرف  السياح 
إلى 184.1 مليونًا في 2020 في إيطاليا. ويبقى 
األفق قاتمًا بالنسبة إلى عام 2021. وفي ذات 
للسياحة،  الوطنية  الهيئة  الشأن، حذر مدير 
جورجيو باملوتشي، من أن »السياحة الدولية 
إلــى مستويات مــا قبل  لــن تعود  فــي إيطاليا 

الجائحة قبل حلول عام 2023«.
حتى منتجع »بورتوفينو«، الوجهة املفضلة 
لــلــمــشــاهــيــر وأصـــحـــاب املـــلـــيـــارات مـــن الــعــالــم 
بـــأســـره، لــم تــكــن بــمــنــأى عــن الــكــســاد. وبــاتــت 
املــاركــات  تبيع  الــتــي  الفخمة  املنتجع  متاجر 
الشهيرة مثل »رولكس« و»كريستيان ديور«، 

فارغة بانتظار عودة الزوار األجانب.
ــي مـــديـــرة  ــ ــقــــول إيـــمـــانـــويـــا كـــاتـــانـــيـــو، وهـ وتــ
حــانــة فــي مــرفــأ املــديــنــة إن »عـــام 2020 كانت 
أسوأ سنة مرت علينا«، آسفة لغياب الزبائن 
بــعــض  أن  إال  ــيـــن،  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ األمـــيـــركـــيـــن 
السياح األجانب القائل إلى جانب إيطالين 
أيـــضـــًا يــســتــمــتــعــون بـــالـــهـــدوء غــيــر املــعــهــود، 
الــحــال  هــو  مثلما  الكثير  ينفقون  ال  ولكنهم 
في األوضــاع الطبيعية. في هذا الشأن، يقول 
أتــى من مدينة هايدلبرغ  الــذي  راينر ليبرت، 
في أملانيا خال زيــارة مليانو: »عــدد السياح 

قليل جدًا هنا، وهذا أمر جميل«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

إيكيا تواجه خسائر جنوح السفينةالسياحة اإليطالية تنزف تحت ضربات كورونا

قـــــدرت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال«، 
حــجــم الـــدعـــاوى الــتــي ســتــرفــع ضـــد الــشــركــة 
الــيــابــانــيــة املــالــكــة للسفينة الــتــجــاريــة، وهــي 
شركة »شويي كيسان كايشا ليمتد« بنحو 

3.1 مليارات دوالر. 
وقال متحدث باسم نادي تغطية التأمينات 
والــخــســائــر املــتــرتــبــة عــلــى الــنــقــل الــبــحــري 
ــادي ســيــغــطــي بــعــض  ــ ــنــ ــ فــــي لــــنــــدن، إن »الــ
الشركة  على  املترتبة  القانونية  الــدعــاوى 
نحو  يضم  الــذي  الــنــادي  ولكن  اليابانية«. 
13 مــنــظــمــة تـــأمـــن عـــاملـــيـــة، يــغــطــي دعـــوى 

»ال شيء مؤكدًا بشأن تعويضات الدعاوى 
في  للسفينة  املالكة  الشركة  ضــد  املــرفــوعــة 
الوقت الراهن«. ومن املتوقع كذلك أن تطالب 
الشركات التي لديها شحنات بضائع على 
ظــهــر الــســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن« بــتــعــويــضــات 
عــادة  ولــكــن  البضائع.  تأخير وصـــول  على 
الــشــاحــنــة لبضائعها  الـــشـــركـــات  تـــقـــوم  مـــا 
ــتــــأمــــن الـــعـــاملـــي  بـــتـــأمـــيـــنـــهـــا لــــــدى ســــــوق الــ
ــرار«. وعـــادة مــا يقوم  »ضــد الضياع واألضــ
أصــحــاب البضائع عــادة بــشــراء بوليصات 
تـــأمـــن مــنــفــصــلــة لــتــغــطــيــة الــخــســائــر بـــداًل 

التجارية حتى 100 مليون  السفن  حــوادث 
لحوادث  دوالر  مليار  ويــرصــد  فقط،  دوالر 
الـــنـــاقـــات الــنــفــطــيــة الــتــي تــــؤدي حــوادثــهــا 
إلـــى تــلــوث فــي الــبــحــار. ويــشــيــر خــبــراء إلــى 
أن هنالك نحو 20 شركة من بن 25 شركة 
الدعاوى  تغطية  تدعم  كبرى  عاملية  تأمن 
املتوقع رفعها ضد »شويي كيسان كيشا« 
اليابانية. من جانبه، قال ماركوس بيكر من 
غلوبال«  »مــارشــال  التأمن  وســاطــة  شركة 
صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  األمــيــركــيــة، 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« أمـــس األحـــــد، إن 

الناقلة.   السفن  تأمينات  على  االعتماد  من 
في هذا الشأن يقول خبير التأمن على النقل 
البحري، مايكل بليغريني، عادة ما تقتصر 
رخص تأمن البضائع هذه على التأمن ضد 
الضياع والتلف الذي يلحق بها، وال تشتمل 
تأخير  على  املترتبة  الخسائر  تغطية  على 
وصولها. وتتكون معظم البضائع املشحونة 
على سفينة »إيفرغيفن« من الفحم والصلب 
أخــــــرى. وهـــذه  وبـــضـــائـــع  ــبـــوب  والـــحـ واألرز 
الــبــضــائــع والـــســـلـــع تـــم شــحــن مــعــظــمــهــا من 
الصن وماليزيا وتايلند وتتجه إلى وجهات 

أوروبية. وعلى الرغم من التوقعات بدعاوى 
ــن قــبــل ســفــن الــبــضــائــع املــتــكــدســة  ــدة مـ ــديـ عـ
ــرور، شــكــك خــبــراء في  فــي الــقــنــاة وتنتظر املــ
نــجــاحــهــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات أو 
نجاح دعاويها ضــد شركة »شــويــي كيسان 
كــايــشــا لــيــمــتــد« الــيــابــانــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، 
قال رئيس املعهد األميركي للتأمينات، جون 
إذا  مــا  حــول  التكهن  يمكنني  »ال  ميكلوس: 
كــانــت الــســفــن املــتــكــدســة عــلــى جــانــبــي القناة 

ستكون ناجحة أم ال«. 
على الصعيد النفطي، ال تعد قناة السويس 
مــن املـــمـــرات الــرئــيــســيــة لنقل الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة ملضيق 
هــرمــز اإليـــرانـــي، إذ يمر عبر الــقــنــاة نحو 3 
مــايــن بــرمــيــل يــومــيــًا مــن بــن أكــثــر مــن 96 
مليون برميل يستهلكها العالم يوميًا، ولكن 
رغم ذلك قال محلل النفط بشركة »آي أتش 
مــارشــال ستيف، لنشرة »مــاركــت  مــاركــت«، 
ووتش« األميركية، إن »إغاق القناة سيكون 
له تأثير كبير على أســواق النفط العاملية«، 
البترولية  النفط واملشتقات  أســواق  خاصة 
في أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط. 
الــنــاقــات النفطية  وحــتــى اآلن بـــدأت بعض 
تــاون في  بتغيير مسار رحاتها عبر كيب 
جنوب أفريقيا. وياحظ أن أسعار الخامات 
النفطية ارتفعت في نهاية تعامات الجمعة 
ــن.  فــي الــســوق األمــيــركــيــة بــأكــثــر مــن دوالريــ
وحــســب بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ، كــســبــت عقود 
مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط في 
األميركي  بالسوق  الجمعة  تعامات  نهاية 
60.97 دوالرا  إلــى  مرتفعًا  2.41 دوالر  نحو 
للبرميل، بينما كسب خام برنت لذات العقود 
نحو 2.62 دوالر مرتفعًا إلى 64.57. ومن غير 
التي تأخذها قناة السويس  املــدة  املــعــروف 
الطبيعي. وحسب رئيس  للتشغيل  للعودة 
هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، فإن إغاق 
القناة يكلف مصر يوميًا خسارة 14 مليون 
دوالر من الرسوم التي كانت تحصل عليها 
من مرور السفن. وقالت وكالة فرانس برس 
أمس األحد، إن حركة املاحة ال تزال معطلة 
ــد فـــي قــنــاة الــســويــس لــلــيــوم الــســادس  األحــ
على التوالي، إال أن السلطات املصرية باتت 
على وشــك تعويمها مــع بــدء تــحــرك دفتها 
وتحررها بشكل جزئي. ومساء السبت، أكد 
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في 
مــداخــلــة عــلــى إحــــدى الــفــضــائــيــات املــصــريــة 
أنـــه نتيجة أعــمــال الــقــطــر والــتــجــريــف واملــد 
الــعــالــي، »تــحــركــت دفـــة الــســفــيــنــة 30 درجـــة 

يمينا ويسارا«.

طرحت صحيفة » ذا ديلي تيلغراف« البريطانية 3 سيناريوهات لفتح قناة 
السويس بعد إغالقها بسبب جنوح السفينة »إيفرغيفن«. من بين هذه 
السفينة  جــر  الــســيــنــاريــوهــات، 
باستخدام القاطرات التي تحاول 
المغروسة  مقدمتها  سحب 
في الرمال، ويعتمد ذلك على 
التي جنحت فيها  الرمال  حجم 
وتحاول  وطبيعتها.  السفينة 
تحريك  الجر  وزوارق  القاطرات 
عن  بــعــيــدًا  السفينة  طــرفــي 
وسط  إلــى  وتحريكها  الــرمــال 

المجرى المالحي.

سيناريوهات جر السفينة

تقرير

100 ألف شركة تواجه 
اإلفالس في إيطاليا 

بسبب أكبر كساد سياحي 
تشهده البالد التي تضّم 

أهم اآلثار في أوروبا
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رؤية

عبد التواب بركات

يتحدث رئيس الــوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، عن املرحلة الثانية من 
ملء بحيرة سد النهضة منذ نهاية العام املاضي. وكشف ألول مرة 
وأنها  املــيــاه،  متر مكعب من  مليار   13.5 أنها ستكون بحجم  عن 
ستكون في يوليو/تموز 2021. وكشف ألول مرة عن أن بناء سد 

النهضة سيكتمل بحلول عام 2023. 
وهذا الشهر، وقبل أربعة أشهر من موسم األمطار الجديد أكد أيضا 
وزير الري اإلثيوبي، سيليشي بيكيلي، وغيره من املسؤولني على 
أن التعبئة الثانية ستتم في يوليو، وأنه ال توجد أي قوة تمنع بالده 
من استكمال السد. كل ذلك لتهيئة املجتمع الدولي ليستقبل حدث 

امللء الثاني للسد دون مفاجأة أو اعتراض. 
املــلء  لعملية  للتمهيد  السيناريو  نفس  اتبعت  إثيوبيا  أن  الــالفــت 
األول لخزان السد التي أنهتها منفردة في يوليو/تموز العام املاضي 
2020. فــبــدأ آبــي أحــمــد الــحــديــث عــن املـــلء األول قبل ثــالثــة أشهر 
من موعده، وذلــك في نهاية مـــارس/آزار 2020 فقال: »سنبدأ ملء 
الهدف،  نفس  ولتحقيق  املقبل«.  األمــطــار  موسم  في  النهضة  سد 
الدولة، سهلي ورك زودي  قالت رئيسة  األول،  للملء  التمهيد  وهو 
الوطني  املجلس  اجتماع  في  أيضا  أشهر  بثالثة  املــلء  عملية  قبل 
لبناء سد النهضة في 5 مــارس/آذار 2020 إن بالدها ستبدأ ملء 
السد في شهر يوليو القادم، وستنتهي من بنائه بالكامل في عام 
غيدو  السابق،  الخارجية  وزيــر  بعث  أيضا  الهدف  ولنفس   .2023
أندارغاشيو، برسالة إلى مجلس األمــن، يخبره بالحدث قبل امللء 

بشهرين كاملني وبالتحديد في 18 مايو/أيار املاضي.
واملالحظ أن الجنرال عبد الفتاح السيسي اتخذ ردة فعل متطابقة 
في مواجهة السيناريو اإلثيوبي املمهد لعملتي امللء األول والثاني. 
وهـــو رفـــض الــتــصــريــحــات اإلثــيــوبــيــة واإلعــــــراب عـــن الــقــلــق. فبعد 
املـــلء األول، عــبــر السيسي عــن قلقه  الــتــصــريــحــات اإلثــيــوبــيــة عــن 
تجاه  تعبيره،  حد  على  املصريني،  انتاب  الــذي  بالخوف  والشعور 
الــســد الضخم من  الــبــدء فــي مــلء خـــزان  إثيوبيا اعتزامها  إعـــالن 
مــلء وتشغيل  لعملتي  قــواعــد منظمة  التوصل التــفــاق حــول  دون 
ســد النهضة. وبـــدال مــن اتــخــاذ مــوقــف جـــاد، مــن قبيل االحتجاج 
لدى االتحاد األفريقي الذي يرعى املفاوضات، وخرق إثيوبيا اتفاق 
إعالن املبادئ، وتهديد السلم واألمن األفريقيني وإمكانية االنسحاب 
من إعــالن املبادئ املوقع في مــارس/آيــار 2015، قال السيسي في 
كلمته أمام قمة رؤساء الدول األعضاء بهيئة مكتب رئاسة االتحاد 
إن رؤيــة مصر تتمثل في  النهضة،  األفريقي ملناقشة قضية سد 
التوصل في أقرب فرصة ممكنة  العودة للتفاوض من أجل  أهمية 
إلى اتفاق حول سد النهضة وعدم اإلقــدام على أي خطوة أحادية، 
من  فقط  أسابيع  ثالثة  وقبل   2020 يونيو/حزيران   26 فــي  وذلــك 

تنفيذ إثيوبيا عملية امللء األول.
وبينما كانت الدول الثالث منخرطة في مفاوضات استمرت ملدة 
11 يوما متصلة منذ 3 يوليو/حزيران، كانت إثيوبيا ضالعة في 
ملء خــزان السد باملياه ســرا. وعندما أعلنت في 21 من الشهر 
فــاتــرا وال  السيسي  كــان رد  األول،  املـــلء  مــن  انتهت  أنــهــا  نفسه 
واكتفى  تفاجئه.  عــن  يكشف  وال  الــحــدث  خــطــورة  مــع  يتناسب 
بالقول إن مصر تتحرك في معركة تفاوض حول ملء وتشغيل 
املفاوضات  وأن   .. ستطول  معركة  التفاوض  وأن  النهضة،  سد 

سوف تنجح إن شاء الله!!
الــغــريــب أن تــصــريــحــات الــســيــســي املــخــيــبــة لــتــطــلــعــات ومـــخـــاوف 
الــوزراء اإلثيوبي، على  املصريني جاءت بعد أيام من تأكيد رئيس 
أن املفاوضات »متواصلة ولم تنقطع بشأن سد النهضة مع كل من 
السد«.  لم تتعهد بوقف عملية ملء  إثيوبيا  مصر والسودان، وأن 
وهنا سؤال مهم حول جدوى تمسك مصر بمفاوضات مع إثيوبيا 

وهي التي ال تلقي للمفاوضات باال!
واألغــرب من رد فعل السيسي السابق، أنه عندما هدد آبي أحمد 
بشن الحرب ضد مصر، استنكر السيسي حديث املصريني على 
العمل  اإلعــالم عن خيار  االجتماعي وفي وسائل  التواصل  مواقع 
العسكري لوقف بناء السد والحفاظ على حق املصريني في املياه 
والحياة، بل شدد على أال يهدد أحد أو يتحدث مجرد حديث عن 

عمل عسكري ضد إثيوبيا، لخطورة ذلك على تأليب الرأي العام!
وفي هذه املرة، وبعد تمهيد إثيوبيا للملء الثاني والكشف بدقة عن 
موعده، اتخذ السيسي ردة الفعل الفاترة نفسها التي اتخذها للرد 
على امللء األول. فلم يتجاوز التصريحات الكالمية وبنفس األلفاظ، 
رغم مرور سنة كاملة على التصريحات التي أعقبت التمهيد للملء 

األول، ورغم تكرار املفاوضات وتكرار فشلها.
املرحلة  تنفيذ  نيتها  عــن  إثيوبيا  إعـــالن  رفــض  رده  يــتــجــاوز  ولــم 
الثانية من ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق، والتأكيد 
للتفاوض من أجل  الــعــودة  أن رؤيــة مصر تتمثل في حتمية  على 
التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق حول سد النهضة والعمل على 
اإلقـــدام على أي خطوة  إثيوبيا على عــدم  املفاوضات وحــث  نجاح 
أحادية. ويمكن الرجوع إلى نص التصريح األول والذي كان في 26 
يونيو/حزيران 2020، والتصريح الثاني وكان في السودان يوم 6 

مارس/آزار الحالي لنكتشف تطابق الكلمات.
نــائــب رئيس  أن  للسد  الــثــانــي  لــلــمــلء  إثــيــوبــيــا  تمهيد  فــي  الخطير 
أيضا  يشغل  وهــو  ميكونني،  ديميكي  الــخــارجــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء، 
رئيس املجلس الوطني لبناء سد النهضة اإلثيوبي، قال إنه ال يمكن 
ألحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في مياه نهر النيل. 
والتحكم في  السيطرة  إثيوبيا تستهدف  أن  تأكيد على  هــذا  وفــي 
أندارغاشيو عقب  الــذي عبر عنه سلفه غيدو  الــهــدف  وهــو  النهر، 
امللء األول في يوليو/تموز املاضي بقوله إن نهر النيل أصبح بحيرة 
إثيوبية محلية، وأن »النيل ملك لنا«، وأن »ما قمنا به من بناء سد 
في  تغييرا  وأحــدثــنــا  واألهــــداف  الــرؤيــة  تغيير  بمثابة  هــو  النهضة 

التاريخ والجغرافية السياسية للمنطقة«.
التقيد  أي إن إثيوبيا تريد مفاوضات بال سقف زمني ومن دون 
باتفاقيات قانونية ملزمة. وقد صرحت وزارة الخارجية اإلثيوبية 
بالتعبئة  إثيوبيا ستقوم  بــأن  املــاضــي  فبراير/شباط   24 يــوم  فــي 
الثانية للسد وال عالقة للمفاوضات بذلك. وتدعي أنها تستند في 
مــلء الــســد إلــى اتــفــاق إعـــالن املــبــادئ املــوقــع بــني الـــدول الــثــالث، في 
املفاوض  الــوفــد اإلثيوبي  ــارس/آزار 2015. وأكــد ذلــك عضو  مــ  23
واملستشار القانوني في وزارة الخارجية، إبراهيم إدريس، بقوله إن 
من حق إثيوبيا بناء السد وفقا للوثيقة املوقعة بني مصر وإثيوبيا 
الخطوة ال  الثانية، وأن هذه  بالتعبئة  والسودان، وأن بالده ستقوم 
عالقة لها بمفاوضات سد النهضة، وأن بالده ستمضي في بناء 

السد رغم املحاوالت املصرية والسودانية غير املقبولة.

كأنها مفاوضات 
»شرعنة سد النهضة«



المهدي مبروك

ما زال فوز قيس سعيد رئيسا للجمهورية 
انــتــخــابــات 2019  يثير  فـــي  تـــونـــس  فـــي 
بقدرته على جمع  أسئلة عديدة، تتعلق 
ــا يـــنـــاهـــز ثـــاثـــة مـــايـــن صــــــوت، وهـــو  مــ
السياسي،  املشهد  منزويا عن  الــذي ظل 
الناس ســوى من  بعيدا تماما، ال يعرفه 
خال إطــاالت إعامية نــادرة »يفتي في 
مسائل تتعلق بالقانون الدستوري«. لم 
يخض الرجل حملة انتخابية، ولم يعقد 
أي اجــتــمــاع مــع أنـــصـــاره، فــضــا عــن أنــه 
مــالــيــة، حــتــى من  رفـــض تسلم أي منحة 
الجهة الحكومية املوكول إليها بالقانون 
هــذا األمــر. ولــم يكن الرجل قد ساهم في 
معركة الديمقراطية قبل الثورة، بل تؤكد 
مــصــادر عــديــدة أنــه شـــارك فــي تظاهرات 
التجمع  حـــزب  نظمها  »عــلــمــيــة«  ثقافية 
آنــذاك،  الحاكم  الديمقراطي،  الــدســتــوري 

أو مبادرات أخرى محسوبة عليه.
وحــدهــا الــســيــاقــات الــتــي عرفتها الــبــاد 
بــعــد رحـــيـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الــبــاجــي 
قائد السبسي، هي التي تسعفنا بتقديم 
فــرضــيــات مــهــمــة، ولــكــنــهــا لــيــســت كافية 
لتفسير هذا الصعود املفاجئ لشخصية 
غــرار  املتنافسن، على  مــن خــارج كوكبة 
مـــا يـــحـــدث فـــي ســـبـــاقـــات الــخــيــل األكــثــر 
غــرابــة. تنشد األنــظــار إلـــى أســمــاء جياد 

حسين عبد العزيز

شــهــد الـــوســـط الــديــنــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
انقسامًا حاّدًا حيال ثورات الربيع العربي، 
ــــي مــــواجــــهــــة األنـــظـــمـــة  ــا فــ ــهــ ــد لــ ــ ــؤيـ ــ ــــن مـ بــ
لألنظمة  داعـــم  لــهــا  ومــنــاهــض  التسلطية، 
ــة، بـــــدت هـــذه  ــ ــوريـ ــ االســــتــــبــــداديــــة. وفـــــي سـ
ــًا، مــقــارنــة  الــصــيــغــة أكـــثـــر حـــّديـــة ووضــــوحــ
ضخامة  بسبب  األخــــرى،  العربية  بــالــدول 
املجتمع،  الــثــورة في  الــذي أحدثته  الصدع 
فــظــهــر فـــريـــقـــان ديـــنـــيـــان مـــتـــنـــاقـــضـــان فــي 
مواقفهما، وإن انطلقا من املرجعية الدينية 
نــفــســهــا لــتــبــريــر مــواقــفــهــمــا: فـــريـــق اعــتــبــر 
ه 

ّ
الخروج على الحاكم منافيًا للشريعة، ألن

املنظومة  فــي  والفتنة  الفتنة،  إلــى  سيقود 
الــعــقــديــة اإلســـامـــيـــة أشــــّد مـــن الــقــتــل. وقــد 
الشرعية  النصوص  فــي  الفريق  هــذا  وجــد 
ــي ســنــدًا نــظــريــًا وتــاريــخــيــًا 

ّ
والــتــقــلــيــد الــســن

لــرفــض الـــثـــورة عــلــى الــحــاكــم، إال فــي حالة 
واحدة، وهي إذا أعلن الكفر املباح. واعتبر 
 مــشــروعــًا 

ً
الـــفـــريـــق اآلخــــــر الـــــثـــــورات عـــمـــا

قــد  الـــحـــكـــام   
ّ
الـــديـــنـــيـــة، وأن الـــنـــاحـــيـــة  مــــن 

خــرجــوا عــن الــشــرع بسبب القتل واإلجـــرام 
والـــفـــســـاد واالنــــحــــال الــخــلــقــي فـــي الـــدولـــة 
 الفتنة 

ّ
واملــجــتــمــع. واعــتــبــر هـــذا الــفــريــق أن

التي ستحدث نتيجة الثورة ثمن يجب أن 
ُيــدفــع لتحقيق الــعــدل واملـــســـاواة واملــبــادئ 
إلى  الفريقان  كا  وينظر  للشريعة.  العليا 
الشريعة باعتبارها حكمًا معياريًا متعاليًا 
بما  الشريعة،   

ّ
إن أي  واملــكــان،  الــزمــان  على 

 
ّ

تتضمنه مــن أحــكــام ومـــواقـــف، تــصــّح لكل
ــــان ومـــكـــان. مــنــاســبــة هــــذا الـــقـــول، وفـــاة  زمـ
مة 

ّ
العا الــســوريــن،  العلماء  رابــطــة  رئــيــس 

الـــســـوري الــشــيــخ مــحــمــد عــلــي الــصــابــونــي، 
الــــذي يتمتع بــمــكــانــة ديــنــيــة مــهــمــة، لجهة 
إنجازاته العلمية في تفسير القرآن )صفوة 
ــن كــثــيــر،  ــ الـــتـــفـــاســـيـــر، مــخــتــصــر تــفــســيــر ابـ
مــخــتــصــر تــفــســيــر الـــطـــبـــري، الـــتـــبـــيـــان فــي 
علوم القرآن، روائع البيان في تفسير آيات 
األحــكــام، قبس مــن نــور الــقــرآن(، وهــو أحد 
املفّسرين واملصنفن  العلماء، وأشهر  أبرز 
والـــقـــرآن. وقد  التفسير والــحــديــث  فــي علم 
أخـــذ الــعــلــم الــشــرعــي فــي األزهــــر بــالــقــاهــرة، 
ونــال شهادة الــدراســات العليا في القضاء 

سميرة المسالمة

الداخلية للنظام السوري  تشّكل املعارضة 
ــي آن، فـــهـــي تــمــنــح  نــقــطــة قـــــوة وضـــعـــف فــ
النظام القمعي صك براءة بوجه من يصفه 
بــاالســتــبــدادي والــديــكــتــاتــوري. ومـــن جهة 
للحاكم  النمطية  الــصــورة  تــشــّوه  مــقــابــلــة، 
ه الذي تهتف رعيته لحياته وأبديتها، 

ّ
املنز

الرغبة  األمنية  األنظمة  يغلب على  وحيث 
السيطرة  وبــســط  الــتــفــّرد  فــي حيز  بالبقاء 
الــكــامــلــة عــلــى مــحــيــطــهــا، فـــإن ســلــبــيــات ما 
بكثير  تفوق  لها  معارضن  وجــود  يعنيه 
الديمقراطية  »الوهمية«  الصورة  حسنات 
ــة 

ّ
لـــهـــا، مــهــمــا كـــانـــت هـــــذه املــــعــــارضــــة هــش

أو ســطــحــيــة، فــكــيــف مــع مــعــارضــٍة وطــنــيــٍة 
ــطـــورت، عــلــى الـــرغـــم من  ــٍة نــمــت وتـ ــخـ وراسـ
ــــي أقـــبـــيـــة ســـجـــونـــه، وأصــبــحــت  إرادتــــــــه وفـ
، بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــتـــزيـــح مــن 

ً
ــة ــلــ ــا طــــويــ ــ ــهـ ــ أذرعـ

بــيــانــاتــهــا جــمــل املـــواربـــة والــدبــلــومــاســيــة، 
نزع  فيها  تطلب  مــعــه،  ملــواجــهــٍة  ر 

ّ
وتتحض

آخــر مكانه يحقق  شرعيته، وإحــال نظام 
طموحاته الوطنية.

ــا وال مــفــاجــئــا  ــبـ ــريـ ــكـــن غـ ــن ذلـــــــك، لــــم يـ ــ ومــ
املؤتمر  انعقاد  السوري  النظام  منع  ة 

ّ
البت

الـــتـــأســـيـــســـي لــتــشــكــيــل الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية )جود(، الذي كان من املفترض 
عقده في دمشق صباح يــوم أول من أمس 
تقّدم  ال  املؤتمر  مقدمات  إن  )3/27(، حيث 
هي   .. السابقن:  املعيارين  مــن  أيــا  للنظام 
»الوهمي«  الديمقراطي  املشهد  تمنحه  ال 
الذي يحتاجه لتسويق نفسه دوليًا، ونزع 
املــــبــــادرة مـــن املـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة تحت 
غـــطـــاء الـــجـــو الــديــمــقــراطــي لــلــنــظــام املــقــبــل 
على انــتــخــابــات رئــاســيــة على بحر مــن دم 
السورين. لسبب بسيط هو أن هذا النظام 
الــعــام، ويمنع  الــســيــاســة، واملــجــال  يحتكر 
املــشــاركــة الــســيــاســيــة مــنــذ أكــثــر مــن نصف 
ــرن. لــكــن الــغــريــب واملـــفـــاجـــئ اعــتــقــاد أيــة  ــ قـ
حركة سياسية سورية، تعمل خارج إطاره، 
أو فـــي مــعــارضــتــه، بــأنــهــا فـــي مــنــجــاة من 
ذلك. األمر اآلخــر، السماح من تلك األجهزة 
 من 

ّ
األمــنــيــة بــتــمــريــر مــؤتــمــر بــبــيــان يــحــط

قـــدر شــرعــيــة الــنــظــام كــوجــود قــائــم، أو في 
علنا  ووسمها  املقبلة،  االنتخابات  مرحلة 
بــن مــؤيــديــه، وفـــي عــقــر داره بــأنــهــا »غير 
شرعية«، يعني أن النظام ينتحر علنًا، وهو 
ما لم يقّرره خال عشر سنوات من الحرب 
التي شنها على شعبه، دفاعًا عن وجوده 
ــتـــمـــراره عــلــى كــرســي الــحــكــم بالصفة  واسـ
األبدية. على أية حال، ُيحسب لألطراف التي 
كانت تعتزم املشاركة في ذلك املؤتمر، وفي 
لقوى  الــوطــنــيــة  التنسيق  هيئة  مقدمتها 
التغيير الديمقراطي، تجرؤها، أو اعتزامها 
عقده في دمشق، األمر الذي يعد نوعا من 

ممدوح الشيخ

عــلــى نـــحـــٍو مــتــصــاعــٍد تـــتـــحـــّول الــواقــعــة 
إلــى أزمــة. وال ينكر أحــٌد صحة ما يترّدد 
 
ّ
فـــي تــصــريــحــات مــســؤولــن مــصــريــن أن
الــواقــعــة/ الــحــادثــة يــمــكــن أن تــحــدث في 
أي مــكــان، لكن اإلقــــرار بصحة »الــفــرض« 
وإمكانية وروده ال يعني قبوله تفسيرًا. 
لــن يكون  »الــجــانــحــة«  السفينة  وتــعــويــم 
نهاية القصة، فاألطراف املتضّررة، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، لــم تــتــحــّرك بعد 
األضــــرار.  كلفة  بتحّمل  املــســّبــب  لتطالب 
واألرقام التي تتداولها وسائل اإلعام عن 
العالم درس  أنحاء  األضـــرار في مختلف 
الكلفة الكبيرة للعاقات االقتصادية  في 
 
ٌ
املعقدة التي أحدثتها العوملة، وهي بنية
االقــتــصــادات  تــكــاد معها تختفي حـــدود 
 مــحــلــهــا 

ّ
تــــحــــل ــة، وتـــــوشـــــك أن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ

»ساسل التوريد«، وهي بنية اقتصادية 
محلها  لتحل  تتنّحى  الجغرافيا  جعلت 
ــه وبــــاء  ــ هـــرمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــاملـــيـــة، وّجــ
ــيـــوم تضعها  ــا إلــيــهــا ضـــربـــة. والـ كـــورونـ
قــنــاة الــســويــس فــي اخــتــبــاٍر سيسهم في 
إعادة اعتبار، ولو جزئية، ملا هو »قريب« 
 
ً
جغرافيًا. وربما أعادت إلى الحياة تفرقة
و»الخارج«،  »الداخل«  كادت تختفي بن 
وخصوصًا في إمداداٍت بعينها. صحيٌح 
ــّون رئـــيـــس مــن  ــكــ ــة الـــعـــاملـــيـــة مــ أن املــــاحــ
أنها  وصحيٌح  الــعــاملــي،  النظام  مكونات 
خــطــت إلــــى األمـــــام خـــطـــواٍت قـــد ال يــكــون 
مـــن املــحــتــمــل أن يــنــعــكــس مــســارهــا، لكن 
هذه القناة نفسها أغلقت عدة أعوام بن 
السياسة  لــتــفــرض  و1973،   1967 حــربــي 

قانونها على االقتصاد.
أن  حــقــيــقــة  بــالــتــجــربــة،  ــرب،  ــغــ الــ وإدراك 
بوصلتها  ــت 

ّ
اخــتــل إذا  يــمــكــن،  الــســيــاســة 

»الــبــطــة  بــــشــــدة، أن تــجــعــل االقـــتـــصـــاد كـــ
الـــعـــرجـــاء«، قـــد يــجــعــل مـــن الــحــكــمــة، بعد 
يفّكر جديًا في معالجة  أن  الواقعة،  هــذه 
ــنــــوح الـــــــــدول«، فــحــمــايــة حــريــة  أزمــــــة »جــ
ــاوز حـــمـــايـــة  ــجــ ــتــ املـــــاحـــــة تـــتـــطـــلـــب مـــــا يــ
املــاحــيــة منفصلة عــن محيطها  املــمــّرات 
ــا هــــو الــــصــــراع فــي  ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وهـ
الــيــمــن تــمــتــد شــظــايــاه، مـــن آن إلـــى آخـــر، 
الشظايا قد  املــاحــة، وبعض هــذا  لتهّدد 
يكبر حجم التهديد الذي تمثله إلمدادات 

النفط الخليجي.
ــان مــنــطــق »الـــنـــقـــاط الــحــصــيــنــة«،  وإذا كــ
قــد نجح  واملـــجـــازي،  الــحــرفــي  باملعنين، 
ــايـــة حــــريــــة املـــاحـــة  ــدة قـــــــرون فــــي حـــمـ ــ عــ

وتدفق النفط، فإن املخاطر التي شهدتها 
»الـــدول  بسبب  املــاضــيــة  القليلة  الــعــقــود 
القراصنة في  بــدءًا من ظهور  الجانحة«، 
الصومال، بسبب ما شهدته من فوضى، 
ــــي الــــــرؤيــــــة. وفـــي  ــفــــرض تـــغـــيـــيـــرًا فـ ــد تــ ــ قـ
الــتــجــربــة الــصــومــالــيــة، ركـــبـــت الــفــوضــى 
»الداخل«  القراصنة، وانتقلت من  قــوارب 
االستشراف  ومؤسسات  »الــخــارج«.  إلــى 
ــشـــــرق األقـــــصـــــى لــن  ــغـــــرب وفــــــي الـــ ــي الـــ فـــ
ــة جــــنــــوح الــســفــيــنــة  ــ ــعـ ــ ــع واقـ ــ ــتـــعـــامـــل مـ تـ
»حادثًا مروريًا«، وستكون هناك دراسات 

للواقعة وممكناتها املستقبلية. 
ن االهــتــمــام الدولي 

ّ
ومــن جانب آخــر، يلق

ــدول  ــ ــاذ »الـ ــقـ ــل الـــراغـــبـــن فـــي إنـ الــكــبــيــر كـ
الجانحة« درسًا مفاده بأن القوى الكبرى 
وأخـــيـــرًا، ألجـــل مصالحها.  أواًل  تــتــحــّرك، 
ــالـــي، مــــن الــحــنــكــة الــســيــاســيــة أن  ــتـ ــالـ وبـ
الــتــغــيــيــر، مستكشفة  مـــحـــاوالت  تــتــحــّرك 
»حــقــل ألـــغـــام« كــبــيــرًا اســمــه: »املــصــالــح«، 
وكل تغييٍر يمكن أن يهّدد هذه املصالح 
لألنظمة  يقّدم  احتماله،  يصُعب  تهديدًا 
ــــذي  ــاة الـ ــنــــجــ الـــحـــلـــيـــفـــة لـــلـــغـــرب طــــــوق الــ
من  الــتــغــيــيــر،  وأد  بــاســتــخــدامــه  يمكنهم 
لرفض  احــتــمــاٍل  أي  يــســتــشــعــروا  أن  دون 
القرن املاضي كله تقريبًا،  غربي. وخــال 
كان للموقف الغربي دور مؤثر في تحّول 
رغبة التغيير إلى واقع، ومنطقتنا إحدى 
بالنسبة  حساسية  الــعــالــم  مناطق  أكــثــر 

إلى املصالح الغربية.
ــات الـــقـــوى  ــ ــوازنـ ــ ــد لــعــبــت مــعــطــيــات تـ ــ وقـ
تأثيرًا  األكــثــر  الـــدور  املصالح  وحسابات 
في مسار كل »الثورات العربية«، فواجهت 
بن  تــتــوزع  جعلتها  متشابهة،  مــصــائــر 
»ثـــورة غــارقــة« و»ثـــورة جانحة« و»ثــورة 
املوقف  كــان  املــثــال،  تائهة«! وعلى سبيل 
بــشــار األســـد ومعمر  الغربي مــن نظامي 
الــقــذافــي، بــحــســابــات املــصــالــح فــي املــقــام 
بــن مصير  الرئيسة  الــفــروق  أحــد  األول، 

كل منهما. 
فــي الــحــالــة الــســوريــة، كــانــت التضحيات 
ــااًل،  ــمــ ــتــ ــاح أكــــثــــر احــ ــنــــجــ ــر، وكــــــــان الــ ــ ــبـ ــ أكـ
وكـــان الثمن الـــذي دفــعــه الــســوريــون بعد 
ــثــــورة« مـــأســـاويـــًا بــكــل مـــا في  »جـــنـــوح الــ
ــدول الــجــانــحــة«  ــ ــ الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. و»الـ
ال  تــقــل خــطــرًا عــلــى ســـام الــعــالــم وأمــنــه 
مــن الــســفــن الــجــانــحــة، واالســـتـــقـــرار الــذي 
ـــ »ســفــيــنــة االقــتــصــاد  يــمــكــن أن يــضــمــن لـ
»النقاط  آمنًا ال تضمنه  إبــحــارًا  العاملي« 

الحصينة« وحدها.
)كاتب مصري(

النهاية، يحالف  الفوز، في  لكن  مــحــّددة، 
»خيا غريبا«، يقدم من خــارج الكوكبة،  
ــه كـــل الـــرهـــانـــات. يــقــطــف انــتــصــارا 

ّ
فــيــســف

ســهــا عــلــى حــســاب راكـــبـــي الــخــيــل وكــل 
الــذيــن راهـــنـــوا عــلــيــهــا، وقـــد بــذلــوا جهدا 
لينالوا،  أعصابا  وأتــلــفــوا  ومـــاال،  ووقــتــا 

في النهاية، خسرانا مبينا.
الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي نـــركـــن إلــيــهــا لــتــهــدئــة 
حــيــرتــنــا، وتــلــطــيــف عــجــزنــا عـــن فــهــم ما 
حدث هو »قدٌر أحمق الخطى«، على حد 
قـــول إحــــدى أشــهــر أغــنــيــات عــبــد الحليم 
إلينا خيارين ال ثالث  حافظ. وقــد ســاق 
لهما: مرشح أول، نكرة في عالم السياسة، 
»روبوتية«  عربية  لغة  الوحيد  رأسماله 
)نسبة إلــى الــروبــو(، فيها صــدى إلذاعــة 
صوت العرب، منبر األمة في أزمنة غابرة 
تــتــمــّســح عــلــى جــلــبــاب عــظــمــة مــوهــومــة 
الــنــزيــه. ومــرشــح ثان  وصـــورة الجامعي 
خـــرج لــتــوه آنــــذاك مــن الــســجــن، لشبهات 
فساد مــا زالــت تاحقه )عــاد مــجــّددا إلى 
الــســجــن نـــفـــســـه(. ســنــكــتــشــف فــيــمــا بعد 
أن كــل هــذا الــصــور ليست دقــيــقــة، وأنها 
ليست، في النهاية، سوى جزء من معركة 
انتخابية يختلط فيها الحقيقة والزيف، 
الصواب والكذب، فضا عن أنها ال تقدم 
ــراءة ســيــاســيــة صــائــبــة ملــرشــح  ــ شــبــكــة قــ
إلــى فرز  إنها تقود  الرئاسة، بل  منصب 
غير دقيق، بل خاطئ أحيانا، تحت خدر 

ــهـــارات  ــى املـ ــ واســتــطــاعــت أن تـــوظـــف أرقـ
ــجـــــــال الـــتـــشـــبـــيـــك  والـــــــــكـــــــــفـــــــــاءات فــــــــي مـــــ
املعلوماتي، حتى تبني قاعدة تحتية من 
»ساحات افتراضية« لعبت دورا حاسما 
في إقناع الشباب تحديدا. تشير تقارير 
محكمة املــحــاســبــات إلـــى شـــيء مــن هــذا، 
حـــن تـــــورد الـــتـــمـــويـــات الــضــخــمــة الــتــي 

ــئـــات الـــصـــفـــحـــات االفـــتـــراضـــيـــة  ضـــخـــت ملـ
إبــــان تــلــك الــحــمــلــة. كــمــا أن تــصــريــحــات، 
نــزار الشعري، وهــو أحــد أهــم مستثمري 
هذه املنصات الشبابية، ورئيس منظمة 
»تــونــيــفــيــزيــون«، لــم يــتــورع عــن الحديث 
عن تسخيره معارفه ومهارته في مجال 
تكنولوجيات االتصال واإلعام من أجل 
هذا الفوز املستحق للرئيس قيس سعيد.

الــفــارط  الجمعة  يــوم  استقباله  إثــر  على 
وزيــر املالية األســبــق، محد نــزار يعيش، 
دعــــا الــرئــيــس ســعــيــد إلــــى تــنــظــيــم حـــوار 
ــبـــاب، وهــــو بـــذلـــك يــدعــم  وطـــنـــي مـــع الـــشـ
ــه مــحــّدثــه  ــيـــة، فــلــقــد قــــــّدم لــ ــذه الـــفـــرضـ هـــ
تطبيقا معلوماتيا يتيح له إجراء حوار 
افـــتـــراضـــي وطـــنـــي مـــع الـــشـــبـــاب، يــتــدرج 
مـــن املــحــلــي إلـــى الــجــهــوي إلـــى الــوطــنــي، 
ر 

ّ
ضمن »التصميم املجالسي« الذي يبش

»بــعــصــر الــجــمــاهــيــر االفـــتـــراضـــيـــة« على 
أنقاض الديمقراطية العاجزة عن تمثيل 
كل الشعب وإتاف صوته األصيل. وبهذا 
الـــشـــكـــل، يــــضــــرب الـــرئـــيـــس عــصــفــوريــن 
الديمقراطية  معضلة  حل  واحــد:  بحجر 
التكنولوجيا  إلــى  باالستناد  التمثيلية 
ــــوت الــشــبــاب  االفـــتـــراضـــيـــة، وتـــثـــمـــن صـ
انا انتخابيا قادما. 

ّ
تحديدا عله يكون خز

ــبــــاب،  ــلــــى الــــشــ ــيــــس ســـعـــيـــد عــ ــن قــ ــ ــراهــ ــ يــ
فــلــم يـــفـــّوت مــنــاســبــة إال وتـــوجـــه إلــيــهــم، 
يحّرضهم »على السلطة« التي هّمشتهم، 

ــفــــردات في  وأذلـــتـــهـــم كــثــيــرا. كــــرر هــــذا املــ
ــا،  ــ ــتـــي زارهــ ــــدن الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي الـ مـ
ــبـــارات نــفــســهــا أيـــضـــا، عــنــدمــا  الـــعـ وردد 
الــتــقــى بــعــضــا مــنــهــم فـــي حـــي املنييهلة 
اندالع  العاصمة، بمناسبة  في ضواحي 
ــات شــــهــــر جــــانــــفــــي )يــــنــــايــــر/  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
كانون الثاني(. وها هو ينظم لهم حوار 
افتراضيا يتسع لصوتهم من دون تمثيل، 
مــســتــعــيــنــا بــالــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
التي تمنحهم فرصة الحديث والتكلم من 

دون وسائط.
مــبــاشــرة، إثــر إعـــان رئــاســة الجمهورية 
عــن تنظيم هــذا الــحــوار، ضغط االتــحــاد 
التونسي العام للشغل، وعبر عن خيبته 
منها، فبادر الرئيس إلى استقبال األمن 
الداعية  مبادرته  وقبول  لاتحاد،  العام 
إلى تنظيم حوار وطني، غير أنه اشترط 
أن يكون مــوازيــا مــع الــحــوار مــع الشباب 
بــهــذا »الــشــكــل املــجــالــســي« االفـــتـــراضـــي. 
في  املندسة  التفاصيل  معروفة  وليست 
النيات، وما أكثرها في ثقافة التونسين 
السياسية، غير أننا قد نظفر بشكل فريد 
التمثيلية،  الــديــمــقــراطــيــة  معضلة  لــحــل 
حن يتم تسخير التكنولوجيا في تثمن 
كـــل صــــوت تــجــســيــدا إلرادة الــشــعــب با 
وســـيـــط، ســــوى وســـائـــط الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحديثة. إنها الشعبوية االفتراضية.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

لــلــتــدريــس  لـــيـــتـــفـــّرغ  ــام 1955،  ــ عـ الـــشـــرعـــي 
الشريعة  بعد ذلــك بسبع سنوات في كلية 
في  التربية  وكلية  اإلسامية،  والــدراســات 
جامعة امللك عبد العزيز في مكة. أيد الشيخ 
الصابوني الثورة السورية، والخروج على 
الحاكم الظالم بشكل صريح منذ بدايتها، 
ــــي الـــكـــرامـــة  ــًا لـــقـــيـــم اإلســـــــــام فـ ــ ـ ــيَّ ــ  وفـ

ّ
وظــــــــل

والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة، فـــي وقــــٍت كــــان معظم 
الـــدعـــاة واملــشــايــخ قــد اتـــخـــذوا فــيــه مــواقــف 
مــعــتــدلــة بـــدايـــة الــــثــــورة، قــبــل أن يــصــّعــدوا 
مواقفهم الداعمة للثورة، إثر العنف املفرط 
الــنــظــام ضــد املتظاهرين  الـــذي اســتــخــدمــه 
الــديــن في  السلمين. وهــكــذا، انقسم رجــال 
سورية بن مستوين: األول، تقليد »مرايا 
األمـــــــراء« املــخــصــص لــنــصــح الـــحـــكـــام، وقــد 
بــرز عــدد مــن املــشــايــخ ممن قــّدمــوا النصح 
الثورة، مع لهجة مستهجنة  للنظام بداية 
ــا قــالــه  ــــي. مـــثـــال ذلـــــك مــ ــنـ ــ ــن ســـلـــوكـــه األمـ مــ
الــشــيــخ ســاريــة الــرفــاعــي فــي إحـــدى خطبه 
الــلــه في  ــقـــوا  فـــي أغــســطــس/ آب 2011: »اتـ
هم 

ّ
هؤالء الذين أساؤوا لكم بالتظاهر، ولكن

من  قسم  وبقي  ليسوا عصابات مسلحة«. 
هذا التقليد محافظًا على النصح للحاكم. 
فيما اتــجــه آخــــرون، بــعــد مــغــادرة ســوريــة، 
إلـــى تــصــعــيــد مــواقــفــهــم الــديــنــيــة واملـــنـــاداة 
الــثــورة، ومن  بالخروج على النظام، ودعــم 
الرفاعي.  هــؤالء الشيخان ســاريــة وأســامــة 
ــام الــســلــطــانــيــة«  ــ ــكـ ــ الــتــقــلــيــد الـــثـــانـــي »األحـ
ضـــمـــن  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ إلدراك  ــــصـــــص  ــخـ ــ املـ
ــار الــديــنــي، وقـــد انــقــســم هـــذا التقليد  ــ اإلطـ
الــحــفــاظ على  يــعــتــبــر  تـــيـــاريـــن: األول،  إلــــى 
 إمـــارة 

ّ
ــة الــهــدف األســـاســـي، وأن وحـــدة األمـ

حققت  مساوئها  على  والتغلب  االستياء 
هــذه الوحدة من خــال الكفاية التي تعني 
منع الفتنة، والشوكة التي تعني التصدي 
للعدو الــخــارجــي. وبــخــاف هـــذا، ال يعتبر 
ــــذي نــشــأ خــــال الـــثـــورة،  الــتــيــار الـــثـــانـــي، الـ
الــكــفــايــة والـــشـــوكـــة كــافــيــتــن ملــنــع مــقــاومــة 
الــحــكــام الــظــاملــن، فـــاألمـــر يــتــطــلــب تحقيق 
والحكم  القانون  وحكم  واملــســاواة  العدالة 
التيار  هــذا  وإلــى  مقاومتهم.  ملنع  الشرعي 
الــثــانــي، يــنــتــمــي الــشــيــخ الــصــابــونــي الـــذي 
رفض، منذ بداية الثورة، الوقوع في إسار 
على  الــخــروج  يعتبر  الــذي  ي 

ّ
السن التقليد 

تحدٍّ للنظام، واختبارا له أمام الرأي العام، 
داخــلــيــا وخــارجــيــا. فــوق ذلـــك، ُيحسب لها 
خطابها السياسي الذي كشف عن املامح 
ــفـــتـــرض، إن صح  الــســيــاســيــة لــلــمــؤتــمــر املـ
مــا تــّســرب عــن بــيــانــه الــخــتــامــي املــفــتــرض، 
واملتضمن: »تغيير النظام الحاكم املستبد، 
بــشــكــل جـــــذري، بــكــل مــرتــكــزاتــه ورمــــــوزه«. 
إخــــراج كــل الــقــوى والــجــيــوش واملليشيات 
ــة، وســــحــــب ســـاح  ــ ــوريــ ــ األجـــنـــبـــيـــة مـــــن ســ
ـــــرى، فـــي مــســعــى إلــــى وقــــف االحـــتـــراب  األخـ
واألعــمــال العسكرية داخـــل ســوريــة مــن أي 
كــــان. الـــبـــدء بــحــل ســيــاســي حــســب قــــرارات 
ــرار  ــة، بـــيـــان جــنــيــف1 وقــ ــيـ الــشــرعــيــة الـــدولـ
حكم  هيئة  بتشكيل   ،2254 األمـــن  مجلس 
انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، 
تــفــضــي إلــــى جـــو ديــمــقــراطــي يــتــيــح كــتــابــة 
دســتــور جــديــد لــلــبــاد، وانــتــخــابــات نزيهة 
تحت إشراف أممي تحيل إلى دولة مدنية. 
اعــتــبــار  االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي يزمع 
الـــنـــظـــام إجــــراءهــــا )فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
املقبل( غير شرعية، وعلى السورين عامة 
مقاطعتها. تأكيد أن »ما قام به نظام القمع 
فــي دمــشــق ضــد الــقــوى املــشــاركــة بتشكيل 
ــــود«، وهـــي قـــوى سلمية مــدنــيــة، تمثل  »جـ
حــــــراك الــــشــــارع الــــســــوري بـــكـــافـــة أطـــيـــافـــه، 
واألحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية 
املشهود  الوطنية  والشخصيات  السورية، 
الكثير  عانى  والتي  ونضالها،  بوطنيتها 
مـــنـــهـــا الــتــضــيــيــق والـــتـــرهـــيـــب واملـــاحـــقـــة 
واالعــــتــــقــــال، لـــيـــس إال حــلــقــة فــــي ســلــســلــة 
نظام  وشموليته،  واستبداده  النظام  قمع 
الــفــســاد واالنـــتـــهـــاكـــات والــقــتــل والــتــهــجــيــر 

وتدمير الباد«.
ــأتـــي الـــحـــيـــرة مــــع هـــذه  ــك، تـ ــ ــــال ذلــ ــــن خـ ومـ
تسّمى  والتي  واملغيبة،  الغائبة  املعارضة 
أنه  انتشر  الــذي  الــداخــل ببيانها  معارضة 
تــمــّيــز بــخــطــاب مــتــمــاســك، ويــمــكــن اعــتــبــاره 
األكـــثـــر مــقــاربــة لـــألزمـــة الـــســـوريـــة، ولــطــرق 
حــلــهــا، إال إنـــهـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــلــه، 
ــبـــاب ذاتـــيـــة )تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة بعض  وألسـ
مــكــونــاتــهــا(، وألســـبـــاب ربــمــا مــوضــوعــيــة، 
ظـــهـــرت وكـــأنـــهـــا عـــلـــى هـــامـــش املـــعـــارضـــة، 
ــع كــيــانــات  ــا فــــي الـــعـــمـــل مــ ــهـ حــــن انـــدمـــاجـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة، وعــــلــــى األخـــــص  ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
املــدعــومــة مــن أنــظــمــة غــيــر ديــمــقــراطــيــة، أو 
كأنها اخــتــارت أن تــكــون فــي منزلٍة وســط، 
فا هي محسوبة على املعارضة بخطابها 
اإلقليمية«، وال هي  »العسكري وأجنداتها 
مــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام الــقــمــعــي، وال هي 
من  أيٍّ  عــلــى  احــتــســابــهــا  تــجــنــب  تستطيع 
ــــوق ذلــــك كـــلـــه، هـــي ال تحظى  الـــطـــرفـــن. وفـ
بــمــكــانــة مــنــاســبــة عــلــى الــصــعــيــد الشعبي 
ــيــــس عــلــى  ــلـــى الــــــثــــــورة(، ولــ ــســــوب عـ ــحــ )املــ
املعارضة التقليدية،  تبعا لدورها الهادئ 

ــام اخــتــيــاريــن  ــــاذج. أمــ غــضــب أخـــاقـــي سـ
ــّر، تـــم انــتــخــاب قــيــس سعيد  أحــاهــمــا مــ
الذي ال يعرف عنه الناخبون شيئا سوى 
ــورة.  ــ ــ مــــا ذكــــــــرُت مــــن صـــــدى صـــــوت وصـ
الغامضة وامللغزة  الــصــورة  هــذه  وكانت 
محكمة  إعامية  استراتيجية  مــن  ا  جــزء
كثيرا، هي  عليها  االشــتــغــال  تــم  الصنع، 
الخيار في سياق تونسي،  التي رّجحت 
نقم فيه الناس على سياسين محترفن، 
طــّبــعــوا مـــع الــفــســاد، حــتــى تــحــولــوا إلــى 
فاسدين. يقول املثل الفرنسي لنعت هذه 
الــســيــاقــات الــتــي يــجــد فــيــهــا املــــرء نفسه 
أمام خيارين تعيسن: »علينا أن نختار 
ما بن الطاعون والكوليرا ..«. ومع ذلك، 
ــنـــاس«  لـــيـــس مــــن الــيــســيــر أن »ُيــــســــاق الـ
إلى  الجماعي،  الــخــدر  هــكــذا، فيما يشبه 
الـــتـــصـــويـــت لــقــيــس ســعــيــد تـــحـــت ســحــر 
صـــوتـــه وصــــورتــــه فــحــســب. ثـــّمـــة تعبئة 
هـــامـــة اشــتــغــلــت بــشــكــل مــحــكــم مـــن أجــل 
صناعة هذه الصورة، حتى ولو لم ينبس 
الرجل بكلمة، ولم يجتمع بمناصريه في 

أي اجتماع انتخابي نظمه. 
لــحــل هــــذا »الـــلـــغـــز الـــكـــبـــيـــر«، أي صــعــود 
الرئاسة، بــدت فرضياٌت  ــة 

ّ
إلــى دف سعيد 

عديدة تتأّكد، يوما بعد يوم، خصوصا 
وقــــد تــحــدثــت مـــصـــادر عـــن »مــجــمــوعــات 
افــتــراضــيــة مــغــلــقــة« كــانــت قـــد انــتــظــمــت، 
منذ أكثر سنتن قبل الحملة االنتخابية، 

الحاكم فتنة، ما دام حقق الكفاية والشوكة. 
ولــذلــك أضــفــى شــرعــيــة ديــنــيــة عــلــى الــثــورة 
ومقاومة الحاكم الظالم. وقد أعلن صراحة 
اب« مع 

ّ
 بشار األســد هــو »مسيلمة الــكــذ

ّ
أن

ما يتضمنه هذا النعت من سوء في الوعي 
 
ّ
أن وأعــلــن  املسلمن.  عند  الديني  الجمعي 

ــدوا وجـــوب الــخــروج عليه،  عــلــمــاء األمـــة أّكــ
 للبشر.

ً
بعدما استفحل طغيانه قتا

بــالــنــســبــة إلـــى الــصــابــونــي وبــعــض علماء 
الدين، ال تدخل املقاومة السلمية )التظاهر( 
ــمــا هي 

ّ
فــي بــاب الــخــروج على الــحــاكــم، وإن

من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
وثمة أمثلة في التاريخ اإلسامي على ذلك، 
بــن أبي  بــن الخطاب سعد  منها عــزل عمر 
وقاص عن والية الكوفة، بسبب شكاية أهل 
ه ال يقسم بالسوية، وال يعدل 

ّ
املدينة من أن

 اعتماد 
ّ
في الرعية، وال يغزو في السرية. لكن

الــقــتــل بــحــق املتظاهرين  الـــســـوري  الــنــظــام 
ــرورة الــــخــــروج على  ــ ــــب ضــ الــســلــمــيــن أوجـ
مهمة  وتكمن  بالعنف.  ومقاومته  الحاكم، 
الدينية  الشرعية  إضفاء  في  الدين  علماء 
 داعـــيـــة 

ّ
ــورة، وكــــــل ــ ــثــ ــ ــ عـــلـــى االحــــتــــجــــاج وال

وعالم دين ال يفعل ذلك، ويناصر الحكام 
علماء   

ٌ
ومخالف ومــذنــب  منافق  الظاملن، 

ــة. ولـــهـــذا الــســبــب، اعــتــبــر الــصــابــونــي  ــ األمـ
البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الشيخ   

ّ
أن

املسلمن،  الدين  علماء  إجماع  على  خــرج 
ــــوف إلـــــى جــــانــــب الـــنـــظـــام  ــوقـ ــ حــــن قـــــــّرر الـ

السوري ضد الثورة الشعبية.
)كاتب وإعالمي سوري(

فــي املــعــارضــة، أو املتأقلم مــع ظـــروف قمع 
الــنــظــام. ومــفــهــوم طبعا أن ذلـــك يــعــود إلــى 
أسباب تاريخية، وألسباب تتعلق بحرمان 
الــســوريــن مــن حــقــهــم فــي املــشــاركــة، وحــق 
التعبير عن  فــي  والــحــق  ــــزاب،  األحـ تشكيل 

الرأي واالجتماع.
في املقابل، ثّمة حيرة أخــرى من املعارضة 
املتصّدرة، أو الحاضرة، أي تلك التي احتلت 
السنوات  السورية، طوال  املعارضة  مشهد 
ــتـــزلـــة فــي  ــي أضــــحــــت مـــخـ ــ ــتـ ــ املــــاضــــيــــة، والـ
االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، 
فـــهـــذه لـــم تــخــفــق فــقــط فـــي أنـــهـــا مــعــارضــة 
لــلــنــظــام، مـــع مــعــرفــتــنــا بــانــحــســار دورهــــا 
الــنــظــام، فهي  الــصــراع ضــد  ومكانتها فــي 
أخــفــقــت، أســـاســـا، فـــي مــكــانــتــهــا، بوصفها 
الــســوريــن، إذ ال أحــد ينظر  إزاء  معارضة، 

إليها على هذا النحو ألسباب عديدة: 
)االئــتــاف( لم تستطع  املعارضة  أوال، تلك 
أن تـــحـــّول ذاتـــهـــا إلــــى كــيــان وطــنــي جــامــع 
ــلــــســــوريــــن، فـــهـــي حـــكـــر عـــلـــى مــجــمــوعــة  لــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــئــ ــيــ أشـــــــــخـــــــــاص تــــــــــتــــــــــداول عــــــلــــــى هــ
وتــفــريــعــاتــهــا، »رغـــم مــســرحــيــات التوسعة 
وتـــوزيـــع الــهــبــات« الــتــي تــعــّمــق الــشــرخ مع 
السورين، بديا عن إيجاد الحلول بطرق 
مــقــبــولــة شــعــبــيــًا، وقـــد أخـــذت دور السلطة 
ــــوات ســـوريـــي الــداخــل  عــنــدمــا ارتــفــعــت أصـ
بالصفات  معارضيها  ورمــت  بمواجهتها، 
نفسها التي أسبغها النظام على معارضته 
غوغائين،  أو  مأجورين  إلــى  مندّسن  مــن 

وغير ذلك.
ــة فــــاقــــدة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ثـــــانـــــيـــــا، بـــــاتـــــت هــــــــذه املــ
امــتــداد  وكأنها  أضــحــت  فهي  للمصداقية، 
للسياسة التركية في الصراع السوري، أكثر 
بكثير من كونها ممثلة ملصالح السورين. 
املــواقــف واملنعطفات، كان  وهــكــذا، ففي كل 
ــه يــتــمــثــل  ــ ــورة أنـ »االئـــــتـــــاف« يــعــطــي الــــصــ
ــر مــمــا  ــثـ مـــصـــالـــح تـــركـــيـــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، أكـ
وسامة  الــســوري،  الشعب  مصالح  يتمثل 

مسار ثورته.
ثالثا، حتى على صعيد الخطاب السياسي، 
وغيره،  أستانة،  مسار  في  انخراطه  ومنذ 
بــات »االئــتــاف« مــن دون خــطــاب سياسي 
ــح، وهـــو مـــجـــّرد دعــايــة  ــ مــتــمــاســك، أو واضـ

إعامية ملا تريده تركيا من هذا املسار.
ــلـــيـــه، بـــــات الــــســــوريــــون فــــي حــيــرة  بــــنــــاء عـ
ــعــرف 

ُ
ــم، فـــي املــفــاضــلــة بـــن مـــا ت مـــن أمــــرهــ

باملعارضة الداخلية واملعارضة الخارجية، 
فــراغ هائل في املعارضة،  ما يفيد بوجود 
الــســوريــة، وهــو األمــر  وتاليًا فــي السياسة 
الذي يفترض تداركه، إذا كان ثّمة قوى حية 
لــصــالــح الشعب  تــعــمــل، مخلصة  زالــــت  مــا 
السوري، وضمن أجندة الثورة الوطنية ما 
قبل عسكرتها وتدويلها وتنوع أجنداتها.
)كاتبة وإعالمية سورية(

أم »قدر أحمق الخطى«؟ رئاسة قيس سعيد... تكنولوجيا االتصال 

الصابوني.. التأطير الشرعي لالحتجاج

الحيرة مع المعارضة السورية 
الحاضرة والمغيّبة

جنوح السفن 
والدول أيضًا

يراهن قيس 
سعيد على الشباب، 
فلم يفّوت مناسبة 

إال وتوجه إليهم، 
يحّرضهم »على 

السلطة« التي 
هّمشتهم، 

وأذلتهم كثيرًا

أيد الشيخ الصابوني 
الثورة السورية، 

والخروج على الحاكم 
الظالم بشكل صريح

لم يكن غريبًا وال 
مفاجئًا منع النظام 

انعقاد المؤتمر 
التأسيسي لتشكيل 

الجبهة الوطنية 
الديمقراطية

آراء

معن البياري

يذهب املحّرر في »نيويورك تايمز«، باري غوين، إلى »أن العالم في حاجٍة ماّسٍة اليوم، 
أكثر من أي وقت مضى، إلى أفكار هنري كيسنجر ومواهبه، في خصوص كيفية 
تجاوز الفوضى في عالم ال يعمل جيدًا«. يطرح قولته هذه في كتاب له، صدر أخيرًا، 
في نحو 450 صفحة، عن وزير الخارجية األميركي األسبق، األشهر، الذي ُيتّم في 
مايو/ أيار املقبل 98 عامًا. أما مايكل هيرش، فيكتب في »فورين أفيرز«، في يونيو/ 
أقله بالنسبة إلى  العالم ثانية،  أنه »ال بد من وجــود كيسنجر في  حزيران املاضي، 
منذ خمسة  العتيد،  األميركي  السياسي  يواظب  ما  إلــى  نصت 

ُ
امل ويكاد  واشنطن«. 

أعوام على األقل، على إشهاره بشأن العالقات األميركية الصينية، أن يصّدق على 
»حماسة« املعلقني الخبيرين، فيرمي كل مسبقاٍت لديه عن ثعلب السياسة العجوز، 
بداعي فائض الحكمة )؟( في تحذيراته املتواترة مما سيذهب العالم إليه، إذا لم تصل 
االستقرار.  نظام عاملي جديد لضمان  »تفاهٍم« على  إلــى  والصني  املتحدة  الــواليــات 
يقول هذا، يوم الجمعة املاضي، في كلمٍة عبر »زووم«، في ندوة نظمها املعهد امللكي 
للشؤون الــدولــيــة فــي لــنــدن، ويــوضــح أن الــعــالــم، إذا لــم يتم هــذا األمـــر، فسيكون في 
 فورًا، 

ّ
َحل

ُ
الوضع الذي سبق الحرب العاملية األولى في أوروبا، حيث كانت الصراعات ت

أكثر خطورة«. ويسترسل  اآلن  الحال  »فيما  السيطرة،  أحدها كان يخرج عن  لكن 
كيسنجر بأن األسلحة فائقة التكنولوجيا التي يمتلكها الجانبان )الصني وأميركا( 
قد تؤّدي إلى »صراع خطير للغاية«، والواليات املتحدة ستجد، على األرجح، أن »من 
الصعوبة بمكان أن تتفاوض مع خصم، مثل الصني، سرعان ما سيتفّوق، ويصبح 

أكثر تقّدمًا في بعض املجاالت«. 
لم يعد كيسنجر عضوًا في مجلس السياسة الدفاعية التابع لوزارة الدفاع األميركية، 
في  االســتــشــاريــة  بصفته  لبقائه،  يكن  ولــم  املــاضــي.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  منذ 
املجلس، ليؤثر في شيء، في غضون التوتر املتصاعد في العالقات مع الصني، وهو 
البلد بأنها »ال تصّدق«. ونصيحته أعاله،  الــذي وصــف، قبل سنوات، إنجازات هذا 
املتجددة املكررة باملناسبة، ليس باديًا أن إدارة الرئيس بايدن تكترث بها، وهي تواجه 
»التحّدي الصيني«. ليس فقط ألن شخصًا اسُمه جاك سوليفان يرأس مجلس األمن 
القومي، وأن ملف الصني في املجلس يتواله شخص اسُمه كورت كامبل، وكالهما 
يان »االستعداد ملرحلة املواجهة« مع الصني، وإنهاء الشراكة معها في غير شأن، 

ّ
يتبن

على ما كتبا في »فورين أفيرز« في 2019، بل أيضًا ألن أهم ما ُعرف عن مباحثات 
أالسكا، األسبوع املاضي، في أول حوار مباشر بني إدارة بايدن وبكني )هل بيجينغ 
الــحــّدة والتراشق  األصـــح؟(، شــارك فيه وزيـــرا الخارجية ومــســؤولــون رفيعون، هــو 
الصينيني، على ما قيل. وأيضًا  املسؤولني  كــالم  بــدت في   »

ً
وأن »عنجهية الكالمي، 

لَمس في 
ُ
ت لــم  بــايــدن وشــي جــني بينغ،  الرئيسني،  الهاتفي ساعتني بــني  الــحــوار  ألن 

تتوقف من واشنطن وبكني، من  لم  التي  الخشنة  اللغة  في  تهدئة  أي عالئم  أعقابه 
العالم، طاملا هو  الدولة األولــى في  إنه لن يسمح بأن تكون الصني  قبيل قول بايدن 
القومي  لألمن  املؤقت  االستراتيجي  »التوجيه  وثيقة  وثمة  املتحدة.  للواليات  رئيس 
األميركي«، الصادرة في مارس/ آذار الجاري، أوردت في صفحاتها العشرين الصني 
البلد هو  الــصــني، فهذا  املتحدة ملخاطر  الــواليــات  أن تتأّهب  15 مــرة، منها ضـــرورة 
»املنافس الوحيد القادر على الجمع بني القوة االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية 
والتكنولوجية، وتحّدي النظام الدولي املنفتح املستقر«. الخالفات بني البلدين كثيرة 
ه املتقّدمة، وال مسافة عشرين ساعة 

ّ
ومعلنة، يعرفها كيسنجر الذي لم تمنعه سن

ر، في منتدى فيها، من حرب 
ّ
طيران، من القدوم إلى بكني، قبل أقل من عامني، ليحذ

ة حرب 
ّ
أسوأ من العاملية األولى، وليقول إن الواليات املتحدة والصني تقفان عند حاف

باردة جديدة. وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي، ينصح الرجل الذي طبخ تدشني 
الواليات املتحدة على الصني الشيوعية، إّبان ماو تسي تونغ ونيكسون، في 1972، 
قادة البلدين بأن يضعا حدودًا للمواجهة، حتى ال يتم تجاوز التهديدات. وأمام عظاٍت 
مثل هذه، يلّح عليها كيسنجر، وهو الذي يقول إن التقّدم التكنولوجي غّير املشهد 
الجيوسياسي في العالم إلى حد كبير، ويشّدد على عمل تعاوني مع الصني لتفادي 
انزالق العالم نحو كارثة، يكاد واحُدنا يرى ما رآه باري غوين ومايكل هيرش عن 

حاجة العالم إلى كيسنجر العاقل.. ال كيسنجر إياه، صاحب املاضي إياه.

بسمة النسور

رًا، أعّد بتقنية عالية من داخل غرفة 
ّ
ت وزارة الصحة األردنية مقطع فيديو مؤث

ّ
بث

اإلنعاش في أحد املستشفيات، وانتشر على مواقع التواصل بشكل واسع. أثار 
الفيديو لغطًا كبيرًا في الشارع، بني مؤيد لنشر مثل هذا املحتوى الصادم ردعًا 
ي وباء كورونا وتوعية لغير امللتزمني بأبسط قواعد 

ّ
للمستهترين بخطورة تفش

الرهيبة، إذ ظهر أطباء  السالمة، ورافــض ومنّدد بتعميم مشاهد لحظات املوت 
يــحــاولــون، بــال جـــدوى، إنــعــاش مريض يلفظ أنفاسه األخــيــرة، فيما ممّرضات 
أفــواج  إلــى  الــحــيــاة، فانضمت  إرادة  ــون جثة جــديــدة، خذلتها 

ّ
يــغــط ومــمــرضــون 

الضحايا الذين فقدنا منهم كثيرين في األيام املاضية، فصار الواحد منا يترّدد 
، قبل أن يجول في »فيسبوك« خشية أن يفجع  بنبأ رحيل عزيز.

ً
طويال

قال الطبيب، بنبرة يائسة مرهقة حزينة، في مقطع الفيديو مثار الجدل، والذي 
فــي غاية  الــوضــع  إّن  الــنــهــايــة،  أجــهــزة طبية تعلن لحظة  بــصــوت  بـــدأت خلفيته 
تزايد  لجهة  الــراهــن،  الــوضــع  لوصف  تسعفه  ال  والكلمات  والتعقيد،  الصعوبة 
الــقــادريــن على أن يكونوا مــوجــوديــن قــرب أحبتهم.  الــوفــيــات، وقلق األهــل غير 
تحّدث عن الحالة النفسية السيئة التي تصيب العاملني في القطاع الطبي، حني 

يفقدون مريضًا جديدًا. 
الذي يصيبهم على مدار  وتحّدث، باللهجة املريرة، عن مدى اإلرهــاق الجسدي 
ــّراء تعاملهم  لــلــعــدوى، جـ الــبــالء، وهــم األكــثــر تعّرضًا  الساعة فــي مواجهة هــذا 
املباشر مع املصابني. مشاهد كابوسية مرعبة، تضمنها الفيديو ملرضى مقيدين 
أّن في ذلك  إلى  الرافضون  انتظار لحظة الخالص. استند  التنفس، في  بأجهزة 
انتهاكًا سافرًا وفجًا لخصوصية املرضى، وترويعًا مبالغًا فيه للمواطنني. ويبدو 
أّن األجهزة املختصة وصلت إلى مرحلة اليأس من مقدار االستهانة التي يبديها 
 على جهل وتخلف، وعدم إحساس باملسؤولية املجتمعية. يتجلى 

ّ
بعضهم، وتدل

ذلك في مظاهر االزدحــام الكثيف في األســواق، قبيل يوم الجمعة، الذي فرضته 
 ثبت عدم جدواه، إذ يسبقه تهافٌت مثير للغيظ على شراء 

ً
الدولة حْجرًا شامال

الغذائية وتكديسها، من أجل أربع وعشرين ساعة. كذلك، تشهد شوارع  املــواد 
العاصمة عّمان ازدحامًا مروريًا خانقًا في أيام السبت، في محاولة لتعويض يوم 

»اإلقامة الجبرية«.
ى كثيرون موقفًا 

ّ
في األثناء، يثور نقاش كبير بشأن جدوى تلقي الطعوم، ويتبن

اقتصادي من وزن ثقيل، معروف  ر« 
ّ

كًا في  جدواها، وقد »بش
ّ
متشّددًا مشك

بتنبؤاته غير الدقيقة، وغير املستندة إلى أّي إحصائيات أو حقائق علمية بنتائج 
وأفـــادت  أشــهــر بحسب حــدســه!  بعد ستة  الــلــقــاح  متلقي  كــارثــيــة ستظهرعلى 
إحصائيات أردنية بأّن عدد من تلقوا اللقاح لم يتجاوز املائة ألف شخص، وتعّد 
هذه نسبة متدنّية جدًا قياسًا بدول أخرى، لن تكون ذات أثر، ما لم يتزايد عدد 
املتلقني، وما لم يتوفر اللقاح ألكبر عدد من املواطنني. وتنتشر اإلشاعات املحبطة 
غرضة عن صالحية بعض اللقاحات املتوفرة، ما يزيد من حالة الهلع والترقب. 

ُ
امل

املشغول  للمواطن  اطمئنان  أّي  املتضاربة  الحكومية  التصريحات  تعطي  وال 
بتدبير لقمة العيش التي عّزت على املتضررين في مصدر رزقهم. 

خسرنا في األردن، في األيام العشرة األخيرة، نحو ألف من خيرة بناتنا وأبنائنا، 
منهم طبيبات وأطباء خطفهم املوت مبكرًا، اكتسحت صورهم املبتسمة مواقع 
في مستقبل خذلهم،  وأمــل  بفرح  التخّرج  يحتضنون شهادات  وهــم  التواصل، 
ما خلف في قلوب ذويهم الحسرة واألسى والغضب، من دون أن ُيتاح لهم وداع 
جعت بيوت كثيرة، وخيم الحزن ضيفًا 

ُ
أحبتهم، فصار األردن دار عزاء كبيرة. ف

، ال مناص من التعايش معه، وقدرًا قاسيًا أجهز على ما تبقى في جعبتنا 
ً
ثقيال

من أمل ورجاء.

سامح راشد

دخلت قضية سد النهضة اإلثيوبي منحدرًا شديد الصعوبة، مع قرب املرحلة الثانية 
ــا كانت املــفــاوضــات الــجــاريــة منذ ســنــوات لــم تسفر عــن أي نتيجة 

ّ
ملــلء خــزانــه. ومل

إيجابية باتجاه االتفاق، أو حتى التوافق، بني الدول الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، 
فإن امللء الثاني هو عنق الزجاجة الذي لو اجتازته أديس ابابا، لن تقبل أي اتفاق، ال 
، بل لن تجد، حينئذ، أي دافع لالستمرار في أي مسار تفاوضي.

ً
حاليًا وال مستقبال

قبل عملية امللء األول صيف العام املاضي )2020(. لجأت مصر إلى مجلس األمن، 
إلشراكه راعيا دوليا للمفاوضات، وضامنا لضبط املسار حال تأزم املوقف والفشل 
في بلورة اتفاق. وكانت تلك املحاولة خطوة مصر الوحيدة باتجاه تدويل القضية، 
في مقابل إصــرار إثيوبيا على »األفرقة« باالقتصار على دور لالتحاد األفريقي. 
فشل املفاوضات، 

ُ
وبعد عامني من هذه املحاولة، ال تزال إثيوبيا تتمّسك بهذا، ثم ت

السودان بتدخل رباعي  األفريقي وبصره. وقبل شهر، طالب  االتحاد  تحت سمع 
األطـــراف، يضم مــع االتــحــاد األفريقي واألمـــم املتحدة والــواليــات املتحدة واالتــحــاد 

األوروبي، وهو ما رفضته أديس أبابا.
ما السبيل إذن؟ اإلجابة عن هذا التساؤل غير ممكنة قبل إجابة أخرى عن سؤال 
أهم: إلى ماذا تستند إثيوبيا في ذلك التعنت؟ يمكن ألي متابع إدراك أن األمر ليس 
داخلية  جبهة  حتى  أو  يدعمها،  قــوي  اقتصاد  أو  تملكها،  عسكرية  بقوة  متعلقًا 
متماسكة ومؤازرة شعبية للحكومة. تستند إثيوبيا إلى أطراف أخرى تدعمها في 
مشروع السد، وتشاركها في ما سيترتب عليه من مكاسب الحقة أو خطط أخرى. 
ما  هنا  املقصود  ليس  تآمرية،  وتفسيرات  تخمينات  عــن  الحديث  يكون  ال  ولكي 
يترّدد عن دعم إسرائيلي خفي ملشروع السد، بغرض السيطرة على مياه عبر الذراع 
يفيد بشيء،  ولــن  إثباته حاليًا صعب،  لكن  ذلــك صحيحًا،  يكون  فربما  اإلثيوبي. 
املوقف فهي  إنقاذ  التي يمكنها  املقصودة  األطــراف  أما  سوى تضييع وقت ثمني. 
الــدول املشاركة فعليًا في مشروع السد، ســواء بالتمويل املباشر أو االستثمار أو 
بالتنفيذ الفعلي لألعمال اإلنشائية وتوريد مواد البناء والتوربينات واملعدات. هذه 
إثيوبيا  وتليني مواقف  امللف،  عوّجة في هذا 

ُ
امل ة 

ّ
الدف تعديل  تملك  األطــراف وحدها 

الجامدة، للتوصل إلى اتفاٍق ُيراعي أمن شعبي دولتي املصّب وحياتهما.
ال ُسُبل أخرى لوقف غطرسة أديس أبابا وتجاهلها حق شعبي مصر والسودان في 
الحياة. املذهل أن هذا السبيل الوحيد لم يظهر فجأة، فهو قائم وواضح منذ سنوات، 
نت من حجب التمويل الدولي عن 

ّ
بل إن مصر سلكته من قبل ونجحت فيه. إذ تمك

الدولي واالتفاقات  القانون  إلى  القانوني املستند  املشروع، بفضل استخدام حقها 
)أو  تمويل  البنك  يقبل  لكي  اشتراط موافقة مصر ُمسبقًا  الصلة، في  ذات  الدولية 
تقديم( ضمانات ألية سدود أو مشروعات بطول مجرى النيل. ففي 14 مايو/ أيار 
2014، أعلن البنك الدولي واالتحاد األوروبي وروسيا والصني وإيطاليا االمتناع عن 
آذار 2015 على  القاهرة في 23 مــارس/  السد. وبعد توقيع  املشاركة في مشروع 
»إعالن املبادئ«، اندفعت الدول الكبرى والشركات العاملية، بل وأيضًا دول إقليمية 
بتلك  النهضة،  سد  وتحول  فيه.  واالستثمار  املشروع  في  املشاركة  نحو  وعربية، 
مئات  يساوي  األطــراف،  متعّدد  إلى مشروع  واملحورية،  الواسعة  الدولية  املشاركة 

 عن قيمته الجيواستراتيجية.
ً
مليارات الدوالرات، فضال

ويستند التمترس اإلثيوبي على االستقواء بهذه األطراف، وغيرها. وما لم تتحّرك 
إيجابي عملي  فــوري وفعال وحــاد، الستصدار موقف  والخرطوم بشكل  القاهرة 
وسريع تجاه إثيوبيا، فال أمل ُينتظر أو حسن نية ُيعتبر. فما حصلت عليه إثيوبيا 

مّجانًا لن تتنازل فيه بال مقابل.

في الحاجة إلى كيسنجر من داخل غرفة اإلنعاش

سد النهضة خارج إثيوبيا
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آراء

خيري عمر

الليبية  الوطنية  الوحدة  بعد منح حكومة 
الــثــقــة بــتــصــويــت أقـــــرب إلــــى اإلجــــمــــاع، 10 
رات واضحة 

ّ
مارس/ آذار الحالي، بدت مؤش

ــراع  ــ ــــصـ ــة لـــتـــحـــويـــل الـ ــ ــــرصـ ــلــــى وجـــــــــود فـ عــ
ومـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يــبــرز نمط مــن الــقــيــادة الجماعية 
يمكن أن يشّكل ركيزة للخروج من املرحلة 
ــإن مــــن األهــمــيــة  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ االنـــتـــقـــالـــيـــة. وبـ
تناول العمليات املرتبطة بتكوين الحكومة 
على  الــقــدرة  ومــدى  السياسية،  وخياراتها 

تجاوز التحّديات.
على مدى الفترة السابقة، ارتبطت معضلة 
إعادة ترتيب املرحلة االنتقالية بغياب أطر 
حكومة  إلــى  السلطة  نقل  بــشــأن  للتراضي 
ــدولــــي والـــحـــرب  أخــــــرى. ســـاهـــم الـــتـــدخـــل الــ
أن  السلمي، غير  الــحــل  تأخير  فــي  األهــلــيــة 
العسكري،  الحل  إخــفــاق  مــع  املتحدة،  األمــم 
نــشــطــت فــي بـــدء مــشــوار نــقــل الــســلــطــة عبر 
وعلى  السياسي«.  الــحــوار  »ملتقى  صيغة 
ــراحـــل  الــــرغــــم مــــن تــــضــــاؤل الـــتـــفـــاؤل فــــي املـ
ــبــــاط 2020،  ــر/ شــ ــرايــ ــبــ فــ فــــي  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
ــاهـــم الـــتـــنـــافـــر الــــروســــي ـ األمـــيـــركـــي فــي  سـ
السياسي،  الــحــوار  لتفعيل  الفرصة  إتــاحــة 
وخفض التنافس الدولي على ليبيا. فمنذ 
2014، ظلت  في  السلطة  النزاع على  ظهور 
الــحــكــومــات الــســابــقــة تــتــشــكــل عــلــى خلفية 
ويمكن  والــجــهــوي.  السياسي  االنقسامني، 
اإلشارة إلى ظهور الحكومة املؤقتة بجانب 
»حكومة اإلنــقــاذ الــوطــنــي«، ثــم زادت الحقًا 
لتكون ثالث حكومات بعد تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني في مارس/ آذار 2016. وقد 
ــداث فــي فــهــم عمق  ــ ُيــســاهــم ســـرد هـــذه األحـ
األزمــة السياسية وتداعياتها على تماسك 
ــيـــوع الــثــقــافــة  ــــان واضــــحــــًا أن شـ ــة. كـ ــ ــــدولـ الـ
ــار واحـــــدًا مـــن صــيــغ شكل  االنــقــســامــيــة صــ
الـــدولـــة. وانــعــكــســت هـــذه الــــروح فــي الــحــرب 
األهلية، وازدواج مؤسسات الخدمة العامة. 
ــاق فـــي حــالــة  ــوفـ وقــــد ظـــل وزراء حــكــومــة الـ
ــراءات  نـــزاع قــانــونــي، بسبب عــدم إتــمــام إجـ
الثقة، وصاروا في وضع املكلفني بالسلطة 
الدولة فقط، ووقعت  على قسٍم من أراضــي 
املشروع  »السيادية« تحت هيمنة  الجهات 
الـــعـــســـكـــري لــخــلــيــفــة حــفــتــر واملـــجـــمـــوعـــات 
املسلحة في الغرب. وهنا، يمكن اإلشارة إلى 
قيام تركيبة املجلس الرئاسي السابق على 
أساس املناكفة والــوالءات الفرعية وشيوع 
منها،  واالستقالة  املؤسسة  تعطيل  قناعة 
فقد وصلت حكومة الوفاق في ظل احتدام 

أمجد أحمد جبريل

الــدولــي والعربي  الترحيب  مــن  الــرغــم  على 
بـــاملـــبـــادرة الـــســـعـــوديـــة بـــشـــأن الـــيـــمـــن، وقــد 
فيصل  السعودي،  الخارجية  وزيــر  أعلنها 
بــن فـــرحـــان، فــي 22 مــــارس/ آذار الــجــاري، 
فــــإن فــــرص نــجــاحــهــا تـــبـــدو مــــحــــدودة، في 
ظل تحّول اليمن إلى ساحة صراٍع إقليمي 
ودولي؛ إذ تشهد البالد سباقًا محمومًا، بني 
واحتدام  الدبلوماسية  الجهود  املــبــادرات/ 
املــعــارك عــلــى جــبــهــات مـــأرب وتــعــز وحــّجــة، 
مـــا يـــؤّكـــد حــجــم الــتــعــقــيــدات/ الــتــشــابــكــات 
اليمني  الــصــراع  في  والخارجية،  الداخلية 
ــة إنــســانــيــة في  ــل »أســــوأ أزمـ

ّ
الـــذي بـــات يــمــث

الـــعـــالـــم«، بــحــســب تــوصــيــف األمــــم املــتــحــدة 
ومنظماتها املتخّصصة. 

ــل أبــــــرز دوافـــــــع مــــبــــادرة الــــريــــاض هــو  ــعـ ولـ
الــرئــيــس  إدارة  ســـيـــاســـات  مــــع  ــتــــجــــاوب  الــ
ــتـــي تــبــحــث عــن  ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، الـ األمــ
اليمن،  فــي  »إنــجــاز« سريع وسهل  تحقيق 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية، وبما يدعم موقع أميركا بايدن 
في قضايا أخرى، )مثل أفغانستان وسورية 
والـــعـــراق وفــلــســطــني(. وربــمــا يــهــدف تقديم 
اليمن  السادسة لحرب  الذكرى  املبادرة في 
إلى تخفيف الضغوط الدولية واالنتقادات 
الــحــقــوقــيــة املــوّجــهــة إلـــى الـــريـــاض، ونقلها 
وتحميلهما  وإيـــران،  الحوثيني  ملعب  إلــى 
أوضــاع  وتـــرّدي  القتال  استمرار  مسؤولية 
ــادرة،  ــبــ الـــيـــمـــن، بــاعــتــبــارهــمــا يـــرفـــضـــان املــ
ويـــعـــرقـــالن الـــجـــهـــود األمـــمـــيـــة واألمــيــركــيــة 

لوقف الحرب.
وإلـــى ذلـــك، ثــّمــة أربــعــة مــتــغــيــرات مترابطة 
ــــادرة؛ تصعيد  ــبـ ــ ــرح املـ تــتــعــلــق بــتــوقــيــت طــ
ــبــــهــــة مــــــــأرب.  ــال، خــــصــــوصــــًا فــــــي جــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ ال
النووي  امللف  في  اختراق  أي  »استعصاء« 
اإليــرانــي، بعد وصــول بــايــدن إلــى السلطة. 
ــــداف املــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة  ــهـ ــ ــتـ ــ تــــصــــاعــــد اسـ
واملــــطــــارات والـــقـــواعـــد الــجــويــة، فـــي العمق 
ــذّكـــر بــالــتــداعــيــات  الـــســـعـــودي، عــلــى نــحــو ُيـ
االستراتيجية للهجوم على منشآت شركة 
أرامــكــو فــي أبقيق وهــجــرة خــريــص فــي 14 
سبتمبر/ أيلول 2019، الذي أّدى إلى إيقاف 
الــســعــودي حينها.  النفطي  اإلنــتــاج  نصف 

أزمة سياسية وتباين املواقف حول االتفاق 
السياسي. وكان لتلك الظروف تأثير واضح 
ودخولها  السلطة  تسليم  طريقة  فــي  ظهر 
مــقــاّر الــحــكــم. وقـــد أكــســبــت هـــذه الوضعية 
تــنــازعــًا عــلــى الــســلــطــة مــا بــني ثـــالث جــهــاٍت 
ــة شــرعــيــة، الزمــتــه  يــعــانــي كــل منها مــن أزمـ

حتى تسليمها السلطة أو خروجها منها.
ــة الــســلــطــة وفـــشـــل الـــدولـــة،  ــ ومــــع تــفــاقــم أزمـ
السياسي،  الحوار  لتطوير  بدأت محاوالت 
ــار لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة،  ــكــ عـــبـــر صـــيـــاغـــة أفــ
التمثيل  إلــى  مشوارها،  نهاية  في  وصلت، 
املـــتـــقـــارب لـــلـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة. وتــحــويــل 
ثــقــافــة تــقــاســم الـــدولـــة إلـــى حــالــة املــشــاركــة، 
ــتــــور  ــفــ ــغــــضــــب والــ ــة المــــتــــصــــاص الــ ــقــ ــريــ طــ
وتــجــمــيــع املــصــالــح. وقـــد أتـــاحـــت »خــريــطــة 
طريق املرحلة التمهيدية« الفرصة لتشكيل 
االنقسام  من  للتخلص  الوطنية،  الحكومة 
َرضي. قامت الصياغات على بناء بدائل 

َ
امل

الجهوية  املعايير  بــني  مــا  للمزج  مفتوحة، 
ــكـــرة الـــوطـــنـــيـــة، وإعـــادتـــهـــا إلــــى مــركــز  ــفـ والـ
الــنــقــاش والــــتــــداول الــســيــاســي. وقــــد شكل 
الــوصــول إلــى نــظــام الــقــوائــم فــكــرة عبقرية، 
فهي أضعفت تأثير الجهوية، كما تتجنب 
تــشــتــت األصـــــــــوات والـــعـــتـــبـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
مـــراجـــعـــة  ــلـــى  عـ ـــــرًا 

ّ
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اإلثنية  املكونات  وحفز  االنتخابي،  النظام 
والجهوية على دعم التكامل الوطني. ولعل 
اخــتــيــارهــا عــبــر نــظــام الــقــائــمــة يــوفــر حالة 
تضامنها الداخلي بطريقٍة لم تتوفر سابقًا. 
وعــلــى خــــالف الــحــكــومــات الــســابــقــة، تــبــدو 
 
ً
مختلفة الوطنية  الــوحــدة  حكومة  تركيبة 
إلـــى حـــد كــبــيــر، بــمــعــايــيــر تــشــكــيــل السلطة 
التنفيذية واتجاهات لجنة »ملتقى الحوار 
الــســيــاســي« الخــتــيــار حــكــومــة مــتــجــانــســة، 
وتبتعد عن املحاصصة املباشرة. وأظهرت 
 عــلــى 

ً
عـــمـــلـــيـــات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة قـــــــــدرة

والوطنية  املحلية  التطلعات  بني  التوليف 
للتمثيل السياسي وضبط البرامج قصيرة 
املــــدى. وبــجــانــب ضــمــان االنــفــتــاح املتماثل 
على كل املناطق واملدن الليبية والحياد في 
توزيع املوارد والخدمات، وضح مدى إدراك 
رئــيــس الــحــكــومــة، الــدبــيــبــة، حــالــة انــتــهــاك 

سيادة الدولة وأهمية استعادتها.
وبـــجـــانـــب تــقــديــم نــخــبــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــع املـــكـــونـــات  ــ ــتــــواصــــل مـــقـــبـــول مـ تـــتـــمـــتـــع بــ
الـــلـــيـــبـــيـــة، تــــبــــدو املــــســــاهــــمــــة األخــــــــــرى فــي 
الرضائي  التمييز  عبر  الحكومة  تضامن 
مـــا بـــني ســلــطــة الــســيــادة وســلــطــة التنفيذ. 
الجماعي، ال  العمل  إلــى  أقــرب  وفــي طريقة 
تظهر التنافسية الصراعية على استحواذ 

خــطــاب املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــثــورة اإليـــرانـــيـــة، 
علي خامنئي، في 21 مارس/ آذار الجاري، 
وإشــــارتــــه إلــــى أن الـــســـعـــوديـــة »عـــالـــقـــة في 
تستطيع  ال  وأنــهــا  الــيــمــن،  حـــرب  مستنقع 
ــيــــرًا خــطــاب  وقــفــهــا وال مــواصــلــتــهــا«. وأخــ
)الحوثيني(، عبد  الله  زعيم جماعة أنصار 
املــلــك الــحــوثــي، ورفــــض فــيــه املــقــايــضــة بني 
الـــحـــقـــوق املـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي )فــي 
واالحتياجات  النفطية،  املشتقات  وصـــول 
اإلنـــســـانـــيـــة، واملـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة(، 

والشروط العسكرية والسياسية.
وفي إطار تحليل تأثير املبادرة السعودية 
عــلــى مـــآالت حـــرب الــيــمــن ومــســاراتــهــا، ثّمة 
ثالث مالحظات: األولى أن بؤرة تركيز إدارة 
القيادي  أميركا  استعادة موقع  بايدن هي 
االقتصادي  الصعود  مواجهة  في  العاملي، 
الــروســي،  االستراتيجي  والنفوذ  الصيني 
والتصدي لقضايا املناخ وتداعيات جائحة 
تواجه  أن سياسات واشنطن  كما  كورونا. 
فــي الشرق  »عــقــبــات/ إشــكــالــيــات« حقيقية 
األوسط، حتى بعد انخراطها الدبلوماسي 
الــكــثــيــف فـــي املـــلـــفـــني، الــيــمــنــي واإليــــرانــــي، 
مــا يــحــّد مــن قــدرتــهــا عــلــى الــحــركــة وفــرض 
الحلول، بسبب تداعيات االنكفاء األميركي 
فــي عــهــدي بــــاراك أوبــامــا ودونـــالـــد تــرامــب، 
كبرى  استراتيجية  افتقد  األخير  أن  سيما 
مــســتــويــات  ـــج  ــ أّجـ مــــا   ،)Strategy Grand(
ــى 

ّ
ــراع اإلقـــلـــيـــمـــي، عــلــى نــحــو مـــا تــجــل الــــصــ

ــة اغــتــيــال  فــي حــصــار قــطــر، وكــذلــك فــي أزمــ
ــال خــاشــقــجــي  ــمـ الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي جـ
السعودية  ــدت صراعًا حقيقيًا بني 

ّ
ول التي 

وتركيا ال يزال قائمًا. 
وقد أضفت تداعيات جائحة كورونا مزيدًا 
الشرق  إقليم  تفاعالت  على  التعقيدات  من 
ــاتـــت صـــراعـــاتـــه »شــبــه  األوســــــــط، بــحــيــث بـ
مــســتــعــصــيــة« عــلــى الـــحـــلـــول والــتــســويــات؛ 
الــفــاعــلــني  ســـيـــاســـات  تـــوظـــيـــفـــات/  أّدت  إذ 
وإيــــران وتركيا  إســرائــيــل  )مــثــل  اإلقليميني 
واإلمــــارات(،  والسعودية  ومصر  وإثيوبيا 
الــفــاعــلــني املحليني )مثل  وكــذلــك ســيــاســات 
ــلــــس االنـــتـــقـــالـــي  ــوثــــي، واملــــجــ ــة الــــحــ ــاعـ ــمـ جـ
الــجــنــوبــي فـــي الـــيـــمـــن، ومــقــاتــلــي الــســلــفــيــة 
املدخلية في اليمن وليبيا، والقوات التابعة 
لخليفة حفتر في ليبيا .. إلخ(، إلى تعميق 

ــة بــــني املـــســـتـــويـــني.  ــمــ ــزاحــ ــائــــف أو املــ الــــوظــ
بلورة  على  التكوين  مــن  النمط  هــذا  يعمل 
التضامن ما بني مستويات السلطة وتقديم 

صورة واحدة للعالم.
ــة حـــــــال، تـــتـــقـــارب ظـــــــروف تــكــويــن  ــ ــلـــى أيــ عـ
الرحيم  عبد  حكومة  مع  الحالية  الحكومة 
الله، مع اختالفات في نضج  الكيب، رحمه 
ــعــــي، وهـــو  ــواقــ ــن والــ ــ ــروط االنـــتـــقـــال اآلمــ ــ شــ
مـــا ُيـــعـــّد مـــن مــكــتــســبــات املــرحــلــة املــاضــيــة. 
املؤقتة،  ملهامها  وفّية  الكيب  حكومة  ظلت 
لكنها لم تستطع مواجهة تفاوت تطلعات 
ــا. بــــدت  ــهــ ــمــــوحــ ــة« وجــ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ املــــطــــالــــب »ال
مجلس  ورئــيــس  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
النواب أكثر تجاوزًا لالنقسامات الوهمية. 
املتتابع مع خليفة حفتر  تواصلها  ويعبر 
تعمل  املشري وغيرهما في صــورة  وخالد 
الحكومة  في  الثقة  مساحات  توسيع  على 

الجديدة.
ربــوع  بــني  السلطة  مسؤولي  تنقل  ويشير 
الــبــالد نــقــلــة مــهــمــة فــي احـــتـــواء انــقــســامــات 
املرحلة املاضية. وكان الفتًا أنها كشفت عن 
ضحالة الــخــالفــات مــن جــانــب. ومــن جانب 
آخـــر، أوضــحــت أن مــحــاوالت رســـم فــواصــل 
املـــنـــاورات  ســيــاســيــة غــيــر منطقية. وتــمــثــل 
ــاورات بــشــأن مــقــر انــعــقــاد مجلس  ــشــ أو املــ
الــنــواب ملــنــح الــثــقــة للحكومة عــالمــة فــارقــة 
ــدرة عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــني الـــحـــاجـــات  ــقــ فــــي الــ
الـــثـــانـــويـــة واألصـــلـــيـــة. لـــذلـــك، بــــدا الــتــالقــي 
 دستورية، فيما 

ً
على أهمية االنعقاد مهمة

عت االجتماعات املرتبطة بإتمام تقنني 
ّ
توز

وبنغازي،  وطرابلس  ســرت  على  الحكومة 
الــحــاّدة في  في صــورة مغايرة للمناقشات 
على  الحكومية  املــقــار  تــوزيــع  بــشــأن   2014

األقاليم الثالثة.
وعلى نحٍو مماثل، تلقى الحكومة الحالية 
على  املتنافسة  الــبــلــدان  مــن  قــبــواًل مستقرًا 
واملـــوارد  السلطة  على  والــســيــطــرة  م  التحكُّ
الليبية. وصارت تنسج عالقاتها التعاونية 
في سالسٍة كان يصعب توقعها في املاضي 
الــتــحــّرك السلس  الــقــريــب. يتشّكل نـــوع مــن 
بــني الــعــواصــم اإلقليمية؛ كــان االنــتــقــال من 
أنقرة عالمة الفتة على ظهور  إلــى  القاهرة 
على  وقــدرتــهــا  الليبية،  السلطة  شخصية 
ــاٍت بـــشـــأن الــقــضــايــا  ــمـ ــاهـ ــفـ ــي تـ ــــول فــ ــــدخـ الـ
األســاســيــة، كــاحــتــرام الــســيــادة وااللــتــزامــات 
املــتــبــادلــة تــجــاه املــهــام األمــنــيــة والعسكرية 

واالقتصادية.
بالواقعية  الحالية  الحكومة  خطاب  يتسم 
يعمل  فكما  السابقة،  بالحكومات  مقارنة 
ــــة  ــــدولـ ــلــــى مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة ســـــيـــــادة الـ عــ

االســتــقــطــابــات اإلقــلــيــمــيــة واملــحــلــيــة، مــا قد 
آثــاره،  ملعالجة  نسبيًا   

ً
طــويــال وقتًا  يحتاج 

أخــــذًا فـــي الــحــســبــان تــداعــيــات الــســيــاســات 
»املسألة  اختزلت  التي  واإلقليمية  الدولية 
ــي،  ــاثــ ــــي/ إغــ ــنـ ــ ــــي مـــنـــظـــور أمـ الـــيـــمـــنـــيـــة«، فـ
ال يـــكـــتـــرث كـــثـــيـــرًا بــتــعــقــيــداتــهــا الــداخــلــيــة 
وتشابكاتها مع األبعاد الدولية واإلقليمية، 
 عــن تــجــاهــل نــتــائــج ســيــاســات نظام 

ً
فــضــال

الدولة  إدارتـــه  الله صالح، ونمط  علي عبد 
اليمن  أحالت  التي  الخارجية  وتحالفاتها 

إلى »دولة فاشلة«.
تــتــعــلــق املـــالحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة بـــــأن مــحــصــلــة 
الــتــدخــالت الــخــارجــيــة، األمــمــيــة والــدولــيــة 
سيما  اليمن،  فــي  والــســعــوديــة،  واإلقليمية 
بعد ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011، 
 وقـــاصـــرة عــمــومــًا؛ إذ كــانــت 

ً
كــانــت ســلــبــيــة

كّرس أفكار تجزئة الدولة، وتأجيج عملية 
ُ
ت

تــفــســيــخ املـــجـــتـــمـــع وتــطــيــيــفــه وعـــســـكـــرتـــه، 
وتحويله إلى طرف »عاجز«، ينتظر وصول 
املساعدات الدولية واإلغاثة اإلنسانية التي 
والتغطية  األزمــــة،  أداة إلدارة  إلــى  تــحــّولــت 
عـــلـــى الـــعـــجـــز الــــدولــــي عــــن اجــــتــــراح حــلــول 

سياسية تعالج جذور الصراع في اليمن.
ــك، اســتــغــلــت اإلمـــــــــارات غــيــاب  ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
االســتــراتــيــجــيــة الـــســـعـــوديـــة تـــجـــاه الــيــمــن، 
خصوصًا بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيني 
أيـــلـــول 2014، وعــمــلــت على  فـــي ســبــتــمــبــر/ 
وُعمان  والكويت  قطر  أدوار  على  االلتفاف 
)الــتــي تــشــّجــع الــدبــلــومــاســيــة والــوســاطــات 
املــســاعــدات اإلنسانية  الــســيــاســيــة وتــقــديــم 
ــــحــــرف أبـــوظـــبـــي عــمــلــيــات 

َ
.. إلــــــــخ(، لـــكـــي ت

في  مطامعها  لتحقيق  العربي«  »التحالف 
ثــــروات الــيــمــن، عــبــر تــرســيــخ انــقــســامــه إلــى 
إقــلــيــمــني مــتــصــارعــني، ونـــجـــحـــت، إلــــى حد 
كبير، في سياستها للسيطرة على جنوب 
اليمن وأغلب املوانئ املهمة في البالد، عبر 
املجلس االنتقالي الجنوبي وقوات األحزمة 
األمنية ومليشيات السلفية املدخلية .. إلخ.

»املــشــروع  بغياب  الثالثة  املالحظة  تتعلق 
ــة  ــهــ ــواجــ الـــــــســـــــعـــــــودي/ الـــــــعـــــــربـــــــي«، فـــــــي مــ
املــشــروعــات اإلقليمية والــدولــيــة، وانــخــراط 
مــثــلــث الــــريــــاض/ الـــقـــاهـــرة/ أبـــوظـــبـــي في 
إجهاض مسار التغيير الذي بدأته الثورات 
املــثــلــث  ــذا  ــ ــام 2011، وتـــبـــنـــي هـ ــ عـ الـــعـــربـــيـــة 

وسيطرتها على اإلقليم، فإنه يسير باتجاه 
ــوارق، مـــا بـــني الـــشـــرق والــغــرب  ــفــ تـــذويـــب الــ
والجنوب، ومراجعة االستبعاد على خلفية 
أيديولوجية. وتمثل هذه التطورات مناخًا 
سياسيًا يتسع لصهر االختالفات السابقة، 
ــدة الــوطــنــيــة مــيــزة  ويــمــنــح حــكــومــة الــــوحــ
تفضيلية عن الحكومات السابقة. ويساهم 
ــة فـــائـــض اقـــتـــصـــادي في  ــ ــع لــيــبــيــا دولـ وضــ
ــــي وقـــت  تـــحـــيـــيـــد الــــضــــغــــوط الــــخــــارجــــيــــة فـ
قصير. وفي زيارات ممثلي الحكومة مصر 
وتركيا، واتصاالتها مع دول أخرى، دخلت 
ــبـــاشـــرة عـــلـــى قـــضـــايـــا األمــــن  ــنـــاقـــشـــات مـ املـ

واالستثمار والعالقات املتكافئة.
وعلى املستوى املحلي، قد تواجه الحكومة 
الحالية صعوباٍت في استعادة التوازن بني 
واألمنية،  واإلداريــــة  السياسية  املستويات 
ف القدرة على إدارة املوارد من حدتها. 

ّ
وتخف

سياسة الثورات املضاّدة، على نحٍو أضعف 
الــعــالــم الــعــربــي بــشــكــٍل خــطــيــر جــــدًا، وأّدى 
إلـــى تــحــّكــم الــعــامــل الــخــارجــي فــي مصيره، 
وزّج الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي صــــراع املــحــور 
األميركي اإلسرائيلي، في مقابل سياسات 

الثالثي، الروسي الصيني اإليراني. 
ولذا يمكن القول إن قرارات الرياض بتشكيل 
 ضــربــاٍت جــويــٍة 

ّ
»الــتــحــالــف الــعــربــي«، وشـــن

إكراهية،  أدوات  واستخدام  الحوثيني،  على 
مثل حصار اليمن، كانت متعّجلة؛ إذ كان في 
أدوات توفيقية/  إلى  اللجوء  الرياض  وسع 
من  عقودا طويلة  جــدواهــا  أثبتت  تعاونية، 
قــوى  لحشد  اليمنية،  الــســعــوديــة  الــعــالقــات 
املــجــتــمــع الــيــمــنــي ومــقــاتــلــيــه، مـــن الــقــبــائــل، 

وبعد حدوث تقّدم في تشغيل قطاع النفط؛ 
ــورد الــرئــيــس لــلــنــفــقــات الــعــامــة، بجانب  ــ املـ
والنفقات  النقدية  السياسة  في  إصالحات 
ــكـــالت الــــفــــســــاد وجـــمـــع  ــل مـــشـ ــظـ ــة، تـ ــامــ ــعــ الــ
 تحتاج ملراحل 

ً
السالح غير الشرعي معضلة

تتجاوز املرحلة التمهيدية، ويمكن أن تبدأ 
بالتهدئة والتوسع في إجراءات بناء الثقة 
إدماج  لتشمل  العامة  السياسات  وتوسيع 

املسلحني.
وقـــد تــمــثــل مــطــالــب تــجــمــع »مــكــونــات برقة 
 15 والحقوقية«،  والسياسية  االجتماعية 
املــتــوّرطــني  بمحاسبة   ،2021 آذار  مــــارس/ 
فـــي االغـــتـــيـــاالت والــفــوضــى األمــنــيــة، وهــي 
صورة من نقل عبء مكافحة املسلحني من 
الحكومة إلى املجتمع وترتيبها في مساراٍت 
ــزايــــدة الــســيــاســيــة.  قــضــائــيــة بــعــيــدة عـــن املــ
فــي هـــذه الـــظـــروف، يمكن تــرتــيــب أولــويــات 
للوصول  السلطة  بناء  إعــادة  الحكومة في 
كــانــون األول  انــتــخــابــات 24 ديسمبر/  إلــى 
املقبل. قد يوفر ترتيب األولويات على هذا 
السياسية  السلطة  لتكوين  فــرصــة  النحو 
لــلــمــحــاســبــة، وتهيئة  الـــالزمـــة  والــقــضــائــيــة 
املــنــاخ لــجــبــر الـــضـــرر، حــيــث تــبــدو الــحــاجــة 
لتحرير إرادة املجتمع من التسلط وموانع 

التعبير السياسي.
وهنا، تبدو حالة اغتيال محمود الورفلي، 
 في 

ً
القيادي في قوات خليفة حفتر، خاصة

طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الــراغــبــني فــي الــخــروج 
النمط  هـــذا  تطبيق  الــســلــطــة. يصعب  عــلــى 
عــلــى حــــاالٍت أخــــرى، حــيــث تــقــّدم الحكومة 
نــفــســهــا ســلــطــة فـــك اشــتــبــاك، بــهــدف إعـــادة 
الــــتــــوازن بـــني األطـــــــراف الــلــيــبــيــة. يــقــلــل من 
الحكومة  تمتع  الــحــوادث  هــذه  مثل  أهمية 
بـــالـــتـــجـــانـــس والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــولـــيـــف مــا 
بــني الــتــنــاقــضــات بــطــريــقــة ســهــلــة ومقبولة 
لـــــدى مـــتـــنـــازعـــني كـــثـــيـــريـــن. وتـــشـــيـــر صـــور 
والغرب  الشرق  من  املتنافرين  بني  التالقي 

ومشاهداته إلى هشاشة أسباب الصراع.
وبشكل عام، تبدو الحكومة الحالية أفضل 
وتميل  املؤقتة.  والتحّديات  للمهام  إدراكـــًا 
تـــصـــريـــحـــات املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي والــجــهــة 
الــتــنــفــيــذيــة ومــواقــفــهــمــا إلـــى الــتــأكــيــد على 
ارتباط مهامها بانتهاء املرحلة التمهيدية. 
ــافـــســـني، فــــي املـــرحـــلـــة  ــنـ ــتـ ز ابـــتـــعـــاد املـ

ّ
يــــعــــز

الـــســـابـــقـــة، عـــن مـــراكـــز الــســلــطــة فـــي تــوفــيــر 
مــزدوجــة؛ حيث يساهم غيابهم في  فرصة 
املباشر بني  التواصل  أمــام  الطريق  إفساح 
الحكومة والجماهير، وتهيئة البيئة للِسلم 

االجتماعي.
)كاتب وباحث مصري(

على  وإرغــامــهــم  الحوثيني،  على  للتضييق 
فـــــّك ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، والــتــمــوضــع 

كحركة سياسية ضمن النسيج اليمني. 
اليمن  تجاه  السعودية  املبادرة  أن  واملؤّكد 
ــرة جــــدًا، وربـــمـــا تــتــحــّول إلــى 

ّ
جــــاءت مــتــأخ

ــز 
ّ
ورقــــــة ضـــغـــط عـــلـــى الـــــريـــــاض، وقـــــد تــحــف

أكثر  بالتوجه  اإليــرانــي(  )وحليفه  الحوثي 
»املــأزق  لتعميق  العسكري،  التصعيد  نحو 
ــيـــم عــمــومــًا.  ــلـ الـــســـعـــودي« فـــي الــيــمــن واإلقـ
ويبقى مهمًا، في هذا السياق، التفرقة بني 
إشغال  السعودية على  الدبلوماسية  قــدرة 
ــــي بـــمـــواقـــفـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا  ــــالمـ املـــشـــهـــد اإلعـ
قـــصـــور  ــل  ــ ظــ ــي  ــ فــ األرض،  ــلــــى  عــ الــــفــــعــــلــــي 
تنفيذها  وأدوات  الــخــارجــيــة  ســيــاســاتــهــا 
ــاك تــحــالــفــاتــهــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بــســبــب  ــ ــبـ ــ وارتـ
ــد« عــلــى الـــرئـــيـــس الــســابــق،  ــزائــ ــان الــ ــرهــ »الــ

ترامب، وسياسات اإلمارات اإلقليمية.
تــحــتــاج الــســعــوديــة إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
مــجــمــل ســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، خــصــوصــًا 
التصالح مع تركيا وباكستان، وفتح حوار 
إلى  إيـــران، والــعــودة  مــع  إقليمي  خليجي/ 
ــيـــاســـات »الـــتـــهـــدئـــة والــــوســــاطــــات وحـــل  سـ
الـــنـــزاعـــات اإلقــلــيــمــيــة وتــقــديــم املــســاعــدات« 
الــتــي تــنــاســب الــريــاض أكــثــر مــن سياسات 

العسكرة والتصعيد والتأزيم الراهنة. 
ــة  ــئــ ــيــ ــطــ »خــ الــــــيــــــمــــــن  حـــــــــــرب  ــــــل 

ّ
تــــــمــــــث وإذ 

استراتيجية«، فإنه يصعب الزعم إن الطرف 
الحوثي أو إيران سيخرج منها منتصرًا أو 
لهذه  الباهظة  اإلنسانية  فالفاتورة  رابحًا؛ 
الحرب ستبقى شاهدًا حيًا على نمط صنع 
الــقــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي وإيــــران؛ حيث ال 
يجد بعض الساسة حرجًا في سقوط آالف 
الضحايا في مقابل تحقيق وهم »الزعامة 
اإلقليمية« أو »انتصار املشروع الطائفي«، 
ــيـــم املــــواطــــنــــة والـــحـــريـــة  ــفـــاهـ ــي غــــيــــاب مـ ــ فـ

واحترام حقوق اإلنسان.
»حــل ســحــري« إلنهاء  باختصار، ال يوجد 
ــألـــة خــــروج  ــيـــد أن مـــسـ الــــحــــرب ســــريــــعــــًا، بـ
الـــــريـــــاض مـــنـــهـــا تـــبـــقـــى تـــحـــديـــًا مــصــيــريــًا 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة والـــخـــلـــيـــج والــــــدول 
ترك  جميعًا  وسعهم  فــي  ليس  إذ  العربية، 
اليمن غارقًا في أزماته، من دون أن تصيبهم 

عواقب كثيرة.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

حكومة القيادة الجماعية وااللتئام الوطني في ليبيا

المبادرة السعودية ومآالت حرب اليمن

أظهرت عمليات 
تشكيل الحكومة 

قدرة على التوليف 
بين التطلعات المحلية 

والوطنية للتمثيل 
السياسي وضبط 

البرامج قصيرة المدى

االنتقال من القاهرة 
إلى أنقرة عالمة 

الفتة على ظهور 
شخصية السلطة 

الليبية، وقدرتها على 
الدخول في تفاهمات 
بشأن القضايا األساسية

محصلة التدخالت 
الخارجية، األممية 

والدولية واإلقليمية 
والسعودية، في 
اليمن كانت سلبيًة 

وقاصرة عمومًا

تمثّل حرب اليمن 
»خطيئة استراتيجية«، 

ويصعب الزعم أن 
الطرف الحوثي أو 
إيران سيخرج منها 

منتصرًا أو رابحًا
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ليبيا رغــم  فــي  الــنــازحــني  مــعــانــاة  تستمّر 
القتال،  الجبهات وجــمــود ســاحــات  هــدوء 
وبــدء البالد مرحلة سياسية يجري فيها 
تــوحــيــد الــحــكــومــة الــطــامــحــة إلـــى إنـــعـــاش أوضـــاع 
البالد، لكن أيًا من برامج السياسيني الحكومية لم 

 النازحني.
ّ

يتحدث عن ملف
ق أحمد كشلة، على التغاضي الرسمي حيال 

ّ
ويعل

 »للنازحني فصل شتاء آخر ال 
ّ
معاناتهم بالقول إن

يعرفه املسؤولون وال املتصارعون على الحكم، رغم 
 بنادقهم هي من هّجرتنا من بيوتنا«.

ّ
أن

ورغــــم هــــدوء األوضـــــاع فــي تــراغــن )جــنــوب غـــرب(، 
التي ُهّجر منها كشلة، منذ نحو السنتني، بسبب 
ــة لــلــمــتــنــافــســني على  ــمـ الـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة الـــداعـ
السلطة، إاّل أنه ال يزال يقيم في عشوائيات مدينة 
سبها، جنوب البالد، التي وجد فيها مأوى يحفظ 

أسرته الصغيرة من الشتات.
 هذا 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  ويقول كشلة متحدثًا 

الــنــزوح مطلع عام  الــثــالــث، فمنذ بــدء  الشتاء »هــو 
ــم بـــني الــبــرك  2019، عــشــت وأســــرتــــي ثـــالثـــة مـــواسـ
وسطح املنزل املتهالك، الذي حاولت معالجته عّدة 
مرات حتى ال يسّرب مياه األمطار، من دون جدوى«.

ويعيش رفقة كشلة، قرابة 20 أسرة، في عشوائيات 
سبها. لــم يتمّكن أّي مــن أفــرادهــا مــن الــرجــوع إلى 

بيته خوفًا من الثارات القبلية التي تحكم منطقتهم، 
هم يعيشون ظروف البرد القاسية ذاتها، 

ّ
ويؤّكد أن

وعدم توفر الحاجات األساسية.
النازحني،  ألوضــاع  الحكومي  التجاهل  مقابل  في 
املساعدة  طلب  إلــى  األحمر  الهالل  التفتت جمعية 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ ــة لـــهـــم، فـــخـــالل مــنــتــصــف فـ ــيـ الـــدولـ
األحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  عـــت 

ّ
وز املــاضــي، 

إنسانية  مساعدات  األحــمــر،  الهالل  مع  بالتنسيق 
عــلــى الــنــازحــني فــي مختلف املــنــاطــق، وفـــق فطمة 
ــهــــالل األحـــمـــر.  ــي جــمــعــيــة الــ عـــلـــيـــوة، املــــســــؤولــــة فــ
 
ّ
الــجــديــد«، أن لـــ »العربي  وقــالــت عليوة، فــي حديث 
تصريحات املسؤولني بشأن عودة أغلب النازحني 
الـــدقـــة، وال تــعــكــس ســوى  إلـــى مــنــازلــهــم، تنقصها 

ي عن املسؤولية.
ّ
التخل

هذا ما تؤكده بسمة عمار، وهي أرملة وأم لبنتني 
رت للسكن في منزلها املتضّرر، 

ُ
وطفل. إذ هي اضط

بشكل كبير، في جنوب طرابلس، خالل هذا الفصل. 
: »بعد وفاة زوجــي، يقيم أخي معي، 

ً
وتشرح قائلة

ــــررت إلـــى مــســاعــدتــه لــســّد الــنــوافــذ املـــدّمـــرة 
ُ
واضــــط

الــبــرد«،  حـــّدة  مــن  للتقليل  بالبالستيك،  والــشــقــوق 
وقت  »فــي  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  

ً
قائلة وتضيف 

املطر نلجأ كلنا إلحدى غرف املنزل، ألنها الوحيدة 
ــق يمكن أن يــســّرب املــيــاه. ال 

ّ
الــتــي لــيــس فيها تــشــق

فــــرق بـــني رجـــوعـــي ملــنــزلــي وبــــني عــيــشــي وأســـرتـــي 
فــي املــخــيــمــات أثــنــاء الـــنـــزوح«. وكــمــا تفتقد بسمة 

للتدفئة،  أيضًا  تفتقد  هي  املنزل،  في  للضروريات 
فـ »الكهرباء تكاد تكون معدومة« في بعض أحياء 

جنوب طرابلس.
ــرًا، أعــلــنــت حـــركـــة الــكــشــافــة الــلــيــبــيــة تــوزيــع  مــــؤخــ
ــازح لــيــبــي، من  ــ مـــســـاعـــدات عــلــى أكـــثـــر مـــن 1300 نـ
شرق ليبيا، مقيمني بمدينة مصراته، غرب البالد. 
قة 

ّ
املــســاعــدات كانت متعل  

ّ
أن إلــى  وأشـــارت الحركة 

بحاجيات فصل الشتاء، جرى توزيعها بالتنسيق 
مـــع مــفــوضــيــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــالجــئــني. 
 املـــواد شملت مالبس 

ّ
وبحسب بــيــان الــحــركــة، فـــإن

انات وبطانيات 
ّ

موسمية ومصابيح شمسية وسخ
ومجموعات النظافة وحفاضات األطفال.

ــظـــروف األمــنــيــة وال دمـــار  فـــي املـــقـــابـــل، لـــم تــمــنــع الـ
املـــنـــازل، حــامــد الـــشـــريـــدي، مـــن الـــعـــودة إلـــى منزله 
في مدينة تــاورغــاء، شرق مصراته، بعد أعــوام من 
العودة،  الشريدي، من  القسري. وما منع  التهجير 
في  كونه مطلوبًا  يكن  لم  املاضية،  السنوات  طيلة 
قضية سياسية أو غيرها، بل بسبب »منزلي املدمر 
أّي ساكن بعد تهجيرنا«،  تمامًا وخلّو املدينة من 

بحسب قوله.
الــعــشــرات،  ومثله  وأســرتــه،  الــشــريــدي  انتظر  عبثًا 
وعــود الحكومات بشأن إعــادة إعمار املدينة ودفع 
تعويضات ملنازلهم املدمرة، وقال: »كنت في مخيم 
الــفــالح بطرابلس رفقة عــشــرات األســر من  بمنطقة 
بالتنكيل  قــامــوا  الــحــرائــق  إلــى  منطقتي، وإضــافــة 

بــنــا عـــشـــرات املـــــــرات، فــلــم أعــــد أقـــــوى عــلــى الــبــقــاء 
هناك«. وتابع: »خّيرت نفسي بني البقاء في املخيم 
والرجوع لبقايا منزلي، فقررت العودة، خصوصًا 
ل 

ّ
بعد عودة العديد من األسر املضطرة مثلي«. ويعل

القاسي شتاًء  املناخ  من مضاعفات  »أعــانــي   
ً
قائال

األقــل هكذا أحمي  وصيفًا، كتيّبس مفاصلي. على 
 قرب 

ّ
الــشــريــدي أن أوالدي مما أصــابــنــي«. واعــتــبــر 

انتهاء فصل الــشــتــاء، وتــراجــع حـــّدة الــبــرد واملــطــر، 
 منه 

َ
فرصة للعودة والسكن في منزله الذي لم يبق

للمنزل  ملحقات  بــبــنــاء  يــقــوم  فيما  شـــيء،  تقريبا 
كاملطبخ ودورات املياه بمساعدة متبّرعني.

مجتمع
أعلنت قوات الحماية املدنية املصرية، صباح أمس، عن ارتفاع عدد وفيات املبنى املنهار، صباح 
السبت، في حّي جسر السويس، شرقي القاهرة، إلى 23 شخصًا، من بينهم 6 يحملون الجنسية 
السودانية، عقب انتشال 5 جثث جديدة من أسفل األنقاض، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار 
البحث عن شخصني آخرين، مع ارتفاع عدد اإلصابات أيضًا إلى 25. على صعيد متصل، كشفت 
ها حررت محضر مخالفة، في وقت سابق، ضد صاحب املبنى، التخاذ اإلجراءات 

ّ
رئاسة الحّي، أن

 رّد املحافظة لم يصل.                                        )العربي الجديد(
ّ
القانونية ضده من املحافظة، لكن

أقــدم رجــل على تنفيذ عمليات طعن عــدة داخــل وحــول مكتبة، أول مــن أمــس السبت، فــي نــورث 
فانكوفر، بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص 
 
ّ
 املشتبه به ُوضــع رهــن االحتجاز. أضــاف أن

ّ
آخرين. وقــال املسؤول في الشرطة، فرانك جانغ، إن

الرجل في العشرينيات من عمره واصطدم مع الشرطة سابقًا، ولفت إلى أن ال معلومات بعد عن 
ه كــان يركض في 

ّ
 املهاجم »بــدا وكأن

ّ
دافــع الهجوم. وقــال ستيف موسوب، وهــو أحــد الشهود، إن

)أسوشييتد برس(  من كان في طريقه وقع ضحية له«.  
ّ

اتجاه ما، وكل

كندا: مقتل امرأة وجرح ستة آخرين في حادث طعنمصر: ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار إلى 23

قبل عام ونصف، رعت حكومة الوفاق، اتفاقًا 
تاورغاء،  وأهــل  مصراته  مدينة  مسلّحي  بين 
من  سنوات  بعد  منطقتهم،  إلــى  لرجوعهم 
للنظام  الموالية  مواقفهم  بسبب  التهجير 
السابق، لكّن أقل من عشرة آالف مواطن من أصل 
أربعين ألفًا في تاورغاء، عادوا، بينما الباقون قيد 

النزوح، بسبب الدمار الكلي الذي عاشته المدينة.

اتفاق غير فعال

ــان مــوعــدًا عــاملــيــا مــتــجــددًا  ــد كـ لــيــل الــســبــت - األحــ
ــام، كما  ــعـ ــت هــــذا الـ

ّ
مـــع »ســـاعـــة األرض« الــتــي حــل

الــعــام املــاضــي، فــي زمـــن كـــورونـــا. وهــكــذا، أطــفــأت 
 

ٌّ
ــدة ســاعــة، كــل ــا ملـ ــوارهـ مـــدن فــي الــعــالــم بــأســره أنـ

تهدف  التي  املناسبة  في  الليلي،  توقيتها  بحسب 
املناخي  التغير  محاربة  فــي  الصفوف  تعبئة  إلــى 
وحفظ الطبيعة. ومع انطالق الحدث، أطفئت األنوار 

ــدن اآلســـيـــويـــة من  ــ فـــي نــاطــحــات الــســحــاب فـــي املـ
 
ً
السبت، فضال إلى هونغ كونغ، مساء  سنغافورة 

عــن مــعــالــم شــهــيــرة مــثــل دار ســيــدنــي لــأوبــرا في 
أستراليا. بعدها غرق في العتمة، الكولوسيوم في 
)الــصــورة(،  موسكو  في  الحمراء  والساحة  رومــا، 
 عـــن بـــوابـــة بـــرانـــدبـــورغ فـــي بـــرلـــن، وقــصــر 

ً
فــضــال

املضيئة  األلــــواح  وكــذلــك  لــنــدن،  فــي  ويستمنستر 

البريطانية،  العاصمة  في  سيركس  بيكاديلي  في 
وبرج إيفل في باريس. ومن بن املعالم الكثيرة التي 
شاركت في العملية كاتدرائية ساغرادا فاميليا من 
في شمال  برشلونة،  في  غــاودي  انتوني  تصميم 

شرقي إسبانيا، وقصر شونبرون في فيينا.
بــعــد ذلــــك، شـــاركـــت مـــدن فـــي الــضــفــة الــثــانــيــة من 
والوسطى  الشمالية  أميركا  في  األطلسي،  املحيط 

الــذي  املــحــلــي،  الــســبــت بتوقيتها  لــيــل  والــجــنــوبــيــة، 
يـــصـــادف صـــبـــاح أمــــس األحــــــد، بــتــوقــيــت أوروبـــــا 
والـــشـــرق األوســـــط. ومـــن بــن املــعــالــم الــتــي أطفئت 
آيـــرس، ومتحف  هــنــاك، املسلة فــي وســط بوينس 
الغد في ريو دي جانيرو، مرورًا ببرج »بي بي في 

ايه« في مكسيكو.
)فرانس برس(

Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة

)سيفا كراشان/ األناضول(



وكـــانـــت الـــبـــدايـــة عــبــر مــجــمــوعــة عــلــى مــوقــع 
»فيسبوك« تحت اسم »األطباء السوريون في 
أملانيا«، باتت تضم اآلن نحو 62 ألف عضو، 
لــيــســوا مــن الــســوريــن فــقــط وإنــمــا أيــضــا من 

مختلف الدول العربية.

مجتمع إلكتروني
هــــذه املــجــمــوعــة لــيــســت جــــديــــدة، بـــل يــعــود 
تــأســيــســهــا إلــــى مـــا قــبــل انـــــدالع الـــثـــورة في 
ســـوريـــة، وتــحــديــدًا إلـــى عـــام 2009، بحسب 
مــا يــقــول الطبيب الــســوري فيصل شــحــادة، 
ــد مـــؤســـســـي املـــجـــمـــوعـــة ورئـــيـــس  ــ ــو أحــ ــ وهــ
والصيادلة  »األطــبــاء  جمعية  إدارة  مجلس 
الـــســـوريـــون فـــي أملـــانـــيـــا« )قــيــد الــتــأســيــس(. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــوضـــح شـــحـــادة لـــ

»هــــذه املــجــمــوعــة ظــهــرت لــتــبــادل الــتــجــارب 
فـــي عــمــلــيــة تــعــديــل الـــشـــهـــادات والــتــحــضــيــر 
لــامــتــحــانــات املــتــعــلــقــة بــاخــتــصــاص الــطــب 
ــتـــي تــخــتــلــف بــشــكــل جـــذري  فـــي أملـــانـــيـــا، والـ
مــن مقاطعة إلــى أخـــرى، ومــن موظف آلخــر، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجــــود حــاجــة إلــــى تحقيق 
نــوع مــن الــتــواصــل االجتماعي بــن األطــبــاء 
الــســوريــن فــي أملــانــيــا وتــبــادل الــخــبــرات في 
 »التفاعل 

ّ
أجواء العمل«. يضيف شحادة أن

حول هذه املواضيع وغيرها، في املجموعة، 
وفي  ومتناغم  متناسق  بشكل  يــجــري  كــان 
ــان الــــزمــــاء يـــشـــاركـــون  ــ جــــو إيـــجـــابـــي، إذ كـ

املفيدة  املــعــلــومــات  يتضمن  بــمــا  تــجــاربــهــم 
الــتــي يــجــب تجنبها، بــاإلضــافــة  واألخـــطـــاء 
وكانت  اللوجستية.  املــســاعــدات  بعض  إلــى 
توجيه  على  دومــا  تحرص  املجموعة  إدارة 
دفة السفينة لتعّم الفائدة على الجميع. هذه 
الــعــوامــل كــلــهــا ســاهــمــت فـــي انــضــمــام آالف 
الزميات والزماء إلى املجموعة. ومع مرور 
السنن، أضحت مجموعة األطباء السورين 
ــرًا، 

ّ
فـــي أملـــانـــيـــا مــجــتــمــعــا إلــكــتــرونــيــا مــصــغ

نتشارك فيه بعض تفاصيل حياتنا كأطباء 
في أملانيا«. 

واستقطابها  املجموعة  نجاح  أســبــاب  ومــن 
ــن األعـــــــضـــــــاء، هــو  ــ ــدد الـــكـــبـــيـــر مــ ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
»تــركــيــزهــا على مــا يجمعنا واالبــتــعــاد عّما 
والتركيز  الخافية  املــواضــيــع  ودرء  يفرقنا 
على التقاطعات، كوننا جميعا سورين قبل 

أن نكون أطباء«، وفق ما يؤكد شحادة.
محصورًا   

َ
يبق لم  املجموعة  نشاط   

ّ
أن ُيذكر 

ـــم مــؤتــمــر في 
ّ
ـــظ

ُ
ــتـــراضـــي، إذ ن بــالــفــضــاء االفـ

شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن عـــام 2019 
جمع نحو 120 طبيبة وطبيبا باإلضافة إلى 
ــروع الــصــيــدلــة وطــب  مــشــاركــن آخــريــن مــن فـ
فيه بحسب شحادة  تبلورت  وقــد  األســنــان. 
»نــــواة فــكــرة تــتــمــحــور حـــول ضــــرورة وجــود 
كـــيـــان يــجــمــع األكـــاديـــمـــيـــن الــــســــوريــــن مــن 
أصحاب املهن الطبية في أملانيا«. ويلفت إلى 
ه »كان مخططا لعقد مؤتمر ثان في شهر 

ّ
أن

فاطمة نصر اهلل

ــّدث عــــــن األطـــــبـــــاء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــنــــدمــــا نـ
 األمــر 

ّ
الــســوريــن فــي أملــانــيــا، فــــإن

ــق بــكــتــلــة األطـــبـــاء األجـــانـــب 
ّ
يــتــعــل

الــكــبــرى فــي الـــبـــاد، وفـــق إحـــصـــاءات أملانية 
رسمية. وثّمة 4486 طبيبا )وفق آخر إحصاء 
في عام 2019 أوردته املجلة الطبية األملانية( 
يـــنـــشـــطـــون، عـــــدا عــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي املـــجـــال 
الصحي مــن صــيــادلــة وغــيــرهــم. ومــع انــدالع 
الحرب في سورية قبل نحو عقد، وصل عدد 
كــبــيــر مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــــى أملــانــيــا. 
 

ّ
وإن كــان من بن هــؤالء عــدد من األطــبــاء، إال
 الـــعـــدد األكـــبـــر مـــن األخـــيـــريـــن وصــــل بعد 

ّ
أن

 
ّ
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة عــمــل. فالحقيقة أن
األطباء السورين ليسوا وحدهم الذين كانوا 
في حاجة إلى أملانيا للهرب من واقع بادهم، 
ال سّيما بعد اندالع الحرب في عام 2011، بل 
 الدولة األملانية كذلك تحتاج إليهم لتعزيز 

ّ
إن

لهم،  أبوابها  تفتح  ولذلك  الصحي،  نظامها 
البعض  ــراءات عــدة يصفها  إجــ  

ّ
أن العلم  مــع 

ــّد مـــن أن يــمــر بها  »الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة«، ال بــ بــــ
مختلف األطباء األجانب قبل الحصول على 
إذن مزاولة املهنة وتعديل شهادة الطب. هذه 
اإلجــــــراءات الــتــي وقــفــت بــالــفــعــل عــائــقــا أمــام 
عدد من األطباء السورين، تخطاها آخرون 
أ مــن الــنــظــام الصحي 

ّ
وبــاتــوا جـــزءًا ال يــتــجــز

األملاني.
فــي نهاية عــام 2019، كــان يعيش فــي أملانيا 
مـــركـــز  بــــحــــســــب  ألــــــــف ســـــــــــوري،  نــــحــــو 790 
ــانــــي لــــإحــــصــــاءات. قبل  »ســتــاتــيــســتــا« األملــ
عــشــر ســـنـــوات، كــــان الـــعـــدد أقــــل مـــن 30 ألــف 
سنترال«  »بايوميد  مــدّونــة  وتفيد  شخص. 
 
ّ
ــأن املــتــخــصــصــة فــــي الـــــدراســـــات الـــطـــبـــيـــة، بــ
حــاجــة أملــانــيــا إلـــى األطــبــاء الــســوريــن تعود 
بالنسبة  مــشــتــرك  وهـــو  األّول،  ســبــَبــن.  إلـــى 
ــكـــل عـــــــــام، هــو  إلـــــــى األطــــــبــــــاء األجــــــانــــــب بـــشـ
عدد  فــي  النسبي  النقص  ســد  إلــى  حاجتها 
األطــبــاء لديها فــي خــال الــســنــوات األخــيــرة. 
بآخر  أو  فمرتبط بشكل  الثاني،  السبب  أّمــا 
ــدد الــســوريــن فـــي الـــبـــاد، مـــا أدى  بـــزيـــادة عـ
ــادة الــحــاجــة إلــى طــاقــم طبي يتحدث  إلــى زيـ
األطباء  استقدام   

ّ
فإن العربية، ولذلك  باللغة 

ن في آن.
َ
السورين يحقق هدف

وعلى الرغم من حاجتها إلى هؤالء األطباء، 
ــيـــرون يــشــتــكــون مــــن اإلجــــــــراءات  ــثـ ــا زال كـ مــ
 أملانيا بدأت تتشدد 

ّ
البطيئة واملربكة، كما أن

الــعــام 2013 فــي إجــــراءات تعديل  منذ نهاية 
شـــهـــادة الــطــب لــأطــبــاء األجـــانـــب مـــن خـــارج 
االتحاد األوروبي، ومنهم األطباء السوريون. 
وأمــام هــذا الوضع، وجــد األطباء السوريون 
حاجة إلى تجميع أنفسهم وتبادل املعلومات 
البعض،  بعضهم  بن  والتجارب  والخبرات 

أطباء سوريون 
في ألمانيا

إنجازات 
وفائدة 
متبادلة

بعد عام 2011، ازداد عدد األطباء الذين تركوا سورية 
الستقبال  أبوابها  شرعت  التي  ألمانيا  إلى  وتوّجهوا 
تستقبل  كانت  أنّها  علمًا  والحرب،  الظلم  من  الهاربين 

آخرين في أوقات سابقة

األطباء السوريون 
يشّكلون كتلة األطباء 

األجانب الكبرى في ألمانيا

الدولة األلمانية في حاجة 
إلى هؤالء األطباء لتعزيز 

نظامها الصحي

1819
مجتمع

مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي وقــد ُحجزت 
املوعد  من  أسبوَعن  قبل  املقاعد  كل  حينها 
ه ألغي بسبب جائحة كورونا. أّما 

ّ
املقرر، لكن

املؤتمر املقبل فجاهز من كل النواحي اإلدارية 
والتنظيمية، في انتظار إعادة السماح بعقد 

اجتماعات ولقاءات إلعان موعده«.
الــكــيــان الـــذي تـــّم الـــتـــداول بــشــأنــه فــي مؤتمر 
األطــبــاء   »جــمــعــيــة 

ّ
إن إذ  واقـــعـــا،  بـــات   ،2019

والـــصـــيـــادلـــة الــــســــوريــــن فــــي أملــــانــــيــــا« عــلــى 
الــدوائــر األملانية  وشــك التسجيل رسميا في 
ــقـــول  ــة. وعـــــــن هـــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــة، يـ ــتــــصــ ــخــ املــ
ــي جــمــعــيــة أكــاديــمــيــة وعــلــمــيــة  شــــحــــادة: »هــ

تضم  ربــحــيــة،  وغــيــر  وتطوعية  واجتماعية 
املجال  فــي  العاملن  الــســوريــن  األكاديمين 
أسنان  وأطــبــاء  أطــبــاء بشرين  مــن  الصحي 
وصــيــادلــة مــن املقيمن فــي أملــانــيــا«. ويتابع 
»الــجــمــعــيــة حـــيـــاديـــة ال تــحــمــل   

ّ
أن شــــحــــادة 

تمثيل  تــحــتــكــر  وال  أيـــديـــولـــوجـــي  طـــابـــع  أّي 
تعمل  فهي  السورين،  الطبين  األكاديمين 
ــار نــشــاطــات املــجــتــمــع املــدنــي  ــ مـــن ضــمــن إطـ
ـــل أعــــضــــاءهــــا واألهــــــــداف 

ّ
ــي أملـــانـــيـــا وتـــمـــث فــ

ــه 
ّ
الــتــي يــرســمــونــهــا«. ويشير شــحــادة إلــى أن

»يحق لجميع األطباء والصيادلة السورين 
املقيمن في أملانيا، سواء أكانوا من الطاب 
فــي الــجــامــعــات األملــانــيــة أو مــّمــن يحضرون 
المتحانات التعديل أو العاملن في مختلف 
علما  للجمعية،  االنضمام  الطبية،  املجاالت 
عن  دوري  بــشــكــل  تــتــغــّيــر  ســــوف  اإلدارة   

ّ
أن

الجمعية  االنــتــخــاب«. وعــن نشاطات  طــريــق 
ــــهــــا »تـــرتـــكـــز 

ّ
ــقــــول شــــحــــادة إن ــا، يــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ

تنظيم  األّول،  أســاســيــة.  أعـــمـــدة  ثــاثــة  عــلــى 
اجــتــمــاعــات ألعـــضـــاء الــجــمــعــيــة بــهــدف بــنــاء 
ــــط بــيــنــهــم وتـــعـــزيـــزهـــا وتـــقـــديـــم دعـــم  ــــروابـ الـ
عــلــمــي وأكــــاديــــمــــي. الــــثــــانــــي، يــتــمــثــل بــدعــم 
املشورة  وتقديم  أملانيا  إلى  الجدد  الوافدين 
لــهــم لــتــوضــيــح خـــطـــوات الـــدخـــول إلـــى ســوق 
العمل األملاني واالندماج فيه وتقديم أشكال 
فيتمثل  الثالث،  أّمــا  لهم.  الدعم  من  مختلفة 
االجتماعي  املستوى  على  التواصل  بتعزيز 
ومع الصحافة والرأي العام األملاني، وتعزيز 

املؤسسات  مــع  والعلمي  األكــاديــمــي  التبادل 
 
ّ
ــارة إلــى أن والـــروابـــط األملــانــيــة«. تــجــدر اإلشــ
ــاء الـــســـوريـــن يــشــيــدون  ـــبــ كــثــيــريــن مــــن األطـ
أملانيا«،  في  السوريون  »األطــبــاء  بمجموعة 
ه 

ّ
ومنهم الطبيب هاني فتح الله الذي يقول إن

الشهادة،  تعديل  آليات  مختلف  على  تعّرف 
وغيرها من األمور التي احتاجها في مجال 

اختصاصه من خال هذه املجموعة.

رضا عن الوضع
ــر فــــي أملـــانـــيـــا  ــثـ ــّبـــر أطــــبــــاء ســـــوريـــــون كـ ــعـ يـ
ــــذي وصـــلـــوا  عــــن رضــــاهــــم عـــلـــى الــــوضــــع الــ
إلــيــه. ويــقــول الطبيب حــســام طــربــن، وهــو 
»األطــبــاء  جمعية  فــي  إدارة  مجلس  عــضــو 
»العربي  والصيادلة السوريون في أملانيا« لـ
ــبــــاء والــصــيــادلــة   األطــ

ّ
 أن

ّ
ــديـــد«: »أظــــــن ــجـ الـ

الــيــوم جـــزءًا مهما من  الــســوريــن يشكلون 
النظام الصحي األملاني، ال يمكن االستغناء 
عنه. فقد تمكنوا بالفعل من تجاوز عقبات 
ــاعـــي واملـــهـــنـــي بــســرعــة  ــمـ االنـــــدمـــــاج االجـــتـ
كـــبـــيـــرة، وســـاهـــمـــوا بـــقـــوة فـــي ســـد الــنــقــص 
الكبير في الكفاءات الطبية، األمر الذي عاد 
أيضا بالنفع على النظام الصحي األملاني، 
ــات األزمــــــــات واألوبــــئــــة  ــ خـــصـــوصـــا فــــي أوقـــ
كالتي نعيشها اليوم«، في إشارة إلى وباء 

كورونا.
ويثني عــدد مــن األطــبــاء على مــا قّدمته لهم 
أملــانــيــا والــفــرص الــتــي منحتهم إّيــاهــا، على 

الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي اعــتــرضــتــهــم. 
وفــي الــســيــاق، يــقــول الطبيب مــالــك األتــاســي 
في  كطبيب  وظيفته   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

أملانيا حققت له االستقرار املادي على الرغم 
 
ّ
ــه لم ينه اختصاصه بعد. ويوضح أن

ّ
أن من 

 
ّ

أن أستقل مــن املستحيل  كـــان  »فـــي ســوريــة، 
ماديا، ومــا كنت ألفكر في الــزواج وتأسيس 
 الــوضــع الــراهــن«. 

ّ
عــائــلــة، خــصــوصــا فــي ظـــل

 األتــاســي يــقــول إنــه كان 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــه أكمل اختصاصه في سورية، 
ّ
أن يتمنى لو 

 »نوعية الطب فــي أملانيا 
ّ
أن إلــى  ــه يشير 

ّ
فــإن

واملستشفيات والتقنيات هي أمور نفتقدها 
ــؤّدي دورًا أســـاســـيـــا في  ــ ــي تــ فـــي بـــلـــدنـــا، وهــ

التعلم وتسهيل االختصاص«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

J J

تحقيق

سيناء ـ محمود خليل

ــريـــش، فــــي مــحــافــظــة  ــعـ تـــســـود مـــديـــنـــة الـ
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، حــالــة من 
ــان، نــتــيــجــة قــــرار  ــهــــجــ ــتــ الـــغـــضـــب واالســ
حــكــومــي يــقــضــي بــنــقــل عـــشـــرات الــقــبــور 
املقابر بهدف توسعة طريق  إحــدى  مــن 
في املدينة، ضمن خطة جديدة لتطوير 
ــــش، بــمــا  ــريـ ــ ــعـ ــ ــات فـــــي الـ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــكـ ــبـ شـ
إنــشــاء مــحــاور جــديــدة، ستلتهم  يشمل 
خـــال شقها عــشــرات املـــنـــازل واملــنــشــآت 
السكان  مــع  التشاور  دون  مــن  املختلفة، 
أو الــهــيــئــات الــهــنــدســيــة املــحــلــيــة، وهــو 
ــا أدى إلــــى تــقــديــم عـــشـــرات الــشــكــاوى  مـ
ــرورة تــغــيــيــر مــســار  ــ ــــضـ ــــدات بـ ــاشـ ــ ــنـ ــ واملـ
املحاور الجديدة وتضييقها بما ال يؤثر 
سلبا على السكان أو املشاريع الجديدة 
في آٍن واحد، وتشمل اإلزالة مناطق عدة، 
بـــدءًا مــن مــطــار الــعــريــش مـــرورًا بامليناء 
ــديـــد، وصــــــواًل إلــــى إنـــشـــاء املـــحـــاور  الـــجـ

داخل املدينة ومحيطها.
وفي التفاصيل، يقول أحمد سعد، وهو 
 سُينقل 

ٍّ
من سكان العريش، وقريب ملتوف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أبــلــغــتــنــا  قـــبـــره، لــــ
الحضور  بــضــرورة  الحكومية  الــجــهــات 
إلى املقبرة صباح األحد )أمس( ملتابعة 
 املقبرة 

ّ
عملية نقل رفات أحد أقاربنا، ألن

دخـــلـــت فـــي حــيــز تــوســعــة الـــطـــريـــق، في 
منطقة أبي صقل. عّبرنا عن استهجاننا 
من هذا القرار، الذي فيه تعدٍّ على حرمة 
ــــرور ســـنـــوات على  املـــيـــت، ونــقــلــه بــعــد مـ
 
ّ
ــريـــق، لــكــن ــطـ ــه، بــحــجــة تــوســعــة الـ ــاتــ وفــ
تنفيذه،  في  ماضية  الهندسية  الجهات 
ه ال إمكانية لاعتراض 

ّ
بعد إشعارنا بأن

 املـــخـــطـــطـــات وضــعــت 
ّ
ــرار، ألن ــ ــقـ ــ الـ عـــلـــى 

الجهات   
ّ

كــل مــن  عليها  املصادقة  وتمت 
املـــخـــتـــصـــة، وال يــمــكــن الـــتـــراجـــع عــنــهــا، 
وسيتم تنفيذ القرار بالنقل، سواء بقبول 
 حــضــورهــا 

ّ
ــن ــكـ الـــعـــائـــلـــة، أو رفـــضـــهـــا، لـ

سيكون لتثبيت املكان الجديد، واالطاع 
عن كثب على عملية النقل، بهدف طمأنة 
ــهــا تــجــري فــي إطــار 

ّ
عــائــات املــتــوفــن أن

ــة«.  ــدقـ مـــن الــخــصــوصــيــة واالهـــتـــمـــام والـ
ــم تـــعـــد لـــديـــنـــا حــرمــة  ــ ــد: »لـ ــعـ يــضــيــف سـ
لــلــحــّي أو لــلــمــيــت. طــــوال عــمــرنــا، نسمع 
عن حرمة امليت والقبر، فتأتي الحكومة 
 ما تعارف عليه الناس 

ّ
اليوم لتلغي كل

بضرورة عدم املساس بالقبور وامليتن 
ــرار  ــان الـــســـبـــب«. يــســتــغــرب إصــ مــهــمــا كــ
الحكومة على تنفيذ املخطط على الرغم 
من مساسه باملقابر، مع إمكانية تضييق 
املـــســـارات فــي هـــذه املــنــطــقــة تــحــديــدًا، أو 
البحث عن بدائل، من دون املّس بمشاعر 
 الحديث عن فتح 

ّ
أهالي املتوفن، في ظل

القبور ونقل ساكنيها إلى أماكن أخرى، 
ويــقــول: »املــحــاور الــجــديــدة ستأخذ في 
بل  وعـــيـــادات،  ومــســاجــد  بيوتا  طريقها 
ــقـــابـــر. ســتــر الـــلـــه املــقــبــل علينا  حــتــى املـ
بعد  للمدينة  والتطوير  التنمية  بحجة 
تركها سبع سنوات تعيش في ظروف ال 

تصلح لحياة البشر«.
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــت املــــجــــمــــوعــــات اإللــ ــ ــجـ ــ وضـ
ــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، فــــي مــحــافــظــة  عـ
شــــمــــال ســـيـــنـــاء، بـــعـــشـــرات املـــنـــشـــورات 
والــتــعــلــيــقــات مــن الــســكــان عــلــى نــبــأ نقل 
رفــض  عــلــى  اآلراء  أجــمــعــت  إذ  الـــقـــبـــور، 
ــرار الـــحـــكـــومـــي، وضـــــــرورة الــتــراجــع  ــقــ الــ
عــنــه، وإبــقــاء الــقــبــور فــي حرمتها وعــدم 
املساس بها، تحت أّي ظرف أو ألّي سبب 

كــــان، وســــط تــذكــيــر لــلــحــكــومــة املــصــريــة 
وقوات الجيش بحجم التضحيات التي 
قدمها سكان مدينة العريش، على مدار 
ــه ال يمكن مكافأة 

ّ
السنوات املاضية، وأن

سكان املدينة بهذا الشكل، من خال إزالة 
واملساجد  الحيوية  ومراكزهم  منازلهم 
ــن أجـــــل تـــوســـعـــة الـــطـــرقـــات.  ــقــــابــــر مــ واملــ
الـــهـــنـــدســـي  الــــــــــرأي   

ّ
أن هــــــــؤالء  ويـــــؤكـــــد 

فـــي الـــعـــريـــش يــشــيــر إلــــى عــــدم احــتــيــاج 
 هــذه الــتــوســعــات واملــحــاور، 

ّ
املــديــنــة لــكــل

بتحسن  عنها  االستعاضة  وبــاإلمــكــان 
واقــع شبكة الطرقات الحالية، من خال 

صيانتها أو إعادة تأهيلها.
وفـــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلــــك، قـــال مــســؤول 
حـــكـــومـــي فــــي مــجــلــس مـــديـــنـــة الــعــريــش 
قـــــرارًا   هــــنــــاك 

ّ
إن الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

حــكــومــيــا مـــدعـــومـــا مـــن قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــمــــال ســـيـــنـــاء،  ــيـــش املــــصــــري فــــي شــ الـــجـ
 ما 

ّ
بتنفيذ املــحــاور الجديدة، وإزالـــة كــل

يــعــتــرض طــريــقــهــا، ســــواء كـــان مــنــزاًل أو 
مركزًا حكوميا أو مسجدًا ومقبرة حتى، 
الــعــلــيــا تتطلب  املــصــلــحــة   

ّ
أن إلــــى  نــظــرًا 

تــغــيــيــرًا جـــوهـــريـــا فـــي شــبــكــة الــطــرقــات 
فــي مــديــنــة الــعــريــش تتناسب مــع حجم 
الــتــطــور والــتــنــمــيــة الــقــائــم عــلــى أســـاس 
نهضة املدينة بصفتها عاصمة ملحافظة 
شــمــال ســيــنــاء، مــن خـــال تــطــويــر ميناء 
مشاريع  إنشاء  وكذلك  العريش،  ومطار 
للمياه والكهرباء ذات مستوى عاٍل يليق 

بتضحيات وصبر سكان املحافظة طوال 
السنوات املاضية، في مواجهة اإلرهاب، 
 
ّ
إلى جانب قوات الجيش. وبالتالي، فإن
الـــقـــرار اتــخــذ، ويــجــري التنفيذ مــن قبل 
ه بحماية قوة 

ّ
الجهات املختصة، وذلك كل

العامة  املصلحة   
ّ
أن إلــى  نــظــرًا  الــقــانــون، 

تــغــلــب املــصــلــحــة الـــخـــاصـــة، وبــالــتــالــي، 
 ما يعترض طريق 

ّ
يحق للدولة إزالة كل

التنمية.
ــالـــي، قــال  ــروع الـــحـ ــشــ وفــــي تــفــاصــيــل املــ
ــة، مــحــافــظ شــمــال  ــلــــواء مــحــمــد شـــوشـ الــ
 لتطوير 

ً
 هناك مخططا كاما

ّ
سيناء، إن

يتضمن  الثانية،  مرحلته  فــي  العريش، 
إنـــشـــاء 3 مـــحـــاور رئــيــســيــة طــولــيــة على 
ســاحــل الــبــحــر، ومـــحـــاور عــرضــيــة ليتم 
الــربــط وتــيــســيــر الــتــحــرك بــيــنــهــا، بكلفة 
مــلــيــون   32 )نــــحــــو  جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــون   500
لوسائل  فــي تصريحات  أضــاف  دوالر(. 
الجهات  بعض  هــنــاك   

ّ
أن محلية،  إعـــام 

الـــحـــكـــومـــيـــة واملـــــنـــــازل تــعــيــق الــتــنــفــيــذ، 
إزالتها، وهــي عبارة عن  األمــر  ويتطلب 
ومسجد  الصحي،  الصرف  مياه  محطة 
ــنــــزاًل عــلــى  ــن، و23 مــ ــديــ ــراشــ الــ الـــخـــلـــفـــاء 
املحور األول، نظرًا للكثافة السكانية في 
املنطقة، إلى جانب أجــزاء من مستشفى 
النظافة،  شــركــة  ومبنى  الــعــام،  العريش 
ــقــــديــــم، واســـتـــراحـــة  ومـــبـــنـــى املـــطـــافـــئ الــ
املحافظ القديمة، وجزء من مركز شباب 

مدينة العريش )الساحة الشعبية(.

سيناء: مشاريع ال ترحم األموات

قبر تظهر عنده إشارة إزالة )العربي الجديد(

اإلهمال استمر مع تزايد السطوة العسكرية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

األطباء السوريون جزء من النظام الصحي األلماني )آينا فاسبندر/ فرانس برس(

4486
هو عدد األطباء السوريين في ألمانيا، 

وفق آخر إحصاء يعود إلى عام 
2019 أوردته المجلة الطبية األلمانية

استنكار كبير تسبب به 
قرار للسلطات المصرية 

بتوسعة طرقات في 
العريش، على حساب 

منشآت عدة، من 
دون استثناء القبور 

من بينها، بل يستهدف 
المشروع نقل بعضها

كان تأثير الحرب في 
سورية كبيرًا على 

األكاديميين في البالد، 
خصوصًا في الشمال، 

في ظل استمرار النزوح 
والهجرة بحثًا عن فرص 

أفضل، باإلضافة إلى 
عوامل أخرى، ما قد يؤثر 

على المستقبل العلمي 
في البالد

أكاديميون سوريون يواجهون أزمة في الشمال
نجاح األكاديمي غير 

ممكن من دون استقرار 
ذهني ومعيشي

يتقاضى حامل درجة 
الدكتوراه في إدلب وريف 

حلب 500 دوالر شهريًا

عبد الرحمن خضر

ــــال ســــنــــوات الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة، عــانــى  خـ
األكــاديــمــيــون واملــعــلــمــون، كــآخــريــن يعملون 
العاملن  ــر 

ّ
تــأث أن  إال  قــطــاعــات مختلفة.  فــي 

ــربــــوي كـــــان لــــه أثـــــر ســلــبــي  ــتــ فــــي الـــقـــطـــاع الــ
املناطق  فــي  التعليمية  العملية  عــلــى  كبير 
الخاضعة لسيطرة املعارضة، شمالي الباد 
بــشــكــل خــــاص، وأدى إلـــى نــــزوح الــكــثــيــر من 
التاميذ والطاب إلى دول الجوار وأوروبا، 
خصوصا أن عدم وجود أكاديمين يعملون 
على تأسيس هيئة ما من الداخل واالعتراف 
بهم أثر سلبا على تلك العملية، كما أثر على 

الجامعات الناشئة في الداخل.
وفي الشمال السوري، كانت هناك محاوالت 
عدة لتأسيس نقابات وروابط لأكاديمين 
بــهــدف تــوحــيــد الــجــهــود، وتــذلــيــل العقبات 
التي واجهها املعلمون، الذين ترك معظمهم 
ــتـــي مــــا زالــــت  وظـــائـــفـــهـــم فــــي الـــجـــامـــعـــات الـ
ــــوري. لــكــن  ــــسـ تــخــضــع لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـ

جــمــيــعــهــا لـــم تــنــجــح بــشــكــل كــبــيــر، بسبب 
الشمال  لسكان  االقتصادي  الوضع  تراجع 
الـــــــســـــــوري، وحـــــركـــــة الــــــنــــــزوح املـــســـتـــمـــرة، 
املناطق  على  املسيطرة  الجهات  واخــتــاف 
ومحاوالتها  النظام،  سيطرة  عن  الخارجة 

لتسييس تلك الجهود.
ــة إدلـــــــب ونــقــيــب  ــعـ ــامـ ــم فــــي جـ ــلـ ــعـ ويــــقــــول املـ
إدلــب وريــف حلب  فــي محافظة  األكاديمين 
الغربي، محمد الخطيب، لـ »العربي الجديد«: 
»أســـســـنـــا نــقــابــة لــأكــاديــمــيــن فـــي املــنــطــقــة 
فـــي مـــايـــو/أيـــار عـــام 2020، وســعــت الــنــقــابــة 
تحت  األكاديمين  جمع  إلــى  تأسيسها  منذ 
ــدة، وجـــرت انــتــخــابــات في  مظلة مــدنــيــة واحــ
تــنــفــيــذيــا للنقابة.  حــيــنــهــا، وأســســنــا مــكــتــبــا 
وبــــدأ األكـــاديـــمـــيـــون يــنــتــســبــون إلــيــنــا، حتى 
بلغ عددهم نحو 200 من أصل 400 أكاديمي 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«. يــضــيــف: أن الــتــأســيــس جــاء 
بــســبــب مـــعـــانـــاة األكـــاديـــمـــيـــن كــغــيــرهــم مــن 
النزوح، وبسبب فقدان كثيرين منهم مصدر 
ــــى الـــعـــمـــل فــــي مـــجـــاالت  رزقــــهــــم لــيــنــتــقــلــوا إلـ

بهم من  االهتمام  قلة  إلــى  باإلضافة  أخـــرى، 
سلطات األمر الواقع على الصعيدين العلمي 
واالجــتــمــاعــي، عــلــى عــكــس مــا نــــراه فــي دول 
االهتمام  وقــلــة  الــعــالــم«.  الــجــوار وبقية دول 
هــذه مــوجــودة أيــضــا فــي املناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات النظام، بحسب الخطيب، وقد 

الــحــرة وعضو »رابــطــة مــدرســي الجامعات« 
العاملة في ريف حلب الشمالي، عبد الحكيم 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »يـــعـــانـــي  ــعــ ــري، لـــــ »الــ ــ ــــصـ املـ
األكــاديــمــيــون فــي الــشــمــال الــســوري مــن عــدم 
تـــوفـــر املـــكـــتـــبـــات، حــتــى اإللــكــتــرونــيــة مــنــهــا، 
وربــمــا يطلب األكــاديــمــي مرجعا مــن الــعــراق 
عـــدة،  أســـابـــيـــع  بــعــد  إال  يــصــلــه  ال  األردن  أو 
واألمر عائد ألسباب مختلفة، منها صعوبة 
الــتــحــويــات املــالــيــة، وعــــدم وجــــود مــصــارف 
يــمــكــن الــتــحــويــل عـــن طــريــقــهــا فـــي املــنــطــقــة. 
واألمر ينعكس على إعداد األبحاث، ويجعل 
األكاديمي غائبا عن متابعة املستجدات. كما 
في  فقدوا حقهم  الشمال  في  األكاديمين  أن 
معاناتهم  من  ويزيد  الجامعية،  الترفيعات 
عدم تناسب الرواتب مع الظروف املعيشية، 
عــلــى الــرغــم مــن إعــطــاء األكــاديــمــي 16 ساعة 
عــلــى األقـــــل، وهــــذا قـــد ال يــكــون كــثــيــرًا، لكنه 

يتطلب ضعفي ذلك الوقت من التحضير«.
 األكــــاديــــمــــيــــن ال 

ّ
ــري، فــــــــإن ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ

يتمتعون بأية حصانة تتناسب ودرجاتهم 

ــه مــــا مــــن مــعــلــمــن فــــي كــل  ــ الــعــلــمــيــة. كـــمـــا أنـ
الــتــخــصــصــات، مــشــيــرًا إلـــى أن جــامــعــة حلب 
ــدأت تـــخـــريـــج طـــــاب جـــــدد لـــســـد الـــنـــقـــص،  ــ ــ بـ
خــصــوصــا فـــي الـــعـــلـــوم املـــالـــيـــة واملــصــرفــيــة. 
بأكاديمين مقيمن  تتم االستعانة  وحاليا، 
في تركيا، لكن هذا يفرض املزيد من األعباء 
املــــالــــيــــة، إذ يـــحـــتـــاج املـــعـــلـــم إلـــــى مــصــاريــف 

للتنقل، وبدل إيجار أكبر للسكن.
ويــــقــــول رئـــيـــس جـــامـــعـــة حـــلـــب الــــحــــرة عــبــد 
الــعــزيــز الــدغــيــم، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــن 
أبرز املشاكل التي يعانيها األكاديميون هي 
مــع شهاداتهم.  تتناسب  عــدم توفر وظــائــف 
فــهــنــاك أكـــاديـــمـــيـــون يــعــمــلــون فـــي مــنــظــمــات 
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي أو أخـــــــرى غـــيـــر مــســتــقــرة 
بسبب عــدم وجــود فــرص عمل، وبالتالي ال 
تـــؤّمـــن لــهــم الـــدخـــل املــنــاســب، بــســبــب وجـــود 
وهما  فقط،  الشمال  في  جامعتن رسميتن 
جامعة إدلب وجامعة حلب، ومن غير املمكن 
ــتـــان جــمــيــع  ــعـ ــامـ أن تـــســـتـــوعـــب هــــاتــــان الـــجـ

األكاديمين«.

أدت إلــى هــجــرة الكثير مــن األكــاديــمــيــن من 
تلك املناطق.

وبــحــســب الــخــطــيــب، فـــإن األكــاديــمــي يحتاج 
إلى ظروف مثالية لتطوير عمله األكاديمي، 
ــر الـــذي  ــ والــــقــــراءة وإجــــــراء الــتــطــبــيــقــات، األمـ
ــا عــــلــــى تــــطــــويــــر املــجــتــمــع  ــابــ ــجــ يـــنـــعـــكـــس إيــ
وتــنــمــيــتــه، فـــا يــمــكــن أن يــحــقــق األكــاديــمــي 
نجاحا عندما يكون فاقدًا لاستقرار الذهني 
املنتسبون  األعـــضـــاء  واملــعــيــشــي.  والــنــفــســي 
ــيــــوت مــســتــأجــرة  لـــلـــنـــقـــابـــة يـــســـكـــنـــون فــــي بــ
بأسعار عالية، وقد يدفع أحدهم من أجلها 
الحاصل  إذ يتقاضى  الشهري،  راتبه  نصف 
على درجــة الــدكــتــوراه فــي إدلــب وريــف حلب 
الغربي 500 دوالر، بينما يتقاضى الحاصل 
املــاجــســتــيــر 300 دوالر. ويــؤكــد  ــة  عــلــى درجــ
الـــظـــروف مجتمعة دفعت  هـــذه  أن  الــخــطــيــب 
ــــرك عــمــلــهــم  ــــى تـ ــيـــن إلـ ــمـ الــكــثــيــر مــــن األكـــاديـ

واالنتقال إلى مهن أخرى، أو مغادرة الباد.
بــــدوره، يــقــول وزيـــر االقــتــصــاد فــي الحكومة 
الــســوريــة املؤقتة واملـــدرس فــي جامعة حلب 

في جامعة حلب 
)Getty /بكر القاسم(
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مستشفى رشيفة والذي تجري أعامل تشييده يف اململكة املغربية

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية نموذجًا

الحضور التنموي للمؤسسات 
اإلنسانية في زمن كورونا

إذ أدرك الجميــع أنــه ال حــدود لآلثــار الكارثيــة 

التــي قــد يخلفهــا الوبــاء العاملــي خصوصــا عــى 

الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي، األمر الذي 

تطلــب صيغــة متقدمــة عــى املســتوى اإلنســاين 

ــن  ــد م ــة يف الح ــب املعرك ــال لكس ــاح فع كس

اآلثــار العميقــة لتلــك الجائحــة، حيــث مل تعــد 

املواجهــة،  أقطــاب  أحــد  فقــط  الحكومــات 

إمنــا كشــفت عــن الــدور الهــام  ملؤسســات 

ــاء  ــاين يف بن ــري واإلنس ــل الخ ــامت العم ومنظ

ــر اتســاعاً. ــة أك ــة مواجه منظوم

شــكّل  الــدور،  ذلــك  عــى  أكــر  وللوقــوف 

مؤسســة  أصدرتــه  الــذي  الســنوي  التقريــر 

ــة  ــة واملمول ــم الخري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

عقاريــة  اســتثامرات  عــى  باالعتــامد  ذاتيــاً 

ــايل  ــل مع ــن قب ــة م ــة ممنوح ــات نقدي وتدفق

ــاين  ــر آل ث ــن ج ــم ب ــن جاس ــد ب ــيخ حم الش

– العضــو املؤســس، يتــم تخصيــص أرباحهــا 

لصالــح العمــل الخــري ، مرجعــا موضوعيــا 

ــع  ــذي يضطل ــوي ال ــدور الحي ــى ال ــرف ع للتع

ــاندة  ــات يف مس ــن املؤسس ــوع م ــذا الن ــه ه ب

ودعــم  العــامل  حــول  املحتاجــة  املجتمعــات 

الجهــود الدوليــة لتأســيس حالــة مــن االســتدامة 

عــى الصعيــد التنمــوي يف العديــد مــن الــدول 

الصحيــة  مشــاريعها  خــال  مــن  الفقــرة 

اســتعراضاً  التقريــر  يقــدم  إذ  والتعليميــة. 

ــام  ــدار الع ــى م ــة ع ــطة املؤسس ــاما ألنش ش

2020،  ميكــن مــن خالــه التعــرف عــى األطــر 

العامــة الســراتيجيات تلــك املؤسســات ودورهــا 

الفاعــل يف االرتقــاء باملســتوى املعــايش للعديــد 

ــامل. ــعوب الع ــن ش م

امتحان حقيقي
وحــول أهميــة هــذا الــدور يقول الســيد  ســعيد 

مذكــر الهاجــري الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة: إن دور 

العمــل الخــري واإلنســاين يتجــى بشــكل أكــر 

وضوحــا  خــال األزمــات والكــوارث اإلنســانية، 

ومــام ال شــك فيــه أن العــام 2020 كان شــاهدا 

ــكل  ــد ش ــدور . فق ــذا ال ــة  ه ــى أهمي ــاً ع حي

يعتبر العام 2020  عامًا 
استثنائيًا بالنسبة للبشرية 

جمعاء، نتيجة انتشار 
فيروس كورونا، ذلك 

الوباء الذي وضع البشرية 
أمام تحديات استثنائية 

على المستوى األخالقي 
واإلنساني فرض عليها 

صياغة خارطة أولوياتها 
في كافة الدول على 

اختالف تصنيفها، النامية 
والمتقدمة منها على 

السواء. 

ــا »كوفيــد- 19« امتحانــا  ــاء كورون ــار وب انتش

ــا ليــس فقــط عــى املســتوى الحكومــي  حقيقي

لتطــال  املســؤولية  دائــرة  اتســعت  وإمنــا 

مؤسســات العمــل الخــري واإلنســاين حــول 

ــا يف  ــوح أهميته ــرت  بوض ــي أظه ــامل، والت الع

التخفيــف مــن وطــأة هكــذا نــوع مــن الحــاالت 

ــة. ــانية الطارئ اإلنس

وأضــاف: إن حجــم الكارثــة واتســاع رقعتهــا 

جغرافيــا فــرض علينــا رسعــة التحــرك والتنســيق 

مــع الجهــات املختصــة، بهــدف توحيــد الجهــود 

ــف  ــة مختل ــة لتلبي ــتجابة الفاعل ــق االس وتحقي

ــن  ــف م ــة التخفي ــانية ومحاول ــداءات اإلنس الن

ــعوب،  ــى الش ــي ع ــاء العامل ــك الوب ــأة ذل وط

ومــن الطبيعــي أن يحظــى املجتمــع املحــي 

داخــل قطــر بالركيــز واالســتحواذ عــى النســبة 

األكــر مــن مشــاريعنا، وذلــك مــن خــال دعــم 

ــد  ــاء.  وق ــة الوب ــة يف مواجه ــود الحكومي الجه

كان لنــا بصمــة واضحــة إىل جانــب املؤسســات 

الخريــة األخــرى العاملــة يف دولــة قطــر، حيــث 

تنوعــت مســاهامتنا املحليــة بــدءا مــن تجهيــز 

مركــز للحجــر الصحــي وصــوال إىل إنشــاء خيمــة 

طــوارئ إســعافية،  كذلــك شــملت أنشــطتنا 

املتنوعــة عــى املســتوى املحــي تقديــم الدعــم 

للعديــد مــن املؤسســات واملنظــامت املجتمعيــة 

 19  – كوفيــد  مكافحــة  جهــود  يف  املشــاركة 

ــة   ــا الخارجي ــت جهودن ــن متثل ــتجد، يف ح املس

مبســاندة الجهــود الحكوميــة للعديد مــن الدول 

ــة  ــة املغربي ــتان واململك ــا  أوزباكس ــر منه وأذك

ــت  ــد تنوع ــر،  فق ــال ال الح ــبيل املث ــى س ع

تلــك املســاعدات بــن توزيــع الســال الغذائيــة 

يف العديــد مــن املناطــق الفقــرة لتلــك الــدول، 

ــي تعــزز مــن  ــة الت و توفــر املســتلزمات الطبي

ــع انتشــار الفــروس.  ــة ملن االجــراءات االحرازي

وأوضــح الســيد الهاجــري، أن التكلفــة اإلجاملية 

املؤسســة  قامــت  التــي  الخريــة  للمشــاريع 

ــت 47,5  ــت بلغ ــام الفائ ــال الع ــا خ بتنفيذه

ــال، طالــت منافعهــا مــا يقــارب الـــ  مليــون ري

ــامل،  ــول الع ــة ح ــتفيد يف 28 دول 620,000 مس

والتعليــم  الصحــة  قطاعــي  أغلبهــا يف  تركــز 

املتمثلــة  املؤسســة  لرؤيــة  عمليــة  كرجمــة 

بـ«صحــة وتعليــم لحيــاة أفضل«.  مؤكــدا حرص 

املؤسســة عــى تنويــع مشــاريعها ذات األبعــاد 

الرشائــح  رقعــة  توســعة  بهــدف  التنمويــة 

املســتفيدة وتكريــس رشوط االســتدامة.

الصحة والتعليم
اإلطــار العــام الــذي بّينــه التقريــر  أكــد تركيــز 

ــة  ــن جاســم الخري مؤسســة جاســم وحمــد ب

اللــذان  والتعليــم  الصحــة  قطاعــي  نحــو 

يعــدان  عــامد العمليــة التنمويــة وأهــم أركان 

خارطــة  التقريــر  قــدم  حيــث  اســتدامتها، 

واملشــاريع  املبــادرات  ملجموعــة  شــاملة 

ــا  ــا املؤسســة داخلي ــي قامــت به ــة الت الريادي

ــام  ــال الع ــة خ ــذت املؤسس ــا، إذ نف وخارجي

قطــاع  يف  املرشوعــات  مــن  العديــد   2020

طالت مساعي 
المؤسسة اإلنسانية 

أكثر من 620 ألف شخص 
حول العالم خالل 2020

تبني العديد من 
البرامج التنموية 

ذات األثر االجتماعي 
واالقتصادي المستدام

التكلفة اإلجمالية 
للمشاريع الخيرية خالل 

العام الفائت بلغت 47.5 
مليون ريال

التعليــم، تضمنــت إنشــاء مبــاٍن مدرســية، 

ــم  ــة متخصصــة، وتقدي ــة وتقني ــز علمي ومراك

ــة  ــة التعليمي ــم للعملي ــف أشــكال الدع مختل

والثقافيــة.  وعــى مســتوى دعــم القطــاع 

الصحــي أشــار التقرير الســنوي للمؤسســة، إىل 

الجهــود الكبــرة التــي بُذلت يف الشــأن الصحي 

داخــل وخــارج قطــر، بهــدف التخفيــف مــن 

الدخــل  املــرض عــى رشيحــة ذوي  وطــأة 

مبــادرات  وتنفيــذ  واملحتاجــن،  املحــدود 

متنوعــة يف هــذا اإلطــار عــى املســتوى املحــي 

مــن خــال تقديــم الدعــم للمــرىض املقيمــن 

الطبيــة، وتوفــر خدمــات  مبؤسســة حمــد 

ــن  ــار الس ــن كب ــرىض م ــة للم ــة املنزلي الرعاي

مــن خــال دعــم  أو  املثــال،  عــى ســبيل 

الرامــج واملبــادرات الصحيــة والتوعويــة التــي 

ــة  ــات الصحي ــات واملؤسس ــا الجمعي تعتمده

العاملــة يف الدولــة.  

وعــى املســتوى الــدويل تواصــل املؤسســة 

ــن جــر  ــم ب ــز الشــيخ جاس ــود مرك ــم جه دع

آل ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة مبخيــم 

الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  يف  األزرق 

الــذي قامــت بتأسيســه بغــرض تأمــن الرعايــة 

ــورين،  ــن الس ــة ألالف الاجئ الطبيــة املجاني

كــام تضمــن التقريــر  اإلعــان عــن بــدء مركــز 

حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملــة 

يف قطــاع غــزة باســتقبال املــرىض ، ويعتــر 

هــذا الــرح الطبــي خطــوة نوعيــة يف مجــال 

دعــم ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم صحيــا وثقافيــا 

مــن املشــاركة الفاعلــة مبجتمعهــم.  كذلــك 

ــز  أشــار إىل اســتمرار  أعــامل املؤسســة بتجهي

املغربيــة  اململكــة  يف  رشيفــة  مستشــفى 

ــتفيد  ــذي سيس ــش وال ــة مراك ــع مبدين والواق

ــر  ــة أك ــه الخدم ــرد دخول ــه مبج ــن خدمات م

ــر  ــّن التقري ــك ب ــف شــخص. كذل مــن 160 أل

ــم  ــيخ جاس ــفى الش ــاز مبستش ــبة اإلنج أن نس

واملشــيد يف إقليــم البنجــاب بدولــة الباكســتان 

ــذا املــرشوع الصحــي  ــل ه نحــو %90  ويحم

ــارب الـــ  200 فرصــة عمــل ويســتفيد  ــا يق م

ــخص.    ــف ش ــن 150 أل ــر م ــه أك ــن خدمات م

المسؤولية المجتمعية
مبــادرات  أن  التقريــر  أوضــح  كذلــك 

ــل  ــت ال تنفص ــة وإن كان ــؤولية املجتمعي املس

ملشــاريع  األســاس  القطاعــن  دعــم  عــن 

املؤسســة الصحيــة والتعليميــة، إال أنهــا تعتــر 

أكــر شــمولية وتنــوع، وذلــك مــن خــال 

ــامت  ــم للمنظ ــكال الدع ــف أش ــم مختل تقدي

ــي  ــات ذات النشــاط املجتمعــي والت والجمعي

تهتــم بــذوي اإلعاقــة أو فئــة كبــار الســن  

والشــهرية  املوســمية  املعونــات  وتقديــم 

عــن  فضــا  املحتاجــة،  األرس  مــن  للعديــد 

املســاندة املســتمرة للجمعيــات العاملــة يف 

الشــأن الصحــي كالجمعيــة القطريــة للســكري 

والجمعيــة القطريــة للرسطــان، والتــي تدعــم 

احتياجــات املــرىض مــن ذوي الدخــل املحــدود 

ــا  ــب. وغره ــاج املناس ــى الع ــول ع يف الحص

تدعــم  التــي  واألنشــطة  املبــادرات  مــن 

تطلعــات تلــك الفئــات يف حيــاة مســتقرة 

مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابــا عــى مختلــف 

مناحــي حياتهــم. 

هــذه اإلضــاءة التــي قدمهــا تقريــر مؤسســة 

ــدور  ــة تبــن ال ــن جاســم الخري جاســم وحمــد ب

ــات  ــم املجتمع ــات يف دع ــك املؤسس ــوي لتل الحي

ــاة  ــف مــن املعان املحتاجــة حــول العــامل والتخفي

تنمويــة  برامــج  تبنــي  خــال  مــن  اإلنســانية 

نوعيــة ذات أثــر اقتصــادي واجتامعــي مســتدام.

سعيد مذكر الهاجري

جانب من الخدمات الصحية املقدمة مبركز الشيخ جاسم بن جر آل ثاين يف مخيم األزرق
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مصر: ما قصة مقال »إعالم البغال«؟
القاهرة ـ العربي الجديد

»حــــرب« تــــدور رحــاهــا فــي أروقــــة اإلعـــام 
ــام  ــ املــــصــــري مـــنـــذ فــــتــــرة، اشــــتــــدت فــــي األيـ
ــام  ــ ــاذ اإلعـ ــتــ املـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن كـــتـــب أســ
أيمن منصور  الــدكــتــور  الــقــاهــرة  بجامعة 
ندا، مقااًل على صفحته الشخصية بموقع 
حذفه  »فيسبوك«،  االجتماعي  الــتــواصــل 
املوقع بعد وقــت قليل من نشره، بعنوان 
»إعــام البغال: من أحمد موسى إلى كرم 
جــبــر!!«. مقال »إعــام البغال« كــان الثامن 
ــاذ  ــتـ ــمـــن ســلــســلــة مــــقــــاالت كــتــبــهــا أسـ ضـ
ــــام املـــصـــري هــاجــم خــالــهــا مذيعني  اإلعـ
وصـــحـــافـــيـــني ومـــســـؤولـــني فــــي املــؤســســة 
اإلعــامــيــة الــتــابــع مــعــظــمــهــا لــلــمــخــابــرات 
العامة املصرية بقيادة اللواء عباس كامل، 
املدير األسبق ملكتب الرئيس املصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والـــتـــي يــشــرف عليها 
مـــســـاعـــده، وذراعــــــه الــيــمــنــى املـــقـــدم أحــمــد 
شعبان، الذي كتب، ردًا على مقال منصور 
الشخصية على  مقااًل على صفحته  نــدا، 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــنـــوان  ــتــــواصــ مــــوقــــع الــ
»كــــلــــمــــات فـــــي فــــقــــه الـــــــجـــــــدل«، اســتــشــهــد 
بكلمات اإلمام محمد عبده »ال صاح في 

االستبداد بالرأي وإن خلصت النيات!«
واملـــعـــركـــة بـــني أســـتـــاذ اإلعــــــام مـــن جــهــة، 
اإلعــام  لتنظيم  األعــلــى  املجلس  ورئــيــس 
واملقدم أحمد شعبان وبعض املذيعني من 
جهة أخــرى، أثــارت استغراب كثيرين في 
مصر، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على 
توجيه النقد إلى املسؤولني عن املؤسسة 
اإلعامية التي تديرها املخابرات العامة، 
فما بــالــك بشخص هــاجــم املــســؤول األول 
ــبـــان،  ــو املـــــقـــــدم أحــــمــــد شـــعـ ــه، وهـــــ بــــاســــمــ
»رئيس  بـ الصحافي  الوسط  املعروف في 
ذلــك فقط، بل وصل  تحرير مصر«، ليس 
هجومه إلى العقيد محمود، نجل الرئيس 

السيسي.
ــن الـــرئـــاســـة  بـــة مــ ــادر إعـــامـــيـــة مـــقـــرَّ مــــصــ
»العربي  لـ أحــاديــث  فــي  رّجــحــت  املصرية، 
يــكــون وراء معركة األســتــاذ  الــجــديــد«، أن 
واإلعــام خــاف بني مدير مكتب الرئيس 
اللواء محسن عبد  السيسي،  الفتاح  عبد 
النبي، واملدير األسبق اللواء عباس كامل، 
مـــديـــر املـــخـــابـــرات الــعــامــة الـــحـــالـــي، الـــذي 
يسيطر على جميع وسائل اإلعام تقريبًا 
بــمــعــاونــة املــقــدم أحــمــد شــعــبــان. وأشـــارت 
املصادر إلى أن اللواء محسن عبد النبي، 
الــســابــق  املــعــنــويــة  الــــشــــؤون  إدارة  مـــديـــر 
تعيينه  منذ  يحاول  املسلحة،  القوات  في 
مديرًا ملكتب الرئيس السيسي، أن يؤسس 
مجموعة إعامية تابعة له، وأن يستحوذ 
على ملف اإلعــام بشكل كامل بالتدريج، 
لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل 

شراسة.
ــادر أن قــضــيــة أســـتـــاذ  ــ ــــصـ ــــت املـ ــــحـ وأوضـ
نــدا، ليست األولــى  اإلعـــام أيمن منصور 
في ذلك السياق، إذ إن الهجوم على وزير 
ــــدث مــنــذ  ــــذي حـ اإلعـــــــام أســــامــــة هــيــكــل الــ
فــتــرة، كـــان أحـــد إرهـــاصـــات ذلـــك الــصــراع. 
وقالت املصادر إن املنتصر غالبًا في مثل 
العامة  املخابرات  مدير  املــواقــف، هو  تلك 
 
ً
وفريقه اللواء عباس كامل، وضربت مثا

بما حدث مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــذي  الصحافي  السابق،  الــيــوم«  »أخــبــار 
كان من أقرب املقربني من السيسي، ياسر 
طيح من منصبه، بعد أن كان 

ُ
رزق، عندما أ

ينتظر منصبًا أعلى، مثل رئيس املجلس 
األعلى لإلعام، أو وزارة اإلعــام أو حتى 

نقيب الصحافيني.
كــانــا  أن رزق وهـــيـــكـــل  ــادر  املــــصــ ــرت  ــ ــ وذكـ
الــلــواء محسن عبد النبي، وأن  مــن رجــال 
ــيـــح بــعــد تــســجــيــل أحــــد رؤســــاء  طـ

ُ
األول أ

تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف الـــتـــابـــعـــة لــلــمــخــابــرات 
مدينة  فــي  بـــرزق  الــعــامــة، جلسة جمعته 
شـــرم الــشــيــخ عــنــدمــا كــانــا يــحــضــران أحــد 
مــــؤتــــمــــرات الـــشـــبـــاب الـــتـــي كـــــان يــرعــاهــا 
الــســيــســي، انــتــقــد خــالــهــا األخـــيـــر إدارة 
ملف اإلعام، وذهب بالتسجيل إلى مدير 

ــلـــواء عــبــاس كـــامـــل. وقــالــت  املـــخـــابـــرات، الـ
ــواء مــحــســن عــبــد الــنــبــي  ــلــ ــادر إن الــ املــــصــ
ــدة إعــامــيــة تابعة  أســـس فـــي مــكــتــبــه وحــ
لــلــرئــاســة، يــشــرف عليها ضــبــاط خــدمــوا 
معه في السابق بإدارة الشؤون املعنوية، 
ــو مــن  ــ بــيــنــهــم الــعــقــيــد يـــاســـر عـــطـــيـــة، وهـ
خريجي كلية اإلعام في جامعة القاهرة، 
وأضافت  املسلحة،  بالقوات  التحاقه  قبل 
املــصــادر أن أســتــاذ اإلعـــام أيمن منصور 

ندا، هو من املحسوبني على مكتب اللواء 
عــبــد الــنــبــي، ولــذلــك يــقــوم بــالــهــجــوم على 
الطرف اآلخر، من أجل ترجيح كفة »إعام 

الرئاسة« الجديد.
وتستشهد املصادر بأنه في إطار الهجوم 
املــضــاد مــن قــبــل مــجــمــوعــة الـــلـــواء عباس 
كــامــل، على أســتــاذ اإلعـــام ورجـــال مكتب 
عبد النبي، كتب رئيس تحرير مجلة »روز 
الـــيـــوســـف« الــصــحــافــي أحـــمـــد الــطــاهــري، 

أحمد شعبان، رسالة  املقدم  يتواله  الــذي 
ــة عــلــى  ــاصــ ــخــ طــــويــــلــــة عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــ
»فــيــســبــوك«، مــوجــهــة إلـــى رئــيــس مجلس 
ــــي، يــطــالــبــه  ــــولـ ــــدبـ الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى مـ
الدولة  وزيــر  أسامة هيكل  بإقالة  خالها 
ــدا.  ــتـــور أيـــمـــن مــنــصــور نـ ــدكـ لــــإلعــــام، والـ
وقال الطاهري في رسالته: »لقد تم إقحام 
اإلعام املصري في سجال فارغ لتشتيته 
وكنا سنتجاوز مثلما تجاوزنا ما افتعله 
الــدولــة سابقًا.. ولكن عند كرامتنا،  وزيــر 
فا صمت وال حديث وال أسف«. وأضاف 
أن »كرامتنا غــالــيــة.. وأكــبــر مــن مثل هذه 
قبل وزير  ارتضيتموها من  التى  املعارك 
الــدولــة لإلعام ودكــتــور اإلعــام املتجاوز 
فــي حــق إعــــام مــصــر والــــذى يستعني به 
الـــوزيـــر هــيــكــل.. والـــحـــديـــث نــفــســه مــوجــه 
إلى جامعة القاهرة.. هل  ترضى يا دولة 
التشبيه  نفس  باستخدام  الـــوزراء  رئيس 
على أعضاء الحكومة؟.. هل كان سيرضى 
رئيس جامعة القاهرة بأن نستخدم نفس 
الجامعة وكلية  التشبيه فى حق أساتذة 
ـــدًا ال نــرضــى..  ــقـــاهـــرة؟.. لــكــنــنــا أبـ ــام الـ إعــ
وتابع:  لغيرنا«.  أو  لنا  اإلهــانــة  نقبل  وال 
ــا جــرى  »الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة.. إن مـ
مــــن إهــــانــــة عــــن قـــصـــد لــــإلعــــام املـــصـــري 
إنــمــا يجعلنا نــنــاشــدكــم.. إقــالــة األســتــاذ 
أســامــة هيكل وزيــر الــدولــة لــإلعــام ومعه 
أيمن منصور ندا«.  الدكتور  املستعان به 
 من: 

ً
ودعا الطاهري في منشور الحق كا

رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــإلعــام ورئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة ورئـــيـــس 
تحرير  ورؤســـاء  لإلعام  الوطنية  الهيئة 
األحد  يــوم  اجتماع عاجل  لعقد  الصحف 
بــمــقــر مــؤســســة روز الـــيـــوســـف »التـــخـــاذ 
موقف موحد  من اإلهانة التى تعّرض لها 

اإلعام املصري«.
وبــمــجــرد نــشــر نــــدا مــقــالــه الـــثـــامـــن، تــقــدم 
اإلعــام«  لتنظيم  األعلى  »املجلس  رئيس 
الكاتب كــرم جبر، بشكوى إلى  في مصر، 
الــنــائــب الـــعـــام حـــمـــادة الـــصـــاوي، يطالب 
ــتـــي مــن  فــيــهــا بـــاتـــخـــاذ كــــل اإلجــــــــــراءات الـ
شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور 
حماية حرية اإلعــام، متهمًا عضو هيئة 
الـــتـــدريـــس فـــي كــلــيــة اإلعــــــام فـــي جــامــعــة 
القاهرة أيمن منصور ندا بكتابة سلسلة 
مــقــاالت عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك«، تتضمن 
»جـــرائـــم ســب وقــــذف فــي حــق اإلعــامــيــني 
فــي مصر عــامــة، وفــي حــق البعض منهم 

خاصة«.
وقـــال جبر فــي بــيــان صـــادر عــن »املجلس 
ــه »تــابــع مع  ــــام«، إنـ األعــلــى لتنظيم اإلعــ
ــاالت  ــ ــــصـ ــاوى واتـ ــ ــكـ ــ ــاء املـــجـــلـــس شـ ــ ــــضـ أعـ
ــيــــني  ــيـــني واإلعــــامــ ــافـ ــن الـــصـــحـ ــ كـــثـــيـــرة مـ
الــذيــن طــاولــتــهــم إهـــانـــات بــالــغــة جـــراء ما 
نـــشـــره أحــــد أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس في 
كــلــيــة إعــــام جــامــعــة الــقــاهــرة عــلــى مــوقــع 
وآخرها  فيسبوك،  االجتماعي  الــتــواصــل 
صــبــاح الــخــمــيــس«. وأضـــاف أن »املجلس 
دائمًا وأبدًا مع حرية الرأي والتعبير، لكن 
من غير املقبول السكوت على سب وقذف 
اإلعــــام املــصــري بــرمــتــه، وبــعــض الــزمــاء 
بــأســمــائــهــم، وفـــي تــوقــيــت يــوفــر للبعض 
الــهــدامــة،  األفــكــار  بيئة حاضنة ملثل هــذه 
ــفـــاظ غــيــر املــســبــوقــة الــتــي  وملــثــل هـــذه األلـ
تمثل جــرائــم اعــتــداء على الــشــرف طاولت 
اإلعـــامـــيـــني واإلعـــامـــيـــات، وخـــرجـــت عن 
كافة قيم املجتمع املصري«. واعتبر أن »ما 
اإلعــــام ال يتصل مــن قريب  أســتــاذ  كتبه 
ــرأي والــتــعــبــيــر الــتــي  ــ أو بــعــيــد بــحــريــة الــ
وإنما  ترسيخها،  على  املجلس  يــحــرص 
يمثل اعتداًء صارخًا على القيم واملبادئ 
ــالـــة  ــي الـــنـــبـــيـــلـــة، وهـــــــذه هــــي رسـ ــانــ ــعــ واملــ
اإلعام بالدرجة األولــى«، مناشدًا الكتاب 
عن  واملدافعني  واإلعاميني  والسياسيني 
حرية الرأي والتعبير »التصدي ملحاوالت 
الــنــيــل مــن اإلعــــام املـــصـــري، والـــدفـــاع عن 
ــة ضــــد حــمــات  ــراســــخــ ــنـــة الــ تـــقـــالـــيـــد املـــهـ
الــتــي تحركها عناصر  الــشــرســة  الــهــجــوم 

تريد إحداث فتنة غير مسبوقة«.

خالف بين المدير 
السابق والمدير الحالي 

لمكتب السيسي

سبّبت مقاالت كتبها أستاذ جامعي ينتقد فيها اإلعالم في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم كرم جبر، و»رئيس تحرير مصر« المقدم أحمد شعبان، تساؤالت عن خلفيات الحرب الدائرة

كان أيمن منصور ندا قد نشر، الخميس املاضي، مقاله 
الثامن الذي ينتقد فيه أداء وسائل اإلعالم املصرية، على 
املــعــركــة مستمرة...  تـــزال  »فــيــســبــوك«، تحت عــنــوان »وال 
إعالم البغال من أحمد موسى إلى كرم جبر«. وقال فيه 
البقر  لدينا، وكثيرًا ما يتشابه  األمــور  »كثيرًا ما تختلط 
من  إعالمنا  حقيقتها...  غير  على  األشياء  فنرى  علينا، 
نكتشف  تفاصيله  نقترب من  نــراه شيئًا، وعندما  بعيد 
الوصف  عليه  ينطبق  معظمه  فــي  إعالمنا  آخـــر...  شيئًا 
 ،)

ً
ــة

َ
ــُبــوَهــا َوِزيــن

َ
ــْرك

َ
ــَحــِمــيــَر ِلــت

ْ
 َوال

َ
ــِبــَغــال

ْ
 َوال

َ
ــْيــل

َ
ــخ

ْ
القرآني )َوال

يملك  فــال  والحمير...  الخيل  مــن  كائن هجني  هــو  والبغل 
الحمير  يملك طاعة  الخيل وشممها وشيمها، وال  جمال 
واســتــكــانــتــهــا وخــضــوعــهــا«. وأضــــاف »إعــــالم الــبــغــال ال 
يمكن اإلشــادة به كرجل، وال يمكن اإلعجاب به كسيدة، 
فهو إعالم بال نخوة، وال شهامة، وال قوة، وال فعالية )...( 

إعالمنا مطية يركبها من يملك املال أو من يتولى الحكم 
أو هما معًا، وال عزاء للمواطنني )...( إعالمنا ال يمثلنا، وال 
يعكس هويتنا الثقافية، وال يلبي احتياجاتنا املجتمعية، 

وغير قادر على التعبير عن أحالمنا وطموحاتنا«.
وكــانــت كــلــيــة اإلعــــالم فــي جــامــعــة الــقــاهــرة قــد اســتــدعــت 
أيــمــن مــنــصــور نـــدا للتحقيق، وهـــو رئــيــس قــســم اإلذاعـــة 
املقدمة  الشكوى  في  النظر  بزعم  الكلية،  في  والتلفزيون 
السابق بركات عبد  اإلذاعــة والتلفزيون  ضده من أستاذ 
العزيز، بشأن االعتداء عليه في اجتماع للجنة الدراسات 
العليا منذ بضعة أشهر. وأضافت الكلية، في بيان سابق 
لــهــا، أن »االســتــدعــاء يــأتــي فــي إطـــار اإلجــــراءات القانونية 
املتبعة في مثل هذه األحوال، وفقًا للوائح والقوانني املنظمة 
آراء  مــن  بما ينشره منصور  لــه  األمـــر«، و»ال عالقة  لهذا 

شخصية على مواقع التواصل االجتماعي«.

شكوى ضد أيمن منصور ندا

MEDIA
منوعات

معرض 
الثورة 

السورية

عبد الرحمن خضر

أول من  الــســوريــني«،  اإلعالميني  »رابــطــة  مت 
ّ
نظ

أمـــس الــســبــت، مــعــرض صـــور فــي مــديــنــة إدلــب 
ــق أحــــداث الــثــورة الــســوريــة 

ّ
)شــمــال غــــرب(، يــوث

ــارك فــيــه عــشــرات  مــنــذ مــــــــارس/آذار 2011، شــ
ــــذيــــن الـــتـــقـــطـــوا بــعــدســاتــهــم تــلــك  اإلعـــالمـــيـــني ال
األحــــداث فــي مختلف املــنــاطــق الــســوريــة. وقــال 

حاج  عمر  الصحافي  اإلعالميني  رابطة  رئيس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إّن فــكــرة املــعــرض  أحــمــد، لـــ
انطلقت من ضرورة تذكير السوريني باألحداث 
التي عايشتها مختلف املناطق خالل السنوات 
العشر املاضية، وما مّر بكل منطقة من أحداث، 
ــقــهــا اإلعــالمــيــون الــذيــن اجــتــمــعــوا أخــيــرًا في 

ّ
وث

تّم  التي  الفعالية  أّن  أحمد  وأوضـــح حــاج  إدلـــب. 
إدلــب، شــارك فيها  تنظيمها في متحف مدينة 

60 إعــالمــيــًا مــن أعــضــاء الــرابــطــة بــــ90 صــورة، 
إلــــى مختلف  و»هـــــــؤالء اإلعـــالمـــيـــون يــنــتــمــون 
املحافظات السورية، لكّن حمالت التهجير التي 
ذتها قوات النظام، ورعتها روسيا، جمعتهم 

ّ
نف

في محافظة إدلب«. كما أشار إلى أنهم قّسموا 
الصور املعروضة إلى أربع حقب زمنية، أوالها 
املرحلة  والثانية  السلمية،  االحتجاجات  حقبة 
الــتــي شــهــدت حــراكــًا عسكريًا واســعــًا، والثالثة 

الرابعة  أمــا  مدنهم،  من  السكان  تهجير  مرحلة 
زت على أحوال السوريني في الخيام. ويلقى 

ّ
فرك

الــعــمــل اإلعــــالمــــي مــضــايــقــات مـــن قــبــل جميع 
ــق مركز 

ّ
األطــراف املسيطرة داخــل سورية، ووث

الــحــريــات الــصــحــافــيــة فــي »رابــطــة الصحافيني 
ــثــــر مــــن 400 إعـــالمـــي  الــــســــوريــــني« مـــقـــتـــل أكــ
آذار عـــام 2011، قتل  وصــحــافــي مــنــذ مــــارس/ 

معظمهم على يد قوات النظام.

)Getty( أحمد موسى المقرب من األجهزة األمنية بين من هاجمهم المقال
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األنيق الذي ظهر في 216 صفحة، في صورة 
ألبوم فوتوغرافي غير مسبوق، يضم وجوه 

أبرز زعماء وأعضاء املافيا اليابانية!
ملا  اليابان،  في  عريقًا  تاريخًا  الوشم  يمتلك 
لــه مــن مــعــان ديــنــيــة وتــاريــخــيــة واجتماعية 
مختلفة، ضاربة بجذورها في عمق التاريخ 
اليابان  القديم، لكن رغم هــذا، تظل  الياباني 
من البلدان التي ارتبط فيها الوشم ارتباطًا 
وثيقًا بعالم الجريمة، ويكفي أن نسرد قصة 

هوريكازو نفسه، بوصفه فنان الوشم األشهر 
لدى رجال عصابات الياكوزا )يفوق عددهم 
اليوم املئة ألف عضو(، لنعرف إلى أي مدى 
اليابانية  الثقافة  فــي  الــوشــم  فلسفة  ترتبط 

بالعنف واألعمال البطولية الخارقة.
 

قيمة روحية
الوشم  لفن  تقليديًا  أستاذًا  كان هوريكازو 
على مدى 40 عامًا من حياته، حتى أطلقوا 

عماد فؤاد

عشر سنوات قضاها الفوتوغرافي 
الهولندي رونني ده خودا )1978(، 
الــكــامــل«،  »الــوشــم  أســـرار  متتّبعًا 
الذي يحرص زعماء وأعضاء املافيا اليابانية 
عليه،  الحصول  على  الحرص  أشــد  الياكوزا 
ومهما غال ثمنه. املصادفة وحدها هي التي 
قــادت مصّورنا قبل عشر سنوات إلى زيارة 
 Horikazu هوريكازو  الياباني  الوشم  خبير 
بـــطـــوكـــيـــو،   Asakusa أســــاكــــوســــا  ــي  ــ حـ ــي  ــ فـ
ليصبح ده خودا، منذ هذه اللحظة، املصّور 
الفوتوغرافي الخاص بتصوير جلسات عمل 
أجــســاد عمالئه  الياباني على  الــوشــم  خبير 

من أعضاء عصابات الياكوزا.
هذه التجربة الفوتوغرفية الفريدة، يتيحها 
الــيــوم عبر وسيطني،  الهولندي  املــصــّور  لنا 
الــذي افتتح مؤخرًا  األول من خــالل معرضه 
أنـــتـــويـــرب  مـــديـــنـــة  فــــي   IBASHO بـــغـــالـــيـــري
وهو  »أســاكــوســا«،  عــنــوان  تحت  البلجيكية 
اســم الحي الياباني الــذي عــاش فيه املصّور 
ــنـــوات، وأيـــضـــًا الـــعـــنـــوان ذاتــــه الـــذي  عــشــر سـ
ــتــــاره الـــفـــنـــان لــلــوســيــط الـــثـــانـــي، الــكــتــاب  اخــ

أعِلَن نهاية مسلسل 
»علي رضا« الذي سيتوّقف 

عند الحلقة الثالثين

ارتبط وضع الوشم 
في اليابان ارتباطًا وثيقًا 

بعالم الجريمة

يشارك باسل خيّاط مع 
يسرا في بطولة مسلسل 

»حرب أهلية«

2223
منوعات

عليه لقب هوريشي horishi، وهو ما يعني 
أنه أصبح ليس فقط محترفًا في مجاله، بل 

»سّيد« له. 
وبسبب مــن شهرته وبــراعــتــه هـــذه، أصبح 
الــــرجــــل مـــقـــصـــدًا ألبـــــــرز أعــــضــــاء الـــيـــاكـــوزا 
الــيــابــانــيــة، الــذيــن يــؤمــنــون بــالــقــوة الخفية 
الــتــي تمنحها الــوشــوم لــإنــســان، وهـــو ما 
اته  حه رونـــني ده خـــودا فــي أحــد لقاء

ّ
يوض

اإلعالمية التي تزامنت مع افتتاح معرضه 

بــقــولــه: »يــؤمــن رجــــال املــافــيــا الــيــابــانــيــة أن 
يــقــول شيئًا عــن الشخص  أن  الــوشــم يجب 
من وشـــم الــيــاكــوزا 

ّ
نــفــســه، وغــالــبــًا مــا يتض

اسم عائلة معينة، وألنه وشم كامل للجسد 
أبـــدًا، وهو  العمل عليه ال ينتهي  فــإن  كــلــه، 
مــا يعني قـــدرة غــيــر اعــتــيــاديــة عــلــى تحّمل 
األلـــم، إضــافــة إلــى األســعــار الجنونية لهذه 
ــب جــلــســات عــمــل ال 

ّ
الــــوشــــوم، ألنـــهـــا تــتــطــل

تــنــتــهــي، لـــذلـــك تـــحـــّول الـــوشـــم لــــدى رجـــال 
ر 

ّ
العصابات في اليابان إلى معيار أو مؤش

لــوضــع اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي مــعــنّي، فهو 
من جهة عالمة على ثراء الشخص، كما من 
جهة أخرى، عالمة على قدرته الخاصة على 
تحّمل األلــم املستمر، والــذي بــدوره يضفي 
لها 

ّ
املـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة الــروحــيــة الــتــي يمث

الوشم لدى صاحبه«.
ــاكــــوزا فــــي الــــوعــــي الــجــمــعــي  ــيــ ــتـــهـــرت الــ اشـ
»الــشــرفــاء  مــن  مجموعة  بوصفها  لــلــيــابــان 
وجودها  وترّسخ  القانون«،  عن  الخارجني 
بـــهـــذا الــشــكــل فـــي األدب والــســيــنــمــا والــفــن 
ــال االنـــتـــقـــامـــيـــة  ــ ــعــ ــ عـــلـــى الــــــــــــدوام. لـــكـــن األفــ
تــتــوّرط  الــتــي  البشعة  والــجــرائــم  الوحشية 
فيها الــيــاكــوزا، لــيــس فــي الــيــابــان وحــدهــا، 
بــل فــي أغلب الـــدول اآلســيــويــة واألوروبــيــة، 
العصابة  كــرم  نوبات  أن تمحوها  يمكن  ال 
املـــبـــاغـــت، والـــــذي تــعــلــن عــنــه الــعــصــابــة من 
وقــت إلــى آخـــر، خــاصــة فــي أوقـــات األزمـــات، 
مـــثـــل مـــســـاعـــداتـــهـــا لــلــمــتــضــّرريــن مــــن آثــــار 
الــتــســونــامــي الــــذي ضـــرب مــديــنــة »كــوبــي« 
اليابانية عام 1995، أو تبّرع زعماء الياكوزا 
الـــدوالرات إلغاثة منطقة توهوكو  بماليني 
ــزال الــضــخــم الـــذي  ــزلــ ــّراء الــ ــ ــرت جــ ــ ــ الـــتـــي دّم
ضرب اليابان عام 2011، كل هذا ال ينفي أن 
اليابان تستند  في  الحقيقية  الياكوزا  قــّوة 
إلـــى الـــخـــوف مــنــهــا ومـــن بــطــشــهــا، وهـــو ما 
يشير إلــيــه الــنــاقــد الــفــنــي اإلنــكــلــيــزي مــارك 
بويسدن، واملتخصص في تاريخ فن الوشم 
ــيـــابـــانـــي، فــــي مــقــدمــتــه لـــلـــكـــتـــاب، فــيــقــول:  الـ
الت اإلجرامية في جميع 

ّ
»مثل جميع التكت

الــيــاكــوزا اليابانية  الــعــالــم، تــرتــكــب  أنــحــاء 
بــدءًا  الــتــي يمكننا تخّيلها،  الــجــرائــم  أســـوأ 
مـــن الــقــتــل واإلرهـــــــاب واالبــــتــــزاز والــخــطــف 
وارتـــكـــاب املـــجـــازر واالتـــجـــار فـــي األســلــحــة 
واملـــخـــدرات والــبــشــر، وصــــواًل إلـــى شبكات 
الـــدعـــارة الــدولــيــة والــجــريــمــة اإللــكــتــرونــيــة، 
كـــل هــــذا يــمــنــح مــشــاهــدتــنــا لـــصـــور رونـــني 
كأننا  على حواسنا،  أكبر  تأثيرًا  خــودا  ده 
نشاهد أشــخــاصــًا مــن عــالــم آخـــر، يحملون 

على جلودهم رسومًا أسطورية«.
 

عالم غامض
الــذي تتبعه  رحل هوريكازو، رســام الوشم 
ابــنــه  لـــيـــرث  ــــام 2011،  عـ ــودا،  ــ ــ خـ ده  ــــني  رونــ
ــه، ولــيــكــتــشــف  ــرتـ ــهـ ــن شـ ــه وقـــلـــيـــال مــ ــالـ ــمـ أعـ
ــه يــمــلــك أرشــيــفــًا فــوتــوغــرافــيــًا  ــــودا أنــ ده خـ
الياباني  الوشم  نــادرًا ألهم رسومات سيد 
هوريكازو، وأيضًا ألن هذه الصور تؤرشف 
السمعة  الــيــابــانــيــة ذات  الــيــاكــوزا  ألعــضــاء 
إلينا  ُيــخــرج  أن  بــالدهــا، فيقّرر  فــي  السيئة 
هــذا الــعــالــم الــغــامــض فــوتــوغــرافــيــًا، خاصة 
 حــمــالت 

ّ
تـــشـــن الـــيـــابـــانـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  وأن 

واســـعـــة ضـــد زعـــمـــاء الـــيـــاكـــوزا فـــي الــعــقــود 
األخيرة، وتعتبرها منظمة إجرامية دولية، 
لــكــل هـــذه اإلشـــــــارات، نــشــعــر ونــحــن ننتقل 
بـــني صــــور ده خــــودا املـــزدحـــمـــة بــاألجــســاد 
املوشومة، أننا نتلّصص من كوة في جدار 
املزيد  استكشاف  نريد  غــامــض،  عالم  على 
من غموضه، لتتحّول خطوط الوشم تحت 
أعيننا إلى أكثر من مجّرد حفر على جسد، 
ــام وشــهــور  ــ بـــل أثـــر ال ُيــمــحــى لــســاعــات وأيـ
وسنوات، كأنها خريطة عمر كامل من عدم 

الحركة تحت إبرة اسمها األلم.

إبراهيم علي

الــســوريــة طـــوال فترة  لــم تــوفــر الفضائيات 
الــحــرب وحــتــى الــيــوم فــرصــة إنــتــاج بــرامــج 
البرامج  هــذه  لكن  فنّية خــاصــة وعــرضــهــا. 
ولم  الــخــالــص،  املحلي  اإلطـــار  بقيت ضمن 
كــونــهــا مــجــرد ســهــرة تلفزيونية  تــتــجــاوز 
منافسة  أو  مـــجـــاراة  لــقــدرة  تفتقد  خــاصــة، 
أسّست  التي  األخـــرى  العربية  الفضائيات 
خالل العقد املنصرم ملجموعة ال بأس بها 
مـــن بـــرامـــج املـــواهـــب الــتــي قــلــبــت املــقــايــيــس 
جــت هـــذه الــبــرامــج  ووســائــل املــتــابــعــة. وخــرَّ
مجموعة ال بأس بها من األصوات، كان من 
ا.

ً
بينهم سوريون أيضًا حققوا نجاًحا الفت

وتـــعـــرض مــحــطــة »ســـوريـــة درامــــــا« بــرنــامــج 
ــاذا الــتــركــيــز على  »نــجــم حــلــب«. لــم يــعــَرف ملــ
 ،Star Of Aleppo اإلنــكــلــيــزّيــة االســـم  تــرجــمــة 
الـــبـــرنـــامـــج مــــن املـــفـــتـــرض أن   

ّ
خـــصـــوًصـــا أن

العالم  فــي  الفنية  املـــدن  أعـــرق  مــواهــب  ينقل 
ــــي مــــــدارس  ــــب« فـ ــلـ ــ الــــعــــربــــي، أي فـــــــــرادة »حـ
ــزام بـــألـــوانـــه من  ــ ــتـ ــ هــــذا الـــفـــن الــجــمــيــل، وااللـ

ــًا، هو  مــســلــســل آخـــر شــهــد انــســحــابــًا صـــادمـ
مــســلــســل »املــــنــــزل الـــــذي ولـــــدت فــيــه قـــــدرك«، 
حيث فوجئ الجمهور بإعالن خروج املمثل 
ــذلـــك شـــهـــد املــســلــســل  إبـــراهـــيـــم شـــيـــلـــكـــول، كـ
ــة زيــــنــــب كــــــومــــــرال بـــــدور  ــلـ ــثـ ــمـ ــاب املـ ــحــ ــســ انــ
يــتــوقــف عند  أن  للعمل  مــوجــغــان، ويــتــوقــع 
ــرة الــثــالــوث«  ــ املـــوســـم الــثــانــي. مــســلــســل »زهـ
وســـط سخرية  بالجملة،  انــســحــابــات  شــهــد 
من رواد موقع التواصل االجتماعي، إذ قال 
البعض إنه في النهاية سينسحب جميع من 

في املسلسل.
وعــرض »زهــرة الثالوث« أولــى حلقاته منذ 
أكثر من عام، وكان يعتبر من أنجح األعمال، 
 والــتــطــويــل 

ّ
لــكــنــه فــقــد بــريــقــه بــســبــب »املــــــط

والــــحــــشــــو«، وانـــخـــفـــضـــت نــســبــة مــشــاهــدتــه 
كثيرًا. مسلسل »اللهيب« الذي يطرح قضية 
ــادات  ــقـ ــتـ ــعــــّرض النـ ــد الــــنــــســــاء، تــ الـــعـــنـــف ضــ
ــل  ــتـــواصـ الـ ــــع  ــــواقـ مـ ــل رواد  ــبـ قـ ــــن  مـ ــة  ــ ــعـ ــ واسـ
االجتماعي، بعد خروج املمثل توبراك جان 
ــــدور عــلــي خــطــيــب »شــيــشــك«،  ــــذي يـــقـــوم بـ الـ
واتــهــمــت كــاتــبــة املــســلــســل بــالــخــضــوع آلراء 
بثنائية »شيشك  أعــجــبــوا  الــذيــن  املــراهــقــني 
ــاًء لــهــم، ولــفــســح الطريق  ــ واســكــنــدر«، وإرضـ
قصي توبراك بطريقة مهينة.

ُ
أمام إسكندر، أ

رحاب ضاهر

الحالي،  التركي  الدرامي  املوسم  نجاح  رغم 
املفاجئة  أنــه  شهد ظــاهــرة االنسحابات  إال 
والـــصـــادمـــة ألبـــطـــال رئــيــســيــني فـــي عــــدد من 
ــع مــســلــســل »الـــتـــفـــاح  ــلـــســـالت، بــــــدأت مــ املـــسـ
الرئيسي  بطله  منه  انسحب  الـــذي  الــحــرام« 
طلعت بولوت، وبعده انسحب أربعة ممثلني 
آخــــريــــن، ورغــــــم هـــــذه االنـــســـحـــابـــات واصــــل 
املسلسل نجاحه، ولم تتأثر نسبة مشاهدته.

»ابنة  الــحــرام«، شهد مسلسل  »الــتــفــاح  بعد 
 
ً
ــدثــــت خــلــال الـــســـفـــيـــر« انـــســـحـــابـــات عـــــدة أحــ

ــانــــت الـــبـــدايـــة مــع  وضـــعـــفـــًا فــــي مــــســــاره، وكــ
االنــفــصــال املــفــاجــئ للممثلة تــولــني يــازكــان 
ــرحــت كثير 

ُ
الــتــي تـــؤدي دور »مــنــكــشــة«، وط

من عالمات االستفهام حول سبب خروجها، 
ــا مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــهـ ــ رغـــــــم أنـ

واملحركة لألحداث في املسلسل.
ثـــم جـــاء االنــســحــاب الـــصـــادم لــبــطــلــة العمل 
بمرض  إصابتها  بسبب  أتــاغــول،  نسليهان 
ت محلها زميلتها تويا 

ّ
تسرب األمعاء، وحل

بويويكستون. وبسبب هذا التغير اضطرت 
الشركة إلى تغيير قصة املسلسل كليًا. ولم 
يكد يمر أسبوع على خــروج أتــاغــول، حتى 
أوغلو  كايجيلر  أوزار  املمثل  انسحاب  علن 

ُ
أ

من العمل الذي يجسد فيه شخصية »غدير«، 
ــــدى املـــشـــاهـــديـــن،  وكــــــان يــحــظــى بــشــعــبــيــة لـ
وهـــو أيــضــًا بــطــل رئــيــســي فــي الــعــمــل، كذلك 
التي تجسد  إيشني  دينيز  املمثلة  انسحبت 
املــتــتــالــيــة،  ــات  ــابـ ــحـ االنـــسـ دور »صـــــحـــــراء«. 
وتغّير مسار القصة، أثرا سلبًا في املسلسل، 
املشاهدة بشكل  انخفاض نسبة  إلــى  وأديـــا 
كبير، ما يرجح انتهاءه عند املوسم الثاني.

موشحات وأدوار وقدود وغيرها من األلوان 
ــا الــضــعــف في  ــًحـ الــكــالســيــكــيــة. ويـــبـــدو واضـ
تــطــبــيــق فــكــرة بــرنــامــج مـــواهـــب فـــي ســوريــة 
َيفي بالغرض، وال  البرنامج ال   

َّ
إن  

ْ
إذ الــيــوم. 

خصوًصا  عالية،  مشاهدة  نسبة  يستقطب 
فـــي ضــعــف الـــبـــرنـــامـــج بــاســتــغــالل مــنــّصــات 
مواقع التواصل االجتماعي من أجل الترويج. 
في مرور سريع على صفحة برنامج »نجم 
ــبـــوك« نـــــرى أن مــعــظــم  ــيـــسـ حـــلـــب« عـــلـــى »فـ
الفيديوهات املنشورة ال تحقق أكثر من 15 
إلى 20 إعجابًا، وهذا يعني أن قسم الترويج 
أهمية  أي  اإلنــتــاج ال يعطي  أو  املحطة  فــي 
ملــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي والــتــفــاعــل 
مــع املــتــابــع عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة أو من 
 معظم 

ّ
الــبــديــلــة. عــلــًمــا أن املـــنـــّصـــات  خــــالل 

مواقع  تستغل  والعاملية  العربية  املحطات 
التواصل االجتماعي من أجل الترويج ألي 
برنامج مماثل فني أو درامــي تعرضه. وال 
تــقــف مــســألــة الــضــعــف عــنــد غــيــاب الــتــرويــج 
البرامج، بل  النوع من  الــضــروري ملثل هــذا 
تــتــعــداه فـــي »نـــجـــم حـــلـــب« إلــــى بــدائــيــة في 
ــاءة  ــ اســتــغــالل تــقــنــيــات »الــغــرافــيــك« واإلضـ
ــفـــز املـــشـــاهـــد عــلــى  ـــحـ

ُ
ــتــــي ت ــيـــات الــ ــفـ ــلـ والـــخـ
املتابعة واالستمتاع.

الـــفـــارق الــوحــيــد فــي الــبــرنــامــج هــو اختيار 
مجموعة من املتخصصني في مجال الغناء 
لــتــولــي كــرســي الــتــحــكــيــم. لــجــنــة أكــاديــمــيــة 
تـــدرك جــيــدًا كيفية اخــتــيــار املــتــبــاريــن وهــم 
فــــي األغــــلــــب مــــواهــــب مــكــتــمــلــة، تــبــحــث عــن 
فــرصــة، هــرًبــا مــن الــحــرب ومــعــانــاة املدينة 
نـــهـــكـــت خـــــالل الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة. 

ُ
الـــتـــي أ

ــاره  مـــن املـــرجـــح أن يــبــقــى الــبــرنــامــج فـــي إطـ
 اإلمكانات في سورية 

ّ
املحلي، خصوًصا أن

النوع  أجــل متابعة خريجي هــذا  قليلة من 
مــن الــبــرامــج ودعمهم عــن طريق االحــتــراف 
ــة. لــكــن ذلــــك يــبــقــى مـــجـــّرد حلم  والــنــجــومــيَّ
كما هــو حــال املــتــبــاريــن فــي بــرنــامــج »نجم 
النظام  األفــق وسيطرة  حلم« بسبب ضيق 
حَصر 

ُ
 ت

ْ
الــســوري على اإلعـــالم والــفــنــون. إذ

املـــواهـــب الـــســـوريـــة فـــي الـــداخـــل بــعــيــًدا عن 
تفتح  التي  الكبرى  العربية  املحطات  آفــاق 

مساحة أوسع للمتبارين والهواة.  
هي أزمــة ال تقتصر على برامج املــواهــب في 
سورية، وال حتى على اإلنتاج الدرامي الذي 
عانى في السنوات األخيرة من تدخل النظام 

بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب بــهــجــرة مــجــمــوعــة 
ــا عن 

ً
ــن املــمــثــلــني واملـــخـــرجـــني بــحــث كــبــيــرة مـ

متنفس حرية. واقع يتعارض مع طموحات 
الــفــرصــة والــنــجــاح يقفون  أصــــوات تستحق 
يعودون  ثــم  الكاميرا،  عــدســات  أمــام  لدقائق 

أدراجهم إلى املنزل في انتظار الفرج.

ــــذي  ــة األبـــــــريـــــــاء« الـ ــقــ وواجـــــــــه مـــســـلـــســـل »شــ
يعتبر من أنجح املسلسالت في هذا املوسم 
انــســحــابــًا مــؤقــتــًا لــلــمــمــثــل تــانــســل أونــغــيــل 
الذي يؤدي دور »ناجي«. وكان من املقرر أن 
فــقــط، لكن بعد  يظهر أونــغــيــل فــي 13 حلقة 
الــشــعــبــيــة الــتــي القــتــهــا شــخــصــيــة »نـــاجـــي«، 
املــوســم، ثم في قرار  تقرر أن يستمر لنهاية 
مــفــاجــئ، انــتــهــى دور »نـــاجـــي« فـــي الــحــلــقــة 
السادسة والعشرين، حيث سافر إلى أنقرة، 
وذكر أن كاتبة العمل قررت إعطاء استراحة 
لــلــشــخــصــيــة، ألنــهــا تــؤثــر ســلــبــًا بشخصية 

صفية، ولم يتضح إن كانت ستعود أو ال.
ــرى، تــوقــفــت مــســلــســالت عن  ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
الــتــصــويــر ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة، مــنــهــا »شــقــة 
ــا،  ــــذي ضــربــتــه جــائــحــة كـــورونـ األبــــريــــاء« الـ
الــذي يقوم بــدور  إذ أصيب أوغـــور أوزينيل 
ــــف الــتــصــويــر  أســــعــــد، وقــــــــرررت الـــشـــركـــة وقـ
ملــدة أسبوع، ولكن عــادت وتراجعت وقــررت 
واستكمال  للعاملني  كــورونــا  فحص  إجـــراء 
فترة  حاليًا  فيقضي  أوغـــور،  أمــا  التصوير. 
عالجه في املنزل. مسلسل »نهضة السالجقة 
العظمى« أيضًا توقف تصويره ملدة أسبوع، 
العاملني فيه. ويتوقع هذا  بعد إصابة أحد 
يستمر  أن  املسلسالت  من  التاريخي  العمل 

عدة مواسم.
ــع اقـــتـــراب املـــوســـم الــحــالــي مـــن نــهــايــتــه،  ومــ
ــت نهاية عــدد مــن املــســلــســالت، وأولــهــا 

َ
عــلــن

ُ
أ

عند  الـــذي سيتوقف  رضـــا«  »عــلــي  مسلسل 
الحلقة الثالثني، وال يوجد موسم آخر منه، 
أوغلو«  نهاية مسلسل »حكيم  ت 

َ
علن

ُ
أ كذلك 

عــنــد الــحــلــقــة الــخــمــســني، ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
مـــوســـم ثـــالـــث مـــنـــه، وكـــذلـــك أوقـــــف مسلسل 

»السد«.

»نجم حلب«... الفرصة الضائعة في سوريةأبطال رئيسيون يغادرون المسلسالت التركية
يعرض على قناة »سورية 

دراما« برنامج »نجم 
حلب«، وهو برنامج 

مسابقات يتبارى من خالله 
متسابقون يغنّون طربيات 

المدينة أمام لجنة 
تحكيم

عماد كركص

تشّكل عودة النجم السوري باسل خياط للظهور 
في  وتفّوقه  إثباتًا ملوهبته  املصرية،  الــدرامــا  في 
الــتــمــاهــي مـــع كـــل أشـــكـــال الـــدرامـــا الــعــربــيــة، بعد 
نجاحه في الدراما السورية واللبنانية واملشتركة 
واملصرية، كذلك من خــالل عــدد من األعمال التي 
سجل فيها خياط حضورًا متميزًا، بأدائه أدوارًا 
يتجاوز  أن  استطاع من خاللها  مركبة ومعقدة، 

حاجز اللهجة.

نجاح في مصر 
وســيــقــف خـــيـــاط أمـــــام الــنــجــمــة املـــصـــريـــة يــســرا، 
ليشّكال ثنائي البطولة في مسلسل »حرب أهلية« 
الــــذي ســيــعــَرض فـــي املـــوســـم الــرمــضــانــي املــقــبــل، 
أيضًا  عربية  ومنصات  املصرية  الــشــاشــات  على 
املسلسل  أن يحصد  املتوقع  ومــن  اإلنترنت.  عبر 
مشاهدات عالية، بعد أن أعدَّ له بشكل جيد خالل 
الفترة املاضية، وهو من سيناريو وحــوار أحمد 
عادل، وإخــراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال 
العدل. وأبدع خياط في تجارب سابقة في الدراما 
املصرية، برز منها »30 يوم« و»الرحلة« وغيرهما 
مــن األعـــمـــال الــتــي أتــقــن فــيــهــا الــلــهــجــة، بــشــكــل لم 
أثناء  الجانب  هــذا  على  بالتركيز  للنقاد  يسمح 

أن  بيد  املصرية،  الــدرامــا  في  ملشاركاته  تناولهم 
أداءه كان خارج دائرة النقد أيضًا، نظرًا ملا قدمه 
من حرفية عالية، يستحق عليها دخول التصنيف 

كأحد نجوم الدراما العرب األكثر تميزًا.

تميّز في لبنان 
وحضر باسل خياط في الدراما اللبنانية كذلك، 
بـــــأداء غــطــى عــلــى املــعــنــيــني الــرئــيــســيــني فـــي تلك 
ــم املــمــثــلــون الــلــبــنــانــيــون، فــكــان آخــر  الــــدرامــــا، وهـ
أعماله »عهد الدم« الذي عرض قبل فترة قصيرة، 
لوحة فنية تفّوق فيها خياط على نفسه، مؤكدًا 
عــلــى تــمــّكــنــه مــن الــظــهــور بشكل مختلف فــي كل 
دور مــرّكــب يــلــعــبــه، مــنــعــًا لــتــكــرار نــفــســه فــي هــذا 
النمط من األدوار. وسابقًا كان أداء باسل مميزًا 
الـــدرامـــا املــشــتــركــة اللبنانية – الــســوريــة، في  فــي 
»النحات« و»تانغو« وغيرهما من األعمال، التي 

رسخت نجومية باسل في أذهان املشاهدين.

عودة للدراما السورية
ــذي يــحــقــقــه  ــ ــيـــاط بـــالـــنـــجـــاح الــ يــنــتــشــي بـــاســـل خـ
مــســلــســلــه »قــيــد مــجــهــول« الــــذي ُيـــعـــرض حــالــيــًا، 
وشّكل عودة خياط للدراما السورية الصرفة بعد 
غياب طويل لصالح األعمال املشتركة أو املصرية 
للمخرج  األولــى  التجربة  العمل  ويعد  اللبنانية. 
الـــســـوري الــســديــر مــســعــود فــي عــالــم الـــدرامـــا، إذ 
أمــام عدسة  املنعم عمايري  شّكل خياط مع عبد 
مسعود ثنائيًا يعجز املتابعون عن التمييز بني 
من قام باألفضل، ومن قدم أفضل األفضل. بيد أن 
خياط لعب في املسلسل دورًا مركبًا، من الصعوبة 
معرفة ما إذا كانت أسارير تلك الشخصية تميل 
إلى القبح أو الجمال، أو الخير أو الشر، أو النقمة 
التسامح، ما أعطاه قدم السبق على عمايري  أو 
في هذا املسلسل. وبعد العملني الكبيرين، اللذين 
القادم »حرب  عرضا هذا العام، وبانتظار العمل 
أهلية« املقرر عرضه في املوسم الرمضاني املقبل، 
واملــتــوقــع مــنــه املــزيــد مــن الــتــفــوق لــخــيــاط، يمكن 
اعتبار باسل نجم املوسم بال منازع، ليس نسبة 
لحجم األعمال التي قدمها وحسب، بل على األداء 
الــــذي ظــهــر ويــظــهــر خــاللــه فـــي كـــل عــمــل يــفــاجــئ 

جمهوره به، كاسرًا كل أسقف التوقعات.

تحت إبرة اسمها األلم

ناصيف زيتون وجد نجاحه خارج سورية )فيسبوك(

ينتشي باسل 
خياط بالنجاح 
الذي يحققه 
مسلسله »قيد 
مجهول« الذي 
يعرض حاليًا 
)فيسبوك(

)Getty( »انسحبت الممثلة نسليهان أتاغول من بطولة مسلسل »ابنة السفير

)Getty( »اشتهرت الياكوزا في الوعي الجمعي لليابان بوصفها مجموعة من »الشرفاء الخارجين عن القانون

قام الفوتوغرافي الهولندي رونين ده خودا، بمالحقة أسرار »الوشم الكامل« الذي يحرص 
زعماء وأعضاء المافيا اليابانية الياكوزا أشد الحرص على الحصول عليه

وشوم الياكوزا اليابانية

باسل خياط في كل المواسم

فنون وكوكتيل
إضاءة

دراما

نقدنجوم

استنّت الياكوزا ألعضائها، 
المنتشرين في اليابان والصين 
وتايالند وسنغافورة وروسيا 

وغيرها، العديد من سبل 
الوالء التي يجب عليهم 

االلتزام بها، ومن بين هذه 
الوالءات، احتلّت تغطية 

الجسد كله بالوشوم 
المعّقدة، درجة عليا تكاد 

تقارب التقديس لدى أعضاء 
الياكوزا، ألن هذه الوشوم 

في الحقيقة انعكاس فني 
لألساطير اليابانية القديمة، 

كذلك اشترطت الياكوزا 
أن يتم وشم هذه الرسوم 
بالطرق اليابانية التقليدية، 
وليس باستخدام األجهزة 

الحديثة.
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دول تــلــك الـــقـــارة. وقـــد جـــاء فــي بــيــان اإلعـــان 
 الـــجـــائـــزة هـــي »تـــكـــريـــٌم لعمله 

ّ
عـــن الــفــائــز أن

ب 
ّ
الــشــعــري، ولــكــونــه مــثــااًل شــعــرّيــا حــّيــا تغل

األلــم بكلماٍت ملتزمة بالحياة والحرّية  على 
والطبيعّية«. أّما زوريتا، فقد اعتبر، في كلمٍة 
ألقاها إلــى جانب زوجــتــه، عبر يوتيوب،  أن 
 بالثروة الهائلة للشعر في 

ٌ
الجائزة »اعتراف

 في نهر الشعر 
ً
تشيلي«، معتبرًا نفسه »قطرة

ف«.
ّ
ق با توق

ّ
التشيلي الذي يتدف

ــا فـــي الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو )10  ــتـ ُولــــد زوريـ
كانون الثاني/ يناير 1950(، ونشأ على أبيات 
»الكوميديا اإللهّية« لدانتي، التي كانت جّدته 
تقرؤها له في لغته األم، اإليطالية. هكذا، كان 
دانــتــي أّول إلــهــام أدبــــّي لــلــشــاعــر، ولــذلــك لن 
نــســتــغــرب أن يــكــون عــنــوان ديـــوانـــه الشعري 
اد 

ّ
النق الــذي رأى فيه  طَهر« )1979(، 

َ
األول »امل

والدة شاعر جديد شــاءت له ظــروف الحياة 
الغريبة أن يدرس الهندسة. ثم بعد ذلك كان 
ة« )1982(، وتاليا 

ّ
ديوانه الثاني، »عتبة الجن

»الحياة  ثــم   ،)1985( الــغــامــض«  حّبه  »نشيد 
الــجــديــدة« )1994( وغــيــره مــن األعــمــال التي 
وضــعــتــه عــلــى الئــحــة أفــضــل شــعــراء تشيلي 
 .

ً
الذين كتبوا الحياة شعرًا، وعاشوها مقاومة

ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، ســنــجــد الــشــاعــر يــدافــع 
عــــن الـــراديـــكـــالـــيـــة والـــوجـــدانـــيـــة فــــي الــشــعــر، 
طبيعي  وهــذا  للكتابة.  رئيسّيني  كعنصرين 
بالنسبة لشاعر مثل زوريتا عاش دكتاتورية 
تشيلية من أبشع ما تكون؛ دكتاتورية تركته 
ل 

ّ
في حالٍة من املــرارة العميقة، فقّرر أن تتمث

ــــادرة على  مــقــاومــتــه بــكــتــابــة أبـــيـــاٍت ثــمــيــنــة قـ
املــوجــودة في  كتلك  تماما  األحــجــار،  تحريك 

الشهيرة.  أتاكاما حيث كتب جملته  صحراء 
لقد شــرع زوريــتــا في مشروع شعرّي وأدبــّي 
ممتّد وطموح، مزج فيه بني األدب والحياة، 
تتحّرك  أن  أمـــل  عــلــى  تشيلي،  وبـــني  بينه  أي 
كــتــابــاتــه بـــقـــوة الــطــبــيــعــة نــفــســهــا. لـــذلـــك فــإن 
 لغته تمتلك قّوة 

ّ
أن القارئ لشعره سياحظ 

والــحــرارة،  الــبــرودة  الطبيعة:  بــِقــوى  شبيهة 
الــرطــوبــة والــقــســوة. وكـــل هـــذا لــغــرض واحــد 
هو الحرية، التي تعني، هنا، تحرير اإلنسان 
من القيود السياسية واإليديولوجية، عمليا 
وحــيــاتــيــا، ال ســّيــمــا فــي ضـــوء دكــتــاتــوريــة ال 
تعرف إال القمع واالضطهاد. كما أن الحرية، 
شـــعـــريـــا، تــعــنــي تــحــريــر الــلــغــة ومـــفـــرداتـــهـــا، 
ــــة 

ّ
ــثــــر دق ــة، أكــ ــ ــاقــ ــ  ورشــ

ً
ــــة

ّ
ــثــــر خــــف وجـــعـــلـــهـــا أكــ

اد له بأنه 
ّ
ورصــانــة. من هنا كــان وصــف النق

أحد أكثر الشعراء إبهارًا في اللغة اإلسبانية.
ســيــاحــظ قــــارئ أعـــمـــال زوريـــتـــا الــشــعــرّيــة 
وجوَد اهتمام كبير لدى الشاعر بُبنية كتِبه 
الحياة   كل كتاب شعٍر هو 

َّ
الداخلية، وكــأن

نــفــســهــا؛ لـــه تــفــاصــيــلــه الـــّداخـــلـــيـــة وُبــنــيــتــه 
لة، بحيث يشّكل كل جزء منه ديوانا 

ّ
املستق

 ديـــوانـــه 
ّ

ــل ــعـ  بــحــالــهــا. ولـ
ً
ــاة ــيـ بـــحـــالـــه، أو حـ

»عــتــبــة الــجــنــة«، املــقــّســم داخــلــيــا إلـــى أربــعــة 
ــمـــوذٌج لــلــتــجــديــد الـــذي  ــة، نـ

ّ
فــصــول مــســتــقــل

 هذا التجديد ال يقتصر على 
ّ
اه. غير أن

ّ
يتبن

املعنى  يكون  أن  »يجب  بل  فحسب،  الشكل 
ــان«، عــلــى حــــدِّ تعبير  ــ ــكـ ــ واضـــحـــا قــــدر اإلمـ
زوريتا  تمّكن  لقد  وبالفعل،  نفسه.  الشاعر 

جعفر العلوني

»با خــوٍف أو ألــم«. مع هذه الجملة 
 
ً
مكتوبة زوريــتــا  راؤول  تركها  التي 
ــام 1993،  ــ عــ ــا  ــامــ ــاكــ أتــ فــــي صــــحــــراء 
يقارب  مــا  أرض مساحتها  قطعة  طــول  على 
ـــه، 

ّ
إن نــقــول  أن  كــيــلــومــتــرات، نستطيع  أربــعــة 

عر إلــى جسد. 
ّ

أخــيــرًا، استطاع أن يــحــّول الش
األلــم  عانى  مــن جسد  ابعة 

ّ
الن الكلمات،  هــذه 

ال  التشيلية،  الديكتاتورية  خــال  والتعذيب 
القسوة  إلـــى شـــيء واحــــد:   

ّ
إال تــرمــز  يمكن أن 

مـــن الــديــكــتــاتــوري، ولــهــذا 
ّ
الــشــديــدة لــذلــك الـــز

 هذا الزمن شهد، 
ّ
من الوبائي أيضا. غير أن

ّ
الز

 فوز الشاعر التشيلي الكبير، 
َ
رغم ذلك، حدث

مطلع الخريف املاضي، بجائزة امللكة صوفيا 
للشعر اإليــبــروأمــيــركــي، بــوصــفــه أهـــم شاعر 
حّي في أميركا الاتينية، وباعتبار الجائزة 
األبــــرز مــن نــوعــهــا، ال ســّيــمــا فــي مــجــال شعر 

راؤول زوريتا

I قصيدة
لنكتْب، أّيها البحر،

 تحارب، 
ً
قصيدة

عراء القدامى؛
ّ

تماما كما الش
 تثقب املاء كشفراِت بخاٍر نهرّية لم 

ً
قصيدة

نرها أبدًا.
 عن أحوالنا،

ً
لنكتب قصيدة

تبدأ مع األلفّية الجديدة
وال تنتهي أبدًا،

 تملؤها الّرموز كمثل الّسماء،
ً
قصيدة

لكنها أوسع من الّسماء؛
 بأسماء مطبوعٍة، تتطاير 

ً
قصيدة

ـــشـــرات الــتــي تـــراهـــا الــعــيــون 
ّ
فـــي مــايــني الـــن

الجديدة
مع ضوء البحر.

لــنــكــتــب قـــصـــيـــدة الـــبـــحـــر الـــتـــي تـــخـــرج مــن 
العيون الجديدة؛

 بآالف الرايات
ً
قصيدة

تماما كمثل بحٍر جديٍد
َيموج في عيون جديدة.

■ ■ ■

III قصيدة
لقد انكسْرُت 

وتبعثرُت في خمسة عشر مليون حلٍم ِمنَك،
 منَك.

ً
تبعثرُت قطعة

ِمنَك، ال جرَح في الحلم

إال الواقع.
آه يا بادي،

 مثل 
ً
 وضيقة

ً
كبيرة

 الكائنات الحزينة والحقيقّية.
ّ

كل
آه يا بلدي، 

يا محارب طواحني حزينا وحقيقّيا مثلي،
مثل حبِّ حزيٍن

ومشاعر حزينة.
آه يا بلدي

متبعثرًا في خمسة عشر مليون إنساٍن
يحتشدون معا

ويتمّوجون مثل حقل من الغيوم 
تتعانق فوق الورود. 

■ ■ ■

IX قصيدة
حاِربة 

ُ
فيما أقرأ قصيدتي امل

بصوٍت عاٍل
تهبُّ ريٌح عماقة

رة، ريح الّرايات املدمِّ
فتذوب معها الوجوه الّصامتة

التي تستمع إلّي. 
وفيما أفكر أنك قد تكونني 

بني الحشود 
، ًالتي تستمع إليَّ

ِك فجأة
ُ
يتراءى لي ظل

فتحضر معه منذ ثاثني سنة
 
ٌ
روٌح حقيقية

أسمعها بني الحشود 

راؤول زوريتا
في تجربته الشعرية 

المميزة، مزج الشاعر 
التشيلي بين األدب والحياة، 

أي بينه وبين بلده، آمًال 
أن تتحرّك كتاباته بقّوة 

الطبيعة نفسها. كّل هذا 
من أجل الحرية

في خطاب تلّقيه 
جائزة »الملكة صوفيا«، 

الذي ننشره هنا للمرة 
األولى، يطوف الشاعر 

التشيلي العالم وأزماته 
وآالمه، ويذّكر بأيام 
جديدة ستأتي رغم 

كل شيء

كمثل بحٍر جديٍد يَموج في عيون جديدة

ثمة في هذه اللحظة قارب يغرق بالمهاجرين

نهرٌ تشيلّي من الشعر

يعتبره النّقاد أحد 
أكثر الشعراء إبهارًا 

في اإلسبانية

كل قصيدة ميناُء 
نهٍر سحيق من الموتى 

الذين ينتهون فينا

فهَم الشعر بوصفه 
إعادة ابتكار للتجارب 
الفردية والجماعية

ُولد راؤول زوريتا في العاصمة التشيلية، 
سانتياغو عام 1950. ُسجن وُعّذب تحت 
أعماله  من  بينوشيه.  الديكتاتور  حكم 
العديدة »ُحّب تشيلي« و»مدن الماء«. 
يعتبره بعض النّقاد أبرز اسم شعري في 
زوريتا  يستوحي  اليوم.  الالتينية  أميركا 
األلم  على  ويُسقطها  الدينية  اإلشــارات 
قصة  إلى  يشير  وكأنه  الحرية،  وواجب 
الدينية هي  الرموز  اإلنسان.  أزلية بطلُها 
نصوصه،  في  وشعرية  حياتية  أدوات 
وجودي  تمامًا:  دنيويٌّ  ومضمونها 

وسياسي في آن.

وجودي وسياسي في آن

2425
ثقافة

تجربة

شعر

كلمة

شذرات

من تلخيص النزعات الشعرية في الغنائية 
الــتــشــيــلــيــة، ومــــن تــكــويــن صـــوتـــه الــخــاص 
رًا عناصَر وجوانَب  مــطــوِّ نفسه،  الوقت  في 
ارتبطت بتّيار الشعر املضاّد )نهاية العالم، 
الــديــنــيــة، وااللـــتـــزام االجتماعي  والــغــنــائــيــة 
والسياسي( وشعرائه الكبار، مثل مسترال 

ونيرودا، وال سّيما دانتي.
لقد اجتهد زوريتا كثيرًا إلعادة وضع مسار 
األدب التشيلي في عاقٍة سِلسٍة مع التاريخ 
املدني للبلد، بدءًا من لغة شعرّية هي أقرب 
إلى التركيبات النثرّية التي كان قد طّورها 
عـــــــّراب الـــشـــعـــر املــــضــــاد، الـــشـــاعـــر الــتــشــيــلــي 
نيكانور بــارا، مــرورًا بعملية إبــداع مفردات 
وتركيبات لغوّية جديدة وترتيبها منطقّيا 

عن بعد،
 يرتفع

ً
وأرى وجها جميا

 من الّدخان 
ً
راية

بني رايات كثيرة. 

■ ■ ■

مدن الماء
 
ً
 في املــاء، راحــت املــدن ترتفع مغطّية

ً
غــارقــة

الّسماء 
ناطحات  املنبعثة من  األضـــواء  كانت  فيما 

الّسحاب
الفجر  منصة  أمـــام  البحر  ــهــا 

ّ
وكــأن تتمرأى 

خمة.
ّ

الض
لــم أرغــــب أن أوقــــظ صــديــقــتــي، فــقــد تــذكــرت 

أنني تشاجرت معها في الليلة املاضية.
على  ا 

ّ
مسن أصبحت  قــد  إنني  لنفسي  قلت 

ــا قـــد نسينا 
ّ
بــعــض األشـــيـــاء. انــزعــجــت. كــن

املــاضــيــة. شبه  الليلة  مــن   
ً
الــتــلــفــاز مشتغا

عاٍر، تأملُت الشارع. 
كــــان الــطــقــس بـــــــاردًا، وفــــي األســـفـــل رجـــان 

يتشاجران. 
)ترجمة من اإلسبانية: 
جعفر العلوني، والقصائد مقتطفة 
َك تتكّسر - 

ُ
من كتاب »حيات

مختارات شعرية«، 2015(

ــاد عميقة  ــعـ أبـ قـــصـــائـــده ذات  تـــبـــدو  بــحــيــث 
عــّبــرت عنها سلسلة الــّصــور واالســتــعــارات، 
وصـــواًل إلــى ترقيم خــاص وتمّسك مقصود 
بــاألشــكــال املــعــاصــرة. هــكــذا، يــحــّرر الشاعر 
الـــكـــلـــمـــات واملــــــفــــــردات عـــبـــر حـــــذف عـــامـــات 
الـــتـــرقـــيـــم أو اســتــعــمــالــهــا بــشــكــل مــخــتــلــط، 
ــات املـــتـــكـــّررة  ــيــ مــســتــخــدمــا ســلــســلــة مـــن األبــ
عــهــا فــي أعــلــى أو أســفــل الصفحة، 

ّ
الــتــي يــوز

جغرافيتها  لها   
ً
قصيدة ورقـــٍة  كــل  ومعتبرًا 

الــخــاصــة. وال شـــك إن طــريــقــة الــكــتــابــه هــذه 
تعود إلى الحركات الطليعية الجديدة، التي 
ــت هــذه 

ّ
تــدمــج الــحــيــاة والـــفـــن، حــيــث تــرســخ

الفكرة أكثر بعد انقاب عام 1973.
وحـــول هــذه النقطة تــحــديــدًا، تــحــّدث زوريــتــا 
 مشروعه الشعري استمد 

ّ
مرارًا، مشيرًا إلى أن

جذوره من انقاب عام 1973، حينما استنتج 
 الــطــريــقــة الــوحــيــدة ملــواجــهــة الــحــيــاة هي 

َّ
أن

إعادة قراءة التجربة الفردّية الخاصة. وهكذا 
تــكــون الــتــجــارب املــاضــيــة بمنزلة الــصــرح أو 
األساس الجديد لكل فكرة أو مشروع إلعادة 
أنه  على  الشعر  لفهم  وبالتالي  الحياة،  بناء 
الفردية  للتجارب ال  ابتكار  وإعــادة  تصويب 

فحسب، وإنما الجماعّية أيضا.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

تصويب

غدير أبو سنينة

كــــان األقــــــرب إلــــى الــــصــــواب أْن 
ــب الــخــبــر عــلــى هـــذا الــنــحــو: 

َ
ُيــكــت

 املــلــكــة صــوفــيــا 
ُ
»فـــــازت جـــائـــزة

للشعر بأعمال راؤول زوريتا«؛ 
هذا ما شعرنا به حني أعلن، في 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، عن  أيـ
فــــوز الــشــاعــر الــتــشــيــلــي بــأرفــع 
ــزة مــــخــــّصــــصــــة لــلــشــعــر  ــ ــ ــائ ــ جــ
اإليـــبـــيـــروأمـــيـــركـــي فـــي دورتـــهـــا 
مجمل  عن  والعشرين  التاسعة 
 

ّ
أعــمــالــه بــاعــتــبــاره شــاعــرًا يمثل

ــه الــجــّمــة.  ــ صــــوت زمــانــنــا وآالمــ
ــل األلـــــم عــنــصــرًا أســاســيــا 

ّ
يــمــث

ــٌم ال  ــ فـــي شــعــر زوريـــتـــا، وهـــو أل
يستجدي، بل ألٌم أصيل موجود 
ضمن مخلوقات الكون، بل هو 
مخلوق وكائن حيٌّ بحّد ذاته... 
ع وال مبتَدع في 

َ
ألٌم غير مصطن

أبــيــات زوريــتــا وفــي نظرته، في 
حــشــرجــة صــوتــه وفـــي تعابير 
وجهه وإيماءات يديه، ألٌم يهمس 
أحــيــانــا وأحــيــانــا يـــصـــرخ، وفــي 
ــقــــارئ على  ــ ــتــني يــحــمــل ال الــحــال
اإلنصات، وهو إنصات منشؤه 
إنـــصـــات الــشــاعــر نــفــســه لــألــم 

ني من حوله.
ّ
وللمتأمل

عندما أتيحت لي العام املاضي، 
مــــع الـــصـــديـــق املـــتـــرجـــم أحــمــد 
لقاء مع  إجــراء  محسن، تجربة 
إلبداء  وقتا  استقطعنا  زوريتا، 
ما  وســرعــان  بشعره،  إعجابنا 
يه. هذا الشاعر  ملحُت حمرة خدَّ
الـــــــذي حـــظـــي بـــتـــقـــديـــرات عــلــى 
ويرى  دولية،  ثقافية  مستويات 
ــاد والــجــمــهــور  ـ

ّ
كـــثـــيـــٌر مــــن الـــنـــق

ــوبـــل  ــه »جـــــــائـــــــزة نـ ــاقــ ــقــ ــتــــحــ اســ
لــــآداب«، ُيــقــاِبــل اإلطــــراء بكثير 
ــُت صــاحــب  ــــســ ــل. »ل ــن الـــخـــجـ مــ
ــربــــة مـــــنـــــفـــــردة، تـــجـــربـــتـــي  تــــجــ
عادية، مثل أي إنسان«، قال لنا 

بالخجل األصيل نفسه.   
)صحافية ومترجمة فلسطينية 
أردنية مقيمة في نيكاراغوا(

قصيدة تبدأ مع األلفيّة الجديدة وال تنتهي

أرٌض تحبُّنا رغم كّل شيء

الجنوني.  الشعر  رهان  هو  هذا  فيها.  للميالد  ونعود  األّم  لغاتنا  في  نموت  إننا 
لن يستطيع الشعر هزيمة ديكتاتوريٍة، وال عالج وباء، لكْن ال شيء ممكنًا دون 
اإلنساني  الحلم  بئر  نقطة من  أعمق  قابٌع في  يوٍم جديد  األمل في  ألن  الشاعر، 

الذي ال ينضب. عندئٍذ نلمح معالم التضامن والعدالة، التي ال حصر لها.

انتظارنا أو ال  إنني أتحّدث، إذًا، عن األلم وعن لغٍة تتحّدثها مالئكٌة ستكون في 
تكون، سنسمعها أو ال نسمعها؛ هي لغة الذين يلتقون وال يستطيعون سوى أن 
يتعانقوا، ال يملكون احتماًال آخر في هذا العالم سوى التعانق، بعيدًا عن الجوائح، 

بعيدًا عن الحياة والموت. ليست اإلنسانية شيئًا آخر غير ذلك.
)زوريتا(

أقسى  أحَد  وإّن  األبديّة،  عاصفة  مقاومة  استطاعت  إن  فقط  توجد  القصيدة 
شروطها التي ال يمكن إنكارها أنّها ال يمكن لها إلّا أن تكون غير عادية. ال وجود 
لقصائد صغيرة، وال لشعٍر حميم، كما ال وجود لشعر اجتماعي، وال شعر برّاني، 
وال شعر تجريبي، وال شعر مضاد. الشعر الوحيد الذي يوجد هو ذاك الذي يمكن 

أن يُهَمس به إلنسان يموت، أو يُقرأ بصوٍت عاٍل أمام البحر.

القصائد  لكّن  جيلنا،  قصائد  أعظم  من  يكون  ربّما  جزءًا  رفاقنا  مع  كتبنا  لقد 
العظيمة تكون ذات قيمٍة فقط إن كانت تحّث على الّطيبة، ألّن الشعر، عبر هذه 
الطيبة فقط، سيؤّدي الّدور الوحيد الذي يمنحه معنى: االحتفاء بالحياة، وبكاء 

الموت، ورْسم تلك المالمح التي لم ُتَتَخيَّل بعد ألبديّة جديدة.

راؤول زوريتا

 ،
ُ

يل
ّ
ِك الل

ّ
»إن

 - يا زوجتي - في ساعِة طاقِته
ُ

يل
ّ
الل

نثوية البالغة
ُ
ِة واأل َمِريَّ

َ
الق

 يا زوجتي في منتصِفه:
ُ

ِك الليل
ّ
إن

ْوِجه
َ
 في أ

ُّ
وأنِت الظل

 
ُ
ــــه، والــُحــبُّ يبلغ

َ
 َيبلغ الــُحــلــُم ذرَوت

ُ
حــيــث

ُه«.
َ
غايت

الــســطــور كتعويذة  هــذه  رّدد 
ً
أ أتــيــت  لقد 

 خـــلـــف صــدغــي 
ُّ

تـــقـــريـــبـــا، كـــنـــبـــٍض َيــــــــدق
وال يــدعــنــي. إنــهــا مــطــلــع قــصــيــدة »ابـــن 
ــِدث، وهــي  ــانــ « ملــيــغــيــل إرنــ

ّ
الـــنـــور والـــظـــل

ــم الـــقـــصـــائـــد املــكــتــوبــة  ــظـ واحـــــــدة مــــن أعـ
هــنــا  ــره  ــ ــ ــذّكـ ــ ــ تـ ووددُت  بــــاإلســــبــــانــــيــــة، 
وأمـــام شعراء  أمــام حضراتكم  كشهادة، 
ــال، عـــلـــى إعـــجـــابـــي  ــغــ ــرتــ ــبــ إســـبـــانـــيـــا والــ
وعــرفــانــي وتـــقـــديـــري. الـــيـــوم، فـــي الــيــوم 
املــرأة،  العنف ضد  للقضاء على  الدولي 
آتـــي ألشــكــر عميق الــشــكــر ذلـــك االمــتــيــاز 
الــذي أعطيتموني بمنحي هذه  العظيم 
ــم جــالــتــكــم،  ــ ــتـــي تــحــمــل اسـ الـــجـــائـــزة الـ
»جـــامـــعـــة  ــكـــم عــــن عــــرفــــانــــي لــــ وألعـــــّبـــــر لـ
»لــجــنــة الـــتـــراث الــوطــنــي«.  ســلــمــنــكــا« ولـــ
لنهر  تكريما  فيه  أرى   عظيم 

ٌ
إنــه لشرف

الشعر الكبير الذي لسنا، جميعا، سوى 
أستقبل  فــي سلسلته.  حــلــقــاٍت صــغــيــرة 
إذًا هــذه الــجــائــزة بــســعــادة، وفــخــر، وفي 
 

ّ
الوقت ذاته بحياء وخجل. إنه لكثيٌر كل

 ما ال نستطيع 
ّ

ذلك الذي لم نفعله، وكل
ــحــه ومـــا قـــد ال 

ْ
فــعــلــه، وكـــل مـــا عــلــيــنــا مــن

يسعفنا الوقُت ملنحه.
لقد جئت من بلد املختفني قسرّيا، الذي 
الــشــوارع فــي كفاحه  إلــى  نــزل بحماسٍة 
ـــعـــر جــــزء من 

ِّ
ــتــــرداد كــرامــتــه - والـــش الســ

سترّد األجساد، فجسد 
ُ
هذا الكفاح. لم ت

الزوِج لم ُيَرّد إلى زوجته، وال إلى الطفل 
الــصــغــيــر جــســُد أبـــيـــه، وال إلـــى الــعــجــوز 
 ابنه. والشعراء هم من كان عليهم أن 

ُ
جثة

يهبطوا إلى دفء األرض التي آوت تلك 
البقايا، وإلى زبد البحر الذي يهدهد تلك 
الصحراء  رمال  وإلى  مة، 

ّ
هش

ُ
امل األجساد 

التي حفظت صدورهم  الجفاف  شديدة 
التي  الكلمات  وأن يسترجعوا  َمة، 

َّ
َهش

ُ
امل

لم يستطع أولئك املختفون أن يقولوها 
لــنــا أو أن يــقــولــوهــا ألنــفــســهــم. وقـــد كــان 
مــــن نــصــيــب الـــشـــعـــر أن يــقــيــم جـــنـــازات 
في  ويدفن  حيواتهم،  ويوقف  الغائبني، 

على األشجار، وعن ذلك الكائن الذي يولد 
معانقا صليب جسده، وهو الجسد نفسه 

الذي سيموُت مصلوبا.
فــي عــالــٍم مــن الضحايا والــُجــنــاِة، الشعُر 
دائـــمـــا هـــو الــضــحــيــة األولـــــى. لــكــنــه أيــضــا 
أول من ينهض من موته ليقول لنا، نحن 
الناجني، إن أياما جديدة ستأتي، رغم كل 
 هذا 

ّ
شيء. حاولت وصف تلك األيام، ولعل

هــو الــســبــب الــوحــيــد الـــذي أقـــف مــن أجله 
تخّيلت حكاياٍت طويلة  لقد  املوقف.  هذا 
، وقصائد ال نهاية لها انمحت من 

ً
مذهلة

ذاكــرتــي كالغبار بني األصــابــع في لحظة 
قا 

ّ
كتابتها؛ لقد رأيت املحيط الهادئ ُمعل

ــا مــن  ــ ــرابـ ــ ــز، وأسـ ــ ــديـ ــ ــبـــال األنـ عـــلـــى قـــمـــم جـ
الــطــائــرات ترسم بسطور مــن الــدخــان في 
 

ُ
مي آنا كانيّسا التي ما تزال

ُ
السماء وجَه أ

الــســادســة والتسعني  فــي  تسمعني وهــي 
ــرت وجــــــه شــــخــــٍص ال  ــ ــذكـ ــ ــا. تـ ــرهــ ــمــ ــن عــ ــ مـ
ــره: وجــــه أبــــي الـــــذي مــات  ــذكــ أســتــطــيــُع تــ
وعـــمـــره واحــــد وثـــاثـــون عـــامـــا، يحملني 
لُهنيهٍة أخـــرى بــني ذراعــيــه. لقد أبــصــرُت 
وبلدانا   ،

ُ
الكتابة ها 

َ
رمال تمأل  صحراواٍت 

فيها  ألتقي  واملـــوت  الــحــّب  مــن   
ً
مصنوعة

َمـــن أحــبــبــُت وَمـــن رّبــمــا أحــّبــونــي، قــبــل أن 
مُت 

َّ
ُر. لقد هش سَّ

َ
ف

ُ
ت يتاشوا في أحــاٍم ال 

نــفــســي، وحــــاولــــُت أن أصــيــبــهــا بــالــعــمــى 
ــنــي ربــمــا أقـــدر على الــتــوّحــد مع 

ّ
ي أن

ّ
لظن

بة، واإلمساك بني يدّي لوقٍت 
ّ
عذ

ُ
امل بادي 

ُحّبي   
ّ
لكن املختفي،  الحب  بــأيــادي  أطــول 

لم يكن كافيا. لقد وهبُت نفسي، فها هي 
 ما فيها من الُحبِّ 

ِّ
الُكتُب التي كتبُت بُكل

لم يكن كافيا، وال  والُبغض، لكن عطائي 
أعلم إن كنُت ألدرك أن أحلم بتلك الصور 
 شاعٍر 

ِّ
 كل

ُ
والكلمات األخيرة التي هي َدْين

للعالم.
)ترجمة عن اإلسبانية: أحمد محسن غنيم(

مقابر اللغة ما كان على األحياء دفنه في 
مقابر موتاهم.

ال تــغــادرنــي هـــذه الــلــحــظــة املـــرّوعـــة الــتــي 
مــمــا يجعلني أشكركم  الــعــالــم،  بــهــا  يــمــّر 
الحفل  هــذا  إقامتكم  على  ــكــرًا ُمضاعفا 

ُ
ش

بــحــضــوٍر جـــســـدّي. إنــنــا نــعــرف أن مئات 
ِة املأساة  ِتمَّ

َ
اآلالف قد ماتوا، إلى جانب ت

واملظالم والتفاوت الوحشّي الذي كشفته 
الجائحة بكل براهينها املرعبة. لقد متنا 
م  ني من أطراِف الحياة، ساكنني تورُّ

ّ
- ُمطل

جــراحــاتــهــا - فـــي كـــل جــســٍد يـــمـــوُت. وقــد 
ــنــا فــي كــل واحــــدة مــن تلك 

ُ
ُكــِتــَمــت أصــوات

ودون  أحــضــاٍن،  دون  الصامتة،  النهايات 
آمـــال. وقــد أبــصــرنــا كــذلــك، بــأعــنُي دامــعــٍة، 
وفي أحلِك موضٍع من األلم، نسيج حبٍّ ال 
، راسخا في قلب األرِض ذاِته. 

َ
يقبل الزوال

نا رغم كل شيء.  هذه األرض التي تحبُّ
ــنــا نــبــكــي، ونـــولـــد، ونــســقــط فــي مــعــارك 

ّ
إن

ليست لــنــا، ونـــرى حـــدود عــواصــِم األلـــم - 
كما دعاها بول إيلوار - في كل مرٍة أكثر 
 في بلوغ الحّب منتهاه 

ّ
وضوحا. وندرك أن

العالم،  لنا عن كل تفاصيل  ثوابا رحيما 
عن هذه الورقة التي تسقط وهذه الورقة 
التي تنُبت، عن الرائحة التي يتركها املطر 
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صوُت زماننا

راؤول زوريتا )مارِته ميرلوس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)تصوير: مارِته ميرلوس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

زوريتا في معرض غواداالخارا، 2015 )غونزالو غارثيا(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

عبد الكريم قادري

وزيـــرة  دودوة،  بــن  مليكة  أعــطــت 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون الــــجــــزائــــريــــة، 
على  للمشرفني  األخــضــر  الــضــوء 
قــــاعــــات الــســيــنــمــا، املـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــجـــزائـــر، 
الستئناف عروض األفالم، والقيام بنشاطات 
 ،

ً
ف دام عامًا كامال

ّ
الفعل السينمائي، بعد توق

خذت للحّد 
ّ
بسبب اإلجراءات الصارمة التي ات

مــن انــتــشــار وبـــاء كــورونــا. رافــقــت هــذا املنع، 
الحكومة  خذتها 

ّ
ات أخــرى  إجــــراءات  حينها، 

لكبح جماح الوباء، ومحاولة محاصرته في 
تــّم حــرمــان عــشــاق السينما  املــهــد، وبالتالي 
 
ْ
اعها من الفعل الفني الذي يحّبونه، إذ

ّ
وصن

وهواياتهم،  نشاطاتهم  ممارسة  توقيف  تّم 
كانت  التي  السينمائية،  املهرجانات  وإلغاء 
دوليًا،  للجزائر  مهمة  وفنية  ثقافية  واجهة 
العربي«  للفيلم  الدولي  كمهرجاني »وهــران 
ــة لــلــفــيــلــم املــــتــــوســــطــــي«، وعـــــروض  ــابــ ــنــ و»عــ
األنــديــة الــهــاويــة وأيــامــهــا، والــنــقــاشــات التي 
تــقــام فــيــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى تــوقــيــف صناعة 
أّي  دون  ــــن  مـ بــمــخــتــلــف صـــيـــغـــهـــا،  األفـــــــــالم 

استثناء.
َصاَحب قــراَر اإلعــادة، الــذي أعــاد الحياة إلى 
 

ّ
رافق كل

ُ
 ت

ْ
 صّحية يجب أن

ٌ
طبيعتها، شروط

تقليص  ضــرورة  بممارسته:  لُيسمح  نشاط 
إلــى النصف، وإلزامية ارتــداء  عــدد الحضور 
األفـــراد،  بــني  االجتماعي  والتباعد  الكّمامة، 
القاعة بعد كل  أمــان، وتعقيم  وخلق مسافة 

الجمهور  ستحمي  صّحية  خــطــوات  عـــرض. 
ــة بــــكــــورونــــا. فــــي مــقــابــل  ــ ــابـ ــ مــــن خـــطـــر اإلصـ
تقليص الحضور، وحرمان »النصف الثاني« 
ه فــي مشاهدة األفـــالم املــعــروضــة، تّم 

ّ
مــن حق

ــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة،  مــضــاعــفــة حــصــص الـ
حــتــى ال يـــكـــون هـــنـــاك أّي تــأثــيــر عــلــى عــدد 

شاهدين.
ُ
امل

ــــدأت الـــصـــاالت الــســيــنــمــائــيــة، مــنــذ 15  إذًا، بـ
مارس/ آذار 2021، تنظيم عروٍض لـ14 فيلمًا 
في 12 والية جزائرية، ألفالٍم جديدة وقديمة 
ــعــــرض لـــلـــمـــّرة األولــــــى،  ــ

ُ
نـــســـبـــيـــًا، وألخــــــــرى ت

»دزاير« ملهدي تساباست، الذي يروي قّصة  كـ
البطلة شايب دزايــر، التي سقطت في بداية 
صبح 

ُ
لت  )1962 ـ   1954( الــجــزائــريــة  الـــثـــورة 

أول شهيدة، وكانت حينها في منزلها رفقة 
عائلتها، تؤوي القائد الثوري باجي مختار. 
املنزل، فقضى على  الفرنسي  الجيش  هاجم 
للجمهور  مــؤاتــيــة  فــرصــة  الفيلم  املــجــمــوعــة. 

للتعّرف أكثر على هذه الشخصية املهّمة.
 لشريحة واســعــة من 

ً
الــفــرصــة مــؤاتــيــة أصـــال

اق السينما، ملشاهدة أفالم مهّمة كثيرة، 
ّ

عش
املحلية  الصحافتني  في  يقرأون عنها  كانوا 
مهرجانات  في  مشاركتها  بفضل  والدولية، 
على  بعضها  وحــصــول  دولـــيـــة،  سينمائية 
ليلى« ألمــني سيدي  »أبو  كـ أساسية،  جوائز 
بومدين، و»مناظر الخريف« ملرزاق علواش، 
لحسان  الصحراء«  طريق   ،143« والوثائقّي 
فرحاني. من األعمال الجديدة، هناك »املوسم 
الـــخـــامـــس« ألحـــمـــد بـــن كـــامـــلـــة، و»صــلــيــحــة« 
ملحمد صحراوي، و»أرقو« لعمار بلقاسمي، 
قــاســم، واألخــيــر  و»هــيــلــيــوبــولــيــس« لجعفر 
»أوســـكـــار«  فـــي  لتمثيلها  الــجــزائــر  ــحــتــه 

ّ
رش

 تّم سحبه في 
ْ
أفضل فيلم أجنبي )2021(، لكن

»ظروٍف ما«. باإلضافة إلى أفالم  آخر لحظة لـ
نتجت في مناسبات ثقافية مختلفة، 

ُ
أخرى أ

»بن باديس« للسوري باسل الخطيب، و»دم  كـ
الـــذئـــاب« لــعــّمــار ســي فــوضــيــل، و»الـــدخـــالء« 
الالئحة  وتكتمل  حــازورلــي.  فوضيل  ملحمد 
ــارس« لــرشــيــد بن  ــطــ »نــجــم الـــجـــزائـــر« و»مــ بـــ
حـــــاج، و»جـــنـــيـــة« لــعــبــد الـــكـــريـــم بـــهـــلـــول. في 

الــصــاالت وبرنامج  إعـــادة فتح  عــن  حديثها 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة، تــنــاولــت بــن دودوة 
ــثــيــر 

ُ
فــيــلــم »بـــن مــهــيــدي«، لبشير درايـــــس، امل

التواصل  الصحافة ومواقع  فت 
ّ
فتلق للجدل، 

ــة، وتــــــّم نــشــرهــا  ــلـــومـ ــعـ ــاعـــي هـــــذه املـ ــمـ ــتـ االجـ
ب الخبر، 

ّ
َكـــذ  درايـــس 

ّ
على قطاع واســـع. لكن

ط إلطالقه 
ّ
أّي مخط عــدم وجـــود  إلــى  مشيرًا 

في الوقت الحالي، بسبب عدم التوّصل إلى 
ــلــة 

ّ
ـــفـــاق بــيــنــه وبــــني الــجــهــة املــنــتــجــة، املــمــث

ّ
ات

بوزارتي املجاهدين والثقافة. وطلب درايس 
مـــن املـــســـؤولـــني، الـــذيـــن يــــرّوجــــون لــلــعــرض، 
ــف عــن »الــســخــريــة مــن الــجــزائــريــني«، 

ّ
بــالــتــوق

منذ  قة 
ّ
املعل للمسألة   

ًّ
حــال يعتبره  ما  مًا  ُمقدِّ

، إذا لم 
ْ
 ما. لكن

ًّ
3 أعوام: »ربما سيجدون حال

لــِك )يقصد وزيــرة  ، فاألفضل 
ّ

ُيعثر على حــل
 نــذهــب إلــــى املـــحـــاكـــم، كما 

ْ
الــثــقــافــة( ولــــي أن

هــو مــنــصــوص عــلــيــه فــي املــــادة األخـــيـــرة من 
 نترك القضاة واملحامني يقومون 

ْ
العقد، وأن

ــّم حــظــرهــا،  بــعــمــلــهــم. الــنــســخــة صــفــر، الــتــي تـ
مت للوزارة في 3 مارس/ آذار 2018. نحن 

ِّ
ُسل

حاليًا فــي 11 مـــارس/ آذار 2021 )يــوم أعلن 
املـــحـــّرر(. 3 ســنــوات، أليست  ـ  تصريحه هــذا 

كافية؟«.
أوشــــــــــــــــك »كــــــــــاتــــــــــب الــــــــــــدولــــــــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة 
هذا  وإلــغــاء  إقالته  قبل  السينماتوغرافية«، 
املنصب، على التوّصل إلى اتفاق مع املخرج 
ــه مــــن الــفــريــق   خــــروجــ

ّ
بــشــيــر درايــــــــس. لـــكـــن

الحكومي أعاد الخالف بني املخرج والسلطة 
 درايـــــــس ال 

ّ
 أن

ً
ــة ــفـــر، خــــاصــ ــى نــقــطــة الـــصـ ــ إلـ

مًا على وجــهــة نــظــره فــي أحــداث  يـــزال مصمِّ
التي  الرسمية،  الجهات  عكس  على  الفيلم، 
ــــرى، لتبقى  تــريــد تــغــيــيــر وقـــائـــع وحــــذف أخـ
تثير  مهيدي  بــن  العربي  الــثــوري  شخصية 
الــنــقــاش الــتــاريــخــي بـــني مـــؤّرخـــي الــجــزائــر 
وفرنسا، على خلفية دوره الكبير في الثورة، 
أيــدي العسكر، من  وتعذيبه وتصفيته على 
ــثــيــر 

ُ
دون االعــــتــــراف بــهــذه الــجــريــمــة؛ كــمــا ت

 أثار منذ سنوات جداًل كثيرًا، 
ْ
نقاشًا فنيًا، إذ

ـ الــذيــن يعتبرون  فــيــمــا يــبــقــى الــجــزائــريــون 
على  يتفّرجون  ـ  أيقونة  مهيدي  بن  العربي 

األحداث من بعيد، بانتظار اتفاٍق رسمي بني 
ها ُيتيح عرض الفيلم في صاالت 

ّ
الجهات كل

السينما.
رغم قرار الوزيرة إعادة النشاط السينمائي 
مهرجانات  اإلعــــادة  تشمل  ال  طبيعته،  إلـــى 
العربي«،  للفيلم  الــدولــي  )»وهــــران  السينما 
ــطــــي«(. الـــســـبـــب،  ــتــــوســ ــة لــلــفــيــلــم املــ ــابــ ــنــ و»عــ
 
ْ
بحسب الــوزيــرة، »ســوء التسيير دائــمــًا«، إذ
 يتحّمل الرؤساء 

ْ
ه من غير املعقول أن

ّ
ترى أن

ــوء تسيير  الـــجـــدد لــلــمــهــرجــانــات نــتــائــج ســ
كثيرة  ديــونــًا  تــركــت  الــتــي  السابقة،  اإلدارات 
عة على جهاٍت عّدة، ما سُيسّبب مشاكل 

ّ
موز

كــبــيــرة فـــي حــــال عـــودتـــهـــا. وتــعــكــف الـــــوزارة 
عـــلـــى إعـــــــداد دفـــتـــر شــــــروط جـــديـــد لــتــســيــيــر 
 
ّ
رة، فإن

ّ
املهرجانات. وبحسب املعطيات املتوف

ُمــدرجــة في  املــهــرجــانــات الكبيرة غير  عـــودة 
الــذي  الحقيقي،  السبب   

ّ
لــكــن الــراهــن.  الــوقــت 

املالية  امليزانية   في 
ٌ
الــوزيــرة، كامن لم تذكره 

التي ستستهلكها. هذا ال تقدر عليه ميزانية 
لذا،   .

ً
الثقافة والفنون، الضعيفة أصال وزارة 

ارتكزت الوزيرة على حّجة »سوء التسيير«، 
حّجة  يــكــون   

ْ
أن يمكن  ال  ه 

ّ
لكن فعليًا،  الــقــائــم 

ثقافية  واجهة  ُيعتبر  كــان  مهرجان،  ف 
ّ
لتوق

وفنية مهّمة للجزائر.
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إعادة الحياة 
السينمائية إلى طبيعتها 

باستثناء المهرجانات

روايات تحرِّض على 
ُصنع أفالم عّدة في 

مخيّلة قّرائها

نديم جرجوره

في عزلٍة منزلية، تفرضها إجراءات معطوبة 
ــي كـــورونـــا، فــي بــلــٍد منكوٍب 

ّ
لــلــحــّد مــن تــفــش

كــلــبــنــان، يلجأ الــنــاقــد، بــني حـــنٍي وآخــــر، إلــى 
لــقــراءة أو إلعــادة  روايـــات، عربية وأجنبية، 
قــــراءة مــا تحتويه مــن حــكــايــات وانــفــعــاالت 
ــٌس، كــُمــشــاهــدة فيلٍم 

ّ
ة ُمــتــنــف ــــوال. الـــقـــراء وأحـ

أو مــســلــســٍل تــلــفــزيــونــي، وُمــشــاهــدة األخــيــر 
نــــادرة. الــقــراءة متعة، فــروايــات عـــّدة تنفتح 
عــلــى ُصـــور ولــقــطــاٍت تــوِهــم قــارئــهــا بعوالم 
تـــهـــا وبــعــد  ــن ـ أثـــنـــاء قـــراء

ّ
ســيــنــمــائــيــة، يــتــفــن

ض على  ة ـ في ابتكارها. روايــات تحرِّ القراء
ُصنع فيلٍم في مخّيلة قارئها، وعلى الذهاب 
بعيدًا في أحالم يقظة، تمنحه مساحة كبيرة 

الختراع متخّيٍل خاصٍّ به.
ُيــفــيــدان  كاتبيها  وتسمية  الـــروايـــات  تــعــداد 
الـــقـــراءة أواًل،  ، فــالــنــاقــد مــعــنــّي بمتعة 

ً
قــلــيــال

وبإمكانية ممارسة دوٍر ُيفترض به )الدور( 
كهذا،  لتمريٍن  دافـــٌع  العزلة  لغيره.  يكون   

ْ
أن

 تــحــدث زمـــن عــزلــٍة طــاغــيــٍة، أو 
ْ
ة ـ إن والـــقـــراء

 احتمال ُصنع 
ّ
ـ تقول إن لحظة رخاء مفقود 

فيلٍم فــي مخّيلة قـــارئ أكــبــر وأعــمــق مــن أّي 
به.   ُيسبِّ

ْ
أن  آخــر 

ّ
فــن احتماٍل آخــر، ُيمكن ألّي 

 عــلــى فــعــٍل 
ٌ
فـــال الـــلـــوحـــة الــتــشــكــيــلــيــة قـــــــادرة

ارتكابه  كهذا؛ وال نّص مسرحّي يتمّكن من 
إلى  حّوِله 

َ
ت ركائز   ،

ً
أصــال )الفعل(، المتالكه، 

عمٍل على خشبٍة؛ وال قصيدة واحدة تسمح 
بكلمٍة  املحّصنة  باختراق جمالّياتها،  ألحٍد 
ها )القصيدة( 

ّ
أو شكٍل أو تعبيٍر أو بوح، ألن

 
ْ
ُيــمــكــن ألي ُصـــــــَوٍر أن ـــه، وال 

ّ
ســـّيـــدة هــــذا كـــل

كهذه  أمثلٍة  اختيار  بهائها.  من  تبلغ شيئًا 

ِقَيٍم، جمالية وحّسية وسجالّية،   من 
ٌ

منبثق
مــســرحــّي وقصيدة.  ونـــّص  لــوحــة  تصنعها 
 تمّيز تلك الجماليات عن فوضى عارمة 

ٌ
أمثلة

ــّج بـــهـــا لــــوحــــات ونــــصــــوص وقـــصـــائـــد،  تـــضـ
تبقى على  ها 

ّ
لكن كــثــيــرة،  أزمــنــٍة  فــي  صنع 

ُ
ت

وسذاجتها  خوائها  لشّدة  الهامش،  هامش 
وسطحّيتها. الروايات املقصودة تندرج في 
العربّي،  األجمل واألهــّم. ففي لبنان والعالم 
 يبقى 

ْ
ــات جــمــيــلــة ومــهــّمــة، وإن ــ ــكــتــب روايــ

ُ
ت

تداول غير 
ُ
تداول، وكثرة امل

ُ
 من امل

ّ
عددها أقل

نــافــٍع وغــيــر قـــادٍر على إثـــارة اهــتــمــاٍم بــه، أو 
حشريِة متابعٍة له.

قـــراءة شخصّية  هــذا غير معنّي بنقٍد. هــذه 
ــاٌس ذاتـــــــّي، يــجــد فـــي الـــروايـــة  ــســ بــحــتــة. إحــ
 الروايات طبعًا( تمرينًا على قراءة 

ّ
)ليس كل

واالنفعال معًا  العقل  إعمال  مختلفة، وعلى 
فــي مــواكــبــة مــســارات، ومــرافــقــة شخصيات، 
إلــى خفايا  التنّبه  أحـــواٍل، كما في  ومعاينة 
وبواطن واحتياالت. إعمال العقل واالنفعال 
اختراع ُصور  في   

ً
رغبة أحيانًا،  ُيشِعل،  معًا 

سينمائية، تتكامل في مخّيلة الناقد القارئ، 
بحثًا عن بناٍء فيلمّي ُيشبع بعض حماسٍة 

وانجذاٍب إزاء الرواية.
إلحاحًا على  أكثرها  كــهــذه عــديــدة.  روايـــات 
ابــتــكــار مــتــخــّيــل ســيــنــمــائــّي لــهــا، خصوصًا 
 
ً
ــنـــّوع شــكــال ــتـ ــاء الــلــبــنــانــي املـ ــوبــ فـــي زمـــــٍن الــ

ع عــلــى 3 أجــــــزاء بــعــنــوان 
ّ
ــوز ــتــ وتـــخـــريـــبـــًا، تــ

واحد: »بيروت مدينة العالم« )ربيع جابر(. 
 وجغرافيا وعــمــارة وأنـــاس وأحـــداث 

ٌ
تــاريــخ

تـــروي بناء  ومــســارات ومــشــاعــر وتفاصيل، 
قرأ 

ُ
 ت

ٌ
مدينٍة، وتسرد تحّوالٍت وأحوااًل. حكاية

مرارًا بشغف باحٍث عن أماٍن يقيه شّر موٍت، 
واملـــوت وشـــّره يصنعان يوميات عــيــٍش في 
 تبعث على متعة فرجة، 

ٌ
بؤس ورماد. حكاية

 
ٌ

تمنحها كلمات وجمل وسرد وبناء وتوليف
أن  اليوم عن  رائــع، عن مدينٍة تعجز  كتابّي 

تكون مدينة.
كتب عــن بــيــروت الــيــوم، 

ُ
ـــرى، أي روايـــة ست

ُ
ت

فيبتكر قارئها الناقد ُصورًا سينمائية لها، 
وعنها؟

أّي رواية سُتكتب عن بيروت اليوم؟

بعد عاٍم على اإلغالق 
التام، قرّرت وزارة الثقافة 

الجزائرية إعادة فتح 
أبواب صاالت عّدة في 12 

والية، وإطالق العروض 
التجارية لـ14 فيلمًا

أخبار
◆ ال يزال كثيرون ينتظرون إعادة فتح أبواب 

الصاالت السينمائية في لبنان، بعد إغالقها 
ي وباء كورونا، 

ّ
منذ أشهٍر طويلة بسبب تفش

شاهدة أفالٍم لبنانية حديثة اإلنتاج، بعضها 
ُ
مل

رًا، وللمّرة األولى دوليًا، في 
ّ
معروٌض مؤخ

»مهرجان برلني السينمائي«،  الدورة الـ71 لـ
قامة افتراضيًا بني 1 و5 مارس/ آذار 2021. 

ُ
امل

ورغم هذا، فإّن البعض يعتقد أّن عودة الصاالت 
إلى العمل لن تعني بالضرورة إطالق عروضها 

بات السوق، 
ّ
التجارية، فالتوزيع محكوم بمتطل

التي تعاني كثيرًا جّراء اإلغالق التام والطويل. 
بعض هذه األفالم: »دفاتر مايا« للثنائي جوانا 

حاجي توما وخليل جريج، و»أعنف حّب« 
إلليان الراهب، و»ع أمل تجي« لجورج بيتر 

 All Of Your Stars Are But Dustبربري، و
On My Shoes لهايغ أيفازيان.

علن 
ُ
◆ في 11 إبريل/ نيسان 2021، ت

»األكاديمية البريطانية لفنون السينما 
والتلفزيون« جوائز »بافتا«، في نسختها 

»أوسكار«  الـ74. والجوائز مرادف بريطاني لـ
علنت 

ُ
هوليوود و»سيزار« فرنسا. وقبل أيام، أ

ها، فنال 
ّ
الترشيحات الرسمية في الفئات كل

»روكس« للبريطانية ساره غافرن واألميركي 
»نومادالند« للصينية األصل كلوي تشاو 

 واحد منهما 7 
ّ

 ُمنح كل
ْ
أكثر الترشيحات، إذ

ترشيحات، معظمها في الفئات األساسية، 
كأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تمثيل 

نسائي. ويروي »روكس )Rocks(« قّصة 
ب 

َّ
لق

ُ
دعى أولوشوال، وت

ُ
مراهقة بريطانية ت

ت عنها والدتها في لندن، فبات 
ّ
بروكس، تخل

عليها الدفاع عن نفسها وعن شقيقها 
في يوميات العيش في بؤس وشقاء. أما 

»نومادالند«، فيروي حكاية امرأة تقوم برحلة 
في الغرب األميركي، بعد تعّرضها ملصائب 

ى جّراء األزمة االقتصادية.
ّ
شت

◆ أعلن »مهرجان ماملو للسينما العربية 
)السويد(« أسماء أعضاء لجنتي تحكيم 

مسابقتي األفالم الروائية الطويلة والقصيرة، 

قامة افتراضيًا 
ُ
شاركة في الدورة الـ11، امل

ُ
امل

بني 6 و11 إبريل/ نيسان 2021: تضّم األولى 
املخرجة الفلسطينية نجوى نجار، واملخرجة 

واملمثلة السعودية فاطمة البنوي، والتلفزيونية 
اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست املصري 

تامر حبيب؛ بينما تضّم الثانية املخرجتني 
واملنتجتني اللبنانية مانو نّمور واملصرية ماغي 

أنور، والناقدين الجزائري فيصل شيباني 
والبحريني طارق البحار، واملمثل اإلماراتي 

منصور الفيلي.

صاالت الجزائر 
مفتوحة

عودة الروح بعد عاٍم من الهجران

بيروت 2020: أي رواية ُتكتب؟ أي فيلم يُصنع؟ )فرانس برس(

أنا ناشطة نسوية من دون تنازل. أْن أكون ناشطة نسوية، يعني 
طاِلب بالتساوي في الحقوق والرواتب. بعد هذا، 

ُ
 بساطة أْن أ

ّ
بكل

أنا بالفعل أدافع عن التعّددية في األفكار ووجهات النظر. ال أحّب 
صات وتبسيط املواضيع. ما ُينقذنا كامٌن في 

ّ
اإلمــالءات وامللخ

اح القربى واالغتصاب والسكوت، 
ّ
التعقيدات. أما بخصوص سف

 ُيطرح بالتأكيد. هذا خارج النقاش.
ً
فهذا ليس سؤاال

مارينا فويس

أّن مفردة »مستحيل«  تأكيد على  )الــصــورة( هي  كلوي تشاو 
ع أْن نتعّرف إليها 

ّ
غير موجودة في قواعد السينما. من كان يتوق

مني إياها إخوتي«، رغم إنجازه 
ّ
عبر رائعتها »األغنيات التي عل

ها معه وبعده 
ّ
أن ع 

ّ
يتوق الـــدوالرات«؟ من كان  »حفنة قليلة من  بـ

صبح إحدى أكثر املخرجات جذبًا لنا بأفالمها؟
ُ
ست

تييري شاز

سبي، تمثيل إيما ستون وإيما تومبسون 
ّ

Cruella لكريغ غيال
ومارك سترونغ وإميلي بيكام )الصورة(: في سبعينيات القرن 
الـ20 في لندن، وفي خضم حركة »بانك روك«، صّممت استيال، 
الفنانة املوهوبة واملحتالة، على ُصنع اسٍم لها في عالم املوضة. 
يــوم، تنتبه فون  تلتقي بشابني بارعني في االحتيال. لكْن، ذات 
لقائها  إلــى  بــاألزيــاء، فتسعى  الخاّصة  إلــى تصاميمها  هيلمان 

للعمل معها.

بــيــك  ــــد  ــــونـ روزمـ تــمــثــيــل  ْبــــالكــــســــون،  لـــجـــي   I Care A Lot
)الــصــورة( وأيـــزا غونزاليس وديـــان ويــســت: مــا إْن تكتشف أّن 
ــرارًا« ربما  ــ ألحــد تــالمــيــذهــا، الــذيــن يبلغون أعــمــارًا كــبــيــرة، »أسـ
فيدها الحقًا، حتى تنكّب مارال غرايسن على التفكير بوسيلة 

ُ
ت

إلى جانب  »الخطرة«، فيظهر مكرها  األســرار  تلك  للعثور على 
ذكائها في فضح املستور.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أكدت تقارير 
إيطالية، أن 
إدارة يوفنتوس 
تدرس إدخال 
اسم باولو ديباال 
ضمن صفقات 
تبادلية مع أندية 
برشلونة وريال 
مدريد وعمالقة 
الدوري اإلنكليزي 
الممتاز. وذكرت 
توتوسبورت أن 
يوفنتوس قد 
يقايض ال جويا 
مع إيسكو 
)ريال مدريد( أو 
عثمان ديمبيلي 
)برشلونة(، أو 
حتى ماورو 
إيكاردي العب 
باريس سان 
جيرمان وجواو 
فيليكس 
)أتليتكو مدريد(، 
وبول بوغبا 
)مانشستر 
يونايتد( وغابرييل 
جيسوس 
)مانشستر 
سيتي(.

)Getty/ديباال يبلغ من العمر حاليا 27 عامًا )إيميليو أندريولي

ديباال والرحيل
عزز كولون انفراده بصدارة املجموعة األولى 

بكأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم بفوزه 
على مضيفه بالتينسي 1-3 في إطار الجولة 

السابعة من البطولة. تقدم بالتينسي بهدف من 
خالل فاكوندو كوروشيت، إال أن كولون تمكن 
من إدراك التعادل ثم الفوز باملباراة من خالل 

سانتياغو بيروتي والكولومبي ويلسون موريلو 
من ضربة جزاء ورافائيل ديلغادو. وبفوزه رفع 

كولون رصيده إلى 19 نقطة بالصدارة.

فّجرت الكرواتية آنا كونجوه مفاجأة من 
العيار الثقيل بعد أن أطاحت بآخر بطالت 

روالن غاروس، البولندية إيغا شفيونتيك، من 
الدور الثالث ببطولة ميامي املفتوحة للتنس 
بالفوز عليها بمجموعتني لواحدة. وتخطت 
الالعبة الكرواتية عقبة منافستها البولندية 

خالل ساعتني و15 دقيقة بواقع 6-4 و2-6 و2-6. 
وستلتقي صاحبة الـ23 عامًا في ثمن النهائي مع 

الالعبة الالتفية أناستازيا سيفاستوفا.

بفريق من البدالء، فاز منتخب ويلز لكرة القدم 
على نظيره املكسيكي بهدف دون رّد في مباراة 

ودية أقيمت في العاصمة الويلزية كارديف، ولم 
يلعب فيها غاريث بيل نجم توتنهام أساسيًا. 

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع كييفر مور بعد 
عشر دقائق فقط من بدء املباراة التي استعان 
فيها مدرب ويلز روبرت بيج، الذي يحل محل 

رايان غيغز، لكونه يخضع للتحقيق في قضية 
عنف منزلي، بمجموعة من البدالء.

كأس رابطة الدوري 
األرجنتيني: كولون يعزز 

صدارته

كونجوه تطيح 
بشفيونتيك خارج بطولة 

ميامي للتنس

ويلز تهزم المكسيك 
بهدف نظيف وديًا 

بفريق من البدالء
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ــان مــيــتــشــل فــريــقــه يــوتــا جــاز  قـــاد دونـــوفـ
ملــواصــلــة تــألــقــه هـــذا املــوســم والــفــوز على 
في   110-126 غــريــزلــيــز  مــمــفــيــس  ضــيــفــه 
للمحترفني.  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 
وتــألــق ميتشل بتسجيله 35 نقطة مــع 7 
تمريرات حاسمة، ليلعب الدور األساسي 
التاسع عشر تواليًا لجاز على  الفوز  في 
أرضـــه والـــرابـــع والــثــاثــني فــي 45 مــبــاراة 
ــه  ــذا املــــوســــم، مــــعــــززًا صـــدارتـ ــ خـــاضـــهـــا هـ

للمنطقة الغربية والترتيب العام.
ونجح ميتشل في 12 من محاوالته الـ17 
في  التمرير  أو  التسجيل  في  دورًا  ولعب 
ـــ46 الــتــي سجلها  قــرابــة نصف الــســات الـ
فريقه، وذلك بمساعدة فعالة من جوردن 
كاركسون الذي أحرز 28 نقطة، وأضاف 
الفرنسي رودي غوبير 16 مع 14 متابعة 
ــرالـــي جـــو إيــنــغــلــس 15 مـــع سبع  ــتـ واألسـ

تمريرات حاسمة.
وقــــال مــيــتــشــل الــــذي تــولــى مــهــمــة صــانــع 
إن  املصاب،  كونلي  مايك  بغياب  األلعاب 
»األمر األهم أن تكون مندفعًا. مع افتقادنا 
ــان يــــتــــوجــــب عــلــى  ــ ــ لــــاعــــب )كـــــونـــــلـــــي(، كـ
الجميع االرتقاء بمستواه وأنا فعلت ذلك 
مــن خــال التسجيل«. وتــأّلــق جــاز بشكل 
خاص من خارج القوس بعدما نجح في 
في  إجمالية  نجاح  مــع نسبة  ثاثية،   19
ميتشل  ونجح  محاوالته.  من  باملائة   50
فــي مــحــاوالتــه الخمس األولـــى فــي اللقاء 
ليمنح فريقه الدفع الــازم في وقت مبكر 
األول.  الربع  انتصاف  23-13 مع  والتقدم 
ــوازاة تــألــق جـــاز فـــي الـــربـــع األول  ــ وفـــي مــ
ونــجــاحــه فـــي 57 بــاملــائــة مـــن مــحــاولــتــه، 
عانى غريزليز ونجح في 28 باملائة فقط 
مــن مــحــاوالتــه. وبــعــدمــا ســجــل بــرانــدون 
كارك سلة للضيوف قّلص بها النتيجة 
على  بسلتني  كــاركــســون  رّد   ،28-19 الــى 
سلة  لــدك  لفريقه  الطريق  ممهدًا  التوالي 
بـــ11 نقطة متتالية من دون رد،  غريزليز 
الربع.  النتيجة 39-19 في نهاية  لتصبح 

ولم يستسلم غريزليز وقّلص الفارق في 
بداية الربع الثاني إلى تسع نقاط 45-36 
إثر ثاثية من ديلون بروكس، لكن ميتشل 
ــادرة مـــجـــددًا بتسجيله  ــبـ ــام املـ اســتــلــم زمــ
ثاث سات متتالية وتمريره ثاث كرات 
حــاســمــة ســجــل مــنــهــا كـــاركـــســـون ثــاث 
ثاثيات في سلسلة من 18 نقطة لصاحب 
األرض مقابل 6 فقط للضيوف، ما سمح 
الوصول  التقدم 63-42 مع  للمتصدر في 
إلـــى الــدقــائــق األخــيــرة مــن الــشــوط األول. 
وأقــّر مــدرب غريزليز تايلور جنكينز أنه 
كــــان مـــن الــصــعــب إيـــقـــاف املــــد الــهــجــومــي 
رائع  بشكل  لعب  »ميتشل  مضيفًا  لجاز، 
ــه«. ووصـــل  ــامــ ــم يــكــن لــديــنــا أي رد أمــ ولــ
الشوط  نهاية  قبل  نقطة   28 إلــى  ميتشل 
محاوالته  مــن   10 فــي  نجح  بعدما  األول 
من  قياسيًا شخصيًا  رقــمــًا  الــــ12، محققًا 
حيث عدد النقاط في الشوط األول. وقّدم 
كاركسون أداء رائعًا أيضًا خال النصف 
األول من اللقاء بتسجيله 20 نقطة بعدما 

نجح في 8 من محاوالته الـ11.
ــل جـــاز الــبــنــاء عــلــى الــتــفــوق الـــذي  ــ وواصـ
حققه في الشوط األول حتى وصل الفارق 
بينه وبني ضيفه إلى 30 نقطة 90-60 في 
الربع الثالث إثر 16 نقطة متتالية مقابل 
اثنتني فقط لغريزليز الذي كان الليتواني 
 11 مع  نقطة   13( فاالنسيوناس  يوناس 
ــون )16 نــقــطــة(  ــدرســ ــل أنــ ــايـ مــتــابــعــة( وكـ

أفضل العبيه من دون أن يكون ذلك كافيًا 
لــتــجــنــيــبــه الـــخـــســـارة الــثــانــيــة عــلــى أرض 
يوتا والثانية والعشرين باملجمل في 43 

مباراة.

ريفرز يخسر مواجهته األولى مع كليبرز
وســقــط املـــدرب دوك ريــفــرز فــي مواجهته 
األولــى مع فريقه السابق لــوس أنجليس 
كليبرز الذي تغلب على ضيفه فيادلفيا 
ــتــــصــــدر املـــنـــطـــقـــة  ســـفـــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز مــ
كليبرز  ريــفــرز  وقـــاد   .112-122 الــشــرقــيــة 
األدوار  إلــى  مــواســم ووصـــل معه  لسبعة 
اإلقصائية »باي أوف« في ستة مواسم، 
لــكــن األخـــيـــر تــخــلــى عــنــه فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول بعد الــخــســارة أمـــام دنــفــر ناغتس 
في الدور الثاني من »باي أوف« املوسم 
بعد  في سيكسرز  الرحال  املاضي، فحط 
كليبرز  ويــديــن  إقالته.  فقط على  أســبــوع 
ــادس في  ــســ ــفـــوزه الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا والــ بـ
آخـــر ســبــع مــبــاريــات إلـــى كــواهــي لــيــنــارد 
مـــان، إذ سجل األول 28 نقطة  وتــيــرانــس 

والثاني 23.
وبــعــدمــا غـــاب عــن مـــبـــاراة الــخــمــيــس ضد 
أنتونيو سبيرز بسبب إصــابــة في  ســان 
اللقاء  لينارد في  لم يظهر  اليمني،  قدمه 
األخــيــر أي تــأثــر بــهــذه اإلصــابــة إذ سجل 
19 نقطة في الشوط األول، بينها 12 في 
الربع الثاني الذي تألق خاله مان أيضًا 

بتسجيله 11 نقطة. كما لعب بول جورج 
الـــ31 لكليبرز في  دورًا أساسيًا في الفوز 
47 مباراة، بتسجيله 24 نقطة، فيما برز 
تــوبــيــاس هــاريــس فــي صــفــوف سيكسرز 
يــكــون  أن  مـــن دون  نــقــطــة  بــتــســجــيــلــه 29 
السابع  انــتــصــاره  فريقه  ملنح  كافيًا  ذلــك 
تــوالــيــًا خـــارج ملعبه والــثــالــث والــثــاثــني 

هذا املوسم.

باكس يسقط بغياب يانيس
قــــاد الــثــنــائــي ألـــيـــك بـــوركـــس وآر دجـــاي 
للفوز  نيكس  نــيــويــورك  فريقهما  بــاريــت 
 ،92-102 بــاكــس  مــيــلــووكــي  عــلــى مضيفه 
 مــنــهــمــا 21 نــقــطــة في 

ّ
بــعــدمــا ســجــل كــــل

لقاء افتقد خاله صاحب األرض لجهود 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  نجمه 
وثاثة أساسيني آخرين بسبب اإلصابة. 
ــاب يــانــيــس بسبب إصــابــة فــي ركبته  وغـ
سّد  ثاناسيس  فــحــاول شقيقه  الــيــســرى، 
املساعدة  الــــ23 وحتى  نقاطه  لكن  الــفــراغ 
الــتــي قــدمــهــا لــه جــــوردان نــــوورا )21(، لم 
ثانية  هزيمة  باكس  لتجنيب  كافية  تكن 

تواليًا بعد سلسلة من 8 انتصارات.
ولـــم يــســلــم نــيــكــس بــــدوره مــن اإلصــابــات 
ــــت العــــــب ارتــــــكــــــازه مــيــتــشــل  ــاولـ ــ ــي طـ ــتــ الــ
روبــنــســون بعد تــعــّرضــه لكسر فــي قدمه 
تقييم  األول وسيتم  الــربــع  اليمنى خــال 

وضعه حني يعود الفريق إلى نيويورك.
وكــــان مــــدرب بــاكــس مــايــك بــودنــهــولــتــزر 
ــم  ــه رغـ ــيـ ــبـ ــــن العـ ــــده مـ ــــاهـ ــا شـ ــمـ ــًا عـ ــ ــيـ ــ راضـ
هزيمته الـــ16 في 45 مباراة، ال سيما أنه 
افــتــقــد أيـــضـــا كـــريـــس مــيــدلــيــتــون وجـــرو 
هوليداي ودونتي ديفينتشنزو لإلصابة، 
إضافة الى البديل املتألق بوبي بورتيس 
الذي غاب للمباراة الثانية تواليًا بسبب 
بــروتــوكــوالت فــيــروس كـــورونـــا. فــي لقاء 
آخـــر، وحــقــق راســـل وســتــبــروك الـــ«تــريــبــل 
دابــــــــل« الـــخـــامـــس عـــشـــر لــــه هـــــذا املـــوســـم 
و10  متابعة   19 مــع  نقطة   19 بتسجيله 
ــنـــطـــن  ــة، لــــيــــقــــود واشـ ــمــ ــاســ ــــرات حــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ
بيستونز  ديترويت  على  للفوز  ويـــزاردز 
الفارق خاله بني  106-92 في لقاء وصل 
ــزاردز  ــ الــفــريــقــني حــتــى 30 نــقــطــة. لــكــن ويـ
تعرض لضربة قاسية في اللقاء بإصابة 
نجمه اآلخــر بــرادلــي بيل الــذي سجل 17 
نــقــطــة فــي 21 دقــيــقــة قــبــل أن يــتــرك أرض 
امللعب في أوائل الربع الثالث بسبب كدمة 
في وركه، وهو الذي بدأ اللقاء مع أوجاع 

في قدمه اليمنى.
)فرانس برس(

السلة األميركية: 
يوتا يواصل تألقه بقيادة ميتشل

انتصر يوتا جاز على 
ممفيس غريزيلس فيما 

تفوق العبو كليبرز على 
مدربهم السابق دوك 

ريفرز، الذي يشرف على  
فيالدلفيا 76

)Getty/دونوفان ميتشل قاد يوتا جاز للفوز بتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة )أليكس غودليت

مورينيو اختار بديل 
غاريث بيل في نادي 

توتنهام هوتسبر

يــثــيــر املـــيـــركـــاتـــو دائــــمــــًا، شــغــف الــجــمــاهــيــر، 
للصحافة  كذلك  مــادة دسمة  تعتبر  أخــبــاره 
الرياضية، وعن انتقاالت الاعبني سنتحدث 
اليوم، منها قصة زالتان إبراهيموفيتش مع 
بــايــرن مــيــونــخ، واإلســبــانــي ديــيــغــو كوستا، 
إلى  املــقــبــل، وصـــواًل  للموسم  الـــذي يتحضر 

حنني سواريز لفريٍق سابق.

كوستا إلى عالم المصارعة؟
رفع نجم املنتخب اإلسباني، دييغو كوستا، 
ــــودة قـــويـــة في  ــل تــحــقــيــق عـ الــتــحــدي مـــن أجــ
التي رافقته  املوسم املقبل، وتجاوز األزمــات 
التي تسببت  املشاكل  إصابته، وبعض  بعد 
في رحيله عن ناديه أتلتيكو مدريد، بفضل 
ــة املــــصــــارعــــة الـــتـــي جــعــلــتــه شــخــصــًا  ـــاضــ ريـ
قرر  اإلسبانية،  »أس«  ووفقًا لصحيفة  آخــر. 
كــوســتــا الــلــجــوء إلـــى ريـــاضـــة املــصــارعــة »أم 

بــنــادي بنفيكا وأندية  اســم كوستا  وارتــبــط 
في  بالتألق  طموحه  أن  إال  ثانية،  برازيلية 
املــســتــوى الــعــالــي يــرجــح كــفــة الــبــرتــغــالــيــني، 
وهو ما أكده وكيل أعماله الذي قال: »سيكون 
دييغو سعيدًا باللعب مع بنفيكا، لقد وافق 
على فكرة العودة إلى البرتغال«. وترك النجم 
اإلسباني بصمته في عالم كرة القدم، خاصة 
 ،2014/2013 موسم  في  مدريد،  أتلتيكو  مع 
حــيــث كـــان مــوســمــًا تــاريــخــيــًا ســجــل فــيــه 36 
هدفًا، وبلغ 83 هدفا في 215 مباراة لعبها، 
مـــا جــعــلــه الـــاعـــب املــفــضــل لــلــمــدرب ديــيــغــو 

سيميوني.

سرّ فشل صفقة زالتان 
في بداية األلفية

كشف أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي 
بايرن ميونخ األملاني، سّر فشل انتقال النجم 
الــســويــدي زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مهاجم 
مـــيـــان الـــحـــالـــي، إلـــــى صـــفـــوف بـــطـــل دوري 
أبطال أوروبا. وقال هونيس في تصريحات 
لصحيفة )ديلي ميل( البريطانية: »إنه العب 
رائع، لكن املطالب املالية كانت عالية جدًا. كنا 
املباحثات«.  مهتمني به، وبعدها لم نواصل 
ــام 2017، كــشــف بــيــورن  وفــــي حــديــثــه فـــي عــ
أنــدرســون، مـــدرب فــريــق الشباب فــي الــنــادي 
األملــانــي بني عامي 1995 و 2009، أن عماق 
الــبــونــدســلــيــغــا أتــيــحــت لــه الــفــرصــة للتعاقد 
مع السويدي في عام 2001. وقــال أندرسون 
 :)Fotbollskanalen( ملوقع كرة القدم السويدي
ــي الــســابــق  ــاضـ ــريـ ــقـــد اتــصــلــنــا بـــاملـــديـــر الـ »لـ
ــورغ، لــكــن بـــايـــرن قـــال ال، ألن  ــ ملـــاملـــو، هـــاس بـ
ناديه طالب بالكثير من األموال للتخلي عن 
الــاعــب الــشــاب، وكـــان الــقــرار الــصــحــيــح. فــاز 
ويوفنتوس.  أياكس  من  أكثر  بألقاب  بايرن 
ــادي  ــ ــــب نـ ــالـ ــ ــة«. وطـ ــايــ ــهــ ــنــ ــــي الــ هــــــذا األهــــــــم فـ
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، وهـــــو مـــاملـــو الـــســـويـــدي، 
بالكثير من األموال للتخلي عن الاعب، قبل 
أن ينضم إلى فريق أياكس الهولندي، مقابل 
رسوم قدرها 5 مايني جنيه إسترليني فقط.

بديل بيل
حــــّدد املـــــدرب الــبــرتــغــالــي املــخــضــرم جــوزيــه 
ــادي تــوتــنــهــام  ــنــ ــر الـــفـــنـــي لــ ــديــ مـــوريـــنـــيـــو املــ
اإلنــكــلــيــزي، خليفة الــنــجــم الــويــلــزي غــاريــث 
بــيــل، الــــذي يستعد لــلــعــودة مـــرة أخــــرى إلــى 
ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي فــي الــصــيــف املــقــبــل، 

بعدما انتهت إعارة الجناح الويلزي.
أن  ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ »آس«  صـــحـــيـــفـــة  وكـــشـــفـــت 
تــصــريــحــات غــاريــث بــيــل، الــتــي أطــلــقــهــا قبل 
عدة أيام، حول نيته العودة إلى ريال مدريد، 
جـــــاءت بــعــدمــا أيـــقـــن الـــجـــنـــاح الـــويـــلـــزي، أن 

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يقتنع 
بخدماته، رغم األداء الجيد، الذي قدمه خال 
الفترة املاضية. وتابعت أن جوزيه مورينيو 
وضـــــع نـــيـــكـــوالس غـــونـــزالـــيـــس نـــجـــم نــــادي 
شتوتغارت األملاني، وجوناثان بامبا مهاجم 
لــيــل الــفــرنــســي، بــديــلــني ُمــحــتــمــلــني لــغــاريــث 
بــيــل، الـــذي ســيــعــود مـــرة أخـــرى إلـــى مــدريــد، 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي ُيـــدرك  بــاإلضــافــة إلـــى أن املـ
حــجــم الــتــكــلــفــة املــالــيــة عــلــى نــــادي تــوتــنــهــام، 
فــي حـــال بــقــاء الــجــنــاح الــويــلــزي. وأوضــحــت 
ــرى إلــــى نـــادي  ــ ــرة أخـ ــاد مــ أن غـــاريـــث بــيــل عــ
توتنهام في سوق االنتقاالت الصيفية، على 
سبيل اإلعــارة ملدة موسم واحــد، لكن املدرب 
جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، ُيــفــضــل عــــدم الــتــجــديــد، 
نظرًا للراتب الكبير الذي يتقاضاه الويلزي، 
مـــا يــعــنــي مـــواجـــهـــة إدارة »املـــلـــكـــي«، ألزمـــة 
الويلزي  النجم  أن  يذكر  الصيف.  في  ُمقبلة 
املــدرب  غاريث بيل، قد عانى كثيرًا من قيام 
الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــــدان، بــوضــعــه على 
دكة البدالء، ما دفعه إلى الرحيل على سبيل 
الجهاز  يــريــد  ال  وبــــدوره  لتوتنهام،  اإلعــــارة 
الفني لتوتنهام بقيادة جوزيه مورينو بقاء 

الجناح في صفوفه باملوسم املقبل.

سواريز إلى ليفربول؟
األوروغــويــانــي،  املهاجم  مــع  التعاقد  ُيعتبر 
لويس سواريز، من أنجح الصفقات التي قام 
بــهــا فــريــق أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي خــال 
الــســنــوات األخـــيـــرة، حــيــث نــجــح هـــذا الــاعــب 
فـــي مــســاعــدة الــفــريــق عــلــى تــصــدر الــتــرتــيــب 
واقـــتـــرب مـــن الــحــصــول عــلــى الــلــيــغــا«. ورغـــم 
هذا النجاح املتبادل، بما أن سواريز استعاد 
االعتبار بعد طرده من برشلونة، فإنه يرغب 
ــــى فـــريـــقـــه الـــســـابـــق لــيــفــربــول  فــــي الــــعــــودة إلـ
اإلنكليزي الذي عاش معه تجربة مثيرة من 
2011 إلى 2014. ووفق ما نقله موقع فوتبول 
القادم  فــإن ســواريــز قد ينضّم الصيف   ،365
إلــــى هــجــوم لــيــفــربــول، فــقــد تــــرك انــطــبــاعــات 
مــمــتــازة خـــال مــــروره الــســابــق بــهــذا الفريق 
لــه خبرة كبيرة،  والــنــادي يبحث على العــب 
وما  مميزة،  التهديفية  أرقــامــه  تكون  وكذلك 
حققه هــذا الاعب خــال هــذا املوسم يجعله 
للفريق. وحسب  املساعدة  تقديم  على  قــادرًا 
املوقع، فإن املشرفني على التعاقدات في نادي 
ليفربول يعتزمون تقديم عرض لاعب خال 
أن سواريز متحمس  القادم، ويبدو  الصيف 
لخوض هذه التجربة. فهل سيوافق أتلتيكو 
على رحيل هّدافه األول بعد موسم واحد من 
التعاقد معه، خاصة بعد أن تخلى عن عديد 

املهاجمني لفسح املجال أمام سواريز؟
)العربي الجديد(

الميركاتو الصيفي: هل ينتقل سواريز إلى ليفربول؟
 يقترب سوق الميركاتو 

الصيفي يومًا بعد آخر 
مع مشارفة الموسم 

الحالي على نهايته، 
وتتحضر العديد من 

األندية الفتتاح عمليات 
االنتقاالت وسط ترقٍب 

كبير

)Getty/سواريز قد يعود إلى ليفربول وكوستا سيلعب في البرتغال )بدرو ساالدو

الــتــي فقدها  الــبــدنــيــة  قــوتــه  ــادة  ــ أي«، إلعـ أم 
ــيـــرة بــعــد تــعــرضــه إلصــابــة  فـــي األشـــهـــر األخـ
خــطــيــرة، إذ اخــتــارهــا ألنــهــا مــنــحــتــه تــطــورًا 
لــلــعــضــات بــشــكــل ســـريـــع. ويــفــضــل صــاحــب 
ــل مـــشـــواره  ــلـــيـــة أن يــــواصــ األصـــــــول الـــبـــرازيـ
الكروي بأوروبا، في الدوري البرتغالي على 
األرجــح حسب ما أكدته صحيفة »ريــكــورد« 
التي  الــســابــقــة  لــيــجــدد تجربته  الــبــرتــغــالــيــة، 
كـــانـــت مـــع بــيــنــافــيــل ثـــم ســبــورتــيــنــغ بـــراغـــا. 

مجدي طايل

ــل »الــــقــــارة  ــ يـــتـــجـــدد الــــصــــراع داخــ
الـــســـمـــراء« مـــن أجــــل حــجــز آخــــر 6 
ــات مـــؤهـــلـــة إلـــــى نــهــائــيــات  ــاقـ ــطـ بـ
ــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــــقــــدم، مـــن بينها  ــأس أمــ كــ
بــطــاقــة عــربــيــة »مــحــتــمــلــة«، فـــي خــتــام رحــلــة 
الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة لــنــســخــة »الـــكـــامـــيـــرون 
نــهــايــة  ــع  مــ اآلن،  حـــتـــى  وُحــــســــمــــت،   .»2022
تأهل  بخاف  بطاقة،   16 الخامسة،  الجولة 
وهي  املضيفة،  الــدولــة  بوصفها  الكاميرون 
مصر والجزائر واملغرب وتونس وجزر القمر 
عربيًا، ومالي وغينيا وبوركينا فاسو وكوت 
ــفــــوار ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال والــكــونــغــو  ديــ

والغابون وغامبيا وزيمبابوي وغانا.
وتتجه األنظار العربية عمومًا، واملوريتانية 
ــًا، صــــــوب مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة  خــــصــــوصــ
موريتانيا  منتخب  يلتقي  عندما  الخامسة، 
ــع نـــظـــيـــره مـــنـــتـــخـــب جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا  ــ مـ
ــلـــعـــب األخــــــيــــــر، فـــــي خـــتـــام  ــى فـــــي مـ ــطــ ــوســ الــ

تقرير

الــتــصــفــيــات. وتــمــثــل املــــبــــاراة أهــمــيــة كــبــرى 
»الــفــوز  الــتــي تبحث عــن نتيجة  ملــوريــتــانــيــا 
أو التعادل« لتحسم بطاقة التأهل للبطولة، 
للمرة الثانية على التوالي، وتواصل التقدم 
الكبير على الصعيد القاري. ويحتل املنتخب 
املوريتاني حاليًا وصافة املجموعة، برصيد 
6 نــقــاط، مــقــابــل 4 نــقــاط ألفــريــقــيــا الوسطى 
الذي يملك حتى اآلن فرصة للتأهل، وإن كان 
في املركز األخير. ويدخل املنتخب املوريتاني 
الـــلـــقـــاء بــكــامــل قـــّوتـــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا 
حربة،  كرأسي  كمارا  وأبوبكر  خليل  مــوالي 
ومن خلفهما خاسا كمارا وعبد الله محمود 
ــــي ومـــامـــادو  والــحــســن الــعــيــد ويــحــيــى دالهـ
نــيــاس، تــحــت قــيــادة املــديــر الــفــنــي الفرنسي 
كــوريــنــتــني مــارتــيــنــيــز، الـــذي اســتــعــاد الكثير 
مــن الثقة، بعد الــتــعــادل األخــيــر أمـــام املغرب 
من دون أهداف واستعادة وصافة املجموعة. 
وينتظر أن يلجأ املدرب الفرنسي إلى ساح 
واضعًا  للمرتدات،  اللجوء  مع  املنطقة  دفــاع 
الــتــعــادل عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه، وهـــو يــراهــن 

فــي املــقــابــل على نــجــاح املــغــرب فــي االختبار 
ــدي فــــي املــجــمــوعــة  ــ ــورونـ ــ ــه أمــــــام بـ الـــســـهـــل لــ
نفسها، والحصول على هدية مغربية ممثلة 
فــي فــوز أســـود األطــلــس »املــتــوقــع«، ليحصد 
مرة  لثاني  أفريقيا،  أمم  إلى  التأهل  تأشيرة 
ــد املــديــر  ــن جــانــبــه، أكـ لـــه تــوالــيــًا كـــمـــدرب. ومـ
في تصريحات صحافية،  ملوريتانيا،  الفني 
صعوبة لقاء أفريقيا الوسطى وحساسيته، 
بوصفه »عنق زجاجة« لتأمني بطاقة التأهل. 
وقال مارتينيز: »سنلعب بكل قوة، فرصتنا 
ــة، عــلــيــنــا ضــمــان  ــ ــائـ ــ فــــي الـــتـــأهـــل 50 فــــي املـ
الــتــأهــل مـــن خـــال الـــرهـــان عــلــى أنــفــســنــا في 
تأكيد   

ّ
بكل مــتــوازنــة.  اللقاء، ســنــؤدي بخطة 

الثاث،  النقاط  لحصد  ونسعى  الــفــوز  نريد 
لــضــمــان الـــتـــأهـــل لــلــبــطــولــة«. وتـــابـــع املــديــر 
الــفــنــي: »الـــتـــعـــادل مـــع املـــغـــرب كــــان مــرضــيــا، 
لعبنا أمام منتخب كبير، لديهم كتيبة كبيرة 
ــا، طوينا  ــ مــن املــحــتــرفــني املــتــألــقــني فــي أوروبـ
أفريقيا  لــقــاء  فــي  اآلن  فــقــط  الصفحة ونــركــز 
الوسطى، وكيفية حصد بطاقة التأهل ألمم 
املجموعة  في  بالكاميرون«.  املقبلة  أفريقيا 
نــفــســهــا، يــلــعــب املــنــتــخــب املــغــربــي املــتــصــدر 
واملتأهل برصيد 11 نقطة، لقاء يبدو سهًا 
أمـــام بــورونــدي الثالث برصيد 5 نــقــاط، في 
مواجهة يرغب خالها وحيد حاليلوزيتش، 
املــديــر الفني لـــ«أســود األطــلــس«، فــي تحقيق 
فوز كبير. ويخوض »األســود« اللقاء بكامل 
نجومهم املحترفني في أوروبــا، مع إمكانية 
مــنــح الــفــرصــة لـــعـــدد مـــن الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الجهاز  ويــأمــل  األخــيــر.  للمعسكر  املنضمة 
الــفــنــي لــلــمــغــرب فــي تــألــق العــبــني مــثــل منير 
ــًا، بـــعـــد ضـــمـــه ومــنــحــه  ــيـ ــفـ ــهـــديـ الــــــحــــــدادي تـ
الــتــاريــخــي، خــصــوصــًا في  القميص رقـــم 10 
 الرهان عليه في تقوية خط هجوم املغرب 

ّ
ظل

مــســتــقــبــًا. مـــن جــانــبــه، أكــــد حــالــيــلــوزيــتــش، 
ضــرورة تطوير األداء وطــّي صفحة التعادل 
األخير أمــام موريتانيا من دون أهـــداف، في 
ملعب األخير. وقال املدير الفني بعد تعادله 
مـــع مــوريــتــانــيــا، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
 ظـــروف املــبــاراة 

ّ
»األداء كـــان مــتــواضــعــًا، لــكــن

نــقــدم املــســتــوى املطلوب،  كــانــت صعبة، ولــم 
ولم نكن فعالني أمام املرمى. مع ذلك، أهدرنا 
ــدارك األمــــر  ــ ــ ــفــــرص، وعــلــيــنــا تـ الــكــثــيــر مــــن الــ
وتطوير األداء، خصوصًا في لقاء بوروندي، 
وإنهاء مشوارنا في التصفيات بشكل جيد. 
املغرب تأهل إلى أمم أفريقيا عن جدارة، وهو 

أول أهدافي مع املنتخب«.
وفي املجموعة السابعة، تتجه األنظار صوب 
مــواجــهــة عــربــيــة، تجمع بــني مــصــر صاحبة 
الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بطلة 
ألمم أفريقيا، مع جزر القمر، صاحبة اإلنجاز 
الكبير بالتأهل ألول مرة إلى البطولة القارية. 

المنتخب المغربي تأهل 
لبطولة أمم أفريقيا قبل 

خوض الجولة السابقة

 منهما 
ّ

ويدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل
ــــوز أو  ــفـ ــ ــن 5 جـــــــوالت، والـ 9 نـــقـــاط كـــامـــلـــة مــ
التعادل، يمنح »الفراعنة« صدارة املجموعة 
عنق  املباراة  وتمثل  القمر.  لجزر  والوصافة 
املدير  الــبــدري،  إلــى حسام  زجــاجــة بالنسبة 
الفني للمنتخب املصري، الذي تعّرض ملوجة 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــعــد الـــتـــعـــادل األخـــيـــر مع 
بمستوى سيئ،  الــفــريــق  وظــهــور   1-1 كينيا 
إلــى جــانــب الــجــدل املــثــار حــول غــيــاب التألق 
عن محمد صاح نجم ليفربول، وكذلك حول 
سّر غياب محمد النني نجم أرسنال، عن لقاء 
الــفــنــيــة. ومـــن جانبه،  كينيا، رغـــم جــاهــزيــتــه 
أكد حسام البدري، مدرب منتخب مصر، في 
تصريحات إعامية، خوضه لقاء جزر القمر، 
سعيًا وراء الفوز، وحصد صدارة املجموعة، 
 األخطاء التي ظهرت في لقاء 

ّ
مشددًا على أن

اإلجهاد.  حالة  الرئيسي  كــان سببها  كينيا، 
الفني  املدير  عبدو،  أمير  املقابل، وصــف  في 
لــجــزر الــقــمــر املـــبـــاراة بالصعبة، مــشــيــرًا إلــى 
 فــريــقــه حــقــق إنــجــازًا تــاريــخــيــًا بــالــوصــول 

ّ
أن

منتخب موريتانيا يكفيه التعادل مع أفريقيا الوسطى للتأهل )فاضل سنّا/ فرانس برس(

تدخل المنتخبات العربية مواجهات مهمة في ختام رحلة التصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 
النهائيات  إلى  التأهل  يأمل فيه منتخب موريتانيا في  الذي  الوقت  »الكاميرون 2022«، في 

للمرة الثانية تواليًا

لــنــهــائــيــات أمـــم أفــريــقــيــا، ويـــرغـــب فـــي كتابة 
الـــتـــاريـــخ، مـــن خــــال تــحــقــيــق نــتــيــجــة طيبة 
أمــام »الــفــراعــنــة«، بعد وصــولــه لـــ 9 نقاط في 
5 جــوالت وهــو رقــم كبير. ويلعب توغو مع 
كينيا في لقاء تحصيل حاصل في املجموعة 

نفسها.
املنتخب  الثامنة، يستضيف  وفي املجموعة 
يبدو  لقاء  فــي  بوتسوانا،  نظيره  الــجــزائــري 
الــصــحــراء«،  إلـــى »مــحــاربــي  ســهــًا بالنسبة 
لجمال  نفسه  الــوقــت  فــي  وتحصيل حــاصــل 
بــلــمــاضــي املـــديـــر الــفــنــي الـــســـاعـــي ملــواصــلــة 
الــقــويــة، وإنــهــاء التصفيات بشكل  الــعــروض 
العالم. ويملك  جيد قبل بدء تصفيات كأس 
املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فـــي جــعــبــتــه 11 نــقــطــة، 
يتصدر بها الجدول. ويسعى جمال بلماضي 
 دعوته عبر تصريحات 

ّ
لتحقيق الفوز في ظل

نارية في األيام األخيرة، إلى ضرورة احتواء 
املحلي مع  االتــحــاد  بها  يمّر  التي  الخافات 
وزارة الرياضة من أجل دعم مشوار املنتخب 

في رحلة تصفيات كأس العالم.

تأهله  المغربي  المنتخب  حسم  بعدما 
أمم  كــأس  بطولة  نهائيات  إلــى  رسميًا 
حاليلوزيتش،  وحيد  يستعد  أفريقيا، 
لمواجهة  ــس«،  ــل األط ــود  »أسـ مـــدرب 
في  الثالثاء،  غد  يوم  بوروندي،  منتخب 
ببعض  اهلل«،  عبد  موالي  »األمير  ملعب 
التغييرات على التشكيلة، كاالعتماد على 
العب  المحمدي،  منير  الثاني  الــحــارس 
هاتاي سبور التركي، بدًال من ياسين بونو، 

نجم إشبيلية اإلسباني.

تغييرات في خيارات حاليلوزيتش

التصفيات األفريقية
جولة حاسمة للعرب



حسين غازي

ــبـــن، في  حــمــل الـــعـــديـــد مـــن الـــاعـ
القيادة  شــارة  األخــيــرة،  السنوات 
في كبرى األندية األوروبــيــة، رغم 
أن بعضهم لم يكن مؤهًا لذلك، أو بصريح 
أكبر منهم وثقًا  الشارة  العبارة، كانت تلك 
عــلــيــهــم. بــعــيــدًا عــن هــــؤالء، حــمــل الــعــديــد من 
الــاعــبــن املــمــيــزيــن شــــارة الـــقـــيـــادة، وكــانــوا 
ــــل املــســتــطــيــل األخـــضـــر،  أصـــحـــاب هــيــبــة داخـ
ــــوا احــــتــــرامــــهــــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع.  ــــرضـ حـــتـــى فـ
ونستعرض في هذا التقرير الجزء األول من 

سلسلة »قادة كرة القدم«.

روي كين
ــنـــدي الـــقـــاســـي، املــــزاجــــي الـــذي  ــرلـ الـــرجـــل األيـ
ــلـــنـــدي  لــــعــــب تــــحــــت قـــــيـــــادة املــــــــــدرب االســـكـــتـ
ــي. طــبــعــا الـــعـــبـــارة األولــــى،  ــزاجــ الــقــاســي واملــ
أليكس  والسير  كن  روي  شخصية  تلّخص 
ــــب وســـط  ــان األيــــرلــــنــــدي العــ ــ فـــيـــرغـــســـون. كــ
فــاز مع  فريدة من نوعها،  قتاليا بشخصية 
مانشستر يــونــايــتــد بــكــل شـــيء تــقــريــبــا، مع 
مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن وســنــوات 
كـــان كــن عــلــى اســتــعــداد دائــم  التسعينيات. 
أعتى  مواجهة  فــي  املحك  على  نفسه  لوضع 

أعظم 
القادة ]1[

شهد عالم كرة القدم منذ بداية اللعبة الشعبية األولى والدة العديد من 
مستوى  على  الميدان  في  بطًال  كان  أنّه  ورغم  بعضهم،  لكن  األساطير، 
األداء، كان لقسٍم قليل منهم شخصية فريدة من نوعها، مّكنتهم من 
حمل شارة القيادة وتحقيق األلقاب رغم العبء  الكبير الذي تلقيه عليهم

3031
رياضة

تقرير

القوية  االلتحامات  أبــًدا  لم يخش  الخصوم، 
ــع تـــلـــك الــشــخــصــيــة الــــفــــوالذيــــة، فـــقـــد كـــان  مــ
يونايتد  فريق  بناء  تــم  التي  الصلبة  الــنــواة 
حوله. قاد الاعب األيرلندي الدولي السابق 
الشياطن الحمر ملا مجموعه أربعة ألقاب في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، وكان أيًضا قائًدا 
 ،1999/1998 لــعــام  املـــذهـــل  الــثــاثــيــة  ملــوســم 
حن رفع يونايتد لقب دوري أبطال أوروبــا 
للمرة األولى منذ 31 عاًما على حساب بايرن 
ــانـــي. قــلــة مــن »الــكــبــاتــنــة« كانت  مــيــونــخ األملـ
ــزمــــاء، وخــلــق  ــام الــ ــهـ لــديــهــم الــــقــــدرة عــلــى إلـ
الــخــوف فــي نــفــوس الــخــصــوم، بــالــقــدر الــذي 
كــــان يــفــعــلــه روي كــــن. كــــان روي كـــن رجـــًا 
ــــل فــــي مـــشـــاجـــرات  ــه، دخـ ــائــ مــتــطــلــبــا مــــن زمــ
فييرا، العب  باتريك  مع  أبرزها   

ّ
لعل عديدة، 

أرســنــال. في عــام 1997، تسّلم شــارة القيادة 
خلفا لرجل مثير للجدل، وصاحب شخصية 

لم يخجل يوما  إريــك كانتونا،  مهيبة، وهــو 
مــن قــول رأيــه بصراحة، ولــم يــتــردد حتى لو 
الــنــادي في بعض  أغضب ذلــك الجماهير أو 
عــام 1993،  مــبــاراة يوفنتوس  ــات. بعد  األوقــ
 قــطــعــة من 

ّ
قــــال عــنــه فــيــرغــســون »قــصــف كــــل

العشب، كان ينافس كما لو كان يفضل املوت 
 من حوله، 

ّ
من اإلرهاق على الخسارة، ألهم كل

شعرت أنه لشرف لي أن أكون مرتبطا بمثل 
هذا الاعب«.

فرانتس بكنباور
»إنـــه بــطــل أمــتــنــا. لــم يــحــدث ذلـــك بــالــصــدفــة، 
الكلمات  بــهــذه  الــجــاد«،  بالعمل  كسبها  لقد 
وصـــفـــه غــونــتــر نـــيـــتـــزر، زمــيــلــه الـــســـابـــق في 
من  واحــد  بكنباور  الغربية.  أملانيا  منتخب 
أعـــظـــم الـــقـــادة فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم، ُيــنــظــر 
املدافعن،  أفضل  أحــد  أنــه  القيصر على  إلــى 
الــذيــن المــســت أحــذيــتــهــم أرض املــلــعــب على 
بإنشاء مركز  تقريًبا  وقــام بمفرده  اإلطـــاق، 
حــمــايــة  يــــحــــاول  كـــــان  بـــعـــدمـــا   ،»sweeper«
إبــطــال هجمات  إلــى  أّدى  مــا  الخلفي،  الــخــط 
الكرة بنجاح بمهارة وثقة.  الخصم وخطفه 
قـــاد بــكــنــبــاور كـــّا مـــن نــــادي بـــايـــرن ميونخ 
 

ّ
بكل تقريًبا  وفــاز  بامتياز،  أملانيا  ومنتخب 

األلقاب الرئيسية مع بايرن ميونيخ وأملانيا 
لم  فعال  بشكل  املراقبة  على  قدرته  الغربية. 
أبـــًدا أكثر وضــوًحــا مما كانت عليه في  تكن 
نهائي كأس العالم 1974، حيث ُهزمت »كرة 
الشاملة« ليوهان كرويف مع منتخب  القدم 
قاد  وعــقــانــي،  هـــادئ  2-1. بحضوٍر  هولندا 
ألــقــاب متتالية في  الــفــوز بثاثة  بــايــرن إلــى 
ــرر  وكـ و1974،   1972 بـــن  األملــــانــــي  الـــــــدوري 
الحيلة في كأس أوروبا من 1974 إلى 1976. 
ــانــــي ســابــقــا  ويـــقـــول عــنــه العــــب الــتــنــس األملــ
بوريس بيكر: »بكنباور يرمز إلى كرة القدم 
وعقلية الفوز. عاوة على ذلك، أحضر كأس 

العالم لبلده. نحن فخورون به«.

باولو مالديني
»لـــطـــاملـــا وجـــــدت األمـــــر صــعــًبــا لــلــغــايــة حن 
كــان أفضل  لقد  أواجــه باولو مالديني.  كنت 
لقد  املهنية.  مسيرتي  خــال  واجهته  مــدافــع 
ــائـــزة أفــضــل  ــفــــوز بـــجـ اســـتـــحـــق بــالــتــأكــيــد الــ
العب في العالم في العام عدة مــرات«.. بهذه 
الكلمات، يصف الظاهرة البرازيلية رونالدو، 
أســـطـــورة إيــطــالــيــا وقــائــد مــيــان الــتــاريــخــي 
بــاولــو مــالــديــنــي. عـــرف مــالــديــنــي بــأنــه رجــل 
ــدة 25  ــ ــة ملـ ــعــ ــد، بــمــســيــرة رائــ ــ ــواحـ ــ الــــنــــادي الـ
عاًما مع ميان. وفــي عــام 1997 حمل شارة 
الكابنت، بعد تقاعد فرانكو باريزي وماورو 
تــاســوتــي. كـــان الــســيــر عــلــى خــطــى مــثــل هــذه 
األيقونات العظيمة سيخيف الكثيرين، لكن 
مالديني أصبح أسطورة النادي في حّد ذاته. 
ــرف الــظــهــيــر األيـــســـر عــلــى حــقــبــة مجيدة  أشــ
ــرى لـــلـــروســـونـــيـــري بـــعـــد الــثــمــانــيــنــيــات،  ــ أخــ

باولو مالديني 
وروي كين من األشهر 

في القائمة

رونالدو ينفجر غضبًا بعد حرمانه من هدف قاتل أمام صربيا
تسبب الهدف امللغي للنجم كريستيانو رونالدو في 
بنتيجة )3- الفوز  يعني  كــان  والــذي  شباك صربيا، 
ثاني جوالت  السبت في  املنتخبني  مــبــاراة  2( خــال 
تــصــفــيــات مــونــديــال 2022 بــقــطــر وانــتــهــت بــتــعــادل 
إيــجــابــي )2-2(، فـــي غــضــب عــــارم لــقــائــد الــبــرتــغــال 
الــذي ألقى شــارة القيادة على األرض. وعندما كانت 
املباراة املقامة على ملعب )النجم األحمر( في بلغراد، 
للتعادل بني  أنفاسها األخيرة والنتيجة تشير  تلفظ 
ليصل  اليسار  مــن  كــرة   »CR7« استقبل  املنتخبني، 
إليها قبل الحارس املخضرم ماركو ديميتروفيتش، 
ــح قــبــل أن  الــكــرة خــط املــرمــى بشكل واضـ وتتخطى 
يتدخل املدافع ستيفان ميتروفيتش ويبعدها. وبينما 
املساعد  الحكم  يتوجه  لم  والقاتل،  الثمني  بالهدف  يحتفل  اإليطالي  يوفنتوس  كان العب 
رونالدو  ليستشيط  الحكم،  وكذلك  الهدف،  احتساب  على  امللعب كإشارة  نحو منتصف 
غضبًا ويعترض بقوة على الحكم املساعد، ليحصل على بطاقة صفراء. ولم يكن بإمكان 
 »VAR« الحكم التحقق من صحة الهدف من عدمها، حيث إن تقنية حكم الفيديو املساعد
ال ُتطَبق في مرحلة التصفيات، ليقرر بعدها إنهاء املباراة بالتعادل، ويقوم »الدون« بإلقاء 
الشارة على األرض تعبيرًا عن غضبه، ويدخل لغرف املابس باستياء شديد. وتتقاسم 
صربيا والبرتغال صدارة املجموعة األولى برصيد 4 نقاط، ثم تأتي لوكسبمورغ بثاثة 

نقاط في املركز الثالث، وخلفهم أذربيجان ثم أيرلندا بدون رصيد.

كرواتيا تستعيد توازنها بهدف في شباك قبرص
بــهــدف دون رد على حساب  بــاهــت  بــفــوز  الــعــالــم منتخب كــرواتــيــا  اكتفى وصــيــف بطل 
ضيفه القبرصي ليصحح مساره في التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، 
ويدين  الكرواتية.  ريجيكا  بمدينة  كيه(  إن  )إتــش  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  فــي  وذلــك 
املنتخب الكرواتي بالفضل في هذا االنتصار الثمني لاعب الوسط الشاب ونجم أتاالنتا 
النجم  رفــاق  وتــذوق   .40 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  باشاليتش صاحب  ماريو  اإليطالي 
لوكا مودريتش طعم االنتصار األول في مسيرتهم نحو املونديال العربي، بعد الخسارة 
املفاجئة في املباراة االفتتاحية أمام سلوفينيا بهدف نظيف. واحتلت كرواتيا املركز الثالث 
»الــدب«  بينما يغرد  أمــام روســيــا )1-2(،  التي سقطت  األهـــداف خلف سلوفينيا،  بــفــارق 

الروسي منفردًا في الصدارة بالعامة الكاملة حتى اآلن )6 نقاط(.

لوكاكو يقود بلجيكا للتعادل أمام التشيك
التشيك بهدف  أمام مضيفه  تعادل منتخب بلجيكا 
ملــثــلــه فــي املـــبـــاراة الــتــي جمعتهما فــي ثــانــي جــوالت 
ملــونــديــال  املــؤهــلــة  بالتصفيات  الــخــامــســة  املــجــمــوعــة 
قطر 2022. وعلى ملعب )إدين أرينا(، تقدم أصحاب 
األرض أوال عن طريق الجناح األيسر لوكاش بروفود 
تمكن مهاجم   )60( الدقيقة  وفي   .)50( الدقيقة  في 
الــضــيــوف ونــجــم إنــتــر مــيــان، رومــيــلــو لــوكــاكــو، من 
إدراك هدف التعادل للشياطني الحمر. وبهذا التعادل، 
استمر وضع املنتخبني في املجموعة كما هو حيث 
يــتــصــدر الــتــشــيــك بــرصــيــد 4 نــقــاط بــالــتــســاوي مع 
بلجيكا الوصيف. وفي املركز الثالث تأتي بياروسيا 
 ،)2-4( إستونيا  على  فــوزهــا  بعد  نــقــاط   3 برصيد 

متذيلة الترتيب بدون نقاط، وفي املركز قبل األخير يأتي منتخب ويلز بدون نقاط أيضًا.

تركيا تواصل االنتصارات بثالثية في النرويج
املؤهلة ملونديال  التصفيات  بداية مشواره في  الواثقة في  واصــل منتخب تركيا خطواته 
2022 بقطر بفوزه الثاني على التوالي وهذه املرة خارج قواعده بثاثية نظيفة في شباك 
النرويج، بينما عَدل منتخب هولندا من مساره بفوزه األول على حساب التفيا بهدفني 
الــســابــعــة. وعــلــى ملعب )ال  الــثــانــيــة باملجموعة  الــجــولــة  دون رد، وذلـــك ضــمــن مــواجــهــات 
روساليدا( بمدينة مالقا اإلسبانية، واصل األتراك عزف نغمة االنتصارات في املجموعة 
ولقنوا منتخب النرويج درسًا كرويًا بثاثة أهداف دون رد. أنهى »أبناء األناضول« املهمة 
»إكلينيكيا« في الشوط األول بهدفني حما توقيع كل من العب الوسط أوزان توفان مكرا 
بعد 4 دقائق من صافرة البداية، واملدافع كاجار سويونكو في الدقيقة 28. وفي الشوط 
الثاني، واصل توفان تقّمص دور البطولة مضيفًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لكتيبة 
املدرب املخضرم شينول جونيش في الدقيقة 59. وانتهت آمال املنتخب النرويجي تماما 
ببطاقة حمراء مباشرة. وبهذه  تورتشتفت  بعد طرد كريستيان  الدقيقة 80  املباراة  في 
الجبل  أمــام  األهــداف  بفارق  التركي صــدارة مجموعته،  املنتخب  اقتنص  الكبيرة  النتيجة 
األسود الذي اكتسح جبل طارق )4-1(، ولكليهما 6 نقاط، بعد الفوز الكبير في االفتتاح 
األسبوع املاضي على هولندا في إسطنبول )4-2(، بينما تكبد رفاق النجم الواعد إيرلينغ 

هاالند خسارتهم األولى ليتجّمد رصيدهم عند 3 نقاط.

أنني  في  مطلقًا  أفكر  لم  للعب.  إلعــادتــي  ميندويل  فرصة 
سأعود مرة أخرى بعد االعتزال لفترة طويلة«. وفي العام 
املاضي، انضم كارول إلى نادي إف سي ميندويل، وهو ناٍد 
تم إنشاؤه للرجال الذين يعانون من مشاكل في الصحة 
العقلية، لزيادة الوعي ومساعدة اآلخرين. وأضاف كارول 
»لــم أتعرض إلصابة طويلة من قبل، لكن في 2006 كنت 
في غرفة مظلمة وشربت بكثرة. اعتقد الجميع أنني كنت 
أسعد رجل في العالم، لكنني أعود إلى املنزل، وأغلق الباب 
وأضرب رأسي بالحائط، وأتناول بعض املشروبات ألحاول 
أثناء  الكحول  بتناول  كـــارول  واستمر  واقــعــي«.  أنسى  أن 
تــواجــده فــي فــرق رينجرز وديــربــي ونـــادي أوديــنــس، لكن 
األمور خرجت عن نطاق السيطرة في األشهر التسعة التي 
الدنماركي.  نــادي، بعد مــغــادرة فريقه  كــان فيها من دون 
وتابع »عندما كان لدي ناٍد، كنت دائما أفكر في أال أشرب 

باليوم الذي يسبق املباراة. كان ذلك غريبًا، عندما توقفت 
عن اللعب، كنت أشرب كّل يوم تقريبًا. كان لدي الكثير من 
الوقت، كنت أشرب بجنون. لو لم أتوقف، ملا كنت هنا اليوم. 

ال أشعر أن جسدي كان سيتحمل ذلك«.
في 11 يونيو/ حزيران 2011، كان كارول يعيش بمفرده، 
منفصًا عن زوجته وطفليه، وحــول هذا قال »نظرت في 
املــرآة وقلت، مــاذا أفعل؟ كنت في شقة بعيدًا عن عائلتي، 
اكتشفت زوجــتــي أنــنــي كــنــت مــدمــن كــحــول. لــقــد دعتني 
للعودة إلى املنزل ومن بعدها سارت األمور جيدًا«. ويأمل 
ــيــة لـــبـــاده، أن يكون  ــارول، الــــذي خـــاض 45 مـــبـــاراة دول ــ كـ
مــســؤواًل عن اإلشـــراف على حــراس مرمى املنتخب األول 
إلبعاد  ولــكــن  خبرته،  لنقل  فقط  ليس  الشمالية،  أليــرلــنــدا 

الاعبني عن األخطاء التي ارتكبها.
)العربي الجديد(

اعتاد روي كارول، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد 
للحراس  أن يعرض  كــورونــا،  أزمــة فيروس  السابق، وقبل 
الواعدين في مدرسته، مقطع الخطأ الشهير الذي وقع به، 
الحمر«  وتسبب في هدف لتوتنهام في شباك »الشياطني 
الرغم من بقاء كــارول على اتصال مع  عــام 2005. وعلى 
الــطــاب عــبــر تطبيق »زوم«، عـــادت أزمـــة كــوفــيــد-19 مــرة 
أخرى لتجبره على ترك وظيفته كمدرب حراس مرمى في 
أكاديمية نوتنغهام فورست، والعودة إلى أيرلندا الشمالية. 
ويعترف كارول بأنه بدأ يعاني من إدمان الكحول في عام 
2006، بعد معاناته من إصابة في الظهر، واستمر األمر، 
أخــرى  مــرة  للعب  الفرصة  ميندويل  فريق  يمنحه  أن  قبل 
فــي ســن 43، بــعــد عــامــني مــن ظــهــوره األخــيــر فــي الـــدوري 
نقلتها  تــصــريــحــات  فــي  وقــــال  لينفيلد.  رفــقــة  األيــرلــنــدي 
صحيفة )ديلي ميل(: »كنت أعاني من اإلدمــان، ثم جاءت 

روي كارول

على هامش الحدث

حارس سابق لنادي 
مانشستر يونايتد 

وعّدة أندية 
أخرى، له قصة 
مثيرة بعيدًا عن 

المالعب

لُقب بكنباور 
بقيصر الكرة 
األلمانية )يان 
)Getty/بيكمان

حاول بعض الالعبين حمل شارة القيادة لكنها في الحقيقة كانت أكبر 
االنهيار  بالنفس كانت تدفعهم نحو  أن تعطيهم ثقة  منهم، وبدل 
سان  باريس  لنادي  كقائد  سيلفا  تياغو  نجح  المثال،  سبيل  على  أحيانًا. 
للبرازيل، فبعد إحدى  الحال لم يكن ذاته يوم كان قائدًا  جيرمان، لكن 
لخسارة  بــالده  منتخب  انقاد  ثم  ومن  الجميع،  أمــام  بكى  المباريات 
تاريخية أمام ألمانيا رغم عدم مشاركته في اللقاء حينها، ليتنازل بعد 

تلك النسخة عن شارة القيادة.

سيلفا فشل مع البرازيل

وجه رياضي

كــبــيــرة، بما  ألــقــاب  حــن حصل على ثمانية 
فــي ذلــك فـــوزان فــي دوري أبــطــال أوروبــــا في 
 »Il Capitano« اشــتــهــر  و2007.   2003 عــامــي 
امللعب،  أرض  على  والرائع  القوي  بحضوره 
ــا فــــي تــنــظــيــم دفــــاعــــات قــويــة  ــًمـ وكــــــان حـــاسـ
الــدولــي مع  الــنــادي واملستوى  على مستوى 
األزوري الذي بلغ معه نهائي مونديال 1994.

أيــنــمــا ذهـــب يــوهــان كــرويــف فــي مــلــعــب كــرة 
الفوز واملجد يتبعانه بشكٍل دائم.  قــدم، كان 
كان الساحر الهولندي قائد أياكس في أوائل 
أخذ  فــي  الفضل  إليه  وُينسب  السبعينيات، 
نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام إلــى قمة كــرة القدم 

األوروبية بذكائه وشخصيته القوية.
فــي أيــاكــس ولــدت كــرة الــقــدم الشاملة اللتان 

يوهان كرويف
جــمــع بــن عــــّدة صــفــات فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
يعتبر واحدًا من أعظم الاعبن واملدربن في 
الــتــاريــخ. يعتبر مفكرًا المــعــا، أســس مدرسة 
كروية فكرية مميزة، واعتمد عليها برشلونة 
في أكثر من مرة لحصد األلقاب، وهذا األمر 

انعكس على مدرسة أياكس.

ساهمتا في جعل كرويف وهولندا من األبرز 
عــلــى الــســاحــة الـــكـــرويـــة. بــاســتــخــدام فلسفة 
 مــركــز، 

ّ
ــل  العـــب يــمــكــن أن يــــؤدي فــي كـ

ّ
ــل أن كـ

الــنــادي طريقه   
ّ

واســتــخــدام االنسيابية، شــق
كـــؤوس أوروبـــيـــة متتالية بــن عامي  إلـــى 3 
1971 و1973. كرويف كان صاحب شخصية 

فّذة، واستثنائيا للغاية حتى اللعب.

األساتذة  لتنس  ميامي  بطولة  من  انسحابها  هاليب  سيمونا  الرومانية  الاعبة  أعلنت 
ذات األلف نقطة وذلك بعد تعرضها إلصابة في الكتف اليمنى. ووصلت الاعبة لبطولة 
ميامي بدون أية مشكات في الكتف اليمنى ولكن خال التدريبات قبل البطولة ظهرت 
»يؤسفني  االجتماعي  التواصل  شبكات  فــي  حساباتها  عبر  هاليب  وقــالــت  اإلصــابــة. 
للغاية االنسحاب من مسابقات الفردي والزوجي ببطولة ميامي، ولكن إصابتي تمنعني 
من اللعب كما كنت أتوقع. حزينة للغاية بسبب استمرار اإلصابة وألنني رغبت في تقديم 

أفضل ما لدي وخوض الكثير من املباريات، ولكن لسوء الحظ ال يمكنني ذلك«.

صورة في خبر

انسحاب هاليب

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة
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أبو صير
قرية األهرامات المنسية

القاهرة ـ محمد كريم

عــــــــاد اســــــــم مـــنـــطـــقـــة أبــــــــو صــيــر 
بــالــجــيــزة إلــــى واجـــهـــة االهــتــمــام 
مـــع دعـــــــواٍت لــنــاشــطــن وأثـــريـــن 
بتكثيف االهتمام باملنطقة األثرية تطويرًا 
معرض يضم  مــع  تزامنًا  وذلــك  وترميمًا. 
بالعاصمة  أبـــو صــيــر  آثـــار  مــن  90 قطعة 
ــه مــعــهــد الــتــشــيــك  ــامــ الــتــشــيــكــيــة بــــــراغ أقــ
بــأعــمــال حفر في  يــقــوم  الـــذي  للمصريات 
املــاضــي،  الــقــرن  أبــو صير منذ ستينيات 
اســتــمــر املــعــرض مــن أغــســطــس/ آب حتى 

فبراير/ شباط املاضي. 
تـــوصـــف أبـــــو صـــيـــر الـــتـــي تــبــعــد حـــوالـــي 
4 كــيــلــومــتــرات عـــن مــنــطــقــة ســـقـــارة بأنها 
ــات املــنــســيــة، وأبــــو صير  ــرامــ مــنــطــقــة األهــ
ــة أخــــرى  ــريــ ــذه تــخــتــلــف عــــن مــنــطــقــة أثــ ــ هـ
يتوقع  بــاإلســكــنــدريــة  االســـم  تحمل نفس 
الــعــلــمــاء أنـــهـــا تـــحـــوي مــقــبــرة كــلــيــوبــاتــرا 
القبطي  االســم  هو  »بوصيري«  السابعة. 
الذي تحرفت عنه الكلمة إلى »أبو صير« 
وتــعــنــي »بــيــت أو مــعــبــد أوزريـــــــس«، وقــد 
 2374-  2513( الخامسة  األســـرة  اتخذتها 

)Getty( من بين المعالم األخرى هناك معبد الشمس في أبو غراب الذي شيده الفرعون ني أوسر رع

C

الــعــتــيــقــة،  مــمــفــيــس  ملـــديـــنـــة  مـــدفـــنـــًا  ق.م( 
اشـــتـــهـــرت املــنــطــقــة بـــكـــمٍّ كــبــيــر ومـــهـــم من 
إلى  إضافة  بها،  اكتشفت  التي  البرديات 
مجموعة من األهرامات التي تعد امتدادًا 
ــقـــارة، إضــافــة إلــى  ألهـــرامـــات الــجــيــزة وسـ
معابد الشمس ومصطبة، ومجموعة آبار 
املتأخر  العصر  إلــى  تــعــود  للدفن  عميقة 
الــعــصــر  أو  و27(   26 ــــرتـــــن  األسـ )عـــصـــر 
الــــصــــاوي والـــعـــصـــر الـــفـــارســـي فـــي الــقــرن 

السابع والسادس قبل امليالد. 

األهرامات المنسية 
تــضــم املــنــطــقــة عــــددًا مــن األهـــرامـــات التي 
ــرة الــخــامــســة؛ من  ــ تــرجــع إلـــى مــلــوك األسـ
بينها ثــالثــة أهـــرامـــات كــبــرى، وهـــي هــرم 
»ساحو رع« الذي يعرف بنقوشه الدقيقة 
ويبلغ ارتفاعه حوالي 48 مترًا وطول ضلع 
الــهــرم تهدمًا  قاعدته 78 مــتــرًا، وقــد تهدم 
التي  بالغًا ولــم يبق من كسوته األصلية 
البيضاء  الجيرية  كانت مــن أحــجــار طــرة 
ــي أوســــر  ــ ــرم »نـ ــ ــا هـ ــ ــقـــطـــع. أمـ إال بـــعـــض الـ
رع« ويبلغ ارتفاعه 52 مترًا، وهو األكمل 
واألكثر حفظًا، وهرم »نفر أير كارع« وهو 

أطــول األهــرامــات ويبلغ ارتفاعه 72 مترًا، 
وطـــول ضــلــع قــاعــدتــه املــربــعــة 105 أمــتــار. 
إضافة إلى مجموعة أصغر من األهرامات 
مثل هرم »نفراف رع« وهرم امللكة »خنت 

كاوس« أم امللكن )الشمال والجنوب(. 

برديات المعبد 
تعود بــرديــات أبــو صير إلــى الــقــرن الـــ 24 
قبل امليالد، وهي أكبر مجموعة البرديات 
ــيـــهـــا فــي  ــلـ ــر عـ ــثــ املــــصــــريــــة املــــكــــتــــشــــفــــة. عــ
مجمعات معابد امللك نفر إر كارع كاكاي 
واملـــلـــك نــفــر إف رع واملــلــكــة خــنــت كـــاوس 
الــثــانــيــة. بـــدايـــة اكــتــشــاف الـــبـــرديـــات كــان 
تنقيب غير  مــن خــالل عمليات  فــي 1893 
بامللك  يتعلق  مضمونها  وكـــان  شــرعــيــة، 
»نفر إر كارع كاكاي«. هناك اهتمام كبير 
مـــن جـــامـــعـــات جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــهــذه 
املنطقة، وتقول بيانات الحكومة املصرية 
ــدأت في  إن بــعــثــة مـــن جــامــعــة تـــشـــارلـــز بـــ
مــن جامعة  بعثة  ثــم   ،1976 منذ  التنقيب 
لــلــبــعــثــتــن  ويــــعــــود  مـــنـــذ 1990،  واســــيــــدا 
الفضل في اكتشاف أكثر من 2000 قطعة 
مــنــفــصــلــة مـــن تــلــك الـــبـــرديـــات الــتــي تمثل 

إنشاء معبد  إداريـــة تفصيلية عن  وثائق 
»نفر إر كا رع« الجنائزي وتشغيله، وهي 
الهيروغليفية  املــصــريــة  باللغة  مكتوبة 

وبعضها كتب بالخطوط الهيراطيقية. 

معالم أخرى
من بن املعالم األخرى هناك معبد الشمس 
فــي أبــو غـــراب الـــذي شــيــده الــفــرعــون »ني 
أوســــر رع«، وقـــد جـــاء وصـــف هـــذا املعبد 
فـــي كــتــاب وصــــف مــصــر لــعــلــمــاء الحملة 
الــفــرنــســيــة، ولكنهم ظــنــوا أنـــه بــقــايــا هــرم 
مهّدم. وقد صوب الفكرة علماء املصريات 
ــان الــذيــن عملوا فــي الــفــتــرة مــن 1898  األملـ

إلى 1901. 
للدفن  آبــار عميقة  أيضًا توجد مجموعة 
ترجع للعصر املتأخر )األسرتن 26 و27( 
أو الــعــصــر الـــصـــاوي والــعــصــر الــفــارســي 
لكبار  و مــقــابــر  ق.م(.  -الـــســـادس  )الــســابــع 
الخامسة( وأهمها  )األســرة  الدولة  رجــال 
»بتاح  والكاهن  والقاضي  الــوزيــر  مقبرة 
شــبــســس« الــشــهــيــر )بـــالـــكـــاتـــب املـــصـــري( 
ــعــــروض بــاملــتــحــف  نــســبــة إلــــى تــمــثــالــه املــ
ـــري. وتــــوجــــد فــــي مـــتـــاحـــف الـــعـــالـــم  ــــصــ املـ
أبــو صير، مثل مقتنيات  آثــار  العديد من 
مقبرة »حريشف حوتب« الذي عاش خالل 
الدولة املصرية الوسطى نحو 2000 سنة 
قــبــل املـــيـــالد، وتـــعـــرض املــــوجــــودات الــتــي 
املصري  باملتحف  مقبرته  في  عثر عليها 
بــجــامــعــة اليــبــزيــغ األملـــانـــيـــة. إضـــافـــة إلــى 
مقتنيات أخرى من أبو صير تحتفظ بها 
وهايدنبيرغ،  وهــانــوفــر،  بــرلــن،  متاحف 

وفرانكفورت.

اشتهرت املنطقة 
بكمٍّ كبير ومهم من 

البرديات التي اكتشفت 
بها، إضافة إلى 

مجموعة من األهرامات 
التي تعد امتدادًا 
ألهرامات الجيزة 

وسقارة

■ ■ ■
تعود برديات أبو 

صير إلى القرن الـ 24 
قبل امليالد، وهي أكبر 

مجموعة البرديات 
املصرية املكتشفة

■ ■ ■
تضم املنطقة عددًا من 
األهرامات التي ترجع 

إلى ملوك األسرة 
الخامسة؛ من بينها 
ثالثة أهرامات كبرى

باختصار

بالتزامن مع معرٍض في براغ يضم 90 قطعة من منطقة أبو صير بالجيزة في مصر، دعا ناشطون وخبراء آثار إلى االهتمام 
بهذه المنطقة أكثر، تطويرًا وترميمًا

هوامش

محمود الرحبي

ــــدرت الــُعــمــانــيــة، جــوخــة الــحــارثــي، أخــيــرا روايــتــهــا  صـ
ٔ
ا

داب، بيروت، 2021(، وهي جديد 
ٓ
»حرير الغزالة« )دار اال

الــكــاتــبــة بــعــد فـــوز سابقتها »ســيــدات الــقــمــر« بــجــأيــزة 
مان بوكر في 2019، وحظيت بترجمة إلى عدة لغات. 
 طريقها 

ّ
ن تشق

ٔ
وعلى غرارها، حاولت »حرير الغزالة« ا

انطالقا من محكياٍت عن سير نساء »قويات« يصارعن 
ــة ذكــــوريــــة. بــــدت نــســاء  ــهـ مــحــيــطــا اجــتــمــاعــيــا ذا واجـ
ويثبنت  الحياة،  يتسّيدن مساحات  مــن  هــن  الــروايــتــن 
القمر«  واستندت »سيدات  في مجرياتها.  حضورهّن 
ضــفــى بــعــدا سحريا 

ٔ
إلـــى غــطــاء ميثولوجي مــّيــزهــا، وا

القرية  مفردات حياة  عواملها، من خــالل سردها  على 
»الحيلة  بهذه  استطاعت،  إذ  العوافي(،  )قرية  املتخيلة 
العمانية  القرى  مختلف محكيات  تضّم  أن  السردية«، 
مثال 

ٔ
واال بالعادات  يتعلق  ما  كل  في  تحديد،  دون  من 

واللباس والتقاليد. اختارت الكاتبة في روايتها الجديدة 
كذلك خلفية قروية متخيلة، وهي »شعرات باط«، ولكْن 
الــذي كانت  الكبير  ذلــك االستناد  ن تمنحها 

ٔ
ا من دون 

عليه »العوافي« في »سيدات القمر«، إذ نراها تتساوى 
ماكن، كصحار والخوير 

ٔ
في مساحة السرد مع بلدان وا

في  أسماء حقيقية  وجــود  من  الرغم  وعلى  وتايالند. 

»ســيــدات الــقــمــر«، وادي عـــدي ومــطــرح ومــســقــط، فــإن 
وتعود  كــبــر، 

ٔ
اال املساحة  خذ 

ٔ
يا ل  املتخيَّ الــقــروي  املكان 

إليه الشخصيات بعد كل رحلة في الواقع وفي الذاكرة.
ــمـــر«، مــيــا الــتــي  ــقـ ــدات الـ ــيــ وكـــمـــا فـــي شــخــصــيــات »ســ
وتسّمي  سرتها، 

ٔ
ا حياة  توجه  ن 

ٔ
ا بقوتها،  استطاعت، 

حداث ذكرى سابقة، 
ٔ
ولــى »لندن« تيمنا با

ٔ
مولودتها اال

عأيلتها  وعــنــاد، حياة  تدير، بصبر  التي   م ساملة 
ٔ
واال

ة من الصحراء 
ٔ
وزوجها الــذي دخل في عالقة مع امــرا

الــتــي كان  الــقــمــر«، والــخــادمــة »ظــريــفــة«  تسمى »نجية 
مثال القديمة، وتفاصيل 

ٔ
لسانها الناطق )الرسمي( لال

أمثال  الــروايــة  )تــتــرّدد على لسانها في  الهامش  حياة 
ر 

ّ
تذك التي  املتوصف«  »قــال  بالزمة  متصّدرة  ُعمانية 

ــــراوي«( .. وبــرعــت »ســيــدات القمر« فــي رسم  »قــال ال بـــ
الــغــزالــة«  »حــريــر  فــي  قابلتها  الــتــي  ظــريــفــة  شخصية 
التي ُعرفت بقفشاتها وذكرياتها  شخصية »مديحة« 
ول سينما 

ٔ
خوها، إلى ابتكار ا

ٔ
الغريبة، حن سعت، هي وا

الكاتبة  الذي قّدمته  الغريب  الحدث  الّصحراء.. هذا  في 
كبر. 

ٔ
ا يلقى تركيزا  ن 

ٔ
ا املعلومة كان ممكنا  في حــدود 

ر هنا كيف فعل الروائي العراقي، فاضل العزاوي، 
ّ
ونتذك

خر 
ٓ
إلى بغداد في روايته الفريدة »ا ول منطاد 

ٔ
بدخول ا

في  )الفضائي(  الحدث  هــذا  استثمر  وكيف  املالئكة«، 
فرد له فصال كامال. 

ٔ
غرابته، وا

الغزالة«، هناك شخصية »حرير«،  روايــة »حرير  وفــي 
الرواية  بـــواب 

ٔ
ا عبر  العشق«،  من  »فصوال  تعيش  التي 

الخاصة،  وبحياتها  بها  تتعلق  عــنــاويــن  حملت  الــتــي 
امللكة وعام  الحياة ومغني  وركــســتــرا وزهــو 

ٔ
اال كحفلة 

فــي عــالقــاٍت بعد  الفيل، وعبر شــخــوٍص تدخل معهم 
ي امللكة 

ّ
انفصالها عن زوجها العازف، كشخصية مغن

والـــذي تعيش معه  الــســويــديــة،  الجنسية  الــعــراقــي، ذي 
افــتــراضــيــة، وشخصية  لــلــقــارئ  تــبــدو  عــالقــة مرتبكة، 
معه عالقة  تعيش  والـــذي  الــشــركــة،  فــي  زميلها  الفيل، 
ورقـــات(.  ربـــع 

ٔ
ا فــي  املتناسق  مباشرة )تصف جسده 

وإذا كانت »حرير« توجه مسار السرد من الداخل، عبر 

الخارج،  توجهه من  »غــزالــة«  فــإن  العشق،  مونولوغات 
ــر، تصف 

ّ
عبر الــوصــف العيني واملــبــاشــر وعــبــر الــتــذك

ووالــدتــهــا  بالعأيلة،  الغامضة  وعــالقــتــه  السفير  بــاهــا 
ٔ
ا

الــعــالج. كما تصف  رض 
ٔ
ا املــريــضــة، وتصف تــايــالنــد، 

بيت طفولتها وفترة حياتها الجامعية.
إلى جانب هذه الشخصيات، تزخر الرواية بشخصياٍت 
ــدت كــثــيــرة، تـــبـــُرق كــالــســهــام فـــي الــصــفــحــات  ــــرى بـ خـ

ٔ
ا

مام 
ٔ
ا بالتالي،  لنقف،  صفحة(.   183( للرواية  املحدودة 

شخصياٌت  بــذلــك  فتمر  ــر، 
ّ
ــتــذك وال للحكي  اســتــســالم 

سية« 
ٓ
ساسية، كشخصيتي »ا

ٔ
ا الرواية،  بدت، في بداية 

ن تتوارى وتختفي، ثم يأتي 
ٔ
ا تلبث  لكنها ال  ووالــدهــا، 

ظهورها خافتا.
ــرار »ســيــدات الــقــمــر«، بــدا  الــزمــن فــي الـــروايـــة، وعــلــى غـ
مفتوحا ومــمــتــّدا، ينتقل بــحــريــة كــامــلــة بـــن  املــاضــي 
البعيد والحاضر. وإن كان الحاضر في »حرير الغزالة« 
 شخوصه عن بعضها 

ٌ
فإنه متقطع، معزولة متسّيدا، 

بعضا. لذلك كان الرجوع إلى تفاصيل املاضي والطفولة 
البئَر التي يمتح منها السرد محكياته الجماعية. وربما 
زمنة هو ما جعل شخصيات 

ٔ
هذا »القفز الحر« بن اال

مام عن القارئ الذي سيبذل 
ٔ
الرواية تتكاثر وتتزاحم ا

حـــداث 
ٔ
ــرهــا، نــاهــيــك عــن ربــطــهــا بـــاال

ّ
مــجــهــودا فــي تــذك

املتقاطعة للشخصيات الرئيسة.

»حرير الغزالة«... جديد جوخة الحارثي

وأخيرًا

إن كان الحاضر في »حرير 
الغزالة« متسيّدًا، فإنه 

متقطع، معزولٌة شخوصه 
عن بعضها بعضًا
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