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كورونا: مليارا جرعة من اللقاحات اسُتهلكت في العالم
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في العدد

ــبـــراء عــلــى أّن الـــلـــقـــاحـــات املـــضـــادة  يـــشـــّدد الـــخـ
من  الحّد  على  القادرة  الوحيدة  هي  لكوفيد-19 
ي فيروس كورونا على الصعيَدين املحلي 

ّ
تفش

عطيت أكثر من 
ُ
والعاملي. وحتى أمس الخميس، أ

املضادة  اللقاحات  مختلف  مــن  جرعة  ملياَري 
العالم، بعد ستة أشهر من بدء  لكوفيد-19 في 
حمالت التحصني الجماعية في ديسمبر/ كانون 
األّول 2020، وفقًا لبيانات وكالة »فرانس برس«. 
ــى فــيــه إجــمــالــي عــدد 

ّ
ــك فـــي وقـــت تــخــط يــأتــي ذلـ

اإلصابات بكوفيد-19 عامليًا 172 مليونًا و500 
أكــثــر مــن 155 مليونًا  بينها  مــن  ألـــف إصـــابـــة، 

ى إجمالي عدد 
ّ
و150 ألف حالة تعاٍف، فيما تخط

ألــف وفــاة، بحسب  الوفيات ثالثة ماليني و700 
بيانات عّداد »وورلد ميترز« أمس الخميس. وقد 
استندت »فرانس برس« في بياناتها إلى تقارير 
الــبــالد املعنية،  صـــادرة عــن جــهــات رسمية فــي 
 عن ملياَرين و109 ماليني 

ّ
موضحة أّن ما ال يقل

هلكت في 215 بلدًا أو 
ُ
و696 ألفًا و22 جرعة است

عطيت بعد 
ُ
منطقة. ُيذكر أّن الجرعة رقم مليار أ

خمسة أشهر من انطالق الحمالت، تحديدًا في 
أّن مضاعفة  املنصرم، علمًا  نيسان  إبريل/   24

 من شهر ونصف الشهر.
ّ

ب أقل
ّ
الجرعات تطل

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ُيـــَعـــّد لـــقـــاح أوكـــســـفـــورد-
الــعــالــم، وقد  فــي  انــتــشــارًا  األكــثــر  أسترازينيكا 
عطي في أكثر من ثالثة أرباع البلدان واألقاليم 

ُ
أ

 من 
ّ

الــتــي تــحــّصــن ســكــانــهــا )170 عــلــى األقــــل
بيونتيك  فــايــزر-  لقاح  يأتي  بعده  أصــل 215(. 
( ولقاح موديرنا 

ّ
)97 دولــة ومنطقة على األقــل

ــقــاح ســيــنــوفــاك )45 على  ( ول
ّ

ــل ــ )46 عــلــى األقـ
 )

ّ
األقـــل على   40( ولــقــاح سبوتنيك-في   )

ّ
األقــــل

.)
ّ

ولقاح جونسون أند جونسون )29 على األقل
من جهة أخرى، أشار عالم الفيروسات البلجيكي 
الطبية  املــعــطــيــات  أّن  ــــى  إل فــــان غــيــشــت  ســتــفــن 

ــني 
َ
تــؤكــد ضـــــرورة حــصــول الـــفـــرد عــلــى جــرعــت

ن من 
ّ
يتمك لكوفيد-19 حتى  املضاد  اللقاح  من 

الخميس،  أمس  وأتــى تصريحه،  بأمان.  التحّرك 
فــي خــضــّم الــنــقــاشــات الـــدائـــرة عــلــى مستويات 
عــّدة حول شــروط السفر اآلمــن لقضاء اإلجــازة 
الــصــيــفــيــة. بــالــنــســبــة إلــيــه، ســـوف تــكــون عملية 
 بلد سوف 

ّ
دة هذا الصيف، إذ إّن كل

ّ
السفر معق

يــفــرض شــروطــه الــخــاصــة عــلــى الــوافــديــن إلــيــه، 
ــدة لــن تكون  وعــّبــر عــن قناعته بـــأّن جــرعــة واحـ

كافية لتأمني الحماية الالزمة لألشخاص.
)العربي الجديد، فرانس برس، آكي(
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تحّول بمسار األغنية الفلسطينية
يأتي نجاح أغنية إن أن وحصولها على أكثر من 8 ماليين مشاهدة في أقل من شهر، 

ليتّوج مسارًا من التغيير على الساحة الغنائية والموسيقية الفلسطينية. ]22ـ23[
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نتنياهو يضغط إلجهاض حكومة لبيد ـ بينت
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سياسة

قراءة أخرى 
للرواية الصهيونية

للحديث تتمة...

السيسي يستأثر بإدارة شؤون القضاة: قرارات جاهزة لتكريس السيطرة

تواجه الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، برئاسة يئير لبيد ونفتالي بينت، معوقات عديدة 
بعد على  توافق  لم  المشاركة فيها  األحزاب  إن  إذ  الكنيست،  تأييد  للحصول على 
برنامجها العام، فيما يعول بنيامين نتنياهو على شق صفوف النواب الداعمين لها

صالح النعامي

لم يكد زعيم املعارضة اإلسرائيلية، 
رئـــيـــس حـــــزب »يـــيـــش عـــتـــيـــد« يــئــيــر 
املاضي،  األربــعــاء  مساء  يعلن،  لبيد 
نجاحه في تشكيل حكومة، باالتفاق مع زعيم 
حتى  بينت،  نفتالي  اليميني  »يمينا«  حــزب 
املنتهية  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  انبرى 
أجــل  مــن  للضغط  نتنياهو  بــنــيــامــن  واليــتــه 
إجــهــاضــهــا، مــســتــبــقــا جــلــســة مــنــح الــثــقــة في 

الكنيست املتوقعة نهاية األسبوع املقبل.
اجتماعا  الخميس،  أمــس  نتنياهو،  وعــقــد 
ــاء األحـــــزاب فـــي مــعــســكــره،  ــ طـــارئـــا مـــع رؤسـ
الــتــداول في محاوالت منع تنصيب  بهدف 
حكومة، يتناوب على رئاستها بينت ولبيد. 
وشارك في االجتماع عدد من قادة »مجلس 
املستوطنات« وأحــزاب »شــاس«، و»يهدوت 
و»الصهيونية  الحريدي،  الديني  هــتــوراة« 
ليفن،  ياريف  الكنيست  ورئيس  الدينية«، 
بحسب ما ذكر موقع »عرب 48«. ولن تعقد 
الحكومة  عــلــى  للموافقة  الكنيست  جلسة 
الـــجـــديـــدة بــأغــلــبــيــة 61 صـــوتـــا ســــوى بعد 
نحو عشرة أيام. وفي األيام األخيرة، ذكرت 
وسائل اإلعالم االسرائيلية أن ليفن، الذي 
ينتمي إلى »الليكود«، قد يميل إلى تأخير 
تنظيم التصويت لبضعة أيام أخــرى، على 
أمل أن تحدث في هذا الوقت انشقاقات في 

املعسكر املناهض لنتنياهو.
ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية »كان« عن 
نتنياهو قوله لقادة »مجلس املستوطنات«: 
يتمكن  لــن  فهو  بينت؟  تهاجمون  ال  ــاذا  »ملـ
مـــن مــســاعــدتــكــم عــنــدمــا يـــكـــون ســـويـــة مع 
لبيد«. وكان نتنياهو كتب، في تغريدة بعد 
إعالن لبيد قدرته على تشكيل الحكومة، أن 
املــوحــدة. وعلى  للقائمة  النقب  بــاع  »بينت 

جــمــيــع أعـــضـــاء الــكــنــيــســت الـــذيـــن انــتــخــبــوا 
ــــوات الـــيـــمـــن أن يــــعــــارضــــوا حــكــومــة  ــــأصـ بـ
ــذه«. ونــشــر نتنياهو  ــ الــيــســار الــخــطــيــرة هـ
 مصورًا قديما لبينت يقول فيه إن 

ً
تسجيال

منصور عباس الذي يتزعم القائمة العربية 
املــوحــدة، والــتــي وقعت على دعــم االئتالف 
السجن«  فــي  قتلة  إرهــابــيــن  »زار  الــجــديــد 

بعد هجوم في 1992 قتل فيه ثالثة جنود.
في  انشقاقات  على حصول  نتنياهو  ويعول 
ــتـــالف الــحــكــومــي الـــهـــش، والـــــذي ال يملك  االئـ
الكنيست. وقــرر نتنياهو  سوى 61 نائبا في 
إلغاء قرار سابق بمنع ظهور أعضاء الكنيست 
عــن »الــلــيــكــود« فــي وســائــل اإلعــــالم، مــا يعني 
دفعهم إلى حملة إعالمية واسعة ضد تشكيل 
لبيد وبينت الحكومة. وأقام يمينيون خيمة 
أوربــاخ،  نير  »يمينا«  النائب عن  قبالة منزل 
أنه يدرس  االئتالف وإعالنه  دعما ملعارضته 
حجب الثقة عن الحكومة. كما نظم »الليكود« 
منزل  أمــام  تظاهرة  الدينية«  و»الصهيونية 
الــقــيــاديــة فــي »يــمــيــنــا« أيــلــيــت شــاكــيــد، تحت 

شعار »عودي إلى بيتك«، أي معسكر اليمن.
ــة إلـــــى مــــحــــاوالت نــتــنــيــاهــو شــق  ــافــ وبــــاإلضــ
الـــتـــحـــالـــف الــــجــــديــــد، فـــــإن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
لبيد  الــتــي تعترض خـــروج حكومة  الــعــوائــق 
 

ّ
الــنــور ومــبــاشــرة مهماتها. ولعل ــــ بينت إلــى 
تــوافــق األحــــزاب املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة على 
الــذي  األبـــرز  الــتــحــدي  الــعــام يمثل  برنامجها 
يعترض طريقها. فبعض األحزاب املهمة التي 
يفترض أن تشارك في الحكومة الجديدة، لم 
تــوقــع بــعــد عــلــى اتــفــاقــات ائــتــالفــيــة مــع لبيد، 
تــتــضــمــن مــطــالــبــهــا عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي 
ــراع مـــع الــشــعــب  ــات الــتــعــاطــي مـــع الــــصــ ــيــ وآلــ
الفلسطيني، والسياسات الخارجية وغيرها.

ــلــــى الــــتــــطــــرف ضــمــن  ــنــــافــــس عــ كــــمــــا يــــــــدور تــ
بــرنــامــج حــكــومــة االئــتــالف الــجــديــد. وكشفت 

اإلذاعــة اإلسرائيلية »كــان«، عن إصــرار حزبي 
جدعون  بزعامة  حــداشــاه«،  و»تكفا  »يمينا« 
ــاق بـــنـــدًا يــنــّص  ــ ــفـ ــ ــر، عـــلـــى تــضــمــن االتـ ــاعــ ســ
ــــوب تــمــريــر قـــانـــون يــضــفــي شــرعــيــة  عــلــى وجـ
ــتـــي دشــنــتــهــا  عـــلـــى الـــنـــقـــاط االســتــيــطــانــيــة الـ
الغربية  الضفة  أرجــاء  املتطرفة في  املنظمات 
ويصّر  اإلسرائيلية.  الحكومات  إذن  دون  من 
الــحــزبــان عــلــى الــســمــاح بــمــواصــلــة الــبــنــاء في 
مستوطنات  وتــدشــن  القائمة،  املستوطنات 

القاهرة ـ العربي الجديد

تمثل القرارات األخيرة الصادرة عن املجلس 
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــات والــ ــهـ ــجـ ــلـ األعـــــلـــــى لـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة رئــ ــرئــــاســ ـــر، بــ ــــي مــــصـ فـ
تاريخ  في  نوعية  نقلة  السيسي،  عبدالفتاح 
الــعــمــل الــقــضــائــي فــي الــبــالد. فللمرة األولـــى 
الــقــضــاة، من  فــي جميع شـــؤون  التحكم  يتم 
تعيينات ورواتــــب ودرجــــات ونـــدب بصورة 
مــركــزيــة، مــن خــالل املجلس األعــلــى الـــذي تم 
استحداثه في التعديالت الدستورية األخيرة 
فكرة  كانت  والـــذي   ،2019 إبريل/نيسان  فــي 
إحيائه قد ظهرت منتصف 2018، بمناسبة 
ــة الــنــظــام ملــشــكــلــة نـــدب الــقــضــاة، الــتــي  ــ دراسـ
فجرت وقتها خالفات بن الهيئات القضائية 
الــرئــاســة  الـــعـــدل. ووجــــدت  املــخــتــلــفــة ووزارة 
ــه يــجــب الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد آراء  وقــتــهــا أنــ
القضاة تجاه امللفات املختلفة التي قد تثير 
أزمــــات بــن الــهــيــئــات وبـــن الـــدولـــة لتسهيل 

على  إصرارهما  يواَجه  أن  ويفترض  جديدة. 
هــــذه الـــبـــنـــود تـــحـــديـــدًا بـــاعـــتـــراض مـــن حــركــة 
»مــيــرتــس« الــتــي تــمــثــل »الـــيـــســـار«، وتــعــارض 

البناء في املستوطنات.
الالفت أيضا أن بينت وساعر، اللذين يدركان 
أن عــمــر الــحــكــومــة الــجــديــدة ســيــكــون قصيرًا، 
مكانتيهما  لــتــعــزيــز  وجــودهــمــا  سيستغالن 
لـــدى قــواعــد الــيــمــن، عــبــر دفـــع هـــذه الحكومة 
إلــــى تــبــنــي ســيــاســات بــالــغــة الــتــطــرف بــشــأن 
الصراع، وضمن ذلك التصعيد ضد غزة، وهو 
ما يفترض أن يكون محرجا للقائمة العربية 
املوحدة بزعامة منصور عباس، الذي سيكون 
الوقت ذاتــه، فإن  ضمن االئــتــالف الحاكم. في 
ــاق الـــعـــام املتعلقة  ــفـ الـــتـــوافـــق عــلــى بــنــود االتـ
بــطــابــع الــعــالقــة بــن الــديــن والـــدولـــة سيكون 
تضّم  الحكومة  أن  اعتبار  على  كبيرًا،  تحديا 
»يمينا« الذي ُيعّد من األحزاب املحسوبة على 
علمانية  وأحزابا  الديني،  الصهيوني  التيار 

مثل »ييش عتيد« و»يسرائيل بيتينو«.
ـــعـــّد الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة االقــتــصــاديــة 

ُ
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الفرقاء  على  يتوجب  التي  العقبات  إحــدى 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــســلــح بــهــامــش 
الــخــالفــات بشأنها.  لــتــجــاوز  مــرونــة كبيرة 

التعامل ومحاصرة مساحات املعارضة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــدســـتـــور يــنــص على 
أن املـــجـــلـــس األعــــلــــى يـــضـــم جــمــيــع الــجــهــات 
في  عليها  املــنــصــوص  القضائية  والــهــيــئــات 
الدستور، فقد تم استثناء القضاء العسكري 
من حضور اجتماع أمس األول مع السيسي، 
ــاء الــهــيــئــات إلــيــه  ــ الــــذي دعـــت الــرئــاســة رؤسـ
ــد أن  ــؤكـ ــا يـ ــقـــط، مــ ــوم االجـــتـــمـــاع فـ ــ ــاح يـ ــبـ صـ
قــرارات  كــان شكليا فقط العتماد  حضورهم 
ــّدة ســلــفــا، ومـــقـــصـــود تــمــريــرهــا فـــي هــذا  ــعـ مـ
القضائي  الــعــام  تــحــديــدًا، قبل نهاية  الــوقــت 

الحالي بنهاية يونيو/حزيران الحالي.
ــعـــربـــي  »الـ ـــ وقـــــــال مــــصــــدر بــــــــــوزارة الـــــعـــــدل، لـ
الجديد«، إن استبعاد القضاء العسكري من 
الــقــرارات  أن  أولهما  كــان لسببن،  االجــتــمــاع 
املــتــخــذة جــمــيــعــهــا ال عــالقــة لــهــا بـــه، فــهــو ال 
الهيئات في مسألة طريقة  يشترك مع باقي 
فــي  أو  الـــوظـــيـــفـــيـــة،  املـــــســـــاواة  أو  الـــتـــعـــيـــن، 
الدرجات، وكذلك في مسألة الندب، وبالتالي 
كان حضوره واستثناؤه في الوقت نفسه من 
القضاة  انتقادات بن  الــقــرارات سيثير  هــذه 
الثاني فيتمثل  أما السبب  وتساؤالت عامة. 
فــي مــســألــة تعين اإلنــــاث تــحــديــدًا. فــرغــم أن 
املــــادة 11 مــن الــدســتــور تــنــص صــراحــة على 
تــعــيــن اإلنــــاث فــي الــقــضــاء بــشــكــل عــــام، وأن 
ــن هـــذا  الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري أصـــبـــح فـــرعـــا مــ
القضاء، فإنه سيكون حاليا الجهة الوحيدة 
ــة طــبــيــعــتــه  ــعــ ــذريــ ــّن اإلنـــــــــاث بــ ــ ــعـ ــ ـ
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وقالت  حــســاســة«.  »مسألة  وهــي  العسكرية، 
القضاء  أعــضــاء مجلس  بــعــض  إن  املـــصـــادر 
ــذه الــقــضــيــة فــــي اجــتــمــاع  ــ ــلــــى أثــــــــاروا هـ األعــ
سابق مــع وزيــر الــعــدل عمر مـــروان فــي إطــار 
مماطلتهم في قبول تعين اإلنــاث بالنيابة، 
القضاء  استبعاد  السيسي  ارتــأى  وبالتالي 
العسكري من الجلسة تماما، لتكريس وضعه 
ــتـــور واملـــجـــلـــس األعـــلـــى،  املــمــيــز داخـــــل الـــدسـ

فعلى سبيل املثال، أفيغدور ليبرمان، الذي 
سيتولى منصب وزير املالية في الحكومة 
الـــجـــديـــدة، يــصــّر عــلــى تــضــمــن بــرنــامــجــهــا 
دأبت  تمّس بمخصصات وموازنات  بنودًا 
للتيار  منحها  عــلــى  املتعاقبة  الــحــكــومــات 
الحكومة  في  املمثل  الحريدي، غير  الديني 
الحالية. وستواَجه محاوالت ليبرمان هذه 
بــمــعــارضــة بينت وســاعــر، الــلــذيــن يــدركــان 
الــحــكــومــة، سيكون من  أنــه بعد تفكك هــذه 
الصعب جدًا تشكيل حكومة بدون مشاركة 
ــزاب الــحــريــديــة، وهــــذا مــا سيدفعهما  ــ األحـ
في  الــحــريــديــم  مصالح  تمثيل  على  للعمل 

الحكومة.
وإذا تــم تــجــاوز الــخــالفــات املــتــوقــعــة بشأن 
الــبــرنــامــج الـــعـــام لــلــحــكــومــة، فــــإن املعضلة 
األخطر التي ستواجه الحكومة تتمثل في 
حصولها على دعم الكنيست عند التصويت 
مــن خــطــورة هذا  يفاقم  ومــا  بالثقة عليها. 
الحكومة تحظى  هــذه  أن  الــتــحــدي، حقيقة 
أنه  يعني  مما  فقط،  نائبا   61 بدعم  حاليا 
فــي حــال فقدت دعــم أحــد الــنــواب، فإنها لن 
تــحــصــل عــلــى الــثــقــة وســتــســقــط. ومـــا يــزيــد 
من فرص فشل الحكومة في الحصول على 

والقضاء،  الجيش  امتيازات  فهو يجمع بن 
ويحظى بتمييز وظيفي في آن.

ولكي يكون هذا االستبعاد منطقيا، أخطرت 
وزارة العدل جميع الهيئات بأنه نظرًا لعدم 
القانون املنظم لعمل املجلس األعلى  صدور 
ــار بــشــأنــه  ــــذي ثــ حــتــى اآلن، بــعــد الـــخـــالف الـ
لــعــمــل  املـــنـــظـــم  الــــقــــانــــون  فـــــإن  صـــيـــف 2019، 
الصادر  القضائية  للهيئات  األعلى  املجلس 
عــام 1988 سيتم تطبيقه، وهــو بالطبع كان 
يخلو من أي ذكر للقضاء العسكري الذي كان 
وقتها ال يعدو كونه فرعا داخليا من الجيش، 
ولــيــســت لـــه صــفــة قــضــائــيــة كــامــلــة بــمــوجــب 
دستور 1971. علما بأن هذا التفسير يعتبر 

مناقضا للنص الدستوري الحالي.
التوجيهات  اإلنـــاث، فرغم  أمــا مسألة تعين 
ــادرة مــــن الــســيــســي بـــهـــا فــي  ــ ــــصـ الـــســـابـــقـــة الـ
مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، فــــإن مــجــلــس الـــدولـــة 
وحــــــــده هـــــو مـــــن اتــــخــــذ خـــــطـــــوات تــنــفــيــذيــة 
بشأنها، بفتح باب التقدم للسيدات عضوات 
الحاليات  الــدولــة  وقــضــايــا  اإلداريــــة  النيابة 
للتعين فــي درجــتــن فقط مــن املجلس، لكن 
النيابة العامة لم تعلن شروط التعين فيها 
ولـــم تــفــتــح الـــبـــاب لـــذلـــك. ولـــهـــذا الــســبــب كــان 
اجتماع، أمس األول، مهما، ألنه وضع سقفا 
قبل  التعين  إجـــراءات  بإنهاء  يلزمها  زمنيا 
يعني  بما  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  أول 
ــــوب مـــســـارعـــة مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـــلـــى  وجــ
الــتــقــدم لتعين دفــعــة خــاصــة من  لفتح بـــاب 
اإلنــاث، وهو أمر كان املجلس ينوي تأجيله 
لحن تعين الدفعة املقبلة من الذكور أيضا. 
ــادر فــــإن الــســيــنــاريــو األقــــرب  وبــحــســب املـــصـ
للتنفيذ، في ظل ضيق الوقت وعدم جاهزية 
مقار النيابة العامة واستراحاتها في العديد 
من املحافظات لسكن اإلنــاث، هو فتح الباب 
لــتــعــيــن عـــدد مـــحـــدود مـــن عـــضـــوات الــنــيــابــة 
اإلداريـــــــة وقــضــايــا الـــدولـــة أيـــضـــا، ثـــم وضــع 

قناة  أن  حقيقة  النهاية،  فــي  الكنيست  ثقة 
ــاء، أن النائب  ــعـ ــان« كــشــفــت، مــســاء األربـ »كــ
عن »يمينا« نير أوربــاخ، يدرس التصويت 
الهائلة  إثــر الضغوط  ضد الحكومة، وذلــك 
الــتــي تــمــارســهــا عــلــيــه املــرجــعــيــات الدينية 
ــان أوربـــــاخ رفــــض، األربـــعـــاء  الــيــهــوديــة. وكــ
ــاق توقيعه عــلــى الئــحــة تضم  املــاضــي، إرفــ
واملطالبة  املتبلور،  االئــتــالف  نــواب  تواقيع 
انتخاب  فيها  يتم  للكنيست  جلسة  بعقد 
رئيس جديد للبرملان خلفا لليكودي ياريف 
ليفن، على اعتبار أن األحزاب املشاركة في 
الحكومة الجديدة تخشى أن يماطل ليفن 

في عقد جلسة لطرح الثقة عليها.
كما أن نتنياهو يمكن أن يلجأ إلى تسخن 
إحدى ساحات املواجهة بغية فرض أجندة 
أمــنــيــة عــلــى الـــجـــدل الـــعـــام الـــداخـــلـــي تتيح 
 »12« قـــنـــاة  نــقــلــت  وقـــــد  األوراق.  خـــلـــط  ــه  لــ
اإلســرائــيــلــيــة عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي تل 
على  نتنياهو  يقدم  أن  مــن  مخاوفها  أبيب 
عن   »12« القناة  ونقلت  الخطوة.  هــذه  مثل 
مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه في الفترة 
األمــن  جهاز  فــي  سيهتمون  املقبلة  القريبة 

»بأال يسخن نتنياهو، أي جبهة اآلن«.

ضوابط لذلك في السنوات املقبلة. وأوضحت 
املصادر أن القرار الخاص بمساواة الدرجات 
أثــار  القضائية  للهيئات  واملــالــيــة  الوظيفية 
في الساعات القليلة التالية لالجتماع جداًل 
واســـعـــا، ألنـــه اســتــبــعــد املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
العليا مــن مضمار املــســاواة، على الــرغــم من 
أن مــعــظــم الـــخـــالفـــات الـــســـابـــقـــة والــــدعــــاوى 
ــاة لـــزيـــادة  ــقـــضـ ــن الـ الـــقـــضـــائـــيـــة املــــرفــــوعــــة مــ
رواتبهم كانت بخصوص املساواة مع قضاة 
األمــر بأن  الدستورية. وفسرت املصادر هــذا 
القرار مقدمة ألن يعمل املجلس األعلى، بعد 
رغبة  تحقيق  فــي  بــقــانــون،  رســمــيــا  تنظيمه 
املخصصة  املــيــزانــيــات  فــي خــفــض  السيسي 
للهيئات القضائية -ومجلس الدولة تحديدًا- 

حيث سيتم إسناد عملية توزيع املخصصات 
األعــلــى، بناء  املجلس  إلــى  لكل هيئة  املــالــيــة 
على الترقيات التي يحدد هو شروطها، مع 
حرمان كل هيئة من رفاهية توزيع فوائض 
امليزانيات على أعضائها في صورة مكافآت 
أو بدالت، كما كان يحدث في السنوات الست 
الــســابــقــة عــلــى الــتــعــديــل الــدســتــوري األخــيــر. 
وربـــطـــت املـــصـــادر بـــن هـــذه املــســألــة وتــكــرار 
الــتــأكــيــد عــلــى حــظــر نـــدب الــقــضــاة ألكــثــر من 
جــهــة حــكــومــيــة واحـــــــدة، حــيــث إن الــقــانــون 
املــنــظــم لــلــمــجــلــس األعـــلـــى ســيــتــضــمــن نصا 
الخاصة  الــقــواعــد  مــن سلطته وضـــع  يجعل 
ولــن تعود كل  الهيئات،  بالندب على جميع 
مع  هـــذه،  أعضائها  بــشــؤون  مختصة  هيئة 

إلغاء كل املسميات واألوصــاف األخرى التي 
كانت تسمح بالتحايل على قرار حظر الندب 
ألكــثــر مــن جــهــة، مثل املــهــام القومية واملــهــام 

الخاصة والندب الجزئي.
ــان عــــدد مـــن الــقــضــاة املــنــتــدبــن فـــي عــدة  ــ وكـ
ــام ونـــصـــف الــعــام  جـــهـــات قـــد ســـعـــوا، مــنــذ عــ
املنتدبن  الحكومية  الــجــهــات  لـــدى  تــقــريــبــا، 
فيها من وزارات ومصالح وشركات قابضة 
الدولة  مجلس  إدارة  على  للضغط  وتــابــعــة، 
لــلــتــراجــع عــن قــرارهــا بتوحيد جــهــة الــنــدب، 
في  قانوني  كمستشار  القاضي  عمل  ومنع 
أكـــثـــر مـــن جــهــة واحــــــدة، أو إرجـــــاء تطبيقه. 
ــوزراء لــرئــيــس الحكومة  ــ كــمــا أبـــدى بــعــض الـ
مــن حرمانهم  تــضــررهــم  مــدبــولــي  مصطفى 
تخيير  أو  القضاة كمستشارين،  انتداب  من 
واحـــدة،  نـــدب  جــهــة  فــي  للبقاء  مستشاريهم 
بــنــاء عــلــى قـــرار رئــيــس مجلس الــدولــة الــذي 
لكن  السيسي،  دائـــرة  لتعليمات  وفــقــا  صــدر 

رئيس الحكومة رفض التدخل في القضية.
الندب  إلــغــاء  الــدســتــور الحالي على  ويــنــص 
تــمــامــا خــــالل خــمــس ســـنـــوات مـــن تــطــبــيــقــه، 
أي كـــان يــجــدر إلـــغـــاؤه مــنــذ عــامــن ونــصــف 
للمستشارين  الــحــكــومــة  لــكــن حــاجــة  الـــعـــام. 
القضائية  الهيئات  أعــضــاء  مــن  القانونين 
عــطــلــت تــنــفــيــذ الـــنـــص الــــدســــتــــوري. بــيــنــمــا 
بمنعهم  عليهم  بالتضييق  السيسي  اكتفى 
من الندب ألكثر من جهتن، ثم لجهة واحدة 
فقط، ثم بتوحيد جهة صرف املستحقات، ثم 
تطبيق ضريبة الدخل على القضاة بصورة 
صارمة من خريف 2019 للمرة األولــى، بعد 
فــشــل مــحــاوالت رؤســــاء الــهــيــئــات القضائية 
التوصل لحل وسط مع وزارة املالية، إلعادة 
احـــتـــســـاب الــضــريــبــة، وتــخــفــيــض الــشــريــحــة 
الخاصة بالقضاة واستبعاد بعض البدالت 
الـــذي تحتسب الضريبة  الــراتــب  مــن صــافــي 

على أساسه.

)Getty( نتنياهو: يتعين معارضة حكومة اليسار الخطرة

يرغب السيسي بخفض الميزانيات المخصصة للهيئات القضائية )خالد دسوقي/فرانس برس(

ناصر السهلي

في »علم السياسة املقارن« يذهب 
جيل من السياسة والصحافة 

الشاب في الغرب إلى منهج مقاربات 
متمردة على إرث قراءة االحتالل 

الصهيوني كمقدس ال ُيمس، 
تأسيسًا على مصطلح غربي 

مخترع حول نظرية »هوية التراث 
الثقافي اليهودي-املسيحي«.

املقارنات الجارية تقوم على منهجية 
 

ّ
يفرضها الواقع الفلسطيني، في ظل
نظام »أبرتهايد« صهيوني. وفيها 

ستدعى تجارب أنظمة استعمارية 
ُ
ت

وفصل عنصري، وتطرح فرضيات 
تقلب املشهد، وهو ما يفرض 

على سبيل املثال أن تذهب أيرلندا 
وغيرها إلى تبني وصف وتعريف 

منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
لدولة االحتالل قبل أسابيع، عندما 

اتهمتها بارتكاب جرائم فصل 
عنصري.

ليس غريبًا اليوم، في املجتمع 
األكاديمي األوروبي الشمالي، 

ر للعقيدة 
ّ
استحضار اسم املنظ

الدموية والتفوق الصهيوني 
بالقبضة الحديدية )1923( زئيف 
جيبوتنكسي، فيما بعض العرب 

يهرب من توابع هزيمة يونيو/
حزيران 1967. األمر ببساطة أننا 

أمام قراءة أخرى للرواية الصهيونية، 
التي ثار عليها الفلسطينيون مبكرًا 

عام 1936، وقبل سنوات من بناء 
الصهيونية على ما ُسمي »تأنيب 
ضمير الغرب بعد النازية«، لتبرير 

دمويتها بحق أصحاب األرض.
فقبول العرب الضمني بأوهام 

تحقيق »سالم«، بشطب مساواة 
األمم املتحدة الصهيونية 

بالعنصرية، يضعنا أمام لوحة 
متناقضة في 2021؛ قوى وشعوب 

أوروبية، وبني جيل الشباب 
األميركي، تقرأ بجالء »األبرتهايد« 

الصهيوني، فيما رهط عربي غارق، 
برعاية رسمية، في قواميس سوقية 

متخلفة ملهاجمة الفلسطينيني، 
وباالنسياق خلف رواية كيان يقوم 

على تأسيس التطرف، وأخطره 
الديني-التلمودي.

بالتأكيد، ليس مشهدًا سارًا رؤية 
»سفير« عربي جاثيًا على ركبتيه 

عند حاخام التطرف شالوم كوهني 
)زعيم حزب شاس( في القدس 

املحتلة بحجة تلقي »بركات 
يهودية«. في املقارنة ذاتها، يصعب 

في الدبلوماسية الدولية تمرير 
مباركة شيخ أو قسيس عربيني 

لسفير أوروبي. بل لو أنه جثا أمام 
شيخ في الرياض، فلن يمّر ذلك من 
دون أن تحدث ثورة عليه في بالده.

في االتجاه ذاته، يبدو أّن البعض 
ُمصّر على الوقوع مجددًا في فخ 

تبديل القبعات الصهيونية، املستمر 
منذ توعد إسحاق شامير بتعجيز 
العرب لسنوات بعد مؤتمر مدريد 

.1991

فرض الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي 
السيطرة على كافة 

شؤون القضاة من خالل 
القرارات األخيرة الصادرة 

عن المجلس األعلى 
للجهات والهيئات 

القضائية، في وقت تم 
اإلبقاء على وضعية 

مميزة للقضاء العسكري

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )الصورة(، مع نظيره البنيني 
التعاون في  الخميس، تعزيز  باتريس تالون، في اتصال هاتفي أمس 
للرئاسة  بيان  ووفق  البحرية.  والقرصنة  اإلرهــاب  مكافحة  مجالي 
االتــصــال  تخلل  فــإنــه  المصرية 
على  مصر  »حــرص  على  تأكيد 
تعزيز التعاون بين البلدين، ال سيما 
اإلرهـــاب،  مكافحة  مجال  فــي 
ــة الــبــحــريــة  ــن ــرص ــق وأعـــمـــال ال
كما  أفريقيا«.  ــرب  غ بمنطقة 
تطرقت المباحثات إلى »تطورات 
ذات  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 

االهتمام المشترك«.

مباحثات بشأن القرصنة و»اإلرهاب«
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أكدت حركة »حماس«، أمس الخميس، 
أنـــهـــا تــمــتــلــك كـــل الـــخـــيـــارات، فـــي حــال 
قّرر االحتالل اإلسرائيلي عدم االلتزام 
بــوقــف الــنــار، واســتــعــادة عــدوانــه على 
ــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر، مــــجــــددة رفــضــهــا  الـ
الربط بن ملف إعمار القطاع وقضية 
تــبــادل األســــرى. وفـــي وقـــت تلملم فيه 
ــزال  غـــــزة آثــــــار الـــــعـــــدوان األخــــيــــر، ال يــ
النار بن جيش االحتالل  اتفاق وقــف 
وفصائل املقاومة الفلسطينية، والذي 
دخــل حــّيــز التنفيذ فــي 21 مــايــو/أيــار 
املـــاضـــي، بــعــد 11 يــومــا مـــن الـــعـــدوان، 
باسم  املــتــحــدث  ــا، بحسب تشديد 

ّ
هــش

الــحــركــة، ســامــي أبـــو زهــــري. وقـــال أبــو 
زهري في حديث لوكالة األنباء التركية 
»األنــــاضــــول«، خـــالل زيـــارتـــه لــتــونــس، 
إن صمود االتــفــاق »مــرهــون بالسلوك 
اإلسرائيلي على األرض«، مؤكدًا التزام 
أبيب.  تل  احترمته  به طاملا  »حماس« 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الـــخـــيـــارات األخـــرى 
لفصائل املقاومة، فأكد املتحدث باسم 
الــحــركــة، أنـــه مـــن الــطــبــيــعــي أن تــذهــب 
ــــدوان جـــديـــد. وفـــي هــذا  ملــواجــهــة أي عـ
الصدد، قال أبو زهري إن لدى الحركة 
»كــامــل الـــخـــيـــارات، وســالحــهــا بــيــدهــا، 
ــا فـــي ضــوء  ــرارهــ ـــحـــدد مــوقــفــهــا وقــ

ُ
وت

السلوك اإلسرائيلي«. ولفت إلى أن ما 
تم هو »اتفاق لوقف متبادل ومتزامن 
إلطــــالق الـــنـــار ولــيــس هـــدنـــة«، واصــفــا 
الدموية  الطبيعة  بفعل  »الهش  بـ إيــاه 

واإلجرامية لالحتالل«.
ــبـــاب الــتــي  ــر أبـــو زهــــري بـــأن األسـ ــ وذّكـ
تــزال  ال  الفلسطينين  غــضــب  أّجــجــت 
مــوجــودة، منبها إلــى أن االحــتــالل »ال 
اجتياحات  االتــفــاقــات، وهــنــاك  يحترم 
ــفـــة،  ــدن الـــضـ ــ ــ واقــــتــــحــــامــــات يــــومــــيــــة ملـ
واستمرار تهديد أهالي مدينة القدس 

بالتهجير«. 
وتعقيبا على الحراك اإلقليمي لتثبيت 
وقف النار، اعتبر أبو زهــري أن زيارة 
مــديــر االســتــخــبــارات املــصــريــة عباس 
ــنـــن املــــاضــــي، تــأتــي  ــزة، اإلثـ ــغـ ــل، لـ ــامـ كـ
فـــي ســيــاق حـــرص الــقــاهــرة عــلــى دعــم 
املـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي عــقــب الــــعــــدوان، 
معتبرًا أنه »سيكون للزيارة ما بعدها 

فــي تــطــويــر الــعــالقــات«. وعـــن محاولة 
إسرائيل ربط إعادة إعمار غزة بقضية 
التبادل، قال أبو زهري إن »ملف إعادة 
ــدوان،  ــ ــعـ ــ ــار مـــرتـــبـــط بـــنـــتـــائـــج الـ ــ ــمـ ــ اإلعـ
ــبــــادل فـــلـــهـــا ســـيـــاقـــات  ــتــ أمـــــا صـــفـــقـــة الــ
وأثــمــان متعلقة بــاإلفــراج عــن األســرى 
الحركة  أن  إلــى  ولفت  الفلسطينين«. 
تــشــتــرط قــبــل الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات 
جـــديـــدة، إفــــراج االحـــتـــالل عــن األســـرى 
الـــذيـــن أعـــــاد اعــتــقــالــهــم عــقــب اإلفـــــراج 
ر من »أي تباطؤ 
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أو تأخير في إعــادة اإلعــمــار«، مضيفا 
إعــادة  تضمن  التي  الخيارات  »نمتلك 
اإلعــمــار«. ورحــب بــدور مصر في ذلك، 
وامــتــالكــهــا »الــخــبــرة والــكــفــاءة«. وأكــد 
أبو زهري عزم رئيس املكتب السياسي 
ــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، زيــــارة  »حـ ـــ لـ

القاهرة قريبا لبحث امللف. 
ــمـــحـــت الـــســـلـــطـــات  ــاق، سـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
املصرية، أمــس، بإدخال 35 آلية ثقيلة 
ومعدات إلى غزة إلزالة أنقاض وركام 
الـــــعـــــدوان. وأوضـــــــح مـــصـــدر حــكــومــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي مــنــفــذ رفــــح، لـــ
أن املـــعـــدات تــتــبــع لــلــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
املــصــريــة، مشيرًا  الــقــوات املسلحة  فــي 
إلى أن قــرار إدخالها جاء بتوجيه من 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.

أن  يفترض  اإلسرائيلي،  الجانب  وفــي 
تــشــكــل الــتــهــدئــة فــي غـــزة مــحــور بحث 
خالل لقاءات وزير الحرب اإلسرائيلي 
بـــنـــي غـــانـــتـــس فــــي واشـــنـــطـــن، والـــــذي 
الخميس،   - األربــعــاء  ليل  إليها  توجه 
ــاء وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع  ــقـ ــلـ لـ
األمــيــركــيــن أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ولــويــد 
ــقـــومـــي  أوســــــــن ومــــســــتــــشــــار األمــــــــن الـ
إعــالم االحتالل  جــاك سوليفان. وذكــر 
أن غــانــتــس ســيــنــاقــش خــــالل الـــزيـــارة 
ــبـــل الـــتـــوصـــل  ــايـــا عـــــــدة، مـــنـــهـــا سـ قـــضـ
الفصائل  مــع  املــدى  إلــى تهدئة بعيدة 
األســرى.  غــزة، وملف  في  الفلسطينية 
ولفت إلى أنه سيطلب من األميركين 
ــــالل  ــتـ ــ اإلســــــــــــراع بــــتــــزويــــد دولـــــــــة االحـ
بمساعدات أمنية، لسد العجز الناجم 

عن استخدامها خالل العدوان.
الفلسطيني  الغضب  يرتفع  ذلــك،  إلــى 
مـــن الــتــصــريــحــات األمـــمـــيـــة املــنــحــازة 
إلسرائيل. وفــي هــذا الصدد، استدعى 
ــة األمـــــم املـــتـــحـــدة إلغــاثــة  ــالـ ــرو وكـ ــديـ مـ
وتـــشـــغـــيـــل الــــالجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، أول  »أونــــــــــروا« فــــي الــ
مــن أمــــس، مــديــر عــمــلــيــات الــوكــالــة في 
الــقــطــاع مــاتــيــاس شــمــالــي، لــلــتــشــاور، 
بـــعـــدمـــا أغـــضـــبـــت تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
أكـــدوا  الــذيــن  الفلسطينين،  الـــعـــدوان 
أنها منحازة إلسرائيل. وكــان شمالي 
قـــد اعــتــبــر فـــي حــديــث لــقــنــاة »إن 12« 
ــايـــو املـــاضـــي،  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي 22 مـ
إنـــه ال يــجــادل فــي تــأكــيــد إســرائــيــل أن 
ــقـــة«.  ــيـ ــانـــت »دقـ ضـــربـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة كـ
وأول مــن أمـــس، أعــلــن املــتــحــدث باسم 
القدس سامي مشعشع،  »أونـــروا« في 
استدعاء شمالي، فيما أوضح مسؤول 
لــيــنــي ستينيث،  أن  »رويـــتـــرز«،  لــــ آخـــر 
لــلــوكــالــة، فيليب  الــعــام  نائبة املــفــوض 
الزاريني، ستتولى مؤقتا قيادة فريق 

غزة.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

جددت حركة 
»حماس« رفض ربط 

ملف إعادة إعمار 
غزة بقضية تبادل 

األسرى مع االحتالل، 
مؤكدة امتالكها 

كل الخيارات لمختلف 
السيناريوهات

أبو زهري: صفقة 
التبادل لها سياقات 

وأثمان محددة

  شرق
      غرب
شرطة االحتالل تعلن 

اعتقال  2142 من 
فلسطينيي الداخل

اإلسرائيلي،  االحــتــالل  شرطة  قالت 
 2142 اعتقلت  إنها  الخميس،  أمس 
ــقـــاالت  ــتـ ــــالل حــمــلــة االعـ ــنـــا خـ مـــواطـ
املواطنن  أوســاط  في  نفذتها  التي 
ــنـــي، بــعــد  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــي الــــــداخــــــل الـ
ــات عـــلـــى االعــــــتــــــداءات  ــاجــ ــجــ ــتــ االحــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة 
والعدوان على قطاع غزة. وأضافت 
الــشــرطــة فــي تــصــريــح مــكــتــوب أنها 
قـــدمـــت لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــد 285 من 
شخصا   614 أن  وذكـــرت  املعتقلن. 
فيما  الــقــضــبــان«،  وراء  يـــزالـــون  »ال 

أفرجت عن بقية املعتقلن.
)األناضول(

إيهودا غليك يقود 
اقتحام األقصى 

ــن 140 مــســتــوطــنــا  أكـــثـــر مــ اقـــتـــحـــم 
يــتــقــدمــهــم املــتــطــرف إيـــهـــودا غليك، 
أمـــس الــخــمــيــس، املــســجــد األقــصــى، 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
ــان اقـــتـــحـــم مــئــات  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي. وكــ
األربــعــاء وفجر  املستوطنن، مساء 
أمس مقامات إسالمية في بلدة كفل 
حارس شمال سلفيت شمال الضفة 
ــلـــى صـــعـــيـــد مــنــفــصــل،  الـــغـــربـــيـــة. عـ
أصيب ثالثة فلسطينين برصاص 
قوات االحتالل اإلسرائيلي املطاطي 
وشــــــــاب آخــــــر بــــالــــرصــــاص الـــحـــي، 
خالل مواجهات اندلعت فجر أمس 
الفارعة جنوب  اقتحام مخيم  عقب 

طوباس شمال شرقي الضفة.
)العربي الجديد(

رئيس الوزراء الفرنسي 
يزور تونس لتعزيز 

العالقات

وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان 
كاستيكس )الصورة(، ليل األربعاء 
الخميس، إلى تونس على رأس وفد 
حكومي، في زيارة لتعزيز العالقات 
ــة فـــــي شـــمـــال  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ مـــــع الــــــدولــــــة الـ
أفــريــقــيــا والـــتـــي تــعــانــي مـــن أزمــــات 
ــال كــاســتــيــكــس الــــذي  ــ ــددة. وقــ ــعـ ــتـ مـ
التونسي  نظيره  إلــى جانب  حضر 
االقتصادي  اللقاء  املشيشي  هشام 
حول الرقمنة في العاصمة تونس، 
كـــانـــت  »إذا  أمــــــــس:  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن 
فستكون  صعوبات،  تواجه  تونس 
الشريك  فرنسا،  على  عواقب  لألمر 
والـــصـــديـــق«، وســــط تــشــديــده على 

أهمية تعزيز العالقات.
)فرانس برس(

فرنسا: محاكمة 13 
بتهمة تهديد مراهقة 

انتقدت اإلسالم
ـــدم 13 شخصا تــتــراوح أعــمــارهــم 

ُ
ق

لــلــمــحــاكــمــة في  بـــن 18 و35 عـــامـــا، 
ــيـــس، بــتــهــمــة  ــمـ ــــس الـــخـ بــــاريــــس أمــ
الـــتـــنـــمـــر اإللــــكــــتــــرونــــي، والـــتـــهـــديـــد 
عــــامــــا(   18( مــــراهــــقــــة  فــــتــــاة  ــتـــل  ــقـ بـ
نشرت تعليقات العام املاضي على 
اإلنترنت تنتقد فيها اإلسالم. وهذه 
الـــقـــضـــيـــة هــــي األولــــــــى مــــن نــوعــهــا 
بموجب صالحية قضائية جديدة، 
وضعتها فرنسا هذا العام، ملالحقة 

الجرائم عبر اإلنترنت.
)أسوشييتد برس(

مالي: غويتا يستقبل 
متمردين سابقين

الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس االنـــتـــقـــالـــي ملــالــي 
الــــــكــــــولــــــونــــــيــــــل أســــــيــــــمــــــي غــــويــــتــــا 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
أزواد  حــركــات  تنسيقية  األربـــعـــاء، 
)تحالف مكّون من جماعات مسلحة 
ســابــقــة( املــوقــعــة عــلــى اتــفــاق ســالم 
في العام 2015. وعقد هذا االجتماع 
التنسيقية من تداعيات  وسط قلق 
االنقالب الذي قاده غويتا وتأثيره 
عــلــى هــــذا االتــــفــــاق. وقـــــال مــســؤول 
جــيــدًا«.  لــقــاء  »كـــان  التنسيقية:  فــي 
»الــتــنــســيــقــيــة حصلت  أن  ــاف  ــ وأضــ
ــدد مـــخـــاوفـــهـــا  ــبــ ــانــــات تــ ــمــ عـــلـــى ضــ

وأكدت استعدادها لدعم االنتقال«.
)فرانس برس(

هناك الكثير من 
العوائق التي تعترض 

خروج الحكومة إلى النور

بينت وساعر سيحاوالن 
تعزيز مكانتيهما 

لدى اليمين

نتنياهو يضغط 
إلجهاض حكومة 

بينت ـ لبيد
تعويل على انشقاقات 

تمنع تمرير التشـكيلة 
في الكنيسـت

»أونروا« تسحب مدير عملياتها
»حماس«: االحتالل يخرق االتفاقات 
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  شرق
      غرب

نيكاراغوا: منافسة 
أورتيغا قيد اإلقامة 

الجبرية 
فرضت السلطات في نيكاراغوا، أول 
الجبرية  اإلقامة  األربعاء،  أمس  من 
ــــى الــــصــــحــــافــــيــــة كـــريـــســـتـــيـــانـــا  ــلـ ــ عـ
شامورو، وهي املعارضة الرئيسية 
للرئيس دانيال أورتيغا، والتي تعد 
أخــطــر مــنــافــس لــه فــي االنــتــخــابــات 
ــررة فــــي نــوفــمــبــر/ ــ ــقـ ــ الـــرئـــاســـيـــة املـ
شقيق  وأكــد  املقبل.  الثاني  تشرين 
شــــامــــورو، كــــارلــــوس، وضــعــهــا في 
عـــزلـــة، بــعــدمــا اتــهــمــتــهــا الــحــكــومــة 
بــغــســل األمــــــــوال، وهــــو مـــا وصــفــتــه 

»املهزلة«. شامورو بـ
)فرانس برس(

واشنطن: مكافأة 
العتقال زعيم »القاعدة 

بالمغرب اإلسالمي«
عــرضــت الــواليــات املــتــحــدة، أول من 
أمـــــس األربـــــعـــــاء، مـــكـــافـــأة قــــدرهــــا 7 
مــعــلــومــة  أي  مــقــابــل  دوالر  مـــاليـــن 
القاعدة  »تنظيم  زعــيــم  مــكــان  حــول 
فـــــــي بـــــــــالد املـــــــغـــــــرب اإلســــــــالمــــــــي«، 
ــدة يـــوســـف  ــيــ ــبــ ــري أبـــــــو عــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة  ــيــ ــــي. وعـــــــــــــّددت الــــخــــارجــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
التي  األميركية، في بيان، املناصب 
تـــوالهـــا الــعــنــابــي، املـــعـــروف بيزيد 
مبارك، داخل التنظيم، إلى أن خلف 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي 
مواطنه عبد املالك دروكــدال كزعيم 
بعملية  األخير  مقتل  إثــر  للتنظيم، 

فرنسية في مالي.
)فرانس برس(

الدنمارك: تقرير 
التنصت لم يضّر 

بعالقتنا مع الحلفاء
قــالــت رئــيــســة الــــــوزراء الــدنــمــاركــيــة 
مــيــتــه فــريــدريــكــســن، أول مـــن أمــس 
األربعاء، إن بالدها تتمتع بعالقات 
قـــويـــة مــــع حــلــفــائــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
فرنسا وأملانيا، والتي ال تحتاج إلى 
اســتــعــادتــهــا، وذلـــك بــعــد طــلــب دول 
أوروبية توضيحات من كوبنهاغن 
تقارير تحدثت عن مساعدتها  إثــر 
واشــنــطــن فــي التجسس عــلــى قــادة 
ــنـــوات. وأضــافــت  أوروبـــيـــن قــبــل سـ
مستمر  حـــوار  »لــديــنــا  فريدريكسن 

مع هذه الدول«.
)أسوشيتد برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تظاهر آالف السودانين بالعاصمة الخرطوم، 
أمس الخميس، للمطالبة بالقصاص والعدالة 
لضحايا مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، 
وذلــك فــي الــذكــرى الثانية لهذه املــجــزرة التي 
وال   ،2019 ــــران  ــزيـ ــ حـ ــيـــو/  ــونـ يـ  3 فــــي  وقـــعـــت 
ــــزال الــســلــطــات تــمــاطــل فـــي تــوجــيــه االتـــهـــام  تـ
الله  الـــوزراء عبد  أكــد رئيس  فيما  ملرتكبيها، 
حمدوك أن »الحكومة تفعل كل ما في وسعها 

لتحقيق العدالة«.
وتـــجـــمـــع آالف األشـــــخـــــاص، أمــــــس، بــمــنــطــقــة 
الـــســـوق الـــعـــربـــي بـــوســـط الـــخـــرطـــوم، قــبــل أن 
يتوجهوا راجلن في موكب إلى مقر مجلس 
الــوزراء، من دون أن تعترضهم قوات الشرطة 
الـــتـــي تــابــعــت  ــنــــيــــة،  ــــوات األمــ ــقـ ــ الـ ــن  وال أي مــ
الــتــحــركــات مــن بــعــيــد. وحــمــل املــشــاركــون في 
املوكب، الذي كان تحت اسم »موكب القصاص 
والعدالة«، الفتات كتب عليها »دماء الشهداء 

لن تضيع هــدرًا«، و»الــثــورة مستمرة... نقاوم 
وال نـــــســـــاوم«. كـــمـــا ُحـــمـــلـــت الفــــتــــات تــطــالــب 
ــزرة الــقــيــادة  ــة فـــي مـــجـ ــيـ بــلــجــنــة تــحــقــيــق دولـ
ــة، وأخــــــرى تـــنـــادي بــفــض مـــا وصــفــتــه  ــامـ ــعـ الـ
»شراكة الدم« بن العسكر واملدنين. وهتف  بـ

املتظاهرون »الشعب يريد إسقاط النظام«.
املقاومة السودانية  ودعت لهذا املوكب لجان 
ــلــــذان  و»تـــجـــمـــع املـــهـــنـــيـــن الــــســــودانــــيــــن«، الــ
ــددا جــمــلــة مـــن األهــــــداف، أهــمــهــا »املــطــالــبــة  حــ
بإبعاد املكون العسكري الحالي عن السلطة، 
وتــحــويــل الــتــحــقــيــق فــي فــض االعــتــصــام إلــى 

لجنة دولية«.
أغلق، في وقت  السوداني قد  الجيش  وكــان 
مبكر من صباح أمس، جميع الطرق املؤدية 
التي  للمواكب  تحسبا  الــعــامــة،  قيادته  ملقر 
علن عنها، وناشد املواطنن االبتعاد 

ُ
كان قد أ

عـــن مــنــطــقــة الـــقـــيـــادة كــلــيــا، بــيــنــمــا انــتــشــرت 
ــي عـــــدد مــن  قــــــوات الـــشـــرطـــة بــشــكــل الفـــــت فــ
املواقع بالعاصمة الخرطوم. واستبق وزير 
املوكب  الشيخ،  الــديــن  عــز  الفريق  الداخلية، 
»تفويت الفرصة على  بدعوة املشاركن فيه لـ
املوكب«،  ألهــداف  املغايرة  األجندة  أصحاب 
ــثـــق فــــي وعـــي  ــة تـ  »الــــشــــرطــ

ّ
ــــى أن ــيـــرًا إلــ مـــشـ

الشباب للتعاون مع قوات الشرطة واألجهزة 
لــلــخــروج بتجربة مــثــالــيــة، حتى  الــنــظــامــيــة، 
نقدم للعالم نموذجا للممارسة الديمقراطية 
الوعي  لرصيد  لتضاف  والسلمية،  املعافاة 

املجتمعي السوداني«.
في غضون ذلك، وبينما تتعرض لجنة تحقيق 
وطــنــيــة كــــان قـــد تـــم تــشــكــيــلــهــا فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول 2019 للتحقيق بفض االعتصام، 

آلـــيـــات الـــعـــدالـــة لــضــمــان بـــنـــاء أجـــهـــزة عــدلــيــة 
مستقلة ال تخضع ألهواء األنظمة«.

ــار إلـــى أن واقــعــة فــض اعــتــصــام الــقــيــادة  وأشــ
الواليات األخــرى »كانت  العامة واعتصامات 
ــــدم فــيــهــا الـــشـــعـــب عـــشـــرات  ــا إجـــرامـــيـــا قـ حـــدثـ
الــشــهــداء والــشــهــيــدات مــن املــدنــيــن السلمين 

لعاصفة من االنتقادات بسبب مماطلتها في 
املتورطن  ومحاكمة  التحقيق  نتائج  تقديم 
وال سيما العسكر الذين توجه إليهم أصابع 
االتــهــام بــالــوقــوف وراء فــض االعــتــصــام، قــال 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن 
لتحقيق  فــي وسعها  مــا  كــل  »تفعل  حكومته 
ــاة اســتــقــاللــيــة الـــقـــضـــاء«،  ــراعــ الـــعـــدالـــة، مـــع مــ
وذلــك فــي خطاب وجهه مساء أول مــن أمــس، 
األربعاء، للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى 
الــثــانــيــة ملــجــزرة فــض اعــتــصــام محيط قــيــادة 
ــــي. وأوضــــــــح حــــمــــدوك أن  ــــودانـ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
»استقاللية األجهزة العدلية، هي من املطالب 
التي سعت ثورة ديسمبر )الثورة السودانية( 
»الصبر على  الجميع على  لتحقيقها«، حاثا 

الذين حافظوا على سلمية ثورتهم، على الرغم 
مــن كــل الــعــنــف الـــذي واجــهــتــهــم بــه السلطة«، 
 »تلك الجريمة حفرت جرحا غائرًا 

ّ
الفتا إلى أن

في نفوس أبناء وبنات الشعب، لن يندمل إال 
للقضاء  املــجــرمــن  وتــقــديــم  الــعــدالــة  بتحقيق 

ليقول كلمته«.
قــد لقوا  أكــثــر مــن 128 مــن املعتصمن  وكـــان 
مصرعهم في فض االعتصام، وأصيب املئات، 
وينتظر الشارع وأسر الضحايا صدور تقرير 

لجنة التحقيق الوطنية حول الحادثة.
ــوزراء أن حــكــومــتــه »وضــعــت  ــ ــ وأكــــد رئــيــس الـ
قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، 
فشكلت لجنة التحقيق املستقلة، تحقيقا ألحد 
فــي عدد  الــدســتــوريــة، وحققت  الوثيقة  بــنــود 
للمحاكم  الشهداء، وصل بعضها  من قضايا 
التي تجري اآلن في األبيض، وربك، وعطبرة، 
والـــخـــرطـــوم، والــحــصــاحــيــصــا، وصـــــدرت في 
ــام، وال تـــــزال لـــجـــان الــتــحــقــيــق  ــكــ بــعــضــهــا أحــ
امللفات بغرض جمع  العمل في بقية  تواصل 
األدلة وتقديم قضايا متماسكة للقضاء، حتى 
لـــة«. وأضـــاف  ال يــهــرب املــجــرمــون مـــن املـــســـاء
حــمــدوك أن »الــحــكــومــة تــتــواصــل مــع املحكمة 
ــاب الــتــفــاوض  الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وفــتــحــت بـ
معها منذ اللحظة األولــى لتشكيل الحكومة، 
وهـــي تـــتـــدارس مــع املــحــكــمــة ومـــع مجتمعات 
الــضــحــايــا فــي أفــضــل الــســبــل ملــثــول املتهمن 
املطلوبن دوليا أمام هذه املحكمة«. وأوضح 
ــة املـــعـــقـــدة مـــع األجـــهـــزة  ــعـــالقـ حـــمـــدوك أن »الـ
تـــــؤدي دورًا أحـــيـــانـــا في  املـــتـــعـــددة،  األمـــنـــيـــة 
إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم املعلومات 

املطلوبة للجان التحقيق والنيابة«.

العمليات التركية 
ضد »الكردستاني«

تقارب 
بين تركيا 

والسودان 

جــبــال قــنــديــل، حــيــث يــنــشــط مــســلــحــو حــزب 
الــعــمــال فـــي تــلــك املــنــاطــق ويــســتــخــدمــونــهــا 
ــكـــررة ضــد  ــتـ ــداءات مـ ــ ــتــ ــ مــنــطــلــقــا لــتــنــفــيــذ اعــ
القوات  ــذت 

ّ
املــجــاورة. ونــف التركية  األراضـــي 

الــجــويــة الــتــركــيــة خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة 
عــشــرات الــضــربــات الــجــويــة الــتــي استهدفت 
مقرات ومــراكــز وجــود مسلحي الــحــزب، عدا 
عن القصف املدفعي املستمر، إذ أدت سيطرة 
القوات التركية أخيرًا على قمة جبل شاقولي 
الــحــدودي، إلى منحها أفضلية في  العراقي 

السيطرة على املناطق املجاورة.
ــم مــــن الــتــعــتــيــم اإلعــــالمــــي الــــذي  وعـــلـــى الــــرغــ
 
ّ
أن إال  الكردستاني«،  »العمال  حــزب  يمارسه 
مسؤولن أكــراد في دهــوك وأربيل يتحدثون 
الــحــزب خسائر بشرية ومــاديــة في  عــن تكبد 
الــضــربــات الجوية  املــاضــيــة، بفعل  األســابــيــع 
والعمليات التي تنفذها وحدات كوماندوس 
تركية عبر عمليات إنزال أو توغل بري مباشر. 
ــدا الفـــتـــا أيـــضـــا خــــالل األســـابـــيـــع املــاضــيــة  ــ وبـ

»حميدتي« وراء األبواب املغلقة مع األتراك 
تــمــثــلــت فـــي مـــحـــاولـــة اســتــعــانــة الــخــرطــوم 
بـــالـــقـــدرات الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي إطـــار 
جارتها  مع  التوترات  الحتواء  استعدادها 
إثـــيـــوبـــيـــا، فـــي إطـــــار بـــروتـــوكـــول الــتــعــاون 

العسكري املشترك.
مايو/  29 فــي  لتركيا  دقــلــو  زيـــارة  وعشية 

أيـــــار املــــاضــــي، ذكـــــرت صــحــيــفــة »الــــســــودان 
ـــي حـــــزب »املـــؤتـــمـــر  ــيــــادي فـ ــقــ ــــوم« أن الــ ــيـ ــ الـ
الضو  املحظور، محمد مصطفى  الوطني« 
 عرضت عليهم تقديم مساعدات 

ً
قال إن دولة

تتمثل في وقود ودقيق، للخروج من األزمة 
قطع  مقابل  الــبــالد،  بها  تمر  الــتــي  الحالية 

السودان عالقاته مع قطر وتركيا وإيران.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــبــاحــث الـــســـودانـــي ولــيــد 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن أهــمــيــة  ـــ الـــطـــيـــب، لـ
فــي مخرجاتها  ليست  لتركيا  دقــلــو  ــارة  زيـ
واالتفاقيات املوقعة، وإنما في كسر الجمود 
الذي اعترى العالقات الثنائية بعد سقوط 
البشير، ومجيء نظام محسوب على محور 
خصم لتركيا، كما أنها تفتح الباب للوزراء 
السودانين للتواصل مع نظرائهم األتراك. 
لإلمارات  الكبير  »التأثير  الطيب:  وأضــاف 
لــن يرهنها إلى  الــســودان  على السلطة فــي 
طرف واحد«، مؤكدًا أن السودان سيعمل في 
املرحلة املقبلة على االبتعاد عن استقطاب 

عثمان المختار

التركية  العسكرية  العمليات  نهي 
ُ
ت

ــيــــوم الــجــمــعــة،  ــراق، الــ ــ ــعـ ــ شـــمـــالـــي الـ
أســبــوعــهــا الــســادس عــلــى الــتــوالــي، 
ــريــــل/ نــيــســان  مــنــذ إعـــــالن أنـــقـــرة فـــي 23 إبــ
ــدء تــنــفــيــذ ســلــســلــة جــــديــــدة مــن  ــ املــــاضــــي، بـ
وُمــقــّدرات  معاقل  تستهدف  الــتــي  الهجمات 
مسلحي حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 
املناطق العراقية الحدودية مع تركيا ضمن 
إقليم كردستان، شمال دهوك وشرقي أربيل. 
ــد أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــتــي  ــ وقـ
ــارة  ــبـــرق«، و»الــصــاعــقــة«، فــي إشـ »مــخــلــب الـ
ملشاركة القوات البرية والجوية في العمليات 
وعلى  مختلفة  مناطق  تشمل  التي  التركية 
عمق يبلغ نحو 40 كيلومترًا داخل األراضي 
الــعــراقــيــة، أبــرزهــا الــعــمــاديــة وزاخــــو ومتن 
وأفاشن وباسيان وكيسته والزاب وبرواري 
وشــــــالدزي وديــــرلــــوك، إضـــافـــة إلــــى سلسلة 

أنقرة ـ زاهر البيك

رئيس مجلس  نائب  زيـــارة  تشكل 
حمدان  محمد  السوداني  السيادة 
»حـــمـــيـــدتـــي«،  ــو، املـــــعـــــروف بــــ ــ ــلـ ــ دقـ
التركي  الــرئــيــس  ولــقــاؤه  أيـــام،  قبل  لتركيا 
رجب طيب أردوغــان ونائبه فؤاد أوقطاي، 
 عـــن مــشــاركــتــه فـــي افـــتـــتـــاح مسجد 

ً
فـــضـــال

من  العديد  وتوقيع  إسطنبول،  في  تقسيم 
االتفاقيات، أحدث املؤشرات على أن العالقة 
بعد  والتي تضررت  والخرطوم،  أنقرة  بن 
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، بــدأت 
تجد طريقها نحو الترميم، عبر بناء أسس 
تعاون جديدة مع السلطة االنتقالية، يحتل 

فيها االقتصاد دورًا محوريا.
للعالقة  أنقرة  توليها  التي  األهمية  وبقدر 
ــإن األمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق  ــ مــــع الــــخــــرطــــوم، فـ
ــودان، إذ  ــســ عــلــى جــوبــا عــاصــمــة جــنــوب الــ
اهتماما  ســنــوات  طيلة  تركيا  أبـــدت  لطاملا 
الجغرافي  مــوقــعــه  بــالــســودان لجهة  كــبــيــرًا 
ــاريــــخ املــــشــــتــــرك، وملـــا  ــتــ االســـتـــراتـــيـــجـــي والــ
يــمــلــكــه مـــن ثـــــروات طــبــيــعــيــة، والـــتـــي كــانــت 
أحــــد الــــدوافــــع الــرئــيــســيــة لـــتـــوالـــي زيـــــارات 
املــســؤولــن األتـــــراك لــلــخــرطــوم. ولـــم تتبدل 
هذه االستراتيجية بعد والدة دولة جنوب 
السودان في 2011. ولذلك لم يكن مستغربا 
أنه بالتزامن مع مباحثات دقلو في أنقرة، 
كان السفير التركي لدى جوبا أردم موتاف، 
يــرافــقــه مــســؤول الــوكــالــة الــتــركــيــة للتعاون 
ــــع وزيــــــرة  والـــتـــنـــســـيـــق »تــــيــــكــــا«، يـــبـــحـــث مـ
الــطــفــولــة والــــرفــــاه االجــتــمــاعــي فـــي جــنــوب 
الــســودان آيــة بنيامن وريــل، سبل التعاون 
بن البلدين وتطورات املشاريع التركية في 

البلد األفريقي.
الدولية  العالقات  التركي في  الباحث  وأكد 
طه عودة أوغلو أن »الزيارة التاريخية« التي 
قام بها »حميدتي« لتركيا اكتسبت أهمية 
كــبــيــرة، ألنــهــا أول زيـــارة ملــســؤول ســودانــي 
إلــى تركيا منذ اإلطاحة بالبشير في  كبير 
بمثابة  إبريل/نيسان 2019، وألنها جاءت 
ــعــــالقــــات بــن  ــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــــي الــ فـ
جديدة  صفحة  لتدشن  وخــطــوة  البلدين، 
باملنطقة.  القائمة  التوازنات  تشكيل  تعيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــو، لـــ ــلـ وقــــال عــــودة أوغـ
ــودة الـــعـــالقـــات الــخــلــيــجــيــة، وتــطــبــيــع  ــ إن عـ
العالقات مع قطر، رفعا الحرج عن الحكومة 
االنتقالية في استئناف العالقات مع تركيا، 
مشيرًا إلى أن زيارة وزير الدفاع السوداني 
قبل شهرين مهدت  لتركيا  إبراهيم  ياسن 

لزيارة حميدتي. 
ــثــــات  ــبــــاحــ مــ أن  أوغـــــــلـــــــو  عـــــــــــودة  وكــــــشــــــف 

إقليم  اســتــخــدام بعض سياسيي ومــســؤولــي 
كــردســتــان عــبــارة »احـــتـــالل«، فــي إشــــارة إلــى 
وجود مسلحي حزب العمال في مدن اإلقليم 
الحدودية مع تركيا والتي خرجت عمليا عن 

سيطرة حكومة أربيل وكذلك بغداد.
مــن جــهــتــه، قـــال ضــابــط فــي »الـــلـــواء 80« في 
قـــوات الــبــشــمــركــة الــتــي تنتشر عــلــى أطـــراف 
مدينة زاخــو )50 كيلومترًا شمالي دهــوك(، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الـــتـــركـــيـــة األخــــيــــرة شــهــدت   »الـــعـــمـــلـــيـــات 

ّ
إن

ــدًا مــــن خـــــالل ضـــــرب األهــــــداف  ــديــ تــــحــــواًل جــ
املتحركة ملسلحي حزب العمال، كالسيارات 
ــات الـــراجـــلـــة لــعــنــاصــر الـــحـــزب في  ــ ــــدوريـ والـ
املــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، وهــــو ما 
أوقع خسائر غير قليلة في صفوف الحزب«. 
وأشــــــار إلــــى »تـــدمـــيـــر مـــخـــزن ذخـــيـــرة كبير 
ملسلحي الكردستاني بواسطة ضربة جوية 
 »املقاتالت التركية 

ّ
تركية«. وأكد الضابط أن

دمـــرت كــهــوفــا وأنــفــاقــا فــي مــنــاطــق حــدوديــة 
مع تركيا يستخدمها مسلحو حزب العمال 

للتنقل واالختباء وتخزين السالح«.
وحـــول مجمل األوضــــاع داخـــل مــنــاطــق نفوذ 
الـــكـــردســـتـــانـــي، قــــال املـــتـــحـــدث نــفــســه إنــــه »ال 
انتشار مسلحي  الدخول ملناطق  يمكن ألحــد 
وال  الحقيقية،  الخسائر  حجم  ملعرفة  الحزب 
حتى املواطنن العادين الذين هجروا قراهم 
ومزارعهم بفعل املعارك والقصف اليومي، غير 

املـــحـــاور، وســيــمــارس الـــتـــوازن فــي عالقاته 
الخارجية وفق ما يحقق مصالحه.

ولفت الطيب، املقيم في أنقرة، إلى أن الدول 
األفريقية، بما فيها جنوب السودان، تسعى 
لــلــتــحــرر مـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة وتــأســيــس 
ــذا دافعها  املــشــروع الــتــنــمــوي املــســتــقــل، وهـ
 نظيفا 

ً
املشترك مع تركيا التي تحمل سجال

إزاء عــالقــاتــهــا مــع الــــدول األفــريــقــيــة. وبــّن 
أن دولــــة جــنــوب الـــســـودان تــعــيــد اكــتــشــاف 
عالقاتها مع تركيا، مثل النظام السوداني 
 عـــن أن جـــوبـــا تــبــحــث عن 

ً
الـــجـــديـــد، فـــضـــال

أصــدقــاء جـــدد، مــثــل أنــقــرة، ملساعدتها في 

 معلومات استخبارية تشير إلى اشتباكات 
ّ
أن

مباشرة بن القوات التركية ومسلحي الحزب 
مع عمليات قصف جوي ومدفعي،  بالتزامن 
 القوات التركية تستغل هذه األيام 

ّ
ويظهر أن

قدر  أكبر  لتنفيذ  الضباب،  فيها  ينعدم  التي 
 »حجم 

ّ
مــمــكــن مــن الــهــجــمــات«. ولــفــت إلـــى أن

خسائر مسلحي الحزب تتضح أكثر من خالل 
مالحظة انسحابهم األخير من مناطق وقرى 
عــــدة لــصــالــح الــجــيــش الــتــركــي فـــي ضــواحــي 
سيدكان وســـوران والـــزاب وقــرب جبل لينكي 
وبــيــركــات، وقـــرى عـــدة«. وكــشــف الضابط عن 
»وقوع خسائر مادية في ممتلكات املواطنن 
 عن وقوع ثالثة 

ً
جراء املعارك والقصف، فضال

جرحى مدنين خالل عمليات نفذتها طائرات 
ضد سيارات تقل مسلحن لحزب العمال«.

ــــوك أيــضــا،  ــــرى فـــي دهـ وتــحــدثــت مـــصـــادر أخـ
عـــن مــقــتــل الــعــضــو الـــبـــارز فـــي حــــزب الــعــمــال 
ــهــــالت، مـــع آخــريــن  الــكــردســتــانــي عــكــيــد روجــ
استهدف  تركي  جــوي  بقصف  برفقته،  كانوا 
ــرب مـــديـــنـــة الــعــمــاديــة  ــ ــال غـ ــمـ ــتـــن، شـ جـــبـــل مـ
الــتــابــعــة ملــحــافــظــة دهـــــوك، فـــي األيـــــام األولــــى 

للعمليات التركية. 
وقال الخبير في الشأن الكردي عمر برزنجي، 
 »العمليات 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، إن

التركية الجديدة ال تختلف من حيث األهداف 
عـــن عــمــلــيــات صــيــف عــــام 2020 املـــاضـــي، من 
نــاحــيــة الــتــركــيــز عــلــى إنـــهـــاك قـــــدرات الــحــزب 
العسكرية وإبعاد خطره عن األراضي التركية 
عبر فــرض األتـــراك سيطرتهم على مــزيــد من 
املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الـــعـــراقـــيـــة ضــمــن إقــلــيــم 
كردستان، والتي من خاللها يتسلل مسلحو 
الهجمات«.  لتنفيذ  تركيا  داخـــل  إلــى  الــحــزب 
وأضــــــاف: »لــكــن أســـلـــوب الــعــمــلــيــات تــغــّيــر أو 
تــطــور خــالل األســابــيــع املــاضــيــة، ويظهر ذلك 
ــب االجـــتـــيـــاح الـــواســـع لــلــقــرى 

ّ
مـــن خــــالل تــجــن

واملــنــاطــق الــجــبــلــيــة والــتــركــيــز عــلــى عمليات 
 عن ضرب 

ً
اإلنزال ضد أهداف منتخبة، فضال

تنقالته  الــحــزب، واستهداف  مقرات ومــخــازن 
وتفجير أنفاق وكهوف يستخدمها الحزب«.

وتحدث برزنجي عن »فقدان الحزب أسماء 
بارزة من عناصره بفعل العمليات التركية، 
األخــيــرة، وهو  الهجمات  فــي  بعدما قضت 
ما يبدو أنه هدف آخر لألتراك باستهداف 
الصف األول من مسلحي الحزب، في تكتيك 
يـــذكـــر بـــاألســـلـــوب األمـــيـــركـــي بــاســتــهــداف 
ــدة وداعــــــــــش،  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــمـــي ال ــيـ ــظـ ــنـ قـــــــيـــــــادات تـ
إلضعافهما داخليا«. وبحسب تقرير سابق 
اإلقليم  حكومة  مــن  املقربة  »روداو«،  لقناة 
في أربيل، فقد تم إخالء خمس قرى جديدة 
كيستة،  وهــي  التركية،  العمليات  بــدء  منذ 
جلكي، أدنة، ديشيش، وسرور، من سكانها 

بسبب خوف أهاليها على حياتهم.
ــاء املـــــــاضـــــــي، قــــــــال »الـــــحـــــزب  ــ ــالثــ ــ ــثــ ــ ــ ويــــــــــوم ال
إقليم  في  الحاكم  الكردستاني«  الديمقراطي 
 
ّ
كـــردســـتـــان، بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي، إن

»الــصــراع بن حــزب العمال وتركيا لم يجلب 
ــراب والــــدمــــار إلقــلــيــم كـــردســـتـــان«،  ســــوى الـــخـ
رسائل  توجيه  على  »العمل  بـ بــغــداد  وطــالــب 

ألنقرة وكذلك لحزب العمال لوقف املعارك«.
وبـــشـــأن تـــهـــديـــدات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان األخيرة حول مخيم مخمور 
من  بـ«تطهيره  وتعهده  نينوى،  بمحافظة 
مسلحي حزب العمال«، قال عضو »االتحاد 
الوطني الكردستاني« في السليمانية علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الــحــكــومــة  كـــريـــم لــــ
الــتــحــالــف  تــفــك  بـــغـــداد عــلــيــهــا أواًل أن  فـــي 
الحالي بن مسلحي حزب العمال وفصائل 
املصالح  تتشارك  والتي  الشعبي،  بالحشد 
فـــي ســنــجــار ومـــخـــمـــور، ومــــن ثـــم مــعــالــجــة 
وجود مسلحي الحزب في محافظة نينوى 
عملية  تنفيذ  »إمكانية  واستبعد  عموما«، 
عسكرية برية في مناطق غــرب نينوى من 
ــراك لــصــعــوبــات جــغــرافــيــة تتمثل  ــ قــبــل األتــ
بــبــعــد املــنــطــقــة بــنــحــو 100 كــيــلــومــتــر عــن 
األراضـــــي الــتــركــيــة، وكــذلــك تــداخــل الــقــوات 
املوجودة فيها بن جيش عراقي وبشمركة 
إضافة  إليـــران،  حليفة  مسلحة  ومليشيات 

إلى مسلحي حزب العمال«.

التخلص مــن أزمــاتــهــا. وشــهــدت الــعــالقــات 
بن أنقرة والخرطوم تطورًا خالل العقدين 
ــول »حـــزب  ــ املـــاضـــيـــن، وتـــحـــديـــدًا مــنــذ وصـ
تركيا  فــي  السلطة  إلــى  والتنمية«  الــعــدالــة 
في 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز 
ــة. وعــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ الـــتـــواصـــل مــــع الـــبـــلـــدان األفـ
طيلة  السوداني  االقتصاد  ترنح  من  الرغم 
السنوات املاضية، بعد عقود من العقوبات 
املفروضة عليه، باإلضافة النفصال جنوب 
الــــســــودان، املــنــطــقــة األغـــنـــى بــالــنــفــط، إال أن 
في  الخارجية  االستثمارات  يوقف  لــم  ذلــك 

املنطقة املعروفة بثرواتها الطبيعية.
ــام 2017 زيـــــــارة ألردوغــــــــان،  ــ ــد شـــهـــد عـ ــ وقـ
األتراك،  برفقة مجموعة من رجال األعمال 
ــة بـــــالده  ــبــ ــــن حـــيـــنـــهـــا رغــ ــلـ ــ ــــودان. وأعـ ــــسـ ــلـ ــ لـ
ــل  ــع اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا تـــدريـــجـــيـــا داخــ ــ فــــي رفـ
دوالر.  مليارات   10 إلــى  البالد حتى تصل 
ــذه الــــزيــــارة، ســلــم الــبــشــيــر إدارة  وخــــالل هـ
جـــزيـــرة ســـواكـــن إلــــى تــركــيــا لــفــتــرة زمــنــيــة 
ــادة تــرمــيــم  ــ ــإعـ ــ ــي تـــقـــوم بـ ــــددة، كــ ــــحـ غـــيـــر مـ
وانتهت  فيها.  املــوجــودة  العثمانية  اآلثــار 
الــزيــارة بــارتــفــاع االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة 
مقدمتها  في   ،21 إلى  البلدين  بن  املوقعة 
ــاء مــجــلــس لــلــتــعــاون االســتــراتــيــجــي.  إنـــشـ
فــتــتــصــدر وكــالــة »تيكا«  عــلــى األرض،  أمـــا 
البالد.  في  التحتية  البنية  مشاريع  تسلم 
كــمــا يتمثل االســتــثــمــار الــتــركــي األكــبــر في 
السودان، في مشروع بناء مطار الخرطوم 

بميزانية تصل إلى نحو مليار دوالر.
العالقة والتعاون بن تركيا  وتمتد جذور 
والــســودان وجــنــوب الــســودان ملــا يــقــرب من 
الــعــام 1555 عندما  450 سنة، إذ بــدأت فــي 
من  جــزء  على  محافظة  العثمانيون  أنــشــأ 
الــســودان وجـــزء مــن دولـــة إريــتــريــا. وكانت 
ــل الــــدول الــتــي اعترفت  تــركــيــا مــن بــن أوائــ
الــســودان، وافتتحت سفارة  بــدولــة جــنــوب 
لــهــا فـــي جــوبــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
لـــــوزارة  اإللـــكـــتـــرونـــي  املـــوقـــع  2012. وذكـــــر 
ــرة »لـــديـــهـــا  ــ ــقـ ــ أنـ الـــتـــركـــيـــة أن  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ
بذلت  وأنها  شاملة،  أفريقية  استراتيجية 
مساعيها وجهودها لحل األزمات واملشاكل 
السلمية«. وأوضح  بالطرق  القارة  تلك  في 
ــر الـــعـــالقـــات مــــع دولــــــة جــنــوب  أن »تـــطـــويـ
الــــســــودان يــحــمــل أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، لــكــونــهــا 
استراتيجيا  مــوقــعــا  تمتلك  حــديــثــة  دولـــة 
على  سيطرتها  فــي  يتمثل  لــلــغــايــة،  مــهــمــا 
أفريقيا ووسطها«.  فــي شــرق  املـــرور  طــرق 
ــقـــرة »عــمــلــت مــنــذ اســتــقــالل  واعـــتـــبـــر أن أنـ
جنوب السودان على تسوية القضايا بن 
الـــســـودان وجــنــوب الـــســـودان، وأنــهــا تقوم 

بدور هام وفاعل في هذا الصدد«.

أكثر من 128 من المحتجين قتلوا في فض االعتصام )أحمد مصطفى/فرانس برس(

جنود أتراك في المنطقة الحدودية مع العراق )أوزكان بيلغين/األناضول(

تركز العمليات 
التركية المتواصلة 

ضد عناصر 
حزب »العمال 

الكردستاني« في 
المناطق الحدودية 
مع إقليم كردستان 

بشمال العراق، 
على إنهاك قدرات 
الحزب العسكرية، 

وسط حديث مصادر 
مختلفة عن تكبد 
األخير خسائر كبيرة 

وفقدانه أسماء 
بارزة بفعل العمليات 

التركية

حمدان  محمد  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  نائب  زيــارة  كسرت 
الجمود  أردوغان،  طيب  رجب  بالرئيس  واجتماعه  أخيرًا،  لتركيا  دقلو، 

في العالقات بين أنقرة والخرطوم
قضيةتقرير

استهداف القدرات العسكرية 
وتصفية قيادات بارزة

تعاون اقتصادي 
وعسكري لترميم العالقات

متابعة

عجز 
بغداد وأربيل

قال عضو »االتحاد 
الوطني الكردستاني« في 
السليمانية علي كريم إن 

العمليات التركية »جاءت 
بعد تيّقن أنقرة من عجز 
بغداد وأربيل عن حسم 

الملف بدون قتال«. ولفت 
إلى أن »تركيا كانت طرفًا 

في وصول مسلحي 
حزب العمال إلى العراق 
باتفاقية مايو/ أيار 2013، 
التي وقعتها مع الحزب«.

توقعات بابتعاد 
الخرطوم عن 

استقطابات المحاور

هجر مواطنون 
قراهم ومزارعم بفعل 

المعارك والقصف

حمدوك: الحكومة 
تفعل كل ما في وسعها 

لتحقيق العدالة

السودان يريد 
االستعانة بالقدرات 

العسكرية التركية

أحيا آالف السودانيين، 
أمس الخميس، ذكرى 

مرور عامين على مجزرة 
فض اعتصام القيادة 

العامة في الخرطوم، 
وسط مطالبات متجددة 

بالقصاص للضحايا
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تحّل ذكرى 
مذبحة ساحة 

تيانانمن في بكين 
هذا العام، دون 

ضجيج، بسبب 
فرض السلطات 

األمنية الصينية 
مجددًا رقابة 

صارمة على أّي 
حراك محتمل في 

الساحة في هذا 
مثل هذا الوقت 

كّل عام، علمًا 
أن جزيرة هونغ 

كونغ التي كانت 
تعتبر متنفسًا 

وحيدًا للناشطين، 
تعاني بدورها من 

تشديد متصاعد 
للقبضة األمنية 

الصينية

67
سياسة

عالقاتها الدولية وصورتها في الخارج.
الـــيـــوم، وبــعــد مــــرور 32 عــامــا عــلــى مذبحة 
تيانانمن، تمّر ذكراها كــأي يــوم آخــر، دون 
ضجيج، فــال حــديــث عنها بــن الــنــاس، وال 
 رقــابــة 

ّ
حــتــى داخـــل الــغــرف املــغــلــقــة، فــي ظـــل

على  الصينية  السلطات  تفرضها  صــارمــة 
الشعب، وعلى وسائل التواصل االجتماعي، 
وفــي وســائــل اإلعـــالم املحلية الــتــي تخضع 

بـــالـــقـــوة، مـــا أدى إلــــى جــــرح وقــتــل عــشــرات 
اآلالف من املتظاهرين، بحسب أرقام غربية، 
وعلى  الناشطن.  مئات  اعتقال  إلــى جانب 
أثر ذلك، فرضت الواليات املتحدة عقوبات 
على الصن، شملت حظر بيع األسلحة لها، 
وكــذلــك فعل االتــحــاد األوروبــــي. ومــنــذ ذلك 
الــحــن، ال تــــزال بــكــن تــدفــع أثــمــانــا باهظة 
بسبب هذا امللف، الذي كان له أثر كبير على 

وتعتبر  الـــدولـــة،  لــســيــطــرة  الــحــال  بطبيعة 
لـــســـان حــــال الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي. وإذا كــان 
ــيـــدان عــبــر بــوابــاتــه اإللــكــتــرونــيــة  دخــــول املـ
مـــتـــاحـــا بــيــســر طــــــوال أيــــــام الــــعــــام، إال أنـــه 
يصبح مع اقتراب الذكرى مدعاة لالشتباه 
من قبل عناصر األمن املنتشرين في املكان، 
ويصبح طلب التدقيق في األوراق الثبوتية 
وطــلــب مــغــادرة املــكــان أمـــرًا غير مستغرب، 

مهنة  إلــى  األوراق  تشير  عندما  خصوصا 
الصحافة. ففي مثل هذه األيام قبل سنوات 
الصن  األجنبية في  الصحافة  كانت  عــدة، 
تتجمهر حول منزل دينغ زي لن في بكن، 
وهــــي أســـتـــاذة جــامــعــيــة ومــؤســســة حــركــة 
فقدت  تيانانمن«.  مــيــدان  ضحايا  »أمــهــات 
ديـــنـــغ زي لـــن ابــنــهــا الـــوحـــيـــد الـــبـــالـــغ من 
العمر 17 عاما، في املذبحة، وكانت صاحبة 

الصوت األعلى املطالب بفتح تحقيق بتلك 
األحداث من أجل االنتصار للضحايا. ولكن 
منذ العام 2016، لم تعد زي لن تتحدث إلى 
وسائل اإلعالم، وقيل إن سبب ذلك ضغوط 
مورست عليها من قبل السلطات الصينية، 
بينما عــزا آخــرون ذلــك إلــى تقدمها بالسن 

)85 عاما(.
ومــــع نــجــاح الــســلــطــات فـــي وأد أي إشــــارة 
ــّر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــبـ ــ ــــي الـ ألحـــــــــداث تـــيـــانـــانـــمـــن فـ
ــبــــح الـــصـــمـــت بــشــأن  ــيـــث أصــ ــنـــي، حـ ــيـ الـــصـ
ــوات  ــ املــــوضــــوع قـــاســـمـــا مــشــتــركــا بــــن األمــ
واألحــيــاء فــي الــصــن، بــاتــت األنــظــار تتجه 
ــغ، الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تتمتع  ــى هـــونـــغ كـــونـ إلــ
بــهــامــش مــن االســتــقــاللــيــة بــمــوجــب صيغة 
واعتاد مؤيدون  واحــدة ونظامان«.  »دولــة 
هذه  فــي  احتجاجات  تنظيم  للديمقراطية 
املــنــاســبــة لــلــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــب ضــحــايــا 
املـــذبـــحـــة، مـــن خــــالل إيـــقـــاد الــشــمــوع ورفـــع 
باالستقالل  املطالبة  والــشــعــارات  الالفتات 
ــكـــن بـــعـــد مـــصـــادقـــة الـــبـــرملـــان  والــــحــــريــــة. ولـ
الصيني الــعــام املــاضــي عــلــى قــانــون األمــن 
ــغ، والـــــذي  ــونــ ــقـــومـــي الــــخــــاص بـــهـــونـــغ كــ الـ
للحكومة  مناهضة  احتجاجات  أي  يعتبر 
أجنبية  وتــواطــؤًا مع جهات  إرهابيا   

ً
عمال

صوت  خفت  والسجن،  املحاكمة  يستدعي 
الديمقراطين، كما تّم اعتقال العشرات من 
النشطاء، ما حال دون التحضير أو تنظيم 
على  الــثــانــي  للعام  صلة  ذات  فعاليات  أي 

التوالي.
وحـــول ذلـــك، وســبــب إلــغــاء فعاليات إحياء 
ذكـــرى أحــــداث تيانانمن فــي هــونــغ كــونــغ، 
هذا العام، شرحت الناشطة لي سونغ، في 
»العربي الجديد«، أن »مكتب األمن  حديث لـ
ر فيه من التجمع 

ّ
في املدينة أصدر بيانا حذ

فــي 4 يونيو، بحجة تفشي وبــاء كــورونــا، 
من دون أن يشير إلى املناسبة، على الرغم 
من أننا نمارس حياتنا في الجزيرة بشكل 
ــك تــــزامــــن مــع  ــ ــافــــت أن »ذلــ طـــبـــيـــعـــي«. وأضــ
انــتــشــار عــنــاصــر األمـــن فــي محيط حديقة 
حوالي  فيه  تجمع  الـــذي  املــكــان  فيكتوريا، 
200 ألف شخص عام 2019 إلحياء الذكرى 
الـ30 للمذبحة«، الفتة إلى أن الفعاليات هذا 
الـــعـــام قـــد تــقــتــصــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، كــمــا حـــدث فــي الــعــام املــاضــي 
بسبب الفيروس. لكنها أشارت إلى »وجود 
مخاوف أيضا لدى الناشطن من االعتقال 
أي  السلطات  فــي حــال شــاهــدت  التعسفي، 
ألــقــت القبض   مــبــاشــر، إذ سبق لها أن 

ّ
بــث

على أشخاص بتهمة التجمع غير املصرح 
القصوى  بــه، وهــي جريمة تصل عقوبتها 
إلــــى الــســجــن ملــــدة خــمــس ســـنـــوات بحسب 

القانون الصيني«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــحـــقـــوقـــي فــــي جـــزيـــرة 
هونغ كونغ، مــارك الم، أن حظر الفعاليات 
للعام الثاني على التوالي، »ينذر بتضاؤل 
هــامــش الـــحـــّريـــات فـــي مــنــطــقــة كــانــت حتى 
والديمقراطية«.  للحرية  منارة  قريب  وقت 
الحقوقي من هونغ كونغ،  الناشط  وأشــار 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ـــ فـــي حـــديـــث لـ
ــا »مــركــز  ــراهـ اســتــطــالعــات رأي حــديــثــة أجـ
أبحاث الرأي العام«، أظهرت تراجعا نسبيا 
فــي مــوقــف الــســّكــان مــن أحــــداث الـــرابـــع من 
يونيو 1989، حيث أعرب 54 في املائة ممن 
استطلعت آراؤهم، عن اعتقادهم بأن تعامل 
آنــذاك  املتظاهرين  مــع  الصينية  السلطات 
كان خاطئا، بينما وصلت هذه النسبة قبل 
أعوام إلى 66 في املائة. وبحسب الم، فإن ذلك 
الرأي  يشير إلى تحول كبير في اتجاهات 
األمنية  قبضتها  بكن  تشديد  بعد  الــعــام 
عـــلـــى املـــســـتـــعـــمـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــســابــقــة. 
 حالة 

ّ
وقال إنه يتفهم هذا التحول، في ظل

والــيــأس تحت  بالعجز  اإلحــبــاط والشعور 
وطأة املناخ السياسي الجديد.

الذكرى الـ32 لمذبحة تيانانمن

ذكرى  أن  إلى  الم،  مارك  كونغ،  هونغ  جزيرة  في  الحقوقي  لفت 
األوضــاع  على  العام  هذا  بظاللها  تلقي  تيانانمن،  ساحة  مذبحة 
لـ»العربي الجديد«،  الراهنة في هونغ كونغ. واعتبر الم، في حديث 
في  التنفيذية  السلطة  فرضتها  التي  المشددة  األمنية  اإلجراءات  أن 
هونغ كونغ، والتي تزامنت مع المناسبة، »تؤكد أن بكين لن تتراجع 
عن سياساتها، ولن تسمح لَعبير الحرية أن يمر مجددًا في رئة هونغ 

كونغ، حتى وإن كلفها ذلك مذبحة أخرى«.

تشّدد أمني في هونغ كونغ

الغالف

بكين ـ علي أبو مريحيل

لـــربـــمـــا تـــعـــتـــبـــر صـــــــورة الـــزعـــيـــم 
ــنـــي الــــــراحــــــل، مــــــاو تــســي  ــيـ الـــصـ
ــيــــدان  تـــــونـــــغ، الــــتــــي تــــتــــوســــط مــ
تــيــانــانــمــن فــي بــكــن مــنــذ أن أعــلــن مـــاو من 
هــــذه الـــســـاحـــة ذاتـــهـــا تــأســيــس جــمــهــوريــة 
الصن الشعبية قبل أكثر من سبعة عقود 
الــشــاهــد   ،)1949 األول  )أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ــع مــن  ــ ــرابـ ــ ــلـــى أحــــــــداث الـ الـــوحـــيـــد الــــيــــوم عـ
يونيو/حزيران 1989 الدموية، حن اتخذت 
أكبر  أحــد   

ّ
بــفــض قـــرارًا  الصينية  السلطات 

البالد،  تاريخ  في  االحتجاجية  التجمعات 
بقوة السالح والدّبابات، ما أدى إلى مقتل 

اآلالف من املواطنن.
وكـــانـــت شــــــرارة الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة قد 
انطلقت في ذلك العام، قبل أسابيع طويلة 
ــاج الــــســــاحــــة، اعـــتـــراضـــا  ــتــــجــ  احــ

ّ
ــن فــــــض ــ مـ

ورفـــضـــا لــقــمــع الـــحـــّريـــات ومــظــاهــر الــفــســاد 
داخــل الــحــزب الشيوعي الحاكم فــي أواخــر 
ثمانينيات القرن املاضي. وهي الفترة التي 
شهدت تحواًل نحو الرأسمالية في املجتمع 
الشيوعي الصيني، ما ضاعف الفجوة بن 
الفقراء واألغنياء، وأدى إلى ارتفاع معدالت 
االحتجاجات  شــهــدت  فقد  ولــذلــك  البطالة. 
ــتـــي قـــادتـــهـــا نــخــبــة من  فـــي ذلــــك الــــعــــام، والـ
املــفــكــريــن واألكـــاديـــمـــيـــن، مــشــاركــة شــرائــح 

كبيرة من الطبقة العاملة.
الــحــكــومــة الصينية  الـــبـــدايـــة، حـــاولـــت  فـــي 
إجراء إصالحات شكلية المتصاص غضب 
املحتجن، غير أن اتساع رقعة االحتجاجات 
وتوافد عشرات اآلالف من العّمال والطالب 
مــيــدان  إلـــى  الصينية  املــنــاطــق  مــن مختلف 
تيانانمن في العاصمة، حال دون التوصل 
إلى اتفاق، لتواصل التظاهرات قرابة سبعة 
ــداث  ــ ـــهـــا. وحـــظـــيـــت األحــ

ّ
أســـابـــيـــع قـــبـــل فـــض

بتغطية مكثفة من وسائل اإلعالم األجنبية.
في الرابع من يونيو، قّررت اللجنة املركزية 
الراحل  الصيني  الزعيم  بقيادة  العسكرية 
 االحـــتـــجـــاجـــات 

ّ
ــاو بـــيـــنـــغ فــــــض ــيــ ــغ شــ ــنــ ديــ

الرباط ـ عادل نجدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

 من رئيس مجلس النواب الليبي، 
ّ

عاد كل
عقيلة صــالــح، ورئــيــس املــجــلــس األعــلــى 
لــلــدولــة، خــالــد املـــشـــري، أمـــس الخميس، 
إلى العاصمة املغربية الرباط، في زيارة 
جـــديـــدة تــعــد بــمــثــابــة الــفــرصــة األخـــيـــرة، 
ــات بــــن الـــطـــرفـــن حـــول  لـــحـــســـم الــــخــــالفــ
تــقــاســم املــنــاصــب الــســيــاديــة فـــي لــيــبــيــا، 
املـــادة 15 مــن اتفاق  املنصوص عليه فــي 
ويفترض،   .2015 فــي  املــوقــع  الصخيرات 
بحسب ما أكدت مصادر برملانية مغربية 
لـــ»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن يــعــقــد الــرجــالن 
اجــتــمــاعــا الـــيـــوم الــجــمــعــة، لـــلـــتـــداول في 
املناصب  املــرشــحــة لشغل  ــرز األســمــاء  أبـ
الــســيــاديــة فـــي لــيــبــيــا، وأهــمــهــا مــحــافــظ 
ــاعـــداه، ورئــاســة  املـــصـــرف املـــركـــزي ومـــسـ
ــة الــعــلــيــا  ــيـ ــفـــوضـ ديــــــــوان املـــحـــاســـبـــة واملـ

لالنتخابات.
وكـــان جـــدل واســـع قــد دار بــن املجلسن 
بشأن املسألة التي ستمهد لتوحيد عدد 
من مؤسسات ليبيا التي عانت انقساما 
طوال ست سنوات. فبعدما أنهت اللجنة 
م ملفات 

ّ
املشكلة من مجلس النواب لتسل

عملها،  السيادية،  للمناصب  املرشحن 
ــي، أبــــدى  ــاضــ ــل/ نـــيـــســـان املــ ــريــ نـــهـــايـــة إبــ
ــة تــحــفــظــه عــلــى  ــلـــدولـ ــلــــى لـ املـــجـــلـــس األعــ

الخطوة.
ولـــم يتمكن املــجــلــســان حــتــى اآلن، ســوى 
في  التحقيقات  مكتب  رئيس  تعين  مــن 
مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام الــلــيــبــي، الــصــديــق 
الـــصـــور، فـــي مــنــصــب الــنــائــب الـــعـــام، في 
20 إبريل املاضي، فيما ال تزال املناصب 
السيادية الستة األخرى، لترؤس مصرف 
ــة،  ــبـ ــزي، وديـــــــــــوان املـــحـــاسـ ــ ــ ــركـ ــ ــ لـــيـــبـــيـــا املـ
وجــــهــــازي الـــرقـــابـــة اإلداريـــــــــة ومــكــافــحــة 
لالنتخابات،  العليا  واملفوضية  الفساد، 
ــل  واملــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــحــل مــــداولــــة داخـ
َعـــت 

ِّ
ُوز سابقة  التــفــاقــات  تبعا  املجلسن 

خــاللــهــا املــنــاصــب فـــي شــكــل محاصصة 
ــيـــم لــيــبــيــا الـــثـــالثـــة.  ــالـ جـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى أقـ
ــــالل األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، شــهــد املــغــرب  وخـ
حراكا ليبيا من خالل جلسات الحوار في 
بوزنيقة املغربية، والتي انتهت باالتفاق 
على معايير تولي املناصب السيادية، ما 

عّد بمثابة خريطة طريق لذلك.
ــا  ــان أيـــضـ ــســ ــلــ ــجــ ــد املــ ــجــ وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، يــ
بعدما  ــرى،  ــ أخـ مــعــضــلــة  أمــــام  نفسيهما 
أحــــال املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، يــان 
القاعدة  أمــس، مقترح  أول من  كوبتيش، 
الدستورية لالنتخابات الليبية الرئاسية 
فــي 24 ديسمبر/ املــقــررة  والــتــشــريــعــيــة، 
كــانــون األول املــقــبــل، إلــيــهــمــا، بــعــد فشل 
ها األسبوع 

ّ
ملتقى الحوار السياسي ببت

ــســـن بـــســـرعـــة  ــلـ ــجـ ــا املـ ــبـ ــالـ ــطـ املــــــاضــــــي، مـ
توضيح اإلطار الدستوري لالنتخابات. 

وفشل ملتقى الحوار، خالل جلساته في 
26 و27 مــايــو/أيــار املــاضــي، في التوافق 
ــــي الـــقـــاعـــدة  ــقــــاط الـــخـــالفـــيـــة فـ ــنــ حــــــول الــ
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا الــلــجــنــة 
القانونية للملتقى. وأشــار كوبيتش في 
رسالة اإلحالة، إلى توافق أغلبية أعضاء 
االنتخابات  إجـــراء  امللتقى على ضـــرورة 
إلـــى اختالفهم  ــار  فــي مــوعــدهــا، لكنه أشـ
ــول نـــقـــاط عــــــدة، أهـــمـــهـــا االنـــتـــخـــابـــات  ــ حـ
وتوقيتها  إجــرائــهــا  وكــيــفــيــة  الــرئــاســيــة 
وأســــاســــهــــا الـــــدســـــتـــــوري، واالســـتـــفـــتـــاء 
 ،)2017 فــي  )مقر  الدستور  مــشــروع  على 

لناحية ضيق الوقت وبعض بنوده.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، تــــــــواصــــــــل املـــــــواقـــــــف 
الــدولــيــة تــشــديــدهــا عــلــى ضــــرورة إجـــراء 
االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فـــي مــوعــدهــا. هــذا 
الحكومة اإلسبانية،  أكد عليه رئيس  ما 
بــيــدرو ســانــشــيــز، خـــالل لــقــائــه أمـــس في 
طرابلس، رئيس الحكومة االنتقالية في 
ليبيا، عبد الحميد الدبيبة. وجرى خالل 
الزيارة توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية 
ــــب الــدبــيــبــة بــعــودة  وتـــجـــاريـــة، فــيــمــا رّحـ

السفارة اإلسبانية للعمل في طرابلس.

ليبيا: فرصة أخيرة لحسم 
خالف المناصب السيادية

يصبح دخول الساحة 
مع اقتراب الذكرى 

مدعاة لالشتباه

حذرت سلطات هونغ 
كونع المواطنين من 

التجمع في 4 يونيو

متابعة صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ... 
الشاهد الوحيد في الميدان

  شرق
      غرب

المحكمة الخاصة بلبنان 
تلغي بدء محاكمة 

عياش
الخاصة  الــدولــيــة  املحكمة  أعــلــنــت 
إلغاء  عــن  الخميس،  أمــس  بلبنان، 
ــي قــضــيــة ســلــيــم  بـــــدء املـــحـــاكـــمـــة فــ
جميل عياش )قيادي في حزب الله( 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 16 يونيو/
ــالــــي، وذلـــــــك بــســبــب  ــحــ حـــــزيـــــران الــ
ــة املــالــيــة الــتــي تــعــانــي منها.  ــ األزمـ
وتتعلق املحاكمة باغتياالت ثالثة 
اللبنانين،  السياسين  استهدفت 
مـــروان حــمــادة وإلــيــاس املــر )نجَوا 
مــن االســـتـــهـــداف(، وجــــورج حــاوي 
)اغتيل في يونيو/حزيران 2005(، 
الدولية  املحكمة  اعتبرتها  والــتــي 
التي  االغتيال  متالزمة مع جريمة 
استهدفت رئيس الــوزراء اللبناني 
السابق رفيق الحريري و21 آخرين 
في 14 فبراير/شباط 2005 وأدانت 

املحكمة عياش بالضلوع فيها.
)العربي الجديد(

4 قتلى بانفجار 
في كابول 

ــة  قــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــشــــرطــ
فــردوس فارامارز، أمس  األفغانية، 
 قــنــبــلــة انــفــجــرت في 

ّ
الــخــمــيــس، إن

شاحنة صغيرة في الجزء الغربي 
مـــن الــعــاصــمــة األفـــغـــانـــيـــة كـــابـــول، 
أســفــرت عــن مقتل أربــعــة أشخاص 
عــلــى األقــــل. ولـــم تعلن حــتــى عصر 
عن  أي جماعة مسؤوليتها  أمــس، 

الهجوم.
)أسوشييتد برس(

مجهولون يغتالون 
سياسيًا في كشمير

ــة الـــهـــنـــديـــة أمـــس  أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــ
مجهولن  مهاجمن  أن  الخميس، 
ــلــــى الـــســـيـــاســـي  أطــــلــــقــــوا الـــــنـــــار عــ
للحزب  املنتمي  بــانــديــتــا،  راكــيــش 
ــاتـــا«، في  ــانـ الــحــاكــم »بـــهـــاراتـــيـــا جـ
وقت متأخر من مساء األربعاء، في 
كشمير،  إقليم  جنوبي  تـــرال  بــلــدة 
مـــا أدى لــوفــاتــه. فـــي غــضــون ذلـــك، 
أمـــس، محتجزًا في  الــشــرطــة  قتلت 
بلدة تــرال، قالت إنــه استولى على 
بندقية شــرطــي وأطــلــق الــنــار على 

مسؤولن داخل معسكر للشرطة.
)أسوشييتد برس(

الجيش األميركي قتل 23 
مدنيًا في الخارج

أقر الجيش األميركي بقتل 23 مدنيا 
خــــالل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
نــفــذهــا حـــول الــعــالــم الــعــام املــاضــي، 
أغــلــبــهــم فــي أفــغــانــســتــان، وذلــــك في 
ــاع  ــدفـ الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــــــــوزارة الـ
األميركية »البنتاغون«، نشرته أول 
مــن أمـــس األربـــعـــاء، حـــول الخسائر 
ــة بـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ املـــــدنـــــيـــــة املـ
التقرير  وقّدر  الخارجية.  العسكرية 
»أن هــنــاك 23 مــدنــيــا، 20 مــنــهــم من 
آخـــريـــن  ــلـــوا، و10  ــتـ قـ أفـــغـــانـــســـتـــان، 

أصيبوا بجروح خالل 2020«.
)األناضول(

قصر باكنغهام منع 
توظيف األقليات العرقية

ــكـــي  ــلـ ــر بــــاكــــنــــغــــهــــام املـ ــ ــــصـ ــــع قـ ــنـ ــ مـ
الـــبـــريـــطـــانـــي األقــــلــــيــــات الـــعـــرقـــيـــة 
ــد وظـــائـــف مــكــتــبــيــة خــالل 

ّ
مـــن تــقــل

حسب  العشرين،  الــقــرن  ستينيات 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
البريطانية أمس الخميس، مشيرة 
إلى اعتماد معلوماتها على وثائق 
البريطاني.  الوطني  األرشــيــف  في 
تظهر  أوراق  إلــى  الكشف  واستند 
إلــيــزابــيــث  للملكة  املــالــي  املــديــر  أن 
موظفي  أخــبــر  )الـــصـــورة(،  الثانية 
الــخــدمــة املــدنــيــة فــي عــام 1968 أنه 
ــن عــــــادة الـــقـــصـــر تــوظــيــف  لـــيـــس مــ
ــانـــب«  »مـــهـــاجـــريـــن مـــلـــونـــن أو أجـ
لــشــغــل مــنــاصــب ديــنــيــة ووظـــائـــف 
القصر على ما نشر،  مكتبية. ورّد 
مـــؤكـــدًا أن املــلــكــة وأفـــــــراد أســرتــهــا 
يــــلــــتــــزمــــون »مــــبــــدئــــيــــا وعـــمـــلـــيـــا« 

بقوانن مكافحة التمييز.
)أسوشييتد برس(

ينعكس تراجع 
معدل الوالدات 

في الصين والتغيّر 
الديمغرافي نتيجة 

سياسات تحديد 
النسل، على الجيش 

الصيني الذي 
يعرف بضخامة 
قوامه ويحتاج 

إلى مئات اآلالف من 
المجندين الجدد 

كل عام، األمر الذي 
يعد تحقيقه حاليًا 
غاية في الصعوبة 

ويفرض تغييرات 
عدة

جيش بالعالم األزمة الديمغرافية تهدد أكبر  قضية

)Getty/يحتاج الجيش الصيني لمئات آالف المجندين كل عام )جيا فانغوين

العالم التي لديها مشاكل وتوترات ونزاعات 
حدودية مع أغلب دول الجوار؛ برًا وبحرًا، 
 عــن أنــهــا محاطة بــأربــع دول نووية 

ً
فــضــال

)الهند، باكستان، روسيا، كوريا الشمالية(. 
الداخلية؛  األمنية  التوترات  إلــى  باإلضافة 
أو  التيبت،  أو  إقليم شينجيانغ،  ســواء في 
في مضيق تايوان، باعتبار أن بكن تعتبر 
الجزيرة جزءًا ال يتجزأ من أراضيها وتهدد 
الحاجة  تبرز  لــذلــك،  بالقوة.  باسترجاعها 
إلى قوات برية ضخمة قادرة على االنتشار 

وفق خريطة النزاعات وبؤر التوتر.
ــر الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــجـــيـــش  ــاطــ ــخــ وحــــــــول املــ
 

ّ
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى صــعــيــد الــتــعــبــئــة فــــي ظـــل

الباحث  قال  الراهنة،  العسكرية  التحديات 
ــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة،  فـــي مــعــهــد الـــجـــنـــوب لـ
وانغ خه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
لــيــســت ولـــيـــدة  الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة   »األزمــــــــة 

ّ
إن

الــلــحــظــة وهــــي نـــتـــاج تـــراكـــمـــات لــهــا عــالقــة 
بــــســــيــــاســــات تــــحــــديــــد الــــنــــســــل فـــــي الــــبــــالد 
ــاف: »على  ــ والــتــي اســتــمــرت لــعــقــود«. وأضـ
الـــرغـــم مـــن الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي طـــرأت 
في  والتحول  الصيني،  الجيش  شكل  على 
فــكــر الــقــيــادة خـــالل الــعــقــود املــاضــيــة نحو 
إنشاء منظومة عسكرية تقوم على أساس 
ة الــتــكــنــولــوجــيــة ولــيــس الــضــخــامــة  الــكــفــاء
 ذلك ال يقلل من مدى خطورة 

ّ
العددية، فإن

وتـــأثـــيـــر تـــراجـــع مـــعـــدالت الــخــصــوبــة على 
هـــذه االســتــراتــيــجــيــة، ألن مــن يــقــوم بـــإدارة 
هم  املتقدمة  العسكرية  العمليات  وتشغيل 
 
ً
الــشــبــاب الـــذيـــن تــحــتــاجــهــم الـــصـــن. فــضــال

الذكية ال  عن أن حــروب الفضاء واألسلحة 
تغني عن الحاجة لقوات برية كبيرة قادرة 
الوطنية،  السيادة  وحماية  االنتشار  على 
خــصــوصــا فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع الــحــدوديــة، 
الحدودي  الشريط  القائم على  التوتر  مثل 

 مــخــاطــر عــســكــريــة تــحــدق بالصن 
ّ

فــي ظـــل
تشكله  الـــذي  التهديد  مستوى  على  ســـواء 
على  أو  املنطقة،  فــي  األميركية  التحركات 
مـــســـتـــوى الــــنــــزاعــــات الــــحــــدوديــــة مــــع دول 
الـــجـــوار، يـــواجـــه جــيــش الــتــحــريــر الشعبي 
ــنــــي تــــحــــديــــا مــــــن نــــــــوع آخــــــــر ربـــمـــا  ــيــ الــــصــ
يــكــون أكــثــر خــطــرًا، يتمثل فــي انــعــكــاســات 
األزمـــــة الــديــمــغــرافــيــة غــيــر املــســبــوقــة الــتــي 
 تــعــانــي منها الــبــالد عــلــيــه. وأظــهــرت أرقـــام 
حــــديــــثــــة صـــــــــــادرة عــــــن دائـــــــــــرة اإلحـــــصـــــاء 
الــوطــنــيــة، تــراجــع عـــدد املــوالــيــد الــجــدد في 
الصن، التي تعتبر الدولة األكبر من حيث 
تعداد السكان في العالم )مليار وأربعمائة 
العام  12 مليون نسمة خــالل  إلــى  مليون(، 
املــــاضــــي، بــنــســبــة انـــخـــفـــاض 15 فـــي املــائــة 
عــن الــعــام السابق، وهــو أدنــى مستوى في 
تـــاريـــخ الـــصـــن مــنــذ ســتــة عـــقـــود. وحــســب 
خـــبـــراء، يــتــوقــع أن يــصــل عـــدد الــذيــن تزيد 
أعمارهم عن 65 عاما إلى ثالثمائة مليون 

بحلول عام 2025.
ــذروا  وكــــــان مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون قــــد حـــ
ــن تـــأثـــيـــر ســـيـــاســـة الــطــفــل  ــ ــي مـ ــ ــاضـ ــ ــي املـ ــ فـ
الــواحــد الــتــي انتهجتها الــصــن فــي أواخــر 
سبعينيات القرن املاضي، على قوام وتعداد 
الجيش. وبصفته أكبر جيوش العالم )2.3 
ــى مــئــات  مــلــيــون عـــنـــصـــر(، فـــإنـــه يــحــتــاج إلــ
اآلالف مــن املــجــنــديــن الــجــدد كــل عـــام، األمــر 
الذي بات غاية في الصعوبة بسبب تراجع 
أعداد الشباب، وانخفاض معدل الخصوبة 

في املجتمع الصيني.
وملواجهة ذلك، قامت وزارة الدفاع الصينية، 
كما  التجنيد،  متطلبات  وتخفيف  بتعديل 
باالنضمام  النساء  مــن  أكبر  لعدد  سمحت 
للجيش، وبـــررت ذلــك بــأن الــحــروب املقبلة 
ــى الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــــذكــــــاء  ــلــ ــز عــ ــركــ ــتــ ســ

ــــن فـــي إقــلــيــم  مـــع الــهــنــد، وكـــذلـــك حــفــظ األمـ
شينجيانغ شمال غربي البالد، املمتد على 

مساحة 1.6 مليون كيلومتر«.
 »أكثر من 85 في املائة 

ّ
وأشار وانغ خه إلى أن

من الجنود في الجيش هم من جيل الطفل 
أشــقــاء، وبالتالي،  الــواحــد، أي ليس لديهم 
فإن خوض أي حرب يترتب عليها خسارة 
 
ّ
أن لن تكون معّوضة، بمعنى  األنــفــس،  في 

مـــن ُيــقــتــل ســُيــقــطــع نــســلــه وســيــمــســح اســم 
عائلته مــن الــســجــالت املــدنــيــة«. ولــفــت إلــى 
 ذلــك »لــيــس بــاألمــر السهل، وربــمــا يبرر 

ّ
أن

الــخــطــوة األخـــيـــرة الـــتـــي دفـــعـــت الــســلــطــات 
ــاح لـــألســـر  ــمــ الـــصـــيـــنـــيـــة قـــبـــل يــــومــــن الــــســ

بإنجاب طفل ثالث«.
من جانبه، اعتبر محرر الشؤون العسكرية 
في صحيفة »كانتون« املحلية، لياو ليانغ، 
ــا، بــل  ــرجــ ـــل حــ

ّ
يـــمـــث ــنـــود ال  الـــجـ  »نـــقـــص 

ّ
أن

ينسجم مــع تــوجــه الــقــيــادة نــحــو االهــتــمــام 
 
ّ
ــكـــم«، الفــتــا إلـــى أن بــالــنــوع عــلــى حــســاب الـ

»الصن قادرة على التأقلم مع كل الظروف، 
وفــي إطــار ذلــك جــاء فتح الباب أمــام اإلنــاث 
لالنضمام للجيش الصيني الذي كان حتى 
وقت قريب حكرًا على الذكور«. وأضاف لياو 
أن  الجديد«  »العربي  مع  ليانغ، في حديث 
»نسبة النساء داخل الجيش ارتفعت من 3 
في املائة في ثمانينيات القرن املاضي، إلى 
املائة خــالل السنوات األخيرة«.  نحو 8 في 
تـــجـــاوزت  املـــعـــاصـــرة  ــــروب  ــــحـ »الـ  

ّ
أن  ورأى 

ــروب الــتــقــلــيــديــة، وبــــاتــــت تــركــز  ــحــ شـــكـــل الــ
أكــثــر عــلــى عــنــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا والـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي، وهـــي أشــيــاء ال تعتمد على 
العلمية«،  الــكــفــاءة  على  بــل  البدنية،  الــقــوة 
 »مثل هذه املتطلبات ال تستدعي 

ّ
معتبرًا أن

املفاضلة بن الذكور واإلناث«.
علي...

إلى  االصطناعي، وبالتالي فهي ال تحتاج 
القوة البدنية واملواصفات القياسية.

ــاوزات  ــجــ وقـــــد شـــهـــدت الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة تــ
واســتــثــنــاءات داخــل مــراكــز التجنيد، كانت 
تــعــتــبــر مــــن املـــحـــرمـــات فــــي الـــســـابـــق، عــلــى 
ســبــيــل املــــثــــال، خـــفـــض مــتــطــلــبــات ارتـــفـــاع 
الطول بالنسبة لألفراد إلى 160 سنتمترًا، 
يعانون من  الذين  بتجنيد  السماح  وكذلك 
قصر نظر أو وزن زائــد. ولتحفيز الشباب، 
تــم إلــغــاء الــحــظــر الـــذي كـــان مــفــروضــا على 
بشرط  النقالة،  بالهواتف  الجنود  احتفاظ 
تحميل تطبيقات خاصة بالجيش ملكافحة 
ــات الــســيــبــيــرانــيــة.  ــراقـــ ــتـــ الـــتـــجـــســـس واالخـــ
أيضا، تم السماح بضم الطالب الجامعين 
طلبة  وكذلك  املنخفضة،  املعدالت  أصحاب 
الــثــانــويــة الــعــامــة الــذيــن لــم يــحــصــلــوا على 

درجات تؤهلهم لاللتحاق بالجامعات.
ــر الــكــبــيــر للتغّير  ــ مـــا تـــقـــدم يــشــيــر إلــــى األثـ
الــديــمــغــرافــي فــي الــصــن عــلــى جــيــش عــرف 
البرية  قــواتــه  قــوامــه، خــصــوصــا  بضخامة 
ــل ســتــن في 

ّ
األكــبــر فــي الــعــالــم، والــتــي تــمــث

ــان الــجــيــش  ــداد الـــجـــيـــش. وكـــ ــعـ ــن تـ ــة مـ ــائـ املـ
الــصــيــنــي قــــد أنـــشـــئ مــطــلــع أغـــســـطـــس/آب 
ــبـــر عـــمـــرًا مــــن الــــدولــــة،  ــــو أكـ ــــام 1927، وهـ عـ
الشعبية  الصن  جمهورية  أن  اعتبار  على 
تشكيالته  فــي  ويــضــم   ،1949 عــام  تأسست 
ــة،  ــريــ ــبــ ــمــــس وحــــــــــــدات، هـــــــي: الــــــقــــــوات الــ خــ
الصاروخية،  والــقــوة  والجوية،  والبحرية، 

وقوة الدعم االستراتيجي.
ــتــــوزع قـــــوات الــجــيــش الــصــيــنــي الــبــالــغ  وتــ
تـــعـــداده حـــوالـــي مــلــيــونــن وثــالثــمــائــة ألــف 
جندي، بن أربــع وحــدات، تستأثر الوحدة 
البرية بـ 1.6 مليون جندي، يتوزع معظمهم 
في املناطق الحدودية شمال وجنوب غربي 
الـــبـــالد. الــــوحــــدات الــبــحــريــة تــضــم حــوالــي 

ثــالثــمــائــة ألـــف جـــنـــدي، وتــنــتــشــر فـــي ثــالث 
مناطق تتمثل في بحري الصن الجنوبي 
والشرقي، ومنطقة الشمال بالقرب من شبه 
الــوحــدات  الــكــوريــة. فيما تستأثر  الــجــزيــرة 
الجوية بنحو أربعمائة ألف جندي، توكل 
الــتــقــلــيــديــة  الــــصــــواريــــخ  إدارة  مــهــمــة  لـــهـــم 
االستراتيجي،  الدعم  وحــدة  أما  والنووية. 
فهي وحدة حديثة صغيرة نسبيا تختص 

بتطوير األسلحة التكنولوجية.
وقد خاض هذا الجيش حروبا عدة أبرزها: 
الــحــرب ضــد الــيــابــان أثــنــاء الــحــرب العاملية 
الثانية، والحرب في شبه الجزيرة الكورية 
ــا آخــر  فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، أمــ
حرب خاضها الجيش الصيني، فكانت ضد 

فيتنام عام 1979.
ــداد الــجــيــش الــصــيــنــي،  ــعـ وتــكــمــن أهــمــيــة تـ
فــي أمــريــن: األول مــعــنــوي لــضــمــان التفوق 
ــاقـــي الـــجـــيـــوش، والـــثـــانـــي  الــــعــــددي عـــلـــى بـ
واملخاطر  بالتحديات  مرتبط  استراتيجي 
الــتــي تــحــدق بــالــصــن مـــن كـــل االتــجــاهــات. 
فــالــصــن تــكــاد تــكــون الـــدولـــة الــوحــيــدة في 

أكثر من 85% من الجنود 
في الجيش هم من جيل 

الطفل الواحد

لجأت وزارة الدفاع 
الصينية إلى تخفيف 

متطلبات التجنيد

Friday 4 June 2021 Friday 4 June 2021
الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

تتوسط صورة ماو الساحة عند مدخل المدينة المحرمة )العربي الجديد(

أحال كوبيتش إلى المجلسين مقترح القاعدة الدستورية لالنتخابات )فرانس برس(
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

حراك أميركي بمواجهة االبتزاز الروسي

عرقلة المساعدات اإلنسانية إلى سورية

تقلص عدد المعابر 
اإلنسانية منذ العام 2014 

من أربعة إلى واحد

أمين العاصي

األميركية  املتحدة  الواليات  بدأت 
تـــحـــركـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن أجـــل 
ــات دولــــيــــة  ــيــ ــآلــ تــــمــــديــــد الــــعــــمــــل بــ
إلدخــــال مــســاعــدات إلـــى الــشــمــال الــغــربــي من 
سورية، حيث تضم محافظة إدلب ومحيطها 
نــحــو 4 مـــايـــن مـــهـــدديـــن بـــكـــارثـــة فـــي حــال 
انــقــطــاع هـــذه املــســاعــدات، فــي حـــال اعــتــراض 
ــرار دخــــول  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ الــــجــــانــــب الـــــروســـــي عـ

املساعدات عبر معبر حدودي مع تركيا.
ــدى األمــــم  ــ ــة األمـــيـــركـــيـــة لــ ــدوبــ ــنــ ــثـــت املــ وبـــحـ
أنقرة  في  غرينفيلد،  توماس  ليندا  املتحدة، 
األربعاء املاضي، مع املتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن، إزالــــة الــعــوائــق التي 
تــحــول دون إيـــصـــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
ــيـــا، قـــبـــل أن تـــتـــوجـــه إلـــى  األمـــمـــيـــة عـــبـــر تـــركـ
ــارات ولــقــاءات  ــ الـــحـــدود الــســوريــة إلجــــراء زيـ
واإلغاثي.  اإلنساني  الحقل  في  ناشطن  مع 
ــام مــــن نــقــاش  ــ ــارة قـــبـــل أيــ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ وتــــأتــــي هـ
ــن لــتــمــديــد الــســمــاح  ــ ســيــجــريــه مــجــلــس األمــ
إلــى سورية عبر  األممية  املساعدات  بدخول 
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والذي 
املساعدات  إدخـــال  صاحية  ســريــان  ينتهي 

عبره قريبًا.
كانت  الــتــي  اإلنسانية  املعابر  عــدد  وتقلص 
إلى  مساعداتها  عبرها  املتحدة  األمــم  تنقل 
الـــعـــام 2014 مـــن أربـــعـــة منافذ  ســـوريـــة مــنــذ 
إلــى ثــاثــة، هــي بــاب الــســامــة، وبـــاب الهوى 
مــــع تـــركـــيـــا، ومـــعـــبـــر الــيــعــربــيــة مــــع الــــعــــراق، 
ــام املــــاضــــي )بــــاب  ــعــ ـــى مــعــبــر واحــــــد الــ ــم إلــ ثــ
الــواقــع ضمن محافظة إدلـــب شمال  الــهــوى( 
غــربــي الـــبـــاد، حــيــث تــهــدد روســيــا والــصــن 

»تــشــكــل 60 فـــي املـــائـــة مـــن مــقــومــات الــحــيــاة 
للمدنين في شمال غربي سورية«. وأوضح 
أنــه في حــال عــدم تجديد اآللية بسبب فيتو 
إنسانية. ولفت  كارثة  روســي ستكون هناك 
ــيــــارات فـــي حــــال لـــم ينجح  إلــــى أن هـــنـــاك خــ
مجلس األمن بتجديد آلية إدخال املساعدات، 
مــنــهــا »عــــودة املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة العاملة 
في املنطقة إلى ما قبل القرار 2165 في العام 
2014 مــن خـــال الــعــمــل بــشــكــل خــــارج نطاق 
الخاص  التمويل  الــتــفــويــض، وتــحــويــل  آلــيــة 
إلــى منظمات دولية  املتحدة،  األمــم  بوكاالت 
غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم املقدم إلى 
الــجــهــات املــحــلــيــة«. ومـــن الــخــيــارات األخـــرى، 
الــحــاج، »إنــشــاء صــنــدوق للتمويل  بحسب 
اإلنساني خاص بسورية، بــداًل من صندوق 
املتحدة،  باألمم  الخاص  اإلنساني  التمويل 
وإنـــشـــاء كــتــل تنسيق رئــيــســيــة مــوزعــة على 
مناطق سورية الخارجة عن سيطرة النظام«.
انتهاكًا لسيادة  اآللــيــة  وتعتبر روســيــا هــذه 
ــال  ــ ــإدخـ ــ ــــاد، مــــطــــالــــبــــة بـ ــ ــبـ ــ ــ ــى الـ ــلــ ــام عــ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
مــعــابــر يسيطر عليها هــذا  عــبــر  املــســاعــدات 

بـــاقـــي دول مجلس  تـــرفـــض  بــيــنــمــا  الـــنـــظـــام، 
األمن التوجه الروسي، إلدراكها أنه سيمنع 
إلى مناطق  الوصول  أي مساعدة دولية من 
خارج سيطرته. كما يهدف الجانب الروسي 
مـــن حــصــر إدخــــــال املـــســـاعـــدات عــبــر مــعــابــر 
يسيطر عليها إلى محاصرة الشمال الغربي 
من سورية، في خطوة للسيطرة على املنطقة. 
عــدة،  حــدوديــة  معابر  على  النظام  ويسيطر 
هــي جــديــدة يــابــوس مــع لبنان، ونصيب مع 
الـــعـــراقـــي.  الـــجـــانـــب  ــع  مـ والـــبـــوكـــمـــال  األردن، 
وتسيطر املعارضة على معابر باب السامة 
وباب الهوى وتل أبيض مع الجانب التركي، 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  بينما تسيطر 
الفقري،  األكــراد عمودها  يمثل  التي  )قسد(، 
على معبر اليعربية مع العراق. ولكن كل هذه 
غير  املعابر  مــن  العديد  استحدثت  األطـــراف 

النظامية ألهداف عسكرية واقتصادية.
ــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، اســتــخــدمــت  ــ وفـ
روســيــا والــصــن حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( في 
مــجــلــس األمــــن لتقليص عـــدد نــقــاط إدخـــال 
املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــــى ســـوريـــة، الــتــي 
ال تتطلب مــوافــقــة دمــشــق، مــن 4 إلـــى معبر 
ــد، هـــو بـــاب الـــهـــوى مـــع تــركــيــا. ويــأتــي  ــ واحـ
التوجه الروسي في سياق محاوالت إعادة 
خال  مــن  شرعيته،  وترميم  النظام  تعويم 
حــصــر الــتــعــامــل الــــدولــــي مــعــه بــمــا يخص 
املساعدات اإلنسانية. وكانت الدول املانحة 
جمعت، خال اجتماعات النسخة الخامسة 
من »مؤتمر بروكسل من أجل سورية« التي 

عقدت أواخر مــارس/آذار املاضي، نحو 6.6 
مليارات دوالر أميركي لعامي 2021 و2022، 
ملــســاعــدة الــاجــئــن والـــنـــازحـــن الــســوريــن 
في قطاعات مختلفة، في مقدمتها الصحة 
ــاثــــة اإلنــســانــيــة. وســيــكــون  والــتــعــلــيــم واإلغــ
ــذه املـــخـــصـــصـــات، ضــمــن  ــ ــزء كــبــيــر مــــن هـ ــ جـ
الحدود،  عبر  األممية  اإلنسانية  املساعدات 
واملــــهــــددة بــتــعــطــيــل آلــيــة الــتــجــديــد لــهــا من 
خـــال روســيــا فــي مــجــلــس األمــــن. وتــعــهــدت 
مليون   100 بقيمة  مــســاعــدات  بتقديم  قطر 
الكارثة  دوالر للمساعدة في تخفيف وطــأة 
ــر  ــيـــة فــــي ســــوريــــة. كـــمـــا أعـــلـــن وزيــ ــانـ اإلنـــسـ
الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أن 
بـــاده ســتــقــدم مــســاعــدات إنــســانــيــة جــديــدة 
بأكثر من 596 مليون دوالر. واعتبر بلينكن، 
وقـــتـــهـــا، أن املـــســـاعـــدات تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم 
الـــعـــون للكثير مـــن الــســوريــن فـــي الـــداخـــل، 
ــذيـــن يــقــدر عـــددهـــم بــنــحــو 13.4 مــلــيــون  والـ
نــســمــة، وكــذلــك مــســاعــدة 5.6 مــايــن الجــئ 
سوري في تركيا، ولبنان، واألردن، والعراق 
ومصر. أما أملانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 
1.7 مليار يورو. وكانت األمم املتحدة دعت 
مليارات  عــن 10  تقل  تبرعات ال  تقديم  إلــى 

دوالر لهذا الغرض.
ومــــن املــتــوقــع أن يـــحـــاول الــجــانــب الــروســي 
فـــرض شــــروط مــعــيــنــة عــلــى أمــيــركــا وتــركــيــا 
من أجــل تمرير قــرار تمديد السماح بدخول 
املــســاعــدات األمــمــيــة إلـــى ســوريــة عــبــر معبر 
الهوى. ومن املرجح أن تطالب موسكو  باب 
ــزيـــادة حــصــة الــنــظــام الـــســـوري مـــن بــتــرول  بـ
الــتــي تقع تحت  الــفــرات،  منطقة شــرقــي نهر 
ســيــطــرة »قـــســـد« وتــضــم أكــبــر حــقــول وآبــــار 
ــاز. كــمــا تــضــغــط مــوســكــو على  ــغــ الــنــفــط والــ
أنقرة لفتح معابر داخلية بن مناطق النظام 
واملـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال لــتــنــشــيــط اقــتــصــاد 
املتهالك. وتطالب بفتح ثاثة معابر  النظام 
فــي شمال ســوريــة، اثــنــان فــي محافظة إدلــب 
ــد فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. وحــاولــت  ــ وواحـ
فــي مـــارس املــاضــي فتحها، إال أنــهــا لــم تجد 
تجاوبًا من الجانب التركي املتحكم باملنطقة 
بشكل كامل. وكان عقد في الدوحة في مارس 
اجتماع ضم وزير الخارجية القطري، الشيخ 
ثــانــي، ونظيريه  آل  الــرحــمــن  بــن عبد  محمد 
الــروســي سيرغي الفـــروف، والــتــركــي مولود 
القضية  فــي  أوغــلــو، لبحث ملفات  ــاووش  جـ
ــانــــي. وكـــانـــت  ــســ الــــســــوريــــة مــنــهــا املـــلـــف اإلنــ
مــصــادر مطلعة ذكـــرت أن الــجــانــب الــروســي 
املساعدات  االجتماع مسألة حصر  طرح في 
الــدولــيــة بــالــنــظــام الـــســـوري، وهـــو مــا رفضه 

الجانبان التركي والقطري.

تضغط روسيا على 
المجتمع الدولي من 

أجل إدخال المساعدات 
اإلنسانية عبر معابر 

يسيطر عليها النظام 
السوري، وذلك بهدف 

تعويمه، من خالل 
حصر التعامل الدولي 

معه، ومحاصرة الشمال 
الغربي من سورية

)Getty/تشكل المساعدات 60 % من مقومات الحياة للمدنيين )محمد الرفاعي

باستخدام حق النقض )الفيتو( ضد مشروع 
القرار املقبل الذي سيطرح في مجلس األمن 

لتمديد دخول املساعدات.
واعــتــبــر فــريــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســوريــة« 
معبر باب الهوى »الشريان الوحيد للشمال 
أمــس الخميس،  الــســوري«، مشيرًا، في بيان 
إلى أنه »في حال عدم تجديد آلية التفويض 
ــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة، ســتــشــهــد  بــــدخــــول املــــســ
 في النواحي اإلنسانية 

ً
املنطقة انهيارًا كاما

ــــح أن عـــدم الــتــجــديــد  واالقـــتـــصـــاديـــة«. وأوضـ
يعني »حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من 
املــســاعــدات الــغــذائــيــة، وأكــثــر مــن 2.3 مليون 
نــســمــة مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى املــــيــــاه الــنــظــيــفــة 
ــم مــــادة  ــ والـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب، وانـــقـــطـــاع دعـ
الــخــبــز فــي مــئــات املــخــيــمــات، وحـــرمـــان أكثر 
الخبز  الــحــصــول على  مــن  مــن مليون نسمة 
بشكل يومي«. وبّن الفريق أن عدم التجديد 
ســـوف »يــقــلــص عـــدد املــســتــشــفــيــات والــنــقــاط 
الطبية الــفــعــالــة فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى أقــل 
مــن الــنــصــف فــي املــرحــلــة األولـــــى، وأكــثــر من 
80 فــي املــائــة ستغلق فــي املــرحــلــة الــثــانــيــة«، 
و»انخفاض دعم املخيمات إلى أقل من 25 في 
املائة، وعجز املنظمات اإلنسانية عن تقديم 
ــرار ضــمــن املــخــيــمــات«،  ــ الــدعــم إلصـــاح األضـ
و»ازديــاد أعــداد اإلصابات بفيروس كورونا 
إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان املراكز 
إضافة  الطبية،  خدماتها  تقديم  من  الطبية 
وتحديدًا  النظافة،  مشاريع  دعــم  توقف  إلــى 

ضمن املخيمات«.
الفريق،  بحسب  االقتصادية،  النواحي  ومــن 
فإن عدم التجديد يؤدي إلى »ارتفاع معدالت 
البطالة خــال املرحلة األولــى بنسبة 40 في 
املائة، واملرحلة الثانية بنسبة 20 في املائة«، 
ــواد والــســلــع األســاســيــة  ــفـــاع أســعــار املــ و»ارتـ
ــا املــــــواد الــغــذائــيــة  بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة، أبــــرزهــ
الغذائية  املــائــة، واملـــواد غير  بنسبة 300 في 
ــا مـــــــادة الــخــبــز  ــ ــة. أمــ ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 200 فــــي املـ
املــائــة«.  فــي   400 بنسبة  ارتــفــاعــًا  فستسجل 
وأوضــــح، فــي بــيــان، أن لــعــدم الــتــجــديــد آثـــارًا 
أخـــــرى، مــنــهــا »انــخــفــاض مــلــحــوظ بـــاملـــوارد 
قــدرة  وعـــدم  الــســوري  الشمال  املتاحة ضمن 
املـــــــــوارد الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
املنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية 
 مـــع عــدم 

ً
تـــأمـــن الــنــقــص الـــحـــاصـــل، خـــاصـــة

قــدرة عشرات اآلالف من املدنين على تأمن 
احتياجاتهم اليومية«.

وفي حديث مع »العربي الجديد« بّن مدير 
فــريــق »مــنــســقــو االســتــجــابــة« مــحــمــد حــاج 
أن املــســاعــدات الــدولــيــة عــبــر آلــيــة التفويض 

Friday 4 June 2021
9الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

لبنان: التخبط يفاقم أزمة الدوالر
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــرار وقــف  تـــراجـــع لــبــنــان، أمـــس الــخــمــيــس، عـــن قــ
السحب من الودائع بالدوالر بسعر صرف ثابت 
أعلى  لكنه  الرسمية  السوق غير  يقل كثيرا عن 
من السعر الرسمي املربوط، وذلك بعدما أثار احتجاجات 
شعبية. وقالت الرئاسة، في بيان عقب اجتماع شارك فيه 
حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سامة: »تقرر اعتبار 
التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري 
املفعول«. وأدى التخبط في القرارات إلى تفاقم أزمة الدوالر 
الــدوالر  افتتح سعر صــرف  الليرة، وقــد  واستمرار تهاوي 
ـــ13200 لــيــرة لــلــدوالر  فــي الــســوق الــســوداء، صــبــاح أمـــس، بــ
 ارتــفــاعــًا إضــافــيــًا يــتــرجــم ســريــعــًا بغاء 

ً
الـــواحـــد، مــســجــا

فاحش في أسعار السلع األساسية واملواد الغذائية.
وُعِقَد اجتماع مالي – قضائي في قصر بعبدا الجمهوري، 
أمس، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور حاكم 
مــصــرف لــبــنــان )املـــركـــزي( ريـــاض ســامــة، ورئــيــس مجلس 
شورى الدولة القاضي فادي إلياس، تقّرر بنتيجته اعتبار 
التعميم رقــم 151 الــصــادر عــن البنك املــركــزي، الــذي يسمح 

على  بــالــدوالر  حساباتهم  مــن  أمــوالــهــم  بسحب  للمودعن 
واعتبر  املــفــعــول.  ــاري  زال سـ مــا  لبنانية،  لــيــرة  ســعــر 3900 
بعمل  فاضحًا   

ً
تــدخــا يعتبر  أمــس  مــا حصل   

ّ
أن متابعون 

القضاء اللبناني.
إذ جـــاء االجــتــمــاع بــعــدمــا أصــــدر الــقــضــاء مــن خـــال مجلس 
شورى الدولة قرارًا، أول من أمس، يدعو املصارف إلى سداد 
الودائع الدوالرية بالعملة األميركية. واعتبر القرار أن سداد 
الــــدوالر عند 3900  الـــدوالريـــة بتحديد سعر صــرف  الــودائــع 
ليرة غير قانوني، خاصة أن سعر الدوالر في السوق السوداء 
وصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة، ما يعني أن املصارف تسلب 

اللبنانين أكثر من 9 آالف ليرة من كل دوالر.
 بعض املصارف اللبنانية سارعت 

ّ
وقد ترّددت أنباء تفيد بأن

فور صدور قرار مجلس شورى الدولة إلى التوقف عن تسديد 
ــة أمــــــوااًل وفــــق سعر  صــاحــب الــحــســابــات بــالــعــمــلــة الــــدوالريــ
صرف 3900 ليرة، في حن عمد مواطنون إلى سحب أموال 
تعليق مصرف  املذكور تخوفًا من  السعر  ودائعهم على  من 
لبنان العمل به، والعودة إلى اتباع سعر الصرف الرسمي، أي 
1500 ليرة، ما من شأنه أن يجعلهم يخسرون أكثر من تسعن 
فــي املــائــة مــن قيمة ودائــعــهــم. وحـــذرت جمعية املــودعــن في 

»املافيا السياسية واملصرفية«  لبنان، في بيان، من سمتهم بـ
مـــن »الــتــاعــب بــأعــصــاب املـــواطـــنـــن، فــوديــعــة الـــــدوالر يجب 
تحصيلها بالدوالر شاء من شاء وأبى من أبى«، مشددة على 
أنها ستكون دائمًا لهم باملرصاد. وتلفت املحامية والناشطة 
»العربي الجديد«، إلى  الحقوقية دياال شحادة، في تصريح لـ
أن يضمَّ ممثلن  املفترض  »كــان من  بعبدا  اجتماع قصر   

ّ
أن

ــة، لــكــنــه بــــداًل مــن ذلــك  ــ عــن املـــودعـــن الــذيــن هــم ضــحــايــا األزمـ
سم باألحادية، 

ّ
اقتصر على جهة واحــدة ومعسكٍر واحــٍد وات

ــى الـــعـــدل، ومـــا يحصل 
ّ

ـــه فـــي فـــحـــواه ال يــتــوخ
ّ
وبــالــتــالــي فـــإن

واملضمون  بالشكل  »االجتماع   
ّ
أن  

ً
مؤكدة قانونية«،  هرطقة 

 ســافــرًا فــي عمل الــقــضــاء، الـــذي يحاول 
ً
كما ُعــِقــد يــعــّد تــدخــا

القانونية بما   في خاصاته 
ّ

األولــى مستقا للمّرة  أن يكون 
ق باألزمات الكبرى«.

ّ
يتعل

»املـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة«،  مـــن جــهــتــه، شــــدد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
املحامي نزار صاغية، في تغريدة على حسابه عبر »تويتر«، 
 »االجتماع في القصر الجمهوري بن رئيس مجلس 

ّ
على أن

الجمهورية سابقة  رئيس  والحاكم بحضور  الــدولــة  شــورى 
خطيرة، بخاصة أن الدعوى ما زالت قيد النظر«، مؤكدًا أنها 

»سابقة تمهد ملزيد من التدخل في القضاء«.

تونس - العربي الجديد

بـــدأ أمـــس الــخــمــيــس، الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعّيد، 
زيارة رسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة 

في أعمال القّمة الثانية تونس – االتحاد األوروبي.
وأعــلــنــت الــرئــاســة الــتــونــســيــة فـــي بــيــان لــهــا أن سعّيد 
سيلتقي خـــال هـــذه الـــزيـــارة، بــكــل مــن رئــيــس املجلس 
األوروبــي شــارل ميشال، ورئيسة املفوضّية األوروبّية 
أورسوال فون دير الين، ورئيس البرملان األوروبي السّيد 
دافــيــد مــاريــا ســاســولــي. كــمــا ســيــجــري ســعــّيــد بحسب 
الــرئــاســة مــحــادثــة مــع الــعــاهــل البلجيكي املــلــك فيليب، 

لاستثمار  األوروبــــي  البنك  برئيس  أيــضــا  وسيلتقي 
بتونس  البنك  أنشطة  حـــول  للتباحث  هــويــر،  فيرنير 
وتمويله ملشاريع في قطاعات حيوّية على غرار البنية 
التحتّية والتربية والّصّحة. كذلك، يتضمن جدول أعمال 
أصــدقــاء  تركيز مجموعة  على  إشـــراف سعّيد  الــزيــارة 
أوروبين  نّوابا  التي تضّم  بالبرملان األوروبــي  تونس 
ــلــن عــن مختلف الــكــتــل الــســيــاســيــة. وتــأتــي زيـــارة 

ّ
مــمــث

حثيثة  دبلوماسية  مــســاع  إطـــار  فــي  لبروكسل  سعّيد 
يقوم بها مسؤولون تونسيون لحشد الدعم لبادهم من 
أجل تجاوز محنتها االقتصادية.  كذلك، تبحث تونس 
تــواجــه وضــعــا ماليا صعبا وعــجــزا قياسيا في  الــتــي 

موازنتها بلغ 11 باملائة عن مساعدة شركائها، لتعزيز 
اإلنعاش االقتصادي عبر دفع التعاون في عّدة مجاالت 
خــاصــة مــنــهــا خــلــق مـــواطـــن الــشــغــل والــبــحــث العلمي 
اقات املتجّددة. 

ّ
والتكنولوجي واالقتصاد األخضر والط

تتزامن مشاركة سعّيد في أشغال القّمة الثانية تونس 
– االتحاد األوروبــي مع زيــارة رئيس الــوزراء الفرنسي 
جان كاستكس، لتونس والتي تستمر يومن، بصحبة 
وفد وزاري كبير وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة 
للمجلس األعلى للتعاون التونسي الفرنسي. وكشفت 
ــارة رئيس  »الــعــربــي الــجــديــد« أن زيــ مــصــادر خــاصــة بـــ
الفرنسي لتونس على رأس وفــد وزاري يضم  الـــوزراء 

خمسة من أعضاء حكومته ورجــال أعمال يمثلون 20 
مؤسسة اقتصادية، ستختتم بتوقيع ما ال يقل عن 6 
األولــى  تتعلق  مالية،  اتفاقيات   3 بينها  مــن  اتفاقيات 
بتمويل تأهيل ديوان البحرية التجارية واملوانئ بقيمة 
41 مليون يورو ستوجه القتناء رافعات جديدة لفائدة 
5 موانئ تونسية. فيما تتعلق االتفاقية الثانية بتمويل 
الطبيعية  الكوارث  املــدن من  الحكومة لحماية  برنامج 
التي  الثالثة  بقيمة 40 مليون يــورو. وتسهم االتفاقية 
الحكومية  املياه  وتــوزيــع  استغال  بن شركة  ستوقع 
والوكالة الفرنسية للتنمية في تحسن قدرة محطتن 

لتحلية املياه.

تونس تبحث عن الدعم األوروبي القتصادها المتأزم

مبيعات 
كيا تتجاوز 
50 مليون 

سيارة
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ تــــــــجــــــــاوزت املــ
الـــتـــراكـــمـــيـــة لـــســـيـــارات 
شركة كيا في األســواق 
ـــ  ــ ــز الـ ــ ــاجــ ــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــ
وحـــــــــــدة.  مــــــلــــــيــــــون   50
وتـــــــجـــــــاوزت املـــبـــيـــعـــات 
ــارة  ــيــ ــســ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـ
»ســبــورتــج« الــريــاضــيــة 
االستخدامات  متعددة 
مــــــايــــــن   6 كــــــــيــــــــا  لـــــــــــــ 
وحــــــــــــــدة. وقـــــــالـــــــت كـــيـــا 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إنــهــا 
ــه  ــمـــوعـ ــاعــــــت مـــــــا مـــجـ بــــ
في  وحـــدة   50.120.112
حتى  العاملية  األســـواق 
ــايــــو/ أيــــــار مــن  شـــهـــر مــ
هــذا الــعــام، بما في ذلك 
وحــــــدة   14.240.581
فـــــــي الـــــــســـــــوق املــــحــــلــــي 
وحــــدة  و35.879.531 
في األسواق الخارجية. 
وجاء ذلك بعد مرور 59 
-K« عاما من طــرح كيا
سيارة  أول  وهــي   »360
فـــي  عـــــــجـــــــات   3 ذات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، في 
عــام 1962. وحققت كيا 
ــدة فــي  ــ ــ 10 مــــايــــن وحـ
املــبــيــعــات فـــي األســــواق 
 ،2003 عــام  فــي  العاملية 
مــلــيــون  ثــــم حـــقـــقـــت 20 
ــام 2020،  ــ عـ فــــي  ــدة  ــ وحــ
و30 مــلــيــون وحــــدة في 
مليون  و40   ،2014 عــام 

وحدة في عام 2017.

مصر: انكماش أداء القطاع الخاص
أظهرت قراءة مؤسسة »آي إتش إس ماركت« العالمية 
خالل  مصر،  في  المشتريات  مديري  مؤشر  أن  لألبحاث، 
للشهر  االنكماش  نطاق  في  استمر  الماضي،  أيار  مايو/ 
اإلنتاج واألعمال  انخفاض  نتيجة  التوالي،  السادس على 
أمس  تقرير،  في  المؤسسة،  وذكرت  الجديدة. 
الخاص  القطاع  أداء  يرصد  الذي  المؤشر  أّن  الخميس، 
النقطة  النفطي، استمر في نطاق االنكماش عند  غير 
إبريل/  في  نقطة   47 من  الماضي،  الشهر  خالل   48.6
مستوى  عن  المؤشر  انخفاض  ويعني  السابق.  نيسان 
هذا  تخطي  أّن  حين  في  انكماشًا،  ثمة  أّن  نقطة،   50

المستوى يشير إلى التوسع. 

بيع 1.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا
كورونا  فيروس  ضد  اللقاحات  عدد  إجمالي  ارتفع 
الثالثاء  حتى  جرعة  مليار   1.98 إلى  عالميا  الموزعة 
بحسب  ذلك  جاء  دولة.   176 على  موزعة  الماضي، 
خريطة اللقاحات التي تعدها وكالة بلومبيرغ وحّدثت 
بلدان  قائمة  الصين  وتصدرت  أمس،   تفاصيلها 
مليون   681.90 بإجمالي  للقاح  شراء  األكثر  العالم 
التطعيم في  نسبة  تتوفر تفاصيل عن  ال  بينما  جرعة، 
المتحدة،  الواليات  جاءت  الثانية  المرتبة  وفي   البالد. 
حصل  لقاح،  جرعة  مليون   296.91 على  بحصولها 
فيها 50.8 % من إجمالي السكان على جرعة واحدة، 

و41 % على جرعتين.

ارتفاع احتياطات كوريا الجنوبية األجنبية
ارتفاع  أمس،  الجنوبي،  الكوري  المركزي  البنك  أعلن 
أيار  مايو/  في  قياسي  مستوى  إلى  األجنبي  االحتياطي 
الماضي على أساس شهري، بفضل تراجع الدوالر أمام 
الدوالرية.  غير  األصول  قيمة  عزز  ما  األجنبية،  العمالت 
وقال المركزي الكوري الجنوبي، في بيان، إن االحتياطي 
األجنبي ارتفع 1 بالمئة إلى 456.4 مليار دوالر في نهاية 
الشهر  عن  دوالر  مليارات   4.15 بزيادة  الماضي،  الشهر 
السابق له. ويتكون احتياطي النقد األجنبي من األوراق 
المالية والودائع المقومة بالعمالت األجنبية وحقوق 
صندوق  لدى  االحتياطي  ووضع  الخاصة،  السحب 

النقد الدولي وسبائك الذهب.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما تغادر مطار جون كنيدي 
متجها إلى وسط نيويورك تجد أن 
املباني الشاهقة وناطحات السحاب 

واملوالت والفنادق تحيط بك من 
كل جانب حتى إنك تتخيل أن 

الشعب األميركي هو مجموعة من 
كبار األثرياء، لكن عند وصولك 

إلى شوارع املدينة املالية األولى في 
العالم تفاجأ بما هو تحت سطح 

الجليد، حيث الجياع، والفقراء 
واملشردين والغالء، وعندما 

تغوص أكثر وسط املجتمع تجد 
ظواهر خطيرة، منها انعدام 

األمن الغذائي والطبقية البغيضة 
والعنصرية.

ليس التشرد والتسول فقط هما 
من يسكنان شوارع نيويورك 

الفارهة، بل الغالء أيضا، فزيادة 
تكلفة املعيشة أهم ما يميز املدينة، 

دعك من غالء نيويورك، فزيارة 
سريعة ملدن أميركية أخرى تلحظ 

أن الجوع هو أكبر مشكلة عانى 
منها ماليني األميركيني خالل 

أزمة كورونا، فعندما تتجول في 
بعض الشوارع واملناطق العشوائية، 

تجد آالف الجياع، وبعضنا يذكر 
الطوابير الطويلة التي اصطفت 

قبل شهور للحصول على وجبة 
غذاء مجانية، وأن آالف السيارات 

انتشرت لنقل الجياع الذين 
اصطفوا في طوابير تمتد ألميال 

في نيويورك وغيرها من املدن 
الكبرى.

وكيف شاهدنا بنوك الطعام 
والجمعيات الخيرية في جميع 

أنحاء الواليات املتحدة تعمل ليل 
نهار لتوزيع املزيد من املؤن املعلبة 
واملغلفة والطازجة، أكثر مما كانت 
ف 

ّ
تفعل قبل تفشي الوباء الذي خل
ماليني األشخاص العاطلني من 
العمل، وأنه مع توحش فيروس 

كورونا، اعتمد ماليني األميركيني 
على بنوك الطعام لتفادي الجوع، 

وأن األطفال فقدوا فرص الحصول 
على وجبات مدرسية مجانية.

وبعضنا قد يكون قد قرأ أن أكبر 
مؤسسة ملكافحة الجوع في البالد، 

وزعت مليارات الوجبات على 
الجياع، وأن بيانات منظمة إطعام 

ظهر أن بنوك الطعام 
ُ
أميركا، ت

ستوزع نحو 6 مليارات وجبة 
في عام 2021، وهو العدد نفسه 

تقريبًا الذي وزعته عام 2020، وأن 
أكثر من 4.2 مليارات وجبة ُوزعت 

في عام 2019.
بالطبع، الجياع في الواليات 

املتحدة أكثر حظا من نظرائهم 
العرب، فهناك حكومات أميركية 

تحرص على محاربة الجوع وتقدم 
املساعدات النقدية والحزم املالية 

والحوافز، وهناك بنوك طعام 
وجمعيات خيرية تقدم الوجبات 

املجانية للمحتاجني.
أما فقراء الدول العربية فإن 

حظهم أسوأ بكثير، فال أحد 
يسأل عنهم، وإلى جانب حرص 
الحكومات العربية على محاربة 

العمل الخيري، بل ومالحقته 
أمنيا وقانونيا ووسمه باإلرهاب 

والتطرف، وإيداع القائمني عليه 
غياهب السجون، فإنهم يحرصون 

أكثر على تكديس األموال في 
حساباتهم املصرفية في بنوك 

سويسرا ورفدها بماليني 
الدوالرات وربما باملليارات.

عن الجوع 
في أميركا

Friday 4 June 2021
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

يـــعـــانـــي ســـــوق الـــعـــمـــل وقـــطـــاعـــات 
الــتــشــغــيــل فــــي الـــيـــمـــن مــــن ضــعــف 
وهــــــشــــــاشــــــة، فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
واألمنية  السياسية  واالضــطــرابــات  الصعبة 
والحرب التي لم تتوقف منذ نحو ست سنوات 
مــتــواصــلــة. وأصــبــح الــشــبــاب الــذيــن يشكلون 
اليمن فريسة  السكان في  الكبرى من  النسبة 
الــتــي تعمل على استقطاب  الــصــراع  ــراف  ألطـ
الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل منهم أو إخــراجــهــم من 
أجل  العمل من  التعليمية وســوق  املؤسسات 
العسكرية  املــواجــهــات  فــي جبهات  بهم  الـــزج 
وأتون الحرب. ويرى مراقبون أن مشكلة اليمن 
منذ سنوات هي تنموية واقتصادية بالدرجة 
ــــى، إلـــى جــانــب انــتــشــار الــفــقــر والــبــطــالــة،  األولـ
وكــان باإلمكان تالفي كل هذه الفوضى التي 
املليارات  هــذه  كــل  الــحــرب بتسخير  أحدثتها 
من الدوالرات املوجهة للمجهود الحربي لدعم 
االقتصاد اليمني ومشاريع التنمية ومكافحة 
الــفــقــر وتــوفــيــر فـــرص عــمــل ملــئــات األالف من 
الشباب بداًل من استقطابهم من قبل مختلف 

أطراف الحرب وتجنيدهم كمقاتلني.
ويعاني اليمن من تفاقم الفقر الذي ارتفع من 
55% عام 2014 إلى 70% في 2019، إذ يعيش 
حــســب األمــــم املــتــحــدة 17 مــلــيــون يــمــنــي على 
ــيـــوم، وضــاعــفــت الــحــرب  وجــبــة واحـــــدة فـــي الـ
الــبــالد حيث وجــد نحو 5  أعـــداد البطالة فــي 
البطالة  رصــيــف  على  أنفسهم  يمني  مــاليــني 

عقب اندالع الحرب. 

سقوط الشباب في جبهات الحرب
ــور فــي  ــ ــزهـ ــ يــســتــمــر ســــقــــوط شــــبــــاب بـــعـــمـــر الـ
وتيرتها مؤخرًا،  تراجع  رغــم  الحرب  جبهات 
لكنها شكلت ثقبا أسود التهم آالف اليمنيني 
مــمــن دفــعــهــم الـــجـــوع والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة إلــى 
ــلـــت لــــهــــم مـــــالذًا  ــكـ ــبــــهــــات الــــقــــتــــال الــــتــــي شـ جــ
ــــن جـــحـــيـــم الـــبـــطـــالـــة  ــهــــروب مـ ــلــ ــا لــ ــ ــراريـ ــ ــطـ ــ اضـ

ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة املــعــيــشــيــة. ويـــرى أســتــاذ 
الـــخـــدمـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي جــامــعــة صــنــعــاء، 
كثيرًا  تأثر  اليمني  العامل  أن  الحزمي  جمال 
مــن الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــالد، مــا دفــع كثيرًا 
منهم للتحول إلــى مقاتلني مع أحــد األطــراف 
فــي ظــل انــعــدام األعــمــال فــي الــظــروف الراهنة. 
هذه  أن تضخم  الجديد«  »العربي  لـ ويضيف 
وأزماتها  مشاكلها  وتــعــدد  السكانية  الكتلة 
يــتــطــلــبــان حـــلـــواًل عــاجــلــة فـــي دعــــم مــشــاريــع 
كثيفة العمالة واالهتمام بتوسيع مؤسسات 
اإلقراض التي تمنح الفرص أمام الشباب في 
الخاصة  وأعمالهم  مشاريعهم  إلقامة  اليمن 
الــتــي تــمــنــحــهــم دفــعــة قـــويـــة، وبــالــتــالــي قطع 
الـــصـــراع الستقطابهم  ــــراف  أطـ ــام  أمــ الــطــريــق 
واستغاللهم في إطالة أمد الحرب في البالد. 
وتــشــيــر آخـــر بــيــانــات إحــصــائــيــة أجــريــت قبل 
القابعني خارج  الشباب  أن نسبة  إلى  الحرب 
نظام التعليم والتدريب وخــارج سوق العمل 
تصل إلى 44.8%، وترجح بيانات تقديرية أن 
قد  اليمن منذ ست سنوات  الحرب في  تكون 
ساهمت فــي رفــع هــذه النسبة إلــى مــا يقارب 
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خريطة سوق العمل
وفـــق قــاعــدة بــيــانــات ســـوق الــعــمــل فــي اليمن، 

البالد  في  املشتغلني  من  الكبرى  النسبة  فــإن 
مــن فــئــة الــشــبــاب عــلــى وجـــه الــتــحــديــد هــم من 
املوظفني لدى الغير وبنسبة 50% من إجمالي 
الــعــامــلــني مـــن نــفــس الــفــئــة، فــيــمــا يــعــمــل نحو 
27% مــنــهــم فـــي اإلطـــــار املــحــلــي األســــــري، أي 
وتــتــركــز معظمها  غــيــر منتظمة  عــمــالــة  أنــهــا 
فــي الــقــطــاع الــزراعــي. وتــصــل نسبة العاملني 
غير  القطاع  فــي  وأغلبهم  الــخــاص  لحسابهم 
الــرســمــي إلـــى نــحــو 20%، بــيــنــمــا ال تــتــجــاوز 
الــشــبــاب 3% من  العمل مــن فئة  أربـــاب  نسبة 
في مجال  الخبير  الشباب.  العاملني  مجموع 
»العربي  أنظمة العمل، نبيل الحسني، يؤكد لـ
الــحــرب أضـــرت كثيرًا بقطاعات  الــجــديــد«، أن 
ــي الـــيـــمـــن، وتـــوســـيـــع الـــفـــجـــوة بني  الــتــنــمــيــة فـ
الــذي يشهد  مخرجات التعليم وســوق العمل 
الــبــالد  فــي  الــوضــع  تــطــورات متالحقة بينما 
يراوح مكانه منذ سنوات، إضافة إلى تسبب 
الــصــراع الــدائــر فــي تــدهــور التعليم وحــرمــان 
الــســكــانــيــة مـــن تعليمها وبــنــاء  الــفــئــات  هـــذه 
وإمكاناتها في مختلف تخصصات  قدراتها 
األعمال واملهن. ويبني تحليل توزيع الشباب 
تركز  املختلفة،  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  على 
معظمهم في قطاع الخدمات وبنسبة تقترب 
مــــن 50% مــــن إجـــمـــالـــي املـــشـــتـــغـــلـــني، يــلــيــهــم 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــزراعــي بنسبة %35، 
ثــم الــعــامــلــون فــي الــصــنــاعــة وقــطــاعــي الــبــنــاء 

واإلدارة العامة.

تفاقم البطالة
تسببت الحرب في فقدان األعمال وانخفاض 
ــفــــاع نسبة  فــــرص الـــتـــوظـــيـــف، وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
البطالة في االقتصاد اليمني إلى مستويات 
قياسية بنحو 32% من إجمالي القوة العاملة، 
وفــق بــيــانــات رســمــيــة، مــقــارنــة بــحــوالــي %14 
في آخر عام قبل الحرب، وهناك تقديرات أكبر 
دولــيــة.  تــقــاريــر  حسب  حاليا  البطالة  لنسب 
وللحد من هذا االنهيار وتوسع نسب البطالة، 
يـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي، يــاســني الــقــاضــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن األمـــر  ـــ  فـــي حــديــثــه لـ
يــتــطــلــب إعـــــادة تــمــكــني الــيــمــنــيــني اقــتــصــاديــا 
وإتاحة الفرص أمام الشباب التي تساعدهم 
ــع الـــــظـــــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــ عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مـ
ــقـــاهـــرة الـــحـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى  واملــعــيــشــيــة الـ
ــة الــتــي تــتــيــح أمــامــهــم  وضــــع الــخــطــط الـــالزمـ
إنتاجية  االقتصادية وإدارة مشاريع  املــوارد 
مدرة للدخل تمكنهم من الحصول على سبل 
الــعــيــش املــســتــدامــة بـــاألخـــص تــلــك املــتــعــلــقــة 
بـــفـــرص الــــوصــــول إلــــى االقـــتـــصـــاد الــرســمــي، 
وذلك للحد من التوسع املفرط لالقتصاد غير 

الرسمي الهش والضعيف. 

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

تهاوت مبيعات الذهب في مصر خالل الفترة األخيرة على 
خلفية تــفــشــي حــالــة الـــركـــود وضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة لــدى 
املستهلك وقرارات حكومية متعلقة بمحاصرة كورونا. وأكد 
املبيعات   تراجع  التجارية،  بالغرفة  الذهب  بشعبة  مسؤول 
حتى في عيد الفطر وحتى اآلن، بنسبة تــتــراوح ما بني 40 
إلى 50  في املائة، باملقارنة بنفس الفترة من املوسم املاضي 
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وعــــــزا، املــــســــؤول الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، فـــي تــصــريــحــات 
الرئيسي إلى فرض الحظر  على  »العربي الجديد« السبب  لـ
خاصة  مساًء،  التاسعة  الساعة  باإلغالق  وإلزامها  املتاجر، 
 وأن القرار جاء في فترة ذروة املوسم والتي تشهد إقبااًل على 
الحالة  تداعيات فيروس كورنا على  إلى  الــزواج،  باإلضافة 

االقتصادية  بشكل عام.  
ويـــرى أنــه بــالــرغــم مــن تــذبــذب األســعــار إال أن الــذهــب مــازال 
النقدية والتي تفقد  مالذًا  آمنا لالستثمار بعكس املدخرات 

الكثير من  قيمتها حال ارتفاع نسبة التضخم.  
ويــشــكــو صــاحــب مــتــجــر لــبــيــع املــصــوغــات الــذهــبــيــة، محمد 
أبوشوك،  من انخفاض مبيعاته بنحو 60% في موسم العيد 
ا إلى أن مبيعاته ال تتعدى في الوقت الحالي 

ً
وما بعده، الفت

20 غراما في  اليوم، بعد أن كانت في أيــام الــرواج قبل ثورة 
يناير/ كانون الثاني، تصل  إلى ربع كيلو غرام من الذهب. 

»العربي الجديد«، أن بعض كبار  ويبنّي أبوشوك، في حديثه لـ
التجار أغلقوا متاجرهم، بسبب تذبذب  األسعار، أما صغار 
مـــحـــدودة،  وتكاليفهم  املــالــيــة  تــهــم  مــالء أن  فنتيجة  الــتــّجــار 
التشغيلية في أضيق الحدود، فمازالوا يقاومون ولم  يصلوا 

إلى حد الخسائر التي تدفعهم إلى إغالق متاجرهم. 
إلــى عــدة أســبــاب، منها قرار  ويرجع ضعف حركة املبيعات 
 الحكومة بفرض الحظر وإغالق املحالت من التاسعة مساًء 
بعد  األسعار وخاصة  ارتفاع  املاضية،  وكذلك  الفترة  خــالل 
للحالة  باإلضافة  املنافسة،  وكــثــرة  املتاجر  الجنيه،  تعويم 
ــنـــاس وضــع  ـــا  لــتــفــضــيــل الـ

ً
ــام، وأيـــض ــ االقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل عـ

الذهب  آمــن من  االستثمار في  البنوك كمالذ  مدخراتهم في 
نتيجة تذبذب األسعار، حسب أبوشوك. 

رئيسية،  مــواســم   3 ينتظرون  الــذهــب  تــجــار  أن  إلــى  ويشير 
تشمل،  موسم عيد الفطر، وعيد األضحى، وكان في السنوات 

 السابقة ينضم إليهم موسم عيد األم قبل تعويم الجنيه.
وعــلــق الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، عــبــد الــنــبــي عــبــد املــطــلــب، على 
التراجع قائال إن الذهب في مصر ال يعد حاليا أحد أشكال 
االســتــثــمــار. وأضـــــاف: » صــحــيــح هــنــاك فــئــة تــكــتــنــز أمــوالــهــا 
لوقت  الحاجة  بهدف  أموالها  أي تقوم بتجميد  الذهب،  في 
ــآكـــل قــيــمــتــهــا بــســبــب  ــدم تـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــيــمــة الـــنـــقـــود وعــ
كبيرة،   وتتمثل  وليست  مــحــدودة  الفئة  هــذه  لكن   التضخم، 
بشكل  أساسي في تجار الجملة، وأصحاب شركات املقاوالت 

الصغيرة،  وأصحاب الورش«. 
»العربي الجديد«، أن قانون    ويتابع عبد املطلب، في حديثه لـ
 مــنــع الــبــنــاء  ملـــدة 6 أشــهــر، ومـــا تــبــعــه مــن وضـــع اشــتــراطــات 
بنائية جديدة حرم  هذه الفئة من مصدر رزقها، وهو ما أدى 
إلــى اضــطــرارهــا للسحب  مــن مدخراتها وليس زيــادتــهــا، ما 
الــذهــب ، وخاصة في  أثــر بشكل  مباشر على حركة مبيعات 

األعياد  واملناسبات.  
مصر  في  املدموغة  الذهبية  املشغوالت  إنتاج  حجم  ويقدر 
ا في العام، منها 20% مستورد و80% صناعة 

ً
 بنحو 65 طن

التابعة  واملــوازيــن  الدمغة  مصلحة  بيانات  بحسب  محلية، 
لوزارة  التموين. 

يــذكــر أن مــصــر تــحــتــضــن مــئــات مـــواقـــع إنـــتـــاج ذهــــب، ويــتــم 
حفر  وهــي  القديمة  التقليدية  بطريقتني،  الــذهــب  استخراج 
ويتم  حديثة  والثانية  اللماعة،  الصخور  وتفتيت  املناجم 
خاللها عمل دراســات جيولوجية ملناطق تواجد الذهب في 
وكبيرة  ضخمة  آالت  وباستخدام  الداخلية،  األرض  طبقات 
تــقــوم بعمل حفر عميقة فــي هــذه املــنــاطــق، ويــتــّم استخراج 
معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور واملعادن األخرى ثم 
فــي مصر حاليا  الــذهــب  إنــتــاج  تنقيته. ويتركز  تبدأ عملية 
السكري، ومنطقة  هــي جبل  الشرقية  بالصحراء  مــواقــع  بـــ3 

حمش، ووادي العالقي، حسب تقارير رسمية.

المعّطلون وقود حرب اليمن: 
الشباب يغادرون سوق العمل

ارتفاع كبير في أسعار المعدن األصفر )Getty(شاب يمني يحمل السالح على أطالل بنايات مدمرة )فرانس برس(

تهاوي مبيعات الذهب في مصر

أصبح الشباب الذين 
يشكلون النسبة الكبرى 
من السكان في اليمن 

فريسة ألطراف الصراع 
التي تستقطب العاطلين 

عن العمل منهم إلى 
جبهات الحرب

ارتفاع مؤشر اإلنتاج غير 
النفطي في السعودية

أظهر مسح، أمس الخميس، أّن القطاع 
الخاص غير النفطي في السعودية نما 

للشهر التاسع على التوالي في مايو/ 
أيار، كما سجلت وتيرة نموه تسارعًا 

للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافيه 
من الجائحة واالنخفاض غير املسبوق 
في أسعار النفط، العام املاضي. وارتفع 

مؤشر »آي إتش إس ماركت« ملديري 
املشتريات في السعودية املعدل في ضوء 
العوامل املوسمية، إلى 56.4 في مايو، من 

55.2 في إبريل/ نيسان، وهي أسرع وتيرة 
نمو منذ يناير/ كانون الثاني، وأشار 
إلى تحسن قوي في أوضاع األعمال 

واقترب من املتوسط البالغ 56.9. وقال 
صندوق النقد الدولي، في تقرير، أخيرًا، 
إنه يتوقع نمو االقتصاد السعودي، وهو 
األكبر في املنطقة، 2.1% في 2021 بعد 
انكماشه 4.1% في العام املاضي، نتيجة 

الصدمة املزدوجة لجائحة فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط. وارتفع املؤشر 

الفرعي لإلنتاج، وهو مقياس لنشاط 
األعمال، إلى 62.0 في مايو من 58.7 في 

إبريل.

تعافي القطاع الخاص غير 
النفطي باإلمارات

أظهر مسح، أمس، نمو نشاط القطاع 
الخاص غير النفطي في اإلمارات للشهر 
السادس على التوالي في مايو/ أيار، وإن 

كان بصورة أقل قليال من إبريل/ نيسان، 
وتقلص التوظيف للشهر الرابع على 

التوالي. وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت 
ملديري املشتريات في اإلمارات املعدل في 

ضوء العوامل املوسمية، والذي يغطي 
قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 

إلى 52.3 في مايو من 52.7 في إبريل، 
لكنه ظل دون املتوسط البالغ 54.1. 

وتضرر البلد الخليجي بشدة من جائحة 
فيروس كورونا خالل العام املاضي 

متأثرا بصدمتي انخفاض أسعار النفط 
والضرر الكبير الذي ألحقته الجائحة 

بقطاعات اقتصادية حيوية غير نفطية 
مثل السياحة. 

وقال ديفيد أوين، الخبير االقتصادي لدى 
آي.إتش.إس ماركت: »أظهر القطاع الخاص 
غير النفطي في اإلمارات مؤشرات جديدة 
على التحسن في مايو، إال أن النمو سجل 

تراجعا طفيفا عن الزيادة األخيرة في 
إبريل«.

إيران تسيطرعلى حريق 
مصفاة نفطية

أعلن وزير النفط اإليراني بيجن زنغنة عن 
السيطرة على حريق اندلع في مصفاة 

للنفط بالعاصمة طهران، األربعاء، مؤكدا 
عدم حدوث أي خلل في املصفاة أو اإلنتاج 

النفطي للبالد. جاء ذلك في تصريح 
صحافي للوزير، فجر الخميس، نقلت 

تفاصيله وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)إرنا(. وقال زنغنة: »تمت السيطرة على 
الحريق في املصفاة.. يعود الحادث إلى 

تسرب من مستودعني ال عالقة لهما بعملية 
اإلنتاج.. تم تبريد املستودعات في محيط 

الحريق لعدم تفاقم تبعاته«. واألربعاء، نشب 
حريق في أحد مستودعات املخلفات النفطية 

في مصفاة طهران )جنوب العاصمة(، 
وسارعت فرق اإلغاثة واإلطفاء إلى مكان 

الحادث، وتمت السيطرة على الحريق. ولفت 
الوزير إلى أن الدخان الكثيف املتصاعد، 
الذي تحدثت عنه وسائل إعالم محلية، 

جاء نتيجة احتراق نفط ثقيل، قائال: »إنه 
أمر طبيعي، وال توجد هواجس خاصة«. 

وأكد عدم حدوث خلل في توفير املشتقات 
النفطية بالبالد، مشيرا إلى توفر احتياطات 

كافية من الوقود في آبار املصافي املحلية.

كينيا تستورد مدرعات تركية
فازت شركة »قطمرجيالر« التركية 

للصناعات الدفاعية بمناقصة طرحتها 
الحكومة الكينية لتصدير 118 مدرعة إلى 

البلد األفريقي. وفي حديثه لألناضول، قال 
فرقان قطمرجي، وكيل رئيس مجلس إدارة 
شركة »قطمرجيالر«، إن املناقصة تتضمن 
تصدير مدرعات رباعية الدفع ذات عجالت 
إلى كينيا. وأضاف أن هذه املناقصة تأتي 
في إطار توسيع أنشطة شركته في القارة 

األفريقية، وأشار إلى ازدياد اإلقبال األفريقي 
على املدرعات التركية. وأفاد بأن كينيا ثالث 
بلد أفريقي يستورد املدرعات التركية، مبينًا 
أن شركته تهدف لتسليم هذا البلد األفريقي 

املدرعات الـ118 خالل عامني.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
تظهر البيانات الرسمية أن ما 
المشتغلين  من   %70 نسبته 
الشباب  من  هم  اليمن  في 
على  الحاصلين  أو  األميين 
التعليمية  ــادات  ــهـ ــشـ الـ
األساسية فقط، و28% ممن 
لديهم مؤهل ثانوية عامة 
المؤهالت  ذوي  من  و%2 

الجامعية والعليا.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

الفلسطينية  الـــزراعـــة  وزارة  قـــررت 
ــزة، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
وقف استيراد الفاكهة من االحتالل 
تسويق  منع  على  ردًا  اإلسرائيلي، 
الـــخـــضـــار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أو 
كرم  معبر  عبر  للخارج  تصديرها 

أبو سالم التجاري )جنوب(.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مزارعي 
غزة كانوا يسّوقون للضفة الغربية 
ولدول عربية متعددة نحو 15 صنفًا 
من املنتجات الزراعية. وأشارت إلى 
ــغــلــق مــعــبــر كـــرم أبــو 

ُ
أن إســرائــيــل ت

التوالي،  الرابع على  سالم، لألسبوع 
في وجه تسويق وتصدير منتجات 
ــل املــعــبــر  ــيــ ــ ــرائ ــلــــقــــت إســ غـــــــزة. وأغــ
الــتــجــاري فـــي بـــدايـــة الـــعـــدوان الـــذي 
ته على قطاع غزة، في 10 مايو/

ّ
شن

أيار املاضي، واستمر ملدة 11 يومًا. 
بإدخال  إسرائيل  سمحت  وأخــيــرًا، 
الــعــديــد مــن أصــنــاف الــبــضــائــع إلــى 
غـــزة عــبــر »كـــرم أبـــو ســالــم«، لكنها 
تمنع تصدير البضائع الفلسطينية 

من خالله.

غزة توقف 
استيراد 
فاكهة 
االحتالل بغداد ـ سالم الجاف

قــــال مـــســـؤول عـــراقـــي حــكــومــي، إن انــتــعــاش 
أسعار النفط عامليا يكفي لسد عجز املوازنة 
تــســبــبــت فيها  الــحــالــي 2021، والـــتـــي  لــلــعــام 
ــتـــي نــتــجــت عــــن انــخــفــاض  األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـ
أســعــار الــنــفــط عــاملــيــا بــالــتــزامــن مــع جائحة 
كــورونــا. فيما أكــد مراقبون وجــود تحديات 
كــبــيــرة قـــد تــعــيــق االســـتـــثـــمـــار األمـــثـــل لــهــذه 
الزيادة، مشددين على أهمية وضع الخطط 
املناسبة لها. ووفقا للمستشار املالي لرئيس 
الــوزراء، مظهر محمد صالح، فإن »اإليرادات 
املــصــدرة تعوض  النفط  الناتجة عن كميات 
عن أي حالة عجز أو اقــتــراض في املــوازنــة«، 

مؤكدا، في تصريح لصحيفة عراقية محلية، 
أنه »إذا كان متوسط سعر برميل النفط 62 
فإن  املــوازنــة 45 دوالرا،  فــي  دوالرا واملسجل 

الفرق يذهب كإيراد نقدي«. 
وأضــــاف أن »املـــوازنـــة تشتمل عــلــى إيــــرادات 
ونفقات، وأن إيرادات هذا الشهر حددت بـ45 

دوالرا لــلــبــرمــيــل بــاإلضــافــة إلـــى االقـــتـــراض، 
وفي حال تحقق إيراد إضافي فإن االقتراض 
مالية  »املــوازنــة خطة  أن  مــؤكــدا  سيتوقف«، 
سنوية واألموال تصرف وتخصص بحسب 

املرسوم في املوازنة«. 
ــالــــي لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  وشــــــدد املـــســـتـــشـــار املــ
عــلــى أنــــه »فــــي حــــال تــوفــر درجـــــات وظيفية 
أبـــواب صـــرف، فإنها ستنفذ  أو مــشــاريــع أو 
بــحــســب بــنــود املـــوازنـــة مـــن خـــالل اإليـــــرادات 
ــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، املـــتـــمـــثـــلـــة فــي  الـــنـــفـــطـــيـــة أو غـ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب وبـــيـــع أمـــــالك الـــدولـــة 
»إذا  أنه  الشركات وغيرها«، معتبرا  وأربــاح 
كانت اإليــرادات تكفي لسد النفقات من دون 
اقتراض فإن الوضع سيكون توازنيا، أما إذا 

كانت اإليرادات أعلى من النفقات، فإن فائض 
للشهر  إيـــراد  إلــى  الــســابــق سيتحول  الشهر 

الذي يليه«. 
وتابع صالح، أنه »في حال زيــادة الفوائض 
بنسبة كبيرة، فإنه من املمكن الذهاب ملوازنة 

تكميلية، وهذا يعتمد على قرار الحكومة«.
وكان البرملان العراقي قد صّوت بعد مخاض 
عسير من الخالفات والصراعات على موازنة 
2021، في 31 مارس/آذار املاضي، بواقع 129 
تــريــلــيــون ديـــنـــار، مــا يــعــادل نــحــو 88 مليار 
دوالر، وبعجز متوقع بلغ 28 تريليون دينار 

)19 مليار دوالر(.
ــون مــــن الـــفـــســـاد  ــيــ ــراقــ وحـــــــذر مـــخـــتـــصـــون عــ
وتــأثــيــره على خطط الــدولــة بــتــجــاوز األزمــة 
اللجنة  أكــد عضو  املالية. وفــي هــذا السياق، 
ــائـــب أحـــمـــد مــظــهــر،  ــنـ ــة الـــبـــرملـــانـــيـــة، الـ ــيـ ــالـ املـ
أنـــه »مـــن الطبيعي أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أســعــار الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت أخــيــرا خفضت 
العجز املالي في املوازنة، وأن واردات النفط 
ستزيد اإليرادات املالية للبالد، وقد ينعكس 
ذلــــك إيــجــابــا عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي على 
املستويني الداخلي والخارجي ويكون نقطة 

إيجابية في االتجاه الصحيح«. 
وأضاف أن »وضع البلد اليوم على املستوى 
املالي جيد، لكن علينا أال نطمئن تماما إلدارة 
املال، ألننا رأينا أن انهيار أسعار النفط كاد 
أن يفلس البلد ويخرجه من دائرة التعامالت 
املالية الــدولــيــة، األمــر الــذي يتطلب الــحــذر«، 
ــر املــالــيــة  ــود فـــرصـــة جـــيـــدة لـــوزيـ ــ مـــؤكـــدا وجـ
الــعــراقــي بـــأن يــقــدم ورقــتــه الــبــيــضــاء إلكــمــال 
عملية دراستها وتطبيقها على الواقع طاملا 

هناك وقت كاف لذلك. 
وتـــابـــع عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة الــبــرملــانــيــة أن 
»الـــوفـــرة املــالــيــة قـــد تــكــون ســبــبــا فـــي إنــجــاز 
املركزية  الحكومات  كــانــت  إذا  املــشــاريــع،  كــل 
واملحلية جــادة في ذلــك«، محذرا من »تأثير 
الــزيــادة، ومنع استثمارها  تلك  الفساد على 
بالشكل الصحيح، فاألحزاب معرقل واضح، 
خاصة وأن الكل يبحث عن مصالحه الخاصة 
للحصول على مكاسب معينة، األمر الذي قد 

يؤثر على امللف وتجاوز أزمة البالد«. 

ــا إلــــى أن تـــكـــون هـــنـــاك مــتــابــعــة للملف  ــ ودعـ
من  العراق  ليتمكن  واملختصني  الخبراء  من 
ثـــروات طبيعية  لــديــه  تــجــاوز أزمــتــه، فالبلد 
ــيـــة وصــنــاعــيــة مـــن املــمــكــن اســتــثــمــارهــا  زراعـ
تنجح  أن  ويمكن  األزمــــة،  لــتــجــاوز  مستقبال 

الدولة في حال أحسنت وضع الخطط لذلك.
ــنــــزي، أكـــد  ــعــ الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي دريـــــــد الــ
»العربي الجديد«، أن »زيــادة أسعار النفط  لـ
عــاملــيــا ســتــســهــم فـــي تـــجـــاوز عــجــز مــيــزانــيــة 
ــراق لــلــســنــة الــحــالــيــة واملـــقـــبـــلـــة، ويــمــكــن  ــعــ الــ
أن تــوجــه الــحــكــومــة الـــوفـــرة املــالــيــة إلصــالح 
مخلفات السنني املاضية، فالبلد مطلوب منه 
ســـداد 5 مــلــيــارات دوالر كــقــروض وفــوائــد«، 
ــع آلـــيـــة تــنــفــيــذ واردات  ــ مـــؤكـــدا أهــمــيــة »وضـ

العجز، وهذا من مسؤولية الحكومة«. 
وأوضــح أن »هناك أولويات يجب أن توضع 
ــثـــمـــار زيــــــــادة أســــعــــار الـــنـــفـــط، فــهــنــاك  ــتـ السـ
األهمية  مشاريع ممكن تأجيلها، وأن تكون 
لــلــمــشــاريــع الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة«، مــحــذرا 
مــن أنــه »سيكون هــنــاك فــســاد أكــبــر وتقاسم 
أكثر في حال إنجاز أي مشروع، خاصة بعد 
ــواردات خــالل األزمـــة االقتصادية  ــ انــقــطــاع الـ

التي مر بها البلد«. 
وتـــابـــع الـــعـــنـــزي: »اآلن وضــــع الـــبـــالد مــالــيــا 
معقول في ظل ارتفاع أسعار النفط، ونحتاج 
إلى إعادة جدولة القروض وتأجيلها لعامني، 
ليكون هناك استقرار اقتصادي داخلي، وأن 
يتم نقل بعض املشاريع بني الوزارات، ما قد 
االقتصادية  للحلول  واسعة  آفاقا  لنا  يفتح 

وهي مهمة للبلد«.
ويسعى العراق إلى زيادة صادراته النفطية، 
مــن خـــالل إنــجــاز وتنفيذ عـــدد مــن املــشــاريــع 
الـــنـــفـــطـــيـــة جــــنــــوبــــي الــــــبــــــالد، وفــــقــــا لــخــطــط 
الــبــلــد الغني  الــنــفــط. ويــمــر  وضــعــتــهــا وزارة 
ــم يــســتــطــع  ــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة لــ ــأزمــ بــالــنــفــط بــ
النفط  أســعــار  انخفاض  الــخــروج منها، منذ 
إثــر تفشي فيروس كــورونــا، وبسبب  عامليا، 
إذ  الــدولــة،  املستشري في مؤسسات  الفساد 
تسعى الوزارة لدعم موازنة الدولة املالية، من 
استثمارية،  خــطــوات  لتنفيذ  سعيها  خــالل 

ومحاوالت لزيادة اإليرادات املالية.

الصيف يوفر فرص عمل للمغاربةتحديات تواجه استفادة العراق من انتعاش النفط

)Getty( النفط هو المصدر الرئيسي لإليرادات المالية في العراق

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــرقـــب الـــثـــالثـــيـــنـــي ســـفـــيـــان قـــرطـــاس، 
الـــقـــاطـــن بــمــعــيــة أســـرتـــه بــمــديــنــة الــــدار 
قــــرارات حكومية جــديــدة كي  الــبــيــضــاء 
يشد الرحال إلى شمال املغرب، من أجل 
البحث عن فرصة عمل في أحد الفنادق 

أو املطاعم.
اضطر في العام املاضي إلى العودة من 
أقفل  بعدما  مدينته،  إلــى  مدينة طنجة 
ــذي كـــان يــعــمــل بـــه عــلــى مــدى  املــطــعــم الــ
ثالثة أعــوام. تلقى مساعدات على مدى 
ثـــالثـــة أشـــهـــر بــقــيــمــة مــائــتــي دوالر في 
للضمان  الوطني  الصندوق  من  الشهر 
االجــتــمــاعــي، غير أن ذلــك الــدعــم توقف، 

كي يجد نفسه عرضة للبطالة.
الجائحة  بــدايــة  منذ  البطالة  وطــاولــت 
مــــعــــظــــم عـــــمـــــال الــــســــيــــاحــــة واملــــطــــاعــــم 
ــاكـــن الــتــرفــيــه والــحــفــالت  واملــقــاهــي وأمـ
والـــتـــظـــاهـــرات، وهــــي قـــطـــاعـــات تــرتــهــن 
الــذي يعبر عنه في  بشكل كبير للطلب 

فصل الصيف.
الــســامــيــة للتخطيط  املــنــدوبــيــة  وتــفــيــد 
)حـــكـــومـــيـــة( أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة وصـــل 
إلــى 12.5 فــي املــائــة فــي الــربــع األول من 
العام الجاري، إال أن الشباب هم األكثر 
عرضة للبطالة في الربع األول من العام 
الــحــالــي، حــيــث انــتــقــلــت بـــني املــتــراوحــة 
مـــن 26.8  عــامــا  بـــني 15 و24  أعـــمـــارهـــم 
ــــى 32.5 فــــي املــــائــــة، وبـــني  فــــي املــــائــــة إلـ
حــامــلــي الــشــهــادات مــن 17.8 فــي املــائــة 
املائة. كما سفيان ينتظر  إلــى 19.8 في 
الــرؤيــة من  اآلالف مــن الشباب توضيح 
أجل السعي في األرض كي يبحثوا عن 
فرص عمل جديدة، أو يستعيدوا فرصة 
ــفـــيـــروس، علما  عــمــل ضـــاعـــت بــســبــب الـ
على فصل  يعولون  منهم  العديدين  أن 
في  النشاط  ذروة  يشهد  الــذي  الصيف 
الفنادق واملطاعم واألسواق الواقعة في 

املدن الساحلية.
وســيــســاعــد ذلــــك عــلــى انـــتـــعـــاش ســوق 

ــيـــاحـــة وقـــطـــاع  الـــشـــغـــل فــــي قــــطــــاع الـــسـ
ــودة  ــ ــــي حـــــــال عــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــات، خـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
في  يحلوا  لم  الذين  املغاربة،  املغتربني 
اعتادت  التي  املاضي باململكة،  الصيف 
عــلــى اســتــقــبــال ثــالثــة مــاليــني منهم في 
العامل  الــتــوس  أمــني  يبدي  الفترة.  تلك 
ــراكــــش الــــــــذي ظــل  ــمــ بــــأحــــد الــــفــــنــــادق بــ
مــفــتــوحــا رغـــم تــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــنــشــاط، 
تفاؤال كبيرا حول عودة السياح اعتبارا 
مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري، خاصة 
بعد أن قررت الحكومة تخفيف التدابير 
بــاإلعــالن أخــيــرا عــن إعـــادة فتح قاعات 
السينما وعودة الحفالت واألنشطة مع 

االمتثال لتدابير احترازية مشددة.
يشدد التوس على أنه رغم عدم وضوح 
ــــدود مــــن أجـــل  ــحـ ــ ــة حـــــول فـــتـــح الـ ــ ــرؤيـ ــ الـ
عــــودة الــســيــاح فـــي الــصــيــف املــقــبــل، إال 
لحجم  بالنظر  مــتــفــائــلــون،  املهنيني  أن 
الحجوزات التي تأتي أصحاب الفنادق 

من سياح أجانب ومحليني.
ــيـــني والــــشــــبــــاب  ــنـ ــهـ ــلــــى املـ وســــيــــكــــون عــ
الــبــاحــث عــن فـــرص عــمــل تــرقــب قــــرارات 
ــــس الـــحـــكـــومـــيـــة  ــالـ ــ ــــجـ ــد املـ ــعــ جــــــديــــــدة بــ
األســـبـــوعـــيـــة، كــمــا حــــدث فـــي األســـبـــوع 
املـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
عــــودة الــتــظــاهــرات واألنــشــطــة وقــاعــات 
الــســيــنــمــا واملـــــســـــرح، الـــتـــي يــنــتــظــر أن 

تنعكس إيجابا على سوق الشغل.
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــرون فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــن املــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ويـ
ــلــــى تـــخـــفـــيـــف الـــتـــدابـــيـــر  ــيــــاحــــي عــ الــــســ
تلك  خــاصــة  الـــطـــوارئ،  بحالة  املرتبطة 
الـــتـــي لـــهـــا عـــالقـــة بــالــتــنــقــل بــــني املـــــدن، 
سيفضي  تخفيفها  أو  رفعها  إن  حيث 
إلــى إقــبــال الــســيــاح املحليني على املــدن 
الــســاحــلــيــة كــمــا حــــدث بــمــنــاســبــة عيد 
الــفــطــر األخـــيـــر عــنــدمــا ضــاقــت الــفــنــادق 

بعمالئها.
املستثمرين يأملون  العديد من  أن  غير 
فــي اتــخــاذ قـــــرارات تــهــم الــنــقــل الــجــوي، 
خــــاصــــة مـــــع الــــبــــلــــدان الــــتــــي ال تـــعـــرف 
التدابير  تخفيف  مع  للجائحة،  تفشيا 

الـــحـــلـــول  عـــنـــد  ــالـــحـــجـــر  بـ الـــصـــلـــة  ذات 
بمطارات أو موانئ اململكة، مع االكتفاء 

باالختبارات أو شهادة التلقيح.
األربعة  في  السياح  إيـــرادات  وتراجعت 
أشــهــر األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي بأكثر 
من 65 في املائة، حيث بلغت 660 مليون 
الــتــابــع  الـــصـــرف  مــكــتــب  دوالر، حــســب 
لــــــوزارة االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة، مـــا يجعل 
املــســتــثــمــريــن يـــراهـــنـــون عـــلـــى الــصــيــف 
ــــب واملــحــلــيــني  ــانـ ــ ــاح األجـ ــيـ ــسـ ــودة الـ ــعــ لــ
قطاع  ويتيح  خسائرهم.  تقليل  بهدف 
السياحة الذي يساهم بنحو 7 في املائة 
مـــن الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي، حــوالــي 
550 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة، غير أن 
الــقــطــاع عــانــى بسبب الجائحة ما  ذلــك 

انعكس على فرص العمل.
ويـــتـــصـــور رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ألربـــــــاب املـــقـــاهـــي واملــــطــــاعــــم بـــاملـــغـــرب، 
التدابير  أن تخفيف  الــديــن حـــراق،  نــور 
املــــشــــددة فــــي الـــصـــيـــف ســيــســاعــد عــلــى 
ــن األنـــشـــطـــة الــتــي  انـــتـــعـــاش الـــعـــديـــد مــ
تـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاحـــة، حـــيـــث ســيــرتــفــع 
واملطاعم،  املقاهي  خدمات  على  الطلب 

ما يفضي إلى إنعاش فرص العمل.
وال يــخــفــي مــــســــؤول عــــن مــتــجــر بــأحــد 
فــرتــوح،  توفيق  البيضاء،  ــدار  الـ مـــوالت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أهمية  فــي حــديــثــه لـــ
إلى  بالنسبة  السياحي  النشاط  عـــودة 
القطاع التجاري، فهو يتصور أن تزامن 
الـــصـــيـــف مــــع تـــدفـــق الـــســـيـــاح املــحــلــيــني 
ــل الـــــــدار  ــثــ ــة مــ ــنــ ــديــ ــلــــى مــ واألجـــــــانـــــــب عــ
البيضاء، سيساعد على انتعاش نشاط 

األسواق واملتاجر الكبرى.
ــك ســيــفــضــي إلـــى  ــ ويــــــرى فــــرتــــوح أن ذلـ
تــوفــيــر فـــرص عــمــل جـــديـــدة واســتــعــادة 
تسبب  الــذي  الكساد  بعد  القديمة،  تلك 
ــعـــدد كــبــيــر مــن  ــفــــيــــروس، وزج بـ فـــيـــه الــ
العديد  أن  علما  البطالة،  فــي  العاملني 
ــنــــهــــم لــــــم يــــكــــن مــــصــــرحــــا بــــهــــم لــــدى  مــ
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

كي يستفيدوا من مساعدات الدولة.

تشغيلإيرادات

مخاوف من تداعيات 
الفساد المستشري في 

مؤسسات الدولة

Friday 4 June 2021 Friday 4 June 2021
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ــال والــعــمــالت  تــتــخــوف أســــواق املــ
مــــن أن يـــفـــتـــح الــــصــــعــــود الــكــبــيــر 
لــلــيــوان مــقــابــل الــــدوالر ومــحــاولــة 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة خــفــض ســـعـــره، جبهة 
جــديــدة فــي الــصــراع الــتــجــاري واالقــتــصــادي 
الجاري بني بكني وواشنطن. وبينما تسعى 
ــبـــر لــتــعــويــم  ــــى إتــــاحــــة مـــســـاحـــة أكـ الـــصـــني إلـ
الــوقــت على  ذات  فــي  تعمل  الوطنية،  العملة 
الــســيــطــرة عــلــى مــســتــوى ســعــرهــا عــبــر آلــيــة 
»تحديد السعر املتوسطي اليومي«، حتى ال 
وحتى  صادراتها.  تنافسية  بمستوى  تضر 
اآلن تقود الــصــادرات النمو االقــتــصــادي في 
بالد التنني الذي بلغ نسبة 18.3% في الربع 
الــجــاري. وبالتالي ال ترغب  الــعــام  األول مــن 

بكني في سعر مرتفع لليوان يهدد انتعاشها 
االقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا. 
مورنينغ  تشاينا  »ســاوث  صحيفة  ونسبت 
ــادرة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أمــس  بـــوســـت« الــــصــ

ــيـــة  الـــخـــمـــيـــس، لـــخـــبـــراء أن املــــحــــادثــــات األولـ
الــتــي جــرت يــوم األربــعــاء بــني نــائــب الرئيس 
الصيني، ليو هي، ووزير الخزانة األميركية، 
جــانــيــت يــلــني لــم تــتــنــاول اتــهــامــات أميركية 
ــلـــة«، ولــكــن  ــمـ ــعـ ــالـ بــــشــــأن »تــــالعــــب الــــصــــني بـ
لــعــمــلــتــهــا ســيــكــون  الـــصـــني  إدارة  مــــوضــــوع 
مــن بــني املــواضــيــع الرئيسية فــي املــحــادثــات 

التجارية املقبلة. 
الــقــلــق في  لــكــن محللني أمــيــركــيــني يــــرون أن 
الصني  تالعب  احتمال  مــن  يتزايد  واشنطن 
بـــســـعـــر صــــــرف الـــعـــمـــلـــة. ويــــــــرى هــــــــؤالء فــي 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
ــال«، احــتــمــال اســتــخــدام بــنــك الشعب،  جـــورنـ
الصيني« لحيل جــديــدة في  املــركــزي  »البنك 
املصارف  اليوان عبر  التالعب بسعر صــرف 

التجارية. 
وعلى الرغم من أن العملة الصينية تراجعت 
ــام الــــــدوالر بــنــحــو %0.2  ــ أمــــس الــخــمــيــس أمـ
إغــالق  تــعــامــالت  فــي  يــــوان   6.3911 مسجلة 
ــزال عند  تـ أنــهــا ال  إال  الصينية،  الــبــورصــات 

أعلى مستوياتها منذ العام 2018. 
وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته 
الـــدوالر خــالل األسبوع  في 3 سنوات مقابل 
الـــجـــاري، إذ بــلــغ ســعــره يـــوم األربـــعـــاء، 6.38 
يـــوان مقابل الــــدوالر. وكـــان الــيــوان قــد كسب 
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لندن ـ العربي الجديد

ــاع الــطــلــب الــعــاملــي على  ــفـ بــاتــت تــوقــعــات ارتـ
ــعــــروض الـــحـــالـــي تـــتـــواتـــر في  الــنــفــط فــــوق املــ
لذلك  وتبعا  االستثمارية،  املصارف  توقعات 
تتزايد احتماالت حــدوث قفزة في سعر خام 
الحالي،  الصيف  خــالل  دوالرًا   80 إلــى  بــرنــت 
وربما إلى 100 دوالر في سعر البرميل خالل 
املقبل 2022، وهـــذا االحــتــمــال ظهر في  الــعــام 
الــعــديــد مـــن مـــذكـــرات املـــصـــارف الــتــي نــشــرت 
خالل األسبوع الجاري. في هذا الشأن يتوقع 
أميركا«،  أوف  بانك   « الطاقة بمصرف  خبير 
فــرانــســيــســكــو بـــالنـــش، تـــواصـــل االرتــــفــــاع في 
أســعــار الــنــفــط لــيــتــجــاوز خـــام بــرنــت ســعــر 70 
املــقــبــلــة، وأن  الــشــهــور  الــحــالــي خــــالل  دوالرًا 
للبرميل في  إلـــى 100 دوالر  األســعــار  تــرتــفــع 
ــبـــل. وفـــــي ذات الــــصــــدد، يــتــوقــعــي  ــقـ ــام املـ ــعــ الــ
مــصــرف »مـــورغـــان ســتــانــلــي« ارتـــفـــاع الطلب 
العاملي على الخامات إلى 107 ماليني برميل 
يوميا بحلول العام 2030، مقارنة بمستوياته 
قــبــل الــجــائــحــة الــبــالــغــة 100 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــذه الــتــوقــعــات الرتـــفـــاع الــطــلــب لم  يــومــيــا، وهــ
تكن في الحسبان قبل أشهر.  من جانبه يبرر 
ستانلي«،  »مــورغــان  بمصرف  الــطــاقــة  خبير 
مارتن راتس، في مذكرة يوم األربعاء، ارتفاع 
ــعــــروض بـــقـــولـــه، إن  الــطــلــب الــنــفــطــي فــــوق املــ
والكشوف  البحث  في  النفطية  االستثمارات 

ــد نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الــبــنــك  ــ أكــ
ــواردات )أفريكسيم  ــ لــلــصــادرات والـ األفــريــقــي 
ــاء عـــلـــى هــامــش  ــقـ ــمـــرو كــــامــــل، فــــي لـ بــــنــــك(، عـ
منتدى سان بطرسبرغ االقتصادي، أن الفترة 
الحالية تشهد هدوءًا في التجارة بني روسيا 
الــتــجــارة من  إلــى أن حجم  وأفــريــقــيــا، مشيرًا 

املمكن أن ينمو بشكل أكبر بكثير. 
وقــــال كــامــل فـــي حــــوار مـــع وكـــالـــة سبوتنيك 
الروسية: »روسيا ليست غريبة عن أفريقيا، 
ــقــــوة فــي  ــدان األفـــريـــقـــيـــة بــ ــلــ ــبــ ــمــــت الــ ــقـــد دعــ فـ
جــهــودهــا مــن أجــل االســتــقــالل، لكنني أعتقد 
أنــه كــان هناك نــوع مــن الــهــدوء فــي العالقات 

التجارية«.
ــتــــجــــارة بــني  وفـــيـــمـــا يـــخـــص زيــــــــادة حـــجـــم الــ
أفريقيا وروسيا من 10 مليارات دوالر إلى 20 
مليار دوالر سنويا في السنوات الثالث حتى 
ــه »عــلــى مــدى  ــى أنـ ــار كــامــل إلـ ــام 2019، أشــ عـ
السنوات الثالث املاضية، أو نحو ذلك، بدأنا 
نشهد قفزة كبيرة، ولكن مع ذلك، يرى البنك 

أن هذا يمكن أن يزيد أكثر من ذلك«، موضحا 
»نعتقد أن بلًدا بحجم روسيا يجب أن تكون 
له حصة تصل الــى نحو 40 مليار دوالر في 

التبادل التجاري بينه وبني القارة«.
وســعــت الــحــكــومــة الــروســيــة خـــالل الــســنــوات 
ــعــــدات  األخـــــيـــــرة لـــــزيـــــادة صــــادراتــــهــــا مــــن املــ
الدفاعية للعديد من الدول األفريقية. وهنالك 
شبه تنسيق بني موسكو وبكني لغزو السوق 
السوق على  األفريقية وزيــادة حصتهما من 
حساب الدول األفريقية. والسوق األفريقية ال 
تزال من األســواق القابلة للنمو السريع، كما 

أن التعدين يعد من أهم محفزات االستثمار 
األجنبي في العديد من دول القارة البكر.  

تفاهم بني  لتوقيع مذكرة  البنك  وعــن خطط 
رابطة التعاون االقتصادي والدول األفريقية 
خـــالل مــنــتــدى ســـان بــطــرســبــرغ االقــتــصــادي 
الدولي، قال كامل »مذكرة التفاهم التي نحن 
بصدد التوقيع عليها هي خطوة أخرى على 
االتحادية  التعاون بني روسيا  زيــادة  طريق 
وأفريكسيم بنك«، مؤكدا »نعمل مًعا من أجل 

زيادة التجارة بني القارة وروسيا«.
وأضــــاف كــامــل أن أفــريــقــيــا وروســيــا يسيران 
»على الطريق الصحيح نحو تحسني التجارة 
رده  سياق  وفــي  الجانبني«.  بــني  واالستثمار 
على سؤال عن مجاالت االستثمار التي يجري 
التركيز عليها واملجاالت غير املستغلة، أجاب 
الكثير  الــواقــع متنوعة جــًدا. يوجد  »إنها في 
منها في مجاالت األسمدة واملواد الكيميائية. 
ــن فــجــوة  ــن الــــواضــــح أن أفــريــقــيــا تــعــانــي مـ مـ
هائلة في البنية التحتية وال سيما في مجال 
الــســكــك الــحــديــديــة والـــقـــاطـــرات«. مــشــيــرا إلــى 
أن هــنــاك الكثير مــن الــفــرص أيــضــا فــي مجال 
الطاقة، وبالطبع في مجال التكنولوجيا؛ هذا 
مجال تتطلب فيه أفريقيا الكثير من الدعم«. 
كان  إذا  أنــه  أعتقد  »لكنني   ،  

ً
قــائــال واستطرد 

الحديث عن مشاريع كبيرة، فمن املحتمل أن 
تكون في مجاالت البنية التحتية واألسمدة«. 
ــه »مـــنـــذ انــضــمــام روســـيـــا إلــى  وبــــني كـــامـــل أنــ
أفــريــكــســيــم بــنــك كــمــســاهــم، لــديــنــا فــريــق عمل 
ونحن  الجانبني،  بني  العالقة  بمراقبة  مكلف 
مــع مساهمينا ومؤسسة  دائـــم  اتــصــال  عــلــى 
روس كــونــغــرس أيــضــا إلقـــامـــة الــفــعــالــيــات«. 
وينعقد »منتدى سان بطرسبرغ االقتصادي 
الدولي 2021«، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/

يــونــيــو الـــجـــاري. ويــحــظــى املــنــتــدى بحضور 
كثيف في املاضي ولكن في هذا العام يعاني 
جائحة  قيود  بسبب  الضعيف  الحضور  مــن 

كورونا.
)العربي الجديد(

وتطوير الحقول الجديدة تحتاج إلى أسعار 
مرتفعة، حيث باتت الشركات النفطية حذرة 
في استخدام رأس املال بعد كوارث انهيارات 
األســعــار فــي األعـــوام املاضية وحرصها على 
املستثمرين في أسهمها. ومعروف أن تطوير 
ــنـــوات، وبــالــتــالــي  الــحــقــول الــنــفــطــيــة يــأخــذ سـ
كبرى  استثمارات  وضــع  في  مغامرة  فهنالك 
سواء من الشركات النفطية اململوكة للدول أو 
الشركات الخاصة، ما لم تكن أسعار الخامات 
مرتفعة. وفي ذات الصدد، الحظ محلل النفط 
فرانسيسكو بالنش من مصرف » بانك أوف 
أمــيــركــا« فــي مــذكــرتــه لــلــعــمــالء تـــردد شــركــات 
 ،

ً
الــطــاقــة فــي ضــخ اســتــثــمــارات جــديــدة قــائــال

»بــيــنــمــا تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط حــالــيــا، تعكف 
النفطية على تسديد ديونها ودفع  الشركات 
بــداًل من ضخ استثمارات  اربــاح للمساهمني 

جديدة في الصناعة النفطية«. 
ــلــــل الـــنـــفـــطـــي ديــــفــــان  ــبــــه يـــــــرى املــــحــ مـــــن جــــانــ
مـــاكـــديـــرمـــوت، فــــي تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا مــجــلــة 
بارونز األميركية، أن زيادة املعروض النفطي 
قد يواجه  السوق  املتنامي في  الطلب  ملقابلة 

عقبات جيوسياسية في املستقبل. 
ــــوق الـــســـفـــر األمــيــركــيــة  ــقـــود سـ ــتـــى اآلن تـ وحـ
ــاملـــي عــلــى  ــعـ واملــــصــــانــــع الــصــيــنــيــة الـــطـــلـــب الـ
ــالــــون  ــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة. وبــــلــــغ ســــعــــر غــ ــتــ املــــشــ
الـــغـــازولـــني فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
األربـــعـــاء  يـــوم  لــلــبــرمــيــل  دوالرات   3.04 ســعــر 
التراجع  الخامات  مخزون  ويواصل  املاضي. 
ــات املـــتـــحـــدة مــــع عــــــودة املــصــافــي  ــ ــــواليـ فــــي الـ

لتلبية متطلبات  مرتفعة  بمعدالت  للتشغيل 
الوقود في موسم الصيف الجاري. 

وحـــســـب رويـــــتـــــرز، رفـــعـــت بـــعـــض الـــــــدول مــن 
أسعار خاماتها للعقود املستقبلية في آسيا، 
كــمــا يـــرى مــنــتــجــون ومــنــهــم مــنــظــمــة الــبــلــدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها في إطار 
مجموعة أوبك+، على أن طلب النفط سيفوق 
ظهر 

ُ
املعروض في النصف الثاني من 2021. وت

بيانات »أوبك« األخيرة، أن الطلب على النفط 
سيرتفع بحلول نهاية العام الجاري إلى 99.8 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مــقــابــل مــعــروض 97.5 
أن تكون  املتوقع  مليون برميل يوميا.  ومــن 
عــودة الــتــوازن تلك بسبب عــودة االقتصادات 
كــورونــا.  قــيــود جائحة  لــلــخــروج مــن  العاملية 
وقــال فيفيك دهــار محلل السلع األولــيــة لدى 
بنك الكومنولث األسترالي في مذكرة »موسم 
الـــقـــيـــادة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فـــتـــرة تشهد 
ــلـــى مــــن املـــعـــتـــاد لـــلـــوقـــود، كــمــا  اســـتـــهـــالكـــاً أعـ
تجاوزت حركة املرور في اململكة املتحدة اآلن 
مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف، »يشهد 
الــواليــات  الــطــلــب تعافيا مستمرًا فــي كــل مــن 

املتحدة وأوروبا والصني«.
ــتـــرز، صــعــدت أســعــار الــنــفــط في  وحــســب رويـ
التعامالت املبكرة، أمس الخميس، بدعم آمال 
تحسن الطلب على الخام واملشتقات، خاصة 
الواليات املتحدة، أكبر منتج ومستهلك  لدى 
للنفط عــاملــيــا. وأظــهــرت بــيــانــات أولــيــة ملعهد 
الــبــتــرول األمــيــركــي، األربـــعـــاء، أن مــخــزونــات 
النفط الخام داخل الواليات املتحدة، تراجعت 
بــمــقــدار 5.36 مــاليــني بــرمــيــل خـــالل األســبــوع 
ــتــــاريــــخ 28 مــــايــــو/أيــــار  ــــي املـــنـــتـــهـــي بــ ــــاضـ املـ
املاضي. وصعدت العقود اآلجلة لخام القياس 
العاملي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب أمس 
الخميس بنسبة 0.53 باملئة أو 38 سنتا إلى 
كــمــا صــعــدت أســعــار  لــلــبــرمــيــل،  71.73 دوالرًا 
العقود اآلجلة للخام غرب تكساس الوسيط، 
استحقاق يوليو/تموز، بنسبة 0.51 باملئة أو 

35 سنتا إلى 69.17 دوالرًا للبرميل.

هدوء في التجارة بين روسيا وأفريقياأسعار النفط تتجه نحو 80 دوالرًا للبرميل

مستوياتها  أعلى  إلــى  الصينية  الــصــادرات 
خالل العام املاضي لم يترجم إلى زيــادة في 
املركزي  بالبنك  األجنبية  االحتياطات  حجم 
ارتــفــاعــا كبيرًا  كــانــت تسجل  الــتــي  الصيني، 
فــــي األعــــــــوام املـــاضـــيـــة تــبــعــا الرتــــفــــاع حــجــم 

الصادرات. 
ــادة  ــ ــــظ هـــــــؤالء كــــذلــــك أن نـــســـبـــة زيــ كـــمـــا الحــ
االحـــتـــيـــاطـــات األجــنــبــيــة فـــي الــبــنــك املـــركـــزي 
بلغت  بــزيــادة  مقارنة   %2.9 بلغت  الصيني 

من جائحة  لها  تعرض  التي  الضربات  بعد 
كورونا.  وتبعا ملراقبني لتحركات بكني في 
ــإن بــنــك الــشــعــب »الــبــنــك  ــواق الـــصـــرف، فــ ــ أســ
املــــركــــزي الـــصـــيـــنـــي« يــســتــخــدم احــتــيــاطــات 
املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة 
لخفض سعر صرف اليوان، بدال من التدخل 
الــذي يثير ردة فعل عقابية من قبل  املباشر 

وزارة الخزانة األميركية. 
ــرر املــــــركــــــزي الــصــيــنــي  ــ ــ ــذا الــــــشــــــأن، قـ ــ ــ فـــــي هـ

كــوريــا  مـــن  كـــل  فـــي  و%13.2   %10.6 نــســبــة 
اللتان  الــدولــتــان  وهــمــا  وتـــايـــوان.  الجنوبية 
سجلتا نسبة صــادرات قياسية خــالل العام 
املــاضــي. وهــو مــا أثـــار شبهات تــدخــل البنك 
ــركــــزي الــصــيــنــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في  املــ
»خــفــض ســعــر صـــرف الـــيـــوان« عــبــر توجيه 
املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة بــالــتــدخــل فـــي الــســوق 
ــراء الــــــدوالر، وتــســعــى فيه  ــ بــبــيــع الـــيـــوان وشـ
ــتــــعــــادة قـــــوة الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي  بـــكـــني الســ

يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة من 
الــخــطــوات لــخــفــض ســعــر صـــرف الـــيـــوان في 
أســواق األفشور عبر آليات غير معتادة، من 
الــتــجــاريــة زيـــادة  املـــصـــارف  بينها طلبه مــن 
نــســبــة اإليــــداعــــات بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة من 
5% إلـــى 7%. وهـــو مــا يعني ضــخ مــزيــد من 
السوق، وبالتالي خفض  في  اليوان  أرصــدة 
العمالت  زيـــادة مشتريات  الــيــوان عبر  سعر 
ــامـــش تـــعـــويـــم ســعــر  ــع هـ ــ األجـــنـــبـــيـــة. كـــمـــا رفـ

صـــرف الــيــوان عــبــر خــفــض الــســعــر املتوسط 
اليومي. ويتحكم املركزي الصيني في سعر 
هامش حركة محكومة صعودًا  عبر  الــيــوان 
وهــبــوطــا مــقــابــل الــســعــر املــتــوســطــي اليومي 
الذي يحدده.  ويتوقع خبراء مواصلة اليوان 
الــصــيــنــي ارتـــفـــاعـــه خــــالل الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
بسبب الــجــاذبــيــة االســتــثــمــاريــة فــي الــصــني، 
وربـــمـــا لـــن تــتــمــكــن الـــصـــني مـــن كــبــح جــمــاح 
أدوات  الهائلة على  التدفقات  ارتفاعه وسط 
الدين الصينية واملوجودات املقومة باليوان. 
وتــتــجــه الــبــنــوك واملـــؤســـســـات االســتــثــمــاريــة 
الــغــربــيــة، خــاصــة املـــصـــارف األمــيــركــيــة نحو 
باليوان  املقومة  املــوجــودات  املزيد من  شــراء 
بـــســـبـــب الــــربــــحــــيــــة الــــعــــالــــيــــة الــــتــــي تــحــصــل 
بالسوق  مقارنة  الصيني  السوق  في  عليها 
األميركية سيولة  املصارف  ولدى  األميركي. 
دوالريـــــة تــقــدر بــنــحــو 3.4 تــرلــيــونــات دوالر 
حــتــى نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، حــســب بــيــانــات 
مــؤســســة تــأمــني اإليــــداعــــات األمــيــركــيــة. ومــا 
ــائـــد الــربــحــي  ــعـ ــفــــرق فــــي الـ ــك أن الــ ــ يـــدعـــم ذلـ
الــخــزيــنــة الصينية أجـــل عشر  عــلــى ســنــدات 
على  العائد  على   %1.4 قرابة  يفوق  سنوات 
الــســنــدات األمــيــركــيــة. ويــبــلــغ عــائــد الــســنــدات 
األميركية أجل 10 سنوات نحو 1.6%، بينما 
لــذات  الــســنــدات الصينية  عــلــى  الــعــائــد  يبلغ 
األجــل 3.07%. وبالتالي فــإن تدفق األرصــدة 
األجــنــبــيــة عــلــى املـــوجـــودات املــقــومــة بــالــيــوان 
ــرف الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، رغــم  يـــرفـــع ســعــر صــ
مـــحـــاوالت الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي خفض 

سعر صرف اليوان. 
ويـــــرى مـــصـــرف »يــــو بـــي أس« الــســويــســري 
الوسطى  الطبقة  أن  الشأن،  بهذا  في تحليل 
لــزيــادة مستويات  تبعا  تتوسع  الــصــني  فــي 
وظائف  على  والــحــصــول  الجامعي  التعليم 
ذات دخــــول مــرتــفــعــة وارتـــفـــاع عـــدد األثــريــاء 
الشباب في بالد التنني. وهذه الطبقة الثرية 
الصينية الشابة حصل معظمها على تعليم 
غربي وثقافة استهالكية غربية.  من جانبه 
يــقــول املــلــيــارديــر األمــيــركــي، راي دالـــيـــو، في 
تعليقات نقلتها قناة »سي أن بي ســي«، إن 
جاذبية اليوان االستثمارية تواصل االرتفاع، 
دولية في  احتياطات  وربما سيصبح عملة 
مــدة أقـــرب مــن تــوقــعــات خــبــراء الــنــقــد. ويــرى 
املالية  الصفقات  حجم  أن  دالــيــو  املــلــيــارديــر 
والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــنــفــذ بـــالـــيـــوان ســتــتــزايــد 
بمعدالت مطردة في األعوام املقبلة، وبالتالي 
ســتــزيــد مــن حــصــة الـــيـــوان فــي االحــتــيــاطــات 

العاملية لدى البنوك املركزية.

يرى محللون أن مخاوف الحكومة الصينية من تداعيات تحرير العملة 
على تجارتها الخارجية تعوق مستقبل اليوان كعملة احتياط دولية. 
جعل  اعتزامه   2015 في  أعلن  قد  الحاكم  الشيوعي  الحزب  وكــان 
ــوان »عــمــلــة قــابــلــة لــلــتــداول  ــي ال
لكنه  بحرية«،  لالستخدام  وقابلة 
المخاوف  بسبب  الرقابة  ــل  واص
الصرف  سعر  في  التقلبات  بشأن 
أكبر  ثاني  داخل  األمــوال  وتدفق 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وخــارجــه. 
لــدى  جــاذبــيــة  ــوان  ــي ال ويكتسب 
أدوات  ربحية  بسبب  المستثمرين 

المال األميركية.

مخاوف صينية على التجارة

مال وسياسة

يتجه الطلب النفطي 
للتفوق على المعروض 

وربما يدفع أسعار خام 
برنت إلى 80 دوالرًا خالل 
الصيف و100 دوالر في 

2021
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رؤية

سهام معط اهلل 

فــي ثــالــث أيـــام عيد الفطر املــبــارك، استيقظت أغــلــب شـــوارع املــدن 
الساحلية الجزائرية على أخبار تسابق العديد من الشباب بشكل 
سري، نحو ما يعتبرونه جنان أوروبا بحثًا عن رغد العيش والثراء 
السريع ومستقبل أفضل وهربًا من اإلقصاء والتهميش والبطالة 

ومشاعر اإلحباط والحرمان بمختلف أشكاله. 
ل مــدى فــداحــة الــظــاهــرة مــن خــالل تــغــريــدات لنشطاء  ويمكن تخيُّ
 باملهاجرين 

ً
ال ني على »تويتر« أفادت بمغادرة 30 قاربًا ُمحمَّ محليِّ

»الحّراقة« نحو الشواطئ االسبانية  يني أو ما ُيعرف محليًا بـ السرِّ
 عن وصــول أكثر من 500 

ً
في غضون أسبوع واحــد فقط، فضال

مهاجر سّري جزائري إلى السواحل اإليطالية خالل الفترة نفسها، 
التي تلت عيد الفطر، وفقًا لوكالة األنباء اإليطالية.

إذًا، هي ظاهرة خرجت عن السيطرة، وعجزت عن كبحها السلطات 
الجزائرية واألوروبية على حّد سواء.

ة، ويعود الفضل  لم تعد تفاصيل تلك الرحلة املحفوفة باملخاطر خفيَّ
في ذلك إلى مقاطع الفيديو التي ينشرها »الحّراقون« أثناء عبورهم 

البحر األبيض املتوسط وبعد وصولهم إلى وجهتهم املنشودة.
الواحد على منت قــوارب املوت  ية للحّراق  السرِّ الرحلة  يتراوح ثمن 
ما بني 500 ألف و700 ألف دينار جزائري )3744- 5240 دوالرًا(، 
ويــرتــبــط ذلــك السعر بــطــراز وجـــودة الــقــارب الـــذي يمكن أن ينقل 
السواحل اإلسبانية في  إلى  للجزائر  الغربية  السواحل  راكبيه من 
مــّدة ال تتجاوز أربــع ســاعــات إذا كــان سريعًا مــن طــراز »فانتوم« 
إلــى 60 عــقــدة فــي الساعة )أي حــوالــي 111  والـــذي تصل سرعته 
كم/ساعة( ويــتــراوح سعره بني 15 ألفًا إلــى 45 ألــف دوالر، والــذي 
زات القارب ومكان صنعه والجهة املسؤولة  د بدوره وفقًا ملميِّ يتحدَّ
عن بيعه، إذ يختلف األمر ما بني تلك النظامية واملشتراة من السوق 
ــســم هــذه 

َّ
الـــســـوداء. لــيــس مــن قبيل الــصــدفــة بطبيعة الــحــال أن تــت

ية بتنظيم دقيق ال يختلف كثيرًا عن تنظيم الرحالت  الرحالت السرِّ
البحرية الرسمية من ناحية تفاصيل املواعيد وعدد الركاب، نظرًا 
ي العصابات هذه املهمة التي تضمن لها الكسب السريع والربح 

ِّ
لتول

شَرت خالل 
ُ
الوفير. فقد كشفت تقارير لجريدة الشروق الجزائرية ن

إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2021 أّن العصابات الناشطة في تهريب 
ف 

َّ
الــشــبــاب الــجــزائــريــني إلـــى الــضــفــاف اإلســبــانــيــة واإليــطــالــيــة تتأل

مــن بــارونــات املـــال غير الــشــرعــّي، مــن صــاغــة، ومــقــاولــني، وأربـــاب 
التقارير  تلك  أشــارت  كما  نــواب سابقني،  أبناء  مؤسسات، وحتى 
إلى وقوع عدد من أعضاء تلك العصابات في أيدي السلطات األمنية 
الجزائرية. لكن، على الرغم من مضاعفة جهود الرقابة األمنية على 
ي  للتصدِّ القانونية  األطـــر  وتــعــزيــز  الــجــزائــريــة  الــســواحــل  مستوى 
يــة لصناعة  الــســرِّ الـــورشـــات  ــن انــتــشــار 

َّ
يــة، فــقــد مــك الــســرِّ للهجرة 

الـــقـــوارب الــســريــعــة مــن انــفــالت األمــــور واســتــعــصــاء هـــذه الــظــاهــرة 
، إذ تلعب تلك العصابات على حبلي توفير وسائل لنقل 

ّ
على الحل

التموضع من جهة  النجاة وأجهزة  املهاجرين وتزويدهم بسترات 
وضمان حصولهم على العمالت األجنبية وأهمها اليورو من السوق 
 نتيجة طبيعية لهشاشة أدوات 

َّ
السوداء من جهة أخرى، وما هذا إال

ساع 
ِّ
ل ممارسات الفساد  التي تسمح بات املساءلة واملحاسبة وتغوُّ

صلة بعضها 
َّ
ب االقتصاد املوازي بكل أنشطته وفروعه املت وتشعُّ

ية  م جيوب أباطرة الهجرة السرِّ
َّ
ببعض. ومن منظور آخر، تتضخ

الجزائريني  الشباب  جانب  من  املتزايد  الطلب  بفضل  الجزائر  في 
على أماكن في القوارب التي قد توصلهم إلى مبتغاهم أو تسلبهم 
وتتمحور  »الحّراقة«  أهــداف  د  تتوحَّ الواحد  القارب  أرواحــهــم، وفي 
ــزواج مــن أجنبية، والــحــصــول على  ــ حــول الــحــصــول على عــمــل، وال
رها  ويبرِّ العقل  يستوعبها  أهــداف  ها 

ّ
وكل الرسمية،  اإلقامة  وثائق 

الفقر  بهم  واستبدَّ  السبل  بهم  عت 
َّ
وتقط األحـــوال  بهم  ملن ضاقت 

وداهمهم الشعور بالحرمان وحاصرتهم البطالة في الجزائر.
له هو تهافت الشباب الذين ينعمون بفرص  لكّن الذي يصعب تقبُّ
عون بمباهج الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن 

َّ
عمل ويتمت

املــوت من  الهجرة، فما هي دوافعهم لركوب قــوارب  ومــركــب، على 
ق 

َّ
د أو خوف بحثًا عن مستقبل غير مضمون قد يتحق دون تــردُّ

ق؟
َّ
أو ال يتحق

عالمات  حولهم   
ّ

تلتف الــذيــن  الــشــبــاب  هـــؤالء  أمــثــال  خاطبت  وإذا 
هم 

ّ
أن إجابة واضحة وبسيطة مفادها  االستفهام، ستحصل على 

 ما يقومون به من عمل وما يبذلونه 
ّ

عون بوعي كاٍف بأّن كل
َّ
يتمت

الــحــصــول على  نهم مــن 
ِّ
ــة ُيمك

َّ
لون مــن مــشــق مــن جــهــد ومـــا يتحمَّ

أضعاف مضاعفة من املال والعيش في ظروف أفضل في أوروبا 
الجزائر،  فــي  يمتلكونه  ومــا  أيديهم  عمل  مــن  يجنونه  بما  مقارنة 
الدول  املردودية في  عون بميزة نسبية عالية 

َّ
يتمت هم 

ّ
أن يــرون  فهم 

األوروبية، وفي هذه النقطة تحديدًا تدخل عوامل اقتصادية أخرى 
ر  وتطوُّ السوق  حجم  ــســاع 

ِّ
وات القومي،  الدخل  من  الفرد  كنصيب 

البنية التحتية، بعني االعتبار، في خصوص انجذابهم إلى الهجرة 
وإن بطريقة سّرية نحو األراضي األوروبية.

العربي  الباروميتر  أجــراهــا  التي  الـــرأي  استطالعات  نتائج  تشير 
خــالل الــفــتــرة املــمــتــدة بــني 2018 و2019 إلــى أّن 42 فــي املــائــة من 
ستجوبني )من بينهم 59 في املائة شباب تتراوح أعمارهم ما بني 

ُ
امل

بطريقة  وإن  البالد  مغادرة  في  برغبتهم  حوا  و29 سنة( صرَّ  15
لون 

ِّ
الــدول األوروبية التي يفض سّرية. وأشــار املستجوبون إلى أّن 

أفاد 38  الهجرة لها هي فرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وإسبانيا. كما 
هم 

ّ
في املائة من املستجوبني )من بينهم 46.1 في املائة شباب( بأن

وأعرب  م، 
ُّ
والتضخ كالبطالة  اقتصادية  بالهجرة ألسباب  رون 

ِّ
ُيفك

22 فــي املــائــة مــن األشــخــاص الــذيــن شملهم هــذا االســتــطــالع )من 
للهروب من  بالهجرة  عــن رغبتهم  املــائــة شــبــاب(  فــي  بينهم 20.1 
ر على مجريات حياتهم اليومية، بينما 

ِّ
ؤث

ُ
ممارسات الفساد التي ت

ستجوبني عن رغبتهم بالهجرة 
ُ
ر 2.4 باملائة و9.6 في املائة من امل عبَّ

ألسباب أمنية وأسباب أخرى، على التوالي.  
 أهمية في 

ّ
 ذلك، ال يمكن تجاهل عوامل أخرى ال تقل

ّ
إضافة إلى كل

ية،  السرِّ الهجرة  وراء  الجزائريني  للشباب  املحموم  االنسياق  فهم 
م بنسمات الحرية وعبق الديمقراطية ونوٍع  كسعيهم الحثيث للتنعُّ
ــان واالســتــقــرار والــعــدل  ــ مــن االســتــقــاللــيــة والــشــعــور بــاألمــن واألمـ
متهم عن معاناة 

َّ
واإلحساس بالكرامة في الدول األوروبية، وإذا كل

والكراهية  الحقد  وموجات  العنصرية  مظاهر  من  هناك  املسلمني 
ضمائر  وال  صاغية  آذانــًا  تجد  لن  العدائية  ب  التعصُّ وممارسات 
ية ســتــزداد فداحة  السرِّ الهجرة  إّن ظاهرة  الــقــول،  واعــيــة. خالصة 
ــبــة لــهــا قــائــمــة، وســـتـــزداد أعـــداد  ــســبِّ

ُ
وخــطــورة مــا دامـــت الــعــوامــل امل

في  التجارة  هــذه  أبــاطــرة  نشاط  استمرار  مــع  يني  السرِّ املهاجرين 
الجزائر وارتفاع عدد مقاطع الفيديو التي ينشرها أولئك الذين تطأ 

أقدامهم الضفة األوروبية.

الجزائر: حلم الشباب بالهجرة 
ومصيدة »الحّراقين«



محمد أحمد القابسي

ــنـــاء جــيــلــي فـــي تــونــس  كـــنـــت، وبـــعـــض أبـ
الــســبــعــيــنــيــات(، ونحن  )مـــا يسمى جــيــل 
العامة  الثانوية  شــهــادة  الجتياز  نتهيأ 
)الـــبـــكـــالـــوريـــا(، نــتــابــع بــشــغــف كــتــابــات 
الــعــروي  الــلــه  عــبــد  أفــــذاذ، منهم  مفكرين 
الجابري والطيب تيزيني  ومحمد عابد 
وإدوارد سعيد ومحمد أركون وأدونيس 
ومحمد الطالبي وهشام جعيط وغيرهم. 
ال  التي  نقاشاتنا  مــادة  كتاباتهم  كانت 
تنتهي، ولعلنا كنا نتعّسف على أنفسنا 
ومحدودية  السن  صغر  بحكم  وعقولنا 

اإلمكانات الذهنية واملادية.
اآلداب  وكلية  الجامعة،  إلــى  وبارتقائنا 
تــونــس، تحديدا  فــي  اإلنسانية  والــعــلــوم 
كنت،  األولــــى،  الثمانينيات  ســنــوات  مــع 
متابعة  على  نواظب  األصــدقــاء،  وبعض 
ــام جـــعـــيـــط،  ــ ــشـ ــ ــل هـ ــ ــ ــراحـ ــ ــ مـــــحـــــاضـــــرات الـ
املــــوجــــهــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــالــــثــــة. وأذكـــــــر 
مــوضــوعــهــا فــي ذلـــك الــوقــت، »الصحابة 
البدريون في عهد معاوية«. كان األستاذ 
األرســتــقــراطــي األنــيــق نجما ساطعا في 
كــلــيــتــنــا، يــحــرص الــجــمــيــع عــلــى حــضــور 
من  ويتهيبون  ومتابعتها،  محاضراته 
مالقاته وجها لوجه. ولــم يكن يضاهيه 
في هذه املنزلة غير الفيلسوف الفرنسي 
التدريس  في  الــذي سبقه  فوكو،  ميشال 
فــي الــكــلــيــة نــفــســهــا، وكــانــت مــحــاضــراتــه 
هي األخرى محفال عاما يهرع إليه طلبة 

محمود الوهب

ــار  بـــشـ ــاب  ــ ــطـ ــ خـ إلــــــــى  ــع  ــمــ ــتــ اســ ــن  ــ مــ أدرك 
االنتهاء مما سميت مهزلة  ُبــَعــْيــَد  األســـد، 
ــلـــغـــة الـــبـــذيـــئـــة الــتــي  ــات، مــــن الـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
ــانـــق. ما  اســتــخــدمــهــا، كـــم هـــو مــقــهــور وحـ
ر عن حجم الرعب الذي يعبث بداخله،  يعبِّ
الــغــائــم فــي ظــل تحّديات   مستقبله 

ُّ
ويــلــف

الــتــي صنعها بيديه،  الــســوريــة  األوضــــاع 
أو بـــســـبـــب رعـــونـــتـــه الــــتــــي قـــــــادت الـــبـــالد 
إلــى مــا هــي عليه. تنتظر حــلــواًل، ولــكــن ال 
حلول بوجوده، فتراه مرتبكًا بائسًا أمام 
ــه،  ــذي يـــرأسـ ــ انـــكـــشـــاف عـــــــورات الـــنـــظـــام الــ
فعلى الرغم من حجم االحتقار الذي أبداه 
والحزبية،  والعسكرية  األمنية  وأجهزته 
للشعب الــســوري وفــئــاتــه كــافــة، مــن خالل 
محاوالت تصغيره، وإذالله بجعله يمارس 
الــتــي تــجــاوزت  لـــوازم انتخاباته  تــفــاهــات 
املواطن  فقد جعل  األخالقية،  القيم  أبسط 
لم  أفعااًل  النظام،  أدوات  بإرهاب  يمارس، 
يكن ليفعلها لو أنه يمتلك حّريته، وحقه 
بالدفاع عنها. ولم يكتف النظام بمخبري 
األجهزة والشّبيحة و»زلم« أثرياء الحرب، 
بــل ألــزم رجــال الــديــن الــذيــن يفترض أنهم 
بالقدسية،  تتسم  أخــالقــيــة  قيمًا  يمثلون 
ــة  ــرات، كـــالـــشـــّبـــيـــحـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــمــ ــ ــم بــ ــ ــــرهـ ـ ــيَّ ــ ــــسـ فـ
والــطــّبــالــبــن وســـواهـــمـــا، يــتــضــّرعــون إلــى 
ــلـــه، بــأســلــوب شــعــبــوي، أن يــحــفــظ لهم  الـ
قائدهم. وأتبع ذلــك بحفالت دبــك ورقص 
الــذي ال مثيل  للرئيس  وتهريج، وتمجيد 
له إال في الدول املشبعة تخلفًا واستبدادًا. 
وكان أبوه قد أخذ أسلوب تلك االنتخابات 
 من 

ً
عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة املـــأخـــوذة أصـــال

شـــكـــل انـــتـــخـــابـــات االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق، وكانت سببًا في إسقاطه إضافة 
إلى أسباب عديدة أخرى! وعلى الرغم من 
منهم  بقي  كثر  بين 

َّ
خل حن 

ّ
مرش وجـــود 

ق عليهما بحفنة أصواٍت تكاد  اثنان، تصدَّ
بينه  الكبير  الــفــارق  إلــى  ليشير  تــذكــر   

ّ
أال

ـــح آخـــر مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب، 
ّ

وبـــن أي مـــرش
وكأن هؤالء في أسوأ حاالتهم مقطوعون 
من غصٍن يابس، فال أهل لهم، وال أصحاب، 

بدر شافعي

أثـــار تصريح وزيـــر الــخــارجــيــة املــصــري، 
املــــاضــــي  الــــشــــهــــر  ســـــامـــــح شــــــكــــــري، 19 
الثاني لخزان  املــلء  أيـــار( بشأن  )مــايــو/ 
ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، وتـــأثـــيـــره على 
مــصــر، الــــذي قـــال فــيــه نــصــا »لــديــنــا ثقة 
الثاني لن يضّر بمصالحنا  املــلء  أن  في 
املائية، فلدينا رصيد كاف من املياه في 
ان السد العالي، ويمكننا التعامل مع 

ّ
خز

األمر من خالل اإلجراءات املحكمة إلدارة 
مواردنا املائية ... امللء الثاني هو إجراء، 
واملــحــّك الحقيقي هــو مـــدى وقـــوع ضــرر 
على مصر«، أثار هذا التصريح تساؤالت 
ــــذا املــــلء  كـــثـــيـــرة بـــشـــأن حــقــيــقــة تـــأثـــيـــر هـ
على مصر، وهل هناك ضرر فعلي أم ال، 
سيما أن  يأتي من رأس هرم الخارجية، 
ولـــيـــس مـــن مـــســـؤول صــغــيــر فـــي الـــبـــالد، 
كما أنه يتناقض مع أقوال أخرى للرجل 
ــرر، مــنــهــا رســالــتــه  ــ ــــوع ضـ تــشــيــر إلــــى وقـ
إلـــى مــجــلــس األمـــــن، فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
املــاضــي، وجــاء فيها نصا »املـــلء الثاني 
املنفرد بحجز 13.5 مليار متر مكعب في 
ان السد، سيسبب أضــرارا كبيرة، بل 

ّ
خــز

أنها  وكارثية، على دولتي املصب«، كما 
تتناقض مــع تــصــريــحــات أخـــرى لـــوزارة 
الري، املعنية بالشق الفني في هذا األمر. 
كيف يمكن فهم سياق هذه التصريحات؟ 
وهل هناك ضرر فعلي، أم أن مصر ترفع 
ــار الــــضــــرر لــلــضــغــط عـــلـــى إثــيــوبــيــا  ــعـ شـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــلــزم يــضــع قــواعــد 
بتوفير  ويــســمــح  املــــلء،  لعملية  مـــحـــّددة 
املــعــلــومــات الـــالزمـــة عــن عملية املــــلء من 
لتقليل  الــالزمــة  بالترتيبات  القيام  أجــل 
الــضــرر الــواقــع عليها إلــى أقصى درجــة، 
لــلــســد،  املـــشـــتـــركـــة  اإلدارة  ــن  ــ عـ نـــاهـــيـــك 
ووجود اتفاٍق ملزم بشأن وجوب اللجوء 
إلــــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي عــنــد االخـــتـــالف؟ 
في البداية ال بد من تحديد ما املقصود 
بالضرر وعدم الضرر الواقع على مصر، 
هل الضرر املقصود به العطش، أو حدوث 
أم  العالي،  السد  مياه  نقص في مخزون 
اآلثــار  أنــه مفهوم أشــمــل، يتضمن أيضا 
على  املترتبة  واالجتماعية  االقتصادية 
ـــلء؟ مــفــهــوم عـــدم الـــضـــرر، وفــق  عملية املـ
رواية الوزير شكري، يعني وجود فائض 
ان الــســد الــعــالــي )إجــمــالــي 

ّ
ــز ــ مــيــاه فـــي خـ

يكفي  مكعب(  متر  مليار   162 التخزين 
ملــواجــهــة أي عــمــلــيــة حــجــز لــلــمــيــاه تــقــوم 
بها إثيوبيا، علما بأنه لكي يتحقق ذلك، 
يــتــم حــرمــان بــعــض الــفــالحــن مــن زراعـــة 
بعض املحاصيل ذات االستهالك العالي 
من املياه، األرز تحديدا في شمال الدلتا. 
وبــالــتــالــي، يــعــّد هــذا الــحــرمــان ضـــررا من 
إذ  واالجتماعية؛  االقتصادية  الزاويتن، 
من شأن التخزينن، األول والثاني )18.5 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، تــضــاف إلــيــهــا ثالثة 
مليارات تبخر وتسّرب«؛ عدم زراعة أكثر 
ــّدان مــن األرز، يمكن  مــن ثــالثــة مــاليــن فــ
تــصــديــرهــا إلــــى الـــخـــارج بــعــائــد يــقــدرب 

عشرة مليارات دوالر. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يــتــحــدث شـــكـــري عـــن هــذا 
ــه لــم  ــ ــنــــوع مــــن الــــضــــرر، تـــمـــامـــا كـــمـــا أنـ الــ
يـــتـــحـــّدث عـــن الـــضـــرر الـــنـــاتـــج مـــن شـــراء 
 ،)virtual water( االفتراضية  املياه  مصر 
والــتــي تعني اســتــيــراد املــيــاه فــي صــورة 
الخارج، إذ تستورد  سلع ومنتجات من 
مصر، بحسب البيانات الرسمية لوزارة 

رضوان زيادة

جو بايدن هو الرئيس األميركي األكبر عمرا 
في البيت األبيض. وبالتالي، يبدو تاريخه 
ــا ال  ــمــ الـــســـيـــاســـي مـــعـــروفـــا لــلــجــمــيــع، وربــ
يحتاج إلى تكهناٍت كثيرة بشأن توجهات 
ســيــاســتــه الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة. .. هــذا 
صحيح في املجمل، لكن الرئيس األميركي 
كبرى،  سياسية  تحالفات  عموما  تنتخبه 
ــا، بــدخــولــه  ــهــ ــوالــ تـــســـمـــح، بـــأصـــواتـــهـــا وأمــ
الذي  الوسطي  فالتحالف  األبــيــض،  البيت 
قاده بايدن مّكنه من الوصول إلى الرئاسة 
على حساب ترامب الذي اعتمد في تحالفه 
املــتــمــاســك عــلــى قـــاعـــدة جــمــهــوريــة ضيقة 
في   

ً
وثابتة  

ً
مخلصة كانت  ربما  ومــوالــيــة، 

لــه، لكنها لم تكن كافية إلبقائه في  الــوالء 
البيت األبيض أربع سنوات أخرى.

ــع ســـنـــوات  ــ ــان انـــتـــخـــاب تــــرامــــب قـــبـــل أربــ ــ كـ
ـــة،  ـــة وثـــقـــافـــيَّ ــأة مــــن زاويـــــــة ســـيـــاســـيَّ ــفـــاجـ مـ
فالواليات املتحدة التي أوصلت إلى البيت 
ة  ل رئيس أسود من أصول أفريقيَّ األبيض أوَّ
إلى الرئاسة )بــاراك أوباما( توصل عكسه 
إلى  تقريبًا،  السياسات  وفــي  الصفات،  في 
البيت األبيض. كيف يمكن أن نفهم تسامح 
ـــة مـــن األمــيــركــيــن مـــع تــصــريــحــات  األكـــثـــريَّ
تــرامــب وقتها  ــح 

ّ
املــرش أدلـــى بها  ة  عنصريَّ

تـــجـــاه املــكــســيــكــيــن واملـــســـلـــمـــن والـــنـــســـاء 
 واحدا منها كان 

َّ
وغيرهم، على الرغم من أن

ح سابق، 
ّ

كافيًا في السابق إلسقاط أّي مرش
القول  أم ديمقراطّيًا. لذلك يمكن  جمهورّيًا 
ــيـــوم، فـــي جـــزء كبير  إن انــتــخــاب بـــايـــدن الـ
منه، كان تصويتا سلبيا ضد ترامب بعد 
السياستن،  التخّبط في  أربــع سنواٍت من 
أنــه،  بــايــدن  ويــعــرف  والخارجية.  الداخلية 
للحفاظ على إرثه، يحتاج للبقاء على هذا 
الــتــحــالــف الــواســع الـــذي انــتــخــبــه، وهـــا هو 
من  فكريا  خليطا  يضم  الــواســع  التحالف 
اليسار املعتدل إلى اليسار الراديكالي إلى 
الجمهورين  إلــى  التقليدين  الليبرالين 
املــعــتــدلــن الــذيــن عـــارضـــوا تـــرامـــب، وربــمــا 
ــحــه فــي عـــام 2024، حيث 

ّ
يــعــارضــون تــرش

من املتوقع أن يخوض ترامب االنتخابات 
الرئاسية مرة أخرى.

ــك تــكــثــر الــتــكــهــنــات بـــشـــأن تــوجــهــات  ــذلـ ولـ
بــــايــــدن، وحـــيـــث يــحــكــم مـــن الـــيـــســـار أم من 
لــلــرئــيــس لينكولن  كـــان يحلو  كــمــا  املـــركـــز، 
تـــحـــكـــم إال مــن  بـــأنـــهـــا ال  ــا  ــيــــركــ أمــ وصــــــف 
املــركــز. ولــكــن بــعــض ســيــاســات بــايــدن، في 

مـــا يــتــعــلــق بــالــهــجــرة، وربـــمـــا الــســيــاســات 
االجتماعية، عبر صرف مليارات الدوالرات 
املـــــحـــــدود، يــعــكــس  الـــفـــقـــر  لـــلـــعـــائـــالت ذات 
تــوّجــهــا اجــتــمــاعــيــا أقـــرب إلـــى الــيــســار منه 
بها  اتصف  التي  التقليدية  الليبرالية  إلــى 
الحزب الديمقراطي. ولذلك ربما كان زعيم 
الشيوخ  مجلس  فــي  الجمهورية  األغلبية 
ح الذي 

ّ
ا عند القول إن بايدن هو املرش

ّ
محق

ــح 
ّ

ــخــب، لــكــن بــيــرنــي ســانــدرز هــو املــرش
ُ
انــت

الذي يحكم اليوم، بسبب بعض السياسات 
الــقــانــون  فــي  بــاإلنــفــاق  الــيــســاريــة املتعلقة 
ــتــــصــــاد بـــعـــد جــائــحــة  الــــخــــاص بـــنـــمـــو االقــ
الخاص  الجديد  القانون  وأيــضــا  كــورونــا، 

بالبنى التحتية.
ــة  ـــســـات األمــيــركــيَّ ــودة املـــؤسَّ ــ ــيـــد اآلن عـ األكـ
تــرامــب،  إدارة  خـــالل  تعطيلها  بــعــد  للعمل 
الــتــي كانت  الــســيــاســات املــتــنــاقــضــة  بسبب 
ز 

ّ
ــز ــ ــا عـ ــ ــل يــــــوم تـــقـــريـــبـــا، وهــــــو مـ ــ تــــصــــدر كـ

دور الــســلــطــات الـــثـــالث فـــي املــحــافــظــة على 
 Checks and« ــــى  ُيــــســــمَّ ــا  ــ مـ أو  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوازنـ تـ
التي  األميركية،  ة  فالديمقراطيَّ  ،»Balances
ة في  ة قائمة ومستمرَّ تعتبر أقدم ديمقراطيَّ
ضت المتحان حقيقي  تعرَّ املعاصر،  عاملنا 
أمام وجود ترامب في البيت األبيض أربع 
للتوازن  لكثيرين تهديدًا  سنوات، ما شّكل 
ــكــــن األمـــيـــركـــيـــن  بــــن هــــــذه الـــســـلـــطـــات، ولــ
اختفى  بــعــدمــا  الـــصـــعـــداء،  اآلن  يــتــنــفــّســون 
تــرامــب مــن واجــهــة الــشــاشــة األمــيــركــيــة كل 
يوم تقريبا. وبسبب جائحة كورونا، جعل 
بايدن التعافي االقتصادي أولوية له، حيث 
ورث بايدن االقتصاد األميركي في عام 2020 
في أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالواليات 
املتحدة منذ الكساد الكبير في 1929. وربما 
اســتــطــاع بـــايـــدن الـــيـــوم، بــفــضــل ســيــاســاتــه 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــة، تــجــنــيــب الــ ـ ــاديَّ ــتـــصـ االقـ
ــيــه بــرامــج الــدعــم 

ّ
والــعــالــم األســــوأ عــبــر تــبــن

ة  والصناعيَّ ة  املاليَّ سات  للمؤسَّ الحكومي 
الـــخـــاّصـــة، وبـــرنـــامـــج الـــدعـــم املـــالـــي املــقــدم 
اه 

ّ
تبن إجــراء  األميركية، وهو عملّيًا  لألسر 

ع هذا   بايدن وسَّ
َّ
الرئيس ترامب سابقًا، لكن

أكبر،  الجديد بشكل  القانون  البرنامج في 
أكبر وتخفيض ضريبي  فشمل مساعدات 
لألسر الفقيرة واملحتاجة، واستطاع بايدن 
أن يــنــقــذ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مـــن فــتــرة 
كــســاد بــعــد دفــعــات مــن تريليوني دوالر 
فــي أكــبــر مــســاعــدات حكومية فــي تــاريــخ 

الواليات املتحدة. 
)كاتب سوري في واشنطن(

الكلية، واملريدون من خارجها من الزمالء 
في األجزاء الجامعية األخرى، وحتى من 

خارج الحرم الجامعي.
ــان األســــتــــاذ املـــتـــمـــيـــز، هـــشـــام جــعــيــط،  ــ كـ
ــا بــــــخــــــروجــــــه عــــــــن »الــــــــنــــــــص«،  ــ ــرنـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ يـ
ــيـــرة فــــي الــفــلــســفــة  ــثـ ــكـ واســــتــــطــــراداتــــه الـ
والــتــاريــخ واآلداب، مــراوحــا بــن اللغتن 
العربية والفرنسية بإتقان نادر وأسلوب 
ــار بــهــذه  ــهــ ــبــ مـــمـــيـــز. وجـــعـــلـــنـــي هـــــذا االنــ
الــشــخــصــيــة أخـــشـــى مــحــادثــتــه ونــقــاشــه 
بصفة مباشرة. ولكنه دفعني إلى التوغل 
في قراءة أعماله، ومتابعة ما يصدره من 
مــقــاالت وكــتــب، بــإعــجــاب شــديــد ونــهــم ال 
يقاوم. وأبرز هذه األعمال التي ساهمت 
فــي نــحــت كــيــانــي الــثــقــافــي والــفــكــري في 
كــتــابــه الــشــهــيــر الــــذي أصــــدره وهـــو على 
ــات »الـــشـــخـــصـــيـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ مـــــشـــــارف األربــ
العربي«،  واملصير  واإلســالمــيــة  العربية 
ثــم   ،1974 ــنــــة  ســ ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــالـ بـ وصــــــــدر 
مترجما عن دار الطليعة في بيروت سنة 
1984. وكذلك كتابه »أوروبــا واإلســالم – 
صــدام الثقافة والــحــداثــة«، والــصــادر في 
ثم   ،1978 ســنــة  بالفرنسية  أولـــى  طبعة 
فــي تــرجــمــة عــربــيــة عــن دار الحقيقة في 
بيروت سنة 1980، قيل إن املؤلف لم يكن 
راضيا عنها. لذلك صدرت ترجمة ثانية 
له عن دار الطليعة في 1995. وأطروحته 
العربية  املدينة  نشأة  »الكوفة،  الشهيرة 
ــــدرت هـــي األخــــرى  ــد صـ اإلســـالمـــيـــة«، وقــ
بالفرنسية سنة 1986، وفي ترجمة عربية 

يبرز تأمالته في نــزوع االنــســان ملعانقة 
املطلق. ويكشف هذا املؤلف عن عمق إملام 
صاحبه بمنجز كبار الفالسفة الغربين، 
»هيغل« و»ماركس«  وخصوصا األملان كـ
ــايــــدغــــر«  ــاخ« و»هــ ــ ــ ــوربـ ــ ــ و»نـــيـــتـــشـــه« و»فـ
وفالسفة أملان آخرين تطّرقوا إلى قضية 

الحداثة بزوايا مختلفة.
واملالحظ أن مجمل أعمال هشام جعيط، 
عــلــى الــرغــم مــن تــعــّدد عــنــاويــنــهــا، تشكل 
حلقاته،  فصل  يمكن  ال  واحـــدا  مشروعا 
 يتمم 

ً
 مــتــنــاغــمــة

ً
بـــل هـــي تــأتــي مــتــكــامــلــة

بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، لــــيــــدور نــســقــهــا الـــعـــام 
ــة، مـــحـــورهـــا  ــيـــ ــاســـ ــة أســـ ــيــ ــالــ ــكــ حـــــــول إشــ
العربية  لألمة  التاريخية  الهوية  الثابت 
اإلســـالمـــيـــة. ويـــبـــرز هــــذا خــصــوصــا في 

ثالثية السيرة النبوية التي جاءت ثمرة 
ــتــــدّرج ومــتــنــاســق امـــتـــد عــقــديــن.  عــمــل مــ
ومـــن الـــواضـــح أن أطــروحــتــه عــن الــكــوفــة 
ــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــفـــتـــرة  ــ ــا عـ ــ ــــالنـ ــت إعـ ــانــ كــ
املــبــّكــرة مــن الــتــاريــخ الــحــضــاري العربي 
اإلسالمي، الــذي رافقه طــوال سنّي عمره 
فــي مــحــاضــراتــه ومــقــاالتــه وكــتــبــه. ويــرى 
جــعــيــط أن املــســتــشــرقــن الـــذيـــن اهــتــمــوا 
بـــهـــذه الـــفـــتـــرة، عــلــى ســعــة اطـــالعـــهـــم، لم 
يــأتــوا بمنجز ُيــذكــر فــي هـــذا املـــيـــدان، إذ 
الرغم من  دراساتهم هزيلة، على  جــاءت 
لــذلــك اعتبر دارســـوه  مــحــاوالٍت ال تنكر. 
ـــل فــي دراســــات  أنـــه مــن املــؤســســن األوائــ
ــــع مــنــاهــج  هــــــذه الــــفــــتــــرة، حـــيـــث قـــطـــع مـ
املستشرقن، وفتح أفقا معرفيا مغايرا. 

ره بابن خلدون 
ّ
وال ينفي هــؤالء هنا تأث

ــاكـــــس فـــيـــبـــر ومـــــــــارك بـــلـــوك  ــ ــغـــل ومـ وهـــيـ
وبـــــــرودال وغـــيـــرهـــم. كــمــا أنــهــم يــــرون أن 
الـــراحـــل كـــان مــتــمــيــزا، مــنــذ بـــدايـــاتـــه، في 
ــد فــــي الـــبـــحـــث والـــــدراســـــة،  ــريـ ــفـ نــهــجــه الـ
الـــذي كتبه  ــا واإلســـــالم«،  ــ فكتابه »أوروبـ
لفترة طويلة  ل 

ّ
مث أوج شبابه،  في  وهــو 

مــرجــعــا فــي الــعــالقــة بــن الــغــرب والــعــالــم 
اإلســــالمــــي، كـــذلـــك كــتــابــه عـــن الــفــتــنــة قد 
أحدث منعرجا كبيرا في دراسة التاريخ 
كما نجح جعيط، وهو  األول.  اإلسالمي 
مــخــتــص فــي الــتــاريــخ بـــاألســـاس، فــي أن 
مـــاّدة فكرية جدلية،  الــتــاريــخ  مــن  يجعل 
ال ماّدة إخبارية مملة، وكأنه على منهج 
ابــــن خـــلـــدون فـــي اعـــتـــبـــار »الـــتـــاريـــخ في 

ظاهره ال يزيد عن اإلخبار .. وفي باطنه 
نظر وتحقيق«.

ــــي مـــســـيـــرة هــــــذه الــشــخــصــيــة  ــــت فـ ــــالفـ الـ
ــعــه عـــن املــنــاصــب الــســيــاســيــة 

ّ
ة تــرف

ّ
الـــفـــذ

اتــــهــــا، فــقــد كــــان الـــزعـــيـــم الـــراحـــل  وإغــــراء
الحبيب بورقيبة في الستينيات يستمع 
انتباهه  ملــا لفتت  الــوطــنــيــة  ــة  ــ إلـــى اإلذاعـ
ــة فـــكـــريـــة ســــــأل عـــــن صـــاحـــبـــهـــا،  ــلــ ــداخــ مــ
فــأعــلــمــوه بــأنــه الــجــامــعــي الــشــاب هشام 
جعيط، فسألهم عن قرابته بالشيخ عبد 
العزيز جعيط، الذي كان أحد املناصرين 
لـــبـــورقـــيـــبـــة فــــي إصـــــــدار مــجــلــة األحــــــوال 
الــشــخــصــيــة )مــنــعــت تـــعـــّدد الــــزوجــــات(، 
فــتــبــن أنــــه ابــــن أخـــيـــه، فـــدعـــاه إلــــى قصر 
قرطاج، وبعد نقاش عميق معه في الفكر 
والــتــاريــخ، عــرض عليه منصبا وزاريـــا، 
لــكــن الــبــاحــث الـــشـــاب اعـــتـــذر مــفــضــال أن 
يكون باحثا مفكرا في التاريخ اإلسالمي، 

ال مسؤوال سياسيا.
ــات، مفّكرا  هــكــذا عــاش هــشــام جعيط ومـ
حــرا ومــؤرخــا ناقدا وفيلسوفا بـــارزا، لم 
سياسي،  لحزب  وال  فكري  لتيار  يرتهن 
أبــرز  منه  مــتــفــّردة جعلت   

ً
مسيرة ناحتا 

ــونــــس، فـــكـــرا وبـــحـــثـــا وفــلــســفــة،  أعــــــالم تــ
واملثقفن  الــدارســن  كــل  أعماله  وشغلت 
في العالم. وها هو اليوم يترّجل في وداع 
مؤلم، وما زال صوته يقرع أذنّي ويشكل 
وجــدانــي، ووجـــدان مريديه وقــارئــيــه من 

خالل آثاره التي ال تموت.
)كاتب تونسي(

وال أسر أو عائالت أو أنصارا يمنحونهم 
مــقــدارًا مــعــقــواًل مــن األصـــــوات.. والحقيقة 
أن  ارتــضــيــا على نفسيهما  ــَحــْن 

َّ
املــرش أن 

عليه،  نتفرج  كنا  الـــذي  الــقــرد  ذلــك  يكونا 
أيام زمان، إذ كان »القرداتي« يدور به على 
تــجــّمــعــات الـــنـــاس، ليجمع بــعــض الــنــقــود 
ذلك  وليس  القرد.  يؤّديها  حركاٍت  مقابل 
فقط، بل جاءت كل خطوة قامت بها تلك 
األجهزة هزيلة، وأعطت عكس مبتغاها. 
 بصمات الدم التي قام بها بعض 

َّ
حتى إن

الــعــســكــريــن كــشــفــت عـــن حــالــة الــتــبــاهــي 
 والـــتـــزويـــر دونـــمـــا أي خــجــل أو 

ّ
بــالــغــش

اجتماعية  أو  قانونية  قيمة  أليــة  اعتبار 
أو أخالقية. 

ــابـــعـــون حـــجـــم األصــــــــــوات الــتــي  ــتـ ــمـــع مـ جـ
ــوا، ثم  ــ ــارنـ ــ نـــالـــهـــا، وطــــرحــــوا وقـــســـمـــوا وقـ
تــبــيــنــوا أنـــهـــا فـــاقـــت عــــدد ســـكـــان ســوريــة 
 عدد سكان سورية 

َّ
كبارًا وصغارًا، حتى إن

نــفــســه قـــد ازداد لــيــبــلــغ الــضــعــف أو دونـــه 
 تــرامــب 

َّ
بــقــلــيــل. وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن

انتخابات  فــي  مجتمعن  حصال  وبــايــدن 
تشرين  نوفمبر/  فــي  األميركية  الــرئــاســة 
مــن عدد  املــاضــي على نسبة %40  الثاني 
 320 البالغ نحو  املتحدة  الــواليــات  سكان 
مــلــيــون نــســمــة، وهــــــؤالء هـــم الـــذيـــن يحق 
السوري  املجتمع  أن  علمًا  االنتخاب،  لهم 
ــثـــر شـــبـــابـــًا، فـــأعـــمـــار مــــن هــــم دون ســن  أكـ
ــة، يــعــنــي أن نــســبــة من  ــريـ ــثـ ــاب أكـ ــتـــخـ االنـ
يــحــق لـــه االنــتــخــاب أقـــل مـــن األرقـــــام الــتــي 
ظـــهـــرت. وإذا مـــا افــتــرضــنــا أن انــتــخــابــات 
األسد كانت حامية بالقدر نفسه، ونزيهة 
باملعايير ذاتها، فيكون عدد سكان سورية 
أكثر من 35 مليون إنسان من دون حساب 
أكــثــر مــن 12 مــلــيــون مــهــجــر، تــحــت طائلة 
ــارج مــنــاطــق سيطرته  ــــوت، أو مــقــيــم خــ املـ
ــْرِف بشار،  ُعـ فــي  فــهــؤالء جميعًا،  لنظامه، 
ثيران هائجة وخونة وعبيد للدوالر، كما 

وصفهم خطابه! 
يعلم األســـد قــبــل غــيــره أن تــدمــيــر ســوريــة 
الذي جرى على يديه، وأيدي من وصفهم 
بــــــاإلخــــــوة، )الــــــــــروس واإليــــــرانــــــيــــــن(، ألن 
ــــؤالء طــالــبــوه بـــإجـــراء انـــتـــخـــابـــاٍت حـــّرة  هـ

ــن املــيــاه  الــــــري، 30 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـ
االفتراضية. 

وبـــالـــتـــالـــي، إذا كــــان حـــديـــث شـــكـــري عن 
الــضــرر منصّبا على وجــود وفــرة مائية 
ــزان الــســد الــعــالــي، أو عـــدم عطش  فـــي خــ
املصرين، فهو صحيٌح من هذه الزاوية، 
ن أكثر 

ّ
حــتــى وإن كــانــت إثــيــوبــيــا ســتــخــز

ــيـــاه الــــشــــرب فــي  ــك، فـــاســـتـــهـــالك مـ ــ مــــن ذلــ
مصر ال يزيد عن 5.5 مليارات متر مكعب  
النيل(.  مــيــاه  )10% مــن حصة مصر مــن 
أمــا إذا كــان الحديث عــن الــضــرر بمعنى 
عدم زراعة األرض أو تبويرها »األضرار 
االقتصادية أو حتى االجتماعية«، فهناك 
ضرر فعلي ألي حصٍة من املياه تّدخرها 
إثيوبيا، فزراعة مليون فّدان تحتاج 5.5 
املــيــاه؛ وبفرض  مــن  متر مكعب  مليارات 
أن لكل فالح فّدانا ونصف فّدان، بحسب 
ــاءات الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــ ــــصـ إحـ
العامة واإلحصاء )9 مالين فّدان موزعة 
عــلــى 6 مــاليــن عـــامـــل(، وأن هـــذا الــفــالح 
 تتكّون، كحد أدنى من ثالثة 

ً
يعول أسرة

أفراد ؛ فمعنى هذا بطالة قرابة سبعمئة 
ألــف فـــالح، وقــرابــة ثــالثــة مــاليــن مواطن 
أن تصبح  يمكن  النسبة  مــصــري. وهـــذه 
ــلء الــثــانــي،  ثــالثــة أضـــعـــاف، فـــي حــالــة املــ

»13.5 مليار متر مكعب«.
إذن، قد ال تتضّرر حصة مصر من مياه 
العالي من  السد  في  املــوجــودة  التخزين 
هـــذه الـــزاويـــة، ولــكــن االقــتــصــاد املــصــري 

سيتضرر. 
وكذلك ستكون هناك تداعيات اجتماعية 
ــلء. ومــمــا يــفــاقــم األمـــر  ــ بــســبــب عــمــلــيــة املـ
ــيـــان، قد  الــــري، فــي بــعــض األحـ أن وزارة 
ان السد العالي، وال 

ّ
تحجز املياه في خــز

لالستخدام،  ترشيدا  للفالحن  تصرفها 
الفيضان والحديث  قــرب موسم  لكن مع 
عن »احتمال« فيضان كبير في إثيوبيا، 
الــــوزارة مــن تصريف كمية  قــد ال تتمّكن 
ــد لـــلـــفـــالحـــن؛  ــــزون الــــســ ــــخـ ــــن مـ ــيـــرة مـ كـــبـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــــا قــد  ــعــ ــدفــ الســــتــــقــــبــــال الــ
ــزء مـــن هــذه  يــضــطــرهــا لــتــصــريــف كـــل جــ
املــيــاه فــي مفيض تــوشــكــى أو الــصــحــراء 
ــو أمـــــــٌر نــــاجــــٌم عــــن غــيــاب  ــ الـــغـــربـــيـــة، وهــ
الفيضان،  حجم  عــن  الدقيقة  املعلومات 
ما دفع مصر، مرارا  وتكرارا، إلى مطالبة 
إثيوبيا بتبادل املعلومات بشأنه، كما أن 
تصريف املياه في توشكى يعطي مبّررا 
إلثيوبيا بأن لدى مصر فائض مياه، وأن 

هناك تناقض بن القول والفعل.
إذن، صحيح أن مصر لن تعطش من امللء 
ولكن  إثيوبيا،  في  النهضة  لسد  الثاني 
لــديــهــا عــجــزا مــائــيــا ســنــويــا يــقــّدر ب 20 
مليار متر مكعب، هذا في حالة حصولها 
على حصتها كاملة من مياه نهر النيل؛ 
فوفق بيانات وزارة الري واملوارد املائية 
املصرية، تبلغ إجمالي احتياجات البالد 
املــائــيــة الــحــالــيــة حــوالــى 110 مــلــيــار متر 
ا، تستورد منها، كما سبق  مكعب سنوّيً
ــا في  الــقــول، 30 مليار متر مكعب ســنــوّيً

صورة مياه افتراضية. 
املــائــيــة من  املــــوارد  بينما يبلغ إجــمــالــي 
ــار واملـــيـــاه الــجــوفــيــة  مــيــاه الــنــيــل واألمـــطـ
مليار   59.25 حــوالــي  التحلية  وعمليات 

ا.  متر مكعب سنوّيً
وهـــــذا يــعــنــي وجـــــود فـــجـــوٍة فـــي املـــيـــزان 
املــــائــــي بــــن االحــــتــــيــــاجــــات )املـــتـــنـــامـــيـــة( 
تبلغ حاليا  )املــحــدودة(  املائية  واملـــوارد 
ـــا؛ يتم  20.75 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســـنـــوّيً

 1986 سنة  للتقّدم  الكويت  مؤسسة  عــن 
ثم عن دار الطليعة سنة 1993. وفي 1989 
أشــهــر كتبه  الــحــدث، ولعله  صــدر كتابه 
بــه، »الفتنة – جدلية  ارتــبــط اسمه  الــذي 
الـــديـــن والــســيــاســة فـــي اإلســـــالم املــبــكــر«. 
بالفرنسية،  غاليمار  دار  عــن  وقــد صــدر 
وترجمه خليل أحمد خليل، ليصدر سنة 
1991 عن دار الطليعة ببيروت. ثم يأتي 
النقاشات  مــن  عاصفة  أثـــار  الـــذي  كتابه 
في تونس وفي الوطن العربي وأوروبــا، 
»أزمة الثقافة اإلسالمية«، الصادر عن دار 
الطليعة بالعربية، ثم في نسخة فرنسية 
سنة 2004 في باريس عن دار فايار. وفي 
السنة نفسها كذلك أصدر هشام جعيط 
كتابه »تأسيس الغرب اإلسالمي – القرن 
األول والثاني هجرية«، عن دار الطليعة 
ببيروت، وصوال إلى ثالثيته في السيرة 
الـــنـــبـــويـــة، »الــــوحــــي والــــقــــرآن والـــنـــبـــوة«، 
مكة«،  فــي  املحمدية  الــدعــوة  و»تاريخية 
و»مــســيــرة مــحــمــد فــي املــديــنــة وانــتــصــار 

اإلسالم«.
سنة  انطلقت  إذن  جعيط  هشام  مسيرة 
1974 لــتــنــتــهــي بــآخــر أعــمــالــه الـــصـــادرة 
ســنــة 2021 تــحــت عـــنـــوان »الــتــفــكــيــر في 
الـــديـــن«، عــن دار  التفكير فــي  الــتــاريــخ – 
ســــيــــراس لــلــنــشــر بـــتـــونـــس. ويـــمـــثـــل هـــذا 
اإلصدار خاتمة أعماله ومفتاحها أيضا، 
والفيلسوف  املفكر  نظرة  فيه  تتجلى  إذ 
ــاريـــــخ الـــبـــعـــيـــد  ــتـــ ــــي الـــ ــام جـــعـــيـــط فــ ــ ــــشـ هـ
للبشرية، وفي الدين واقعا تاريخيا. كما 

وال  السلطة،  بتداول  تسمح  وديمقراطية، 
أحد يعرف ما الذي أخافه حينذاك، إذا كان 
قادرًا بالفعل على حيازة 14 مليون صوت 
حـــالل، ولــيــدفــع جيشه ملــواجــهــة املطالبن 
ــم لـــيـــديـــر ظــهــره  بـــاالنـــتـــخـــابـــات الــــحــــرة! ثــ
للمبادرات العربية التي لم يكن جوهرها 
 
ً
غير اللجوء لالنتخابات الديمقراطية حال

سوريًا سوريًا.
لغة بشار األســد في ذلــك الخطاب، وعلى 
ــــذي ظــهــر على  ــاح الـ ــيــ الـــرغـــم مـــن كـــل االرتــ
ن بالبوتكس، أّكدت أن النظام  وجهه املحسَّ
فــشــل فـــي تــجــمــيــل صـــورتـــه، فــلــم يستطع 
تمويه عملية االنتخابات لتكون طبيعية. 
وإذا كان أمر تزوير االنتخابات ال يهمه، إذ 
هي تجري على هذا الشكل منذ تولى والده 
الــســلــطــة. وتــؤكــد لــغــة الــخــطــاب الغاضبة 
أن الــنــظــام يــقــف الــيــوم وجــهــًا لــوجــه أمــام 
إعادة  املــؤّجــل.. وهو  السوري  االستحقاق 
االحــتــالالت، واستعادة  اإلعــمــار، وترحيل 
ثلث األراضــــي الــســوريــة بــثــرواتــهــا الجّمة 
مـــن شــاغــلــيــهــا ومــســتــثــمــريــهــا! وإعـــــادة لم 
التي  وطنهم،  أرض  على  السورين  شمل 
كان  وإن  املنتظرة،  الحلول  في صلب  هي 
فكرة  تخوينه،  نــبــرة  فــي  يحمل،  الخطاب 
االستغناء عــن املــهــّجــريــن. وقــد يــبــدو هذا 
األمر طبيعيًا ملن لم يفهم الوطن إال مزرعة 

له وألسرته وللضاربن بسيفه. 
)كاتب سوري(

إعـــادة  مــن خـــالل عملية  ســـداد معظمها 
تــدويــر مياه الــصــرف الصحي والــزراعــي 
والصناعي، ومن املياه الجوفية املسّربة 
مـــن نــهــر الـــنـــيـــل؛ بـــاإلضـــافـــة إلــــى عملية 

التحلية. 
ــادة الــتــدويــر  ولــكــن يــالحــظ أن عملية إعــ
مكلفة »عدة مليارات«، فضال عن كونها 
ــيــــاه، فـــي حـــن يتم  ة املــ تـــؤثـــر عــلــى كـــفـــاء
ان الــســد 

ّ
ســــداد الــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــن خـــــز

العالي عند أسوان.
ــي تـــراجـــع  ــي فــ ــائــ ســـاهـــم هـــــذا الـــعـــجـــز املــ
نصيب الفرد في مصر من املياه بصورة 
ــادة عـــدد الــســكــان مـــن 22  ـــردة مـــع زيـــ

َّ
مـــط

مــلــيــون شــخــص عـــام 1950 إلـــى أكــثــر من 
ا 

ً
مــلــيــون شــخــص عـــام 2020، فوفق مــائــة 

ألحدث بيانات منظمة األغذية والزراعة 
فــي مصر  الــفــرد  تــراجــع نصيب   ،)FAO(
من 869 مترا مكعبا من املياه عام 1997 
إلى 589 مترا فقط عام 2017، ومن املتوقع 
أن يصل إلى 534 مترا مكعبا بحلول عام 
2030، وهـــو مــا يعني نــصــف مــقــدار حد 
الفقر املــائــي، وفــق األمــم املتحدة، والــذي 

يقّدر بألف متر مكعب للفرد سنويا. 
وبــالــتــالــي، أي تــنــاقــص فــي هـــذه الحصة 
املائي  العجز  السد قد يفاقم  مــلء  بسبب 
بــمــقــدار هــذا الــخــصــم؛ مــا يعني أن للسد 
ــلــــى مــــصــــر اقـــتـــصـــاديـــا  ضــــــــررا كــــبــــيــــرا عــ
واجتماعيا، وأنه ال ينبغي حصر مفهوم 
الــضــرر فــي حـــدوث الــعــطــش، بالنظر إلى 
عليها  يتحصل  الــتــي  الضئيلة  الــنــســبــة 
املـــواطـــن مــن مــيــاه الـــشـــرب. وفـــي األخــيــر، 
يــبــقــى الـــقـــول إن الـــوزيـــر ربـــمـــا هــــدف من 
ــأنـــة إلـــى  تـــصـــريـــحـــه إرســــــــال رســــالــــة طـــمـ
ــري بــــعــــدم حــــــــدوث ضـــرر  ــ ــــصـ الـــشـــعـــب املـ
)عـــطـــش( مـــع قــــرب مـــوســـم الــفــيــضــان في 
إثــيــوبــيــا، وتــأكــيــد األخـــيـــرة عــلــى أن املــلء 
الرغم من  الثاني سيتم في موعده، على 
ــزم، وفــشــل  ــلـ ــاق مـ ــفـ ــى اتـ ــدم الـــتـــوصـــل إلــ عــ
ــر. ولكن  املــفــاوضــات فــي حلحلة هــذا األمـ
في املقابل أرسل الوزير هدية إلى إثيوبيا، 
دينا  خارجيتها  بــاســم  املــتــحــّدث  بحسب 
مـــفـــتـــي، تـــفـــيـــد بـــأنـــهـــا عـــلـــى صــــــــواب، وأن 
املــــلء الــثــانــي لــن يــضــّر بــمــصــر، وبــالــتــالــي 
الــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة أيـــة تــصــريــحــات 
مصرية مستقبلية بشأن السد. وربما هذه 
هي اإلشكالية التي جعلت شكري يتراجع 
مــرة ثانية عــن هــذا التصريح، بعد زيــادة 
النقد الداخلي له، ويؤكد وجود ضرر من 

عملية امللء الثاني!  
)كاتب مصري(

في وداع هشام جعيط

14 مليون صوت وبشار حانق

خطورة الملء الثاني 
لسد النهضة على مصر

كيف يمكن 
تصنيف بايدن؟

عاش هشام جعيط 
مفّكرًا حرًا ومؤرخًا 

ناقدًا وفيلسوفًا بارزًا، 
لم يرتهن لتيار فكري 

وال لحزب سياسي

خطاب رأس 
النظام السوري 

يوضح أن االنتخابات 
لم تفكك له العقد

للسد ضرر كبير 
على مصر اقتصاديًا 

واجتماعيًا، وال ينبغي 
حصر مفهوم 

الضرر في حدوث 
العطش

آراء

بشير البكر

تترقب أنقرة قمتي حلف شمال األطلسي )الناتو( واالتحاد األوروبي في الشهر 
الحالي، ألنهما تشكالن محطتني هامتني في مسار العالقات التركية مع الواليات 
املتحدة وبلدان القارة األوروبية، وذلك في ظل مجموعة من الخالفات وتضارب 
املصالح والتوجهات. وبات من املقّرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
نظيره األميركي جو بايدن على هامش قمة الحلف في بروكسيل، املقّررة في 14 
يونيو/ حزيران الحالي، وتحّدث أردوغان عن أهمية هذا اللقاء بالقول »أعتقد أن 
اجتماعنا مع بايدن في قمة حلف شمال األطلسي سيكون باكورة حقبة جديدة«. 
وفي هذا اإلطــار، شهدت العاصمة التركية في اآلونــة األخيرة حركة دبلوماسية 
ترتيبات  أجل  أميركيون من  أعمال  وتجارية، حيث قصدها مسؤولون ورجــال 

ع فيه تركيا إلى استثمارات أميركية.
ّ
القمة، في وقت تتطل

الثانية هي القمة األوروبية املرتقبة في نهاية يونيو الحالي، والتي على  واملحطة 
جدول أعمالها مسألة مراجعة العالقات مع أنقرة، في ضوء التزامها حيال التوتر 
مع اليونان وقبرص بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر املتوسط. 
القمة األوروبــيــة، من أجــل إتاحة  األتــراك باتخاذ خطوات قبل  ويأمل املسؤولون 
 في العالقات بني تركيا واالتحاد األوروبي. وفي 

ً
فرصة إعداد أجندة أكثر إيجابية

هذا اإلطار، يلتقي أردوغان املستشارة األملانية أنجيال ميركل في قمة حلف شمال 
األطلسي، قبل موعد انعقاد القمة األوروبية. وتواصل تركيا جهودها ملنع قادة 
أوروبا من اتخاذ موقف متشّدد ضدها في القمة املقبلة، بعدما حددوا في قمة 
مارس/ آذار املاضي مهلة حتى قمتهم في يونيو ملراقبة ما تقوم به تركيا إلنهاء 
التوتر وتقييمه. ومن املرّجح أن القمة األوروبية سوف تتأثر بنتائج قمة أردوغان 
بايدن، سلبا أو إيجابا، ألن أوروبا تدرك أنها، من دون الواليات املتحدة، ال تستطيع 
رات تحّسن في 

ّ
أن تخرج بقراراٍت ذات مفعول مباشر. وعلى الرغم من غياب مؤش

العالقات األميركية التركية، قّدم وزير الخارجية التركي لنظيره األميركي خريطة 
طريق لحل الخالفات، وال سيما قضية نظام إس 400 الدفاعي الذي اقتنته تركيا 
الداعم ألكــراد سورية. وكانت زيارة  من روسيا، باإلضافة إلى موقف واشنطن 
سفيرة الواليات املتحدة في االمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى أنقرة، أول 

من أمس األربعاء، عالمة انفتاح أميركية تجاه تركيا.
مــارســت تركيا، فــي اآلونـــة األخــيــرة، سياسة تبريد األجـــواء مــع الــخــارج، وأبــدت 
 مع اليونان ومصر والسعودية، من أجل تخفيف تداعيات ما قد 

ً
 ملحوظة

ً
مرونة

يستجّد مع أميركا وأوروبا. وكانت املرحلة الجديدة في العالقات التركية اليونانية 
البلدين، وآخرها زيارة  الدبلوماسية في  إلى زيــاراٍت متبادلة لرئيسي  قــادت  قد 
التركي مولود جــاووش أوغلو إلى أثينا، مطلع األسبوع الحالي،  وزير الخارجية 
املاضي،  نيسان  إبــريــل/  في  ديندياس  نيكوس  اليوناني  نظيره  زيــارة  على  ردا 
وجــاءت  الختامي.  الصحافي  املؤتمر  في  خــالفــاٍت ظهرت عالنية  والتي شهدت 
زيارة جاووش أوغلو ألثينا من أجل بحث امللفات والقضايا العالقة في بحر إيجة 
وشرق املتوسط والقضية القبرصية، والتحضير الجتماع بني أردوغان ورئيس 
عقده  على  الــطــرفــان  اتفق  والـــذي  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني  ــــوزراء  ال
العالقات  ج في 

ّ
التشن الــذي يوفر أرضية المتصاص  على هامش قمة األطلسي 

الثقة. ولهذا استضاف جولة  بناء  لتدابير  املسهل  أنقرة وأثينا، ويلعب دور  بني 
رابعة، بني وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية، والهدف التمهيد لحل الخالفات 
العالقة بني البلدين في بحر إيجة وشرق املتوسط، وال سيما بشأن موارد الطاقة، 
وتصاعد التوتر بعدما أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة 
سواحل اليونان وقبرص في العام املاضي، ووقفت الواليات املتحدة وبعض دول 
االتحاد األوروبي، وخصوصا فرنسا، إلى جانب اليونان، التي وقعت مع إسرائيل 
وتــم استبعاد تركيا، على  املتوسط،  غــاز  االتفاقات القتسام  عــددا من  وقبرص 

الرغم من أنها دولة متوسطية.

نواف التميمي

الــوزراء السابق/ بنيامني نتنياهو،  بينما تطوي إسرائيل 12 عامًا من حكم رئيس 
الرئيس محمود  املطالبة بطي صفحة  الفلسطيني  الشعب  ستنكر على نخبة من 

ُ
ت

الــذي خدم  أن نتنياهو  التي طالت وطــولــت مــا يزيد عــن 17 سنة. واملــفــارقــة  عباس 
دولته بأسنانه وأظافره، ونجح، خالل سنوات وجوده على رأس حكومة تل أبيب، في 
تحقيق إنجازات غير مسبوقة ألي رئيس وزراء إسرائيلي سبقه، ليس أقلها ضم 
الجوالن السوري واختراق عواصم عربية وازنة، وليس آخرها إقناع اإلدارة األميركية 
ضاف 

ُ
بنقل سفارتها إلى القدس، بعد االعتراف باملدينة عاصمة موحدة إلسرائيل، ت

إلى ذلك انتصاراته منذ كان سفيرًا في األمم املتحدة، وقبل ذلك عندما كان ضابطًا 
في القوات الخاصة لجيش االحتالل، قد ينتهي املطاف به في السجن على تهٍم ليس 
من بينها خيانة عظمى، وال تنسيق أمني مع عدو، وال تفريط بأيٍّ من ثوابت املشروع 
الصهيوني التوسعي. طوت إسرائيل صفحة نتنياهو، بعد أربعة انتخابات برملانية 
في غضون عام ونصف العام لم تسعفه في تشكيل حكومٍة تحظى بثقة الكنيست.   
ألفي  نحو  مطالبة  التسحيج  ومــرتــزقــة  األصــنــام،  عــبــدة  املــقــابــل، يستهجن  وفــي 
أكاديمي ومثقف فلسطيني باستقالة الرئيس أبو مازن، بعد سنوات فشٍل عجاف، 
ع محمود عباس اتفاق أوسلو بني 

ّ
تجّرع الشعب الفلسطيني أكواب مرارتها منذ وق

أيلول 1993. ال يقبل حملة املباخر  التحرير وإسرائيل في 13 سبتمبر/  منظمة 
مطالب شريحٍة وازنٍة من الشعب الفلسطيني باستقالة الرئيس املنتهية شرعيته 
إقالة  السّحيجة هضم فكرة  أمعاء  العام 2009. وبالتأكيد، يستعصي على  منذ 
رئيٍس يحفل سجله باإلخفاقات والفشل املزمن على امتداد نصف قرن من وهم 
م الكيان اإلسرائيلي صّك الشرعية على ما يزيد عن 80% من فلسطني 

َّ
سالم سل

ن االحتالل من باقي األرض الفلسطينية، بعد إفراغها من أهلها 
ّ
التاريخية، ومك

بــاملــصــادرة والــهــدم والــســطــو، وتــوطــني أكــثــر مــن 700 ألــف مستوطن فــي الضفة 
الغربية، يقطنون في أكثر من 196 مستوطنة مرخصة من الحكومة اإلسرائيلية، 

وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية.
الــقــدم، يستقيل املـــدّرب وربــمــا كامل الطاقم اإلداري، فــي حــال خسر  فــي عالم كــرة 
الرئيس  واألعــمــال، يستقيل  املــال  وفــي عالم  أو ربما مباراة حاسمة.   

ً
بطولة الفريق 

التنفيذي، وربما كامل مجلس اإلدارة، عندما يفشلون في تحقيق األهداف املرسومة 
الحكومات  الــصــومــال، على استقالة  إلــى  اليابان  العالم، مــن  فــي  الــعــادة  لهم. وجــرت 
في حال أخفقت في أداء برامجها، بل إن حكومات كثيرة تستقيل، على الرغم من 
تسجيل إنجازات تاريخية، لفسح املجال أمام تجديد الدماء واألفكار. مطالبة املثقفني 
واألكاديميني الفلسطينيني باستقالة الرئيس محمود عباس أو إقالته بقوة الشرعية 
كما  أهــلــيــة،  حـــرٍب  نــيــران  لفتح   

ً
وصــفــة وال  الفتنة،  على  تحريضًا  ليست  الشعبية، 

 
ٌ
 وُمدركة

ٌ
يزعم الّسحيجة في محاولة بائسة لترهيب الناس، وإنما هي مطالُب واعية

لضرورة طي صفحة من العبث السياسي، واالنتقال إلى مرحلٍة جديدٍة من النضال 
الــغــاصــب، يــوم هّبت  املــواجــهــات أخــيــرا مــع االحــتــالل  الفلسطيني رسمت مالمحها 
صواريخ املقاومة لنجدة أهالي القدس، وخرجت اللد وحيفا ويافا لنصرة غّزة، وهي 
الله وجنني  رام  يوم تجاوب شباب  دمر. 

ُ
امل الصهيوني  الحقد  نيران  تتعّرض لسيل 

ونابلس وكل الضفة الغربية مع نداء اإلضراب العام واملواجهة املفتوحة مع االحتالل. 
الفلسطينية  الخريطة  امتداد  على  االحتالل  مع  األخيرة  املواجهات  عــّرت جولة  لقد 
العجز املدّوي للرئيس محمود عباس وسياساته وسلطته، وكشفت عمق الهّوة بني 
الشعب  األعظم من  السواد  الفلسطيني منذ عقود، وبني  بالقرار  مة 

ّ
املتحك القيادات 

ق أبو مازن لشعبه ما أنجزه نتنياهو إلسرائيل، وال هو أفضل 
ّ
الفلسطيني. لم يحق

عامة،  انتخاباٍت  في  الشعب  أقصاه  الــذي  البريطاني ونستون تشرشل  الزعيم  من 
من  أشجع  هو  وال  الثانية،  العاملية  الحرب  في  النازية  على  التاريخي  انتصاره  تلت 
سيف الله املسلول الذي عزله أمير املؤمنني عمر بن الخطاب عن قيادة الجيش خالل 
معركة اليرموك. حان الوقت لطي صفحة رئيٍس ال يحظى بأي شرعيٍة دستوريٍة أو 

سياسيٍة أو وطنية.

جمانة فرحات

أثبتت تجارب السنوات املاضية أن أكثر الدول اّدعاء للديمقراطية يمكنها أن تضع 
كل مبادئها جانبًا عندما يتعلق األمر بالالجئني أو املهاجرين غير النظاميني. 
بالنسبة إليها هؤالء خطر داهم. الغاية األولى منع وصولهم إلى أراضيها، حتى 
من  كليومترات  أو  أمتار  بضعة  بعد  على  املهترئة  قواربهم  في  غرقًا  ماتوا  لو 
سواحلها. وللسبب نفسه، ال مانع لديها من التحالف مع كل من يبدي استعداده 
الــدول  الــدفــاع« األول عن حــدودهــا. تحالف إيطاليا وغيرها من  ألداء دور »خــط 
األوروبية مع املليشيات في ليبيا نموذج. لكن البلطجة التي تمارسها الدنمارك 
حاليًا ضد طالبي اللجوء تفوق ما يجري في أي دولة أخرى. منح البرملان موافقته 
على قانوٍن يتيح إرســال طالبي اللجوء خارج أوروبــا »إلى دول شريكة« بينما 
رون باالقتراب 

ّ
درس طلباتهم، أي عمليًا جعل طالبي اللجوء واملهاجرين ال يفك

ُ
ت

من حدود الدنمارك، وإال سيتم تدفيعهم ثمنًا غاليًا. وسبق ذلك تكثيف العمل 
آخــر على  »آمــنــة«، في مثال  أن دمشق  السوريني بحّجة  الالجئني  على ترحيل 

رتكب بحق الالجئني واملهاجرين.
ُ
فصول من الجرائم السياسية التي ت

ال تقل هذه النماذج سوءًا عما يجري في دول أخرى، تستضيف على أراضيها 
 فقط، 

ً
الالجئني واملهاجرين الحاملني بالوصول إلى أوروبا. تصبح الحدود رخوة

عندما تريد هذه الدولة أو تلك إيصال رسائل سياسية إلى جيرانها األوروبيني. 
مــا جـــرى فــي تــركــيــا عــلــى مـــدى ســنــوات، ومـــا حـــدث أخــيــرًا فــي املــغــرب، مــثــاالن 
يمكن التوقف عندهما تجسيدا لكيف يتحّول الالجئون واملهاجرون إلى مجرد 
أوراق مساومة وضحايا ابتزاز، ويدفعون ثمن حسابات سياسية هنا وهناك. 
احتضنت تركيا منذ بدء موجات الفرار من سورية ما ال يقل عن 3.5 ماليني 
ســوري، يضاف إليهم مئات آالف على األقــل من بلدان أخــرى. ال يمكن إنكار 
حقيقة أنها فتحت لهم أبوابها على مصراعيها، وقّدمت لهم تسهيالت وخدمات 
النظام  آلــة قتل وتــعــذيــب  البيئة اآلمــنــة هــربــًا مــن  لت لهم 

ّ
أنــهــا شك عـــدة، واألهـــم 

السوري، لكنهم لم يبقوا بمنأى عن استخدامهم ورقة سياسية.
على مدى السنوات املاضية، وعلى الرغم من توقيع تركيا مع االتحاد األوروبي 
اتفاقًا للهجرة في 2016، ُسّجلت مــرات عدة زيــادة في وتيرة تدفق املهاجرين 
باتجاه اليونان. وقفة عند أبرز هذه املحطات تجعل الرابط بني توقيتها ووجود 
األوروبـــيـــني ليست مهمة صــعــبــة.  وعلى  بــني تركيا وجــيــرانــهــا  أزمـــة سياسية 
األرجح، ال شيء سيتغير في ما يتعلق بتشديد اإلجراءات أو تخفيفها، ما دامت 

امللفات الخالفية بني تركيا واالتحاد األوروبي بدون حلول نهائية ومستدامة.
هذا السيناريو واضح أنه بدأ يتكّرر على الحدود املغربية اإلسبانية التي شهدت، 
قبل أسابيع، واحــدة من أكبر موجات تدفق للمهاجرين إلى جيب سبتة، سواء 
عبر البحر أو من خالل تسلق الجدار الحدودي. صحيٌح أن محاولة املهاجرين 
األعـــداد  حجم  لكن  ســنــوات،  منذ  وموثقة  مستمرة  ومعاناتهم  جــديــدة،  ليست 
كانت غير مسبوقة هذه املّرة، وما جرى تم بغّض بصر من السلطات املغربية. 
الرميد،  املغربي لحقوق اإلنسان، املصطفى  الدولة  السبب فلم يتأخر وزيــر  أما 
إبراهيم  به، رابطًا بني قرار إسبانيا استقبال زعيم »بوليساريو«،  التباهي  في 
 إنه »كان من حق املغرب أن يمد 

ً
غالي، للعالج وفتح الحدود للمهاجرين،  قائال

رجله، لتعرف إسبانيا حجم معاناة املغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، 
وتعرف أيضًا أن ثمن االستهانة باملغرب غال جدًا«. هكذا ببساطة اختار »وزير 
الدولة لحقوق اإلنسان« توصيف املوقف، من دون أن يتوقف لحظة عند أوضاع 
املهاجرين، وبينهم مواطنون مغاربة، ألنهم ببساطة بالنسبة إليهم ليسوا سوى 

مجرد أوراق للمساومة.

تركيا بانتظار قمتين حان الوقت لطّي الصفحة

جرائم سياسية 
بحق المهاجرين
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آراء

أسامة أبو ارشيد

واليسار  والــوســط  اليمني  تحالف  إذا نجح 
ــي تــشــكــيــل ائـــتـــاف  ، فــ

ً
ــا ــعــ ــلــــي، فــ ــيــ ــرائــ اإلســ

حكومي جديد يطيح سيطرة رئيس الوزراء، 
السياسة  الــحــيــاة  عــلــى  نتنياهو،  بنيامني 
على مدى االثني عشر عامًا املاضية، فإنهم 
سُيقابلون بارتياح كبير في أوساط اإلدارة 
األميركية، ولكن من دون إبداء مظاهر الفرح 
واالحـــتـــفـــال. ال تــوجــد مــعــطــيــات، حــتــى اآلن 
عــلــى األقــــل، بـــأن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
ســاهــمــت فـــي جــهــود مــحــاولــة طــــيِّ صفحة 
نــتــنــيــاهــو، ولــكــن األكــيــد أنــهــا، وعــلــى عكس 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، لم 
تسع إلى مساعدته وتعزيز موقفه سياسيًا 

وشعبيًا. 
وكانت إسرائيل قد خاضت ثاثة انتخابات 
تــشــريــعــيــة غــيــر حــاســمــة خـــال فــتــرة إدارة 
تــــرامــــب، بـــــدءًا مـــن أبـــريـــل / نــيــســان 2019، 
مـــرورًا بسبتمبر / أيــلــول مــن الــعــام نفسه، 
ثـــمَّ فــي مــــارس / آذار 2020. وفـــي كــل مــرة، 
حصل نتنياهو على دعم سخيٍّ من ترامب 
ــهـــده بــــاالعــــتــــراف بــالــقــدس  ــذي افـــتـــتـــح عـ ــ الــ
عــاصــمــة إلســرائــيــل، فــي ديسمبر / كــانــون 
عـــن وكــالــة  الــتــمــويــل  قــطــع  ثـــمَّ  األول 2017. 
األمــــم املــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــني 
الفلسطينيني )أونروا(، في سبتمبر/ أيلول 
عن  اإلنسانية  املساعدات  كل  ووقــف   .2018
 .2019 شــبــاط  فــبــرايــر/  فــي  الفلسطينيني، 
وبعد ذلك اعترف بضم إسرائيل للجوالن، 
تراجع  ثــمَّ   .2019 نيسان  أبــريــل/  فــي شهر 
ــه، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي من  ــ ــ إدارتـ
الــــعــــام نـــفـــســـه، عــــن الـــــــرأي الـــقـــانـــونـــي الــــذي 
أواخــر  الــواليــات املتحدة منذ  كانت تتبناه 
بناء  إن  القائل  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الضفة  فــي  مدنية«  »مستوطنات  إسرائيل 
الــغــربــيــة »يــتــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي«. 
»صــفــقــة  وصـــــــواًل، إلــــى إعـــــان مـــا تـــعـــرف بـــ
ــقـــرن«، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2020،  الـ
»حـــق« إســرائــيــل بــضــم %30  ـــ ــتــــراف بـ واالعــ
ترامب  وخــتــم  املحتلة.  الغربية  الضفة  مــن 
ذلــك كله بــاإلشــراف والــدفــع بموجة جديدة 
وواســـعـــة مــن التطبيع الــعــربــي مــع الــدولــة 
العبرية، كما في حاالت اإلمارات والبحرين 

سامية عيسى

ــقــــســــري لــبــيــوت  ــانــــت مــــحــــاولــــة اإلخـــــــــاء الــ كــ
في  فيها  مستوطنني  وإحـــال  الفلسطينيني 
حي الشيخ جّراح في القدس الشرارة الحقيقية 
للمواجهات الفلسطينية مع جيش االحتال 
اإلسرائيلي وشرطته وقطعان مستوطنيه في 
 ،1948 عــام  املحتلة  واألرض  والضفة  القدس 
إذ شكلت قضية حي الشيخ جراح في القدس 
»لحظة مكثفة« لحقيقة ما حدث عام النكبة، 
العنصرية  إســرائــيــل  لطبيعة  فــاقــع  وكــشــف 
بوصفها »نظام أبارتهايد« شديد الفجاجة. 
أيــقــظــت قــضــيــة حـــي الــشــيــخ جــــــّراح مــشــاعــر 
الفلسطيني إلى ذرًى لم تبلغها من  الغضب 
بطابع  الفلسطينية«  »الــهــّبــة  وطــبــعــت  قــبــل، 
الـــتـــحـــّوالت الــتــاريــخــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي ُيــقــدم 
عليها شــعــٌب طــال أمــد اضــطــهــاده، وتجاهل 
معاناته 73 عاما هي عمر النكبة. ومن هنا، 
ــــدوى  يــخــتــلــف مـــفـــهـــوم الـــنـــصـــر ومـــعـــنـــاه وجـ
املواجهات الشعبية في شــوارع فلسطني عن 
العالية  وكلفتها  العسكرية  املــواجــهــات  تلك 
ة مع 

ّ
التي تبلغ فــي كــل معركٍة تخوضها غــز

الكيان الصهيوني حدا يفوق الخيال، إن في 
البيوت  وآالف  املــدنــيــني  مــن  الضحايا  مــئــات 

املدّمرة واملنشآت والبنى التحتية. 
توقف ضجيج املعارك بعد 11 يوما من بدء 
ة، تــمــّكــنــت فــيــهــا حركة 

ّ
إطــــاق صـــواريـــخ غــــز

حماس ومعها الجهاد اإلسامي من تكبيد 
إلــى مديات  الــعــدو خسائر موجعة، وصلت 
إليها  تكن تصل  لــم  اإلسرائيلي،  العمق  فــي 
 
ً
في الحروب السابقة، وشكلت مفاجأة باهرة

من  وزادت  الفلسطينية،  الــعــواطــف  ألــهــبــت 
زخم املواجهات الشعبية في القدس والضفة 
الغربية وأراضــي 1948. وأعلن وقفا إلطاق 
الجانبني، بوساطة  مــن  مــشــروط  الــنــار غير 
 21 الجمعة  فجر  أميركيا  مدعومة  مصرية 
مايو/ أيار 2021، تبعته احتفاالت حمساوية 
بالنصر ودماء عشرات ضحايا العدوان في 
غزة لم تجف بعد، فضا عن مئات اإلصابات 

وآالف البيوت املدمرة.
فق على وقف إطاق النار من غير أن تعلن 

ّ
ات

إســرائــيــل عــن تــراجــعــهــا عــن طـــرد أهــالــي حي 
باحات  انتهاك  في  واستمّرت  جـــّراح،  الشيخ 
املسجد األقصى التي كانت الهدف املعلن من 
»حماس« من إطاق معركة الصواريخ. عن أي 
نصر تتحّدث حركة حماس؟ ألهبت إنجازات 
ــال كـــتـــائـــب الـــقـــســـام الــــبــــواســــل املــشــاعــر  ــطــ أبــ
الفلسطينيني  غليل  شــفــت  إذ  الفلسطينية، 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج بــصــواريــخــهــم محلية 

ــانـــت االنـــتـــخـــابـــات  ــــرب. كـ ــغـ ــ والـــــســـــودان واملـ
التشريعية اإلسرائيلية الرابعة، في مارس 
/ آذار املاضي، غير حاسمة أيضًا، ولكنها 
ــــرت وبــــايــــدن فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض. عــلــى  جـ
ــّرات الثاث  غير مــا اعــتــاده نتنياهو فــي املـ
ــنـــاك هــــدايــــا أمــيــركــيــة  الـــســـابـــقـــة. لــــم تـــكـــن هـ
ــرة، بــــل لــــم يــــبــــادر بـــايـــدن  ــ ــ ــــذه املـ مــجــانــيــة هـ
ــد مــــضــــيِّ شــهــر،  ــعـ ـــى االتـــــصـــــال بــــه إال بـ ــ إلـ
املستوى  الرئاسة. على  تقريبًا، من تسلمه 
الــشــخــصــي، فــــإن عــاقــة بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو 
قــويــة وقــديــمــة. وعــلــى املــســتــوى السياسي، 
ــايــــدن مـــنـــحـــاز بــشــكــل مــطــلــق إلســـرائـــيـــل،  بــ
وهــــو كــــان وصــــف نــفــســه، عــــام 2007، بــأنــه 
وكثيرة  واضحة  ذلــك  تعابير  »صهيوني«. 
مــنــذ أصـــبـــح رئـــيـــســـًا. يــكــفــي الــتــذكــيــر هنا 
ــتــــراف  االعــ تــــرامــــب  إدارة  ــقــــرار  بــ بـــالـــتـــزامـــه 
بالقدس عاصمة إلســرائــيــل، واإلبــقــاء على 
السفارة األميركية فيها، غير أن في العاقة 
بني بايدن - نتنياهو شوائب كثيرة أيضًا. 
هــو لــم ينس لــه إفشاله جــهــود إدارة بــاراك 
أوباما التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس، 
أن  كــمــا  الفلسطينيني.  مــع  تــســويــٍة  إلنــجــاز 
ــم يـــنـــس كـــيـــف تـــحـــالـــف نــتــنــيــاهــو  ــايــــدن لــ بــ
مــع الــجــمــهــوريــني، عـــام 2015، فــي مــحــاولــٍة 
لتعطيل االتفاق النووي مع إيــران. واألهم، 
بعني  نظروا  الديمقراطيني،  كما  بايدن،  أن 
الــســخــط إلـــى الــتــمــاهــي الــتــام بــني تــرامــب – 
نــتــنــيــاهــو، فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه األول 
يتهمهم بأنهم تحّولوا إلى محضن ملعاداة 

السامية وكراهية إسرائيل.
نتنياهو جّراء  بايدن من  استياء  تضاعف 
إلى  العودة  إدارتــه  محاوالته عرقلة جهود 
االتفاق النووي مع إيران، والذي كانت إدارة 
تــرامــب خــرجــت منه عــام 2018. جــاء بايدن 
بـــأولـــويـــاٍت مــخــتــلــفــٍة إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض. 
انقسامًا  املتحدة  الــواليــات  تعاني  داخليًا، 
مجتمعيًا وسياسيًا حاّدًا بعد أربع سنوات 
مــن حــكــم تــرامــب. كــمــا أنــهــا ال زالـــت تعاني 
مــــن وطــــــأة جـــائـــحـــة كــــورونــــا وتــداعــيــاتــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــًا، والــــــذي يـــحـــاول بـــايـــدن إعــــادة 
الخارجية،  السياسة  إطاقه. وعلى صعيد 
احتواء  اليوم:  كبريان  أولويتان  لواشنطن 
الصني الصاعدة، قوة اقتصادية وعسكرية 
عاملية. والــتــصــّدي ملــحــاوالت روســيــا إعــادة 

الصنع، كما تكتيكاتهم العسكرية والنفسية. 
هــــذا صــحــيــح، لــكــن املــشــاعــر الــفــيــاضــة شــيء 
ــة  ــارنـ ــقـ ــازات، مـ ــ ــجــ ــ ــإنــ ــ والـــتـــقـــيـــيـــم الــــدقــــيــــق لــ
بالتحوالت التاريخية الكبرى وعودة القضية 
الــعــاملــي،  االهــتــمــام  إلـــى صــــدارة  الفلسطينية 
شــيء آخـــر. تــحــوالت ستقود املــســار الوطني 
من  جــديــدة  حقبة  إلــى  الفلسطيني  للنضال 
ــنـــوع أدواتـــــــه، ســيــمــا إذا  نــوعــيــة الــــصــــراع وتـ
ــتـــحـــوالت ومــراكــمــة  مـــا تـــم اســتــثــمــار هــــذه الـ
اإلنجازات التي تحققت، خصوصا مع دخول 
املباشرة  املواجهة  خــط  على   48 فلسطينيي 
وقــطــاع غزة  الغربية  الضفة  فــي  مــع شعبهم 
وبزخم  الــشــتــات،  وعــمــوم  اللجوء  ومخيمات 
غــيــر مــســبــوق. فــضــا عــمــا بـــدا مـــن عـــزم لــدى 
األجـــيـــال الــشــبــابــيــة فــي فلسطني الــتــاريــخــيــة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ والــــشــــتــــات عـــلـــى اســــتــــعــــادة زمـــــــام املـ
مـــن قـــيـــاداٍت مــتــرهــلــٍة ال تــلــيــق بــأبــنــاء شعب 
ــام النكبة  فــلــســطــني، فــي األراضـــــي املــحــتــلــة عـ
ــزة. قــيــادات تــمــادت فــي تكريس  والــضــفــة وغــ
حــالــة االنــقــســام وفـــي الــتــنــافــس األنــانــي على 
ة ورام الله، ضربت 

ّ
السلطة »والتسلط« في غز

بــعــرض الــحــائــط مــصــالــح الــشــعــب الــوطــنــيــة 
في حقبٍة من االنقسام امتدت عقدين ونيف، 
وأصابت بعدواها الداخل الفلسطيني، وأّدت 
انتخابات  في  املشتركة  القائمة  انشطار  إلى 
الكنيست في مــارس/ آذار املاضي. من حقنا 
االنقسامي  السلوك  خبرنا  وقــد  نتساءل،  أن 
ســنــوات طــــوال: مــا الـــذي تــبــّدل حــتــى يطمئن 
الشعب الفلسطيني بأن هذه اإلنجازات سيتم 
اســتــثــمــارهــا بــمــراكــمــة اإلنــــجــــازات وتــجــذيــر 
الــتــحــوالت؟ هــذه الــهــّبــة الشعبية الــبــاهــرة لم 
انتهاكات االحتال ونظام  تقم فقط ملواجهة 
الوطني  البديل  لتقدم  أيضا  بل  األبارتهايد، 
لحالة االنــقــســام والــتــرهــل والــخــنــوع والــتــأزم 
ــــداد األفـــــــق، بــــل والـــتـــســـلـــط عـــلـــى رقــــاب  ــــسـ وانـ
إنكار إنجازات  الفلسطينيني أيضا. ال يمكن 
كــتــائــب الــقــســام والــجــهــاد اإلســـامـــي، وليس 
الــهــدف مــن الــتــســاؤل تبخيس حــق املنتشني 
وكسبها،  متقدمة  نــقــاط  إنــجــاز  فــي  بالنصر 
تضّر  أن  يمكن  الــنــتــائــج  حــجــم  فــي  فاملبالغة 
بمجرى النضال. وهنا نعود لنسأل، وحقنا 
لــم  إذ  ــّدثـــون؟  يـــتـــحـ ــٍر  نـــصـ نــــســــأل: عــــن أي  أن 
تها 

ّ
تتحقق أهداف الحملة العسكرية التي شن

ــــاق تـــهـــديـــدات تــحــذيــريــة  »حـــمـــاس« بــعــد إطـ
انتهاكاتها في املسجد   عن 

ّ
إلسرائيل بالكف

األقــصــى وحـــي الــشــيــخ جـــــّراح. بــل بالعكس، 
تواصل إسرائيل انتهاكاتها العنصرية بحق 
حي الشيخ جـــّراح، وبــدرجــة أكبر مما فعلته 
قبل املعركة. إذ فرض االحتال حصارا أكثر 

فرضها نفسها على الخريطة الدولية. هذان 
َينْيِ جيوسياسيني يواجهان  َحدِّ

َ
ت أهمُّ  هما 

الواليات املتحدة. لذلك هي تريد االنسحاب 
ــان، والـــــعـــــودة إلـــــى االتــــفــــاق  ــتـ ــانـــسـ ــغـ مــــن أفـ
النووي مع إيران، وإنهاء حرب اليمن وذلك 
كــي تــتــفــّرغ لهما. وآخـــر شــيء كــانــت تريده 
إدارة بايدن هو العودة إلى الشرق األوسط 
الذي ال يشكل أولوية لديها، بما ذلك ملف 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني 

واإلسرائيليني. 
واشنطن  مقاربات  عــن  النظر  وبغض  لكن، 
للشرق األوســط، إسرائيل قــادرة دائمًا على 
إفسادها، وبالتالي إفساد بعض مقارباتها 
اإلستراتيجية األوسع املرتبطة بها. هذا ما 
جرى تحديدًا في التصعيد اإلسرائيلي على 
مـــدى األشــهــر املــاضــيــة فــي الــقــدس املحتلة، 
وتحديدًا في حيِّ الشيخ جّراح، ثمَّ االعتداء 
عــلــى املــصــلــني فـــي املــســجــد األقـــصـــى مطلع 
ــار(، وصــــواًل إلــى  الــشــهــر املــاضــي )مــايــو/ أيــ
 عــدوانــهــا الــوحــشــيِّ أخــيــرا عــلــى قطاع 

ِّ
شـــن

ة. صحيح أن بايدن دعــم ما سماه »حق 
ّ
غــز

نفسها«، وصحيٌح  الدفاع عن  في  إسرائيل 
أن إدارتــــه أجــــازت، فــي خضم الــعــدوان على 
الفلسطينيني، أسلحة لها بقيمة 735 مليون 
ــم نــتــنــيــاهــو، في  دوالر، إال أنـــه هـــو مـــن أرغــ

نهاية املطاف، على إيقاف الحرب. 
لذلك، اتفاق زعيمي حزب »يوجد مستقبل«، 
يائير ليبيد، وحزب »يمينا«، نفتالي بينت، 
مــــع خـــمـــســـة أحــــــــزاب أخــــــــرى، عـــلـــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة، بــــهــــدف الـــتـــخـــلـــص مــن 
بــايــدن.  إلدارة  هــديــة  بمثابة  كــان  نتنياهو، 
وهـــــذا ال يــعــنــي أن بــيــنــت، الـــــذي ســيــتــولــى 
رئاسة الوزراء في العامني األولني، إن سارت 
 تطّرفًا من نتنياهو. 

ّ
األمور كما ينبغي، أقل

على العكس من ذلك، هو على يمينه، سواء 
فــي مــا يتعلق بــاالســتــيــطــان والــتــســويــة مع 
ــن املــلــف  ــوقــــف مــ ــي املــ الــفــلــســطــيــنــيــني، أم فــ
النووي اإليراني. إال أن الجديد هنا أن هذه 
النور، ستكون  الحكومة االئتافية، إن رأت 
هناك  املختلفة.  أطــرافــهــا  تناقضات  رهينة 
ــديـــد« بــزعــامــة  ــزب »أمـــــل جـ الـــيـــمـــني، مــثــل حــ
بزعامة  بيتنا«  و»إسرائيل  ساعر،  جدعون 
دينية  أحــزاب   عن 

ً
ليبرمان، فضا أفيغدور 

الوسط، كحزب  أيضًا  واستيطانية. وهناك 

إليه أو الخروج  الــدخــول  تــشــّددا عليه، يمنع 
منه، بل وامتدت انتهاكاته، لتشمل في اإلخاء 
القسري بيوت الفلسطينيني في حي سلوان 
جنوب املسجد األقصى، وتمهد لفعل الشيء 
نفسه فــي حــي الــبــســتــان، وغــيــره مــن األحــيــاء 
املــقــدســيــة، ضــمــن خــطــطــهــا لــتــهــويــد الــقــدس. 
وفــــوق ذلــــك، أجــــرت حــمــلــة اعــتــقــاالت واســعــة 
الفلسطينيني  والشابات  الشبان  في صفوف 
فــي حــيــفــا ويــافــا والــلــد والــرمــلــة وأم الــفــحــم، 
بلغت 1500 معتقل ومعتقلة في ليلة واحدة، 
مباشرة بعد قــرار وقــف إطــاق الــنــار. ناهيك 
عن تواصل املواجهات في أراضي 48 والضفة 
الغربية والقدس، مع  استمرار العوامل التي 
ــــاق الـــنـــار،  ــرق وقــــف إطـ ــعـــدو إلــــى خــ تـــدفـــع الـ
فاألمر، أمر هذه الحرب لم ينته بعد .. أيضا. 

هنالك تحّوالت إيجابية عظيمة في املشهد 
والـــخـــارج، سّجلت  الــداخــل  فــي  الفلسطيني 
فــيــهــا حــركــتــا حـــمـــاس والـــجـــهـــاد اإلســـامـــي 
ــلـــحـــوظـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد املـــقـــاومـــة  ــا مـ ــّدمــ ــقــ تــ
ــذا الـــتـــقـــّدم ال يــســتــوي مع  املــســلــحــة. لــكــن هــ
رفـــع صـــور الــقــائــد اإليـــرانـــي املــغــتــال، قــاســم 
ــزة. إذ فـــي األمـــس  ــــوارع غــ ســلــيــمــانــي، فـــي شـ
ــنـــدرات  الــقــريــب أبـــيـــد مــخــيــمــا الـــيـــرمـــوك وحـ
فــي ســوريــة أمـــام عينيه، ولــم يــحــّرك ساكنا 
ليمنع ذلـــك، وهــو اآلمـــر الــنــاهــي فــي سورية 
األســد في ذلــك الوقت. كما ال يستوي إهــداء 
»هذا النصر«، أو أيا تكن تسميته، »إنجازا« 
لــلــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة اإليـــرانـــيـــة. أقــلــه ما 
يــحــمــلــه ذلـــك مـــن اســتــفــزاز شــديــد للشعوب 
العربية في العراق وسورية واليمن ولبنان، 
ملا تسّببت بــه  إيـــران، ومــا تــزال، من معاناة 
لـــهـــذه الـــشـــعـــوب. مــعــانــاة تـــعـــّددت أشــكــالــهــا 
ومستويات توحشها، فاقت بضحاياها ما 
ما  وهــذا  النكبة.  منذ  إسرائيل  عليه  أقدمت 
جــدال  ومــوضــع  كثيرين  فلسطينيني  يـــؤّرق 
والعربية  الفلسطينية  الــنــخــب  لـــدى  كثيف 
ــواء، مـــمـــن يـــنـــاصـــرون  ــ ــسـ ــ ــيــــة عـــلـــى الـ والــــدولــ
بعدالتها.  ويؤمنون  الفلسطينية،  القضية 
قلق  فــهــو  الــشــأن،  بــهــذا  نقلق  أن  علينا   

ْ
وإن

قته الهبة الشعبية في القدس 
ّ
يتبّدد مع ما حق

والضفة ومدن فلسطينية كبرى في الداخل 
الفلسطيني من تقّدم وصعود كبيرين، سيما 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  ــذات  ــ الـ عــلــى صــعــيــد 
أعاد  تاريخي  املستقلة. هو تحّول  الجامعة 
الصراع مع االحتال الصهيوني إلى جذوره 
ذلــك مشروطا باالستمرار  كــان  األولـــى. وإن 
التسمية،  تكن  أيــا  االنتفاضة،  أو  الهّبة  فــي 
وجــعــلــهــا فــعــا دائـــمـــا وشـــامـــا، تــتــنــوع فيه 
أســـالـــيـــب الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 

العمل  واليسار، كحزبي  »يوجد مستقبل«، 
ومــيــرتــس. وهــم جميعهم بــحــاجــٍة إلــى دعم 
النائب  بــرئــاســة  املــوحــدة،  العربية  القائمة 
منصور عباس، بغض النظر عن مشروعية 
د من جهود بينت 

ّ
موقفه هنا. وهــذا سيعق

بــايــدن بشأن  إدارة  مــع  االصـــطـــدام  أراد  لــو 
املــلــف الـــنـــووي اإليـــرانـــي، أو حــتــى الــتــوســع 
االســتــيــطــانــي الــواســع فــي الــضــفــة الغربية. 
يــســاهــم وجـــــود ليبيد  أن  تـــأمـــل واشـــنـــطـــن 
ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  رأس  ــلـــى  عـ املــــفــــتــــرض 
ــــادة الــعــاقــات  فـــي الــعــامــني املــقــبــلــني، فـــي إعـ
األمـــيـــركـــيـــة – اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى ســّكــتــهــا 
املؤسسية بني دولتني، كما كانت عليها قبل 
حقبة ترامب – نتنياهو. كما تأمل مؤسسة 
الحزب الديمقراطي التقليدية في أن يساهم 
ــرا لـــلـــخـــارجـــيـــة، أم بــعــد  ــ ــ ــواء وزيـ ــ لــيــبــيــد، ســ
لــلــوزراء، بدعم من  عــامــني، رئيسا مفترضا 
اليسار اإلسرائيلي، في إعادة الحميمية إلى 
في  كثيرًا  التي تضّررت  املشتركة  العاقات 
سنوات حكم نتنياهو منذ عــام 2009. منذ 
الــتــيــار التقدمي  ذلــك الــحــني، تصاعد نــفــوذ 
في الحزب الديمقراطي الناقد إلسرائيل، في 
في  اإلنجيلي  الــتــيــار  تأثير  تصاعد  مقابل 
الحزب الجمهوري، املتحالف عضويًا معها. 
فسحٍة  إلــى  بــايــدن  إدارة  تتطلع  باختصار، 
زمانية ومكانية، ولو مؤقتة، في عاقاتها مع 
األكثر  األخرى  للتفّرغ ألولوياتها  إسرائيل، 
املضمون.  باألمر  ليس  هــذا  أن  ضغطًا، غير 
إلــى اآلن، يتزعم  ال زال نتنياهو، على األقــل 
أكــبــر كتلة بــرملــانــيــة، هــي الــلــيــكــود، ولــو كان 
في موقع املعارضة، اللهم أن ينتهي به األمر 
وخيانة  والفساد  الرشوة  بتهم  السجن  في 
األمانة. وال زالت حظوظ استمرار االئتاف 
 

ّ
الحكومي الجديد، إن كتب له النجاح، محل

شك. وفي كل األحوال، مجّرد توسل الواليات 
املتحدة تغييرًا داخليًا في إسرائيل للتمّكن 
منه،  الــحــدِّ  أو  السيطرة على جموحها،  مــن 
ر على الخلل في العاقة بني الطرفني. 

ّ
مؤش

األصــــل أن الـــدولـــة الــعــبــريــة هـــي مـــن تعتمد 
ما  كثيرًا  ولكنها  أميركا،  على  في وجودها 
تــتــصــّرف وكــأنــهــا هـــي مـــن يــمــلــك الـــقـــرار في 
واشـــنـــطـــن عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــــر بــكــثــيــر من 

ملفات الشرق األوسط.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــل فــلــســطــني الــتــاريــخــيــة،  ــ املـــتـــجـــّدد فــــي داخــ
واستقطاب  الشتات  حــراكــات  معه  وتستمر 
العاملي مع فلسطني رمــزا للحرية  التضامن 
طريق  هو  الطريق  فهذا  والعدالة،  والكرامة 
التحرير.. طريق النصر. وإن لم ننتصر بعد، 
التي نعيشها  الحالة  لكن  نــدرك هــذا أيضا، 
الـــيـــوم هـــي حــالــة فــــرح وبـــارقـــة أمــــل. أعــــادت 
أن  بعد  بعضا،  بعضهم  إلــى  للفلسطينيني 
واملــســافــات وســنــوات  النكبة  بينهم  بــاعــدت 
االنــــتــــظــــار. يـــحـــتـــضـــنـــون بــعــضــهــم بــعــضــا، 
ويــتــعــانــقــون فــي مــســيــرة الــتــحــّرر املــتــجــّددة 
بانتظار  الوقت،  بعض  التي خبت شعلتها 
معجزة، وها هي املعجزة قد أتت على شكل 
والدٍة جـــديـــدٍة يــتــعــني الــحــفــاظ بــعــدهــا على 
املولود الجديد ليكبر ويشتّد عوده، من غير 
أوهام أو مبالغات، كي ال تجهض اإلنجازات. 
الشاملة  الشعبية  الهّبة  وذلــك عبر مواصلة 
وتـــجـــذيـــرهـــا فــــي أمــــاكــــن تــجــمــعــات الــشــعــب 
الفلسطيني كافة، وعبر استثمار التحوالت 
واإلنـــــجـــــازات ومــراكــمــتــهــا أســـلـــوبـــا جــديــدا 
وفعاال لتفكيك االحتال وزعزعة طمأنينته 
ــل فلسطني  عــلــى املــســتــويــات كـــافـــة، فـــي داخــ
والــشــتــات. بــمــا يسمح »بــتــعــطــيــل« الــقــدرات 
العسكرية املتفوقة لجيش االحتال بخوض 
ــع الــتــواصــل  ــواقــ الـــنـــضـــال فـــي الــــشــــوارع ومــ
ــتــــمــــاعــــي عـــبـــر الــــعــــالــــم، وفــــــي املـــحـــافـــل  االجــ
الدولية وهيئات املجتمع املدني واملنظمات 
 .. الدولية الحقوقية، كما البيئية والنسوية 
بالتوازي مع املواجهات الشعبية املستدامة، 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــق  ــع االحــتــفــاظ  ومـ
ــى املـــقـــاومـــة املــســلــحــة  املــــشــــروع بــالــلــجــوء إلــ
بالحدود التي ال تتسّبب بدفع أثمان باهظة 
ــاء الـــشـــعـــب ومــمــتــلــكــاتــه ومــعــيــشــتــه  ــ مــــن دمــ
الكريمة، شرطا ضروريا ألية معركة مقبلة، 
غير  الشعبية  النضالية  األدوات  فــاعــتــمــاد 
ــا وإربــــاكــــا لــعــدو  املــســلــحــة لــهــو أكـــثـــر إيـــامـ
أكثر  مــا هــو  متغطرس، يملك مــن األســلــحــة 
فتكا وتــفــوقــا، فــضــا عــن أنــهــا أســالــيــب أقــل 
كشف  فــي  بديمومتها   

ً
فــعــالــيــة وأكــثــر  كلفة 

لدولة  والقبيح  الحقيقي  العنصري  الــوجــه 
االحتال ومستوطنيه للعالم كله.

اليوم لدينا فرصة، ولكن التجارب علمتنا 
أن نــحــذر مـــن األقـــربـــاء قــبــل الـــغـــربـــاء، ومــن 
ــــداء، وأن ننتبه لــكــل ما  األصـــدقـــاء قــبــل األعـ
يحاك حولنا ولنا ونحن في ذروة االنتشاء، 
فــعــلــى الــرغــم مــن اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة التي 
تــحــقــقــت، مـــا زال الـــوقـــت مــبــكــرا لــلــنــصــر أو 

االحتفاء.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية(

الدراما في تل أبيب والبهجة في واشنطن

الوقت مبكر للنصر أو االحتفاء

بغض النظر عن 
مقاربات واشنطن 

للشرق األوسط، 
إسرائيل قادرة دائمًا 

على إفسادها

تتطلع إدارة بايدن 
إلى فسحٍة زمانية 

ومكانية، ولو مؤقتة، 
في عالقاتها مع 

إسرائيل، للتفّرغ 
ألولوياتها األخرى 

األكثر ضغطًا

مجّرد توسل 
الواليات المتحدة تغييرًا 

داخليًا في إسرائيل 
للتمّكن من السيطرة 

على جموحها، أو 
الحدِّ منه، مؤّشر على 

الخلل في العالقة 
بين الطرفين

المشاعر الفياضة 
شيء والتقييم الدقيق 

لإلنجازات، مقارنة 
بالتحوالت التاريخية 

الكبرى وعودة القضية 
الفلسطينية إلى صدارة 

االهتمام العالمي 
شيء

تحّوالت إيجابية 
عظيمة في المشهد 

الفلسطيني في 
الداخل والخارج، سّجلت 

فيها حركتا حماس 
والجهاد اإلسالمي 

تقّدما ملحوظا على 
صعيد المقاومة 

المسلحة

اعتماد األدوات النضالية 
الشعبية غير المسلحة 

أكثر إيالما وإرباكا لعدو 
متغطرس، يملك 

من األسلحة ما هو 
أكثر فتكا
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الجّدة محرزية مطرودة من بيتها العتيق

أوقفوا الهجمات على األطفال

17

تونس ـ بسمة بركات

نحو سبعة عقود قضتها الجّدة محرزية 
العمر  من  البالغة  اإلدريــســي  الطرابلسي 
84 عــامــًا، فــي ذلـــك الــبــيــت العتيق الــواقــع 
في محافظة أريانة شمالي تونس والــذي يحوي 
ــــوم، تــتــمــّســك مــــع عــائــلــتــهــا  ــيـ ــ ــا. والـ ــهـ ــاتـ ــريـ  ذكـ

ّ
ــل ــ جـ

ببيتها املستأَجر منذ خمسينيات القرن املاضي، 
ــمــت وقــفــات 

ّ
ــظ

ُ
عــلــى الــرغــم مــن طــردهــا مــنــه، وقـــد ن

احتجاجية عّدة في هذا السياق. وقد تحّولت قصة 
املرأة الثمانينية إلى قضية رأي عام في الباد، إذ 
ومنظمات  نــاشــطــني،  مــن  مــســانــدة  لجنة  تشّكلت 
لــلــدفــاع عــن حقوق  التونسية  الــرابــطــة  عـــّدة منها 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  اإلنسان واملنتدى 
واالجــتــمــاعــيــة، وحــقــوقــيــني ومــحــامــني متطوعني 
البيت.  البقاء في ذلك  العائلة في   

ّ
للدفاع عن حق

وأعلن  األصلية  مالكته  توفيت  بعدما  ذلــك  يأتي 
املالك الجديد من غير الورثة نّيته هدمه وتحويله 
إلى مساحة تجارية. وُيَعّد البيت من آخر البيوت 
األصيل  األندلسي  املعماري  الــطــراز  ذات  القديمة 
في وسط مدينة أريانة القديمة قبالة مقام الولّي 

الصالح سيدي عّمار.
البيت   »هــذا 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ تقول محرزية 

محور حياتي، ففيه عشت نحو 70 عامًا، وتزّوجت 
فيه وسكن أبنائي وأحفادي إلى جواري. بالتالي 

ــان مقصد  الــــذي كـ الــتــخــلــي عــن بــيــتــي  ال يمكنني 
الجيران وعابري السبيل مّمن كانوا يطلبون املاء 
البارد إلطفاء ظمئهم في فصل الصيف«. تضيف 
ــّي الــشــعــبــي فـــي أريــــانــــة، عشت  ــحـ  »فــــي هــــذا الـ

ّ
أن

شبابي وأحــلــى ســنــوات عــمــري. كــذلــك فــقــدُت هنا 
زوجي وأقرباء لي«، مشّددة على »أنني أريد البقاء 

ى من عمري«.
ّ
في بيتي ما تبق

، فقد اعتصمت 
ّ
السن الرغم من تقدمها في  وعلى 

من  إخــراجــهــا  بعد  عائلتها  مــع  الثمانينية  املـــرأة 
بيتها فجر 27 مايو/ أيار املنصرم، بالقّوة العامة. 
 صــامــدة، ولــن أستسلم حتى 

ّ
وتــؤكــد: »ســوف أظــل

البقاء   عائلتي 
ّ

ي وحــق
ّ
فــي حياتي. حق آخــر رمــق 

ها ما زالت تحتفظ 
ّ
في هذا البيت«، مشيرة إلى أن

بإيصاالت إيجاره منذ عشرات السنوات.
أّكدت  العائلة أخيرًا مؤتمرًا صحافيًا،  وقد عقدت 
 املشكلة 

ّ
حفيدة محرزية، رانيا املجدوب، خاله أن

الـــتـــي يــواجــهــونــهــا لــيــســت قــضــيــة فـــرديـــة تتعلق 
بــطــرد عــائــلــة مــن بــيــت، بــل هــي مشكلة عـــدد كبير 
مـــن الــســكــان املــهــمــشــني مـــن أمـــثـــال ســكــان الــبــاطــن 
فــي حــلــق الــــوادي والفــيــات فــي تــونــس العاصمة. 
االجتماعي  النسيج  يــشــّكــلــون  هـــؤالء   

ّ
أن أضــافــت 

لألحياء الشعبية الضاربة في القدم، وهم ما زالوا 
يــحــتــفــظــون بـــالـــدور الــكــبــيــرة الــتــي تــجــمــع األبــنــاء 
الجميع تحت سقف  واألحــفــاد واألبــنــاء، فيعيش 
ــه على الرغم من حقهم 

ّ
واحــد. تضيف املجدوب أن

 االهتمام 
ّ
في مواصلة السكن بحكم األقدمية، فإن

االجتماعية  وبالحياة  الضعيفة  بالفئات  معدوم 
التي تكّونت في الحّي.

في سياق متصل، يشير عضو »الرابطة التونسية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان« فــي أريـــانـــة وعضو 
محرزية،  عــن  دفــاعــًا  تشّكلت  التي  املساندة  لجنة 
 »الحق في السكن 

ّ
محمد الحبيب بالحاج، إلى أن

هـــو حـــق دســــتــــوري، ومــــن حـــق الــعــائــلــة أخــاقــيــًا 
يضيف:  البيت«.  في  البقاء  وقانونيًا  ودستوريًا 
»قّدمنا مقترحات عّدة للمحافظة من أجل تمكني 
 هذه 

ّ
الخالة محرزية من البقاء في بيتها بعد كل

ه 
ّ
السنوات، لكن ال حلول جدية«. ويقول بالحاج إن

»إلى جانب محرزية، يعيش أبناؤها ومن بينهم 
ابنتان في الستينيات من العمر وكذلك أحفادها. 
 املسألة معقدة والطرد ال يشمل فردًا 

ّ
بالتالي فإن

واحدًا بل عائلة بأكملها«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــوضـــح رئـــيـــســـة »جـــمـــعـــيـــة بــيــتــي«  مــ
ــاذة الــجــامــعــيــة في  ــتــ الــتــي تــســانــد الــعــائــلــة واألســ
 »ثّمة شروطًا 

ّ
القانون العام، سناء بن عاشور، أن

املالك، ومنها االتصال  العقار من قبل  السترجاع 
ــــرض تــســويــة عــلــيــهــا أو مــقــتــرحــات  بــالــعــائــلــة وعـ
مــن بينها إعــــادة الــســكــن أو اســتــئــجــار بــيــت آخــر 
لها، وهــو ما لم يحصل في هــذه القضية. فاملالك 
الــجــديــد لـــم يــتــواصــل مـــع الــعــائــلــة بــــأّي شــكــل من 
 »من حق 

ّ
»العربي الجديد« أن األشكال«. تضيف لـ

العائلة التمسك قانونيًا بالبقاء في العقار بعد 70 
عامًا، وثّمة قرارات إخاء كثيرة رفضتها املحكمة 

 املالك لم يقم بتسوية«. 
ّ
اإلدارية فقط ألن

ــه »حتى لــو تمّسك صاحب 
ّ
وتتابع بــن عــاشــور أن

 ثـــّمـــة شـــروطـــًا عـــــّدة إلخــــراج 
ّ
املـــنـــزل بــالــعــقــار فـــــإن

العائلة، وهذه الشروط ال تنطبق على هذا امللف، 
أو أن يكون  لــه  املــالــك مكان سكن  ومنها أال يملك 
املبنى معرضًا للسقوط وقد أصدرت البلدية قرارًا 
 البلدية لم تصدر قــرارات بالهدم وال 

ّ
بالهدم. لكن

باإلخاء، وقد توّجه املالك مباشرة إلى القضاء«.

مجتمع
األحــد  يــوم  قــرآنــيــة  مــدرســة  مــن  تلميذًا   136  مسلحني خطفوا 

ّ
أن النيجيرية  السلطات  أوضــحــت 

املدرسة في بلدة تيجينا،  الهجوم على  أفــادت بوقوع  النيجر قد  املاضي. وكانت حكومة واليــة 
يوم اإلثنني، من دون أن تذكر عدد املخطوفني. وقد أفرج املهاجمون عن 11 تلميذًا »صغار جدًا لم 
يتمّكنوا من السير« ملسافة بعيدة، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت سابق، فيما أعلنت حكومة 
طفوا من قبل عصابات بهدف 

ُ
 أكثر من 700 تلميذ وطفل خ

ّ
ها ال تدفع فدى. ُيذكر أن

ّ
والية النيجر أن

)فرانس برس( الحصول على فدى، منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي.  

عت اتفاقًا مع شركة »بيولوجيكال-إي« املحلية 
ّ
ها وق

ّ
أعلنت الحكومة الهندية، أمس الخميس، أن

إلنتاج 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، وذلك في مقابل 15 مليار روبية هندية، أي 
 اللقاح الذي يخضع 

ّ
ما يعادل نحو 205 آالف دوالر أميركي. وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن

القليلة  األشــهــر  فــي  متاحًا  يكون  أن  املــرّجــح  مــن  السريرية،  التجارب  مــن  الثالثة  للمرحلة  حاليًا 
املقبلة. يأتي ذلك في حني تسّجل الباد تراجعًا في اإلصابات بفيروس كورونا الجديد، بعدما 
)رويترز( كانت قد سّجلت أرقامًا قياسية عامليًا. 

الهند: 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19نيجيريا: تأكيد خطف 136 تلميذًا من مدرسة قرآنية

ــادل اإلدريــســي ابــن مــحــرزيــة: »نحن  يــقــول عـ
أبنائي  وأنجبُت  تزّوجُت  حيث  بالبيت  متمّسكون 
حياتنا«.  يمثّل  هو  كلّها.  األسرة  يجمع  والذي 
يضيف أّن »والدتي تتألم كثيرًا بسبب إخراجها من 
بيتها الذي يشبه شجرة يريدون اليوم قطعها«. 
أفراد  أحد  سجن  كلّفنا  فيه  »تمّسكنا  ويتابع 
إذا  بالسجن  مهّددون  جميعًا  ونحن  العائلة. 

عدنا«.

العائلة مهّددة بالسجن

ــال الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن وقــعــوا  ــفـ كــثــٌر هـــم األطـ
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي خــــالل عـــدوانـــه  ــة االحــ ضــحــّي
األخير على غزة. ومصطلح ضحّية ال يعني فقط 
ما 

ّ
إن الحرب اإلسرائيلية،  آلة  الذين قتلتهم  هؤالء 

تــضــّرروا  الــذيــن  وأولــئــك  الجرحى  الصغار  كذلك 
نــفــســيــا... ومـــا أكــثــرهــم. قـــد يــكــابــر أهـــل الــقــطــاع 
ــم  ــاب أوالدهــ املــحــاصــر وال يــفــصــحــون عــّمــا أصــ
ما ذلــك يناقض 

ّ
وأصابهم من ضــرر نفسي، كأن

أكانوا فلسطينيني  واألطفال عموما،  »الصمود«. 
ُيــَعــّدون بحسب األمــم املتحدة أكثر  أم غير ذلــك، 
ــط الــــصــــراعــــات املــســلــحــة  ــ األفــــــــــراد ضـــعـــفـــا وســ
 

ّ
ــّررًا مـــن عـــواقـــب الــــحــــروب. ولــعــل ــر تــــضــ ــثــ واألكــ
ــار هي  االنــتــهــاكــات األكــثــر شــيــوعــا فــي هـــذا اإلطــ
تجنيد األطفال واستخدامهم في الحرب، والقتل، 
والــعــنــف الــجــنــســي، والــخــطــف، والــهــجــمــات على 
والــحــرمــان مــن وصــول  املــــدارس واملستشفيات، 

املــســاعــدات اإلنــســانــيــة. واعـــتـــداء االحـــتـــالل الــذي 
الفلسطينيني ليس مستجدًا، هم  يطاول األطفال 
يقعون ضحيته أينما ُوجدوا. وفي سياق متصل، 
التاسع  في  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
عشر من أغسطس/ آب من عام 1982، في دورة 
استثنائية طارئة، يوم الرابع من يونيو/ حزيران 
يوما عامليا لضحايا العدوان من األطفال األبرياء، 
وذلـــك بعدما رّوعــهــا »الــعــدد الكبير مــن األطــفــال 

الفلسطينيني واللبنانيني األبرياء ضحايا أعمال 
العدوان التي ترتكبها إسرائيل«. ُيذكر أّن ذلك أتى 
على خلفّية االجتياح اإلسرائيلي للبنان الذي بدأ 

في يونيو من العام نفسه.
 

ّ
تحت عنوان »أوقفوا الهجمات على األطفال« يحل

يوما ألطفال  فلنعّده  العام.  هذا  يونيو  الرابع من 
غزة، آخر ضحايا الحروب راهنا... سالٌم لهم.

)العربي الجديد(

Friday 4 June 2021
الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

)محمد عابد/ فرانس برس(



قيود املفقودين في أماكن إقامتهم السابقة.
وعــــن كــيــفــيــة حــــدوث االخـــتـــفـــاء بــعــدمــا صــار 
الرسمية، أشــارت  السلطات  هــؤالء في عهدة 
 
ّ
ــة إلـــــى أن ــيــ ــانــ ــلـــه« األملــ ــه فـــيـ ــتــــشــ إذاعــــــــة »دويــ
 هـــؤالء 

ّ
لـــدى بــعــض الــخــبــراء شــبــه يــقــن بــــأن

بــمــعــظــمــهــم غـــيـــر مــخــتــفــن حـــقـــا، وكــثــيــريــن 
ــرافــــق الـــتـــي تـــؤويـــهـــم طــواعــيــة،  يــــغــــادرون املــ
لــم يــتــّم التحقيق معهم  وفـــي أحــيــان كــثــيــرة 
ــســّجــل عــودتــهــم ألســبــاب 

ُ
ــاٍف أو لــم ت بشكل كـ

مختلفة كذلك، ومن شأن ذلك تصعيب جمع 
هؤالء   

ّ
أن فيله«  »دويتشه  أضافت  البيانات. 

القّصر يختبئون في الغالب لحماية أنفسهم 
مــن الــتــرحــيــل إلـــى بــلــدانــهــم األصــلــيــة، بعدما 
ـــــه يصعب 

ّ
يـــصـــيـــرون شــبــه مــتــأكــديــن مـــن أن

عليهم الــحــصــول عــلــى حــق الــلــجــوء. وهــكــذا 
كلما تفاقمت أوضاع هؤالء املتعلقة باألمان، 
زاد خــطــر اخــتــفــائــهــم ووقـــوعـــهـــم فـــي بــراثــن 
الشبكات اإلجرامية. وفي ما يتعلق بالواقع 
املـــريـــب لـــهـــؤالء الــقــّصــر مـــن املــهــاجــريــن، قــال 
مــديــر أحــد مــراكــز االستقبال أنــدريــاس هول 
 »ثّمة دوافع 

ّ
في حديث إلى »دويتشه فيله« إن

أخرى ملغادرة املراكز املعتمدة إلسكان لهؤالء، 
من بينها الحواجز اللغوية والثقافية. ليس 
ــنــا نريد 

ّ
مــن الــســهــل عــلــى كــثــيــريــن اإلدراك أن

 
ّ
الــقــيــام بــأمــور جــيــدة لــهــم، بــاإلضــافــة إلـــى أن

ه مراقب«.  
ّ
ثّمة شعورًا لدى بعض هــؤالء بأن

 ثّمة تعاونا مع أشخاص 
ّ
وأشار هول إلى أن

من الثقافة ذاتها ويتحّدثون بلغتهم بهدف 
 
ّ
 املشكالت. ويوضح هول أن

ّ
خلق الثقة وحل

بلغ عن اختفائهم، 
ُ
»كثيرين من هؤالء الذين أ

أن نعثر عليهم. ومـــن خــالل  فــي  يــرغــبــون  ال 
 أعدادًا من هؤالء يعمدون 

ّ
عملنا، يتبّن لنا أن

إلى تغيير أسمائهم ورمي بطاقات هوياتهم 
رفــض طلبات  ب 

ّ
لتجن الخاصة، في محاولة 

هم 
ّ
يــغــادرون ألن  كثيرين 

ّ
فــإن لجوئهم. كذلك 

يأملون بالحصول على حق اللجوء في بلد 
آخـــر. وفــي خــالل الــســنــوات املــاضــيــة، انتقلت 
إلــى فرنسا من   أعــداد كبيرة من أملانيا 

ً
مثال

الــســلــطــات   
ّ
أن عــلــمــا  تــســجــيــلــهــا،  إلـــغـــاء  دون 

م محاضر حول فقدان 
ّ
تبلغ في العادة وتنظ

 املكتب 
ّ
ُيــذكــر أن أحــدهــم لــرفــع املــســؤولــيــة«. 

كان  أملانيا  فــي  الجنائية  للشرطة  الــفــدرالــي 
ه تّم اإلبالغ عن فقدان نحو 

ّ
قد أفاد أخيرًا بأن

1400 مهاجر قاصر غير مصحوب بذويه في 
خالل عام 2020.

ــتـــاس«  ــاريـ ــــرت مــنــظــمــة »كـ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
املهاجرين  آالف من  أربعة   نحو 

ّ
أن الدولية 

يصلون  بــذويــهــم  املصحوبن  غير  الــقــّصــر 
إلى أملانيا سنويا، وتتراوح أعمار معظمهم 
مــا بــن 14 و18 عــامــا، وهـــم فــي حــاجــة إلــى 

برلين ـ شادي عاكوم

فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، ُســّجــلــت 
بـــالغـــات فـــي أوروبــــــا عـــن اخــتــفــاء 
آالف املــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء 
ــيــــر مـــصـــحـــوبـــن  ــــن غــ ــقـ ــ ــراهـ ــ مـــــن أطـــــفـــــال ومـ
بذويهم. وقد ُوصــف األمــر من قبل منظمات 
ــه 

ّ
ــعــنــى بــشــؤون األطــفــال بــأن

ُ
إغــاثــة وأخــــرى ت

ثـــّمـــة خــشــيــة مــن   
ّ
»فـــضـــيـــحـــة«، ال ســـّيـــمـــا أن

إمكانية تعّرض هؤالء لخطر االستغالل من 
ضح من خالل 

ّ
ات وقــد  إجرامية.  قبل شبكات 

ــّده مـــشـــروع »لـــوســـت إن  ــ تــحــلــيــل بــيــانــات أعــ
قد في أوروبا«، الذي يعّرف عن 

ُ
يوروب« أي »ف

نفسه كمشروع صحافي عابر للحدود هدفه 
التحقيق حــول اختفاء األطــفــال فــي أوروبـــا، 
واملـــراهـــقـــن  ــال  ــفــ األطــ مـــن  و292  ألـــفـــا   18  

ّ
أن

اختفوا  بذويهم  املصحوبن  غير  املهاجرين 
فــي كــل أنــحــاء الـــقـــارة األوروبـــيـــة بــن عــاَمــي 
هم بمعظمهم وفدوا من 

ّ
2018 و2020، علما أن

من  وإريتريا.  واملغرب  والجزائر  أفغانستان 
قدوا في أملانيا، 

ُ
بن هؤالء 7806 مهاجرين ف

 صحافين 
ّ
أن ُيـــذكـــر  لــهــم.  ــر  أثـ مــنــهــم ال   724

استقصائين من هولندا وبلجيكا وإيطاليا 
ــان وبــريــطــانــيــا  ــونــ ــيــ ــيــــا وفـــرنـــســـا والــ وأملــــانــ
 بــالــقــّصــر 

ّ
تـــعـــاونـــوا مـــن أجــــل كــشــف مـــا حــــل

املختفن في أوروبـــا. أّمــا شبكة »إيــه آر دي« 
 املفوضية 

ّ
اإلخــبــاريــة األملــانــيــة، فــأفــادت بـــأن

األوروبـــيـــة عــلــى عــلــم بــفــقــدان هـــؤالء الــقــّصــر، 
وإزاء ذلك طالبت مفوضة الشؤون الداخلية 
األوروبـــيـــة واملــســؤولــة عــن قضايا الالجئن 
بــضــرورة  األعــضــاء  الـــدول  إيلفا يوهانسون 
األطفال  اختفاء  ملنع  الجهود  مــن  مزيد  بــذل 
املــهــاجــريــن، بــمــا فـــي ذلــــك تــحــســن عمليات 

جمع البيانات الخاصة بهم.
وتعود األرقام املرتفعة جدًا للمختفن من بن 
املهاجرين غير املصحوبن بذويهم بحسب 
املكتب الفدرالي للشرطة الجنائية في أملانيا، 
إلـــى ثــغــرات فــي اإلحـــصـــاءات وإلـــى مشكالت 
أو  الثبوتية  األوراق  فــقــدان  قبيل  مــن  أخـــرى 
النقص في معالجة خدمة تحديد الهوية أو 
عــدم إمكانية إجــراء مسح دقيق، األمــر الذي 
يــدفــع إلـــى الــحــديــث عــن أرقــــام تقريبية. وقــد 
يكون هؤالء، على سبيل املثال، ُسّجلوا مرات 
عّدة بسبب اختالف تهجئة أسمائهم من قبل 
مستقل  بشكل  يتنقلون  ــهــم 

ّ
ألن أو  السلطات 

من دون إعــالم هيئات الرعاية بذلك. فهؤالء 
عن  البحث  إلــى  الغالب  فــي  يعمدون  القّصر 
أقاربهم، سواء أكان ذلك في أملانيا أم في دول 
 بعضا 

ّ
االتحاد األوروبي األخرى، ال سّيما أن

منهم يأمل بظروف استقبال أفضل في مدن 
غير تلك التي يعيشون فيها. وعند االستقرار 
شطب أســمــاؤهــم من 

ُ
فــي أمــاكــن جــديــدة، ال ت

فضيحة 
أوروبا

اختفاء 
مهاجرين قّصر 
غير مصحوبين

المصحوبين  غير  القّصر  المهاجرين  قضية  زالت  ما 
مختلفة  جهات  اهتمام  تثير  أوروبا  في  بذويهم 
اختفاء  على  الضوء  يُسلّط  واليوم  أخرى.  وتقلق 
أعداد من هؤالء، فتعلو األصوات المنددة والمطالبة 

بإيالء هذا الملف أهمية والبحث في مصير القّصر

ثّمة قّصر يختبئون لحماية 
أنفسهم من الترحيل 
إلى بلدانهم األصلية

كثر يغادرون ألنّهم 
يأملون بالحصول على 

حق اللجوء في بلد آخر

1819
مجتمع

حماية خاصة قد ال يمنحهم إياها القانون 
 ثــّمــة نقصا في 

ّ
األملــانــي بشكل كــامــل، إذ إن

قانونا.  عليها  املــنــصــوص  حقوقهم  تلبية 
 الواليات الفدرالية في أملانيا 

ّ
ومن املعلوم أن

القّصر  الــوافــديــن  ــداع  إيـ مسؤولية  تتحّمل 
ــز االســـتـــقـــبـــال  ــراكــ غـــيـــر املـــصـــحـــوبـــن فــــي مــ
ومرافق الشباب. لكن وعلى الرغم من الجهد 
املبذول فيها، كثيرون ال يرغبون اإلقامة في 

تلك املراكز.
ــداًل مــن مصطلح  ـــه وبــ

ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن

ــبـــي الـــلـــجـــوء الـــقـــّصـــر غــيــر  ــالـ املـــهـــاجـــريـــن طـ
مصطلح  ُيستخدم  قد  بذويهم،  املصحوبن 
الــالجــئــن الــقــّصــر غــيــر املــصــحــوبــن بذويهم 
فــي أملــانــيــا لــلــداللــة عــلــى األطــفــال واملــراهــقــن 
 اللجوء 

ّ
الذين يسعون إلى الحصول على حق

أو على أّي شكل من أشكال اإلقامة اإلنسانية 
 املــصــطــلــح األخــيــر 

ّ
فـــي أملــانــيــا، مـــع الــعــلــم أن

يعني من الناحية القانونية كل قاصر حصل 

بــالــفــعــل عــلــى وضــعــيــة الجـــئ بــعــد االعــتــراف 
بحقه في اللجوء.

استغالل من قبل شبكات إجرامية
وتنقل شبكة »آر بي بي« اإلخبارية األملانية 
لألطفال  األملــانــي  للصندوق  العام  املدير  عن 
ــاءات األملــانــيــة   »اإلحــــصــ

ّ
هــولــغــر هــوفــمــان أن

فــضــيــحــة« ألســـبـــاب تــتــعــلــق بــحــمــايــة الــطــفــل 
أّمــا  فيما األرقـــام غير موثوقة على اإلطـــالق. 
فيرينا كيك من منظمة »إيكبات« وهي هيئة 
متخصصة في حماية األطفال من االستغالل 
الدفاع عن حقوقهم،  التجاري الجنسي وفي 
الفعلي  الــعــدد   

ّ
أن فـــرأت فــي حــديــث صحافي 

للقّصر املفقودين أكبر بكثير من املعلن عنه، 
ر نظام موّحد على مستوى 

ّ
منتقدة عدم توف

ــــاص املـــفـــقـــوديـــن.  ــــخـ أوروبـــــــــا لــتــســجــيــل األشـ
 لـــذلـــك عـــواقـــب وخــيــمــة على 

ّ
وتـــؤكـــد كــيــك أن

ــقــــن، مــنــهــا تـــعـــّرض هـــؤالء  ــراهــ ــال واملــ ــفــ األطــ
الــقــّصــر إلـــى اســتــغــالل الــشــبــكــات اإلجــرامــيــة، 
ممارسة  على  وإجبارهم  التحّرش  قبيل  من 
الـــدعـــارة وغــيــرهــا، وقـــد يــصــل األمـــر إلـــى حــّد 
ُيدفع هؤالء  االتجار بهم. وقد  أو  االستعباد 
إلى سلوكيات وأفعال غير قانونية من قبيل 
 
ّ
الـــتـــرويـــج لــلــمــخــدرات أو إدمـــانـــهـــا. ُيـــذكـــر أن

وكالة الشرطة األوروبــيــة »يــوروبــول« أفــادت 
ــّمـــة شــبــكــات   ثـ

ّ
ــاري أن ــجــ فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــ

نشطة في كل أنحاء أوروبا تعمد إلى االتجار 
بالبشر وتهريبهم.

عــلــى سبيل املــثــال، فــي شــهــر إبــريــل/ نيسان 
املــــاضــــي، عــلــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع فـــي مــديــنــة 
زاربــروكــن )أقــصــى غــرب أملــانــيــا(، شــاهــد أحد 
بأيديهم  يلّوحون  القّصر  من  عــددًا  السائقن 
من خلف قماش صندوق شاحنة نقل، فاتصل 
ــلــت وأوقـــفـــت الــشــاحــنــة 

ّ
بــالــشــرطــة الـــتـــي تــدخ

 سبعة 
ّ

ـــهـــا تـــقـــل
ّ
واكــتــشــفــت بــعــد تــفــتــيــشــهــا أن

أعمارهم ما بن 15  تتراوح  أفغان  مهاجرين 
و20 عاما. ووّجهت املحكمة في كايزسالوترن 
أجانب،  للسائق تهمة تهريب  غــرب(  )جنوب 
ــه ال يــعــرف شيئا 

ّ
ـــه أفـــاد بــأن

ّ
على الــرغــم مــن أن

لتأكيد  التحقيقات جــاريــة  زالـــت  ومـــا  عــنــهــم، 
االشتباه فيه أو نفيه.

دعم من أجل االستقرار
ــتـــصـــل، أكـــــــدت املـــســـتـــشـــارة فــي  ــيــــاق مـ فــــي ســ
الشؤون االجتماعية غابرييل فيشر في خالل 
مؤتمر لالجئن في والية تيرول النمساوية، 
ـــه ال بـــّد مــن املــحــافــظــة عــلــى مــصــالــح الطفل 

ّ
أن

الفضلى، واألمــر يتطلب بيئة صديقة ودعما 
لألطفال واملراهقن من بن املهاجرين القّصر 
غــيــر املــصــحــوبــن بــذويــهــم. وأوضــحــت فيشر 
ــر صـــعـــب بـــمـــا يــكــفــي عـــلـــى املـــراهـــقـــن  ــ  األمــ

ّ
أن

يتعّرضون  الــتــي  الــصــدمــات  بفعل  الــهــاربــن، 
ــل  ــســجَّ

ُ
ــّمـــة حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــن ت إلــيــهــا، وثـ

لديهم بعد وصولهم. بالتالي يتعّن تخفيف 
األعباء اإلضافية عنهم قدر اإلمكان. وشّددت 
ه في حال لم نمنح هؤالء أّي آفاق 

ّ
فيشر على أن

وتركناهم بمفردهم، قد يؤدي ذلك إلى إخفاء 
أو اختفاء عدد كبير منهم. ولم تستبعد فيشر 
عــمــلــيــات اتـــجـــار بــالــبــشــر وعـــمـــل قـــســـري في 
حاالت كثير تخّص هؤالء األطفال واملراهقن.
ه من 

ّ
وتشير خالصات دراسات عديدة إلى أن

املهم إنشاء شبكات مساعدة كافية لهؤالء 
القّصر والسعي إلى لّم شمل أسرهم بهدف 
. وفي هذا اإلطار، طالب 

ً
حمايتهم مستقبال

لألطفال  األملاني  الصندوق  باسم  املتحدث 
والباحث في قضايا الهجرة أوفي كامب في 
حديث إلى صحيفة »يونغه فيلت« األملانية، 
أوروبــا  في  باعتماد نظام تسجيل مركزي 

الــقــّصــر غير  املــهــاجــريــن  الــوســطــى لحماية 
املــصــحــوبــن بــذويــهــم. واقـــتـــرح لــذلــك »مــقــّر 
يــوروبــول في الهــاي بالتعاون مع مفوض 
ــــم ال  ــــي لــحــقــوق الــطــفــل، وِل االتـــحـــاد األوروبــ
بــحــضــور مــبــعــوث خــــاص مـــن الــفــيــدرالــيــة 
واملستغلن  املفقودين  لألطفال  األوروبــيــة 

جنسيا؟«.
القّصر  حــقــوق   

ّ
أن مــن جهتها،  فيشر  وتــؤكــد 

 طفل الحق في 
ّ

 لكل
ّ
مكّرسة قانونيا، وفيها أن

ن لرفاهيته من أجل 
َ
الحماية والرعاية الالزمت

أفضل تطّور ممكن وحماية ملصالحه، وهو ما 
يعني ضمان بيئة آمنة من أجل تنمية قدراته، 
واألهـــم يبقى قبولهم فــي مــرافــق الــرعــايــة في 
ــذا اإلطــــــار، تفيد  ــيـــة. وفــــي هــ ــانـ الــــواليــــات األملـ
 لألشخاص 

ّ
إيجاد حــل املهم  ه من 

ّ
بأن تقارير 

الــذيــن يــســعــون إلـــى الــحــصــول عــلــى الحماية 
في  املؤقتة  املخيمات  في  حاليا  واملوجودين 
الــيــونــان وســـط ظــــروف صــعــبــة جــــدًا. فــهــؤالء 
يــعــانــون نــقــصــا فـــي أدنــــى مـــقـــّومـــات الــحــيــاة، 

املأكل والنظافة والرعاية الصحية والتعليم.

تحقيق

ريان محمد

السورين  حياة  ص 
ّ
لتنغ العتمة  عــادت 

ــهـــت االنـــتـــخـــابـــات،  ــتـ ــا انـ ــدمـ ــعـ مــــجــــددًا بـ
كبير  بــشــكــل  الــتــقــنــن  ســـاعـــات  زادت  إذ 
ووصلت في بعض املناطق إلى 20 ساعة 
خــالل الــــ24 ســاعــة، فــي مقابل 18 ساعة 
قطع فــي مناطق أخـــرى. ويــقــف املــواطــن 
عاجزًا عن تأمن البدائل في ظل تدهور 
ــع  ــدو واقــ ــبــ األوضـــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة. ويــ
الكهرباء في حلب وريفها األسوأ بعدما 
وصــل التقنن إلــى 7 ســاعــات متواصلة 
فــــي مـــقـــابـــل ســـاعـــتـــن يـــتـــوفـــر خــاللــهــمــا 
ــائـــي. يـــقـــول أبـــــو أحــمــد  ــربـ ــهـ ــكـ الـــتـــيـــار الـ
خــطــاب )46 عــامــا(: »حــتــى خـــالل هاتن 
الكهربائي  التيار  ينقطع  قد  الساعتن، 
ــنــا نــكــاد ال نشعر 

ّ
أكــثــر مــن مـــرة، حتى أن

بوجوده. وهناك أحياء ما زالت محرومة 
من الكهرباء على الرغم من مرور سنوات 

على سيطرة النظام عليها«. 
الــتــيــار   »انــــقــــطــــاع 

ّ
يــضــيــف خـــطـــاب أن

الـــكـــهـــربـــائـــي يــتــســبــب بــشــلــل الـــحـــيـــاة، 
يعني  ما  تتوقف،  األعمال  من  فالكثير 
لــن يتمكنوا  أن العديد مــن األشــخــاص 
مـــن تـــأمـــن قــــوت عــائــالتــهــم، والــبــدائــل 
الــواحــد  األمــبــيــر  اشــتــراك  إن  إذ  مكلفة، 
ف اليوم 7 آالف 

ّ
باملولدات الخاصة يكل

لـــيـــرة ســــوريــــة )نـــحـــو دوالريـــــــــن وربــــع 
الــــــدوالر(، عــلــمــا أن املــنــزل بــحــاجــة إلــى 
النتيجة، تحتاج  وفــي  أمــبــيــرات.  ثالثة 
ألــف ليرة سورية  إلــى نحو 21  العائلة 
مقابل  في  شهريا  دوالرات(   6.7 )نحو 
ســاعــتــي كـــهـــربـــاء يـــومـــيـــا، وهـــــذا واقـــع 
ــوات«. ويــعــزو  ــنــ ــال مــنــذ خــمــس ســ الـــحـ
املــشــكــلــة إلـــى »الــفــســاد وغــيــاب الــعــدالــة 
في التوزيع، باإلضافة إلى سوء شبكة 
نهبت  التي  التحتية  والبنية  الكهرباء 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة جــــزءًا مــنــهــا عــنــدمــا  الـ

سيطرت على املدينة«. 
وفي حماة، يقطع التيار الكهربائي ملدة 
أربـــع ســاعــات ونــصــف الــســاعــة، لينعم 
من  الساعة  ونصف  بساعة  املواطنون 
تتخللها  بــعــدهــا،  الــكــهــربــائــي  الــتــيــار 
الكثير من االنقطاعات. يقول أبو محمد 
عــامــا(: »مشكلتنا ليست في   51( وردة 
بـــرنـــامـــج الــتــقــنــن الـــطـــويـــل، بـــل بــفــتــرة 
االنــقــطــاعــات  إن  إذ  الـــكـــهـــربـــاء،  وجـــــود 
املـــتـــكـــررة تــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل الــكــثــيــر 
أن  إلــى  الفتا  الكهربائية«،  األدوات  مــن 
أو غير ذلك  أو غسالة  »إصـــالح ثالجة 
الغيار   بسبب غــالء قطع 

ً
لم يعد سهال

وارتفاع أجور األيدي العاملة«. 
ــا نعلم بــأنــه عــقــب انتهاء 

ّ
يــضــيــف: »كــن

االنتخابات، سيكون الوضع الخدماتي 
االنتخابات،  قبل  عليه  كــان  مما  أســـوأ 
ــوال خــالل  ــ بــســبــب هـــدر الــكــثــيــر مــن األمـ
هذه الفترة. إال أن غالبية الناس كانت 
تــأمــل بـــأن يــســتــمــر الـــوضـــع عــلــى حــالــه 
الشهادتن  امتحانات  انتهاء  إلى حن 
ــثـــانـــويـــة. لــكــن يـــبـــدو أن  األســـاســـيـــة والـ
بأي  النظام  يعني  ال  الشباب  مستقبل 

شكل«. 
 املــنــاطــق 

َ
واقــــع الــكــهــربــاء الــســيــئ شــمــل

ــام، وكــــأن  ــظــ ــنــ ــة لـــســـيـــطـــرة الــ ــعـ الـــخـــاضـ
ــهــــــــارت بـــشـــكـــل  ــر انــــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة األخـ ــومــ ــظــ ــنــ مــ
أي  دون  مــن  التقنن  زاد  حتى  مفاجئ 
مقدمات. في هذا اإلطار، يسأل أبو عبد 
ــا(، وهــــو مــوظــف  ــامـ الــلــه خــطــاب )35 عـ
فـــي مــؤســســة خـــاصـــة فـــي دمـــشـــق، في 
ــد«: »ملـــــاذا  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــديـــثـــه لــــ
مــا رغـــب، على توفير  إذا  قـــادر،  النظام 

الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 20 ســـاعـــة يــومــيــا، 
وأليــام عــدة؟«. يضيف: »غالبية الناس 
غــيــر قــــادرة عــلــى تــأمــن مــصــادر بديلة 
املنزلية  الشمسية  فالطاقة  للكهرباء، 
تحتاج إلى أربعة أو خمسة مالين ليرة 
سورية )سعر صرف الــدوالر األميركي 
ســــوريــــة(،  ــيــــرة  لــ  3100 نـــحـــو  ــد  ــ ــواحـ ــ الـ
ومــعــظــم املـــواطـــنـــن غــيــر قـــادريـــن على 
تحمل هـــذه الــكــلــفــة الــبــاهــظــة، بــل إنهم 
الصغيرة  البطارية  يعجزون عن شراء 
التي يبلغ سعرها نحو 50  أمبير(،   9(

ألف ليرة )نحو 16 دوالرًا أميركيا(.
بدوره، يقول وزير الكهرباء لدى حكومة 
النظام غسان الزامل إنه ما من إمكانية 
فــتــرة  الــتــقــنــن خـــالل  لتخفيف ســـاعـــات 
األساسي  التعليم  شهادتي  امتحانات 
التقنن  تخفيف  يمكن  لكن  والــثــانــوي. 
في بعض املناطق إذا كانت هناك حاجة 
إلــــى ذلـــــك، ولـــكـــن عــلــى حـــســـاب مــنــاطــق 
ــه فــي الــوقــت الحالي 

ّ
أخـــرى. وُيــوضــح أن

إنــتــاج 2500 مــيــغــاواط مــن الطاقة  يــتــم 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، تــــــوزع عـــلـــى املــحــافــظــات 
السورية، عازيا سبب التحّسن الطفيف 
ــائــــي أخـــــيـــــرًا إلــــى  ــربــ ــهــ ــكــ فـــــي الــــتــــيــــار الــ

ــات الـــحـــرارة وانــخــفــاض  انــخــفــاض درجــ
 حجم 

ّ
كــمــيــات االســـتـــهـــالك، بــاعــتــبــار أن

االستهالك يلعب دورًا بارزًا في موضوع 
تقنن الكهرباء، متوقعا أن يكون تقنن 

الكهرباء في الصيف مقبواًل. 
ويلفت إلى أن بعض املولدات التي تعمل 
عــلــى الـــغـــاز مــتــوقــفــة حــالــيــا لـــعـــدم تــوفــر 
أنــه  علما  لتشغيلها،  كـــاف  بشكل  الــغــاز 
د نحو ألفي 

ّ
في حال تشغيلها، فإنها تول

ــه في 
ّ
أن الكهرباء. ويوضح  ميغاواط من 

حال تشغيل محطات الكهرباء املتوقفة، 
فــــإن الــتــقــنــن ســيــكــون فـــي حــــده األدنــــى 
سورية  احتياجات  تقديرات  أن  باعتبار 
فــي الــشــتــاء هــي نــحــو 6 آالف مــيــغــاواط، 
إلــــى 5.5 آالف  الــصــيــف  فـــي  وتــنــخــفــض 
التي  الغاز  كميات  أن  يضيف  ميغاواط. 
الكهرباء  وزارة  الــنــفــط  وزارة  بــهــا  تـــزود 
هـــي نــحــو 8 مــاليــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــا، 
عــلــمــا أنــهــا تــحــتــاج إلـــى 18 مــلــيــون متر 
مكعب، ألنه من املعروف أن هناك حقول 
الديمقراطية  قــوات ســوريــة  تملكها  غــاز 
ــائــــة مــن  )قــــســــد(، فــــي حــــن أن 75 فــــي املــ
على  تعمل  في سورية  التوليد  محطات 
الغاز، و25 في املائة تعتمد على الوقود.

سوريّون في العتمة

هل ينجح في إعادة الكهرباء إلى الخدمة؟ )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

يصلحان مولدًا كهربائيَا في حلب )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

هل اختفى أحدهم بعد وصولهم إلى ألمانيا؟ )آريس ميسينيس/ فرانس برس(

18.292
هو عدد القّصر المهاجرين غير 

المصحوبين بذويهم الذين اختفوا في 
كل أنحاء أوروبا بين عاَمي 2018 و2020

بعد انتهاء العملية 
االنتخابية في سورية، 

ازدادت ساعات التقنين 
في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام، 
ليقضي السوريون 

يومياتهم في العتمة

تبدو مواقع التواصل 
االجتماعي الفضاء األكثر 

أمنًا بالنسبة للحقوقيين 
والنشطاء الليبيين 

للتعبير عن رأيهم، ونشر 
بياناتهم وأدلتهم بشأن 

الجرائم واالنتهاكات التي 
تشهدها البالد على 

أيدي مختلف الجماعات 
المسلحة

من مالحقة المسلحين نشطاء ليبيا يلجؤون إلى مواقع التواصل هربًا 
تكشف مواقع التواصل 

تجاوزات في ظل أزمة 
حرية الرأي والتعبير

قرر نشطاء النشر عبر 
مواقع التواصل بأسماء 
حركية خشية المالحقة

طرابلس ـ العربي الجديد

التواصل االجتماعي سببا في  كانت مواقع 
اغتيال بعض النشطاء الحقوقين في ليبيا، 
ــا زالـــــت تــعــتــبــر املـــســـاحـــة الــوحــيــدة  لــكــنــهــا مـ
أمــام هــذه الفئة ملخاطبة الــرأي العام املحلي 
والدولي من خالل نشر الصور والفيديوهات 
ــة عـــلـــى مــخــتــلــف الـــتـــعـــديـــات  ــ ــ الــــتــــي تـــعـــد أدلـ
واالنـــتـــهـــاكـــات، ويـــجـــري ذلـــك فـــي الـــعـــادة من 
خــــالل صــفــحــات بـــأســـمـــاء غــيــر حــقــيــقــيــة، أو 
تحمل أسماء جمعيات وهيئات أهلية، خوفا 

من تسلط املسلحن، أو مطارداتهم.
اختطف الناشط الحقوقي صالح الشاعري 
مــن بيته فــي مــديــنــة بــنــغــازي، فــي مـــارس/ 
زعبية،  منير  الــنــاشــط  وقبله  املــاضــي،  آذار 
املختطف من بنغازي أيضا، منذ سبتمبر/ 
الناشطان مغيبن  زال  ومــا  املاضي،  أيلول 
السرية مع عشرات غيرهما،  املعتقالت  في 
والسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل 
حراكات  تأسيس  عن  تتحدث  االجتماعي، 

مدنية، أو تعبر عن رفض مظهر من مظاهر 
التردي األمني.

العاصمة طرابلس، وعــدد من مدن  وشهدت 
غرب البالد، حاالت اختطاف نشطاء، آخرهم 
الــذي عــرف بنشاطه الحقوقي  جمال عــدس، 
فــي إدانـــة االنــتــهــاكــات بحق املــدنــيــن، والــذي 
جــــرى اخــتــطــافــه ألكــثــر مـــن أســـبـــوع، قــبــل أن 
التي  الجهة  معرفة  دون  مــن  ســراحــه،  يطلق 

اختطفته، أو سبب االختطاف.
ــام حــريــة الـــرأي  ــم الــعــقــبــات املــتــعــددة أمــ ورغــ
والتعبير، إال أن املنصات االجتماعية ما تزال 
تكشف بعض التجاوزات، ومن بينها منظمة 
»رصد الجرائم«، التي يديرها ناشط حقوقي 
من بنغازي، اضطرته الظروف إلى املغادرة، 
ومتابعة نشاطه من الخارج، وكذلك منظمة 
»الــتــضــامــن لحقوق اإلنـــســـان«، والــتــي يعمل 
أغلب كادرها من خارج ليبيا، لكن بياناتها 
باتت معتمدة في العديد من التقارير الدولية 

والبرامج اإلعالمية.
لحقوق  الوطنية  اللجنة  حسابات  تــزال  وال 

االنــســان عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
ــة لـــقـــرابـــة ســبــع  ــافــ ــلـــة، بــــاإلضــ ــفـــعـ ــائـــمـــة ومـ قـ
جمعيات ومنظمات تنشط في ذات الفضاء، 
يــكــون لها مقر مــعــروف. ويقول  أن  مــن دون 
الــلــيــبــي، نعيم معيوش،  الــحــقــوقــي  الــنــاشــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عـــددًا مــن النشطاء  لـــ

ــرى  ــ ــاطــــات أخـ نـــشـــاطـــه الـــحـــقـــوقـــي إلــــــى نــــشــ
البرعصي تدير  أو مــدنــيــة«. وكــانــت  إغــاثــيــة 
صفحة »منظمة الرحمة لرد املظالم«، ويؤكد 
املرئية  بياناتها والتسجيالت  أن  حقوقيون 
بالفساد  حفتر  مليشيات  فيها  اتهمت  التي 
وانـــتـــهـــاك حـــقـــوق اإلنــــســــان كـــانـــت ســبــبــا في 
من  تنشط  التي  الحاسي،  وتــؤكــد  اغتيالها. 
خارج ليبيا في متابعة العمل الحقوقي في 
بالدها، أن »عــددًا من النشطاء قــرر ممارسة 
الــنــشــاط بــأســمــاء حركية بــدال مــن أسمائهم 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحقيقية«، موضحة 
»مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ال تـــزال تقلق 
انتهاكات،  أو  جنائية  ملفات  فــي  املتورطن 
الحقوقية  الجهات  من  العديد  أن  خصوصا 

الرسمية أوقفت نشاطها إثر التهديدات«.
الوطني  »املجلس  بـ مثااًل  الحاسي  وتضرب 
للحريات وحقوق اإلنسان« الحكومي، والذي 
فــيــمــا بقيت  ــام 2016،  عــ نــشــاطــه مــنــذ  جــمــد 
صفحته الرسمية على »فيسبوك« مفتوحة، 
واعـــتـــبـــرت أن »الـــفـــضـــاء اإللـــكـــتـــرونـــي شجع 

املواطن الذي يعيش تضييقا على حريته في 
وبعض  ونشرها،  الــحــوادث،  بعض  تصوير 
الــجــهــات الــعــدلــيــة الــدولــيــة اعــتــمــدت عــلــى ما 
يــبــث عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل فـــي أحــكــامــهــا، 
ومنها املحكمة الجنائية الدولية التي قررت 
محمود  بتسليم  الليبية  السلطات  مطالبة 
الورفلي بناء على جرائم قتل كشفتها مواد 

مرئية انتشرت على مواقع التواصل«.
إلــى إزالــة بعض  وأشـــارت الحقوقية الليبية 
مواقع التواصل، في سبتمبر/ أيلول املاضي، 
ــة جــنــائــيــة كــونــهــا  ــ مـــحـــتـــويـــات تــتــضــمــن أدلــ
تظهر مشاهد عنف، مؤكدة أن تلك املرئيات 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــحــقــيــق املــحــتــمــل 
فيديوهات  أنه »دون  إلى   

ً
الجرائم، الفتة في 

الزوي،  للناشط إسماعيل  اعتقال مجهولن 
ــان إثــــبــــات أن  ــكـ ــاإلمـ ــازي، لــــم يـــكـــن بـ ــغـ ــنـ فــــي بـ
املتورطن في اختطافه بطريقة موحشة هم 
في  محكمة  وإعـــالن  حفتر،  تتبع  مليشيات 
بــنــغــازي، الحكم بحبسه 15 عــامــا دلــيــل ثان 

على أن سلطات حفتر هي من اعتقلته«.

ــرروا، بــعــد تــعــرضــهــم ألضــــرار  ــ الــحــقــوقــيــن قــ
أو تـــهـــديـــدات، الــعــمــل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي بأسماء حركية خشية مالحقات 
املــجــمــوعــات املــســلــحــة، والــغــالــبــيــة يــكــتــفــون 
عن  للكشف  مرئية  أو  سمعية  مــواد  بتمرير 
ويؤكد  الحقوقي«.  الهدف  وتحقيق  الجرائم 
للتنازل عن  يــبــادرون  »النشطاء  أن  معيوش 
حقوقهم األدبية في اقتران أسمائهم بالكشف 
الــعــدالــة، أو تتم  عــن األدلـــة مقابل أن تتحقق 
مالحقة الجناة، ويقومون بالكشف عن كثير 
ــورط مــجــمــوعــات  مـــن الــخــفــايــا الــتــي تــثــبــت تــ
من  اسميا  الرسمية  السلطات  تتبع  مسلحة 

دون تبعية حقيقية«.
ــة والـــنـــاشـــطـــة  ــيـ ــامـ ــقــــول املـــحـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
الحقوقية، بدرية الحاسي، إنه »عقب اغتيال 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة، حــنــان الــبــرعــصــي، في 
وضح  فــي  املــاضــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الــنــهــار فــي وســـط بــنــغــازي، اضــطــر عـــدد من 
اإللكترونية  إغــالق حساباتهم  إلى  النشطاء 
التواصل، وقام بعضهم بتغيير  على مواقع 

سطوة المليشيات أقوى 
من الشرطة الليبية 

)محمود تركية/فرانس برس(

Friday 4 June 2021 Friday 4 June 2021
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ناتاليا بوكلونسكايا... النائبة الروسية األكثر إثارة للجدل
سامر إلياس

طيلة 5 سنوات هي عمر حياتها السياسية، 
ــا بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا الــنــائــبــة  ــيـ ــالـ ــاتـ ــانــــت نـ كــ
 لــلــجــدل. تـــصـــّدرت 

ً
الـــروســـيـــة األكـــثـــر إثــــــارة

تــصــريــحــاتــهــا األخــــبــــار، كــمــا مــطــالــبــاتــهــا 
 أخرى، فيما 

ً
 والحرياتية تارة

ً
القمعية تارة

و»أيقونة  »الــحــســنــاء«  بــن  ألقابها  لت 
ّ
تنق

الــقــرم« التي تم اخــتــراع مناصب لها  ربيع 
الكرملن  إلى إغضابها  شخصيًا، وصــواًل 
وإقصائها عن اإلعالم والحياة السياسية.

صعود وهبوط
ــط  ــوابــ ــــدود وضــ ــحـ ــ ــــي قـــصـــة نـــمـــوذجـــيـــة لـ فـ
الصعود في الحياة السياسية في األنظمة 
الشمولية، قررت النائبة في مجلس الدوما 
بوكلونسكايا،  ناتاليا  الــروســي،  )البرملان( 
الـــبـــدء فـــي كــتــابــة الــفــصــل األخـــيـــر فـــي قصة 
صعود سريع مفاجئ في الحياة السياسية 
الروسية. إذ أعلنت انسحابها من املنافسات 
ــزب »روســـيـــا  ــال قــائــمــة حــ ــمـ الــتــمــهــيــديــة إلكـ
املـــوحـــدة« الــحــاكــم فــي االنــتــخــابــات املقبلة، 
ودعــت أنصارها وناخبيها إلــى عــدم القلق 
تنتقل  ســوف  إنها  وقــالــت  مستقبلها،  على 
إلى عمل آخر خريف العام الحالي في شبه 
جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في ربيع 
منذ  الصاروخي  صعودها  وشهدت   ،2014

.2015
فـــبـــعـــد الـــصـــخـــب الـــــــذي أثـــــارتـــــه بــمــواقــفــهــا 
الروسي  الرئيس  املتشددة، صادق  القومية 
فالديمير بوتن، في 2 مايو/أيار 2014، على 
فــي جمهورية  عــامــا  مــدعــيــا  تعيينها  قــــرار 
القرم بعد ضمها إلى روسيا. وبعد يومن 
إنذاًرا  على تعيينها، وجهت بوكلونسكايا 
قوي اللهجة لرئيس مجلس التتار في شبه 
الــجــزيــرة، رفــعــت تـــشـــوبـــاروف، حــذرتــه فيه 
من أن السلطات لن تتهاون مع »النشاطات 
املــتــطــرفــة«، فــي رد عــلــى رفـــض مــعــظــم تتار 
القرم ضم روسيا شبه الجزيرة واقتطاعها 
عــن أوكــرانــيــا. كــمــا انــتــقــدت بــحــدة »الــنــظــام 
وازدادت شعبية  القاتل لشعبه«.  األوكراني 
املــدعــي الــعــام الجديد فــي روســيــا كثيرًا في 
ليتلقفها  ــرم،  ــقــ الــ لــضــم  الــتــالــيــن  الـــعـــامـــن 
صــنــاع الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الــكــرمــلــن، 
ــع أســهــمــهــا، وتــرشــيــحــهــا  مـــا ســـاهـــم فـــي رفــ
لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فـــي خـــريـــف 2016 
وفوزها بمقعد في الدوما. واستمر االحتفاء 
ببوكلونسكايا في موسكو، وترأست لجنة 
برملانية مهمتها التحقق من نزاهة وصدقية 
وثائق دخل أعضاء مجلس الدوما، إضافة 
إلى شغلها منصب نائب رئيس لجنة األمن 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعـــضـــو لــجــنــة الـــدفـــاع 

واألمن القومي وإنفاذ القانون.
ــلـــغ الـــغـــضـــب مــــن بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا ذروتـــــه  بـ
فـــي صــيــف 2018، حـــن خــالــفــت قــــرار حــزب 
»روسيا املوحدة« وصوتت ضد قانون رفع 
السن التقاعدية. ورًدا على سيل االنتقادات 
ــه، قــالــت النائبة  ــارجـ مــن داخــــل حــزبــهــا وخـ
»أنــــا أعــمــل بــمــا يمليه ضــمــيــري«. وبــعــدهــا 
يوليو/تموز  وفــي  معاقبتها.  حملة  بـــدأت 
2018، قاطع أعضاء حزبها جلسات اللجنة 
بمراقبة  واملعنية  تترأسها  التي  البرملانية 
دخل النواب، وفي وقت الحق من العام ذاته 
تم إلغاء اللجنة وضمها إلى لجنة السلوك 

والنظام في مجلس الدوما.
وفي رسالة في صفحتها على »تيليغرام«، 
أعـــلـــنـــت بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا، نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
املاضي )الجمعة 28 مايو/أيار(، انسحابها 
من املنافسات التمهيدية الختيار املرشحن 
عــن حــزب »روســيــا املــوحــدة«، لتنهي قرابة 
خمس ســنــوات مــن حــيــاة سياسية اتسمت 
ــتــــصــــرفــــات  ــات، والــ ــاقــــضــ ــنــ ــتــ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ
ــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أغـــضـــبـــت الــكــرمــلــن  والـ
وأثـــــارت نــقــمــة زمــالئــهــا فــي حـــزب السلطة، 
وتسببت في إبعادها تدريجًيا عن الظهور 

في وسائل اإلعالم الروسية.
وكــشــفــت بــوكــلــونــســكــايــا، فـــي مــــــــارس/آذار 
ــا مــــن حـــزب  ــا لــــم تــتــلــق عـــرضـ ــهـ املــــاضــــي، أنـ
»روسيا املــوحــدة« إلعــادة ترشيحها ضمن 

ــخــبــت على 
ُ
قــائــمــة الـــحـــزب، عــلــمــًا بــأنــهــا انــت

قــائــمــتــه فـــي 2016 عـــن شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم. 
وحينها، كانت أكدت أنها ال ترغب في إنهاء 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، وســـــوف تـــشـــارك في 
منتصف  في  املقررة  البرملانية  االنتخابات 

سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

اإلعالم بين الجدل والجمال
ــبــــاء الــــــواردة  تــــصــــّدرت بــوكــلــونــســكــايــا األنــ
إلــى روسيا، وصّدرها  القرم بعد ضمه  من 

اإلعــــالم الـــروســـي كــإحــدى »أيــقــونــات ربيع 
القرم«، وهي التسمية التي أطلقتها وسائل 
اإلعالم الروسية على األحــداث التي سبقت 
وتلت السيطرة على شبه الجزيرة وتنظيم 
استفتاء وافق فيه أكثر من 90 في املائة من 
إلــى روسيا  الــقــرم  املــشــاركــن على انضمام 
في مارس/آذار 2014. وفي حن رّكز اإلعالم 
الــعــربــي، خــاصــة الـــروســـي الــنــاطــق باللغة 
تناقل  بوكلونسكايا،  جمال  على  العربية، 
اإلعــــــالم الــــروســــي والـــعـــاملـــي تــصــريــحــاتــهــا 

املــــؤكــــدة عـــلـــى تــبــعــيــة شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
لــروســيــا تــاريــخــيــًا، وانــتــقــاداتــهــا الــقــاســيــة 

بحق القيادة األوكرانية.
ــا، تــجــاهــلــت  ــهـ ــنـ ــغـــضـــب مـ ــد الـ ــاعـ ــد تـــصـ ــعـ بـ
بوكلونسكايا  الــحــكــومــيــة  اإلعــــالم  وســائــل 
بشكل شبه كامل. وفي بداية العام الحالي، 
أغـــضـــبـــت الـــنـــائـــبـــة الـــســـلـــطـــات مـــــرة أخــــرى 
بتصريحات أكدت فيها أن من حق املواطنن 
الــتــســاؤل حـــول قــانــونــيــة اعــتــقــال املــعــارض 
كــان يخضع  أنــه  نافالني، خــاصــة  أليكسي 
لفترة عالج ونقاهة، رغم أنها ترأست لجنة 
»صندوق  وتمويل  نشاطات  فــي  للتحقيق 

مكافحة الفساد« الذي أسسه نافالني.
وردًا على قرار هيئة الرقابة على اإلنترنت 
واملــطــبــوعــات، إبــطــاء ســرعــة الـــوصـــول إلــى 
»يــــوتــــيــــوب« و»تــــويــــتــــر« فــــي مــــــــــارس/آذار 
املــاضــي، أكـــدت النائبة أنــهــا تــرفــض فرض 
قــيــود عــلــى عــمــل جــمــيــع وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وقالت إنها ترغب بالعيش في 
»مــجــتــمــع ديــمــقــراطــي يــحــصــل فــيــه الـــروس 
على جميع املعلومات من مصادر مختلفة«. 
وشــددت على حق الــروس في إبــداء آرائهم 
تكون  أن  تفضل  وأنها  السلمي،  والتظاهر 

»روسيا منفتحة«.

القياصرة وفيلم ماتيلدا
مــع تــوســع دائــــرة الــقــضــايــا الــتــي يــمــكــن أن 
تدلي فيها بدلوها، بحكم منصبها الجديد 
أثـــارت بوكلونسكايا  الــبــرملــان،  فــي  كعضو 
ــع تــــصــــّدرهــــا حـــمـــلـــة فــي  ــ ــا مـ ــ ــعـ ــ جــــــدال واسـ
ــه  ــام ذاتـ ــعـ ــن الـ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي مـ
ضد عــرض فيلم »ماتيلدا«، وبــدأت عملًيا 
القومية  باألفكار  املشبعة  النائبة  خالفات 
منذ  الكرملن  لها  روج  التي  األرثوذكسية 
بــعــد 2012  بــوتــن وازدادت  بــدايــة صــعــود 

كثيًرا مع حزبها ومع السلطات.
النائب  مكتب  مــن  بوكلونسكايا  وطــلــبــت 
ــتـــح تــحــقــيــق  الــــعــــام الــــروســــي الـــتـــحـــرك، وفـ
حــول هــذا الفيلم الــذي يــروي قصة راقصة 
كشيينسكايا،  ماتيلدا  البولندية  الباليه 
التي كانت عشيقة آخر القياصرة نيكوالي 
الـــثـــانـــي، حـــن كــــان ولـــيـــا لــلــعــهــد. والحـــقـــًا، 
الفيلم بحجة  النائبة بوقف عرض  طالبت 
ــعـــرض صــــــورة لــلــقــيــصــر ال تــتــوافــق  ــه يـ ــ أنـ
مـــــع الــــنــــظــــرة لـــــه فـــــي الـــــــذاكـــــــرة الــجــمــعــيــة 
الروسية التي تعده »قديسا شهيدا« قتله 
من  وطلبت   ،1917 ثـــورة  بعد  الشيوعيون 
االدعـــاء الــعــام النظر فــي تخصيص مــوارد 
أفـــالم تسيء  لــدعــم  املــوازنــة الحكومية  مــن 

للتاريخ الروسي ورموزه.
الفيلم  ضــد  بوكلونسكايا  حملة  وتزامنت 
ــة »الـــصـــلـــيـــب الــقــيــصــري«  ــركـ بــطــلــب مــــن حـ
الــتــي تــقــدس عــائــلــة رومـــانـــوف القيصرية، 
مــع أحــــداث عــنــف اســتــهــدفــت دور السينما 
التي عرضت الفيلم. وبدأت وسائل اإلعالم 
تتحدث عن عالقة للنائبة مع حركات قومية 
أرثوذكسية مثل »عبدة القيصر« تدعو إلى 
وأثـــارت تصريحات  القياصرة.  عــودة حكم 
النائبة وتصرفاتها، حينها، غضب أعضاء 
ر 

ّ
الحاكم والــدولــة، وحــذ بارزين في الحزب 

ــدة«  ــ ــــوحـ ــا املـ ــ ــيــ ــ ــــي حــــــزب »روســ الــــقــــيــــادي فـ
الــدفــاع  ومــحــامــي  دوبــريــنــن  كونستانتن 
عـــن فــريــق الــفــيــلــم مـــن أنــهــا يــمــكــن أن تفقد 
عند  النيابي وواليتها وحظوتها  مقعدها 
الكرملن بسبب موقفها املتشنج من الفيلم. 
ومـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــثــقــافــة فالديمير 
فيلم  »مـــاتـــيـــلـــدا«  إن  مــيــدنــســكــي، حــيــنــهــا، 
إبداعي عادي، وندد بحملة »شائنة« ضده. 
وفـــي أثــنــاء إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة املــواطــنــن 
التقليدي،  السنوي  لقائه  والصحافين في 
تدخل بوتن شخصًيا إلنهاء الجدل، وأكد 
الفيلم، وقــال  أنــه ال يوجد أي توجه لحظر 
»مخرج  أوتشيل  أليكسي  الفيلم  مخرج  إن 
مبدع وأحترمه كشخص ذي أفكار وطنية«. 
ولكن بوكلونسكايا لم تصمت وردت على 
تعارض  ال  إنها  بالقول  بوتن  تصريحات 
»لــكــن يجب على  اإلبــــداع، مستدركة  حــريــة 
املرء أن يفهم أن هذه الحرية يمكن أن تنتهك 

الحقوق الدينية«.

أثارت غضب نافذين 
بحملتها ضد فيلم 

ماتيلدا عن القياصرة

وجدل  بتصريحات  الكرملين  غضب  إلثارتها  النهاية،  من  السياسية  بوكلونسكايا  ناتاليا  الروسية  النائبة  حياة  تقترب 
متكررين، بعد 5 سنواٍت من صعودها المفاجئ واعتبارها »أيقونة ربيع القرم«

ــعـــود والـــهـــبـــوط الـــســـريـــعـــن لــلــنــائــبــة  تــصــلــح قـــصـــة الـــصـ
بوكلونسكايا كنموذج لحياة السياسين في البلدان ذات 
من  كــل  يواجهها  الــتــي  والــصــعــوبــات  الشمولية،  األنــظــمــة 

يسعى إلى مخالفة »عرابه«. 
منذ 2018، وبسبب عدم تصويتها على رفع سن التقاعد، 
عاقب حزب »روسيا املوحدة« بوكلونسكايا عبر سحب 
رئاسة  ومنح  لجنتن  بدمج  برملانية،  لجنة  في  منصبها 
الــجــديــدة لشخص آخـــر. بحسب مــوقــع »مــيــدوزا«  اللجنة 
فـــإّن ضــغــوطــاٍت كبيرة مــورســت على ناتاليا  اإلخــبــاري، 
يــولــيــو/تــمــوز 2018 وحــتــى 20  بـــن 19  بــوكــلــونــســكــايــا 
الــبــرملــان دمج  الــعــام نفسه، حــن قــرر  سبتمبر/أيلول مــن 
اللجنتن وإقــصــاءهــا، بــهــدف دفــعــهــا إلـــى االســتــقــالــة من 
 مرارًا 

ً
ها رفضت الخضوع لكل ذلك، مؤكدة

ّ
البرملان، إال أن

جملة »الناس انتخبوني«، كأساس لتمسكها بنيابتها.
ــرانـــي  وفــــي إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ســــّن الــرئــيــس األوكـ

األمــن  مجلس  فرضها  عقوبات  زيلينسكي  فولوديمير 
فيكتور  السابق  الرئيس  على  األوكــرانــي  والدفاع  القومي 
أزاروف  ميكوال  الــســابــق  الــــوزراء  ورئــيــس  يانوكوفيتش 
ناتاليا  بينهم  كــان  املستوى،  رفيعي  آخرين  ومسؤولن 

بوكلونسكايا.
الــتــنــاقــضــات الــكــثــيــرة فــي أفــكــارهــا وتصريحاتها  ورغـــم 
ــذه الـــســـنـــوات، فــإن  ــوال هـ ــــذي أثـــارتـــه طــ والـــجـــدل الــكــبــيــر ال
عامها  دخلت  التي  للسيدة  القصيرة  السياسية  الحياة 
الــحــادي واألربــعــن في 18 مــارس/ آذار من العام الحالي 
الــذي شهد  الــذي يتزامن مع الذكرى السابعة لضم القرم 
بداية انطالقها، ربما علمتها أيضًا بعض األساليب املتبعة 
للبقاء في وظيفة حكومية وازنة. فحسب كثير من اآلراء، 
بعد  جــاء  االنــتــخــابــات  مــن  بوكولونسكايا  انسحاب  فــإن 
مناورات أفرزت صفقة رتبت فيها أوضاعها بعد تأكدها 

من أن مستقبلها السياسي انتهى.

عقاب مخالفة العراب

MEDIA
منوعات

نزّل 
القاطع

عّمان ـ العربي الجديد

أعادت األحداث األخيرة التي شهدتها األراضي 
ــدوان  ــ ــر عـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــشـــهـــر املــــاضــــي، إثـ
ــــزة إلـــى  ــتــــالل عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غـ االحــ
الكثير من  املــحــتــل، مطالبات  والــداخــل  الــقــدس 
األردنــيــن بــوقــف اســتــيــراد الــغــاز مــن االحــتــالل 
اإلسرائيلي، باعتباره خطوة تضامنية للوقوف 

وأطلق  املحتلة.  األراضــي  في  الفلسطينين  مع 
ــون حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة تــدعــو  ـــيــ نـــاشـــطـــون أردنـ
املــواطــنــن إلـــى قــطــع الــكــهــربــاء عــن املـــنـــازل من 
ــــى الــســاعــة 11 مـــن مــســاء يــوم  الــســاعــة 10 إل
لترفع  »#نزل_القاطع  شعار  تحت  السبت،  غد 
ــا التــفــاقــيــة الــغــاز املــوقــعــة مع 

ً
كــرامــتــك«، رفــض

االحــتــالل اإلســرائــيــلــي.  ووفـــق بــيــانــات سابقة 
الغاز  اتفاقّية  فــإّن  العدو احتالل«،  لحملة »غــاز 

الــكــهــربــاء  ــة  ــام 2016 شـــركـ ــ ـــعـــتـــهـــا عـ
ّ
ــتـــي وق الـ

األردنــّيــة،  للحكومة  بالكامل  اململوكة  الوطنّية 
تــمــّد إســرائــيــل بــــ10 مــلــيــارات دوالر مــن أمــوال 
ــــن، عــلــى مـــــدار 15  ــيـ ــ ــي الـــضـــرائـــب األردنـ ــعـ دافـ
إلــى تسليح  ببعضها  املــطــاف  عــاًمــا، سينتهي 
الجيش اإلسرائيلي وتطوير قدراته العسكرّية، 
 

ً
فضال الفلسطينين،  ضــد  يستخدمها  والــتــي 

عـــن تــمــويــل أشـــكـــال االضــطــهــاد واالســتــعــمــار 

تــقــاطــع«  واالســتــيــطــان. ودعــــت حــركــة »األردن 
شكل  الــقــاطــع«  ــزال  »إنــ أّن   

ً
معتبرة للمشاركة، 

أشــكــال االحتجاجات تقوم مــن خالله كل  مــن 
الــذي أجبر  شــرائــح املجتمع والشعب األردنـــي، 
موقفها  بإيصال  داره،  عقر  فــي  التطبيع  على 
ــغــاز وهــــذا الــتــطــبــيــع. ووصــفــت  الـــرافـــض لــهــذا ال
الحركة، في بيان لها، اتفاقية استيراد الغاز من 

»أكبر اتفاقية تطبيعية«. إسرائيل بـ

)TASS/رفضت القيود على اإلنترنت وقالت إنها تريد مجتمعًا ديمقراطيًا )أنطون نوفوديريزخين
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أجـــرى الــنــظــام الــســوري، بــدعــم من 
حــلــفــائــه فـــي روســـيـــا وإيــــــــران، في 
انــتــخــابــاٍت  مــايــو 2021،  ــار/  أيــ  26
رئــاســيــًة، ش     ارك فيها إلــى جــانــب رئيسه 
بشار األســد، مرشحان اثنان مغموران يمكن 
ــن، هــمــا مــحــمــود مرعي  وصــفــهــمــا بــالــصــوريَّ
ــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 27  ــلــــوم. وفـ ــلـــه ســ ــد الـ ــبـ وعـ
أيـــار/ مــايــو، أعــلــن رئــيــس »مجلس الشعب«، 
حــمــودة صــبــاغ، عــن فــوز األســد بــواليــة رابعة 
في االنتخابات الرئاسية للجمهورية العربية 
بينما  األصـــوات،  السورية بنسبة %95.2 من 
حصل مرعي على أكثر من %3 بقليل، وسلوم 
النتائج بدت  أن  الــرغــم مــن  على %1.5. وعلى 
كأنها ُمعّدة قبل االقتراع، فإن النظام تعامل مع 
هذه االنتخابات ونتائجها باعتبارها »إعالن 
نصر« بعد حرب استمّرت نحو عشر سنوات، 
انتفضوا على  الذين  السورين  خاضها ضد 
حكمه. وقد حرص األسد على اإلدالء بصوته 
فـــي مــديــنــة دومــــا الــتــي تــحــمــل رمـــزيـــة كــبــيــرة 
الــثــورة الــســوريــة، حيث حاصرها النظام  فــي 
طوال الفترة 2012 - 2018، وقصفها بالسالح 
قــبــل أن  فــي آب/ أغــســطــس 2013،  الــكــيــمــاوي 
ــرانـــي عــــام 2018،  يــدخــلــهــا بــدعــم روســــي - إيـ
ويــجــبــر أعــــــداًدا كــبــيــرة مـــن أهــلــهــا الــرافــضــن 
إلـــى مناطق  الـــخـــروج  الـــرضـــوخ لحكمه عــلــى 

املعارضة في الشمال السوري.

كعملية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
إجرائية

ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى إجــــــــــراء االنــ أصـــــــــّر الــــنــــظــــام عــ
الــرئــاســيــة ضــمــن مـــواعـــيـــدهـــا، أي خــــالل 60 
القائم،  - 90 يــوًمــا مــن انتهاء واليــة الرئيس 
كما تنص على ذلــك الفقرة األولــى من املــادة 
85 مــن دســتــور عــام 2012، وذلــك على الرغم 
مــن االنــتــقــادات الــشــديــدة الــتــي تــعــّرضــت لها 
هـــذه االنــتــخــابــات مــن قـــوى دولــيــة مختلفة، 
بــاعــتــبــار أنــهــا يــجــب أن تــأتــي تــتــويــًجــا لحل 
الكفيلة بإجرائها  سياسي، وضمن الظروف 
فــــي بــيــئــة حــــــّرة ونــــزيــــهــــة، وبـــحـــيـــث يـــشـــارك 
يــمــلــكــون حق  الــذيــن  الــســوريــن  فيها جميع 
االقــتــراع، داخــل ســوريــة وخــارجــهــا. فــي حن 
ــــرت تـــحـــت ســيــطــرة  ــتـــخـــابـــات جـ ــــذه االنـ أن هـ
املناقضة ألّي حرية  األمــنــيــة  الــنــظــام  أجــهــزة 
بت أكثر من نصف  ونزاهة، حتى شكلية، وغيَّ
الشعب السوري قسرًيا بسبب ظروف الحرب 
والـــنـــزوح والــتــهــجــيــر، حــيــث اشــتــرط النظام 
السورين  مــن حــق  التصويت فقط  أن يكون 
أوراًقــا  يملكون  ممن  الخارج  في  املوجودين 
ثبوتية، وغادروا البالد بصورة شرعية، عبر 
أحد املنافذ الحدودية التي يسيطر عليها؛ أما 
النصف اآلخر املوجود في مناطق سيطرته 
فال يملك حرية التعبير عن إرادتـــه، وهــو ما 
الناس على  كان واضًحا في عمليات إجبار 
االقتراع وتفتيش األصابع للتحقق من عدم 
مقاطعتهم االنتخابات والتحقيق مع من لم 

ينتخب أو يعّبر عن ابتهاجه باملناسبة.
التي  السياسي جميًعا  الحل  مــبــادرات  كانت 
تعاملت مع األزمة السورية، بما فيها املبادرة 
العربية األولى في 10 أيلول/ سبتمبر 2011، 
واملـــــبـــــادرة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي 22 كـــانـــون 
في  عنان  كوفي  2012، وخطة  يناير  الثاني/ 
نيسان/ أبريل 2012، وبيان جنيف 1 في 30 
حــزيــران/ يونيو 2012، وأخــيــًرا قــرار مجلس 
األول/ ديسمبر  كــانــون  فــي  رقـــم 2254  األمـــن 
إجــراء  تربط  تفاصيلها،  اختالف  على   ،2015
انتقالية  وحكومة  سياسي  بحل  االنتخابات 
أو حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيمها. 
وحتى املسار الدستوري الذي أنشأته روسيا 
في  ومؤتمر سوتشي  أستانا  بموجب مسار 
منه  ُيفهم  كــان   ،2018 يناير  الــثــانــي/  كــانــون 
ــفـــاق على  أن االنــتــخــابــات ســُتــجــرى بــعــد االتـ
مسودة الدستور عبر اللجنة الدستورية التي 
الراعية ملسار أستانا )روسيا  الــدول  توافقت 
وتركيا وإيــران( على تشكيلها، إال أن روسيا 
فاجأت الجميع بفصلها بن املسارين )إجراء 
االنتخابات واالتفاق على مسودة الدستور(، 
وهـــو مــا عــّبــر عــنــه صــراحــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــه  ــارتـ ــــالل زيـ ــــي، ســـيـــرغـــي الفــــــــروف، خـ ــــروسـ الـ
إلــى دمــشــق فــي أيــلــول/ سبتمبر 2020، وهو 
تحّدث  عندما  له  موقًفا سابًقا  يناقض  كــالم 
ــزيــــران/ يــونــيــو 2018 عـــن ضـــــرورة أن  فـــي حــ
يحدد الشعب السوري مستقبل بــالده، »عبر 
أساس  على  ونزيهة،  حــرة  جديدة  انتخابات 

دستور جديد للبالد«.
ــفــــاوضــــات  كــــــان واضـــــًحـــــا خــــــالل جـــــــوالت املــ
الخمس التي عقدتها اللجنة الدستورية في 
الفترة بن االتفاق على تشكيلها في أيلول/ 
سبتمبر 2019 وربيع 2021، أن استراتيجية 
الــنــظــام هـــي كــســب الـــوقـــت، ولــلــدقــة إضــاعــة 
الوقت، وصواًل إلى موعد إجراء االنتخابات 
التي أراد عبرها اإلعالن عن رفضه ألي حل، 
أو حــتــى تــســويــة، والــقــضــاء عــلــى أي فرصة 

للوصول إلى حل سياسي مع املعارضة.

قصة األرقام
النظام  يــولــي  السلطوية،  األنظمة  كــل  مثل 
الــــســــوري أهــمــيــة كـــبـــرى لــــأرقــــام املــرتــبــطــة 

بنسب  متعلقة  أكانت  ســواء  باالنتخابات، 
املــشــاركــة أم الــتــأيــيــد، ويــعــتــبــرهــا مــقــيــاًســا 
لشرعيته التي قد يخدشها انخفاض نسب 
التأييد أو املشاركة فيها. ومنذ االنتخابات 
الرئاسية األولى )االستفتاء( التي فاز فيها 
حافظ األســد بـــ %99.2 عــام 1971، مــا زالــت 
نــســب الــتــأيــيــد الــعــالــيــة تــمــّثــل الــقــاعــدة في 
الـــجـــوالت االنــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الــثــمــانــي 
 فــي أّي مرة 

ّ
الــتــي جـــاءت بعدها، إذ لــم تــقــل

عن %95، ووصلت في أربٍع منها إلى 99.9% 
فاز  الــتــي   ،2014 عــام  انــتــخــابــات  باستثناء 
فيها بشار األسد بنسبة %88 من األصوات، 
وكانت أول انتخابات بموجب دستور عام 
ــــذي اضـــطـــر الـــنـــظـــام تـــحـــت ضــغــط  2012 الــ
الثورة التي اندلعت عام 2011 إلى وضعه، 
وإنـــهـــاء تــقــلــيــد االســـتـــفـــتـــاءات، حــيــث يــكــون 
الــرئــيــُس املــرشــَح األوحــــد، بــاعــتــبــاره األمــن 
العام لحزب البعث الذي كان بموجب املادة 
للدولة  القائد  »الــحــزب  8 من دستور 1973 
وأن  التعّددية،  بمبدأ  والقبول  واملجتمع«، 
الرئيس هو واحد من بن مرشحن آخرين 
الرئاسة، وإن صار  يتنافسون على كرسي 
ــار مــرشــحــن  ــيـ ــتـ الــتــقــلــيــد يــعــتــمــد عـــلـــى اخـ
مغمورين، في محاكاة للنموذجن، املصري 
والــتــونــســي، قــبــل ثــــورات 2011، فــي خطوة 
التظاهر بتحقيق  شكلية إجرائية غرضها 
شــــرط الـــتـــعـــدديـــة، واّدعـــــــاء أن االنــتــخــابــات 
شرعية، من دون تهديد فرص الرئيس بفوز 

ساحق.
مع ذلك، فقد جاءت األرقام املعلنة في نتائج 
االنتخابات خارج حدود املعقول، إذ أثارت 
نسب االقتراع واملشاركة التي أعلنها رئيس 
مجلس الشعب السوري جداًل واسًعا حول 
صــدقــيــتــهــا؛ فــاّدعــى أن نسبة املــشــاركــة في 
االنــتــخــابــات هـــي %78.64 مــمــن يــحــق لهم 
الداخل  في  السوري  الشعب  من  التصويت 
  14.239.140 عـــددهـــم  ــالـــغ  ــبـ والـ ــارج،  ــ ــخـ ــ والـ
نسمة، وقد عكست هذه األرقام رؤية النظام 
ــــذي أفـــرزتـــه  ــراف بـــالـــواقـــع الـ ــتــ ورفـــضـــه االعــ
األزمة وفق املحددات الثالثة الرئيسة )عدد 
املواليد، وعدد الوفيات، والهجرة واللجوء 
أنتجت قطيعة  التي  الحرب(  الناجمان عن 
ديموغرافية كاملة مع الوضع السابق على 

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. وتــقــدر أغلب 
اإلحصاءات أن عدد من تتجاوز أعمارهم 18 
عاًما ممن يحق لهم التصويت في مناطق 
سيطرة النظام ال يتجاوز 6 مالين نسمة. 
فـــي حـــن ُقـــــّدر عــــدد الـــنـــواحـــي الـــتـــي وزعـــت 
عــلــيــهــا صــنــاديــق االقــــتــــراع بــــ 270 نــاحــيــة، 
فــي 154 منها، وجــرت  االنــتــخــابــات  أقيمت 
ــنـــاديـــق فــــي 46  مــقــاطــعــتــهــا مــــع وجــــــود صـ
ناحية أبرزها في درعا والسويداء، أما الـ 70 
االنتخابات  نتائج  فتظهر  املتبقية  ناحية 
عدم وجود صناديق اقتراع فيها لعدم قدرة 
النظام على الوصول إليها ألنها تقع خارج 
سيطرته، ومــن ثم فقد جــرت فيها مقاطعة 
لالنتخابات، وأبــرز هذه املناطق هي إدلب 
والــحــســكــة والــرقــة وديـــر الــــزور وأجــــزاء من 
حلب والالذقية. وبذلك تزيف النتائج التي 
لعدد  التقريبية  األعــداد  النظام  أعلن عنها 
عليها  يسيطر  التي  املناطق  في  املقترعن 
مـــن إجــمــالــي املــســاحــة الــســوريــة وتـــزّورهـــا 

بمضاعفتها.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان واضـــًحـــا أن هــذه 
األرقـــام ســوف تكون أحــد أســبــاب التشكيك 
ــة فــــي نــــزاهــــة االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي  ــيـ ــافـ اإلضـ
بــلــغــت حـــد الــســخــريــة، كـــان الــنــظــام مهتًما 
أكثر بمكايدة خصومه وتحّديهم أنه ما زال 
قادًرا على فرض نفسه بالتزوير، على الرغم 
من كل الفظائع التي ارتكبها في حق شعبه. 
والواقع أن النظام أراد من هذه االنتخابات، 
ا بحمالت املرشحن وانتهاء بالنتائج،  بدًء
ــد الــــحــــشــــود فــي  ــاهـ ومــــــا بــيــنــهــمــا مــــن مـــشـ
ــوارع الــتــي تــهــتــف لــأســد  ــشــ الـــســـاحـــات والــ
وتبايعه »على السير خلفه«، إرسال رسالٍة 
إلـــى املــجــتــمــع الـــســـوري واملــجــتــمــع الــدولــي، 
ُتعلن نهاية مرحلة الثورة السورية، وإعالن 
كانت  ولــو  بالقوة،  الفرض  انتصاره بحكم 
قوة دولة أجنبية، وبدء عملية تأهيله على 
ــة، وهــــو ما  ــيـ الــســاحــتــن اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــــوزه« قــائــاًل  عــّبــر عــنــه األســــد فــي خــطــاب »فـ
»الرسالة لأعداء وصلت، واملهمة الوطنية 

ُأنجزت«.

تداعيات على الحل السياسي
جـــاءت هـــذه االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة لتمثل 
ضـــربـــًة قــاضــيــة لــلــجــهــود الــســيــاســيــة لحل 
األزمــة، والتي تركزت في السنوات األخيرة 
في محاوالت مبعوث األمم املتحدة الخاص 
ــيــــدرســــون، تــحــقــيــق  ــة، غـــيـــرد بــ ــ ــــوريـ إلـــــى سـ
ــــالل املـــســـار  ــرق فــــي جــــــدار األزمـــــــة مــــن خـ ــ خـ
الــدســتــوري، الـــذي فــرضــه الـــروس باالتفاق 
مــع األتــــراك واإليــرانــيــن فــي مــســار أستانا 
إذ  2018؛  عــام  مؤتمر سوتشي  ومخرجات 
بشار  مــّددت حكم  التي  االنتخابات  تجعل 
األســد سبع سنوات جديدة أيَّ مسعى في 
ــذا االتــــجــــاه عــبــثــًيــا، كــمــا ُتــضــعــف فــرص  هــ
تطبيق القرار 2254 الذي ينص على إنشاء 
هيئة حكم انتقالي تضع دستوًرا يتم على 
أساسه إجراء انتخابات يشارك فيها جميع 
السورين داخل سورية وخارجها، وتكون 
ــريـــق حــل  بــمــنــزلــة املـــحـــطـــة األخــــيــــرة فــــي طـ
األزمـــة. وفــي هــذا الــصــدد، اعتبر بيدرسون 
ا من مسار  أن هذه االنتخابات ليست جــزًء

الحل السياسي في سورية.
لــقــد ســعــى الــنــظــام مــن خـــالل »انــتــخــابــاتــه« 

إلى إرسال رسائل عدة، أهمها: اإليحاء إلى 
األزمــة  انتصر، وأن  بأنه  أنــصــاره وحلفائه 
هي  الـــقـــادمـــة  املـــرحـــلـــة  وأن  وراءه،  ــارت  ــ صـ
مرحلة إعادة التأهيل والعودة إلى الساحة 
الدولية، واإليحاء لخصومه بأنهم خسروا 
وبــــات عليهم أن يــتــعــامــلــوا مــعــه عــلــى هــذا 
فشلت؛  إطاحته  محاوالتهم  وأن  األســـاس، 
بــهــذا املــعــنــى تــهــدف هـــذه االنــتــخــابــات إلــى 
تعميم حالة من اإلحباط واليأس بن أفراد 
املجتمع السوري املعارض، بما يــؤدي إلى 
استسالمهم وتسليمهم ببقاء نظام الحكم، 
أي  على  الحصول  ينتظروا  أاّل  عليهم  وأن 
تنازل، مهما كان صغيًرا، بل على العكس، 
االنتخابات باعتبارها تفويًضا  قرأ األسد 
ــد الـــســـوريـــن  ــ ــــه الســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــتـــه ضـ لـ
الذين ثاروا عليه، وقد بدا ذلك واضًحا في 
»خــطــاب الــفــوز«، إذ قــّســم الشعب الــســوري 
قــال، »أسمى  األول، كما  إلــى قسمن، يمثل 
الـــتـــي ال تتغير  تــلــك  ــة«؛  ــيـ ــنـ مــعــانــي »الـــوطـ
ــواء بــالــســالح أو  بــوصــلــتــهــا عـــن الــنــظــام ســ
باالقتراع، واصًفا جمهور مؤيديه »بالثوار 
)الــحــقــيــقــيــن(« ، فــي حــن وصـــف خصومه 

بالخيانة، وتوّعدهم بالشّدة واملالحقة.  

خاتمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن األجـــــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي 
بــّثــهــا الـــنـــظـــام خــــالل الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
ــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى رفــــــــض جــــــــزء كــــبــــيــــر مــن  لـ
ــِن عــــدٍد من  ــْعـ الـــســـوريـــن لــالنــتــخــابــات، وطـ
ــم املــتــحــدة  الــــدول بــشــرعــيــتــهــا، ورفــــض األمــ
اعتبارها خطوًة في اتجاه الحل السياسي، 
ومحاولة رفع معنويات مؤيديه بأن العالم 
ســـوف يــضــطــر بــعــد هـــذه االنــتــخــابــات إلــى 
والتخفيف،  عليه  واالنــفــتــاح  معه  التعامل 
ــأة الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة  مـــن ثـــم، مـــن وطــ
التي فعلت فعلها في مناطقه، فإن كل ذلك 
ــة الــســوريــة  ــ لـــن يــغــّيــر مـــن حــقــيــقــة أن األزمــ
بما  االحتماالت،  ستبقى مفتوحة على كل 
فيها احتمال تجّدد الصراع، وأن النظام لن 
يستطيع تحت أي ظـــرف، مــا خــال الــدخــول 
فــي تــســويــة ســيــاســيــة، اســتــعــادة السيطرة 
ــبـــالد في  عــلــى األجــــــزاء الـــتـــي فــقــدهــا مـــن الـ
الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي 
والجنوب الشرقي، والتي تمثل بمجموعها 
أكثر من ثلث مساحة البالد، وتضم الجزء 
ــا الــطــبــيــعــيــة، وأنـــــه لن  ــهـ األكـــبـــر مـــن ثـــرواتـ
يــتــمــّكــن أيـــًضـــا مـــن فــــرض قــبــضــتــه األمــنــيــة 
في  لسيطرته  الخاضعة  املناطق  في  حتى 
ظـــل تـــدهـــور األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة فيها 
وتفاقم األزمــات املعيشية وارتفاع معدالت 
الــفــقــر والـــجـــهـــل والـــجـــريـــمـــة. بـــهـــذا املــعــنــى، 
ستكون »االنتخابات« مجّرد محطة عابرة 
في سياق أزمة مستمرة لن تنتهي إال بحل 
ــــي مـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة بــن  ســـيـــاســـي، وهـ
والدولين  اإلقليمين  والفاعلن  السورين 
ــتـــي  ــي األزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة الـ ــ ــيــــســــن فــ ــرئــ  الــ
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــا عـ ــيـــدهـ يــنــبــغــي إعــــــــادة تـــوكـ
الدولية، باعتبارها قضية سياسية وطنية 
لــهــا، وليست  إيــجــاد حــل ســيــاســي  ينبغي 
أو قضية  إنــســانــيــة،  إغــاثــة  مــجــرد عمليات 
الجئن أو قضية مكافحة إرهــاب يفرضها 
على املجتمع الدولي وجود تنظيم إرهابي 

مثل »داعش«.

قراءة في نتائجها وتداعياتها على الحل السياسي

االنتخابات الرئاسية السورية

جرت االنتخابات تحت 
سيطرة أجهزة النظام 
األمنية المناقضة ألّي 

حرية ونزاهة

سعى النظام من خالل 
»انتخاباته« إلى إرسال 

رسائل عدة، أهمها 
اإليحاء إلى أنصاره 

وحلفائه بأنه انتصر، 
وأن األزمة صارت وراءه 

األزمة السورية ستبقى 
مفتوحة على كل 

االحتماالت، بما فيها 
احتمال تجّدد الصراع

أصرّ النظام الســوري على إجراء االنتخابات الرئاســية ضمن مواعيدها، أي خالل 60 - 90 يوًما من انتهاء والية الرئيس القائم، كما 
تنــص علــى ذلك الفقرة األولى من المادة 85 من دســتور عام 2012. لكن هل هذا يجعلها شــرعية ودســتورية؟ ماذا عن الحل 

السياسي؟ وهل تشكل هذه االنتخابات بوابة تطبيع العالقات معه وعودته إلى المجتمع الدولي؟

األسد  حافظ  فيها  فاز  التي  )االستفتاء(  األولى  الرئاسية  االنتخابات  منذ 
في  القاعدة  تمثل  العالية  التأييد  نسب  زالت  ما   ،1971 عام   %99.2 بـ 
التي جاءت بعدها، إذ لم تقل في  الثماني  الرئاسية  الجوالت االنتخابية 
أي مرة عن 95%، ووصلت في أربع منها إلى 99.9% باستثناء انتخابات 
انتخابات  أول  وكانت   ،%88 بنسبة  األسد  بشار  فيها  فاز  التي   ،2014 عام 
الثورة  ضغط  تحت  النظام  اضطر  الذي   2012 عام  دستور  بموجب 
)2011( إلى وضعه، وإنهاء تقليد االستفتاءات، حيث يكون الرئيس هو 

المرشح األوحد والوحيد.
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األزمــــة. وتــقــّدر كــل الــتــقــاريــر واإلحـــصـــاءات 
الذين  السورين  عــدد  أن  واملحلية  الدولية 
يــقــيــمــون فـــي ســـوريـــة فـــي مــنــاطــق الــنــظــام 
قــوات سوريا  ومناطق سيطرة  واملعارضة 
الديمقراطية )قسد( ال يتجاوز 16.5 مليون 
ــلـــي: 3 مـــاليـــن فــي  نـــســـمـــة، مــــوزعــــن كـــمـــا يـ
مــنــاطــق »قـــســـد«، ونــحــو أربـــعـــة مــاليــن في 
مناطق املعارضة، وأكثر من 9 مالين بقليل 

Friday 4 June 2021
الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

سورية تحمل ورقة اقتراع عليها صور المرشحين الثالث في مركز اقتراع في دمشق في 2021/5/26 )فرانس برس(



الوطنية،  بــاألغــنــيــة  إمـــا  مــحــصــورًا  املحلية 
أو بــالــفــولــكــلــور. وكــــل مـــا عــــدا ذلــــك، اعــتــبــر 
، وهامشيًا في ظل االنهماك بقضايا 

ً
دخيال

الالجئن واحتالل األرض واملجازر.
ــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه حــتــى  اســـتـــمـــّر الــــحــــال عـ
ثم  النكسة  سبقت  الــتــي  القليلة  الــســنــوات 
الهزيمة، حن باتت فلسطن ثيمة رئيسية 
في األغينة العربية )فيروز، أم كلثوم، عبد 
الحليم...(، لتنطلق بعدها منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــتـــحـــّول األغـــنـــيـــة املــحــلــيــة 
مجددًا إلــى رافعة للعمل املــقــاوم. من الغزل 
»البالد«، إلى أغاني  بالفدائين، إلى الشوق لـ

االحــتــالل،  وترهيب  الجماهير  استنهاض 
تنقلت األغنية الفلسطينية بشكل أساسي 
بن هذه الخطوط العريضة، مع ظهور عدد 
من الفرق الغنائية التي اختفى عن الساحة 
ــنـــوات الــتــي  الـــقـــســـم األكــــبــــر مـــنـــهـــا، فــــي الـــسـ
فرقة  مثل   ،1993 عــام  أوســلــو  اتفاقية  تلت 
بيسان...  وفــرقــة  األرض،  وفــرقــة  العاشقن، 
ــقــت هــذه األعــمــال الــســرديــة الفلسطينية 

ّ
وث

بــواقــعــهــا وآالمـــهـــا، وتــقــّدمــت بشكل واضــح 
ــرت نسبيًا في 

ّ
تــأخ التي  الفنون  باقي  على 
توثيق املعاناة الفلسطينية. 

عــادت  حيث   ،2021 أبريل/نيسان  إلــى  نقفز 

ليال حداد

بـــســـمـــاره الـــــواضـــــح، وحــاجــبــيــه 
املعقودين، وجسده الذي يتحّرك 
ــراب  ــ بــــســــالســــة، يــــــــرّدد مـــغـــنـــي الــ
الفلسطيني ضبور »إهدااا... ما هو كل شي 
باين باملحنة«. أغنية »إن أن«، التي تواصل 
)أكثر  يوتيوب  موقع  على  النجاح  تحقيق 
مـــن ثــمــانــيــة مــاليــن مــشــاهــدة خـــالل شــهــر، 
وآالف امليمز على مواقع التواصل(، ترّسخ 
وتوضح مالمح مرحلة جديدة من األغنية 
الفلسطينية، متماهية ومترافقة مع تغيير 

في املشهد املوسيقي العربي.
الفلسطينية،  األغنية  في  التغيير  هذا  لكن 
يكتسب أهمية أكبر مما هي الحال في مصر 
أو األردن أو املغرب أو لبنان. إذ منذ النكبة، 
فنية  ترجمة  الفلسطينية،  األغنية  اعتبرت 
 
ً
عمال بصفته  السياسي،  للنضال  تتمة  أو 
ــًا. وضـــعـــت فـــي إطـــار  مــلــحــمــيــًا أو أســـطـــوريـ
األغنية  سياسي مقاوم، حتى بات تعريف 

تعود المغنية باسكال 
مشعالني بألبوم جديد 

يضم ثماني أغنيات

ال يتلّوى ضبور وجعًا 
على الوطن وال يقّدم 

رواية المستضعفين

في كل مركبة نستمع 
إلى نمط من األغاني 
يتوافق مع سائقها

2223
منوعات

تطهير حي  اإلسرائيلي  االحتالل  محاوالت 
القدس املحتلة عرقيًا، في  الشيخ جــراح في 
خـــالل طـــرد ســّكــانــه األصــلــيــن، إلـــى واجــهــة 
اإلعـــــالم الــعــربــي والـــغـــربـــي. تـــزامـــن ذلــــك مع 
صدور أغنية »إن أن« لـ ضّبور )19 عامًا من 
مانيفستو  األغنية  الــقــدس(.  في  الطور  حي 
ســيــاســي واضــــح، بــرســائــل مــبــاشــرة، وبلغة 
ــة فــي  ــتــــداولــ مــتــمــاهــيــة تـــمـــامـــًا مــــع الـــلـــغـــة املــ
الــراب/الــتــراب  تمنح موسيقى  التي  الشارع 
هــويــتــه »الــبــذيــئــة« و»الــشــوارعــيــة«، بحسب 
ومعه  ضبور،  يكّرر  التقليدية.  التصنيفات 
الثاني من األغنية،  شب جديد، في النصف 

الــحــديــث عــن الــقــدس »مــرحــب فيك فــي أوالد 
القدس/بندبر حالنا نحل اللغز/رنات على 
وكله  وياما  وكله بخش/ولك شوفنا  نفحة 
بــصــف/وال مــرة نــخــاف وال مــرة ونـــص«، ثم 
اك، 

ّ
املقاومة في غزة »أنا زي النووي سالح فت

أنــفــاق، ترجع بشوال  فــي بغزة رجــال تحفر 
الفلسطينية  األطــــــراف  ــّم  ثــ أشــــــالء«،  ومـــــالن 
املتماهية مع االحتالل »بوم بخ وطني باعوا 

ميزانه/ وكيف بس عر*** نص والده«.
واضح ضبور في رسائله، ال يلتوي وجعًا 
يــقــّدم روايـــة املستضعفن،  الــوطــن، ال  على 
ــوّي ويــظــهــر ذلــــك. أغــنــيــة لــلــمــواجــهــة،  هـــو قــ

القوة. ما  املتخاذلن، والستعراض  لتعرية 
بن األغنية والعدوان اإلسرائيلي على غزة، 
كــانــت الــتــظــاهــرات فــي الــقــدس وبــاقــي املــدن 
الفلسطينية، وكانت الهتافات الواضحة من 
باحات املسجد األقصى: »يا غزة يال منشان 
الله«. هي العالقة، إذن، بن مخلتف مناطق 
، العالقة نفسها التي 

ّ
الوطن، املقّسم واملحتل

يتحّدث عنها ضبور في أغنيته. 
ال يــســتــعــطــف الــــشــــاب املـــقـــدســـي أحــــــــدًا، ال 
الــجــمــهــور الــغــربــي، وال الــجــمــهــور الــعــربــي. 
يقّدم الفلسطيني بصفته صاحب أرض وإن 
كــانــت محتلة، وإن مــرت سبعة عــقــود على 
طوباوية،  بصفة  ال  املقاومة  يــقــّدم  سلبها. 
الفلسطيني  يقّدم  وال  واقعية،  بعبارات  بل 
، وال يــقــّدم 

ً
هــًا وكـــامـــال

ّ
بصفته إنــســانــًا مــنــز

ومجردة،  مبهمة  قضية  بصفتها  فلسطن 
ــا بــيــنــهــم »الــــجــــدعــــان  ــهـ ــلـ فــلــســطــن هــــي أهـ
ــاد«، و»مــن باع  والــســبــاع«، وبينهم »األوغــ

واختفى«.
كــمــا قلنا أعــــاله، فـــإن أغــنــيــة ضــبــور جــاءت 
لتتّوج مسارًا بطيئًا لكنه ثابت في التغيير 
فـــي املــشــهــد الــغــنــائــي الــفــلــســطــيــنــي. تــطــّور 
»املــقــاومــة«  تقليديتها  مــن  األغــنــيــة  أخــــرج 
ومــــن أنــاشــيــدهــا الــديــنــيــة )الحــــقــــًا(. املــســار 
ــــي حـــركـــة  ــانـ ــ ـــًا أغـ نـــفـــســـه الــــــــذي شـــمـــل أيــــضـ
ــذ أشــكــااًل 

ّ
حــمــاس نفسها، الــتــي بـــدأت تــتــخ

الوطني/الديني  النشيد  مختلفة عن شكل 
الــتــقــلــيــدي. وهــــو مـــا شــهــدنــاه عــلــى سبيل 
املثال في املهرجان الذي أقامته الحركة في 
خان يونس قبل أيام، حن قام أحد املقاتلن 
في الحركة بتقديم املهرجان، وترديد بعض 
ــانــــي الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــركـــة، وبــمــواجــهــة  األغــ
االحتالل بإيقاعات وكلمات أكثر جرأة وأقل 

تقليدية.
ــا بـــن ضـــبـــور وأنـــاشـــيـــد حـــركـــة حــمــاس  ومــ
ــــرق ومـــغـــنـــون وضــــعــــوا أســـس  الــــجــــديــــدة، فـ
الــتــغــيــيــر فــــي هـــــذا املـــشـــهـــد فــــي الـــســـنـــوات 
ــيـــع الـــعـــربـــي، مــثــل  األولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت الـــربـ
»الــســبــعــة و أربــــعــــن«، الـــتـــي تملك  فـــرقـــة الـــ
حاليًا جماهيرية واسعة )فرقة فلسطينية 
ــراب شــب جديد  ــيـــة(، وطــبــعــًا مغنيا الــ أردنـ
وبنت حــالل، وقبلهما فرقة »دام«، ثّم فرقة 
»ولــــعــــت« وأغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة »عـــكـــا على 
ــام«، وغــيــرهــا من  راســــــي«، و»اإلنــــــس والــــجــ
حاولوا،  الذين  األفـــراد  واملوسيقين  الفرق 
ـــق 

ّ
ــًا، وبــــمــــشــــاريــــع بـــعـــضـــهـــا مـــوف ــيــ تــــدريــــجــ

املوسيقى  إخــراج  فنيًا،  وبعضها متواضع 
الفلسطينية من قالبها التقليدي.

مـــا ســبــق لــيــس مـــحـــاولـــة لــتــحــلــيــل املــشــهــد 
صورة  لتقديم  وال  الفلسطيني،  املوسيقي 
الفنية  الساحة  على  التحوالت  عــن  شاملة 
داخــــــل فــلــســطــن، بــــل إضـــــــاءة عـــلـــى تـــطـــّور 
ــراه الــبــعــض غير  ــ املــوســيــقــى بــاتــجــاه قـــد يـ
قواعده  التقّدم ويوّسع  يكمل  لكنه  محّبب، 

داخل فلسطن وخارجها.

سالم أبو ناصر

ــر،  ــذوق بـــن نــمــط مــوســيــقــي وآخــ ــ ــتـــالف الــ اخـ
ليس أمًرا معيارًيا لكشف اآللية الفكرية لدى 
الــجــمــهــور، إذا مــا تــنــاولــنــا ظــاهــرة موسيقى 
واملناقشة.  للتحليل  خــاصــة  كحالة  الــعــربــات 
ــتــــذوق تــبــقــى لــهــا ســـمـــات خــاصــة  فــعــمــلــيــة الــ
مــحــددة،  وبيئية  اجتماعية  لــعــوامــل  تخضع 

تؤطر نوع االستهالك وشكله فسيولوجًيا.
لطاملا كــان االســتــمــاع إلــى أغنية داخـــل عربة 
لــه نكهة شخصية خاصة لدى  أو ســيــارة مــا 
مــكــان غير مشترطة  فــي  تــبــدو  املستمع. وقــد 
بحالته النفسية، بقدر ما تالئم عوامل التربية 

السمعية والذوقية لديه.
لو أخذنا، على سبيل املثال، حافلة مخصصة 
فــي طــريــق فرعي  العربة  الــركــاب. تسير  لنقل 
داخل أحد األحياء الشعبية، يوجد في داخلها 
فيها  فـــرد  وكـــل  مــن جنسيات مختلفة،  أفــــراد 

يختلف عن اآلخر بالعمر والجنس والطبقة.
ــراديـــو عــلــى أغنية  يــضــبــط الــســائــق مــؤشــر الـ
ــنــــدهــــا. هـــنـــا،  ــوقـــف عــ ــتـ ــه فـ ــوتـ ــهـ ــتـ شـــعـــبـــيـــة اسـ
كل  لــدى  االستجابة  مــؤشــرات  لدينا  ستطفو 
من السائق وباقي ركاب الحافلة. السائق في 
حــالــة اســتــمــتــاع وانــســجــام هــو وثــالثــة عــّمــال 
بــســطــاء يــجــلــســون فـــي املـــقـــدمـــة. الــطــبــيــب في 
حالة انزعاج واملرأة الحامل منهكة وستخرج 
من الحافلة من فورها، بينما الشاب املراهق 
أجنبية  ألغنية  يستمع  البعيدة  الــزاويــة  فــي 
من نمط الهارد روك عبر سماعات األذن. هذه 
العاطفية  الدائرة  لنا  ترسم  القليلة،  النماذج 
والسلوكية لدى الفرد. وبناًء عليها، نستلهم 
شكل عمليات التواصل والتفاعل بن األفراد، 
البلورة  طبيعة  نحو  بالذهاب  لنا  يسمح  ما 

االجتماعية – الثقافية للشخصيات.
سنفترض أن الطبيب يقود سيارته الخاصة، 
وبرفقته بعض الزمالء في املهنة. التصورات 
األولــى املنطقية للموسيقى التي سيختارها 
الــطــبــيــب قـــد تــنــحــصــر بـــن أعـــمـــال كالسيكية 
شرقية ربما، أو غربية. وهذا افتراض يعتمد 
ــان فــي الــخــمــســن أو  عــلــى ســن الــطــبــيــب إذا كـ
ــا إذا كـــان فــي األربــعــن  الــســتــن مــن عــمــره. أمـ
ومــا دون، فقد يتجه موضوع االهتمام نحو 
املــوســيــقــى الــــدارجــــة ويــحــتــمــل الــكــالســيــكــيــة 
ـــا. وفــــي جــمــيــع الــــحــــاالت، يــبــقــى املــعــيــار 

ً
أيـــض

ــا بــالــظــروف والــعــوامــل كما 
ً
االنتقائي مــرهــون

ــانـــت تــــرافــــق الــطــبــيــب  ـــا. فـــلـــو كـ
ً
أشــــرنــــا ســـابـــق

زوجته وطفاله الصغيران، فسنقع حتًما في 
األب  سيختاره  عــّمــا  مختلفن  وذوق  ترتيب 

من موسيقى أثناء القيادة. 
ــة الــــســــابــــقــــة الـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ســـنـــضـــيـــف عــــلــــى األمـ

بن مصر ولبنان، ومن املقرر أن يضم أغنية 
شــعــبــيــة بــعــنــوان »الـــشـــر ســيــطــر«، مـــن ألــحــان 
أحــــمــــد شـــعـــبـــان، وكـــلـــمـــات رمــــضــــان مــحــمــد، 
وســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا مـــنـــفـــردة خـــــالل األســـابـــيـــع 
ــدور األلـــبـــوم. وأتـــمـــت املغنية  املــقــبــلــة، مـــع صــ
دويتو  أغنية  تسجيل  ديـــاب،  مايا  اللبنانية 
الليثي، بعنوان »حطالي  املطرب محمود  مع 
روج«، من كلمات مالك عادل وألحان محمود 
الليثي، توزيع إسالم شيبسي، وجار تصوير 

الكليب حاليًا في بيروت.
وتستعد شيرين عبد الوهاب إلصــدار أغنية 
منفردة جديدة، تحمل اسم »أشــواقــي«، وهي 
مــــن كـــلـــمـــات أحـــمـــد عـــيـــســـى، وألــــحــــان مـــديـــن، 
وتوزيع أحمد عبد السالم، ومن املقرر طرحها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

مكثفًا،  غنائيًا  نشاطًا  األخــيــرة  ــام  األيـ تشهد 
سواء من خالل طرح أغان منفردة، أو ألبومات 
كاملة. في هذا السياق، نشرت املغنية املغربية، 
ســمــيــرة ســعــيــد، بـــرومـــو أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
»اتنن بليل«، من كلمات الشاعر تامر حسن، 
وألــحــان عزيز الشافعي، وتــوزيــع وســام عبد 
الغنائي  ألبومها  املنعم، وهي إحدى أغنيات 
الجديد، الذي صدرت منه حتى اآلن أغنيتان، 
خــــالل الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، هــمــا »بــحــب مــعــاك«، 

و»متاهة«.
ــي أغنية  ــــدرت املــصــريــة روبــ مـــن جــهــتــهــا، أصـ
جديدة بعنوان »قلبي بالستيك«، وذلــك بعد 
»حتة  أغنيتها  حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
تــانــيــة«، الــتــي صـــدرت منذ عــدة أســابــيــع. كما 
ــا لو  ــي مـــن تــصــويــر أغــنــيــتــهــا »أنــ انــتــهــت روبــ
ــذه األغــــانــــي ضــمــن أعــمــال  ــة«. تـــأتـــي هــ زعــــالنــ
ألــبــومــهــا الــجــديــد، الـــذي انــتــهــت مــن تسجيله 

بشكل كامل، لطرحه خالل الفترة املقبلة.
كذلك، أنجزت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، 
تــســجــيــل جــمــيــع أغـــانـــي ألــبــومــهــا الــجــديــد ما 

ا أخرى 
ً
تناولناها، بشكلها ومضمونها، أذواق

ملستمعن مختلفن. فهناك املهندس والشيخ 
ــالـــب  ــامــــي والـــطـ ــحــ ــداد واملــ ــ ــحــ ــ ــابــــط والــ والــــضــ
واملــــوظــــف إلـــــــخ... جــمــهــور مــتــنــوع ومــتــعــدد. 
تجتمع فــيــهــم ســمــات راديــكــالــيــة بــنــيــت على 
أســـس أيــديــولــوجــيــة خــاصــة، ســـواء سياسية 
كانت أو دينية أو حزبية أو نقابية أو غيرها.

ــي كـــتـــاب  ــ ــا ورد فـ ــ هــــــذه األســـــــــس، بـــحـــســـب مـ

واملــؤرخ  للفيلسوف  الجماهير«،  نفس  »علم 
الــفــرنــســي غــوســتــاف لـــوبـــون، تــشــكــل الــوحــدة 
الــنــفــســي.  الــجــمــهــور  الــتــي يمتلكها  الــذهــنــيــة 
إلى  غــالــًبــا،  العساكر،  نقل  عربة  فــي  فنستمع 
ــي حـــافـــلـــة طـــالب  ــ ــة. وفـ ــ ــوريـ ــ أغـــــــاٍن وطـــنـــيـــة وثـ
ا 

ً
املدرسة إلى أغــاٍن دارجــة أو شعبية، وأحيان

وطنية. بينما ناقلة موظفي الوزارة ربما تبث 
أغاني هادئة. غير أن عملية االختيار النمطي 
للشكل املوسيقي لدى تلك النماذج، ستتجرد 
مـــن ســمــتــهــا الــجــمــاعــيــة الــطــبــيــعــيــة، لــصــالــح 
تــم تحييد طبيعة  مــا  إذا  الــفــردانــي،  الـــتـــذوق 

الجمهور.
فلوبون يرى »أن كل فرد ينتمي إلى عدة أرواح 
بيئته  طائفته،  طبقته،  عــرقــه،  روح  جماعية: 
ــا، 

ً
االجــتــمــاعــيــة...«. وهـــذا مــا يشير إلــيــه، أيــض

إمــيــل دوركـــهـــايـــم، عــالــم االجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
الــشــهــيــر، بــقــولــه: »كـــل شــخــص يــتــبــع شبيهه 

ــه. والـــحـــشـــد الــكــبــيــر يـــجـــرف الــفــرد  املــــجــــاور لــ
مــعــه مثلما يــجــرف الــســيــل الــحــجــارة املــفــردة 
التي تعترض طريقه، مهما تكن الطبقة التي 
عاملة  أم  أمّية  ثقافته  تكن  وأًيــا  إليها،  ينتمي 

جًدا«.
ولعل هذا خير توصيف نطبقه على الشخص 
املرافق ملجموعة أصدقاء داخل سيارة تمضي 
فــي نــزهــة خــاصــة أو رحــلــة ترفيهية أو سفر، 
وتـــســـتـــمـــع إلـــــى أنــــمــــاط مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة 
تناط  ال  هنا،  املوسيقى،  فسطوة  وعشوائية. 
بالذوق الخاص لكل فرد في هذه السيارة، بل 
هي حالة نفسية جماعية خاصة، التأمت فيها 
مكونات طبقية وطائفية وعرقية بشكل غير 
تلقائي،  بشكل  إليها  الجميع  جــّرت  متمايز، 
مـــن دون أن تــخــضــع لــقــيــود واعـــتـــبـــارات غير 
الدماغية  الــهــرمــونــيــة والــوظــائــف  الــتــأثــيــرات 

لدى الجميع.

منتصف الشهر الجاري على طريقة الفيديو 
كليب. وصــدرت للمطرب محمد عبده، أحدث 
بعد  »مستعجلة«،  اســم  تحمل  التي  أغنياته 
فــتــرة مــن الــتــرويــج لــهــا، وهــي مــن كلمات فهد 
بن محمد، وألحان خالد عياد، توزيع يحيى 
املوجي. وانتهى هيثم نبيل من تسجيل أكثر 
من نصف ألبومه الجديد، حيث من املقرر أن 

يصدره خالل األيام القليلة املقبلة.
وقدمت اللبنانية نانسي عجرم، أولى أغنيات 
»حــبــك  بــعــنــوان   ،Nancy10 الــجــديــد ألــبــومــهــا 
بــيــقــوى«، وذلــــك عــبــر قــنــاتــهــا عــلــى يــوتــيــوب. 
األغنية مــن كلمات خــالــد تــاج الــديــن وألــحــان 

وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب.
وتستعد السورية بتول بني إلطالق أغنيتها 
ــــظ«. األغــنــيــة تم  الـــجـــديـــدة بــعــنــوان »لــعــبــة حـ
تــصــويــرهــا فـــي لــبــنــان تــحــت إدارة املــخــرجــة 
باسكال  اللبنانية  وتستعد  هيكل.  جيسيكا 
ــديــــدة بــالــلــهــجــة  مــشــعــالنــي لـــطـــرح أغـــنـــيـــة جــ
املصرية تحمل اسم »استنى« خالل األسابيع 
القليلة املقبلة، كما انتهت من تسجيل أغنيات 
ألــبــومــهــا الــجــديــد، املــقــرر طــرحــه عــلــى فــتــرات 

منفصلة، ويضم األلبوم 8 أغنيات.

أغان منفردة وألبومات كاملة

»مونترو للجاز«: 
كل صغير جميل

عربات تقودها األغاني على طريق متفرّع

إبراهيم علي

هل تحولت السَير الدرامية هدفًا للمنتجن العرب؟ سؤال ُيطرح 
مع تزايد الطلب على سيرة بعض الفنانن، خصوصًا الراحلن 
منهم، ومحاولة بعض شركات اإلنتاج تصوير مسلسل يروي 
لبنان، يعلن قريبًا عن تصوير قصة حياة  قصة حياتهم. في 
مــخــتــصــرة )ثــــالث حــلــقــات( لــلــفــنــان الـــســـوري جــــورج وســــوف، 
إقناع األخير من قبل شركة إنتاج عربية تعمل من  بعدما تم 
ُدبي، على تصوير ثالث حلقات لقصة حياته، من البدايات، عبر 
االستعانة بمجموعة من املمثلن الذين سيتواجهون مع بطل 
الحكاية، بعد أن قبل باملشروع، وسيشارك ضمنه في املراحل 
األخيرة، على أن تعرض املنصة التابعة للشركة املنتجة العمل، 

وفق خطة ترويجية خاصة تسبق العرض.
لم تثبت تجارب مسلسالت السيرة، خصوصًا تلك التي تطرح 
ولم  السابقة،  السنوات  خــالل  نجاحها  الــعــرب،  الفنانن  حياة 

يحقق مسلسل »العندليب«، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، 
لتوثيق سيرة حياته. وكذلك  يعتبر مرجعًا مهمًا  ولم  تقدّمًا، 
األمر بالنسبة ملسلسل »السندريال«، عن قصة املمثلة الراحلة 
ــذ عــلــى عــجــل، وخــرجــت بــعــده وثــائــق 

ّ
ــف

ُ
ســعــاد حــســنــي، الـــذي ن

جديدة، تظهر معلومات حول رحيلها في لندن، بشهر يونيو/
حـــزيـــران مــن عـــام 2001، واملــالبــســات الــغــامــضــة الــتــي أحــاطــت 

.
ً
بوفاتها؛ إذ هناك من يشير إلى أنها قضت مقتولة

بــاإلمــكــان الــقــول إن املخرجة املــصــريــة، إنــعــام محمد علي، هي 
الــوحــيــدة الــتــي نجحت فــي نــقــل صـــورة الــســيــدة أم كــلــثــوم من 
خـــالل مــســلــســل »كـــوكـــب الـــشـــرق«، الــــذي حــقــق نــســبــة مــشــاهــدة 
عالية، واعتبر مرجعًا مهمًا لحكايات. أكد بعض املعاصرين أن 
املسلسل أظهرها بطريقة وثائقية صادقة، فيما انتقد البعض 
اآلخــــر طــريــقــة عـــدم تــبــيــان الــوجــه اآلخــــر ألم كــلــثــوم، والــتــركــيــز 
فقط على الشق اإلنساني، الطوباوي، وكأنها »معصومة« عن 

الوقوع في الخطأ.

ليست رواية المستضعفين

ضبّور 
وشب 
جديد

السيَر وهوس اإلنتاج

فنون وكوكتيل
شاشات

رصد

قراءة

إضاءةمتابعة

أبــرز  مــن  الفرنسية وودكــيــد  والــفــنــانــة  مــان  بــون  راغـــن  البريطاني  املغني  سيكون 
املشاركن هذه السنة في »مهرجان مونترو ملوسيقى الجاز« الذي يقام من 2 إلى 17 
يوليو/ تموز املقبل، بحضور جمهور محدود وفي الهواء الطلق بمعظمه بسبب 

الجائحة، بحسب ما أعلن منظموه، أمس الثالثاء.
واملغنية  معلوف  إبــراهــيــم  اللبناني  الفرنسي  وامللحن  الــبــوق  عـــازف  يحيي  كــذلــك 
الذي  السويسري  املهرجان  في  باركس حفالت  أرلــو  البريطانية  األغنيات  وكاتبة 
لغَي العام الفائت 

ُ
يعتبر أحد أهم األحداث على الساحة املوسيقية العاملية، وكان قد أ

بسبب »كوفيد-19« للمرة األولى منذ انطالقه عام 1967.
ُحدَدت مواعيد الدورة الخامسة والخمسن هذه السنة لتتزامن مع التخفيف املتوقع 
إلجراءات احتواء الجائحة في سويسرا. وخضع برنامج املهرجان لالختصار تحت 
الشعار غير الرسمي »كل صغير جميل«، وُصِمم على نحو مرن قابل للتكيف مع 
تطورات الوضع الصحي. ومن املتوقع أن يحضر املهرجان نحو 20 ألف شخص، أي 
أقل بعشر مرات مما كان عليه حجم جمهوره عام 2019 عندما استقطب نحو 250 

ألف شخص، وفقًا للمنظمن.
املهرجان  الرئيسية لحفالت  املنصة  أن  املــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  املــهــرجــان،  أعلن 
ستقام على بحيرة جنيف، على بعد 25 مترًا من الشاطئ، أمام مدرج يتسع ملا يصل 
إلى 600 متفرج. وتقام أنشطة املهرجان على ثالثة مسارح أخرى في قاعات فندق 

»فيرمونت لو مونترو باالس« وحدائقه، اثنتان منها ستتاحان للجمهور مجانًا.
طَرح 

ُ
وسيكون في إمكان 1500 شخص حضور أنشطة املهرجان يوميًا، على أن ت

التذاكر للبيع اعتبارًا من 8 يونيو/ حزيران. والجديد اآلخر هو بث عدد من الحفالت 
املوسيقية عبر اإلنترنت »بهدف توسيع الجمهور«، بحسب املنظمن.

تجدر اإلشـــارة إلــى أن برنامج املــهــرجــان، رغــم تسميته، ال يقتصر على الــجــاز، إذ 
بادر إلى التنويع على مّر السنوات ليشمل مجموعة من األنواع املوسيقية، ومنها 

اإللكترونية والهيب هوب والبوب والسول.
)فرانس برس(

من  أكثر  على  وحصولها  أن«  »إن  أغنية  نجاح   يأتي 
8 ماليين مشاهدة في أقل من شهر، ليتّوج مسارًا من 

التغيير على الساحة الغنائية والموسيقية الفلسطينية

آدم الشرقاوي
بــعــد الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــه املــمــثــل 
املــــــــــصــــــــــري حـــــــــامـــــــــل الــــجــــنــــســــيــــة 
مــن  الــــشــــرقــــاوي،  آدم  األمـــيـــركـــيـــة، 
خالل مسلسل »لعبة نيوتن« الذي 
شارك في بطولته مع الفنانة منى 
زكـــــي وعــــــرض فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
ــاضـــــي، قـــــــررت وزيــــــــرة الـــهـــجـــرة  املـــ
املــصــريــة اخــتــيــاره ســفــيــرًا ملــبــادرة 

»اتكلم عربي«.
ــوتـــن« الــعــمــل  ــيـ مــســلــســل »لـــعـــبـــة نـ
مــصــر،  فـــي  الـــشـــرقـــاوي  آلدم  األول 
وقد سبق أن شارك كممثل مبتدئ 
في بعض األفــالم واملسلسالت في 
نيوتن«  »لعبة  أن  يذكر  هوليوود. 
مــــن بـــطـــولـــة مـــنـــى زكـــــــي، ومــحــمــد 
ــدوح، ومـــحـــمـــد فــــــــراج، وســيــد  ــ ــمـ ــ مـ

رجب.

اعتزال آمال ماهر

ــة، آمــــال  ــريــ ــنـــت املـــطـــربـــة املــــصــ ــلـ أعـ
وابتعادها  الغناء  اعتزالها  ماهر، 
تــمــامــا عــن الــوســط الــفــنــي، ويــأتــي 
ذلك عقب إعالنها فشل خطوبتها.

ــتــــب حــــســــاب رســــمــــي مــنــســوب  وكــ
ــتـــواصـــل  ــى آمــــــــال، فــــي مــــوقــــع الـ ــ إلــ
ــائـــال:  االجـــتـــمـــاعـــي »فـــيـــســـبـــوك« قـ
الــذي ساندني  العزيز  »جــمــهــوري 
ــــوات وكــــــان رفــيــق  ــنـ ــ ــنـــوات وسـ ــسـ لـ
الدائم نظًرا لظروف خاصة  دربــي 

بي وخارجة عن إرادتي«.
علن ابتعادي تماًما عن 

ُ
وأكملت »أ

الـــوســـط الــفــنــي والـــنـــشـــاط الــفــنــي، 
الخير  كــل  جــمــهــوري  لكل  متمنية 
والسعادة في هذه الحياة، متمنية 

كل التوفيق إلى كل الزمالء«.

جريمة الدرج الغامضة
ــيـــة  ــبـــريـــطـــانـ انــــضــــّمــــت املـــمـــثـــلـــة الـ
ــر إلـــــــــى مـــســـلـــســـل  ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ صــــــوفــــــي تـ
 ،The Staircase القصير  الجريمة 
الذي تبثه منصة مشاهدة األفالم 
واملسلسالت HBO Max. وبحسب 
ــــوف تــلــعــب  ــداليــــــن«، سـ مـــوقـــع »ديــــ
الــنــجــمــة املــعــروفــة بــــدور »ســانــســا 
ســــــتــــــارك« فـــــي مـــســـلـــســـل »صـــــــراع 
راتليف،  مارغريت  دور  الــعــروش« 
إحــــــدى بـــنـــات الـــكـــاتـــب األمـــيـــركـــي 
بجريمة  املتهم  بيترسون،  مايكل 
الدراما  في  قتل زوجته. وستظهر 
املـــكـــونـــة مــــن ثـــمـــانـــي حـــلـــقـــات إلـــى 
جـــــانـــــب كـــــولـــــن فــــــيــــــرث، وتــــونــــي 
ــــت، وجــــولــــيــــيــــت بــــيــــنــــوش،  ــيـ ــ ــولـ ــ كـ
وروزماري ديويت، وباركر بوسي.

تويتر الضاحك والحزين

 شــبــكــة الـــتـــدويـــن املــصــغــر 
ّ
يـــبـــدو أن

 عــازمــة عــلــى إضــافــة 
ً
»تــويــتــر« فــعــال

الـــرمـــوز  ــلـــوب  ــأسـ بـ الـــتـــفـــاعـــل  أزرار 
التعبيرية إلى التغريدات. إذ كشفت 
تشكيلة  على  تعمل  أنها  تسريبات 

من األيقونات الجديدة.
ــذا الـــتـــســـريـــب مــــن خــبــيــرة  ــ وجــــــاء هـ
مانشون  جــن  العكسية،  الهندسة 
وونـــــــــــغ، املـــــعـــــروفـــــة بـــمـــعـــلـــومـــاتـــهـــا 
التي  املنتجات  املــوثــوق فيها حــول 

لم تصدر. 
ومــن الــصــورة التي نشرتها وونــغ، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« نفسه، 
األزرار  أن  يــبــدو  املـــاضـــي،  الــجــمــعــة 
ــيــــارات هي  ســــوف تــضــم خــمــســة خــ
اإلعجاب، التشجيع، التأمل، الحزن، 

والضحك.

عودة مترو المدينة

ــرو املـــديـــنـــة« الــبــيــروتــي  ــتـ يـــعـــود »مـ
ــد أمـــــام  ــ ــديـ ــ ــفـــتـــح أبــــــوابــــــه مـــــن جـ ــيـ لـ
الجمهور، بعد إغالق طويل تسّببت 
بــه جائحة كــورونــا، بــعــروض عــدة، 
ي صوفي« 

ّ
أبرزها حفل لفرقة »تجل

)الصورة( وذلك اليوم، عند الساعة 
املسرح  كما يشهد  مــســاًء.  التاسعة 
عـــروضـــًا أخـــــرى، مــثــل »هــشــك بشك 

شو« و»سرفيسات«.

أخبار

مغني الراب شب جديد )فيسبوك(

)Getty( قريبا تعرض سيرة حياة الفنان جورج وسوف

لعّل الـ»توك توك« هو عربة لنقل األغاني الشعبية )فرانس برس(

نشرت سميرة 
سعيد برومو 
أغنيتها »اتنين 
)Getty( »بليل

)Getty( من المتوقع أن يحضر المهرجان 20 ألف متفّرج
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إدنــبــرة، فــي حــن كــان والـــده فــي املستشفى 
ليطلة، مفصواًل عــن رفيقه في 

ُ
فــي ط الــعــاّم 

الغرفة بستارة واهية من القماش الخشن، 
ألفن وأربعمئة  وهــو، أي خــوان، على ُبعد 
كــيــلــومــتــر شـــمـــال ســـريـــره، يــجــمــع الــبــتــات 

ة املظلمة«. الساقطة على األرضيَّ
 الـــكـــاتـــب اإلســـبـــانـــيُّ 

ّ
ــة ُيــــطــــل مــ ــدِّ ــقــ بــــهــــذه املــ

ائه عبر روايته  خيسوس كاراسكو على قرَّ
الــجــديــدة، »خــذنــي إلــى الــبــيــت« )برشلونة، 
ــة مــن قصص  2021( الــتــي يـــروي فيها قــصَّ
عصرنا تدور أحداثها في مدارات العاقات 
ــة أن  ــروايـ ــــة، بــحــيــث يــمــكــن لـــقـــارئ الـ األســــريَّ
ــة يمكن  ــهــا قــصَّ

َّ
ف نــفــَســه، بحسبان أن يــتــعــرَّ

ا. فجميعنا لدينا 
َّ
أن تحدث مع أيِّ واحد من

آباٌء ندين لهم بأنفسنا، وال سيما إن كبروا، 
 

ِّ
نراهم في حاجة إلى مساعدتنا أو في األقل

دعمنا العاطفّي.
إيزابيل،  لخوان وشقيقته  يحدث  ما  وهــذا 
ـــن خــــــــوان مــن  ـــي هــــــذه الـــــــروايـــــــة. تـــمـــكَّ

َ
بـــطـــل

جبر على 
ُ
ه أ

َّ
االستقال بعيدًا عن باده، لكن

الـــعـــودة إلـــى بــلــدتــه الــصــغــيــرة فــي ال منشا 
بــســبــب وفـــــاة والـــــــده. نـــّيـــتـــه، بــعــد الــجــنــازة 
إدنبرة  فــي  ، هــي استئناف حياته 

ً
مــبــاشــرة

 أخته إيزابيل، 
َّ
في أسرع وقت ممكن، غير أن

الــتــي تــعــيــش فـــي بــرشــلــونــة، والـــتـــي لطاملا 
ن، تخبره 

ّ
انتقدت عدم اكتراثه بأبويه املسن

ــــه يــتــعــنَّ عــلــيــهــا االنــتــقــال إلـــى الـــواليـــات 
َّ
أن

م لها.  ــدِّ
ُ
ق  لعرض مهنّي مهّم 

ً
حدة تلبية

ّ
املت

ر حياة خــوان إلى األبــد. دون أن  هكذا تتغيَّ
املــكــان عينه  فــي  يقصد ذلـــك، سيجد نفسه 

ر الــهــرب مــنــه، مجبرًا على  الـــذي كــان قــد قـــرَّ
رعاية أمٍّ يكاد ال يعرفها وال تعرفه تقريبًا، 
حيث  بــالــزهــايــمــر،  مرضها  بعد  ما  سيَّ وال 
يتقاسم معها شيئًا واحدًا مشتركًا فحسب: 

ارة األسرة القديمة، رينو 4. سيَّ
التفاصيل   من 

ً
ة ناسجة القصَّ م حبكة  تتقدَّ

ة الدقيقة والهائلة سربااًل لها: االبن  اليوميَّ
ل  تحمُّ قبول  على  مجبرًا  نفسه  يجد  الــذي 
د؛ الــــحــــزن عـــلـــى تـــدهـــور  ــردُّ ــ ــتـ ــ ــة بـ ـ ــيَّ املـــســـؤولـ
؛ تـــواُصـــل خــــوان مع  الــوضــع الــصــحــّي لــــأمِّ
صــديــق الــطــفــولــة الــقــديــم فــيــرمــن؛ مقابلته 
النجارة.  اليمنى لوالده في  اليد  لخيرمان، 
خـــوان،  رأس  فــي  كقنبلة  هـــذا سينفجر   

ّ
كـــل

وستصل األمور إلى ذروتها عندما تعانق 
ة، فيتساءل خـــوان »َمــن  امـــرأة والــدتــه بــشــدَّ
مدركًا  يعانقونها؟«  وملـــاذا  والــدتــي؟  تكون 
ه يجهل تمامًا والدته. فخوان، كما 

َّ
أن بذلك 

ب على  ــة، لـــم يـــتـــدرَّ ــروايــ ســيــتــبــّن لـــقـــارئ الــ
ــذه مـــشـــاعـــر تــجــري  ــ ــة، وهــ ــفـ ــعـــاطـ الــــحــــّب والـ
 املـــهـــمَّ في 

َّ
ــر الــفــقــيــرة، إذ إن ــ سـ

ُ
فـــي قــلــوب األ

َســر هو الواقع واألفــعــال: أجر اليوم 
ُ
هذه األ

 هذا سيؤّدي 
ّ

وخبزه، املدرسة والطبيب. كل
ر  ة فيها شيء من التحرُّ إلى نهاية انكساريَّ

واالستسام. 
عيشها،  وطريقة  والعواطف،  املشاعر  هــذه 
بما فيها من أنانية غير ناضجة، ستتضارب 
مع مشروع شقيقته إيزابيل، املرأة الخارقة 

جعفر العلوني

»كــــــــان مـــــن املــــمــــكــــن أن يــــكــــون مــع 
 وفــــاتــــه، لــكــن بــطــريــقــة 

َ
والــــــده لــيــلــة

 
َّ

ــا، اســتــحــســن خــــوان ألــفــاريــث أال مـ
ه اختار أن يكون بعيدًا 

َّ
 ذلك، ليس ألن

َ
يفعل

ــه واصــل، 
َّ
في تلك اللحظة الحاسمة، بل ألن

 بساطة، إتمام ما في يده دون أن يولي 
ِّ

بكل
التي  الرسائل املتتالية  اهتمامًا أو يحسب 
إيــزابــيــل فــي األسابيع  إلــيــه أخــتــه  أرسلتها 
نهائيًا عن  فت 

َّ
توق أن  إلــى  املاضية عاجلة، 

 برحيق 
ً
 خوان، ثما

َّ
إباغه بأيِّ شيء. غير أن

ة، ُمعتبرًا  الخث، ترجم ذلك الصمت بإيجابيَّ
ــرت وســـــارت عــلــى نحو   األمـــــور قـــد تــغــيَّ

َّ
أن

أفضل. وهكذا تابع عمله في رعاية شتات 
ة ملدينة  شجرات الورد في الحديقة النباتيَّ

غزة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــــاب يــكــتــب  ـــــرة. هـــنـــاك جـــيـــل شـ

ّ
عــمــيــقــة ومـــــؤث

في  أعتقد،  ني 
ّ
لكن واضــح.  ونهم  بالغة  ة 

ّ
برق

 زخــم هــذه األصــــوات لــم يأت 
ّ
الــوقــت ذاتـــه، أن

سة  بــعــد. يمكنني أن أقـــول إنــهــا فــتــرة »مؤسِّ
ملا بعد«.

■ هل ترى نفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

ـــرب 
َ

ـــنـــي جــــزء مـــن جــيــل ض
ّ
اعـــتـــقـــدُت مـــــرارًا أن

ــا مجموعة 
ّ
بــاملــوروثــات عــرض الحائط، وكــن

 
ً
شعراء مع روح ثورية، وقد اشتغلنا طويا
ضمن برامج أعددنا لها وفي إطار مجموعة 
جــاءت  النتيجة  أن  غير  »يــوتــوبــيــا«،  اسمها 
ـــقـــة بــالــبــعــد 

ّ
ــــاب مـــتـــعـــل ــبـ ــ ــا ألسـ ــ ـ

ً
ــق ــ بـــاهـــتـــة الحـ

الجغرافي واألولويات املادية والهجرة، رغم 
أنها ثّبتت في حينها مفاهيم عّدة لجيلنا.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
 

ّ
ــا ُمـــقـــل ــأنـ ــد لــــــدّي عــــاقــــات كـــثـــيـــرة؛ فـ ال تـــوجـ
ــع شـــخـــص واحــــــد فــقــط،  ــمـــوم، ربـــمـــا مــ ــعـ ــالـ بـ
نشترك في محادثات حول الكتابة والسياسة 
ــلــــى نـــصـــوص  ــــق غــــالــــبــــًا عــ

ّ
ــا، ونــــعــــل ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

ي رأيه، وأحّبه كشخص.
ّ
كتبناها. يهمن

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ال توجد بيئة ثقافية طبيعية في مدينتي، 
ــّدة، أســاســهــا الــهــجــرة املستمرة  ألســبــاب عــ
اب. وعلى مستوى البلد، يقف االحتال 

ّ
للكت

فــــي حـــال   - مــعــهــا  أشـــتـــبـــك  أن  ـــا دون 
ً
عـــائـــق

نِشطت يومًا.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صدر كتابي األول عام 2019، وهو مجموعة 
ة« عن 

ّ
شعرية تحت عنوان »جنازة العب خف

»دار األهلية« في األردن، بعد أن فاز الكتاب 
ــان 

ّ
بـــجـــائـــزة »مـــؤســـســـة عــبــد املــحــســن الــقــط

لــلــكــاتــب الـــشـــاب« لــعــام 2017. وكـــان عمري 
عند نشره 27 عامًا. 

مسؤوليّة 
أن تكون ابنًا

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

في روايته الجديدة، 
يناقش الكاتب اإلسباني، 

خيسوس كاراسكو، 
مسؤولية أن يكون المرء 

لها،  ابنًا وعواقب تحمُّ
تاركًا للقارئ خيار التشكيك 

في السلوك غير العادل 
لبعض األبناء

لم تعترف الثقافة 
العربية الرسمية بـ»ألف 

ليلة وليلة« إلّا بعد أن 
أحرجتها الثقافات 

األخرى، وبعد اإلعجاب 
الذي ناله العمل من 

كّل َمن قرأه

ال توجد بيئة ثقافية طبيعية في مدينتي

إبداٌع عربي غريٌب في أرضه

خذني إلى البيت  رواية َمن ال يعرف أّمه

سيجد نفسه في 
المكان الذي كان قد 

قرَّر الهرب منه

هناك جيل شاب يكتب 
برّقة بالغة لكّن زخم هذه 

األصوات لم يأت بعد

األكثر طرافة أنه ثمة 
نسخة من الكتاب 

»مترجمة« للعربية

نهاية انكساريّة 
فيها شيء من التحرُّر 

واالستسالم إسباني  كاتب  هو  كاراسكو  خيسوس 
مدينة  فــي   1972 عــام  مواليد  مــن 
على  العرب،  أّسسها  التي  بطليوس 
عمل  اليوم.  والبرتغال  إسبانيا  حدود 
في مهن عديدة، من بينها: قاطف 
مــواقــع،  ومصمم  ومـــدرّس  عنب 
إلى   1992 ــام  ع فــي  ينتقل  أن  قبل 
مدريد حيث بدأ مساره ككاتب. وفي 
إشبيلية  مدينة  إلى  انتقل   2005 عام 
»في  رواياته:  من  اليوم.  يعيش  حيث 
نسير  التي  و»األرض   )2013( الــخــارج« 

عليها« )2016(.

بطاقة من األندلس
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ثقافة

قراءة

صوت جديد

إطاللة

فعاليات

 تفصيل 
َّ

 أحياء وتعيش كل
َ
التي تعمل عاملة

بــمــا في  ــه تفصيل مــهــنــّي، 
َّ
كــأن مــن حياتها 

ذلك زواجها من أندرو، وأمومتها املزدوجة 
األمِّ  قــرار  ها. سيكون  كراعية ألطفالها وألمِّ
بالعودة إلى بيت الطفولة تحريرًا لها، كي 
بعرض  فتقبل   ،

ً
قليا نفسها  إلــى  تنصرف 

ـــن هـــذه  ــارج ســيــبــعــدهــا عـ ــ ــــخـ ــي الـ مـــهـــنـــّي فــ
ى األسرة. الهاوية التي تسمَّ

ها مكتوبة 
َّ
كل الــروايــة   

َّ
أن الــقــارئ  سياحظ 

 خيسوس قد اعتمد 
َّ

بضمير الغائب، ولعل
ه سيساعده في رسم 

َّ
هذا الخيار الدقيق ألن

ة  مــســافــة غــيــر مــعــتــادة بــن وفــــاة األب وردَّ

■ أين تنشر؟
الــنــشــر،  ـــلـــُت أدوات 

ّ
الـــحـــالـــي عـــط الـــوقـــت  فـــي 

 
ٌّ

ــا أكثر للكتابة فأنا مقل
ً
أحـــاول أن أجــد وقــت

بعض الشيء.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقرأ بعشوائية وعفوية، يمكن أن أقرأ رواية 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه كـــتـــاب فــلــســفــة. تــجــذبــنــي 

العناوين وأّول الصفحات أو آخرها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

لــدّي شغف  أقــرأ بعض األعمال باإلنكليزية، 
ة الـــنـــصـــوص مـــن مـــصـــدرهـــا األصــلــي  ــراء ــقــ لــ
ني أجد أيضًا العديد من 

ّ
لهذه اللغة، غير أن

األسماء العربية التي تنقلها بصورة جّيدة 
في غالب األحيان.

ب، في الوقت نفسه، 
َّ
فعل االبــن، وكي يتجن

على  أخــاقــّي، ويتموضع  أّي حكم  ــدار  إصـ
مسافة واحــدة من صــراع األجــيــال بن آباء 
وأوالٍد  أبنائهم،  أجــل  مــن  كافحوا  ــهــاٍت  وأمَّ
يحتاجون إلى االبتعاد بحثًا عن مكان لهم 

في هذا العالم.
التي  ات جميعها  ــه بن املسؤوليَّ

َّ
أن ال غــرو 

ــة  ــد تـــكـــون مــســؤولــيَّ ــان، قـ ــســ يــتــحــّمــلــهــا اإلنــ
 
َّ
إنــجــاب األطــفــال األكــبــر واألكــثــر حسمًا. إن

إعــطــاء حياة لشخص مــا وجعله يكبر هو 
ة بأسمى معانيها. نادرًا  أمر يمّس اإلنسانيَّ
ــنــاقــش مــســؤولــّيــة أن يــكــون املــــرء ابــنــًا. 

ُ
مــا ت

يـــحـــاول كـــاراســـكـــو فـــي روايـــــة »خـــذنـــي إلــى 
ة وعواقب  البيت« أن يناقش هذه املسؤوليَّ
لها، تاركًا الخيار أمام القارئ للتشكيك  تحمُّ
فـــي الــســلــوك غــيــر الـــعـــادل لــبــعــض األبـــنـــاء ــ 
كحالة خوان في الرواية، وإيزابيل إلى حدٍّ 
اجتماعّيًا بفضل جهود  الذين نشؤوا  ــ  ما 
ــى الــبــيــت«  ــذنـــي إلــ ــد تـــكـــون »خـ والـــِديـــهـــم. قـ
اء، لكن  الــقــرَّ  وغــيــر متفائلة لبعض 

ً
ُمــحــزنــة

ها روايــة تنبض بقلب الواقع، 
َّ
ال شكَّ في أن

ى تحدث األشياء الصغيرة، التي يرويها 
َّ
أن

، تمامًا 
ّ

ــاف ــ كــاراســكــو بــأســلــوب راســــخ وجــ
ــــذا مـــا يــجــعــل منها  ــرار الــــواقــــع، وهـ ــ عــلــى غـ
رواية جّيدة، يستنشق القارئ في خباياها 

رائحة مشابهة لرائحة الحياة.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

تصويب

مصطفى قصقصي

شــــاســــعــــة ومــــعــــِتــــمــــة هــــــي تــلــك 
املساحات في عاملنا الداخلّي التي 
ال يطؤها وعُينا وال تمتثل إلرادتنا 
ولـــكـــوابـــح ســلــوكــنــا الـــحـــضـــاري 
ل 

ّ
رنــا يــونــغ، املحل

ّ
»املــعــقــول«. حــذ

كلل،  دون  السويسري،  النفسي 
ما 

ّ
وكل  ،

ً ّ
ظـــال نا يحمل 

ّ
»كل أّن  مــن 

 تجّسدًا في 
ّ

أقــل  )
ّ

الظل كان )ذاك 
ما كان 

ّ
الحياة الواعية لألفراد، كل

أشــّد اســودادًا وكثافة« وضــراوة. 
في حني أخبرنا فرويد، بتشاؤٍم 
 في 

ً
ق، أن »األنا ليست سّيدة

ّ
خال

بيتها«.
تــبــســط  أن  األنــــــــا  بــــوســــع  ــــيــــس  ل
ها في كافة أرجاء اململكة 

َ
سلطان

ـــا. يــرعــُبــنــا أن 
ّ
ــن  مـ

ّ
الــنــفــســيــة لـــكـــل

 أنـــفـــِســـنـــا 
َ

ــيــــل  مــــجــــاهــ
َ

نـــكـــتـــشـــف
السْبر.  على  العصّية  وأعماقها 
قد  وعــّمــا  النظر عنها  لــذا نشيُح 
إدراكــّيــة  انهيارات  من  لنا  تخّبئه 
لنا  طاقة  ال  محتملة  واستداللّية 
ــؤٌر مـــن عــصــيــان وتـــمـــّرد  ــ بـــهـــا. بـ
 حني. انفجاراٌت 

ّ
قد تندلع في كل

هــانــيــة قـــد يــعــلــو هــديــُرهــا دون 
ُ
ذ

سابق إنذار. حرائق نرجسّية قد 
تأتي على األخضر واليابس في 
ذواتــنــا وفــي عالقاتنا مــع اآلخــر 

ومع العالم.
أدواٍت  الـــنـــفـــســـّي  ــعــــالج  ــ ال ــر  ــ

ّ
ــوف يــ

والتبّصر  الــالوعــي  الستكشاف 
توازن  لتحقيق  كطريقة  بالظالل 
ــيــــرورة  ــّن ســ ــكــ ــ أرقـــــــى وأقــــــــــوى. ل
 غير منتهية 

ّ
الشفاء مؤملة وتظل

دائــمــة، وقد  ومــشــروطــة بصيانة 
يتحّول  عندما  سّيما  ال  ر. 

ّ
تتعث

العصاب النرجسّي لُبنية نفسّية 
جماعّية مشتركة ألفراد يتباَرون 
في تأسيس هوّياتهم على جرح 
أو جوع نرجسّي ال يهدأ، لتفخيم 

وتبجيل فرادتهم ومآثرهم.
)شاعر واختصاصي نفسي 
ِعيادي من فلسطني(

أنيس غنيمة

ألف ليلة وليلة

بوابة  القدس  معرض  المقبل  الخميس  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  يفتتح 
األرض إلى السماء في »غاليري رؤى 32« بعّمان، والذي يتواصل مدة شهر. يضّم 
المعرض أعماًال للفنانين حسني أبو كريم، وداليا علي )اللوحة(، ورائد قطناني، 
وياسر  صادق،  ومحمود  انعيم،  وغازي  شتية،  أبو  وعماد  كنعان،  وسالم 

دويك، وآخرين.

أشكال متحّولة للتشكيلي المغربي  حتى 27 من الشهر الجاري، يتواصل معرض 
الكندي حميد بوحيوي، حيث افتُتح في فضاء »رواق ضفاف« في الرباط نهاية 
الشهر الماضي. يضّم المعرض أعماًال تتنّوع بين البورتريهات التي تعكس وجوه 

نساء ضمن ما يُعَرف بالبوب آرت، إلى جانب لوحات تجريدية ترّكز على اللون.

العربي  الوطن  في  األثرية  والمعالم  التراث  ذاكرة  لحفظ  االفتراضي  الواقع 
العال  أبو  االصطناعي  الحاسبات والذكاء  أستاذ  يلقيها  افتراضية  عنوان محاضرة 
محمد  ويقّدمها  المقبل،  الخميس  مساء  من  الرابعة  عند  حسنين  عطيفي 
بالدوحة.  الوطنية«  بتنظيم من مركز اإلفال اإلقليمي في »مكتبة قطر  الجمني 

تتناول المحاضرة كيف غيّرت التكنولوجيا من وسائل علوم اآلثار وإمكاناتها.

يقام عند الثامنة من مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح »ساقية الصاوي« 
يؤدي   .)1943( شنودة  هاني  المصري  الموسيقي  للمؤلّف  حفل  القاهرة  في 
»الشوارع  منها  عديدة  مقطوعات  السبعينيات،  في  التلحين  بدأ  الذي  شنودة 
حواديت«، و»كركشنجي«، و»لونغا 58«، و»هزّني«، و»بحبك ال«، و»مافتش ليه«، 

و»غنوا للحياة«.

ممدوح عزام

كـــثـــيـــٌر مــــن الـــكـــتـــب يـــصـــبـــح اســـُمـــهـــا أو 
لجملِة  املـــرء  يحتاج  ال  عــامــة  عنوانها 
تــعــريــٍف إضــافــيــة كــي ُيــعــلــم الـــقـــّراء عّما 
 ،

ً
ــثــــا ــم« مــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ يــــتــــحــــدث. »الــــــحــــــرب والـ

»اإلخــــــــوة كـــــــارامـــــــازوف«، »الـــبـــحـــث عــن 
الزمن الضائع«، »دون كيخوته«، »امللك 
ــذه الــعــنــاويــن   واحـــــد مـــن هــ

ّ
ــيـــر«. وكـــــل لـ

 بانتماء 
ّ
ينتمي إلى ثقافة، أو لغة، تعتز

الكتاب إليها، أو إن بعض تلك الثقافات، 
إلي  بــأن تنتمي هــي  الــلــغــات، تفخر  أو 

الكتاب.  
ــــاب 

ّ
ــــات مــــــع الــــكــــت ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي مــــعــــظــــم املــ

املـــعـــروفـــن فـــي الـــعـــالـــم، يـــذكـــرون »ألـــف 
تكوين  من  جــزءًا  وليلة« بوصفها  ليلة 
ــديـــهـــم. لـــقـــد قــــــــرؤوا الــلــيــالــي  الـــخـــيـــال لـ
صغارًا، حيث يبدو أن جهاٍت ما قامت 
ُيــحــكــى منها  بــاخــتــيــار مـــا يــصــلــح أن 
للصغار من جانب املغامرة، ثم قرؤوها 

كبارًا، واستمتعوا بها.
ــم  ــاسـ ــد مــــحــــســــن جـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وفــــــــي كـــــتـــــاب الـ
املـــوســـوي، »ألـــف ليلة ولــيــلــة فــي نظرية 
االستقبال  عن  قوائُم  اإلنكليزي«،  األدب 
الــصــاخــب لــهــا فـــي الــثــقــافــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
 لم يخفْت، بحيث تكاد تلك 

ٌ
وهو استقبال

 من هذه 
ً
الحكايات تصبح جــزءًا أصيا

الثقافة، ومن غيرها من الثقافات. الافت 
ــر هــو أن »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« قد  فــي األمــ
أحدثت تغييرًا جذرّيًا هاّمًا في تقنّيات 
الكتابة الــروائــيــة فــي الــغــرب؛ فــإذا كانت 
الِكبار  من 

ّ
النقدية تحتفي باملعل الكتب 

في الكتابة الفنية الروائية، مثل فلوبير، 
وهـــنـــري جــيــمــس، وإرنـــســـت هــمــنــغــواي، 
ــويـــس، ومـــاركـــيـــز وغــيــرهــم  وجــيــمــس جـ
 
ّ
 الــروايــة فــي الــعــالــم، فــإن

ّ
مــن أســاتــذة فــن

اب 
ّ
 َمن أشار إلى »ألف ليلة«، من الكت

ّ
كل

روا بها في 
ّ
الروائين الذين قرؤوها وتأث

يعتبرون  العربية،  غير  األخــرى  اللغات 
ــّيـــة طـــارئـــة  ــّكــــل تـــقـــنـ ــــشــ

ُ
ــا ت ــ ــدهـ ــ ــا وحـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن

وجديدة على األدب في العالم.
وليلة  ليلة  ألـــف  حــكــايــات  يمكن وضـــع 
إلـــى جــانــب تــلــك الــعــنــاويــن دون تــــرّدد، 
 الــســؤال الــذي سيرافقها هــو: هل 

ّ
ولــكــن

ًا بانتماء هذه 
ّ
تفخر الثقافة العربية حق

الثقافة  تفخر  هــل  أو  إليها؟  الحكايات 
العربية بانتمائها إلى هذه الحكايات؟

الشعبية  الثقافة  إن  لنقل  أو  العرب،  كــان 
الــعــربــيــة، هـــي الــتــي أوصـــلـــت »ألــــف ليلة 
وليلة« إلى العالم، و كان الخيال العربي 

الــعــمــل اســـم »الــلــيــالــي الــعــربــيــة«، وبعد 
الشهرة واإلعجاب والتقدير الذي نالته 
 َمن قرأها 

ّ
»ألف ليلة وليلة« من ِقَبل كل

 
ّ
رجمت إليها. غير أن

ُ
في اللغات التي ت

ـــ املــتــشــّددة ديــنــيــًا أو  الــثــقــافــة الــرســمــيــة ـ
تــــزال تمنعها أو تــحــاول  ـــ ال  ـ ُســلــطــوّيــًا 
شــطــب أجــــــزاء مــنــهــا، بــيــنــمــا يــهــجــوهــا 
ــاب، ومـــن بينهم يــســارّيــون 

ّ
بــعــض الــكــت

يعتقد  فيما  الشعب،  ثقافة  يــنــاصــرون 
الصغار أن علي بابا ياباني، أو أميركي 
التي  الــكــرتــون  أفـــام  بسبب  الجنسية، 
ُيخرجها »والـــت ديــزنــي«. أكــثــر األمــور 
 هي أن لدينا نسخة موّجهة إلى 

ً
طرافة

الناشئن من ألف ليلة وليلة »مترجمة« 
إلى العربية.

)روائي من سورية(

الضوابط  كل  من  متحّررًا  ابتكرها  الــذي 
ــة فـــي أّي جـــانـــب من  املـــتـــشـــّددة املـــزعـــومـ
جـــوانـــب الــحــيــاة أو أنـــمـــاط الــتــفــكــيــر. بل 
رّبــمــا كــان الحكواتي الــعــربــي، الـــذي نشأ 
ما  الحكايات، بحسب  هــذه  بالتزامن مع 
أتصّور، نموذجًا فريدًا في ثقافات العالم.

ــ  الرسمية  العربية  الثقافة  تعترف  لــم 
الكتاب إلى  دخل هــذا 

ُ
التي رفضت أن ت

متنها، وأبقته طوال مئات السنن على 
 بعد 

ّ
»ألف ليلة وليلة« إال الهامش بهاـ ـ بـ

حــرجــت مــن ِقــَبــل الــثــقــافــات األخـــرى 
ُ
أن أ

ذات الــثــقــل الــعــاملــي، الــتــي أطــلــقــت على 
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الحرائق النرجسيّة

)Getty( 19 عالء الدين على بساطه السحرّي فوق إسطنبول، من مخطوطة عثمانية تعود إلى القرن

ِتالل ُطليطلة في لوحة لـ دافيد بومبرغ، زيت على قماش، 1929

أنيس غنيمة )العربي الجديد(

شاعر ومحّرر ومبرمج ويب فلسطيني من مواليد 
مدينة غزة عام 1992، ُيدير حاليًا مجموعة تعمل 
ي أفالم التحريك والبرمجة املتخّصصة. 

َ
في مجال

ت 
ّ

فــي مجال وينشر  منذ ســنــوات،  الشعر  يكتب 
ثــقــافــيــة وأدبـــيـــة مــحــلــّيــة وعــربــيــة. »جـــنـــازة العــب 
التي فــازت بالجائزة األولـــى فــي مسابقة  ــة«، 

ّ
خــف

الشاب«  للكاتب  ان 
ّ
القط املحسن  عبد  »مؤسسة 

لعام 2017، هي مجموعته الشعرية األولى.

بطاقة
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رياضة

أعلن نادي 
إنتر ميالنو، 
المتوج، أخيرًا، 
بلقب الدوري 
اإليطالي لكرة 
القدم، تعيين 
سيموني إنزاغي 
مدربًا للفريق 
خلفًا ألنطونيو 
كونتي، الذي 
قرر الرحيل. 
ووقع إنزاغي 
عقدًا لمدة 
سنتين مع 
النيراتزوري 
بحسب البيان 
الرسمي. وكان 
إنزاغي )45 
عامًا( قد أشرف 
في السنوات 
الماضية على 
تدريب التسيو 
منذ عام 2016.

)Getty/إنزاغي أشرف على تدريب التسيو منذ 2016 )ماتيو كيامبيلي

مدرب إنتر الجديد

بدد املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي 
اختير أفضل العب في الدوري اإليطالي لكرة 

القدم، الشكوك بشأن مستقبله، مؤكدا أنه باق مع 
فريقه الحالي إنتر ميالنو على الرغم من رحيل 
املدرب أنطونيو كونتي. وفي تصريحات لقناة 

)في تي إم( البلجيكية، أضاف لوكاكو )28 عامًا( 
أن »التحدي يكمن في العودة للفوز«، والشعور 

بالراحة في الفريق الذي توج معه بالدوري 
اإليطالي هذا املوسم.

أعلن االتحاد التركي لكرة القدم أنه سيخفض 
تدريجيًا عدد الالعبني األجانب الذين يمكن أن 
تضمهم الفرق املحلية من 16 في الوقت الحالي 

إلى 10 العبني في موسم 2023-2024. وذكر 
االتحاد في بيان نشر عبر موقعه اإللكتروني أن 

»أندية الدوري التركي املمتاز )الدرجة األولى( 
ستستطيع بحد أقصى ضّم 14 العبًا أجنبيًا في 

قائمة املسابقات خالل موسم 2021-2022 و12 في 
2022-2023 و10 في 2024-2023«.

قال نجم ريال مدريد، إيدن هازارد، إنه ال يعرف 
شخصيًا املدرب الجديد للنادي امللكي، كارلو 

أنشيلوتي، لكنه سمع عنه أمورًا جيدة، وأضاف 
الالعب البلجيكي في مقابلة متلفزة: »الكل في 

مدريد يعرف ما جلبه أنشيلوتي للنادي. بهذه 
املجموعة فاز بلقب دوري األبطال، ويعرف العديد 
من الالعبني. نحن نعلم أنه مدرب ذو خبرة كبيرة. 

يعرف املدينة والجماهير. أعتقد أنه يمكننا 
القيام بأشياء عظيمة معًا«.

لوكاكو يؤكد بقاءه 
بين صفوف إنتر ميالنو 

الموسم المقبل

قيود على ضّم 
العبين أجانب في 

األندية التركية

هازارد حول أنشيلوتي: 
يمكننا القيام بأشياء 

عظيمة معًا

Friday 4 June 2021
الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

سينما

نديم جرجوره

ــــود »جـــمـــعـــيـــة مـــتـــروبـــولـــيـــس  ــعـ ــ تـ
ــى واجــــهــــة  ــ ــ ــان( إلـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا« )لـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
املشهد، بعد غياب 8 أشهٍر، بسبب 
إغالق صالتيها في »مركز صوفيل« )بيروت(. 
ــق بـــالـــعـــروض، 

ّ
تــخــطــو خـــطـــوة عــمــلــيــة تــتــعــل

 
ً
ــار أمـــكـــنـــة غـــيـــر ســـيـــنـــمـــائـــيـــة )صــــالــــة ــتـ ــتـــخـ فـ
»فلسطني   

ّ
أن علن 

ُ
لت وتــقــنــيــاٍت(،  وتــجــهــيــزاٍت 

ــّر فــي  ــتـــمـ  يـــسـ
ّ

ــل ــتــ ــلـــد املــــحــ ــبـ ــالـ ــي الــــقــــلــــب«، فـ ــ فـ
ده اإلسرائيلي، والحّيز اللبناني 

ّ
مواجهة جال

ى من الدعم، رغم خالفاٍت 
ّ
يستوعب أنواعًا شت

جذرية بني الجميع، في السياسة واالقتصاد 
واالجتماع، وفي آليات الدعم املنشود.

تــريــده »جمعية   
ٌ
القلب« عــنــوان فــي  »فلسطني 

مـــتـــروبـــولـــيـــس ســيــنــمــا« كــــ«تـــحـــيـــة لــلــســيــنــمــا 
بـ«موضوع  املعنية  واللبنانية«،  الفلسطينية 
ــلـــي لـــبـــلـــدانـــنـــا«، كـــمـــا فــي  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ االحــ
ـــقـــام بــني 4 و12 يونيو/ 

ُ
لــلــنــشــاط، امل تــعــريــٍف 

الــشــمــس«  دّوار  »مـــســـرح  فـــي   ،2021 حـــزيـــران 
ــــة« )بـــــــيـــــــروت(، و«مــــســــرح  ــنـ ــ ــديـ ــ و«مــــــســــــرح املـ
وسينما إشــبــيــلــيــة« )صــيــدا، جــنــوب لــبــنــان(. 
 فــي 

ً
الــــعــــنــــوان والـــتـــحـــيـــة يــنــســجــمــان ورغــــبــــة

 
َ
إشهاٍر حبٍّ لبلٍد، ُيتقن أبناؤه وبناته مواجهة

، وإيذاء ناسه، وفضح تزويره، وتعرية 
ّ

املحتل
عــنــفــه وعــنــصــرّيــتــه. عـــنـــوان وتــحــيــة ينبثقان 
من ارتباٍط بمفهوٍم عاٍم لفلسطني في وجدان 
الــنــاشــطــني والــنــاشــطــات فــي الجمعية، وهــذا 
مقاربة  في  أحيانًا  فالوجدان ضــروري  كــاٍف، 
مــســألــة حـــّســـاســـة، فـــي بـــلـــٍد )لـــبـــنـــان( مــنــقــســٍم 
الـــ20،  القرن  نهاية ستينيات  على نفسه منذ 
لفلسطني  متناقضة  لبنانية  مقاربات  بسبب 

والفلسطينيني.
الــهــّم الــفــلــســطــيــنــي، ثــقــافــيــًا وفــنــيــًا، مــتــأٍت من 
فلسطني  إزاء  أواًل،  أخـــالقـــي  لــبــنــانــي،  الـــتـــزاٍم 
، وفي أصقاع الدنيا. 

ّ
وناسها، في البلد املحتل

العالقة اللبنانية وطيدة مع فلسطني وناسها، 
ــيـــاســـة وثـــقـــافـــة   بــــني سـ

ٌ
ــــالف حــــاصــــل ــتــ ــ واالخــ

ريد 
ُ
ت سينما«  متروبوليس  »جمعية  وفنون. 

لــعــودتــهــا إلـــى املــشــهــد الــســيــنــمــائــي اللبناني 
ــّب فــي وجــــداٍن وتفكيٍر   يــقــتــرن بــالــهــّم األحــ

ْ
أن

وتأّمالت، فإذا بفلسطني »في القلب«، والتحية 
انتهاء فصٍل من  قليٍل على  ــرَســل بعد وقــٍت 

ُ
ت

فصول العنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني 
والفلسطينيات، في مدٍن وبلداٍت كثيرة، بدءًا 

من القدس.
املختارة،  األفــالم  عــدد   

ّ
يقل البرنامج،  بحسب 

ــاٍت حـــديـــثـــة، بــعــضــهــا ُيــثــيــر  ــتـــاجـ والــغــلــبــة إلنـ
ــة، بــعــد  ــّيـ ــربـ اهـــتـــمـــامـــات مــخــتــلــفــة فــــي دوٍل غـ
عروٍض لها في مهرجانات دولية، كفينيسيا 
 شئَت كما في السماء« 

ْ
« وغيرهما. »إن

ّ
و«كان

ــربـــي  ــعـ )»الـ ســلــيــمــان  إيـــلـــيـــا  جـــديـــد   ،)2019(
الجديد«، 13 إبريل/ نيسان 2020(، سُيعرض 
الروائي  الفيلم  لهذا  لبنان.  في  األولــى  للمّرة 
الحائز على تنويه  الطويل األخير لسليمان، 
مـــايـــو/   25 ـ   14(  72 الــــــ  الـــــــــدورة  ــي  فــ خـــــاص 
آخـــر   

ٌ
عــــنــــوان  ،»

ّ
ملـــهـــرجـــان »كـــــــــان أيــــــار 2021( 

بــاإلنــكــلــيــزيــة، ُيــتــرَجــم إلـــى الــعــربــيــة بـــــ«ال ُبـــّد 
سليمان   .)It Must Be Heaven( ة« 

ّ
الجن ها 

ّ
أن

نــفــســه غــيــر راغــــٍب فــي عـــنـــواٍن عـــربـــّي، وال في 

ــــى الـــعـــربـــيـــة. الـــعـــنـــوان اإلنــكــلــيــزي  تـــرجـــمـــة إلـ
ذاته  الفيلم بحّد  أعمق وأهــّم.  ُيثير تساؤالت 
يستكمل مشروع مخرجه في تحويل الذاتّي، 
أو بعضه، إلى مرايا بيئة وأحــواٍل وسجاالٍت 
البرنامج  فــي  اختياره  وحــكــايــات.  وتفاصيل 
اللبناني »فلسطني في القلب« إضافة ـ ثقافية 
وفــنــيــة ـ لـــ«جــمــعــيــة مــتــروبــولــيــس ســيــنــمــا«. 
اختيار »200 م« )2020( ألمني نايفة )»العربي 
 

ٌ
الجديد«، 4 سبتمبر/ أيلول 2020(، املعروض

للمّرة األولـــى دولــيــًا فــي الـــدورة الـــ 77 )2 ـ 12 
فينيسيا  لـ«مهرجان   )2020 أيلول  سبتمبر/ 
السينمائي«، إضافة أيضًا. هناك »3000 ليلة« 
)2015( ملي املصري )»ضفة ثالثة« في »العربي 
 ،)2015 األول  كــانــون  22 ديسمبر/  الــجــديــد«، 
لــرائــد أنضوني  و«اصــطــيــاد أشــبــاح« )2017( 

)»ضفة ثالثة« في »العربي الجديد«، 1 إبريل/ 
نيسان 2017(، و«سهى، النجاة من الجحيم« 
)2001( لرندة الشّهال )»العربي الجديد«، 24 

مايو/ أيار 2021(.
بـــعـــض تـــلـــك األفـــــــالم فــلــســطــيــنــّي، مــوضــوعــًا 
وإخــراجــًا والــتــزامــات. لــرنــدة الــشــّهــال اختباٌر 
فلسطني.  بيئة  فــي  يــســارّي، يضعها  نضالّي 
فــيــلــمــهــا هــــذا مــعــنــّي بـــاالحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
لـــلـــبـــنـــان، وبـــمـــقـــاومـــة لــبــنــانــيــة عــلــمــانــيــة لـــه، 
 النافر 

ّ
ل بسهى بشارة. هذا واضــٌح. لكن

ّ
تتمث

أول   ،»1982« اختيار  فــي  يكمن  البرنامج  فــي 
مــونــس. عنوانه  لوليد   )2019( طــويــل  روائـــي 
 باالجتياح اإلسرائيلي الثاني للبنان. 

ٌ
مرتبط

أمــــا مـــوضـــوعـــه، فــلــبــنــانــي بــحــت، ال عــالقــة له 
بفلسطني واالجتياح اإلسرائيلي، وال بعالقة 
اللبنانيني بفلسطني واالجتياح، رغم شذرات 
قليلة جدًا عن حرٍب أهلية، وتخّبطات داخلية، 
وميليشيات محلية. بصرف النظر عن بهتان 
السينما واضمحاللها فيه، يبدو اختياره في 
»برنامج فلسطيني« أقرب إلى تسويٍق بالقّوة 
الــذي يشير  لفيلٍم مرتبك، باستغالل عنوانه، 
إلى إسرائيل من دون مقاربة احتاللها للبنان 
وباستغالل  جــدًا؛  عابٍر  بشكٍل  إال  وتداعياته، 

نادين لبكي، الـ«نجمة« التي يتهافت كثيرون 
نجزه، 

ُ
شارك فيه أو ت

ُ
وكثيرات على أّي عمٍل ت

الــجــمــالــيــة والفنية  بــِقــَيــمــه،  ــراٍث  ــتـ اكـ مــن دون 
والدرامية والتقنية والتمثيلية.

األفــــــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة ُمـــتـــشـــابـــهـــة فــــي عــمــق 
اشتغاٍل، وحيوية معالجة، وجمالية مقاربة، 
رغم اختالفاٍت تظهر في أساليب وتأّمالت. هذا 
 ُيحَسب للبرمجة اللبنانية، فاملختارات 

ٌ
عامل

 ومــعــنــى الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة في 
ٌ
مــتــوافــقــة

ــبـــحـــث عــن  ــة: الـ ــاســ ــّســ ــائـــل حــ مــعــايــنــتــهــا مـــسـ
قة، كالهوية واإلنتاج 

ّ
إجاباٍت على أسئلة معل

قات 
ّ
والتمز الصغيرة  والتفاصيل  والعالقات 

في  كما  والجغرافية،  واالجتماعية  العائلية 
فــيــمــلــي ســلــيــمــان ونــايــفــة؛ وكــيــفــيــة املــواجــهــة 
في  كــمــا  اإلســرائــيــلــي،   

ّ
للمحتل الفلسطينية 

أفالم املصري وأنضوني والشّهال.
 هــنــاك 

ّ
ــــالن عـــن الــبــرنــامــج، ُيـــذكـــر أن فـــي اإلعـ

ــــــرّكــــــز عـــلـــى فـــلـــســـطـــني«، 
ُ
ــًا قـــصـــيـــرة »ت ــ ــــالمـ أفـ

ــة الــعــربــيــة لـــلـــصـــورة«،  ـــقـــّدمـــهـــا »املـــؤّســـسـ
ُ
وت

ــيـــوم الــعــاملــي  ـــ«الـ ــار نـــشـــاٍط مــرتــبــط بـ ــ فـــي إطـ
لألرشيف«. ال ذكر لألفالم إطالقًا. هذا يطرح 
 أهمية من 

ّ
سؤااًل: أتكون األفالم القصيرة أقل

تلك الروائية الطويلة؟

اختيارات 
صائبة 

يعطبها خلٌل

»فلسطين في القلب«

)Getty /إيليا سليمان: إنّها فلسطين يا عزيزي )إيان غايفن

)Getty /الجميزة بعد انفجار مرفأ بيروت: »كابريوليه« رغم كّل شيء )كافا كزامي
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التزاٌم ثقافّي 
وفنّي وأخالقّي لبنانّي 

إزاء فلسطين

كابريوليه  »مــهــرجــان  يجهد  آخــر،  تلو  عامًا 
لألفالم القصيرة« في تثبيت حّيز سينمائّي 
لهذه األفالم في بيروت. يبتعد عن التنافس 
والجوائز والحفالت واالستعراضات. يجعل 
ــة(، فــــي مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ درج مـــــار نـــقـــوال )األشـ
الجّميزة، صالة عرض مفتوحة. دورة سنوية 
أفــالمــًا  ُيــنــجــز  وبعضهم  كــثــيــرون،  ينتظرها 
قصيرة، يرى في »كابريوليه« فضاًء مناسبًا 
مخرجني  تستقطب  سنوية  دورة  لعرضها. 
ومخرجات من دول عربية وأجنبية، في لقاء 
عبر ُصــور، وتواصل عبر حكايات وحــاالت، 
وتــبــادل اخــتــبــارات وتـــأّمـــالت عــبــر إنــجــازاٍت 

حديثة اإلنتاج.
ـــقـــام فـــي أيــــــاٍم 3 

ُ
الـــــــدورة الـــــــ13 لــلــمــهــرجــان ت

فـــقـــط، كـــعـــادة دوراتـــــــه الـــســـنـــويـــة. بـــني 4 و6 

تونس ـ العربي الجديد

قبل 3 أسابيع على بــدء الــدورة الـــ3 ملهرجان 
 
ْ
ع أن

ّ
« )تونس(، التي ُيتوق

ّ
»قابس سينما فن

قام واقعيًا، ال افتراضيًا، بني 18 و26 يونيو/ 
ُ
ت

بأقسامه  البرنامج  عــن  عــلــن 
ُ
أ حــزيــران 2021، 

السينما  »يجمع  سنوي،  مهرجان  املختلفة. 
 الفيديو والــواقــع االفــتــراضــي«، ويقترح 

ّ
وفــن

املهرجان  ومتنّوعة«.  بديلة  نريدها  »برمجة 
ــار والـــنـــقـــاش  ــ ــكـ ــ ــــادل األفـ ــبـ ــ ــــقــــاء وتـ

ّ
ــل ــاٌء »لــ فــــضــ

ــول األعـــــمـــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، واملــــواضــــيــــع  ــ حــ
الــنــاشــئــة مــنــهــا«، ســاعــيــًا إلـــى »خــلــق منّصة 
املدينة  في  التفكير  تشاركية جديدة، إلعــادة 
 قــابــس 

ّ
ــن«، ألن ــفــ وتـــحـــّديـــاتـــهـــا، مــــن خـــــالل الــ

)جـــنـــوب شــــرق تـــونـــس الــعــاصــمــة( »تـــواجـــه، 
بصناعة  مرتبطة  بيئية  مشاكل  عــقــود،  منذ 

فيلمًا   50 ُيـــعـــرض   ،2021 حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
من لبنان ومصر وأستراليا، ودول أوروبية 
العنوان الفٌت لالنتباه: »وجود«.  وأميركية. 
ـــقـــام قــبــل شــهــريــن اثــنــني 

ُ
الــــــدورة الـــجـــديـــدة ت

الــذكــرى السنوية األولــى النفجار  فقط على 
 .)2020 آب  أغــــســــطــــس/   4( ــــروت  ــيـ ــ بـ ــأ  ــرفــ مــ
دمارًا  تعاني  منه،  القريبة  الجميزة،  منطقة 
اآلن،  إلـــــى  وأرواٍح،  ونــــفــــوٍس  حــــجــــارٍة  فــــي 
اختيار  فيهما.  قيمني 

ُ
وامل ولــبــنــان  كــبــيــروت 

 مـــن رغـــبـــة إدارة املــهــرجــان 
ٌ

األفــــــالم مــنــبــثــق
ــامــــني واالشــــتــــغــــاالت  املــــضــ تـــعـــكـــس   

ْ
أن ــــي  فـ

مـــعـــانـــي الــــعــــنــــوان، فــــي الـــحـــيـــاة والـــعـــالقـــات 
ــي تـــصـــريـــحـــاٍت  ــ واملـــــشـــــاعـــــر واالنــــــتــــــمــــــاء. فــ
ومديره،  املهرجان  مؤّسس  يقول  صحافية، 
األفــالم يتوافق   اختيار 

ّ
إن إبراهيم سماحة، 

ــفــــات«. هـــــذا بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــفــــوســ تـــحـــويـــل الــ
جمعيات ثقافية وبيئية مختلفة في املدينة.

هــنــاك أكــثــر مـــن »مــاســتــر كـــــالس«، بــــدءًا من 
وُمصّور  )مخرج  إسماعيل  مع  الفيديو،   

ّ
فن

ــؤااًل عــــن الــعــالقــة  ــ ــ ــــذي يـــطـــرح سـ ــو(، الــ ــديـ ــيـ فـ
الحميمة بالصور املتحّركة، وعن التغييرات 
 VHS ـــ ــة الــ فـــي الــــُصــــور مــنــذ اخــــتــــراع أشـــرطـ
إلــى انــتــشــار الــشــاشــات فــي العصر الــرقــمــّي. 
ثــم الــواقــع االفــتــراضــي، مــع كــريــم بــن خليفة 
)صــــحــــافــــي ومـــــراســـــل حـــــربـــــي(، عــــن كــيــفــيــة 
تــطــويــعــه الــســيــنــمــا االفـــتـــراضـــيـــة لــلــحــصــول 
عــلــى الــحــريــة فــي أعــمــالــه الــخــاصــة. ثــم قسم 
السينما، مع طارق تقية )مخرج(، مع عرٍض 

ملقتطفات من أفالمه.
يــهــتــّم املــهــرجــان، فــي دورتــــه هــــذه، بالكتابة 
أيــام(،   3( م ورشــة خاصة بها 

ّ
النقدية، فُينظ

ها. 
ّ
كل اإلنسانية  تواجهها  كثيرة   وتحّدياٍت 

ــنــــيٌّ بـــتـــقـــديـــم ُصــــــــور تـــهـــتـــّم  ــان مــــعــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ
قاربها في دقائق قليلة، 

ُ
بتّحديات كهذه، وت

ف مضامينها وتختزلها، 
ِّ
كث

ُ
 ت

ْ
ُيفترض بها أن

الفيلم  ــبــات 
ّ
ومــتــطــل يــتــالءم  بــمــا  سينمائيًا، 

 بأسئلة 
ٌ
: أفالم إيطالية منشغلة

ً
القصير. مثال

 وبــاء كورونا. أفالٌم 
ّ

الوجود والبقاء في ظل
أخرى تعاين االنتفاضة والثورة على سلطة 
ونظاٍم، فلبنان يصنع »انتفاضة 17 أكتوبر« 
)2019( ضــد فــســاٍد يعتمل فــي نــظــاٍم حاكم. 
ُيلّح كثيرًا  الــذي  هناك أيضًا ســؤال الهجرة، 
االنــكــســارات والخيبات واآلالم، مع  في زمــن 
املصائر املؤملة لثورات الربيع العربي )2010 
لالنتفاضة  القامعة  السلطة  وأذيــة   ،)2021 ـ 
مع  العنفية  الــصــدامــات  األخــيــرة.  اللبنانية 
إلــى هجرة  تـــؤّدي  لبنان  فــي  الحاكم  النظام 
اللجوء  يتفاقم  الــتــي  الــهــجــرة  تلك  الــبــعــض، 

إليها بعد انفجار مرفأ بيروت.
األفـــالم  غالبية   

ّ
أن تــذكــر  بــيــانــات صحافية 

املعروضة  وغير  اإلنتاج  حديثة  اللبنانية، 
ســابــقــًا، تــنــوء تــحــت ثــقــل الــيــأس والـــخـــراب. 
 في بؤٍس مخيف، 

ٌ
هذا طبيعّي. البلد غــارق

ــر يــــــــزداد، والـــفـــســـاد طـــــــاٍغ، والـــنـــاس  ــقـ ــفـ والـ
ــــول الـــنـــهـــب  ــــحـ ــــون، يـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــورون وُمـ ــسـ ــ ــكـ ــ مـ
م لهم دون عيٍش هــادئ، ودون هجرة 

ّ
املنظ

مـــنـــشـــودة، والـــــقـــــادرون عــلــى الـــهـــجـــرة غير 
للحياة«،  »الغلبة  تحقيقها.  عن  رين 

ّ
ُمتأخ

ى مهتّمون بالسينما واملهرجان. 
ّ
كما يتمن

 أفالمًا لبنانية، ُمنجزة في واقٍع 
ّ
يقولون إن

ة عن رغبٍة في الحياة 
ّ

أليم كهذا، غير ُمنفض
والــتــمــّرد على شقاء العيش مــن أجــل حياة 
أفضل. األيام الـ3 ستمنحهم فرصة اكتشاف 
القصير،  الفيلم  في صناعة  الجديد  بعض 

وأسئلته املختلفة.
نديم...

»بــهــدف تــقــديــم مــســاهــمــات ولـــو بسيطة في 
السينما،  ُيحّركها حــّب  أفـــالٍم جــديــدة  ظهور 
ــة فــــي الـــكـــتـــابـــة«. وتــطــمــح  ــبـ ــرغـ وتــــقــــودهــــا الـ
للتفكير في  فــضــاء  تــكــون   

ْ
أن »إلــــى  الـــورشـــة 

حـــاضـــر الــســيــنــمــا ومــســتــقــبــلــهــا«. أمــــا حلقة 
ــي األســــــس الــفــكــريــة  ــ الـــنـــقـــاش، فـــبـــعـــنـــوان »فـ
تضفيها  التي  للمشروعية  واإليديولوجية 
املــهــرجــانــات الــعــاملــيــة عــلــى األفــــالم الــعــربــيــة، 
ــه مـــــن هـــــــوس لـــــــدى بــعــض  ــ ــيـ ــ ومـــــــا تـــــــــؤول إلـ
االعتراف  شهادات  بتقديم  العرب  املخرجني 
ملؤّسسات شّرعت ملشروعيتها«، وذلك بهدف 
»إرســــاء حـــوار بــني السينما والــفــكــر، يعتمد 
قابلة  ها 

ّ
لكن ــة 

ّ
هــش تــبــدو  ربــمــا  هيكلية  على 

ــدايـــات«، و«لــلــتــفــكــيــر في  ــبـ  الـ
ّ

لــلــتــطــويــر، كــكــل
امتدادات  ولــه  السينما،  يهّم  كهذا،  موضوٍع 

تاريخية وفلسفية وسياسية«.

»كابريوليه« بيروت: ألم وتحّديات ومخاوف

»قابس التونسية 3«: سينما وفيديو وبيئة

بين 4 و12 يونيو 2021، 
ُتنّظم »جمعية 

متروبوليس سينما« 
في بيروت وصيدا 

نشاطًا سينمائيًا بعنوان 
»فلسطين في القلب«، 
يتضمن 6 أفالم طويلة

ي أرى 
ّ
ى ذلك. ألن

ّ
أال يقول الحكماء إّن ما من حقيقة نهائية؟ أتمن

لــي وأنــا أروي حكاياتي فــي كتابي هذا   
ً
الِحكمة راحـــة فــي هــذه 

ي(.
ّ
)شيٌء ما من

إيزابيالّ روّسيلّيني

السمات ثورية عند ليلى عساف )الصورة( ورجعية عند نادين 
لزعيمة  فــالــبــطــولــة  الــجــنــدريــة،  األدوار  يقلب  »الــشــيــخــة«  لــبــكــي. 
ر ُيصبح الضحية 

َ
فة من الذكور، تحمي أخاها )الذك

ّ
عصابة مؤل

عــوضــا عــن األنــثــى(. »كــفــرنــاحــوم« يسجن املـــرأة فــي صورتي 
ــص 

ّ
ــتـــصـــاب( واملـــــاك املــخــل الـــقـــاصـــرات واالغـ الــضــحــيــة )زواج 

)املحامية، لبكي نفسها(. هذه صورة متناغمة مع نظرة الغرب 
ــرأة الــعــربــيــة، الــتــي تــراهــا عــنــصــرًا غــيــر فــاعــل، وضحية  إلـــى املــ

مجتمع شرقي وذكوري.
حسن الساحلي

 
ُيــمــاِرس  الــكــتــاب  أّن  أعتبر  )الـــصـــورة(،  أنغيلوبولوس  تيو  مثل 
أنا  ــي 

ّ
أن هــذا، شعرُت  الفيلم. بعد تفكيري  أكثر من  سلطة علّي 

مـــرارًا في  أنغيلوبولوس  ــا  هــذه جملة رّددهــ أعــــرف«.  أيــضــا »ال 
كولتور«  »فرانس  إلذاعــة  أرشيمندريتس،  يورغوس  مع  حــواره 
رًا في كتاب. الغموض العظيم للخلق 

ّ
)2009(، والذي صدر مؤخ

يكمن، ربما، في التعبير نفسه: ال أعرف.
سابيل غصوب

Cherry ألنتوني وجو روّسو، تمثيل توم هوالند وتشيارا برافو 
)الصورة(: بعد خدمته العسكرية في العراق، يعود املسعف في 
 اضطرابات ما بعد 

ً
بلده، حاما إلى  األميركي تشيري  الجيش 

إيميلي.  الهيرويني مع صديقته  تعاطي  إلى  يدفعه  ما  الصدمة، 
لكْن، لنقٍص في املال، يبدأ سرقة املصارف في كليفاند.

ـ  روز  ولــيــلــي  شــيــريــدان  تــي  تمثيل  بــيــرغــر،  لــِنــل   Voyagers
ديب )الصورة(: عام 2063، ُيصبح العيش على كوكب األرض 
، بعد ارتفاع حرارته. ُيكتشف كوكب جديد، فُيرسل 

ً
مستحيا

 30 
ّ

العلماء مركبة فضائية إليه، في رحلة تدوم 86 عاما، وتقل
مراهقني  باتوا  أعــوام،   10 بعد  طبية.  بمساعدة  مولودين   

ً
طفا

ومدّربني على مهّمات أساسية. لكْن، هناك ما سُيحِدث فوضى 
عارمة.

مــاتــيــاس  تــمــثــيــل  غـــــاْز،  لــجــيــريــمــي   Sons Of Philadelphia
على  عاما   30 بعد  )الــصــورة(:  مــونــرو  ومايكا  شويناريتس 
عيشه املوت الغامض لشقيقته، وسعي أهله إلى االنتقام، ُيشارك 
بيتر فلويد مع قريبه مايكل في املافيا األيرلندية في فيادلفيا. 
ها 

ّ
أموٌر كثيرة تنكشف، وحقائق تظهر، ولحظة االنتقام تبدو كأن

اقتربت.

أقوالهم

أفعالهم

Friday 4 June 2021
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النمسا
من أجل مشاركة 

تاريخية ُمشّرفة

2829
رياضة

ُيشارك منتخب مقدونيا الشمالية في بطولة 
ــــى فـــي تــاريــخــه، وهــو  »الــــيــــورو« لــلــمــرة األولـ
الــــذي تــأهــل عـــن طــريــق املــلــحــق بــعــد أن حل 
وسُيحاول  األوروبــيــة،  التصفيات  فــي  ثالثًا 
تقديم أداء جيد في دور املجموعات من أجل 
دور  فــي  الكبار  مــع  واللعب  التأهل  محاولة 
الصغير في  املنتخب  الــــ16، فهل ينجح هــذا 

تسجيل مفاجأة كبيرة؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
ــبـــق أن شـــــــــارك مـــنـــتـــخـــب مـــقـــدونـــيـــا  ــسـ لـــــم يـ
الشمالية في بطولة »يورو« منذ التأسيس، 
فــهــو كـــان ضــمــن مــنــتــخــب يــوغــوســالفــيــا في 
 ،1968  ،1960 سنوات  بني  املمتدة  النسخات 
في  املــنــتــخــب  لــيــنــجــح  و1992،   1984  ،1976
التأهل إلــى بطولة »يــورو 2020« عن جــدارة 

واستحقاق للمرة األولى بشكل رسمي.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــة مـــنـــافـــســـات  ــيـ ــالـ ــمـ خــــاضــــت مـــقـــدونـــيـــا الـــشـ
ــة املــؤهــلــة إلـــى بطولة  ــيــ الــتــصــفــيــات األوروبــ
»يــــورو 2020«، فــي املــجــمــوعــة الــســابــعــة إلــى 
جانب منتخبات بولندا، النمسا، سلوفينيا، 
ــا، وأنــــهــــت  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــونــــي والتــ ــيــ ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
الــتــصــفــيــات فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث املـــؤهـــل إلــى 
الشمالية  مقدونيا  بـــدأت  األوروبــــي.  امللحق 
مشوار التصفيات بفوز على التفيا )3-1(، ثم 
تعادل مع سلوفينيا )1-1( في الجولة الثانية، 

لتعود وتخسر أمام بولندا بهدف نظيف، ثم 
-4( النمسا  أمـــام  مــن  كبيرة  بنتيجة  تخسر 
الكيان  تــعــادلــت مقدونيا مــع  1(، وبــعــد ذلــك 
الصهيوني، ثم حققت فوزا مهما على التفيا 
بــهــدفــني نــظــيــفــني. وفـــي الــجــولــة الــتــي تلتها 
سلوفينيا  على  الشمالية  مقدونيا  تفوقت 
)2-1(، ثم خسرت من بولندا مجددًا بهدفني 
النمسا )2-1(، لكن  أمــام  نظيفني، ثم سقطت 
االنــتــصــار فــي الــجــولــة األخــيــرة عــلــى الكيان 
الــصــهــيــونــي بــهــدف نــظــيــف، ســمــح ملقدونيا 
في  مقدونيا  وحققت  املــلــحــق.  إلــى  بالتأهل 
املــجــمــوع 4 انـــتـــصـــارات مــقــابــل تــعــادلــني و4 
وتلقت  12 هدفًا  املنتخب  خــســارات، وسجل 
شباكه 13 هدفًا، وجمع 14 نقطة فقط. وفي 
الشمالية  مقدونيا  لعبت  األوروبـــي،  امللحق 
ثم   ،)1-2( وتــفــوقــت  كــوســوفــو  منتخب  ضــد 
»دي«  للملحق  النهائية  املــبــاراة  فــي  تفوقت 
عــلــى جــورجــيــا بــهــدف نــظــيــف، لــتــتــأهــل إلــى 
بطولة »يــورو 2020« ألول مرة في تاريخها 

الكروي.
وبــالــنــســبــة لــنــقــاط قــــوة مــنــتــخــب مــقــدونــيــا 
فــي خط  أســمــاء جــيــدة  الشمالية، فهو يملك 
الوسط والتي تلعب في الدوريات األوروبية 
فريق  أديمي نجم  أريــان   من 

ً
بداية املختلفة. 

دينامو زغــرب الــكــرواتــي، والعــب خــط وسط 
فــــريــــق لـــيـــفـــانـــتـــي إنــــيــــس بــــــاردهــــــي، ونـــجـــم 
ــط فـــريـــق نـــابـــولـــي اإليـــطـــالـــي إلــيــف  خـــط وســ
بالكرة  التحكم  يمكنهم  والــثــالثــي  إيــلــمــاس، 
ممكنة.  طريقة  بأفضل  الهجمات  وصــنــاعــة 
الــثــالثــي ســاهــم فــي صناعة االنتصار  وهـــذا 
التاريخي على منتخب أملانيا في التصفيات 
املــؤهــلــة إلــى بطولة كــأس الــعــالــم 2022، قبل 

أشهر.
فــي املــقــابــل، فـــإن نقطة الــضــعــف الــتــي يمكن 
الشمالية في  أن يواجهها منتخب مقدونيا 
التي  الخبرة  قلة  هــي   ،»2020 »يـــورو  بطولة 
يــمــلــكــهــا جــمــيــع الـــالعـــبـــني الـــذيـــن يــشــاركــون 
قلة  الــقــاريــة. وبسبب  البطولة  فــي  مــرة  ألول 
التصرف  على  الالعبني  قــدرة  وعــدم  الخبرة 
تــحــت الــضــغــط، ارتــكــب املــنــتــخــب الــكــثــيــر من 

األخطاء الدفاعية والتي تسببت في مرتدات 
املــرمــى. وارتــكــاب أخــطــاء دفاعية  قاتلة على 
فــي الــبــطــولــة األوروبـــيـــة ســيــكــون مكلفا جــدًا 
ويــحــرم مــقــدونــيــا الشمالية مــن الــتــأهــل إلــى 
ــدور الــثــانــي بــشــكــل مـــؤكـــد، خــصــوصــًا أنــه  ــ الـ
يلعب في مجموعة صعبة وفيها منتخبات 
كبيرة قــادرة على إسقاطه بسهولة في حال 

ظهرت األخطاء واملساحات في املباريات.

مهمة  أمـــام  مقدونيا  مـــدرب  سيكون  وعليه، 
تــحــضــيــر الـــالعـــبـــني عــلــى الــصــعــيــد الــذهــنــي 
قــوة عقلية  الفني، وذلــك بهدف منحهم  قبل 
ملــواجــهــة كــل الــصــعــوبــات والــضــغــوطــات في 
أن  يـــعـــرف  الــجــمــيــع  ألن  املـــجـــمـــوعـــات،  دور 
مشاركة املنتخب ألول مرة ستجعله فريسة 
ألنها  ضـــده،  تلعب  الــتــي  للمنتخبات  سهلة 
امللعب  أرض  على  التصرف  ســوء  ستستغل 

ونقص الخبرة الناتج عن عدم املنافسة على 
مقدونيا  منتخب  ينجح  فهل  املستوى،  هــذا 
الــشــمــالــيــة فـــي تــخــطــي كـــل هـــذه الــصــعــوبــات 
الــدور  إلــى  بالتأهل  كبيرة  مفاجأة  وُيسجل 

الثاني ألول مرة في تاريخه؟

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  الشمالية  مقدونيا  نافس 

ُ
ست

الثالثة الصعبة جدًا، إذ ستبدأ املشوار ضد 
منتخب النمسا، ثم تواجه منتخب أوكرانيا 
الـــــــدور األول ضــد  وتــخــتــتــم مـــشـــوارهـــا فــــي 
فــهــل تنجح في  الــقــوي،  الــهــولــنــدي  املنتخب 
خطف 3 نقاط على األقل في املباريات الثالث 
ــؤّمـــن لــهــا الـــعـــبـــور ربـــمـــا مـــن املــركــز  ــتـــي تـ والـ

الثالث؟
وســتــضــُم تــشــكــيــلــة مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة في 

ــرمـــى )ســـتـــولـــي ديــمــيــتــريــفــســكــي،  ــة املـ ــراسـ حـ
داميان شيشكوفسكي، ريستو يانكوف(، وفي 
الــدفــاع هــنــاك )ســتــيــفــان ريستوفسكي،  خــط 
كـــيـــري ريــســتــيــفــســكــي، إيـــجـــغـــان ألــيــوســكــي، 
فيسار موسليو، داركو فيلكوفسكي، إيغزون 

بيتوالي، يوكو ياكوف(.
أما في خط الوسط فهناك )فيرهان حساني، 
ســتــيــفــان ســبــيــورفــســكــي، إيــنــيــس بـــاردهـــي، 

بوبان نيكولوف، إلفيف إملاس، أريان أديمي، 
كوستانيدوف،  تيهومي  راديسكي،  مــاريــان 
دانييل أفراموسكي، داركو شورلينوف(، وفي 
خط الهجوم هناك )غوران بانديف، ألكسندر 
ترايكوفسكي، إيفان تريشكوفسكي، كيرستي 
فيلكوسكي، فالتكو ساتويانوفسكي، ميالن 

ريستوفسكي(.
رياض...

مقدونيا الشمالية المشاركة األولى

رياض الترك

ــمـــســـاوي  ــنـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــلـــك املـ ال يـــمـ
تاريخًا كرويًا كبيرًا ال في بطولة 
بـــطـــولـــة  فــــــي  ــم وال  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ كــــــــأس 
ومــتــواضــع  فــهــو منتخب صغير  »الـــيـــورو«، 
العاملية  الــبــطــوالت  فــي  مــحــدودة  ومشاركته 
والــقــاريــة، لكنه نجح فــي التأهل إلــى »يــورو 
تاريخه  فــي  الثالثة  املــشــاركــة  لتكون   »2020
ــدم أداء جـــيـــدا ويـــنـــجـــح فــــي إنـــهـــاء  ــقــ ــ ُي فـــهـــل 

املشاركة بطريقة ُمشرفة؟

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
النمساوي مرتني إلى بطولة  تأهل املنتخب 
»يــــــورو« والــثــالــثــة ســتــكــون فـــي نــســخــة عــام 
املــــاضــــي بــســبــب  الــــعــــام  مــــن  املـــؤجـــلـــة   ،2021
ظروف تفشي فيروس »كورونا«. وفي املرتني 
السابقتني لم تنجح النمسا في ترك انطباع 
جيد وغادرت من الدور األول سريعًا. وجاءت 
أول مــشــاركــة رســمــيــة فــي نسخة عـــام 2008، 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــنــمــســا مـــع ســويــســرا، 
إلى  الثانية  املجموعة  فــي  النمسا  ونافست 
وبولندا،  أملانيا  كــرواتــيــا،  منتخبات  جــانــب 
وأنــهــت النمسا الـــدور األول آنـــذاك فــي املركز 
مــبــاراة وخسرت  في  تعادلت  أن  بعد  الثالث 
في مباراتني. أما املشاركة الثانية فكانت في 
نسخة عام 2016، وأيضًا ودعــت النمسا من 
دور املــجــمــوعــات إثـــر تــعــرضــهــا لــخــســارتــني 
ــام كــل مــن املــجــر وأيــســلــنــدا وتـــعـــادل أمــام  أمــ
املنتخب البرتغالي، لتحتل املركز الرابع في 
املجوعة ويتأهل أول 3 منتخبات في النظام 
الجديد آنذلك. وبعد الفشل في أول نسختني، 
ســُيــحــاول املــنــتــخــب الــنــمــســاوي تـــرك بصمة 

ذهبية ُمميزة في نسخة عام 2020، ومحاولة 
التأهل إلى الدور الثاني، خصوصًا أنه هذه 
املرة يملك فرصة التأهل حتى لو احتل املركز 
الثالث في املجموعة، فهل تنجح النمسا في 

شاركة املشرفة؟
ُ
تحقيق الهدف وهو امل

التصفيات ونقاط القوة والضعف
قـــدم املنتخب الــنــمــســاوي مــبــاريــات قــويــة في 
ــى بــطــولــة  الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة املـــؤهـــلـــة إلــ
فــي  حـــلـــولـــه  بـــســـبـــب  وذلـــــــك   ،»2020 »يـــــــــورو 
نقطة   19 السابعة برصيد  املجموعة  وصافة 
ــتــــصــــدرة بـــولـــنـــدا الـــتـــي جــمــعــت 25  خـــلـــف املــ
 14( الشمالية  مقدونيا  على  ومتقدمة  نقطة، 
بالخسارة  التصفيات  النمسا  بـــدأت  نــقــطــة(. 
ثــم خــســارة ثانية  أمــام بولندا بهدف نظيف، 
أمــام الكيان الصهيوني )4 – 2(، قبل أن تبدأ 
رحلة االنتفاض في الجولة الثالثة بفوز على 
سلوفينيا بهدف نظيف، ثم تفوق كبير على 
مقدونيا الشمالية )4 – 1( في الجولة الرابعة 
دكت  الخامسة،  الجولة  وفــي  التصفيات.  مــن 
أهـــداف  بستة  التــفــيــا  منتخب  شــبــاك  النمسا 
نظيفة، ثم تعادلت مع بولندا بدون أهداف في 
فــوزا كبيرا  السادسة، لتعود وتحقق  الجولة 
عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي )3 – 1(، ثــم بهدف 
نظيف على سلوفينيا، وبعدها )2 – 1( على 
في  مشوارهها  وتختتم  الشمالية،  مقدونيا 
التصفيات بخسارة أمام التفيا بهدف نظيف. 
انــتــصــارات   6 النمسا  حققت  املجموعة  وفــي 
مــقــابــل تـــعـــادل وخـــســـارة، وســجــلــت 19 هــدفــًا 
مـــقـــابـــل تــلــقــيــهــا 9 أهـــــــداف فــــي 10 مـــبـــاريـــات 

لعبتها في التصفيات.
مــن نــقــاط قــوة املنتخب الــنــمــســاوي  أنــه لعب 
مــعــظــم مــــبــــاريــــات الـــتـــصـــفـــيـــات بــــــدون نــجــمــه 

EURO  2020  يورو

للمرة الثالثة في تاريخه سيكون المنتخب النمساوي حاضرًا في البطولة 
األوروبية الكبيرة، وهو الذي يسعى للظهور بصورة جيدة وإسعاد جماهيره 

التي ستسانده خالل المباريات

)Getty( تملك النمسا نجومًا وأسماء ُمميزة في تشكيلتها

)Getty( لم يسبق للنمسا أن تأهلت إلى الدور الثاني

)Getty( هل ينجح المنتخب في تخطي الدور األول؟)Getty( منتخب يملك بعض األسماء الجيدة في الوسط

 
ً
فرانكو فودا، مدرب أملاني يقود منتخب النمسا منذ عام 2018. وفضال

عن إنجاز التأهل إلى بطولة يورو 2020، فإن أرقامه ُمميزة حتى اآلن، 
ففي 32 مباراة قادها حتى اآلن مع النمسا، حقق فودا 20 فوزًا مقابل 
4 تــعــادالت و8 خــســارات فقط، لتصل نسبة االنــتــصــارات إلــى حوالي 
62%، وهي نسبة ُمميزة لم يسبق أن حققها أي مدرب سابق للمنتخب. 
وسبق لفودا أن درب أندية عديدة في النمسا وأملانيا، ولم ُيحقق سوى 
ــراز الــنــمــســاوي فــي مــوســم 2011-2010  لــقــب الــــدوري مــع ســتــورن غـ
وأيضًا لقب الكأس معه في موسم 2009-2010، فهل ينجح في تجربته 

األولى في »اليورو«؟

ديفيد أالبا

فرناكو فودا

األول، ديفيد أالبــا، ما يعني أن النمسا تملك 
مجموعة قوية قــادرة على تقديم شــيء ُيذكر 
في البطولة األوروبية هذا الصيف، ومع ذلك 
عودة أالبا ستكون عالمة فارقة في منح الروح 
عندما  املــلــعــب،  أرض  على  والــخــبــرة  القتالية 

املجموعة. وهناك  مباريات  في  النمسا  يقود 
أيضًا نقطة قوة أخرى تتمثل بوجود الالعب، 
مارسيل سابيتزير، أحد العناصر األساسية 
ــانـــي، والـــذي  فـــي تشكيلة فــريــق اليــبــزيــغ األملـ
ساهم في جعل الفريق منافسًا قويًا على لقب 
املــوســم. ومــن أهــم نقاط  »البوندسليغا« هــذا 
القوة أيضًا أن النمسا تلعب كمجموعة واحدة 
على أرض امللعب، وهذا عنصر تكتيكي مهم 
نــقــاط ضعف  لصناعة االنــتــصــارات. لكن مــن 
فــودا، عدم  فرانكو  النمسا ومدربها،  منتخب 
توفر املرونة التكتيكية في تشكيلة املنتخب، 
ــفـــوق املـــنـــافـــس فــــي الـــخـــطـــة ســيــجــعــل  إذ إن تـ
الــدفــاع وتعجز عــن صناعة  فــي  النمسا تقف 
الفريق  غــيــاب  يعني  مــا  الخطيرة،  الهجمات 

هجوميًا بالكامل، بسبب سوء إدارة املباريات 
الكبيرة خصوصًا، وهو ما يجب التنبه له في 

بطولة »يورو 2020«.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــنــمــســاوي فـــي املــجــمــوعــة 
ــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات هـــولـــنـــدا،  الـــثـــالـــثـــة إلــــــى جــ
أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، ويبدأ مشواره 
ضد املنتخب املقدوني الــذي تفوق عليه في 
الــتــصــفــيــات، ثــم يلعب مــواجــهــة صعبة جــدًا 
مــشــواره  ويختتم  الــهــولــنــدي،  املنتخب  ضــد 
أوكــــرنــــيــــا.  مـــنـــتـــخـــب  ــــد  الـــــــــدور األول ضـ ــــي  فـ
وبــالــنــســبــة لــتــشــكــيــلــة املــنــتــخــب الــنــمــســاوي 
فهي على الشكال التالي )في حراسة املرمى: 

وألكسندر  بيرفان  بافايو  باشمان،  دانييل 
الدفاع فهناك )ديفيد  شالغير(، أما في خط 
فريدل،  ماركو  دراغوفيتش،  ألكسندر  أالبــا، 
فيليب  الينر،  ستيفان  هينتيريغير،  مارتني 
الينهارت، ستيفان بوش، كريستوفر تريميل 

وأندرياس أوملير(.
ــان  ــيــ ـــولــ ــاط )يـ ــنــ ـــهــ أمــــــــا فــــــي خــــــط الــــــوســــــط فـ
باومغارتنير،  كريستوف  باومغارتلينغير، 
فـــلـــوريـــان غــريــلــيــتــش، ســتــيــفــان إيــســانــكــر، 
فــالــنــتــيــنــو الزارو، مــارســيــل  ــراد اليـــمـــر،  كـــونـ
شالغير  تشافير  شــاوب،  لويس  سابيتزير، 
وأليساندرو شوبف(، وفي خط الهجوم هناك 
غريغوريتش،  مايكل  أرناتوفيتش،  )مــاركــو 

ساسا كاالزدزيش وكريم أونيسيوو(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
النمساوي للمرة الثالثة 

في »اليورو«

يومًا7الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
المقدوني الشمالي 

لتقديم صورة مميزة 
في المشاركة الرسمية 
األولى له في »اليورو«، 

خصوصًا بعد تأهله 
التاريخي من التصفيات
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طبعًا سيكون نجم املنتخب النمساوي األول في بطولة »يورو 2020« 
هو املدافع دافيد أالبا، العب فريق بايرن ميونخ األملاني والذي انتقل إلى 
الحالي.  الصيفي«  »امليركاتو«  بداية  قبل  اإلسباني  مدريد  ريــال  فريق 
خاض أالبا مع منتخب النمسا حتى اآلن 79 مباراة وسجل 14 هدفًا، 
وُيعتبر العامود الفقري لتشكيلة املدرب فرانكو فودا، والذي سُيساعد 
في منح النمسا قوة أكبر على أرض امللعب، في محاولة صناعة التأهل 
إلى الدور الثاني ألول مرة في التاريخ، مع اإلشارة إلى أنه قدم أداء رائعًا 

مع النادي »البافاري« هذا املوسم.



حسين غازي

بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــــيــــركــــا، األعــــــرق 
ــقــــدم الــخــاصــة  ــرة الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
قبل  بدايتها  كــانــت  باملنتخبات، 
العالم، تحديدًا في عــام 1916،  انطالق كــأس 
املنتخبات. حديثنا  أقلعت رحلة  ومن هناك 
الــتــي يعتبر  الــبــرازيــل،  الــيــوم سينصب على 
منتخبها واحدًا من األعرق في العالم بفضل 
ــاب الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي الـــكـــوبـــا وحــتــى  ــ ــقـ ــ األلـ

املونديال.

تاريخ البرازيل في الكوبا
ــل بــلــقــب بــطــولــة كــوبــا  ــرازيـ ــبـ ــاز مــنــتــخــب الـ فــ
ــرًا بـــفـــارق  ــتـــأخـ ــا فــــي 9 مـــنـــاســـبـــات، مـ ــيـــركـ أمـ
5 ألـــقـــاب عـــن األرجـــنـــتـــني الــوصــيــفــة، و6 عن 
األوروغواي صاحبة الرقم القياسي برصيد 
15 لقبًا. وتمتلك البرازيل أرقامًا مميزة طوال 
ــروي، فــقــد اســتــطــاعــت حصد  ــكــ تــاريــخــهــا الــ

ألقاب ال يمكن نسيانها في كوبا أميركا.
 منتخب السامبا مركز الوصافة في 11 

ّ
احتل

 ثالثًا، 
ّ

مناسبة خــالل تــاريــخــه و7 مـــرات حــل
فيما كان رابعًا في 3 مناسبات.

بلغ التألق البرازيلي في كوبا أميركا ذروته 
املــمــتــدة بـــني 1997 حــتــى 2007،  الــفــتــرة  مـــن 

حينها حقق السيليساو أربعة ألقاب.

التتويج األول
أول وثاني نسخة  لقبي  أوروغـــواي  حققت 
من بطولة كوبا أميركا، ثم جــاء عــام 1919 
ــدم في  الــثــالــثــة للمسابقة األقــ الــنــســخــة  فــي 
عــالــم كــــرة الـــقـــدم عــلــى صــعــيــد املــنــتــخــبــات. 
الــبــرازيــلــيــة، وجــرت  األراضــــي  استضافتها 

البرازيل 
بطلة الكوبا

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 

منتخب البرازيل وأرقامه

3031
رياضة

املباريات في ريو دي جانيرو من 11 مايو/ 
بمشاركة  عينه،  الشهر  مــن   29 لغاية  أيـــار 
أصـــــحـــــاب الــــــــــدار واألرجـــــنـــــتـــــني وتـــشـــيـــلـــي 
وأوروغواي. جاء االنتصار البرازيلي كبيرًا 
على تشيلي في املباراة االفتتاحية بنتيجة 
الــفــوز على حساب األرجنتني  أتــى  ثــم   ،0-6
بنتيجة 3-1، وكذلك فعلت أوروغــواي التي 
فازت على الخصمني عينهما، ليصبح في 

 فريق 4 نقاط.
ّ

رصيد كل
ــل بـــــأوروغـــــواي بــعــدهــا في  ــرازيـ ــبـ الــتــقــت الـ
ــاراة تــحــديــد هــويــة بــطــل كــوبــا أمــيــركــا،  ــبـ مـ
لــكــن نــتــيــجــة الـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي ســيــطــرت 
الدقائق التسعني بعد تقّدم الضيوف  على 
ــارديــــن وســـكـــارونـــي  بــهــدفــني عـــن طـــريـــق غــ
األرض  أصــــحــــاب  لـــيـــحـــرز  ود.17(،  )د.13 
املعروف  نيكو  الــالعــب  عبر  بعدها  ثنائية 

بمانويل نونيز.
تعادل املنتخبان بخمس نقاط، ما أّدى إلى 
ذهابهما ملباراة فاصلة، وهي تعتبر أطول 
كذلك  املسابقة، وستبقى  تاريخ  في  مباراة 
الطرفان  تــعــادل  غير مسمى، حينها  ألجــل 
بنتيجة 0-0، وبعد انتهاء الدقائق التسعني، 
الفريقني  وعــدم التوصل لفائز، وافــق قائدا 
مدة  زمنيتني  لفترتني  اللعب  على  والحكم 
 منها 30 دقيقة، ليصبح مجموع اللقاء 

ّ
كل

الـــدقـــيـــقـــة 122،  ــــي  وفـ دقـــيـــقـــة.  بــأكــمــلــه 150 
وتوفي   1892 عــام  املولود  الالعب  استطاع 
سنة 1969، آثر فريدنريتش، تسجيل هدف 
املــبــاراة الــوحــيــد، وهــو الـــذي لقب بالعديد 
من األسماء، منها »النمر« وكذلك »اللؤلؤة 
السوداء األصلية«، ويعتبر بنظر املؤرخني 
واملــتــابــعــني الــبــرازيــلــيــني واحــــدًا مــن أفضل 
املهاجمني الــهــدافــني فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، 
على الرغم من أن األمــر بقي موضع خالٍف 
كبير حتى يومنا هذا، خاصة أن اللعبة في 
الــبــرازيــل كــانــت تــقــام فــي زمــن الــهــواة حتى 

عام 1933.

الهيمنة واللقب األخير
لنبدأ بعام 1997، حينها جرت البطولة في 
بوليفيا، وكان منتخب البرازيل قد غاب عن 
التي  الــثــالث  النسخ  فــي  التتويج  منصات 
ســبــقــت ذلـــك بــعــد لــقــبــني لــأرجــنــتــني وآخـــر 

ألوروغواي.
ــازت الـــبـــرازيـــل عــلــى لقب  فـــي عـــام 1989، حــ
بيبيتو،  الثنائي  تألق  بفضل  أميركا  كوبا 
ــام أوروغـــــواي  وصــاحــب هـــدف الــنــهــائــي أمــ
املميز روماريو، لكن عام 1997 شهد عودة 
بوليفيا  على  الفوز  بعد  التتويج  ملنصات 
بنتيجة 3-1، إثر تألق الظاهرة رونالدو إلى 

جانب روماريو ودينيلسون وزي روبرتو.
بــعــد خيبة مــونــديــال 1998 والــخــســارة في 
عــّوض   ،0-3 بنتيجة  فرنسا  أمـــام  النهائي 
ــك بــحــصــد لــقــب كــوبــا  مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل ذلـ
أميركا للمرة الثانية تواليًا والسادسة في 
تــاريــخــه، بــالــفــوز عــلــى أوروغـــــواي بنتيجة 
لريفالدو  هــدفــني  الــنــهــائــي، بفضل  فــي   0-3
ــر لـــرونـــالـــدو، الــلــذيــن تــقــاســمــا صـــدارة  وآخــ

زيزينيو يعتبر هداف 
البرازيل في الكوبا برصيد 

17 هدفًا

السارتي يحّذر من تداعيات تنظيم كوبا أميركا في البرازيل
قال مدرب منتخب تشيلي األول لكرة القدم، مارتن السارتي، إن تنظيم بطولة كوبا 
ل »خطرًا كبيرًا« نظرًا ألنها واحدة من أكثر الدول تضررًا 

ّ
أميركا في البرازيل سيمث

من وباء كورونا في العالم، مشيرا إلى أن األولوية ينبغي أن تكون للصحة. وصرح 
الوطني »الوضع أيضًا يشهد تغييرات غريبة«، في إشــارة لحالة الشك حول  املــدرب 
موعد تنظيم املباريات وأماكن إقامة املنتخبات املشاركة، بعد قرار كونميبول بتنظيم 
ر السارتي 

ّ
وحــذ واألرجنتني.  كولومبيا  املقر،  دولتي  انسحاب  بعد  للبطولة  البرازيل 

مــن ضـــرورة التأكد مــن اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ألنــه إذا »حــدث شــيء، مــن سيتحمل 
املسؤولية؟«. وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية للعبة اإلثنني املاضي أن بطولة كوبا أميركا، 
البرازيل،  في  كوفيد-19، ستقام  املاضي بسبب  العام  بالفعل  تأجلت  قد  كانت  التي 
وهي واحدة من أكثر دول العالم تضررًا من الجائحة. وستبدأ بطولة كوبا أميركا يوم 

13 يونيو وستنتهي يوم 10 يوليو/تموز.

كوادرادو: قرارات كونميبول بشأن 
كوبا أميركا تولد حالة من عدم اليقين

الــدولــي الكولومبي خــوان غييرمو كـــودرادو، العــب يوفنتوس، أن قـــرارات اتحاد  أكــد 
التي  أميركا،  كوبا  ببطولة  يتعلق  مــا  فــي  )كونميبول(  الــقــدم  لكرة  الجنوبية  أميركا 
تقررت اآلن إقامتها في البرازيل، تخلق حالة من عدم اليقني بني الالعبني. وفي رسالة 
قــرارات  أن  »أعتقد  عاما   33 العمر  من  البالغ  الالعب  قــال  »إنستغرام«،  عبر  نشرها 
الالعبني، ليس فقط بسبب املخاطر  اليقني بني جميع  كونميبول تولد حالة من عدم 
التي تشكلها على الصحة، بل أيضًا بسبب الهدوء والضمانات التي يحتاجها الجميع 

إلقامة البطولة بشكل طبيعي«.

باراغواي تؤكد مشاركتها في كوبا أميركا بالبرازيل
كوبا  بطولة  في  األول  املنتخب  مشاركة  عن  القدم  لكرة  الباراغواياني  االتحاد  أعلن 
من  بكل  إقامتها  فــي  الصعوبات  إزاء  بالبرازيل،  الشهر  هــذا  ستنطلق  التي  أميركا 
األرجنتني وكولومبيا. وأوضح االتحاد في بيانه عن مشاركة باراغواي »بشكل قاطع 
في البطولة، وفقا لتقاليدها املتمثلة باملشاركة في املسابقات الدولية الكبرى وإدراكا 
للعمل الهائل الذي يقوم به كونميبول«. وأضاف أن »املنتخب يستعد للمشاركة في 
البطولة، علمًا منه بأنها نسخة خاصة للغاية نظرًا للجهد االستثنائي الذي تسبب فيه 
وباء كوفيد-19«. وشدد البيان »منتخب باراغواي يستعد بكل قوة للبطولة ويستعد 
للبحث عن لقبه الثالث في مالعب كوبا أميركا 2021 بالبرازيل«. وستواجه باراغواي 
األسبوع القادم البرازيل في أسونثيون، في ثامن جوالت التصفيات، قبل أن تستعد 

بعدها لكوبا أميركا. 

كونميبول ينتقد بيان نقابة 
الالعبين الدوليين حول كوبا أميركا

وصف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( بيان نقابة الالعبني الدوليني 
الذي أبدى قلقا من نقل مقر بطولة كوبا أميركا إلى البرازيل قبل أيام من انطالقها، 
بأنه »تمييزي«. وقال رئيس اتحاد كونميبول، أليخاندرو دومينغيز، في رسالة عامة 
أيـــام من  البطولة قبل  اإلعـــالن عــن تغيير مقر  أن  أكـــدت  الــتــي  النقابة  بــشــأن مــوقــف 
والعاملني  املحترفني  الالعبني  صحة  على  خطيرة  تداعيات  على  »ينطوي  انطالقة 
وتمييزية ألن  عــادلــة  غير  لنا  تــبــدو  النقابة  مــن  نتلقاها  الــتــي  »املــعــامــلــة  والــجــمــهــور: 
أن  إلى  وأشــار  الالعبني«.  الجائحة هو حماية صحة  لكونميبول خالل  الوحيد  الهم 
لبروتوكول صحي صــارم من جانب  أميركا ستقام من دون جمهور، ووفقًا  كوبا 

كونميبول والبرازيل.

قتيبة خطيب

إيفرتون  نــادي  مهاجم  ريتشارليسون  البرازيلي  النجم  عانى 
ترعرع  بعدما  بـــالده،  فــي  للغاية  طفولة صعبة  مــن  اإلنكليزي، 
املخدرات  بانتشار عصابات  املعروف  فينيسيا،  نوفا  في حي 
والسالح، واستطاع املحافظة على حياته، رغم املخاطر اليومية 

التي عاشها، حتى انتشلته رياضة كرة القدم من مأساته.
يعمل  فوالده  للغاية،  فقيرة  برازيلية  لعائلة  ريتشارليسون  ولد 
تدبر  يستطيعوا  حــتــى  املــثــلــجــات،  تبيع  ووالـــدتـــه  الــبــنــاء،  بمهنة 
األخطر  بأنه  يشتهر  حــي  وســط  الخمسة،  أطفالهم  مصاريف 
املــخــدرات والــســالح، وكثرة  الــبــرازيــل، نظرًا النتشار تجارة  في 
والــده،  من  جيدة  تربية  ريتشارليسون  وتلقى  فيه.  العصابات 
الذي حثه طوال طفولته على االبتعاد عن أي صديق يغرق في 
التي كان  الفاصلة،  اللحظة  إلــى  املــخــدرات، حتى وصــل  تــجــارة 
قريبًا منها من املوت، وهو في السن الـ14 من عمره، عندما وجه 

إليه أحد زعماء العصابات البندقية إلى رأسه وكاد يقتله.
وشعر ريتشارليسون بالخوف الشديد، وبأنه سيفارق الحياة، 
ألن زعــيــم الــعــصــابــة اتــهــمــه بــســرقــة املـــخـــدرات الــخــاصــة بـــه، من 
أكــيــاس  يــقــوم بتخبئة  لــكــراتــه بشكل دائــــم، وبــأنــه  خـــالل حمله 
الكوكايني فيها، لكنه استطاع إقناعه بأن يقوم بفتحها، ورؤية 

مــا يــوجــد بــداخــلــهــا، لينجو بــعــدهــا مــن املــــوت بــشــكــل عجيب. 
الــعــودة مــرة أخــرى إلــى حيه،  وأقسم ريتشارليسون على عــدم 
الحظ بعدها  ليبتسم  الــقــدم،  كــرة  النجاح في عالم  حتى يحقق 
للموهبة، عندما التقى برجل األعمال ريناتو فيالسكو، الذي رأى 
اإلمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الشاب، وقام على الفور 

بجلبه لفريق ريال نورريست املحلي في عام 2013.
بعدها، حتى  بــالده  في  األندية  لعدد من  ريتشارليسون  ولعب 
إنــكــلــتــرا، مــن خالل  فــي  باللعب  ُحــلــم طفولته  اســتــطــاع تحقيق 
إلــى واتــفــورد فــي عــام 2017 مقابل 11 مليون جنيه  االنــتــقــال 
ــــذي وقــف  إســتــرلــيــنــي، بــفــضــل ُمــكــتــشــفــه ريــنــاتــو فــيــالســكــو، ال
مــعــه فــي جميع مــحــطــات مسيرته االحــتــرافــيــة. وُيــعــد حصول 
ريتشارليسون على إقامة عمل بسرعة في اململكة املتحدة أمرًا 
مثيرًا للدهشة، كون السلطات املحلية ال تمنح الالعبني األجانب 
تصاريح عمل، من دون أن يكون سبق له تمثيل منتخب بالده، 
ريتشارليسون  واستطاع  البرازيلي.  النجم  مع  حــدث  ما  وهــذا 
ــواء مــع واتــفــورد، بعد أن خــاض 38 مــبــاراة سجل  خطف األضـ
الــذي  إيــفــرتــون،  نــادي  أهـــداف، جعلته مثار اهتمام مــن  فيها 5 
مليون  البرازيلي 50  النجم  على خدمات  الحصول  مقابل  دفع 
جنيه إسترليني، ليتمكن من تحقيق ُحلمه باللعب مع أحد فرق 

»البريميرليغ«، وينسى معاناته الكبيرة في بالده.

ريتشارليسون

على هامش الحدث

حقق النجم البرازيلي ريتشارليسون ُحلمه، بأن يصبح أحد أبرز المهاجمين 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم مع نادي إيفرتون

البرازيل توجت 
بآخر نسخة 
للكوبا عام 2019 
)خوان مابروماتا/
فرانس برس(

شهد التاريخ مواجهات كبيرة بين البرازيل 
)Getty( وأوروغواي

أمـــوروزو   خلفهما 
ّ

)5(، فيما حــل الــهــدافــني 
ــداف، وشــهــدت الــبــطــولــة تلك  بــرصــيــد 4 أهـــ
عامليًا.  هــدفــًا  وتسجله  رونالدينيو  ظــهــور 
أميركا  كوبا  لقب  كولومبيا  بعدها  حققت 
2001 في ظروف استثنائية وبغياب العديد 
مـــن نـــجـــوم املــنــتــخــبــات وانـــســـحـــاب آخــريــن 
)نتحدث عن القصة كاملة في تقرير خاص 
بعدها  عـــادت  الحــقــًا(.  كولومبيا  بمنتخب 
أقيمتا  اللتني  بالنسختني  للظفر  البرازيل 

في بيرو عام 2004 وفنزويال عام 2007.
فـــي األولــــــى هـــزمـــت أوروغـــــــــواي فـــي نصف 
النهائي بركالت الترجيح 5-3 بعد التعادل 

بواقع 4-2، إثر إهدار داليساندرو وغابرييل 
هاينزه ركلتني. أما في النسخة الثانية أي 
عام 2007، فكان منتخب األرجنتني مرشحًا 
 غياب 

ّ
فـــوق الــعــادة لحصد الــلــقــب، فــي ظـــل

العديد من العبي البرازيل، لكن في النهائي 
كــان ألبــنــاء املـــدرب دونــغــا رأي آخــر، بعدما 
حضور  رغـــم  نظيفة،  بثالثية  الــنــصــر  جـــاء 
كتيبة الــتــانــغــو كــامــلــة، عــلــى غـــرار روبــرتــو 
زانيتي وخــوان سباستيان  أيــاال وخافيير 
فيرون واستيبان كامبياسو وخوان رومان 

ريكيلمي وليونيل ميسي وكارلو تيفيز.
الالعب  الــبــرازيــل  أســطــورة  زيزينيو  ُيعتبر 

إيــجــابــًا 1-1، ثـــم الــتــقــى مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
غــريــمــه األرجــنــتــيــنــي فـــي الــنــهــائــي، فــتــقــّدم 
كيلي غونزاليس مبكرًا في الدقيقة 20، لكن 

لويزاو عادل الكفة في الدقيقة 45.
الباراغواياني كارلوس  وبينما كان الحكم 
أماريال يناظر ساعته أحرز ديلغادو هدف 
 
ّ
الــتــقــّدم لــأرجــنــتــني فــي الــدقــيــقــة 87، ليظن

الــجــمــيــع أن حــلــم األرجــنــتــني تــحــقــق وُكــســر 
الفضة منذ 1993،  بــالد  الــذي الزم  النحس 
لكن أدريــانــو هــداف تلك النسخة )7( عادل 
الكفة في الدقيقة 93، لينقاد الطرفان الحقًا 
للسامبا  ابتسمت  الــتــي  الــتــرجــيــح  لــركــالت 

األكـــــثـــــر خــــوضــــًا لــــلــــمــــبــــاريــــات فـــــي تــــاريــــخ 
املسابقة برصيد 34، وهو صاحب أكبر عدد 
من األهداف )17(، مع العلم أنه حقق اللقب 

في عام 1949.
ا باللقب 

ً
بيليه »العــب القرن«، لم يفز مطلق

القاري وشــارك فقط في بطولة واحــدة عام 
1959، ومع ذلك، فقد أظهر قدراته التهديفية 
الــرائــعــة برصيد 8 أهـــداف فــي 6 مــبــاريــات، 

ليصبح أفضل هداف في تلك النسخة.
دونــغــا هــو الــبــرازيــلــي الــوحــيــد الـــذي حقق 
اللقب 3 مرات، إذ ظفر به مرتني كالعب في 

1989 و1997 ومرة كمدرب في 2007.

صراع أوروغواي والبرازيل وجه رياضي
في كوبا أميركا

للقب  أوروغـــواي األكثر تحقيقًا  يعد منتخب 
كــأســًا، لكن  أمــيــركــا، برصيد 15  كــوبــا  بطولة 
التتويج  منصات  إلــى  »السيليستي«  طــريــق 
ــهــــد الــــعــــديــــد مــن  فـــــي الــــــقــــــارة الـــالتـــيـــنـــيـــة شــ
السياسية  املشاكل  رأسها  وعلى  املنعطفات، 
مع الدول املجاورة لأوروغواي، التي تحولت 

في ما بعد لحمالت عسكرية وحروب عنيفة.

بداية العداء
بدأت القصة في بداية القرن الـ19، وتحديدًا في 
عام 1825، بعدما تدخلت األرجنتني عسكريًا، 
البرازيل، في حرب أطلق عليها  أمــام جيوش 
ــم »ســـيـــزبـــالتـــني«، وانـــتـــصـــرت في  حــيــنــهــا اســ
باإلضافة  وإتــوثــايــنــغــو«،  »ســرنــدي  معركتي 
األوروغــــواي  لتنال  البحرية،  إلــى »خــونــكــال« 
بــدأت  املشاكل  لكن  عــام 1828.  فــي  استقاللها 
بعد استقالل أوروغــواي، بسبب الصراع بني 
السكان األصليني والبيض، وانقسمت البالد 
لـــحـــزبـــني، األول هـــو كـــــولـــــورادوس، والــثــانــي 
الــذي كان  بالنكوس بقيادة مانويل أوريــبــي، 
األرجــنــتــيــنــي حينها  للرئيس  مــقــربــًا  صــديــقــًا 

مانويل دي روساس.
ودخلت األوروغــواي في حرب مع األرجنتني، 
فــي عام  أطلق عليها اســم »الــحــرب العظمى« 
1838، بــســبــب حــــدوث انـــقـــالب عــلــى أوريـــبـــي، 
مـــن قــبــل فــركــتــوســو ريـــفـــيـــرا، واســـتـــمـــرت ملــدة 
13 عامًا، لكن من أجل التخلص من الحصار 

األرجنتيني، اتجهت أوروغــواي إلى البرازيل 
عام 1851، وعقدت معها اتفاقًا عسكريًا.

بــانــتــصــار  فـــي عــــام 1852،  الـــحـــرب  وانـــتـــهـــت 
التي عــادت إلى الهيمنة مرة أخرى  البرازيل، 
لــكــنــهــا زادت مــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  أمـــيـــركـــا  عـــلـــى 
تدخلها في أوروغواي، التي ظهرت مرة أخرى 
فرانشيسكو  بقيادة  العسكرية  الساحة  على 
ســوالنــو، الـــذي أعــلــن الــحــرب على األرجنتني 
ــبـــرازيـــل. وقــتــل فــرانــشــيــســكــو ســـوالنـــو في  والـ
الـــحـــرب، الــتــي انــتــهــت بــالــدخــول فــي مــعــاهــدة 
جــديــدة، أنــهــت الــتــدخــل الــعــســكــري الــبــرازيــلــي 
واألرجنتيني في أوروغــواي، ليصمم شعبها 
على االنتقام من األعداء، لكن بعيدًا عن املعارك 
والدماء والقتلى، ما جعله يهتم برياضة كرة 
الوحيد  االنتقام  الــقــدم  كــرة  الــقــدم. وأصبحت 
البرازيلي  االســتــعــمــار  مــن  ــــواي  أوروغـ لشعب 
ــذي عــانــى مــنــه كــثــيــرًا، وأصـــبـــح املــواطــنــون  الــ
يحثون نجوم منتخب بالدهم على الفوز ضد 
الفرص،  أمامهم  سنحت  كلما  »السيليساو« 
ألن قادتهم العسكريني كانوا سببًا في تأخر 

نهضة أوروغواي بجميع املجاالت.

وقت االنتقام
تلقى شعب األوروغواي أخبارًا سارة في عام 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  1929، بعدما قرر 
اختيار بالدهم حتى تطلق أول مونديال في 
ــام عــلــى نيلها  الــتــاريــخ، بــســبــب مــــرور مــئــة عـ
»السيليستي«  أساطير  ليحصد  االســتــقــالل، 
ــام عــــدوهــــم األرجـــنـــتـــني بــأربــعــة  ــ أول لـــقـــب أمــ

أهداف مقابل هدفني عام 1930.
ــانــــي حــتــى عــام  ــوايــ وانــتــظــر الــشــعــب األوروغــ
1950 من أجل تذوق طعم االنتصار على عدوه 
األول الــبــرازيــل، لكن هــذه املــرة فــي مجال كرة 
األوروغــــواي  منتخب  استطاع  عندما  الــقــدم، 
الــعــالــم على استاد  كــأس  الــفــوز بقلب بطولة 

»ماراكانا« الشهير، بهدفني مقابل هدف.
أمــا فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا، فتفنن منتخب 
كان  لكن  الــقــاري،  اللقب  بتحقيق  ــــواي  أوروغـ
أنــه حققه ضــد غريميه  طعمه مميزًا، خاصة 
»السيليستي«  ليجمع  واألرجنتني،  البرازيل 
15 لقبًا في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويسعد 
شعبه، الذي يريد مواصلة االنتقام من األعداء، 
لــكــن فـــي مـــجـــال كــــرة الـــقـــدم فـــقـــط، بــعــيــدًا عن 
الحروب. وتتطلع جماهير منتخب أوروغواي 
إلى تحقيق نجومها لقب بطولة كوبا أميركا 
التاريخي  بالرقم  التفوق  ومــواصــلــة  املقبلة، 

الذي بحوزتهم في املسابقة القارية.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا

Friday 4 June 2021 Friday 4 June 2021
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أحماض أوميغا 3
زيت السمك أم زيت الكتّان؟

يارا حسين

ــا بـــتـــنـــاول مــكــمــات  ــمــ ُيـــنـــصـــح دائــ
ــا الــصــحــيــة  ــفــــوائــــدهــ ــا 3 لــ ــغــ ــيــ أومــ
في  تجاريا  متاحة  وهــي  الكثيرة، 
ــا من  شــكــل ســائــل أو كــبــســوالت مــشــتــقــة، إمـ
زيــت بــذور الكتان، أو مــن زيــت السمك. وقد 
ــا إذا كــان  نــتــســاءل عـــن الـــفـــرق بــيــنــهــمــا، ومــ

أحدهما أكثر فائدة من األخر؟

جرعات للقلب
وجــد الــعــديــد مــن الــدراســات أن زيــت بــذور 
ــمــــك يــــفــــيــــدان صــحــة  الــــكــــتــــان وزيـــــــــت الــــســ
الــقــلــب واألوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وقــــد ثــبــت أن 
هـــذه املــكــمــات تــخــفــض مــســتــويــات ضغط 
الـــــدم لــــدى الــبــالــغــن حــتــى فـــي الــجــرعــات 
الــصــغــيــرة، كــمــا أنــهــا قـــد تــكــون فــعــالــة في 
 )LDL( الـــــضـــــار  الــــكــــولــــيــــســــتــــرول  تـــقـــلـــيـــل 
وتعزيز الكوليسترول الجيد )HDL(، وقد 
الــدم  الــثــاثــيــة فــي  الـــدهـــون  تخفض نسبة 
لــكــن زيـــت السمك  إلـــى ٪30.  بنسبة تــصــل 
أكــثــر فعالية ألنـــه يــحــتــوي عــلــى مــزيــج من 
ــمــــاض أومــيــغــا  ــن أحــ نـــوعـــن مــخــتــلــفــن مــ
 )EPA( االيــكــوســابــنــتــيــنــويــك  الــدهــنــيــة:   3
بينما   ،DHA والـــدوكـــوســـاهـــيـــكـــســـانـــويـــك 

)Getty( لزيت السمك آثار جيدة تؤثر على مرض التهاب األمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي

يحتوي زيت بذور الكتان على نوع واحد 
فقط من األحماض الدهنية أوميغا 3 وهو 

.)ALA( حمض الفالينولينيك

تعزيز الصحة النفسية
تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية عموما 
في زيــت السمك وبــذر الكتان في تحسن 
لــكــن هناك  والــعــصــبــيــة.  النفسية  الــصــحــة 
ــروق فــــي تـــأثـــيـــراتـــهـــا بــحــســب  ــ ــفـ ــ بـــعـــض الـ
ــدر؛ إذ يــعــتــبــر زيــــت الــســمــك خـــيـــاًرا  املــــصــ
أفــضــل مــن زيـــت الــكــتــان، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
وجود الحمض الدهني DHA الذي يساعد 
ــراض بــعــض اضـــطـــرابـــات  ــ فـــي تــحــســن أعــ
الــصــحــة النفسية والــعــقــلــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ثــنــائــي  واالضــــــطــــــراب  واألرق  ــئــــاب  ــتــ االكــ
اإلصابة  والــفــصــام، وخفض خطر  القطب 
بــالــزهــايــمــر. عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن وجــود 
وإرخــاء  التوتر  تخفيف  فــي  يساعد   EPA
األعصاب، ما يحسن وظائف الدماغ. إذن، 
 يمتلك زيـــت بـــذور الــكــتــان خــصــائــص أقــل 
فـــي تــعــزيــز الــــدمــــاغ عــنــد مــقــارنــتــه بــزيــت 
ــادة  ــ ــــضـ ــائــــص املـ ــــن الــــخــــصــ ــكـ ــ الــــســــمــــك، ولـ
الكتان قد تساعد  لالتهابات لزيت بذور 
فــي تحسن الــظــروف املــزاجــيــة فــي حــاالت 

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

خسارة الوزن
عموما  الدهنية   3 أوميغا  أحماض  تساعد 
على خسارة الوزن، لكن تختلف آلية عملها 
بحسب املصدر؛ إذ يحتوي زيت بذر الكتان 
على كمية جيدة من األلياف، ما يساعد في 
تأثيرات  لــه  أن  كما  الهضم،  عملية  تحسن 
والتخلص  السموم  طــرد  في  تساعد  ملينة 
املــنــتــظــم مـــن الـــفـــضـــات مـــن الـــجـــســـم، الـــذي 
بدوره يساعد في تحسن التمثيل الغذائي 

ويؤدي إلى فقدان الوزن.
أمــــا بــالــنــســبــة لـــزيـــت الـــســـمـــك، فــقــد الحــظــت 
ــزيــــد الــــشــــعــــور بــالــشــبــع،  ــه يــ ــ الــــــدراســــــات أنــ
ويساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي 
وزيــادة نسبة حرق الدهون، ما يعني حرق 
املزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن. 

تعزيز صحة الجلد
مفيدة  الدهنية   3 أومــيــغــا  أحــمــاض  عتبر 

ُ
ت

لــلــبــشــرة، بــغــض الــنــظــر عــن مــصــدرهــا. وقــد 
أظهرت العديد من الدراسات، ومنها دراسة 
نشرت في مجلة Marine drugs، أن مكمات 
زيت السمك كان لها دور في تحسن عدد من 
التهاب  ذلــك  في  بما  الجلدية،  االضطرابات 
عن  الــنــاتــج  الجلد  وتــلــف  والصدفية  الجلد 
التعرض لألشعة فوق البنفسجية. وباملثل، 

يــســاعــد زيـــت بـــذور الــكــتــان أيــضــا فــي عــاج 
أظهرت  املــتــعــددة، حيث  الجلد  اضــطــرابــات 
دراســة أجريت على 13 امــرأة أن تناول زيت 
ــا قـــد حسن  ــبـــوًعـ بـــــذور الـــكـــتـــان ملــــدة 12 أسـ
تــرطــيــبــهــا  الـــــى  الـــبـــشـــرة وأدى  خـــصـــائـــص 

وزيادة نعومتها. 

التقليل من االلتهابات
وقد أثبت الدراسات البحثية أن زيت السمك 
لـــه خــصــائــص مـــضـــادة لــالــتــهــابــات بسبب 
مــحــتــواه مــن األحــمــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا 3 
من  الــعــديــد  أشـــــارت  وقــــد   )DHA(و  )EPA(
الــدراســات، ومنها دراســـة نشرت فــي مجلة 
السمك  لــزيــت  املفيدة  اآلثـــار  إلــى   ،Nutrients
على االلتهابات املرتبطة بالحاالت املزمنة، 
مثل مرض التهاب األمعاء والتهاب املفاصل 

الروماتويدي والذئبة.
ــتــــان عــلــى  ــكــ ــن تـــأثـــيـــر زيــــــت بـــــــذور الــ ــ أمــــــا عـ
ــاب، فـــا تـــــزال الــنــتــائــج غــيــر مــؤكــدة  ــهـ ــتـ االلـ

وتحتاج إلجراء املزيد من األبحاث.
ختاما، يعزز كل من زيت السمك وزيت بذور 
األبحاث  لكن تشير غالبية  الصحة،  الكتان 
ــت بــــذور  ــ ــت الـــســـمـــك عـــلـــى زيـ ــ ــى تـــفـــوق زيـ ــ إلـ
الصحية ألنه يحتوي على  بفوائده  الكتان 
 ،DHAو  EPA النشطة  الــدهــنــيــة  األحــمــاض 
وهي أحماض سريعة االمتصاص والتمثل 
في الجسم، بينما تحتوي بذور الكتان على 
إلى  والـــذي يحتاج   ALA الــدهــنــي الحمض 
قــيــام الــجــســم بــاســتــخــدام أنــزيــمــات عــديــدة 
ليتمكن من تحويل كمية صغيرة جــًدا منه 
الــعــمــلــيــة قد  إلـــى EPA وDHA، وهــــذه  فــقــط 
تقّدم  مع  وخصوصا  كثيرًا،  فّعالة  تكون  ال 
العمر، كما أنها تتم بفعالية أكبر في النساء 

مقارنة بالرجال.

وجد العديد من 
الدراسات أن زيت بذور 
الكتان وزيت السمك 
يفيدان صحة القلب 

واألوعية الدموية، وقد 
ثبت أن هذه املكمالت 
تخفض مستويات 

ضغط الدم

■ ■ ■
تساعد أحماض أوميغا 
3 الدهنية عموما في 

زيت السمك وبذر 
الكتان في تحسني 
الصحة النفسية 

والعصبية. لكن هناك 
بعض الفروق في 

تأثيراتها

■ ■ ■
تساعد أحماض أوميغا 
3 الدهنية على خسارة 
الوزن، لكن تختلف آلية 
عملها؛ إذ يحتوي زيت 
بذر الكتان على كمية 
جيدة من األلياف، ما 
يساعد في تحسني 

عملية الهضم

باختصار

الكتان  بذور  زيت  السمك على  زيت  إلى تفوق  األبحاث  الصحة، لكن تشير غالبية  الكتان  بذور  السمك وزيت  زيت  يعزز كل من 
بفوائده الصحية ألنه يحتوي على األحماض الدهنية النشطة

هوامش

معن البياري

ــا وأن ذكــــرى هــزيــمــة حـــزيـــران تــعــبــر فــي مــثــل هــذه  أمـ
املــعــهــود، عما جــرى وكيف  الــكــالم  األيـــام، فُيستدعى 
جرى، عسكريا وسياسيا، فإن من الطّيب، في األثناء، 
العربي  األدبـــي  املنتوج  فــي  عما حضر  ل 

َ
ُيتغاف ال  أن 

الذي استوحى من الواقعة تمثيالٍت وتعبيراٍت متنوعة، 
أشـــــارت إلـــى مـــا تــعــد أســبــابــا ومـــقـــّدمـــات ســاقــت إلــى 
الهزيمة. ولوفرة هذا املنتوج )ثّمة السينما أيضا(، ذاع 
ونــقــاد،  باحثون  فيه  وخـــاض  النكسة«،  »أدب  مفهوم 
ــاٍت فــيــه بعضها قــّيــم. وذاع أيــضــا أن  ــ وأنـــجـــزوا دراسـ
ــلــع عــلــيــهــا أنــهــا 

ُ
روايـــــات انــشــغــلــت بــالــحــدث الـــفـــادح خ

األعــمــال »أوراق عاقر«   مــن تلك 
ٌ
ــدة »حــزيــرانــيــة«. واحــ

الراحل، سالم  لألردني  بيروت، 1968(،  االتحاد،  )دار 
ــى روايــتــيــه  ــ الــنــحــاس )تـــوفـــي فـــي 2011(، وكـــانـــت أول
ــــو صــاحــب  وهـ فــــي 1987(،  ــات«  ــاحــ ــســ ــ »ال )صـــــــدرت 
ــيـــة ومــجــمــوعــة  مــجــمــوعــتــني قــصــصــيــتــني ومـــســـرحـ
شعرية، كما أنه النقابي واملناضل السياسي. واملألوف 
 مــن ثــالث روايــــات أردنــيــة 

ً
التذكير بها واحــــدة أن يتم 

النكسة  عــام  في  إحداها صــدرت  رة، 
ّ
مبك »حزيرانية« 

نــفــســه، »الـــكـــابـــوس« ألمـــني شــنــار، والــثــانــيــة فــي الــعــام 
الــتــالــي، »أنـــت مــنــذ الـــيـــوم« لتيسير ســبــول. لــيــس ثمة 
 وال جيوش وال فلسطني ضاعت في 

ٌ
حرٌب وال هزيمة

 كاذٌب المرأة، يحّبها زوجها 
ٌ

»أوراق عاقر«، وإنما حمل

بأناه. ينكشف هذا  بلغته،  الرواية ســردا  الــذي تنكتب 
املــولــود يعرب،  قــدوم  والـــذي كــان منتظرا منه  الحمل، 
ــا فجأة 

ّ
فــي يــوم االثــنــني، 5 يــونــيــو/ حــزيــران 1967، مل

املبنى  بكاملها.  الشقة  له  اهتّزت  هائل  انفجاٌر  »دوى 
الكبير ينهار؟«. يروي الراوي »فجأة، تهاوى باب غرفة 
واقتحمت   .. السماء  أعــمــدة  أحــد  كــانــهــدام  االستقبال 
»اقتلعُت  أيضا  يقول  األخير«.  امللجأ  السيطان  ألسنة 
لوحة الخلصاء واملدينة ولوحة املرأة الحامل وتقهقرت 
إلــى الــشــرفــة، ووقــفــت هناك طــريــدا فــي الــعــراء. لــم يعد 
تالية  مقاطع  وفــي  املـــوت«.  وخلفي  الهاوية،  إال  أمامي 
النهار  لــهــذه املقتطعات مــمــا جـــرى فــي ذلـــك  وســابــقــة 
ينطق  ــرا 

ّ
مــتــوت مونولوغا  حسبانه  يمكن  مــا  يتداعى 

به البطل الـــراوي. يسأل: »مــن كــان يصّدق أن كل هذا 
يحدث في أقل من ست دقائق، ستة أيام، ستة دهور، 
الــزمــن«. وعلى مــا فــي هــذا التداعي  مــاذا يهم حساب 
 قد 

ٌ
مــن إيـــحـــاءاٍت، ال تفلت مــن ســالــم الــنــحــاس مــفــردة

ــر إلــى هزيمة عربية كبرى جــرت فــي ذلــك اليوم 
ّ

تــؤش
الذي انكشف فيه حمل الزوجة املحبوبة، غير أن ناسا 
البطل  »مــاذا؟ عاش  يتجمهرون،  الشرفة  تحت شرفة 
 .. الهتاف  وأخطأتم  الحساب،  أخطأت  ويلكم،  العاقر، 

عاش يعرب«. 
الصفحات،  القليلة  الـــروايـــة،  هـــذه  ــارئ  قـ عــلــى  يلتبس 
الفضاء املكاني فيها، تستشعر أنها في القاهرة ربما، 
وأن البطل بدويٌّ قادم من الصحراء، له ذاكرة في أغوار 

األردن املخصبة، ويتطلع إلى رحيٍل إلى دمشق، كأنه 
ش عن أصحاب مضوا، وما عادوا 

ّ
قادم إلى املدينة ليفت

في املكان، ال يعرف ما جرى لهم. يتحّدث عن محيي، 
صــديــقــه املــاكــث قــبــلــه فــي الــشــقــة الــتــي اهــتــزت يـــوم 5 
حزيران. يتواصل مع صاحب مكتبة، على معرفٍة طيبٍة 
إلى املستشفى، وُيخطره  به  به، هو من يأتي  وقديمٍة 
بأن زوجته، بخير .. وعلى ما تتواتر من استدعاءات 
ــع، فـــإن الــنــزوع  ــ ــراوي األربـ ــ تــتــوالــى فــي أوراق الــبــطــل الـ
إلــى حد مــا، يجعل  التجريبي، املــوصــول بحسٍّ عبثي 
اإليحاء  كثافة  العالية في  النباهة  تلك  الرواية  في هذه 
انكشافها،  ليس عصّيا  التي  الترميزات  ووفــرة  فيها، 
غير أن هذا كله وغيره ينبسط في سرٍد، يتقاطع فيه 
الحوارّي، مع صاحب املكتبة والطبيب املعالج من العقم، 

ر والحلمي، مع 
ّ
مع االستعادي الذي ينهض على التذك

الــراوي من أحــواٍل ليست  الهجائي الظاهر في سخط 
إلى  واملــيــل  بالعناد،  يتصف  الــذي  وهــو  قليلة حواليه، 
الوضوح، عندما ُيؤثر خيارا واحدا وحسب »الحق أو 
أو  النصر  املــوت،  أو  الحياة  الجحيم،  أو  الجنة  الباطل، 

الهزيمة«. 
 غــيــر مــعــلــومــة 

ً
ــبــطــل يـــخـــوض مـــعـــركـــة كــــأن الـــــــراوي ال

الطبيب  إلــى  الــذي ال ُينجب، وال يرتاح  التفاصيل، هو 
في دمشق. وهنا ثّمة ُمضمراٌت في النص تــروح إلى 
ما هو عطٌب نفسي، أكثر منه جسديا أو خلقيا، لدى 
السارد الذي يحكي ويستنطق جّوانياته، ويطلق أفكارا 
أو  رفـــاٍق  انتظار  قلق  بــه  ويستبّد  مرتجلة،  وقــنــاعــات 
أصدقاء غائبني، واستعادة حريٍة فقدها. وفي هذا كله 
وغيره، بدت لغة النص مشحونة بتوتر عال، ارتفعت 
شيئا مــا بــالــروايــة، مــن حــيــث أرادهــــا ســالــم النحاس 
 فـــي تــجــريــب الــحــكــي عـــن حــــدٍث عـــربـــيٍّ فـــادح 

ً
تــجــربــة

باملباشر  والتورية، ال  بالقناع  باملجازي واالستعاري، 
 

ٌ
أعــمــال صنعت  كــمــا  بالتسجيلي،  وال  بــالــواقــعــي  وال 

التي شهدت صدور »أوراق  املرحلة   وفيرة في 
ٌ
روائية

نـــافـــرة، طفيفة في  بــخــطــابــيــة  عـــاقـــر«، وإن اســتــعــانــت 
خواتيمها، كان في الوسع التخفف منها .. ولكن املهم 
ر في روايته »الحزيرانية« 

ّ
واألهم أن سالم النحاس بش

هــاتــه بــكــاتــٍب ممتلئ املــوهــبــة والــكــفــاءة، مــا يجعلنا ال 
نغفل عنها، ونحن على مبعدة 53 عاما منها.

في تذّكر »أوراق عاقر«

وأخيرًا

ثّمة ُمضمراٌت في النص 
تروح إلى ما هو عطٌب

 نفسي، أكثر منه جسديا 
أو خلقيا، لدى السارد

الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة
Friday 4 June 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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