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سرقة منازل المقدسيين  

)Getty/انسحبت روسيا من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تسمح بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة لالستكشاف في أجواء الدول الموقِّعة  )يوري سميتيوك

الناس  بــعــودة  الهند  فــي  رئيسية  مــدن  سمحت 
إلى أعمالهم وفتح املحال التجارية، مع استمرار 
الــقــيــود. وشـــوهـــدت طــوابــيــر طــويــلــة مـــن الــنــاس 
الــحــافــات بمدينة مــومــبــاي، املركز  انــتــظــار  فــي 
املــالــي للباد، فــي حــن عـــادت حــركــة املـــرور إلى 
 

ّ
ــوارع الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، بــعــد مــوجــة تفش شــ

ثانية لفيروس كورونا الجديد أودت بحياة مئات 
»تسونامي  عليه  طلق 

ُ
أ ما  في  الــنــاس،  من  آالف 

كــــورونــــا«. وكــتــب رئــيــس وزراء دلـــهـــي، أرفــيــنــد 
كــيــجــريــوال )الـــصـــورة( فــي تــغــريــدة عــلــى موقع 
مع  الــعــدوى،  من  أنفسنا  إنقاذ  »علينا  »تويتر«: 

إعادة االقتصاد إلى العمل أيضًا«. وأمر نصف 
متاجر العاصمة بالعمل يومًا واإلغاق في اليوم 
ه سمح للمكاتب وشبكة املترو في 

ّ
الذي يليه، لكن

دلهي بالعمل بنصف طاقتها االستيعابية. لكّن 
ت مفروضة، مثل حظر تناول األكل 

ّ
ثّمة قيودًا ظل

في املطاعم وارتياد املسارح والصاالت الرياضية 
في املدينة التي ما زالت تتعافى ببطء من القفزة 
في اإلصابات في شهَري إبريل/نيسان ومايو/
ــــى اكــتــظــاظ  أيــــار املـــاضـــيـــن، األمــــر الــــذي أّدى إل
املستشفيات باملرضى. كذلك سمحت السلطات 
ــة مـــهـــاراشـــتـــرا، حـــيـــث تـــقـــع مـــومـــبـــاي،  ــ ــ فــــي والي

للشركات بالعمل حضوريًا مع نصف املوظفن 
فقط. ومع تجاوز أعداد إصابات كورونا عامليًا 
أكثر  بينها  ألف إصابة، من  173 مليونًا و100 
وأكثر  تــعــاٍف  ألــف حالة  مــن 157 مليونًا و140 
من ثاثة ماين و745 ألف وفاة، بحسب بيانات 
ــد مــيــتــرز« أمـــس اإلثــنــن، حـــّث مائة  ــ عــــّداد »وورل
ــــر خــارجــيــة  ــة ورئـــيـــس وزراء ووزيـ ــ رئــيــس دول
السبع، على تمويل حمات  سابقن، مجموعة 
تحصن عاملية للوقاية من كورونا، وملنعه من 
الزعماء  وأطلق  مــجــددًا.  العالم  وتهديد  التحّور 
املجموعة  قــمــة  بمناسبة  املــنــاشــدة  الــســابــقــون 

املقبل.  الجمعة  يـــوم  بريطانيا  فــي  ــد 
َ
ــعــق

ُ
ت الــتــي 

»الدعم  أّن  السابقن  الزعماء  رسالة  في  وجــاء 
الذي  العشرين  السبع ومجموعة  من مجموعة 
لــكــوفــيــد-19 متاحة  الــلــقــاحــات املــضــادة  يجعل 
الــدخــل،  ومتوسطة  منخفضة  لــلــدول  بسهولة 
 خــيــريــًا، بـــل يــصــّب فـــي املصلحة 

ً
لــيــس عــمــا

 بلد«. من جهة أخرى، بدأت 
ّ

االستراتيجية لكل
ســلــوفــاكــيــا، الــعــضــو فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
فــي اســتــخــدام لــقــاح »ســبــوتــنــيــك-فــي« املــضــاد 

لكوفيد-19، ولتنضم بذلك إلى املجر.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

ضوء أخضر للمحاكم اإلسرائيلية

الثالثاء  8 يونيو/ حزيران 2021 م  27  شوال 1442 هـ  □  العدد 2472  السنة السابعة

Tuesday 8 June 2021

قمة محاصرة الصين
تنطلق يوم الجمعة، في بريطانيا، قمة مجموعة الدول السبع وفي 
بال جو بايدن وحلفائه، هدف مركزي: محاصرة الصين اقتصاديًا. ]12ـ13[
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تضاربت األنباء حول 
منع السلطات اإلسرائيلية 

مسيرة األعالم

المقاومة: لن نسمح 
لالحتالل بتصدير أزماته 

نحو الفلسطينيين

دخلت قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أمس اإلثنين فصًال جديدًا من 
محاولة طرد األهالي من منازلهم، مع رفض المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية 
أفيحاي مندلبليت عدم التدخل بالقضية، بما يعطي ضوءًا أخضر للمحاكم لسرقة 

منازل الفلسطينيين، وسط مخاوف من انفجار األوضاع

القدس المحتلة، غزة ـ العربي الجديد

بـــن اســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات االحـــتـــال 
الــقــدس املحتلة،  فــي  واملــســتــوطــنــن 
وتـــــــــضـــــــــارب األنـــــــــبـــــــــاء حــــــــــول مـــنـــع 
»مسيرة األعــام« املقررة الخميس من عدمه، 
ــالــــي حــي  ــنــــازل أهــ ــــن الــتــمــهــيــد لـــســـرقـــة مــ وبـ
الــشــيــخ جــــراح، مــع قـــرار املــســتــشــار القضائي 
أفــيــحــاي مندلبليت  اإلســرائــيــلــيــة  لــلــحــكــومــة 
عــــدم الــتــدخــل فـــي الــقــضــيــة، يــفــاقــم االحــتــال 
األجواء التصعيدية في فلسطن، والتي ترفع 
املـــخـــاوف مـــن انــفــجــار األوضـــــــاع، خــصــوصــا 
مــع تــوجــيــه املــقــاومــة تــحــذيــرًا واضــحــا بأنها 
ستتحرك إذا ما قرر العدو العودة باألوضاع 

إلى ما قبل 11 مايو/أيار املاضي.
ــلــــت قــضــيــة مـــحـــاولـــة تــهــجــيــر عـــائـــات  ودخــ
فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 
القدس، منعطفا جديدًا، مع إباغ  في مدينة 
مــانــدلــبــلــيــت، املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا 
أمس، أنه لن يتدخل في مسألة إخاء عائات 
الـــحـــي. وكــانــت  فـــي  مــنــازلــهــا  مـــن  فلسطينية 
ــا بــشــأن الــتــمــاس  ــأت قـــرارهـ ــ املــحــكــمــة قـــد أرجـ
قــّدمــتــه 7 عـــائـــات ضـــد إخــــاء مــنــازلــهــا إلــى 
القانوني  املستشار  رأي  إلــى  االستماع  حن 
ــي بـــيـــان  ــ ــة. وكــــتــــب مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت فـ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
للمحكمة الــعــلــيــا أنـــه »فـــي ضـــوء اإلجـــــراءات 
القانونية الــعــديــدة التي تــم إجــراؤهــا فــي ما 
ــاألرض املــتــنــازع عــلــيــهــا، وبــالــنــظــر  ــ يــتــعــلــق بـ
الصادرة  والقانونية  الوقائعية  األحكام  إلى 
ــراءات، خلص إلــى أنــه ال يوجد  فــي هــذه اإلجــ
ــان لــيــظــهــر حـــســـب ســـلـــطـــتـــه«. فــيــمــا أفــــاد  ــكـ مـ
القضائي  املستشار  مكتب  من  مقّرب  مصدر 
اإلسرائيلية  »هــآرتــس«  لصحيفة  للحكومة، 

بــــأن »املـــســـتـــوى الــســيــاســي يــعــتــقــد أيــضــا أن 
الدولة يجب أال تتدخل«. وكــان نائب املدعي 
اجتماع  في  قــال  قد  كامينيتس،  إيريز  العام 
الـــعـــدل، »إن هــنــاك إمــكــانــيــة قانونية  ــــوزارة  بـ
ــة  ــدولــ ــــن خــــــال مـــــصـــــادرة الــ ملـــنـــع اإلخـــــــــاء مـ
لكن  املستأجرين محمين«،  وإعــان  للمنازل 

ماندلبليت قرر عدم دعم هذا الخيار.
وحذرت عائات الحي وطاقمها القانوني، من 
تداعيات هــذا الــقــرار الــذي يضع ما يزيد عن 
500 فرد ضمن 28 عائلة في الحي أمام خطر 
ارشيد، وهو  املحامي سامي  التهجير. وأكــد 
الــقــانــونــي ألهــالــي حــي الشيخ جــراح،  املمثل 
»العربي الجديد«، أن موقف مندلبليت يعني  لـ
رفــــض نــقــاش قــضــيــة الــشــيــخ جــــراح كقضية 
دســـتـــوريـــة أو لــهــا أبـــعـــاد بــالــقــانــون الــدولــي 
أو قــضــيــة حـــقـــوق إنـــســـان، ومـــحـــاولـــة أخـــرى 
إلضعاف قضية األهالي في املسار القانوني. 
وأكد أن هذه املحاوالت لن تردع األهالي عن 
تقديم االلتماس للمحكمة من أجل النظر في 
خصوصا  بالقضية،  املتعلقة  األمـــور  جوهر 
الدولي  بالقانون  املتعلقة  القضية  أبعاد  في 
ــرام الــقــانــون الــدولــي  ــتـ لــحــقــوق اإلنـــســـان واحـ
وتعهدات الحكومة األردنية واألونــروا تجاه 

املواطنن الفلسطينين.
رت لجنة أهــالــي الــحــي، في 

ّ
ــذ مــن جــهــتــهــا، حــ

بيان، من تداعيات قرار مندلبليت، مؤكدة أن 
حكومة االحتال بكل أطيافها تسعى لتهجير 
وإخــاء سكان وحــدات حي الشيخ جــراح، ما 
القدس.  شــرق  في  االستيطان  يكرس جريمة 
وأكدت اللجنة »أن هذا اإلجراء يضرب عرض 
الـــحـــائـــط بــكــافــة املـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة وحــقــوق 
اإلنسان، في حن أن هذه املحاوالت لن تضعف 
ــا«. كما  ــنـ ــيـ ــنــــا بــالــصــمــود فـــي أراضـ مـــن إرادتــ

األهالي يعقوب عرفة، في  اتهم رئيس لجنة 
»العربي الجديد«، رئيس الحكومة  تصريح لـ
اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــاإليـــعـــاز 
هذا  باتخاذ  لحكومته  القضائي  للمستشار 
القرار واللجوء إلى سياسة األرض املحروقة 
في كل ما يتعلق بالفلسطينين واملقدسين 

على وجه الخصوص.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، ســــادت حــالــة غــمــوض 
بشأن مصير »مسيرة األعام« االستفزازية 
ــة مــتــطــرفــة  ــهـــوديـ الـــتـــي تـــنـــوي مــنــظــمــات يـ
وقيادات سياسية في اليمن تنظيمها في 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــرة  ــكـ ــبـ ــيــــة املـ ــبــــرملــــانــ ــد االنــــتــــخــــابــــات الــ ــهـ تـــشـ
ــــوم الـــســـبـــت املــقــبــل،  فــــي الــــجــــزائــــر، املــــقــــررة يـ
دخـــول فــاعــلــن وأحــــزاب جــديــدة إلـــى املشهد 
االنتخابي، بعضها كان لها حضور سياسي 
مميز في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي في 
ت تقاطع املسارات 

ّ
فبراير/ شباط 2019، وظل

النيابية  باالنتخابات  املتعلقة  االنتخابية 
واملحلية قبل ذلك، بسبب تقديرات ومواقف 
ســيــاســيــة كــانــت تتبناها ضــد االنــتــخــابــات. 
لكن مشاركتها هذه املرة في ظروف سياسية 
تغيير  فــي  تــســاهــم  قــد  مــغــايــرة،  وتنظيمية 
ــبـــرملـــان املــقــبــل وخــريــطــة  نــســبــي لــتــركــيــبــة الـ
املــشــهــد الــســيــاســي، بــســبــب الـــتـــوازنـــات التي 
ســتــتــبــع ذلــــك. أربـــعـــة أحـــــزاب ســيــاســيــة على 
األقـــل تــدخــل عــلــى املــشــهــد الــجــزائــري وتــبــدو 
أكـــثـــر حـــضـــورًا خــــال الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، 
أبــرزهــا حزب  الثاثاء،  اليوم  ستنتهي  التي 
الــذي يقوده جيالي سفيان،  »جيل جديد«، 
أحد أبرز املعارضن لنظام الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. مــنــذ تــأســيــســه قبل 

التضارب  بسبب  املــقــبــل،  الخميس  الــقــدس 
بــن بــيــانــات الــشــرطــة والــجــهــات الحكومية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. ونـــقـــلـــت إذاعــــــــة »كــــــــان« عــن 
إباغها  تــم  أنــه  للمسيرة  املنظمة  الجهات 
من قبل الشرطة بإلغاء تنظيمها. كما نقلت 
عــن مــصــادر فــي الــشــرطــة قــولــهــا إن املــســار 
ــد الــلــذيــن حــــددا لــلــمــســيــرة ال يمكن  واملـــوعـ
املوافقة عليهما بسبب إسهامهما املحتمل 
في املــس بالواقع األمني. لكن إذاعــة »كــان« 
نــفــســهــا نــقــلــت عــــن الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــدر تــعــلــيــمــات  بـــعـــد ذلــــــك قـــولـــهـــا »لــــــم نــــصــ
ــــال وزيــــر  بـــإلـــغـــاء مـــســـيـــرة األعـــــــــام«. كـــمـــا قـ
االســتــخــبــارات إيــلــي كــوهــن »الــبــيــان الــذي 
صـــدر بــشــأن إلـــغـــاء املــســيــرة لـــم يــصــدر عن 
جهات رسمية، وعندما يصدر عن الشرطة 
مــثــل هــــذا الـــقـــرار فــــإن املــســتــوى الــســيــاســي 
يجب أن يناقشه«. في هذه األثناء، وجهت 
قـــوى الــيــمــن اإلســرائــيــلــي انـــتـــقـــادات لــقــرار 
ــغـــاء املـــســـيـــرة. فــقــد اعــتــبــر مــيــكــي زوهــــر،  إلـ
ــكـــود« الـــبـــرملـــانـــيـــة عــبــر  ــيـ ــلـ ــيـــس كــتــلــة »الـ رئـ
»تويتر« قرار إلغاء املسيرة، بأنه »خضوع 
لإلرهاب«. أما رئيس »الحركة الصهيونية« 
ــتــــب عــلــى  ــقــــد كــ ــتــــســــال ســـمـــوطـــيـــتـــش، فــ بــ
»تويتر«: »بينما نخوض جداًل حول طابع 

تلك  االعتماد في  عــام 2012، وحصوله على 
الــفــتــرة، ظــل »جــيــل جــديــد« يــنــأى بنفسه عن 
ــة فــــي االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة،  ــاركـ املـــشـ
خصوصا االنتخابات البرملانية عامي 2012 
تعتبر  الحزب  قيادة  تقديرات  كانت  و2017. 
أن املشاركة في االنتخابات في تلك الظروف 
ووزارة  اإلدارة  فيها  تهيمن  التي  السياسية 
الداخلية بالكامل على مسار تنظيم العملية 
لن  االنتخابية، وفــي ظل نظام حكم منغلق، 
تكون ذات جـــدوى، ودفــع الــحــزب فــي مؤتمر 
املعارضة الشهير في يونيو/ حزيران 2014، 
بــقــوة لــصــالــح اتــفــاق يجمع قـــوى املــعــارضــة 
ملقاطعة االنتخابات النيابية التي جرت في 
أيــار 2017، وخــاصــم سياسيا بشكل  مــايــو/ 

ت باالتفاق.
ّ
حاد قوى املعارضة التي أخل

عــام 2019، غّير »جيل  الشعبي  الــحــراك  بعد 
جــــديــــد« مـــواقـــفـــه بــشــكــل كــــامــــل، إذ اعــتــبــرت 
قيادة الحزب أن املتغّيرات التي حصلت بعد 
عليها  الــبــنــاء  يتم  ألن  نسبيا  كافية  الــحــراك 
لــصــالــح مـــشـــاركـــة فــاعــلــة وجـــديـــة لـــأحـــزاب 
السياسية في إعادة تشكيل النظام الحاكم، 
ولذلك يندفع الحزب نحو مشاركة قوية في 
االنــتــخــابــات. وأظــهــر »جــيــل جــديــد« نضجا 
سياسيا الفتا في خطاب سياسي يركز على 
في  شــابــة  قــوائــم  ــّدم  وقــ التنمية،  مقتضيات 
املجمل، مع استفادته من عدم تورطه بالكامل 
في استحقاقات املرحلة املاضية. ويقّدم هذا 
التقدمي  الــتــيــار  لــقــوى   

ً
بــديــا الــحــزب نفسه 

مع  مستوين،  مــع  املتصالح  والديمقراطي، 
الحزب  يبدي  إذ  الــدولــة ومؤسساتها،  كيان 
تــفــاهــمــا مـــع خـــيـــارات الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد 
تبون بشأن اإلصاحات السياسية املتدرجة، 
ومع القضايا الهوياتية التي عادة ما تطرح 
ــداًل مــســتــمــرًا فـــي خــطــاب  ــ مــشــاكــل كــبــيــرة وجـ

قوى الكتلة الديمقراطية.
رئـــيـــس الـــحـــزب جــيــالــي ســفــيــان يـــعـــرب عن 

يحيى  أن  تبن  سنشكلها،  الــتــي  الحكومة 
السنوار هو الذي يدير األمور في إسرائيل؛ 
وهذا يجلب العار والخجل. من حق الشعب 
اإلسرائيلي أن تكون له قيادة قوية تستحق 
ثقة الشعب... ال تيأسوا أخوتي سننتصر«. 
ونــقــلــت قــنــاة »12« عـــن الــنــائــب إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، زعــيــم الــحــركــة الــكــهــانــيــة املــتــطــرفــة، 
تأكيده أنه سيستخدم حصانته البرملانية 
ــاب الـــعـــامـــود والـــبـــلـــدة  ــ ــاء بـ ــيــ واقـــتـــحـــام أحــ
الخميس من دون  يــوم  القدس  القديمة في 

الحصول على إذن شرطة االحتال.
ــازي  ــنـ ــكـ ــابــــي أشـ وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة غــ
ــالــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــعـــقـــد جـــلـــســـة نـــقـــاش  ــد طــ ــ قـ
عــاجــلــة حـــول الـــوضـــع الــحــســاس فـــي الــقــدس 
ــدهــــور  ــتــ ــات الــ ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ واالســــــتــــــعــــــداد لــ
والتصعيد، وفق القناة 12، التي أشارت إلى 
أن أشكنازي يحذر من »احتمال تفجر الوضع 
في املسجد األقصى« وأنه »يجب منع التوتر 
إلــغــاء أو تغيير مسار  حتى لــو على حــســاب 

مسيرة األعام«.
ــرار االعــــــــتــــــــداءات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــــرافــــــق ذلــــــــك مــــــع اســ
ــد اقــتــحــم  ــقـ ــيــــة. فـ ــلــ ــيــ واالســـــتـــــفـــــزازت اإلســــرائــ
األقصى،  املسجد  باحات  أمــس  مستوطنون، 
بحماية شــرطــة االحــتــال، فيما نــفــذت قــوات 

ثقته بأن حزبه بصدد تقديم خطاب ورؤية 
ل خاصة جهد من العمل 

ّ
سياسية جادة تمث

الــســيــاســي، تــرتــكــز عــلــى إعــــادة بــنــاء الــنــظــام 
وفق قواعد تتيح املشاركة في تشكيل النظام 
»العربي الجديد«،  السياسي. ويقول سفيان لـ
إن »هذه الرؤية السياسية تفرضها متغيرات 
على  على مستوين  الباد  في  هامة حدثت 
األقــــل، تــغــّيــر فــي الــذهــنــيــات داخــــل املجتمع، 
وعودة اهتمام الشباب باملمارسة السياسية، 
إرادة سياسية جديدة وبحث  وكذلك وجود 
عـــن الــحــلــول مـــن قــبــل الــســلــطــة«، مــضــيــفــا أن 
»النظام السابق انكسر وعلينا املشاركة في 
تفوتنا  ال  حتى  الجديد،  النظام  بناء  إعـــادة 
هـــــذه الـــفـــرصـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي مــــا كــانــت 

لتتحقق لوال الحراك الشعبي«.
ويــــبــــرز فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه حـــــزب »الـــفـــجـــر 
الــجــديــد«، الـــذي يــقــوده الــطــاهــر بــن بعيبش. 
ويــســتــنــد هــــذا الـــحـــزب إلــــى قـــاعـــدة تــتــشــّكــل 
أســـاســـا مـــن أبـــنـــاء شـــهـــداء ثـــــورة الــتــحــريــر، 
وُيعد بن بعيبش مؤسس أول منظمة ألبناء 
ــام 1989. وُيــعــتــبــر  الـــشـــهـــداء فـــي الـــجـــزائـــر عــ
»الـــفـــجـــر الـــجـــديـــد« أحــــد أبـــــرز قــــوى مـــبـــادرة 
اإلصاح السياسي التي تشّكلت في يوليو/ 
التي  للخيارات  وأعلنت دعمها   ،2020 تموز 
ــرز أهــمــيــة هــــذا الــحــزب  ــبـ ــبـــون. وتـ يـــقـــررهـــا تـ
وتشكيلته  طبيعته  فــي  للسلطة،  بالنسبة 
كقوة من التيار الوطني الذي ستستند إليه 
السلطة السياسية في صياغة التوازنات ما 

بعد االنتخابات.
ــذه  ــر الـــــجـــــديـــــد« خــــــــال هــ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــد »الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
الكفاءات  بن  تمزج  قوائم  على  االنتخابات 
الشابة وقاعدته األساسية من أبناء الشهداء 
املحافظ،  الوطني  والتيار  الثورية  واألســـرة 
مــســتــفــيــدًا مـــن عــامــل عــــدم مــشــاركــتــه فـــي أي 
من الخيارات السابقة التي قادت الباد إلى 
دفعت  التي  واالقتصادية  السياسية  النكبة 

االحــــتــــال عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق من 
أســرى محررون. وردًا  الغربية بينهم  الضفة 
عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، أعــلــنــت قـــيـــادة الــغــرفــة 
املشتركة لفصائل املقاومة الفلسطينية، أنها 
»الــعــدو الصهيوني«  تــراقــب عــن كثب سلوك 
إذا  كلمتها  لها  الــقــدس، وسيكون  في مدينة 
ما قــرر العدو الــعــودة بــاألوضــاع إلــى ما قبل 
11 مايو/أيار ولن تسمح لاحتال بتصدير 
الفلسطيني.  الشعب  نحو  الــداخــلــيــة  أزمــاتــه 
التقدير  »الــعــدو أخطأ   

ّ
أن بــيــان،  فــي  وتابعت 

البيئة مواتية لهكذا خطواٍت رعناء  أن  وظن 
ذهبية  فرصة  أمامه  أن  ظانا  محسوبة،  غير 
للعبث بمقدسات وثوابت شعبنا، ولكن الرد 
التي راكمت  للمقاومة  جــاء صاعقا ولــم يكن 
قــوتــهــا عــلــى مـــــدار أعـــــــواٍم مـــن أجــــل الـــقـــدس، 
في  والــتــجــويــع  الــحــصــار  وشعبها  وتحّملت 
سبيل ذلــك أن تقف مكتوفة األيـــدي«. ودعــت 
»جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل 
الــتــصــدي للعدو،  املحتل إلــى االســتــمــرار فــي 
أقــــدامــــه بــشــتــى  وإشــــعــــال األرض مــــن تـــحـــت 
له بتمرير مخططاته  السماح  الــطــرق، وعــدم 
ــيـــجـــدون  ــهـــويـــديـــة واالســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وسـ ــتـ الـ
 إلسنادهم في 

ً
مقاومتهم إلى جانبهم جاهزة

اللحظة املناسبة«.

فبراير  في  الشارع  إلــى  للخروج  الجزائرين 
الــســابــقــن، تمركز  الــحــزبــن  2019. وبــخــاف 
حــزب »صـــوت الــشــعــب«، الـــذي يــشــارك للمرة 
في موقع  البرملانية،  االنتخابات  في  األولــى 
جيد خال الحملة االنتخابية. ويبدو تركيز 
وسائل اإلعام املحلية على هذا الحزب الفتا 
للنظر، على الرغم من أن قيادته كانت متقلبة 
املــــواقــــف، إذ انــشــقــت هــــذه الـــقـــيـــادة بــرئــاســة 
عــن حزب  ملــن عصماني  الجامعي  األســتــاذ 
من التيار الوطني هو »الجبهة الجزائرية«، 
وتضم نوابا سابقن في البرملان في الوالية 
السابقة. لكن هذا الحزب الفتي الذي يحاول 
االرتـــكـــاز فـــي هـــذه االنــتــخــابــات عــلــى قــاعــدة 
الحزب األم، وعلى الكفاءات الجامعية، مثقل 

بــتــبــعــات خـــطـــأ ارتـــكـــبـــه رئـــيـــســـه عــصــمــانــي، 
عندما انخرط ضمن القوى الداعمة لترشيح 
بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة، وهو خطأ 
قد يكلفه الكثير في انتخابات السبت املقبل، 
ويضعف  النتائج  هــامــش  على  يضعه  وقــد 

وجوده في البرملان.
ــــي تـــخـــوض  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ رابـــــــــع األحــــــــــــزاب الـ
ــابـــات الــنــيــابــيــة لـــلـــمـــرة األولــــــــى، هــو  ــتـــخـ االنـ
حزب »طائع الحريات«، الذي أسسه رئيس 
الـــحـــكـــومـــة األســــبــــق، املــــرشــــح الـــرئـــاســـي فــي 
انتخابات 2004 و2014 و2019 علي بن فليس. 
لكن انسحاب بن فليس من قيادة الحزب بعد 
تنظيمية  خافات  وتفّجر   ،2019 انتخابات 
بن قيادات الحزب بعد ذلك، أضعف »طائع 

ــه مــبــكــرًا مـــن املــنــافــســة  ــرجــ ــريــــات«، وأخــ الــــحــ
كبيرة  الحزب صعوبة  واجــه  إذ  االنتخابية، 
في جمع التواقيع املطلوبة )25 ألف توقيع( 
لقبول قوائمه، كما أن خطابه االنتخابي ظهر 
الوحيدة ملرشحي  الفرصة  ُيبقي  ما  مشتتا، 
الحزب في املنافسة االنتخابية هي التعويل 
إطــار  دون  مــن  الشخصية  إمكانياتهم  على 
حزبي. ويعني ذلك أن »طائع الحريات« لن 
يكون حاضرًا بثقل كبير في تشكيلة البرملان 
والحكومة، ولن يلعب دورًا مهما في املرحلة 

السياسية املقبلة بناء على ذلك.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الـــجـــزائـــر تــوفــيــق بـــوقـــاعـــدة أن وجـــــود هــذه 
األحــزاب في املشهد االنتخابي هو أمر الفت 
ويمكن أن يغّير بعض التفاصيل السياسية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف فــي تــصــريــح لـــ
ــذه األحـــــــزاب فـــي االنــتــخــابــات  أن »دخــــــول هــ
ــة  ــمـــارسـ ــا لــبــعــضــهــا مــــن ســــوابــــق فــــي املـ ــمـ بـ
السياسية، وتقديمها قوائم شابة والتركيز 
وانفتاحها  الشابة  الجامعية  الكفاءات  على 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــرشـــحـــن لـــيـــســـت لــهــم 
الــنــاخــبــن،  ــام  أمــ ســـوابـــق ســيــاســيــة تعيبهم 
الخريطة  في  حدث تحواًل 

ُ
ت أن  يمكن  عوامل 

لجهة  االنتخابات  بنتائج  السياسية، سواء 
ــّدم هـــــذه األحـــــــــزاب عـــلـــى حـــســـاب أحـــــزاب  ــقــ تــ
االستحقاقات،  مــن  كثير  فــي  شــاركــت سابقا 
وبــالــنــظــر إلـــى طبيعة مــواقــفــهــا مــن املــرحــلــة 
الــســابــقــة«. ويــتــوقــع أن »تــغــّيــر االنــتــخــابــات 
والتوازنات  السياسي  املشهد  تماما  املقبلة 
في البرملان وما يتبع ذلك في مسار تشكيل 
الــحــكــومــة وخــيــاراتــهــا، ومــمــا ال شــك فــيــه أن 
عددًا من األحزاب الجديدة سيكون لها موقع 
مهم، ليس فقط بسبب ثقلها أو تصوراتها، 
ولكن أيضا بسبب حاجة السلطة نفسها إلى 
املرحلة  ولطبيعة  فعالية،  أكثر  قــوى جديدة 

التي تتطلب ذلك أيضا«.

المئات من أهالي الشيخ جراح مهددون بالتهجير )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty( يؤكد سفيان ضرورة المشاركة ببناء نظام جديد

تطرح مشاركة أحزاب 
جديدة في االنتخابات 

البرلمانية الجزائرية، السبت 
المقبل، تساؤالت حول 

إمكانية نجاحها في 
تغيير تركيبة البرلمان 

والخريطة السياسية في 
البالد

تصريح  في  هويلي،  ريــاض  الوطن«  »أخبار  شبكة  تحرير  مدير  يضع 
االنتخابية  المنافسة  في  الجديدة  األحــزاب  دخول  الجديد«  لـ»العربي 
ضمن سياق تستفيد منه السلطة 
يعطي  ــه  ــ ّ »ألن ــى  ــ األول ــدرجــة  ــال ب
لالنتخابات،  المصداقية  من  نوعًا 
فبعضها أحزاب معروفة بجدية 
كما  سابقًا،  المعارضة  مواقفها 
كانت ضمن الحراك الشعبي، وهو 
قرر  سياسيًا  تيارًا  هناك  أّن  يعني  ما 
وهو  االنتخابات،  في  المشاركة 
للنظام  مــعــارضــتــه  إلـــى  يستند 

المخلوع عن طريق الحراك«.

استفادة السلطة
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إسرائيل: التصويت 
على حكومة لبيد 

اإلثنين المقبل
أبلغ رئيس الكنيست في إسرائيل 
يريف ليفن، أمس اإلثنن، النواب 
ــيــــش عــتــيــد«  ــيــــس حــــــزب »يــ أن رئــ
ــورة(، تــمــكــن من  ـــصــ يــئــيــر لــبــيــد )الـ
تــشــكــيــل حــكــومــة، وأن الــتــصــويــت 
اإلثنن  يــوم  بحلول  سيتم  عليها 
املــقــبــل كــحــد أقــصــى، لــكــن مــن دون 
تــحــديــد مـــوعـــد دقـــيـــق. ولـــفـــت إلــى 
إبــاغ أعــضــاء البرملان  أنــه »سيتم 
بـــاإلعـــان املــتــعــلــق بــمــوعــد جلسة 
التصديق على الحكومة السادسة 
والــثــاثــن )إلســـرائـــيـــل(«، وهـــو ما 
يــتــيــح لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء املــنــتــهــيــة 
صــاحــيــتــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ما 
يصل إلى أسبوع إضافي ملحاولة 
إقناع أطراف في االئتاف الجديد 

باالنسحاب منه.
)العربي الجديد، رويترز(

أبو الغيط يحّذر من 
إجراءات إسرائيلية ُتشعل 

القدس
ر األمـــن الــعــام لجامعة الــدول 

ّ
حـــذ

الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
اإلثــنــن، مــن مغبة إقـــدام االحــتــال 
اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى إجــــــــــراءات مــن 
شأنها إشــعــال املــوقــف فــي القدس 
ــه فــــي تــصــريــحــات،  ــ ــّب املـــحـــتـــلـــة. ونــ
إلـــى خـــطـــورة الــحــشــد الـــجـــاري في 
أوساط اليمن املتطرف وجماعات 

االستيطان اإلسرائيلية.
)العربي الجديد(

أمير قطر 
يستقبل اشتية

اســتــقــبــل أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
الفلسطيني محمد  الــوزراء  رئيس 
اشتية، الذي يقوم بزيارة إلى قطر 
ضـــمـــن جـــولـــة خــلــيــجــيــة. وأفــــــادت 
وكــالــة األنــبــاء القطرية »قــنــا«، بأن 

أمير قطر أكد خال اللقاء »موقف 
دولــــة قــطــر الــثــابــت تــجــاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــداعــــــم لــلــشــعــب 
حقوقه  لنيل  الشقيق  الفلسطيني 
الوطنية املشروعة«. وشكر اشتية 
أمـــيـــر قـــطـــر عـــلـــى دعـــــم دولــــــة قــطــر 
الــــدائــــم لــفــلــســطــن، خـــصـــوصـــا مــا 

يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.
)العربي الجديد(

االحتالل يُمدد 
اعتقال خضر 

عدنان 48 ساعة
مددت املحكمة العسكرية لاحتال 
اإلسرائيلي في سالم، غربي جنن، 
الــغــربــيــة املحتلة،  الــضــفــة  شــمــالــي 
ــال األســــيــــر  ــقــ ــتــ ــــس اإلثــــــنــــــن، اعــ ــ أمـ
الشيخ خضر عدنان )43 عاما( من 
بلدة عرابة، جنوبي جنن، ملدة 48 
ساعة، وسط تحذيرات من إصدار 
ه. وأّكد نادي 

ّ
أمر اعتقال إدارّي بحق

»األسير الفلسطيني« في بيان، أن 
عدنان يواصل إضرابه عن الطعام 
التوالي رفضا  التاسع على  لليوم 
حاليا  ويقبع  التعسفّي،  العتقاله 

في معتقل »الجلمة«.
)العربي الجديد(

العراق: مواصلة حملة 
مكافحة الفساد

أفــــادت »هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة« 
املعنية بشؤون مكافحة الفساد في 
الباد، أمس االثنن، أنه تّم إصدار 
تــســع مـــذكـــرات اعــتــقــال واســتــقــدام 
بينهم  حكومين،  مسؤولن  بحق 
الجمهورية  رئــاســة  فــي  مستشار 
ــعــــد نــحــو  ــهـــم فـــــســـــاد، وذلـــــــــك بــ ــتـ بـ
أســـبـــوع عــلــى إعــــان مــمــاثــل بحق 
ــواب  ــســــؤولــــن كـــــبـــــار، بـــيـــنـــهـــم نـــ مــ
وإداري.  مالي  فساد  بتهم  ووزراء 
وأوضحت »الهيئة« أن ذلك يندرج 
ضـــمـــن »الـــتـــصـــاعـــد الـــــواضـــــح فــي 

سياق عمل الهيئة«.
)العربي الجديد(

غزة ـ ضياء خليل

الفلسطينية  املــقــاومــة  فصائل  تتحسب 
ـــ«غـــدر اســرائــيــلــي«، في  فـــي قــطــاع غـــزة لـ
ــدة تــــدفــــع تـــقـــديـــراتـــهـــا  ــ ظــــل مـــعـــطـــيـــات عــ
إلـــى احــتــمــال حــصــول انــفــجــار قــد يكون 
وشيكا لأوضاع في القطاع مرة أخرى، 
القيود واالســتــفــزازات  في ظل جملة من 
ــتـــمـــرار تــبــاطــؤ حـــراك  اإلســرائــيــلــيــة واسـ
تثبيت وقف إطاق النار. وأكدت مصادر 
 
ّ
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن فــــي املـــقـــاومـــة لـ

اســتــمــرار االســتــفــزازات اإلســرائــيــلــيــة في 
ــام  الــقــدس املــحــتــلــة وتــصــاعــدهــا فــي األيـ
املاضية، و«مسيرة األعام« التي وافقت 
ــة االحـــــتـــــال عـــلـــى إقـــامـــتـــهـــا يـــوم  ــرطــ شــ
 تـــقـــوم بــإبــاغ 

ّ
الــخــمــيــس املــقــبــل قــبــل أن

ــإلــــغــــائــــهــــا، والــــــوضــــــع غــيــر  ــمـــن بــ املـــنـــظـ
ــل، كلها  ــيـ ــرائـ املــســتــقــر ســيــاســيــا فـــي إسـ
عوامل قد تفّجر األوضاع مجددًا وأسرع 
من املتوقع. وإلى جانب ذلك، تبرز قضية 
ــيـــة املــــفــــروضــــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــيـــود اإلســـرائـ ــقـ الـ
القطاع واملتعلقة بحركة املعابر والصيد 
ــا تــســتــخــدمــهــمــا  الـــبـــحـــري، وهـــمـــا أول مـ
ــيــــل فــــي كــــل عــــــــدوان أو تــصــعــيــد  ــرائــ إســ
الفصائل  عــلــى  للضغط  غـــزة  يــســتــهــدف 
ــة  ــركــ ــا حــ ــ ــــوصــ ــــصــ ــة، وخــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
»حماس«. وتمنع السلطات اإلسرائيلية 
حتى اآلن وصول املنحة القطرية لفقراء 
غزة إلى مستحقيها، وهي خطوة فّجرت 
أكثر من مرة،  تصعيدًا ميدانيا حدوديا 
ــك مـــن جــديــد إلـــى تصاعد  ــد يــدفــع ذلـ وقـ
ــــدود مــع  ــحــ ــ ــراك الـــشـــبـــابـــي عـــلـــى الــ ــ ــحــ ــ الــ
البالونات  إطــاق  املحتلة عبر  األراضـــي 

الحارقة وفعاليات اإلرباك الليلي.
 إسرائيل التي لم 

ّ
وتقّدر املقاومة كذلك أن

تحصل على »صورة نصر« من العدوان 
أن تذهب  يمكنها  الــقــطــاع،  األخــيــر على 
لتنفيذ اغتياالت تستهدف الصف األول 
فــي قــيــادات املــقــاومــة، خصوصا فــي ظل 
حــالــة عـــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي داخـــل 
ــزايــــدة  ــى حـــالـــة املــ ــ ــة إلـ ــافــ ــيــــل، إضــ ــرائــ إســ
فـــرص التصعيد.  تــزيــد  الــتــي  الــداخــلــيــة 
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ ووفــــــــق مـــــصـــــادر »الـ

ــلــــت املـــقـــاومـــة فــــي األيـــــــام األخـــيـــرة  أوصــ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  ــل لــــاحــ ــ ــائـ ــ عــــــدة رسـ
بالتصعيد  فيها  تــهــدد  الــوســطــاء،  عــبــر 
إذا مـــا اســتــمــرت الــقــيــود عــلــى الــقــطــاع، 
اإلسرائيلي  االســتــفــزاز  تصاعد  مــا  وإذا 
فـــي الــــقــــدس. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة 
الــوســيــط املــصــري مــنــع تــفــّجــر األوضـــاع 
 حالة 

ّ
ه أبلغ الفصائل أن

ّ
مرة أخرى، إال أن

عدم االستقرار السياسي في إسرائيل ال 
تسمح باستمرار التفاوض حول تثبيت 
وقـــف إطـــاق الــنــار، وأن ذلـــك هــو املعيق 
الوحيد حاليا لهذا األمر. وردت املقاومة 
ــذا الــحــديــث بــتــأكــيــد  ــــرى عــلــى هــ مــــرة أخـ
جــاهــزيــتــهــا لــلــتــصــعــيــد والـــتـــصـــدي ألي 
القطاع،  يستهدف  قد  إسرائيلي  عــدوان 
 مـــا لـــم تــحــصــل عــلــيــه إســـرائـــيـــل في 

ّ
وأن

11 يــومــا مــن الـــعـــدوان الــقــاســي واملــدمــر 
معادلة   

ّ
وأن بــالــهــدوء،  عليه  تحصل  لــن 

»الــهــدوء مقابل الــهــدوء انتهت إلــى غير 
الفلسطينية،  الفصائل  وتعمل  رجــعــة«. 
خــصــوصــا حــركــة »حـــمـــاس«، فــي الــوقــت 
الحالي على ترتيب ملف إعمار ما دمره 
ــعــــدوان األخـــيـــر عــلــى الـــقـــطـــاع، ويــقــود  الــ
ــار مــصــر الــتــي  ــمــ ــراك فـــي مــلــف اإلعــ ــحــ الــ
تــرتــب آللــيــة إعــمــار أســــرع مــن تــلــك التي 

كانت في حرب العام 2014.
وفي السياق، دعا عضو املكتب السياسي 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، نـــائـــب رئــيــســهــا في 
قــطــاع غـــزة، خليل الــحــيــة، أمـــس اإلثــنــن 
فــي كــلــمــة خـــال مــؤتــمــر لــدعــم املــقــاومــة، 
الــوســطــاء إلـــى الــتــدخــل ولــجــم االحــتــال 
التصعيد،  بــعــودة  مــهــددًا  اإلســرائــيــلــي، 
 الــصــواعــق مــا زالـــت قــائــمــة«، 

ّ
بــقــولــه »إن

 املقاومة تنتظر إشارة 
ّ
في إشارة إلى أن

البدء للرد على االستفزازات اإلسرائيلية. 
وقال الحية في رسالة للوسطاء: »أرجو 
أن تصل هــذه الــرســالــة واضــحــة حتى ال 
يــوم 11 مايو  الخميس مثل  يــوم  يــكــون 
)يـــوم اســتــهــداف املــقــاومــة لــاحــتــال ردًا 
 
ّ
الــقــدس(«، مــؤكــدًا أن على التصعيد فــي 

مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس« كـــانـــت عــنــوانــا 
لوحدة الشعب الفلسطيني. وفي تهديد 
الحية هذا إشارة إلى قرار لدى املقاومة 
بــالــرد عــلــى اســتــفــزاز إســرائــيــلــي »مهما 
كــان الثمن«، وذلــك في ظل ما يلحظ من 
فــي مساعي تثبيت وقــف إطــاق  تباطؤ 
الــنــار ومــعــالــجــة جــــذور املــشــكــلــة وتــأخــر 

بحث ملف إعمار غزة.
ــوازاة ذلـــك دعـــت حــركــة »حــمــاس«،  ــ فــي مـ
أمس، إلى إلــزام إسرائيل بإنهاء مظاهر 
»االســتــفــزاز والــعــربــدة« التي مــن شأنها 
ــاء ذلـــك فــي بيان  أن تــفــجــر األوضــــــاع. جـ
فــوزي  صــدر عــن املتحدث باسم الحركة 
بـــرهـــوم، بــعــد األنـــبـــاء الــتــي وردت حــول 
ــلـــيـــة مــنــظــمــي  ــة اإلســـرائـــيـ إبــــــاغ الـــشـــرطـ
»مسيرة األعام«، املقررة الخميس املقبل 
فــي مــديــنــة الـــقـــدس، بــعــدم املــوافــقــة على 
أشــارت  أخـــرى  أنــبــاء  أن  تنظيمها، علما 
إلى أن املستوى السياسي لم يكن حتى 
مــســاء أمـــس قــد قـــرر املــوافــقــة عــلــى إلــغــاء 
املــســيــرة. وشـــدد بــرهــوم فــي بــيــانــه على 
ــزام الــوســطــاء )مـــن دون أن  ــ ــ ضـــــرورة »إل
يــذكــرهــم( لــاحــتــال اإلســرائــيــلــي بإنهاء 
كــل مظاهر االســتــفــزاز والــعــربــدة والتي 
من شأنها تفجير األوضــاع مع املقاومة 

في أي وقت«.

المقاومة جاهزة للتصدي ألي عدوان

تحسب لـ»غدر إسرائيلي«
يجتمع أكثر من 

معطى ميداني 
وسياسي يرفع 

تقديرات المقاومة 
الفلسطينية في غزة 

بإمكان انفجار األوضاع 
في القطاع، في ظل 

القيود واالستفزازات 
اإلسرائيلية

دعت »حماس« 
الوسطاء إلى التدخل 

ولجم االحتالل

اليمنيون بين 
الرمضاء والنار

للحديث تتمة...

سرقة منازل 
المقدسيين 

ضوء أخضر للمحاكم
مندلبليت يرفض التدخل 

بقضية الشيخ جراح 
والمقاومة تحذر االحتالل

زكريا الكمالي

ي كماشة 
ّ
وقع املواطن اليمني بني فك

أو كمني محكم باملعنى األنسب في 
العصر الحربي الراهن، ففي حال 
التفكير في الهروب من رمضاء 

االنقالب الحوثي املهيمن بقوة 
السالح على مناطق الشمال والغرب، 
يجد نفسه قد دخل في نار الحكومة 

الشرعية. ال أفق للخالص، وليس 
هناك أي خيار ثالث ملن أراد البقاء 

داخل وطن مهترئ، تتشرذم أراضيه، 
»وال يوجد عليه ما يستحق الحياة«، 

يا محمود درويش.
نحو 30 مليون يمني تحولوا إلى 

رهائن. أسرى في قبضة مليشيات 
وفصائل مسلحة تستخدمهم في 

 إنسانية وتمتص 
ً
معاركها ورقة

ى من دمائهم وأموالهم تحت 
ّ
ما تبق

مسميات مختلفة، لكنها ال تقّدم لهم 
شِعرهم بأنهم يجب 

ُ
أي واجبات، بل ت

أن يكونوا ممتنني على أنهم ما زالوا 
على قيد الحياة، وأن هذا الشرف ما 

كان ممكنًا لو أن األقدار لم تُسق هذه 
الجماعات إلى هرم الحكم.

يدفع سكان صنعاء ومناطق نفوذ 
االنقالب الحوثي، ثمنًا باهظًا لألمان 

ره املليشيات على 
ّ
الزائف الذي توف

شكل جبايات ال تتوقف وتجنيد 
إجباري لألطفال أو غسل أدمغتهم 
بالدروس الطائفية، كما يحدث اآلن 
مع الدورات الصيفية التي افتتحت 

األسبوع املاضي. يحاول آالف 
اليمنيني تحصني أطفالهم من األفكار 

الحوثية الهدامة، وهجرة مناطق 
املليشيا نحو املحافظات الخاضعة 

للحكومة الشرعية، لكن املؤسف أنهم 
يجدون أنفسهم مثل املستجير من 
الرمضاء بالنار. يفّرون من مناطق 
يستقر فيها سعر العملة األجنبية 
عند 600 ريال يمني أمام الدوالر 
الواحد، إلى مناطق وصلت فيها 

العملة إلى الحضيض وبلغت 940 
 أمام الدوالر الواحد.

ً
رياال

 من مليشيا مسلحة واحدة 
ً
بدال

تحكم تحت عقيدة موّحدة وتوفر 
نسبة من األمان الزائف في مناطق 
م »الشرعية« 

ّ
، تسل

ً
سيطرتها شماال

مصير اليمنيني املستنجدين بها 
لفصائل وجماعات مليشياوية 

متعددة، واملؤسف أنها تمارس في 
حقك أبشع االنتهاكات، وتنهبك أو 

تختطفك وتصادر قوت أطفالك تحت 
مسمى الدولة ومؤسسات الشرعية.

عجزت »الشرعية« عن تخليص 
اليمنيني من االنقالب الحوثي، 

وعجزت أكثر عن تقديم نموذج 
مشرف ملؤسسات الدولة في املناطق 

التي يفترض أنها تخضع عمليًا 
لسيطرتها. تركت الشعب لقمة 

ملليشيات وأمراء حروب سيعملون 
بالوسائل كافة إلفشال جهود 

السالم، فالحرب هي مشروعهم 
املربح.

هل تغيّر األحزاب الجديدة خـريطة البرلمان الجزائري؟ 



»الفيتو« يدفع حفتر إلى التسويق للناظوري مرشحًا رئاسيًا

45
سياسة

  شرق
      غرب
العراق: طعن جديد 

يهّدد االنتخابات المبكرة
ــة فــي  ــيــ ــانــــونــ ــقــ كـــشـــفـــت الـــلـــجـــنـــة الــ
ــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، أمــــس اإلثـــنـــن،  الـ
ــة  ــيـ ــانـ ــرملـ ــل بـ ــتــ ــم عــــــــدة كــ ــديــ ــقــ ـــن تــ ــ عـ
طــعــنــا جـــديـــدًا لــلــقــضــاء فـــي قــانــون 
االنــتــخــابــات الــجــديــد، الـــذي صــّوت 
النهائية  بصيغته  عــلــيــه  الــبــرملــان 
العام الحالي. ويعزز الطعن  مطلع 
املـــخـــاوف مـــن عـــدم إمــكــانــيــة إجـــراء 
 10 في  املقررة  املبكرة،  االنتخابات 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
)العربي الجديد(

تونس: القروي يعتصم 
في مكتب قاٍض

تجّمع عدد من قيادات حزب »قلب 
تــــونــــس« أمـــــــام الـــقـــطـــب الــقــضــائــي 
ــنــــن،  اإلثــ ــــس  أمــ واإلداري،  املــــالــــي 
ــيـــــس الــــــحــــــزب، نــبــيــل  ــ ملــــســــانــــدة رئـ
الــذي قرر االعتصام داخل  القروي، 
مــكــتــب قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــالــقــطــب 
الــعــودة  القضائي واملــالــي، ورفـــض 
القروي،  السجن. وأكــد محامو  إلى 
ـــــه 

ّ
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن

ــقــــروي بــالــتــوقــيــع  تــمــت مــطــالــبــة الــ
عــلــى تــمــديــد فــتــرة اعــتــقــالــه، ولكنه 
رفـــض ذلـــك بــســبــب تـــجـــاوز اآلجـــال 

القانونية.
)العربي الجديد(

»طالبان« تهاجم 
الجيش األفغاني

صــيــب عـــدد مــن أفــــراد قــوات 
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

ــــي هـــجـــوم  ــي، فــ ــ ــانــ ــ ــغــ ــ ــيــــش األفــ ــجــ الــ
ــوره بإقليم  انــتــحــاري بــمــديــريــة جــ
أورزجــــــــــان، جـــنـــوبـــي أفــغــانــســتــان، 
أمـــــس اإلثــــنــــن. وأفـــــــاد مـــصـــدر فــي 
مركزًا  بــأن  األفغانية  الــدفــاع  وزارة 
للجيش األفغاني تعّرض للهجوم، 
عـــنـــاصـــر،   10 مـــقـــتـــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ
أن  املصدر  بينهم ضابط. وأضــاف 
أكــثــر مــن 10 مــن رجـــال األمـــن قتلوا 
خــال هجمات الــحــركــة، مــســاء أول 
من أمس األحد، في املديرية ذاتها، 
ت 

ّ
ــقــد 45 مــن رجـــال األمــــن. وتبن

ُ
وف

»طــالــبــان« مــســؤولــيــة الــهــجــوم. في 
سياق آخر، سيطر مسلحو الحركة 
على مديرية شهرك في إقليم غور، 
غربي الــبــاد، ومــديــريــة غــيــزاب في 

إقليم أورزجان.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  اللجنة  مــن  مــقــّربــة  مــصــادر  تكشف 
جديدة  تــطــورات  عــن  الليبي،  بامللف  املعنية 
الليبي املتقاعد خليفة  اللواء  بشأن مساعي 
حفتر، بتأمن مستقبله السياسي مع أبنائه، 
منّوهة إلى أن حفتر تلقى أخيرًا صدمة بعد 
اإلجــمــاع الــدولــي حــول رفــض ترشحه هو أو 
أحد أبنائه في االنتخابات الرئاسية، املقررة 
املقبل. وتشير  األول  في 24 ديسمبر/كانون 
»العربي الجديد«، إلى أن مساعي  املصادر لـ
أمــيــركــي، على  حفتر ُووجــهــت بفيتو غــربــي 
أبنائه املنخرطن في  أو أي من  تواجده هو 
العمل العسكري والسياسي، في االنتخابات 
أي  املصادر وجــود  املقبلة. وتنفي  الرئاسية 
دعم مصري عسكري أو سياسي خال الفترة 
املــقــبــلــة، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتــــه أن مــصــر ال 
تدعم أي تحرك عسكري لحفتر خال الفترة 
املقبلة، من شأنه إعادة التوتر للملف الليبي، 
االقتصادية  االتفاقيات  ضوء  في  خصوصا 

ــرة وحــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــاهــ ــقــ املــــوقــــعــــة بــــن الــ
الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة جــيــدة مـــن عــقــود إعــــادة 

اإلعمار لصالح الشركات املصرية.
وحول خطوات حفتر املقبلة، توضح املصادر 
ــّد خـــطـــة بـــديـــلـــة، يــســعــى مــــن خــالــهــا  ــ ــه أعــ ــ أنـ
ــــرزاق  لــتــســويــق رئـــيـــس أركـــــان قـــواتـــه عــبــد الـ
االنتخابات  في  رئاسي  كمرشح  الناظوري، 
ــم غـــربـــي لتلك  املــقــبــلــة، والـــحـــصـــول عــلــى دعــ
الــخــطــوة. وتــلــفــت إلـــى أن تــوجــه حفتر يأتي 
فــي إطـــار اتــفــاق مــع الــنــاظــوري، على تقاسم 
ــبـــاد، ما  الــســلــطــة فـــي حـــال تــولــيــه رئـــاســـة الـ
أبنائه  ومستقبل  مستقبله  بــتــأمــن  يسمح 
وتشير  مواقعهم.  على  والحفاظ  السياسي 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى أن الـــعـــرض الــعــســكــري 
األخير، الــذي لم يحمل دعما مباشرًا من أي 
لحفتر وعلى  الــداعــمــة  التقليدية  الــقــوى  مــن 
كــان محاولة من جانب حفتر  رأسها مصر، 
املعادلة  فــي   

ً
فــاعــا زال  مــا  أنــه  للتأكيد على 

الليبية، وال يمكن تجاوزه. وبحسب املصادر، 
فــإن »املــعــادلــة الــدولــيــة الحالية بــشــأن ليبيا 
تجاوزت حفتر فعليا، وباتت هناك مصالح 
أكبر لكافة األطراف الفاعلة في هذا امللف من 

دعم حفتر أو أي من أبنائه«.
وتــقــول املـــصـــادر، إن حفتر الـــذي يــواجــه في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة مــأزقــا مــالــيــا كــبــيــرًا، بسبب 
ــب املـــتـــأخـــرة لــصــالــح  ــرواتــ حــجــم الـــديـــون والــ
كــان قد طلب  املقاتلن األجانب في صفوفه، 
أخــيــرًا مــن الــقــاهــرة، التدخل والــتــوســط بينه 
وبـــن رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، من 
أجــل التوصل التــفــاق يــقــّرب وجــهــات النظر، 

التنفيذية الجديدة، للموافقة على تصوره 
ــا عـــلـــى تــحــمــل نــفــقــات  ــارهـ ــبـ ــإجـ ــخــــاص بـ الــ
من  الكبير  بالضغط  حفتر  ويشعر  قــواتــه. 
التي  املسلحة،  األجنبية  املجموعات  قـــادة 
بــــدأت بــالــســطــو عــلــى مــمــتــلــكــات املــواطــنــن 
فــي مــنــاطــق الــشــرق والــجــنــوب الــلــيــبــي، في 

الحكومة  تتحّمل  املقابل،  في  الجانبن.  بن 
ــون ورواتـــــب املــقــاتــلــن الــتــابــعــن ملا  كــافــة ديــ
»قـــوات شـــرق لــيــبــيــا«، مــوضــحــة أن  ـــ يــعــرف بـ
مصر اتخذت خطوات في هذا اإلطــار، إال أن 
املسار التفاوضي يشهد تعثرًا، بسبب رفض 
الدبيبة، الصيغة املطروحة من حفتر، مؤكدًا 

صعوبة تمويل قوات تقف في وجهه الحقا.
وتـــرّجـــح املـــصـــادر كـــون الــعــرض العسكري 
األخـــــيـــــر لـــحـــفـــتـــر، فـــــي قـــــاعـــــدة بـــنـــيـــنـــا فــي 
بـــنـــغـــازي أواخــــــر الــشــهــر املـــاضـــي احــتــفــااًل 
»عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة«  ــالــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لــــ بــ
ــوة لــلــدبــيــبــة ورئــيــس  ــ ــه فــيــهــا دعـ ــ الـــتـــي وّجـ
املــجــلــس الــرئــاســي مــحــمــد املــنــفــي لحضور 
السلطة  الستعجال  محاولة  االســتــعــراض، 

باريس،  في  املالية.  تأخر مستحقاتهم  ظل 
بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو، أمس، مع نظيره الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان، العاقات الثنائية بن 
البلدين ومسائل إقليمية. وناقش الطرفان 
امللف  تحديدًا  اإلقليمية،  املسائل  مــن  عــددًا 
الــلــيــبــي، قــبــل انــعــقــاد مــؤتــمــر بــرلــن الثاني 
ليبيا بعد نحو أسبوعن. وتتمسك  بشأن 
باريس بموقفها الداعي إلى سحب القوات 
تكتل  استنكر  ميدانيا،  ليبيا.  مــن  التركية 
فــــزان الــنــيــابــي، الــهــجــوم الــــذي تــعــّرضــت له 
من  أول  أمنية، شمالي سبها، مساء  بوابة 
أمــس األحـــد، وتــبــنــاه »داعــــش«، وأســفــر عن 
مــقــتــل رئــيــس فـــرع جــهــاز الــبــحــث الجنائي 
فــي سبها وضــابــط آخـــر، وإصــابــة آخــريــن. 
ــــف الــتــكــتــل، فـــي بـــيـــان أمــــس اإلثـــنـــن،  ووصـ
»الهجوم اإلرهابي«، مطالبا سلطة  الحدث بـ
»تــغــيــيــر  الــحــكــومــة واملـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي بـــ
جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة في 
ــن  ــ ــــي إرســـــــــاء األمـ ــتــــي فـــشـــلـــت فـ ــقـــة الــ املـــنـــطـ
واالستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق«. ودان 
األجــهــزة  الـــحـــادث، مطالبا  الــنــواب  مجلس 
»مـــاحـــقـــة وتــتــبــع  األمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــــــــ
ــؤر اإلرهــــابــــيــــن«. واســـتـــنـــكـــرت الـــســـفـــارة  ــ بـ
رة 

ّ
ــهــــجــــوم، مــــحــــذ األمـــيـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا الــ

ــــوى مــصــمــمــة عــلــى تــقــويــض  ــــود »قـ مـــن وجـ
االســتــقــرار والــوحــدة فــي ليبيا«. كما دانــت 
مؤكدة  الــحــادث،  املصرية  الخارجية  وزارة 
وقــوف مصر مع ليبيا ضد كل ما ينال من 
أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كل 

أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

تصعيد 
في إدلب

تقتل مدنين في ريف إدلب الغربي. وشهد 
الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة أمــــس االثــنــن 
تصعيدًا محدودًا من قبل قوات النظام التي 
قصفت باملدفعية بلدتي معراتا وبليون في 
جبل الزاوية الواقع في ريف إدلب الجنوبي، 
وهو ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين. 
ــوات الــنــظــام  ــّن نــاشــطــون مــحــلــيــون أن قــ وبــ
الــصــاروخــي واملدفعي  مــن قصفها  صــّعــدت 
خــال اليومن األخــيــريــن على قــرى وبلدات 
ريف إدلب الجنوبي، مشيرين إلى أن الشمال 
ــة كــثــيــفــة  ــركـ الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة يــشــهــد حـ
لــطــائــرات االســتــطــاع الــروســيــة واإليــرانــيــة 
بـــهـــدف رصــــد أهـــــــداف. كــمــا بــّيــنــت مــصــادر 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة أن الــقــوات الــروســيــة 
األحـــد منطقة  اســتــهــدفــت  للنظام  والــتــابــعــة 
القريبة من  الــقــرى  الــزاويــة، خصوصا  جبل 

خط االشتباك مع فصائل املعارضة.
ألكـــبـــر  الـــــتـــــركـــــي  الــــقــــصــــف  دالالت  وحــــــــــول 

أمين العاصي

تشير املعطيات امليدانية في الشمال 
الغربي من سورية إلى أن محافظة 
إدلب قد تشهد تصعيدًا عسكريا من 
قبل قوات النظام السوري والجانب الروسي 
خال األيــام املقبلة، قبيل بدء مجلس األمن 
ــي مـــــداوالتـــــه مــــن أجـــــل تـــجـــديـــد آلــيــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الــتــفــويــض بـــدخـــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
مــن معبر بــاب الــهــوى الــواقــع تحت سيطرة 
املــعــارضــة، وهـــو مــا تــرفــضــه روســـيـــا. وكــان 
الفتا قيام مدفعية الجيش التركي املتمركزة 
فــي محافظة إدلــب بــالــرد فجر أمــس اإلثنن 
عــلــى مــصــدر قـــذائـــف ســقــطــت عــلــى قـــرى في 
ريف إدلــب الجنوبي وريــف حماة الشمالي، 
مــن معسكر جــوريــن الــتــابــع لــقــوات الــنــظــام، 
»نبع املوت« لكونه املصدر  والذي ُيوصف بـ
التي  الصاروخية  القذائف  ألغلب  الرئيسي 

مــعــســكــرات قــــوات الــنــظــام فــي املــنــطــقــة، أشــار 
نــاجــي مــصــطــفــى، املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة 
ــر تــجــّمــع  ــبــ الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر«، وهــــــي أكــ
لفصائل املــعــارضــة فــي إدلـــب، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن هذا القصف »يأتي 
في سياق الرد على الخروقات اليومية لقوات 
الــنــظــام الــتــي وّســعــت أخــيــرًا مــن خـــرق اتــفــاق 
املعارضة  »قـــوات  مضيفا:  التصعيد«،  وقــف 
ســتــقــوم بـــالـــرد عــلــى الـــخـــروقـــات واســتــهــداف 
القذائف  منها  التي تخرج  العسكرية  املواقع 

الصاروخية«.
وفي السياق، يبدو أن الجانب التركي يتحسب 
لتصعيد عسكري من ِقبل قوات النظام قبيل 
من  املقبلة  الــجــولــة  هما  مهمن  استحقاقن 
اجتماعات مسار أستانة، وتصويت مجلس 
ــــال  ــيـــة إدخـ ــي عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد آللـ ــدولــ ــن الــ ــ األمــ
املــســاعــدات الــدولــيــة إلــى الــشــمــال الــغــربــي من 
ســــوريــــة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ذكـــــرت مــصــادر 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة أن الجيش 
الــتــركــي ســحــب خـــال األيــــام املــاضــيــة جميع 
اآلليات العسكرية والجنود من داخل نقطته 
العسكرية املتمركزة في بلدة رام حمدان إلى 
ضمن  وكنصفرة  الــبــارة  بلدتي  فــي  نقطتن 
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
وذلك لتدعيم نقاط القوات التركية املوجودة 

في املنطقة، والقريبة من خطوط التماس مع 
قــــوات الــنــظــام. ولــطــاملــا حــاولــت هـــذه الــقــوات 
السيطرة على كامل ريف إدلب الواقع جنوب 
الطريق الدولي الذي يربط الساحل السوري 
غربي الباد بمدينة حلب كبرى مدن الشمال 
العام  مــن  األول  الــربــع  ومــنــذ  فشلت.  ولكنها 
املاضي، نشر الجيش التركي آالف الجنود في 
عشرات النقاط العسكرية في عموم محافظة 
إدلب، في خطوة هدفها ردع قوات النظام عن 

التقّدم أكثر في عمق هذه املحافظة.
ــانــــب الــــروســــي  وجـــــــرت عـــــــادة الـــنـــظـــام والــــجــ
الشمال  فــي  العسكري  الــوضــع  على تصعيد 
الغربي قبيل كــل جولة مــن مــحــادثــات مسار 
ــة. وكــانــت  ــيـ ــكـــازاخـ أســـتـــانـــة فـــي الــعــاصــمــة الـ
أواخر  أعلنت  قد  الكازاخية  الخارجية  وزارة 
الشهر املاضي أن الجولة املقبلة سوف تنعقد 
فــي العاصمة نــور سلطان خــال وقــت الحق 
االعتبار  األخــذ بعن  مــع  املقبل،  الصيف  مــن 
ظـــروف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، وفــق بيان 
لها. وكانت الجولة 15 من هذا املسار ُعقدت 
في فبراير/شباط املاضي في مدينة سوتشي 
ــــود، لكنها كانت  الــبــحــر األسـ الــروســيــة عــلــى 
مخّيبة لآلمال كونها لم تتطرق ملصير أكثر 
مــن مــلــيــون نـــازح نتيجة تــقــّدم قـــوات النظام 
بدعم روسي في بدايات عام 2020 في أرياف 

حلب وإدلب.
ــكـــن عـــــــزل الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــحــافــظــة  ــمـ وال يـ
ــانـــب الـــروســـي  ــجـ ــبـــل الـــنـــظـــام والـ ــــب مــــن ِقـ إدلــ
عـــن مــجــمــل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
بامللف الــســوري، وال سيما مـــداوالت مجلس 
األمــن املرتقبة من أجــل تمديد العمل بآليات 
دولية إلدخال مساعدات إلى الشمال الغربي 
ــتـــي تــنــتــهــي مــنــتــصــف الــعــام  مـــن ســـوريـــة والـ
انتهاكا  اآللــيــة  هــذه  الحالي. وتعتبر روســيــا 
بإدخال  مطالبة  الباد،  على  النظام  لسيادة 
هــذا  مــعــابــر يسيطر عليها  عــبــر  املــســاعــدات 
النظام، بينما ترفض باقي دول مجلس األمن 
التوجه الروسي. ووصفت صحيفة »الوطن« 
التابعة للنظام، ما سيجري في مجلس األمن 
»معركة املعابر«، في إشارة واضحة  الدولي بـ
فيتو روســيــا على  املــجــلــس سيشهد  أن  إلـــى 
مندوب  عــن  الصحيفة  ونقلت  التمديد.  قــرار 
النظام لدى األمم املتحدة بسام صباغ، رفض 
إلى  املــســاعــدات  إدخـــال  التمديد آللية  نظامه 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة عــبــر معبر بــاب 
»أن  الـــهـــوى الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا، مــطــالــبــا بــــ

تكون دمشق هي مركز العمل اإلنساني«.
وتــتــحــرك الـــواليـــات املــتــحــدة دبــلــومــاســيــا من 
أجـــل الــتــمــديــد لــهــذه اآللـــيـــة، وزارت مــنــذ أيــام 
ليندا  املتحدة،  األمــم  لدى  األميركية  املندوبة 
توماس غرينفيلد، الحدود التركية السورية، 
والتقت مع فعاليات إنسانية وإغاثية. وربما 
يبحث الجانب الروسي عن صفقة مع الجانب 
ــرار الــتــمــديــد في  ــ األمـــيـــركـــي مــقــابــل تــمــريــر قـ
مجلس األمن، تتضّمن فتح املعابر الداخلية 
وزيــادة كمية املحروقات التي يحصل عليها 
النظام من منطقة شرقي الفرات الواقعة تحت 

نفوذ واشنطن.
ــائـــل  فـــصـ فــــــي  ــادي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، 
وراء  من  الهدف  أن  البكور،  العقيد مصطفى 
روسية  رســائــل  توجيه  العسكري  التصعيد 
الطولى  اليد  ملوسكو  بــأن  املتحدة  للواليات 
في سورية قبيل القمة املرتقبة بن الرئيسن 
ــيـــركـــي جو  الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن واألمـ
بايدن واملقررة خال الشهر الحالي. وأضاف 
الــبــكــور، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»يـــريـــد الـــــروس إيـــصـــال رســـالـــة لــأمــيــركــيــن 
يمر  أن  يــجــب  يــلــعــبــوه  أن  يــمــكــن  دور  أي  أن 
أن يكون  البكور  مــن خــالــهــم«. ولــم يستبعد 
الــتــصــعــيــد مــرتــبــطــا إلـــى حـــد بــعــيــد بــالــحــراك 
الدبلوماسي املتوقع في مجلس األمن خال 
هذا الشهر والشهر املقبل حول تمديد العمل 
الغربي  الشمال  إلــى  املساعدات  إدخــال  بآلية 
ــــن ســـــوريـــــة، مـــضـــيـــفـــا: »الــــقــــصــــف املـــدفـــعـــي  مـ
ليندا  األميركية  املندوبة  زيــارة  بعد  تصاعد 
توماس غرينفيلد الحدود التركية السورية، 

اعها على أوضاع املخيمات«.
ّ
واط

يخشى حفتر عدم قدرته على دفع رواتب قواته )فرانس برس(

يرفض النظام إدخال المساعدات عبر باب الهوى )عارف وتد/فرانس برس(

يبدو أن األزمة السورية تراجعت من صدارة اهتمامات الرئيس األميركي 
جو بايدن، وسط مخاوف من دخول الملف في البازار األميركي اإليراني 

مع استمرار مفاوضات الملف النووي
قضيةالحدث

قصف يسبق »معركة 
المعابر« في مجلس األمن

خاص

معابر جديدة
كشف نائب السفير 

األميركي في األمم 
المتحدة، جيفري 

بريسكوت، لـ»العربي 
الجديد« أن اإلدارة األميركية 

تعمل مع أعضاء من 
مجلس األمن على أن 
يتضمن تصريح إيصال 

المساعدات إلى سورية 
فتح معابر أخرى غير 

الموجودة حاليًا، وليس 
فقط تمديد التصريح 

الموجود راهنًا.

البكور: التصعيد 
لتوجيه رسائل روسية 

للواليات المتحدة

رد الجيش التركي 
على قصف من معسكر 

جورين التابع للنظام

يحاول حفتر إقناع 
السلطة الجديدة بتحّمل 

نفقات عناصره

يحاول اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر 
البقاء على مقربة من 

دوائر صنع القرار في ليبيا، 
مع محاولته التحول إلى 

»صانع الملوك«
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نــواب جمهورين، أخــيــرًا، رســالــة إلــى وزيــري 
جانيت  والخزانة  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
في  بالفشل  بــايــدن  إدارة  فيها  اتــهــمــوا  يــلــن، 
فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري 
ــران فـــي الــشــرق  ــ ــرز إليــ ــ بــوصــفــه الــحــلــيــف األبــ
األوســــــط. واتـــهـــم الـــنـــواب فـــي الـــرســـالـــة، الــتــي 
نقلتها قناة »فوكس نيوز« اإلدارة األميركية 
بغض النظر عن تزويد إيران للنظام بالنفط 
»قانون قيصر«  عبر البحر، ما يعد انتهاكا لـ
الــســابــقــة.  اإلدارة  فــرضــتــه  الـــــذي  لــلــعــقــوبــات 
بـــايـــدن  إدارة  مـــواصـــلـــة  عـــــدم  أن  واعــــتــــبــــروا 
تــنــدرج ضمن صفقة  الــنــظــام،  العقوبات على 
الــعــودة إلــى ملف االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران. 
وطلبوا توضيحات حول سبب رفض اإلدارة 
النظام بموجب  فــرض عقوبات على  الحالية 
في  انخرطت  كانت  إذا  ومــا  »قــانــون قيصر«، 
مــحــادثــات أو تــنــازالت، أو وضــعــت أي خطط 

لرفع العقوبات عن نظام األسد.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم تفاؤله بــإحــداث نقلة 
سورية،  تجاه  األميركي  املوقف  في  نوعية 
رأى الــدبــلــومــاســي الـــســـوري الــســابــق بسام 
اتفاق  »أي  أن  واشنطن،  في  املقيم  بربندي، 
ــة  ــ ــي، ال يــكــفــي لـــحـــل األزمـ ــ ــرانـ ــ ــيـــركـــي - إيـ أمـ
التركي  العسكري  للوجود  نظرًا  الــســوريــة، 
ــــود مشكلة  والــــروســــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـ

عماد كركص

تساؤالت عدة باتت تحيط باملوقف 
السورية،  القضية  حيال  األميركي 
جــو  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  وصــــــول  بـــعـــد 
بــايــدن للبيت األبــيــض قــبــل نــحــو 5 أشــهــر. 
ــراء الــنــظــام الــســوري االنتخابات  وعــّمــق إجـ
األسد  بشار  بموجبها  مــدد  التي  الرئاسية 
لنفسه سبع سنوات إضافية، بتحٍد واضح 
لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي والــــــدول الــغــربــيــة، على 
رأسها الواليات املتحدة، بدون موقف صارم 
من قبلها، من الشكوك بشأن نوايا واشنطن.
واالهتمام  الحماسة  تناقص  على  وعـــاوة 
األميركين باألزمة السورية، بخاف ما كان 
السابق  الرئيس  إدارة  ظــل  فــي  الــحــال  عليه 
دونالد ترامب، ولو جزئيا، فإن إدارة بايدن 
على  األميركية  العقابية  اإلجـــراءات  أوقفت 
النظام منذ وصولها للسلطة في واشنطن، 
ــنـــة مـــنـــهـــا بــمــوجــب  ــقـــونـ ــلـــك املـ وال ســـيـــمـــا تـ
»قـــانـــون قــيــصــر« لــلــعــقــوبــات، الــــذي أصـــدره 
الــعــام 2019 وطبقه منتصف  نهاية  تــرامــب 
الــعــام املـــاضـــي، وضــيــق مــن خــالــه الــخــنــاق 

على النظام اقتصاديا ودبلوماسيا.
وفــي مــوازاة ذلــك، زاد النظام أخيرًا من نبرة 
املطالبن  الدولين  الفاعلن  حيال  التحدي 
بــرحــيــلــه. وتـــوضـــح ذلــــك فـــي خـــطـــاب األســـد 
األخير الذي أعلن فيه الفوز في االنتخابات، 
األســد  وبــدا  ونزاهتها.  بشرعيتها  املطعون 
كأنه متحرر من الضغوط عليه. وربما يكون 
األسد قد قرأ في عدم صدور عقوبات أميركية 
ــدن لــلــســلــطــة،  ــايــ عـــلـــى نـــظـــامـــه مـــنـــذ تـــولـــي بــ
تراجعا في االهتمام األميركي حيال سورية، 
والضغط عليه في آن، في حن بات الحديث 
عــن صفقة إلدارة بــايــدن مــع إيـــران، عنوانها 
األبـــرز »املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي«، مطروحا، 
ليكون املــلــف الــســوري فــي »بـــازارهـــا«. وبــات 
ــــط في  مــخــتــصــون فـــي شــــؤون الـــشـــرق األوسـ
الواليات املتحدة، من باحثن وكتاب وحتى 
نـــواب فــي الــكــونــغــرس، يــصــوبــون على خطر 
إقدام إدارة بايدن على غض النظر عن توسع 
ــادة دعــمــهــا لــأســد،  ــ ــة، وزيــ إيـــــران فـــي ســـوريـ

بدون روادع أميركية، ضمن تلك الصفقة.
ــيـــرًا، حـــضـــورًا للملف  وشـــهـــدت واشــنــطــن، أخـ
السوري على لسان مسؤوليها. وأكد مسؤول 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة، لـــم يــكــشــف عـــن اســمــه، 
خال مؤتمر صحافي هاتفي، أن باده ليس 
النظام،  مــع  الــعــاقــات  لتطبيع  نية  أي  لديها 
وذلــك بعد اإلعــان عن فــوز األســد، معتبرًا أن 
االنتخابات »ليست حرة وال نزيهة« طاملا لم 
تــجــر بــمــوجــب دســتــور جــديــد وإشــــراف األمــم 
ــه ثــاثــة  ــ املـــتـــحـــدة ومـــشـــاركـــة الـــاجـــئـــن. ووجـ

الــتــنــظــيــمــات الــكــرديــة بــالــنــســبــة إلـــى تركيا 
ــبـــهـــة( الـــنـــصـــرة )هــيــئــة  وكــــذلــــك مــشــكــلــة )جـ
تحرير الشام حاليا( للغرب عموما«. وقال، 
الجزئية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
املــتــعــلــقــة بــــإيــــران والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
سورية لها عاقة بثاث نقاط رئيسية، أواًل، 
التواجد العسكري اإليراني في الباد بشكل 
عام، وثانيا، الصواريخ اإليرانية التي تهدد 
إسرائيل واملوجودة في سورية، وثالثا، حل 
بإيران  املرتبطة  املليشيات  انتشار  مشكلة 
النجباء«  الــثــوري«، مثل »حركة  و»الــحــرس 
و»الــحــشــد الــشــعــبــي« وغــيــرهــا فــي ســوريــة، 

باإلضافة إلى »حزب الله« اللبناني. وأعرب 
بــربــنــدي عــن اعــتــقــاده أن »مـــا ذكــرتــه بعض 
الصحف عن صفقة هو تبسيط أو تسخيف 
لــلــحــل وتــســويــق أفــكــار الــنــظــام، فــالــحــل في 
سورية برأيي إقليمي دولي، وليس ثنائيا«.
مــن جــهــتــه اعــتــبــر ســفــيــر االئـــتـــاف الــوطــنــي 
لقوى الثورة واملعارضة في الواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــوقــف  أن  إدلــبــي  قتيبة 
الحالي من القضية السورية »غير مطمئن«. 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ وأشــار، في حديث 
أنه »على الرغم من الرسائل اإليجابية التي 
ترسلها اإلدارة األميركية من خال البيانات 
والــتــصــريــحــات، إال أن الــواقــع داخـــل اإلدارة 
يعطي إشارات مختلفة تماما«. وأوضح أنه 
»لـــم يــتــم بــعــد تعين مــبــعــوث دائـــم مــســؤول 
ــم تــخــفــيــض  ــن املـــلـــف الـــــســـــوري، بــيــنــمــا تــ عــ
مستوى إدارة امللف لدرجة أن هناك شخصا 
واحـــــــدًا فـــقـــط مــعــنــيــا بـــاملـــلـــف الــــســــوري فــي 
الــبــيــت األبـــيـــض، ويـــديـــره مــع مــلــفــات أخــرى 
)مــنــســق الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
الــذي استقال في 2018 من  بريت ماكغورك 
منصبه كمبعوث أميركي للتحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعــش« احتجاجا على إعان 
ترامب االنسحاب من شمال ســوريــة(. ومن 
جهة أخـــرى نجد تــراٍخــيــا فــي الــحــفــاظ على 
الـــنـــفـــوذ األمـــيـــركـــي فـــي املـــلـــف الــــســــوري من 
خــال الــتــراخــي فــي تنفيذ عــقــوبــات قيصر، 
ــة املــحــمــلــة  ــيــ ــرانــ ــاح لــلــســفــن اإليــ ــمـ عـــبـــر الـــسـ
بالوقود بالوصول الى الشواطئ السورية، 
الــقــوى اإلقليمية في  والــتــراخــي مــع بــعــض 
إضافة  وعــدم  النظام،  مــع  عاقاتها  تطبيع 
قوائم جديدة مللف عقوبات قيصر منذ  أي 

بداية العام الحالي«.
ــــى الـــصـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــــي إلـــــــى أنـــــــه »عـ ــبــ ــ ونـــــــــوه إدلــ
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تــــبــــدو  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
مستعدة للتخلي عن باقي نفوذها، فهناك 
ــا مـــســـتـــعـــدة لــلــتــخــفــيــف  ــهــ إشــــــــــارات إلــــــى أنــ
مـــن الــعــقــوبــات مــقــابــل تــمــديــد قــــرار املــعــابــر 
. وبــالــنــتــيــجــة، يــبــدو أكــثــر 

ً
اإلنــســانــيــة، مـــثـــا

ــا فــــي واشــــنــــطــــن بــــالــــذات،  ــنـ ــا هـ ــنــ ــر أنــ ــثـ ــأكـ فـ
وكــســوريــن بشكل عـــام، فــي مــوضــع دفاعي 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا حــقــقــنــاه ســيــاســيــا خــال 
ــة«. ولـــفـــت إلـــــى أن »مــلــف  ــيــ ــاضــ األعـــــــــوام املــ
في طريق  واملــفــاوضــات  السياسي  االنتقال 
مــســدود حــالــيــا، وهــنــاك إيــمــان لـــدى اإلدارة 
ــيــــا أو الــنــظــام  ــة روســ ــديـ ــعـــدم جـ الـــحـــالـــيـــة بـ
ويترافق  املــفــاوضــات.  في  تنازل  أي  لتقديم 
ذلــك مــع حــالــة مــن التململ مــن عــدم جــدوى 
املسارات الحالية، وهناك جهود للبحث عن 
مــســارات جــديــدة، ولكنها ليست جدية بما 

يكفي لتحريك امللف بشكل جيد«.

يعيد النظام 
السوري وروسيا 

سيناريو التصعيد 
قبل كل استحقاق 

سياسي، وهو ما 
يتكرر راهنًا في 

إدلب، وذلك قبيل 
بدء مجلس األمن 
الدولي مداوالته 

حول آلية دخول 
المساعدات 

اإلنسانية من معبر 
باب الهوى الواقع 

تحت سيطرة 
المعارضة.

قناعة أميركية بعدم 
جدية روسيا أو النظام 

في تقديم تنازالت

أي اتفاق أميركي 
إيراني ال يكفي لحل 

األزمة السورية

هواجس 
مقايضة في 

سورية
مخاوف من دخول 

الملف في البـازار 
األميركي اإليرانـي
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مالي: غويتا سُيشرف 
على المرحلة االنتقالية

ــلـــن الـــكـــولـــونـــيـــل أســـيـــمـــي غــويــتــا  أعـ
)الـــــصـــــورة( الـــــذي أطـــــاح بــرئــيــســن 
ملالي خال األشهر التسعة األخيرة، 
ــنــــن، أنــــه ســيــشــرف على  أمــــس اإلثــ
املــرحــلــة االنتقالية إلــى حــن إجــراء 
أدى  بعدما  ديمقراطية،  انتخابات 
خال  للباد  مؤقتا  رئيسا  اليمن 
مـــــراســـــم فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــامــــاكــــو. 
ــعــــرض غــــويــــتــــا لــــضــــغــــوط مــن  ــتــ ويــ
لضمان  والدولية  اإلقليمية  القوى 
ــي فـــبـــرايـــر/ إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات فــ

شباط املقبل كما هو مقرر.
)رويترز(

الصين: بحث قانون 
مناوئ للعقوبات 

األجنبية
الصيني،  الرسمي  التلفزيون  أعلن 
أمس اإلثنن، أن املجلس التشريعي 
ــان( فـــــي الـــــبـــــاد ســيــبــحــث  ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ )الــ
للعقوبات  مــنــاوئ  قــانــون  مــســودة 
الـــلـــجـــنـــة  أن  وأضــــــــــاف  األجــــنــــبــــيــــة. 
لــنــواب  الــوطــنــي  للمجلس  الــدائــمــة 
القانون  ستدرس  الصيني  الشعب 
املضاد للعقوبات األجنبية. وكانت 
ــــرى  أخـ ودول  ــتــــحــــدة  املــ الــــــواليــــــات 
ــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عـــلـــى بــعــض  قــ
ــيــــن، بــســبــب  ــنــ ــيــ املـــــســـــؤولـــــن الــــصــ
اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق 

اإلنسان في إقليم شينجيانغ.
)رويترز(

المكسيك: حزب الرئيس 
يتراجع برلمانيًا

ــا« بـــقـــيـــادة  ــ ــنــ ــ ــوريــ ــ خـــــــرج حـــــــزب »مــ
الرئيس املكسيكي أندريس مانويل 
أمـــس  مــــن  أوبـــــــــــــرادور، أول  ــيـــز  لـــوبـ
األحــــــــد، ضــعــيــفــا مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي شــكــلــت اخــتــبــارًا 
ــه، وفـــقـــا  ــ ــتــ ــ ــه عـــنـــد مـــنـــتـــصـــف واليــ ــ لـ
ــرات األولــــــيــــــة الـــرســـمـــيـــة.  ــديــ ــقــ ــتــ ــلــ لــ
ــة الــتــي  ــيـ ــهـــرت الــتــوقــعــات األولـ وأظـ
أوردها املعهد الوطني لانتخابات 
املطلقة  األغــلــبــيــة  الـــحـــزب خــســر  أن 
واألغــلــبــيــة املــؤهــلــة مــع حلفائه في 
مجلس النواب. وسيحصل تحالف 
بــــن 190 و203  ــا  مــ عـــلـــى  الـــرئـــيـــس 
مقاعد من أصــل 500 مقعد، وبذلك 
)النصف  املطلقة  األغــلــبــيــة  سيفقد 
املؤهلة  واألغلبية  بمفرده   )1 زائـــد 
)ثلثي عدد املقاعد( التي كان يتمتع 

بها مع ثاثة أحزاب حليفة.
)فرانس برس(

ألمانيا تدعو إلنهاء حق 
النقض األوروبي

ــي  ــ ــانـ ــ دعـــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األملـ
هايكو ماس، أمس اإلثنن، االتحاد 
ــيـــة  ــاء إمـــكـــانـ ــ ــهــ ــ األوروبــــــــــــــي إلـــــــى إنــ
اســتــخــدام حــق الــنــقــض املــتــاح لكل 
دولـــة مــن الــــدول األعـــضـــاء، حــتــى ال 
تـــعـــود أوروبــــــا »رهـــيـــنـــة« مـــن حيث 
قدرتها على العمل. وقال في مؤتمر 
ــن يــفــعــلــون  صــحــافــي فـــي بـــرلـــن »مــ
ذلــك يــهــددون تماسك أوروبـــا. لذلك 
أقـــــول بـــصـــراحـــة: يــجــب إنـــهـــاء حق 
الــنــقــض حــتــى لـــو كــــان ذلــــك يعني 
أنفسنا  نحن  نخسر  أن  يمكن  أنــنــا 
الــتــصــويــت«. ولـــم يــســّم مـــاس دواًل 
بــعــيــنــهــا، لــكــن املــجــر عــرقــلــت أخــيــرًا 
لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي يتعلق  بــيــانــا 

بالسياسة الخارجية.
)فرانس برس(

ميانمار: محاكمة 
سو تشي تبدأ االثنين

تــبــدأ محاكمة زعيمة  أن  املــقــرر  مــن 
ــيــــانــــمــــار أونــــــــغ ســـــــان ســـــو تــشــي  مــ
)الـــصـــورة(، الــتــي أطـــاح بها انقاب 
ــاط  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ فــــــي 1  ــري  ــكــ ــســ عــ
املـــاضـــي، اعـــتـــبـــارًا مـــن يــــوم االثــنــن 
محاميتها  أفــــادت  حسبما  املــقــبــل، 
مــن مــن ســـو، أمــــس. وأضـــافـــت أنــه 
»ستكون لدينا شهادات من الطرف 
املدعي ومن الشهود اعتبارًا من يوم 

االثنن املقبل«.
)فرانس برس(

القمة ستفتح 
الطريق أمام عمل لجان 

مشتركة

ينوي »الحشد« مبدئيًا 
تنظيم استعراضه في 

14 يونيو

تبقى معاهدة 
»ستارت 3« الوحيدة التي 

تربط البلدين

معطيات عن موافقة 
الكاظمي على العرض 

بشروط

روسيا وأميركا

سامر إلياس

ــام عــلــى  ــ ــ قـــبـــل أقـــــل مــــن عــــشــــرة أيـ
نـــظـــيـــره  مـــــع  تـــجـــمـــعـــه  قــــمــــة  أول 
بايدن، في جنيف  األميركي جو 
السويسرية في 16 يونيو/حزيران الحالي، 
الــروســي فاديمير بوتن،  الرئيس  صــادق 
أمــــس اإلثـــنـــن، عــلــى انــســحــاب روســـيـــا من 
مـــعـــاهـــدة »األجــــــــواء املـــفـــتـــوحـــة«. وتــخــفــض 
الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة مــــن ســـقـــف الــتــوقــعــات 
اخــتــراق جــدي في   لحصول 

ً
املتدنية أصـــا

ــات الــبــلــديــن فـــي الــقــمــة املـــرتـــقـــبـــة، مع  عـــاقـ
تـــأكـــيـــد املــــســــؤولــــن الـــــــروس واألمـــيـــركـــيـــن 
ــى أدنـــى  أن عـــاقـــات بــلــديــهــمــا تـــراجـــعـــت إلــ
مـــســـتـــوى مـــنـــذ نـــحـــو ثــــاثــــة عـــــقـــــود. ومـــع 
ــن الــطــبــيــعــي أن يــؤثــر  ــه »مــ إشـــارتـــه إلــــى أنــ
ــاهـــدة سلبا  ــعـ ــي مـــن املـ ــروســ ــاب الــ االنـــســـحـ
وبــايــدن«، شــّدد  بوتن  الرئيسن  قمة  على 
مصدر مقّرب من وزارة الخارجية الروسية، 
بعد  املسؤولية  تتحّمل  »واشنطن  أن  على 
عــدم  بسبب  املــعــاهــدة،  مــن  أواًل  انسحابها 
ــروح مـــســـؤولـــة واإلصـــــــرار على  ــ الــتــعــامــل بـ
ــــاف املـــصـــدر فـــي حــديــٍث  االنـــســـحـــاب«. وأضـ
منحت  »موسكو  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
 للتفكير والتراجع 

ً
إدارة بايدن وقتا طويا

ــــن قــــــــرار )الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  عـ
دونـــالـــد( تــرامــب )االنــســحــاب مــن املــعــاهــدة 
لم  لكننا لأسف   ،)2020 مايو/أيار   21 في 
نحصل على نتيجة إيجابية«. وأوضــح أن 
»عودة موسكو إلى املعاهدة بعد مصادقة 
الرئيس بوتن والبرملان، يجب أن تمّر عبر 

مفاوضات دبلوماسية جديدة«.
ومع انسحاب روسيا والواليات املتحدة من 
معاهدة »األجواء املفتوحة«، باتت معاهدة 
ــتـــارت 3« االتــفــاقــيــة الــكــبــيــرة الــوحــيــدة  »سـ
والتوازن  األمــن  في مجال  بينهما  السارية 
االســـتـــراتـــيـــجـــي. وكـــــان الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
مــعــاهــدة »األجـــــــواء املــفــتــوحــة« قـــد بــــدأ في 
أواخر ثمانينيات القرن املاضي، مع تحسن 
العاقات بن االتحاد السوفييتي والغرب، 
في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر 
الــتــوقــيــع عليها  مــن  الــرغــم  بينهما. وعــلــى 

عملية االنسحاب من املعاهدة، التي صادق 
ــيـــوخ( فـــي 2  عــلــيــهــا مــجــلــس االتــــحــــاد )الـــشـ

يونيو الحالي.
وكــشــفــت خـــطـــوات الــبــلــديــن وتــصــريــحــات 
ــرة، عــن  ــ ــيــ ــ مـــســـؤولـــيـــهـــمـــا فــــي األشــــهــــر األخــ
الصعوبات الكبيرة التي تعترض التوصل 
إلـــى اخـــتـــراقـــات كــبــيــرة فـــي الــقــمــة املــنــتــظــرة 
بن بوتن وبايدن، والتي من شأنها وقف 
انهيار العاقات وإيجاد حلول بشأن قضايا 
ــي، والــــتــــوازن االســتــراتــيــجــي،  ــدولــ ــن الــ ــ األمـ
والوصول  الدبلوماسية«،  »الحرب  وإنهاء 
إلى توافقات بشأن بعض امللفات اإلقليمية.
وفــي كلمة له في منتدى سانت بطرسبرغ 
ــي، قـــال  ــاضــ ــــوم الــجــمــعــة املــ ــتــــصــــادي، يـ االقــ
بوتن إن »علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه 
الــعــاقــات )مـــع واشــنــطــن( الــتــي هـــي الــيــوم 
ــّدد عـــلـــى أن  ــ ــ ــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا«. وشـ فــــي أدنــ
»املــصــالــح األســاســيــة فــي مــجــال األمـــن على 
وخفض  اإلستراتيجي،  واالســتــقــرار  األقـــل، 
ــرة«، يـــجـــب أن تــحــظــى  ــيــ ــطــ ــخــ ــة الــ ــلــــحــ األســ
باألولوية خال اجتماعه املقبل مع بايدن. 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــدوره خــفــض وزيـ ــ بــ
سيرغي الفروف من سقف التوقعات للقمة، 
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــطــلــع الــشــهــر  ــ وقـ
أوهاما وال نحاول  إننا »ال نحمل  الحالي، 
تشكيل انطباع أنه سيتم تحقيق انفراجات 
أو صدور قــرارات تاريخية تحدد املصير«. 

عام  فــي  هلسنكي  الفنلندية  العاصمة  فــي 
1992، إال أن االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ 
ســوى فــي عــام 2002، بعد مسار طويل من 
ــنــت 

ّ
املــصــادقــات فــي بــرملــانــات 27 دولــــة دش

االتــفــاقــيــة )أصــبــح الــعــدد حــالــيــا 34 دولـــة(. 
التفاهم  تعزيز  إلــى  االتفاقية  هــذه  وتهدف 
ــدول املــوقــعــة  ــ والــثــقــة املــتــبــادلــة، لــتــتــمــكــن الـ
ــلـــومـــات، املــتــعــلــقــة بـــالـــقـــوات  ــعـ مــــن جـــمـــع املـ
املسلحة التابعة للدول األخــرى، التي تثير 
ــــال فـــتـــرة ســـريـــان االتـــفـــاقـــيـــة، تم  قــلــقــا. وخـ
تــنــفــيــذ أكــثــر مـــن 1500 طــلــعــة اســتــطــاعــيــة 
بــمــوجــب الــحــصــص الــســنــويــة لــكــل الــــدول 
الـــــــ34، بــواســطــة طـــائـــرات مـــن أنـــــواع متفق 
عليها مسبقا، وبحضور ممثلن عن الدولة 

الخاضعة للمراقبة على متنها. 
االتفاقية  مــن  تــرامــب  إدارة  انسحاب  وأثـــار 
العام املاضي غضب روسيا، لكنها تأخرت 
في الــرد على أمل حصول تبدل في املوقف 
األميركي. وبعد فوز بايدن في االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
ــــي، وقـــــــــراره تـــمـــديـــد الــعــمــل  ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ
بــاتــفــاقــيــة »ســـتـــارت 3« فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
املاضي، من دون شروط ملدة خمس سنوات، 
ســــادت أجــــواء إيــجــابــيــة فــي مــوســكــو تأمل 
في تراجع إدارة بايدن عن قرار االنسحاب 
مـــن مــعــاهــدة »األجـــــــواء املـــفـــتـــوحـــة«. وعــلــى 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  أن وزارة  مـــن  الـــرغـــم 
أعــلــنــت فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
الــبــدء بـــإجـــراءات االنــســحــاب مــن املــعــاهــدة، 
األميركي  الجانب  منح  إلــى  سعت  أنها  إال 
اآلمال  إليها. ومع تضاؤل  للعودة  الفرصة 
ــــق الـــدومـــا )الـــبـــرملـــان الــــروســــي( فـــي 19  وافـ
مــايــو املــاضــي على االنــســحــاب، لكن وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أبــقــت الــبــاب مفتوحا 
األميركين  اقترح  »حــال  في  التراجع،  أمــام 
فــــي وزارة  مــتــحــدثــا  أن  غـــيـــر  ــاًء«.  ــ ــنـ ــ بـ  

ً
ــا ــ حـ

الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة كــشــف فـــي 28 مــايــو 
املاضي، أن واشنطن أنهت مراجعة معاهدة 
أنها ال  إلــى  املفتوحة«، وخلصت  »األجـــواء 
تنوي »السعي للعودة إليها، ألن روسيا لم 
إليها«.  االمتثال  ملعاودة  بــأي خطوات  تقم 
ودفع املوقف األميركي موسكو إلى تسريع 

واعتبر أن »إجراء محادثات بن أبرز قوتن 
ــتـــن، عــلــى مــســتــوى الــرئــيــســن مهم  نـــوويـ

بذاته وهو أمر يجب دعمه بكل األشكال«.
وعـــن حــجــم الــخــافــات ومــظــاهــر الــنــزاع في 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، اعــتــبــر املــتــحــدث باسم 
الجمعة  يــوم  بيسكوف،  ديمتري  الكرملن 
املـــاضـــي، أنــــه »ال مــبــرر لــتــوقــع تــحــقــيــق أي 
تــقــدم نــحــو الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم، لــكــن في 
ــيـــد أيــضــا  ــفـ ــان يــــكــــون مــــن املـ ــيـــ بـــعـــض األحـــ
االتفاق على عدم االتفاق«. ومع إشارته إلى 
أن »بـــدء الـــحـــوار عــلــى أعــلــى مــســتــوى، رغــم 
خطوة  الثنائية،  للعاقات  املؤسفة  الحالة 
أن  على  بيسكوف  شـــّدد  للغاية«،  إيجابية 
الـــشـــرط الــوحــيــد لــارتــقــاء بــهــذه الــعــاقــات 
ــر هــو »االحـــتـــرام املــتــبــادل  إلـــى مــســتــوى آخـ
ومــراعــاة املــصــالــح«، مضيفا أن »مــحــاوالت 
اإلماء أو التوجيه محكوم عليها بالفشل، 
إقامة  نحو  الهشة  الديناميكية  وستعطل 

حوار بن روسيا والواليات املتحدة«.
وتعقد قمة بوتن وبايدن بعد تدهور غير 
األشهر  في  الثنائية  العاقات  في  مسبوق 
األخيرة، تبادل فيها البلدان فرض عقوبات 
وتبادل لطرد دبلوماسين. وغــادر السفير 
منذ  واشنطن  أنتونوف  أناتولي  الــروســي 
بــعــد تصريحات  املــاضــي  آذار  مــــارس/   20
ــق فــيــهــا عــلــى  ــ غـــيـــر مــســبــوقــة لـــبـــايـــدن، وافــ
ــريـــل/  ــي إبـ ــ ــاتــــل«. وفـ ــقــ »الــ ـــ ــوتـــن بــ ــــف بـ وصـ
نيسان املاضي غادر السفير األميركي جون 

سوليفان موسكو.
وحــســب الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة، مـــن املــقــرر 
أســاســيــة، هي  ثــاث قضايا  القمة  ان تبحث 
العاقات  والتسليح،  االستراتيجي  الــتــوازن 

ومن  املختلفة.  اإلقليمية  وامللفات  الثنائية، 
املــتــوقــع أن يــنــاقــش الــزعــيــمــان أيــضــا قضايا 
ــاط  ــ ــم تــســتــبــعــد أوسـ ــ األمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. ولـ
القمة في بدء  مطلعة في موسكو، أن تسهم 
حــــوار أكــثــر جــديــة ملــنــاقــشــة قــضــايــا الــتــوازن 
االستراتيجي والهجمات السيبرانية، إضافة 
إلى حل لقضية عودة سفيري البلدين كل إلى 

مقر عمله، وتجميد »الحرب الدبلوماسية«.
»العربي  لت مصادر مطلعة لـ

ّ
في املقابل، قل

ــــدوث اخــتــراقــات  الـــجـــديـــد« مـــن إمــكــانــيــة حـ
ــي املـــلـــف األوكـــــرانـــــي، مـــع رفــــض مــوســكــو  فـ
إلى  املتحدة  الــواليــات  أي محاولة إلدخـــال 
»مجموعة النورماندي« التي تضّم روسيا 
ــا. كــمــا تــصــّر  ــيــ ــرانــ ــيـــا وأوكــ ــانـ وفـــرنـــســـا وأملـ
ــيــــا عـــلـــى أن »مــــوضــــوع شـــبـــه جـــزيـــرة  روســ
)الــتــي ضّمتها مــن أوكــرانــيــا بالقوة  الــقــرم 
عــام 2014( هو خط أحمر ال يمكن بحثه«. 
إجــراء  »إمكانية  مــن  أيضا  املــصــادر  لت 

ّ
وقل

القضايا اإلقليمية،  بحث تفصيلي لجميع 
ومن ضمنها امللف السوري، الذي لن يكون 
أســاســيــا نــظــرًا لضيق الــوقــت وعـــدم وجــود 
اســتــراتــيــجــيــة روســـيـــة واضـــحـــة لــلــتــعــامــل 
مــع األزمـــة الــســوريــة«. غير أنــهــا رّجــحــت أن 
»يتفق الزعيمان على االستمرار في جهود 
حــل املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي بــاملــفــاوضــات، 
ــــى حــــل تـــفـــاوضـــي«.  ويـــدعـــمـــا الـــتـــوصـــل إلــ
واســتــبــعــدت املــــصــــادر الـــروســـيـــة الــتــوصــل 
لكنها  القمة،  نتائج  ثنائي حــول  بيان  إلــى 
أجمعت على أن القمة »سوف تفتح الطريق 
أمـــــام عــمــل لـــجـــان دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 

إليجاد حلول للقضايا العالقة«.
ــــل مــوســكــو  ــي عــــن أمـ ــ وأعـــــــرب مـــصـــدر روســ

فــــي »عـــــــدم تــــدخــــل الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
في  )املــقــررة  املقبلة  البرملانية  االنــتــخــابــات 
املعارضة  دعم  عبر  املقبل(  سبتمبر/أيلول 
الــشــارع«،  إلــى  الــخــروج  أو تشجيعها على 
رًا مــــن أن »أســــــــوأ رســــالــــة يـــمـــكـــن أن 

ّ
مـــــحـــــذ

األميركية هي فتح ملفات  اإلدارة  توجهها 
الشخصية  والحريات  اإلنسان  مثل حقوق 
ألكسي(  )املــعــارض  ومــوضــوع  والسياسية 
نافالني، وتوجيه محاضرات بالديمقراطية 
للجانب الروسي، ما قد يتسبب في توتير 

األجواء وتقويض إمكانية التعاون«.
ومن الواضح أن روسيا تخشى أن يستغل 
توجيه »محاضرات  أجــل  مــن  القمة  بــايــدن 
أخــاقــيــة« لــروســيــا فــي مــوضــوع الــحــريــات، 
لكن الخشية األكبر هي من موقف أميركي 
أكــثــر حــزمــا فـــي عــــدد مـــن املــلــفــات املتعلقة 
بــعــاقــات روســيــا مــع الــغــرب، خصوصا أن 
الــقــمــة ستعقد بــعــد تــتــويــج بــايــدن جــهــوده 
لــتــرمــيــم الــعــاقــات عــلــى ضــفــتــي األطــلــســي، 
بايدن  تــرامــب. وســيــشــارك  أفسدها  أن  بعد 
فــي ثــاث قمم تجمع الــواليــات املتحدة مع 
شركائها، ضمن مجموعة السبع الكبار في 
جــنــوب بريطانيا، ومــع االتــحــاد األوروبـــي 
ومـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي فــي بــروكــســل. 
فــي املــقــابــل، فــإن موسكو سعت إلــى زيــادة 
تعاونها مع الصن في السنتن األخيرتن، 
وباتت أكثر ثقة بقوة تأثيرها في عدد من 
املــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة الــحــســاســة، مــثــل قضية 
القوية مع حركة  أفغانستان، مع عاقاتها 
»طالبان« والدول املجاورة، ما يفرض على 
واشـــنـــطـــن الــتــعــامــل مــعــهــا وتـــقـــديـــم بعض 

التنازالت في ملفات أخرى.

تصعيد حتى 
السماوات

)Getty( ملف األسلحة الروسية واألميركية سيحضر في قمة بايدن ـ بوتين

استعراض لـ»الحشد« في البصرة العام الماضي )فرانس برس(

من  أيام  قبل  مسبوق،  غير  توترًا  األميركية  ـ  الروسية  العالقة  تشهد 
خصوصًا  بوتين،  وفالديمير  بايدن  جو  الرئيسين  بين  المرتقبة  القمة 

بعد االنسحاب الروسي من معاهدة »األجواء المفتوحة«

خاص

أو  الداخلية  للقوى  واألمــنــيــة  السياسية 
الخارجية، خصوصا أنه يأتي بعد التوتر 
األمني األخير الذي حصل في بغداد، على 
خلفية اعتقال أحد قادة الحشد«. ويشير 
إلى أن »قادة الحشد الشعبي يريدون من 
هــذا االســتــعــراض املسلح إيــصــال رسائل 
عــدة، منها أنهم جزء من الدولة العراقية 
ولــيــس ســاحــا مــتــفــلــتــا، وكــذلــك ُيــــراد من 
ــار قـــــوة الــحــشــد  ــهــ ــعــــراض إظــ ــتــ هـــــذا االســ
العسكرية والسياسية. ما قد يدفع أطرافا 
أخرى إلى تنظيم استعراض أو تظاهرات 
لغرض بيان قوتها وتأثيرها على الشارع 

العراقي«.
من جهته، يشّدد عضو تحالف »الفتح«، 
لـــ«الــحــشــد الشعبي«،  الــســيــاســي  الــجــنــاح 
الـــنـــائـــب فــــاضــــل الــــفــــتــــاوي، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى حــق »الــحــشــد  لـــ
الــشــعــبــي فــي االحــتــفــال بــذكــرى تأسيسه 
كباقي األجهزة األمنية، وهذا االستعراض 
سيجري ويتم بموافقة رئيس الحكومة«. 
أمــــا عـــن الـــحـــديـــث حــــول تــوجــيــه رســائــل 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة فــي هـــذا االســتــعــراض، 
الــواقــع«. ووفقا له،  »البعيد عن  بـ فيصفه 
فإن »االستعراض هو إلظهار قوة الدولة، 
اإلرهــابــيــة  وفــيــه رســائــل فقط للجماعات 
والـــقـــوى الــخــارجــيــة، الــتــي ال تــريــد خيرًا 
للعراق والعراقين«، متحدثا عن »مشاركة 
وحـــدات أمنية مــن الجيش والــشــرطــة في 

هذه االستعراض«.
في املقابل، يكشف الخبير إحسان الشمري، 
فــــي حــــديــــٍث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
»االستعراض يأتي كمحاولة إلثبات قوة 
الحشد، خصوصا بسبب ارتباطه باألزمة 
األخـــيـــرة فــي املــنــطــقــة الــخــضــراء والــتــوتــر 
األمني مع الحكومة العراقية، الذي حصل 
على أثر اعتقال أحد قــادة الحشد. ولهذا 
السبب تحتاج الفصائل إلى إظهار قوتها، 
خصوصا أن عملية االنتشار في املنطقة 
الـــخـــضـــراء، ســحــبــت الــكــثــيــر مـــن مستوى 
التأييد لها«. ويرى أن »االستعراض مثابة 
رســالــة لــجــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة تدفع 
باتجاه حل الحشد، ولهذا جاء االستعراض 
كجزء من عملية الرد بأن الحشد بات أكثر 
تنظيما من السابق«. ويضيف الشمري أن 
»االستعراض، الذي يعد األول من نوعه، 
يأتي في إطار الكسب السياسي لأجنحة 
الــســيــاســيــة لــفــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
خصوصا وهي تتحضر لخوض انتخابات 
أيضا  يشكل  فإنه  ولهذا  مبكرة،  برملانية 
جــــزءًا مـــن عــمــلــيــة الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة«.

استعراض الجيش والشرطة العراقية في 
وسيكون  لتأسيسهما.  السنوية  الذكرى 
 عــن تنظيم 

ً
االســتــعــراض مــركــزيــا، فــضــا

الــفــصــائــل املــســلــحــة احـــتـــفـــاالت بــمــنــاطــق 
أن  انتشارها. ويشير املسؤول نفسه إلى 
إقامة االستعراض،  »الكاظمي وافق على 
وطــالــب بـــأن يــكــون بالتنسيق مــع قــيــادة 
العمليات املشتركة، لكن حتى اآلن من غير 
الكاظمي سيحضره  كــان  إذا  املعروف ما 

أم ال«.
ويلفت املسؤول إلى أن الكاظمي طلب أن 
يكون االستعراض خارج العاصمة بغداد، 
وهـــنـــاك مــعــلــومــات عـــن أنــــه ســيــكــون في 
»معسكر أشرف« في محافظة ديالى، وهو 
املــقــر الــســابــق ملــنــظــمــة »مــجــاهــدي خــلــق« 
اإليــرانــيــة املــعــارضــة، التي جــرى إبعادها 
»التاريخ  أن  ويوضح  نهائيا.  العراق  من 
اآلن،  حتى  االســتــعــراض  لتنظيم  املقترح 
هو يوم 14 من الشهر الحالي، إال أن الزمان 
واملكان ما زاال غير مؤكدين بشكل نهائي، 
وقد يتغير التاريخ بسبب إصــرار بعض 
ضخم،  استعراض  تنظيم  على  الفصائل 
يــتــضــمــن أســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة، فــــي مــســعــى 
منها لتوجيه عدة رسائل لجهات داخلية 
ظمه وسط بغداد، في 

ّ
وخارجية، على أن تن

»حشد  وعن  الكبرى«.  االحتفاالت  ساحة 
العتبات«، وهي التسمية التي تطلق على 
الفصائل املرتبطة باملرجعية الدينية في 
ــإيــــران، يــكــشــف أنــهــا لم  الــنــجــف ولــيــس بــ
االستعراض،  في  مشاركتها  بعد  تحسم 
ــــن رئـــاســـة  بــســبــب الـــخـــافـــات بــيــنــهــا وبـ

»الحشد الشعبي«.
في السياق ذاته، يعتبر النائب عن تحالف 
»القوى العراقية« رعد الدهلكي، في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن »استعراض الحشد  لـ
الــشــعــبــي املــرتــقــب ال يــخــلــو مـــن الــرســائــل 

بغداد ـ عادل النواب

تــعــتــزم فــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة تنظيم 
اســتــعــراض مسلح مــركــزي هــو األول من 
نوعه، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس 
الجامعة  املظلة  الشعبي«،  الحشد  »هيئة 
العراق.  في  مسلحا   

ً
70 فصيا من  ألكثر 

أن هــدف  ويعتبر ســيــاســيــون ومــراقــبــون 
االستعراض هو توجيه رسائل سياسية 
 عن الدالالت التي 

ً
للداخل والخارج، فضا

يفرضها في الواقع األمني العراقي، وذلك 
بالتزامن مع استمرار التوتر بن حكومة 
املسلحة  والــفــصــائــل  الــكــاظــمــي  مصطفى 
شكل غالبية داخل 

ُ
الحليفة إليران، التي ت

»الحشد الشعبي«، إثر اعتقال القيادي في 
الحشد قاسم مصلح، أخيرًا.

وتم اعتبار اليوم الذي أصدر فيه املرجع 
»الجهاد  فتوى  السيستاني  علي  الديني 
يونيو/ حزيران 2014،   13 الكفائي«، في 
إثـــر اجــتــيــاح تنظيم »داعـــــش« مــســاحــات 
العراقي وغربه،  الشمال  مــدن  واسعة من 
ذكرى تأسيس »الحشد الشعبي«. وعقب 
ذلـــك صــــّوت الــبــرملــان فــي عـــام 2016 على 
قــرار، قدمته قوى سياسية عدة،  مشروع 
ــرف بـــاســـم »قــــانــــون الــحــشــد الــشــعــبــي«  عــ
واعــتــبــرت فــيــه »هــيــئــة الــحــشــد« منظومة 
إقـــرار رواتـــب شهرية  أمنية رسمية، وتــم 
الــجــنــود في  لــرواتــب  لعناصرها مــوازيــة 
موازنة  مــع تخصيص  الــعــراقــي،  الجيش 

تسليح وتطوير سنوية. 
ويــــكــــشــــف مـــــســـــؤول عـــــراقـــــي فـــــي بــــغــــداد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن هــيــئــة »الــحــشــد  لـــ
ر الستعراض كبير تشارك 

ّ
الشعبي« تحض

فيه مختلف الفصائل املسلحة املنضوية 
تحت هــذا العنوان. ويلفت إلــى أنــه جرى 
الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  رئيس  إبــاغ 
غرار  على  االستعراض  وسُيقام  بالقرار، 

»الحشد الشعبي«: السلطة لنا 
استعراض عسكري مرتقب في الذكرى السابعة للتأسيس

ينوي »الحشد الشعبي« 
تنظيم استعراض 

عسكري ضخم 
بمناسبة الذكرى 

السابعة لتأسيسه، في 
مسعى منه لتوجيه 

سلسلة رسائل

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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كولومبيا: تعليق مفاوضات الحكومة والمحتجين

تـــحـــّولـــت كــولــومــبــيــا إلــــى نـــمـــوذج لـــدولـــة ال 
ــات فــحــســب، بــل تــهــّدد  تعصف بــهــا كــل األزمــ
بتمددها إلى دول الجوار، خصوصا باتجاه 
أميركا الوسطى. فبعد اتفاق السام املتعثر 
الكولومبية«  الــثــوريــة  املسلحة  »الــقــوات  مــع 
)فـــارك(، والفشل في وقــف تصنيع املخدرات 
ــة مــع  ــرديــ ــتــ ــا، والــــعــــاقــــات املــ ــهــ ــار بــ ــ ــجــ ــ واالتــ
فنزويا، وتفشي وباء كورونا، بات الوضع 
االقتصادي، في باد تعّج بأموال املخدرات، 
دافعا لحراك شعبي، بدأ ضد فرض املزيد من 
الضرائب، وتحّول إلى احتجاجات ضد عنف 
الشرطة. وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن 
مــشــروع إصـــاح ضــريــبــي يــهــدف إلـــى زيـــادة 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة، وتــوســيــع 
قاعدة ضريبة الدخل، إال أن السخط الشعبي 

اتسع وتحّول إلى احتجاجات أوسع.

مفاوضات بال نتيجة
لم تؤدِّ املفاوضات بن الحكومة واملحتجن 

فــي كــولــومــبــيــا إلـــى نتيجة، رغـــم الــتــطــورات 
قت أبرز 

ّ
السلبية التي تشهدها الباد. فقد عل

جبهة فــي حــركــة االحــتــجــاج فــي كولومبيا، 
املحادثات مع الحكومة، مساء أول من أمس 
ــفـــاق،  اتـ ــــى أي  إلـ الـــتـــوصـــل  األحـــــــد، مــــن دون 
العنيفة  االحتجاجات  من  الــخــروج  ملحاولة 
التي أودت بحياة أكثر من 61 شخصا وجرح 
2300 آخرين، منذ 28 إبريل/نيسان املاضي 
في الباد. وأعلن الوفد، الذي يمثل حكومة 
 
ّ
الرئيس املحافظ إيــفــان دوكــي فــي بــيــان، أن

باِدَرة للتعبئة، 
ُ
»لجنة اإلضراب الوطنّية«، امل

املناقشات  تعليق  أحــــادّي  فــي شكل  »قـــررت 
مع الحكومة«. من جهتها أكدت اللجنة، التي 
ــل كــل أطــيــاف الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة، 

ّ
ال تــمــث

هذا القرار واتهمت الحكومة بأنها »تتعّمد 
ــانــــت املـــحـــادثـــات  تـــأخـــيـــر املــــفــــاوضــــات«. وكــ
بــن الــحــكــومــة والــلــجــنــة بــــدأت فــي 7 مــايــو/

أيار املاضي، لكن من دون تسجيل أي تقدم 
يذكر. وطالبت الحكومة برفع الحواجز على 
للتظاهرات،  مصاحبة  ظاهرة  وهي  رق، 

ُ
الط

بينما طالبت اللجنة بتوفير »ضمانات من 
أجـــل الــتــظــاهــر« بـــأمـــان، وبـــأن يــبــادر رئيس 
الــدولــة إلـــى إدانــــة وحــشــيــة الــشــرطــة. ويــأتــي 
ــاقـــشـــات، فــــي وقـــت  ــنـ ــــان عــــن تــعــلــيــق املـ ــ اإلعـ
تستعد فيه »لجنة الــدول األميركية لحقوق 
اإلنـــســـان« لــبــدء مهمتها فــي الــبــاد، وبحث 

أوضاع املواطنن منذ بداية االنتفاضة. 

قضية إصالح الشرطة 
املــحــادثــات يوم  وأعــلــن دوكـــي، قبل تعليق 
بما  للشرطة، ال سيما  عــن إصـــاح  األحـــد، 

يــتــعــلــق بــمــســألــة احـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان. 
وقـــال الــرئــيــس إنــه أمــر بصياغة »مــرســوم 
يــــحــــدث الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــشــرطــة 
الــوطــنــيــة، مــن أجـــل تــرســيــخ الــســيــاســة في 
مــجــال حــقــوق اإلنــســان«، وذلــك خــال حفل 
تــرقــيــة شــرطــيــن فـــي الــعــاصــمــة بــوغــوتــا. 
للغاية  لــوائــح صــارمــة  ات  ــراء اإلجــ وتشمل 
ــة وحــمــلــهــا  ــحــ ــلــ ــلـــحـــد مـــــن تــــســــويــــق األســ لـ
ــام جـــديـــد  ــنــــظــ واســــتــــخــــدامــــهــــا، إضـــــافـــــة لــ
ومعالجتها  والــتــقــاريــر  الــشــكــاوى  لــتــلــقــي 
الشرطة  أكد دوكي مهنية  كما  ومراقبتها. 
واإلشـــراف عليها مــن خــال إنــشــاء جامعة 
ــتــــخــــدام  ــة، إضـــــافـــــة لـــتـــســـريـــع اســ ــلــــشــــرطــ لــ
ــكـــون  ــا يـ ــدمــ ــنــ ــرات الــــجــــســــديــــة، عــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
أن  واعتبر  دوريـــات.  فــي  الشرطة  منتسبو 
تــأكــيــدًا على حماية  الــتــحــول يتضمن  هــذا 
واحـــتـــرام حــقــوق املــواطــنــن الــكــولــومــبــيــن. 
وقــــّدم كــبــيــر مــفــاوضــي الــحــكــومــة، إميليو 
أرشـــيـــا، »ضــمــانــات لـــخـــروج احــتــجــاجــات 

سلمية«.
أدت  قد  املاضي  األسبوع  وكانت تظاهرات 
إلــــى ســقــوط قــتــلــى فـــي مــديــنــة كـــالـــي، الــتــي 
تحولت شوارعها إلى مسرح مواجهات بن 

مسلحن.  ومدنين  وشرطين  متظاهرين 
املــعــروفــة بكونها معقا  املــديــنــة  وتــحــولــت 
ألكبر كارتيات املخدرات عبر التاريخ بن 
السبعينيات وعام 1996، إلى مركز أساسي 
الجيش  إلــى دخــول  أدت  التي  للمواجهات، 
إلــيــهــا، والــســيــطــرة عليها فــي أواخــــر شهر 

مايو املاضي. 
عـــلـــى  األمـــــــنـــــــي  ـــور  ــ ــدهــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــر  ــتــــصــ ــقــ يــ وال 
املــخــدرات  الــجــمــاعــات املسلحة وعــصــابــات 
يطاول  بل  الشرطة،  وعنف  واالحتجاجات 
الــجــزيــراس،  الــفــرديــة. ففي منطقة  الــجــرائــم 
ــــتــــل تــســعــة 

ُ
جــــنــــوب غــــربــــي كــــولــــومــــبــــيــــا، ق

ــحــن اقــتــحــمــوا 
ّ
أشــــخــــاص بــــرصــــاص مــســل

منزلهم، في مطلع الشهر الحالي. وأوضح 
مكتب الدفاع عن الحقوق في كولومبيا أن 
 فــي هـــذه الــبــلــدة، 

ً
حن اقــتــحــمــوا مــنــزال

ّ
مسل

وقــتــلــوا ثمانية رجـــال وامــــرأة واحــــدة. ولــم 
ــالـــة حــكــومــيــة، عن  ــو وكـ ُيــعــلــن املـــكـــتـــب، وهــ
أشــارت  الهجوم. مــن جهتها،  الــدوافــع وراء 
أن  إلـــى  الحكومية  غــيــر  »إنــديــبــاز«  منظمة 
املنزل نفسه شهد العام املاضي مقتل سبعة 
املنظمة  ولفتت  قــاصــران.  بينهم  أشــخــاص 
ــهـــدت مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  ــــى أن الــــبــــاد شـ إلـ
الحالي 41 مجزرة )جريمة يكون ضحاياها 
رت االحتجاجات 

ّ
(. وأث

ّ
ثاثة قتلى على األقل

عــلــى ســحــب تــنــظــيــم »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« لــكــرة 
القدم من بوغوتا، وهي البطولة التي كانت 
ــي الــســلــطــات الــكــولــومــبــيــة الــنــفــس في 

ّ
ــمــن

ُ
ت

إعــادتــهــا إلـــى الــواجــهــة الــعــاملــيــة، وترسيخ 
الهدوء امليداني.

)العربي الجديد، فرانس برس(

تقرير

أعلن الرئيس 
أول من أمس مشروعًا 

إلصالح الشرطة

ال أفق واضحًا النتهاء 
األزمة في كولومبيا، 

بعد تعليق المفاوضات 
بين الحكومة 

والمحتجين، ألسباب 
مرتبطة بتعّمد السلطات 

إبطاء المباحثات

ألمانيا تنجو من »البديل«... مؤقتًا 
ساكسونيا-أنهالت  واليــة  انتخابات  شّكلت 
»االتحاد  حــزب  بفوز  انتهت  والتي  األملانية، 
الديمقراطي املسيحي« برئاسة أرمن الشيت، 
الــطــامــح لــخــافــة املــســتــشــارة أنــجــيــا ميركل، 
ــرف قــبــل االنــتــخــابــات  اخـــتـــبـــارًا ألكـــثـــر مـــن طــ
املقبل،  26 سبتمبر/أيلول  في  املقررة  العامة 
سارًا  نبأ  النتائج  عتبر 

ُ
ت التي  الشيت  أولها 

له، في ظل املعارضة التي يواجهها حتى في 
صــفــوف حــزبــه. كــمــا نــجــح حـــزب الشــيــت في 
ي تهديد حزب »البديل من أجل أملانيا« 

ّ
تخط

استطاعات  كانت  بعدما  املتطرف،  اليميني 
الرأي تشير إلى أنه سيشّكل منافسة حامية 
النتائج  أن  املــســيــحــي«، غير  »الــديــمــقــراطــي  لـــ
أظهرت تراجع »البديل« في هذه املنطقة التي 
األملاني  الشرق  في  الــواليــات  أفقر  من  عتبر 

ُ
ت

ــا خــصــبــة لــحــزب »الـــبـــديـــل« الـــذي  وتــعــد أرضــ
بنى نجاحه من خال تأجيج املخاوف بشأن 
ى 

ّ
تدفق املهاجرين إلى الباد في 2015، وتبن

منذ بداية وبــاء كورونا نظريات مؤامرة، ما 
أكسبه تأييد معارضي القيود الصحية.

ــم يــســبــق أن أثـــــــارت انـــتـــخـــابـــات فــــي هـــذه  ــ ولـ
توحيد  منذ  يقودها  التي  الصغيرة  الــواليــة 
ــاد الــديــمــقــراطــي  أملــانــيــا بـــا انــقــطــاع »االتــــحــ
ــيـــحـــي«، اهـــتـــمـــامـــا كـــمـــا يـــحـــدث حــالــيــا،  ــسـ املـ
خصوصا أنها آخر استحقاق قبل انتخابات 
26 ســبــتــمــبــر الـــتـــي ســتــشــكــل خــتــامــا ملــســيــرة 
مدى  املستشارية  رئــاســة  تولت  التي  ميركل 
ــــق »االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
16 عــــامــــا. وحــــق

التي  االنتخابات  في  مقنعا  فــوزًا  املسيحي« 
جرت األحد، وبحسب نتائج غير نهائية نال 
الحزب برئاسة الشيت نحو 36 في املائة من 

األصــوات، فيما نال »البديل من أجل أملانيا« 
22,5 في املائة، بعد أن كان قد حقق عام 2016 

ما نسبته 24,3 في املائة.
كــــمــــا شـــــهـــــدت هــــــــذه االنـــــتـــــخـــــابـــــات تــــراجــــع 
»االشتراكي الديمقراطي« إلى ما دون العشرة 
في املائة من األصوات، بحصوله على 8,5 في 
انسحبت على  االنتكاسة  فــقــط، وهـــذه  املــائــة 
كــان يستعد ملضاعفة  الــذي  حــزب »الخضر« 
أي تحقيق   ،2016 الـــعـــام  فـــي  أرقـــامـــه  نــتــائــج 
ــه لــم يــنــل إال  نــســبــة الــعــشــرة فــي املـــائـــة، إال أنـ
على 6,5 فــي املــائــة مــن األصــــوات. ولــم يخِف 
ــحــتــه 

ّ
ــه، إذ قـــالـــت مــرش ــلـ »الـــخـــضـــر« خــيــبــة أمـ

ملنصب املستشارة أنالينا بيربوك »كنا نأمل 
االنتخابات  هــذه  أفضل في  نتائج  أن نحقق 
املــحــلــيــة«، مــعــتــبــرة أن حــزبــهــا ســـدد فــاتــورة 
ــــن املـــحـــافـــظـــن  ــابــــي بـ ــتــــخــ ــقــــطــــاب االنــ ــتــ االســ

واليمن املتطرف.
مــن جــهــتــه، تــمــّكــن الــحــزب »الــلــيــبــرالــي الــحــر« 
مــن الــعــودة إلــى بــرملــان الــواليــة بعد أن خذله 
الناخبون في االنتخابات املاضية ولم يحقق 
حــيــنــهــا نــســبــة الــخــمــســة فــــي املــــائــــة لـــدخـــول 
ــد ما  ــ ــبـــرملـــان، وحـــصـــد فـــي انــتــخــابــات األحـ الـ
نــســبــتــه 6,5 فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، فيما 
بنسبة  ثالثا  يحل  أن  اليسار  حــزب  استطاع 
11 فـــي املـــائـــة وبــتــراجــع حـــوالـــي 5 نــقــاط عن 

االنتخابات املاضية.
القائم بن  التحالف  أن يستمر  املتوقع  ومــن 
»املسيحي الديمقراطي« الذي يقود الحكومة 
و»االشــــتــــراكــــي   ،2011 الــــعــــام  مـــنـــذ  املـــحـــلـــيـــة 
الــديــمــقــراطــي« و»الــخــضــر«، مــع توقعات بأن 
ينضم »الليبرالي الحر« أيضا إلى االئتاف، 

إلى  الــرأي تشير  وكانت غالبية استطاعات 
تــقــّدم »االتــحــاد الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي«، مع 
»الــبــديــل«  حــزب  مــن  حامية  منافسة  ترجيح 
الوالية  فــي  قــوة سياسية  ثاني  الــذي أصبح 
منذ العام 2016. حتى أن أحد االستطاعات 

كان قد رّجح فوز اليمن املتطرف.
وتــشــّكــل الــنــتــائــج نــبــأ ســـارًا لــاشــيــت الـــذي ال 
معارضة  يلقى  وهــو  كبيرة،  بشعبية  يتمتع 
حتى في صفوف حزبه، وكــان بحاجة ماسة 
إلـــــى هـــــذا الــــفــــوز لـــــرص صــــفــــوف املـــحـــازبـــن 
املحافظن. واعتبرت صحيفة  وتعزيز موقع 
ــه عــلــى الــرغــم  »ســـودويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ« أنــ
مـــن أن االنـــتـــقـــادات الــتــي تـــوّجـــه إلـــى الشــيــت 

عــلــمــا أن رئـــيـــس الــحــكــومــة املــحــلــيــة الــحــالــي 
راينر هاسلوف استبعد التحالف مع اليسار. 
 إن »الناس 

ً
وأشاد هاسلوف بالنتائج، قائا

صــّوتــوا ضــد »الــبــديــل«... لقد خضنا املعركة 
بشكل موّحد، إنها أيضا رسالة إلى برلن«.

تــمــامــا، إال أن حــّدتــهــا ستخف«.  »لــن تختفي 
ويـــواجـــه »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي« 
منذ أشــهــر أزمـــة ثقة مرتبطة بــإخــفــاقــات في 
ــاء  إدارة الــحــكــومــة لــلــمــوجــة الــثــالــثــة مـــن وبـ
كـــورونـــا وفــضــائــح فــســاد عــلــى صــلــة بعقود 
شـــراء كــمــامــات طــاولــت نــوابــه. وُمــنــي الحزب 
مــارس/آذار  بانتكاستن قاسيتن في  أيضا 
املــاضــي فــي انــتــخــابــات فــي واليــتــن ويعاني 
مــن نـــزاع داخــلــي عــنــيــف. فــقــد اعــتــرض زعيم 
ــاعــــي املـــســـيـــحـــي«  ــمــ ــتــ ــاد االجــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزب »االتـ ــ ــ حـ
الــذي يعتبر وفقا  البافاري ماركوس ســودر، 
الـــرأي األكــثــر قــدرة على خافة  الستطاعات 
مــيــركــل، عــلــى تــرشــيــح الشـــيـــت. وعــلــى الــرغــم 
من أن الشيت فرض نفسه خليفة مليركل في 
الــحــزب، لكنه مــا زال يفتقد للشعبية  رئــاســة 
في أملانيا. وقالت صحيفة »دير شبيغل« في 
نسختها اإللكترونية: »القول إنه بات بإمكان 
الــصــعــداء سابق ألوانـــه«،  س 

ّ
يتنف أن  الشيت 

وســـط الــتــشــديــد عــلــى أن »الــخــصــم الرئيسي 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لــــن يــــكــــون الــيــمــن 

املتطرف بل حزب الخضر«.
أظــهــرت تراجعا  النتائج  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
فــي شعبية »الــبــديــل مــن أجــل أملــانــيــا«، إال أن 
العام  منذ  يــزال  ال  املتطرف  اليميني  الــحــزب 
املنطقة.  فــي  قــوة سياسية  أكــبــر  ثــانــي   2016
ـــقـــت صــحــيــفــة »فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــغــمــايــنــه 

ّ
وعـــل

تــســايــتــونــغ« أمـــس عــلــى الــنــتــائــج، قــائــلــة: »لــم 
يكن الحزب هو العنصر الحاسم في انتصار 
االتحاد الديمقراطي املسيحي، لكنه شخص 

واحد هو راينر هاسلوف«.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty/اعتبرت وسائل إعالمية أن هاسلوف كان العنصر الحاسم بالفوز )ينس شلوتر

الحدث

رغم تراجع »البديل« 
إال أنه يبقى ثاني أكبر قوة 

في المنطقة



مشروع القانون مقدمة 
للتنكيل بمن تصنفهم 
السلطة من »اإلخوان«

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد ابــتــعــاده عـــن املــنــاقــشــة ألكــثــر 
من ستة أشهر منذ ما قبل نهاية 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســابــق، عــاد 
مــشــروع تعديل قــانــون فصل املــوظــفــن بغير 
الطريق التأديبي إلى مناقشات مجلس النواب 
املـــصـــري، مــدفــوعــا بــرغــبــة أمــنــيــة وحــكــومــيــة 
ملاحقة ضحايا التقارير األمنية والرقابية في 
الجهاز اإلداري للدولة، وتحميلهم مسؤولية 
ــات املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــاعــ ــطــ ــقــ كـــــل فــــشــــل تــــقــــع فــــيــــه الــ
النقل.  قطاع  اآلن  إلحاحا  وأكثرها  وأحدثها 
ويــصــّر وزيـــر النقل كــامــل الــوزيــر، املــقــرب من 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على 
بأنهم  املتهمن  املوظفن  مسؤولية  تضخيم 
مــن »اإلخـــــوان املــســلــمــن« أو مــن محبيهم أو 
املتشددين دينيا، واتهامهم بالسعي »إلفشال 
تطوير« هذا القطاع، ويربط وجودهم ببعض 
الــحــوادث الــتــي وقــعــت أخــيــرًا، على الــرغــم من 
تتجه  العامة وتحقيقاتها  النيابة  قــرارات  أن 
إلـــى وجــــود مــخــالــفــات فــنــيــة ومــســلــكــيــة لعدد 
مثل  الحديدية،  السكة  ومسؤولي  عاملي  من 
تزوير أوراق الحضور واالنصراف والتواجد 
فــي أمــاكــن املــراقــبــة والتسيير وعـــدم اإلخــطــار 
بـــضـــرورة إبـــطـــاء الــســرعــة فـــي أمـــاكـــن معينة، 
فيما ال عاقة له البتة باالنتماءات السياسية.
ــبــــرملــــان  وحـــــّمـــــل الــــــوزيــــــر فـــــي بــــيــــان أمــــــــام الــ
املــســؤولــيــة لــلــمــوظــفــن »أعــــــداء الــــدولــــة«، ثم 
 في 

ً
أصدر تعليمات بإبعاد أكثر من 35 عاما

السكك الحديدية عن مواقعهم أو وقفهم عن 
تقارير  بناء على  العمال  العمل، وتم تحديد 
الوزير  وطلبها  سابقا  الوطني  األمــن  أعدها 
ــقـــطـــارات.  ــه بــــحــــوادث الـ ــراجــ مـــجـــددًا بــعــد إحــ
ثـــم خـــرجـــت صــفــحــات مــخــتــلــفــة عــلــى مــواقــع 
بتبعيتها  مـــعـــروفـــة  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 
ــي الــــدولــــة، بـــقـــوائـــم تضم  ــزة رســمــيــة فـ ــهـ ألجـ
وعناوينهم  معروفن  غير  أشــخــاص  أســمــاء 
وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون 

الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وتــعــكــس ســعــيــا حثيثا 
ى من عقبات تحول دون البطش 

ّ
إلزالة ما يتبق

»اإلخـــــــوان« ومــــعــــارضــــي الـــنـــظـــام. الـــكـــامـــل بــــــــ
فالقانون كان يطّبق على مدى خمسن عاما 
تقريبا على العاملن في الجهاز اإلداري للدولة 
والــهــيــئــات واملـــؤســـســـات الــعــامــة ووحــداتــهــا 
االقتصادية فقط، وتأتي التعديات املقترحة 
حاليا لتشرع في تطبيقه على جميع العاملن 
استثناء،  الدولة من دون  أجهزة  في مختلف 
باسطا سلطته على »وحدات الجهاز اإلداري 
من  وأي  املــحــلــيــة  اإلدارة  ووحـــــــدات  لـــلـــدولـــة 
الــجــهــات املــخــاطــبــة بــأحــكــام قـــانـــون الــخــدمــة 
املدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانن 
أو لوائح خاصة وذلــك من غير الفئات املقرر 
لها ضــمــانــات دســتــوريــة فــي مــواجــهــة الــعــزل، 
ــفــــن والـــعـــامـــلـــن بـــالـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــة  واملــــوظــ
العامة  املؤسسات  أو  واالقتصادية  الخدمية 
أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات 

القطاع العام أو شركات قطاع األعمال العام«.
ويعني هذا بدء تطبيقه على ضباط الجيش 
والـــشـــرطـــة ومــوظــفــي شـــركـــات الــقــطــاع الــعــام 
والــــشــــركــــات الـــقـــابـــضـــة والـــتـــابـــعـــة والـــبـــنـــوك 
املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة وغـــيـــرهـــا مـــن املـــؤســـســـات، 
باستثناء القضاة فقط الذين يحظر الدستور 
-حــتــى اآلن- عــزلــهــم بــشــكــل مــبــاشــر مـــن دون 
تأديبيا،  ومحاكمتهم  التفتيش  على  العرض 
ــة الــعــهــد  ــثـ ــديـ ـــأن الـــــدرجـــــة الــــدنــــيــــا حـ ــ عـــلـــمـــا بـ
ــاء يــمــكــن تــطــبــيــق هـــذا  ــقـــضـ بــالــتــعــيــن فــــي الـ

القانون عليها.
وفـــي املــــادة األولــــى مــن املـــشـــروع يــبــرز تــوّجــه 
ــيـــط االتــــهــــام  ــبـــسـ ــى الـــتـــعـــمـــيـــم وتـ ــ ــ ــام إلـ ــظــ ــنــ الــ
به  للبطش  مخالفا  املوظف  اعتبار  وتسهيل 
اإلخــــال بمصالح  فاعتبر  مــبــاشــرة،  وفــصــلــه 
»أي مـــن الــجــهــات املــنــصــوص عــلــيــهــا«، وهــي 
ــا لــتــطــبــيــق الــقــانــون  الـــجـــهـــات الـــســـابـــق ذكـــرهـ
املشروع  للفصل. وحافظ  كافيا  عليها، سببا 
عــلــى األســـبـــاب الــســابــق وضــعــهــا فـــي قــانــون 
ــادات مــثــل اإلخــــــال بـــواجـــبـــات الــوظــيــفــة  ــســ الــ
بــمــا مـــن شـــأنـــه اإلضـــــــرار الــجــســيــم بــاإلنــتــاج 
قامت  وإذا  لــلــدولــة،  اقــتــصــاديــة  بمصلحة  أو 
بشأن العامل دالئل جدية على من يمس أمن 
الدولة وسامتها، وإذا فقد أسباب الصاحية 
لـــلـــوظـــيـــفـــة الــــتــــي يـــشـــغـــلـــهـــا لـــغـــيـــر األســــبــــاب 

الصحية.
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــإن هــذه الــعــبــارات تصلح 

بسهولة لتشمل العناصر التي كان يقصدها 
وزيــــر الــنــقــل، بــالــنــظــر لــتــحــريــك اتــهــامــات من 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــاملــســاس بــأمــن الـــدولـــة ضد 
التعليق  أكثر من  أشخاص لم يفعلوا ما هو 
النظام،  أداء  انتقاد  أو  التواصل،  مواقع  على 
الــذي  الــســابــق يحيى نجم  السفير  وأحــدثــهــم 
ــقـــل فــــي 29 مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي بــســبــب  ـ

ُ
ــت اعـ

الرسمي في قضية سد  املوقف  هجومه على 
النهضة وغزة.

ويــبــرز تعديل آخــر فــي املــشــروع هــو اشــتــراط 
أن يـــكـــون الـــعـــامـــل مــحــتــفــظــا بــعــنــاصــر الــثــقــة 
واالعتبار )وهي ال تحدد إال بأحكام قضائية( 
أيا كانت درجته الوظيفية ومستواه العملي، 
على عكس مــا كــان عليه األمــر مــن قبل، وهو 
اشـــتـــراط الــثــقــة واالعـــتـــبـــار فــقــط فـــي شــاغــلــي 
بالتخلص  سيسمح  مــمــا  الــعــلــيــا،  الــوظــائــف 
مــن املــزيــد مــن املــوظــفــن الــصــغــار. أمــا السبب 
األخير لفصل العامل بغير الطريق التأديبي 
فهو املرتبط بخطة الدولة ملحاربة االمتدادات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــمــاعــة »اإلخـــــــــــوان«، ويــتــيــح 
الفصل إذا أدرج العامل على قوائم االرهابين، 
عــلــى أن يــعــاد إلـــى عمله فــي حـــال إلــغــاء قــرار 
أن  يسبق ألي شخص  لــم  بأنه  علما  اإلدراج، 

خرج من تلك القوائم.
ــر لــتــســهــيــل  ــ  آخـ

ً
ويـــتـــضـــّمـــن املــــشــــروع تـــعـــديـــا

الــفــصــل، إذ يــســمــح لــرئــيــس الــــــوزراء بــاتــخــاذ 
هذه القرارات بموجب تفويض يصدره رئيس 
الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات سلطة 
حــصــريــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمـــا الــتــعــديــل 
األخــيــر فــهــو يــغــّيــر طــريــقــة الــتــقــاضــي فــي هــذا 
النوع من املنازعات، ففي السابق كان القضاء 
الــتــي  الـــطـــعـــون  فـــي  بــالــفــصــل  اإلداري مــلــزمــا 
يقيمها املــوظــفــون أو الــعــامــلــون ضــد قـــرارات 
الــتــأديــبــي خـــال سنة  الــطــريــق  فصلهم بغير 
من رفع الدعاوى، لكن املشروع الجديد يفتح 
املدة من دون قيود ليسمح بتأخير الفصل في 
الطعون إلى أجل غير مسمى. كما أن القانون 
القديم كان يسمح للقضاء اإلداري استثنائيا 
ــاء بـــالـــتـــعـــويـــض املـــــالـــــي لــلــمــوظــف  ــفــ ــتــ ــاالكــ بــ
املفصول بــداًل مــن إعــادتــه للعمل فــي أوضــاع 
ــرار قـــد مــــّس أحــد  ــقــ مــعــيــنــة، هـــي أن يـــكـــون الــ
شاغلي الوظائف العليا أو أن يكون قد صدر 
في ظل حالة الــطــوارئ. لكن املــشــروع الجديد 
يــتــوســع فـــي هــــذا االســتــثــنــاء، لــدفــع املحكمة 
لــعــدم إعــــادة املــوظــفــن املــفــصــولــن واالكــتــفــاء 
بتعويضهم ماليا، إذ يزيل حالتي االستثناء 
ــورتــــن، لــيــصــبــح مــــن الـــجـــائـــز االكـــتـــفـــاء  ــذكــ املــ
بالتعويض بصفة عامة »لأسباب التي ترى 

املحكمة أن املصلحة العامة تقتضيها«.

8
سياسة

يفتح قانون فصل 
الموظفين بغير الطريق 

التأديبي، في مصر، 
المجال أمام التنكيل بكل 

من يصنفهم النظام 
الحاكم معارضين له

يُتوقع تطبيق القانون على قطاع السكك الحديدية بعد سلسلة الحوادث )أيمن عارف/فرانس برس(

بالسكة الحديد ينتمون لجماعة »اإلخوان«، 
في تحريض واضح ضدهم.

»العربي  وبحسب مصادر حكومية تحدثت لـ
ــرح مـــشـــروع قــانــون  ــإن إعــــــادة طــ ــديـــد«، فــ الـــجـ
الــفــصــل بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي، تـــم بسبب 
ــر كــان  تــقــاطــع أهـــدافـــه مــع مــشــروع قــانــون آخـ
األمن الوطني يدفع في اتجاه إصداره قريبا، 
هــو الــخــاص بــاالســتــبــعــاد املــؤقــت للموظفن 
املعادين للدولة، أو الذين تبدر منهم انتقادات 
ألداء النظام على مواقع التواصل االجتماعي، 
ــد نــــواب حـــزب »مستقبل  ــــذي تـــقـــّدم بـــه أحـ والـ
ــت املـــصـــادر  ــافــ ــي. وأضــ ــاضــ ــن« الـــشـــهـــر املــ ــ وطــ
الــعــديــد مــن العيوب  أن هــذا املــشــروع تشوبه 
الـــدســـتـــوريـــة الـــواضـــحـــة، مــمــا جــعــل الــلــجــنــة 
ــنــــواب تــطــلــب من  الــتــشــريــعــيــة فـــي مــجــلــس الــ
استئناف  ــــوزراء  الـ مجلس  مــســتــشــاري  هيئة 
ــة فــــي مــــشــــروع قــــانــــون الـــفـــصـــل بــغــيــر  ــ ــداولـ ــ املـ
ــزاء الــتــأديــبــي، لــيــحــل بــــداًل مــنــه، بمعنى  الـــجـ
ضمان تحقيق األهــداف نفسها بأقل قدر من 

املخالفات الدستورية.
الجديدة  بصياغته  القانون  مشروع  وُيعتبر 
الـــتـــي أقــرتــهــا الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة مـــن حيث 
لــتــطــبــيــق خــطــة  مـــقـــدمـــة  ــــس األول،  أمـ املــــبــــدأ، 
ــة لـــلـــتـــنـــكـــيـــل بـــجـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــوان  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
املصري،  املجتمع  في  وامتداداتها  املسلمن« 
الــحــديــديــة، كما حــدث في  على قــطــاع السكك 
قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات 
البترول ودواويــن الــوزارات والهيئات العامة 
قــرارات  بــإصــدار  عــام 2019،  والجامعات منذ 
بــفــصــل أكــثــر مـــن أربـــعـــة آالف مــوظــف )منهم 
1500 من وزارة التربية والتعليم وحدها( من 
الوزارات الخدمية وكذا في الجهات الحساسة 
ــل الـــعـــشـــرات اآلخــــريــــن إلـــى  ــقـ ــة، ونـ ــ ــدولـ ــ فــــي الـ
أو  انتمائهم  وزارات وهيئات خدمية، بحجة 
انتماء أقاربهم من الدرجتن الثالثة والرابعة 

إلى جماعة »اإلخوان«.
وينص املشروع على تعديل القانون 10 لسنة 
1972 بما يسمح بالفصل املباشر بقرار إداري، 
من دون العرض على جهات التحقيق املختصة 
بالتعامل مع موظفي الخدمة املدنية وغيرهم 
من العاملن، ومن دون أن يكون القرار صادرًا 
ــة، وحــتــى مــن دون عــرض  ــ مــن الــنــيــابــة اإلداريــ
األمر على املحاكم التأديبية، وُســّوق مشروع 
القانون في البرملان ووسائل اإلعام على أنه 
تنظيم جــديــد يــهــدف فــي األســــاس للتخلص 
مـــن الــعــامــلــن املــنــتــمــن لــجــمــاعــات إرهــابــيــة، 
وعــلــى رأســـهـــا جــمــاعــة »اإلخــــــوان املــســلــمــن«. 
تعكس  الحكومة  مــن  املقدمة  املستندات  لكن 
رغــبــة الــنــظــام فــي إحــــداث تغيير أوســــع على 

موجة وشيكة من التنكيل
عودة قانون فصل الموظفين في مصر
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رواتب المسلحين تعيق موازنة ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

في وقت ال تزال املوازنة العامة للحكومة الليبية 
تعيش حالة مراجعة مستمرة وشد وجذب بن 
الحكومة ومجلس النواب )البرملان(، املناطة به 
مهمة اعتمادها، كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن 

السبب الرئيسي لعرقلة إقرارها حتى اآلن.
»الــعــربــي  وتـــوافـــقـــت مــعــلــومــات املــــصــــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
ــم ُيــعــلــن عنها  ــبـــاب مــكــتــومــة لـ ــود أسـ ــ الـــجـــديـــد«، عــلــى وجـ
مصاريفها  بتغطية  املــســلــحــة  ــراف  ــ األطـ بمطالبة  تتعلق 
امليزانية، وهي عراقيل  ومرتبات مسلحيها ضمن مقترح 
الرسمي باسم مجلس  املتحدث  إليها تصريحات  أشــارت 
الــنــواب عبد الــلــه بليحق إثــر قـــرار مجلس الــنــواب بــإعــادة 
إياها  الثانية، ومطالبته  للمرة  للحكومة  امليزانية  مقترح 

بمراجعتها.
املجلس  اعتماد  لــعــدم  أســبــاب  عــدة  وفيما أوضـــح بليحق 
ملقترح امليزانية للمرة الثانية، منها »عدم ضــرورة وجود 
بالتنمية«،  املتعلق  البند  حجم  وتخفيض  للطوارئ  بند 
»ضــرورة تخصيص  ذكــر أيضا مطالبة عــدد من الــنــواب بـــ

مــيــزانــيــة لـــلـــقـــوات املــســلــحــة الــلــيــبــيــة«، فـــي إشــــــارة لــقــوات 
الجنرال املتقاعد خليفة حفتر. وبلغ املقترح الثاني مليزانية 
دنانير(،   4.48  = )الـــدوالر  ديــنــار  مليار   74 الحكومة نحو 
عوضا عن املقترح األول الذي بلغ 96.2 مليار دينار، لكنه 
قــوبــل بــالــرفــض أيــضــا مـــن جــانــب مــجــلــس الـــنـــواب، خــال 
جلسته املخصصة ملناقشة املقترح في 24 من مايو/ آيار 
املالية بالحكومة  املاضي، في ظل املطالبة بحضور وزيــر 
»الرد على ماحظات النواب، وإيجاد الحلول املناسبة«،  لـ

دون أن يعلن البرملان عن أي جديد من وقتها.
الــتــي رفضت  وفــي مــزيــد مــن التوضيح أجمعت املــصــادر، 
ــد يـــكـــون جــزء  ــر اســـمـــهـــا، عــلــى أن األســــبــــاب املــعــلــنــة »قــ ذكــ
منها واقعي ويقبل املراجعة والتطبيق، لكن حلفاء حفتر 
يسعون من خال مجلس النواب لعرقلة تمرير امليزانية إال 
إذا وافق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على تضمن 
صرف  لضمان  العسكرية  الحسابات  إدارة  فــي  مسلحيه 

رواتبهم ضمن امليزانية الحكومية املوحدة«.
وأضافت أن »أعضاء باللجنة املالية التابعة ملجلس النواب 
طلبوا من الحكومة ضرورة تسوية رواتب كل املسلحن في 
الباد من خال وزارة الدفاع«، وهي الوزارة التي يتوالها 

الدبيبة إضــافــة لــرئــاســة الــحــكــومــة، بــل نقلت املــصــادر عن 
أولئك النواب زعمهم أن الخطوة تساعد السلطة الجديدة 

على تجاوز عراقيل توحيد املؤسسة العسكرية.
وال يــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد عـــدد املسلحن فــي الــبــاد 
ــبـــاد وال حــجــم إنــفــاق  ــرب وشـــــرق الـ الــتــابــعــن ملــعــســكــر غــ
حــكــومــتــي لــيــبــيــا الــســابــقــتــن عــلــى الـــحـــرب الــتــي عاشتها 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس طــيــلــة عـــام ونــصــف، لــكــن تصريحات 
صحافية للمتحدث الرسمي باسم إدارة التوجيه املعنوي 
الــتــابــعــة لــقــيــادة حــفــتــر خـــالـــد املــحــجــوب ذكــــر خــالــهــا أن 

مسلحي حفتر بلغوا 100 ألف مسلح.
الليبي من بنغازي منذر  الناشط  وفي هذا الصدد، يعلق 
أبوشيبة بأنه رقم مبالغ به، الفتا إلى أن »حفتر لو كانت 
لديه كل هذه القوة والعدد ملا انكسرت قوته في أهم معاركه 
»العربي  الكتساح طرابلس«. ويرجح أبوشيبة، في حديثه لـ
الجديد«، أن يكون القصد من وراء تضخيم عدد املقاتلن 
هو تسوية جزء من مصاريف حروب حفتر، إضافة لضمان 
استمرار رواتبهم في وقت تعاني فيه قيادة حفتر جفافا 
وعــجــزا فــي التمويل بعد تخلي شــركــائــه الــذيــن قــدمــوا له 

الدعم املالي في السابق عنه.

أعلن وزير املالية املصري محمد معيط، أمس اإلثنن، 
أن بـــاده تستعد لــدخــول ســـوق الــتــمــويــل اإلســامــي 
ألول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية 
ــــك، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه  ــاء ذلـ ــان. جــ ــرملـ ــبـ ــور مـــوافـــقـــة الـ فــ
املصري  الــــوزراء  ملجلس  التابعة  الرسمية  الصفحة 

على »فيسبوك«، دون أن يحدد قيمة الطرح.
ــدار قـــانـــون الــصــكــوك الــســيــاديــة  ــ ــال مــعــيــط إن إصـ وقــ
يسهم في تحقيق املستهدفات املالية، واالقتصادية، 
والــتــنــمــويــة مـــن خـــال تــنــويــع مـــصـــادر تــمــويــل عجز 

املوازنة العامة للدولة.
ــاعـــد فــــي جـــذب  ــى أن الــــطــــرح يـــسـ ــ وأشــــــــار مـــعـــيـــط إلــ

مــســتــثــمــريــن جــــدد مــصــريــن وأجــــانــــب، لــاســتــثــمــار 
املــتــوافــق مــع مــبــادئ الشريعة اإلســامــيــة بالعملتن 
ــدار الـــصـــكـــوك في  ــ املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة. وســيــتــم إصــ
شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، باملواصفات التي 
تحددها الائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، 
ومتساوية القيمة. وتابع الوزير: »ستصدر الصكوك 
ملدة محددة بالجنيه املصري أو بالعمات األجنبية، 
عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق املحلية 
أو بـــاألســـواق الـــدولـــيـــة«. وملـــح إلـــى أنـــه ســيــتــم إنــشــاء 
شركة مملوكة للدولة إلدارة وتنفيذ عملية »تصكيك« 
عن  وكيا  تكون  التي  الحكومية  السيادية  الصكوك 

مالكي الصكوك، على أن يتم اإلصـــدار طبقا ألي من 
الصيغ املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسامية.

لــوزارة املالية املصرية، أن الدين  تظهر أرقــام سابقة 
الــعــام الــخــارجــي املــســتــحــق عــلــى الـــبـــاد، بــلــغ 129.2 
األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  نــهــايــة  حــتــى  مــلــيــار دوالر 

املاضي، بنمو 14.7 باملئة على أساس سنوي.
ولــجــأت مصر إلــى زيـــادة وتــيــرة قــروضــهــا الداخلية 
ــة املــالــيــة الــتــي  ــ ــل تــخــفــيــف األزمــ والـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــ
تفاقمت عقب تفشي فيروس كورونا. وأعلن صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مـــؤخـــرًا، نــيــتــه تــقــديــم تــمــويــل إضــافــي 
مجلسه  مــوافــقــة  بعد  دوالر،  مليار   1.6 بقيمة  ملصر 

التنفيذي، لكنه قال، في املقابل، إنه ينبغي للسلطات 
عّمق وتوّسع ما سّماه »اإلصاحات الهيكلية«.

ُ
أن ت

ديسمبر/كانون   18 فــي  وافـــق  النقد  وكـــان صــنــدوق 
ثانية  مــســاعــدات  عــلــى صـــرف شــريــحــة  األول 2020، 
بــقــيــمــة 1.67 مــلــيــار دوالر ملــصــر، فـــي إطــــار بــرنــامــج 
ــّر  لــدعــمــهــا، حــســب مــا جـــاء فــي بــيــان لــلــصــنــدوق. وأقـ
املجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران 
2020، برنامج مساعدات ملصر بقيمة إجمالية تبلغ 
5.2 مليارات دوالر، صرف منه مباشرة ملياري دوالر، 

ملواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
)العربي الجديد، األناضول(

مصر تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية لسد عجز الموازنة

انتعاش 
االستهالك 
في كوريا 

الجنوبية
قــــــــــــال مــــــــركــــــــز أبــــــحــــــاث 
اإلثــنــن،  أمــس  حكومي، 
كـــــوريـــــا  اقــــــتــــــصــــــاد  إن 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، يـــســـيـــر 
ــلـــى مــــســــار الـــتـــعـــافـــي،  عـ
ــرار تـــعـــافـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
الـــــــــصـــــــــادرات وتـــحـــســـن 
االســــــتــــــهــــــاك. وحـــســـب 
وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة )يـــونـــهـــاب(، 
التجزئة  مبيعات  نمت 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد مـــقـــيـــاســـا 
لإلنفاق الخاص، للشهر 
الثاني على التوالي في 
شـــهـــر إبـــــريـــــل/ نــيــســان 
ــة  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ املـــــــــــاضـــــــــــي، مــ
بــــارتــــفــــاع فــــي مــبــيــعــات 
ومستحضرات  املابس 
ــل والـــــســـــلـــــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد  ــ اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة. وقــ
أظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك 
نـــــزعـــــة  أن  املــــــــــــركــــــــــــزي 
املــســتــهــلــك ارتــفــعــت إلــى 
أعـــــلـــــى مــــعــــدالتــــهــــا فــي 
ثاث سنوات تقريبا في 
شهر مايو/ أيار في ظل 
ــادي.  ــتـــصـ الــتــعــافــي االقـ
ــتــــضــــخــــم  ــا الــ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــد نــ
االســــتــــهــــاكــــي بــنــســبــة 
أســــــــاس  عــــــلــــــى   %2.6
سنوي في شهر مايو/ 
أيار، وهو النمو األسرع 

في أكثر من 9 سنوات.

دفعة معونة قمح من أميركا للسودان
بالده  إن  الشيخ،  محمد  السوداني،  الصناعة  وزير  قال 
القمح  من  أميركية  معونة  شحنات  أولى  ستتسلم 
خالل وقت الحق من األسبوع الجاري، لتوفير احتياجات 
الرسمية  السودان  أنباء  المحلية. ونقلت وكالة  السوق 
ميناء  »تصل  قوله:  الشيخ  عن  األحد،  مساء  )سونا(، 
األميركية  المعونة  الثالثاء،  اليوم  )شرق(،  بورتسودان 
جملة  من  طن  ألف   48 زنة  أولى  كدفعة  القمح  من 
300 ألف«. وذكر الوزير السوداني أن »إجمالي المعونة 
األميركية، بجانب القمح المحلي، سيغطي حاجة البالد 

من القمح حتى نهاية العام الجاري«. 
طن  مليوني  القمح  من  السودان  استهالك  ويتجاوز 
سنويا، في حين تنتج البالد ما يتراوح بين 12 و17 بالمئة 

من االستهالك.

توسعات بمزارع البحر األحمر السعودية
الناشئة  السعودية  األحمر«  البحر  »مزارع  شركة  قالت 
االثنين،  أمس  الزراعية،  التكنولوجيا  في  المتخصصة 
في  ستستخدمها  دوالر  ماليين  عشرة  جمعت  إنها 
إقامة منشآت زراعية على نطاق تجاري ودخول دولة 
األحمر  البحر  مزارع  تأسست  نشاطها.  لتوسيع  اإلمارات 
مغلقة  مزارع  في  الطماطم  وتزرع   2018 عام  في 
المالحة  المياه  وتستخدم  بيئتها  في  التحكم  يجري 
العذبة  المياه  وتندر  المحاصيل.  وري  الصوبات  لتبريد 
الخليج الصحراوية في معظمها والتي  في منطقة 
رايان  وقال  للزراعة.  الصالحة  األرض  أيضا  فيها  تقل 
تأسيسها  التي شارك في  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ليفرز 
مزارع  و6   4 بين  إلقامة  تهدف  األحمر  البحر  مزارع  إن 

بوسط وغرب السعودية وفي أبوظبي.

مصر تشتري 100 ألف طن سكر خام
قال متعاملون أوروبيون لرويترز، أمس، إنهم يعتقدون 
وهي  المصرية،  التكاملية  والصناعات  السكر  شركة  أن 
ألف   100 اشترت  البالد،  في  للسكر  الحكومي  المشتري 
أغلقت  عالمية  مناقصة  في  الخام  السكر  من  طن 
يوم السبت. وجرى الشراء على شحنتين زنة الواحدة 50 
ألف طن، وتشير التقديرات إلى أن سعر واحدة منهما 
الشحن،  تكلفة  شامال  للطن  دوالرا   464.95 حوالي  بلغ 
السلع.  لتجارة  دريفوس  شركة  هو  البائع  أن  ويعتقد 
وقال المتعاملون إن شحنة ثانية زنة 50 ألف طن جرى 
شامال  للطن  دوالرا   462.99 بنحو  يقدر  بما  شراؤها 
آند إف مان  إي.دي  أن شركة  الشحن، ويعتقد  تكلفة 
هي البائع. وطلبت شركة السكر المصرية عروضا لسكر 

القصب منشأه من البرازيل.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة املقبلة تواجه 
الحكومات العربية ومعها املواطن 
صدمتان هما زيادة أسعار الغذاء 

والوقود، وهو ما سيترتب عليه 
أعباء إضافية على إيرادات الدول 

واملوازنة العامة وجيب املواطن 
وقدرته الشرائية.

وربما يصاحب ذلك اندفاع بعض 
الحكومات نحو زيادة أسعار 

السلع والخدمات لسد تلك األعباء 
املتوقعة، خاصة وأن املراكز 

املالية لتلك الدول اهتزت بشدة 
منذ تفشي وباء كورونا وتراجع 

اإليرادات من ضرائب وغيرها.
كما قد تندفع حكومات نحو زيادة 

أسعار رغيف الخبز والبنزين 
والسوالر وغاز الطهي والكهرباء 

واملياه والضرائب والرسوم 
واملواصالت العامة لتدبير الكلفة 

اإلضافية، وقد يصل األمر إلى 
حد إلغاء الدعم عن رغيف الخبز، 

وهو ما قد يثير اضطرابات عنيفة 
تشبه اضطرابات عامي 2008 

و2011، عندما أدى ارتفاع أسعار 
الغذاء إلى نشوب أعمال عنف 
وشغب في أكثر من 30 دولة.

على مستوى الصدمة األولى فإن 
التقارير الصادرة عن مؤسسات 

دولية تشير إلى حدوث زيادات 
متواصلة في أسعار األغذية بما 

فيها القمح والشعير واللحوم 
والذرة واأللبان، وكذا السلع 

التموينية من سكر وزيوت وذرة.
أحدث تلك التقارير ما صدر يوم 

4 يونيو الجاري عن األمم املتحدة 
والتي حذرت من ارتفاع أسعار 

الغذاء في العالم بوتيرة هي األسرع 
منذ أكثر من 10 أعوام. واستندت 

املنظمة األممية في ذلك إلى عدة 
مؤشرات منها تكلفة الغذاء على 

املستوى العاملي، والتي سجلت 
ارتفاعا متواصال خالل 12 شهرا 

األخيرة.
كما رصد مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة، الفاو، زيادة قياسية في 
أسعار األغذية، من بينها الحبوب، 

والزيت ومشتقات الحليب، واللحوم 
والسكر، فاألسعار زادت بنسبة 
39.7% في مايو/ أيار، وهو أكبر 

ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر/
تشرين األول 2010. وهذه النسبة 
من املؤشرات الخطيرة التي يجب 

أن تقلق حكومات الدول العربية 
املستوردة للغذاء ومنها مصر 
والسعودية وتونس واإلمارات 

واملغرب والجزائر واألردن.
هناك أسباب عدة وراء الزيادات 

املتواصلة في أسعار األغذية ألعلى 
مستوى لها خالل نحو عقد 

من الزمان، منها تفشي كورونا 
وارتفاع أسعار النقل، ولجوء بعض 
الدول املستوردة للحبوب إلى زيادة 

مخزوناتها تحسبًا لزيادة الطلب 
وتلبية الطلب املكبوت. 

واكب ارتفاع أسعار األغذية زيادات 
أخرى في أسعار النفط، ووجود 
توقعات بتجاوز سعر البرميل 

100 دوالر، وهو ما يعني زيادة 
أسعار البنزين والسوالر والغاز 

واملواصالت وغيرها. زيادة 
ل ضغطا 

ّ
أسعار الغذاء والطاقة تمث

شديدا على الدول املستوردة 
للغذاء والطاقة، وهذا تحد جديد 

لحكومات هذه الدول.

صدمة زيادة 
أسعار الغذاء 

والوقود

Tuesday 8 June 2021
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

أعلن منتجون للخضر والفواكه في إسبانيا 
الحرب على املنتجات اآلتية من املغرب، حيث 
ــالـــة مــفــتــوحــة لــلــمــتــاجــر الــكــبــيــرة  وجـــهـــت رسـ
ــن تــســويــقــهــا، في  ــا إلــــى الـــكـــف عـ ــاهـ ــة إيـ ــيـ داعـ
ــذي يـــرى مــنــتــجــون مــغــاربــة أن تلك  الـــوقـــت الــ
هذه الحملة ليست األولى التي تتعرض إليها 
مــنــتــجــات املــمــلــكــة. وســـعـــت جــمــعــيــة منتجي 
اإلسبانية،  أمليريا  بمنطقة  والفواكه  الخضر 
العاقات  تشهده  الــذي  التوتر  استغال  إلــى 
بن املغرب وإسبانيا من أجل الدعوة ملقاطعة 
املــنــتــجــات املــغــربــيــة. ونــشــبــت أزمــــة سياسية 
البلدين، بسبب استقبال إسبانيا لزعيم  بن 
جبهة البوليساريو االنفصالية. ودعا لويس 
مــيــغــيــل فــيــرنــانــديــز، مـــديـــر جــمــعــيــة منتجي 
الخضر والفواكه في أمليريا، منظمات قطاعية 
أخرى لانضمام لحملة املقاطعة، مشيرا في 
تصريحات له أخــيــرًا، إلــى أنــه سيتم توظيف 
إقناع  أجــل  مــن  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
تأتي  املغربية.  السلع  بمقاطعة  املستهلكن 
دعــوة املنتجن اإلســبــان في وقــت تسعى فيه 

تونس ـ إيمان الحامدي

الرقمية  للعمات  تونسين  اســتــعــمــال  يثير 
»بيتكوين« ومثياتها، جدال بسبب ماحقات 
ــذا الــصــنــف من  أمــنــيــة تـــطـــاول مــســتــعــمــلــي هــ
الصرف  لقوانن  مخالفتها  بدعوى  العمات 
املحلية، ومخاوف من استعمالها في تبييض 

األموال أو تمويل عمليات تجارية مشبوهة.
وتــصــاعــد الـــجـــدل بــشــأن اســتــعــمــال الــعــمــات 
طاول  إيقاف  بعد  تونسين  قبل  من  الرقمية 
شــابــا يــتــعــامــل فـــي بــيــتــكــويــن، مـــا تــســبــب في 

ــي إلـــى الــتــهــدئــة، حيث  ــ حــكــومــة الــبــلــد األوروبـ
الحكومة،  املالية واملتحدث باسم  دعت وزيــر 
مـــاريـــا خــيــســوس مـــونـــتـــيـــرو، يــــوم الــخــمــيــس 
اتفاق مع املغرب بهدف تطبيع  إلــى  املــاضــي، 

العاقات.
الحديث  األخــيــرة  الفترة  فــي  البلدان  وتــفــادى 
عــن اآلثــــار االقــتــصــاديــة لــأزمــة، حــيــث يعتبر 
املغرب أول شريك اقتصادي إلسبانيا خارج 
ــال لحسن أضــرضــور،  االتــحــاد األوروبـــــي. وقـ
رئــيــس جــمــعــيــة مــنــتــجــي ومـــصـــدري الخضر 
» العربي  والــفــواكــه فــي املــغــرب فــي تصريح لـــ
ــى الــتــي  ــ الـــجـــديـــد«، إن هـــذه لــيــســت املــــرة األولـ
ــى الــســعــي  ــ ــبــــان إلـ يــعــمــد فــيــهــا مــنــتــجــون إســ
ــتــــي تــدخــل  ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ ــتـــجـــات املـ ــنـ ملــــحــــاربــــة املـ
ــيـــة. وكـــان املــنــتــجــون اإلســبــان  الــســوق األوروبـ
يتهمون املغاربة في السابق بتجاوز الحصة 
املخصصة للمغرب، خاصة من الطماطم، علما 
العديد من  أن  يــؤكــدون  املــغــاربــة  املنتجن  أن 
املستثمرين اإلسبان يعملون في املغرب وفي 
الطماطم  استهداف  معتبرين  جــيــدة،  ظــروف 
التي  الكبيرة  التنافسية  إلــى  مـــرده  املغربية 
الــســوق األوروبـــيـــة. وتساهم  فــي  بــهــا  تتمتع 

على  الباد  اعتماد  ملواصلة  انتقادات  موجة 
لــم يستطع مــواكــبــة استيعاب  قــانــون صـــرف 
التطورات الكبرى التي يعيشها القطاع املالي 
العاملي. ويطالب تونسيون في القطاع املالي 
الــتــطــورات  مــع  املحلية  التشريعات  بمواكبة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي مـــجـــال اســتــعــمــال 
ــمـــات املــــشــــفــــرة، مــعــتــبــريــن أن مــواصــلــة  ــعـ الـ
اعتماد قانون صرف قديم يكبل كل إمكانيات 
الــرقــمــي ويحرم  تطوير االقــتــصــاد واالنــتــقــال 
آالف الــشــبــاب مـــن فــــرص عــمــل مــهــمــة وجــلــب 

الخبرات إلى الباد.
في  الرسمية  املالية  السلطات  موقف  ويمثل 
تونس من استعمال العمات االفتراضية وال 
وأحــد  ضعف  نقطة  »بيتكوين«  منها  سيما 
عوامل التأخر املالي في الباد وفق املستثمر 
ــال الـــعـــمـــلـــة االفــــتــــراضــــيــــة، إســـكـــنـــدر  فــــي مــــجــ
بـــن حـــمـــدة، الـــــذي يــصــف اإلطــــــار الــتــشــريــعــي 
بالضبابي، مشيرا  املــجــال  هــذا  فــي  التونسي 
إلـــى أن الــقــانــون الــتــونــســي لــم يمنع صــراحــة 
نفس  فــي  يتيحها  وال  العملة  هــذه  استعمال 
»العربي  الوقت. وأضاف بن حمدة في حديث لـ
الجديد« أن تداول عملة بيتكوين انطلق منذ 

ــة(  ــيــ صــــــــادرات املـــنـــتـــجـــات الـــفـــاحـــيـــة )الــــرزاعــ
اململكة  والغذائية في تعظيم مجمل مبيعات 
فــي نهاية يناير/  الــخــارج، حيث وصلت  فــي 
إلى حوالي 3 مليارات  الثاني املاضي  كانون 
عــلــى   %3.2 نــســبــتــهــا  بــلــغــت  بــــزيــــادة  دوالر 
أساس سنوي، حيث جاءت في املركز الثاني 
بــعــد مبيعات الــســيــارات. ويـــرى مــراقــبــون أن 
الدعوة التي أطلقها منتجون إسبان ستؤثر 
أكثر على مستثمرين من مواطنيهم اختاروا 
الفواكه باملغرب منذ سنوات، من أجل  إنتاج 
تصديرها نحو االتحاد األوروبي، بل إنها قد 
تــؤدي إلــى تباطؤ أداء استثمارات أخــرى في 
قطاعات تسعى إسبانيا ألن يكون لها حضور 
رئيس جمعية منتجي  باملغرب. ووفــق  كبير 
ومــصــدري الخضر والــفــواكــه فــي املــغــرب، فإن 
املــغــرب قــد يــضــطــر إلـــي املــعــامــلــة بــاملــثــل، كما 
حــــدث فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، 
السوالر  مسألة  فــي  إسبانيا  تــشــددت  عندما 
في الشاحنات املغربية العابرة ترابها، حيث 
ــــول مـــقـــطـــورات الــبــلــد  ردت املــمــلــكــة بــمــنــع دخـ
التابعة لها  الــشــركــة  كــانــت  إذا  إال  ــي،  ــ األوروبـ

مرتبط بعقد مع شركة مغربية.

سنة 2008 غير أن السلطات التونسية وبعد 
ــن تــحــديــث  ــم تــتــمــكــن بــعــد مـ نــحــو 14 عـــامـــا لـ
املالية  التعامات  تطور  ملواكبة  تشريعاتها 
في العالم، معتبرا أن هذا التأخر يؤثر سلبا 

على البيئة االستثمارية في الباد.
وال تــحــدد الــســلــطــات املــالــيــة الــتــونــســيــة بعد 
مــوقــفــهــا الـــنـــهـــائـــي مــــن الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــات 
ــال واالقــتــصــاد  االفــتــراضــيــة غــيــر أن خــبــراء املـ
يـــؤكـــدون أن قــانــون الــصــرف الــحــالــي ال يــزال 
التعامل  أشــكــال  عــن تسهيل  البعد  كــل  بعيدا 
بهذه العمات التي باتت واقعا مفروضا في 
املالي،  الخبير  ويقول  العاملي.  املالي  التداول 
خــالــد الـــنـــوري، إنـــه ال وجــــود لــنــص قــانــونــي 

واضـــــح يــمــنــع الــــتــــداول الـــرقـــمـــي لــــأمــــوال أو 
التجارة اإللكترونية أو أنشطة التعدين، وفي 
املــقــابــل تــواصــل الــســلــطــات املــالــيــة التضييق 
عــلــى هــــذه الـــنـــشـــاطـــات مــســتــنــدة إلــــى قــانــون 
صـــرف يــعــود إلـــى عـــام 1974 وجـــرى تنقيحه 
ــنـــوري في  ــاف الـ ــ ألخـــر مـــرة ســنــة 1993. وأضـ
النص  غياب  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
ماحقة  أو  املــنــع  عملية  مــن  يجعل  القانوني 
مشددا  قانوني،  غير  التعدين  في  الناشطن 
التطور  التشريعات مع  على ضــرورة مائمة 
العاملي مع  املالي  القطاع  الــذي يعرفه  الكبير 
التحّول تدريجيا نحو العمات االفتراضية.  

وأفــاد في سياق متصل بــأن قانون الصرف 
العملة  تحويل  لأشخاص  يجيز  التونسي 
للسياحة الدينية )الحج والعمرة( أو العاج 
لــفــائــدة الطلبة  الــتــحــويــات  الـــخـــارج أو  فـــي 
الـــذيـــن يــــدرســــون فـــي الــــخــــارج. كــمــا يــفــرض 
ــا يــفــّســر  ــو مـ تــضــيــيــقــات عــلــى الـــشـــركـــات وهــ
ــيــــاب تــــونــــس عــــن خــــارطــــة االســـتـــثـــمـــارات  غــ
ــّرب املــســتــثــمــريــن من  ــهـ الــخــارجــيــة بــســبــب تـ
الشركات  التي تواجهها  القانونية  العراقيل 

األجنبية على تحويل أرباحهم.
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نسبة الفقر بين اللبنانيين 
وصلت إلى %55 

بنهاية العام الماضي

عدن ـ محمد راجح

تجاوزت أزمة الودائع األجنبية في 
بــنــوك لــبــنــان نــطــاق حــــدود الـــدولـــة، 
لتتصاعد حدتها في اآلونة األخيرة 
مع تزايد مطالب حكومات وشركات، وأفراد 
أيضا، من دول عربية برد أموالهم املحتجزة 
ــارًا مـــالـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــهـــد انـ فـــــي الــــــدولــــــة الــــتــــي تـــشـ

واقتصاديا غير مسبوق.
ويـــــزور وفــــد مــصــرفــي رســـمـــي يــمــنــي حــالــيــا 
ألول مرة لبنان لبحث أزمــة األمــوال العالقة، 
بــظــال سلبية  تلقي  تبعاتها  أضــحــت  الــتــي 
التي تشهد  اليمنية،  البنوك  أكثر حــدة على 
بـــاألســـاس تـــرديـــا بــفــعــل الـــحـــرب الــتــي تــمــزق 
الـــيـــمـــن مـــنـــذ نـــحـــو ســــت ســــنــــوات، إذ تــتــركــز 
املــبــاحــثــات الـــتـــي عـــقـــدت مـــع حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان رياض سامة، وفق مصادر مصرفية 
يــمــنــيــة، عـــلـــى اســـتـــعـــادة املـــبـــالـــغ املــحــتــجــزة 

املقدرة بحوالي 200 مليون دوالر.
ــأت الـــبـــنـــوك الـــيـــمـــنـــيـــة، طــــــوال ســـنـــوات  ــجــ ولــ
الـــحـــرب، إلـــى الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع املصرفي 
والبنوك اللبنانية، التي كانت نافذتها على 
والدولي  اإلقليمي  واملصرفي  املالي  القطاع 
باالستيراد  الخاصة  املصرفية  واملــعــامــات 

والتعامات التجارية.
ــال مـــســـؤول مــصــرفــي مـــن املـــشـــاركـــن في  ــ وقـ
»هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ اليمني  الوفد 
مع مسؤولي  للمباحثات  إيجابية  مؤشرات 
مصرف لبنان املركزي وبنوك لبنانية أخرى، 
ــدة  ــود بــاتــجــاة اإلفـــــراج عـــن األرصــ هــنــاك وعــ
املـــحـــتـــجـــزة وســـــــــداد االلـــــتـــــزامـــــات الـــخـــاصـــة 
بالبنوك اليمنية، حفاظا على عمق العاقات 
الــتــاريــخــيــة بـــن الــقــطــاعــن املــصــرفــيــن في 

اليمن ولبنان«.
بـــــــدوره، أشـــــار مـــســـؤول فـــي الــبــنــك املـــركـــزي 
الــيــمــنــي، فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إلــى 
اليمنية تعاني من تبعات مؤثرة  البنوك  أن 
داخليا وخارجيا بسبب األزمة املصرفية في 
لــبــنــان، الفــتــا إلــى أن احــتــجــاز أمـــوال البنوك 
زاد مــن األضــــرار الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــســوق 
املـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن واضـــــطـــــراب الــعــمــلــة 

الوطنية.
ويــشــهــد لــبــنــان مــنــذ نــحــو عــامــن أســـوأ أزمــة 
اقــتــصــاديــة فـــي تــاريــخــه املــعــاصــر وانــهــيــارًا 
ــة، وفــــــــرض قـــيـــود  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــلـ ــمـ ــعـ لـــقـــيـــمـــة الـ
إلى  املصرفية  الــتــحــويــات  تحظر  مصرفية 
خارج الباد. ومنذ 18 أكتوبر/تشرين األول 
اللبنانية حسابات  املصارف  2019، تحتجز 
الــودائــع بــالــدوالر، كما وضعت سقوفا على 
الــســحــوبــات مــن حــســابــات الــلــيــرة اللبنانية، 
البنوك  أن  إلـــى  لبنانية  تــقــاريــر  تشير  فيما 

مدينة بأكثر من 90 مليار دوالر.
وال تقتصر األزمة على أموال البنوك، وإنما 
أيــــضــــا األفـــــــــراد الـــيـــمـــنـــيـــن الــــذيــــن تـــوجـــهـــوا 
بــأمــوالــهــم إلـــى لــبــنــان وال تــوجــد إحــصــاءات 
دقيقة حولها، فضا عن االحتياطي األجنبي 
أشــارت   ،2020 عــام  وفــي  اليمنية.  للحكومة 
ــة، أجــــراهــــا مـــركـــز صــنــعــاء لـــلـــدراســـات  ــ ــ دراسـ
االستراتيجية، إلى أن ما يصل إلى 20% من 
احــتــيــاطــيــات الــيــمــن مــن الــعــمــات األجــنــبــيــة، 
كانت  دوالر،  مليون   240 بنحو  تقدر  والتي 

عالقة في البنوك اللبنانية.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر املــــصــــرفــــي الـــيـــمـــنـــي أحـــمـــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــطــاع  الــســهــمــي، لـــ
هذه  بسبب  كثيرًا  يعاني  اليمني  املــصــرفــي 

ــة، وهــنــاك شــبــه تــوقــف الرتـــبـــاط اليمن  ــ األزمـ
بــالــتــعــامــات املــصــرفــيــة الــخــارجــيــة وأعــمــال 
الــتــجــارة الــدولــيــة عــبــر بــنــوك لــبــنــان، مــا أدى 
ــيـــراد من  ــتـ أيـــضـــا إلــــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف االسـ
بشكل  يعتمد  اليمن  أن  خصوصا  الــخــارج، 
احتياجاته  تلبية  فــي  االســتــيــراد  عــلــى  كــلــي 
اليمنية،  البنوك  جمعية  وبحسب  السلعية. 
ــلـــواًل عــاجــلــة لــلــودائــع  ــر يــتــطــلــب حـ ــ ــإن األمـ فــ
املــحــتــجــزة فــي بــنــوك لــبــنــان مــن أجـــل تمويل 
وتخفيف  الــضــروريــة  االســتــيــراد  احتياجات 

املعاناة عن املواطنن في اليمن.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، قـــال  ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ وفــ
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــبـــنـــوك  ــــي، رئــ ــاجـ ــ مـــحـــمـــود نـ
الــيــمــنــيــة، إن »الــجــمــعــيــة طــرحــت هـــذه األزمـــة 
على املدير اإلقليمي لصندوق النقد الدولي، 
النقدية  السلطات  لــدى  ووعــد ببذل جــهــوده 
الــلــبــنــانــيــة وإقــنــاعــهــم بــتــفــهــم وضـــع الــبــنــوك 

اليمنية وحاجتها لأرصدة املجمدة«.

شلل مصرفي وتجارة في اليمن
ولــــم تــقــتــصــر األزمــــــة عــلــى الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة 
املرتبطة بتعامات مع الحكومة التي تتخذ 
مــن عـــدن عــاصــمــة مــؤقــتــة لــهــا، أو الحوثين 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى صــنــعــاء، إذ تسببت 
ــع قـــيـــود صـــارمـــة عــلــى الــتــحــويــات  فـــي وضــ
الــصــراع، وعلقت  النقدية بن مناطق طرفي 
البنوك  مع  التعامل  املراسلة  البنوك  غالبية 
الــيــمــنــيــة فــــي مـــجـــال الـــتـــحـــويـــات بــــالــــدوالر 
وفتح االعتمادات املستندية، وأثر ذلك بشكل 
املــصــرفــيــة، مثل  الــخــدمــات  توفير  كبير على 
وعمليات  الدولية،  اإللكترونية  التحويات 
الــتــي تعتبر  الــتــجــاري، والـــحـــواالت  التمويل 

أمرًا حيويا ألداء االقتصاد.
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــ ــوافـ ــ ــان الـ ــدنــ ــتـــاجـــر عــ وقــــــال الـ
الـــجـــديـــد«، إن عــــدم اســــتــــرداد أمــــــوال بعض 
الــكــيــانــات واألفــــراد املــودعــة فــي بــنــوك لبنان 
أثــر على الــقــطــاع الــتــجــاري فــي اليمن وقطع 
ــارج، مــشــيــرا إلــى  ــخــ خـــطـــوط تــواصــلــه مـــع الــ
تضرر قطاعات تجارية مرتبطة بالتعامات 

املالية الخارجية.
وبينما تركزت شكاوى العديد من مسؤولي 
ــن احـــتـــجـــاز  ــ ــنــــوك الـــيـــمـــنـــيـــة والــــتــــجــــار مـ ــبــ الــ
املالي  املحلل  أكــد  لبنان،  بنوك  في  ودائعهم 
اليمني، محمد العمراني، أن تجميد األرصدة 
لــيــس ســـوى حلقة  اللبنانية  املــصــارف  لـــدى 

واحـــــــدة ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن الـــتـــبـــعـــات الــتــي 
يعانيها اليمن بفعل الحرب.

وأضاف العمراني أن »بعض أطراف التحالف 
الــعــربــي عــمــلــت بــشــكــل مــريــب عــلــى تقويض 
القنوات  املــالــيــة وتفكيك  الــعــامــة  املــؤســســات 
اليمنية  العملة  ــع  ودفـ الحكومية  اإليـــراديـــة 
نــحــو االنـــهـــيـــار، فــالــقــطــاع املــصــرفــي اليمني 
أزمــة سيولة خانقة، حيث إن حوالي  يواجه 
78% من إجمالي أصــول البنوك غير متاحة 
لاستخدام، وهذه األصــول عبارة عن أوراق 
مالية حكومية، وأرصدة )ودائع واحتياطي( 
لـــــــدى الــــبــــنــــك املـــــــركـــــــزي، وقــــــــــروض لــلــقــطــاع 
الخاص معرضة لخطر عدم السداد«. وتابع: 
»أصبحت البنوك في اليمن غير قــادرة على 
الوفاء بطلبات عمائها من أصحاب األعمال 
فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب، مـــا أضــــر بــأنــشــطــتــهــم 
وزعزع ثقتهم في القطاع املصرفي مفضلن 
ناهيك  الــبــنــوك،  بالسيولة خـــارج  االحــتــفــاظ 
السيولة  بــروز تحديات مستجدة ألزمــة  عن 
مثل وجــود فــرق كبير بــن الــدفــع نقدًا وعبر 

شيكات أو عدم قبول الشيكات.

فخ الفائدة المرتفعة 
ــود أســبــاب  ــراز املــحــلــل الــيــمــنــي وجــ ــ ــم إبـ ورغــ
جوهرية أخرى لانيهار املصرفي والتجاري 
الــودائــع في  احــتــجــاز  دائـــرة  اليمني بجانب 
بـــنـــوك لــبــنــان، فــــإن صــــدى األزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
وصل إلى دول مجاورة أخــرى، منها العراق 

وسورية.
املنطقة  فــي  الحكومات والــشــركــات  وأودعـــت 
لعدة  اللبنانية  املصارف  في  أمــوااًل  العربية 
املصرفية  السرية  قوانن  بينها  من  أسباب، 
الضريبية،  واإلعـــفـــاءات  البلد  فــي  الــصــارمــة 
وحــقــيــقــة أن الــبــنــوك املــحــلــيــة كــانــت تــعــرض 
لسنوات أسعار فائدة مبالغ بها على الودائع 
بــالــدوالر األميركي من أجــل جــذب املزيد من 

املــودعــن. ووفــق تقرير حديث نشرته مجلة 
»إنـــتـــرنـــاشـــونـــال بـــانـــكـــر« املــتــخــصــصــة، فــإن 
لــبــنــان كـــان واحــــدًا مــن الــبــلــدان الــقــلــيــلــة جــدًا 
ــتـــي قـــدمـــت لــلــمــســتــثــمــريــن مــــعــــدالت عــائــد  الـ
جذابة للغاية، وهذا ما جعل من هذه الدولة 
األثرياء  للمستثمرين  نقطة جذب  الصغيرة 
السابقة  الفترة  فــي  العالم  أنــحــاء  مــن جميع 

على األزمة املالية.
وكــشــف مــســؤول حكومي عــراقــي عــن وجــود 
ــراد وشـــركـــات في  مــبــالــغ كــبــيــرة لــعــراقــيــن أفــ
البنوك املالية تبلغ مئات ماين الــدوالرات، 
فشل أغلبهم في استردادها أو نقلها لبنوك 
أخرى، وخضعت حاليا للتجميد وتم تخيير 
بعضهم باستام املبالغ بالتقسيط بالعملة 
املــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول الـــذي 
»العربي  لـ طلب عــدم ذكــر اسمه في تصريح 
ــوال املــودعــة في  الــجــديــد«، فــإن »غالبية األمــ
لــبــنــان نــاجــمــة عــن عــمــلــيــات فــســاد جـــرت في 
اللبنانية عمليات  البنوك  إذ سهلت  العراق، 
السنوات  فــي  للعراقين  والــتــحــويــل  ــداع  اإليــ
املاضية، وكانت تمثل مركزًا  الخمس عشرة 
ــا لـــشـــركـــات ومــــســــؤولــــن وســيــاســيــن  ــيـ ــالـ مـ
ــك عقب  وزعــــمــــاء فــصــائــل مــســلــحــة، وزاد ذلــ
إذ باتت مقصدًا لتلك  إيــران،  العقوبات على 
ــــاف : »تــلــك األمـــــوال مــودعــة  الـــجـــهـــات«. وأضـ
بــأســمــاء صــريــحــة لــســاســة وزعـــمـــاء أحــــزاب 
وفـــصـــائـــل، وحـــتـــى ضـــبـــاط أمــــن ومــســؤولــن 

بالحكومة أو بأسماء أفراد من أسرهم«.
االقتصادية  الخبيرة  سميسم،  سام  وقالت 
العراقية، في تصريح خاص، إنه »ربما تكون 
األموال العراقية األكثر حضورًا في مصارف 

لبنان أكثر من غيرها بن الدول العربية«.

ودائع سورية تقدر بـ45 مليار دوالر
لــكــن فــي أواخــــر الــعــام املـــاضـــي، ألــقــى رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد بــالــائــمــة في 
تعاني  الــتــي  املستمرة  االقــتــصــاديــة  املشاكل 
منها سورية على »أن ما بن 20 مليار دوالر 
وحــتــى 42 مــلــيــار دوالر تــعــود إلـــى مــودعــن 
ســـوريـــن فــرضــت عــلــيــهــا قــيــود فـــي لــبــنــان«. 
ولــطــاملــا اســتــخــدم رجـــال األعــمــال الــســوريــون 
الدولية  العقوبات  لتجنب  اللبنانية  البنوك 
ــيـــود. فــيــمــا قـــــدرت دراســـــة،  ــقـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــالــــي لــــلــــدراســــات  ــمــ ــعــ أجــــــراهــــــا »املــــــرصــــــد الــ

ــنــــوان »لـــبـــنـــان  ــــي دمــــشــــق بــــعــ ــــوث« فـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
أمـــام أزمـــة مــالــيــة مــرتــقــبــة، وآثــــار سيئة على 
االقـــتـــصـــاد الــــســــوري«، اإليــــداعــــات الــســوريــة 

بنحو 45 مليار دوالر.
املصارف  رئيس قسم  الــدراســة،  ويقول معد 
فـــي كــلــيــة االقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة دمـــشـــق علي 
ــــات الـــســـوريـــن تـــزيـــد عــن  ــــداعـ كـــنـــعـــان، إن إيـ
25.4% مـــن إجــمــالــي الـــودائـــع فـــي املــصــارف 

اللبنانية، والبالغة نحو 177 مليار دوالر.
وحول تفاصيل هذه التقديرات، يؤكد كنعان، 
تلك  أن  مــؤخــرا،  خــال تصريحات صحافية 
التقديرات تخص إيداعات السورين األفراد 
واملــســتــثــمــريــن، مــن دون احــتــســاب إيــداعــات 
تحت  الخاضعة  التأمن  وشركات  املصارف 
بند حساب املراسلن وغيره، ومع احتساب 
هذه األموال، فإن إجمالي اإليداعات يتخطى 
أزمــــة  امـــــتـــــداد  ظــــل  ــي  ــ وفــ دوالر.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  50
ــاورة، ال  املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة إلــــى دول مــــجــ
يزال اللبنانيون أنفسهم يعانون من تبعات 
احتجاز أموالهم، رغم تصاعد االحتجاجات 
واالقتصادية  املعيشية  الظروف  تــردي  على 

الناجمة عن هذه األزمة.
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــطــــت األزمـــــــــة املــ ــقــ وأســ
شريحة واسعة من املواطنن في براثن الفقر 
والبطالة، تزايدت حدتها مع انتشار جائحة 
فــيــروس كـــورونـــا مــنــذ بــدايــة الــعــام املــاضــي. 
وارتفعت نسبة الفقر في عام 2020 إلى %55 
مــن الــســكــان، وفـــق تــقــريــر أخــيــر للجنة األمــم 
املــتــحــدة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لغربي 
آسيا »إسكوا«، إال أن التوقعات تشير إلى أن 

النسبة ستكون مرتفعة أكثر في 2021.
وتـــتـــزايـــد الــتــحــذيــرات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
األزمــــــة. وذكــــر الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر له 
الــجــاري، أن »لبنان  مطلع يــونــيــو/ حــزيــران 
يــــغــــرق«، مـــرجـــحـــا أن تــحــتــل األزمـــــــة املــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــلــد مــرتــبــة مـــن الــثــاث 
األولى من األزمات األكثر حدة على مستوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
والــشــهــر املــاضــي، قـــال حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــاض ســامــة إن »االحــتــيــاطــيــات األجنبية 
الــتــي تــســتــخــدم لــلــدعــم تــوشــك عــلــى الــنــفــاد، 
لتمويل  اإللــزامــي  االحتياطي  استخدام  وإن 
السلع األساسية سيكون صعبا من  واردات 

الناحية القانونية«.

أموال عربية عالقة في لبنان:  أزمة الودائع تطاول الجيران

لبنان  في  الخانقة  المالية  األزمة  تعد  لم 
من  يعانون  الذين  اللبنانيين،  على  مقتصرة 
وإنما  بالدوالر،  لودائعهم  البنوك  احتجاز 

دول  من  مودعين  إلى  الحدود  تخطت 
مجاورة كانوا ينظرون إلى بنوك لبنان على أنها 
أكثر أمانًا من الكيانات المالية في بلدانهم، 

على رأسها اليمن وسورية والعراق. وبينما 
بأنه »سويسرا  يُعرف منذ عقود  لبنان  كان 
الشرق األوسط« بسبب جذب بنوكه أموال 

الصارمة  وقوانينه  الخارج  من  المودعين 
المتعلقة بالسرية المصرفية، أضحى نظامه 

المالي محل تحقيقات دولية

زيادة اهتمام الشباب 
بـ»بيتكوين« خالل 

الفترة األخيرة

مؤشرات
األسواق

طرح »صكوك مصر« 
في البورصات

قــــــــــال وزيــــــــــــر املــــالــــيــــة 
املصري، محمد معيط، 
تـــســـتـــعـــد  بــــــــــــالده  إن 
إلصدار أول طرح من الصكوك 
البرملان،  السيادية فور موافقة 
وإصـــــــــــدار الــــقــــانــــون الـــخـــاص 
بــــهــــا، بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــنــويــع 
املــوازنــة  تمويل عجز  مــصــادر 
املخصصات  وتــوفــيــر  الــعــامــة، 
ــة لــلــمــشــروعــات  املـــالـــيـــة الــــالزمــ
معيط،  وأضــاف  االستثمارية. 
وكالة  أوردتها  في تصريحات 
أنباء الشرق األوسط الرسمية، 
أمس االثنني، أن مصر بصدور 
ــذا الــــقــــانــــون، تــــدخــــل ســـوق  ــ هــ
مــرة،  ألول  اإلســالمــي  التمويل 
والـــذي يصل حجم إصـــدارات 
الصكوك فيه إلى 2.7 تريليون 

دوالر. 

أرامكو تقترض 
بالدوالر

ــة، أن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت وثـ
النفطية  أرامكو  شركة 
ــة، عـــيـــنـــت  ــ ــ ــودي ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
الــبــنــوك لترتيب  مــجــمــوعــة مــن 
ــة  ــومــ ــقــ إصـــــــــــــــدار صـــــــكـــــــوك مــ
بــــــــالــــــــدوالر، وذلـــــــــك فـــــي إطـــــار 
لــلــوفــاء  لــجــمــع ســيــولــة  سعيها 
ــيـــال  ــــات ضـــخـــمـــة حـ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الحكومة  الرئيسي،  مساهمها 
الوثيقة،  وأوضحت  السعودية. 
وفـــــق وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، أمــــس، 
أن الــبــنــوك ســتــرتــب اتــصــاالت 
بــمــســتــثــمــري الـــدخـــل الــثــابــت، 
ويــعــقــب ذلــــك إصـــــدار صــكــوك 
على ثالث شرائح آلجال ثالث 
وخمس وعشر ســنــوات وذلــك 
ــوق. ومــن  ــــســ وفـــقـــا لـــظـــروف ال
بني البنوك التي جرى تعيينها 
لترتيب إصــدار الصكوك »بي.
ان.بـــــــي بـــاريـــبـــا« و»غـــولـــدمـــان 
ســـــاكـــــس« و»إتــــــــــش.إس.بــــــــــي.
ــي مــــورغــــان«.  ــه بـ ــيـ ســــي« و»جـ
وحافظت أرامكو العام املاضي 
نقدية  بتوزيعات  على تعهدها 

قدرها 75 مليار دوالر.

نمو محاصيل 
الحبوب في تونس

الــزراعــة  وزارة  توقعت 
ــة، حـــصـــاد  ــيــ ــونــــســ ــتــ ــ ال
طـــن من  مــلــيــون   1.07
الــقــمــح الــصــلــد و160 ألـــف طن 
ألـــف  الـــلـــني و400  الـــقـــمـــح  ــن  مــ
طن من الشعير في محصول 
هـــذا الـــعـــام، والــــذي مــن املــتــوقــع 
بــنــســبــة %7  أكـــبـــر  يـــكـــون  أن 
مـــن مــحــصــول الـــعـــام املــاضــي، 
وفــق مــا نقلت وكــالــة رويــتــرز، 
ــيــــس الـــــــــوزراء  أمـــــــس. كــــــان رئــ
يوم  قــال  قد  املشيشي،  هشام 
السبت املاضي، إنه من املتوقع 
أن يــصــل مــحــصــول الــحــبــوب 
مــلــيــون  ــــى 1.65  إلـ ــــعــــام  ال ــذا  ــ هـ
الشمال  البلد  ويخصص  طــن. 
أفريقي معظم أراضيه الزراعية 
املروية الخصبة للقمح الصلد، 
ــورد بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــتــ ويــــســ
وتسهم  والشعير.  اللني  القمح 
من  باملئة   13 بحوالي  الــزراعــة 
الناتج املحلي اإلجمالي للبالد.

مصرف اإلمارات 
للتنمية يستدين

ــة أن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ أظـــــــهـــــــرت وثـ
مــــــصــــــرف اإلمــــــــــــــارات 
ــة، املــــمــــلــــوك  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــ ــل ــ ل
االتــحــاديــة  للحكومة  بــالــكــامــل 
لترتيب  بنوكًا  بــاإلمــارات، عني 
ــة  ــقــــومــ إصـــــــــــــــدار ســــــــنــــــــدات مــ
لـــالقـــتـــراض(  )أداة  بـــــالـــــدوالر 
ألجــل خمس ســنــوات. وأفــادت 
الـــوثـــيـــقـــة الـــــصـــــادرة عــــن أحـــد 
ــنــــوك، وفـــــق رويـــــتـــــرز، بـــأن  ــبــ ــ ال
بــنــوك »اإلمـــــارات دبـــي الوطني 
كــــــابــــــيــــــتــــــال« و»ســـــــتـــــــانـــــــدرد 
ــان  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــولـ ــ ــ تـــــــشـــــــارتـــــــرد« و»غـ
ســـــاكـــــس إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال« 
والــتــجــاري  الصناعي  و»الــبــنــك 
الصيني« من املقرر أن تجري 
في  مستثمرين  مــع  محادثات 
وسيتبع  الثابت،  الدخل  أدوات 
ــدار ســنــدات بالحجم  ذلـــك إصــ
القياسي وفقا لظروف السوق.

تالحق الحكومة 
التونسية المتعاملين 

في العمالت الرقمية، 
خوفًا من استخدام هذه 

المعامالت في تبييض 
األموال

متفرقات اقتصادية

)Getty( الطماطم المغربية تأتي على رأس الخضروات التي يجري تصديرها إلى إسبانيا

من احتجاج في بيروت ضد احتجاز أموال المودعين )حسين بيضون(

القطاع التجاري اليمني يشكو تضرر أعماله لتوقف التعامالت مع بنوك لبنان )فرانس برس(

تحقيق

تسعى الحكومة اللبنانية إلى منح الفقراء في البلد الذي يشهد ضغوطًا 
تمويلية«  »بطاقة  بواسطة  شهريًا،  مالية  مساعدات  متزايدة  معيشية 
اللبنانيين  عدد  ويبلغ  ذلك.  على  البرلمان  وافق  حال  في  عليهم،  ستُوزع 
قرابة 4.2 ماليين نسمة داخل البالد، و1.3 مليون خارجها، وال يتيح المشروع 
البطاقة. وبحسب مصدر  البالد على تلك  حصول العائالت المقيمة خارج 
فإّن  أمس،  »األناضول«  لوكالة  تصريح  في  الحكومة،  رئاسة  من  مقرب 
الحكومة »أعدت مشروعًا ينص على دفع مساعدات مالية شهريًا بالدوالر 
عائلة«،  ألف  لـ750  ستُمنح  تمويلية  بطاقة  خالل  من  كاملة،  سنة  ولمدة 

مشيرًا إلى أّن متوسط قيمة البطاقة يبلغ شهريًا 137 دوالرًا.

بطاقة تمويلية للفقراء

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ــيــــض  ــيــــت األبــ ــبــ ــنــــذ دخـــــولـــــه الــ مــ
جو  األمــيــركــي،  الرئيس  يتحدث 
استراتيجية واحــدة  عــن  بــايــدن، 
الحــــتــــواء الـــتـــمـــدد الـــتـــجـــاري واالقـــتـــصـــادي 
لــلــصــن ووقــــف مــشــاريــعــهــا الــتــوســعــيــة في 
ــقـــوم عـــلـــى بــنــاء  الـــعـــالـــم. االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
ضد  الرأسمالية«  »الديمقراطيات  تحالف 
بكن. وربما ستكون قمة »مجموعة السبع 
7G » التي ستعقد يوم الجمعة بكورنويل 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي اإلنــكــلــيــزي ليومن 
اختبار  أول  بــن 11 و13 يونيو/ حــزيــران، 
ــايـــدن في  حــقــيــقــي عــلــى مــــدى نـــجـــاح جـــو بـ

تنفيذ استراتيجية احتواء الصن. 
لكن ماهي األدوات التي سيستخدمها بايدن 
فــي هـــذه الــقــمــة ملــحــاصــرة الــتــمــدد الصيني، 
وهــــل ســيــنــجــح فـــي إقـــنـــاع الــــــدول األعـــضـــاء 

بتبني موقف موحد تجاه الصن؟
الـــتـــي  األدوات  بــــــن  مــــــن  ــــن،  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ وفــــــــق 
بــايــدن فــي احــتــواء الصن،  يستخدمها جــو 
مــحــاصــرة مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي 
عكفت الصن على تنفيذها منذ عــام 2013، 
ــــف تـــمـــدد تــقــنــيــات االتــــصــــاالت والـــذكـــاء  ووقـ
الــســيــبــرانــي الصينية  ــــن  االصــطــنــاعــي واألمـ
فــي أســـواق أوروبــــا وآســيــا. وهــنــا ال يختلف 
بايدن في هذه السياسة عن الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب الــذي حظر شركة » هــاواوي 
بحظرها  الحلفاء  على  وفــروعــهــا«، وضــغــط 

في أسواقهم.
ــة الـــتـــي  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ ــرة الـ ــبــ ــنــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ
الصينية،  الحكومة  ضد  بايدن  يستخدمها 
لــكــنــه يــطــبــق الــســيــاســة عــيــنــهــا الــتــي نــفــذهــا 
ترامب وتقوم على حظر الشركات الصينية 
ومــحــاصــرة وجــودهــا فــي األســــواق الغربية 
وتــــــداول أســهــمــهــا فـــي الـــبـــورصـــة األمــيــركــيــة 

وبورصات أوروبا. 
القمة إلقناع  بــايــدن خــال هــذه  كما يخطط 
ــا لــتــعــزيــز ســيــاســة حظر  ــ الــشــركــاء فــي أوروبـ
التقنية  للوحدات  الصينية  الشركات  شــراء 
ــا الــتــي تــهــدد األمـــن في  الحساسة فــي أوروبــ
ــيـــة، والـــضـــغـــط عـــلـــى بــكــن  ــالـ الـــــــدول الـــرأســـمـ

بتنفيذ أجندة البيئة النظيفة. 
يــــضــــاف إلــــــى هــــــذه األجــــــنــــــدة، وفــــــق هـــــؤالء 
ــبـــن، اســـتـــخـــدام قــضــايــا ســيــاســيــة من  ــراقـ املـ
الحكم  اتفاقية  بينها حقوق اإلنسان وخرق 

الذاتي في هونغ كونغ. 
البريطاني، »سيتي  املال  وحسب نشرة حي 
أيـــه أم«، فـــإن هــنــالــك تنسيقا جـــرى قــبــل قمة 
مــجــمــوعــة الــســبــع لــبــنــاء مــوقــف مــشــتــرك بن 
االقـــتـــصـــادات الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبــــــا، 
وهي كل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا لدعم 
لهذه  ستنضم  وربــمــا  بــايــدن،  استراتيجية 
الــــدول إيــطــالــيــا الــتــي لــهــا مــصــالــح قــويــة مع 

الصن. 
عـــلـــى صــعــيــد مـــحـــاصـــرة مـــشـــاريـــع »الــــحــــزام 
إنــشــاء مشاريع  الــتــي تستهدف  والــطــريــق«، 
بــنــى تــحــتــيــة مــكــلــفــة لـــربـــط أســــــواق أوروبـــــا 
ــا بـــالـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة وإيـــصـــالـــهـــا  ــيــ وآســ
والناقات،  والقطارات  البحار  عبر  مباشرة 
وصرفت الصن حتى اآلن أكثر من تريليون 
في  بــايــدن  استراتيجية  تــقــوم  عليها،  دوالر 
مــحــاصــرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« عــلــى زيــــادة 
ــــي آســـيـــا  اإلنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ
وأوروبـــــا. وقـــد خــصــص بــايــدن مــيــزانــيــة 2.3 
في  التحتية  البنى  لتحديث  دوالر  تريليون 
ــه دول  املــتــحــدة، بينما تحث إدارتــ الــواليــات 
ــادة اإلنـــفـــاق في  ــ املــجــمــوعــة الــغــنــيــة عــلــى زيــ

البنى التحتية. 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، حـــثـــت وزيـــــــــرة الـــخـــزانـــة  فـ
األميركية جانيت يلن يوم السبت نظراءها 
فــي مــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى مــواصــلــة الــدعــم 
املالي القتصاداتهم على الرغم من التضخم 
»املؤقت« الذي قالت إنه سيظل مرتفعا خال 
بــقــيــة الـــعـــام. كــمــا حــثــت يــلــن دول االتــحــاد 
األوروبــــي على زيـــادة اإلنــفــاق فــي مشاريع 
 الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة وتـــقـــديـــم الــدعــم 
املـــالـــي لــــدول آســيــا عــلــى تــحــديــث مــشــاريــع 
الـــطـــرق والـــجـــســـور واملــــوانــــئ، حــتــى تقطع 
الــطــريــق أمـــام مــشــاريــع »الــحــزام والــطــريــق« 

الصينية. 
وربما سيسعى بايدن في هذه القمة إلى إلغاء 
الــعــديــد مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــتــعــرفــات 
التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب 

تبحث محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة 
قضائية في الباد، اليوم الثاثاء، في أنشطة 
شــركــة »الفـــــــارج« بـــســـوريـــة، والـــتـــي أســقــطــت 
تهمة   2019 سنة  االستئناف  محكمة  عنها 
هناك.  اإلنسانية«  ضد  جرائم  في  »التواطؤ 
ومـــا زالـــت الــشــركــة الــتــي انــدمــجــت فــي 2015 
بتهمة  ماحقة  السويسرية،  »هولسيم«  مع 
ــاب« لشبهة دفــعــهــا نــحــو 13  ــ »تــمــويــل اإلرهــ
مليون يورو للجهادين مقابل الحفاظ على 

نشاطها في سورية على الرغم من الحرب.
ــانـــت صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة قد  وكـ
 
ّ
أفــــادت فــي 21 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016، بــأن
»الفارج« سعت في 2013 و2014 إلى تشغيل 

على بعض الــصــادرات األوروبــيــة في سبيل 
كسب دول االتــحــاد األوروبـــي في »التحالف 
الــرأســمــالــي الــديــمــقــراطــي« الـــرامـــي إلـــى عــزل 
بـــايـــدن غــيــر راضــيــة  الـــصـــن. وتـــبـــدو إدارة 
عــن االتــفــاق االســتــثــمــاري الـــذي وقعته بكن 
ــــي فــي بــدايــة الــعــام  مــع دول االتــحــاد األوروبـ
ــقـــدم إغـــــــــــراءات لــــدول  ــتـ ــاري. وربــــمــــا سـ ــ ــجــ ــ الــ
االتحاد، خاصة أملانيا وإيطاليا لحثها على 

وقف التعاون مع بكن.
وكانت إيطاليا من بن الدول األوروبية التي 
ووقعت  والطريق«  »الــحــزام  ملبادرة  انضمت 
تحتاج  ربــمــا  وبالتالي  أعـــوام،   3 قبل  اتفاقا 
إلــــى مـــســـاعـــدات مــالــيــة أمــيــركــيــة لــوقــف ذلــك 

التعاون. 
على الصعيد األملاني حيث توجد التقنيات 
الرفيعة، تسعى واشنطن إلى إقناع أملانيا 
األجنبية  الــشــركــات  تملك  قــوانــن  بتشديد 
وبالتالي  شــركــاتــهــا،  فــي  أغلبية  لحصص 
الراغبة  الصينية  الشركات  على  التضييق 

فـــــي االســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى شـــــركـــــات أملـــانـــيـــة. 
ويـــاحـــظ أن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنــغــيــا 
فـــتـــرة رئــاســتــهــا للحكومة  مــيــركــل وخـــــال 
في  عاما وستنتهي   15 لنحو  امتدت  التي 
املقبل كانت متساهلة مع  أيلول  سبتمبر/ 
كل من الصن وروسيا في هذا الشأن وفق 

مراقبن. 
ويــــرى مــحــلــلــون أملــــان أن الــشــركــات األملــانــيــة 
تــجــاريــة كبرى  لديها مصالح  الــتــي  الــكــبــرى 
في السوق الصيني كانت وراء هذا التساهل، 
كــمــا وظــفــت روســيــا بــعــض الــســاســة لخدمة 
مصالحها، خــاصــة فــي مــشــروع مــد خطوط 
أنابيب الغاز، »نورد ستريم 2« الذي تعارضه 

واشنطن بشدة.
فإن  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وحسب 
عدم الثقة بن أملانيا والصن بدأ يتزايد خال 
اتفاقية  الرغم من توقيع  الجاري على  العام 
االســتــثــمــار املــشــتــرك بـــن بــكــن وبــروكــســل، 
ــددًا من  ــ ــفـــت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة عـ حــيــث أوقـ

»بــأّي ثمن« في مقابل  مصنعها في سورية 
الجماعات  مــع  ومشينة  غامضة  »تــرتــيــبــات 
ذلك  فــي  بما  املحيط«  فــي  املنتشرة  املسلحة 

تنظيم »داعش«. 
وكـــان هــدف تلك »الــتــرتــيــبــات« الــحــفــاظ على 
 2014 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   19 حـــتـــى  ــــاج  ــتـ ــ اإلنـ
املوقع  على  املتطرف  التنظيم  عندما سيطر 
وأعــلــن مصنع اإلســمــنــت وقــف كــل األنشطة. 
اندمجت  الــتــي  تــقــول »الفـــــارج«  مــن جهتها، 
في 2015 مع شركة »هولسيم« السويسرية، 
ضمان  »دائــمــا  كانت  املطلقة«  »أولويتها   

ّ
إن

ســـامـــة مــوظــفــيــهــا وأمـــنـــهـــم«. ويـــقـــع مصنع 
اإلســمــنــت عــلــى بــعــد 150 كــيــلــومــتــرًا، شــمــال 
شرقي حلب، وقد اشترته »الفارج« في 2007، 

وبدأ تشغيله في 2011.
وزارة  أودعــــت   ،2016 وفـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
االقتصاد شكوى، ما أدى لفتح تحقيق أولي 
من قبل مكتب املدعي العام في باريس وإباغ 
الوطنية. وتخص  القضائية  الجمارك  دائــرة 
تلك الشكوى فرض االتحاد األوروبــي حظرًا 
على شراء النفط من سورية ضمن العقوبات 
ــي نــوفــمــبــر/ ــ ــام بــــشــــار األســــــــد. وفــ ضــــد نــــظــ
هدفت 

ُ
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام نــفــســه، است

منظمتان  قدمتها  أخــرى  بشكوى  »الفــــارج« 
غــيــر حــكــومــيــتــن ذهــبــتــا إلــــى حــــّد املــطــالــبــة 
بمقاضاة الشركة بتهمة »التواطؤ في جرائم 
»شيربا«  هما  واملنظمتان  اإلنسانية«.  ضد 
ــــز األوروبـــــــــي لــلــحــقــوق الـــدســـتـــوريـــة  ــــركـ و»املـ
وحقوق اإلنسان«. وانضمت إليهما في وقت 
الحق منظمة أخرى هي تنسيقية »مسيحيو 

الشرق في خطر« )كريدو(.
)فرانس برس(

الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة«. وإلــــى جــانــب 
أهــمــيــتــهــا فــــي تــشــكــيــل الــــــــرأي واالقـــتـــصـــاد 
األوروبـــــــــــي، تـــعـــد أملـــانـــيـــا مــــن كـــبـــار شـــركـــاء 
بلغ حجم  إذ  املتحدة،  الــواليــات  التجارة مع 
قبل جائحة  البلدين  بــن  الــســنــوي  الــتــجــارة 
كورونا نحو 187 مليار دوالر في عام 2019، 
من بينها 60 مليار دوالر صــادرات أميركية 
أملانية  صــــادرات  دوالر  مليار  و127  ألملــانــيــا 
إلــى الــواليــات املــتــحــدة، وذلــك حسب بيانات 
مــوقــع »ســتــاتــيــســتــا« الــتــي تــعــنــى بــالــتــجــارة 
الخارجية بن االقتصادات الكبرى.  ومقارنة 

ــيـــات »يـــــورو  ــائـ بـــالـــصـــن، وبـــحـــســـب إحـــصـ
ســتــات« فــي بــروكــســل، بــلــغ حــجــم الــتــجــارة 
ــا 650 مليار  ــ املــشــتــركــة بــن الــصــن وأوروبـ
دوالر في العام املاضي 2019. ويميل امليزان 
ــتــــجــــاري ملــصــلــحــة الــــصــــن. وبــــلــــغ حــجــم  الــ
الصادرات األوروبية إلى الصن 242 مليار 
دوالر، بينما بلغت الــواردات األوروبية من 
الصن نحو 442 مليار دوالر في عام 2019. 
ــتـــواصـــل حــســاب  ــإن بـــرلـــن سـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
مصالحها التجارية بعد تواري ميركل عن 
الساحة السياسية. كما أن مصالح التجارة 
مع السوق الصيني ربما تشكل عقبات أمام 
تنفيذ أوروبا سياسة احتواء صارمة تجاه 
بكن، فهنالك آالف الشركات األوروبية التي 
تصنع في السوق الصيني بكلفة رخيصة 
األوروبــيــة  األســــواق  فــي  منتجاتها  وتبيع 

بأسعار مرتفعة. 
على الصعيد اآلســيــوي، فــإن الــعــداء املتطور 
بـــن الــهــنــد والـــصـــن يــشــكــل مــنــصــة مــريــحــة 

ــايــــدن فــــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة  لــلــرئــيــس بــ
ــتـــواء املــشــتــرك لــلــصــن. فــي هـــذا الــشــأن،  االحـ
اليابان تحفيز شركاتها ماليا على  تواصل 

االنسحاب من السوق الصيني.
وتعد اليابان من أكثر الدول تضررًا من تمدد 
ــواق الــعــاملــيــة،  ــ الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي األســ
امللكية  وتتهم طوكيو الصن بسرقة حقوق 
من شركاتها وابتزاز الشركات بالتنازل عن 
بعض حقوقها مقابل السماح لها بالتجارة 
وبالتالي  التصنيع،  أو  الصيني  السوق  في 
فــــإن خــطــة مـــحـــاصـــرة الـــصـــن ربـــمـــا تحظى 
القمة رغــم االعتراضات  بدعم كبير في هــذه 

من بعض األعضاء.
الــتــي ستعقد في  الغنية  الـــدول  وتـــؤرخ قمة 
منتجع كورنويل جنوب غربي إنكلترا، ألول 
ــة تــحــظــى بــالــحــضــور الــشــخــصــي  ــيـ قــمــة دولـ
لرؤساء الدول، كما أنها كذلك أول قمة كبرى 
تعقد في بريطانيا بعد خروجها من االتحاد 

األوروبي.

بدأت أملانيا في حل أزمة الرقائق التي عرقلت أداء العديد 
ــام الــــجــــاري، بسبب  ــعـ مـــن صــنــاعــاتــهــا الـــحـــيـــويـــة، خــــال الـ
الــنــقــص الكبير فــي الــشــرائــح اإللــكــتــرونــيــة الــكــافــيــة لتلبية 
الطلب. وحسب وكالة بلومبيرغ أمس االثنن، فتحت شركة 
الــهــنــدســة األملــانــيــة »روبـــــرت بــــوش« مصنعا قـــرب املــديــنــة 
األملانية »درسدن« بقيمة مليار يورو )1.2 مليار دوالر(، من 

شأنه تهدئة نقص املعروض منها تدريجيا.
وأوضـــحـــت الــشــركــة، اإلثـــنـــن، قــبــل حــفــل افــتــتــاح افــتــراضــي 
للموقع سيضم املستشارة األملانية أنجيا ميركل، أن أول 
رقائق تصنع في املصنع ستستخدم في أدوات كهربائية 
»بـــوش« على  قـــدرة  مــن  املصنع  كما سيزيد  املقبل.  الشهر 
خدمة شركات صناعة السيارات بشكل مباشر، واالعتماد 
بشكل أقل على الشركات املصنعة التابعة لجهات خارجية.
ــال هــيــرالــد كـــروجـــر، عــضــو مــجــلــس إدارة »بـــــوش«، في  وقــ
حديث عبر الهاتف مع وكالة بلومبيرغ األميركية: »مصنع 
أملانيا  الــعــالــم«. وتعتمد  »درســــدن« ســيــورد للعماء حــول 

التي  السيارات  على تصدير  كبيرة  بدرجة  اقتصادها  في 
تــعــانــي مــنــذ شــهــور مـــن الــنــقــص فـــي الـــشـــرائـــح. وتــتــخــوف 
أملانيا من أن يؤدي النقص إلى عرقلة تفوقها في مجاالت 
أزمــة  أدت  وعــاملــيــا،  الكهربائية.  واألدوات  الــســيــارات  ســوق 
الــشــرائــح إلـــى عــرقــلــة صــنــاعــة بــعــض الـــطـــرازات مــن هاتف 
»آيفون 12« بسبب نقص املكونات، كما عاقت األزمة كذلك 
توفر جهاز »باي ستايشن 5« من »سوني« وجهاز »إكس 
بوكس« األخير من »مايكروسوفت«. وبالتالي، فإن توفير 
ــرت بـــوش الــجــديــد لــلــشــرائــح سيحل جـــزءًا من  مصنع روبــ
أزمـــة الــرقــائــق، ليس فقط فــي أملــانــيــا ولــكــن فــي الــعــديــد من 
دول الــعــالــم. واألجـــهـــزة املــصــنــوعــة مــن أشــبــاه املــوصــات، 
فــي معظم  أســاســيــة  مــكــونــات  ــعــد 

ُ
ت السيليكون،  وال سيما 

ستخدم أشــبــاه املــوصــات في 
ُ
الــدوائــر اإللــكــتــرونــيــة. كما ت

مكونات شتى في صناعة السيارات، مثل اإلدارة الحوسبية 
لــلــمــحــركــات ومــكــابــح الـــطـــوارئ، والــرقــائــق املــســتــخــدمــة في 

إدارة املحركات وأنظمة مساعدة السائق.

قمة 
محاصرة بكين

»الفارج« أمام محكمة 
النقض الفرنسية

)Getty( بايدن وصف الرئيس الصيني شي جي بينغ بأنه استبدادي

تقنيات روبرت بوش في سيارات المستقبل بأحد معارض السيارات النموذجية

شركة مرسيدس تضررت مصانعها من نقص الشرائح

مصنع شرائح لشركة روبرت بوش )Getty( بريطانيا تبدأ عمليًا في التحول الرقمي
انطلقت احتجاجات ضد مجموعة »الفارج« في 

)Getty( باريس العام الماضي

)Getty( غوغل خالفت قوانين مكافحة االحتكار الفرنسية

ألمانيا قطعة الشطرنج 
الرئيسية في كسب أوروبا 

بعد تقاعد ميركل

صفقات تملك املجموعات الصينية لشركات 
تــقــنــيــة أملـــانـــيـــة. وفــــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املاضي، أوقفت برلن صفقة تملك مجموعة 
صينية كــبــرى لــشــركــة أملــانــيــة صــغــيــرة، رغــم 
وهي  لشرائها،  قدمتها  التي  املغرية  املبالغ 
فــي  املـــتـــخـــصـــصـــة  ــي«  ــ تــ أس  أم  »آي  شــــركــــة 

تقنيات الرادار واألقمار الصناعية.
وعلى الرغم من أن الشركة ال توظف سوى 
145 شــخــصــا ولــــم يــســمــع بــهــا أحــــد خـــارج 
أملانيا، إال أنها كانت مهمة جدًا للصن التي 
الثغرات  تسد  متطورة  تقنيات  عــن  تبحث 
في نظم االتصاالت »جي 5« التي حاصرتها 
إدارة تــرامــب. في هــذا الــصــدد، قــال مسؤول 
أملـــانـــي لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز »لــم 
نمنع الصفقة فقط ألسباب تخص تصنيع 
األسلحة، ولكن بسبب التقنية الرفيعة التي 

تملكها الشركة وتتميز بها أملانيا«. 
وتـــعـــد أملـــانـــيـــا قــطــعــة الــشــطــرنــج الــرئــيــســيــة 
ــلــــحــــة »تــــحــــالــــف  ــــب أوروبــــــــــــــــا ملــــصــ ــسـ ــ فـــــــي كـ

استراتيجية بايدن الحتواء الصين تحت 
االختبار بمجموعة السبع

وافــقــت شــركــة »غــوغــل« كــبــرى شركات 
مليون   220 دفــع  العاملية على  التقنية 
كتسوية  دوالر(،  مــلــيــون   268( يــــورو 
ــيـــة بـــعـــد تــحــقــيــق فـــرنـــســـي بــشــأن  ــالـ مـ
ــار، يـــتـــعـــلـــق بـــســـوء  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــكـــافـــحـــة االحـ
ــة لـــســـلـــطـــاتـــهـــا فــي  ــركــ اســــتــــخــــدام الــــشــ
اإلعانات عبر اإلنترنت. ووفــق تقرير 
نــشــرتــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة، 
 عـــن هــيــئــة املــنــافــســة الــفــرنــســيــة، 

ً
نـــقـــا

فـــإن غــوغــل تــرســل اإلعـــانـــات بــصــورة 
ــايـــة خــاص  ــادم دعـ ــ ــة إلــــى خـ ــادلـ غــيــر عـ
ــا، ومـــــــــزادات إعــــانــــات إلــكــتــرونــيــة  ــهـ بـ
خـــاصـــة بــهــا عــلــى حـــســـاب املــنــافــســن. 
ــن جـــانـــبـــه، وعــــد مـــســـؤولـــو »غـــوغـــل«  مـ
بــمــعــالــجــة املـــوقـــف مـــن خــــال تحسن 
إمــكــانــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي لــخــدمــات 
إدارة اإلعانات، الخاصة بها للجهات 
ــــي الـــقـــضـــيـــة، عــلــى  ــأتـ ــ ــة. وتـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

 Rupert خــلــفــيــة تــقــديــم كـــل مـــن شـــركـــة
 Le وصحيفة   Murdoch’s News Corp
Figaro الفرنسية واملجموعة اإلعامية 
دعـــوى   ،Rossel La Voix الــبــلــجــيــكــيــة 
عـــام 2019 ضــد »غـــوغـــل« تتهمها  فــي 
ــات  ــركــ ــار. ومـــــــع وجـــــــــود شــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ بـ
كبرى، مثل أبل وفيسبوك تنتهج آلية 
الفرنسيون  املــنــظــمــون  بـــدأ  االحــتــكــار، 
ــار فــــي كـــبـــح جــمــاح  ــكــ ــتــ ملـــكـــافـــحـــة االحــ
الــــســــلــــوك املــــنــــاهــــض لــلــمــنــافــســة عــبــر 
إعـــانـــات اإلنـــتـــرنـــت، وفـــق بــلــومــبــيــرغ. 
وكانت الحكومة الفرنسية قد تشددت 
التقنية األمــيــركــيــة خــال  مــع شــركــات 
الــعــام املــاضــي فــي أعــقــاب كسب شركة 
أيــربــاص من  بوينغ حكما ضــد شركة 

محكمة التجارة العاملية قبل عامن.
)األناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أمس  تقرير  في  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
املركزي  البنك  إنكلترا،  بنك  إن  االثنن، 
كبير  جــزء  لتحويل  يتجه  البريطاني، 
من ودائع املستهلكن في بنوك التجزئة 
إلى عمات رقمية حال بدء الحكومة في 
عرضها. وفي ورقــة نقاشية بشأن تلك 
املــســألــة، حـــدد الــبــنــك املـــركـــزي نموذجا 
قطاع  في  رقمية  إدخــال عمات  لتأثير 
أحد  وفــي  لــأفــراد،  املصرفية  الخدمات 
إذا  السيناريوهات نظر فيما سيحدث 
مس الودائع إلى عمات رقمية، 

ُ
تحول خ

بحسب بلومبيرغ. ويدرس بنك إنكلترا 
مع العديد من نظرائه ما إذا كان سيتم 
تسهيل  شأنها  مــن  رقمية  عملة  تقديم 
اإلنترنت  عبر  املــدفــوعــات  عمل  طريقة 

أم ال. وقــال محافظ بنك إنكلترا، أندرو 
بيلي: »نحن نعيش في عالم يتزايد فيه 
تتغير بسرعة  حــيــث  الــرقــمــي،  الــطــابــع 
ــدفـــوعـــات واســـتـــخـــدام  طــريــقــة ســـــداد املـ
ــإن االقـــتـــراحـــات حــول  األمـــــــوال، لـــذلـــك فــ
ــمــــات الـــرقـــمـــيـــة ولــــــــدت مــجــمــوعــة  ــعــ الــ
ــاج الـــبـــنـــوك  ــتـ ــحـ ــتــــي تـ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــــن الـ مـ
املــركــزيــة والــحــكــومــات واملــجــتــمــع ككل 
إلــــى دراســـتـــهـــا بــعــنــايــة ومــعــالــجــتــهــا«. 
وفـــي تــصــريــحــات مــنــفــصــلــة، قـــال نائب 
 مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــبــريــطــانــي، 
املحتمل إصدار  إنه من  جون كونليف، 
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي الــرقــمــي بــصــورة 
مباشرة للمستهلكن وليس عن طريق 
ــــدرس املـــركـــزي الــبــريــطــانــي  الــبــنــوك. ويـ
ــــور إصــــــــــدار »اإلســـتـــرلـــيـــنـــي  ــهـ ــ ــنــــذ شـ مــ

الرقمي«.

»غوغل« تدفع غرامة 
268 مليون دوالر

بريطانيا: تحويل ودائع 
لعمالت رقمية

مال وسياسة

بايدن  بريطانيا، استراتيجية  التي ستبدأ الجمعة في  تضع قمة السبع 
كسب  على  األميركي  الرئيس  ويعول  االختبار.  تحت  الصين  لمحاصرة 
أوروبا والديمقراطيات الرأسمالية وعلى رأسها اليابان والهند إلى صفه 

في نجاح خطته

قمة  تكلفة  االثنين،  أمس  البريطانية  غارديان«  »ذا  صحيفة  قــدرت 
بنحو 70 مليون جنيه  الساحلية،  بلدة كورنوال  التي تستضيفها  السبع 
دوالر(.  ماليين   110 )نحو  استرليني 
الحماية  سببها  مرتفعة  تكلفة 
تنفذها  التي  المكثفة  األمنية 
عبر  الغنية  الــدول  لقادة  بريطانيا 
البارجات البحرية والحواجز األمنية. 
قمة  أول  بريطانيا  وتستضيف 
عضوية  من  خرجت  منذ  كبرى 
القمة  أن  كما  األوروبــي،  االتحاد 
مرة  ألول  المباشر  بالحضور  تتميز 

منذ تمدد جائحة كورونا.

70 مليون استرليني تكلفة القمة

االقتصاد في صور

ألمانيا تبدأ حل أزمة الرقائق

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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سوسن جميل حسن

هل يمكنني البوح بأنني شعرت بالغيرة 
من باريس وأنا أجول فيها أخيرا، من دون 
هم بالجنون؟ كيف يغار شخص من 

ّ
أن أت

مدينة؟ لكنني شعرت بغيرة تأكل صدري، 
وأنــــــا أرى مـــظـــاهـــر الــبــهــجــة واالحـــتـــفـــال 
ــــودة إلـــــــى حــــيــــاة مـــشـــتـــهـــاة تــعــمــر  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الوجوه. أرى الناس يقفون في الطوابير، 
وهم يضعون الكمامات ويحتفظون على 
وانتظار  ممنونية  بكل  التباعد  مسافة 
املشتاقن، ليس أمــام األفــران أو محطات 
املدعومة،  للسلع  البيع  أو محال  الــوقــود 
بــل أمـــام املــقــاهــي الــتــي فتحت تــّراســاتــهــا 
ــّراســـات فـــي بــاريــس.  ــتـ فــقــط، ومــــا أكــثــر الـ
بــل منحت الحكومة  فــحــســب،  لــيــس هـــذا 
الــشــوارع لكل مقهى أو مطعم فضاء  فــي 
لصالح  الــوقــوف  مساحات  مــن  سيارتن 
ا  ت، كي يعّوض أصحابها جزًء

ّ
تلك املحا

من خسائرهم التي كبّدهم إّياها اإلغاق 
مما  الثاني  الطور  كانت  الغيرة  الطويل. 
الفترة، بعد أن استهلكُت  ه في هذه 

ُ
عشت

ــام الـــشـــاشـــة على  ــ ــا أبـــكـــي أمـ ــ دمـــوعـــي وأنـ
ــذا الـــشـــعـــب الـــــزاحـــــف ملـــمـــارســـة »حــقــه  ــ هــ
ــنــــزوع الــحــقــوق  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وهـــــو مــ
ها، حتى وأنا أشاهد االشتباكات بن 

ّ
كل

الــســوريــن الــزاحــفــن إلــى ســفــارة بادهم 
في لبنان وبعض اللبنانين، بكيت على 

الشعبن مًعا.
ــن الـــتـــســـكـــع الـــفـــضـــولـــي،  ــ ــــي مـ ــــودتـ عـــنـــد عـ
فــتــحــت »فـــيـــســـبـــوك« لــتــطــالــعــنــي مــشــاهــد 
الجماهير الزاحفة في الاذقية إلى املدينة 
الــريــاضــيــة، لــحــضــور الــحــفــل الــــذي يقيمه 

إياد الدليمي

ــا، إلـــى  ــانــ ــيــ ــمــــة، أحــ تـــلـــجـــأ حـــكـــومـــات وأنــــظــ
ــداٍف  ــ االســـتـــعـــانـــة بـــــاإلرهـــــاب، لــتــحــقــيــق أهــ
مرحلية. ليس فــي األمــر ســر. حتى أميركا 
ومحاربته،  اإلرهــاب  مناهضة  تّدعي  التي 
يمثله  مــا  كــل  مــع  بــه،  استعانت وتستعن 
بهذا  تستعن  الــتــي  الجهة  على  خطر  مــن 
ــتـــدة واملـــعـــروفـــة،  اإلرهــــــــاب وفـــصـــائـــلـــه املـــمـ
والتي ال تؤمن بحوار، وال تعترف بحدود، 
وال تذعن لرغبة أحــد ســوى رغبة أهدافها 
الــتــي، وإن تطابقت مــع هــذا الــطــرف أو ذاك 
اليوم، فإنها سرعان ما تنقلب ضده. حدث 
هذا وما زال يحدث في شمال العراق، حيث 
فــتــحــت حـــكـــومـــة بــــغــــداد، بــضــغــط إيـــرانـــي 
ــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه ملــقــاتــلــي  واضـــــــح، الــ
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي تصنفه 
تركيا على الئحة اإلرهــاب، فاتخذ مقاتلو 
التنظيم مــن جــبــل ســنــجــار مــقــّرا لــهــم قبل 
ليتمركزوا في داخل  الجبل،  أن ينزلوا من 
منطقة سنجار في أثناء الحرب على تنظيم 
الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة )داعـــــــش(، حــيــنــهــا كــان 
دوره مرحبا به من الجميع، غير أن األمر لم 
يتوقف عند حدود مشاركة هذا الحزب في 
القتال ضد »داعش«، بل تطور األمر كثيرا، 
وبات خارج سياق املألوف، حتى في إطار 
رعــايــة بعض الـــدول مــعــارضــي دول أخــرى 

جرت على مر التاريخ.
احتضنت حكومة بغداد التنظيم، وصرفت 
إقليم  ملقاتليه رواتــب، كجزء من مناكفتها 
العراق، وأيضا كجزء  كردستان في شمال 
مـــن مــنــاكــفــة ســيــاســيــة مـــع تــركــيــا، أرادتـــهـــا 
إيران، فتمركز مقاتلوه في منطقة سنجار. 
ــكـــومـــة بــــغــــداد اســتــعــانــت  واألدهـــــــــى أن حـ
بمقاتلي التنظيم للعمل ضد أكراد العراق 
في كركوك، املدينة التي يعتقد أكراد العراق 
أنها جزء من إقليمهم، ووصل األمر إلى أن 
مقاتلي هذا التنظيم تم تجنيس بعضهم، 
التي جــرت فــي عام  ــحــوا لانتخابات 

ّ
ورش

عبد الحميد اجماهيري

انــطــلــقــت  أول مــن أمـــس االثـــنـــن، املـــنـــاورات 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة الــتــي   تــشــرف عليها 
الــواليــات املتحدة واملــغــرب،   املعروفة باسم 
األســـد األفــريــقــي .  وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
التدريبات   التي   تعد من التمرينات األقوى 
فــي   العالم، بــدأت منذ   7002،   فــإن إجــراءهــا 
ــة خـــاصـــة ،   جــيــو-  هـــذه الــســنــة   يــكــتــســي   داللــ
رســائــلــه،   وإقليميا،   تتشابك  استراتيحيا 
ــــرب املـــتـــوســـط،   أو  ــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى  غـ ــ ســ
ــن املــتــتــالــيــن  ــاريــ ــجــ ــات بــــن الــ ــعــــاقــ فــــي   الــ
شرقا .   والجزائر  شماال  للمغرب،   إسبانيا 
ــتـــداول االعـــامـــي،   بـــدأ الــحــديــث عن  و فـــي   الـ
املـــنـــاورات،   مــع اقــتــراب مــوعــدهــا املــعــروف،  
لذلك ،   السياق أعطى معنى خاصا  أن   غير 
 ســـــواء فـــي   مـــصـــدر الــخــبــر أو فـــي   مــعــانــيــه 
املفترضة،   مع تصاعد التوتر داخل املثلث 
اإلقليمي،   الرباط - الجزائر  -  مدريد .  ولعل 
إحدى اللحظات األكثر داللة التدوينة التي  
 نــشــرهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة املـــغـــربـــي،   سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، فــي   نــهــايــة شــهــر مــايــو/ 
ــال فــيــهــا إن الـــتـــدريـــبـــات،   ــار املـــنـــصـــرم،   قــ ــ أيـ
ــي    أكـــبـــر تـــدريـــبـــات أفـــريـــكـــوم  )الــقــيــادة  ــ  وهـ
في   في   أفريقيا(،  تتم  األميركية  العسكرية 
ا منها    املناطق املعتادة ،   إضافة إلى أن جزء
 ينتمي   إلــى الــتــراب الــصــحــراوي،   املعروض 
الرغم من  املتحدة .  وعلى  األمــم  نزاعه على 
فـــي   بــيــانــات  الــتــحــضــيــرات، كــمــا وردت  أن 
لها   التخطيط  دورة  بـــدأت  قــد  »أفــريــكــوم« 
فــي   صــيــف   الــعــام ألــفــن وعــشــريــن،   أي   قبل 
أشهر من إعان الرئيس األميركي،   دونالد 
ترامب، في ديسمبر/ كانون األول   املاضي،  
 فإن العثماني   كان قد اعتبر إجراء املناورات 
ــيـــركـــي   املــعــنــيــة  » تـــتـــويـــجـــا لـــاعـــتـــراف األمـ
ــراء «، وكــــان مــقــصــده فــي    بــمــغــربــيــة الـــصـــحـ
 ذلك أن اإلدارة الجديدة في   البيت األبيض، 
على  بموافقتها  بــايــدن،   تكون  جــو  بقيادة 
الــهــنــدســة الــتــرابــيــة لــلــتــدريــبــات،   وضــعــت 
اإلدارة  اعــــــتــــــراف  ــنـــطـــق  مـ داخــــــــل  نـــفـــســـهـــا 
املغرب  بسيادة  تــرامــب،  فــي   عهد  السابقة، 
على الصحراء ، خصوصا مع    الضغط الذي  
 مــورس على إدارة بايدن من   أجــل مراجعة 
أو تجميده .  غير  التخلي   عنه  االعتراف   أو 
تغريدته،   العثماني   سحب  الدين  سعد  أن 
 بــدون اإلعــان عن سبب واضــح،   في   تزامنٍ  
 مع هجوم إعامي   ودبلوماسي   من الجزائر 
وجبهة بوليساريو   االنفصالية التي   تعمل  
داخــــــل الــــتــــراب الــــجــــزائــــري   النـــتـــهـــاك وقـــف 
إطــاق الــنــار ،  وهــو مــا فسره الــطــرف اآلخــر 
 تــراجــعــا وانــتــصــارا ألطــروحــتــه أن األخــبــار 
املــتــداولــة  »مــجــّرد إشــاعــات « ،   كما أعلن عن 

ذلك  أحد قيادات »بوليساريو« . 
وقــــد ظـــل االلـــتـــبـــاس والـــغـــمـــوض   يـــســـودان 
مــــآل هــــذه الـــتـــدربـــيـــات،   ومــنــاطــق إجــرائــهــا 
ومــغــزاهــا االســتــراتــيــجــي،   فــي   ســيــاق توتر 
دبــلــومــاســي   مــغــربــي -  جـــزائـــري -  إســبــانــي،  
 توجد في   قلبه قضية االنفصال ومجاالتها 
الترابية .  ومع الباغ  ) البيان( الذي   أصدره 
ملك املغرب محمد السادس،   القائد األعلى 
ــرب الـــعـــامـــة لــلــقــوات  ــحــ ــيــــس أركــــــــان الــ ورئــ
املسلحة امللكية،   اتضحت الصورة، واتضح 
الـــرهـــان بــشــكــل أوســــع ، فــقــد ذكـــر الــبــاغ   أن 
قدرها   التي   تتطلب  موازنة  املناورات  هذه 
مــائــة  نــحــو  ــة  ــاركـ دوالر،   ومـــشـ  42   مــلــيــون 

الـــفـــنـــان جـــــــورج وســــــــوف، وآخـــــــــرون مــعــه 
ابــتــهــاًجــا بـــ »الــعــرس الــديــمــقــراطــي« الــذي 
الرئيس سبع  انتخاب  إعـــادة  عنه  نجمت 
ــر، مــدعــومــا بــشــاشــات عماقة  ســنــوات أخـ
فــي بقية األحــيــاء والــســاحــات فــي املدينة. 
حفل مجاني لشعٍب طّيب، سعيد بحياته 
يعرف كيف يبتهج بها، وكيف يطرب مع 
سلطان الطرب »أبو وديع« الذي لم يحتمل 
صعود املبتهجن املليئن بالحماس، منذ 
أيام، إلى الحلبة وتزاحمهم، حّد أنه كاد أن 
يختنق. هذا الشعب حياته مؤّمنة ورغيفه 
يعاني  وال  الــحــيــاة،  برائحة  يفوح  ناضج 
من أي أزمــٍة، على الرغم من عشر سنوات 
ــّرد نصفه. نــزح من  ـ

ُ
انــهــار فيها وطنه وش

نــزح وهــاجــر مــن هــاجــر إلــى دول الــجــوار، 
املــصــابــة الــتــي تــئــن تــحــت ثــقــل مشكاتها 
ا، أو إلى ما خلف البحار. قبلها كانت 

ً
أيض

هناك مليونية أخــرى في حمص، وقبلها 
مئات اآلالف ممن يتوافدون إلى الساحات، 
ــوارع يـــعـــلـــون الـــصـــوت  ــ ــشـ ــ أو يـــجـــوبـــون الـ
للحياة  أذرعهم  يفردون  يدبكون،  ون، 

ّ
يغن

التي لم تعد تأبه بهم منذ سنوات طويلة، 
كما لو كانوا في طقس جماعي غائبن في 

نشوٍة سرّية الخلطة.
كتب الكثير عن هذه الظاهرة، وعن ظواهر 
لكن  لها.  مماثلة  أو  مواكبة  كثيرة  أخــرى 
أن تعود هذه السلوكيات الجمعية، وبمثل 
هذا الزخم، إلى ممارسات الجماهير على 
 
ٌ
نقطة فإنها  واقعهم،  مأساوية  مــن  الــرغــم 
فـــائـــقـــة األهـــمـــيـــة والـــحـــســـاســـيـــة، تــتــطــلــب 
التوقف عندها ودراستها بجّدية وتمعن 

وروح نقدية. 
تحتاج هــذه الــظــاهــرة، بعد ســنــوات عشر 

القبلية  بالعقلية  يعيش  كــان  منه،  كبير 
وبأعراف القبيلة ونظم ما قبل الدولة.

الجماعي  النفس  علم  استعمال  أردنــا  إذا 
املحتفلة  الحشود  سلوك  لتفسير  معيارا 
في سورية، ضاربة عرض الحائط بخطر 
ــات الــقــاتــلــة  ــ ــ كــــورونــــا الـــقـــاتـــل، وبـــكـــل األزمـ
املضني  والــعــيــش  الــشــعــب  يعيشها  الــتــي 
النظام  وبـــأن  حياتهم،  على  يسطو  الـــذي 
لم يقّدم لهم برنامًجا وال وعــوًدا وال أما 
في الخروج من اختناقهم في عنق زجاجة 
مهينة، فلن نستطيع الوصول إلى نتيجٍة 
ُمــرضــيــة، ألن كــل الــقــرائــن والــبــراهــن التي 

تأتي  اســتــحــضــارهــا ســـوف  للعقل  يــمــكــن 
األقــل،  على  ثغراتها  أو  معها،  ونقيضها 
فــــإذا كـــان االنــتــمــاء الــديــنــي هـــو املــحــّرض 
وحـــمـــاســـهـــا،  الـــجـــمـــاهـــيـــر  لــــغــــريــــزة  األول 
الديني  التناحر  فالحرب استعرت بفضل 
الــقــومــي،  ــتـــمـــاء  كــــان االنـ واملـــذهـــبـــي. وإذا 
ازدادت  ــتـــي  الـ ــروخ  ــ ــشـ ــ والـ فـــاالنـــقـــســـامـــات 
هوتها مع الحرب أكبر دليل على أنها غير 
االنتماء  قلنا  وإذا  الحالة،  هــذه  في  مهمة 
الوطني، فإن غالبية الشعب ال تعي مفهوم 
 ملا وصلوا إلى ما هم 

ّ
الوطن واملواطنة وإال

وانــهــيــارات. وإذا كانت  مــن صــــدوٍع  عليه 
فإن  ــزاب،  واألحــ السياسية  األيديولوجيا 
ســـوريـــة افــتــقــدتــهــا مــنــذ عـــقـــود، وأصــيــبــت 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــشـــلـــل، ولـــــم تــكــن 
األحـــزاب املــوجــودة، والــتــي تشكل الجبهة 
الــوطــنــيــة، أكــثــر مــن صــــورة وهــمــيــة وأداة 
مــلــحــقــة بــالــحــزب الـــحـــاكـــم، وواقـــعـــة مثله 
أردنــا  وإذا  األمــنــي،  الجهاز  تحت سيطرة 
ــابـــات، عـــلـــى اخـــتـــاف  ــقـ ــنـ ــالـ ربـــــط الــــــــدور بـ
بالحزب  ــا ملحقة 

ً
أيــض فــإنــهــا  مــيــاديــنــهــا، 

الحاكم والنظام السائد. فما الذي يجّيش 
ــة الــــصــــادمــــة،  ــقـ ــريـ ــطـ ــذه الـ ــهــ الـــجـــمـــاهـــيـــر بــ
إلـــى  اآلالف  بـــمـــئـــات  تــــزحــــف  ويـــجـــعـــلـــهـــا 
الـــســـاحـــات والــــــشــــــوارع، فــــي وقـــــت تــمــوت 
مــعــه بــاملــعــنــى الـــواقـــعـــي واملــــجــــازي؟ إنــهــا 
بالخوف  املسكونة  االمتثالية  الشخصية 
ــل شــــــيء، الــشــخــصــيــة الــتــي  أوال وقـــبـــل كــ
ــمــــة الـــشـــمـــولـــيـــة،  اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــيـــهـــا األنــــظــ
لتصبح طــرائــقــهــا فــي الــســيــاســة والــحــكــم 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــفـــس االجـ ــنـ ــم الـ ــلـ  فــــي عـ

ً
مـــــدرســـــة

القادة  التي وضعت أسس إنتاج  األنظمة 
والزعماء القادرين على التجييش الفائق، 

وأسس إعــداد كــوادر يتم االشتغال عليها 
منذ الطفولة األولى. وهذا ما نلمسه في كل 
مشهد من السلوك الجمعي والجماهيري 
للشعب الــســوري فــي كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ، 
الــبــدالء عن  الزعماء والــقــادة  كما يمارسه 
النظام في األماكن الخارجة عن سيطرته.

ــفـــرديـــة  ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة االمـــتـــثـــالـــيـــة، الـ ــ هــ
ــق في  ــ ــغـــاق األفـ والــجــمــعــيــة، يــجــمــعــهــا انـ
التغيير نحو  إمــكــانــيــة  وجــهــهــا، وانـــعـــدام 
ــيـــة إنــــتــــاج حــيــاتــهــا،  ــانـ ــكـ األفـــــضـــــل، أو إمـ
النخب  أداء  مـــن  إلـــى خــيــبــتــهــا  بــاإلضــافــة 
التي طرحت نفسها ممثلة لطموح الشعب 
والــســعــي إلـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه، بــيــنــمــا لم 
ا 

ً
تقّدم أي برنامٍج واعد، ولم تمارس نشاط

ــا يــرقــى إلـــى مــســتــوى التضحية  ســيــاســّيً
ــا 

ً
الــتــي تــكــّبــدهــا الــشــعــب، ويــجــمــعــهــا أيــض

ما يشبه تداعي قوى املتسابق قبل الخط 
األخير بخطوة، لقد تعب الشعب السوري 
من حياته كلها، وصار ال يطمح إلى أكثر 
مــن أن يــدخــل فــي إغــفــاءة تشبه الغيبوبة 

تريحه من نزيف حياته.
عندما أرى إلى الشعب الفرنسي، ونظائره 
التي تعيش في دول تحترم  من الشعوب 
مــواطــنــيــهــا، وتـــقـــّدم لــهــم أســـبـــاب الــعــيــش 
فّعالة   

ً
أجــيــاال حكوماتها  وتبني  الــكــريــم، 

ــتـــاج والــحــيــاة،  قــــادرة عــلــى االبــتــكــار واإلنـ
بفرديته،  يشعر  فيها  املــواطــن  أن  وكــيــف 
ــه عــن  ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ ـــه فــــــي الــــــــقــــــــرار، ومــ ـــقــ وحــ
ــراره، وكــيــف يبتهج بــعــودة الــحــيــاة في  ــ قـ
مــدنــه وأحـــيـــائـــه الــائــقــة بــعــيــٍش مـــن دون 
أنا  نعم  بالغيرة،  أشعر  فإنني  منغّصات، 

أغار من املدن الحّية.
)كاتبة سورية(

2018، في تصّرٍف يعوزه كثير من الحكمة 
 أثـــار 

ٌ
الــســيــاســيــة، نــاهــيــك عـــن أنــــه تـــصـــّرف

أثار  كما  للعراق،  الشمالية  الــجــارة  تركيا، 
حفيظة أكراد العراق.

فــــي الـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول 
املــــاضــــي، وقـــعـــت حــكــومــتــا بـــغـــداد وأربـــيـــل 
اتفاقا عرف باتفاق سنجار، وكــان يقضي 
النظامية  املسلحة غير  القوات  بإخراج كل 
الحزب  مقاتلو  يتمركز  حيث  سنجار،  من 
القوات  وأن تستعيد  التركي،  الكردستاني 
ــــذه املــنــطــقــة  االتــــحــــاديــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـ
الحيوية، والعمل على تأهيلها واستعادة 
األمن فيها، بعد أن تحّولت إلى بؤرة عنف 
وعــمــل مسلح. غير أن هــذا االتــفــاق، وعلى 
الرغم من مضي عدة أشهر على إبرامه، لم 
ينفذ منه شــيء على أرض الــواقــع، بحسب 
مـــا أعــلــنــه وزيــــر داخــلــيــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــريـــل/ نــيــســان  الــــعــــراق، ربــيــر أحـــمـــد، فـــي إبـ
ــــي، والــــــــذي أكـــــد أن أعــــــــداد مــقــاتــلــي  ــاضـ ــ املـ
»العمال الكردستاني«، في ازدياد، من دون 
بـــغـــداد عــلــى أي رد فعل  ـــقـــدم حــكــومــة 

ُ
ت أن 

تــجــاه هــذا الجيب الـــذي بــات فعليا خــارج 
سيطرة بغداد منذ سنوات.

ــة املـــســـلـــحـــة ضــــد عــنــاصــر  ــهــ ــواجــ ــاتــــت املــ بــ
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« مــطــلــوبــة، وطـــرد 
هــــــــؤالء املـــقـــاتـــلـــن بــــــات مـــلـــحـــا، لـــيـــس مــن 
أجـــل تــافــي مــزيــد مــن الــتــوغــل الــتــركــي في 
األراضي العراقية، حيث تفيد مصادر بأن 
أكثر من 60 كيلومترا داخل  تركيا توغلت 
 ألمــن 

ً
األراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وإنـــمـــا حـــمـــايـــة

الــعــراق بعد أن بــات هــذا التنظيم خاضعا 
بالكامل إلرادة طهران التي ترفض أي مسٍّ 

به من حكومة بغداد.
ــد ال تـــكـــون حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  قـ
بــالــذات، في فتح  التوقيت  ، في هــذا 

ً
معنية

ــزب الــعــمــال  جــبــهــة مــواجــهــة جـــديـــدة مـــع حـ
املعركة  بغداد  في  تــرى  فهي  الكردستاني، 
 مــن التي يمكن أن 

ً
 وأهــمــيــة

ً
األكــثــر خــطــورة

تقع في أقاصي الشمال العراقي، خصوصا 

مدرعة و64   طائرة دعم و12   طائرة مقاتلة  
 يــشــارك فيها   سبعة  آالف جــنــدي   مــن   تسع 
وتونس  وكــنــدا  والــبــرازيــل  دول،   بريطانيا 
والــســنــغــال وهــولــنــدا وإيــطــالــيــا،   فضا عن 
حلف شمال األطلسي   ومراقبن عسكرين 
ــة تــمــثــل أفــريــقــيــا  ــ ــ مــــن حــــوالــــي   ثـــاثـــن دول
ــا وأمــيــركــا .  وكـــان الفــتــا أن املنطقة  ــ وأوروبـ
الــتــدريــبــيــة تــشــمــل مــنــطــقــة   املــحــبــس  على 
الـــحـــدود الــجــزائــريــة ،  الــقــريــبــة مــن تــنــدوف،  
 معكسر »بوليساريو«،   وهي   التي   تعتبرها 
الــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة »مــنــطــقــة مـــحـــررة «، 
املــتــكــّررة «  على  »هجماتها  تنطلق    ومنها 
الـــجـــيـــش املــــغــــربــــي،   مـــنـــذ    تــطــهــيــر مــنــطــقــة 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فــي   منتصف  الــكــركــرات 
الــثــانــي املـــاضـــي .  الـــرســـالـــة كــانــت واضــحــة 
فهي   أوال ،  الشرقي،   الجزائر  الــجــوار  لدولة 
قت لخبر إلغاء التداريب في   منطقة 

َّ
 قد صف

املحبس،   الشهيرة،   كما سبق لها أن أجرت  
 تــحــت 

ً
ــة ــريــ  وبــ

ً
 جــــويــــة

ً
 مـــــنـــــاوراٍت عـــســـكـــريـــة

عنوان  » الحزم   1202« في   والية تندوف عند 
الحدود مع   املغرب،   واملحتضنة معسكرات 
ــراف   رئـــيـــس أركـــــان  ــ ــإشـ ــ »بــــولــــيــــســــاريــــو «،   بـ

الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة .
وفـــي   ســيــاق الـــقـــراءة املــوجــهــة شـــرقـــا،   فقد 
ــــاالت  ــبـــات مــــع إطـ ــدريـ ــتـ تــــزامــــن انــــطــــاق   الـ
املجيد  الــجــزائــري،   عــبــد  للرئيس  إعــامــيــة 
تــبــون، وإن اســتــمــرت فــي   إطـــار الــتــوتــر،   إال 
ــن درجــــــة الـــهـــجـــومـــيـــة عــلــى  أنـــهـــا رفـــعـــت مــ
املغرب ، ففي   حوار مع األسبوعية الفرنسية ، 
لوبوان ، نشرته األسبوع الذي   ودعناه، قال 
بــدأت مذ  املغرب  »القطيعة مع  إن  الرئيس 
ح  

َّ
فترة طويلة حتى أنها صارت عادية «.  ومل

بالقول  » سنرد  احتمال وجــود هجوم   إلــى 
املــغــرب سيحاول  بــأن  إذا هوجمنا ،   وأشــك 
ذلــك،   بالنظر إلــى   مــوازيــن الــقــوى ، ومــا هي  
 عليه اآلن «. والواضح أن القيادة الجزائرية،  
 وهي   تعيش وضعا داخليا ملتهبا،   قد رأت 
لكي    

ً
املغربي   اإلســبــانــي   فــرصــة فــي   التوتر 

الــهــجــوم.  وكــمــا قــال   تــقــدم مقترحاتها عــن 
لنفسها دعــوة  » لــقــد وجــهــت  املعلقن   أحـــد 
اإلســبــانــي   املغربي،  حفلة   التوتر  لحضور 
ــال «.  وكــــان  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــة الــــحــــدود واالنـ مــــن بــــوابــ
الصمت املغربي   إزاء مواقف الرئيس تبون  
 الفتا ، خصوصا أن الرجل  جعل من زيارته 
زعيم »بوليساريو«، إبراهيم غالي، العائد 
مــن إســبــانــيــا،  والـــذي تسّبب فــي   أزمـــة   غير 
 إلعان 

ً
مسبوقة بن مدريد والرباط،  فرصة

االصــطــفــاف مــع املــواقــف اإلســبــانــيــة. وكــان 
ــا،   لــكــن الــرســائــل   الــصــمــت املــغــربــي   مـــزدوجـ

كانت عديدة من خال املناورات . 
املغربي   بيان  الجيش  زاد من داللــة   ومما 
املــنــاورات أن الحليف اإلسباني    فــي شــأن 
 نفسه لــم   يــتــم اســتــدعــاؤه،   عــلــى الــرغــم من 
وصـــفـــه بـــــ  » الـــحـــلـــيـــف الـــــقـــــوي «. وقـــــد قـــدم 
أيضا  التدريبات  لهذه  تــهــم  قــراء اإلســبــان 

 من زوايا مختلفة .  
ــفـــة  »إل  ــيـ ــــي   صـــحـ ــة فــ ــالــ ــقــ وقـــــــد كـــشـــفـــت مــ
في   إسبانيا  تفكير  من  ا  اسبانيول «  جــزء
إن   أميركا ،  فقد كتبت   املــنــاورات ومــواقــف 
» الــواليــات املــتــحــدة تــريــد مغربا قــويــا  من 
أجل ضمان استقرار املنطقة « .  وفي   الوقت 
ــركـــي،   ــيـ ذاتــــــه، هــاجــمــت هــــذا الـــتـــوجـــه األمـ
 وقـــّدمـــت الـــقـــدرات الــعــســكــريــة اإلســبــانــيــة،  
 فــي   توجه تفضيلي   واضــح  تجاه مــدريــد،  
 عــلــى الــرغــم مــن الــفــرق فــي   نــســبــة اإلنــفــاق  

ــن الــــحــــرب والـــــدمـــــار وانـــهـــيـــار الـــحـــيـــاة،  مــ
وإذالل الناس بكل أشكال القهر والحرمان 
واالســتــهــتــار  حــريــاتــهــم،  عــلــى  والتضييق 
بــأبــســط مــقــومــات حــيــاتــهــم، وقــربــهــم من 
ــــب الـــحـــيـــاة املـــاشـــيـــة إلـــى  ــروج مــــن ركـ ــخــ الــ
األمام، تحتاج متخصصن في علم النفس 
ــي، بــالــتــضــافــر مــــع عـــلـــم نــفــس  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الجماهير أو علم النفس الجماعي، فاألول 

تقّدم نتائُجه مبرراِت لفهم الثاني.
ــا،  ــم االشـــتـــغـــال عــــقــــودا، بـــل وقـــرونـ لــقــد تـ
بآليات أخرى، على بناء شخصيٍة تتوفر 
ــاج حـــّد  ــ ــدمـ ــ ــقـــومـــات االنـ لـــديـــهـــا جــمــيــع مـ
الـــذوبـــان فــي مــجــتــمــٍع مــبــنــي عــلــى أســس 
قيم  منظومة  وتبني  واالمــتــثــال،  التلقي 
ومـــعـــارف، تحيل الــفــرديــة إلـــى واحــــٍد من 
العيوب التي يخجل منها الفرد، ويخفي 
نـــزوعـــه الــفــطــري نــحــوهــا، بـــل ويــهــابــهــا، 
لــيــس فــقــط الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم أو الــســلــطــة 
ــتـــغـــل عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة وحــــدهــــا مــــن اشـ
إنـــتـــاج هـــذه الــشــخــصــيــة االمــتــثــالــيــة، بل 
وسلطة  والــديــنــي،  االجتماعي  السلطان 
الجماعات املتعّددة والوافرة في سورية، 
مــــن جـــمـــاعـــات قـــومـــيـــة إلـــــى ديـــنـــيـــة إلـــى 
طائفية ومذهبية، إلى موروث اجتماعي 
القرون.  مــّر  أعــرافــه بإحكام على  صيغت 
وكــان أن بلغت هــذه الظاهرة أوجها في 
القرن الواحد والعشرين، القرن املفترض 
الناس فيه ضمن دوٍل حديثٍة  أن يعيش 
قــائــمــة عــلــى نــظــم ديــمــقــراطــيــة تــعــّدديــة 
تــحــتــرم الــحــريــات وتــصــونــهــا، وتضمن 
الحقوق اإلنسانية، وتشّجع على الفردية 
ــإذا بــالــحــرب تكشف الــغــطــاء،  والــتــمــيــز، فـ
ــوري، فـــي قسم  ــســ وتــظــهــر أن الــشــعــب الــ

رت املليشيات الشيعية املوالية 
ّ

بعد أن كش
إليران عن أنيابها تجاه حكومة الكاظمي، 
ــا يــعــنــيــه،  ــ ــــن بـــــن مـ ــن ذلــــــك ســـيـــعـــنـــي، مـ ــكـ لـ
مــزيــدا مــن الــتــوغــل الــتــركــي داخـــل األراضـــي 
في  تندلع،  قد  مواجهاٍت  وأيضا  العراقية، 
أي وقــــت، بـــن قــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وهـــو مــا قد 
املوالية  للمليشيات  خصما  اإلقليم  يجعل 
ت عدة هجمات 

ّ
إليران التي سبق لها أن شن

صاروخية على مدينة أربيل.
 إرهــــــاب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي عن 

ّ
ال يـــقـــل

إرهاب »داعش«. وبالتالي، ال بد من تحّرك 
دولي حيال هذا التنظيم، ولعل البيان الذي 
صدر عن السفارة األميركية في بغداد، ودان 
البيشمركة،  عــلــى  »الــكــردســتــانــي«  هــجــوم 
يــدلــل على  بـــاردا وبــاهــتــا، وال  يبقى بيانا 
نية أميركية ملعاقبة هذا التنظيم أو حتى 
على  أو حتى  اتفاق سنجار  لدعم  التحّرك 
التي  الكردية  البيشمركة  قــوات  دعــم  األقــل 
الحربة في  قريبا رأس  أنها ستكون  يبدو 
الـــذي يمثل  مــحــاربــة هـــذا التنظيم املــســلــح 
تهديدا حقيقيا ألمن شمال العراق الذي ما 
زال متماسكا، على الرغم من كل التداعيات 

التي شهدها العراق منذ 2003.
)كاتب عراقي(

 العسكري   بن البلدين،   من الناتج الداخلي  
 الخام )6%  بالنسبة للمغرب،8   % بالنسبة 
الصناعة  فــارق   بخصوص  إلسبانيا،   مع 
العسكرية اإلسبانية (. ولم تغب  » عسكرة « 
ــرد اإلســـبـــانـــي   فـــي   الــتــوتــر املــتــعــلــق بن  ــ  الـ
ــوات الــجــيــش  ــ ــان نـــشـــر قــ ــ الـــبـــلـــديـــن،   فـــقـــد كـ
فـــي   ســبــتــة املــحــتــلــة   صــيــغــة عــســكــريــة فــي  
ــاســــي،   ــلــــومــ ــدبــ  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــــخـــــاف الــ
 وســـطـــوة الـــقـــامـــوس الــعــســكــري   فـــي   كثير 
ــارة الــشــمــالــيــة لــلــمــغــرب،   مـــن بــيــانــات الـــجـ
ــــدود   وقــــوة  ــحـ ــ ــواء فــــي   الـــحـــديـــث عــــن الـ ــ ــ  سـ
إسبانيا أو في   تصريحات وزيرة الدفاع، 
مارغريتا روبليس، التي   تصدرت املشهد 
الــدبــلــومــاســي .  وقــد سعى  رئــيــس الــــوزراء، 
ــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، فــــي   هـــــذا الــــشــــأن،   إلـــى   بــ
إعطاء صبغة عسكرية للخاف في   طابعه 
املــرتــبــط بــالــهــجــرة ،  عــنــدمــا اعــتــبــر دخـــول 
املهاجرين من األراضي   املغربية إلى سبتة 
املــحــتــلــة  » هــجــومــا   مـــن إحــــدى الــحــكــومــات 
بسبب خـــاف فــي   الــســيــاســة الــخــارجــيــة«. 
 والواضح أن   سانشيز  لم   ينتبه إلى    تحّول  
الــوضــع  لــلــمــغــرب،  وهـــو   مــركــزي   بالنسبة 
ــاري   لـــزعـــيـــم االنـــفـــصـــالـــيـــن الـــــذي   ــبــ ــتــ االعــ
 انتقل  من زعيم حركة انفصالية إلى عدو 
ــع حـــد لــوقــف  عـــســـكـــري،   بـــإعـــانـــه   عـــن وضــ
الــنــار، وعــن هجمات على   الجيش  إطـــاق 
املــــغــــربــــي،   بـــعـــد فـــشـــل قـــطـــع   الـــطـــريـــق بــن 

املغرب وأفريقيا عند نقطة   الكركرات.
الـــواضـــح أن مـــنـــاورات »األســــد االفــريــقــي « 
 كـــانـــت مــــوجــــودة مــنــذ مـــا قــبــل الـــتـــوتـــرات 
الحالية، لكن السياق أعطاها معنى لم   يكن 
واردا في   البداية،   وبالرغم من أن املغرب ما 
زال في   مستوى التفاعل الدبلوماسي،   فإن 
جــاريــه الــشــرقــي   والــشــمــالــي،   ال   يــتــوّرعــان ، 
كــمــا ثــبــت أعـــاه فــعــن  الــنــزوع نــحــو شبكة 
ة الــعــســكــريــة فــي   مــعــالــجــة الــوضــع .   الـــقـــراء
وقـــد حـــدث فــي   قــضــيــة جــزيــرة   لــيــلــى ، عند 
الــتــمــاس الــعــســكــري   املــغــربــي  -  اإلســبــانــي 
العام 2002،   أن تدخلت اآللة الدبلوماسية،  
في   الــنــزاع.  أمــا  لحل  األميركية،  فيها   بما 
 الحالة الجزائرية،   فإن املؤسسة العسكرية 
ــت لــهــا أدوات انــفــصــالــيــة لــتــفــادى  ــ ــا زالـ مـ
ــغـــرب :  إلــــى مــتــى؟ هــــذا هو  الــتــمــاس مـــع املـ
الــســؤال بعد حــرمــان دولـــي   لانفصالين 

من منّصة  » املحبس «! 
)كاتب مغربي(

علم النفس الجماعي لدراسة »الجماهير الـسورية«

العراق و»إرهاب العمال الكردستاني«

مدريد ـ الرباط  ـ  الجزائر :  الشكل 
العسكري   للتوتر الدبلوماسي !

تم االشتغال عقودًا 
على بناء شخصيٍة 

تتوفر لديها 
مقومات االندماج 

حّد الذوبان في 
مجتمٍع مبني 

على أسس التلقي 
واالمتثال

باتت المواجهة 
المسلحة ضد عناصر 

»العمال الكردستاني« 
مطلوبة

كان نشر قوات 
الجيش اإلسباني 

في   سبتة المحتلة  
 صيغة عسكرية في  

 التعبير عن الخالف 
الدبلوماسي مع 

المغرب

آراء

عيسى الشعيبي

على العكس من املأثور الديني السائد عن قصة النبي يوسف مع إخوته الغيورين 
الحاسدين، الذين ألقوا الفتى املظلوم في الجّب، ثم أبلغوا أباهم الطاعن في السن أن 
الذئب أكل ابن يعقوب، يأخذ بنيامني نتنياهو، وطبعًا من دون تشبيه، مع إخوته 
املظلوم. ويتجلى  الظالم، ال  األكبر  األخ  )ليبرمان وبينت وساعر( صــورة  األوغــاد 
املشهد الراهن مع أبناء بيته الليكودي العتيق، أي مع أولئك الذين ألقاهم األب النزق 
تباعًا على قارعة الطريق، أهانهم نبذهم واستصغر شأنهم، إلى أن سنحت لهم، 
تسديد  ثّمة  ومــن  املتراكم،  الحساب  فاتورة  بنود  لتسوية  املواتية  الفرصة  أخيرًا، 

 األنفاس.
ّ

ضربة االنتقام بشق
الذكر،  ترامب سيئ  الطاولة على رأس صديق  يقلبون  نتنياهو  إخــوة  كــان  وفيما 
وينالون منه هذه املّرة، كان إخوان خليفته املحتمل، نفتالي بينت، يأتون من الهامش 
خفافًا، من دون استحياء، كاسرين الخط األحمر، ضاربني قواعد اللعبة، متجاوزين 
كل محّرم وطني، في مشهٍد تجلت فيه مظاهر األسرلة، بما فيها من غيبِة وعي، 
ليقيموا  املواطنة،  رتبة  في  الدونّية  عن  ناهيك  املنقوصة،  الهوية  منطق  مع  وتــمــاٍه 
كومونة يمينية فاشية قصيرة العمر، على نحو ما نطق به انضمام القائمة العربية 
املوحدة، ذات الخلفية اإلسالمية املضطربة، وذلك مقابل وعود خلبية، وفتات طعام 

بائت، وقليل من مكاسب جزئية.
ورصيدها  بكامل سمعتها  تقامر  إسالمية،  جماعة  مــن  الهرولة  هــذه  أن  والــحــق 
على مائدة القمار اإلسرائيلية، كان أمرًا صادمًا، ليس فقط لشركائها في الجماعة 
الوطنية والقومية داخل الخط األخضر، هؤالء الذين انخرطوا في هّبة القدس أخيرا 
الداخل والخارج، بمن في ذلك املكّون  الفلسطيني في  بكل قوة، وإنما أيضًا للكل 
اإلسالمي، الذي عّض على جرحه، وآثر التواري عن األنظار أمام هذه الهرولة التي 
أتت في لحظة مشرقة، أبلت فيها حركة املقاومة اإلسالمية أحسن البالء في معركة 
الكامنة  املــقــدس وإســنــاد املسجد األقــصــى. ولعل أشــد الخسائر  الــدفــاع عــن بيت 
 في 

ٌ
في مجرى هذا التهافت، من جماعٍة إسالمية املنهج والخطاب والعقيدة، ماثل

التنازل طوعًا عن الرواية، والنزول عن الجبل قبل نهاية املعركة، طمعًا في الغنيمة، 
أهــداف جامعة بني  الخروج على  ناهيك عن  نفعيٍة عابرة،  بمبّرراٍت  ذلــك  وتسويغ 
املــســاواة وفي  فــي  الحق  املناضلة النــتــزاع  والــقــوى والشخصيات  ــزاب  األحـ سائر 
املواطنة والحقوق املدنية، جنبًا إلى جنب مع الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، 
على نحو ما كانت عليه، دائمًا، نضاالت الضلع الثالث )عرب 48( أو قل رأس الحربة، 

في الهرم الديمغرافي لشعٍب وزعته النكبة، ومن ثم النكسة، في معازل مشتتة.
على أرضيٍة كّونتها مشاعر كراهية شخصية، خاليٍة من أي اعتبارات سياسية، 
اثنتي عشرة  التي تربع عليها  العّدة الالزمة لطرده من اململكة  أعد إخوة نتنياهو 
سنة، وهذا أمر حسن على أي حال، على الرغم من أن هؤالء املترّدين عليه هم أكثر 
أقــل منه دهــاًء ومكرًا وقــدرة على  الحظ،  لكنهم، لحسن  »امللك« نفسه،  تطّرفًا من 
املراوغة، إال أن من سوء الطالع ولعنة األقــدار أن يقع بعض قصار النظر من ذوي 
القماشة اإلسالمية على وجوههم، هكذا، وهم يطاردون خيط دخان، يتراكضون 
ة شديدة، ومعها كل 

ّ
الوطني بخف اإلجماع  خلف منافع صغيرة، ضاربني مبادئ 

جمع عليها تاريخيًا.
ُ
الثوابت واملشتركات امل

لقد حاول منشئ هذه املطالعة، بكل ما لديه من معرفٍة نظريٍة بواقع مجتمع عرب 
48، وبكل ما يتسم به من اعتدال وواقعية، أن يتفهم مرافعات الحركة اإلسالمية 
فعلتها  لتقبل  املعقولة،  املــبــّررات  بعض  لها  يجد  وأن  الخطوة،  هــذه  عــن  الجنوبية 
االنشقاقية على مضض، غير أنه بعد أن قرأ بيانها، واستمع إلى أقوال مؤيديها 
ب بهذه القفزة املتهورة، لم يعثر على ما بسّوغ هذه 

َ
وخصومها من املجتمع املخاط

الصمت  وألزمتهم  املمتدة،  اإلخوانية  الشجرة  فــروع  سائر  أحرجت  التي  السقطة 
املطبق، درءًا ملزيٍد من دوي هذه الفضيحة املجلجلة.

معن البياري

ثّمة تضخم غزير في الكتابات واملؤلفات والنقاشات التي انشغلت ثقافيا وحضاريا، 
األيديولوجية،  الكتابات  فــي  وكــذا  سياسية،  ومنظومات  اجتماعيا،  أيضا  ولنقل 
 
ٌ
الستة في يونيو/ حــزيــران 1967، فيما هي شحيحة األيــام  في ما يتعلق بحرب 

املتعلقة  األسئلة  عن  باإلجابة  تنشغل  والتي  املحضة،  العلمية  واملؤلفات  الكتابات 
تحديدا بالهزيمة العسكرية نفسها، كيف حدثت، ومجريات ما وقع على جبهات 
القتال، املصرية والسورية واألردنية، وملاذا، وما إذا كان في الوسع تفادي الهزيمة. 
ساقه، أو عدم اتساقه، مع 

ّ
وكذلك بشأن القرار السياسي في تلك الغضون، ومدى ات

الحال العسكري نفسه. باختصار، كيف حدثت الهزيمة املعلومة قبل 54 عاما، على 
قة، وعلمية إلى حد بعيد، في هذا الشأن، 

ّ
األرض بالضبط؟ لإلحاطة بصورٍة مدق

صل به بشأن صناعة القرار، في البلدان العربية الثالث التي خاضت الحرب، 
ّ
وما يت

لــقــراءة كتاب »حــرب حــزيــران/ يونيو  وكــذا فــي إسرائيل املنتصرة، ثّمة ضـــرورة 
1967 .. مسارات الحرب وتداعياتها« )املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
مه املركز العربي في الدوحة 

ّ
بيروت، 2020(، والذي يضم أعمال مؤتمر أكاديمي نظ

في مايو/ أيار 2017، واشتمل على 12 بحثا، في خمسة أقسام في 376 صفحة 
)تحرير أحمد قاسم حسني(.

ومـــن أســبــاب حــمــاس ظــاهــر هــنــا لــهــذا الــكــتــاب، الـــذي يستحق احــتــفــاء واجــبــا بــه، 
صل 

ّ
محاولة الباحثني الذين أنجزوا أوراقــه تقديم مشهد األيــام الستة تلك، وما يت

بها قبْيلها وبعْيدها، بتدقيق التفاصيل امليدانية والسياسية، مع ما استدعاه هذا 
اة. وُيغَبط القارئون 

ّ
غني اإلضاءة العامة املتوخ

ُ
الجهد من إحاالٍت إلى شؤون أخرى ت

املتعّجلون )هل نحن أصحاب التعاليق الصحافية منهم؟( للكتاب، على »امللخص 
 به الكتاب، وأوجز أبرز )وليس 

ّ
هل

ُ
التنفيذي« الذي أنجزه أحمد قاسم حسني، واست

هنا  أحمد  الصديق  به  ُيخطرك  ما  وأول  البحوث.  عليها  جــاءت  التي  النقاط  أهــم( 
العربي لحرب 1967، وهــو غياب األرشيف  املــؤّرخ  ثّمة وضعا صعبا يواجهه  أن 
خبرك محاضرة عزمي بشارة 

ُ
العربي لها، وغياب رواياٍت رسميٍة عربية عنها. ثم ت

الــدراســات صــدرت في إسرائيل والغرب في دراسة  للمؤتمر أن مئات  االفتتاحية 
فيها، فضال  معركة  كل  وعن  توثيقها،  وفي  ونتائجها،  أسبابها  وتحليل  الحرب 
عن كتب السير الكثيرة التي كتبها القادة، والفاعلون في وزارتي الخارجية والدفاع، 
وحتى الضباط، فيما لم يجر التطّرق، على نحو علمي، إلى أخطر إخفاق سياسي 
وعسكري عربي في التاريخ العربي الحديث. ويلّح بشارة على أن يونيو/ حزيران 
1967، وليس مايو/ أيار 1948، هو تاريخ نشوء إسرائيل الحقيقي )أو تثبيته على 
ثــم صــارت  الــحــرب مشروعا غير مستقر،  هــذه  األقـــل(، فقد كانت إسرائيل قبل 

بعدها مشروعا مضمونا.
أنــه على الرغم من مــرور أكثر من  وتاليا، في بحثه املعّمق، يوضح مــروان قبالن 
خمسة عقود على »حــزيــران«، إال أن روايـــة سقوط الــجــوالن مــا زالــت محل جدل 
ونقاش وبحث، وما زالت ظروف الحدث حاضرة في نقاشات السوريني وحواراتهم. 
وبقدر ما جاء جهد قبالن في مبحثه املهم مثيرا عندما يتقصى حدث الجوالن ذاك، 
فإن ورقة غازي ربابعة عن سير املعارك على الجبهة األردنية جاءت كذلك وعمر 

عاشور في تتبعه التفصيلي األداء القتالي على الجبهة املصرية.
لــيــس مــن املــوضــوعــيــة )وال املــهــنــيــة؟( أن ُيكتفى هــنــا بــانــتــقــاء مــحــاضــرة بــشــارة 
إليها من   )

ّ
إيجاٍز مخل )املــوجــز، وكــل  للتأشير  وأوراق قبالن وربابعة وعــاشــور، 

 ربما( كهذا، ال يمكن 
ٍّ

بني الدراسات االثنتي عشرة في الكتاب، ودفعا التهام )محق
التهوين من القيمة العلمية في أوراق: عبد الوهاب األفندي، بالل محمد شلش، ياسر 
السمهوري، بالل محمد شلش،  الطاهر، محمد  جزائرلي، محمود محارب، معني 
القرار  على صناعة  أبحاثهم  طافت  وقــد  الحميد صيام.  عبد  أرشــيــد،  أبــو  أسامة 
املقاومة  الحرب في  وأثــر  أوضــاع فلسطينية عامة،  الحرب، وعلى  اإلسرائيلي في 
الفلسطينية، وأبعاد دولية كانت حاضرة في غضون املعارك، وما كانته هذه الحرب 
في الوثائق األميركية ... أما التعّرف جيدا على هذا كله، وغيره، فيحتاج قراءة هذا 
الكتاب، املدعو هنا إلى أن ينتبه إليه الجميع، باحثون ومؤّرخون وإعالميون .. إلخ.

محمد طلبة رضوان

ــــؤّرخ واملــفــكــر واملــثــقــف والــداعــيــة، صــاحــب الــهــم والـــرؤيـــة،  رحـــل هــشــام جــعــّيــط، املـ
الدائبة لإلضافة والتغيير. جعّيط ليس فردا، إنما جيل بأكمله، جاءوا  واملحاوالت 
بعد طه حسني، ومعه، تأثروا به، شربوا منه، روحه القلقة، تمّرده، جرأته النقدية، 
على  الدائم  وتقلبه  أحيانا،  واشتباكه  حينا،  انبهاره  تفاعله،  اآلخــر،  على  انفتاحه 

جمر السؤال.
نشأ جعّيط متدينا بالثقافة والنسب العائلي، أبوه وجّده من أبناء الزيتونة، )األزهر 
وتشّربها  وأتقنها،  العربية،  درس  التونسية.  للديار  مفٍت  أول  وعــّمــه  املــغــاربــي(، 
انطلق. توقف  التاريخ، ومنه  الفلسفة، ثم تخّصص في  لغة وثقافة وانتماء، درس 
جعّيط، مثل جيله كله، أمام اللحظات التأسيسية في تاريخ اإلسالم، وآثارها املمتّدة 
إلى يومنا وغدنا.. الوحي.. النبوة.. تاريخ الرسول.. الفتنة األولــى.. تأسيس املدن.. 
وانحاز للمناهج الحديثة في الحفر والتنقيب والبحث عن »جديد«، عن »إضافة«، 
عن قراءة »علمية«، تتجاوز ما درجنا عليه، ولم نَزل، من قراءاٍت تقديسيٍة للتاريخ، 
تحّوله إلى ماّدة وعظية، وقصص، وحكايات، وأساطير، أو ماّدة صراعية، حجاجية، 
تنتصر للقبيلة.. الفرقة.. املذهب.. األيديولوجيا. ال حقائق تاريخية مسّممة بالواقع، 
بتركيبه وتعقيده وتناقضاته. ذهب هشام إلى فرنسا، وواجه التحّدي نفسه، وجد 
أغلب الكتابات االستشراقية التي اهتمت باإلسالم، وتاريخه باألخص، »مؤدلجة«، 
سجالية، عدائية، أسطورية، على طريقتها، تفتقر، بدورها، إلى العلمية، فاشتبك مع 

القراءتني، وانتقدهما بالقدر نفسه.
قـــدم هــشــام جــعــّيــط كــتــابــا عــن تــاريــخ »الــكــوفــة«، رصـــد فــيــه نــشــأة املــديــنــة العربية 
اإلسالمية، تجاوز مقّررات الفكر التاريخي التقليدي في الكتابة عن تاريخ األمصار، 
وما تشهده من تطوراٍت سياسيٍة وحروب، إلى الكتابة عن املدينة، بوصفها فكرة، 
السكاني،  والتوزيع  البناء،  والعمران،  التخطيط  في  اإلســالم  لفلسفة  إطــارا  قيمة، 
وروابط الوالء والجوار، الجذور والبذور والثمر، الشرق والهلينية، وامتداداتهما في 
ر 

ّ
رت بهما، وكيف تجاوزتهما، وكيف أنتجت نموذجها، وكيف تأث

ّ
الكوفة، كيف تأث

بها من جاء بعدها، بحيث تبدو الكوفة في سياقها التاريخي إسهاما حضاريا، 
وحلقة هامة ومفصلية من حلقات التاريخ.

انتقد جعّيط املعرفة األوروبية باإلسالم في كتابه »أوروبا واإلسالم«، والذي سبق 
»االستشراق« إلدوارد سعيد. وانتقد املعرفة التراثية التقليدية في أكثر من كتاب، 
القرآن  فيها  اعتمد  التي  العمر(،  )مشروع  النبوية  السيرة  عن  ثالثيته  أهمها  لعل 
 من كتب السير واملغازي، 

ً
الكريم مصدرا رئيسا، و»وثيقة تاريخية« أكثر مصداقية

في  والسياسة  الدين  جدلية  فيه  ناقش  والــذي  »الفتنة«،  االستثنائي،  كتابه،  وفــي 
اإلسالم املبكر. وهو في ذلك كله ينطلق من معرفٍة عميقٍة باملصادر التراثية، واطالع 
الديني،  االجتماع  وعلم  لــألديــان،  املــقــارن  التاريخ  فــي  الحديثة  املناهج  على  واســع 

واألنثروبولوجيا، والفلسفة، ... إلخ.
جاء هشام جعّيط إلى الحداثة من بوابات الحضارة العربية اإلسالمية، ولم ير في 
له،  الالتاريخية  الــقــراءة  في  إنما  التحديث،  عائقا عن  املعرفية  ومكوناته  »الــتــراث« 
انشغل بالهوية.. مغاربيته، عروبيته، إسالميته، اعترف بالخصوصية الثقافية، لكنه 
رأى في استخدام مصطلحات الهوية والخصوصية الثقافية لعرقلة الحداثة محض 
نفاٍق وتضليٍل كبير، فال حداثة شرقية أو غربية، أفريقة أو يابانية. الحداثة كونية، 
ابنة الغرب، نعم، ثمرة نهضته، نعم، لكنها منتج كوني، وصل إلى الغرب بالتراكم 
العرب،  أن  جعّيط  يرى  وهنا  للتحديث.  املتواصلة  والجهود  الحضاري،  والتفاعل 
وفق حقائق التاريخ، ساهموا، فعليا، في بناء الحداثة، وأنها انطلقت، باألساس، من 
األندلس، مع الثورة العلمية. تختلف الثقافات، وتتنوع، هذا واقع ومطلوب، ولكن من 

دون أن ينال ذلك من قدرة أصحابها على اللحاق بركب الحضارة والتقّدم. 

ممدوح حمادة

احــتــار غشيم فــي أمـــره، فــســأل ذات يــوم حكيما: مــا الــفــرق، يــا حكيم، بــني الرئيس 
االنتخابات،  يأتي عبر  يا غشيم،  الرئيس،  أجــاب:  ثم  قليال،  الحكيم  والزعيم؟ ففكر 
ويــذهــب عــبــر انــتــخــابــات تــالــيــة. والــزعــيــم؟ ســألــه الــغــشــيــم، فــقــال: الــزعــيــم يــأتــي عبر 

االنتخابات، ويذهب لزقة افرنجية أو ... 
وصمت الحكيم، فسأله الغشيم: أو ماذا؟ فقال الغشيم: الزعيم يأتي باالنتخابات، وال 
يذهب إال باالنقالبات، ولكن االنقالبات شأنها شأن الفيروسات، تكلل بالنجاح عدة 
مرات ضد زعماء يصدقون الشعب الذي يهتف بحياتهم، ثم تكتسب أجيال الزعماء 
 ضدها، وخبرة في وأدها قبل أن تحصل، أجيال من الزعماء 

ً
 قطيعية

ً
الالحقة مناعة

ال تصّدق تلك الشعوب املنافقة التي تخرج باملاليني هاتفة إلى الساحات. ولذلك، نادرا 
املنقلب يهرول، هو وجنوده،  انقالبا عسكريا، وإن حدث فإن  ما نشهد في زمننا 
مسرعني إلى صندوق االنتخابات الذي سيكون إثباته ودليله الحقيقي على أنه جاء 
بإرادة الشعب، وطريقه إلى الكرسي. وفي أحيان كثيرة، يبقى الزعيم الثائر فترة بدون 
أي منصب رسمي، وينتظر الصندوق الذي يمنحه الشرعية. وهناك امليكروثورات، 
وهو اسم آخر لالنقالبات، حيث تقوم بها عصبة من العسكريني فجرا، ثم يستيقظ 
آذانه بالبالغات رقم واحد، املرفقة باملارشات  صباحا ليجدها قد حدثت، وتشنف 
»خبطة قدمكن« على سبيل املثال،  العسكرية املثيرة للحماسة، أو بأغان حماسية كـ
وأحـــاديـــث عــن الــعــمــال والــفــالحــني وصــغــار الــكــســبــة. والــفــرق الــوحــيــد بــني االنــقــالب 
 
ً
فعادة امليكروثورة  أمــا  قائد عسكري،  رأســه  على  يكون  االنقالب  أن  وامليكروثورة 
ما يكون وراءها حزٌب أو حركة أو أي جماعة تحمل صفة التنظيم بني قادته عسكر 
كثيرون، يصلون إلى الكرسي، فيشكلون مجلسا جماعيا، ثم تبدأ لعبة الكراسي، 
الطرق تكاد تخرج من املوضة في زمننا  حتى يبقى واحــد منهم فقط. ولكن هــذه 
الحاضر، فاالنتخابات، يا ولدي، أقوى مفعوال بكثير من الدبابات وامليكروثورات، ألن 
لذلك الصندوق الخشبي قوة على اإلقناع تفوق بكثير قوة الدبابة، تلك الكتلة املعدنية 
الــفــيــل، والــتــي يبعث صــريــر سالسلها الــرعــب في  الـــذي يشبه خــرطــوم  ذات املــدفــع 
النفوس. وأذكر هنا قصة درسناها في أحد الصفوف املدرسية، تفيد بما معناه بأن 
رهانا قد حدث بني الشمس والريح، حيث قالت الريح إنها تستطيع أن تجبر أعرابيا 
كان يسير في الصحراء على خلع عباءته، بينما قالت الشمس إنها هي من يستطيع 
الــريــح، لكي تثبت مــا قالته، فهبت على األعــرابــي بشكل عاصف  فعل ذلــك. وبـــدأت 
وجنوني، فتمّسك األعرابي بأطراف عباءته، فزادت الريح قوتها جنونا، فلم تفلح في 
جعله يتراجع، وأثارت عليه الرمال، وأعمت عينيه، ولكنه ازداد تشبثا بعباءته، وكادت 
الريح أن تضع فوقه الكثبان وتدفنه حيا، قبل أن تعلن عجزها عن قدرتها على خلع 
عباءة األعرابي. وهنا جاءت الشمس لتثبت أقوالها، فرفعت حرارتها، بعد أن تمالك 
األعرابي أعصابه، وتنفس صعداءه. ورويد رويدا، بدأت عالمات االستسالم تظهر 

على مالمحه، إلى أن وجد نفسه يخلع العباءة ويضعها على كتفه. 
الدبابة.  هي  الريح  بينما  الشمس،  إقناع  قــوة  هــذا  مثالنا  في  االنتخابي  وللصندوق 
والحديث هنا ينحصر في قوة اإلقناع، وللصندوق ميزات كثيرة أخرى، فهو الجنرال 
الجيش بعد  ذلــك  األعلى في  الرتبة  له  إن  القول  الزعيم. ويمكن  الخشبي في جيش 
الزعيم. وإضافة إلى ذلك، هو ال يملك القدرة على القيام باالنقالبات، وال يشكل أي 
الــرواتــب،  يأكل وال يشرب وال يقبض  نفقات، فهو ال  يكلفه  الزعيم، وال  خطر على 
ويمضي حياته بني االنتخابات نائما في املستودعات. ولذلك هو سيبقى إلى أجل 
غير مسمى، بالطريقة املفضلة لصناعة الزعماء. وملاذا كل هذه الدبابات والطائرات 
فأجابه  الغشيم:  الكرسي؟ ســأل  إلــى  للصعود  لها حاجة  تعد  لم  إن  يا حكيم،  إذًا، 

الحكيم: هذه الدبابات، يا ولدي، لعدم النزول عن الكرسي.

إخوة نتنياهو وإخوان بينت حرب 1967... هذا الكتاب
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آراء

محمد أبو رمان

 الــتــجــربــتــن الــتــونــســيــة 
ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

تـــبـــدوان ناجحتن،  واملــغــربــيــة اإلســامــيــتــن 
املشرق  السياسي في   بحالة اإلســام 

ً
مقارنة

التبسيط،  األمــر ال يبدو بهذا   
ّ
أن إاّل  العربي، 

بدا  كما  والــتــطــورات،  الحيثيات  فــي مناقشة 
ــــى مـــن مــؤتــمــر »اإلســــام  خـــال الــجــلــســة األولـ
ــن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  الــســيــاســي بــعــد عــقــد مـ
في  واملجتمع  السياسة  معهد  ينظمه  الـــذي 
عــــّمــــان، بـــمـــشـــاركـــة مــــع مـــؤســـســـة فـــريـــدريـــش 
األملــانــيــة، وبحضور نخبة مميزة من  أيــبــرت 
الباحثن والدارسن العرب في حقل اإلسام 

السياسي.
شهدت الجلسة األولى من املؤتمر، يوم األحد 
املـــاضـــي، الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان »اإلســامــيــون 
ــارب؛  ــثـــاث تـــجـ وأزمـــــــة الـــســـلـــطـــة« مــنــاقــشــة لـ
)قــبــل تدخل  التونسية واملــغــربــيــة واملــصــريــة 
 ،)2013 حــــزيــــران  ــيـــو/  يـــونـ  30 فــــي  الـــجـــيـــش 
لـــلـــحـــاالت  مـــرجـــعـــيـــة  أوراق  فـــيـــهـــا  وقـــــّدمـــــت 
املــــدروســــة وخــلــفــيــة لــلــمــؤتــمــر بــأكــمــلــه. وبـــدا 
واضـــحـــا فـــي ورقـــتـــي الـــبـــاحـــثـــن، الــتــونــســي، 
ــــاح الــــديــــن الــــجــــورشــــي، واملــــغــــربــــي، عــبــد  صـ
 املــشــهــد لــيــس ورديــــا 

ّ
ــلـــوز، أن الــحــكــيــم أبــــو الـ

تماما، في كا الحالتن. 
أّمـــــا ورقـــــة الـــبـــاحـــث املــــصــــري، أحـــمـــد زغــلــول 
فكشفت حجم  املصرية  التجربة  عن  شاطة، 
التي  الكبيرة  الداخلية  واألزمــات  االختاالت 
تـــعـــانـــي مــنــهــا جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان فــــي مــصــر، 
ــار يــذهــب  ــيــ ــة بــــن تــ ــيـ ــالـ واالنــــقــــســــامــــات الـــحـ
ــي الــخــطــاب الــــثــــوري، وفــــي أحــيــان 

ّ
نــحــو تــبــن

مهنا الحبيل

تـــعـــود قــضــيــة الـــجـــدل فـــي مــرجــعــيــة الــُســنــة 
الــنــبــويــة إلـــى دوراٍت مــتــعــّددة مــن األزمــنــة، 
ــرة وحـــــســـــب، بـــــل وحـــتـــى  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ لـــيـــســـت املـ
املتقّدمة، إذ أن االنقسام العميق القديم بن 
الكبيرتن،  الطائفتن  خصوصا  املسلمن، 
اعــتــمــد أيــضــا عــلــى صــحــة هــــذه املــرجــعــيــة، 
 ومــنــهــجــه، كــمــا هــو مــع طــوائــف أخـــرى، 

ٌ
كـــل

الخاف قرونا واسعة، بن  امتد هــذا  ولقد 
ــة والــشــيــعــة، بــاعــتــبــار أن مـــرويـــات آل 

ّ
الــُســن

نفي  وباعتبار  غيرهم،  على  مقّدمة  البيت 
ــٍم لـــيـــس قــلــيــا مــــن كــبــار  ــسـ الـــعـــدالـــة عــــن جـ
 عـــن اعـــتـــبـــار مــقــوالتــهــم 

ً
الـــصـــحـــابـــة، فـــضـــا

اإلمــام  السياسي الستبعاد  الــصــراع  ضمن 
علي. غير أن املنهج املختلف هنا في صراع 
التحقيق واإلســنــاد  آلـــة  أن  الــقــديــم  املــوقــف 
ــلـــة، وإن  ــالـــجـــمـ لــــــدى الـــشـــيـــعـــة اإلمــــامــــيــــة بـ
أنها  غير  البيت،  آل  إلــى  األسانيد  اعتمدت 
شّدد في فرز الرواة 

ُ
 عن التحقيق امل

ٌ
منفصلة

العرفاني  التسليم  فيعتمد  وتمحيصهم، 
الذي يرد على أئمة آل البيت املمثلن لأئمة 

االثني عشر. 
وهم األئمة املشهودون املوثقون املعظمون 

سمير الزبن

فـــي قــضــايــا االســتــعــمــار والـــتـــحـــّرر الــوطــنــي، 
وجــاد،  ضحية  وُمستعَمر،  ُمستعِمر  هناك 
ــلــــيــــه، ظــــالــــم ومــــظــــلــــوم.  ــتــــدى عــ ـــعــ مــــعــــتــــٍد ومـ
متساويتن  قــوتــن  ليستا  هما  وبــالــتــأكــيــد، 
عــلــى طــرفــي جــبــهــة حــــرب، تــخــوضــان حــربــا 
ــــاس  ــــزوم. تـــحـــديـــد األسـ ــهـ ــ فــيــهــا مــنــتــصــر ومـ
املتصارعة  األطــراف  للصراع، وموقع  املكون 
فــــيــــه، هـــــو الــــــــذي يــــحــــدد طـــبـــيـــعـــة الـــخـــطـــاب 
الــســيــاســي الــــذي يــحــتــاج إلــيــه الـــطـــرف الـــذي 
يخوض الصراع، وتحديًدا عندما يكون هذا 
الكام  الــطــرف هــو الضحية. وحتى ال يبقى 
الصراع  تحديد  يمكن  والنظري،  املــجــّرد  في 
على األرض الفلسطينية بوصفه صراًعا بن 
اســتــعــمــار اســتــيــطــانــي اقــتــاعــي )وإجـــائـــي( 
ــبـــر مــنــه فـــي حــرب  ــّرد الـــجـــزء األكـ ــ ــ

ُ
وشـــعـــب ش

1948 الــتــي احــتــل خــالــهــا الــجــزء األســاســي 
مـــن الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــي، وبــنــى عــلــيــه دولـــة 
إســرائــيــل. ولــم يكتِف املعتدي بــذلــك، بــل عاد 
واحتل ما تبقى من فلسطن، فخضع الجزء 
اآلخــر لاحتال في حــرب 1967، إضافة إلى 
أجزاء من أراٍض عربية أخرى. في هذا الصراع 
املمتد منذ أكــثــر مــن قـــرن، ليس مــن الصعب 
تحديد الضحية والجاد. وألن الفلسطينين 
يــشــغــلــون مــوقــع الــضــحــيــة فـــي هـــذا الــصــراع 
بــامــتــيــاز، وبــالــتــالــي خطابهم خــطــاب تــحــّرر 
وطني، وهو ما يتطلب التعامل مع الصراع 
عـــلـــى هـــــذا األســـــــــاس، بــمــعــنــى أن الــجــريــمــة 
 عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 

ٌ
ــة ــ ــعـ ــ ــة واقـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ

الــذي يتمّسك  الشيوخ  العنيف، وتيار  العمل 
بــالــطــريــقــة اإلصــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة، ويخشى 

االنجرار إلى أفكار سيد قطب مّرة أخرى.
الحكم ال  إلــى   دخــول اإلسامين 

ّ
أن الطريف 

يــقــل تــحــّديــا لــأيــديــولــوجــيــا اإلســـامـــيـــة عن 
عقودا  معها  تكّيفوا  الــتــي  املــعــارضــة  مرحلة 
طـــويـــلـــة، لـــيـــجـــدوا أنــفــســهــم فـــجـــأة فـــي خضم 
ــرار والـــتـــعـــامـــل مع  ــقــ مـــســـؤولـــيـــات الــحــكــم والــ
أزماٍت متوارثٍة متراكمٍة من تركة السياسات 
في  وليقعوا  السابقة،  العقود  خــال  العربية 
فـــخ اخــتــبــار الـــطـــروحـــات والــــوعــــود الــســابــقــة 
ــــان يــطــلــقــهــا اإلســــامــــيــــون بــســهــولــة،  ــتـــي كـ الـ
ــم عـــلـــى مـــقـــاعـــد املـــعـــارضـــة واالحـــتـــجـــاج.  ــ وهـ
ــفـــات إلــــى مــلــحــوظــات  ــتـ ومــــن الــــضــــروري االلـ
مــهــمــة قــّدمــهــا خــلــيــل الــعــنــانــي فـــي منهجية 
قـــراءة »ســلــوك اإلســامــيــن« فــي الحكم، وفي 
مقدمتها التساؤل الجوهري: فيما إذا كانوا 
شركاء  فقط  هم 

ّ
أن أم  الحكم  استلموا  بالفعل 

وبــمــســؤولــيــات وشـــــروط مـــحـــدودة وصــعــبــة 
للعمل وتحقيق ما أرادوا؟

فــي كــل الــحــاالت، وكما أشــار العناني نفسه، 
من الخطأ أن ُيختزل البحث العلمي في تقييم 
اإلسامين أو محاكمتهم، بل املطلوب دراسة 
التجارب بعمق أكبر، والغوص أكثر في تلك 
الــتــجــارب، وهــو األمــر الــذي أشـــارت إليه هبة 
رؤوف عزت، عندما طرحت أسئلة دقيقة عن 
عملية اتــخــاذ الــقــرار فــي جماعة اإلخـــوان في 
مــصــر خـــال مــرحــلــة الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 
مرسي، إذ وصفت ذلك بـ »الصندوق األسود«، 
الداخلية  الــتــحــوالت  عــن  البحث  أي ضـــرورة 
البنيوية وآلــيــات الــقــرار خـــال تــلــك املــرحــلــة، 

الغائب  باستثناء تعريف  السنة،  أهل  عند 
املنتظر. لكن هذا التسليم لأسانيد يجمع 
بــن الــجــهــل بــحــال الـــــرواة واعــتــمــاد الــبــاغ 
ــنـــص الـــقـــرآنـــي،  ــقــــارب الـ ــأنــــه يــ الـــغـــيـــبـــي، وكــ
ــّبــت عبر 

ُ
ــقــل وث

ُ
ـــق ون

ّ
وهــو التنزيل الـــذي ُوث

قرون، وجماعات متواترة منذ جمعه األول 
وحصر مصحفه.

وما أقصده هنا أن هذا التسليم هو أيضا 
يعتمد الــصــراع الــســيــاســي املــقــابــل املــوالــي 
آلل الــبــيــت، ثـــم ُيـــقـــّدم الــتــزكــيــة اإللــهــيــة في 
ــــار مــجــهــول، لـــم ُيــحــقــق فــيــه الـــنـــص ولــم  إطـ
ُيــجــّرح ويــعــّدل فيه الــــرواة. وهـــذا مــا يحتج 
ة في منهجية الرواية، ويفتح باب 

ّ
الُسن به 

املقولة،  لهذه  استنادًا  للخرافة،  االحتشاد 
للمرويات،  تثبت  لم  التي  اإللهية  والتزكية 
فقط ألنها من تسلسل آل البيت ومواليهم، 
من دون عرض هذه السلسلة ملنهجية النقد 

التحقيقي. 
ــر، فـــحـــتـــى مــصــطــلــح أهـــل  ــ ــ ومـــــن جــــانــــب آخـ
ة النبوية 

ّ
الُسنة باعتبارهم يعتمدون الُسن

ـــقـــة عــبــر الــجــرح 
ّ
ــقــة األســـانـــيـــد، واملـــدق

ّ
املــحــق

والتعديل، وحصرهم في مذاهب محدودة، 
هو غير صحيح، فحتى املعتزلة واإلباضية 
ي 

ّ
الُسن الــروايــات  وغيرهم يعتمدون منهج 

بــمــجــّرد وقــوعــهــم تــحــت االحـــتـــال وخــســارة 
الــجــزء األكــبــر مــن وطــنــهــم الــتــاريــخــي. وهــذا 
الــنــضــال  فــي  الــحــق  الفلسطينين  يــمــنــح  مــا 
املشروعة  على حقوقهم  الــحــصــول  أجــل  مــن 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، مــتــحــّرريــن 
الفلسطينية  القضية  ألن  اإلسرائيلين.  مــن 
ليست قضية تحّرر وطني عادية، بتركيبها 
االستثنائية،  الطبيعة  ذي  وعــدوهــا  املعقد، 
وكونها آخر قضية تحرر وطني، بعد إنجاز 
دول العالم استقالها الوطني، في وقٍت تنكر 
الــحــقــوق،  أقـــل  الفلسطينين  عــلــى  إســرائــيــل 
مــــع االحـــتـــفـــاظ بــتــحــّكــمــهــا كــمــحــتــل بــحــيــاة 
نظرًيا  انسحابها  بعد  حتى  الفلسطينين، 
من أرضهم، كما جرى ويجري مع قطاع غزة 

بعد أكثر من 16 عاًما على االنسحاب منه.
ــراع هــــذه فـــي لــحــظــات  تــغــيــب بــديــهــيــات الـــصـ
الحماس التي تسعى إلى تصوير الواقع على 
غير حقيقته، ومنح النفس موقعا وقوة غير 
سقط 

ُ
موجودين في الواقع، إنما هي رغباٌت ت

القضية.  على واقــع متعب ومحطم، ال تخدم 
ــأتـــي الــخــطــاب  ــذه الـــلـــحـــظـــات، يـ ــ ــــي مـــثـــل هـ وفـ
ليسوق  عالًيا،  الشعبوي، ويرفع من وتيرته 
لعدوهم  أنهم مساوون  الضحايا  وهًما عند 
بالعدو،  األذى  الــردع وإيقاع  القدرة على  في 
كما كــان شعار »تـــوازن الــرعــب« القديم الــذي 
أطـــلـــقـــه خـــالـــد مــشــعــل عـــنـــدمـــا شـــغـــل مــنــصــب 
أو  حــمــاس،  لحركة  السياسي  املكتب  رئــيــس 
االحتفال بالنصر بالجلوس على كنبة فوق 
ــــذي أحـــدثـــه الــقــصــف اإلســرائــيــلــي  الـــخـــراب الـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، كـــمـــا فـــعـــل يــحــيــى  أخــــيــــرا عـ

ــا تــمــنــح لـــلـــدارســـن والــبــاحــثــن صـــورة  ــهـ ـ
ّ
ألن

 فــي قـــراءة مــا حــدث مع 
ً
أكــثــر عمقا وتفصيا

اإلسامين، أو ملاذا حدث ذلك!
ثّمة ماحظات رئيسية على هامش الجلسة 
ــــروري اإلشــــــــارة إلـــيـــهـــا؛ فــي  ــــضـ املـــهـــمـــة مــــن الـ
مقدمتها مـــآالت الــخــطــاب اإلســامــي فــي ظل 
االنخراط في الديمقراطية وفي تجربة الحكم، 
ــى اإلســـامـــيـــون عـــن الــشــعــارات 

ّ
عــنــدمــا يــتــخــل

ــقـــوالت الــجــاهــزة الــتــي كــانــوا يــقــّدمــونــهــا  واملـ
فــي املــرحــلــة الــســابــقــة، كــمــا حـــدث فــي تونس 
واملغرب، بينما هم اليوم في الحكم يضطّرون 
إلى القبول بتنازالت وسياسات كانوا يقفون 
على  البارز  املثال   

ّ
ولعل بقوة سابقا،  ضدها 

املغرب، أحد  بقبول رئيس وزراء  ذلك يتمثل 
القيادات اإلسامية البارزة ليس فقط مغربيا 
بالتطبيع  العثماني،  الدين  سعد  عربيا،  بل 
الــذي لم  مع الكيان اإلسرائيلي، وهو املوقف 

يكن يتخّيله اإلساميون قبل عقد.
الباحثن  دفعتني هذه التحوالت إلى ســؤال 
ــتـــحـــوالت ســلــبــيــة أم  فــيــمــا إذا كـــانـــت هــــذه الـ
أصــبــحــوا  اإلســامــيــن   

ّ
أن بمعنى  إيــجــابــيــة؛ 

بفكر  ويتمتعون  مثالية،  وأقــل  واقعية  أكثر 
 عــلــى 

ً
ــعــــا ــاتــــي، يــجــعــلــهــم قـــــادريـــــن فــ ــمــ بــــراغــ

االنــتــقــال مــن مــســاحــة الــخــطــاب إلـــى مساحة 
ــيـــاســـي الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــا يــدفــعــهــم  ــفـــعـــل الـــسـ الـ
ــدث فــــي تــــونــــس واملـــــغـــــرب وتـــحـــذو  ــ ــا حــ ــمــ )كــ
ــركــــات أخـــــــرى( إلـــــى الـــفـــصـــل بــن  ــم حــ حــــذوهــ
أحزاب  إلى  ويتحّولون  والسياسي،  الدعوي 
األخــرى،  العالم  تجارب  غــرار  على  سياسية، 
أحزاب  إلى  الدينية  الحركات  عندما تحولت 
مسيحية ديمقراطية، ما يتطابق مع توقعات 

باغ  كضلعي  األصــلــن  واعتماد  باملجمل، 
 قطعا. 

ُ
ّدم القرآن

ُ
للرسالة، وإن ق

ومــــع ذلــــك يــتــم فـــرزهـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
السنية من  املـــدارس  الــخــاف بينهم وبقية 
لها  يتسلل  والــتــي  ذاتــهــا،  املنهجية  داخـــل 
البعد السياسي أيضا. غير أن هناك خافا 
ــنـــوان بـــن مــســاريــن  جـــوهـــريـــا فـــي هــــذا الـــعـ
كــبــيــريــن، ال ُيــمــكــن أن ُيــجــمــع بــيــنــهــمــا في 
إطار واحد في الزمن املعاصر، وهو الفارق 
املــركــزي بــن التشكيك فــي صــحــة أحــاديــث 
ة مرجع فهم 

ّ
والرفض األصلي العتماد الُسن

للرسالة اإلسامية. 
وال بد هنا من التذكير بأنه ثبت بالفعل بأن 
النبوية قد ُدست فيها،  ة 

ّ
الُسن مروياٍت في 

بـــنـــاًء عــلــى الــتــوظــيــف الــســيــاســي الــحــاشــد 
الله  النبي صلى  يقلها  لم  أحاديث  وغيره، 

عليه وسلم، ولم تثبت عنه.
ــول إن أئـــمـــة الـــحـــديـــث قـــد نــقــشــوا كل  ــقــ والــ
ــــوع، ولـــــم يـــتـــســـّرب شـــــيء ال  ــــوضـ ــديــــٍث مـ حــ
الـــرواة  بــه، إذ أن فــي خــاف  يمكن التسليم 
أنفسهم من  الجرح والتعديل  ة وأئمة 

ّ
الُسن

اعتباره حديثا  )أي  الحديث  بوضع  يجزم 
موضوعا(، في حن يراه اآلخر حديثا حسنا 
أو صحيحا، فمن الطبيعي أن تتسلل بعض 

الـــســـنـــوار رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حماس في قطاع غزة.

ال أرغـــب فــي أن أكـــون ضــد املـــزاج الــعــام الــذي 
ــا يــمــنــحــه األمـــــــل، لــكــن  ــن إنــــجــــاٍز مــ يــبــحــث عــ
الــخــطــاب الــشــعــبــوي ال يمنح األمـــل بــقــدر ما 
ُيـــســـّوق الـــوهـــم. خـــطـــاب االنـــتـــصـــار شــعــبــوي 
بامتياز، وال أعتقد أن هذا النوع من الخطاب 
يناسب صراع الضحية مع جاٍد يرتدي ثوب 

الحمل، كما هو حال الصراع مع إسرائيل.
اختال ميزان القوى الفادح ملصلحة إسرائيل 
يجب أال يثني الفلسطينين في صراعهم مع 
الحاسم في  الـــدور  إســرائــيــل. وليس للساح 
بحقوق  تتعلق  والــتــي  املــمــتــّدة،  الــصــراعــات 
الــبــشــر ومـــحـــاولـــة ســحــقــهــا بــالــقــوة الــعــاريــة 
لــلــســاح، فــهــنــاك حـــــدوٌد الســـتـــخـــدام الــســاح 
ــراٍع  ــ ــــي صـ إلنــــجــــاز األهــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة، وفـ
مـــرّكـــٍب ومــعــقــد مــثــل الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي ـ 
اإلســرائــيــلــي، مــن املمكن تحويل الــســاح إلى 
عــبء على صــاحــبــه، أو تحييده فــي الــصــراع 
إلى حد كبير، ومنع إسرائيل من استخدامه 
بــالــطــريــقــة الــتــدمــيــريــة الـــتـــي شــهــدنــاهــا في 
الحروب على قطاع غزة. ولنا في االنتفاضة 
األولـــى دروٌس وعبر فــي هــذا الــســيــاق. طبًعا 
السابقة،  التجربة  استنساخ  املطلوب  ليس 
تـــتـــكـــّرر،  مـــنـــهـــا وال  يـــســـتـــفـــاد  ــتــــجــــارب  الــ ألن 
والتكرار يحولها إلى سخرية. وهذا ال يعني 
عـــدم اســتــخــدام الــكــفــاح املــســلــح فــي مــواجــهــة 
االحــتــال، لكن مــن املــهــم كيف ومــتــى؟ ومتى 
يــكــون أســلــوًبــا مــفــيــًدا، ولــيــس أســلــوًبــا يلحق 
الـــضـــرر بــقــضــيــتــي. وبــالــتــالــي، عــلــى وســائــل 

أطروحة  أو  بــراون،  ناثان  األميركي،  الباحث 
عــالــم االجــتــمــاع، آصــف بــيــات، فــي كتابه »ما 
بعد اإلســامــويــة«، الــذي دافــع فيه عن تخلي 
التقليدية،  أيديولوجيتهم  عــن  اإلســامــيــن 
ــزاب ســيــاســيــة، كـــاألحـــزاب  ــ والــتــحــول إلـــى أحـ

البرامجية األخرى؟
 
ّ
ثّمن التساؤل الباحث هشام جعفر، وأّكــد أن

هذا الطريق يقود إلى تطّور تلقائي للحركات 
ــع بــاملــســار  ــدفـ ــا نـ ــنــ ــ

ّ
ــا يــعــنــي أن ــيــــة، مــ اإلســــامــ

الــديــمــقــراطــي إلـــى األمــــام فــي الــــدول العربية، 
ونــتــخــلــص مـــن الــشــكــوك والـــهـــواجـــس تــجــاه 
اإلسامين، ويبني اآلليات املطلوبة لتجنب 
الوقوع فيما حدث في تجارب عربية. .. ليس 
يؤّكد  كما  تأكيد،  بكل  السهولة،  بهذه  األمــر 

النصوص، فما الذي يحكمها إذن؟ تحكمها 
الداللة وقطعية  قاعدة مهمة، وهي قطعية 
الثبوت، وفهم كليات الشريعة ومقاصدها 
إمكانية  مــع  أنــنــا هنا نتعامل  أي  الــكــبــرى، 
باحتمالية  للنبي  وإســـنـــاده  نـــصٍّ  تــزيــيــف 
واردة، لكن هذه االحتمالية ال تسّوغ رفض 
ة، وعموم أصلها التشريعي. 

ّ
 مرجعية الُسن

ــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــضـــحـــيـــة أن  ــتــ ــال الــ ــنــــضــ الــ
تــتــنــاســب مـــع خــطــابــهــا الــســيــاســي بوصفها 

ضحية.
من هنا، يجب إعادة النظر في تموقع أطراف 
الـــصـــراع فـــي الــخــريــطــة الــصــراعــيــة، بمعنى، 
ــــورة الـــتـــي تــعــطــيــهــا  ــــصـ لــيــســت صــحــيــحــة الـ
 
ّ
»حــــمــــاس« لـــلـــصـــراع، أنـــهـــا بـــن طـــرفـــن، وأن
الحركة ندٌّ إلسرائيل قادر على إيقاع الهزيمة 
بها. يناسب هذا الخطاب إسرائيل، بتصوير 
بــل أكثر من  الــصــراع بــن طرفن متساوين، 
ذلــــك، تــصــويــر ذاتــهــا الــطــرف املــعــتــدى عليه، 
والذي يدافع عن نفسه. في الوقت الذي تشكل 
ة عــمــلــيــة قــتــل وتــدمــيــر 

ّ
اتـــهـــا عــلــى غــــز اعـــتـــداء

كــل مــن صــاح الــجــورشــي وعــبــد الحكيم أبو 
العقود  خـــال  تشكلوا  فــاإلســامــيــون  الــلــوز، 
املــاضــيــة عبر هــويــٍة معينة، وتــكــونــت لديهم 
ما  الخطاب،  بذلك  مرتبطة  اجتماعية  قاعدة 
يــؤّدي إلى فقدانهم هويتهم الفكرية نفسها، 
بخاصة عندما نتحّدث عن الجانب األخاقي 
ــزءًا بــنــيــويــا مــــن خــطــاب  ــ ــان جــ ــ ــا كـ ــاملـ ــذي طـ ــ الــ
اإلسامين، ويميزهم عن اآلخــريــن، وهــو ما 
يضع التجربتن، التونسية واملغربية، اليوم 
على محّك حقيقي ومنعرج خطير، قد يؤدي 
إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة فـــي أوســــــاط الــحــركــات 
ــقــــاعــــدة االجــتــمــاعــيــة  ــن الــ  عــ

ً
نـــفـــســـهـــا، فـــضـــا

الداعمة لهما.
جلسة غنية بالنقاشات املعمقة والتساؤالت 
ــام اخــتــبــار  ــ الــحــقــيــقــيــة، وتـــضـــع الــبــاحــثــن أمـ
آخـــر لــلــخــيــال الــســيــاســي لــإلســامــيــن )وهـــو 
رؤوف(،  لهبة  مــهــم  كــتــاب  عــنــوان  باملناسبة 
ـــــه تـــآكـــل خــــال حــقــبــة الــربــيــع 

ّ
الـــــذي يـــبـــدو أن

ل 
ّ
يتمث آخــر  مــا يوجد ســـؤااًل جدليا  العربي، 

في مدى قــدرة خطاب اإلسامين وسلوكهم 
ــــذي تــشــّكــل مـــع املــرحــلــة الــســابــقــة مـــن قمع  )الـ
واعــتــقــال وتــهــديــد ومـــعـــارضـــة( عــلــى تــجــاوز 
تــلــك املــرحــلــة والــــخــــروج بـــتـــصـــّورات جــديــدة 
قــادرة على بناء بديل يتناسب مع ما حدث 
فـــي الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي؟ هــــذا الــــســــؤال املــفــتــوح 
نترك جــزءًا من اإلجابة عنه للجلسة القادمة 
مـــن املــؤتــمــر، بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة، عـــن حــالــة 
اإلسامين في املعارضة بعد عقد من الربيع 
العربي، هل هي أقل إشكالية وتأزما من حالة 

أشقائهم في السلطة؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

هناك فرق كبير بن اعتماد األمة للصحاح 
كأدق ما تم تحقيقه وإسناده، وربط الُسنة 
بكليات القرآن املجمع على أنها من أصول 
االجــتــهــاد، وبـــن مــراجــعــة أحـــاديـــث األحـــاد 
ورّده أيا كان رواته، بما فيه قاعدة اضطراب 
املــــذاهــــب  ــدل  ــ ــــدى جــ لــ املـــــــن، والــــتــــي وردت 
قّدم  مالك  اإلمــام  أن  القديمة، حتى  الفقهية 
عــمــل أهــــل املـــديـــنـــة عــلــيــهــا، لـــكـــون صــنــاعــة 
االستدالل لديه أقوى حّجة، وقس على ذلك 
ــردود وأصــــول املــذاهــب التي  تــاريــخــا مــن الــ
توازن في فهم النص بالعقل واالستصحاب 
أو  البخاري  اإلمــام  وأن  املرسلة.  واملصالح 
ــاد، جــرحــا  ــنـ مــســلــم مـــن أوثــــق مـــن دقـــق اإلسـ
بن 

ُ
ت دقيقة   

ً
كانت صناعة والتي   ،

ً
وتعديا

ــــوة مــنــهــجــيــة الـــنـــقـــل املـــتـــكـــئ عـــلـــى أصــلــي  قـ
الــرســالــة الــكــتــاب والــُســنــة، ال يــعــنــي أن من 
يناقش مروياتهم أو يتحفظ على بعض ما 
ورد فيها من أحاديث األحاد ضال باملطلق. 
وهذا بالطبع ال يشمل من يردُّ الحديث ألجل 
صناعة دين جديد للمستبد أو للغرب، كما 
ال يجوز أن يتم التعامل مع األئمة وجهدهم 
العظيم بأنه جزء من التنزيل الذي ال يأتيه 

الباطل من بن يديه ومن خلفه.
)كاتب عربي في كندا(

ــن نــفــســه  ــع عــ ــدافــ مــمــنــهــجــة لـــشـــعـــٍب أعــــــــزل، يــ
املــتــاحــة، مقابل عــدوانــيــة منفلتة  بــالــوســائــل 
الرسمية  العالم  من عقالها، تخرس سلطات 

ودولها أمامها.
الهّبة الشعبية في مواجهة االعتداءات  تقّدم 
ــة فــي  ــلـــطـ ــة مـــــن الـــسـ ــيـ ــمـ االســـتـــيـــطـــانـــيـــة املـــحـ
إســرائــيــل فــي حــي الــشــيــخ جــــّراح فــي الــقــدس 
ا في اجتراح آليات نضاٍل 

ً
املحتلة، درًسا ثمين

فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، قــــادرٍة عــلــى تأسيس 
ــّرة بــعــد األخـــــرى، عــلــى مــكــونــاتــه  ــ الـــصـــراع، املـ
األساسية التي سُيحسم فيها الصراع، صراع 
الــضــحــيــة والـــجـــاد. فــهــذا أكــثــر مـــا تحتاجه 
الحريات  إطــاق  اليوم،  الفلسطينية  القضية 
 يد 

ّ
الــكــفــاحــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــــف

الفصائل عن احتكار العمل الوطني، واتخاذ 
ــٍد قـــــــراراٍت مــصــيــريــٍة، يــضــع كل  ــ فــصــيــٍل واحــ
فــي ســيــاق، مختلف مع  الفلسطيني  الــوضــع 

سياق نضاله، )وال أريد أن أقول متناقض(.
ــا أعــــطــــى  ــ ــ ــًمـ ــ ــ ــيــــة زخـ ــبــ ــعــ ـــــــــــــدت الـــــهـــــّبـــــة الــــشــ

ّ
ول

 أكبر من صواريخ حركتي 
ً

الفلسطينين أما
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد اإلســــامــــي. ومــــا أتــمــنــاه، 
أال يتم اســتــخــدام هــذه الــصــواريــخ فــي املــرات 
ــائــــل نــضــال  املـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يــتــنــاقــض مــــع وســ
شعبية فلسطينية واعدة. إننا بحاجٍة إلعادة 
الـــصـــراع إلــــى مــكــونــاتــه األســـاســـيـــة أكــثــر من 
ــٍت مــضــى، وهـــو وحــــده، وعــبــر الــكــفــاح  أي وقــ
ــادر عـــلـــى إنــــجــــاز ذلــــك.  ــقــ ــدع، الــ ــبــ الــشــعــبــي املــ
كما  ذلـــك،  فــي  ــســاعــد 

ُ
ت أن  الفصائل  تستطيع 

جهضه. 
ُ
أنها، لأسف، تستطيع أن ت

)كاتب فلسطيني(

اإلسالميون وصدمة السلطة

بين إنكار الُسنّة ورّد الحديث المضطرب

مع خطاب الضحية وضد خطاب النصر

دخول اإلسالميين إلى 
الحكم ال يقل تحّديًا 

لأليديولوجيا اإلسالمية 
عن مرحلة المعارضة 

التي تكيّفوا معها 
عقودًا

ال يجوز التعامل مع 
األئمة وجهدهم 

العظيم بأنه جزء من 
التنزيل الذي ال يأتيه 

الباطل من بين يديه 
ومن خلفه

ليست صحيحة 
الصورة التي تعطيها 

»حماس« للصراع 
أنه بين طرفين، وأّن 

الحركة ندٌّ إلسرائيل 
قادر على هزيمتها
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الرباط ـ عادل النجدي

ــواد الــريــاضــيــات  يــعــرض أســـتـــاذ تــعــلــيــم مــ
املرحلتن  لتاميذ  والــكــيــمــيــاء  والــفــيــزيــاء 
اإلعدادية والثانوية بمدينة الدار البيضاء 
في مقابل  300 درهم )نحو 30 دوالرًا(، ويقول آخر، 
وهو طالب حاصل على بكالوريوس، إنه »متمّرس 
ــــدروس فــي دعـــم مـــادة علوم  ــــرّوج »لـ فــي املـــــادة«، ويـ

الحياة واألرض لكل املستويات باللغة العربية«.
ــذان نـــمـــوذجـــان إلعـــانـــات انــتــشــرت عــلــى مــواقــع  ــ هـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وتــلــك الــخــاصــة بــاإلعــانــات 
الــدروس  تحّولت  بعدما  املتاجر،  واملكتبات وحتى 
الخصوصية إلى تجارة رائجة جراء ارتفاع الطلب 
على خدماتها، قبل أيام من موعد امتحانات شهادة 

البكالوريا )الثانوية العامة(، التي تنطلق اليوم.
وبينما اعتادت أسر على تخصيص ميزانيات منذ 
كان  الخصوصية،  للدروس  الدراسي  املوسم  بداية 
البكالوريا  المتحانات  التحضير  فترة  خــال  الفتا 
هذه السنة اضطرار بعضها إلى زيادة هذه النفقات 
الوطنية،  االختبارات  قبل  أبنائها  قــدرات  لتحسن 
وتدارك املناهج والنقص في التحصيل جراء تأثره 
بــاســتــمــرار تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا مــنــذ منتصف 
انتعاش سوق  إلى  املاضي، ما أدى  الدراسي  العام 

الدروس الخصوصية وزيادة كثافتها.
يــقــول عــمــر مـــرشـــد، الــتــلــمــيــذ فـــي الــســنــة الجامعية 

»العربي  لـ الفيزيائية،  العلوم  باختصاص  الثانية 
هذه  صعبا  كــان  العلمي  »التحصيل  إن  الــجــديــد«، 
السنة بعد اعتماد التعليم بطريقة األفــواج، ما أثّر 
على املعارف املكتسبة. كما ضاعت حصص كثيرة 
بسبب اإلضرابات املتتالية لأساتذة املتعاقدين، ما 

جعل ما أنجز يتم في ظروف غير مائمة«. 
وفــــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــلــفــت أحــمــد 
الحسناوي، وهو ولي أمر تلميذ في ثانوية »املغرب 
العربي« بمدينة سا القريبة من العاصمة املغربية 
الــــربــــاط، إلــــى أن الــــــدروس الــخــصــوصــيــة أصــبــحــت 
التاميذ با وعي بينهم، في حن  موضة تناقلها 
بــات أولياء األمــور مغلوبن على أمرهم وينحصر 
العائات  ميزانية  كلفتها  تــرهــق  أمـــور  فــي  دورهـــم 
تشهد  التي  االمتحانات  فترة  في  املغربية، خاصة 

زيادة في األسعار جراء اإلقبال املتزايد عليها. 
من جهته، يصف عبد اللطيف اإلدريسي، وهو ولي 
الرباط،  تلميذ في مدرسة خصوصية بمدينة  أمــر 
»العربي الجديد«، هذه الدروس بأنها  في حديثه لـ
واملــواطــن  التعليمية.  املنظومة  فشل  تؤكد  »مهزلة 
هـــو مـــن يـــدفـــع الــثــمــن، فـــي ظـــل تــطــلــع أولـــيـــاء أمـــور 
الــتــامــيــذ إلــــى رفــــع حـــظـــوظ أبــنــائــهــم فـــي اجــتــيــاز 
االمــتــحــانــات ونــيــل عــامــات مرتفعة تساعدهم في 

االلتحاق بجامعات مميزة«.
الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة أو ما  وال تــقــتــصــر ســــوق 
على  اإلضافية«،  »الساعات  أو  »املراجعة«  بـ يعرف 

ما يقدمه األساتذة في منازلهم أو أماكنهم الخاصة 
أو في بيوت التاميذ، إذ فتحت مؤسسات التعليم 
الــخــاص أبــوابــهــا لــلــراغــبــن فــي دروس الــدعــم، كما 
تــوجــد مــئــات مـــن مـــراكـــز الـــدعـــم الــتــي انــتــشــرت في 

السنوات األخيرة. 
 518.430 بــأن  الوطنية  التربية  وزارة  أرقـــام  وتفيد 
الـــدورة  امــتــحــانــات  إلــى  طالبا وطــالــبــة سيتقدمون 

العادية لشهادة البكالوريا، املقررة اليوم الثلثاء.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــعــتــبــر الــكــاتــب  وفـــي حــديــثــه لـــ
الــعــام فــي جمعيات أمــهــات وآبـــاء وأولــيــاء التاميذ 
مصطفى صــائــن أن »تــزايــد اإلقــبــال عــلــى الـــدروس 
الــخــصــوصــيــة أضـــر بــصــدقــيــة املـــدرســـة وصــورتــهــا، 
وبوضع املدرسن ومقدار الثقة بهم، فباتت تجارة 
تكافؤ  مبدأ  وضربت  للتاميذ  ومقايضة  وابــتــزازا 
الــفــرص، خصوصا أن أســرًا كثيرة غير قـــادرة على 

توفير كلفتها«.
ولــفــت صــائــن إلــى أن الــــدروس املــقــدمــة فــي التعليم 
العمومي أو الخصوصي »ال تفي بالغرض ويبقى 
ــر أولـــيـــاء األمــــور إلــى 

ّ
ــا ضــعــيــفــا، مــا ُيــضــط مـــردودهـ

ــــدروس  الـــلـــجـــوء لـــســـاعـــات إضـــافـــيـــة، فـــي حـــن أن الـ
ــر فـــي زمـــن كــورونــا  الــخــصــوصــيــة اتـــخـــذت بــعــدًا آخـ
 50 بنسبة  الحضوري  التعليم  زمــن  تقلص  بعدما 
في املائة، وأعطى التعليم عن بعد والتعليم الذاتي 

مردودًا متواضعا«.
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة  وفــيــمــا يــعــتــبــر صــائــن أن وزارة 

ملزمة بتوفير دعم مؤسساتي للتاميذ وفتح ورش 
تطوير للتعليم عن بعد، ليس فقط في زمن األزمات، 
الـــدروس  أن  إلـــى  الــكــرمــون  املــــدرس بوجمعة  يشير 
الــخــصــوصــيــة »بــاتــت غــايــة وحــاجــة وضـــــرورة، ألن 
رهان النجاح في امتحانات البكالوريا يضغط على 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الكرمون  ويقول  الجميع«. 
»حــن تصبح الــســاعــات اإلضــافــيــة فرصة مــن ذهب 
ــر الــتــعــلــيــمــيــة، ومــوضــة  ــ بــالــنــســبــة إلــــى بــعــض األطـ
بالنسبة إلــى بعض األســر، فــإن ذلــك يكفي لتجبير 
عطب نفسي تعاني منه شريحة كبيرة من املجتمع 

في عاقتها مع ساعات دروس الدعم«.

مجتمع
أظهر بحث جديد أعده الباحث األملاني إدريان زينتس، أن سياسات تحديد النسل الصينية قد 
تمنع والدة ما بن 2.6 مليون و4.5 ماين طفل من أقلية األويغور وغيرها من األقليات العرقية 
في جنوب إقليم شينجيانغ خال 20 عاما، أي ما يصل إلى نحو ثلث العدد املتوقع لسكان اإلقليم 
من األقليات. والبحث الذي أجراه زينتس هو أول تحليل راجعه باحثون متخصصون ألثر الحملة 
التي تنفذها الصن منذ سنوات في اإلقليم الغربي، كفرض قيود إجبارية جديدة على املواليد من 
)رويترز( األويغور وغيرهم من األقليات العرقية املسلمة.  

جبر مئات الهايتّين على الفرار من منازلهم في العاصمة بور أو برنس واالحتماء في كنيسة 
ُ
أ

قريبة من جراء اشتباكات عنيفة بن عصابات، على ما ذكرت السلطات. وقال مسؤولو الحماية 
 وخمس نساء حوامل، قد تم إمدادهم بالغذاء واملاء 

ً
املدنية إن »562 نازحا داخليا، بينهم 69 طفا

ظهر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل االجتماعي 
ُ
ومستلزمات النظافة الشخصية«. وت

أو برنس، عشرات األشــخــاص يفرون سيرًا على  بــور  الفقيرة في غــرب  سكان منطقة مارتيسان 
األقدام بينما كان ُيسمع دوي إطاق نار.   )فرانس برس(

هايتي: المئات يفرون من عنف العصابات في العاصمةسياسة الصين قد تمنع والدة الماليين من األويغور

العشرات  األقـــل وأصــيــب  ــتــل 38 شخصًا على 
ُ
ق

في حــادث اصطدام قطارين في منطقة غوتكي 
بإقليم السند جنوب باكستان. 

املنطقة،  مفوض  نائب  الله،  عبد  عثمان  وأوضــح 
إن »قطار ميالت إكسبريس خرج عن القضبان 
واصطدم بقطار سير سيد إكسبريس بعد فترة 
القطار  انــحــراف  أن سبب  إلــى  وجــيــزة«، مشيرًا 
األول لـــم يــتــحــدد فـــي انــتــظــار إجـــــراء مـــزيـــد من 

التحقيقات التي أوضح وزير السكك الحديد عزام 
سواتي أن »مهندسني وخبراء سيشرفون عليها 
للتدقيق في كل جوانب الحادث، وبينها احتمال 
التعرض لتخريب، وهو ما ال نستطيع تأكيده في 

هذه املرحلة«. 
واخترقت صيحات طلب املساعدة سكون الليل، 
نقال  اللذين  القطارين  من  الناجون  ســارع  حيث 
حوالي 1100 راكب، إلى الخروج وهرع القرويون 

املحليون إلى مكان الحادث لتقديم املساعدة. وقال 
قائد الشرطة في غوتكي، عمر طفيل، إنه »بحلول 
النهار ظل بني 15 إلى 20 راكبًا محاصرين وسط 
ثقيلة  آلــيــات  إرســـال  تــحــاول  والسلطات  الحطام، 
إلنقاذ املحاصرين الذين يبكون طلبًا إلخراجهم 

بسرعة من تحت األنقاض«. 
ــارك جــنــود مــن الجيش فــي عمليات اإلنــقــاذ  وشـ
ــبــــاء  ــيــــان عـــســـكـــري بـــــأن »أطــ ــع. وأفــــــــاد بــ ــوقــ ــاملــ بــ

مدينة  من  أرسلوا  إسعاف  عسكريني وسيارات 
قريبة، إضافة الى فرق من املهندسني العسكريني 
ــــدى رئــيــس  إلـــى املـــوقـــع«. وأبـ نقلتهم مــروحــيــات 
الوزراء عمران خان أسفه لحصول املأساة. وكتب 
ــر الــســكــك الحديد  عــلــى »تــويــتــر«: طلبت مــن وزيـ
اإلشــــــراف عــلــى أعـــمـــال اإلنـــقـــاذ وأمـــــرت بـــإجـــراء 

تحقيق في الحادث«. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

»الــدروس  إن  الكرمون  بوجمعة  المدرس  يقول 
أصحاب  على  دخًال  تدر  تجارة  باتت  الخصوصية 
مراكز الدعم وكذلك على بعض األطر التعليمية«، 
الفتًا إلى أنه »حين يعاد االعتبار إلى المدرسين ماديًا 
ومعنويًا، ويجري تعزيز دور القيم في المدرسة، 
ستطبق سياسة تعليم تراعي التغيير المنشود في 

المدرسة على مستوى الجودة والفعالية«.

تجارة تدر دخًال

Tuesday 8 June 2021
الثالثاء 8 يونيو/ حزيران 2021 م  27  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2472  السنة السابعة

)شاهد علي/ فرانس برس(



ُيستبدل هذا االدعــاء بآخر، وهو عدم الوالء 
لــدولــة االحـــتـــال، وهـــي تهمة وجــهــت لــنــواب 
الــقــدس مــن حركة حماس الــذيــن أبــعــدوا إلى 

الضفة الغربية وفقدوا حق اإلقامة«.

ال بد من التحرّك
ــو أحـــد  ــ ــة، وهـ ــبــ يـــقـــول املـــحـــامـــي مـــدحـــت ديــ
املعتقلن  قضايا  يتابعون  الذين  املحامن 
 سحب 

ّ
املــقــدســيــن فـــي الــهــّبــة األخــــيــــرة، إن

ــة مــن املقدسين  ــامـ الــتــأمــن الــصــحــي واإلقـ
مسألة قديمة ـ جديدة تلجأ إليها الحكومة 
ــــر داخــلــيــتــهــا  ــــوزيـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مـــمـــثـــلـــة بـ
املــــســــؤول عـــن اإلقــــامــــة املــرتــبــطــة بــالــتــأمــن 
الـــصـــحـــي وســــائــــر الــــحــــقــــوق االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 أمــر أمــنــي يــحــدث في 

ّ
واالقــتــصــاديــة فــي كــل

الفترة األخيرة،  ــه في 
ّ
أن إلــى  الباد. ويشير 

ــقــــال  ــتــ صـــــــــدرت الــــعــــديــــد مـــــن قــــــــــــرارات االعــ
املــقــدســيــن، بمن  الــنــاشــطــن  بــحــق  اإلداري 
ــبــــاب، ووصــــــل عـــددهـــا  فــيــهــم نـــاشـــطـــون شــ
ــرارًا، وهــو  ــ فـــي غــضــون أيــــام عـــدة إلـــى 15 قــ
ــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة. ــتــ رقــــــم كـــبـــيـــر خــــــال فــ

 جميع من 
ّ
»العربي الجديد« إن ويقول ديبة لـ

تم إسقاط الحقوق الصحية عنهم مؤخرًا لم 
 
ّ
أن الــخــصــوص، علما  بــهــذا  بــاغ  أّي  يتلقوا 

هذا اإلجراء غير قانوني ويهدف إلى حرمان 
هؤالء من حقهم في االستئناف خال الفترة 
ــا بــــن 30 و45  ــ ــانـــون )مـ ــقـ ــتـــي يـــحـــددهـــا الـ الـ
يــومــا(، يلي ذلــك التوجه إلــى محكمة العمل 

لاعتراض على تلك القرارات.
فــي هـــذا الــســيــاق، يلفت إلـــى قــيــام مؤسسة 
السجات  فــي  بالتسجيل  الوطني  التأمن 
ــة بــخــصــوص  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة لـــــــــوزارة الـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
مـــن أســقــطــت عــنــهــم حــقــوقــهــم فـــي الــتــأمــن 
ــــن خــــــال إرســـــــــال هـــذه  الــــصــــحــــي، وذلــــــــك مـ
القرارات عبر البريد بواسطة أرقام وهمية 
وغير صحيحة. وعمد املحامون إلى دراسة 
ها أرقام وهمية، وقد 

ّ
هذه األرقــام ليتبن أن

الــقــانــون بهدف  عــلــى  للتحايل  اســتــخــدمــت 
تفويت الفرصة على الضحايا ومنعهم من 
االعــتــراض فــي فــتــرة االعــتــراضــات املــحــددة 
بحسب القانون، وهي ما بن 30 و45 يوما.

يــؤكــد ديــبــة عــلــى ضــــرورة الــتــحــرك السريع 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

خـــطـــٌر جـــديـــد يـــتـــهـــّدد الــنــاشــطــن 
املقدسّين وعائاتهم، على خلفية 
مشاركتهم أو اتهامهم باملشاركة 
الكرامة األخــيــرة، ما ينذر بعمليات  في هّبة 
العائات،  لعشرات  قسري  وتهجير  ترحيل 
وقـــد أبــلــغــت ســلــطــات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
نحو خمسة عشر ناشطا حتى اآلن بقرارها 
ــقـــوق الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــقــــاط الـــحـ إســ
وعائاتهم،  الناشطن  لهؤالء  واالقتصادية 
ــــؤالء حــق  وهـــــي خــــطــــوة ســيــلــيــهــا فــــقــــدان هـــ

اإلقامة الدائمة في القدس املحتلة.
القدس  في هذا السياق، يصف مدير مركز 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــوق االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ ــلــــحــ لــ
انتهاكات  برصد  تعنى  مقدسية  )مؤسسة 
االحـــــــتـــــــال فــــــي الــــــقــــــدس املــــحــــتــــلــــة( زيــــــاد 
وإن  جــدًا  بالخطير  التطور  هــذا  الحموري، 
كـــان مــتــوقــعــا. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
 مثل هــذا اإلجـــراء كــان قــد بــدأه االحتال 

ّ
إن

األســرى  قبل نحو خمسة عشر عاما بحق 
واملعتقلن املقدسين، وقد برز ألول مرة في 
قضية األسير شادي الشرفا، من حّي وادي 
 املــركــز 

ّ
الـــجـــوز فـــي املــديــنــة املــقــدســة، إاّل أن

وبــعــد تــوجــهــه إلـــى الــقــضــاء نــجــح بتجميد 
القرار في ذلك الوقت.

خدعة 
الجديدة عبارة  القرارات   

ّ
أن الحموري  يرى 

عن ادعاءات غريبة وخادعة. فاألسير املحرر 
ناصر أبو خضير، على سبيل املثال، مقيم 
في القدس وفي بلدته شعفاط تحديدًا، ولم 
يغادرها إلى الضفة الغربية أبدًا. وكان قد 
اعتقل أكثر من مرة من منزله وأعيد إطاق 
 اإلقــامــة 

ّ
ســراحــه إلــى منزله هــنــاك، حتى أن

رضت عليه مؤخرًا كانت في 
ُ
الجبرية التي ف

بلدته.
ه توجه 

ّ
ما حدث في قضية أبو خضير هو أن

العيادة  أبــلــغ مــن قبل  ه 
ّ
لكن لــلــعــاج،  مــؤخــرًا 

ـــه فــقــد حــقــه في 
ّ
الــتــي يتلقى الــعــاج فيها أن

ــه 
ّ
الــتــأمــن الــصــحــي هــو وعــائــلــتــه، بــذريــعــة أن

ــا(. وحــــن حـــاول  ــيـ ــلـ ــيـ لــيــس مـــواطـــنـــا )إســـرائـ
االســتــفــســار مـــن مــؤســســة الــتــأمــن الــوطــنــي 
له تحذيرًا  بعثوا  هم 

ّ
أن اكتشف  اإلسرائيلية، 

بــهــذا الــخــصــوص فـــي األول مـــن مــايــو/أيــار 
ــعــــد يــــومــــن، اتـــــخـــــذوا قــــرارهــــم  املـــــاضـــــي. وبــ
ــتــــأمــــن الـــصـــحـــي هــو  ــــي الــ ــه فـ ــقـ ــقــــاط حـ بــــإســ
وعائلته، أي في الثالث من الشهر نفسه، من 

دون إباغه كتابيا أو إخطاره بأّي طريقة. 
يتابع الــحــمــوري: »فــي حــال قــرر أبــو خضير 
إبطال  يمكننا  اإلسرائيلي،  للقضاء  التوجه 
ــوا بــهــا وأهــمــهــا  ــذّرعــ  االدعــــــــاءات الـــتـــي تــ

ّ
ــل كــ

 املــتــوقــع أن 
ّ
إقــامــتــه فــي الضفة الــغــربــيــة. لــكــن

ترحيل 
المقدسيّين
االحتالل يتهيأ 
لسحب إقامة 

عشرات 
العائالت

من  بالمقدسيين  التنكيل  في  اإلسرائيلي  االحتالل  يستمرّ 
خالل اتهامهم بالمشاركة في هبّة الكرامة، ما يهّدد 
بترحيلهم وصوًال إلى سحب إقاماتهم. وإن كان اإلجراء 

ليس بجديد، يبدو االحتالل ماضيًا أكثر فيه هذه المرة

جميع من أسِقطت 
حقوقهم الصحية مؤخرًا 

لم يتلقوا بالغًا بذلك

ضرورة الضغط على 
منظمات حقوق اإلنسان 

الرافضة لهذه اإلجراءات
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إلبـــطـــال تــلــك الــــقــــرارات الــتــي تــنــافــي قــواعــد 
ــــذي يمنع  الـــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـانـــي والــ
القائم  الــوضــع  مــن تغيير  االحــتــال  سلطة 
للمواطنن املحتلن من قبل دولة االحتال.

ــــه يــمــكــن الــتــحــرك مـــن خــال 
ّ
يــتــابــع ديــبــة أن

ــان  ــقـــوق اإلنـــسـ الـــضـــغـــط عـــلـــى مــنــظــمــات حـ
الظاملة، والتوجه  الرافضة لهذه اإلجــراءات 
أيضا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، 
ــراءات األخــيــرة تؤسس لشكل   اإلجـ

ّ
علما أن

آخر من أشكال الترحيل والتهجير القسري 
بعد أن تفقد تلك العائات حقها في اإلقامة.
يعتبر األســيــر املــقــدســي املــحــرر نــاصــر أبو 
ــو مـــن بـــلـــدة شــعــفــاط الــواقــعــة  خــضــيــر، وهــ
ــقـــدس، نــمــوذجــا  إلـــى الــشــمــال مـــن مــديــنــة الـ
ــثــــااًل حــيــا لـــهـــذه اإلجـــــــراءات  ــا يـــجـــري، ومــ ملـ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي شملت زوجــتــه األســيــرة 
ــررة عـــبـــيـــر أبـــــو خـــضـــيـــر، وابــنــتــهــمــا،  ــ ــحـ ــ املـ
بــاإلضــافــة إلــى نجلهما الفتى عــنــان، الــذي 
قد  كـــان  الــتــعــرض ملستوطن  بتهمة  اعــتــقــل 
وبحوزته  العائلة  منزل  محيط  إلــى  حضر 
ســكــن هـــدد فــيــه أهــالــي الــحــي الــــذي تقطن 

)60 عاما( أمضى  أبــو خضير  العائلة.  فيه 
ســنــوات طويلة فــي ســجــون االحــتــال، كان 
ــاط بـــالـــقـــدس  ــفـ ــعـ يــعــتــقــل مــــن بـــيـــتـــه فــــي شـ
إليه، وبالتالي  وحن يفرج عنه كان يعود 
هــو مــواطــن أصــلــي فــي بــلــدتــه ومــديــنــتــه لم 
وهي  الغربية،  الضفة  إلــى  أبـــدًا  يغادرهما 
ذريــعــة ســلــطــات االحــتــال إلســقــاط حقوقه 
ــقـــوق عــائــلــتــه الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة  وحـ
ــــه غــيــر مــقــيــم في 

ّ
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــدعـــوى أن

القدس.

الموت فوق تراب القدس
كان أبو خضير على مدى العقود املاضية، 
وحــتــى لـــدى تــرشــحــه لــخــوض االنــتــخــابــات 
العامة ضمن قائمة »نبض الشعب« التابعة 
هدفا  فلسطن،  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
لــســلــطــات االحــــتــــال، فــقــد أمـــضـــى ســنــوات 
ــراح، وإبـــعـــاد عن  مــا بــن ســجــن وإطــــاق ســ
وتهديدات  دخولها،  ومنع  الغربية  الضفة 
ره 

ّ
تحذ اإلسرائيلية  االستخبارات  قبل  من 

من خوض االنتخابات العامة ضمن قائمة 
الجبهة الشعبية.

عـــن الــقــضــيــة الـــراهـــنـــة، يـــقـــول أبــــو خــضــيــر: 
بلغت لدى توجهي 

ُ
»قبل أكثر من أسبوع، أ

للعيادة الطبية بأنه تم قطع التأمن الصحي 
ني ال 

ّ
والوطني عني وعن زوجتي بحجة أن

ني من سكان الضفة 
ّ
أسكن في القدس، وأن

ــذا يــعــنــي فــقــدان حــق إقــامــتــي  الــغــربــيــة، وهــ
فــي الــقــدس، وهـــذه مــقــدمــة لسحب هويتي 
املــقــدســيــة«. يــتــابــع أبــــو خــضــيــر: »مـــؤخـــرًا، 
الغربية  الضفة  قــرارًا بمنع دخــول  تسلمت 
ملدة ستة أشهر. سبق ذلك قرار حرمني من 
 أحــيــاء الــقــدس بــاســتــثــنــاء مكان 

ّ
دخـــول كـــل

ــــي قــبــل ســتــن عـــامـــا، لم  ســكــنــي. مــنــذ والدتـ
ولـــدُت  زائــــرًا ملعتقاتهم.  إاّل  الــقــدس  أغــــادر 
 أمــــوت إاّل 

ّ
فـــي الـــقـــدس وعـــاهـــدت نــفــســي أال

 
ّ

لكل ومرحى  ترابها،  وفــوق  أحضانها  بن 

 قناعة دفاعا 
ّ

 ثمن ندفعه بكل
ّ

ضريبة ولكل
ــغــــراس شـــوكـــة فـــي حلق  عـــن حــقــنــا فـــي االنــ

عدونا متمترسن في قدسنا وإلى األبد«.
مع ذلك، يدعو أبو خضير، إلى عدم االستهانة 
أبدًا بهذه اإلجراءات الظاملة التي طاولت حتى 
اآلن أكــثــر مــن 20 أســيــرًا مــحــررًا ونــاشــطــا مع 
عائاتهم، وربما يصبح العدد خمسن وأكثر. 
ــّول ذلــــك إلــــى نــهــج ومــمــارســة  ــحـ وفــــي حــــال تـ
القدس على موعد مع   

ّ
أن يومية، فهذا يعني 

تــزايــد أعـــداد مــن فــقــدوا حــق اإلقــامــة وهــّجــروا 
قسريا من مدينتهم املقدسة التي ولدوا فيها 
وهم أهل هذه املدينة األصليون والشرعيون. 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  املؤسسات  ويطالب 
ــتـــحـــرك ولــجــم  ــة بـــســـرعـــة الـ ــيــ املــحــلــيــة والــــدولــ
االحتال عن ممارساته غير القانونية والتي 

تنتهك حقوق املقدسين كافة.

إسقاط حق اإلقامة 
ــدة بـــحـــق هــــؤالء  ــديــ ــجــ ــّد اإلجــــــــــــراءات الــ ــعــ تــ
األسرى والناشطن األكثر خطورة وتأثيرًا 
النهاية  في  إذ ستؤدي  البعيد،  املــدى  على 
إلــى إسقاط حق اإلقامة عنهم، وهــو إجــراء 
تــكــّرر سابقا مــع نـــواب الــقــدس فــي املجلس 
الحموري.  الفلسطيني، بحسب  التشريعي 
وتــقــّدر أعـــداد املــقــدســّيــن الــذيــن فــقــدوا حق 
الصحية  حقوقهم  عنهم  سقطت 

ُ
وأ اإلقــامــة 

واالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة كــامــلــة، منذ 
شـــرعـــت ســلــطــات االحــــتــــال بــتــطــبــيــق هــذه 
املاضي،  القرن  السياسة مطلع تسعينيات 
بنحو 20 ألـــف مــقــدســي، وبـــأعـــداد تــتــراوح 
سنويا مــا بــن 800 و1000 مــواطــن. وزادت 
هذه اإلجراءات خال السنوات التي أعقبت 
حرقا  خضير  أبــو  محمد  الفتى  استشهاد 
ــام 2014. وقــبــل  عــلــى أيــــدي املــســتــوطــنــن عـ
ــوات عــــــــدة، رفــــضــــت املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــ ــنـ ــ سـ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــمــاســا تــقــّدمــت بــه جمعية 
حــقــوق املـــواطـــن، ومـــركـــز الـــدفـــاع عـــن الــفــرد 

سياسة  »وقــف  بـــ فيه  يطالبان  »هموكيد«، 
سحب اإلقامات من سكان القدس الشرقية 
»مقيمن  مــكــانــة  ومنحهم  الفلسطينين« 
محمّين« من منطلق التمييز بن مكانتهم 
األصلين  السكان  كونهم  على  ترتكز  التي 
ــانـــة األجـــــانـــــب الـــذيـــن  ــكـ ــــن مـ لـــلـــمـــديـــنـــة، وبــ
هاجروا إلى الباد وحصلوا على تصاريح 

إقامة دائمة.
 
ّ
أن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وتــعــتــبــر 
االنــتــقــال للعيش خـــارج الــقــدس، وفـــي باقي 
بمثابة  غــزة  قطاع  أو  الغربية  الضفة  أنحاء 
االنتقال للعيش »خــارج الــبــاد«، وذلــك على 
الــــرغــــم مــــن اعــــتــــراف إســـرائـــيـــل فــــي اتــفــاقــيــة 
»أوسلو« بكون املقدسين جزءًا ال يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني في هذه األراضي. وبهذه 
الطريقة، فقد كثير من الفلسطينين مكانتهم 
ــوا  ــا زالــ ــهـــم مـ ـ

ّ
الــقــانــونــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

بيوتهم.  مــن  عــدة  أمــتــار  بعد  على  يسكنون 
وزادت ســيــاســة ســحــب اإلقـــامـــات مــن سكان 
الــقــدس بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ عـــام 2006، كجزء 
من سياسة موّجهة تهدف إلى تقليص عدد 
السكان الفلسطينين في القدس املحتلة، إذ 
الهوية  الداخلية اإلسرائيلية بطاقة  سحبت 

من نحو 15 ألف مقدسي.
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مصر

سورية

لبنان
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طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  بنغازي  مدينة  أهالي  يشعر  ال 
في  بــاألمــان،  الــشــرقــيــة،  املنطقة  عاصمة 
ظل ارتفاع نسبة جرائم الخطف والقتل 
ــقـــســـري، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  واالحــــتــــجــــاز الـ
وعــــود الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــلـــواء املــتــقــاعــد 
خــلــيــفــة حــفــتــر، املــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة، 

بتحسن األوضاع األمنية.
الليبي  املــواطــن  عــلــى  الــخــوف  ويسيطر 
ــابــــات  ــة عــــصــ ــيــ الــــــــــذي قــــــد يـــــكـــــون ضــــحــ
ومــجــرمــن، بعد ارتــفــاع مــعــدالت جرائم 
الــخــطــف واالعـــــتـــــداءات عــلــى املــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة، خــصــوصــا بــعــد فــشــل حــكــومــة 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــة فـ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
املــديــنــة، بــعــدمــا ُمــنــعــت مــن زيــارتــهــا من 

قبل قوات حفتر.
يقطن  الـــذي  الشلقامي،  مــاهــر  ويتحدث 
فــي حـــّي الـــهـــواري فــي بــنــغــازي، بغضب 
ــراء تـــــرّدي األوضــــــاع األمــنــيــة في  ــ مـــن جـ
منطقته. في وقت يتهم خالد غفير، الذي 
األمنية  البركة، األجهزة  يعيش في حّي 
بالتراخي في ضبط األمن. ويقول األول 
 املــديــنــة شهدت 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

انــتــشــارًا كــثــيــفــا لـــلـــدوريـــات املــتــنــقــلــة مع 
ــداد لـــلـــعـــرض الـــعـــســـكـــري  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــدء االسـ
قــوات حفتر مؤخرًا،  الــذي نظمته قيادة 
على  الــقــدرة  لديهم  كانت  »إذا   :

ً
متسائا

ضـــبـــط األمـــــــن، فـــمـــا الــــــذي يــدفــعــهــم إلـــى 
إهمالنا وجعلنا في مواجهة العصابات 

التي ال نعرف انتماءها؟«.
ــتـــراف ضــمــنــي بــالــفــوضــى الــتــي  وفــــي اعـ
تهدد حياة املواطنن، أعلنت قيادة قوات 
حفتر، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، عن إطاق عملية أمنية موسعة 
تهدف إلى »فرض القانون وضبط األمن 
 مــظــاهــر 

ّ
ــل ــ والـــقـــضـــاء عــلــى الــجــريــمــة وكـ

عصابات  وجـــود  إلــى  مشيرة  التسلح«، 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــل اســــــــم املـ ــغـ ــتـ تـــسـ
ــة لــتــحــقــيــق مـــــــآرب شــخــصــيــة،  ــيــ ــنــ واألمــ
األول  ديسمبر/كانون  في  تعلن  أن  قبل 
ويـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــيـــن، عن 
ق الشلقامي: 

ّ
تقسيمها إلى مراحل. ويعل

»مــّرت أشهر عدة من دون نتيجة« الفتا 
والساح  العنف  انتشار  مظاهر   

ّ
أن إلــى 

باتت أوضح في املدينة.
األمنية تتعّمد  األجــهــزة   

ّ
أن ويــرى غفير 

التغاضي عن األوضاع األمنية، وهو ما 
اعــتــرف بــه وزيــر الداخلية فــي الحكومة 
املوازية السابقة في شرق ليبيا، إبراهيم 
بــوشــنــاف، إذ قـــال: »الــوضــع األمــنــي في 
بنغازي يكاد يخرج عن السيطرة«. وأكد 
 »الـــنـــاس فــقــدت األمــــل فــي قــيــام دولــة 

ّ
أن

املدينة   
ّ
أن إلــى  عــصــريــة«، مشيرًا  مدنية 

بــاتــت مـــاذًا آمــنــا للمجرمن، مــا جعلها 
تخرج عن السيطرة.

وإن كان املتحدث الرسمي باسم مديرية 
ــنـــغـــازي، طـــــارق الــــخــــراز، قـــد نفى  أمــــن بـ
ــن الــســيــطــرة،  ــنـــي عـ ــع األمـ خـــــروج الـــوضـ
لـ »العربي  ــه يعترف، خال حديثه 

ّ
أن إاّل 

الــــجــــديــــد«، بـــتـــداخـــل فــــي عـــمـــل األجـــهـــزة 
ــر  ــ  »أوامــ

ّ
ــقـــول إن األمـــنـــيـــة، وتــــعــــددهــــا. يـ

ــدرت بـــضـــرورة منع  الــقــيــادة الــعــامــة صــ
ــهـــزة األمــنــيــة لــلــســيــارات  اســتــخــدام األجـ
املدنية أثناء عملها، وضــرورة أن تحمل 
شـــعـــار الــجــهــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا«. ويــشــيــر 
 الــعــمــلــيــات اإلجـــرامـــيـــة يــنــفــذهــا 

ّ
إلــــى أن

يستخدمون سيارات خاصة.  مسلحون 
وهــــؤالء خـــارجـــون عــن ســيــطــرة الــقــيــادة 
وفي  بتعليماتها.  يــبــالــون  ال  أو  الــعــامــة 

كا الحالتن، نحن من يدفع الثمن«.
ــتـــجـــاج على  وعــــــادت الــقــبــائــل إلــــى االحـ

تــــردي األوضـــــاع األمــنــيــة فـــي ظـــل تــزايــد 
عمليات الخطف. ومؤخرًا، أعربت قبيلة 
استمرار  على  احتجاجها  عن  العواقير 
ظـــاهـــرة االنـــفـــات األمـــنـــي فـــي بــنــغــازي، 
وطــالــبــت بـــضـــرورة الــكــشــف عـــن مصير 

أبنائها املختطفن من قبل قوات حفتر.
ــدنـــي من  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــنـــاشـــط املـ
 املــديــنــة 

ّ
ــو شــيــبــة، إن بــنــغــازي، مــنــذر أبـ

تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــات مـــن قبل 
ــــت مـــمـــتـــلـــكـــات عـــامـــة  ــاولـ ــ عــــصــــابــــات، طـ
إلى  النهار. ويشير  وخاصة في وضــح 
اســتــيــاء املــســلــحــن عــلــى حــديــقــة عامة 
فــي حــّي الــســام وســط بــنــغــازي، إلقامة 
مليشيا  كما عمدت  بهم.  محال خاصة 
إلــى وضع  رسمي  بشكل  لحفتر  تابعة 
يــدهــا عــلــى أرض خــاصــة تــابــعــة ألحــد 

املواطنن.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــكــشــف الـــتـــعـــديـــات على 
ــواطـــن من  املــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة، عــمــد مـ
املــديــنــة إلـــى تــصــويــر مــحــاولــة اســتــيــاء 
على أرض مجاورة لبيته بقوة الساح، 

ــرًا عـــلـــى مــنــصــات  وقــــــام بــنــشــرهــا مــــؤخــ
التواصل االجتماعي.

ويــــتــــســــاءل أبــــــو شـــيـــبـــة، خــــــال حــديــثــه 
ــد«، عـــن حــجــم الــقــوة  ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
العسكرية املتواجدة في بنغازي وقدرتها 
: »الـــوضـــع في 

ً
عــلــى ضــبــط األمـــــن، قـــائـــا

بنغازي ليس خارجا عن السيطرة بقدر 
إلـــهـــاء  بـــهـــدف  لـــلـــفـــوضـــى،  إدارة  ــا هــــو  مــ
املجرمن في املليشيات عن تأمن منافع 
خاصة. أما أمن املواطن، فآخر اهتمامات 
السلطة«. ويتساءل أبو شيبة عن مصير 
الــتــحــقــيــقــات بــعــد الــعــثــور عــلــى 11 جثة 
منتصف  للمدينة  الجنوبي  املــدخــل  فــي 
مـــــــارس/آذار املــاضــي مــن قــبــل الحكومة 
 الــســلــطــات 

ّ
أو ســلــطــة حــفــتــر، مــعــتــبــرًا أن

الجرائم.  هــذه  على  التكتم  فــي  متواطئة 
األحياء  بعض   

ّ
أن الشلقامي  يؤكد  فيما 

فــي بــنــغــازي »أصــبــحــت وكـــرًا للمجرمن 
ــنـــن«،  ــواطـ ــدًا حــقــيــقــيــا لـــحـــيـــاة املـ ــديـ ــهـ وتـ
 املـــواطـــن يـــواجـــه يــومــيــا خطر 

ّ
مـــؤكـــدًا أن

املوت أو الخطف بهدف الفدية.

الجرائم تهدد سالمة أهالي بنغازي

عناصر من قوات حفتر )حازم تركية/ فرانس برس(

ال يشعر أهالي بنغازي باألمان )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

قوات االحتالل تعتقل شابًا فلسطينيًا في القدس )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

20,000
عدد المقدسيّين الذين فقدوا حق 

اإلقامة وأُسقطت عنهم كامل 
حقوقهم منذ مطلع التسعينيات

يعيش أهالي بنغازي 
يومياتهم في انتظار 

األسوأ، مع تدهور 
األوضاع األمنية وانتشار 

الجريمة، من دون 
أن تفي السلطات 

بوعودها

يالَحظ ارتفاع عدد 
الشجارات العائلية 

والعشائرية في األردن، 
نتيجة زيادة الضغوط 

المعيشية وعوامل 
أخرى، حتى أّن سقوط 

الضحايا ال يشكل رادعًا

األردن: ضغوط معيشية تزيد الشجارات العائلية  والعشائرية
ال يكاد يمّر يوم إال 

ونسمع فيه عن جريمة 
قتل بشعة أو إيذاء

الضغوط ولّدت الكثير 
من المشاعر السلبية لدى 

األفراد في المجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

في اآلونــة األخــيــرة، ُسّجلت زيــادة في عدد 
الشجارات العائلية والعشائرية في األردن. 
ال تكاد تمّر أيام حتى يسمع مواطنون عن 
شجار أدى في الغالب إلــى وقــوع إصابات 
وأحــيــانــا قــتــلــى. مـــؤخـــرًا، ُســّجــل شــجــار في 
محافظة املــفــرق شــمــال شــرقــي الــبــاد، أدى 

إلى ثاث إصابات بن رجال األمن.
فــي منطقة  للطعن  تــعــرض رجـــل  أن  ســبــق 
أم أذيــنــة )تــقــع فــي منطقة زهــــران الــواقــعــة 
جنوب غربي العاصمة عّمان( من قبل ثاثة 
أشخاص. أما في منطقة الوحدات )جنوب 
شــرقــي الــعــاصــمــة( فــتــوفــي شــخــص نتيجة 
شــجــار جــمــاعــي اســتــخــدمــت فــيــه األســلــحــة 
النارية، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات. وفي 
بـــلـــدة الــفــحــيــص )مــحــافــظــة الـــبـــلـــقـــاء(، وقــع 
شــجــار جــمــاعــي نــتــجــت عــنــه إصــابــتــان من 
أنــحــاء الجسم.  فــي مختلف  جـــراء طــعــنــات 
ــــان، تـــوفـــي شــخــصــان  ــــضـ وخــــــال شـــهـــر رمـ

ــار جـــمـــاعـــي فــــي لــــــواء الــقــويــســمــة  ــجـ فــــي شـ
آخــران نتيجة شجار  تل 

ُ
ق بعّمان، في حن 

عنيف فــي منطقة الجويدة فــي عــّمــان، كما 
عن شخص وُبترت أصابع يد آخر خال 

ُ
ط

مشاجرة أخرى جنوب عمان. 
وبـــحـــســـب الــتــقــريــرالــجــنــائــي الــــصــــادر عــن 
 أبــرز 

ّ
ــإن مــديــريــة األمـــن الــعــام لــعــام 2019، فـ

دوافع ارتكاب جرائم القتل العمد في األردن 
في   48 بنسبة  الشخصية  الخافات  كانت 
املـــائـــة، تــلــتــهــا جـــرائـــم الـــخـــافـــات الــعــائــلــيــة 
بنسبة 31 فــي املــائــة، ثــّم الــثــأر والــدفــاع عن 

النفس. 
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة، 
»العربي الجديد«: »ال يكاد  خولة الحسن، لـ
يــمــّر يـــوم إال ونــســمــع فــيــه عــن جــريــمــة قتل 
بــشــعــة أو إيــــذاء بــســبــب خــافــات شخصية 
توافق  وعــدم  مشاحنات  نتيجة  عائلية  أو 
بــن أفـــراد العائلة الـــواحـــدة، أو شــجــار بن 
عشيرتن، أو بن األصدقاء أو زماء العمل 
ــــؤدي إلــــى خــســائــر في  أو الـــجـــيـــران، وقــــد تـ

املــمــتــلــكــات  فـــي  ــابــــات ودمـــــار  األرواح وإصــ
الجهود  الخاصة والعامة، وبالتالي زيادة 
األمــنــيــة والـــلـــجـــوء إلــــى املــحــاكــم واكــتــظــاظ 
الحياتية  »الــضــغــوط  تــضــيــف:  الــســجــون«. 
الكبيرة في املجتمع األردني أدت إلى زيادة 
العائلية  الشجارات  نتيجة  الجرائم  نسبة 

لــتــمــاســك وحــدة  الــقــيــم املجتمعية  تــرســيــخ 
يرعى  الــذي  االجتماعي  والتكافل  املجتمع 
املصالح الوطنية ويحقق أمن وأمان الفرد 
ويــصــون عــرضــه، وبــالــتــالــي يتحقق السلم 
املــجــتــمــعــي«. لـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة 
الدور الذي تلعبه العشيرة في املجتمع، فقد 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  ساهمت 
أيضا في خلق نوع من عدم االنصياع لدى 
بعض أفرادها ودفعهم للتمرد على القانون 
 
ً
وإثارة الفوضى، إذ يعتبرها البعض بديا

الثأر  إلــى  فيعمدون  الجنائي،  القانون  عن 
القانون  سيادة  تطبيق  من  بــداًل  واالنتقام 

والحقوق. 
ــن، ارتـــفـــاع  ــــظ، بــحــســب الـــحـــسـ ومـــــن املـــــاحـ
ــارات  ــجـ مــــعــــدالت الـــجـــريـــمـــة عـــنـــد وقــــــوع شـ
 الــجــريــمــة الـــواحـــدة قد 

ّ
بــن الــعــشــائــر، إذ إن

تــؤدي إلــى جــرائــم أكثر قــد تستمر سنوات 
املمتلكات  وحـــرق  أبــريــاء  ضحايا  وتخلف 
والــتــخــريــب املتعمد واإليــــذاء فــي حــال عدم 
العشائري.   الصلح  وإبـــرام صكوك   االتــفــاق 

إلى ذلك، أظهر التقرير اإلحصائي الجنائي 
املــعــلــومــات  إدارة  عــن  الـــصـــادر  لــعــام 2020، 
و9  عــمــد،  قتل  جريمة   90 وقـــوع  الجنائية، 
جرائم ضرب أدت إلى املوت، فيما بلغ عدد 
الــجــنــاة فـــي جـــرائـــم الــقــتــل الــعــمــد 201، من 
في   3.5 نسبته  مــا  شــكــلــن  نــســاء،   7 بينهم 
املــائــة مــن مــجــمــوع الــجــنــاة، فيما بــلــغ عــدد 
املجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصا 

من بينهم 22 امرأة. 
استخداما  األدوات  أكثر   

ّ
أن التقرير  وأظهر 

فـــي تــنــفــيــذ جـــرائـــم الــقــتــل كـــانـــت األســلــحــة 
النارية بنسبة 36.9 في املائة )34 جريمة(، 
واألدوات الحادة بنسبة 28.3 في املائة )26 
جــريــمــة(، والــخــنــق مــن دون أدوات 7.6 في 
املــائــة )7 جــرائــم(، وضـــرب باليدين بنسبة 
ــواد الــســامــة  ــ 3.3 فــي املــائــة )3 جـــرائـــم(، واملـ
والــحــرق والسقوط والــغــرق بنسبة 2.1 في 
 مــنــهــا(، واإلجــهــاض 

ّ
املــائــة )جــريــمــتــان لــكــل

املائة  فــي  والــتــدافــع واألدويــــة بنسبة 1.09 
 منها(.

ّ
)جريمة واحدة لكل

ألتفه األسباب«. وتتحدث عن انعدام أسلوب 
الحوار حتى بن أفــراد العائلة الواحدة، إذ 
 أشــكــالــه أســلــوبــا لحل 

ّ
أصــبــح الــعــنــف بــكــل

املشاكل وطريقة للتعبير عن السخط وعدم 
 الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــتــي 

ّ
الـــرضـــا فـــي ظـــل

تساهم في زيادة معدالت الجريمة عموما.
الضغوط   

ّ
أن »يــبــدو جليا  الــحــســن:  وتــقــول 

السلبية لدى  الكثير مــن املشاعر  ـــدت 
ّ
قــد ول

األفــراد في املجتمع األردنــي، والتي تتجلى 
في ارتكاب الجرائم على نحو متزايد. فنرى 
ــــوة وأطــلــق  أبـــا وقـــد تـــجـــّرد عـــن مــشــاعــر األبـ
، وأّمـــا خنقت 

ً
الــنــار على ابــنــه وأرداه قــتــيــا

اعتدى على زوجته وشــّوه  ابنتها، وزوجــا 
وجهها«. تضيف: »الافت هو تكرار وقوع 
العائلية  والشجارات  القتل  عدد من جرائم 
ــان، والــــــذي يــفــتــرض أن  خــــال شــهــر رمــــضــ
يــكــون شــهــرًا لــلــعــبــادة والــرحــمــة والــتــراحــم 
ــابــــع: »يـــتـــمـــيـــز املــجــتــمــع  ــتــ والــــتــــســــامــــح«. تــ
األردني بكونه عشائريا، فالعشيرة بمثابة 
أداة للضبط االجــتــمــاعــي، وعــامــل مــهــم في 

أبرز دوافع القتل كانت 
الخالفات الشخصية )خليل 

مزرعاوي/ فرانس برس(
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عالم من األساطير 

الوصول إلى الصين

تركيا وجمالها

الرحلة األوروبية 

أسيا الوسطى

في رحلة قد يمتد طولها ألكثر من 25000 ميل، تخترق ما يقارب 16 دولة، وثق 
املصور البريطاني كريستوفر ويلتون ستير لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية 
تفاصيل االختالفات بني األمم والشعوب والثقافات على طول خط طريق الحرير 
الذي يربط اململكة املتحدة مع الصني. قد يبدو األمر جنونيًا، لكن االنتقال عبر 
القطارات والسيارات على طول حدود دول ذات اختالفات طبيعية وثقافية، قد 
أي رحلة  تعوضها  قــد ال  الرحلة فرصة  اعتبار  يمكن  رائــعــًا، حتى  أمــرًا  يكون 
أخرى. التقرير املصور لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أظهر االختالفات بني 
املناطق القريبة جغرافيًا، وتناول شهادات حية للعديد من السكان الذين التقى 
أجدادهم بقوافل التجار الوافدة من الصني، ما جعل التقرير يبدو أقرب إلى عالم 
األساطير. خالل الرحلة يعبر الزائر ثقافات مختلفة من أقصى املدن األوروبية 
إلى أقصى الشرق في قلب القارة اآلسيوية. مدن تخزن إرث إمبراطوريات قديمة، 

ال تزال حتى يومنا هذا شاهدة على ذلك التراث. )دانيال لييل/ فرانس برس(

السائح  اآلسيوية، يصل  القارة  قلب  الصخرية في  الطرق  أميال من  عــدة  بعد 
باكستان  يربط  الــذي  الرئيسي  الشريان  السريع، وهــو  كــاراكــورام  إلــى طريق 
بالصني. يعد الطريق بمثابة العمود الفقري لطريق الحرير. على الجانب اآلخر 
البيوت والتي تحولت إلى فنادق صغيرة،  العديد من  الطريق، يمكن رؤيــة  من 
الغاية منها تأمني أماكن لراحة التجار عند هذه املحطة. على الحدود الصينية، 
تبدأ ثقافة أخرى، يشعر الزائر بالتراث الصيني منذ أن يصل إلى بلدة سوست، 
والــفــنــادق في  واملــنــازل  املتاجر  بتراثها، تصطف  وهــي منطقة حــدوديــة غنية 
شارعها الرئيسي. من سوست، تستغرق الحافلة خمس ساعات لعبور ممر 
خونجراب - أعلى معبر حدودي مرصوف في العالم. على ارتفاع 4700 متر 
تقريبًا، تظهر الحدود الصينية على شكل بوابة عمالقة مكسوة بالرخام مزينة 
بأعالم حمراء متصاعدة من فئة الخمس نجوم. هنا تبدأ قصة أخرى داخل 

)Getty/الصني. )كوين غانج

قد يبدو عبور مضيق البوسفور رحلة مختلفة 
نوعًا ما، إذ يتطلب من السائح زيارة الساحل 
التركي برمته، واالنتقال بني املدن املختلفة التي 
كانت يومًا ما ممرًا هامًا للتجارة العاملية. الطابع 
اإلسالمي عمومًا والصوفي خصوصًا حاضر 
في مدينة قونية. ليس بعيدًا، تنقلك كابادوكيا 
في رحلة أخــرى، عبر املناطيد الكتشاف عالم 

من الخيال.
وأخيرًا  أرارات،  إلــى جبال  بعدها  الــزائــر  يصل 
يتجه نحو الحدود اإليرانية. املرور بإيران أمر 
 إلــى 

ً
ــوال ــ ــدءًا مـــن مــديــنــة تــبــريــز، وصـ حــتــمــي، بــ

ــبـــازرات واملــســاجــد. الرحلة  أصــفــهــان، حــيــث الـ
تركمانستان  نحو  تستكمل  بــل  هنا،  تقف  ال 
ــى مـــديـــنـــة عــشــق  ــ مــــن مـــديـــنـــة مـــيـــر الـــقـــديـــمـــة إلـ
املــكــســوة بالرخام  الــعــالــم اآلخـــر  أبـــاد، عاصمة 
األبـــيـــض، مـــن خــــالل صـــحـــراء كــــاراكــــوم وإلـــى 
ــيـــث تـــغـــطـــي الـــجـــبـــال  ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـــــحـــــدود األوزبـ
الخضراء الحدود، فيما تنتشر الخيام البيضاء 
هــنــاك.  املــســتــوطــنــة  الــبــدويــة  للمجتمعات شــبــه 

)ياسني أرغول/ فرانس برس(

من البندقية إلى دول البلقان قد تبدو الرحلة خيالية، إن لناحية وسائل النقل املتنوعة والتي سيختبرها الزائر، من 
املمتلئة  املدينة  تلك  البندقية،  تبدأ من قلب  األولــى  املحطة  والطبيعي.  اإليكولوجي  التنوع  لناحية  أو  قطارات وسفن، 
الرحالة من جمال  القادمني من الشرق. يدهش  أولئك  العديد من زوارهــا، وخصوصا  إليها  التي جلبها  بالتأثيرات 
الــدول  في  الوسطى  الــقــرون  مــآذن  التي تستحضر  الكاتدرائيات  قباب  ومــن  الهندسي،  املدينة، خاصة من شكلها 
اإلسالمية. من البندقية، ينتقل املسافر عبر البحر األدرياتيكي، حيث تصطف عشرات السفن لنقل املسافرين إلى 
وجهات مختلفة في أنحاء أوروبا، من ضمن هذه الوجهات االنتقال إلى  مدينة »بوال« في كرواتيا بمقاطعة إستريا 
واملميزة بنشاطها الصناعي، فينتقل الزائر عبر القطار إلى الجنوب الشرقي على طول الساحل الدملاسي الكرواتي 
الكثير من  بالبوسنة والهرسك، في رحلة قد تمتد ألكثر من 10 ساعات. تختلط هنا  الجبل األســود مــرورًا  نحو 

)Getty/املفاهيم، فتارة يعلو صوت األذان، وطورًا آخر تدق أجراس الكنائس. )باتريك هيرتزوغ

بعد عبور قيرغيزستان، ينتقل الزائر في رحلة استثنائية إلى قلب العالم القديم. يتطلب الوصول إلى طاجيكستان املرور 
بطريق جبلي صخري يرتفع  إلى 4200 متر. في أقصى شرق طاجيكستان، مرت قوافل التجار من الصني. ترك التجار 
القدامى الكثير من اآلثــار في تلك املنطقة، فتبدو البيوت هناك أشبه بقرية صينية محاطة بالجبال الخضراء.  ينصح 
عند الوصول إلى هذه املنطقة بتسلق قمة »خــوروغ«، حيث يمكن رؤية دولة أفغانستان عبر نهر بانج. االنعطاف نحو 
شمال باكستان الجبلي، يسمح لكم بزيارة قصر »خابلو«، حيث تم ترميم القصر في منتصف القرن السابع عشر. يعد 
القصر أفضل مثال على اإلقامة امللكية في بالتستان، وهي مقاطعة ذاتية، نظرًا ملا يحتويه من تفاصيل دقيقة عن ثقافة 
هذه املناطق. السكان، وبحسب وصف املصور ستير، في غاية اللطف. كبار السن يلهون في املقاهي الحجرية، األطفال 

)Getty/يطعمون طائر النورس، فيما السيدات يقضني معظم األوقات في الحقول القريبة ملنازلهم. )إيميرك فوهالين
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عميل أجنبي... تهمة تسكت الصحافة في روسيا
سامر إلياس

بــعــد نــحــو ثــاثــة أســابــيــع عــلــى تصنيف 
الروسية موقع »في تايمز«  العدل  وزارة 
املــســتــقــل فــي قــائــمــة »الــعــمــاء األجــانــب«، 
كــشــفــت إدارة تــحــريــر املــوقــع أنــهــا قــررت 
ــارًا مـــــن 12  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــتــــوقــــف عـــــن الــــعــــمــــل اعـ
ــاري الــــذي يــوافــق  ــران الـــجـ ــزيـ يــونــيــو/ حـ
ـــط بــيــان 

ّ
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لـــروســـيـــا. يـــســـل

هــيــئــة الــتــحــريــر فـــي »فــــي تـــايـــمـــز«، الـــذي 
املوقع،  على  املــاضــي  الخميس  يــوم  شر 

ُ
ن

تواجهها  التي  الصعوبات  على  الــضــوء 
املــــواقــــع اإلعـــامـــيـــة الـــروســـيـــة املــســتــقــلــة، 
والـــتـــي تــحــصــل عــلــى أي دعـــم حــتــى ولــو 
 مــــن جـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة. وفـــي 

ً
كــــان ضـــئـــيـــا

روســـيـــا، يــجــب عــلــى »الــعــمــاء األجــانــب« 
قــّر 

ُ
مــن منظمات أو أفـــراد، وفــقــا لــقــانــون أ

الــســلــطــات  لـــــدى  الــتــســجــيــل   ،2012 عـــــام 
ات إداريــــــــــــة مـــضـــنـــيـــة،  وتــــنــــفــــيــــذ إجــــــــــــــراء
ــارة بــوضــوح إلــى هــذا الــوضــع في  واإلشــ
العام  القانون  توسيع  وتــم  منشوراتهم. 
املاضي حيث بات يشمل األفراد ويوّسع 

هم.
ّ
ات بحق اإلجراء

للقراء  بيانها  فــي  الــتــحــريــر  هيئة  ذكـــرت 
أنــهــا درســــت ســبــعــة ســيــنــاريــوهــات بعد 
قرار وزارة العدل في 14 مايو/ أيار إدراج 
 
ً
»فـــي تــايــمــز« كـــ »عــمــيــل أجــنــبــي«، مــعــربــة

لم  السيناريوهات  »جميع  أن  أسفها  عن 
تــكــن مــنــاســبــة، وفـــي كــل واحــــد مــنــهــا كــان 
هـــنـــاك خــطــر لــلــمــاحــقــة الــجــنــائــيــة بحق 
ــــزج بهم  مــوظــفــي املـــوقـــع، مـــع إمــكــانــيــة الـ
بــالــســجــن«. وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أن إغــاق 
املوقع، والتوقف عن النشر »ال يعود فقط 
إلــــى إمــكــانــيــة املــاحــقــة الــجــنــائــيــة، ألنــنــا 
أعلنا  وقــد  بأمانة،  املهني  واجبنا  نــؤدي 
مــنــذ الــبــدايــة »فـــي تــايــمــز« الــعــام املــاضــي 
بــل صحافة  بــروبــاغــانــدا،  أداة  أنــنــا لسنا 
اآلراء  لــتــبــادل  ومــنــصــة  نــوعــيــة،  مستقلة 
أننا نرغب في  »أعلنا  البناءة«. وأضافت 
إيــجــاد نــمــاذج وأفـــكـــار إيــجــابــيــة لتطوير 
ــال واملـــجـــتـــمـــع، وفــــي الــوقــت  ــمــ قـــطـــاع األعــ
ــه مــن الــطــبــيــعــي أال نــغــلــق أعــيــنــنــا عن  ذاتــ
القضايا  تجنب  وعــدم  القائمة،  املشكات 
ــارة الــبــيــان إلـــى أن  ــ الــحــســاســة«، ومـــع إشـ
أدت  ألنها  بالفخر  تشعر  التحرير  هيئة 
ــــذه األهـــــــــداف، لـــفـــت إلـــى  ــــق هـ مــهــمــتــهــا وفـ
أن »الــتــجــربــة أثــبــتــت لــنــا أن الــســلــطــات ال 
تريد وسائل إعام مهنية وغير خاضعة 

لسيطرتها«.
تــأســس مــوقــع »فـــي تــايــمــز« فـــي يــولــيــو/ 
تــمــوز مــن الــعــام املـــاضـــي، بــمــشــاركــة عــدد 
مـــن صــحــافــيــي صــحــيــفــة »فــيــدومــســتــي« 
املــعــروفــة.  وعـــزا، حينها، الــقــائــمــون على 
املـــوقـــع الــجــديــد قـــرارهـــم إلـــى أن »روســيــا 
في حاجة ماسة أكثر من أي وقــت مضى 
أن  إلــى مصدر مستقل لأخبار، في حن 
قـــيـــادة فــيــدومــســتــي الــجــديــدة تــخــلــت عن 
املوقع  وُسجل  النوعية«.  الصحافة  مبدأ 

في هولندا.               
وتـــم بــيــع صحيفة » فــيــدومــســتــي« لرجل 
األعمال إيفان يريمن، إثر ضغوط بسبب 
أخـــرى عن  مــواقــع  مــع  تحقيقات نشرتها 
شركة »روس نفت« الحكومية التي يرأس 
ــا إيـــغـــور ســيــتــشــن، أحــد  ــهــ مــجــلــس إدارتــ
أبـــرز أصــدقــاء الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ومن أكثر الشخصيات املؤثرة في الباد. 
فـــيـــدومـــســـتـــي«   « أن صـــحـــيـــفـــة  ــلــــوم  ومــــعــ
الــتــي شـــاركـــت فـــي تــأســيــســهــا وامــتــاكــهــا 
ســتــريــت  و»وول  تــــايــــمــــز«  »فـــيـــنـــيـــنـــشـــال 
جـــــورنـــــال« وشــــركــــة »اإلعـــــــــام املــســتــقــل« 
الــتــابــعــة لـــرجـــل األعـــمـــال الــهــولــنــدي درك 
عـــلـــى حــقــبــة  عـــــام 1999، شـــهـــدت  ســـويـــر 
الرأسمالي، مع  النظام  دخــول روسيا في 
بــدء صعود شركات خاصة من أزمــة عام 
1998 االقتصادية. وعرفت بتغطيتها غير 
الــروســي.  لاقتصاد  والــدقــيــقــة  املسيسة، 
لكن في السنوات األخيرة تغير مالكوها 
عدة مرات، مع فرض مزيد من القيود على 
إمــكــانــيــة امـــتـــاك أجـــانـــب لــوســائــل إعـــام 

روســيــة، مــا أســهــم فــي تــراجــع صدقيتها، 
ــة قــــســــم واســـــــــع مــن  ــالــ ــقــ ــتــ وإقــــــالــــــة أو اســ

محرريها ومراسليها.
 قوية منذ 

ً
ى موقع »في تايمز« ضربة

ّ
تلق

14 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، بعد إدراجــــه في 
قائمة »العماء األجــانــب«، وإجــبــاره على 
إضافة سمة »عميل أجنبي« على صفحته 
على جميع  السلطات  وفــرض  األساسية، 
ــاًرا أو  ــ ــبـ ــ ــتـــي تــنــقــل أخـ وســــائــــل اإلعـــــــام الـ

تــحــلــيــات مــــن املــــوقــــع اإلشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
»عميل أجنبي«. وذكرت هيئة تحرير »في 
تــايــمــز« أن ســمــة »عــمــيــل أجــنــبــي« قضت 
عــلــى إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار نـــمـــوذج املــوقــع 
 
ً
ــــذي تـــأســـس كــمــشــروع ربـــحـــي، مــشــيــرة الـ

إلــــى أن »املــعــلــنــن والـــشـــركـــاء ال يــعــرفــون 
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الــعــمــيــل األجــنــبــي«، 
 »األســوأ هو أن سمة عميل 

ّ
ولفتت إلى أن

أجنبي تحرم املوقع من إمكانية التغطية 

ــًرا ألن كـــثـــيـــًرا من  ــداث، نـــظـ الـــجـــيـــدة لــــأحــ
ــال األعــمــال  ــ املــســؤولــن الــحــكــومــيــن ورجـ
لـ  التعليق  مــن  يــخــشــون  املحللن  وحــتــى 
ــع تــفــهــمــهــا ملــوقــف  ــبـــي(«. ومــ ــنـ )عــمــيــل أجـ
من يرفض التعليق للموقع، نظًرا لسعي 
السلطات إلى تقديم املوقع على أنه موقع 
ــا لــجــمــيــع املـــواطـــنـــن  مــــعــــارض، وشـــكـــرهـ
الذين دعموا املشروع بالتبرعات، شددت 
الهيئة على أنه »ال يمكن االستمرار بهذه 
وأعلنت  نــوعــي«،  إعـــام  لتمويل  األمــــوال 
أنها اختارت 12 يونيو/ حزيران الجاري 
املوافق لاحتفال باليوم الوطني لروسيا 

موعدًا إلغاق املوقع.  
»في  منها  عانى  التي  الصعبة  ــاع  األوضـ
تايمز« ليست استثناء، فبعد إدراج موقع 
»ميدوزا« اإلعامي املسجل في التفيا في 
إبريل/   23 األجــانــب« في  »العماء  قائمة 
نيسان املاضي، كشف املوقع أن كثيًرا من 
على صفحات  إعاناتهم  أوقفوا  املعلنن 

املوقع. 
النفقات  أنها خفضت  وكشفت »مــيــدوزا« 
فــي شكل حـــاد، وتخلت عــن مكتبيها في 
موسكو وريغا، وأوقفت العمل مع الكتاب 
مــن خــــارج املــؤســســة، وقــلــصــت مــعــاشــات 
املوظفن ما بن 30 و50 في املائة بسبب 
تراجع دخــل اإلعــانــات التي كانت تشكل 
املــــصــــدر الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــمـــويـــل. ونــــاشــــدت 
»ميدوزا« قراءها ومتابعيها الدعم املادي 
ملرة واحدة أو حسب االستطاعة لتواصل 
ــــدوزا« إلــــى الــبــقــاء  ــيـ ــ عــمــلــهــا. وتــســعــى »مـ
اعـــتـــمـــاًدا عــلــى تــجــربــة صــحــيــفــة »نــوفــايــا 
ــتــــا« املــــعــــارضــــة الـــتـــي تــعــتــمــد مــنــذ  غــــازيــ
اليومي  وعملها  تحقيقاتها  فــي  ســنــوات 
ا عرضة 

ً
على تبرعات القراء، ولكنها أيض

املــصــدر مــع تصنيفها ضمن  لفقدان هــذا 
»العماء األجانب«.  

في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة »سفوبودا«، 
يوم  األمــيــركــي،  الكونغرس  يمولها  الــتــي 
أن حساباتها املصرفية  املاضي،  الجمعة 
مـــوظـــفـــون  مـــقـــرهـــا  زار  بـــعـــدمـــا  غــــلــــقــــت، 

ُ
أ

قـــرارات  تنفيذ  عــن  مــســؤولــون  قضائيون 
أمرت  التي  الغرامات  وتجاوزت  املحكمة. 
ألف   780 )نحو  روبــل  مليون   70 بدفعها 

يورو(.
وفي حن كشفت تحقيقات الشهر املاضي، 
أعـــدهـــا »صـــنـــدوق مــحــاربــة الـــفـــســـاد«، عن 
ــل اإلعـــــام  ــائــ فـــســـاد وهــــــدر كــبــيــر فــــي وســ
املــــدعــــوم مــــن الـــكـــرمـــلـــن، عـــبـــر تــخــصــيــص 
العاملن  للصحافين  مليونية  معاشات 
فـــيـــه، أو املــعــلــقــن مـــّمـــن يـــدعـــمـــون املــوقــف 
الــرســمــي، مــن خـــارج مــاك مــؤســســات مثل 
تلفزيونية أخرى  اليوم« وقنوات  »روسيا 
الـــدوالرات سنويا.  مليارات  لها  يخصص 
 ذلك، يعاني  قطاع اإلعام املستقل 

ّ
في ظل

أو املـــمـــّول كــلــيــا أو جــزئــيــا مـــن مــؤســســات 
خاصة من أزمة خانقة زادت األوضاع بعد 
جائحة كورونا من حّدتها. ومنذ أيام أعلن 
بعد  العمل  عــن  التوقف  رو«  »نــيــوز  موقع 
نحو 20 عاما بسبب األوضاع االقتصادية، 
ــه الـــســـلـــطـــات إلـــــى نـــهـــج جـــديـــد فــي  وتــــوجــ
اإلعـــام منذ  مــع وســائــل  السلطات  تعامل 
2014، حــســب املــوقــع الـــذي أكـــد أنـــه ســوف 
يتوقف عن النشر مع إفساح مجال للقراء 
لــاطــاع على أرشــيــفــه الــبــالــغ أكــثــر مــن 17 
انطاقه  أعــدهــا منذ  إعامية  مــادة  مليون 

حتى لحظة توقفه بداية الشهر الحالي.
ومــــع إغــــاق »فــــي تــايــمــز« ســــوف يضطر 
عدد من الصحافين إلى البحث عن عمل 
ــل مـــن ســـنـــة، كــانــت  لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقــ
صـــعـــبـــة عـــلـــى اإلعـــــــــام الـــــروســـــي بــســبــب 
الــقــوانــن غــيــر املــســبــوقــة الــتــي تــم تبنيها 
مــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة بــحــق وســائــل 
اإلعـــام واملــدونــن والــصــحــافــيــن. ويبدو 
أن سياسة التضييق على وسائل اإلعام 
املـــســـتـــقـــلـــة، وتــــشــــويــــه ســـمـــعـــتـــهـــا ســــوف 
ــــي مــن  ــافـ ــ ــــي إفــــــــاس عــــــدد إضـ تـــتـــســـبـــب فـ
أكــثــر وأكثر  املــواقــع واملــؤســســات لنقترب 
من صحافة اللون الواحد كما كان الحال 

في الحقبة السوفييتية.

يغلق موقع »في 
تايمز« نهائيًا في اليوم 

الوطني الروسي

تلجأ السلطات الروسيّة إلى تصنيف وسائل إعالم مستقلّة ال تؤيّد الكرملين، وتنشر تحقيقات وتقارير ال ترضى عنها 
األوليغارشية، كـ»عمالء أجانب«، ما يؤدي إلى منعهم من العمل وصوًال إلى اإلغالق

الــروس في  الــنــواب  أقــّر  في ديسمبر/كانون األول 2020، 
الــقــراءة األولـــى مــشــروع قــانــون ينص على توسيع نطاق 
أن ينطبق عليه وصف »وكيل أجنبي«، وسط  من يمكن 
حملة شديدة على املعارضة. وقدم مشرعون في مجلس 
الدوما الروسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 املاضي، 
واسعة  الحكومة سلطات  منح  شأنه  من  قانون  مشروع 
التجمعات  والــحــد مــن  أجــانــب،  األفــــراد عــمــالء  لتصنيف 
العامة، واملحتوى املنشور على اإلنترنت. ويقول منتقدو 
مشروع القانون إنه يهدف إلى التضييق على املعارضني 
وتكثيف الضغط على املعارضة، قبل االنتخابات البرملانية 

املرتقبة في سبتمبر/أيلول املقبل.
األجانب« صدر ألول مرة،  »العمالء  يدين  الــذي  والقانون 
السلطات سلطة تصنيف  يمنح  قانون  وهــو  عــام 2012، 
أنها  على  اإلعالمية  واملنظمات  الحكومية  غير  املنظمات 
عميلة أجنبية، وهو مصطلح يحمل أثر الحقبة السوفياتية. 
 من الــخــارج، فيجب 

ً
فــإذا تلقت مثل هــذه املنظمات أمـــواال

منشوراتها  ووســـم  الــعــدل،  وزارة  لــدى  التسجيل  عليها 

بتلك العالمة، وتقديم أوراق مفصلة عن عملها تحت طائلة 
الغرامات. واتسع نطاق القانون في السنوات التي تلت ذلك، 
وال سيما العام املاضي عندما أصبح يشمل الصحافيني 

واملدونني األفراد.
بموجب التغييرات الجديدة املقترحة، يمكن اعتبار أي فرد 
 أجنبيًا إذا تلقى أي دعم مادي أو نقدي من الخارج 

ً
عميال

أو من منظمات تعتبر بالفعل عميلة أجنبية. كما يحظر 
الــقــانــون عــلــى هــــؤالء األفـــــراد تــولــي املــنــاصــب الحكومية 
للغاية،  مطاطة  التشريع  لغة  إن  الــخــبــراء  ويــقــول  البلدية. 
لــدرجــة أن الــدعــم مــن الــخــارج قــد يعني ببساطة حضور 

حدث تنظمه مجموعة بتمويل أجنبي.
تهم روسيا منذ وصول فالديمير بوتني إلى السلطة، 

ُ
ت

عام 2000، بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات 
كانت  التي  اإللكترونية  اإلعــالم  وفي وسائل  التلفزيون 
لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية. كما يبدو أن السلطات 
الــروســيــة تــرغــب فــي السيطرة على مــنــشــورات وسائل 

التواصل االجتماعي.

ما هو القانون؟

MEDIA
منوعات

اعتصم عشرات الصحافيين أخبار
الفلسطينيين أمام مكتب قناة 

الجزيرة الفضائية في مدينة رام 
اهلل، احتجاجًا على االعتداء على 

الصحافيين، وبينهم المراسلة 
جيفارا البديري، أثناء تغطية 

فعاليات التضامن مع حي الشيخ 
جراح في القدس.

أكد التقرير الرقابي الثالث »حقوق 
مقيدة« لمشروع »تغيير« أن 

أوامر الدفاع في األردن، خالل 
جائحة كورونا، زادت من القيود 

المفروضة على حرية التعبير 
والتنقل واالجتماعات العامة، مشيرًا 

إلى إحالة الصحافيين واإلعالميين 
للمحاكم.

أعرب كل من االتحاد األوروبي 
المتحدة  وبريطانيا والواليات 

وكندا عن أسفهم لتعليق 
بعد  نشاط »تويتر« في نيجيريا، 

حذف شبكة التواصل االجتماعي 
للرئيس محمد بخاري،  تغريدة 

معتبرًة أّن »حظر وسائل التعبير 
ليس هو الحل«.

وّقع 170 نائبًا في مجلس 
الشورى اإلسالمي )البرلمان( 

في إيران على مشروع 
قانون لـ«تنظيم نشاط العالم 

االفتراضي«. ويتكون المشروع 
من 20 مادة، ويربط استمرار 

عملها بااللتزام بقوانين البالد 
السلطات. وموافقة 
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 Love, Death & عنوانه  كاسيكياته.  مــن 
ثــاثــة  )مــــوت وحـــب وروبــــوتــــات(.   Robots
الــرائــعــة  عــنــاصــر تــبــدو ضــروريــة لصناعة 
ــة، ومـــدفـــوعـــة بــالــطــبــع بــالــعــنــاصــر  ــادمـ ــقـ الـ
الـــضـــروريـــة األخـــــرى الــتــي ال يــكــمــن زجــهــا 
ــنـــوان، كــإنــتــاج ديــفــيــد فــيــنــشــر وتــيــم  فـــي عـ
الــتــاريــخ، هــذه املــرة،  ميلر للعمل. وإن كــان 
العناصر  طــابــع  أن  فــهــو  شــيــئــا،  منا 

ّ
عل قــد 

 قــد يــخــتــلــف عــن طــابــع الــكــل الــذي 
ً
مــتــفــرقــة

ــذا الــكــل  تــنــتــجــه، خــصــوصــا حـــن يـــكـــون هــ

النظر  أحــيــانــا  يــجــب  أنــطــولــوجــيــة  سلسلة 
إليها كأجزاء متفرقة.

عين على المستقبل، 
عين على الحاضر

 Love, Death and تبدو النقطة األفضل لفهم
الــيــوم،  حــتــى  الــعــمــل.  بــبــنــاء  متعلقة   Robots
ثانيهما  صــدر  مــوســمــن،  على  العمل  يمتد 
ــالـــث. وفــي  حــديــثــا، مـــع حـــديـــث عـــن مـــوســـم ثـ
التي  األشــيــاء  مــن  القليل  ثمة  فــإن  الحقيقة، 

محمد استانبولي

ــة، فـــإنـــنـــا  ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــة شـ ــولــ ــقــ ــا ملــ ــ ــقـ ــ وفـ
نعيش اليوم في الفترة الفاصلة 
الزائل  هو  أولهما  بن عصرين، 
الذي اكتشفنا خاله كوكب األرض بالطول 
لم يبدأ  الذي  والعرض، وثانيهما هو ذاك 
الــفــضــاء، وبــهــذا  بــعــد، وخــالــه سنكتشف 
يبقى لدينا اإلبحار في اإلنترنت. يمكننا، 
ــــى ذلـــــــك، مـــحـــاولـــتـــي  ــة، أن نـــضـــيـــف إلــ ــقـ ــثـ بـ
إعـــــادة  أو  املــــاضــــي  ذاك  اكـــتـــشـــاف  إعــــــــادة 
كــتــابــتــه، والــتــنــبــؤ بــمــا ســيــبــدو عــلــيــه هــذا 
الــفــضــائــيــة وروبــوتــاتــه  املــســتــقــبــل، بسفنه 
الـــتـــي يـــوصـــلـــهـــا ذكــــاؤهــــا الـــصـــنـــاعـــي إلـــى 
الـــخـــاصـــات ذاتـــهـــا حــولــنــا كـــعـــرٍق بــشــري. 
الــغــرض، نخصص عــددًا ال يحصى  ولهذا 
ــــام  الـــيـــوم مـــن الــــروايــــات والــقــصــص واألفـ
البيئة  واملــســلــســات، وغــيــرهــا. ضمن هــذه 
املتقلبة، التي تثير شهية أي شركة منتجة، 
 
ً
حاولت نتفليكس تقديم عمٍل يرتفع قليا

ال تحصى، وبعضها  التي  األعمال  كم  عن 
ال ُيــذكــر، ضــمــن هــذا الــنــوع، ويــقــتــرب أكثر 

لم تنجح معظم 
المسلسالت التي جرى 
تصويرها في اإلمارات

تبدو بعض الحلقات 
كأنها فرضيات وتمارين 

في الكتابة

حّولت الفنانة بيتها إلى 
خشبة مسرح تقدم عليها 

عملها األخير

2223
منوعات

أو  املوسمن بعضهما ببعض،  تربط هذين 
تربط حلقات املوسم الواحد بعضها ببعض. 
فمع كل حلقة، ثمة تجربة مختلفة، وأسلوب 
مــنــفــرد بــالــتــحــريــك والـــرســـم وشــكــل مختلف 

لبناء القصة )أو غيابه(. 
ــذا الـــشـــكـــل مــن  ــ ــبـــدو هـ بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، يـ
الــقــص بــقــصــره وعــــدم تـــرابـــط مــكــونــاتــه هو 
اليوم، بفترات االنتباه  الفرجة  األمثل لحالة 
للمشاهدة،  املــتــاحــة  املـــواد  ووفـــرة  القصيرة 
وحضور الهاتف الذكي كوسيط للمشاهدة. 

وبذلك، فإن العمل الذي يبدو مضمونه أبعد 
به  االلتصاق  الحاضر، يحاول  يكون عن  ما 

من حيث الشكل وطريقة التقديم. 
أي  الشكل  هــذا  يعيق  األخــــرى،  الجهة  على 
املعروفة،  بالطرق  للعمل  للتصدي  محاولة 
وال عجب حينها أن ترّكز املراجعات النقدية 
للسلسلة على تقييم حلقات كل موسم من 
األســـوأ لــأفــضــل، أو الــعــكــس، أو أي ترتيب 
املــمــتــد عــلــى 18  املـــوســـم األول،  فــفــي  آخـــــر. 
حــلــقــة، بــــأطــــوال تــــــراوح بـــن خــمــس دقــائــق 
وأقل من عشرين دقيقة، سيمر املشاهد على 
التي  الثاثة«،  »الروبوتات  كـ مثيرة  حلقاٍت 
البشرية ومــحــاولــة ثاثة  فــنــاء  تــجــري بعد 
م اللنب 

ّ
روبوتات فهم ما جرى، أو »حن تسل

القيادة«، التي ينجح خالها نــوٌع ذكي من 
اللنب بحل مشاكل األرض، ومن ثم يهجرها، 
ذاتـــه  فـــي اآلن  تــطــرح  الــتــي  ــا«،  ــمـ زيـ و»أزرق 
تساؤالت عن العمل الفني والوعي والزمن، 
 .

ً
وربما تكون أكثر حلقات املوسم األول قوة

تــقــدم الــحــلــقــات الــبــاقــيــة مـــواد قــد تــكــون أقــل 
أقــرب  يــبــدو  فــإن بعضها   ،

ً
فاعلية. وحــقــيــقــة

مــن حيث  الكتابة  وتمارين  الفرضيات  إلــى 
ــزاًء صغيرة  الــبــنــاء، أو تصلح ألن تكون أجـ
ضــمــن عــمــٍل مـــوحـــٍد أكـــبـــر، أكــثــر مـــن كــونــهــا 
مـــــواّد كــامــلــة، تــعــمــل وفــــق حــبــكــات بسيطة 
أنــه خيار قصدي  أو مكشوفة، في ما يبدو 
أو  املــفــارقــة،  تــفــرض  بينما  السلسلة.  لــهــذه 
»عصر  اإلبهار البصري، قوتها في حلقاٍت كـ
إن  املانع؟  ما  لكن  السمك«.  و»ليلة  الجليد« 
كـــان هـــذا الــشــكــل هــو األنـــجـــح، فــهــذا الشكل 
هــو مــا سنحصل عليه فــي نــهــايــة املــطــاف، 
 Love Death and Robots وسيذكر املستقبل
تليه،  التي  لأعمال  الطريق  ممّهد  بوصفه 
والذي ينال الضرب بالعصي، كما حدث مع 
املــمــِهــدة تاريخيا، قبل أن تنال  كــل األعــمــال 

األعمال التي تليها الثناء واملديح. 

إبهار أقل
ال يعني ما سبق بأي حال أن التركيبة اليوم 
حققت نجاحا باهرًا، وربما يدلنا التغير في 
املوسم الثاني على ذلك. فعلى خاف سابقه، 
ــاٍت أقـــــل بــشــكــل  ــقـ ــلـ ــانـــي حـ ــثـ ــم الـ يـــقـــدم املــــوســ
مــلــحــوظ، حــيــث يــمــتــد عــلــى ثــمــانــي حــلــقــات 
وحسب، ويغلب بناء القصة )األكثر إحكاما 
نسبيا( على اإلبهار عبر رسوم و»جماليات« 
وإن   - بذلك  الحلقات  األول، وتصبح  املوسم 
كــان التفاوت ال يــزال حاضرًا - أشــد تماسكا 

من حيث البناء. 
»فـــرقـــة اإلبـــــــادة« مــســتــوًى من  تــقــدم حــلــقــة كــــ
ــاء عــــــرض مـــســـتـــقـــبـــٍل مــتــخــيــل  ــ ــنـ ــ ــقــــســــوة أثـ الــ
يــضــحــي فــيــه الــبــشــر بــالــقــدرة عــلــى اإلنــجــاب 
العمل  بالخلود، وتنجح ضمن شــرط  طمعا 
الثاني، بينما تختار  بالبروز ضمن املوسم 
أكبر حجما  إنسانا  الغارق«  »العماق  حلقة 
لتتحدث عن أقرانه األصغر حجما وعاقتهم 
ــادئ لـــم تعتد  ــ بــالــزمــن والـــدهـــشـــة بـــإيـــقـــاٍع هـ
الحلقتان  هــاتــان  تــكــون  قــد  عــلــيــه.  السلسلة 
الــثــانــي، إال أن الدعابة  األبـــرز ضمن املــوســم 
تــحــضــر، أيــضــا، كــمــا فــي الــحــلــقــة األولــــى من 
الجزء الثاني أو حلقة عيد املياد. وباستثناء 
حلقة »الــجــلــيــد«، فــإن أســلــوب الــرســوم حتى 
يــتــشــابــه بـــن حــلــقــات ثـــانـــي املــــواســــم. لــهــذه 
األســــبــــاب، شـــّكـــل الـــجـــزء الـــثـــانـــي لــلــعــديــديــن 
سقطة عما أحبوه في املوسم األول، لكنه في 
الحقيقة يقّدم شيئا ويضحي بآخر، ويبدو 
الحكم على أي من املوسمن أفضل، متعلقا 
بـــذائـــقـــة شــخــصــيــة وتــفــضــيــل عــنــاصــر على 
أخرى. وفي معرض الحديث عن العناصر، ال 
»الحب  أساسين؛  يمكننا تجاهل عنصرين 
واملـــوت«. فــإذا ما كــان ثالثهما »الروبوتات« 
ــلـــجـــدل، فـــإن   لـ

ً
 وأقــــــل إثــــــــارة

ً
ــة أســـهـــل مـــاحـــظـ

العنصرين اآلخرين ليسا كذلك.

فــي بـــاد الــســالــســا والــرومــبــا، انطلقت فرقة 
من الشباب الكوبين الذين ينتعلون أحذية 
ريــاضــيــة إلــــى ســاحــة الـــرقـــص، بــأســلــوب لم 
يــســمــع بـــه أحــــد حــتــى وقــــت قـــريـــب فـــي هــذه 
الــجــزيــرة... الهيب هــوب. وفــي ظل العقوبات 
على  الشيوعي  الــحــزب  وســيــطــرة  األميركية 
ذلــك ما  اليومية، بما في  الحياة  كل جوانب 
يشاهده املواطنون على القنوات التلفزيونية 
 بهذه 

ً
الــعــامــة، لــم يــتــأثــر الــكــوبــيــون إال قــلــيــا

املوسيقى األميركية التي انتشرت في سائر 
أنــحــاء الــعــالــم. لــكــن الــوضــع تــبــّدل فــجــأة مع 
وصــول اإلنترنت إلى الباد في العام 2015، 
الهواتف  إلى  الثالث )3 جي(  الجيل  وخدمة 
الــذكــيــة مــنــذ عـــام 2018، لــيــصــبــح قـــرابـــة 4,2 
 11,2 عــددهــم  البالغ  كوبا  مــن سكان  ماين 

مليون نسمة، موصولن باإلنترنت.
ومــــــع عــــــدم وجــــــــود مـــنـــصـــة أخــــــــرى لــتــقــديــم 
ــرقــــص الــكــوبــيــة  عــــروضــــهــــا، لـــجـــأت فـــرقـــة الــ
»داتواي« املكونة من 16 عضوًا إلى فيسبوك 
ــرام الســـتـــعـــراض رقـــصـــهـــا الــفــريــد  ــغـ ــتـ ــسـ وإنـ
مــن حــركــات هــيــب هـــوب مــمــزوجــة بــاألنــمــاط 
اكتساب  في  ذلــك  املحلية. وساهم  التقليدية 

العربية،  املنطقة  فــي  يــقــدم  درامــــي  فــورمــات 
ومــــن خـــالـــه جــمــع الـــراحـــل حـــاتـــم عــلــي عــدة 
لتقديم  مــن ســوريــة ولبنان ومــصــر،  فنانن، 
 في صالون تجميل داخل 

َ
قصة نساء يعملن

دبــــي والـــعـــاقـــات االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــدث 
بينهن. ورغم نجاح شارة العمل بشكل كبير، 
الــذي حققه املسلسل ال يقارن   النجاح 

ّ
إال أن

بانتشار مسلسل »روبي«، الذي أنجزه املنتج 
الــراحــل أديـــب خير فــي بــيــروت، مــع الفنانن 

مكسيم خليل وسيرين عبد النور.
بعد ذلــك، قــرر املنتج الــســوري، إيــاد نجار، 
أثــنــاء اســتــامــه إدارة اإلنــتــاج فــي مؤسسة 
 ،

ً
 طويا

ً
أن يقدم مسلسا أبوظبي لإلعام، 

يجمع أبرز نجوم الدراما السورية الشبان 
في عمل واحــد، فاستطاع إقناع تيم حسن 
ــيــــخ نــجــيــب  ــــس الــــشــ ــيـ ــ ــاط وقـ ــ ــيـ ــ ــل خـ ــ ــاســ ــ وبــ
ومـــحـــمـــود نـــصـــر بـــااللـــتـــقـــاء فــــي مــســلــســل 
»األخــــــوة«، بــوجــود كــل مــن نــاديــن الــراســي 
وأمــــل بــوشــوشــة وســلــوم حــــداد، وعــــدد من 
العمل على جزأين،  وامتد  العرب،  الفنانن 
مـــع نــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة، لــكــن مـــن دون 
املسلسل  الــشــارع، البتعاد  فــي  أثــر حقيقي 
بــأبــطــالــه الــســوريــن والــلــبــنــانــيــن عــن بيئة 
ــرق املـــتـــوســـط، وإقــــحــــام الــخــط  ــ املــنــطــقــة شـ
املصري عبر وضــع شقيق مصري لأخوة 

عدنان حمدان

في خطوة لم تكن مفاجئة، حصلت مجموعة 
من الفنانن السورين على إقامة مميزة في 
دولــة اإلمــارات سمّيت بـ »اإلقامة الذهبية«، 
ونالها معهم عدة فنانن لبنانين يعملون 
في إطار الدراما املشتركة. تزامن طرح هذه 
اإلقـــامـــات، مــع الــجــدل الــــذي القــتــه اإلمــــارات 
تطبيع  إعانها  إثــر  الفائتة،  األشــهــر  خــال 
ــك من  ــا تـــا ذلــ ــيـــل، ومــ ــرائـ الـــعـــاقـــات مـــع إسـ
أقــواهــا على صور  كــان  ردود فعل شعبية، 
الــفــنــان املــصــري محمد رمــضــان مــع فنانن 
إسرائيلين فــي دبــي. لكن فــي ســوريــة، كان 
الوضع مختلفا؛ فقبل أشهر، قررت أبوظبي 
إعــــــادة فــتــح ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق، وعــلــيــه 
ــوالـــن  حـــضـــرت مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــانـــن املـ
الــســفــارة، وكــالــوا عبارات  فــي عشاء نظمته 
املـــديـــح والــشــكــر لـــدولـــة اإلمـــــــارات »عــلــى ما 
قدمته لسورية«. ثم أتت املرحلة التالية من 
»تــطــبــيــع« الــفــنــانــن عــبــر الــتــوجــه لــإلمــارات 
الــذهــبــيــة. وبــعــد مجموعة من  لنيل اإلقــامــة 
ــعــــرب، جــــاء دور املــمــثــلــن  نـــجـــوم الـــغـــنـــاء الــ
السورين، وقّسموا على عدة فــرق، يحصل 
كـــل مــنــهــا عــلــى اإلقـــامـــة بــالــتــدريــج، وينشر 
 ملدينة دبي، وشكرًا 

ً
بعدها كروبوت صــورة

ــد آل مـــكـــتـــوم عــلــى  ــ لــلــشــيــخ مــحــمــد بــــن راشــ
تشريف الفنان بمنحه اإلقامة الذهبية. في 
املقابل، شكلت اإلمارات، خال العقد الفائت، 
مسلوبة  درامية  لصناعة مسلسات  ملعبا 
ــردة مــــن الــــشــــرط األســــاســــي  ــ ــجـ ــ الـــهـــويـــة ومـ

لإلمتاع، وهو توفر بيئة الحدث املناسبة.
رجــال«،  »مطلوب  مسلسل  من  البداية  كانت 
الــدرامــا بأنه أول  الــذي وصفه بعض صناع 

الــفــرقــة شــهــرة عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي حتى 
بملك  امللقب  يانكي،  دادي  انتباه  لفتت  أنها 
ــتـــون، وهـــــو أســــلــــوب مـــوســـيـــقـــي مــن  ــيـ ــغـ ــريـ الـ
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة قــريــب جـــدًا مــن موسيقى 

الهيب هوب والراب.
ــيـــديـــو حــــديــــث نـــشـــرتـــه الـــفـــرقـــة عــلــى  ــــي فـ وفــ
ــيــــر  ــقــــي األخــ ــيــ ــرام ملـــقـــطـــعـــهـــا املــــوســ ــغــ ــتــ ــســ إنــ
إيقاع  الفرقة على  تقفز  بــونــي«،  »إل  بعنوان 
فيما  رياضية  وأحــذيــة  بمابس  الريغيتون 
أحــد األحياء  أطــفــال  مــن  تشاهدها مجموعة 
الفيديو  الفقيرة فــي وســط هــافــانــا. وحــصــد 

2,2 مليون مشاهدة.
الفرقة دارييل لوبيز املعروف  وقــال مؤسس 
أيــضــا بــاســم تــشــايــكــي داري لــوكــالــة فــرانــس 
بــرس إن »فــيــديــوهــات الهيب هــوب مــن دول 

أخرى تصّور دائما في أماكن جميلة جدا«.
ــــاف الـــشـــاب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 23 عــامــا  وأضـ
... حسنا غير  »نحن نبحث دائما عن أماكن 
قبيحة،  ليست  إلينا  بالنسبة  ألنها  قبيحة، 
بـــل حــقــيــقــيــة. تــلــك الـــشـــرفـــات فـــي حــاجــة إلــى 
يرتدون  الطاء، وشباب وأطفال ال  ملسة من 

مابس جيدة«.
 33700 بــــاشــــتــــراك  داري  تـــشـــايـــكـــي  يــفــتــخــر 
وهو  إنستغرام،  في  الفرقة  بصفحة  معجب 
رقم مرتفع بالنسبة إلى بلد لديه ثالث أدنى 
تــردد عريض ثابت وفقا ملوقع  سرعة نطاق 
»سبيدتيست« رغم أنه يحتل املرتبة 88 من 

أصل 134 لسرعة إنترنت الهاتف املحمول.
تحت سقف من الصفيح مثبت على جــدران 
ــتـــدّرب أعـــضـــاء فــرقــة  مــغــطــاة بــالــغــرافــيــتــي، يـ
»داتــواي« من اإلثنن إلى الجمعة ليصّوروا 
األسبوع.  نهاية  في عطات  الفيديو  مقاطع 
أعــمــار أعضائها  تــتــراوح  التي  الفرقة  وهــذه 

بن 18 و32 عاما، لديها خلفيات في الرقص 
املعاصر والشعبي كما أن بعضهم عمل في 

سيرك.
الــذي تعلم  )28 عاما(  ليوفن دوبيكو  وقــال 
الــرقــص »فــي الــشــارع« و»مــن خــال مشاهدة 
الكثير من الفيديوهات«، »في الخارج، ما زال 

ينظر إلى كوبا على أنها بلد السالسا« لكن 
»هناك أيضا الكثير من املواهب في موسيقى 

الهيب هوب«.
ومع ذلك، فإن فكرة »داتواي« ليست التخلي 
عن جذور الرقص الكوبي. وأوضــح دوبيكو 
»غــالــبــا مـــا نــمــزج الــهــيــب هــــوب بــاملــوســيــقــى 

شيئا  ونبتكر  نمزجها  التقليدية،  الكوبية 
.»

ً
جميا

نمزجها  ســالــســا  كــانــت  »إذا  داري  وأضــــاف 
مـــع رقــصــة حــضــريــة، وإذا كــانــت ريــغــيــتــون، 

فنضيف خطوات السالسا إليها«.
)فرانس برس(

ــا حـــاولـــت  ــ ــدورهـ ــ بـ  MBC األربـــــعـــــة. شـــبـــكـــة
اســتــقــطــاب املــمــثــلــن الـــســـوريـــن إلــــى عمل 
ــاق دمـــشـــق الـــجـــغـــرافـــي،  ــامـــي خــــــارج نـــطـ شـ
فــحــضــر املـــخـــرج مـــؤمـــن املــــا إلــــى أبــوظــبــي 
اسم  كوميديا حمل  وقـــّدم مسلسا شاميا 
»حــمــام شــامــي«. ُصــّمــم لــهــذا العمل ديكور 
كــامــل يشبه حــمــام الــســوق فــي قلب دمشق 
 
ّ
ومــجــمــوعــة مـــن الـــحـــارات الــشــعــبــيــة، إال أن

 ذريعا في صناعة حالة 
ً
املسلسل فشل فشا

وامتنعت   ،
ً
كــامــا العمل عاما  فغاب  فــرجــة، 

ــة عـــــن عــــرضــــه لـــســـوء  ــوديــ ــعــ ــســ الـــشـــبـــكـــة الــ
الحكومية  قــنــاة »ســمــا«  املــحــتــوى، واكتفت 

ببثه بعد تأجيل ملوسم درامي.
ــة لـــــم تــــتــــوقــــف، إذ عــــــــادت شـــركـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ املـ
ــي أبـــوظـــبـــي عــبــر  »كــــاكــــيــــت« لـــلـــمـــحـــاولـــة فــ
مسلسل شامي ضخم حمل اسم »حرملك«، 
التركية  النسخة  وصّمم على نية منافسته 
ــقــدم 

ُ
مــن مسلسل »حــريــم الــســلــطــان«. واســت

لهذا العمل عدد كبير من الفنانن السورين 
ــم يــــاخــــور وســـافـــة  ــــرب؛ فــحــضــر بـــاسـ ــعـ ــ والـ
معمار وسامر املصري وقيس الشيخ نجيب 
وأحـــمـــد األحـــمـــد ووفـــــاء مــوصــلــلــي وجيني 
إسبر ودرة وأحمد فهمي وجمال سليمان، 
ــن الــعــمــل  ــكـ ـــة، لـ ــابـ ــشــ وعـــــشـــــرات الـــــوجـــــوه الــ
األصلية،  بيئته  خــارج  التصوير  مــن  عانى 
فــجــاءت الــديــكــورات غير مقنعة وأقـــرب إلى 
الــبــاســتــيــكــيــة، وحـــمـــل الـــنـــص هـــفـــوات في 
 عن أخطاء مونتاج 

ً
الكتابة والتنفيذ، فضا

أودت بأي احتمال لنجاح الجزء األول، فلم 
إنــتــاج جزء  الشركة  لتقرر  الــكــارثــة،  تتوقف 
ثان، واستنزاف مشاهد الجزء األول بإعادة 
مــونــتــاج بــعــض حــلــقــاتــه وتــغــيــيــب ممثلن 

وإنهاء العمل بشكل غير منطقي.

فرقة »داتواي« الكوبية... على إيقاع الريغيتوندراما اإلمارات: ليس كّل ما يلمع إقامة ذهبية
لجأت فرقة »داتواي« 

المكونة من 16 عضوًا 
إلى إنستغرام الستعراض 

رقصها على إيقاعات 
الهيب هوب الممزوجة 

باألنماط التقليدية المحلية

أمل كعوش

على الرغم من قسوة زمن وباء كورونا الذي فرض 
بقيت هناك  الحياتي،  واقعنا  تغييرات كبرى على 
ــتـــأمـــل، بــحــكــم الــعــزلــة الــتــي  ــل والـ ــ فــســحــات مـــن األمـ
ــــذي  تــســبــب بـــهـــا الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي اإلجـــــبـــــاري، والـ
أتــت نتائجه فــي حــاالت معينة باملزيد مــن اإلبــداع 
فادية  اللبنانية  الفنانة  والعطاء. هذا ما حدث مع 
ملــدة خمس سنوات تفّكر في  أن كانت  التنير، بعد 
الــعــمــل عــلــى عــــرض مــســرحــي خـــــاص، تــحــكــي فيه 
بــيــروت.  وبمدينتها  عائلتها  بــأفــراد  عاقتها  عــن 
خلق  الصحي،  الحجر  فترة  خــال  البيت  التزامها 
كتابة  في  للبدء  نفسها،  مع  للجلوس  لها مساحة 
إلــى أن نضجت وصــارت جاهزة للعرض  أفكارها، 
ــام جــمــهــور حـــي فـــي نـــهـــايـــات شــهــر مـــايـــو/أيـــار  ــ أمـ
املــاضــي. »وحـــدة«/»وحـــدي«/ أم »وحــدتــي«؟ يحار 
الناظر للملصق الدعائي للعمل في تحديد عنوانه، 
حيث استترت التاء املربوطة خلف الياء )خط غالب 
حويا(، لتخلق تلك الحيرة لدى القارئ، كما أرادت 
لــهــا الــفــنــانــة أن تــكــون؛ هــي الــتــي بــاتــت وحــيــدة في 
منزل عائلتها البيروتي منذ رحيل شقيقتها حنان 
عام 2009. في »وحدتها« تحكي فادية التنير قصة 
تعشق  التي  املدينة  بــيــروت،  في  نشأتها وحياتها 
الــذي  املــكــان  فــهــي  وال تتخيل حياتها مــن دونــهــا؛ 
خــلــقــت فــيــه جــمــيــع ذكــريــاتــهــا عــبــر ســتــة عــقــود من 
فــي عائلتها والبيت  األحــبــة  بــروائــح  املفعم  الــزمــن 

وبيتها  عائلتها  املــســرح؛  مــع  محطاتها  ثــم  األول، 
ابــنــة املــســرح اللبناني  الــثــانــي. فــفــاديــة التنير هــي 
التي خاضت تجارب عديدة مع مخرجن لبنانين 
هم من مؤسسي الحركة املسرحية في لبنان، كفائق 
حميصي، روجــيــه عــســاف، والــراحــلــة سهام ناصر. 
وإلــــى جــانــب تــجــربــتــهــا كــمــمــثــلــة مــســرحــيــة، كــانــت 
لها أيضا تجربة في الرقص في تسعينيات القرن 
املسرحية  املخرجة  مع   ،»11 مع »ستوديو  املاضي 
التنير  لفادية  األقــرب  املسيرة  الغالي. ولعل  رويــدا 
الطفل،  فــي مجال مسرح  هــي مسيرتها  وأداء  قلبا 
فــهــي مــحــركــة دمـــى وعــضــو دائـــم فــي فــرقــة أصــدقــاء 
ــاء األوائـــــــل لــلــفــرقــة  الــــدمــــى، كــمــا كـــانـــت مـــن األعــــضــ
ــــروب، ولها  الــلــبــنــانــيــة لــلــدمــى مــع املــخــرج كــريــم دكـ
تجربتها أيضا في فن التهريج، وهي تطمح لبلورة 

عرض في ذلك املجال.
ــي مـــجـــال مــســرح  ــة الـــتـــنـــيـــر فــ ــاديــ ــــوم تــعــمــل فــ ــيـ ــ والـ
املقهورين، كمدربة في مجال املسرح وتحريك الدمى 
عـــدة جمعيات ومـــبـــادرات محلية. »وحــدتــي«  لـــدى 

ــفــــردي األول لــفــنــانــتــنــا،  هـــي الـــعـــرض املـــســـرحـــي الــ
الــــزوار... الضيوف هم   من 

ً
تستقبل فيه عــددًا قليا

املــزرعــة في  فــي محلة  الكائن  فــي بيتها  جمهورها 
بيروت وقد أفرغته الفنانة من بعض أثاثه ليتحول 
جــدا.  والحميمة  الخاصة  املسرحية  خشبتها  إلــى 
تــأخــذنــا فـــاديـــة الــتــنــيــر فـــي »وحـــدتـــهـــا« عــبــر رحــلــة 
تجمع ما بن فن الحكواتي واألداء املسرحي املتميز 
ما  بضيوفها  تنتقل  وصــدقــه.  وبساطته  بعفويته 
بن ردهة االستقبال، غرفة الجلوس، الشرفة وغرفة 
املــائــدة. فــي كــل مــن تلك املــســاحــات، ذكــريــات كثيرة 
تــشــاركــهــا فــاديــة مــع ضــيــوفــهــا بــتــفــاعــل مـــرح تـــارة، 
وبدموع تــارة أخــرى. يرتسم لون البحر األزرق في 
عيناها  وتلتمع  البيت،  زوايــا  في  املوزعة  األقمشة 
ى ببيروتها الحاضرة على شاطئ الرملة 

ّ
وهي تتغن

البيضاء، وفي أغنيات عمر الزعني وأحمد قعبور. 
تــذكــر والــديــهــا بــحــب كــبــيــر، وتــغــص وهـــي تحكي 
الــتــي عــاشــت معها بعد وفــاة  عــن شقيقتها حــنــان 
والديها ملدة سبعة عشر عاما قبل أن تفارق الحياة 
إنها كانت في  الفنانة  إنـــذار. تقول  من دون سابق 
البداية تود الكام عن عاقتها بوالدتها وشقيقتها 
ــنـــص صــــــارت تــكــبــر لــتــشــمــل  ــكـــن دائـــــــرة الـ ــقـــط، ولـ فـ
عــائــلــتــهــا، أصـــدقـــاءهـــا وحــيــاتــهــا كـــامـــرأة ومــمــثــلــة 
مسرحية من بيروت. هاجس كان يشغل بالها أثناء 
بدخول  الناس  يهتم  قد  »ملــاذا  للعرض:  التحضير 
الــخــاصــة؟ وهــل سيعنيهم  بيتي وســمــاع قصصي 

األمر حقا أم أنه سيمر مرور الكرام؟«.

تمارين على مستقبل ما

تتراوح أعمار أعضاء الفرقة بين 18 و32 عامًا )فرانس برس(

تعمل فادية 
التنير في 
مجال مسرح 
المقهورين 
)سامي موسى(

جاء مسلسل »حرملك« لينافس العمل التركي »حريم السلطان« )فيسبوك(

من حلقة الروبوتات الثالثة )نتفليكس(

سلسلة  نتفليكس.  تنتجها  التي   ،Love, Death & Robots سلسلة  من  الثاني  الموسم  صدر 
بحلقات منفصلة، يجمع بينها، إلى جانب كونها أنيميشن، محاولة تنبّؤ بمستقبل ديستوبي

حب وموت وروبوتات

»وحدة« فادية التنير

فنون وكوكتيل
قراءة

مسرح

رصدإضاءة

ليست األعمال الدرامية 
أفضل مصدر للتنبؤ 

بالمستقبل. إال أن أعماًال كـ 
 Love, Death and Robots
مهمة للتنبؤ بمستقبل 
األعمال الدرامية بحد 

ذاتها. وكما تبدو الصورة 
اليوم، فإننا مقبلون على 
إمكانيات هائلة من حيث 
ما يمكن لهذه الصناعة 

أن تتصوره وتقدمه، أثناء 
عملها »عن بعد«، من 

دون وجود ممثلين في 
موقع تصوير أثناء جائحة 

تعيق ذلك، ومن حيث 
قدرتها على جمع أفضل 

المواهب الصنّاع ضمن 
فريق افتراضي.

ضمن فريق 
افتراضي

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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الــتــرويــج للصور  فــي مستنقع  اإليــطــالــّيــن 
ــالـــم الـــعـــربـــي، مــــن خـــال  الــنــمــطــيــة عــــن الـــعـ
خـــيـــارات بــحــث وتــرجــمــة لــم تــبــعــث الــحــيــاة 
ــة فـــحـــســـب، بــل  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ ــة االسـ ــ ــــدرسـ فــــي املـ
م خلطة  ا استشراقيا جديدًا يقدِّ

ّ
صنعت خط

اإلنسانية  ف 
ُ
التعاط خطابات  مــن  هجينة 

القديمة  للكليشيهات  والترويج  اليسارية 
لــآلبــاء املــســتــشــرقــن، والــتــي يــطــغــى عليها 
والوحشية  والطغيان  العنف  على  التركيز 
العربية التي رسخت في املخيال األوروبي 
 
ً
ــاٍت غــيــر قــابــلــة لــلــتــزحــزح، مــصــّيــرة

ُّ
كــتــمــث

الــكــرة األرضية   على 
ً
اإلنــســان العربي عــالــة

فه من ورائه من حروب ومظالم 
ّ
بكل ما يخل

ــب الــعــربــي  ــ ـــرة األديــ
ّ

ال حــصــر لـــهـــا، وُمـــســـخ
»شاهد من أهلها« على حضارة موبوءة  كـ

م الحّر.
َ
غدت عبئا على العال

 الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي في 
ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

إيطاليا ما زال ُيحسب، بلغة األيديولوجيا، 
ـــى مــعــســكــر الــيــســار  عــلــى دوائــــــر تــنــتــمــي إلـ
ــنــا رصــدنــا، عقب ثــورات 

ّ
 أن

ّ
الــراديــكــالــي، إال

الربيع العربي، إصــدارات لــدور نشر كبرى 
وصـــغـــيـــرة ومـــتـــوّســـطـــة تـــتـــنـــّوع مــشــارُبــهــا 
األيديولوجية من أقصى اليمن إلى أقصى 
لــثــورات   املــفــرزات الثقافية 

َّ
الــيــســار. ذلــك أن

الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي مـــالـــت عــلــى مــيــل الــيــســار 
ــذا اليمن  املــعــتــدل املــنــحــاز صــهــيــونــيــا، وكــ
الـــذي تــأّكــد مــن »وحــشــيــة« هــذه البقعة من 
ر االنتعاشة القوية في  العالم، وهو ما يفسِّ
الــســوق اإليــطــالــيــة للكتاب الــعــربــي، والــذي 
ــرًا خــطــابــات مستعربي 

َّ
انــدمــجــت فيه مــؤخ

الــيــســار الــراديــكــالــي مـــع خــطــابــات الــيــســار 
االستعمارية،  واالســتــشــراقــيــة  الصهيوني 
في داللة واضحة على أزمة وجودية عميقة 
يعرفها اليسار اإليطالي بمختلف تشّكاته، 
يا البوصلة، ولم يتمّكن من 

ّ
وهو »من فقد كل

صنع هوية خاصة به بعد سقوط االتحاد 
السوفييتي«، كما يوضح غابرييلي غوزي 
)Gabriele Guzzi( وجيمينيلو بريتيروسي 

إصــدارهــمــا  فـــي    )Geminello Preterossi(
 مـــن أجــل 

ٌ
األخـــيـــر »فـــي وجـــه جـــالـــوت: بـــيـــان

الديمقراطية السيادية« )2020(.
االستعرابية  اإلصـــدارات  لكن، ضمن طوفان 
ــة بــصــيــرة،  ــ ــ ـــحـــة فـــكـــريـــا واملـــفـــتـــقـــدة ألّي

ّ
املـــتـــرن

ــت علينا فــي الــســنــوات الــثــاث األخــيــرة 
ّ
أطــل

سلسلة كــتــب ســّجــلــت انــقــابــا صــريــحــا على 
ما  الــتــي  خلخلة 

ُ
امل األيــديــولــوجــيــة  البوصلة 

زال يــعــتــمــدهــا الــبــاحــث اإليــطــالــي لــلــتــرويــج 
مقاربة   

ً
معتمدة العربي،  العالم  عن  ألعماله 

ذكــيــة طــرحــت األيــديــولــوجــيــا جــانــبــا ورّكـــزت 
على ملمح ثقافي جديد بدأ يتغلغل في الفكر 
منذ سنوات  والــنــخــبــوي  الشعبي  اإليــطــالــي 
سياسية،  اصــطــفــافــات  أّي  عــن  بعيدًا  قليلة، 
وهو ما من شأنه أن يفتح بابا هاّما للكتاب 

العربي ضمن السوق اإليطالية.
أتــت سلسلة »رحــات  السلسلة،  ضمن هــذه 
 Centro Internazionale« عـــن  الـــشـــرق«  فـــي 
ن 

َ
باحث بتوقيع   »della Grafica di Venezia

الساحة  عرفتهم  الذين  املستعربن  أهــّم  من 
السبعينيات  سنوات  اإليطالية  األكاديمية 
ــانــــي كـــانـــوفـــا  ــوفــ ــات هــــمــــا: جــ ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ والـ

أمل بوشارب

ــة فــي  ــيـ ــالـ ــــت املـــكـــتـــبـــات اإليـــطـ
َ
ــرف عــ

ــا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــــســــــنــــــوات األخــــــــيــــــــرة ارتـ
قة 

ّ
محسوسا في اإلصدارات املتعل

بــالــعــالــم الــعــربــي، والــتــي أتـــت بــالــتــزامــن مع 
ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومــــا اكــتــنــفــهــا من 
 نــتــاج الكاتب 

َّ
اهــتــمــام إعــامــي؛ إذ ُيــعــَرف أن

يرتبط  عموما،  الغربية،  السوق  في  العربي 
باتها.

ُّ
بالجيوسياسة وتقل

ــّد فــتــرة  ــعـ ـ
ُ
وإن كـــانـــت حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات ت

ازدهــار ترجمة األدب العربي عامليا، بالنظر 
ــــي مـــــن املــعــســكــر  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــى الـــــدعـــــم األيـ ــ ــ إلـ
العربي محاطا  الكتاب  كان  الشرقي، وحيث 
بــرعــايــة أيــديــولــوجــيــة خــاّصــة تــحــرص على 
 ســقــوط 

ّ
فــــــإن تــقــديــمــه كـــنـــتـــاج ألدٍب أمــــمــــّي، 

التسعينيات  مطلع  في  السوفييتي  االتحاد 
في  العربي  األدب  عــن  »الحماية«  رفــع غطاء 
سوق الترجمة العاملية وأعاده في العشرين 
ل االستعماري  سنة األخيرة إلى حقبة التغوُّ

وخطابات االستشراق الفّجة.
ــا عــلــى  ــيــ ــالــ ــطــ ـــــــاَحـــــــظ، فـــــي أوروبـــــــــــا وإيــ

ُ
وت

 قـــويـــة لــاســتــشــراق 
ٌ
ــه الــتــحــديــد، عـــــودة وجــ

والــتــرجــمــيــة، وهي  البحثية  نــة  املــدوَّ ضمن 
 ســقــط مــعــهــا الــكــثــيــر مـــن املــتــرِجــمــن 

ٌ
ــودة ــ عـ

شوقي بن حسن

مــن حــن إلــى آخــر، ينتشر خطاب إحباطّي 
 
ً
حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــأتـــي عــــادة

كتبرير مسبق لخيارات أنظمة عربية تندفع 
نحو »سام« غير مشروط على خلفية عدم 
 
َّ
ــة االحـــتـــال. وهـــا إن تــكــافــؤ الـــقـــوى مـــع دولــ

ــة قد 
َّ
األحــــداث األخــيــرة فــي فلسطن املــحــتــل

ع بادعاء 
ّ
أثبتت خــواء هذا التوّجه، وإن تلف

الــعــقــانــيــة والــحــنــكــة الــســيــاســيــة، فـــي حن 
مصادر  للمقاومة   

َّ
أن أثبتت  قد  الوقائع   

َّ
أن

حياة كثيرة.
أفرز االجتياح اإلسرائيلي لبيروت في 1982، 
مة 

ّ
لقيادات »منظ انجّر عنه من ترحيل  ومــا 

التحرير الفلسطينية«، جّوًا مائما ملثل ذلك 
الخطاب االنهزامي، وهو ما دعا البعض إلى 
التفكير في صّد هذا النوع من االجتياح. في 
ذلك السياق، وضع إبراهيم صقر أبو عمشة 

كتاب »فاعلية الفلسطينين وتطّورهم« وقد 
صدر في 1982 عن »دار النهضة العربية« في 

بيروت.
وللكتاب طبعة تونسية صدرت بعد سنوات 
والنشر  للطباعة  بــوســامــة  »دار  عــن  قليلة 
والتوزيع«، تبدو وكأنها تتابع مسار قيادات 
إلى  لبنان  ــادروا  غــ الــتــحــريــر« حــن  مة 

ّ
»منظ

تونس. يرى أبو عمشة أن االستسام ملنطق 
الـــقـــوة الـــــذي تــفــرضــه »إســــرائــــيــــل« والــنــظــام 
العاملي با معنى متى عَرف  الجيوسياسي 
الــعــرب مــصــادر األمــــل فــي تــحــريــر فلسطن، 
العربية  للثقافة  التاريخي  االمــتــداُد  ل 

ّ
ويمث

اإلســـامـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــيــهــا فــلــســطــن، 
الــركــيــزة األســاســيــة لــهــذا األفـــق النضالي ملا 
يزخر به التاريخ العربي من أمثاٍل حول صّد 

اعتداء الغزاة والقدرة على احتوائهم.
ــف مــن ســرد تاريخّي يعود إلى 

ِّ
املــؤل ينطلق 

جـــذور الــقــضــيــة، انــطــاقــا مــن نــشــوء الحركة 
ــارج فــلــســطــن وبـــعـــيـــدًا عــن  ــ الــصــهــيــونــيــة خــ
التذكير  لهذا  للمنطقة.  الطبيعية  التفاعات 
ُبعٌد جدالّي فهو يــرّد على رأي مــتــداَول دون 
ما   

َّ
أن مــفــاده  العربية،  الثقافة  فــي  تمحيص 

العالَم العربي بعدسة إيطـالية

تقّدم هذه الزاوية 
كتبًا حول فلسطين. 

كتٌب ساهمت في شحن 
الضمير العربي والعالمي 

أحيانًا - بمفردات 
القضية وإضاءة الطريق 

نحو التحرير

في السنوات األخيرة، 
برزت في إيطاليا كتٌب عن 

المنطقة العربية تضع 
األيديولوجيا جانبًا وترّكز 
على المالمح الثقافية، 

بعيدًا عن االصطفافات 
السياسية، وِمن أبرزها 

سلسلٌة بعنوان »رحالت 
في الشرق« تضّمنت كتبًا 

للباحَثيْن والمستعربين 
اإليطاليّين

يخترع الِعلم الحديث 
أشياء كثيرة قد 

تكون ضارّة باإلنسان؛ 
فالتكنولوجيا التي كانت 

في البداية مشروعًا 
تحريريًا، تحّولت إلى 

عبء في عصرنا

فاعلية الفلسطينيين وتطّورهم ضّد التبريرات االنهزامية

تنبّؤات ماركس ونيتشه وهايدغر

جوفاني كانوفا  وإيروس بلديسيرا صَور مضاّدة لالستشراق

ُتظهر السلسلة أشكال 
العالقة الوثيقة للعربّي 

مع بيئته

يرى أن حقائق التاريخ 
والواقع كانت وال تزال في 

صّف الفلسطيني

تذهب الفلسفة بنا 
إلى الحياة بينما يأخذنا 

الِعلم إلى الفناء

رصانة وموضوعية 
الفتتان في غمرة كتابات 

المستشرقين الجدد

الصَور  بلديسيرا  وإيروس  كانوفا  جوفاني  كسر  األخيرة،  أعمالهما  في 
التقطاها  العربي بشكل عملّي، من خالل مشاهد  العالَم  النمطية عن 
عملهما  ــالل  خ بعدستيهما 
ــمــيــدانــي في  ــي وال ــم ــادي األك
يوميات  وُتظِهر  المنطقة، 
السلمّي  وتــعــايُــشــه  الــعــربــي 
وحشية  عن  بعيدًا  بيئته،  مع 
المرتبطة  اإلصــدارات  م  وتجهُّ
بالجيوسياسة، في رؤية مضاّدة 
الجديدة  االستشراقية  للصورة 
إلّا  العربي  فيها  يَظهر  ال  التي 
وكمشكلة  العالَم  على  كعالة 

سياسية ال أمل في شفائها.

القطع مع الجيوبوليتيك

2425
ثقافة

إضاءة

مكتبة فلسطين

إطاللة

فعاليات

وإيروس بلديسيرا؛ إذ صدر لأّول عن هذه 
السلسلة كتاب »اليمن ـ حياة القرى )1982 ـ 
1986(« في فبراير/ شباط 2019، ثّم صدر له 
ـ حياة القرى  في خريف العام نفسه »مصر 
أّمــا إيــروس بلديسيرا، فقد  ـ 1982(«.   1978(
ــع في آذار/ مــارس 2020 كتاب »ســوريــة ـ 

ّ
وق

ـ 1979(«، وفي  صور حقبة وذكريات )1971 

آلــــت إلـــيـــه فــلــســطــن هـــو نــتــيــجــة تــفــريــط في 
فو 

ّ
الحقوق، وهــي مقولة كــان يــرّوج لها مثق

بعض األنظمة االنبطاحية لتبرير تخاذلهم 
تجاه الدفاع عن حقوق الفلسطينّين. 

ــف أن لشعب 
ّ
عــلــى مــســتــوى آخـــر، يــؤّكــد املــؤل

مــتــراكــمــا، فيضيء  مــقــاومــة  تــاريــخ  فلسطن 
ــد االنـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي ثــم  الــــنــــضــــاالت ضــ
الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة األولــــــــى، قـــبـــل أن 
ــى مــــؤامــــرة دولـــيـــة  ــ ــتـــحـــّول تـــلـــك املــــعــــارك إلـ تـ
ســتــجــرف الــكــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن خـــارج 

أرضهم.
يــقــف أبــــو عــمــشــة أيـــضـــا عــنــد مـــحـــاولـــة فهم 
فــي  األرض،  ــى  ــلــ عــ ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الـــــــواقـــــــع 
ة والشتات، ويرى 

ّ
املخّيمات وفي املدن املحتل

رات اليأس، 
ّ

رات األمل أعلى من مؤش
ّ

أن مؤش
 بعد جيل في 

ً
حيث نجح الفلسطينّيون جيا

املــقــاوم، كما نجحوا في بناء  توريث الحّس 
السياسات  أمـــام  سندهم 

ُ
وت تمّيزهم،  ثقافة 

االحتوائية لدولة االحتال. 
لــكــن مــصــدر املــقــاومــة األهــــم بالنسبة ألبــو 
 »حــقــائــق الــتــاريــخ والـــواقـــع« 

َّ
عمشة هــو أن

الفلسطيني في   
ّ

فــي صـــف تــــزال  كــانــت وال 
صــراعــه مــع االحــتــال، ولــكــن هــذه الحقائق 
املؤّرخن  قبل  من  تفعيل  إلــى   بحاجة 

ُّ
تظل

ــافـــّيـــن  ــحـ والــــــروائــــــّيــــــن والـــــشـــــعـــــراء والـــصـ
انن وغيرهم.

ّ
والفن

تشرين/ أكتوبر من العام نفسه كتاب »ُعمان 
التي عرفت« )1986 ـ 2001(. وعلى الرغم من 
 ثاثة من البلدان املدروسة في هذه الكتب 

َّ
أن

وعسكرية  سياسية  ألحـــداث  مسرحا  كــانــت 
ــــوات األخـــــــيـــــــرة، تــمــكــن  ــنـ ــ ــــسـ مـــلـــتـــهـــبـــة فـــــي الـ
الباحثان اإليطاليان من تقديم هذه البلدان 
من خال عدسة أنثروبولوجية متفّردة من 
رات عن  الــتــصــوُّ مــن  الكثير  تقلب  أن  شأنها 
 تـــّم الــتــركــيــز 

ْ
الــعــالــم الــعــربــي فـــي الـــغـــرب، إن

عليها في السنوات املقبلة، وذلك ملامستها 
ــرًا  ــ

َّ
ــؤخ ــه مــ ــ ــزايــــد االهــــتــــمــــام بـ ــتــ ــا يــ مــــوضــــوعــ

مـــع انــعــكــاســات واضـــحـــة عــلــى حــيــاة الــفــرد 
االستهاكية،  وخياراته  اليومية،  اإليطالي 
أال وهو  الفكرية واإلبداعية،  إنتاجاته  وكذا 

العودة إلى الطبيعة.
فــي رســالــة وّجــهــهــا إلـــى الـــروائـــي اإليــطــالــي 
 Paese« جــريــدة  ونشرتها  كالفينو  إيــتــالــو 
بــعــنــوان  يــولــيــو 1974  تــمــوز/  فــي 8   »Sera
ــة مــفــتــوحــة إلــــى إيـــتـــالـــو كــالــفــيــنــو«  ــالــ »رســ
شر في 1 فبراير/ شباط 1975 على 

ُ
ومقال ن

السلطة  »فـــراغ  بعنوان   »Corriere« جــريــدة 
في إيطاليا« تحّدث الشاعر اإليطالي بيير 

باولو بازوليني عن »انطفاء اليراعات« في 
إشارة إلى خبوِّ الروح الريفية في إيطاليا، 
الريفية«.  الحضارة  »غــروب  على  رًا  متحسِّ
 
ً
وقــــد أثــــار مــقــال بــازولــيــنــي حــيــنــهــا ضــّجــة

ؤ شاعر إيطاليا الرؤيوي  كبيرة، بسبب تنبُّ
ببدء االنحسار التدريجي والنهائي للهوية 

اإليطالية ودخول دّوامة العوملة.
الــــــرّدة عــلــى أســـلـــوب الــحــيــاة   مــعــالــم 

َّ
 أن

ّ
إال

بــدأت في  الــعــوملــة،  الــذي فرضته  الصناعي 
ِمن  ــرًا 

َّ
مــؤخ الغربية  اليوميات  فــي  الظهور 

خـــال تــغــيــيــر أنـــمـــاط االســتــهــاك الــغــذائــيــة 
ــــى املــنــتــجــات  ــة األولــــــــى واملــــيــــل إلــ ــالــــدرجــ بــ
إلى  السّباقة  إيطاليا  كانت  العضوية، وقد 
)الــوجــبــات   »Slow food« اســتــحــداث حــركــة
الــبــطــيــئــة( مــع كــارلــو بــيــتــريــنــي، فــي مقابل 
»Fast food« )الوجبات السريعة( في نهاية 

الثمانينيات. 
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

القضيّة ومصادر األمل

الِعلم ال يفّكر

لوحة »البالون الهوائي« لـ بول كلي، 1926

)Getty( 2019 ،من تظاهرة احتجاجية في صفاقس على إعالن ترامب تحويل سفارة بالده إلى القدس

)Getty( كنيسة القّديس يوحنا الناسك في باليرمو بصقلّية

المفترسون عنوان ثاني معرض فردي للفنّانة التشكيلية والنّحاتة الجزائرية كنزة 
داود. تتناول أعمال المعرض، الُمقام حاليًا وحتى الثاني عشر من حزيران/ يونيو 
من  والشر،  الخير  بين  األبدي  الصراع  العاصمة،  بالجزائر  بلوم«  »رواق  في  الجاري، 

هٍة ومقطوعة األطراف. خالل مشاهد ألجساٍد بشرية مشوَّ

في »ساقية عبد المنعم الصاوي« بالقاهرة، ُتقيم فرقة شارموفرز أربع حفالت 
موسيقية يوَمي الخميس والجمعة، السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، 
ل حفَلين في اليوم )عند الرابعة والثامنة مساًء(. ُتقّدم الفرقة، التي تأّسست  بمعدَّ

في 2015، موسيقى شبابية. »انفصام« )2020( هو آخر ألبوماتها.

السادسة من مساء األحد  المتحف الفلسطيني عند  يبثُّ  الرقمية،  عبر منّصاته 
في  والتحرُّر  السيطرة  بين  الهندسية  الخرائط  بعنوان  مسّجلة  ندوًة  المقبل، 
إلى  الحاجة  عن  سعدي  ويارا  خليفة  أماني  فيها  تتحّدث  االستعماري،  السياق 
تعزيز الرواية الفلسطينيّة حول الجغرافيا المحلية، في ظّل سياسات السيطرة على 

مصادر المعرفة والمحو والتغييب الُممنهج للخطاب الفلسطيني.

الجاري  الشهر  من  والعشرين  السادس  حتى  يتواصل  بالرباط،  ضفاف«  »رواق  في 
يضّم  بوحيوي.  حميد  الكندي  المغربي  للتشكيلي  لة  متحوِّ أشكال  معرض 
المعرض الذي افتتح في 27 أيار/ مايو الماضي أعماًال أنجزها بويحيوي باألكريليك 

واأللوان المائية خالل فترة الحجر الصّحي، ويتناول في مجملها الوجه األنثوي.

فّواز حداد

الفيلسوف  الخاف عّمن هو  كــان  بينما 
هــل هو  العدمّية،  فكرة  األملــانــي صاحب 
ــإذا بها  ــ هـــايـــدغـــر، أم أســـتـــاذه نــيــتــشــه، فـ
 مـــن الــفــرنــســي بـــول بــورجــيــه، 

ٌ
مــســتــعــارة

وهــــو روائــــــيٌّ غــيــر مـــعـــروف فـــي أوســــاط 
مـــا تفلسف  كــثــيــرًا  ــان  كــ الــفــاســفــة، وإن 
فــي روايــاتــه، وكــان معروفا أيضا كناقد 
أدبي في الربع األخير من القرن التاسع 
عـــشـــر، اشــتــهــر بـــروايـــتـــه »جـــريـــمـــة حــب« 
ثــم تتالت روايــاتــه، وأكــثــر مــا يعتني به 
رجم بعضها 

ُ
ت النفسية.  الحاالت  وصف 

بــشــكــل مــبــكــر لــلــعــربــيــة، مــثــل »الــتــلــمــيــذ« 
التي صدرت تحت عنوان »املريد« لسليم 
ســعــدة، فــي أوائــــل الــقــرن املـــاضـــي، كذلك 
رواية »الطاق« ترجمها ولي الدين يكن، 
رجمت روايات عّدة 

ُ
نحو عام 1920. كما ت

غيرها إلى العربية.
ــهــا املــرض 

ّ
يــصــف بــورجــيــه الــعــدمــيــة بــأن

ــبـــدو فــــي مــعــانــاة  الـــعـــصـــري ألوروبـــــــــا. تـ
الروحية،  والهشاشة  النفسي،  اإلرهـــاق 
ــم اإلنــهــاك الــجــســدي، والــتــوق إلــى  وتــوهُّ
ما 

ّ
تدمير الذات، والرغبة في املوت، وكأن

بل  الــعــدم،  مــن  مستمّدة  ليست  العدمية 
ــدام، تقود إلــى إعـــدام املــرء لذاته،  مــن اإلعـ
العدمي شخص  نفسها.  الحياة  وإعــدام 
لم يعد يؤمن بشيء، ويبلغ اعتقاده حد 
 الــعــدم هــو الـــوجـــود الــحــق، 

ّ
اإليـــمـــان بــــأن

والاشيء أفضل من الوجود. تؤّدي هذه 
 األمثل؛ أن يضع حّدًا 

ّ
السلسلة إلى الحل

لحياته عن طريق االنتحار. 
أراد  ــر،  آخـ بمعنى  املــفــهــوم  نيتشه  طــّبــق 
ــائـــدة فـــي عــصــره،   الــقــيــم الـــسـ

ّ
إعــــــدام كــــل

املـــوروثـــة مــن الــديــن والــتــقــالــيــد، مــن أجــل 
املعنى،  بهذا  ها. 

ّ
قيم جديدة محل إحــال 

تبدو عدميته إيجابية ال سلبية، فالدين 
ــاّد لـــقـــيـــم الـــحـــيـــاة  ــ حـــســـب نـــيـــتـــشـــه، مـــــضـ
والــــعــــالــــم األرضـــــــــي الـــــــذي نـــعـــيـــش فـــيـــه، 
ــف والــرهــبــنــة 

ُّ
لــتــمــحــورهــا حــــول الــتــقــش

لــتــقــالــيــد املجتمع،  والـــزهـــد، والــخــضــوع 
بــيــنــمــا عــلــيــنــا أن نـــحـــّب الـــحـــيـــاة الــدنــيــا 
ــا احـــتـــقـــار أو  ــمـ ونــعــيــشــهــا كــمــا هـــي دونـ
في  الـــحـــيـــاة  تــمــجــيــد  إلــــى  ودعـــــا  ازدراء. 

كتابه الشهير »هكذا تكلم زرادشت«.
ــر، نــظــرًا  ــ وأســـهـــم مـــاركـــس عــلــى نــحــو آخـ
البشرية  أ بمصير  العلم، وتنبَّ م  تقدُّ إلى 
ــة ســيــطــرة  ــ ــســيــطــر عــلــيــه اآللـ

ُ
فـــي عــصــر ت

كاملة. فلم يعد اإلنسان هو الذي يسيطر 
ــمــا اآللــة هي التي تسيطر 

ّ
على اآللــة، وإن

فـــي عــصــرنــا. تـــرديـــًدا لــهــذه الــفــكــرة، قــال 
 عود الثقاب الذي 

ّ
الفاسفة بما معناه أن

نفسه  الطعام هو  لطهو  النار  به  نشعل 
الـــــذي قـــد يــســتــخــدمــه املـــجـــرمـــون لــحــرق 
في  ستخدم 

ُ
ت قــد  فالتكنولوجيا  البيت! 

طريق الخير أو في طريق الشّر، ما أّدى 
إلى أن ُيصبح اإلنسان أكثر حــذرًا تجاه 
ضرورية  االختراعات   

ّ
كل فليست  العلم، 

ومفيدة، ومن أجل اإلنسان، بل قد تكون 
ــة واألســـلـــحـــة  ــ ــذريـ ــ إلفـــنـــائـــه كــالــقــنــبــلــة الـ
الــكــيــمــيــائــيــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة وغـــيـــرهـــا.  

ــكـــن عـــبـــثـــا قــــولــــة هـــايـــدغـــر  وهـــــكـــــذا، لــــم تـ
الفلسفة هي  يفّكر!«،  ال  »العلم  الشهيرة: 
الــتــي تــســتــطــيــع أن تــفــّكــر. فــهــي أهــــم من 
القادرة على  العلم وأعلى شأنا. وحدها 
الـــخـــوض فـــي قــضــايــا الـــوجـــود، وتــذهــب 
ــيــــاة، بــيــنــمــا الــعــلــم  بــــاإلنــــســــان إلـــــى الــــحــ
يأخذه إلى الفناء. ما أورثته الحروب من 
مخاوف هو أن الدول الكبرى في عاملنا، 
ــــذي ســبــق،  تــتــنــافــس كــمــا فـــي الــعــصــر الـ
ــم، لــكــن مـــع قـــدرة  ــالـ ــعـ لــلــســيــطــرة عــلــى الـ
على التدمير غير مسبوقة، ما يسم هذا 
 الغرب 

َّ
العصر بالعدمية، وال غرابة في أن

ــوال، ال محالة  ــنـ املـ ــذا  إذا اســتــمــر عــلــى هـ
ســائــٌر نــحــو االنــحــطــاط الـــروحـــي، لولعه 
املهووس بالتكنولوجيا من دون تقدير 
للعقل،  املجال  إفساح  في  لكن  نتائجها، 
حسب الفيلسوف هوسرل، سيجد العلم 

أسسه ومرتكزاته في الفلسفة.
)روائي من سورية(

على اإلنــســان. بذلك، ربــط ماركس العلم 
ــفـــي املــجــتــمــع  ــــؤ، فـ ــيُّ ــتــــشــ بــــاالغــــتــــراب والــ
ل اإلنــســان  الــصــنــاعــي الــرأســمــالــي يــتــحــوَّ
الى آلة، وربما إلى ال شيء، يشابه العدم، 
وتصبح العاقات بن البشر غير صحية 
 بالربح، والخسارة، 

ّ
في مجتمع ال يفّكر إال

القيم معناها  فتفقد  املـــال،  وتــراكــم رأس 
اإلنساني، وال يعود هدف العلم تحقيق 
ــمــا تحقيق 

ّ
الــتــقــدم لصالح اإلنــســان، وإن

م لصالح التقدم. وسيعتبر هايدغر  التقدُّ
 
ّ
وأن األرض  اكتسحت  التكنولوجيا   

َّ
أن

الله وحده هو القادر على إنقاذنا.
ـــؤات مــــاركــــس ونــيــتــشــه وهـــايـــدغـــر،  تـــنـــبُّ
ــّد كــبــيــر؛ فــهــنــاك أشــيــاء  ــقــت إلــــى حــ

ّ
تــحــق

ــديـــث وال  ــحـ كـــثـــيـــرة يــخــتــرعــهــا الـــعـــلـــم الـ
حــاجــة لــإلنــســان إلــيــهــا، قــد تــكــون ضـــاّرة 
بــــــه، فـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي كــــانــــت فــي 
ــا تـــحـــريـــريـــا لــإلنــســان  ــروعـ الــــبــــدايــــة مـــشـ
وتخفيف عنائه، تحّولت إلى عبء عليه 
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رياضة

اختير النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، نجم 
خط وسط فريق مانشستر سيتي، أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز )بريمييرليغ( في 

االستفتاء الذي أجرته رابطة الاعبن املحترفن. 
وج دي بروين بالجائرة للعام الثاني على 

ُ
وت

التوالي، وهو اإلنجاز الذي لم يتحقق منذ عام 
2008، عندما فاز البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
بالجائزة ملوسمن على التوالي، خال فترة لعبه 

مع مانشستر يونايتد.

أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف رئيسه، 
روجيريو كابلوكو، بعد اتهامه بالتحرش 

الجنسي بموظفة في املؤسسة الكروية، على أن 
. واتخذت لجنة االنضباط 

ً
يسري القرار مباشرة

في االتحاد البرازيلي قرار إيقاف، كابلوكو، ودعت 
 املديرين في املؤسسة، 

ّ
الجتماع غير عادي لكل

 ما سيترتب عليه. ووفقا 
ّ

ملناقشة القرار وكل
 املوظفة أكدت التحرش املباشر خال 

ّ
للتقارير فإن

رحات العمل واالجتماعات.

حجز األملاني ألكسندر زفيريف، مقعده في الدور 
ربع النهائي من منافسات بطولة فرنسا املفتوحة 

للتنس )روالن غاروس(، وذلك إثر فوزه الكاسح 
في الدور الرابع على الياباني، كي نيشيكوري، 

بثاث مجموعات من دون رد، ولم يجد زفيريف 
أي صعوبة في اإلطاحة بالاعب الياباني خال 

أقل من ساعتن بنتيجة 6 - 4 و6 - 1 و6 - 1. 
وسيواجه في الدور املقبل منافسه اإلسباني، 

أليخاندور دافيدوفيتش.

دي بروين يحصد 
جائزة األفضل في 

الدوري اإلنكليزي

إيقاف رئيس االتحاد 
البرازيلي لكرة القدم 

بتهمة التحرش الجنسي

زفيريف يكتسح نيشيكوري 
ويتأهل إلى ربع 

نهائي »روالن غاروس«

ُتوج منتخب 
ألمانيا دون 
21 سنة بلقب 
بطولة األمم 
األوروبية للمرة 
الثالثة في 
تاريخه إثر فوزه 
على نظيره 
البرتغالي بهدف 
من دون رد في 
النهائي الذي 
احتضنه ملعب 
»ستوزيتس« في 
مدينة ليوبليانا 
السلوفينية. 
وبهذه النتيجة، 
يعود المنتخب 
األلماني لمنصات 
التتويج سريعًا 
بعدما خسر لقب 
النسخة األخيرة 
قبل عامين، أمام 
إسبانيا بهدفين 
لواحد، ليضيف 
اللقب الثالث له 
في البطولة 
بعد نسختي 
2009 و2017.

)Getty( أثبت المنتخب األلماني أنه ال يغيب عن منصات التتويج كثيرًا

بطل »يورو« الشباب
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نجم الدين خلف اهلل

ــم 
َ
ــذه، يــعــيــش الــعــال فـــي أّيــامــنــا هــ

 ُحـــدوٍد، نلمسها في 
َ
بأسره أزمــة

 الحقول: حدود مواِرد الطاقة 
ّ

كل
ـــســـارعـــت وتـــيـــرة نــضــوبــهــا، وحــــدود 

َ
الــتــي ت

ــل املستقبل بــســبــب غــمــوضــه وانــعــدام  تــخــيُّ
ــتــــشــــرافــــه، وكــــذلــــك حــــدود  ــلـــى اســ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
وهذه  التاريخ...  في  والفعل  واللغة  الَحَركة 
هي القضّية التي تصّدى لها املفّكر روجيه 
بول دروا بمعّية الصحافّية مونيك عطان، 
في كتابهما الجديد »معنى الُحدود«، الذي 
صدر عن »دار أوبسرفاتور« منذ أّيام، وفيه 
التي  رات  التعريفات والتصوُّ  

ّ
إلــى جــل عــادا 

صــاغــهــا مــفــّكــرو الــغــرب حـــول هـــذا املــفــهــوم، 
ــيــــة. وقـــــد تـــمـــّكـــنـــا مــن  طــيــلــة الـــعـــقـــود املــــاضــ
 مــفــهــوم »الـــحـــّد«، 

ّ
إظــهــار إلـــى أّي مـــدى يــظــل

ا من أجل هيَكلة الفكر واملجتمعات،  ضرورّيً
ــرَب  بـــل والـــحـــيـــاة بــرّمــتــهــا، ضــمــن جـــولـــة أقــ
ــى الــتــســاؤل الــفــلــســفــي عـــن فــكــرة الــحــدود  إلـ
ــفــكــيــٍك َمــفــهــومــّي يعتمد 

َ
ومــعــانــيــهــا عــبــر ت

تاريخ األفكار منهًجا. 
ــــفــــان، وقـــــد تــــعــــّودا الــــخــــوض فــي 

ّ
يـــــرى املــــؤل

االنعتاق   
َّ
أن الــغــربــي،  العقل  الت  تــحــوُّ غــمــار 

ــحــاصــر اإلنــســان 
ُ
مــن هــذه املــحــدودّيــة الــتــي ت

فـــي َوعـــيـــه املـــجـــّرد، كــمــا فـــي َمــعــيــشــه املــــاّدي 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي مقولة  ــ ــيـــوم، يــقــتــضــي إعـ الـ
»الحدود« وإخضاعها للنقد والتحليل. فهل 
 الــحــدود، بمعناها 

ّ
لغى كــل

ُ
من الــواجــب أن ت

ــّي، كـــمـــا نــــــــادى بــــذلــــك مـــنـــاصـــرو  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
ا  ا فعلّيً

ً
»االتحاد األوروبي« باعتبارها عائق

رها 
ّ
وف

ُ
أمام فرص االزدهار التاريخّية التي ت

 مــا دعا 
ُ
قـــاّرة كــبــرى مثل أوروبــــا؟ وهــو عــن

العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  إليه، 
دعاة القومّية العربية، وعلى رأسهم ساطع 
زريــق  وقسطنطن   )1968-1879( الحصري 
ذلـــك،  مـــن  الــعــكــس  عــلــى  أم   ،)2000  -1909(
ــشــديــدهــا، 

َ
ال بـــّد مــن إغـــاق هـــذه الـــحـــدود وت

حــتــى تــســتــعــيــَد دول أوروبـــــا وغــيــُرهــا مّمن 
فتح حدوَده على مصراَعيها، مبدأ السيادة 
الــوطــنــّيــة وتــتــحــّكــم فــي َجــحــافــل املــهــاجــريــن 
ــــحــــوى الــخــطــاب 

َ
ــئــــن، وهــــــذا ذاتــــــه ف والــــاجــ

ـــعـــبـــوّي، الـــحـــاضـــر بــــقــــّوة فــي 
َّ

الــيــمــيــنــّي الـــش
أوروّبا عموًما، وفي فرنسا على وجه خاص.

مسافات اجتماعية
ــيـــروس  ــذا الـــــســـــؤال أثــــنــــاء أزمـــــــة فـ ــ تــــأّكــــد هــ
كــوفــيــد-19 الــتــي وضــعــت الــوعــَي اإلنــســانــيَّ 
ــــات  ــافـ ــ ــــسـ ــه أمـــــــــام قـــضـــيـــة »املـ ــ ــوجـ ــ ــا لـ ــ ــ ــًه ــ وجــ
ــتــــرازيــــة،  ــيـــة«، واإلجـــــــــــراءات االحــ ــتـــمـــاعـ االجـ
ــتــــي يــنــبــغــي  ــا الـــــحـــــدود والــــقــــيــــود الــ ــهـ ــنـ ومـ
ات املواطنن ضمن 

ُّ
احترامها، سواًء في تنق

الـــدولـــة الـــواحـــدة، أو بــن الـــــّدول املــتــبــاعــدة، 
حتى غدا إغاق الحدود وإعادة فتحها من 
لجأ إليها الحكومات 

َ
بن اإلجــراءات التي ت

والدول من أجل الحفاظ على الصّحة العامة. 
كــمــا أشـــار الــكــاتــبــان إلـــى وجـــود بــعــٍد بيئي 
مهّم فــي مسألة الــحــدود وتــســاءال: هــل على 
أن يتوّسع با نهاية وال ضوابط،  اإلنسان 
كـــاســـًرا كــل الــعــراقــيــل الــتــي تــقــف فــي وجهه 
ــادر الـــطـــاقـــّيـــة؟  ــ ــــصـ فــــي ســبــيــل اســـتـــنـــفـــاد املـ
ـــجـــال 

َ
ــقــه فـــي امل

ّ
أم عــلــيــه أن يــكــتــفــي بــمــا حــق

الــحــيــوي حــتــى ال يــفــرط فـــي تــدمــيــر مـــوارد 
الطبيعة وثرواتها التي باتت محدودة هي 
ــفــــرط. وحــتــى  ــ

ُ
خــــــرى بــفــعــل االســـتـــغـــال امل

ُ
األ

على صعيد تنظيم قوانن املرور وضوابط 

السير، حصل جدال أخيٌر، في فرنسا، حول 
مــشــروعــيــة تــحــديــد الـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى في 
الطرق السّيارة إلى حدود ثمانن كيلومتًرا 
فـــي الـــســـاعـــة، أو إطــــاق الــعــنــان لــلــســيــارات 
السير«،  »بحق  عوا 

ّ
يتمت حتى  وأصحابها 

دون قيد. وقــريــٌب من هــذا املشغل، ما نادى 
ــه أصــــحــــاب الــــــدّراجــــــات الـــنـــاريـــة مــــن حــق  بــ
تجاُوز السّيارات واملرور عبر مسالكها، فقد 
تظاهروا في عموم فرنسا من أجل الحصول 

على هذا الحق.
نا في حقول الفكر املجّرد 

ْ
فت

َ
ى الت

ّ
وهكذا فأن

حــــــــواراٍت  ــا  ــ ــدنـ ــ وَجـ الـــــواقـــــع،  أرض  عـــلـــى  أو 
ــــدود، إّمــــا  ــــحـ ــــول الـ ونــــقــــاشــــاٍت ال تــنــتــهــي حـ
تقريب  إلــى   

َ
وال سبيل حوها. 

َ
مل أو  لرسمها 

ــْن 
َ
 املــوقــف

َّ
ــْي املـــفـــارقـــة، ألن ــ

َ
ــَرف ــة بـــن طــ

ّ
الــشــق

ـــؤّيـــدون يــــرون في 
ُ
مــتــعــارضــان تـــمـــاًمـــا: فـــامل

ــا، يــحــفــظ الــُهــوّيــة 
ً
ــا حــصــيــن

ً
الـــحـــدود حــصــن

تهّددها  التي  الخارج  غوائل  من  وَيحميها 
ــبـــرهـــا  ــتـ ــــّيــــع خــــصــــوصــــيــــاِتــــهــــا. ويـــعـ

َ
فــــتــــض

ـــا لــفــضــاء 
ً
ــابــــل، خـــنـــق ــقــ ــــون، فــــي املــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ

يادينها الرحبة. 
َ
ا مل

ً
الحرّية الفسيح وتضييق

 طبع اإلنسان، بما هو إنسان، إنما هو 
َّ
إال أن

التوق إلى االنعتاق، ال االنكفاء في سجون 
االنغاق.

حقيقة  عـــن  يـــتـــســـاءال  لـــم  الـــجـــانـــَبـــن   
َّ
أن إال 

انطلق  بــل  ماهيته،  استقصيا  وال  »الــحــّد« 
كاهما من هذا املبدأ مدافعن ومعارضن، 
الــبــداهــات، واملسألة   مــن 

ً
كما لــو كــان بديهة

ـــعـــاصـــر يعيش 
ُ
بـــخـــاف ذلـــــك. فـــاإلنـــســـان امل

جاوز 
َ
ت إلــى  املفرط  وِقه 

َ
ت ا بن  ا حــاّدً

ً
تناقض

الحدود ورفعها، حتى يسير في اآلفــاق با 
قيٍد، وبن رغبته في وضع ضوابط رسمّية 
ْي هذه 

َ
َرف

َ
ا على ذاته ومحيطه. وَبن ط

ً
حفاظ

وَينشط  الــوعــي  ك  ــحــرَّ
َ
َيــت الصعبة،  املــعــادلــة 

ــصــاغ األيــديــولــوجــيــات وتحبك 
ُ
الــخــيــال فــت

الروايات.

أمثلة قديمة
ــات هـــذه املــفــارقــة فـــي األدب 

ُّ
وملــتــابــعــة تــمــث

والّدين والفلسفة، عاد الكاتبان إلى العصر 
الـــقـــديـــم والــــوســــيــــط، حـــيـــث طـــغـــت مـــســـارات 
ــــدود  تـــنـــصـــيـــر أوروبــــــــــا وتــــــأّكــــــدت مـــعـــهـــا حـ
»الخطيئة«، التي عملت كحاجز روحــّي، ثم 
إلى  انقلَب  أن  إلــى  ف 

ّ
تــطــّور مفهومها وتكث

ــت طــبــيــعــة »الـــحـــد« الــجــوهــريــة 
َ
ضـــــّده، فــبــات

ــا ُوضـــعـــت الـــحـــدود  ــ أن يـــكـــون مــنــتــَهــًكــا و»مـ
كــان الشأن  ــخــتــرق«. وكــذلــك 

ُ
جاَوز وت

َ
ت

ُ
لت إال 

إّبــان النهضة األوروبية، حيث ساد مفهوم 
ــه مـــفـــّكـــرو الــنــهــضــة  ــر بـ ـ

ّ
ــأث ــّدم، والــــــذي تـ ــقـ ــتـ الـ

 الحضارة الغربية هو 
ُ
العربية، فصار دَيَدن

دًما 
ُ
ق املــضــّي  العراقيل مــن أجــل  تحطيم كــل 

لكل ما يحول  نفًيا  م، 
ّ

التوّسع والتضخ في 
بـــن املــــرء وتــحــقــيــقــه لــلــتــطــّور الــامــتــنــاهــي، 
هُر املوت. لكن 

َ
 باإلمكان ق

َّ
م أن ه توهَّ

ّ
حتى أن

ه 
ّ
ف اإلنسان عن غوايته ويدرك أن

ّ
َمتى يتوق

ال محالة محدوٌد في وجوده بحتمية املوت؟ 
يتساءل الكاتبان في الخاتمة.

فان عن 
ّ
على الصعيد املنهجي، أعرض املؤل

ب التطّورات التي 
ّ
ية التي تتعق

ّ
ط

َ
املقاربة الخ

با الرؤية 
ّ
رأت على مفهوم الحّد، كما تجن

َ
ط

الـــضـــّديـــة الــثــنــائــيــة )الـــحـــد مــقــابــل تـــجـــاوزه 
ا عن ذلك مقاربة 

ً
واختراقه(، واقترحا عوض

ــثـــل: »الــــحــــّد يـــفـــّرق  تــســتــعــرض تـــلـــويـــنـــات مـ
ــخــتــزل مـــا شــهــده 

َ
ــــد«، أي: عــنــاويــن ت وُيــــوحِّ

املفهوم، عبر التاريخ، من مدلوالٍت وقطائع. 

رهانات عربية
بـــأســـره،  الـــعـــالـــم  فــــي   ،

ً
 مـــنـــطـــقـــة

َّ
أن  

ّ
ــن ــ أظــ وال 

ـــهـــّمـــهـــا بل 
َ
تــطــاولــهــا إشــكــالــيــة الــــحــــدود وت

الذي  العربي،  م 
َ
العال منطقة  مثل  وتؤّرقها، 

 عـــلـــى فـــكـــرة حــــــدود افـــتـــراضـــّيـــة 
ً
قـــــام أصــــــا

ــــَدتــــهــــا  ــا، وأبَّ ــ ـ ــّيً ــ ــزئـ ــ ــا االســــتــــعــــمــــار جـ ــهــ ــمــ َرســ
طرّية 

ُ
الق والخصوصيات  االنفصال  نزعات 

ــادة الـــوطـــنـــيـــة«، بــعــد أن  ــيـ وخـــطـــابـــات »الـــسـ
كــــان قــائــًمــا عــلــى فــكــرة »األمـــــة اإلســامــيــة« 
ــا وصــــراحــــة، بــالــحــدود 

ً
ــّر، ضــمــن ــقـ ـ

ُ
الــتــي ال ت

اإليمانّية  األّمــة  تعالي  باعتبار  الجغرافية، 
على كل قيٍد مكانّي. وما تــزال حــروب األّمة 
وصراعاتها ضد االستعمار الغربي، وضد 
»إسرائيل«، وحتى ضد الحركات اإلرهابية 
 
ً
ــدوٍد، َيــعــتــرف بــهــا تـــارة ــ ــَراع حــ ــ ــًرا، صـ ــ

ّ
مــــؤخ

ولــذلــك،  خــــرى. 
ُ
أ  

ً
تـــارة تذويبها  على  ويعمل 

الجيوسياسية في تاريخ  الرهانات  فقراءة 
ــــال هـــذا  ــا، مــــن خــ ــتـــهـ ــيـ مــنــطــقــتــنــا وجـــغـــرافـ
الكتاب، كفيلة أن تهدي لنا مفاتيح جديدة 
ــــاق ال غــايــة  لــلــفــهــم والــتــعــقــل، وهــمــا فـــي اآلفـ

لهما وال انتهاء.
الكاتبان، فهما: روجيه بول دروا، من  وأّمــا 
مواليد سنة 1949 بباريس، وهو باحث في 
تــاريــخ األفــكــار وصــحــافــي فــرنــســي، يشتغل 
فــي »املــركــز الــوطــنــي للبحث الــعــلــمــي«، وقد 
ف ما يقرب من الثاثن كتاًبا حول تاريخ 

ّ
أل

من  العديد  إلــى  أعماله  ــرجــمــت 
ُ
وت املفاهيم، 

الــلــغــات، ومــونــيــك عــطــان، وهـــي صحافّية 
تعمل بقناة فرنسا الثانية، وقد تخّصصت 
في الّصحافة الثقافية، وسبق لها أن عملت 
مــع دروا، حــيــث شــاركــتــه فــي تــألــيــف كتاب 
ّيرت حيواِتنا« )2012(، 

َ
»هذه الثورات التي غ

خرى.
ُ
إلى جانب كتب ومقاالت فردّية أ

عن مفهوم يعبر التاريخ والجغرافيا

هل ينبغي إلغاء 
الحدود الجغرافية 

بوصفها عائقًا؟

ال ينتهي الجدل 
حول الحدود، إّما لرسمها 

أو لَمحوها

ــف الــراديــكــالــي عــنــوان كــتــاٍب 
ّ
إدوارد ســعــيــد: املــثــق

للباحث العراقي رسول محمد رسول، صدر حديثًا لدى 
الرافدين«. يسعى رســول في عمله هذا إلى تقديم  »دار 
فًا 

ّ
ر الفلسطيني الراحل باعتباره مثق

ّ
سيرٍة فكرية للمفك

تجربته  فــي  أساسيًا  مــحــورًا  النقدية  املــمــارســة  لت 
ّ
شك

ف إلى صاحب »االستشراق« 
ِّ
)1935 - 2003(. ينظر املؤل

النقدية  باعتباره »ناقدًا جذريًا«، ويبحث في اشتغاالته 
املمارسة،  النقد، حيث قّسم هذه  لفعل  كما في تنظيره 
ر رسول، إلى أربعة أشكال؛ تبدأ بالعمل النقدي 

ّ
كما ُيذك

بالتأريخ  مـــرورًا  األدبــيــة،  بالنظرية  وتنتهي  الصحافي 
األدبي األكاديمي والتأويل.

ــراد بـــن قــاســم فـــي كــتــابــه الــغــزالــي  ــل الــبــاحــث مــ
ّ
يــحــل

ــة الــحــقــيــقــة: اإلحــــــــراج املــيــتــافــيــزيــقــي  ــيـــاسـ وسـ
كيفية  كلمة«،  »دار  عن  الصادر  التأويل،  ورهانات 
ل الحقيقة في مدّونة الفيلسوف املسلم )1058 - 

ّ
تشك

1111(، والتي صاغ من خاللها قانونه في التأويل الذي 
يستند إلى كفاية العقل البشري على املمارسة الحّرة 
للفهم واملحاججة والنقد، تمييزًا بني املمكن اإلنساني 
للعقل  املمكنة  املعرفة  بني  التمييز  أي  اإللهي،  واملطلق 
لــه. وألجــل تحصني هذه  املتاحة  اإللهية غير  واملعرفة 
الكفاية العقلية، أحكم توظيف علم املنطق في مجاالت 

املعرفة كما في فضاء العمل. 

بيت املقدس في عهد املماليك عنوان كتاب صدر 
حديثًا للباحث عبد الرحمن حمودة عن »دار الشروق«، 
ويــعــود فــيــه إلـــى لحظة انــتــصــار املــمــالــيــك عــلــى املــغــول 
في معركة عني جالوت )1260( وصّدهم عن احتالل 
القدس، حيث بسطوا نفوذهم على مصر وبالد الشام، 
وقاموا بتحويل املدينة من نيابة تتبع دمشق إلى والية 
ة، نتيجة اهتمامهم بها وسعيهم لحمايتها من 

ّ
مستقل

 
ً
الحمالت الصليبية املتتالية من خالل ربطها مباشرة

الفترة استقرارًا  تلك  فــي  الــقــدس  بــالــقــاهــرة. وشــهــدت 
وارتفاعًا كبيرًا في عدد سكانها، وغدت مركزًا ثقافيًا 

احتضن عشرات املؤّرخني والفقهاء.

يستعرض الباحث برناباس كالدر في كتابه العمارة: 
إلــى طــوارئ املناخ،  التاريخ  من عصور ما قبل 
ــة الـــعـــمـــارة  ــّصـ ــنــــشــــورات بـــيـــلـــكـــان«، قـ الــــصــــادر عــــن »مــ
وتــحــّوالتــهــا، بـــدءًا مــن اخــتــراع الــنــار مـــرورًا بــالــزراعــة ثم 
اكــتــشــاف الــوقــود األحـــفـــوري، على مـــدار 15 ألــف سنة، 
الصينية  واملــدن  القديمة  مضيئًا معالم مهّمة في رومــا 
الــقــديــمــة والــجــامــع األمــــوي فــي دمــشــق، وعــالقــة تشييد 
ُيستهلك  حيث  املناخية،  بالتغّيرات  وتشغيلها  املباني 
ــازات االحــتــبــاس الــحــراري  نــحــو 40% مــن انــبــعــاثــات غــ
ب كــوارث بيئية محتملة 

ّ
إلــى ضــرورة تجن عامليًا، الفتًا 

من خالل تقديم عمارة جميلة وذكية في آن.

مشروعية السلطة في الفكر السياسي اإلسامي 
التونسي سمير ســاســي، صدر  للباحث  كــتــاٍب  عــنــواُن 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
العمل  يــتــنــاول  الــدكــتــوراه«.  »أطـــروحـــات  ضمن سلسلة 
السلطة  مشروعية  ملسألة  والشرعية  الفقهية  األســـس 
في  تأثيراتها  متتّبعًا  الــوســيــط،  اإلســالمــي  العصر  فــي 
الكتاب  الفكر اإلسالمي حتى املرحلة املعاصرة. يتوّزع 
على ثالثة أقسام هي »املفاهيم املؤّسسة للمشروعية«، 
و»مرجعّية املشروعية«، و»أشكال توظيف املشروعية«. 
من مؤلفات سمير ساسي السابقة: »املواطنة بني الديني 

والسياسي عند برهان غليون« )2017(.

عن »معهد تونس للترجمة«، صدر حديثًا كتاب العبارة 
ر 

ّ
واملـــعـــنـــى: دراســــــات فـــي نــظــريــة األعـــمـــال للمفك

األكاديمي  بترجمة   )1932( ر. ســورل  جــون  األميركي 
والــبــاحــث الــتــونــســي شــكــري الــســعــدي. يــتــنــاول العمل 
الظاهرة  الــكــثــرة  أّن  باعتبار  اللغوية  األعــمــال  تصنيف 
فيها قابلة لالختزال في أصناف أو مقوالت قليلة، وأّن 
خرى، 

ُ
ها في ذلك شأن أي ظاهرة اجتماعية أ

ُ
اللغة، شأن

ذلك  فــي  ســـورل  ى 
ّ
يتبن التصنيف.  على  تستعصي  ال 

ة واملتعّدد إلى 
ّ
القاعدة القائلة بإمكانية ردِّ الكثرة إلى قل

واحـــد ومــا ال ينحصر إلــى عــدد مــحــدود مــن العناصر 
يمكن للذهن اإلحاطة به والسيطرة عليه.

الــديــمــقــراطــيــة: طــوق نــجــاة للمجتمعات والـــدول 
الــكــواري،  خليفة  علي  للباحث  كــتــاب  عــنــوان  العربية 
صـــدر حــديــثــًا عــن »مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة«. 
 
ً
إضافة إلى املقّدمة، يتضّمن العمل ثمانية عشر فصال
واملواطنة  الديمقراطية  مواضيع  تتناول  دراســاٍت  تضّم 
وحقوق اإلنسان في املجتمعات العربية وأبرز التحّديات 
وهي  الديمقراطية؛  لتحقيق  سعيها  في  تواجهها  التي 
ها »تمّس الكثير من 

ّ
مواضيع نقرأ في تقديم الكتاب بأن

املجتمعات  تــزال  ال  التي  والعوامل  واملشكالت  القضايا 
الــعــربــيــة تــواجــهــهــا الـــيـــوم، بــمــا فــيــهــا الــعــوامــل البنيوية 

الداخلية والعوامل الخارجية«.

بترجمة خلود عمرو، صدرت حديثًا عن »دار التنوير« 
ــتــــرا املـــغـــلـــوبـــن لـــلـــروائـــي الــنــيــجــيــري  روايـــــــة أوركــــســ
تــشــيــغــوزي أوبــيــومــا. يــــروي الــعــمــل، عــلــى لــســان قرين 
 
ً
البطل، قّصة مزارع دواجن ُيدعى تشننسو يعيش عزلة
ومعاناة بعد رحيل والــده وهــرب أخته، قبل أن يقع في 
بسبب  زواجهما  أهلها  ض 

ُ
يرف نــدالــي،  دعى 

ُ
ت فتاة  حــّب 

والسفر  ممتلكاته  بيع  إلــى  يدفعه  مــا  الطبقي،  الــفــارق 
إلى قبرص سعيًا للحصول على شهادة، ليكتشف أنه 
التقليدية،  وقع ضحية احتيال. في خضّم هذه الحكاية 
ينقل أوبيوما الكثير عن ثقافة شعب اإليبو في نيجيريا 

ومعتقداته ونظرته إلى الكون واإلنسان.

بعد أن كانت مجرّد أداة لدى المفّكرين وعلماء االجتماع والنفس، وغير 
ص  ذلك من مجاالت المعرفة، باتت المفاهيم ثيمًة في حّد ذاتها تخصَّ
لها المؤلفات ويُعاد تمحيصها ونقدها، وأكثر من ذلك تحضر أعمال 
تبحث في تاريخ نشوئها وتطّورها وتقبّلها وكيف تنتقل بين نصوص 
المفّكرين. حضرت في البداية المفاهيم الكبرى، ثم بدأت جهود الكتابة 

عن المفاهيم تالمس أكثر ما هو بسيط وقريب من الناس.

ولع حديث

نظرة أولى

معنى الحدود

التعريفات  ُجّل  إلى  المؤلّفان  األفكار، يعود  تاريخ  إلى منهج  استنادًا 
رات التي صاغها مفّكرون غربيّون، في العقود الماضية، حول  والتصوُّ
مفهوم الحدود، في محاولة إلعادة التفكير فيه، متسائلَين إلى أيِّ 

مدى يظّل المفهوم ضروريًّا لهيَكلة الفكر والمجتمعات

روجيه بول دروا ومونيك عطالن، 2011 )فيليب ماتساس(
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سُيشارك املنتخب السويدي للمرة السابعة 
في منافسات »اليورو« تاريخيا، هو منتخب 
ُمتجدد بلغ الدور ربع النهائي في مونديال 
بــلــوغ املربع  روســيــا 2018، وكـــان قريبا مــن 
الــذهــبــي فــي إنــجــاز كـــروي كبير. وسيسعى 
فـــي نــســخــة »يـــــورو 2020« إلــــى الــتــأهــل من 
دور املجموعات والذهاب بعيدًا في البطولة 
األوروبــيــة. ويــعــّد املنتخب الــســويــدي اليوم 
مــن بــن أبـــرز املنتخبات األوروبـــيـــة فــي كرة 
الترتيب  الــــ18 فــي  املــركــز  الــقــدم، فهو يحتل 
ــز الـــــــ13 فـــي قــائــمــة  ــركــ الـــعـــاملـــي »لــفــيــفــا« واملــ
منتخبات القارة »العجوز«، ودائما ما قدمت 
الـــكـــرة الــســويــديــة الــكــثــيــر لــكــرة الـــقـــدم خــال 

السنوات املاضية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
مــــرة  ألول  ــــدي  ــويــ ــ ــســ ــ الــ ــتــــخــــب  ــنــ املــ شــــــــــارك 
ــام 1992، عـــلـــى أرضــــــه وبـــن  ــ فــــي نــســخــة عـ
جــمــاهــيــره، ونــجــح فــي الــوصــول إلـــى الـــدور 
نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، لكنه 
خسر آنـــذاك ضــد املنتخب األملــانــي )3 – 2(، 
وفقد فرصة لعب املباراة النهائية ألول مرة 
في تاريخه الكروي. بعد ذلك فشل املنتخب 
بنسخة  البطولة  إلــى  التأهل  في  السويدي 
عام 1996، ليعود وُيشارك في جميع النسخ 
بعد ذلــك من عــام 2000 إلــى عــام 2020. ففي 
نــســخــة هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا، خــــرج مـــن دور 

املجموعات، ثم نجح في الوصول إلى الدور 
ربع النهائي في نسخة البرتغال عام 2004. 
لكنه عـــاد وودع بــاكــرًا فــي آخـــر 3 نــســخ من 
»الــيــورو« فــي ســنــوات 2008، 2012 و2016، 
السويدي، لعب  للمنتخب  آخــر ظهور  وفــي 
في املجموعة الخامسة واحتل املركز األخير 
الشمالية وخسر  أيرلندا  أن تعادل مع  بعد 
ــام إيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا، لـــيـــودع الــبــطــولــة  ــ أمـ
ــه لــو حل  ــم أنـ األوروبـــيـــة بنقطة يــتــيــمــة، رغـ
ثالثا لكان بإمكانه التأهل إلى الدور الثاني. 
وســُيــحــاول املنتخب الــســويــدي فــي »يـــورو 
2020« تــكــرار إنــجــاز عــام 1992، والــوصــول 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن جـــديـــد، من  إلـــى الـ
أجل إسعاد الجماهير التي تحلم بالظهور 
لطاملا  الـــذي  »األصـــفـــر«،  للمنتخب  ــشــرف 

ُ
امل

كان رقما صعبا أمام املنتخبات األوروبية.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــلــت الــســويــد إلـــى بــطــولــة »يــــورو 2020«، 
بعد أن حلت وصيفة في املجموعة السادسة، 
انــــتــــصــــارات و3  مــــن 6  نـــقـــطـــة  وجـــمـــعـــت 21 
ــعــــادالت وخــــســــارة، وتـــقـــدمـــت عــلــيــهــا فقط  تــ
الــتــي جمعت 26 نقطة.  املــتــصــدرة  إســبــانــيــا 
وسجل املنتخب السويدي في التصفيات 23 

هدفا مقابل تلقيه 9 أهداف في شباكه.
بالنسبة لنقاط القوة، فقد يبدو األمر غريبا 
بعض الشيء، لكن السويد هي أفضل بدون 
زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، وذلـــك ألن عناصر 
الــيــوم  ــدة  يــلــعــبــون كمجموعة واحــ املــنــتــخــب 
ــا قــتــالــيــة عــالــيــة ظـــهـــرت في  ــ ويــمــلــكــون روحـ
الــتــصــفــيــات  مـــونـــديـــال روســـيـــا 2018، وفــــي 
األوروبية املؤهلة إلى بطولة »يــورو 2020«. 
وفي منتخب السويد تحديدًا، كل العب يلعب 
من أجل القميص أواًل وُيقاتل من أجل الفوز، 
ومن الخلف هناك مدرب خبير وذكي يعرف 
املجموعة  األفضل من هذه  استخراج  كيفية 
عال،  وتنظيم  بانضباط  تلعب  التي  الشابة 
ــذا املــنــتــخــب واحــــدا مــن بن  مــا يــجــعــل مــن هـ
األفــضــل فــي الــقــارة األوروبــيــة والـــذي يمكنه 
الذهاب بعيدًا مع قليل من التركيز على أرض 

ربما تواجه  التي  الضعف  نقاط  أمــا  امللعب. 
املنتخب السويدي، فهي الخبرة القليلة التي 
ساعد على الذهاب بعيدًا في البطولة 

ُ
قد ال ت

االوروبية، رغم أن نفس املجموعة قدمت أداًء 
جيدًا في املونديال األخير، وبعيدًا عن النجم 
إميل فروسبرغ، ال توجد أسماء كبيرة أخرى 
قادرة على صناعة الفارق على أرض امللعب. 

كــمــا أن الــنــجــم فــيــكــتــور لــيــنــديــلــوف يــرتــكــب 
ــع مــانــشــســتــر  ــيـــة مــ بـــعـــض األخــــطــــاء الـــدفـــاعـ
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، وهـــو الــــذي خـــاض 45 
ــاراة هــــذا املـــوســـم فـــي جــمــيــع الــبــطــوالت  ــبــ مــ
املــدرب  سُيعول  وعليه  واألوروبـــيـــة،  املحلية 
على أســمــاء شــابــة جــديــدة الــتــي ربــمــا تكون 

عائقا أمام تأهل السويد إلى الدور الثاني.

المجموعة والتشكيلة
ــــي املــجــمــوعــة  ــدي فـ ــويــ ــســ يـــلـــعـــب املـــنـــتـــخـــب الــ
ــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا،  الـــســـادسـ
سلوفاكيا وبــولــنــدا، ويــبــدأ مــشــواره ضــد في 
مـــواجـــهـــة صـــعـــبـــة ضــــد املـــنـــتـــخـــب اإلســـبـــانـــي 
لــتــصــدر  بـــالـــنـــجـــوم واملــــرشــــح األول  ــــدجــــج 

ُ
امل

ــاراة الـــثـــانـــيـــة ضد  ــ ــبـ ــ املـــجـــمـــوعـــة، ثــــم يــلــعــب املـ

املنتخب السلوفاكي، على أن يختتم مشواره 
الـــبـــولـــنـــدي،  ــد املــنــتــخــب  الـــــــدور األول ضــ فــــي 
ــثــــاث عــلــى  ــاريــــات الــ ــبــ وســتــلــعــب الـــســـويـــد املــ
في سان بطرسبرغ  »كريستوفسكي«  ملعبي 
و»ال كــارتــوخــا« فــي إشــبــيــلــيــة. وعــلــى صعيد 
ــشــارك 

ُ
تشكيلة املــنــتــخــب الــســويــدي الــتــي ســت

فــي »يــــورو 2020« فــهــي عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 

فــي خــط الـــدفـــاع هــنــاك )روبـــــن أولـــســـن، كــارل 
يوهان يونسون، كريستوفر نودفيلدت(، وفي 
فيكتور  لوستيغ،  )ميكايي  الدفاع هناك  خط 
ــدريــــاس غــرانــفــكــيــســت، مــارتــن  لــيــنــدلــوف، أنــ
أولـــســـون، لــودويــنــغ أوغــوســتــيــنــســون، فيليب 
يانسون(.  بونتوس  كــرافــت،  إميل  هياندير، 
وفي خط الوسط هناك )سيبستيان الرسون، 

ألـــبـــي إكــــــــدال، إمـــيـــل فـــورســـبـــيـــرغ، غــوســتــاف 
ســفــيــنــســون، كـــن ســيــمــا،فــيــكــتــور كــايــســون، 
ماتياس سفانبيرغ، كريستوفر أولسون، ديان 
كولوفيسكي، يــانــس كــايــوســت(، أمــا فــي خط 
ــاركـــوس بــيــرغ، ألــكــســانــدر  الــهــجــوم فــهــنــاك )مـ

إساق، روبن كوايسون وجوردان الرسون(.
رياض...

السويد من أجل تكرار إنجاز 1992

رياض الترك

ــنـــدي  ــولـ ــبـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــلـــك املـ ال يـــمـ
ــرًا فــــي مــنــافــســات  ــيـ ــبـ تــــاريــــخــــا كـ
بــــطــــولــــة »الــــــــيــــــــورو« تـــاريـــخـــيـــا، 
إذ ســـُيـــشـــارك لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي الــبــطــولــة 
األوروبية وهذه املرة في نسخة عام 2020. 
األخيرة  السنوات  فــي  أمست  بولندا   

ّ
أن إاّل 

الكبيرة في  منتخبا قويا أحرج املنتخبات 
مع  والقارية، خصوصا  الدولية  املنافسات 
امــتــاكــه مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــخ، الـــهـــداف، 
روبـــيـــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي ُيــعــتــبــر من 

أخطر املهاجمن في العالم حاليا.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
فــشــل املــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي فـــي الـــتـــأهـــل إلــى 
املــمــتــدة بن  النسخات  فــي جميع  »الـــيـــورو« 
ــه شــارك في التصفيات 

ّ
1960 و2004، رغــم أن

األوروبية ولم ُيحقق أكثر من 4 انتصارات في 
املشاركات، ما جعله يخرج سريعا من سباق 
املنافسة على التأهل في تلك النسخات الـ12 
األولــى. وشــارك املنتخب البولندي ألول مرة 
فــي بــطــولــة »الـــيـــورو« فــي نسخة عـــام 2008، 
ولم ينجح في تخطي دور املجموعات عندما 
سجل تــعــاداًل مقابل خــســارتــن، وكـــرر األمــر 
التي استضاف  نفسه في نسخة عــام 2012، 
بــعــض مــبــاريــاتــهــا بــالــشــراكــة مـــع أوكــرانــيــا، 
الــدور األول بعدما سجل  وخــرج بولندا من 

تعادلن مقابل خسارة.
 نسخة فرنسا عام 2016 كانت مختلفة، 

ّ
لكن

للمرة  البولندي  املنتخب  بـــروز  شــهــدت  إذ 
األولــــــى، حـــن لــعــب فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
آنذاك، إلى جانب منتخبات أملانيا، وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة، وأوكـــرانـــيـــا. وتــفــوق بــولــنــدا في 
املباراة األولى على أيرلندا الشمالية بهدف 

نظيف، ثم تعادل مع أملانيا من دون أهداف، 
وخــتــم مــشــواره فــي الـــدور األول بــفــوز على 

أوكرانيا بهدف نظيف.
وفي دور الـ16، تفوق بولندا على سويسرا 
الــتــعــادل  الــتــرجــيــح )5 – 4(، بــعــد  بـــركـــات 
ــلـــي والــشــوطــن  ــاراة بــوقــتــهــا األصـ ــبــ فـــي املــ
ذلــك  بــعــد  لــيــصــطــدم   ،)1  –  1( اإلضـــافـــيـــن 
بـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــال، ويـــخـــســـر بـــركـــات 
نــهــايــة  إثــــر  املـــــرة )5 – 3(،  الــتــرجــيــح هــــذه 

املواجهة بالتعادل )1 – 1(.

التصفيات ونقاط 
القوة والضعف

»يــورو  بطولة  إلــى  البولندي  املنتخب  تأهل 
فــي  الـــســـابـــعـــة  املـــجـــمـــوعـــة  بـــتـــصـــدره   »2020
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، فــقــد جــمــع 25 نقطة 
مــن 8 انــتــصــارات وتــعــادل وخــســارة. وسجل 
 5 تلقيه  مقابل  هدفا   18 البولندي  املنتخب 
ــداف، مــتــقــدمــا عــلــى املــنــتــخــب الــنــمــســاوي  ــ أهــ
 ثــانــيــا بــجــمــعــه 19 نــقــطــة. عــنــدمــا 

ّ
ــل ــــذي حــ الـ

تـــراقـــب مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا، تــلــفــتــك أواًل الــقــوة 
بـــرأس حــربــة هــداف  الــتــي تتمثل  الهجومية 
هو روبرت ليفاندوفسكي، إذ يكفي تواجده 
في الثلث األخير، لكي يبث الرعب في دفاعات 
املنافسن وحـــراس املــرمــى، وهــو أبـــرز نقطة 
»يــورو  فــي  الــبــولــنــدي  املنتخب  قــوة يملكها 
 »لــيــفــا« ســجــل 6 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ 2020« مــع اإلشـ

أهداف في 8 مباريات خاضها في التصفيات 
األوروبية املؤهلة إلى البطولة القارية.

أمـــــا نـــقـــطـــة الــــقــــوة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
بدع 

ُ
املنتخب البولندي، فهي خط الوسط امل

والـــخـــاق خــلــف لــيــفــانــدوفــســكــي، ويــصــنــع 
خط الوسط دائما الفارق في الثلث األخير، 
لــلــمــهــاجــمــن  املـــمـــول األول  ـــــه 

ّ
أن خــصــوصــا 

في املباريات، وهــو األمــر الــذي جعل معدل 

EURO  2020  يورو

يدخل المنتخب البولندي منافسات »يورو 2020« وهو ليس من المرشحين 
للمنافسة على اللقب، لكنّه يبقى من المنتخبات الخطيرة القادرة على إحراج 

الكبار وتعقيد مهمة تأهل أّي منافس من المجموعة

)Getty( منتخب بولندا قادر على إحراج الكبار

)Getty( يعّول منتخب بولندا كثيرًا على هدافه ليفاندوفسكي

)Getty( »السويد ُتشارك للمرة السابعة في بطوالت »اليورو)Getty( تملك السويد جيًال شابًا ُمميزًا

البولندي  للمنتخب  النجم األول  ليفاندوفسكي،  املهاجم روبرت  ُيعتبر 
ــه لعب حتى اآلن 

ّ
في بطولة »يــورو 2020«. يكفي لإلشارة إلــى ذلــك، أن

118 مباراة وسجل 66 هدفًا لبالده. وهو عميد املهاجمني البولنديني، 
التي  األندية  ــه خــاض 696 مباراة في مسيرته مع جميع 

ّ
أن خصوصًا 

لعب معها حتى اآلن، وسجل 484 هدفًا في جميع املسابقات املحلية 
والقارية والعاملية. وسيكون ليفاندوفسكي مفتاحًا مهمًا للمدرب، باولو 
سوزا، من أجل تصدر خط الهجوم وتسجيل األهداف وقيادة املنتخب 
لتحقيق االنتصارات، خصوصًا في دور املجموعات، فهل ُيقدم »ليفا« 

عروضًا هجومية قوية في البطولة؟

الــبــولــنــدي، عام  املنتخب  تــدريــب  ــوزا،  بــاولــو سـ البرتغالي،  املـــدرب  م 
ّ
تسل

وتــعــادالن وخسارة(  )انتصار  اآلن في 4 مباريات  وقــاده حتى   ،2021
ثالث منها في تصفيات املونديال وواحــدة ودية. سجل املنتخب معه 8 
أهداف فيما تلقت الشباك 6 أهداف. وسبق لسوزا، أن درب أندية بوردو 
الفرنسي، وتيانجني الصيني، وفيورنتينا اإليطالي، وبازل السويسري، 
وليستر سيتي اإلنكليزي، وسوانزي سيتي الويلزي، وكذلك كوينز بارك 
رينجيرز اإلنكليزي، وفيديوتون املجري. وحقق املدرب مع الفريق املجري 
لقب الدوري و»السوبر«. وحقق لقب الدوري السويسري مع فريق بازل 
أيضًا. فهل ينجح في قيادة بولندا إلى الدور الثاني أو ما هو أبعد من ذلك؟

روبرت ليفاندوفسكي

باولو سوزا

 
ّ

بــولــنــدا الــتــهــديــفــي كــبــيــرًا )هـــدفـــان فـــي كــل
مباراة في التصفيات(.

من  البولندي  املنتخب  ُيعاني  املــقــابــل،  فــي 
بعض نــقــاط الضعف الــتــي ربــمــا تــؤثــر في 

ــــورو 2020«، والـــبـــدايـــة من  مـــشـــواره فـــي »يـ
ضــعــف خــبــرة بــعــض الــاعــبــن، خصوصا 
مــفــاتــيــح خـــط الـــوســـط األســـاســـيـــن، الــذيــن 
يلعبون في درجــات متدنية لكرة القدم في 
التي ربما  الخبرة  البلدان األوروبية، وهي 
تــؤثــر عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املــبــاريــات 

الكبيرة واملهمة.
كــذلــك، يــمــلــك املــنــتــخــب الــبــولــنــدي مــدافــعــن 
الــســن، مــا سيتسبب ربــمــا بعدم  كــبــار فــي 
قدرتهم على مجاراة الاعبن السريعن، ال 
سيما في املنتخبات الكبيرة، وبالتالي من 
لأهداف  بولندا  مرمى  يتعرض  أن  املمكن 

ويتأثر املشوار األوروبي.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــبــولــنــدي فـــي املــجــمــوعــة 
ويبدأ   ،»2020 »يـــورو  بطولة  فــي  الخامسة 
ــد املـــنـــتـــخـــب الـــســـلـــوفـــاكـــي فــي  ــــواره ضــ ــــشـ مـ
ــى، ثــم يلعب مــبــاراتــه الثانية  الــجــولــة األولــ
ضـــــد املـــنـــتـــخـــب اإلســـــبـــــانـــــي، وهـــــــي أقـــــوى 
مباريات املجموعة، ليختم بولندا مشواره 
في دور املجموعات ضد املنتخب السويدي 

في مباراة ربما تكون مصيرية للتأهل.
فستضم،  البولندي  املنتخب  تشكيلة  أمــا 
فابيانسكي،  لــوكــاس  املــرمــى:  فــي حــراســة 
ــاس  ــ ــ ــوكـ ــ ــ فـــــويـــــتـــــشـــــيـــــك شـــــتـــــشـــــيـــــســـــنـــــي، لـ
ســكــوروبــســكــي. وفــــي خـــط الــــدفــــاع هــنــاك: 

بيريسزينسكي،  بارتوسز  بيدناريك،  يان 
ــل غـــلـــيـــك،  ــيــ ــامــ ــــي، كــ ــــشـ ــتـ ــ ــــدويـ ــيـ ــ داويــــــــــل دافـ
كاميل  كــيــدزيــورا،  تــومــاس  هيليك،  ميكال 
ــز،  ــاســ ــوتــــوس بــــوشــ ــمــ ــيــ بــــيــــاتــــكــــوســــكــــي، تــ
مــــاســــيــــج ريـــــــبـــــــوس. وفــــــــي خــــــط الــــوســــط 
هــنــاك: بــرزيــمــيــســاو فــرانــكــوســكــي، كاميل 
ــاك، مـــاتـــيـــوســـز كـــلـــيـــش، كــاســبــيــر  ــ ــــوزويــ جــ
كــــوزلــــووســــكــــي، غـــريـــغـــورز كـــريـــشـــوفـــيـــاك، 
ــي، يـــــــــاكـــــــــوب مـــــــوديـــــــر،  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كـــــــــــــــــارول لـ
زيلينسكي.  بيوتر  باشيتا،  برزيميساو 
وفـــي خــط الــهــجــوم هــنــاك: دافــيــد كــونــاكــي، 
روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوسز ميليك، 
كارول سويديرسكي وياكوب سويركزوك.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يشارك منتخب 
بولندا للمرة الثالثة في 

بطولة »اليورو«

أيام3

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
السويدي لتقديم 

أفضل أداء له في 
»يورو 2020« والظهور 
بصورة ُمشرفة وعدم 

الخروج باكرًا من دور 
المجموعات

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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كوبـا           أميركا

حسين غازي

ــا، األعـــــرق  ــركــ ــيــ بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــ
ــقـــدم الــخــاصــة  ــرة الـ فـــي تـــاريـــخ كــ
قبل  بدايتها  كانت  باملنتخبات، 
انطاق كأس العالم، تحديدًا في عام 1916، 
ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات. حديثنا 
الـــيـــوم ســيــتــركــز عــلــى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا، 
الفريق الذي يأتي في املرتبة الخامسة في 
فقط،  واحــد  لقب  برصيد  التتويجات  عــدد 
 مـــن بــــاراغــــواي 

ّ
كـــحـــال بــولــيــفــيــا، خــلــف كــــل

ــواي  ــ وتــشــيــلــي وبـــيـــرو، فــيــمــا تعتبر أوروغـ
واألرجــنــتــن   )15( القياسي  الــرقــم  صاحبة 
ألقاب.  بـ9  الثالثة  والبرازيل  بـــ14  الوصيفة 
لم يكن كولومبيا واحدًا من املنتخبات التي 
تــواجــدت فــي كــوبــا أمــيــركــا مــنــذ انطاقها، 
ــٍت  ــذه املـــســـابـــقـــة حـــتـــى وقــ ــ ــاب عــــن هـ ــ فـــقـــد غـ
حقق  حينها   .1945 ــام  عـ تــحــديــدًا  مــتــأخــر، 
الــخــامــس. مــشــاركــات كولومبيا في  املــركــز 
بطولة كوبا أميركا الحقا كانت متواضعة 
ومتقطعة، إذا غــاب عــن نسخ عـــّدة، قبل أن 
 1975 عــام  منذ  دائـــم  بشكٍل  بالظهور  يــبــدأ 
حتى النسخة األخيرة في 2019 التي أقيمت 

في البرازيل.

النهائي األول
في عام 1975 كان كولومبيا على موعٍد مع 
اخــتــبــار أول نــهــائــي لــه فــي تــاريــخ مسابقة 
كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، بــعــدمــا تـــصـــّدر مــجــمــوعــتــه، 
وسجل سبعة أهداف مقابل اهتزاز شباكه 
ــدة. فــي نــصــف الــنــهــائــي اســتــطــاع  ــ مـــرة واحـ
كــولــومــبــيــا الــتــفــوق عــلــى أوروغــــــــواي، بعد 
ــي بــوغــوتــا  ــا بــنــتــيــجــة 3-0 فــ ــابــ ــوز ذهــ ــفــ الــ
بهدف  مونتيفيديو  فــي  إيــابــا  والــخــســارة 
من دون مقابل. خصم كولومبيا في اللقاء 

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 

منتخب كولومبيا وأرقامه

األخير كان منتخب بيرو الذي كان قد تفوق 
على البرازيل، وفي نهاية األمر فشل زماء 
الاعب إرنستو دياز، الذي توج هدافا لتلك 
النسخة مناصفة مع األرجنتيني ليوبودلو 
لــوكــي بــرصــيــد 4 أهــــداف، فــي الــتــفــوق على 
بيرو، الذي حصل حينها على لقبه الثاني.

اللقب الوحيد وقصته الغريبة
ــا بـــعـــد نـــســـخـــة 1975  ــيـ ــبـ ــم يـــبـــلـــغ كـــولـــومـ ــ لـ
الــنــهــائــي، فــاحــتــل املــركــز الــثــالــث عـــام 1987 
بــحــضــور الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــوم عــلــى غـــرار 
نفسه  املوقف  تكرر  ثم  فالديراما،  كارلوس 
بطولتي  خــال  و1995.   1993 نسختي  فــي 
1997 و1999 خرج كولومبيا من الدور ربع 
عــام 2001، وهــنــاك تحقق  ليأتي  الــنــهــائــي، 
الــحــلــم أخــيــرًا. أقــيــمــت بــطــولــة كــوبــا أميركا 
عام 2001 في كولومبيا، في الفترة املمتدة 
من 11 إلى 29 يوليو/ تموز، وشهدت تلك 
النسخة العديد من املفاجآت واالضطرابات 

وأحداثا مثيرة للغاية قبل انطاقها.
دعــــي حــيــنــهــا املــكــســيــك وكـــنـــدا بــطــل الــكــأس 
للمشاركة  بالكونكاكاف  الخاصة  الذهبية 
ــّدة من  ــ ــــرت اجــتــمــاعــات عـ فـــي الــبــطــولــة، وجـ
قــبــل اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
إزاء  بالقلق  الشعور  بسبب  »الكونميبول« 
الــوضــع األمــنــي فــي كولومبيا آنـــذاك. يــوم 1 
البطولة،  إلغاء  »الكونميبول«  أعلن  يوليو، 

ــا فــنــزويــا اســتــضــافــة  وعـــرضـــت عــلــى أثـــرهـ
املسابقة لتعويض البلد الواقع في املشاكل، 
إذ كانت الباد تعيش ارتدادات حرٍب داخلية 
بــن الــحــكــومــة وحــركــة »فــــارك« وغــيــرهــا من 
الــجــمــاعــات الــيــســاريــة الـــثـــوريـــة، بــاإلضــافــة 
ــات.  ــوعــ ــنــ ــمــ ـــدرات واملــ ــ ــخــ ــ ــ ــى عــــصــــابــــات املـ ــ ــ إلـ
كــانــت الــحــرب عــلــى عــصــابــات املـــخـــدرات قد 
تــراجــعــت حــّدتــهــا فــي تــلــك الــفــتــرة، مــع وفــاة 
 
ّ
بابلو إسكوبار في مطلع التسعينيات، لكن

بتلقي  الــثــوريــة  الــحــركــات  اتهمت  الحكومة 
كــثــيــر مـــن األمـــــوال مـــن عــصــابــات املـــخـــدرات. 
 الـــثـــورة فـــكـــرة، والــفــكــرة ال 

ّ
وبــيــنــمــا يــقــال إن

»قواعد«،  بـ »الثورة«  كلمة  لنستبدل  تموت، 
نــعــم فــالــقــواعــد الــتــي أرســـاهـــا إســكــوبــار في 
الــصــراع  بــإبــقــاء  كــانــت كفيلة  أتــبــاعــه  عقلية 
الــواليــات  املــدعــومــة مــن  القائم مــع الحكومة 

املتحدة األميركية.
ــام،  ــعــ ــك الــ ــ ــى األحــــــــــداث فــــي ذلــ ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
تحديدًا يوم 6 يوليو، قرر اتحاد اللعبة في 
أميركا  كوبا  عــودة  قبول  الاتينية،  الــقــارة 
ــــى أحــــضــــان كــولــومــبــيــا بـــعـــدمـــا تــعــّهــدت  إلـ
بــحــمــايــة الــبــعــثــات بــشــكــٍل جــيــد. ومـــع قـــرار 
األرجنتن بعدم  قــرار  البطولة، شّكل  إقامة 
املــشــاركــة صــدمــة للجميع، وكـــاد هــذا األمــر 
أن يطيح بالحدث الكبير، واشتكى االتحاد 
ــقــــدم مــــن االنـــعـــكـــاس  ــرة الــ ــكـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
 
ّ
ــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات، مــــؤكــــدًا أن املـــفـــاجـــئ عـ
من  بالقتل  تهديدات  تلقوا  املنتخب  العبي 
جــمــاعــات إرهــابــيــة، فــجــاء قـــرار االنــســحــاب 
رغــــم الــضــمــانــات الــتــي حـــاولـــت كــولــومــبــيــا 
فة 

ّ
مكث حماية  خــال  من  للتانغو،  وضعها 

كوستاريكا  منتخب  فــدعــي  عـــاديـــة،  وغــيــر 
عــلــى عــجــل وظـــهـــر بـــصـــورة طــيــبــة ووصـــل 
لــربــع الــنــهــائــي. بــعــدهــا، أعــلــنــت كــنــدا عــدم 
 مــعــســكــره 

ّ
ــل مــشــاركــة مــنــتــخــبــهــا بــحــجــة حــ

فالديراما وألفاريز األكثر 
مشاركة مع كولومبيا 

في الكوبا

ناصر الخليفي: كيليان مبابي ليس للبيع
أكد رجل األعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 
ه لن يرحل عن الفريق 

ّ
أّن نجم الفريق كيليان مبابي ليس للبيع خالل هذا الصيف، كما أن

مجانًا. وأوضح الخليفي في حوار مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية: »سأكون واضحًا... 
كيليان مبابي مستمر في باريس، ولن نبيعه مطلقًا، ولن يرحل مجانًا. لن أكشف عن 
ها في تقدم«. 

ّ
 ما يمكنني قوله هو أن

ّ
أّي تفاصيل لوسائل اإلعالم حول املفاوضات. كل

اتفاق. هو أحد  التوصل لنقطة  النادي »الباريسي« في حديثه: »أتمنى  وأضــاف رئيس 
أفضل العبي العالم حاليًا، وهو شاب رائع. سيفوز بالكرة الذهبية في السنوات املقبلة، 
أنا متأكد من ذلك. أين يمكنه الرحيل؟ أّي ناٍد بمفهوم الطموح واملشروع بإمكانه منافسة 
الباريسي؟«. كما تحدث الخليفي عن تجديد عقد النجم اآلخر بالفريق، البرازيلي نيمار 
دا سيلفا، مؤكدًا أنهم رفضوا عرضًا من برشلونة اإلسباني من أجل الالعب. وقال في 
هذا اإلطار: »حقيقة األمر، لم تكن هناك صعوبة في التوصل التفاق مع نيمار. ما زلت 
األزمة  أطول بسبب  لفترة  املفاوضات استمرت  العالم.  ه أحد أفضل العبي 

ّ
بأن مقتنعًا 

الصحية )فيروس كورونا(. لم يكن لدّي أي شك في أنه سيجدد«.

أميركا تتوج بطلة لدوري األمم على حساب المكسيك
 للنسخة األولى من دوري األمم للكونكاكاف 

ً
وج منتخب الواليات املتحدة األميركية بطال

ُ
ت

لكرة القدم، بفوزه في املباراة النهائية على املكسيك )3 - 2( بعد اللجوء لوقت إضافي. 
تقدم  الشوطني اإلضافيني.  انتصار في  إلى  تأخره مرتني  األميركي  املنتخب  وحــّول 
أدرك  املتحدة  الــواليــات  لكّن  )د.2(،  أول من خــالل خيسوس كورونا  املكسيك بهدف 
الثاني تقدم املكسيك بهدف  التعادل )د.27( من خالل جيوفاني ريينا. وفي الشوط 
ه لم ينجح في الحفاظ على تفوقه، إذ لم تمّر 3 

ّ
جديد )د.79( سجله دييغو الينيز، لكن

دقائق حتى أدرك ويستون ماكيني هدف التعادل )د.82(. وفي الشوطني اإلضافيني 
حسم كريستيان بوليسيتش األمور لصالح أصحاب األرض بتسجيله الهدف الثالث 
للمنتخب األميركي )د.114( من ركلة جزاء دكت شباك الحارس املكسيكي غييرمو 
والــتــي تبني من  »فــار«  ـــ ال لتقنية  بيتي  البنمي جــون  الحكم  أوتــشــوا، وذلــك بعد لجوء 
خاللها عرقلة املدافع املكسيكي كارلوس سالسيدو لبوليسيتش داخل املنطقة. ُيذكر 
أّن النهائي أقيم على ملعب »إمبوير فيلد« في دينفر، بوالية كولورادو األميركية، أمام 
حوالي 34 ألف مشجع، أي نحو 40 في املائة من سعة االستاد، تطبيقًا للبروتوكول 

الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

سيرخيو بيريز يُتوج بسباق الجائزة الكبرى في باكو
تـــوج املكسيكي سيرخيو بــيــريــز، ســائــق فــريــق ريـــد بـــول، بــســبــاق جــائــزة أذربــيــجــان 
)فورموال  األولــى  الفئة  ســيــارات  لسباقات  العالم  بطولة  من  السادسة  املرحلة  الكبرى، 
1( في العاصمة األذريــة باكو، وذلــك في سباق شهد أكثر من حــادث، ليواصل فريقه 
صدارة جدول السباقات، بعد مرور 6 مراحل من البطولة. ونجح السائق املكسيكي في 
التفوق على سيباستيان فيتل )أستون مارتن( والفرنسي بير جاسلي )ألفا تاوري(، 
في سباق مجنون خرج خالله سائق ريد بول اآلخر، الهولندي ماكس فيرستابن، بعد 
ــه ولحسن 

ّ
أن  

ّ
إال النهاية،  مــن  لفات  للمنافسات وقبل 5  تــصــدره  أثــنــاء  لــحــادث  تعرضه 

في  السباق  أنهى  بعدما  فريقه،  لصالح  االنتصار  على  الحفاظ  في  بيريز  نجح  الحظ 
الصدارة. ويعتبر هذا هو الفوز الثاني لبيريز )31 سنة( في مسيرته واألول مع فريق 
»ريد بول«، إذ كان فاز العام املاضي بجائزة البحرين الكبرى، على حلبة الصخير مع 
فريق »بي دبليو تي ريسينغ بوينت«. وبهذه النتائج واصل فيرستابن صدارة الترتيب 
العام للمنافسات مع فريق »ريد بول« برصيد 105 نقاط، بفارق 4 نقاط عن هاميلتون، 
بينما صعد بيريز بعد االنتصار إلى املركز الثالث برصيد 69 نقطة. ومن املقرر أن تقام 
منافسات الجائزة الكبرى القادمة في فرنسا يوم 20 يونيو/ حزيران املقبل على حلبة 

»بول ريكارد«.

أيوب الحديثي

يعد خــوان كـــوادرادو، الــذي ُولــد في 26 مايو/أيار 1988 بمدينة 
نيكوكلي، من أبرز نجوم الكرة الكولومبية، وأحد أسلحتها في 
مسيرته  تختلف  ال  النجم،  القادمة.   2021 أميركا  كوبا  بطولة 
فقيرة،  لعائلة  ُولــد  فقد  الجنوبية،  أميركا  كــرة  كثيرًا عن نجوم 
الــجــنــاح املــتــألــق فــي منطقة تشهد مــعــدالت جريمة  ونــشــأ هـــذا 
أبسط  فــي  الحالي مــن نقص  مرتفعة. وعــانــى العــب يوفنتوس 
مــقــومــات الــعــيــش، إذ كــان والـــده يعمل ســائــق شــاحــنــة، ووالــدتــه 
 

ّ
ــم تــكــن عــائــلــتــه قــــادرة عــلــى تــحــّمــل كــل خــادمــة فــي مــنــزل، لـــذا ل

احتياجاته. نشأ الالعب في طفولة صعبة، اضطرته إلى لعب كرة 
القدم حافيًا في الشوارع، ومع ذلك كان حريصًا على ممارسة 
معشوقته، فقد كان يرفض دائمًا الذهاب إلى املنزل بعد انتهاء 
املدرسة، فقط ملداعبة الساحرة املستديرة، مما أثار غضب جدته 
في بعض األحيان، وهو ما ذكرته في لقاء سابق: »لقد عاقبته 
وضربته بسبب الفوضى التي كان يحدثها لتعلقه بكرة القدم«.
املــخــدرات، جعل  بتجار  عيش حياة صعبة، في منطقة مليئة 
كوادرادو الصغير غير سعيد، وكانت هناك تجربة مروعة لن 
ينساها أبدًا، متمثلة في موت والده، حني كانت حوادث العنف 
بــني عصابات املــخــدرات شائعة جــدًا فــي ذلــك الــوقــت. وعندما 

تل والــده، غييرمو 
ُ
كان الالعب األسمر في الرابعة من عمره، ق

كوادرادو، بعد إطالق النار عليه من قبل مجموعة من املسلحني 
كانوا يزورون منزله، في حادثة جرت أمام عيني الالعب، قبل 
أن تأمره والدته في النهاية باالختباء تحت السرير. ومنذ ذلك 
للكفاح  بــات مضطرًا  تــزداد صعوبة، فقد  بــدأت حياته  الحني، 
مــن أجــل مساعدة والــدتــه فــي كسب املـــال، فباع املــوز رفقتها، 
للحصول على أموال إضافية. بعدها، حاول أن يجد نفسه في 
ت املعجزة، بانضمامه 

ّ
عالم كرة القدم، وفي سن 13 عامًا، حل

إلى أتلتيكو أورابا، لتبدأ موهبته بالنمو، ويستحوذ أداؤه على 
الــذي خاض معه الحقًا  إنديبيندينتي ميديلني،  نــادي  إعجاب 
أول مباراة احترافية له في دوري الدرجة األولى الكولومبي عام 
2008، ضد بوياكا تشيكو، ويتمكن من تسجيل هدفه األول. 
استمر ملدة عام واحد فقط في النادي، قبل أن ينتقل للدوري 
يكن  لم  وبعدما خاض موسمًا  أودينيزي.  بوابة  اإليطالي من 
ناجحًا، عاد كوادرادو ليكتشف نفسه مرة أخرى في صفوف 
فيورنتينا، ليتمكن في موسم 2013- 2014 من تسجيل 15 
هدفًا لصالح »ال فيوال«. وبعد تمثيل فريق تشلسي اإلنكليزي، 
انتقل كــوادرادو إلى يوفنتوس، حيث نجح الالعب في التتويج 
بلقب الــدوري اإليطالي وكأس إيطاليا، وبات عنصرًا أساسيًا 

في »السيدة العجوز«.

خوان كوادرادو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم كولومبي، مثل عدة أندية كبيرة مثل تشلسي ويوفنتوس، 
ويأمل في التألق رفقة منتخب بالده في بطولة كوبا أميركا

كولومبيا حقق 
لقبه الوحيد 
عام 2001 على 
حساب المكسيك 
بهدف كوردوبا 
)لويس أكوستا/
فرانس برس(

)Getty/خوان مابروماتا(

ــى أنـــديـــتـــهـــم،  ــ وعــــــــودة جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــن إلــ
هــنــدوراس بشكٍل  ملنتخب  الدعوة  فوّجهت 
ســريــع، فــوصــل الــفــريــق بــالــكــاد بــعــدد كــاٍف 
البعثة رحالها في  ت 

ّ
إذ حط الــاعــبــن،  مــن 

الــبــاد بــعــد رحــلــة عــلــى مــن طــائــرة قّدمها 
الاعبن   

ّ
أن الكولومبي، حتى  الجو  ســاح 

ــة قــبــل  ــيــ ــافــ لـــــم يــــحــــظــــوا بــــســــاعــــات نـــــــــوٍم كــ
بــدوره  الــبــرازيــل  مباراتهم األولـــى. منتخب 
بقيادة املدرب لويز فيليبي سكوالري، قرر 

ــتـــصـــارات وتــســجــيــلــه 11 هـــدفـــا مـــن دون  انـ
ه فاز في املشهد 

ّ
اهتزاز شباكه، مع العلم أن

الـــخـــتـــامـــي عـــلـــى حـــســـاب املـــكـــســـيـــك، فـــمـــّرت 
البطولة بسام من دون أّي أحداث عنف.

أرقام كبيرة
سجل إيــفــان كــوردوبــا هــدف كولومبيا في 
الــنــهــائــي أمــــام املــكــســيــك، وكــــان ذلــــك هــدفــه 
ــه  ــ

ّ
ــــي رغـــــم أن ــــدولـ ــر عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــيــ األخــ

إبعاد العديد من النجوم الكبار، على غرار 
ورونالدينيو  وريفالدو  رونــالــدو  الظاهرة 
وروبرتو كارلوس وجيلبرتو سيلفا وكافو 
أبرزها  الخيارات  وآخرين، واكتفى ببعض 

جونينيو ودينيلسون وبيليتي وديدا.
اللقب بشكٍل  السامبا حامل  خــرج منتخب 
ــــذي احــتــل  ــــدوراس الــ ــنـ ــ مـــفـــاجـــئ عـــلـــى يــــد هـ
ــارة 2-0، فــيــمــا  املــــركــــز الـــثـــالـــث بـــعـــد الـــخـــسـ
 6 تحقيقه  بعد  للنهائي  كولومبيا  وصــل 

كارلوس  إضافية.  سنوات   10 بعدها  لعب 
فــالــديــرامــا أفــضــل العـــب فـــي نــســخــة 1987، 
إلى  أميركا،  كوبا  في  ظهورًا  األكثر  يعتبر 

جانب ليونيل ألفاريز )27 مرة(.
ُيعد أرنولدو أغاران أفضل هداف لكولومبيا 
فـــي الـــتـــاريـــخ بــكــوبــا أمـــيـــركـــا، بــتــســجــيــلــه 10 
ــد فــيــكــتــور  ــعــ ــ ــخ، فـــيـــمـــا ُي ــــي 4 نــــســ أهـــــــــداف فـ
أريستيزابال أفضل هداف بنسخة واحدة )6( 

حن كان متصدر ترتيب الهدافن في 2001.

االتحاد األرجنتيني يؤكد وجه رياضي
مشاركة منتخب بالده

 
ّ
أعــلــن االتــحــاد األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم، أن

منتخب باده سيشارك في منافسات كوبا 
أميركا املقامة في البرازيل، وتبدأ منافساتها 
ــــاري، وذلــــك  ــــجـ ــزيــــران الـ فــــي 13 يـــونـــيـــو/ حــ
بالرغم من موجة االعتراضات التي تضرب 
البطولة قبل انطاقها بسبب تفشي جائحة 
االتحاد  ل 

ّ
الاتيني. وفض البلد  كورونا في 

اإلعــان عن قــراره قبل توجه املنتخب األول 
منافسات  أجــل خــوض  مــن  إلــى كولومبيا، 
لكأس  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
الــعــالــم 2022 بــقــطــر، خــصــوصــا مــع انتشار 
تقارير تفيد باتصاالت بن قادة املنتخبات، 
قــرار باملشاركة في البطولة  من أجل اتخاذ 
أو عدمها. وكــان مدافع منتخب اإلكـــوادور، 
 قــادة 

ّ
روبــــرت أربـــولـــيـــدا، قــد أعــلــن أخــيــرًا أن

املنتخبات العشرة املتأهلة في البطولة، قد 
الحالي،  الوضع  تواصلوا من أجل مناقشة 
بــعــد اإلعــــــان عـــن إقـــامـــة الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الــبــرازيــل، والــتــي تعاني بسبب انتشار  فــي 
فــيــروس كـــورونـــا بــشــكــل كــبــيــر فــي مختلف 

أنحائها.
ــال االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي فــي بــيــانــه على  وقــ
موقعه الرسمي على اإلنترنت، وعبر وسائل 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــخــاصــة بـــه: »يــؤكــد 
املنتخب األرجنتيني مشاركته في منافسات 
كــوبــا أمــيــركــا 2021، وهـــو مــا يــعــكــس روحــه 
بعد مجهود  الــتــاريــخ.  مـــدار  على  الرياضية 
 السبل 

ّ
كبير من جانب االتحاد، الذي جّهز كل

املتاحة والــضــروريــة من أجــل ضمان سامة 
املشاركن في هذه اللحظة الصعبة التي نمّر 
للمشاركة  الــوطــنــي  املنتخب  سيسافر  بــهــا. 
 

ّ
في البطولة القارية«. وأضــاف: »سيتحد كل
أعضاء املنتخب من أجل اجتياز هذه املحنة، 
الــتــي ولــســوء الــحــظ، تــؤثــر علينا وعــلــى كل 
 البطولة 

ّ
دول أميركا الجنوبية«. يشار إلى أن

كـــانـــت ســتــقــام فـــي األرجـــنـــتـــن وكــولــومــبــيــا، 
قبل أن يتم تغيير مقرها في األيام األخيرة، 
ونقلها إلــى الــبــرازيــل، وهــو األمـــر الـــذي أثــار 
حــفــيــظــة كــثــيــر مـــن املـــشـــاركـــن فـــي الــبــطــولــة، 
بسبب الوضع الصحي املتردي في البرازيل 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
ــنــــي غـــمـــار  ــيــ ــتــ ــنــ ويـــــخـــــوض املـــنـــتـــخـــب األرجــ
التي تضم  الثانية  البطولة ضمن املجموعة 
ــن بــولــيــفــيــا وتــشــيــلــي والــــبــــاراغــــواي   مــ

ً
كـــــا

ي النفس بالعودة ملنصة 
ّ
واألوروغواي، ويمن

التتويج بعد غياب منذ عام 1993.
وكان بعض نجوم املنتخبات املشاركة عبروا 
عـــن مــوقــفــهــم الـــرافـــض لــتــنــظــيــم الــبــطــولــة في 
على  تمثلها  الــتــي  للمخاطر  نــظــرًا  الــبــرازيــل، 
صحة الاعبن، أو الجماهير. وباشر البعض 
ــل تــكــويــن تحالف  مــنــهــم بــاالتــصــاالت مــن أجـ
رافــــض لــهــذا الــتــنــظــيــم. ولـــم يــكــن ملــوقــف أكثر 
ــقـــرار الــســيــاســي، في  مـــن العـــب تــأثــيــر عــلــى الـ
 انضمام نــجــوم من 

ّ
الــبــرازيــل أســاســا، غير أن

الــصــف األول إلـــى قــائــمــة املــعــارضــن لتنظيم 
الـــحـــدث قـــد يــقــلــب املـــعـــادلـــة رأســــا عــلــى عــقــب. 
ــادر إعــامــيــة  وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، أكــــــدت مــــصــ
الــبــرازيــل،  منتخب  نــجــم  نــيــمــار،   

ّ
أن مختلفة، 

ولــويــس ســواريــز نجم منتخب األوروغــــواي، 
بصدد دفع ليونيل ميسي إلى دعم تحركهما 
ــثـــل هـــذه  ــقـــة فــــي مـ ــابـ الـــــرافـــــض لــتــنــظــيــم املـــسـ
الــظــروف. وأكـــدت صحيفة »كــوريــيــري ديللو 
الثاثي  يــضــّم   حلفا 

ّ
أن اإليــطــالــيــة،  ســبــورت« 

ــــذي اجــتــمــع ســابــقــا فـــي بــرشــلــونــة  املـــرعـــب، الـ
اإلسباني، من شأنه أن يقلب املعادلة. ويبدو 
 الــبــطــولــة بـــاتـــت فـــي طــريــقــهــا لــلــعــب، رغــم 

ّ
أن

الرفض الذي أبــداه العديد من النجوم، الذين 
إلى  لــفــتــرة،  املنافسات  تأجيل  يــأمــلــون  كــانــوا 
أن تجري السيطرة على الفيروس في أميركا 

الجنوبية.
)العربي الجديد، إفي(   

كولومبيا 
لقب واحد مثير

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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زوار كوكب األرض؟
تحرك أميركي لتقديم أجوبة حول األطباق الطائرة

ناصر السهلي

أصــبــح   ،2020 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  مـــنـــذ 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــل الـــــــــــواليـــــــــــات املـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ تــ
األمــيــركــيــة مــع ظــاهــرة »األطــبــاق 
الـــرســـمـــي.  اإلطـــــــار  فــــي   ،)ufo( ــرة«  ــائــ ــطــ الــ
ــاقــــض ذلـــــك الـــتـــكـــتـــَم ونـــســـج الــقــصــص  ونــ
 رفــض 

ّ
ــادا طـــوال عــقــود، فــي ظـــل الــلــذيــن سـ

السلطات التعليق على أحاديث أدلى بها 
مئات مــن األشــخــاص عــن رؤيتهم أطباقا 

ق في سماء مدنهم.
ّ
طائرة تحل

ــايـــدن، على  بـ الــرئــيــس جـــو  وتــعــمــل إدارة 
تــشــريــع يــقــضــي بــتــوفــيــر أجـــوبـــة واضــحــة 
عــلــى األســئــلــة املتعلقة بــظــاهــرة األجــســام 
الــطــائــرة غــيــر املـــعـــروفـــة، وذلــــك اســتــجــابــة 
ملــطــالــب أعــضــاء فــي لــجــان األمـــن والــدفــاع 
بـــالـــكـــونـــغـــرس، وأّيــــــــده مـــســـؤولـــو أجـــهـــزة 

االستخبارات التابعة لوزارة الدفاع.
الــعــام املــاضــي، عمل جــهــاز االســتــخــبــارات 
اإلدارة،  العسكرية األميركية، بتوجيه من 
وسُيقدم  الــطــائــرة،  األجــســام  تحليل  على 
تــقــريــرًا إلــــى الــكــونــغــرس عـــن عــمــلــه خــال 
أميركين   خبراء 

ّ
أن علما  الــجــاري.  الشهر 

دقــقــوا خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة فــي نحو 
الــــســــنــــوات  خــــــــال  وقـــــعـــــت  حــــــادثــــــة   120
الــــعــــشــــريــــن األخـــــــيـــــــرة. وكـــــانـــــت صــحــيــفــة 
ــام، عن  ــ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« نــقــلــت، قــبــل أيـ
اطلعوا  األميركية  الحكومة  مسؤولن في 
املــقــرر صـــدوره في  التقرير  على مضمون 
زال  مــا  ـــه 

ّ
إن قولهم  الــجــاري،  الشهر  نهاية 

يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها 
الـــطـــيـــارون الــعــســكــريــون األمــيــركــيــون في 
الرئيس  إلدارة  وسبق  األخــيــرة.  السنوات 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب اتــخــاذ 
قرار بالشروع في البحث عن أجوبة لهذه 
ــاهـــدات  ــرة، بـــعـــدمـــا تـــوســـعـــت املـــشـ ــاهــ ــظــ الــ
ــائـــرة، الـــتـــي بـــدأت  الــعــيــنــيــة لـــأطـــبـــاق الـــطـ
فـــي إطــــاق الــعــنــان لــلــخــيــال الــبــشــري عــام 
أواًل  سجلتها  لقطات  عبر  تحديدًا،   1942
ثم  واألســـود،  باألبيض  كاميرات  عدسات 
رصدتها أيضا عدسات أخرى أكثر تطورًا. 
ت 

ّ
امللتقطة ظل الــصــور واألفـــام   آالف 

ّ
لــكــن

على مّر الزمن بتقنيات منخفضة الجودة 
املشككن  دفــع  مــا  اهـــتـــزازات،  وتصاحبها 
فــي وجـــود األطــبــاق الــطــائــرة إلــى وصفها 
ها »مجرد تهيؤات النعكاسات ضوئية 

ّ
بأن

وظواهر طبيعية في األجواء«.
األميركين  شــهــادات  تــجــاوزت  لسنوات، 
مجرد مشاهدتهم هذه األطباق، وأطلقت 
الــــعــــنــــان ملـــخـــيـــلـــتـــهـــم فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
مــخــلــوقــات غــريــبــة، وخــطــفــهــا أشــخــاصــا 
ـــجـــري تـــجـــارب عــلــى بــعــضــهــم. ووصـــف 

ُ
ت

ها »ذات 
ّ
بعض األميركين املخلوقات بأن

تملك  نــحــيــلــة  ــابــــع  وأصــ طــويــلــة  رؤوس 
اختراعات  من  تقدما  أكثر  أدوات فحص 
البشر«. وشّكل ذلك مادة دسمة لتصوير 
الروايات  نقلت  كثيرة  أفــام ومسلسات 
لم تقتصر  الظاهرة، والتي  الشعبية عن 
ــات املــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة، بل  عــلــى الــــواليــ
وصلت إلى االتحاد السوفييتي، بحسب 
مـــا يـــّدعـــي مــطــلــعــون عــلــى وثـــائـــق ســريــة 
ــبــــارات »كـــــي جــــي بـــي«  ــتــــخــ لـــجـــهـــاز االســ

ــران  ــ الـــســـابـــق، كــمــا شــمــلــت الـــبـــرازيـــل وإيـ
ودواًل أوروبية عدة، خصوصا بريطانيا، 
وتـــحـــديـــدًا فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، فــــوق قـــاعـــدة عسكرية 
ــهــا احــتــوت أسلحة 

ّ
أمــيــركــيــة ُيــعــتــقــد بــأن

نــوويــة، وأيــضــا فــي أوج الــحــرب الــبــاردة 
ــدة واالتـــــــحـــــــاد  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ بـــــــن الـــــــــواليـــــــــات املــ
الــســوفــيــيــتــي، واالســتــنــفــار الــغــربــي بعد 

الغزو السوفييتي ألفغانستان.
ه منذ عام 1957 جمعت في الدول 

ّ
يذكر أن

االسكندينافية 15 ألف شهادة عن األطباق 
الــطــائــرة واملــخــلــوقــات الــفــضــائــيــة، بينها 
لرجال وأطــفــال في السويد. كما أصــدرت 
 ،2009 عــام  فــي  الدنماركية  الــدفــاع  وزارة 
تــقــريــرًا عـــن ظـــواهـــر لـــم تــحــدد مــاهــيــتــهــا، 
زوارًا  تستقبل  ال  »األرض   

ّ
إن قالت  ها 

ّ
لكن

 قصص وجود 
ّ
من الــخــارج«.  والــافــت أن

مـــخـــلـــوقـــات فـــضـــائـــيـــة، ال تـــتـــوقـــف عــنــد 
العصور  فــي  للظواهر  مؤيديها  تسجيل 
إلــى آالف السنن عبر  الحديثة، بل تعود 
ــهــا 

ّ
ــروى أن ــ ــ ربــطــهــا بـــحـــضـــارات قـــديـــمـــة، ُي

وبينها  خارجية،  مساعدة  على  حصلت 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــيـــركـ ــا فــــي أمـ ــايــ ــارة املــ حــــضــ
وحضارات ما بن النهرين، التي صّورت 

رســوم  على  ومركباتها  فضائية  كائنات 
عــلــى الـــجـــدران، ورســـومـــات ضــخــمــة على 

رى إاّل من السماء.
ُ
األرض ال ت

واعــتــاد األمــيــركــيــون، أصــحــاب الــروايــات 
السردية األكبر عن الظاهرة، الخلط بن 
وجـــود »املــنــطــقــة 51« الــصــحــراويــة التي 
يستخدمها الجيش األميركي في تجارب 
عتاده الحربي، وظواهر األطباق الطائرة. 
 الشهادات السابقة لم تكن تؤخذ 

ّ
 كل

ّ
لكن

ــر الــرســمــيــة، رغــم  جـــديـــا مـــن قــبــل الــــدوائــ
تـــصـــويـــر لـــقـــطـــات لـــظـــواهـــر غـــريـــبـــة فـــوق 
العاصمة واشنطن مطلع الخمسينيات، 
وقرب  منشآت عسكرية حساسة،  وفــوق 
حامات للطائرات وبوارج حربية أجرت 
ــي املـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، قــبــالــة  مـــــنـــــاورات فــ
األخيرة،  األعـــوام  وفــي  املكسيك.  سواحل 
حربية  طائرات  صّورتها  مقاطع  ُسربت 
ألجــســام لــم تــرصــدهــا الــــــرادارات. وأظــهــر 
دائرية  غالبيتها  معينة  أشكااًل  بعضها 
تــثــيــر فـــي حــركــتــهــا وســرعــتــهــا طــيــاريــن 
مــتــمــرســن، وأيــضــا عــلــمــاء فــيــزيــاء أبـــدوا 
ــلـــمـــنـــاورات الــتــي  ذهـــولـــهـــم ودهـــشـــتـــهـــم لـ
تــنــفــذهــا األطـــــبـــــاق، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
الفائقة في االختفاء جــوًا أو في  السرعة 

ها 
ّ
إن القول  إلــى  البعض  املحيط، ما دفــع 

»أطباق ال تعرف حركتها الجاذبية«.

تفسيرات غامضة ألوباما 
بالنسبة إلى األجهزة األميركية الرسمية، 
ال تــتــعــلــق مــتــابــعــة الـــظـــاهـــرة وفــحــصــهــا 
وتــقــديــم أجــوبــة عليها، بــإشــبــاع رغــبــات 
إلى  استنادًا  ربما  تــرى،  فهي  الجمهور. 
تــقــاريــر مــوجــودة منذ أكــثــر مــن 70 سنة 
األمــر يتعلق باألمن   

ّ
أن أدراج سرية،  في 

القومي للباد. وما منح ظاهرة األطباق 
الرئيس  تلميح  الجدية،  بعض  الطائرة 
ــا، خــال  ــامـ األمــيــركــي األســبــق بــــاراك أوبـ
ديسمبر/كانون  فــي  تلفزيونية  مقابلة 
تــســجــيــل  تـــســـريـــب  بـــعـــد  املــــاضــــي،  األول 
ملـــشـــاهـــد غـــامـــضـــة فــــي الــــجــــو صـــورتـــهـــا 
ــائــــرات حــربــيــة أمـــيـــركـــيـــة، إلــــى مــعــرفــة  طــ
 األطـــبـــاق 

ّ
واشـــنـــطـــن بــمــا يــحــصــل، وبــــــأن

ــيـــؤات ملــصــوريــهــا  ــهـ لــيــســت تـــخـــيـــات وتـ
ومشاهديها، وبينهم لنيويوركين فوق 
قبل عامن.  الــنــهــار  فــي وضــح  مدينتهم 
وقال أوباما: »آسف ال يمكنني التصريح 
عن ذلك«. فرّد الصحافي ستيفن كولبرت: 
»هذا جواب بنعم، فلو لم يكن ثمة شيء 
لقلَت ال يوجد شيء«. وأعقب ذلك تحّدث 
أوبــامــا فــي مــقــابــات أخـــرى عــن اطــاعــه، 
ــامـــي 2009  ــرة رئـــاســـتـــه بــــن عـ ــتـ ــــال فـ خـ
و2016، عــلــى تــقــاريــر ســريــة عـــن أطــبــاق 

طائرة »لم نستطع تفسيرها«.

تساؤالت 
بعد استبعاد المؤامرة

الذين  طــوال سنوات وعــقــود، أطلق أولئك 
يـــصـــدقـــون نــظــريــة وجـــــود أطـــبـــاق طــائــرة 
الــعــنــان  ومــخــلــوقــات غــريــبــة عـــن األرض، 
ــرة. فــفــي أمـــيـــركـــا، اعــتــبــرت  ــؤامــ لــنــظــريــة املــ
تعاون بن  بمثابة »مختبر   »51 »املنطقة 
العسكرية  الفضائية والبرامج  املخلوقات 
تشير  أن  آخـــرون  فيما خشي  األميركية«، 
ـــــــي أو  ــدم تـــقـــنـــي روسـ ــ ــقـ ــ األطـــــبـــــاق إلــــــى »تـ
 تــســجــيــل الـــــروس أنفسهم 

ّ
صــيــنــي«. لــكــن

ظواهر غريبة نسف هذه النظرية.
الشعبية  الثقافة  هــالــة   

ّ
أن يــبــدو  عــمــومــا، 

أدت  أخـــرى،  مخلوقات  بــوجــود  املحيطة 
ــاق  ــبــ ــم األطــ ــلــ ــا يـــســـمـــى »عــ ــ ــهــــور مـ إلــــــى ظــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الـ ــلـ ــ الـــــــطـــــــائـــــــرة« عـ
كــورونــا.  جائحة  فترة  خــال  االجتماعي 
 برنامج »60 دقيقة« الشهير على 

ّ
علما أن

محطة »سي بي إس« نشر ثاثة مقاطع 
فيديو ألجــســام طــائــرة صــورهــا طيارون 

حربيون قبالة سواحل فلوريدا.
 األحــــوال، قــد يخّيب التقرير الــذي 

ّ
فــي كــل

يرتقب أن تقدمه االستخبارات العسكرية 
املراهنن  آمــال  الكونغرس  إلــى  األميركية 
على وجود حياة أخرى في كواكب بعيدة 
جعل  أو  وجـــودهـــا،  نــفــى  إذا  األرض،  عـــن 
الــظــاهــرة أكــثــر غــمــوضــا، فــي وقــت توقعت 
الــتــقــريــر  يـــصـــدر  أن  أن«  أن  »ســــي  شــبــكــة 
 إجــــراء تحقيق 

ّ
مــعــلــومــات شــحــيــحــة. لــكــن

رســمــي يــمــثــل تــحــواًل ســيــاســيــا كــبــيــرًا في 
الباد، بعد عقود من انتشار ثقافة شعبية 
تؤمن بوجود مخلوقات األطباق الطائرة.

)Getty /مجسم لطبق طائر في لوس أنجليس )توماسو بودي

قد يكون سبب إنشاء وكالة »ناسا« ربط البشرية بفضاء يعلم المعنيون بوجود كائنات فيه. لكّن ما نجحت الوكالة فيه خالل 
العقود السابقة كان فقط إحياء مخيلة حول حياة أخرى تتعزز اآلن

هوامش

نجوى بركات

يغرق  لبنان  أن  الدولي  البنُك  رنا 
ّ
الفائت، حذ األسبوع 

فه ضمن أسوأ عشر أزماٍت 
ّ
في أزمٍة اقتصاديٍة تصن

عامليٍة عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
مرّجحا أنه قد يبلغ »ربما إحــدى أشــّد ثالث أزمــات« 
عرفها العالم في املّدة نفسها، هذا ناهيك عن تدحرج 
مــا تحت خط  إلــى  اللبناني  الشعب  مــن نصف  أكــثــر 
خبٍر  فــي  بالنشوة  الشعور  إلــى  يدعو  مــا  ثّمة  الفقر. 
كهذا، وما ُيدغدغ الكبرياَء اللبنانّي املغرَم دوما بتبّوؤ 
املراتب األولــى، حتى في أكثر األخبار ســوءًا. فنحن، 
ملن ال يعرف، أصحاب أكبر صحن حّمص في العالم، 
الجيش  دخلها  التي  األولـــى  العربية  العاصمة  ونحن 
اإلســرائــيــلــي عـــام 82، ونــحــن مــوضــوع الــبــرقــيــة التي 
تجتاح  »الــجــرذان  األهلية  الــحــرب  العالم خــالل  جالت 
ــرذان على  ــ ــيـــروت: مــقــابــل كـــل مـــواطـــن لــبــنــانــي 5 جـ بـ
األقـــل«، ونــحــن بــالد أجــمــل النساء وأكــثــرهــن تــحــّررا، 
، حتى قيل فينا 

ً
 وحــنــكــة

ً
ونــحــن أكــثــر الــنــاس شــطــارة

إن صفة »لبناني« مهنة وليست جنسية، ونحن بالد 
 منها في اتجاه، 

ٌ
التعّدد وتسع عشرة طائفة يشّد كل

 إلــى الــعــالــم، ونــحــن من 
َ

ونــحــن الــذيــن صــّدرنــا الــحــرف
افتتحنا أولى الحروب األهلية في املنطقة، ونحن أّول 
أكثر  مــن  بــالدهــا، ونحن  ه خــارج 

ُ
أكثرّيت شعب تحيا 

األكثر جشعا  هم  امنا 
ّ
وفسادا، وحك  

ً
مديونية الــدول 

التي انفجر مرفأها وُدّمر  وال إنسانية، ونحن البالد 
بر أكبر ثالث انفجاٍر في 

ُ
 عاصمتها، في ما اعت

ُ
نصف

امها وحكومتها جفن ..
ّ
 لحك

ّ
العام، من دون أن يرف

الــقــائــمــة تــطــول وال ســبــيــل هــنــا لــحــصــرهــا، وهـــي إن 
اتخذت اليوم منحى معاكسا، هابطا ال صاعدا، فهي 
ما زالت تعّبر بصدق عن املكانة التي نشغلها والتي 
تتراجع،  أو  تهبط  أن  كــان،  ومهما  املسموح  غير  مــن 
حة ملزيد من »النجاحات« و»اإلنجازات« في 

ّ
هي املرش

والتهديدات  الشؤم  نذائُر  تــزداد  املقبلة، حيث  املرحلة 
ف 

ّ
بالتوق للكهرباء،  تام  بعتمة مقبلة شاملة وانقطاع 

قفل 
ُ
ي للمستشفيات عن استقبال املرضى، وقد أ

ّ
الكل

الضرورية  املــواد  ر 
ّ
توف لعدم  املختبرات  معظُم  حاليا 

من  الصيدليات  بخلّو  والتحاليل،  الفحوص  إلجـــراء 
نات 

ّ
معظم األدوية الضرورية واألساسية، مثل املسك

ــا مـــن عــالجــات  ــواهـ ـــري وسـ
ّ
وأدويــــــة الــضــغــط والـــســـك

األمــــراض الـــدارجـــة والــكــالســيــكــيــة، بــشــّح مــخــيــٍف في 

ات الوقود 
ّ
البنزين واملازوت، حيث تصبح زيارة محط

إلى زاويــٍة بعيدٍة الستيفاء نذٍر  بالذهاب زحفا  أشبه 
الجنوني ألسعار سلٍع ستزداد بشكل  ما، باالرتفاع 
هذياني، بعد رفع الدعم عنها، بفقد حليب األطفال من 
بنحو 80  قيمتها  اللبنانية  الليرة  األســواق، بخسارة 
باملائة، وبحجز املصارف ودائع الناس وحرمانهم من 

أمواٍل تعبوا لجنيها عمرًا بحاله..
ه؟ 

ّ
هــه؟ هــل ثّمة مــن يستطيع أن ُيقارعنا فــي هــذا كل

فليتقّدم إذًا وسنكون له باملرصاد، وسنثبت بسهولة 
 

ُّ
العالم اجتمعت فيها كل فائقة أن ليس من بقعة في 

اللذين  والــتــكــّدس  بالسرعة  والــكــوارث  املصائب  هــذه 
عــرفــنــاهــمــا مــنــذ 46 عــامــا. أجــــل، فــلــيــتــقــّدم أصــحــاُب 
الــرســامــيــل وتـــّجـــاُر الهيكل بــكــل ثــقــة، ولــتــوضــع على 
ــانـــات، ألن مـــن يــخــتــارنــا حتما  ــا أغــلــى الـــرهـ ــنـ رؤوسـ
 فــي مــاراثــون 

َ
ــل ــ ــف أوائـ

َّ
ــصــن

ُ
ســيــفــوز، فنحن ســـوف ن

التقهقر واالنـــحـــدار واالنــهــيــار والــتــراجــع والــســقــوط، 
وأوائل في أعداد القتلة واللصوص واملجرمني الناجني 
مــن كــل مــحــاســبــٍة وحــكــم عــدالــة، ومــوئــل أكــبــر مافيا 
سياسية عرفتها املنطقة على مدى قــرون. أوائــل في 
 واملــهــانــة والــفــقــر والــجــوع والــبــطــالــة واالنــحــطــاط، 

ّ
ــــذل ال

فيما ما زالــوا يوهموننا بأن مقدرتنا على االحتمال 
تفوق كل التوقعات، وطاقتنا على الحياة وحّب الحياة 
ال تقارن، وأن لبنان مثل طير الفينيق سينفض عنه 

ق من جديد.
ّ
الرماد ليعود ويحل

تركوا   
ّ

الــكــل وبعيدين،  قريبني  ــا، 
ّ
عــن وا 

ّ
انفض الجميع 

ــذام تــغــلــق أبــوابــهــا لــتــغــرق في  ــجـ مــديــنــة الــطــاعــون والـ
عناهم  وال  ماضيها  خاطبهم  ومــا  وعفنها،  دمائها 
مستقبلها. وحدنا، نحن التائهني في شقائنا وندمنا، 
ما زلنا نبحث عن خيوط تربطنا إلى جذوٍر طافيٍة لن 

تلبث أن تقتلعها الرياح.

نشوة االنهيار

وأخيرًا

سوف نُصنَّف أوائَل في 
ماراثون التقهقر واالنحدار 

واالنهيار والتراجع والسقوط

الثالثاء 8 يونيو/ حزيران 2021 م  27  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2472  السنة السابعة
Tuesday 8 June 2021

باختصار

وكالة االستخبارات العسكرية 
األميركية ستعرض على 

الكونغرس هذا الشهر تقريرًا 
يحلل ظاهرة األجسام الطائرة. 

■ ■ ■
أشار أوباما إلى تقارير سرية 
عن أطباق طائرة »لم نستطع 

تفسيرها«

■ ■ ■
هناك ثقافة شعبية تؤمن 
بوجود مخلوقات فضائية 

وأطباق طائرة
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