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»متعاونو« 
أفغانستان 

مجهولو المصير
مع قرب رحيل القوات األميركية من 

أفغانستان، فإّن فئة واسعة من المواطنين 
ممن يُسّمون »المتعاونين« مع األميركيين، 

تجد نفسها أمام مصير مجهول.
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)Getty/مترجم أفغاني مع جندي أميركي في منطقة كيكاي عام 2002  )والي سنتانا

 
ّ

جه صــوب الــبــرازيــل فــي ظل
ّ
عــادت األنــظــار لتت

مــخــاوف مــن موجة ثالثة شــديــدة مــن فيروس 
كورونا، بسبب بطء وتيرة الحصني وتخفيف 
الـــقـــيـــود قــبــل أوانــــــه وانـــتـــشـــار مـــتـــحـــّورات من 
الفيروس فيها. يأتي ذلك بعدما كانت الهند قد 
خطفت األضواء على مدى شهَرين، إذ سّجلت 
أرقامًا قياسية عاملية تجاوزت 400 ألف إصابة 
يوميًا. وبينما تحاول الهند املنكوبة النهوض، 
التي يبلغ عدد  البرازيل  ع أن تسّجل 

ّ
املتوق من 

وفــاة  ألـــف  نــســمــة، 500  مــلــيــون  سكانها 212 
ها تسّجل 

ّ
بحلول نهاية الشهر الجاري، علمًا أن

واحدًا من أسوأ معّدالت الوفيات في العالم مع 
ــذكــر أّن   100 ألـــف شــخــص. ُي

ّ
220 وفــــاة لــكــل

التي  الــبــلــدان  قائمة  على  ثانية   
ّ

تــحــل الــبــرازيــل 
تسّجل عدد الوفيات األكبر بكوفيد-19 مع نحو 
475 ألف وفاة، بعد الواليات املتحدة األميركية 
قائمة  على  ثالثة   

ّ
تحل كذلك  ألفًا(.   612 )نحو 

البلدان األكثر تضررًا لجهة اإلصابات مع نحو 
املــتــحــدة األميركية  الـــواليـــات  بــعــد  17 مــلــيــونــًا، 
مليونًا(.   29 )نحو  والهند  مليونًا(   34 )نحو 
الثالثة  املوجة  تكون  أن  أوبئة  خبراء  ويخشى 
ني األولَيني اللتني لم 

َ
في البالد أقسى من املوجت

مايو/  »هدنة«. ومنذ منتصف  بينهما  تفصل 
أيار املاضي، استقّر منحنى الوفيات على رقم 
ي وفاة في اليوم. وقد 

َ
مرتفع جدًا مع معّدل ألف

أّن  العامة من  ر معهد »فيوكروز« للصحة 
ّ
حذ

ذلك قد يؤّدي إلى »تفاقم األزمة الصحية«. وفي 
ــار، قـــال خــوســيــه ديــفــيــد أوربـــايـــز من  هـــذا اإلطــ
»التعامل  إّن  املعدية  لألمراض  برازيليا  مركز 
كأمر  حــدث  غير مسبوقة  كــارثــة صحية  مــع 
لو  عــادي. والناس في معظمهم يعيشون كما 
أّن الــوبــاء غير مــوجــود«. من جهة أخــرى، رأى 
الــفــيــروســات،  عــلــم  فــي  البلجيكي  املتخصص 

ه ال داعي لوضع الكمامات في 
ّ
إيف فان التيم، أن

االزدحـــام على ضوء  وقليلة  أمــاكــن مكشوفة 
تـــســـارع حــمــالت الــتــحــصــني ضـــد كــوفــيــد-19 
وانــخــفــاض أعـــداد اإلصــابــات والــوفــيــات. يأتي 
ــى إجــمــالــي عـــدد إصــابــات 

ّ
ذلـــك فــي حــني تــخــط

إصابة،  ألــف  و440  مليونًا   74 عامليًا  كــورونــا 
من بينها أكثر من 157 مليونًا و700 ألف، في 
ى إجمالي عدد الوفيات ثالثة ماليني 

ّ
حني تخط

و750 ألف وفــاة، بحسب بيانات عــّداد »وورلد 
ميترز« أمس الثالثاء.

)العربي الجديد، فرانس برس، آكي(

الحدث

وفد عسكري من »حماس« 
في القاهرة للتفاوض حول األسرى
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انتخابات الجزائـر: سلطة العرش
)العشائرية(،  »العرش«  عامل  الجزائر  في  الداخلية  المناطق  بعض  في  يبرز 

كإحدى األدوات بالغة التأثير في االنتخابات.  ]4ـ5[

تواصل الدنمارك سياسات 
التشدد ضد الالجئين، 

وقد قررت إنشاء 
مخيمات لهم خارج 

أوروبا.
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مراجعة »واجب الدفاع«
خيار »قسد« لتفادي انفجارات شعبية

شروط »فتحاوية« تسبق الحوار الفلسطيني

23
سياسة

أمين العاصي

لــــم تـــجـــد »قـــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( التي تسيطر على نحو ثلث مساحة 
 للتعامل مع 

ً
الــتــراجــع ســبــيــا ســوريــة، إال 

مــوجــة تـــظـــاهـــرات واســـعـــة الـــنـــطـــاق، بـــدأت 
الشمالي  ريــف حلب  فــي  فــي مدينة منبج 
التجنيد  احتجاجًا على سياسة  الشرقي، 
اإلجباري التي تنتهجها هذه القوات منذ 
الشمال  فــي  واقـــع  أمـــر  عـــام 2014، كسلطة 
الشرقي من سورية. واتفق وجهاء العشائر 
فـــي مــنــبــج مــطــلــع شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الطابع  ذات  الذاتية«  »اإلدارة  مع  الحالي، 
الـــكـــردي الــتــي تــديــر املــنــطــقــة، عــلــى إيــقــاف 
التجنيد في منبج وريفها،  العمل بحملة 
وإحـــالـــتـــهـــا لـــلـــدراســـة والـــنـــقـــاش، وإطــــاق 
سراح كافة املعتقلني في األحداث األخيرة، 
وتشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي 
تم فيها إطاق النار وأدت إلى مقتل سبعة 
كــان متورطًا  محتجني، ومحاسبة كل من 
بذلك. وال تــزال تبعات ما جرى في مدينة 
تحت  تقع  التي  املنطقة  على  تخّيم  منبج 
ــرات وشـــرقـــه،  ــفــ ســيــطــرة »قـــســـد« غـــربـــي الــ
وسط أنباء عن نّية »اإلدارة الذاتية« النظر 
اإلجــبــاري  التجنيد  حــيــال  سياستها  فــي 

لتفادي انفجارات شعبية أخرى.
وتطلق قوات »قسد« على التجنيد تسمية 
ــــي«، وتــطــّبــقــه على  ــذاتـ ــ »واجــــــب الــــدفــــاع الـ
كــل الــشــبــان وملـــدة ســنــة كــامــلــة فــي منطقة 
ــفــــرات، والـــتـــي تـــعـــادل نحو  شـــرقـــي نــهــر الــ
ثلث مساحة سورية. وهو ما يثير استياء 
الشبان من  أن غالبية  األهــالــي، خصوصًا 
وطنية.  غير  مهام  تكليفهم  ويتم  الــعــرب، 
وحــــول تـــظـــاهـــرات مــنــبــج، تــشــرح مــصــادر 
محلية في مدينة الرقة لـ »العربي الجديد« 
أنــهــا »ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى عــمــوم منطقة 
الفرات«، مضيفة: توقفت الحواجز  شرقي 
التابعة لقوات »قسد« عن اعتقال الشباب 
في املدينة لسوقهم إلى التجنيد. وترى أن 
يفّجر  أن  يمكن  السياسة  هــذه  »اســتــمــرار 

رام اهلل ـ نائلة خليل، جهاد بركات

يستبق وفــد فــتــحــاوي، بــقــيــادة أمــني سر 
الــلــجــنــة املــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح« جبريل 
الفصائل  بــني  الرسمي  الــحــوار  الــرجــوب، 
اجتماع  بعقد  الــقــاهــرة،  فــي  الفلسطينية 
مــــع مـــســـؤولـــني مـــصـــريـــني، ســيــتــم خــالــه 
التركيز على أربعة بنود أساسية، أبرزها 
مخاوف »فتح« من الدخول في االنفصال 
القاهرة  عملت  التي  التهدئة،  تكن  لم  إذا 
عليها مع االحتال، تشمل القدس املحتلة 

والضفة الغربية وغزة.
ــان رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة  ــ وكـ
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة وصــــل، على 
رأس وفــد من حركته، أمــس الثاثاء، إلى 
القاهرة، تلبية لدعوة من القيادة املصرية، 
ــــي الـــــحـــــوار الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
الـــذي مــن املــتــوقــع أن يــبــدأ غـــدًا الخميس 
ويستمر حتى 14 الشهر الحالي. ويضم 
الـــوفـــد الــــذي يـــقـــوده هــنــيــة، نــائــب رئــيــس 
الحركة صالح العاروري، وأعضاء املكتب 
الــســيــاســي مـــوســـى أبــــو مـــــــرزوق، وعـــزت 
الــرشــق، ومحمد نـــزال، وروحـــي مشتهى، 
ــدران، وزاهــــر جــبــاريــن، أعــضــاء  وحــســام بــ
تغادر  أن  املــقــرر،  ومــن  السياسي.  املكتب 
الــيــوم  الفلسطينية  الــفــصــائــل  مــن  وفــــود 
األربعاء، قطاع غزة إلى القاهرة للمشاركة 

في جلسات الحوار الفلسطيني.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يبدو أن القيادة 
ــه، بــعــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة غـــيـــر مــتــحــمــســة لـ
وقــف إطــاق الــنــار بــني فصائل املقاومة 
ــا حـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــاع غــــــزة وعــ ــطــ ــــي قــ فـ
حيث  اإلسرائيلي،  واالحتال  »حماس« 
خـــا بـــيـــان اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد 
مـــســـاء اإلثـــنـــني املــــاضــــي، مـــن أي تــركــيــز 
عــلــى اجــتــمــاع الــقــاهــرة. وتــطــرق الــبــيــان 
للحوار بشكل عرضي، مؤكدًا »ضــرورة 
استمرار الحوار الوطني بني كافة القوى 
تنفيذ  أجــل  من  الفلسطينية  والفصائل 
بكل  االنقسام  بشأن  املوقعة  االتفاقيات 

تفاصيله«.
اشتراطه  الفتحاوي  الوفد  توجه  وسبق 
عــلــى الــجــانــب املــصــري عـــدم دعــــوة ثاثة 
فصائل مقاومة في غزة لحضور جلسات 
وهي  الفلسطينية،  الفصائل  مــع  الــحــوار 
»حــركــة األحـــــرار«، و«حــركــة املــجــاهــديــن«، 
املقاومة الشعبية«. وقال مصدر  و»لجان 
»الــعــربــي  ــتـــوى، لـــ فــلــســطــيــنــي رفـــيـــع املـــسـ
الجديد«، إن »هذه الفصائل تتبع لحركة 
ــقـــوم مــصــر  ــرفـــض أن تـ ــتـــح تـ حــــمــــاس، وفـ
ــــوار الــفــلــســطــيــنــي«.  ــــحـ بـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى الـ
ــــاف: »مــصــر قــامــت بــتــوجــيــه دعـــوات  وأضـ

املــنــطــقــة بــشــكــل كــــامــــل«، مــــشــــّددة عــلــى أن 
ا كبيًرا للتجنيد في محافظتي 

ً
هناك رفض

الــرقــة وديـــر الــــزور. وتعتقد هــذه املــصــادر 
مراجعة  إجــراء  بصدد  الذاتية  »اإلدارة  أن 
التجنيد اإلجباري بعد األحداث  لسياسة 

التي عصفت بمدينة منبج ومحيطها«.
مسلم،  إبراهيم  الباحث  يشير  جهته،  مــن 
وهو مقّرب من »اإلدارة الذاتية« في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن عــلــى هــذه 
وفتح  اإلجـــبـــاري  التجنيد  »إلــغــاء  اإلدارة 
الــبــاب أمــــام تــطــويــع الــشــبــان والــشــابــات«. 
ويضيف أن هذا القرار يمكن أن يفتح الباب 
أمــام تأمني فرص عمل لكثير من الشباب. 
ويشّدد على أن التجنيد اإلجباري »يشّكل 
عبئًا على أهالي منطقة شرقي نهر الفرات 
ــــروف املــعــيــشــيــة الـــصـــعـــبـــة«،  ــظـ ــ ــل الـ ــي ظــ فــ
ــاء مـــبـــدأ الــخــدمــة  ــغــ مــعــتــبــرًا أنـــــه يـــجـــب إلــ
اإللــزامــيــة واالتــجــاه نحو الــتــطــوع. وكانت 
»اإلدارة الذاتية« قد أصدرت في عام 2014 
ــــب الـــدفـــاع  ــون أداء واجــ ــانــ ـــ »قــ ــــرف بــ مــــا ُعــ
الــذاتــي )التجنيد اإللـــزامـــي(«، الــذي ينّص 
القانون، هم  هــذا  »املكلف بأحكام  أن  على 
كـــل األشـــخـــاص الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــني 18 و30 ســنــة مــن الـــذكـــور، أمـــا اإلنـــاث 
فـــيـــكـــون الـــتـــزامـــهـــن بــــه طـــوعـــيـــًا«. ويـــنـــّص 
ــلـــى كــــل أســـــــرة مــن  ــه »يــــتــــوجــــب عـ ــ ــلـــى أنــ عـ
مواطني املقاطعة أن تقدم فردًا من أفرادها 

للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي«.
ــزاد عمو  ــهـ ــذه الـــخـــدمـــة، يـــقـــول بـ وحـــــول هــ
ــــي فــي  ــــامـ وهـــــو مــــن أعــــضــــاء املـــكـــتـــب اإلعـ
»مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
املظلة السياسية لقوات »قسد«، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »خــدمــة الــدفــاع 
اإلدارة  ميثاق  مبدأ موجود ضمن  الذاتي 
املعنية  هــي  اإلدارة  أن  مضيفًا  الـــذاتـــيـــة«، 
بإعادة النظر فيه أو تركه كما هو. وسبق 
أن ذكــر قائد »قــســد« مظلوم عبدي أواخــر 
الــعــام املــاضــي، أن 200 ألــف مقاتل ســوري 
الذاتية«  »اإلدارة  مؤسسات  في  مسجلون 
املدنية والعسكرية، مشيرًا في تصريحات 

رســمــيــة لـــهـــذه الـــفـــصـــائـــل، وفـــتـــح تــرفــض 
دعــوة أي فصيل لم يكن جــزءًا من الحوار 
الفلسطيني عام 2005، ومن شأن وجوده 

أن يعوق الحوار ويعطله«.
التي وصلت »العربي  وحسب املعلومات 
الـــجـــديـــد«، فــــإن رئــيــس جــهــاز املــخــابــرات 
العامة ماجد فــرج تــحــدث، أول مــن أمــس، 
ــاز املــــخــــابــــرات املـــصـــري  ــهــ ــيــــس جــ مــــع رئــ
ــه بـــمـــوقـــف »فـــتـــح«  ــغـ ــلـ ــل، وأبـ ــامــ عـــبـــاس كــ
الرافض لدعوة هذه الفصائل، واستجاب 
كــامــل لــطــلــب فـــرج بــعــدم دعــــوة الفصائل 
الشامل.  الــحــوار  ا من  الثاثة لتكون جــزء
وحسب املعلومات، فإن فرج تطرق أيضًا 
ألهـــم املــلــفــات الــتــي ســـوف يــتــم الــتــبــاحــث 
بشأنها بني وفد »فتح« ومصر، وال سيما 
الفلسطيني  املــلــف  أن  تعتبر  األخــيــرة  أن 
بكامله من اختصاص املخابرات املصرية، 

أي أنه شأن أمني وليس سياسيًا.
ــق املـــعـــلـــومـــات فـــــإن »الـــــحـــــوار الــــذي  ــ ــ ووفـ
ســيــديــره الــرجــوب أوال مــع مــصــر، بشكل 
أساسية،  بنود  ألربــعــة  سيتطرق  ثنائي، 
دار من مصر اآلن 

ُ
هي، أواًل: التهدئة التي ت

بتفويض دولي، هل هي شاملة أم فقط بني 
غــزة وإســرائــيــل؟ فــإذا كانت بني إسرائيل 
و»حــــمــــاس« فـــقـــط، فـــهـــذا يــعــنــي الـــدخـــول 
عمليًا في االنفصال، أما إذا كانت شاملة 
للقدس والضفة الغربية وغزة، فذاك يعني 
واحـــدة.  الفلسطينية وحـــدة  األراضــــي  أن 
أما البند الثاني فهو أن »مصر تمتلك اآلن 
في  ودولــيــًا  وعــربــيــًا  فلسطينيًا  تفويضًا 
ملف االنقسام، فهل تريد إنهاء االنقسام 
أو إدارتــــــه؟«. ويــتــمــحــور الــثــالــث حـــول أن 
»إعـــادة اإلعــمــار ليست قـــرارًا مصريًا، بل 
بالدرجة  الفلسطينية  الحكومة  قــرار  هو 
األولى«، وذلك تعليقًا على دخول اآلليات 

ــكـــون  ــى أن »اإلخــــــــــوة فــــي املـ ــ صـــحـــافـــيـــة إلــ
ضمن  العظمى  الغالبية  يشكلون  العربي 

قوات سورية الديمقراطية«.
ــادر مــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة  وتـــوضـــح مـــصـ
ــقـــع جـــلـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة  ــتــــي يـ الــــرقــــة الــ
قــوات »قــســد«، أن عــددًا كبيرًا مــن الشبان 
»مـــتـــوار عـــن األنـــظـــار كــيــا ال ُيـــســـاق إلــى 
الــخــدمــة اإللـــزامـــيـــة فـــي قــــوات قـــســـد«. من 
جانبه، يشير بشير العبد الله )22 عامًا( 
مــن ريـــف الــرقــة الــغــربــي، إلـــى أنـــه ال يريد 
االنـــــخـــــراط فــــي الــتــجــنــيــد لـــــدى أي جــهــة 
كانت في ســوريــة، مضيفًا في حديث مع 
ملن  »أنــا معيل ألهلي،  الجديد«:  »العربي 
أتركهم؟ قوات قسد تطّبق سياسة النظام 

بالتجنيد اإلجباري«.
ــــد« فـــحـــســـب بـــالـــتـــدريـــب  ــــسـ ــوم »قـ ــقــ وال تــ
لـ  تــكــشــف مــصــادر مطلعة  الــعــســكــري، إذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــــوادر مــن »حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« تـــتـــولـــى جــانــبــًا 
مـــن الــتــدريــب فـــي مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد«، 
املــنــتــشــرة فـــي عــمــوم مــنــطــقــة شــرقــي نهر 
ــاد  ــ ــــحـ ــنــــظــــر إلــــــى حــــــزب »االتـ ــ الــــــفــــــرات. وُي
الــديــمــقــراطــي«، الــــذي يهيمن عــلــى قــوات 
»قسد« من خال »وحدات حماية الشعب« 
الكردية، على أنه نسخة سورية من حزب 
رفض  أن  وسبق  الكردستاني«.  »العمال 
ــــال جــــــوالت الــــحــــوار مــع  ــذا الــــحــــزب خـ ــ هـ
»املــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« الــتــي جــرت 
العام املاضي لتشكيل مرجعية سياسية 
التجنيد  واحدة لألكراد السوريني، إلغاء 
اإلجــــبــــاري. وفــــي الـــســـيـــاق، يـــنـــّوه مــصــدر 
ــــي حــــديــــث مــع  ــن »املــــجــــلــــس« فـ ــ ــّرب مـ ــ ــقـ ــ مـ
»العربي الجديد«، إلى أن »اإلدارة الذاتية« 
تهدف من وراء تطبيق التجنيد اإلجباري 
الــقــوى الشبابية  إلــى »إفــــراغ املنطقة مــن 
التي يمكن أن تقف في وجــه قــرارات هذه 
اإلدارة«. ويؤكد أن قوات »قسد« تتقاضى 
مبالغ من التحالف الدولي ملنحها رواتب 
للشبان املجندين، الفتًا إلى أن هذه القوات 
الــحــد األدنـــى من  تعطي هـــؤالء املجندين 
هذه املبالغ قسرًا. وتوضح مصادر مطلعة 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« وقــوى  أن »قــ
ــــن الـــداخـــلـــي »األســــايــــش« و»وحـــــدات  األمـ
الذاتية«  »اإلدارة  ـــ لـ التابعة  املــرأة«  حماية 
»تعتمد إلى حد بعيد أيضًا على التطوع 
مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بني 150 
إلى 200 دوالر. وتكشف أن عناصر قوات 
ــعــرف بقوات 

ُ
»الــتــدخــل الــســريــع«، أو مــا ت

ــــب  مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب »يـــتـــقـــاضـــون رواتـ
تصل إلى مليون ليرة سورية )نحو 300 
إلــى  قـــســـرًا  املـــســـاقـــني  إن  ــقـــول  وتـ دوالر(. 
التجنيد »يتقاضون رواتب متدنية ربما 

ال تعادل 20 دوالرًا«.

إزالــة  املصرية للعمل في قطاع غــزة على 
الركام  من  اإلسرائيلي  الــعــدوان  مخلفات 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  مــع  تنسيق  دون 
في رام الله. أما البند الرابع، فقد اشترط 
على حركة »حماس« عــدم دخــول منظمة 
التحرير الفلسطينية قبل إنهاء االنقسام، 
لــن يــكــون إال بعد تشكيل حكومة  »وهـــذا 
التحرير وتبسط  ببرنامج منظمة  تلتزم 
صاحيتها على كل األراضي الفلسطينية 
ــزة، بحيث  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـ
ال تــكــون هــنــاك حــكــومــة ظــل لــحــمــاس في 
منظمة  ببرنامج  الحكومة  وتلتزم  غـــزة، 
التحرير، وفي حال تحقق ذلك يتم الذهاب 
لــانــتــخــابــات«. وحــســب املــعــلــومــات، فقد 
أوصــل فــرج جميع هــذه البنود وضــرورة 
إلــى عباس  وجـــود ردود واضــحــة عليها 
كامل، ومــن املنتظر أن تصل هــذه الــردود 
الــذي سيجريه وفد  الثنائي  الــحــوار  عبر 
»فـــتـــح« بــقــيــادة الـــرجـــوب مـــع املــســؤولــني 
املصريني، قبل أن يتحول اللقاء إلى ثاثي 
ــيــــه، بــعــد  ــة »حــــمــــاس« إلــ ــركـ بـــانـــضـــمـــام حـ

مباحثات ثنائية للحركة مع املصريني.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــدم مــؤســس »امللتقى 
ــقـــراطـــي الــفــلــســطــيــنــي«  ــمـ الـــوطـــنـــي الـــديـ
نــــاصــــر الـــــقـــــدوة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــــبــــادرة  ــلــــه أمــ فــــي رام الــ
ســيــاســيــة لــلــتــغــيــيــر الــبــنــيــوي مـــن أجــل 
اإلنقاذ الوطني، تهدف إلى إطاق حوار 
فلسطيني يأخذ بعني االعتبار الخريطة 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــمـ ــديـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الــتــي نتجت عــن املــواجــهــة األخــيــرة بني 
اإلســرائــيــلــي،  واالحـــتـــال  الفلسطينيني 
والتوصل إلى توافق على رزمة متكاملة 
تــتــضــمــن إنـــشـــاء جــســم قـــيـــادي انــتــقــالــي 

محدد العضوية والصاحيات.

المكّون العربي يشكل 
الغالبية العظمى 

ضمن قوات »قسد«

توقفت الحواجز 
التابعة لقوات »قسد« 

عن اعتقال الشباب

وصل هنية إلى القاهرة أمس )إسماعيل حسونة/األناضول(
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  شرق
      غرب

المغرب: عريضة 
لمالحقة المسؤولين 

اإلسرائيليين
أطـــلـــق حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
قــائــد االئـــتـــاف الــحــكــومــي الــحــالــي 
الثاثاء، عريضة  املــغــرب، أمــس  في 
ــة املــــســــؤولــــني  ــقــ ــو إلـــــــى مــــاحــ ــ ــدعـ ــ تـ
الــــذيــــن كــــانــــوا وراء  اإلســـرائـــيـــلـــيـــني 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــــتــــدمــــيــــر الـــتـــي 
ــتـــهـــدفـــت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  اسـ
ــعـــدوان األخـــيـــر عــلــى قــطــاع  خـــال الـ
ــقـــدس  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ غــــــزة، والـــضـ
ــيـــس الــكــتــلــة  املــحــتــلــتــني. وأعــــلــــن رئـ
األولــى  الغرفة  في  للحزب  النيابية 
مــن الــبــرملــان مصطفى اإلبــراهــيــمــي 
عــن الــشــروع فــي تــوقــيــع العريضة، 
معتبرًا أن جرائم االحتال ترقى إلى 

مستوى الجرائم ضد اإلنسانية. 
)العربي الجديد(

الكنيست يصّوت 
على الحكومة 

اإلسرائيلية األحد 

مــــن املــــقــــرر أن يــــصــــّوت الــكــنــيــســت 
ــلــــي، يـــــوم األحـــــــد املـــقـــبـــل،  ــيــ ــرائــ اإلســ
على منح الثقة للحكومة الجديدة، 
فــي املــرحــلــة األخـــيـــرة قــبــل تنصيب 
ــتــــاف يــخــلــف حـــكـــومـــة بــنــيــامــني  ائــ
ــلــــن رئــيــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــســبــمــا أعــ
)الــصــورة(،  ليفني  ياريف  الكنيست 
ــــس الــــثــــاثــــاء. وذكـــــــر لـــيـــفـــني فــي  أمــ
بيان، أن »النقاش والتصويت على 
الحكومة الجديدة سيجريان األحد 
ــان«.  ــرملـ ــبـ ــلـ ــة لـ خــــــال جـــلـــســـة خــــاصــ
ورحـــب رئــيــس حــزب »يــيــش عتيد« 
يئير لبيد في تغريدة بإعان ليفني، 
ــــى أن »حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  مـــشـــيـــرًا إلـ
ــرة لــخــدمــة مــصــالــح مــواطــنــي  ــائـ سـ

دولة إسرائيل«.
)فرانس برس(

االحتالل يُفرج عن 
معتقلين أردنيين

األردنـــيـــة  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
وشـــؤون املــغــتــربــني، أمــس الــثــاثــاء، 
أنــــــــه تــــــم اإلفــــــــــــــراج عــــــن املـــعـــتـــقـــلـــني 
الــلــذيــن كــانــا محتجزين  األردنـــيـــني 
االحــتــال اإلسرائيلي مصعب  لــدى 
ــان  الـــدعـــجـــة وخـــلـــيـــفـــة الــــعــــنــــوز. وكــ
الشابان قد تسلا في 18 مايو/ أيار 
املـــاضـــي إلـــى إســـرائـــيـــل، فـــي أعــقــاب 
تظاهرة غاضبة في منطقة الكرامة 
الــحــدوديــة فــي األغـــــوار الــجــنــوبــيــة، 
احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي 

على األراضي الفلسطينية.
)العربي الجديد(

... ويُطلق سراح 
أقدم أسير أردني

وصــل األســيــر األردنــــي الــســابــق في 
ســجــون االحــتــال اإلســرائــيــلــي عبد 
الـــلـــه نـــــوح أبـــــو جـــابـــر )44 عـــامـــًا(، 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الــــثــــاثــــاء، إلـــى 
مـــن 20  أكـــثـــر  قــضــائــه  بــعــد  األردن، 
عامًا في املعتقات. وكــان االحتال 
قد عرقل، يوم األحد املاضي، اإلفراج 
أبـــو جــابــر بــذريــعــة أن األوراق  عـــن 
الخاصة بعملية إطاق سراحه غير 
مــكــتــمــلــة. واســتــقــبــل األســـيـــر املــفــرج 
عــنــه مـــن قــبــل الــعــشــرات مـــن أقــاربــه 
واألردنيني عند جسر الشيخ حسني 

في األغوار الشمالية. 
)العربي الجديد(

إيران: وفاة معتقل 
في السجن

ــــي ســـاســـان  ــرانـ ــ تـــوفـــي املــعــتــقــل اإليـ
مــن  أول  الــــســــجــــن،  فـــــي  نـــيـــكـــنـــفـــس 
ــبـــت، حـــيـــث كـــــان يــقــضــي  أمـــــس الـــسـ
عـــقـــوبـــة لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات بــتــهــمــة 
ــة«، ويــعــانــي  ــ ــدولـ ــ »الـــدعـــايـــة ضـــد الـ
كبيرة، حسبما  من مشاكل صحية 
ــيـــر حــكــومــيــة،  أفــــــــادت مـــنـــظـــمـــات غـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــتــهــمــة الــســلــطــات 
باإلهمال. وأكدت مصلحة السجون 
فــي طــهــران فــي بــيــان، أن نيكنفس، 
املــعــتــقــل مــنــذ يــولــيــو/ تــمــوز 2020، 
دخل إلى املستشفى. 

ُ
توفي بعدما أ

)فرانس برس(

تنوي »قوات سورية 
الديمقراطية« 

)قسد( مراجعة 
سياسة التجنيد 

اإلجباري، المعتمدة 
منذ عام 2014

التصّدي للمستوطنين غدًا
إخطارات جديدة بهدم بيوت في سلوان

االنتخابات الجزائرية 
فرصة أخيرة

للحديث تتمة...

تحريك 
مفاوضات 

ملف األسرى

تنطلق  القاهرة،  إلى  »حماس«  من  وعسكري  سياسي  قيادي  وفد  وصول  مع 
عمليًا عملية التفاوض مع االحتالل، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا مع الكثير من الشروط 
التي وضعتها »حماس« من أجل إتمام عملية تبادل األسرى، فيما تتمسك السلطة 

الفلسطينية بأن تكون المسؤولة عن عملية إعادة إعمار غزة

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خــاصــة 
حكومة  بني  الوساطة  على  مطلعة 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وفــصــائــل  االحــ
املقاومة في قطاع غــزة، عن وصــول وفد ذي 
طــابــع عسكري مــن حــركــة »حــمــاس« بقيادة 
ــــروف بـــرئـــيـــس أركـــــان  ــعـ ــ مــــــــروان عـــيـــســـى، املـ
الــذراع العسكرية للحركة،  »كتائب القسام«، 
القاهرة صفقة تبادل األســرى،  سيبحث في 
أمني  عبر مفاوضات غير مباشرة مع وفــد 
إســرائــيــلــي، ســيــزور الــعــاصــمــة املــصــريــة في 
الوقت ذاتــه. وبحسب املصادر، التي تحدثت 
لـ«العربي الجديد«، فإن خطوة كشف »كتائب 
القسام« عن التسجيل الصوتي ألحد الجنود 
اإلســرائــيــلــيــني األســــرى لـــدى حــركــة »حــمــاس« 
ــتــــرتــــيــــب مــــــع الــــوســــيــــط  فــــــي غــــــــــزة، جــــــــــاءت بــ
املـــصـــري، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا كــانــت مطلبًا من 
ــدى مـــراحـــل  ــ ــــال إحــ ــلـــي خـ ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب اإلسـ
التفاوض، بهدف تحريك امللف داخل األجهزة 
اإلســرائــيــلــيــة املعنية. وأوضــحــت املــصــادر أن 
، إلقــنــاع »كتائب 

ً
األمـــر اســتــغــرق وقــتــًا طــويــا

اعتبرتها في  الــخــطــوة، حــيــث  بتلك  الــقــســام« 
الخاصة  أحــد شروطها  تتعارض مع  البداية 
االحتال  ســراح  بإطاق  واملتعلقة  بالصفقة، 
الــذيــن أعــاد اعتقالهم، مــن املحررين  األســـرى، 
في صفقة »وفاء األحــرار« عام 2011، كخطوة 
أولــيــة للكشف عــن مــصــيــر وطــبــيــعــة األســـرى 
الــذيــن فــي أيـــدي الــحــركــة. وقــالــت املــصــادر إن 
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي الـــــذي تـــم الــكــشــف عنه 
مؤخرًا ال يعني تنازاًل عن أي شرط من شروط 

أو مطالب »حماس«. 
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن الـــوفـــد اإلســرائــيــلــي 
الــــــذي ســيــضــم قــــيــــادات أمـــنـــيـــة فــــي جـــهـــازي 
القاهرة  إلى  و«املوساد«، سيأتي  »الشاباك« 
لبحث تصّور مصري عرض على املسؤولني 
هـــنـــاك، بــشــأن الــصــفــقــة، ومــراحــلــهــا، مــشــددة 
على أن »الفرصة الحالية هي األنسب لتمرير 
الــصــفــقــة املــعــطــلــة مــنــذ أكــثــر مــن 7 ســنــوات«. 
وكشفت املصادر عن أن الجانب اإلسرائيلي 
أبــــدى تــجــاوبــًا مـــع كــثــيــر مـــن الـــشـــروط الــتــي 
تــمــســكــت بـــهـــا الـــحـــركـــة، قـــبـــل أن يـــربـــط تــلــك 
الــتــنــازالت بــشــرط، يقضي بتعهد »حــمــاس« 
الغربيني  الوسيط املصري والضامنني  أمام 
بــعــدم تنفيذ أيــة عمليات أســر جــديــدة عقب 
ــذي رفــضــتــه  ــ ــر الـ ــ ــو األمـ تــنــفــيــذ الــصــفــقــة، وهــ
»كتائب القسام« بشكل كلي، إذ أكــدت حركة 
»حــمــاس« أن ذراعــهــا العسكري، ال يمكن أن 
ــيـــة مـــن مـــســـاراتـــه، وأدواتــــــه،  يــســقــط تــلــك اآللـ
لتحرير األســـرى. يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
وصل فيه صباح أمس الثاثاء، وفد سياسي 
مــن »حــمــاس« إلـــى الــقــاهــرة، يــتــرأســه رئيس 
الــســيــاســي للحركة إســمــاعــيــل هنية.  املــكــتــب 
وذكرت حركة »حماس« أن زيارة هنية تأتي 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن الــقــيــادة املــصــريــة إلجـــراء 
السياسية  الــتــطــورات  فــي مختلف  حــــوارات 
واملــيــدانــيــة، خــاصــة فــي ظــال معركة »سيف 
 مـــن نــائــب 

ً ّ
ــا ــد الــحــركــة كــ ــم وفـ ــقـــدس«. وضـ الـ

رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــشــيــخ صـــالـــح الــــعــــاروري، 
ــائـــب رئـــيـــس مــكــتــب الـــخـــارج مـــوســـى أبــو  ونـ
مـــــــرزوق، واألعــــضــــاء فـــي املــكــتــب الــســيــاســي 
عزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، 
وحسام بدران، وزاهر جبارين. وقال املتحدث 
بــاســم حــركــة »حــمــاس« حـــازم قــاســم لوكالة 
مــع مسؤولني  إن هنية سيناقش  »رويــتــرز« 
ــــال  ــتـ ــ ــع االحـ ــ ــة مــ ــ ــــدنـ ــهـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــريــــني تــ مــــصــ

اإلسرائيلي وكذلك خطط إعادة إعمار غزة.
وكــانــت مــصــادر مصرية قــد كشفت، فــي وقت 
ســابــق لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عــن شـــرط جديد 
لكتائب القسام«، بشأن صفقة تبادل األسرى، 
ــأن تــتــضــّمــن الــصــفــقــة اتـــفـــاقـــًا مــــع الــجــانــب  ــ بـ
املـــصـــري بــتــمــريــر مــجــمــوعــة مـــن املــســتــلــزمــات 
ــادة بــنــاء ما  الــخــاصــة بفصائل املــقــاومــة، إلعــ
بأعمال  بنية تحتية خــاصــة  مــن  تــدمــيــره  تــم 
املــقــاومــة. وأشــــارت إلـــى أن هـــذا املــطــلــب يأتي 
األمنية  الغرفة  أعــضــاء  كافة  مــع  عــام  بتوافق 
املشتركة للفصائل في قطاع غزة، التي أدارت 
املــعــركــة األخــيــرة ضــد االحــتــال اإلســرائــيــلــي. 

وتــابــعــت املـــصـــادر أن مـــا حـــددتـــه »الــكــتــائــب« 
هــو مــطــلــب أو شـــرط خـــاص بــالــوســيــط الــذي 
سيشرف على إتمام الصفقة، وهو مصر التي 
تــرغــب فــي إنــجــازهــا بــشــكــل ســريــع. وطــالــبــت 
ــواد بــنــاء ضمن  »كــتــائــب الــقــســام« بــتــمــريــر مــ
آلية بعيدة عــن آلية إعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
ــراف مــصــري  ــإشــ والـــتـــي مـــن املـــقـــرر أن تــتــم بــ

ودولـــي، الفتة إلــى أن شــرط الـــذراع العسكري 
لــــ«حـــمـــاس« جـــاء لــعــدم اتـــهـــام الــحــركــة الحــقــًا 
ــــادة اإلعـــمـــار في  بــاســتــغــال مــــواد وأمـــــوال إعـ
أعمال عسكرية بشكل ُمسيء للمقاومة. كذلك 
أوضحت املصادر أن مطالب »كتائب القسام« 
مدنية  بــمــعــدات  متعلقة  تسهيات  تضّمنت 
ُيمنع تمريرها  دائــمــًا  كــان  اســتــخــدامــني،  ذات 

للقطاع في أعقاب الحروب اإلسرائيلية عليه، 
في محاولة للحد من قدرات فصائل املقاومة.

في مقابل ذلــك قــال والــد الجندي اإلسرائيلي 
ــرا مــانــغــيــســتــو، فــي  ــ ــــدى حـــمـــاس أبــ األســــيــــر لـ
في  الــصــوت  أن  »أعتقد  إعــامــيــة،  تصريحات 
البني«.  هــو  للجزيرة  أعظم  مــا خفي  تحقيق 
وكان أحد الجنود اإلسرائيليني األسرى لدى 

ة قد وجه رسالة إلى سلطات 
ّ
املقاومة في غــز

اإلســرائــيــلــي، عبر تسجيل صوتي،  االحــتــال 
قـــال فــيــهــا: »إنـــنـــي أمــــوت كـــل يـــوم مـــن جــديــد، 
وآمـــــل أن أكـــــون قــريــبــًا فـــي حــضــن عــائــلــتــي«. 
 تكون )إسرائيل( تعمل على 

ّ
وأضاف »آمل أن

 كـــانـــت تـــفـــرق بني 
ّ
ــاءل إن اســتــعــادتــنــا، وأتــــســ

الجنود األسرى؟«.
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني 
 عملية إعادة 

ّ
محمد اشتية، أمس الثاثاء، أن

الــعــدوان اإلسرائيلي  إعمار قطاع غــزة، جــراء 
األخــيــر الــذي استمر 11 يــومــًا، ســوف تتم من 
جميع  بــاتــفــاق  الفلسطينية  الــحــكــومــة  خـــال 
الـــــــدول، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه ســــوف يــتــم تشكيل 
اإلعـــمـــار. وأشـــار  ــادة  إعــ فــريــق ملتابعة عملية 
اشتية، في كلمة له خال الجلسة األسبوعية 
بمدينة  عــقــدت  الــتــي  الفلسطينية،  للحكومة 
 عــدًدا 

ّ
رام الــلــه وســط الضفة الــغــربــيــة، إلــى أن

ــبــــوع املـــاضـــي إلــى  مـــن الــــــــوزراء وصـــلـــوا األســ
قطاع غزة، للبدء بعملية حصر األضرار التي 
أصــابــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــبــانــي السكنية 
ــرار الــتــي  ــ واألبـــــــراج، إضـــافـــة إلـــى حــصــر األضــ
الصحة،  وخــاصــة  الــقــطــاعــات،  بجميع  لحقت 
والــكــهــربــاء، واملــرافــق االقتصادية والــزراعــيــة، 
ــات الـــحـــكـــم املـــحـــلـــي. وأوضــــــــح أنـــه  ومــــؤســــســ
ســيــتــم تــشــكــيــل فــريــق مـــن الــــــوزراء واملــجــتــمــع 
املدني والقطاع الخاص ملتابعة عملية إعادة 
اإلعمار، مؤكدًا أنه »تم االتفاق مع جميع دول 
 إعــادة اإلعمار ستتم من خال 

ّ
العالم على أن

 »األشقاء في 
ّ
الحكومة الفلسطينية«. وقال إن

الدول العربية، التي قمنا بزيارتها خال األيام 
املاضية، أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي 
ينهي االحتال، وحشد الدعم من أجل القدس، 
ا أنه أجرى 

ً
وإعــادة إعمار قطاع غــزة«، مضيف

مــحــادثــات مثمرة مــع أمــيــر دولـــة قطر الشيخ 
القطرية.  والــحــكــومــة  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم 
ـــا مع 

ً
كــمــا أكــــد أن الـــلـــقـــاءات الــتــي جــــرت أيـــض

ُعـــمـــان كــانــت في  األردن والـــكـــويـــت وســلــطــنــة 
غـــايـــة األهـــمـــيـــة. مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــنــكــرت 
وزير  بيان، تصريحات  في  »حــمــاس«،  حركة 
أخيرًا،  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 
حـــول دعـــم بــــاده »حـــق إســرائــيــل فـــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا«. وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا »تـــمـــارس 
بمقاومة  الدولي،  القانون  في  املشروع  ها 

ّ
حق

االحتال بكل السبل املتاحة بما فيها املقاومة 
حة، متابعة أن »هذا ليس إرهابًا، وإنما 

ّ
املسل

االحتال هو اإلرهاب بعينه«.

جرحى  من  فلسطينيًا   36 تمكن 
قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
غزة الشهر الماضي، من الوصول 
إلى المستشفيات المصرية، وذلك 
خالل الفترة الممتدة من 17 مايو 
يونيو/  7 وحتى  الماضي،  /أيـــار 
مصدر  بحسب  الــحــالــي،  ــران  حــزي
في  مسؤول  مصري  حكومي 
أن  المصدر  وأوضــح  رفــح.  معبر 
اإلسعاف  بسيارات  نُقلوا  الجرحى 
العريش  مستشفى  إلى  المصرية 
يدرس  بــدوره  كان  والــذي  العام، 
العالج  توفر  حال  ففي  الحاالت، 
يُبقى  المستشفى  ــي  ف ــالزم  ــ ال
حال  وفي  فيها،  المصاب  على 
يُنقل  أكبر  تدخالت  إلى  احتاجت 
المصاب إلى معهد ناصر للبحوث 

والعالج في القاهرة.

36 جريحًا نقلوا 
إلى مصر

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

األعــام  الرغم من منع مسيرة  على 
التي كان اليمني اإلسرائيلي املتطرف 
ينوي تنفيذها، غدًا الخميس، أمام 
بـــاب الــعــامــود فــي الــقــدس املحتلة، 
يــهــوديــة مــتــطــرفــة  إال أن جــمــاعــات 
ــنـــوي اقـــتـــحـــام املـــســـجـــد األقـــصـــى،  تـ
فــي الــيــوم نــفــســه. فــي املــقــابــل، دعــت 
تـــجـــّمـــعـــات وطـــنـــيـــة وشـــبـــابـــيـــة إلـــى 
ت 

ّ
وحث االقتحامات.  لتلك  التصدي 

املقدسية،  املدينة  أبناء  التجمعات 
إلــيــهــا من  الــوصــول  ومـــن يستطيع 
الــضــواحــي الــقــريــبــة، االحــتــشــاد في 
الــعــامــود، اعــتــبــارًا من  منطقة بـــاب 
ظــهــر الـــغـــد. وأطـــلـــق مــديــر املــســجــد، 
الكسواني تحذيرًا، من  الشيخ عمر 
نــيــة املــســتــوطــنــني اقــتــحــام املــســجــد 
عــنــوة. وقــــال فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي 
فــــإن  ذلـــــــــك،  حـــــــدث  »إن  الـــــجـــــديـــــد«، 
ــدًا ال يــمــكــنــه تـــوقـــع نــتــائــج هــذه  ــ أحـ
مــن  أن  ــات، خــــصــــوصــــًا  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االقـ
إليها هم من غــاة املتطرفني  يدعو 

اليهود«. ويأتي ذلك وسط توقعات 
بــــــــــأن تــــبــــحــــث شــــــرطــــــة االحــــــتــــــال 
ــه عــــن بــــدائــــل أخــــرى  ــنــ وأجـــــهـــــزة أمــ
تــمــّكــن تــنــظــيــم املــســيــرة االحــتــالــيــة 
للمستوطنني مع تغييرات جوهرية 
في مسارها، فا ُيسمح للمشاركني 
إلــى منطقتي باب  بــالــوصــول  فيها 
الــعــامــود وبـــاب الــســاهــرة. بــدورهــا، 
جــددت سلطات االحتال إخطارات 
فلسطينية  عائلة   13 ملــنــازل  الــهــدم 
فـــي حـــي الــبــســتــان، بــبــلــدة ســـلـــوان، 
جنوبي الــقــدس، مــن بــني نحو 100 
عائلة مخطرة منازلها بالهدم منذ 
ــوات. وقـــــال رئـــيـــس لجنة  ــنــ عــــدة ســ
ــن أراضــــــي بـــلـــدة ســـلـــوان،  الــــدفــــاع عـ
فخري أبو دياب، وهو أحد أصحاب 
املنازل املهددة بالهدم منذ أكثر من 
لـ«العربي  عشر سنوات، في حديث 
ــديــــد«، إن »طــــواقــــم مــــن بــلــديــة  الــــجــ
االحتال في القدس، سلمت تجديد 
لـ13 عائلة بهدم منازلهم  إخطارات 
خــــال 21 يـــومـــًا، أو ســتــقــوم بــلــديــة 
ــــال بـــهـــدمـــهـــا بـــعـــد انـــقـــضـــاء  ــتـ ــ االحـ
ــد مـــنـــفـــصـــل،  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ ــة«. عــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ املـ

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمـــس، أيــمــن هــانــي أبـــو الــهــوى )14 
عـــامـــا( خــــال تـــواجـــده فـــي الـــشـــارع 
الــجــديــد بــبــلــدة الـــطـــور فـــي الــقــدس. 
الفلسطينيني  صــيــب عــدد مــن 

ُ
أ كما 

بـــيـــنـــهـــم مــــصــــور صــــحــــافــــي، خــــال 
مواجهات اندلعت على مدخل بلدة 
بيتا، جنوبي نابلس، بينما واصل 
املــــســــتــــوطــــنــــون وقــــــــــوات االحــــتــــال 
االستيطان  لصالح  تجريف  أعمال 
في عدة مناطق من الضفة، وهدمت 
ــــال مـــنـــشـــآت زراعــــيــــة  ــتـ ــ ــوات االحـ ــ ــ قـ
الغربية. من جهته،  جنوبي الضفة 
الفلسطيني«،  »األسير  نــادي  كشف 
أمس، أن قوات القمع التابعة إلدارة 
ســـجـــون االحــــتــــال نـــفـــذت اقــتــحــامــًا 
واسعًا لقسم )7( في سجن »مجدو«، 
مساء أول من أمس اإلثنني، وأطلقت 
خــالــه الـــرصـــاص املــطــاطــي والــغــاز 
داخل غرف األسرى، واعتدت عليهم 
ــالـــضـــرب املــــبــــرح، ثــــم نــقــلــت عــــددًا  بـ
االنفرادي،  العزل  زنازين  إلى  منهم 
الضرب  نتيجة  وأصيب عدد منهم 

واالعتداء عليهم.

وفد عسكري من 
»حماس« في القاهرة... 

واالحتالل يتجاوب مع 
غالبية شروط الحركة

أكدت الحكومة الفلسطينية أن إعادة إعمار غزة ستحصل عبرها )مصطفى حسونة/األناضول(

عثمان لحياني

االنتخابات البرملانية املبكرة في الجزائر 
صارت أمرًا واقعًا، مثلها مثل الرئيس 
والدستور الجديد. وعلى هذا األساس 
يصبح النقاش حول مشروعيتها من 

عدمه مسألة جرى تجاوزها زمنيًا، في 
مقابل النقاش األخطر حول املآالت. 

ما تدركه السلطة، وما هو متفق 
عليه بني جميع املكونات السياسية 

واملدنية وتحاليل الخبراء الفاحصني 
للحالة الجزائرية املتراخية سياسيًا 

واقتصاديًا، أن هذه االنتخابات، وبما 
اعتراها من مشكالت ورفض الحراك 
لها كمسار سلطوي مفروض، تبقى 

الفرصة األخيرة للسلطة وللجزائر.
إذا كان دفع البلد إلى خيارات 

استراتيجية غير مدروسة في العقدين 
السابقني خاصة، والتالعب باملسارات 
السياسية، وتزوير نتائج االنتخابات 

واملحاصصة في السابق، قاد البالد إلى 
نكبة تتلوها نكبة، ومأزق يتبعه مأزق، 

وأزمة تلد أخرى، فإن عدم استيعاب 
هذه الدروس املؤملة، في هذه املرحلة 

الدقيقة، وفي ظل متغيرات عميقة حدثت 
في الشارع وداخل املجتمع السياسي، 

وفي ظروف بالغة التعقيد من اإلكراهات 
االجتماعية واالقتصادية املحلية، 

والتحديات اإلقليمية املتحركة، يضيف 
رصيدًا من الهشاشة والفخاخ، ويقضي 

على ما تبقى من عوامل بقاء الدولة.
ما هو ثابت بالنسبة للجميع، أن الوقت 
لم يعد مناسبًا »للفانتازيا« السياسية، 

وتجربة حلول غير مدروسة. السلطة 
نفسها تبدو في الظاهر مستوعبة 
لذلك وحذرة، إذ إن 29 مليار دوالر 

هو كل ما تبقى في الخزينة العمومية 
من احتياطي الصرف، وهو مقدار قد 
يفي بالحد األدنى من حاجات البالد 

حتى نهاية العام املقبل. لكن هذا األمر 
لن يوفر أية أريحية مالية واقتصادية 
للجزائر، وال يمنح للسلطة أية فرصة 

لشراء السلم االجتماعي، كما كان 
الوضع عليه خالل استفحال األزمة 

املالية في 2018، وال يعطي أي متنفس 
اجتماعي للجزائريني. بل على العكس 
من ذلك تمامًا، يخنق الطبقة املتوسطة 
أكثر ويطحن املستويات الفقيرة. لذلك، 

ومن دون حكومة إنقاذ وطني، وبرنامج 
يحدد األولويات املستعجلة، ورؤية 

تشترك في صياغتها الفواعل الوطنية 
بتجرد تام، سيكون من الصعب على 

الجزائر الخروج من املأزق الراهن. كما 
أن كل محاولة إلعادة إنتاج املقاربات 

الخاطئة واملضللة، وتحت أي عنوان كان، 
نزل«، و«أنا وحدي 

ُ
من قبيل »الرئيس امل

أضيء البلد«، وباقي املسميات التي 
كانت السبب الرئيس في دفع الجزائريني 

إلى الشارع، في فبراير/شباط 2019، 
ستكون الوبال الذي ال ِقبل للبلد به.



قبل أيام من االنتخابات الجزائرية، المقررة السبت المقبل، يبقى العامل 
العشائري )العرش( عنصرًا فاعًال، ترشيحًا وانتخابًا، في ظاهرة لم تنجح 

مختلف األحزاب في تجاوزها، على مدار ثالثة عقود

تظهر االشتباكات 
بين القوى األمنية 

األردنية ومناصرين 
للنائب المفصول 

من البرلمان أسامة 
العجارمة أن جميع 

االحتجاجات تأخذ 
بشكل أساسي 

منحى عشائريًا، 
خصوصًا بعد أن 
اعتبرت العشائر أن 

بيوت الشعر تمس 
»أعراًفا عشائرية 

قديمة«، وأن 
هناك قناعة لدى 

المواطنين بأن 
الدولة عاجزة

45
سياسة

لم يفكر  لذلك  فاتته،  الترشيحات كانت قد 
في الترشح خــارج إرادة العشيرة، ألن ذلك 

سيجعله على هامش النتائج.
انتهت،  التي  االنتخابية  الحملة   

ُ
تخل ولــم 

أمس الثالثاء، من لجوء عدد من املرشحني 
إلى استخدام العمل العشائري، والذي يعد 
من املحّددات األساسية لنتائج االنتخابات 
البرملانية في بعض املناطق، بسبب تحّكم 
الناخبني، خصوصًا  العشائرية في سلوك 

في الريف ومناطق الداخل بشكل جلي.
ويــبــدي املــحــلــل الــســيــاســي يحيى بــوزيــدي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، اعــتــقــاده  فـــي حـــديـــٍث لـــ
التنافس  مواسم  أحــد  »االنتخابات هي  أن 
بــني الــعــروش، مــع سعي كــل مــرشــح لكسب 
ــــروش  ــع عـ ــ ــتــــحــــالــــف مـ ــه والــ ــرشــ أصـــــــــوات عــ
أخــــرى، تــحــديــدًا تــلــك الــتــي لــم يــتــقــدم منها 
أحد لخوض املنافسة االنتخابية، أو تضّم 
ــى عــــروش  ــ الـــقـــائـــمـــة مـــرشـــحـــني يــنــتــمــون إلـ
قـــدر ممكن  أكــبــر  لــحــصــد أصــــوات  مختلفة 
مـــن الـــنـــاخـــبـــني«. ويــشــيــر إلــــى أن »الــنــجــاح 
للعرش، وأن  انتصارًا  ُيعتَبر  االنتخاب  في 
ــن الـــعـــرش إلـــى مــؤســســات صنع  وصــــول ابـ
ــًا لــلــحــصــول عــلــى  ــرار يــتــيــح لـــهـــم فـــرصـ ــقــ الــ
الــبــرامــج التنموية  مكاسب أكــبــر، فــي إطـــار 
الريفية  للمناطق  الــدولــة  تخصصها  التي 
ــراع إلـــى  ــظ انـــتـــقـــال الــــصــ ــدًا. واملــــالحــ ــديـ تـــحـ
ذاتها، وبالتالي بات هناك  العروش  داخــل 
تنافس بني العائالت التي كانت في السابق 
تتكتل داخــل عرشها في مواجهة العروش 

األخرى«.
ــم مــــن مــــــرور ثـــالثـــة عـــقـــود مــن  وعـــلـــى الــــرغــ
الجزائر،  في  السياسية  التعددية  التجربة 
وتواجد عدد كبير من األحــزاب السياسية، 

من  الرغم  على  الناخبة،  الكتلة  الختيارات 
تطور النسيج املجتمعي في الجزائر.

وحـــول الــــدور الــعــشــائــري فــي االنــتــخــابــات، 
اعتبر رئيس حــزب »جيل جــديــد« جياللي 
سفيان، في ندوة ُعقدت يوم األحد املاضي، 
الـــعـــشـــائـــريـــة  ــــرات  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ والـ ــغــــوط  الــــضــ أن 
ــات، هــــي حــقــيــقــة ســيــاســيــة  ــابــ ــتــــخــ فــــي االنــ
ورأى  إنكار وجودها.  يمكن  ال  ومجتمعية 
يميل  مجتمعنا  أن  ننكر  أن  يمكن  »ال  أنـــه 
فـــي مــثــل هــــذه املـــنـــاســـبـــات إلــــى الــجــهــويــة، 
الــعــروشــيــة )الــعــشــائــريــة( واتــبــاع املصالح 
ــًا فـــي الــوقــت  ــيـ الــشــخــصــيــة واملـــحـــلـــيـــة«، داعـ
ــى »تــــجــــاوز الــتــقــالــيــد واألعـــــــراف  ــ نــفــســه إلـ
املعمول بها، إلحقاق وضع سياسي واضح 
ــم، تــتــحــكــم فـــيـــه املـــعـــايـــيـــر والـــبـــرامـــج  ــالـ ــعـ املـ
واألفــكــار، أكثر مــن أيــة ارتــبــاطــات قبلية أو 

عروشية«.
لــكــن الــعــشــائــر فــي بــعــض مــنــاطــق الــجــزائــر، 
ــة، شـــرقـــي  ــلـ ــشـ ــنـ ــــي تـــبـــســـة وخـ خـــصـــوصـــًا فـ
الـــبـــالد، والــجــلــفــة واملــســيــلــة وغــــردايــــة، في 
وسطها، والشلف وعني الدفلى، في غربها، 
وبــدرجــة أقـــل فــي مــنــاطــق الــجــنــوب، تسبق 
تــفــكــيــر األحـــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الــبــراغــمــاتــيــة. وتــلــجــأ الــعــشــائــر غــالــبــًا إلــى 
وضــــع مــرشــح مـــن أبــنــائــهــا فـــي كـــل قــائــمــة، 
فتضمن العشيرة الفوز في أي الئحة. وفي 
اجتماعات  العشائر  جري 

ُ
ت املناطق  بعض 

ــــني هــــــؤالء،  ــا. ومــــــن بـ ــيـــهـ لــتــســمــيــة مـــرشـــحـ
الطالب الجامعي حسني بزينة، الذي يعمل 
فــــي قـــطـــاع اإلعــــــــالم، وكــــــان مــــن بــــني الـــذيـــن 
منطقة  فــي  لعشيرته  بترشيحهم  تــقــدمــوا 
النفوذ فيها عرشان  تبسة، والتي يتقاسم 
كبيران، أوالد سيدي عبيد والنمامشة، لكن 

لــم تنجح فــي تحقيق  إال أن هـــذه األحــــزاب 
العشائري،  النسيج  داخــل  اختراقات كبرى 
في  مهم  مجتمعي  كمحدد  عليه  القفز  وال 
أدوات  نمو  أن  كما  االنتخابية.  املناسبات 
يلِغ  لم  الجزائر،  في  الديمقراطية  املمارسة 
بــالــكــامــل دور الــعــشــيــرة فـــي االنــتــخــابــات، 
بسبب ارتــبــاط الـــوالء بــني الــفــرد والعشيرة 
في بعض مدن البالد كتبسة وخنشلة وأم 
ــراس شــرقــي الــجــزائــر،  ــ الــبــواقــي وســــوق أهـ
ــلــــة والــــجــــلــــفــــة، فـــــي وســــطــــهــــا. فــي  ــيــ واملــــســ
املدن  في  العشائري  العامل  يخفت  املقابل، 
والـــحـــواضـــر الــكــبــرى كــالــعــاصــمــة ووهــــران 
ــا. وهــــي  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــيــــف وقـــســـنـــطـــيـــنـــة وغـ وســــطــ

حــواضــر قــد يــعــّوض فيها عــامــل العالقات 
الــعــائــلــيــة واملــنــاطــقــيــة الــعــامــل الــعــشــائــري 

كمحدد انتخابي.
ــلــــوم  ــاق، يـــــوضـــــح أســــــتــــــاذ الــــعــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
السياسية عــبــد املــالــك نــاصــري فــي حــديــٍث 
للقبيلة  »الــــــوالء  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
قــائــمــًا  يـــــــزال  ال  ــــرش،  ــعـ ــ الـ أو  الـــعـــشـــيـــرة  أو 
بعض  فــي  ومجتمعية  ســيــاســيــة  كحقيقة 
املشاركة  مع  عالقة  في  الجزائرية،  املناطق 
االنــتــخــابــيــة والــســيــاســيــة أيـــضـــًا. وتــــؤدي 
في  سياسيًا  دورًا  العروشية،  أو  العشيرة 
تحديد بعض معالم التشكيالت السياسية 
الــتــي تــحــظــى بـــاإلجـــمـــاع«. ويــشــيــر إلـــى أنــه 

الديمقراطية،  اآلليات  نمو  من  الرغم  »على 
الـــعـــشـــائـــري عــلــى خـــيـــارات  الــتــأثــيــر  إال أن 
ــالـــس املــحــلــيــة يــبــدو  ــبـــرملـــان واملـــجـ نـــــواب الـ
واضــحــًا، خــصــوصــًا فــي عـــدد مــن الــواليــات 
السياسي  التحديث  إن  بالتالي،  الداخلية. 
في امليكانيزمات التي تدير االنتخابات لم 
الــقــرارات، التي ال تزال  يغير في الكثير من 
تخذ مــن خــالل االحــتــكــام لــقــرار املجموعة 

ُ
ت

أو العرش، الذي يرفع من شأن مرشح على 
حساب آخر«.

ويـــؤكـــد أن »بــعــض األحـــــزاب الــســيــاســيــة ال 
تــزال تفكر داخــل أطــر اجتماعية في تقديم 
مــرشــحــيــهــا وفــــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة من 

أجل تحقيق مكسب سياسي، خصوصًا أن 
حــدود  فــي  التضامن  أو  القبلية،  العصبية 
عالقات القرابة والعشيرة، أحد الدوافع في 
االخــتــيــارات  السياسية وتــحــديــد  املــشــاركــة 
واملــحــلــيــة بشكل  النيابية  االنــتــخــابــات  فــي 
خـــاص«. ويعتبر نــاصــري أنــه »عــلــى الرغم 
للتحديات  السياسية  املكونات  مواكبة  من 
ــة، بــفــعــل نـــشـــوء جـــيـــل جـــديـــد مــن  ــداثــ والــــحــ
ــبـــاب املــتــشــبــع  ــيــــادات املــحــلــيــة مــــن الـــشـ ــقــ الــ
بوسائل التواصل االجتماعي، الذي ال يقبل 
فرض قرارات معينة، إال أن ذهنية االنتماء 
استغاللها  يتم  القبلية  والــحــزبــيــة  القبلي 
ــــراض شــخــصــيــة، تــحــديــدًا في  لــتــحــقــيــق أغــ
إلى  ويشير  الــكــبــرى«.  السياسية  املــواعــيــد 
أن »الـــعـــامـــل الــعــشــائــري ســيــبــرز أكـــثـــر في 

انتخابات املجالس البلدية«.
ويــبــرز فــي هـــذا اإلطــــار تــســاؤل عــن اآللــيــات 
العشائرية  عــبــرهــا  تتحكم  أن  يــمــكــن  الــتــي 
فــي االنــتــخــابــات فــي الــجــزائــر، فــي املناطق 
الــتــي مـــا زالــــت االرتـــبـــاطـــات الــقــبــلــيــة بـــارزة 
فـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل وجــــــود أجـــيـــال 
جـــديـــدة، تــبــدو ظــاهــريــًا مــنــفــلــتــة مـــن قــيــود 
 إلــى 

ً
املــؤســســات االجــتــمــاعــيــة، وأكـــثـــر مــيــال

كما  الفردية.  السياسية  االخــتــيــارات  حرية 
أن تمدد هيمنة الدولة ظاهر على النسيج 
ــــدور االجــتــمــاعــي  املــجــتــمــعــي مـــع تـــراجـــع الــ
الــداخــلــيــة،  املــنــاطــق  فـــي  للقبيلة واألعـــيـــان 
ــتـــوى الـــتـــعـــلـــم لــــــدى الــنــخــب  وارتــــــفــــــاع مـــسـ
الجديدة، ووجــود أحــزاب سياسية وكوادر 
وقيادات محلية، يفترض أن تكون تجاوزت 
السياسية  املمارسة  في  العشائري  العامل 
ــــع يـــخـــالـــف ذلـــك  ــــواقـ واالنـــتـــخـــابـــيـــة. لـــكـــن الـ
تمامًا، إذ ال تصمد االختيارات الفردية أمام 

اجتماعية  سيرورة  بسبب  العشيرة،  رغبة 
تــجــعــل مــن الــعــشــيــرة اإلطــــار الــــذي يحتمي 
املصالح  األفـــراد ويحققون عبره بعض  به 
الوظيفي  التضامن  فيها  بما  والحاجيات، 
واالجــتــمــاعــي. ويــبــرز ذلـــك مــن خـــالل عــودة 
ــوادر الـــجـــامـــعـــيـــة إلـــى  ــ ــكــ ــ ــ ــدد كـــبـــيـــر مــــن ال ــ عــ
حواضنها االجتماعية ومناطقها األصلية 
للترشح فيها، بداًل من الترشح في مناطق 

إقامتها الحالية.
ومــن هــؤالء، املحلل رضــوان بوهيدل، الذي 
ــل الــتــرشــح 

ّ
يــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة، لــكــنــه فــض

ــنـــة، شــرقــي  ــاتـ ــتــــه األصـــلـــيـــة، فــــي بـ فــــي واليــ
الــجــزائــر، وكــذلــك رئــيــس »املــجــلــس الوطني 
الذي يعمل  للصحافيني« رياض بوخدشة 
ويقيم في العاصمة، لكنه عاد للترشح في 
واليته األصلية ميلة، شرقي البالد، بسبب 

اعتبارات االستقواء بالحاضنة.
ــاع  ــمــ ــتــ ــم االجــ ــلــ ــي عــ ــ ــة فــ ــثــ ــاحــ ــبــ وتـــعـــتـــقـــد الــ
آلــيــات  الــســيــاســي فهيمة ضــيــف، أن هــنــاك 
 أســــاســــيــــًا فــي 

ً
تـــجـــعـــل مــــن الـــقـــبـــيـــلـــة فــــاعــــال

االنتخابات، لكونها توفر ما يمكن وصفه 
وتــرى في حديٍث  االجتماعي«.  املــال  »رأس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »شــبــكــة الــعــالقــات  لـــ
ـــت حــســب آلــيــة 

ُ
ــر وتـــخـــف

ُ
الــعــشــائــريــة تــحــض

مــصــلــحــيــة، يــســتــثــمــرهــا املــرشــحــون حسب 
خالل  من  وأيضًا  القائم،  السياسي  النسق 
الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة املــحــيــطــة«. وتــشــرح 
أنه »كمالحظة أولى يمكن االلتفات إلى أن 
بعض الكوادر مّمن انتقلوا للعمل واإلقامة 
ــات كــبــرى كــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة،  فــي واليــ
االنتخابات  في  السياسية  مشاركتهم  لكن 
البرملانية الحالية تمت في مسقط رأسهم، 
أي فــي األمــاكــن الــتــي ولــــدوا فيها أو مكان 
الــــعــــشــــائــــري. كـــمـــا أن عـــشـــرات  تـــجـــمـــعـــهـــم 
املــرشــحــني تــنــقــلــوا ظــرفــيــًا لــلــتــرشــح بــاســم 
أحـــزاب أو قــوائــم حــرة فــي مدنهم األصلية. 
وهــذا يؤكد وجــود والء عشائري يتم وفق 

شبكة عالقات مصلحية«.
وتــوضــح أن »هــنــاك مــالحــظــة ثــانــيــة بــرزت 
فـــي الــتــرشــيــحــات النــتــخــابــات 12 يــونــيــو، 
الجزائر  فــي  العشائرية  الــــوالءات  أن  وهــي 
الحزبية  االنشقاقات  من  مزيد  في  تسببت 
وبروز القوائم الحرة التي تمثل القبيلة، من 
حتى،  التقليدية  صورتها  تتضح  أن  دون 
لكنها بــرزت من خــالل الكم الهائل من تلك 
الــقــوائــم الــتــي بــنــت تــرشــحــهــا عــلــى أســـاس 
الـــقـــرب الــعــشــائــري والـــعـــالقـــات الــعــائــلــيــة«. 
وتــقــول ضــيــف إن »لــهــذا الــوضــع تــداعــيــات 
ســلــبــيــة، ألن اســـتـــدعـــاء الــعــشــائــريــة يــكــون 
على حــســاب قيم املــواطــنــة. وهـــذا مــا يمكن 
أن يــؤثــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وبــــداًل مــن أن 
يصبح الصراع أو التجاذب السياسي بني 
أفكار وأيديولوجيات ومشاريع مجتمعية، 
ــرة.  ــيـ ــشـ ــعـ ــبــــح الـــــصـــــراع بـــــني الــــحــــي والـ أصــ
وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن الــفــائــز فــي االنــتــخــابــات 
بفضل هذه النزعة، يسعى إلى رد الجميل 
لــحــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة، فـــي إطــــار ضــيــق، ما 
يضّر بالصالح العام، ولألسف هذه الثقافة 
ه للسلوك السياسي واالنتخابي  هي املوجِّ

في بعض املناطق«.

االنتخابات الجزائرية

ناعور األردنية... العشيرة تنافـس الدولة

االنتخابية  الحملة  أمـــس  انــتــهــت 
الخاصة باالنتخابات التي ستُجرى يوم 
السبت الختيار أعضاء البرلمان الجزائري 
ــاســعــة. وجـــرت  ــت فـــي عــهــدتــه ال
يوم  انطلقت  التي  االنتخابية  الحملة 
 20 ودامـــت  الماضي  مــايــو/أيــار   20
ينص  الذي  القانون  إطار  في  يومًا، 
أيام من  ثالثة  تنتهي قبل  أنها  على 
غدًا  يبدأ  أن  وينتظر  االقتراع.   تاريخ 
إلى  الرّحل  البدو  تصويت  الخميس 
وسط  الخارج  في  الجزائريين  جانب 
في  المشاركة  بشأن  بينهم  انقسام 
أو  االنتخابات على أمل إحداث تغيير 

المقاطعة.

صمت تمهيدًا 
لبدء االقتراع

قضية

إضاءة

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة فــي الــجــزائــر، 
ــت املـــقـــبـــل،  ــبــ ــســ املـــــــقـــــــررة يــــــــوم الــ
ــلــــدعــــايــــة  ــة لــ ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة املـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ وانــــــتــــــهــــــاء املـ
االنتخابية األسبوع املاضي، تتحرك أدوات 
الناخبة  الكتلة  لتوجيه  أخـــرى  انــتــخــابــيــة 
املتبقية  األيــام  املحلية في  املستويات  على 

توفر القبيلة 
رأس المال االجتماعي 

في االنتخابات

الوالءات العشائرية 
تسببت في مزيد من 

االنشقاقات الحزبية

سلطة »العرش« عصيّة 
على التجاهل

تعاظم دورها انتخابيًا وسط عجز 
السلطات عن توفير المتطلبات األساسية

الــتــي تــفــصــل عــن يـــوم االقـــتـــراع. ويــبــرز في 
عامل  الجزائر  في  الداخلية  املناطق  بعض 
ــذه  ــــدى هـ ــإحـ ــ ــة(، كـ ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ »الــــــعــــــرش« )الــ
األحــزاب  تــدافــع  مــع  التأثير،  بالغة  األدوات 
والقوائم للفوز بثقة و»وعد« أعيان العشائر 
ويقّر  االنــتــخــابــات.  فــي  بدعمهم  وعقالئها 
قادة أحزاب عدة بالتأثيرات العشائرية على 
توجهات الناخبني، ويعّبرون عن مخاوفهم 
مــن اســتــمــرار تأثير ذلــك فــي تحديد نسبي 

أمس  )الصورة(،  بعيبش  بن  الطاهر  الجديد«،  »الفجر  حزب  رئيس  أبدى 
من  لها  لما  االنتقالية،  المرحلة  من  »مخاوفه«  تيبازة،  في  الثالثاء 
الجزائر  ــدة  وحـ على  ــورة  ــط »خ
وأمنها«. وقال في تجمع شعبي 
إن  تيبازة،  وسط  العامة،  بالمكتبة 
حزبه »متخوف من طرح المجلس 
رافضو  به  يطالب  الذي  التأسيسي 
أن  معتبرًا  التشريعية«،  االنتخابات 
يسمح  ال  للبالد  الحالي  »الــوضــع 
وخطرة  حساسة  قضايا  بمناقشة 
عــلــى غـــرار عــنــاصــر ومــقــومــات 

الهوية الوطنية واألمة«.

أنها  ناعور  منطقة  اسم  ورود  عند  األردنيين  بال  في  يخطر  ما  جّل  كان 
منطقة جذب سياحي، بسبب موقعها المميز، لكونها نافذة على البحر 
كونها  عن  فضًال  واألغــوار،  الميت 
ُتطل على مرتفعات مدينة القدس 
فلسطين.  ومرتفعات  المحتلة 
المنطقة  سكان  عــدد  كــان  وإذا 
فإن  نسمة،  ألف   130 يقارب  اليوم 
عمرانها بشكل واضح ومنظم بدأ 
بها  حلت  أن  بعد   ،1901 العام  في 
مهجرة  شركسية  عائلة   50 نحو 
من شمال القوقاز. وبعد ازدهارها 

أصبحت منطقة جذب سكاني.

خشية من المجلس التأسيسي

130 ألف نسمة

استخدم األمن قنابل الغاز ضد مناصري العجارمة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

خالل الحملة االنتخابية الرئاسية في عام 2014 )فاروق بطيش/فرانس برس(

إصابات، يوم األحد املاضي، يؤكد أنه ال نية 
من قبل األجهزة األمنية أو الطرف العشائري 
ــذاء  ــد يــريــد إيـ ــر، فـــال أحـ ــ إصـــابـــة الـــطـــرف اآلخـ
التهدئة.  الى  الطرف اآلخــر، والجميع يذهب 
أنــه ال يمكن السيطرة  إلــى  وفــي حــني يشير 
ال  أنــه  يعتبر  فإنه  الكبيرة،  التجمعات  على 
لــإصــالح، في ظل اتخاذ أساليب غير  قيمة 
ــوار، مــشــددًا  ــحــ ديــمــقــراطــيــة ال تـــقـــوم عــلــى الــ
ــرار بـــاإلصـــالح  ــمــ ــتــ ــو االســ عـــلـــى أن األهــــــم هــ
ــــن خـــالل  الـــســـيـــاســـي لـــحـــفـــظ االســـــتـــــقـــــرار، مـ
ــع قـــوانـــني تــلــبــي طـــمـــوحـــات املـــواطـــنـــني،  وضــ
قــوانــني  عــبــر  السياسية  توجهاتهم  وتــؤطــر 
ديمقراطية تليق باملواطنني. ويشير إلى أنه 
لم يحدث من قبل في ناعور واملناطق القريبة 
منها أحــداث مشابهة، ولم يكن هناك صدام 
بــني األمـــن واملــواطــنــني فــي األردن ســـوى في 
العام 1989، وقد تم تجاوزها في ذلك الوقت.

تأخذ  االحتجاجات  أن جميع  املــالحــظ  ومــن 
بشكل أساسي منحى عشائريًا، حيث تؤدي 
إضافية  أدورًا  اليوم،  األردن،  في  العشائرية 
إلى جانب أدوارها الرئيسية اجتماعيًا، فهي 
تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، 
األحــزاب والقوى  وتعزز حضورها، لتهمش 
الــســيــاســيــة، وتــفــرض نفسها بــوضــوح على 
مـــســـرح اإلعــــــــداد والـــتـــقـــديـــم والــــفــــرز األولـــــي 
الحزبيني،  وحــتــى  لالنتخابات.  للمرشحني 
أو أصــــحــــاب الـــتـــاريـــخ الـــحـــزبـــي، يـــهـــرولـــون 
نــحــو عــشــائــرهــم، ويــــعــــودون إلــــى قــواعــدهــم 
والترشح  والتأييد  للدعم  طلبًا  االنتخابية، 
باسمها، وهم بذلك يرضخون لعمليات الفرز 

عّمان ـ أنور الزيادات

لــطــاملــا كــانــت مــنــطــقــة نـــاعـــور، جــنــوب غــربــي 
العاصمة األردنية، منطقة هادئة. إذ لم تشهد 
الــدولــة، ومعظم ما كان  سابقًا عصيانًا على 
يــســّجــل فــيــهــا أحــيــانــًا مـــشـــاجـــرات عــشــائــريــة 
بــســيــطــة، كــمــا بــاقــي مــنــاطــق األردن ســرعــان 
مـــا تــنــتــهــي، لــكــنــهــا ال تــحــمــل بـــعـــدًا أمــنــيــًا أو 
ســيــاســيــًا، بــاســتــثــنــاء مــقــتــل الــشــيــخ صــايــل 
العام 1923، بعد هجومه على  في  الشهوان، 
مدرعة لإنكليز بحربة وبندقية قديمة، وقد 
قتل معه الكثير من الفرسان في هذه املعركة، 
وذلك بعد تأسيس إمارة شرق األردن بعامني.

لكن منذ األســبــوع املــاضــي، حــضــرت ناعور 
بقوة في املشهد السياسي واألمني األردني، 
املنطقة بني  الــتــي شهدتها  املــواجــهــات  بــعــد 
ــار الــنــائــب املــفــصــول  ــقـــوات األمــنــيــة وأنـــصـ الـ
أصــوات  خاللها  وسمعت  العجارمة،  أسامة 
الــعــيــارات الــنــاريــة، واســتــخــدمــت قـــوى األمــن 
خاللها قنابل الغاز املسيل للدموع. وسجلت 
ــاء الـــســـبـــت املـــاضـــي،  ــــالل مــــواجــــهــــات، مـــسـ خـ
إصابة 4 عناصر من ضمن قوة أمنية كانت 
ــن الــعــام  ــ تــتــعــامــل مـــع مـــا قـــالـــت مــديــريــة األمـ
ــال شــــغــــب«. وبــيــنــمــا  ــمــ إنـــهـــا »أعــ فــــي األردن 
لــم تــحــدد طبيعة إصــابــاتــهــم أظــهــرت صــور 
ــابــــات أنـــهـــا طــفــيــفــة. وفــيــمــا اســتــعــادت  اإلصــ
املاضي،  األحــد  الحذر منذ  املنطقة هــدوءهــا 
فــإن ذلــك لــم يمنع اســتــمــرار الــوجــود األمني 
ف، الذي يمكن مالحظته على مقربة من 

ّ
املكث

كما  نــاعــور.  تتبع  الــتــي  البساتني  أم  منطقة 
ــادت األحـــــداث طـــرح تـــســـاؤالت عـــدة حــول  ــ أعـ
إدارة األزمة، من جهة النائب املفصول، الذي 
يعرف بخطابه الشعبوي، والدولة على حد 
سواء، فيما تجددت االنتقادات لتنامي دور 
الــعــشــائــر لتتحول طــرفــًا حــاســمــًا فــي أزمـــات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بـــل حــتــى وتــضــرب 

أسس الدولة املدنية.
وكــانــت األزمــــة بــــدأت عــنــدمــا صــــّوت مجلس 
الـــنـــواب األردنــــــي، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة عقدها 
أواخـــــــر مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي، عـــلـــى تــجــمــيــد 
عامًا  وقطع مخصصاته  العجارمة  عضوية 
القانونية  اللجنة  اعتبرته  واحــدًا، بسبب ما 
ــلـــبـــرملـــان وهــيــبــتــه  فــــي املـــجـــلـــس »إســــــــــاءة« لـ
وكان  الداخلي.  والنظام  وأعضائه  وسمعته 
الــعــجــارمــة قــد أكــــد، خـــالل جــلــســة للمجلس، 
الــتــزامــه بــمــا تــفــرضــه مـــواد الــنــظــام الــداخــلــي 

وليس الدولة، وأن الهوية الجامعة هي الهوية 
الــوطــنــيــة املــرتــبــطــة بــالــدولــة ولــيــس الــروابــط 
العشائرية، معتبرًا أن قوانني االنتخاب هي 
الــتــي رّســخــت مــفــهــوم الــعــشــائــريــة فــي عقول 
ر من أن العشائرية تحاول، في 

ّ
الشباب. ويحذ

العاطلني عن  الشباب  األخيرة، حشد  الفترة 
لم تعمل  العمل واملهمشني والفقراء، والذين 
على  فهناك  لهم،  حلول  خلق  على  الحكومة 
سبيل املثال 423 ألف طلب وظيفة مقدم من 
اإلحــصــاءات  تشير  فيما  جامعات،  خريجي 
عـــام بلغت 25  الــبــطــالــة بشكل  أن نسبة  إلـــى 
في املائة، وبني الشباب 50 في املائة، وهؤالء 

أشخاص يسهل استقطابهم.
السياسي،  واملحلل  الكاتب  يــرى  جهته،  مــن 
أنــيــس الــخــصــاونــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
وإغــالق  العشائرية  التجمعات  أن  الجديد«، 
القوى األمنية تحت  الطرق، واملواجهات مع 
غـــطـــاء عـــشـــائـــري فــيــهــا تــنــمــر عـــلـــى الـــدولـــة 
وقوانينها وسلطاتها. ويعتبر أن السلطات 
أعادت املجتمع إلى عقود، عبر قانون الصوت 
الواحد الذي يرسخ العشائرية في املجتمع، 
ــزاب في  فــي وقــت يجرى فيه إنــهــاء دور األحـ
الحياة السياسية، ليصبح التعصب للقبيلة 
ــاســـب. ويـــوضـــح  ــكـ هــــو الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق املـ
ــه مــن  ــ ــاربـ ــ أن »الــــعــــجــــارمــــة نـــجـــح بــــصــــوت أقـ
عــشــيــرة الــعــجــارمــة«، ولــذلــك ســيــعــود إليهم 
أن اإلصــالح  القبلية، معتبرًا  وإلــى عصبيته 
الــســيــاســي ال يــتــم عــبــر تــجــمــعــات عــشــائــريــة 
الــدولــة، وتــفــرض على  تأخذ دور مؤسسات 
الــــدولــــة مــنــطــقــهــا وقـــانـــونـــهـــا وعــنــجــهــيــتــهــا، 
كله  الــوطــن  بنيان  يهز  أن  يــريــد  فالعجارمة 
من أجل االنتقام من السلطة التشريعية التي 

فصلته لفجاجة أسلوبه.
وبحسب الخصاونة فإنه ال يمكن املطالبة 
بـــاإلصـــالح عـــن طــريــق الـــزحـــف الــعــشــائــري 
 :

ً
ــبــــات، مــتــســائــال والـــتـــخـــريـــب وحــــــرق املــــركــ

مـــا مــعــنــى الــــدعــــوات املـــوجـــهـــة لــلــمــنــاصــرة 
الــعــشــائــريــة، ومـــا معنى إغـــالق طـــرق تمثل 
شــريــانــًا حــيــويــًا فـــي املــمــلــكــة، واالســـتـــقـــواء 
ــلــــى الــــــوطــــــن؟ وتـــــابـــــع »مــــن  بـــالـــعـــشـــيـــرة عــ
يــقــول إن الــعــشــائــر ستسعى إلـــى اإلصـــالح 
الــديــمــقــراطــي، فــي الــوقــت الـــذي تتمتع فيه 
في  املــعــدل  إلــى  بمقاعد جامعية ال تستند 
أبنائها  لتعيني  وتضغط  العامة،  الثانوية 
سفراء ووزراء ومحافظني على أسس أبعد 

ما تكون عن اإلصالح«.

التي تجريها العشيرة، تحت نظر السلطات، 
ــتـــي ال يــســتــطــيــعــون فـــي مــعــظــم األحـــيـــان  والـ

تجاوزها أو التعدي على مخرجاتها.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول أســـتـــاذ عــلــم االجــتــمــاع 
»العربي الجديد«، إن دور  حسني الخزاعي، لـ
العشيرة تعاظم، بعد أن أصبح هناك قناعة 
لدى املواطنني بأن الدولة عاجزة عن توفير 
ــة، وحــل  ــة والــــضــــروريــ ــيـ املــتــطــلــبــات األســـاسـ
مشاكلهم، مثل توفير فرص العمل ومحاربة 
الفقر، إضافة إلى تراجع الخدمات الصحية 
ــــرى أن  ــار. ويـ ــعــ ــاع األســ ــفــ والــتــعــلــيــمــيــة، وارتــ
مــا يــتــم هــو عملية تــفــريــغ لــالحــتــقــان، فعند 
حدوث أية مشكلة تتم العودة إلى العشيرة، 
عــلــى الضغط  قــــادرة  أنــهــا  الــنــاس  إذ يعتقد 
في  املطالب،  الحكومة، وتحقيق بعض  على 
ظــل غــيــاب األحــــزاب والــنــقــابــات. ويــوضــح أن 
غــيــاب الــعــدالــة واملـــســـاواة يــزيــد مــن اللحمة 
النفوذ  العشائر صاحبة  أن  القبلية، خاصة 
ولهذا  العليا،  الوظائف  من  بالكثير  تحظى 
يتم االســتــقــواء مــن قبل األفـــراد فــي العشائر 
لــلــحــصــول عـــلـــى املـــكـــاســـب، خـــاصـــة فــــي ظــل 
الدولة  قبل  مــن  تحيزًا  مواطنون  يعتبره  مــا 

لعشائر على حساب أخرى.
ويــعــتــبــر الــخــزاعــي أن الــعــشــائــر هــي حشود 
مشكلة  حصول  عند  تجتمع  مؤقتة  منظمة 
محددة، ولها قائد معروف، وبعدها تتفرق، 
لــكــن الــخــطــورة كــبــرى إذا أصــبــحــت حــشــودًا 
منظمة دائــمــة. ويشير إلــى أنــه خــالل الفترة 
املاضية، فشلنا في التربية الوطنية، وإقناع 
الناس أن الشارع والخدمات ملك للمواطنني 

واحترامه لها، فيما حاول زمالء له مقاطعته، 
رافعًا  الــنــواب،  ليقدم تحية ألعــضــاء مجلس 
ــه فــــي تــقــلــيــد لــلــتــحــيــة  ــ ــانـــب رأســ ــــى جـ ــده إلـ ــ يـ
الــعــســكــريــة. وعـــنـــد مــطــالــبــة رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب عـــبـــد املـــنـــعـــم الـــــعـــــودات، لــــه بــتــقــديــم 
اعــــتــــذار، رد الــعــجــارمــة بــقــولــه: »افــصــلــنــي«، 

ليرفع الرئيس الجلسة.
وقبل ذلك عّبر العجارمة عن غضبه من قطع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن كــافــة أنــحــاء اململكة، 
 
ّ
يـــوم الــجــمــعــة 21 مــايــو املـــاضـــي، مــعــتــبــرًا أن
ذلــــك مــرتــبــط بــالــفــعــالــيــات الــتــضــامــنــيــة مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. وأجــــــــج تـــصـــويـــت مــجــلــس 
النواب، األحد املاضي، باملوافقة على مذكرة، 
العجارمة،  نــواب، تطالب بفصل  قّدمها 108 
وهــو املجمدة عضويته باألصل والــذي قدم 
ــاء املـــاضـــي، غــضــب أقــاربــه  ــعـ اســتــقــالــتــه األربـ
الشعر  بيوت  بعد هدم  ومؤيديه، خصوصًا 
بالعشيرة،  الخاصة  تقليدية(،  بدوية  )خيم 
النائب  داعمي  معدة الستقبال  كانت  والتي 
املــفــصــول. ورأى الــعــديــد مــن شــبــاب املنطقة، 
وفــــــــق تـــعـــلـــيـــقـــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
وقد  تمسهم،  النائب  عقوبة  أن  االجتماعي، 
أساءهم هدم بيوت الشعر التي كانت معدة 
املــتــضــامــنــني، باعتبار  الســتــقــبــال ضــيــوفــهــم 
أن ما جرى »يمس أعرافًا عشائرية عميقة«، 
فــيــمــا اعــتــبــر بــعــضــهــم أن الــســبــب الــرئــيــســي 
لعقوبة العجارمة يعود ألنه يطالب بتطهير 
ــقـــابـــل، رفــضــت  الــبــلــد مـــن الـــفـــاســـديـــن. فـــي املـ
الــدولــة مــا ســّمــتــه »اســتــقــواء عليها مــن قبل 
فئة خارجة على القانون«، خصوصًا بعدما 
على  األخير  مع حــرص  االشتباكات  ترافقت 
أنــصــاره بالسيف  مــن  العشرات  بــني  الظهور 
واملـــســـدس، وســـط دعــــوات للعنف تــجــاه من 

»العمالء والجواسيس«.  وصفهم بـ
ــمـــد املـــنـــاعـــســـة، وهـــو  ويــــقــــول الــثــالثــيــنــي أحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن ســكــان املــنــطــقــة، لـــ
األزمـــــة الــتــي تــفــجــّرت يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
بشكل  لكن  والعجارمة،  السلطات  الــطــرفــان، 
أساسي السلطات التي كان من املفترض، من 
البداية  القضية منذ  أن تعالج  وجهة نظره، 
أن هــدم بيوت  إلــى  بطريقة مختلفة. ويشير 
ــتـــي كــانــت  الــشــعــر الـــخـــاصـــة بــالــعــشــيــرة، والـ
املفصول،  للنائب  املــؤازريــن  معدة الستقبال 
العشيرة بال استثناء،  أبناء  استفزت جميع 
وكـــانـــت نــقــطــة تــصــعــيــد كــبــيــرة. ويــعــتــبــر أن 
عـــدم الــســمــاح بــبــنــاء بــيــوت الــشــعــر سيبقي 

األوضاع متوترة، وعلى سخط الناس حيال 
ــه كــان  ــى أنــ ــــرارات الــحــكــومــيــة، مــشــيــرًا إلــ ــقـ ــ الـ
ــؤازريـــن من  بــإمــكــان الــســلــطــات مــنــع قــــدوم املـ
الــخــارج، كما تفعل فــي كــل مــرة عندما تريد 
إغالق أي منطقة وتسمح ببناء البيوت. من 
جهة ثانية، يرى املناعسة أن بعض تصرفات 
العجارمة غير مقبولة، لكنه يحمل السلطات 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد، وهــــي الــتــي يــجــب أن 
تــكــون أكــثــر قــربــًا وتفهمًا ملــواقــف املــواطــنــني، 

من وجهة نظره. 
»العربي  من جهته، يقول حسن العجارمة، لـ
الجديد«، إن أساس املشكلة يكمن في مجلس 
النواب الذي ال يمتلك قراره، وضعف أعضائه 
فــاقــم مــنــهــا، وجــعــلــهــا تــصــل إلـــى مــا وصلت 
العجارمة من  أن مــن يقف مــع  إلــيــه. ويعتبر 
العشيرة،  مــن  ألنــه  فقط  ليس  املنطقة  أبــنــاء 
لكن ألدائه في الفترة القصيرة املاضية، وله 
مواقف مقدرة، وربما استفز املجلس عندما 
وجــه ســؤااًل نيابيًا عن مكان وجــود )رئيس 
الـــديـــوان املــلــكــي األســبــق( بــاســم عـــوض الــلــه، 
وانــتــقــاده ألداء  املعلمني،  نقابة  مــن  ومــوقــفــه 
املــجــلــس ورئــيــســه والــحــكــومــة. ويــــرى حسن 
الــعــجــارمــة أن الــحــل األمــنــي الـــذي اتجهت له 
الــحــكــومــة، ســلــبــيــاتــه أكـــبـــر مـــن إيــجــابــيــاتــه، 
خاصة في ما يتعلق بثقة الناس بمؤسسات 
ــقــــرارات الــحــكــومــيــة. ومـــن وجهة  ــة، والــ الـــدولـ
نظره فإن األمــور ستتجه الى التهدئة خالل 
األيــام املقبلة، لكن آثار هذه القضية ستبقى 

عالقة في األذهان.
ويـــقـــول الــخــبــيــر األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري جــالل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــهــدوء  الـــعـــبـــادي، لـــ
ــاع املــســتــقــرة عــــادت ملنطقة نــاعــور،  ــ واألوضــ
ــــن والـــقـــوى  ــــوى األمــ ــرفـــني، قـ ــطـ مــضــيــفــًا أن الـ
العشائرية، ال عداء بينهم، وتربطهم مصلحة 
معتبرًا  وتقدمه،  الوطن  استقرار  في  واحــدة 
أن ما حدث أقرب ما يكون إلى سحابة صيف، 
وجـــرى تــجــاوزهــا بــأقــل الــخــســائــر. ويــوضــح 
ــرصــــاص، وعـــــدم وجـــود  ــوت الــ أن ســـمـــاع صــ
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سياسة

  شرق
      غرب
تونس: نقل القروي 

إلى المستشفى
قل رئيس حزب »قلب تونس«، نبيل 

ُ
ن

القروي، املوقوف على ذمة القضاء، 
مساء أول من أمس اإلثنني، إلى أحد 
تدهور  بعد  العاصمة،  مستشفيات 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة. وأكــــــد املــتــحــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــــحــــــزب، مــحــمــد 
الــصــادق جــبــنــون، أن الــقــروي تحت 
املراقبة الطبية. وأوضــح أن القروي 
ــاول الـــصـــمـــود عـــقـــب دخــــولــــه فــي  ــ حــ
اعتصام داخل مقر القطب القضائي 
املــالــي رفــضــا إلعــادتــه للسجن بعد 
صدور قرار بتمديد توقيفه أول من 
أمس، لكن حالته الصحية تدهورت 
ــا عـــن الــطــعــام  ــرابـ جــــراء خــوضــه إضـ

منذ السبت املاضي.
)العربي الجديد(

إيران ترفض 
تصريحات غروسي

رفـــض املــنــدوب اإليـــرانـــي الــدائــم في 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــفــيــيــنــا، كــاظــم 
الثالثاء، أحدث  أبـــادي، أمــس  غريب 
تقارير املدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة إيــمــانــويــل غــروســي 
حول أنشطة بــالده النووية، متهما 
التلفزيون  ونــقــل  بالتحيز.  األخــيــر 
اإليراني عن أبادي قوله إن »مواقف 
ــن تـــوجـــه الـــوكـــالـــة  غــــروســــي تـــنـــّم عــ
األحـــادي في تعامالتها مع إيــران«. 
وكان غروسي عّبر أول من أمس عن 
ــادة صــعــوبــة« تمديد  ــ قــلــقــه مـــن »زيــ
مع  املوقت  التفتيش  اتفاق عمليات 

إيران. 
)العربي الجديد(

كردستان: فقدان 
ضابطين من »البشمركة«

ــي إقــلــيــم  ــ ــادر أمـــنـــيـــة فـ ــ ــــصـ أكــــــــدت مـ
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، أمــــس الــثــالثــاء، 
ــيـــم تــــواصــــل مــنــذ  ــلـ أن ســـلـــطـــات اإلقـ
املــاضــي، عمليات بحث عن  اإلثــنــني 
ــوات »الــبــشــمــركــة«  ــ ضـــابـــطـــني فــــي قــ
ـــقـــدا قــــرب مــديــنــة ســـنـــجـــار، غــربــي 

ُ
ف

مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الـــعـــراق. 
الكردستاني«  »العمال  حزب  هم 

ُ
وات

بـــاخـــتـــطـــافـــهـــمـــا، وذلـــــــك بـــعـــد ثــالثــة 
أيــام على مقتل خمسة عناصر من 
»البشمركة« بكمني نصبه »العمال« 

في محافظة دهوك.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم

تــشــهــد مـــديـــنـــة أربــــيــــل، الـــعـــاصـــمـــة املــحــلــيــة 
إلقليم كردستان العراق، زيارات متتالية من 
سياسية  كيانات  وممثلي  كتل  زعــمــاء  قبل 
للقاء  بــغــداد، منذ أسابيع عــدة  فــي  مختلفة 
ــم »الــــحــــزب  ــيــ ــق، زعــ ــابــ ــســ ــلــــيــــم الــ ــيــــس اإلقــ رئــ

مسعود  الحاكم  الكردستاني«  الديمقراطي 
ــــي. وجــــــرت اجـــتـــمـــاعـــات مــخــتــلــفــة،  ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
العالقات  تعزيز  فــي  »تــصــّب  بأنها  ُوصــفــت 
وتــقــويــة الــصــف الــوطــنــي«. لــكــن مــســؤولــون 
الــجــديــد«، عن  »العربي  لـ أربــيــل تحدثوا  فــي 
ــداد، تـــحـــديـــدًا بني  ــغــ مـــســـاع ســيــاســيــة فـــي بــ
الــــقــــوى الـــعـــربـــيـــة الــشــيــعــيــة فــــي الــعــاصــمــة، 
في  الرئيسية  الكردية  الــقــوى  موقف  لكسب 
املستقبلي  بالتحالف  يتعلق  فيما  اإلقليم، 
داخل البرملان، ثم تشكيل الحكومة الجديدة. 
ــك بــعــد قـــــرار انــــخــــراط تــلــك الــقــوى  وجـــــاء ذلــ
بشكل متفرق في االنتخابات املقبلة، املقررة 
في 10 أكتوبر/تشرين األول املقبل. وتتمثل 
هذه القوى بتحالف »الفتح«، بزعامة هادي 
العامري، وتحالف »قوى الدولة«، بقيادة كل 
مــن عــمــار الحكيم وحــيــدر الــعــبــادي. بـــدوره، 
يــدخــل »الــتــيــار الـــصـــدري«، بــرئــاســة مقتدى 
الصدر منفردًا أيضا، وكذلك »دولة القانون«، 
بقيادة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي.

تـــيـــار  ــيــــم  الــــزائــــريــــن ألربـــــيـــــل، زعــ وكـــــــان أول 

ســيــاســيــة بــــني الـــجـــانـــبـــني، فــــي وقــــت كــشــفــت 
 عن 

ً
فــيــه وســائــل إعـــالم محلية عــراقــيــة، نــقــال

املالكي  اســتــعــداد  مطلعة،  سياسية  مــصــادر 
للتوجه إلى أربيل ولقاء املسؤولني هناك.

ــارة أربــيــل  ــ ووفـــقـــا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فـــإن زيـ
مـــن قــبــل املـــالـــكـــي تـــأتـــي لــتــحــقــيــق »حــكــومــة 
األغـــلـــبـــيـــة«، كــمــا نــقــلــت عـــن عــضــو ائــتــالفــه 
عبود العيساوي معلومات عن هذه الزيارة. 
وقال العيساوي إن »الكتل تتسابق من أجل 
إبرام اتفاقيات أولية قبل نتائج االنتخابات 
والتنافس  الحكومة،  تشكيل  خارطة  لرسم 
لثقلها،  اعتبارًا  الــكــرديــة،  الكتل  لكسب  اآلن 
كما أنها بعيدة عن املنصبني املهمني، وهما 

رئاستا الوزراء والبرملان«.
وحـــول هـــذه الــتــطــورات، يكشف قــيــادي في 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وجــــود حـــراك  حـــديـــٍث لـــ
موقف  لحسم  بغداد،  في  السياسية  للقوى 
ــأن الـــتـــحـــالـــف املــقــبــل  ــشــ الـــكـــتـــل الــــكــــرديــــة بــ
ــا الــــحــــراك بــأنــه  ــفـ لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، واصـ
ــقـــوى الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة  »تـــنـــافـــس بـــني الـ
أن  إلــى  الكردية«. ويشير  بــاألصــوات  للظفر 
ــارات »مــرتــبــطــة بــاالنــتــخــابــات املــبــكــرة  ــزيــ الــ
والبحث عن تحالفات تضعهم بمكان أقوى 
الكردية  القوى  أن  معتبرًا  منافسيهم«،  من 
منقسمة هــي األخـــرى، ولــن تدخل بتحالف 
واحـــد فــي االنــتــخــابــات كما كــان سابقا، من 
»الــحــزب  كـــردي يجمع  خــالل بيت سياسي 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« و»االتــــحــــاد  الـــديـــمـ
»التغيير«  الــكــردســتــانــي« وحـــزب  الــوطــنــي 
لذلك  الكردستانية«،  اإلسالمية  و»الجماعة 
فـــإن الــذيــن يــصــلــون إلـــى أربـــيـــل، يتوجهون 
ــّر االتـــحـــاد  ــقــ بـــعـــدهـــا إلـــــى الــســلــيــمــانــيــة )مــ

الوطني الكردستاني( بطبيعة الحال.
ــقــــوى  الــ أن »مــــعــــظــــم  ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ويــــضــــيــــف 
الــســيــاســيــة فــي بــغــداد تــــدرك أن الــحــكــومــة 
التي  الــكــرديــة،  األحـــزاب  إال عبر  ال تتشكل 
الكفة  هــذه  تغليب  في  القبان  بيضة  تمثل 
ــارات لــعــقــد تــحــالــفــات  ــ ــزيــ ــ أو تـــلـــك لـــهـــذا الــ
مــبــدئــيــة«. ويــتــحــدث عــن تــقــارب كــبــيــر بني 
الديمقراطي  و»الــحــزب  الــصــدري«  »التيار 
الكردستاني«، يقابله تقارب بني »االتحاد 
الفتح«،  و»تحالف  الكردستاني«  الوطني 
ــدى الـــقـــوى  ــ ــة الـــتـــشـــرذم لـ ــالــ مــــؤكــــدًا أن »حــ
الـــكـــرديـــة داخــــل كـــردســـتـــان، مــكــنــت أحــــزاب 
بــغــداد مــن اقــتــحــام اإلقــلــيــم وبـــدء حــالــة من 
الـــتـــداخـــل الــســيــاســي، بـــنـــاًء عــلــى املــصــالــح 

العامة، ال الفئوية والحزبية«.
ــــن تـــحـــالـــفـــات  ــــن املـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عـ لـــكـــن مـ

ــر شــهــر  ــ ــار الــحــكــيــم فـــي أواخــ ــّمـ »الـــحـــكـــمـــة« عـ
ــــي، الــــــذي ســــــارع فــي  ــــاضـ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـ
العرب  بني  املصطنعة  الفجوات  عن  الحديث 
واألكـــــــراد بــســبــب الــضــغــوطــات والــتــحــديــات 
ــــزول«. وبــعــد ذلــك،  الــتــي »يــجــب أن تــتــبــدد وتـ
البرملان محمد الحلبوسي أربيل،  زار رئيس 
ــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، بــعــدهــا زار وفــد  فـــي 3 مـ
نصار  برئاسة  الــصــدري«،  »التيار  مــن  كبير 
الــربــيــعــي، املــديــنــة األســبــوع املــاضــي، مجريا 
ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات ســيــاســيــة مــــع مــمــثــلــي 
الحزب الديمقراطي، والتقى البارزاني أيضا. 
إقــرار تفاهمات  وأفــادت بيانات مشتركة عن 

مــســتــقــبــلــيــة، إذ يــعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
»االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« غــيــاث 
الـــســـورجـــي، أنـــه »مــهــمــا كــانــت الــتــفــاهــمــات 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة عــلــى درجـــة عــالــيــة من 
ــة بــــني األحــــــــــزاب، فـــهـــي ال تــعــنــي  ــيـ ــابـ اإليـــجـ
ــا«، مـــوضـــحـــا فــي  ــ االتــــفــــاق عـــلـــى تـــحـــالـــف مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »نــتــائــج  حـــديـــٍث لــــ
حدد شكل 

ُ
االنتخابات املقبلة هي التي ست

الــســيــاســيــة للمرحلة  الــتــحــالــفــات  وطــبــيــعــة 
املـــقـــبـــلـــة، ســـــــــواًء عـــلـــى مـــســـتـــوى األحــــــــزاب 
الكردستانية أو األحزاب في بغداد، أو حتى 

الكيانات السياسية الجديدة«.
بدوره، يضع عضو »التيار املدني العراقي« 
املتكررة  الــزيــارات  العبيدي،  فــرحــان  أحــمــد 
ــات احـــتـــدام  ــالمــ ــي ســـيـــاق عــ ــل، فــ ــ ــيـ ــ إلـــــى أربـ
الرئيسية.  القوى  بني  االنتخابي  التنافس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ويــقــول فــي حــديــٍث لـــ
من  متفرقة  التقليدية ستدخل  الــقــوى  »كــل 
دون تحالفات موّحدة لدى األكراد والشيعة 
والــســنــة. ويــمــكــن اعــتــبــار ذلـــك مــؤشــرا على 
مشهد ســيــاســي جــديــد فــي الـــعـــراق، فرضه 
قــانــون االنــتــخــابــات الــجــديــد، وأيــضــا على 
تراجع شعبية معظم تلك القوى في الشارع 

واتساع الخالفات بينها«.
ــيـــاســـي مــحــمــد  ــلـــل الـــسـ بـــــــــدوره، يـــــرى املـــحـ
الجديد«،  »العربي  لـ حــديــٍث  فــي  التميمي، 
ــواًء  ــارات الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــا ســ ــ ــزيـ ــ أن »الـ
ــل، أو وفــــود  ــ ــيـ ــ مــــن وفـــــــود بــــغــــداد إلـــــى أربـ
حـــزب االتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي في 
الــســلــيــمــانــيــة إلـــى بـــغـــداد، لــيــســت أكــثــر من 
زيـــــــارات ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى إبــــــداء نــيــة 
ــلـــطـــة فــيــمــا  إيـــجـــابـــيـــة تــــجــــاه أحـــــــــزاب الـــسـ
التي وقعت  العالقات  بينهما، بعد تدهور 
خـــالل الــســنــوات املـــاضـــيـــة«. ويــضــعــهــا في 
ســيــاق »املــحــاوالت اإلعــالمــيــة لتقوية هذه 
ــام مــــا تــبــقــى مــن  ــ ــات أمــ ــانـ ــيـ ــكـ األحــــــــزاب والـ
بها  أضــرت  التي  ات 

ّ
الــهــز بعد  جماهيرها، 

أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  تـــظـــاهـــرات  بــفــعــل 
الــتــي عــّبــرت عــن عـــدم رضـــا شعبي   ،2019
ــذه األحــــــــــزاب«. ويــــشــــّدد عـــلـــى أن  ــهـ كــبــيــر لـ
»األكـــــــراد هـــم بــيــضــة الـــقـــبـــان فـــي الــعــمــلــيــة 
ــا، وبــالــتــالــي ال  الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة دائـــمـ
ــوافـــق  ــر تـ ــبـ ــة إال عـ ــومـ ــكـ يـــمـــكـــن تـــشـــكـــيـــل حـ
شيعي كردي. وبما أن الشيعة بعد انهيار 
التحالف الوطني باتوا بال خيمة جامعة، 
فــقــد أصــبــحــوا يــــــزورون أربـــيـــل لــلــحــصــول 
عــلــى الـــدعـــم، مــقــابــل الــتــنــازالت الــتــي عــادة 
مـــا تــكــون بــاملــنــاصــب الــــوزاريــــة والــهــيــئــات 

وغيرها«.

متعاونو أفغانستان

املعيشية  الحالة  األجنبية، ولكن  القوات  مع 
ــــون عــلــيــنــا،  ــديـ ــ ــم الـ ــ ــراكـ ــ ــــي وتـ ــرتـ ــ ألهــــلــــي وأسـ
أجــبــرانــي عــلــى الــعــمــل مــع الـــقـــوات األجنبية 
ــذا الـــيـــوم. اآلن  ألنـــي كــنــت أخــشــى مــن مــثــل هـ
واألميركية  األجنبية  الــقــوات  تــخــرج  عندما 
من أفغانستان سنصبح في حالة مأساوية، 
ويشير  الــخــطــر«.  ونــواجــه  العمل  وسنخسر 
إلى أن »املشكلة األساسية في أفغانستان أن 
القتيل لن يعرف بأي ذنب ُيقتل، واالغتياالت 
متواصلة في كابول وفي األقاليم، فــأول من 
أمــس اإلثــنــني، اغتيل ثالثة أشــخــاص، اثنان 

منهما موظفان في األمن«.
أنه إلى جانب جميع  ويضيف عبد املحسن 
العاملني في املؤسسة تحدثوا مع املسؤولني 
من  وهــنــاك  املجهول،  حــول مستقبلهم  فيها 
أقرانه من عمل معهم لثماني سنوات أو أكثر. 
واملسؤولون األميركيون أوصوهم باالنتظار 
حتى يــخــرج الــقــرار فــي شأنهم، إنــه وجميع 
أقــرانــه يرغبون فــي الــخــروج مــن أفغانستان 

إلى مكان آمن.
وترتفع وتيرة التصعيد بشكل غير مسبوق 
فـــي أفــغــانــســتــان عــلــى وقــــع خـــــروج الـــقـــوات 
األجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان، فــال يــمــر يـــوم إال 
ــنـــاصـــر األمــــن  ــه عــــشــــرات مــــن عـ ــيـ ــقـــط فـ ويـــسـ
أن  قتيل وجريح. كما  وحركة »طالبان« بني 
الحركة توسع رقعة نفوذها بشكل يومي، إذ 
سيطرت خــالل شهر واحــد على 20 مديرية 
فـــي أفــغــانــســتــان. وكــــل ذلــــك يــحــصــل فـــي ظل 
استمرار عمليات اغتيال العاملني واملوظفني 
ــة واملــؤســســة  ــزة الــــدولــ ــهــ فـــي الــحــكــومــة وأجــ

األجنبية.
أهلية،  باندالع حرب  السائدة  الحالة  وتنذر 
ــبــــان«  ــالــ ــيــــالء »طــ ــتــ ــن فــــــرص اســ ــ ــد مـ ــزيــ ــل تــ ــ بـ

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــــي عــبــد  ــانـ ــ ــغـ ــ تـــــخـــــّرج الـــــشـــــاب األفـ
املــــــحــــــســــــن مـــــــــن كـــــلـــــيـــــة هــــنــــدســــة 
الــحــاســوب بــجــامــعــة كـــــاردان قبل 
أربــع ســنــوات، طامحا إلــى مواصلة الدراسة 
وإكـــمـــال املــاجــســتــيــر فـــي الــتــخــصــص نفسه، 
ولـــكـــن حـــالـــة أســـرتـــه املــعــيــشــيــة حـــالـــت دون 
ــدأ يــبــحــث عــن عــمــل. وبــعــد جولة  ــذا بـ ذلــــك، لـ
عــلــى مــؤســســات حــكــومــيــة أفــغــانــيــة مــن أجــل 
الحصول على العمل بال جــدوى، وجــد عبد 
املــحــســن وظــيــفــة فــي مــؤســســة تــوفــر الــوقــود 
منذ  فيها  العمل  وبــاشــر  األميركية،  للقوات 
ثــالث سنوات، مقابل راتــب قــدره 800 دوالر، 
بما يكفي الحتياجات منزله ال أكثر وال أقل، 
خصوصا أن والــده مصاب بــأمــراض مزمنة 
ويــحــتــاج إلــــى عــنــايــة فــائــقــة وأدويــــــة بشكل 

متواصل.
اآلن وبعد أن قــررت الواليات املتحدة سحب 
قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ 
املحسن  عبد  املؤسسة  أبلغت  املقبل،  أيــلــول 
وأقرانه، البالغ عددهم أكثر من 20 شخصا، 
أن عملهم قد ينتهي آخر شهر يوليو/ تموز 
املقبل، ما يعني أنه سيبقى بال عمل. غير أن 
أكثر ما يشغل باله هو العيش في أفغانستان 
في ظل األجواء السائدة، إذ إن جميع أقاربه 
بإقليم  مــديــريــة خوجياني  فــي  قريته  وأهـــل 
ــه كـــان يعمل  نــنــجــرهــار الــشــرقــي يــعــرفــون أنـ
مع األميركيني وكثير من هؤالء عناصر في 
فإن حياته وحياة  بالتالي  حركة »طالبان«، 

عائلته باتت في خطر.
يــــقــــول عـــبـــد املـــحـــســـن فــــي حــــديــــث »الـــعـــربـــي 
الجديد«: »لم أكن أرغب منذ البداية أن أعمل 

عـــلـــى ســـــدة الـــحـــكـــم مـــــرة أخـــــــرى، أو ســقــوط 
ــي قــبــضــتــهــا عـــلـــى أقـــل  ــن األقــــالــــيــــم فــ عـــــدد مــ
تــقــديــر، كما يتوقع مــراقــبــون. وفــي ظــل هذه 
عموما  األفغان  يخشى  والتكهنات،  األجــواء 
الــقــوات األجنبية خصوصا  مــع  والــعــامــلــون 
من مصير قاتم، ال سيما إذا ما دخلت البالد 
في أتــون حرب أهلية، أو استولت »طالبان« 

على سدة الحكم مرة أخرى.
وينقسم املتعاونون مع القوات األجنبية إلى 

قسمني، فمنهم من عملوا في الجانب املدني 
مثل املوظفني في املؤسسات الداعمة أو التي 
تــقــدم خــدمــات لــلــقــوات األجــنــبــيــة. وتــراوحــت 
 
ً
وظائف هؤالء بني سائقني أو طباخني، فضال
عن توظيف البعض في دوائر مثل املحاسبة 
الثاني  القسم  لكن  الــوقــود.  على  واإلشــــراف 
من املتعاونني عملوا في الجانب العسكري. 
ومعظم هؤالء هم مترجمون وحضروا على 
ــــارك وغــــرف  ــعـ ــ ــات املـ ــاحــ نـــحـــو خـــــاص فــــي ســ

بشكل  املترجمون  يخشى  ولــذلــك  التحقيق. 
خاص على حياتهم، ال سيما أنهم كانوا على 
تماس مباشر مــع األفــغــان، ســواء عند تنقل 
القوات األجنبية بني القرى والبلدات أو خالل 
وفيما  املعتقلني.  مع  التحقيقات  حضورهم 
يــقــّدر عــددهــم بـــاآلالف يبقى مــن غير املمكن 

الوصول إلى رقم دقيق بشأنهم.  
وحول هذه املحطات الجديدة، يقول الخبير 
الــقــانــونــي عــبــد الــكــريــم حــفــيــظ، الــعــامــل في 

املــعــنــيــة  ــاكــــس«،  ــتــ ســ ــنــــد  إيــ »روز  ــة  مـــؤســـسـ
ــع الــــقــــوات األمــيــركــيــة،  بــقــضــايــا الــعــامــلــني مـ
»العربي الجديد«، إن محسن ليس الوحيد  لـ
الذي يواجه هذا املصير، بل هناك آالف غيره. 
ويــؤكــد أنـــه ال يــوجــد عـــدد دقــيــق لــكــل هــؤالء 
املــاضــيــة، ولكن  الــســنــوات  مــر  العاملني على 
مـــا هـــو مــعــلــوم هـــو أنــهــم جــمــيــعــا يــواجــهــون 
استقبال  أن  األســاســيــة  املــشــكــلــة  وأن  خــطــر، 
ــؤالء مـــن قــبــل الــجــهــات األمــيــركــيــة  قــضــايــا هــ

. ويضيف حفيظ أن قضايا 
ً
يأخذ وقتا طويال

من  تتفاوت  األميركية  الــقــوات  مــع  العاملني 
ناحية املــدة التي تستغرقها، إذ ثمة قضايا 
ــقــبــل فــي خمسة أشــهــر، ولــكــن أخـــرى تأخذ 

ُ
ت

فـــتـــرة أطـــــول كــخــمــســة أعــــــوام ومــــا يــقــاربــهــا. 
العاملني  جميع  إن  الــقــول  يمكن  ال  بالتالي، 
قـــادرون على الخروج  الــقــوات األميركية  مــع 

من أفغانستان، ما يجعل حياتهم في خطر.
من جهتها، تحاول »طالبان« تهدئة الوضع، 

القوات األميركية  مع دعوتها املتعاملني مع 
أفغانستان، وعدم  في  البقاء  إلى  واألجنبية 
مغادرة البالد خوفا من االستهداف. وذكرت 
ــنــــني، أنـــهـــا لن  فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــــس اإلثــ
تــتــعــرض لـــهـــؤالء ولـــن تــســتــهــدفــهــم، مطالبة 
ــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل إلـــــى الـــحـــيـــاة  ــالــ إيــــاهــــم بــ
الــعــاديــة والعمل مــن أجــل خدمة الــبــالد وفق 
تخصصاتهم. في الوقت نفسه دعتهم إلبداء 
»ال يختاروا في  وأن  فعلوا«  »مــا  الندم على 

املــســتــقــبــل طــريــقــا مــعــاديــا لــلــديــن والـــوطـــن«. 
ــبــــواًل لـــدى  ــبــــان« ال تـــجـــد قــ ــالــ تــطــمــيــنــات »طــ
املتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الجنرال 
املتقاعد دولت وزيري، الذي يعتبر في حديٍث 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه ال يــمــكــن االعــتــمــاد  لـــ
ــــذه الــتــطــمــيــنــات، وبــــيــــان »طـــالـــبـــان«  عـــلـــى هـ
في  الــحــرب مشتعلة  هــــؤالء، ألن  لــن يطمئن 
البالد. ويشير إلى أنه معروف أن أفغانستان 
ميدان عراك بني القوى املحلية والدولية، وأن 
»طالبان« ليست الجهة الوحيدة التي يمكن 
ــــؤالء املــتــعــامــلــني، بـــل هــنــاك  أن تــســتــهــدف هـ
الحركة مثل  مــن  تــشــددًا  أكثر  تنظيمات هــي 
»داعش«. وكما تقول االستخبارات األفغانية، 
ــذهــا الــتــنــظــيــم. 

ّ
فــــإن بــعــض االغـــتـــيـــاالت يــنــف

للقوات  املترجمني  إن  القول  يمكن  ومــن هنا 
األجــنــبــيــة والـــعـــامـــلـــني مــعــهــا هـــم الــشــريــحــة 

املعّرضة للخطر مقارنة بأي شريحة أخرى.
ــة  املـــيـــدانـــيـ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ويـــــوضـــــح وزيــــــــــري أن 
»طالبان« ليست موّحدة، وكثير من األعمال  لـ
ذ في امليدان من دون علم قيادة الحركة، 

ّ
نف

ُ
ت

إذ نرى بشكل يومي عمليات اغتيال تنفذها 
أي جهة. وهي  تتبناها  جهات مجهولة وال 
في  امليدانية  القيادة  بها  تقوم  إمــا  عمليات 
الــحــركــة، أو جــهــات أخـــرى، مــا يشير إلــى أنه 
ال جـــدوى مما أصــدرتــه الــحــركــة مــن بيانات 

تطمينية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قــــد أعــلــنــت 
العاملني  األفــغــان  من   1358 استقبال  عزمها 
أن  يفترض  كما  أفغانستان،  فــي  قواتها  مــع 
الــبــرنــامــج أكــثــر مــن ثالثة  ــذا  يستفيد مــن هـ
الــقــوات  أالف شــخــص. ويــمــكــن للعاملني مــع 
الــبــريــطــانــيــة فـــي فـــتـــرة مـــا بـــني عـــامـــي 2006 
و2014 أن يستفيدوا من هذا البرنامج، شرط 
 مدة عملهم عن 18 شهرًا. كما أعلنت 

ّ
أال تقل

قواتها  مع  خرج 
ُ
ست أنها  األملانية  الحكومة 

من أفغانستان العاملني معها من األفغان.

تحّول البارزاني إلى ناخٍب رئيسي في التحالفات العراقية )فرانس برس(

يخشى المترجمون بشكل خاص على حياتهم )طوني كارومبا/فرانس برس(

موعد  اقتراب  مع  أفغانستان  في  األجنبية  القوات  مع  المتعاملين  على  المخاوف  تهيمن 
إتمام االنسحاب وتصاعد العنف واالغتياالت من دون حسم مصيرهم، تحديدًا لجهة تأمين 
وتبدو  أفغانستان.  في  البقاء  أو  أخرى  دول  أو  المتحدة  الواليات  إلى  لهم  هجرة  تأشيرات 

تطمينات حركة »طالبان« للمتعاونين بال طائل بعدما طالبتهم  بـ»إبداء الندم  على ما فعلوا« 
وأن »ال يختاروا في المستقبل طريقًا معاديًا للدين والوطن« بحسب توصيفها، فيما تسود 

الخشية من دخول تنظيمات أخرى متطرفة على الخط
الغالف

مصير مجهول بعد 
انسحاب القوات األجنبية

أوصى األميركيون 
العديد من المتعاملين 

باالنتظار معهم

البعض يشكك في 
التطمينات التي قدمتها 

»طالبان« للمتعاونين

زيارة أربيل من قبل 
المالكي تأتي لتحقيق 

»حكومة األغلبية«

تتسابق مختلف القوى 
السياسية في بغداد، 

إلرساء تفاهم جديد مع 
القوى الكردية،  لصياغة 

تحالفات، تلي انتخابات 10 
أكتوبر المقبل، وتمّهد 

لتشكيل حكومة ائتالفية

حركة  بيانات  إن  الجديد«،  لـ»العربي  رحماني  اهلل  إنعام  الناشط  يقول 
طالبان ليست في صالح العاملين مع القوات األجنبية، ألنها قد تضرّ 
بقضاياهم في الخارج، وتعطي 
لــلــقــوات األجــنــبــيــة لكي  الــمــبــرر 
ويشير  أفغانستان.  في  تتركهم 
البيانات  هذه  لمثل  تأثير  ال  أنه  إلى 
الخروج  بشأن  العاملين  قرار  على 
ليسوا  هـــؤالء  ألن  الـــبـــالد،  ــن  م
هذا  إلى  يلجأون  الذين  وحدهم 
الخيار، بل كل من بوسعه الخروج 
وفنانين  تجار  مــن  ــك  ذل يفعل 

وغيرهم.

هروب إلى الخارج 

تقرير
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لم تسمح السلطات 
بتقييد األحكام الدولية إال 

بحاالت معدودة

القاهرة ـ العربي الجديد

أمــس  املصريــة،  الحكومــة  طرحــت 
األول، للمرة األولى، مشروع تعديل 
الدســتورية  املحكمــة  قانــون  علــى 
األحــكام  تنفيــذ  وقــف  مــن  ُيمكنهــا  العليــا، 
ومنظمــات  محاكــم  عــن  الصــادرة  والقــرارات 
أو  سياســية  طبيعــة  ذات  دوليــة  وهيئــات 
قضائيــة فــي مواجهة الدولــة املصرية، أو التي 
ترتأي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف 

الدستور أو التشريعات املحلية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة، في أحاديث 
»العربي الجديد«، أن السبب الرئيس  خاصة لـ
لتقديــم هــذا املشــروع هــو تخــوف الدولــة مــن 
صــدور أحــكام وقــرارات تنفيذية عــن منظمات 
الفتــرة  فــي  أجنبيــة ضــد مصــر  ودول  دوليــة 
املقبلــة، علــى خلفية بعض الدعاوى القضائية 
وبعــض  املصريــة،  الحكومــة  ضــد  املرفوعــة 
قياداتهــا بصفاتهــم وأشــخاصهم فــي الوقــت 
أحــكام  مــن صــدور  تخوفهــا  وكذلــك  الحالــي، 
ضــد مصــر عــن هيئــات تحكيــم دوليــة مخالفة 
ملــا ترنــو إليــه الدولــة فــي عــدد مــن املنازعــات 
ذات الطبيعــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى مــا 
خاصــة  وقــرارات  أحــكام  مــن  صــدوره  يمكــن 
فــي  الحقوقيــة،  التزاماتهــا  القاهــرة  بتنفيــذ 
إطــار الحريــات الشــخصية والعامــة، بموجــب 
فــي  عليهــا  وقعــت  التــي  الدوليــة  املعاهــدات 

فترات سابقة.
تتولــى  أن  علــى  الجديــد  املشــروع  وينــص 
علــى  »الرقابــة  العليــا  الدســتورية  املحكمــة 
دستورية قرارات املنظمات والهيئات الدولية، 
وأحــكام املحاكــم وهيئــات التحكيــم األجنبيــة 
املطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة«. ويجيز 
يطلــب  أن  الــوزراء  »لرئيــس مجلــس  املشــروع 
مــن املحكمــة الدســتورية العليــا الحكــم بعــدم 
االعتــداد بالقــرارات واألحــكام املشــار إليها في 

التجاري الدولي، إال في حاالت معدودة كانت 
الدولــة تلجــأ فيهــا للقضاء للتعبير عن وجود 
تنــازع أو تضــارب فــي تنفيــذ القوانــن املحلية 
وهيئــات  املحلــي  القضــاء  بــن  الصلــة  ذات 
قضيــة  فــي  حــدث  كمــا  الدوليــة،  التحكيــم 
املســتثمر اللبنانــي وجيــه ســياج، التي انتهت 
»ماليكــورب«  شــركة  قضيــة  أو  بالتصالــح، 

البريطانية التي انتهت لصالح مصر.
وفــي كل األحــوال كانــت مصــر تتعمــد الحفــاظ 
بهــدف جــذب  الدولــي،  القانونــي  املســار  علــى 
إعطــاء  علــى  بنــاء  االســتثمارات  مــن  املزيــد 
 جيــدًا مــن 

ً
ضمانــات بــأن القاهــرة تملــك ســجال

االلتــزام باألحــكام الدوليــة، خاصــة مــا يتعلــق 
لــدول  املنتمــن  املســتثمرين  مــع  باملنازعــات 
االســتثمارات،  حمايــة  اتفاقيــة  علــى  موقعــة 
واملركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار 
الحكوميــة  املصــادر  وأوضحــت  )إكســيد(. 
املالحظــات  مــن  كانــت  الســابقة  األســباب  أن 
لــدى  األساســية التــي أثيــرت داخــل الحكومــة 
مناقشة املقترح التشريعي الجديد، مصحوبة 
بتحذيــرات مــن تأثيراتهــا علــى عالقــات مصــر 

االســتثمارية وجاذبيتها لرؤوس األموال، في 
ظــل الخشــية مــن عــدم التــزام القاهــرة بتنفيــذ 
األحــكام القضائيــة، أو التحكيميــة، الصــادرة 
ملصلحة املستثمرين. وأضافت أنه من الصعب 
إقنــاع هــؤالء املســتثمرين، خاصــة مــن الــدول 
تحكيميــة،  تشــريعات  بمصــر  تربطهــا  التــي 
بأن القاهرة ال تخطط الستخدام هذا التعديل 
التشريعي في منازعات االستثمار، أو التركيز 
علــى القضايــا الخاصــة بالحقــوق والحريــات 
فقط، وخاصة أن النص يتحدث بشكل صريح 

عن »هيئات التحكيم«.
وعن نوعيات املنازعات التي تخشاها الدولة، 
منهــا  األولــى  املجموعــة  إن  املصــادر  قالــت 
خاصــة بالدعــاوى املرفوعــة حاليــا ضــد مصــر 
كســلطة، أو ضــد أشــخاص، ولكــن قــد تترتــب 
قضيــة  مثــل  كســلطة،  مصــر  مقاضــاة  عليهــا 
مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني، والتي 
ضبــاط  ألربعــة  الغيابيــة  املحاكمــة  ســتبدأ 
مصريــن علــى ذمتهــا فــي الخريــف املقبــل. ألن 
الحكم الصادر ضد هؤالء - وإن كان شخصيا 
جديــدة  دعــاوى  فــي  اســتغالله  يمكــن  فهــو   -
تطالب السلطة بالتعويض، أو فرض عقوبات 
معينــة، األمــر الــذي تــرى الدولــة أنــه يتصــادم 
مــع الدســتور املصــري فــي قواعــد اختصــاص 
القبــول  يجــوز  ال  وأنــه  الجنائيــة،  املحاكــم 
بأحــكام جنائيــة صادرة بشــأن قضايا محلية 
املجموعــة  هــذه  وتضــم  أجنبيــة.  محاكــم  مــن 
أيضــا الدعــاوى التــي حــاول عــدد من النشــطاء 
رفعهــا ضــد الدولــة، وضد شــخصيات بعينها 

 2013 عامــي  بــن  املصريــن  املســؤولن  مــن 
و2015، سواء في قضية فض اعتصامي رابعة 
والنهضــة أو التعذيــب، أمــام محاكــم أميركيــة 
اإلجــراءات  تعثــر  ورغــم  ودوليــة.  وبريطانيــة 
الخاصــة بتلــك الدعــاوى، إال أنها تبقى مصدر 

قلق للنظام املصري.
ومــن امللفات املؤرقة بشــأن الحقوق والحريات 
محاكــم  فــي  ترفــع  قــد  التــي  الدعــاوى  أيضــا 
مصريــن،  الجئــن  أو  نشــطاء  مــن  أجنبيــة، 
بحجة االضطهاد على خلفية النوع والجنس 
مصــر  اســتعداد  عــدم  مــع  خاصــة  الديــن،  أو 
لالعتراف بحقوق وحريات املثلين واملتحولن 
جنســيا، لتضــارب هــذا مــع املــادة الثانيــة مــن 
اإلســالمية،  بالشــريعة  الخاصــة  الدســتور 
واعتبــار تلــك املمارســات مــن ضــروب الفســق 
الدينيــة،  الطوائــف  أن  عــن   

ً
فضــال والفجــور. 

مــن غيــر املســلمن واملســيحين واليهــود، مثل 
البهائيــن وغيرهــم، حاولــوا ســابقا مقاضــاة 
القاهــرة فــي الخارج أيضا، ولن تعترف الدولة 
بأحقيتهــم فــي شــيء بنــاء علــى املــادة الثانيــة 
مــن الدســتور أيضــا، وكذلك املــادة الثالثة التي 
حــددت الطوائــف غيــر اإلســالمية التــي تحظى 
فقــط.  املســيحية واليهوديــة  بالحقــوق، وهــي 
الدينــي  االضطهــاد  اتهامــات  كانــت  ولطاملــا 
األمميــة  لالنتقــادات  األساســية  الدوافــع  مــن 
بمــا  املصريــة،  للســلطة  تحديــدًا  واألميركيــة 
األخيــرة  املراجعــة  خــالل  التعليقــات  ذلــك  فــي 

ألوضاع حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة.
التــي  امللفــات  مــن  الثانيــة  املجموعــة  أمــا 
بمنازعــات  الخاصــة  فهــي  الســلطة،  تقلــق 
االستثمار، خاصة بعد األحكام املختلفة التي 
اســتصدرتها جهــات عــدة ضــد مصــر، بســبب 
اإلخــالل بالتعاقــدات في ســنوات مــا بعد ثورة 
دولــة  عليــه  حصلــت  مــا  ذلــك  فــي  بمــا   ،2011
االحتــالل اإلســرائيلي مــن أحــكام، انتهــت إلــى 
التوصــل لتســوية ماليــة ضخمــة، اســتخدمت 
الحقا لتدشن تعاون متعدد الصور في مجال 
الطاقة. واملستجد البارز في هذا امللف أن عددًا 
كبيــرًا مــن املســتثمرين األوروبيــن الصغار قد 
الشــهور  فــي  املصريــة  الســوق  مــن  انســحبوا 
توفيــق  فــي  فشــلهم  بعــد  املاضيــة،  القليلــة 
الجديــد،  االســتثمار  قانــون  وفــق  أوضاعهــم 
أو اعتراضهــم علــى احتــكار الدولــة لعــدد مــن 
املنافســة.  وصعوبــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
يذكــر أن النظــام فــي مصــر، بعــد 2013، كان قــد 
بتعاقــدات  الطعــن  تمنــع  قوانــن  عــدة  أصــدر 
واألجانــب،  املحليــن  املســتثمرين  مــع  الدولــة 
خشية صدور أحكام قضائية ببطالنها، تدفع 
املستثمرين للجوء إلى التحكيم ضد القاهرة، 

على غرار ما حدث بن 2010 و2013.

تحاول السلطات 
المصرية، عبر مشروع 

لتعديل قانون المحكمة 
الدستورية العليا، حماية 

نفسها من إمكانية 
صدور أحكام دولية 

ضدها أو ضد مسؤولين 
فيها

يمكن الطلب من المحكمة وقف تنفيذ القرارات )خالد دسوقي/فرانس برس(

علــى  املترتبــة  االلتزامــات  أو  مكــرر،  املــادة 37 
تنفيذهــا. ويختصــم فــي الطلــب كل ذي شــأن، 
الحكــم  أو  للقــرار  مبلغــة  صــورة  بــه  وُيرفــق 
املطلــوب عــدم االعتــداد بــه، وترجمــة معتمــدة 
لــه. ويجــب أن يبــن في الطلــب النص أو الحكم 
الدســتوري املدعى بمخالفته، ووجه املخالفة، 
وتفصل املحكمة في الطلب على وجه السرعة، 

فيما تعلقت املادة الثانية بالنشر«.
والترجمة العملية لهذه النصوص هي أنه في 
حــال صــدور حكــم  ضــد مصــر،  أو قــرار ملــزم 
ماليــة،  أو تعويضــات  بــأداء مســتحقات،  لهــا 
مــن  معينــة  بنصــوص  االلتــزام  أو  أدبيــة،  أو 
معاهــدات دوليــة، أو توقيــع عقوبــات، تتطلــب 
رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو 
جهــات، فــإن رئيــس الــوزراء يمكنــه التقــدم إلــى 
املحكمــة الدســتورية العليا طالبــا وقف تنفيذ 
مخالفتهــا  بحجــة  القــرارات،  أو  األحــكام  تلــك 

للدستور املصري.
ويعتبــر هــذا االتجــاه مخالفــا بشــكل صريــح 
التفاقيــة فيينــا، التــي وقعــت القاهــرة عليهــا، 
والحاكمــة  الدبلوماســية،  املعاهــدات  بشــأن 
واملنظمــات  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــات  لجميــع 
التابعة لها. إذ إن هذه االتفاقية تسمح للدول 
بالتحفظ على بعض مواد أو بنود االتفاقيات 
مقيــدًا  تنفيذهــا  ليكــون  عليهــا،  توقــع  التــي 
بالنصوص الدســتورية املحلية، لكنها تحظر 
وقــف تنفيــذ القــرارات واألحــكام الخاصة بتلك 
االتفاقيات، أو املترتبة عليها بأحكام قضائية 
محليــة. ففــي هــذه الحالــة تكــون االتفاقيــة هي 

الشريعة األعلى التي يجب االلتزام بها.
الشــروط  نفــذت  أن  بالفعــل  ملصــر  وســبق 
علــى  صدقــت  عندمــا  باالتفاقيــة،  الخاصــة 
والسياســية  املدنيــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 
الصــادر عــام 1966 بقــرار مــن الرئيــس الراحــل 
أنــور الســادات فــي 1981، مــع التحفــظ، شــرط 
الدســتور  مــن  الثانيــة  املــادة  التقيــد بتطبيــق 
التي تنص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية 
ســمح  مــا  للتشــريع،  الرئيســي  املصــدر  هــي 
الخاصــة  االلتزامــات  بعــض  للقاهــرة بتالفــي 
بالحريــات الشــخصية فــي الســنوات التاليــة، 
صادقــت  كمــا  للشــريعة.  مخالفتهــا  بحجــة 
مصــر، فــي اإلطــار ذاتــه، علــى اتفاقيــة القضــاء 
على جميع أشــكال التمييز ضد املرأة، والعهد 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي 
واتفاقيــات مناهضــة التعذيــب وحقوق الطفل 
وحظر التمييز العنصري، خالل عهد الرئيس 

املخلوع الراحل حسني مبارك.
لكن السلطات املصرية لم تسمح للمحاكم على 
اإلطالق بتقييد األحكام الدولية الصادرة ضد 
القاهــرة فــي هــذه الشــؤون، أو قضايا التحكيم 
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بغداد ـ براء الشمري

مــن  العــراق  فــي  البرملانيــة  التحذيــرات  تصاعــدت 
الدينــار.  مقابــل  األميركيــة  العملــة  ارتفــاع  تواصــل 
وتوقعــت اللجنــة املاليــة فــي البرملــان العراقــي، أمــس 
الثالثــاء، اســتمرار الزيــادة فــي ســعر صــرف العمــالت 
األجنبيــة ليصــل إلــى 1600 دينار للــدوالر، في حال لم 
تتخــذ الحكومــة اإلجــراءات املناســبة للســيطرة علــى 

هذا االرتفاع. 
 السلطة التشريعية 

ّ
وقال عضو اللجنة جمال جوكر إن

»ال تمتلك الحق لوقف التالعب الذي يحصل في سعر 

صــرف الــدوالر أمــام الدينــار فــي األســواق العراقيــة«، 
العراقــي  املركــزي  املاليــة والبنــك   »وزارة 

ّ
أن موضحــا 

يتحمــالن مســؤولية مــا حصــل ومــا ســيحدث خــالل 
األيام املقبلة«. 

علــى  تعليقــا  للصحافيــن  قّدمــه  إيجــاز  فــي  ولفــت، 
ارتفاع سعر الصرف الجديد عند 1500 دينار للدوالر 
إلــى 1600  الصــرف ســيرتفع   »ســعر 

ّ
أن إلــى  الواحــد، 

لــم تتخــذ الحكومــة إجــراءات رادعــة  دينــار فــي حــال 
 الكتــل السياســية جــزءًا مــن 

ً
للســيطرة عليــه«، محّمــال

»الكبيــر والخطير«  مســؤولية التالعــب الــذي وصفه بـ
رفعــه  علــى  وافقــت  ألنهــا  الــدوالر،  صــرف  ســعر  فــي 

فــي موازنــة عــام 2021. وكانــت الحكومــة  وتضمينــه 
العراقيــة قــد قــررت، نهايــة العــام املاضــي، رفــع ســعر 
صــرف الــدوالر مــن نحــو 1200 إلــى 1450، وثبتــت ذلك 
فــي موازنــة العــام الحالــي، في محاولة للســيطرة على 
األزمة االقتصادية التي ضربت البالد بســبب جائحة 
كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط الــذي رافــق بدايــات 

ظهور الجائحة. 
وحــاول البنــك املركــزي العراقــي التخفيــف مــن أعبــاء 
ارتفاع ســعر صرف الدوالر على املســافرين إلى خارج 
البالد، من خالل إجراءات اتخذها، أمس االثنن، لبيع 
ينــوون  الذيــن  للعراقيــن  الرســمي  بالســعر  الــدوالر 

السفر.  وطالب النائب البرملاني فاضل جابر الحكومة 
باســتغالل االرتفــاع الكبيــر في أســعار النفــط من أجل 
الشــرائح  وإنصــاف  املواطنــن،  عــن  األعبــاء  تخفيــف 
املســتحقة، موضحــا، فــي حديــث نقلتــه وســائل إعــالم 
 نسبة هذه الشرائح زادت بسبب اإلجراءات 

ّ
محلية، أن

التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق. 
علــي  االقتصاديــة  الشــؤون  فــي  الباحــث  ويشــير 
 الســلطات يمكــن أن توقــف االرتفــاع 

ّ
الســالمي إلــى أن

الــدوالر، مــن خــالل ضبــط  املســتمر فــي ســعر صــرف 
مــزاد العملــة الــذي يمتلــك حق بيع الــدوالر للمصارف 

والشركات ومكاتب الصيرفة.

»تالعب كبير« في سوق العمالت يهبط بالدينار العراقي

انتعاش قياسي لتجارة الصين
أظهــرت أرقــام رســمية صــادرة عــن الهيئــة العامــة الصينيــة 
 قيمــة التجــارة الخارجيــة للصــن قفــزت علــى 

ّ
للجمــارك، أن

العــام  مــن  األولــى  الخمســة  األشــهر  خــالل  ســنوي  أســاس 
الجــاري بنســبة 28.2%، لتصــل إلــى أكثــر مــن 2.31 تريليــون 
دوالر، متجــاوزة بكثيــر مســتويات مــا قبــل جائحــة فيــروس 

كورونــا أيضــا، إذ يمثــل الرقــم املســجل نمــوًا بنســبة %21.6 
مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

أيــار،  ومايــو/  الثانــي  كانــون  ينايــر/  بــن  مــا  الفتــرة  وفــي 
املاضيــن، ازداد الفائــض التجــاري لثانــي أكبــر اقتصــاد فــي 
 206.6( يــوان  تريليــون   1.32 ليبلــغ   ،%56.2 بنســبة  العالــم 

مليارات دوالر(، وفق األرقام التي أوردتها وكالة »شينخوا« 
أمــس. وقفــزت قيمــة الصــادرات بنســبة 30.1% علــى أســاس 
فقــد زادت  الــواردات بنســبة %25.9،  ارتفعــت  ســنوي، فيمــا 
والنفــط  الحديــد  خــام  فيهــا  بمــا  الرئيســية،  الســلع  واردات 

الخام وفول الصويا.

صادرات قياسية لكوريا الجنوبية
قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونغـ  ووك إّن 
بالده تقترب من تسجيل رقم قياسي جديد للصادرات 
السنوية في عام 2021 على خلفية االستجابة الناجحة 

للبالد لجائحة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف الوزير خالل اجتماع مع الصحافيين في مدينة 
سيجونغ، وسط كوريا، وفق وكالة »يونهاب« لألنباء، 
أمس: »لم تنفذ كوريا الجنوبية أّي عمليات إغالق خالل 
بمواصلة  للمصانع  وسمحت   ،19 ـ  كوفيد  جائحة 
الجائحة،  على  الناجحة  السيطرة  أّن  وتابع  عملياتها«. 
تمهد الطريق لكوريا الجنوبية لبلوغ صادرات قياسية، 
متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 605 مليارات دوالر 

المسجل في 2018.
على   %45.6 بنسبة  الجنوبية  كوريا  صادرات  وقفزت 

لتوسع مكاسبها  الماضي،  أيار  أساس سنوي في مايو/ 
على  القوي  الطلب  بسبب  التوالي  على  السابع  للشهر 

الرقائق وسط االنتعاش االقتصادي العالمي.

أميركا نحو اتفاق تجاري مع تايوان
على  عزمها  عن  األميركية  المتحدة  الواليات  أعلنت 
اتفاق  إلبرام  تايوان  مع  مفاوضات  في  قريبًا  البدء 
تجاري، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين التي 

تعتبر الجزيرة جزءًا ال يتجزّأ من أراضيها.
الخارجية  وزير  عن  أمس،  برس«،  »فرانس  وكالة  ونقلت 
األميركي أنتوني بلينكن قوله خالل جلسة استماع أمام 
اإلثنين:  أمس  من  أول  الكونغرس،  في  برلمانية  لجنة 
أنّنا  أو  تايوان،  أنّنا منخرطون في محادثات مع  »أعلم 
وهذه  إطاري،  اتفاق  من  نوع  حول  قريبًا،  سنبدأها 

الراغبين  الوزير  وأحال  تبدأ«.  أن  ينبغي  المحادثات 
إلى  المقبلة  المفاوضات  باالطالع على تفاصيل هذه 

ممثّلة التجارة الخارجية األميركية كاثرين تاي.

ارتفاع أسعار السلع يقلق إيران
أسعار  ارتفاع  إّن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
السلع، خصوصًا الضرورية للمواطنين، أمر غير مقبول 
»إرنا«، أمس، عن  األشكال. ونقلت وكالة  بأّي شكل من 
التنسيق االقتصادي  روحاني قوله خالل اجتماع لجنة 
التابعة للحكومة، إّن على الوزارة المعنية أن تنسق مع 
للسيطرة  والمنتجين(  )النقابات  العالقة  ذات  األجهزة 
وبالتالي  ارتفاعها،  دون  والحيلولة  األسعار  على 
الظروف  في  المواطنين  عن  الضغوط  تخفيف 

االقتصادية الحالية.

لقطات

قروض الحتواء الفقر في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

بمناقشــة  الثالثــاء،  أمــس  تونــس،  برملــان  بــدأ 
اتفــاق قــرض بــن الحكومــة والبنــك الدولــي بقيمة 
الحمايــة  مشــروع  لتمويــل  دوالر  مليــون   300
االجتماعيــة مــا بعد جائحة كورونا. والقرض املعروض على 
املصادقــة تمــت املوافقــة عليــه فــي إبريل/ نيســان املاضي، في 
إطــار الدعــم املالي الــذي قدمته مجموعة البنك الدولي لفائدة 
الــدول األكثــر تضــررا مــن الجائحــة الصحيــة. وتبلــغ نســبة 
فائدة هذا القرض نحو 0.9 باملائة مع فترة ســداد تمتد على 
19 عامــا ومــدة إمهــال ألربــع ســنوات. وكشــفت وثيقــة شــرح 
األســباب التي قدمتها الحكومة للبرملان أن تداعيات كورونا 
ستتســبب فــي ارتفــاع نســبة الفقــر فــي البــالد إلــى 21 باملائــة 
بســبب فقــدان فئــة مهمــة مــن املواطنــن ملصــادر دخلهــم، وال 
ع. ووفقا 

ّ
سيما الفئات التي تتكسب من العمل الهش واملتقط

لــذات الوثيقــة، تنــوي الحكومــة توجيــه 245 مليــون دوالر مــن 
مجموع القرض لتمويل التحويالت املالية املوجهة للعائالت 
الفقيــرة ومحــدودة الدخــل قصــد دعــم قدرتهــا علــى الصمــود 

أمــام آثــار انتشــار جائحــة كوفيــد 19، إلــى جانــب تخصيــص 
32 مليون دوالر لتمويل التحويالت املالية لتنمية رأس املال 
البشــري لألطفــال ودعم منظومــة الحماية االجتماعية بقيمة 
22.5 مليون دوالر. وتمّكن موافقة البرملان على اتفاق القرض 
بن الحكومة والبنك الدولي من ســحب أقســاط القرض الذي 
ســيغطي مشــاريع تمويــل تتواصــل إلــى ســنة 2024. وتعانــي 
هبــوط  بســبب  العامــة  الفقــر  نســب  فــي  زيــادة  مــن  تونــس 
قياســي فــي معــدل النمــو بلــغ -8.8 باملائــة العــام املاضــي مــع 
توقعــات بتواصــل تباطــؤ تعافــي االقتصــاد إلــى ســنة 2023 
نتيجــة تعطــل قطاعــات حيويــة فــي البــالد ومنهــا الســياحة 
وإنتــاج الفوســفات، مــا يزيــد مــن تعميــق األزمــة االجتماعيــة 
فــي البــالد. وفــي وقــت ســابق، قــال وزيــر الشــؤون االجتماعية 
محمد الطرابلسي، في مقابلة مع »العربي الجديد« إن بالده 
ســتمنح مليونا و100 ألف أســرة مســاعدات اجتماعية ضمن 
اتها ملكافحة الفقر، مشيرا إلى أن 300 ألف أسرة جديدة  إجراء
أصبحت تحتاج إلى مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.  
ســتمكن  القــرض  علــى  البرملــان  مصادقــة  أن  الوزيــر  وأكــد 
الحكومــة مــن بــدء التحويــل املالــي لفائــدة 1.1 مليــون أســرة 

ستحصل على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر 
واحــد. ويتزامــن بــدء البرملان بمناقشــة قرض تمويل الحماية 
االجتماعية للفقراء مع بدء الحكومة بتطبيق سياسة تفكيك 
فــي أســعار املواصــالت والغــذاء  التدريجيــة  الدعــم والزيــادة 
واملــاء، إلــى جانــب تعهدهــا بخفــض كتلــة أجــور املوظفــن من 
17.5 إلى 15 باملائة وفق وثيقة نوايا قدمتها لصندوق النقد 
الدولــي.  وتناقــش تونــس مشــروع قــرض مــع صنــدوق النقــد 
بقيمة 4 مليارات دوالر لتمويل عجز املوازنة وتوفير األجور 
وســداد أقســاط قــروض خارجيــة، وســط انتقــادات لسياســة 
التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك 
الشــارع ضــد القرارات الحكوميــة. وأول من أمس، دان االتحاد 
العــام التونســي للشــغل فــي بيــان لــه الزيــادات املجحفــة فــي 
أســعار عديــد املــواد األساســية التــي أقدمــت عليهــا الحكومــة. 
واعتبر هذه اإلجراءات أحادية ال شعبية، وهي مقّدمة إللغاء 
الدعم واســتهداف قوت الشــعب وإفقاره. وحّمل اتحاد الشغل 
حكومــة هشــام املشيشــي تبعــات مــا ســينجّر عــن سياســاتها 
ــرات اجتماعيــة 

ّ
 للمســتوى املعيشــي ومــن توت

ّ
مــن غــالء وتــدن

تنذر بانفجارات.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هدأت ليبيا أمنيًا وشهدت انفراجا 
سياسيًا ملحوظا، وخطت البالد 

خطوات مهمة نحو االستقرار بعد 
10 سنوات من االقتتال الداخلي 
والحروب أججتها وأطالت أمدها 

قوى محلية، وغذتها دول إقليمية 
ودولية. وفي منتصف مارس/ 
آذار املاضي، تولت إدارة البالد 
سلطة انتقالية منتخبة، تضم 

حكومة وحدة وطنية ومجلسا 
رئاسيا، مهمتها إجراء انتخابات 

برملانية ورئاسية يوم 24 
ديسمبر/كانون األول تقود البالد 

إلى استقرار حقيقي وطويل 
األجل. كانت نتائج تلك التطورات 

سريعة والفتة، فقد تحسنت 
اإليرادات النفطية وزادت صادرات 

البالد، ومعها تحسن سعر 
الدينار مقابل الدوالر، وتدفق 

رؤساء حكومات الدول املجاورة 
على طرابلس بحثا عن فرصة 
استثمار داخل تلك الدولة ذات 
االقتصاد الواعد والفرص غير 

املحدودة، كما تدفق آخرون بحثا 
عن فرص عمل ملواطنيهم الذين 

يعانون البطالة والفقر خاصة في 
ظل تفشي وباء كورونا، وأحيانا 

بحثا عن املساعدات املالية 
والقروض الليبية الضرورية لرفد 
احتياطات النقد األجنبي بدولهم 

التي تعاني من تراجع حاد بسبب 
تداعيات تفشي الوباء، كما تبحث 

حكومات دول أخرى عن فرص 
لشركاتها ومؤسساتها املالية 

للمشاركة في مشروع إعادة 
إعمار ليبيا املقدرة تكلفته بنحو 

120 مليار دوالر.
في غضون فترة قصيرة، زار 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية عبد الحميد الدبيبة 
الجزائر وفرنسا وإيطاليا لبحث 
مشاركة الدول الثالث في خطط 
إعمار ليبيا، وجذب استثمارات 

لقطاعات واعدة يراهن عليها 
االقتصاد ومنها الطاقة، وتحقيق 

نمو سريع رغم العراقيل التي 
يواجهها الرجل ومنها عدم تمرير 

املوازنة.
كانت لزيارة الدبيبة للدول الثالث 

نتائج الفتة، في الجزائر مثال اتفق 
على عودة »سوناطراك« العمالقة 

الستئناف أنشطة التنقيب عن 
النفط في ليبيا، وتفعيل اتفاقيات 

إنتاج ونقل الكهرباء، وفتح 
الحدود البرية أمام حركة السلع 

واملسافرين، واستئناف الرحالت 
الجوية، وفتح خط بحري يربط 

بني العاصمتني، وفي إيطاليا 
وفرنسا كانت امللفات الحاضرة 

على جدول أعمال املسؤول الليبي 
هي إعادة إعمار ما خربته الحرب 

األهلية والتعاون االقتصادي، 
وفتح األجواء أمام حركة الطيران 

األوروبية من وإلى ليبيا.
ليبيا بدأت تستعيد استقرارها 

السياسي واألمني ومن ثم 
االقتصادي، واالنتخابات املقبلة 

ستجر البالد نحو نهضة حقيقية 
ونمو اقتصادي سريع خاصة مع 
توافر الثروات واملوارد والخبرات، 
فهل سيتم ترك ليبيا في حالها 
ويغادر املرتزقة أراضيها لكي 

تستقر وتنمو، أم يتكرر سيناريو 
التفجيرات كما حدث مساء األحد 

في مدينة سبها جنوبي البالد؟

هل يتركون ليبيا 
في حالها؟

Wednesday 9 June 2021
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)Getty(



1011
اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

أثــار عــّداد سعر صرف الــدوالر في 
الـــســـوق الــــســــوداء، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــي لـــبـــنـــان بــفــعــل  ــ بـــلـــبـــلـــة كـــبـــيـــرة فـ
الصباح  ل في  الذي ُسجِّ التصاعدي  االرتفاع 
الباكر واستمّر بوتيرٍة قياسية. وافتتح سعر 
لــيــرة  أمـــــس، بــنــحــو 13650  الـــصـــرف صـــبـــاح 
أن  قبل  للبيع،  ليرة  و13700  للشراء  لبنانية 
يحلق تدريجيًا متخطيًا عتبة الـــ14300 ليرة. 
وفضل نقيب الــصــرافــن، أنــطــوان مـــارون، في 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عـــدم التعليق 
ال  بالقول، »ضائعون،  املوضوع مكتفيًا  على 
نــعــرف مـــاذا يــحــدث«. مــن جهته، يــؤكــد نقيب 
في حديثه  مــراد،  السابق، محمود  الصرافن 
مع »العربي الجديد« أن ما يحدث أمٌر مفاجٌئ 
 األســـبـــاب 

ً
ــر وال نـــعـــرف حـــقـــيـــقـــة ــّيـ ــحـ جـــــدًا ومـ

ــاع الــكــبــيــر ألكـــثـــر من  ــفــ الــرئــيــســيــة وراء االرتــ
ألــف لــيــرة فــي حــوالــي ساعتن أو ثــاث فقط. 
فـــي املـــقـــابـــل، يــربــط مــــراد املـــســـار الــتــصــاعــدي 
بــأن الطلب  الــــدوالر بشكٍل عــام  لسعر صــرف 
مفقوٌد  هــو  بينما  جـــدًا  مرتفعًا  أصــبــح  عليه 
من السوق، في حن أن منصة مصرف لبنان 
»صيرفة« تتطلب من التجار إجراءات معينة 
أو  ــٍت لتقديمها  إلـــى وقــ تــحــتــاج  ومــســتــنــدات 
للحصول على األموال بالدوالر، بينما هناك 
بشكٍل  الصعبة  العملة  إلــى  يحتاجون  تجار 
بالتالي  يــدفــعــهــم  مــا  عملهم  لتسيير  يــومــي 
إلــى تأمن املبالغ الــازمــة من مصادر أخــرى. 
ويلفت مراد إلى أن الصرافن ال يعرفون كيف 
تسعيرة  تعتمد  الــتــي  املنصة  مــع  يتعاملون 
 بكثير 

ّ
12 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــًا وهـــي تبقى أقـــل

مــن السعر فــي الــســوق الــســوداء الـــذي تخطى 
الـــــ14 ألـــف وهـــو مــا يــصــار إلـــى تـــداولـــه أيضًا 
عبر التطبيقات اإللكترونية التي تلعب دورًا 
في املسار التصاعدي وتتحكم بنسبة كبيرة 
إلى  السابق  النقيب  ويشير  الــســوق.  بأسعار 

أن الوضع محّير جدًا ونحن على تواصل مع 
مصرف لبنان بهدف إيجاد حلول للصرافن 
الذين يريدون العمل وفق املنصة اإللكترونية 
لكنهم في الوقت نفسهم ال يعرفون أي سعر 
سيعتمدون. هذا املشهد حدث مثله في لبنان 
ت سعر 

ّ
بشهر مــارس/آذار املاضي عندما تفل

 ساعة 
ّ

صــرف الـــدوالر وتــغــّيــرت تسعيرته كــل
السوبرماركت  مــن أصــحــاب  بالكثير  دفــع  مــا 
لــعــدم قدرتهم  واملــحــال التجارية إلــى اإلقــفــال 
عــلــى تــحــديــد أســعــار الــســلــع والــبــضــائــع. ولــم 
ــراءات األخــيــرة الــتــي أعــلــن عنها  ــ تساهم اإلجـ

مصرف لبنان في لجم سعر صرف الدوالر.
وتــــقــــرر بـــعـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  برئاسة  املركزي 
ســـامـــة إلـــــزام املـــصـــارف بــتــســديــد مــبــلــغ 400 
دوالر أمــيــركــي نــقــدًا إضـــافـــة إلــــى مـــا يــوازيــه 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــســابــات الـــتـــي كــانــت 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2019،  بــتــاريــخ  قــائــمــة 
كــمــا أصــبــحــت هــــذه الــحــســابــات فـــي مــــارس/
آذار 2021، رغم أن املصارف أكدت في أكثر من 
تصريٍح وبيان أنها غير قادرة على توفير أية 
ت 

ّ
تدن مهما  األجنبية  بالعملة  نقدية  مبالغ 

الصادر  رقــم 151  التعميم  يــزال  قيمتها. ومــا 
ــــذي يــســمــح لــلــمــودعــن  عـــن الــبــنــك املـــركـــزي الـ
بسحب أموالهم من حساباتهم بالدوالر على 

التدخل  املفعول بعد  ليرة ســاري  سعر 3900 
الفاضح في عمل القضاء وعقد اجتماع مالي 
– قضائي في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة 
الرئيس ميشال عون وحضور حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سامة ورئيس مجلس شورى 

الدولة القاضي فادي الياس.
وأتــــــى االجـــتـــمـــاع عـــلـــى خــلــفــيــة الــــقــــرار الــــذي 
أصـــدره مجلس شـــورى الــدولــة بــوقــف تنفيذ 
ــه لـــعـــدم قــانــونــيــتــه  الــتــعــمــيــم 151 املـــطـــعـــون بـ
وإلزام املصارف وقف التسديد البدلي بالليرة 
املفتوح  للحساب   3900 سعر  على  اللبنانية 
ــيــــركــــي وتـــســـديـــد الـــحـــســـابـــات  بـــــالـــــدوالر األمــ
ـــزة   حــمــلــة مـــركَّ

ّ
بــعــمــلــتــهــا األجـــنـــبـــيـــة، بــيــد أن

ت على الــقــرار وحــّرفــت مضمونه وأوحــت 
َّ
شن

الــعــودة للتسديد وفــق سعر  إلــى  بأنه يهدف 
لــيــرة. وستاقي هذه   1500 الرسمي  الــصــرف 
خبراء  بحسب  سابقاتها  مصير  اإلجـــــراءات 
ارتــفــاع  لــجــم  فــي  اقــتــصــاديــن لناحية فشلها 
على  االقتصاد  خبراء  ويشدد  الصرف.  سعر 
التي تتخذ هي مجرد مسّكن  التدابير  أن كل 
وتــقــتــصــر عــلــى حــلــول مــؤقــتــة طــاملــا لــم تصل 
إلـــى مــســتــوى الــخــطــط االقــتــصــاديــة الــشــامــلــة 
الــقــائــمــة عــلــى اإلصــــاحــــات الفعلية  الــجــديــة 
ملكافحة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة 
 ال يتأثر بــاإلمــاءات 

ّ
من خــال قضاء مستقل

والـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة واســـتـــعـــادة األمــــوال 
اختصاصين  من  حكومة  وتشكيل  املنهوبة 
بلبنان  الــدولــي  املجتمع  ثقة  تعيد  ن 

ّ
مستقل

وبالتالي الدعم املالي النقدي للباد. وخرجت 
دعــوات أمــس، من قبل مجموعات ناشطة في 
في  الــشــارع  إلــى  للنزول  أكتوبر   17 انتفاضة 
 تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

ّ
ظل

واملــعــيــشــيــة واألزمـــــــات الـــتـــي تــتــفــاقــم حــدتــهــا 
أخطرها  القطاعات  مختلف  وطــاولــت  يوميًا 
أوضاعًا  يعيش  الــذي  الصحي  القطاع  أخيرًا 
غــيــر مــســبــوقــة مــن تــوقــف خــدمــات طــبــيــة إلــى 
باإلقفال  الصيدليات  وتلويح  أدويــة  انقطاع 
ــيــــد دخـــــول  واإلضــــــــــــــراب الــــشــــامــــل إلـــــــى تــــرشــ
املــضــمــونــن إلـــى املــســتــشــفــيــات، عـــدا عــن أزمــة 
املــــحــــروقــــات والــــكــــهــــربــــاء وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى 

خدمات االتصاالت واإلنترنت وما إلى ذلك.
ونزل محتجون مساء أول من أمس، وقطعوا 
الــعــاصــمــة اللبنانية  الــطــرقــات فـــي  ــددًا مـــن  عــ
ــروت احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى تــــــــردي األوضــــــــاع  ــ ــيـ ــ بـ
وللمطالبة  الباد  في  واملعيشية  االقتصادية 
برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أودت 
الشامل، في حن يجري  إلى االنهيار  بلبنان 
الــتــحــضــيــر لـــعـــدد مـــن الـــتـــحـــركـــات فـــي األيــــام 

.
ً
املقبلة تطاول مصرف لبنان والبنوك عامة

الجزائر - حمزة كحال

ــال أعـــمـــال وتــكــتــات مــقــاوالتــيــة عــلــى الــحــكــومــة  ــ يــضــغــط رجـ
الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة 
الــقــارة اآلســيــويــة خصوصًا  الــرحــات منها وإلــيــهــا، لتشمل 
لــلــجــزائــر، واملــــمــــون األول  الـــتـــجـــاري األول  الـــشـــريـــك  الـــصـــن، 
لألسواق املحلية بالسلع واملواد األولية وحتى العمالة، وذلك 

لتحريك مياه االستيراد واإلنتاج الراكدة.
يــقــول رئــيــس االتـــحـــاد الــجــزائــري املــســتــقــل لــلــمــقــاولــن، كمال 
الـــدول  قــائــمــة  يــتــرقــبــون تــوســيــع   »املستثمرين 

ّ
إن بــوشــاشــي، 

الــتــي ســتــعــود إلــيــهــا الــرحــات الــجــويــة الــجــزائــريــة خصوصًا 
بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا«. يضيف 
الــضــروري عودة  ــه »بــات من 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ بوشاشي 

لـــدول تربطها بــالــجــزائــر مــبــادالت تــجــاريــة كبيرة،  الــرحــات 
فـــي مــقــدمــتــهــا الـــصـــن، طــــوال ســنــة هــنــاك مـــن رجــــال األعــمــال 
واملستوردين الذين اضطروا لقطع العاقات مع ممونيهم من 

الصن، ومنهم من اكتفى باملخاطرة والتعامل عن ُبعد«.
بداية يونيو/ الجوي في  الجزائر قد فتحت مجالها  وكانت 

حزيران الحالي، واستقر الفتح على الرحات من فرنسا وإليها 
بــاإلضــافــة إلسبانيا وتــركــيــا، مــع ضـــرورة خــضــوع الــوافــديــن 
لحجر صحي في الفنادق ملدة 5 أيام. وخلط فيروس كورونا 
حسابات املتعاملن االقتصادين الجزائرين، شركات كانوا 
أم مستوردين، وذلك بعد تجميد تعاماتهم مع املصدرين من 
 الرحات من الصن وإليها، منذ 

ّ
الصن بالتزامن مع وقف كل

مارس/آذار 2020، ما عطل اإلمدادات التجارية إلى الباد.
وتــحــولــت بكن فــي ظــرف وجــيــز إلــى املــصــّدر األول للجزائر، 

باإلضافة إلى كونها املستثمر األجنبي الثالث في الباد.
ونجحت الصن عــام 2014، في إزاحــة فرنسا شريك الجزائر 
الباد بالسلع  التاريخي والتقليدي، عن رأس قائمة مموني 
والـــخـــدمـــات، بــمــعــدل تــصــديــر بــلــغ 8.2 مـــلـــيـــارات دوالر عــام 
2019، بحسب أرقــام الجمارك الجزائرية، أي نحو 19.5% من 
واردات الباد، في وقت قــّدرت صــادرات الجزائر نحو الصن 

اإلطــار،  النفطي. في هــذا  القطاع  ها في 
ّ
كل بـــ1.7 مليار دوالر، 

يعيش محمد عيسات، وهو صاحب شركة استيراد لألقمشة 
ومابس األطفال من الصن، منذ قرابة عام، على وقع أخبار 
فيروس كورونا. عيناه مصوبتان معظم األوقات نحو شاشة 
الرحات  بعودة  مفرحًا،  خبرًا  يقرأ  ه 

ّ
لعل حاسوبه،  أو  هاتفه 

الــصــن، مــن أجــل اســتــيــراد سلع  نحو مدينة شنغن، جنوبي 
 كــورونــا جمد تجارة عيسات الــذي يكشف في 

ّ
جــديــدة، إاّل أن

)من  بيضاء  عــن تسجيله سنة  الجديد«  »العربي  مــع  حديث 
 تــجــارتــي وأمــوالــي مرتبطة 

ّ
دون نــشــاط تــجــاري(. يــقــول: »كـــل

بــالــصــن، أســتــورد الــقــمــاش واملـــابـــس، مــن هــنــاك مــنــذ 2008. 
الــورشــة... نطالب الحكومة  سّرحت العمال قبل عــام، وأغلقت 
تتراوح  »ما  ــه يستورد سنويًا 

ّ
أن قرارتها«. يضيف  بمراجعة 

قيمته بن مليون و1.5 مليون دوالر من الصن، وال أعرف بلدًا 
آخر يوفر لي املواد التي أحتاجها بأسعار مناسبة«.

وتكررت األزمة مع عشرات اآلالف من املستوردين الجزائرين، 
الذين نجحت الصن في إغرائهم واستمالتهم بفضل سلعها 
 األزمة لم تمس املستوردين 

ّ
وأسعارها التنافسية. والافت أن

للسلع فقط، بل امتدت لبعض الشركات العمومية والخاصة، 
الــتــي بــاتــت تعيش ســيــنــاريــو املــســتــورديــن نــفــســه، بــعــد نفاد 
املواد األولية املستوردة من الصن، على غرار مصانع تجميع 
األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة وتــجــمــيــع الـــســـيـــارات، وصــنــاعــة مـــواد 

البناء، وحتى الخدمات.
الــســيــاق، يكشف حــمــزة جليجل، وهـــو صــاحــب مصنع  وفـــي 
 مصنعه 

ّ
إلنتاج الطاء، وغــراء الباط )األسمنت الاصق( أن

دخــــل فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020 مــرحــلــة اســتــنــفــاد مــخــزون 
األمان، وعلق عمله في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، وذلك 
بعد تعذر السفر إلى الصن من أجل التوقيع على الطلبيات 
 
ّ
الجديدة. يضيف: »حتى عبر اإلنترنت، األمر غير ممكن، ألن

الصن«.  مع  والبحرية  الجوية  الــرحــات   
ّ

كــل الجزائر جّمدت 
 ثــلــث الـــشـــركـــات الــجــزائــريــة، 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــؤكـــد لـــ

مرهونة بــاملــواد األولــيــة الصينية، واضــطــرت بــمــرور األشهر 
لصرف العمال لتخفيض فاتورة اإلنتاج.

ارتفاع جنوني للدوالر في لبنان 

تداعيات كارثية

الجزائر استوردت من الصين سلعًا بـ8.2 مليارات دوالر عام Getty( 2019(اإلجراءات الحكومية تفشل في لجم سعر الدوالر )جوزيف عيد/فرانس برس(

دعوات لفتح أجواء الصين 

شهد سعر صرف 
الدوالر األميركي في 

السوق السوداء انفالتًا 
كبيرًا، أمس، وسط تزايد 

السخط الشعبي بسبب 
التداعيات الكارثية لتهاوي 

العملة المحلية

20 شركة تونسية تشارك 
في معرض بليبيا

تشارك نحو 20 شركة تونسية في 
معرض متخصص بالعمارة واالستثمار، 

املنعقد في العاصمة الليبية طرابلس. 
وافتتح معرض »سكاي الين« السنوي 

الثالث، أول من أمس، ويستمر حتى اليوم 
األربعاء، وفق بيان لشركة »أتاكس« 

)خاصة( املنظمة. وأعرب معز سويسي، 
مدير التصدير في إحدى الشركات 

التونسية املشاركة، عن تطلع الشركات 
التونسية إلى املشاركة في إعادة إعمار 
ليبيا. وقال سويسي لألناضول: »نأمل 
أن تأخذ الشركات التونسية مكانها في 

عملية بناء ليبيا الحديثة كباقي الشركات 
في السوق الليبية«. وأشاد رجل األعمال 
التونسي باستقرار الحالة األمنية، التي 

وصفها بأنها »جيدة جدًا«. ودعا سويسي 
الشركات التونسية إلى »اإلقبال على 

عرض منتجاتها في السوق الليبية«. وُيَعّد 
املعرض محطة اقتصادية، ومقصدًا مهمًا 

للمسؤولني وأصحاب ورجال األعمال، 
واملتخصصني في مجال البناء. وفي 22 

مايو/ أيار املاضي، زار رئيس الوزراء 
التونسي هشام املشيشي طرابلس على 

رأس وفد اقتصادي كبير ضّم مسؤولني 
رسميني ورجال أعمال.       

صندوق االستثمارات 
السعودي يستحدث 

منصبين جديدين
ذكر صندوق االستثمارات العامة، صندوق 

الثروة السيادي السعودي، أمس الثالثاء، 
أنه استحدث منصبي نائب محافظ بهدف 

دعم النمو والتوسع املستمر للصندوق 
البالغ حجمه 340 مليار دوالر. وأضاف 
أن تركي النويصر، رئيس اإلدارة العامة 

لالستثمارات الدولية في الصندوق، ويزيد 
الحميد، رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي 

شغل في السابق منصب رئيس اإلدارة 
العامة لالستثمار في الشركات املحلية، 

سيشغالن املنصبني الجديدين إلى 
جانب مسؤولياتهما الحالية. وصندوق 

االستثمارات، برئاسة محافظه ياسر 
الرميان، محور خطط السعودية لتحويل 

االقتصاد بتأسيس قطاعات جديدة وتنويع 
اإليرادات التي تعتمد على النفط. ومن 

املتوقع أن يضّخ الصندوق ما ال يقل عن 
40 مليار دوالر سنويًا حتى 2025 ورفع 

أصوله إلى تريليون دوالر.

انكماش اقتصاد منطقة 
اليورو بأقل المتوقع

أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات 
االتحاد األوروبي يوروستات أن اقتصاد 

منطقة اليورو انكمش بأقل كثيرا مما كان 
متوقعا في الربع األول من العام، مع زيادة 
املخزونات واالستثمارات قابلها انخفاض 
اإلنفاق االستهالكي. وقال يوروستات إن 

الناتج املحلي اإلجمالي في دول منطقة 
اليورو البالغ عددها   19   انكمش   0.3   باملئة 

على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضا 
  1.3   باملئة على أساس سنوي. ُيقارن ذلك 
مع تقديرات قبل ثالثة أسابيع   0.6-   باملئة 

و  1.8-   باملئة على التوالي. أدى انخفاض 
استهالك األسر، الذي تضرر من إجراءات 

العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا 
والتي تضمنت إغالق املتاجر في جميع 

أنحاء أوروبا، إلى خصم   1.2   نقطة في حني 
كان اإلنفاق الحكومي محايدا.

توفير اللقاح والغذاء مجانًا 
يكلف الهند 11 مليار دوالر

قالت بلومبيرغ نيوز، أمس، إن الهند 
ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية 

إضافية )11 مليار دوالر( لتوفير اللقاح 
والغذاء مجانا ملاليني املتضررين من املوجة 

العنيفة من العدوى بفيروس كورونا. 
وأضافت بلومبيرغ نقال عن أشخاص 

على دراية باألمر أن حكومة الهند، ثاني 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، 

ستخصص 700 مليار روبية )الدوالر = 
72.8325 روبية هندية( أخرى لتوفير الغذاء 

للفقراء واملحتاجني حتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني. وذكرت املصادر أن الحكومة قد ال 

تحتاج للجوء إلى سوق السندات للحصول 
على األموال، مشيرة إلى توزيعات بقيمة 

991.2 مليار روبية تلقتها من البنك املركزي 
وتدفقات متوقعة من مبيعات أصول. وقال 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أول 

من أمس، إن الهند ستوفر اللقاح مجانا لكل 
البالغني، في مسعى لكبح الجائحة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3900
 151 رقــم  التعميم  ــزال  ي ما 
المركزي  البنك  عن  الصادر 
يسمح  ــذي  ــ الـ ــي،  ــان ــن ــب ــل ال
للمودعين بسحب أموالهم 
ــدوالر  ــال ــن حــســابــاتــهــم ب م
ساري  ليرة،   3900 سعر  على 
الــمــفــعــول بــعــد الــتــدخــل 

الفاضح في عمل القضاء.

تقارير عربية

الجزائرمال وناس

الواحة  قال مصدر نفطي بشركة 
ــنــــدس نــــفــــط بــحــقــل  لـــلـــنـــفـــط ومــــهــ
الــســمــاح الــلــيــبــي، لـــرويـــتـــرز، أمــس 
الثالثاء إن تسربا في خط أنابيب 
ــنـــفـــط قــــد يـــــــؤدي لــوقــف  بـــحـــقـــل الـ
عــمــلــيــات الـــضـــخ. ويـــغـــذي الــحــقــل 
ميناء الــســدرة. وأكــد مــســؤول في 
امليناء، رفض ذكر اسمه، أن إنتاج 
الحقل حاليا نحو 285 ألف برميل 
يوميًا. وأوضح مهندس النفط في 
الحقل أنه تمت أمس السيطرة على 
تـــســـرب فـــي نــفــس خـــط األنــابــيــب 
الذي يربط السماح بميناء السدرة، 
ولكن التسرب تجدد أمس. والواحة 
الوطنية  للمؤسسة  تــابــعــة  للنفط 
الليبية  الحكومة  وتسعى  للنفط. 
إلــــى زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط بــهــدف 
ــع اإليــــــــرادات املــالــيــة لــلــحــد من  رفــ
التي  الخانقة  االقتصادية  األزمـــة 
ــانـــت حــقــول  ــالد. كـ ــبــ ــ تــشــهــدهــا ال
ــنــفــط تــوقــفــت لــفــتــرات  ومــــوانــــئ ال
طويلة خالل الحرب بني األطراف 
املـــتـــصـــارع قــبــل أن يــتــجــهــوا إلــى 

املصالحة وتسوية األزمة.

تسرب 
نفطي 
في ليبيا

عّمان ـ زيد الدبيسية

يــخــشــى األردن مـــن ارتـــــــدادات ســلــبــيــة ألزمـــة 
ــار الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات،  ــعــ كــــورونــــا عـــلـــى أســ
ــه يـــســـتـــورد حــــوالــــي 90% مــن  ــ ال ســيــمــا وأنــ
احتياجاته الغذائية، بسبب تواضع اإلنتاج 
الــزراعــي وتــراجــع املــســاحــات املــزروعــة خال 
ــال مـــســـؤول حكومي  الــســنــوات املــاضــيــة. وقــ
لـ«العربي الجديد« إن الحكومة تدرك مخاطر 
ــا عــلــى األســـعـــار،  ــيـــات جــائــحــة كــــورونــ تـــداعـ
وخـــاصـــة لــلــمــواد الــتــمــويــنــيــة خـــال األشــهــر 
على  األزمــــة  تــأثــيــرات  بسبب  املقبلة  القليلة 
اإلنــتــاج الــعــاملــي مــن الــغــذاء وارتـــفـــاع الطلب 
ــتـــاج  والـــــزيـــــادة الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى كـــلـــف اإلنـ

ســيــتــأثــر  األردن  أن  وأضــــــــاف  ومــــدخــــاتــــه. 
مباشرة بأي ارتفاعات عاملية على األسعار، 
كـــونـــه يــســتــورد كــمــيــات كــبــيــرة مـــن األغـــذيـــة 
والـــســـلـــع األخــــــرى فــيــمــا تــتــم حــالــيــا دراســــة 
ــيــــارات املــمــكــنــة لــلــحــد مــــن االرتـــفـــاعـــات  الــــخــ
يــحــقــق  األردن  أن  إلــــــى  وأشــــــــار  املـــحـــتـــمـــلـــة. 

ــن الـــســـلـــع مــثــل  ــدود مــ ــحــ ــن عـــــدد مــ ــاء مــ ــفـ ــتـ اكـ
ــعـــض أصـــنـــاف  ــيـــض املــــائــــدة وبـ الــــدجــــاج وبـ
سلع  استيراد  يتم  فيما  والــفــواكــه،  الخضار 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــكــامــل تــقــريــبــا مـــن مناشئ 
القمح. وترصد الحكومة من  مختلفة كمادة 
خــال نــظــام اإلنـــذار املبكر الـــذي أطلقته قبل 
عــــدة ســـنـــوات حـــركـــة الــســلــع الــتــمــويــنــيــة في 
األسواق العاملية، واملتغيرات التي تطرأ على 

أسعارها والعرض والطلب.
ويستورد األردن أكثر من مليون طٍن قمحا، 
وتلبية  املحلي  االســتــهــاك  لتغطية  سنويا، 
ارتفاع الطلب الناتج عن استضافته أكثر من 
1.3 مليون الجــئ ســوري وأعـــدادا كبيرة من 
العمال الوافدين. وتوقع املنتدى االقتصادي 

األردني ارتفاع أسعار السلع بما يتراوح بن 
10% و15% خال األشهر املقبلة نتيجة قيود 
زيادة  إلى  إضافة  كورونا،  فرضتها جائحة 
الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل 
ما سيؤدي  عامليًا،  االنفتاح  على  الــدول  فيه 
ارتفاع معدالت التضخم في األردن إلى  إلى 
من  التعافي  أن  كما  مسبوقة.  غير  مــعــدالت 
ارتفاع التضخم يتطلب وقتا أطول من املدة 

املستغرقة في االرتفاع.
ــــادي إن الـــتـــدابـــيـــر  ــتـــــصـ ــ ــنــــتــــدى االقـ وقـــــــال املــ
ــتـــي تــــم اتـــبـــاعـــهـــا عـــاملـــيـــا فــي  واإلجـــــــــــراءات الـ
التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير 
يمكن  وال  العاملية  االقــتــصــادات  جميع  على 
تجاهل األثر االقتصادي الذي سيترتب على 
الحاصل من  االرتــفــاع  السلع نتيجة  أســعــار 
بلدان املنشأ والبلدان املصدرة. وبينت دائرة 
اإلحـــصـــاءات الــعــامــة األردنـــيـــة ارتــفــاع معدل 
التضخم خال إبريل/نيسان املاضي لتبلغ 
نسبته 1.25%. وقد ساهمت في ذلك االرتفاع 
النقل بمقدار 0.84  بشكل رئيسي، مجموعة 
 0.27 بمقدار  والسجائر  التبغ  مئوية،  نقطة 
نــقــطــة مــئــويــة، والــلــحــوم والــــدواجــــن بــمــقــدار 
0.13 نقطة مئوية، والوقود واإلنــارة بمقدار 
انخفضت  املــقــابــل،  وفــي  مــئــويــة.  0.10 نقطة 
خـــال الــشــهــر املــاضــي أســعــار مــجــمــوعــة من 
الــســلــع، ومـــن أبــرزهــا مجموعة الــخــضــروات 

والبقول الجافة واملعلبة.
ــال رئــيــس غــرفــة تــجــارة عــّمــان  مــن جــانــبــه، قـ
ورئــيــس نقابة تــّجــار املـــواد الــغــذائــيــة، خليل 
الحاج توفيق، لـ«العربي الجديد«، إن األسعار 
ــواق  ــ ــتـــي تــظــهــر فــــي األســ ــــق املـــتـــغـــيـــرات الـ وفـ
متفاوتة  بــنــســب  ارتــفــاعــا  ستشهد  الــعــاملــيــة 
ــا يــتــطــلــب اتـــخـــاذ  ــر املـــقـــبـــلـــة، مــ ــهــ خـــــال األشــ
اإلجـــــــراءات الـــازمـــة لــلــحــد مـــن انــعــكــاســاتــهــا 
على الــســوق املحلي، ومــن ذلــك إعـــادة النظر 
بــالــضــرائــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة املــفــروضــة 
الغذائية ســواء املنتجة  على السلع وخاصة 

محليا أو املستوردة.
وأشــار إلــى ارتــفــاع تكاليف الشحن البحري 
وغــيــرهــا من  اللوجستية  الــخــدمــات  ــور  وأجــ
الــخــدمــات بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا. بــــدوره، 

أشــار املنتدى االقــتــصــادي إلــى ارتــفــاع سعر 
الــقــمــح لــلــطــن الــــواحــــد مـــا نــســبــتــه 14% عن 
الــســنــة املــاضــيــة، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار الـــذرة 
الـــواحـــد. ووفــقــا  للطن  أكــثــر %80  مــا نسبته 
لــبــيــانــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة الـــصـــادرة عن 
دائــرة اإلحــصــاءات العامة )حكومية(، بلغت 
الــعــام  مــلــيــار دوالر خــــال  املــــســــتــــوردات 17 
املاضي. وقال املنتدى إن ارتفاع أجور الشحن 
والرسوم الجمركية له أثر كبير على التجارة 
األردنـــيـــة والـــتـــّجـــار عــمــومــًا وتــحــديــدا تــّجــار 
التّجار بعقود  الوكاالت حيث يرتبط هــؤالء 
يؤدي  ما  بدفعات مسبقة،  وبعضها مغطى 
إلى بعض الخسائر. ومن جانبه، قال رئيس 
عــبــيــدات،  املــســتــهــلــك، محمد  حــمــايــة  جمعية 
ــــي  ــ ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــــســــوق األردنـ لــ
ــار  ــعـ يـــتـــجـــاوب بـــســـرعـــة مــــع ارتــــفــــاعــــات األسـ
عامليا، لكن ال يتجاوب مع انخفاض األسعار 
بمعنى أنه يتم رفع األسعار مباشرة في حال 
ارتفاعها عامليا ويتم تجاهل تخفيضها في 
حال انخفضت. وأضاف أن القطاع التجاري 
ــواد  ــ ــ ــيـــر مـــــن املـ ــبـ األردنـــــــــــي لــــديــــه مـــــخـــــزون كـ
التموينية تم استيرادها باألسعار القديمة، 
إضافة إلى وجود تعاقدات الستيراد كميات 
إضافية من مختلف املواد الغذائية، وبالتالي 
فإنه في حال ارتفاع األسعار عامليا يفترض 
أال ينعكس على السوق األردنــي مرة واحدة 
وبـــإمـــكـــان الـــتـــّجـــار اســتــيــعــاب ذلــــك االرتـــفـــاع 

بحكم املخزون املوجود لديهم.
ــادي، عــــونــــي الـــــــــــداود، قـــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــل االقـ املـــحـ
ــار الــعــاملــيــة  ــعــ ــديـــد« إن األســ ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
بدأت باالرتفاع وباتت تنعكس على السوق 
األردنــي واألســـواق العاملية، ونأمل أال تكون 
االرتفاعات كبيرة وأال تستمر لفترة طويلة. 
وقال: »يفترض أن تكون لدى الحكومة خطط 
وإجـــــــراءات مــســبــقــة لــلــتــعــامــل مـــع ارتــفــاعــات 
الــســلــع وكــيــفــيــة حــمــايــة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
انعكاساتها، ال سيما  الدخل من  ومــحــدودة 
مع تراجع األوضاع املعيشية بسبب جائحة 
ــكـــمـــاش الـــتـــي يــمــر بها  ــا وحـــالـــة االنـ كــــورونــ
االقــتــصــاد األردنـــــي وفـــقـــدان عـــشـــرات اآلالف 

لوظائفهم«.

شركة مجهولة تستثمر في دمشقاألردنيون يخشون موجة غالء جديدة بسبب كورونا

توقعات بارتفاع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 15% )فرانس برس(

ريان محمد

بدأ النظام السوري املأزوم اقتصاديًا 
ــــوارع دمــشــق املختنقة  فـــي تــأجــيــر شـ
مروريًا، عبر نشر 3500 موقف مأجور 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة ومـــراكـــز األســــواق 
الــتــجــاريــة والـــخـــدمـــات، بــمــوجــب عقد 
اســـتـــثـــمـــاري مـــع شـــركـــة خـــاصـــة يلف 
مالكيها كثير من الغموض، ملدة سبع 
سنوات، مقابل مبلغ مالي يقّدر بـ2.1 
مــلــيــار لـــيـــرة )الــــــــدوالر = نــحــو 3100 
لــيــرة بــالــســعــر الــفــعــلــي(، ســيــعــود إلــى 
مــحــافــظــة دمـــشـــق، فـــي حـــن يـــقـــدر ما 
بــأكــثــر من  الــشــركــة ســنــويــًا  ستجنيه 

سبعة مليارات ليرة.
وفي الوقت الذي لم يلحظ فيه سكان 
ــًا جـــــديـــــدًا فـــــي شـــــــوارع  ــئـ ــيـ دمــــشــــق شـ
ــوات الــعــشــر  ــنــ ــســ مـــديـــنـــتـــهـــم طـــــــوال الــ
األخــيــرة ســوى تــردي البنية التحتية 
وغياب اإلضاءة عنها، ظهر ذلك اللون 
األصـــفـــر الــــذي رســــم خــطــوطــًا طــولــيــة 
وعرضية وداخلها أرقام على إسفلت 
شوارعها الرئيسية على يمن الطريق 
 
ّ
ويساره، إلى أن تّم إخبارهم أخيرًا بأن

هذه األماكن أصبحت مواقف مأجورة 
فيها عليه  بركن سيارته  ومــن يرغب 

 ماديًا.
ً
أن يدفع مقابا

وقــال أبــو حــســام، وهــو أحــد العاملن 
تجارية  )منطقة  الحريقة  منطقة  فــي 
في وسط دمشق(، لـ«العربي الجديد«: 
ــد تــــكــــون دمــــشــــق مــــن أســـــــوأ املــــدن  ــ »قــ
تخطيطًا عمرانيًا بالتناسب مع زيادة 
 الحكومات 

ّ
السكان، فنحن لم نلحظ أن

املــتــعــاقــبــة كـــان لــديــهــا اهــتــمــام بــذلــك، 
العاصمة  مركز  يــزور  مــن  غالبًا  لذلك 
بعد الساعة 10 صباحًا يجد صعوبة 

كبيرة في إيجاد موقف لسيارته«. 
وتـــابـــع أبـــو حـــســـام، الــــذي رفـــض ذكــر 
اســــم عــائــلــتــه جـــــراء مـــخـــاوف أمــنــيــة: 
»حتى نحن نعاني من املشكلة نفسها 
ونـــضـــطـــر لـــحـــجـــز مــــكــــان لـــســـيـــاراتـــنـــا 

ــانــــت لــديــنــا  وتـــحـــريـــكـــهـــا فــــي حــــــال كــ
لذلك  تفريغها،  أو  لتحميلها  بضاعة 
تــكــون لدينا  مــن حقنا كــمــواطــنــن أن 
لدينا مكاتب   

ّ
أن بما  مواقف سيارات 

ومحال تجارية أو منازل في املنطقة، 
 الــحــكــومــات 

ّ
ولـــيـــس ذنــبــنــا الـــيـــوم أن

إدراك  أو  نـــظـــر  بـــعـــد  لـــديـــهـــا  يـــكـــن  ــم  لــ
الحتياجات البلد«.

من جانبه، رأى أبو مأمون تقي الدين، 
ــــو صــــاحــــب مـــحـــل لـــبـــيـــع األلـــبـــســـة  وهــ
ــزة فـــــي دمـــــشـــــق، فـــــي حـــديـــث  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ
 »املـــواقـــف 

ّ
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

الشكل ستكون مرهقة  بهذا  املأجورة 
ــلـــن فـــــي املـــنـــطـــقـــة مــن  ــلـــعـــامـ مـــــاديـــــًا لـ
أصـــحـــاب مـــحـــات تـــجـــاريـــة ومــكــاتــب 
ــقـــل،  ــنـ ــلــــى ســــــيــــــارات الـ ــلــــن عــ ــامــ ــعــ والــ
وبالتالي ستتسبب برفع األسعار في 
وقت نعيش فيه حالة من الكساد، في 
 ارتفاع األسعار الكبير وانخفاض 

ّ
ظل

خصوصًا  للدخول،  الشرائية  القيمة 
العاملن هم من يعتمدون  أكثرية   

ّ
أن

على العمل املأجور«.
وأضـــاف: »أنــا كصاحب محل صغير 
ــتـــاج إلــــى مـــوقـــف لــســيــارتــي طـــوال  أحـ
ــع 6 آالف لــيــرة  ــ ــا يــعــنــي دفـ الــــيــــوم، مــ

يوميًا، أي 156 ألفًا شهريًا. 
ــلـــغ هــــو راتـــــــب مـــوظـــفـــن فــي  هـــــذا املـــبـ
ــاحــــب املـــحـــل  الــــــدولــــــة، وبــــالــــتــــالــــي صــ
الــكــلــفــة على  ــذه  الــتــجــاري سيحمل هـ
التي  النقل  الــبــضــاعــة، وســيــارة  سعر 
ــن الـــســـوق  ــــود مــ ــــوقـ ــراء الـ ــشــ تــضــطــر لــ

السوداء بأسعار مضاعفة«.
من جانبه، أبدى خبير اقتصادي في 
دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، استغرابه 
»من سياسة النظام االقتصادية، التي 
األمــوال  جباية  على  تعيش  أصبحت 
مـــن املـــواطـــنـــن املــســحــوقــن، واملـــريـــب 
العمليات  القائمن على هذه  أكثر   

ّ
أن

وما  الغموض  يلفها  خاصة  شــركــات 
ــــهــــا واجــــهــــات 

ّ
كـــشـــف مـــنـــهـــا يـــظـــهـــر أن

ــار إلـــى ما  ــ اقــتــصــاديــة لــلــنــظــام«. وأشـ

حـــدث مـــع شــركــة »الــتــكــامــل« املــشــرفــة 
على إدارة البطاقة الذكية املخصصة 
لـــبـــيـــع الـــــوقـــــود واملــــــــــواد الــتــمــويــنــيــة 
املدعومة، إذ تقدر أرباحها باملليارات 
 

ّ
ــراء تــقــاضــيــهــا نــســبــة عــلــى كــل ــ مـــن جـ

عــمــلــيــة بـــيـــع، بــعــدمــا تـــم الــكــشــف عن 
وهـــو  اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــة  ــويـ هـ
قــريــب أســمــاء األخــــرس، زوجـــة رئيس 
ــا ســبــق  ــمــ ــار األســـــــــــد، كــ ــ ــشـ ــ ــام بـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
إعطاء ابن خاله رامي مخلوف شركة 

االتصاالت الخلوية »سيرياتيل«. 
 مــا يتم 

ّ
وتــابــع: »مـــن الــافــت أيــضــًا أن

التنازل عنه هي االستثمارات املربحة 
الكلفة املنخفضة نسبيًا، فماذا  وذات 
يــمــنــع مــؤســســات الــــدولــــة، خــصــوصــًا 
مــحــافــظــة دمـــشـــق املــثــقــلــة بــالــبــطــالــة 
املــقــنــعــة، مـــن اســتــثــمــار هــــذه املـــواقـــف 
املأجورة بشكل مباشر، ما ُيدخل إلى 
ليرة  مليارات   6.5 مــن  أكثر  خزينتها 
سنويًا، إضافة إلى كّم كبير من فرص 

العمل، بداًل من 2.1 مليار ليرة؟«.
وكــان مدير هندسة النقل واملــرور في 
مــحــافــظــة دمـــشـــق يـــاســـر الــبــســتــونــي 
ــــال، قــبــل نــحــو ثـــاثـــة أشـــهـــر، في  قـــد قـ
ه تم التعاقد 

ّ
تصريح إلذاعة محلية، إن

مع شركة خاصة لتأجير املواقف في 
ــــذه املـــواقـــف تـــتـــوزع على  دمـــشـــق، وهـ

العديد من األحياء. 
 عدم اعتماد نظم الشرائح 

ّ
وتذرع بأن

ــــه »لــــم يــتــم الــتــفــكــيــر في 
ّ
يــعــود إلــــى أن

الــشــرائــح  جــعــل التسعيرة عــن طــريــق 
ــــه تـــم تـــوزيـــع املـــواقـــف في 

ّ
بــاعــتــبــار أن

األســــواق الــتــجــاريــة والــفــعــالــيــات وتــم 
تحديد مركز املدينة حصرًا«، معتبرًا 
 »الــهــدف من هــذه املــواقــف التنظيم 

ّ
أن

وليس السعر. 
إضافة إلى الركن الحضاري، وتنظيم 
قدرة االستيعاب في الشوارع، وتافي 
ــيــــات  ــد اآللــ االزدحـــــــــــام الـــكـــبـــيـــر وتـــــزايـــ
الوقوف  ومنع  املدينة،  في  واملركبات 

على األرصفة«.

سوريةمعيشة

استيراد 90% من 
المواد الغذائية لتواضع 

اإلنتاج الزراعي

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــاط  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــك االحـ ــ ــنـ ــ خـــــــــرج رئــــــيــــــس بـ
ــيــــركــــي جــيــرومــي  الـــفـــيـــدرالـــي األمــ
باول، أخيرًا ليعلن استعداد البنك 
التام ملواجهة التضخم املتوقع حدوثه خالل 
الــشــهــور الــقــادمــة، وهــو نفس املــضــمــون الــذي 
حملته وزيرة الخزانة جانيت يالني، لألسواق، 
مشيرة إلى استعداد أكبر اقتصاد في العالم 
إلى تقبل مستويات مرتفعة من التضخم. لكن 
لبنوك عاملية  بــدت غير مقنعة  الرسائل  هــذه 
تخشى أزمــات طويلة األمــد بفعل انعكاسات 
ــادات جنونية  »تــضــخــم مــرعــب« نــاجــم عــن زيــ
في أسعار السلع األولية واملنتجات النهائية 
فـــي األشـــهـــر األخــــيــــرة، عــلــى حـــركـــة األســـــواق 
ــــدر بــنــك دويــتــشــه األملـــانـــي في  الــعــاملــيــة. وأصـ
مذكرة بحثية، نشرها مساء االثنني، تحذيرًا 
بها  تتعامل  التي  الطريقة  من  اللهجة  شديد 
السلطات األميركية مع هذا التضخم، مشيرا 

إلى أن من املتوقع أن يستمر التضخم املرتفع 
لفترة، وأن يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة كبرى في 
الـــســـنـــوات الــتــالــيــة. وانــتــقــد الــبــنــك تــوجــهــات 
الخاصة  األخــيــرة  األميركي«  املــركــزي  »البنك 
ــن الـــتـــضـــخـــم تــتــجــاوز  بـــقـــبـــول مـــســـتـــويـــات مــ
مستهدفه السابق، واملقدر بـ2%، حتى لو كان 

ذلك سيسمح باستعادة االقتصاد النتعاشه 
بصورة كاملة، تشمل كل فئات املجتمع، الفتا 
إلى  أن قرار البنك الفيدرالي بعدم رفع معدالت 
في  التضخم  استمرار معدل  بعد  إال  الفائدة 
له عواقب  »لفترات طويلة« ستكون  االرتفاع 
وخيمة. وقال ديفيد فولكرتس ـ النداو، كبير 
االقتصاديني في »دويتشه بنك« إن »عواقب 
ــفــــاع  ــامـــل مــــع مــشــكــلــة ارتــ ــعـ ــتـ الــــتــــأخــــر فــــي الـ
التضخم عــلــى الــنــشــاط االقــتــصــادي واملــالــي 
ســتــكــون ارتـــبـــاكـــات أكــبــر مــمــا يــمــكــن حــدوثــه 
في حالة تدخله الفوري«، مؤكدًا أن ذلك »قد 
مــلــحــوظــا، ويــطــلــق سلسلة من  ركــــودًا  يخلق 
ــات املــالــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ال  ــ األزمـ
سيما في األســواق الناشئة«. ويــرى صانعو 
مستويات  أن  األميركية  النقدية  السياسات 
 %2 تتجاوز  التي أضحت  املرتفعة  التضخم 
اإلمـــداد حول  استعادة سالسل  ستزول عند 
الحالية  الفترة  وتــجــاوز  النتظامها  العالم 
ــا كــبــيــرًا فـــي األســـعـــار  ــفـــاعـ الـــتـــي تــشــهــد ارتـ
مقارنة بالشهور املماثلة من العام املاضي، 
ــتـــي شـــهـــدت تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  الـ
من  للعودة  وفــي طريقها  الجديد.  كــورونــا 
لندن، بعد حضور اجتماعات وزراء املالية 
ملجموعة دول السبع، السبت املاضي، قالت 
وزيرة الخزانة األميركية لوكالة بلومبيرغ 
الــوقــت،  لبعض  التضخم  مــعــدل  ارتــفــاع  إن 
ــا يــعــقــبــه مـــن ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــفــائــدة،  ومــ
ســيــكــون فـــي صـــالـــح االقـــتـــصـــاد األمــيــركــي. 

تضخم أميركا

ارتفاع األسعار 
طاول مختلف 

السلع بعد الخروج 
من اإلغالق 
)فرانس برس(

بدأت المخاوف من موجة تضخم األسعار التي من المتوقع أن تتعرض 
تتسرب  المقبلة،  القليلة  األميركية خالل األشهر  المتحدة  الواليات  لها 
إلى األسواق العالمية، حتى إن بنوكًا دولية أضحت تحذر من أزمات 

طويلة األجل

دويتشه بنك األلماني 
يتوقع وصول التضخم 

في أميركا إلى %10

الصادرات حققت 
85.3 مليار دوالر خالل األشهر 

الخمسة األولى من 2021

5 ناقالت تحمل 6 ماليين 
برميل ترسو قبالة 

الشواطئ األوروبية

بنوك عالمية 
تخشى أزمة 

طويلة 
رغم تطمينات 

واشنطن

الطلب على النفط في االقتصادات الكبرى مرشح للصعود )Getty(نشاط في أسواق إسطنبول بعد رفع قيود الحظر )فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بـــــدأت اآلمــــــال الــتــركــيــة فـــي زيــــــادة صـــــادرات 
الـــعـــام الـــجـــاري تــنــتــعــش، بــعــد إلـــغـــاء الحظر 
املــفــروض للوقاية من وبــاء كــورونــا، وزيــادة 
تدفق املنتجات نحو 44 دولة مع رفع حواجز 
اإلغــــالق، مــا دعــا وزارة الــتــجــارة إلــى إصــدار 
توقعات بإمكانية بلوغ قيمة الصادرات 200 
في  انــحــســارهــا  بعد   ،2021 فــي  دوالر  مليار 
عقب  دوالر،  مليار   169.5 إلــى  املاضي  العام 

تجاوزها 180 مليارًا في 2019.
ــيـــرة لـــوزيـــر الــتــجــارة  ــــق تــصــريــحــات أخـ ووفـ
 قــيــمــة الــــصــــادرات خــالل 

ّ
ــإن ــ ــــوش، فـ مــحــمــد مـ

األشــهــر الخمسة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
بــلــغــت  ــــادة  ــزيـ ــ بـ دوالر،  مـــلـــيـــار   85.3 بــلــغــت 
نسبتها 38.3% عن الفترة نفسها من 2020، 
 مايو/ أيــار وحــده سجل قفزة 

ّ
مشيرًا إلى أن

بنسبة 65.5%، محققا 16.5 مليار دوالر.
وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــتــركــي خليل 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  أوزون، 
»تحقق الصادرات التركية قفزة كبيرة خالل 
العام، لتتجاوز توقعات  الثاني من  النصف 
الكثير  إلــى تعطش  الــتــجــارة«، مشيرًا  وزارة 
املنتجات،  مــن  للمزيد  العاملية  األســــواق  مــن 
الخروج  بعد  الصناعية،  أو  الــزراعــيــة  ســواء 
من اإلغالق الذي تسببت به جائحة فيروس 
كورونا. وقال أوزون: »تنوع اإلنتاج التركي 

لندن ـ العربي الجديد

تـــعـــود ظـــاهـــرة بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــعــائــمــة في 
ــرة الـــضـــوء، مـــا يقلق  ــ بــحــر الــشــمــال، إلـــى دائـ
املـــضـــاربـــني الـــذيـــن يــعــولــون عــلــى االحــتــفــاظ 
بكميات ضخمة من الخام انتظارًا لتسجيل 
نفط بــرنــت املــزيــد مــن املكاسب خــالل الفترة 
ــذي تــشــهــده  ــ ــوء االنـــتـــعـــاش الـ املــقــبــلــة فـــي ضــ

معظم االقتصادات الكبرى.
وترسو 5 ناقالت نفط تحمل نحو 6 ماليني 
برميل من خام بحر الشمال قبالة الشواطئ 
األوروبية منذ نحو أسبوعني، وفقا لبيانات 
تتبع السفن التي جمعتها وكالة »بلومبيرغ« 
األميركية، التي أشارت في تقرير لها، أمس، 
 
ً
دليال تمثل  العائمة  البراميل  زيـــادة   

ّ
أن إلــى 

على ضعف الطلب، خصوصا مــن آســيــا، ما 
ُيضعف العائد االقتصادي من تخزين النفط 

 وضع السوق الحالي.
ّ

في ظل
 عــلــى املــضــاربــني الــذيــن 

ّ
ووفــــق الــتــقــريــر، فــــإن

يتوقعون ارتــفــاع األســعــار، أن يــدركــوا جيدًا 
 خام برنت يتداول بالقرب من 72 دوالرًا، 

ّ
أن

يــمــثــل ذروة األســـــعـــــار. ويـــتـــزامـــن  مــــا  وهـــــو 
النفط  تخزين  من  االقتصادي  العائد  غياب 
مــع تــزايــد احتماالت ارتــفــاع الــعــرض فــي ظل 
توقعات بزيادة 5 أنواع قياسية من نفط بحر 
الشمال بنحو 40% في يوليو/ تموز املقبل، 
بعد اكتمال صيانة خط أنابيب رئيسي في 

منتصف يونيو/ حزيران الجاري.
ــاقـــالت الــخــمــس خــــام فــورتــيــز،  ــنـ وتـــحـــوي الـ
والذي ُيشحن عادة إلى آسيا، خصوصا إلى 

الخاصة صغيرة  الصينية  التكرير  مصافي 
الحجم، التي توقفت أخيرًا عن الشراء نتيجة 
انـــتـــظـــارهـــا إعـــــالن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عن 
الدفعة الثانية من حصتها االستيرادية لعام 
2021. وخام فورتيز، واحد من أربعة خامات 

تدخل في مزيج برنت.
ــمــــس الـــعـــائـــمـــة  ــفــــط الــــخــ ــنــ وبـــــــني نـــــاقـــــالت الــ
ــتـــان مــــن الـــحـــجـــم الــكــبــيــر  ــلـ ــاقـ فــــي أوروبـــــــــا نـ
إحدى  غــروب«،  »فيتول  استأجرتهما شركة 
النفط عامليا. وتراجعت  تــداول  أكبر شركات 
الـــعـــطـــاءات عــلــى أنــــــواع خــــام بــحــر الــشــمــال 
السوق  على  كبير  بشكل  تهيمن  كانت  التي 
الجديدة  الــتــداول  بــدء دورة  قبل شــهــر، منذ 
لــشــحــنــات الــتــحــمــيــل لــشــهــر يـــولـــيـــو/ تــمــوز 

املقبل، األسبوع املاضي، وفقا ملتداولني.
ورغـــم بــيــانــات »بــلــومــبــيــرغ« الــتــي تشير إلــى 
ملــأزق يتعلق  املضاربون  أن يتعرض  احتمال 
 تــزايــد الــســفــن الــتــي تحمل 

ّ
بــاألســعــار فــي ظـــل

 بنوك 
ّ
ماليني البراميل دون مشرتني حاليا، فإن

الطلب  ارتفاع  أخيرًا  توقعت  عاملية  استثمار 
الــعــاملــي عــلــى الــخــام فـــوق املــعــروض الــحــالــي، 
األمـــر الـــذي يــزيــد احــتــمــاالت حـــدوث قــفــزة في 
سعر خام برنت إلى 80 دوالرًا للبرميل خالل 
أميركا«  أوف  »بــنــك  الــحــالــي. ورجـــح  الصيف 
الحالية  املستويات  النفط  أسعار  تتجاوز  أن 
خالل األشهر املقبلة، وأن تزيد إلى 100 دوالر 

للبرميل في العام املقبل 2022.
ــك« محمد  ــ ــ ــام ملــنــظــمــة »أوبـ ــعـ ــــني الـ ــان األمـ ــ وكـ
ــد قــــــال خــــــالل مـــشـــاركـــتـــه عــبــر  ــ ــنــــدو قـ ــيــ بــــاركــ
اإلنترنت في قمة نيجيريا الدولية للبترول، 
 »أوبـــك« وحلفاءها 

ّ
أول مــن أمــس اإلثــنــني، إن

يتوقعون مزيدًا من االنخفاض في مخزونات 
ــا يــشــيــر إلـــى  ــر املـــقـــبـــلـــة، مــ ــهــ الـــنـــفـــط فــــي األشــ
نجاح جهود املنتجني لدعم السوق. وأضاف 
 مخزونات النفط في دول العالم 

ّ
باركيندو، أن

املــتــقــدمــة تـــراجـــعـــت 6.9 مـــاليـــني بــرمــيــل في 
 160 بانخفاض  أي  املــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 

مليون برميل عن الفترة نفسها قبل عام.

 
ً
سيلبي احتياجات الكثير من األسواق، فضال
عـــن تــنــافــســيــة الــســلــع فـــي الـــجـــودة والــســعــر، 
فصناعة السيارات وقطع الغيار، على سبيل 
التركية،  بــالــصــادرات  نقلة  ستحدث  املــثــال، 
فتركيا ثاني بلد في أوروبا بإنتاج املركبات 
الوباء  التجارية، وبلغ حجم الصادرات قبل 

في 2019 أكثر من 28 مليار دوالر«.
 هــنــاك الــعــديــد مــن القطاعات 

ّ
وأشــــار إلـــى أن

األخـــــرى الــتــي يــمــكــنــهــا تــســجــيــل مــســتــويــات 
مرتفعة على صعيد الصادرات، منها النسيج 
الـــتـــي تــــجــــاوزت 19 مــلــيــار دوالر  واملــــالبــــس 
مليارًا   40 إلــى  تقفز  أن  خــالل 2019 ويتوقع 
خالل االحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية 
إلــى أهمية الصادرت  عــام 2023، الفتا أيضا 

الزراعية واملنتجات الجلدية واألثاث.
ووفــــق بــيــانــات صــــادرة عــن هــيــئــة االحــصــاء 
القطاع  أيــام، حقق  قبل  املصدرين،  وجمعية 
الزراعي أعلى مستوى صــادرات في تاريخه 
ــهــــر الــخــمــســة األولـــــــى مــــن الـــعـــام  ــــالل األشــ خـ
الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، حني 
بلغت قيمة صادراته أكثر من 11 مليار دوالر.

ــيـــس اتـــحـــاد  وبـــحـــســـب أحـــمـــد غــــوالتــــش، رئـ
 إنتاج بالده يتوقع أن 

ّ
جمعيات األثاث، فإن

يصل إلى 200 دولة ومقاطعة حول العالم، 
 تركيا تستهدف دخول قائمة 

ّ
مشيرًا إلى أن

الــدول الخمس األكثر تصديرًا لألثاث حول 
الــعــالــم. وقـــال إن عــائــدات صــــادرات القطاع 
بلغت 2.6 مليار دوالر حتى مطلع يونيو/ 
الـــجـــاري، بــزيــادة بنسبة 28% عن  حــزيــران 
ــي. ورغــــم  ــاضــ الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام املــ

تــصــاعــد وتــيــرة الــــصــــادرات، مــا زال املــيــزان 
الــتــجــاري الــتــركــي يــعــانــي مــن الــعــجــز، وفــق 
الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عـــن مــكــتــب اإلحـــصـــاء 
الحكومي، إذ بلغ خالل العام املاضي نحو 
49.9 مليار دوالر، األمر الذي أرجعه محللون 
إلى فاتورة استيراد مشتقات النفط والغاز 

التي تزيد عن 40 مليار دوالر سنويا.
وفي هذا السياق، رأى مدير مركز الدراسات 
كامل  محمد  إسطنبول  فــي  االستراتيجية 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  ديميريل، 
ــاتــــورة اســتــيــراد   مـــن املـــتـــوقـــع تـــراجـــع فــ

ّ
أن

اكــتــشــاف 135  الــطــاقــة بأكثر مــن 90% بعد 
قبالة سواحل  الــغــاز  مــن  متر مكعب  مليار 
البحر األســـود، األســبــوع املــاضــي، لتضاف 
إجمالي  وليبلغ  السابقة،  االكتشافات  إلــى 
احــتــيــاطــي الــغــاز املــكــتــشــف بــاملــنــطــقــة نحو 
ــا يــعــنــي تــحــول  540 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، مـ
تركيا إلى بلد مصّدر بعد عامني، على األقل 
على صعيد الغاز، الذي تستورد منه 53.5 
فــاتــورة  وتقليل  سنويا،  مكعب  متر  مليار 
استيراد النفط بعد بلوغ اإلنتاج نحو 100 
تــحــررت تركيا من  ألــف برميل يوميا. وإذا 
أعباء استيراد الغاز، مع التنامي املطرد في 
الصادرات، فستصل خالل الخطة املرسومة 
عام 2023 إلى مصاف العشرة الكبار بالناتج 
ــغـــزو مــنــتــجــاتــهــا  ــتـ املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي وسـ
املزيد من دول العالم، وفق ديميريل. وكان 
تــقــريــر لــشــركــة »وود مــاكــنــزي« لــلــدراســات 
 اكــتــشــافــات 

ّ
ــأن ــ ــاد بــ ــ ــــارات، قــــد أفــ ــــشـ ــتـ ــ واالسـ

الــغــاز الطبيعي، تكفي  تــركــيــا األخــيــرة مــن 
لسّد حاجة البالد من الطاقة ملدة 12 عاما، 
إضافية  كميات  تركيا  تكتشف  أن  متوقعا 
خالل املرحلة املقبلة. وأضاف التقرير، وفقا 
لوكالة »األنــاضــول«، أول من أمــس اإلثنني، 
 اكتشافات الغاز الطبيعي األخيرة تعزز 

ّ
أن

من قوة تركيا خالل مفاوضات توريد الغاز 
 مــن روسيا 

ّ
كــل مــع  األنابيب  الطبيعي عبر 

وإيران وأذربيجان.

براميل النفط العائمة تقلق المضاربينصادرات تركيا تتجاوز حواجز اإلغالق

لكن محللي البنك األملاني يخالفون الوزيرة 
األمــيــركــيــة، الــتــي ســبــق لــهــا الــعــمــل كرئيسة 
للبنك الــفــيــدرالــي وتــعــد أهــم أعــضــاء الفريق 
االقــتــصــادي فــي إدارة الــرئــيــس الــحــالــي جو 
بــايــدن، إذ يـــرون أن حـــزم إنــعــاش االقــتــصــاد 
وإغـــاثـــة املـــواطـــنـــني الــضــخــمــة، مـــع إجـــــراءات 
البنك الــفــيــدرالــي الــخــاصــة بــشــراء مــا قيمته 
السوق  السندات من  الـــدوالرات من  مليارات 

تضع اقتصادات العالم على »قنبلة موقوتة«، 
وهــو مــا »قــد تكون نتائجة مــدمــرة، ال سيما 
للفئات األكثر ضعفا في املجتمع«.  بالنسبة 
للبنك  املتشائم  التقرير  يحظ  لم  املقابل،  في 
األملاني، بتأييد الكثيرين في »وول ستريت«، 
حيث أكد جان هاتزيوس، كبير االقتصاديني 
ــار األمــــيــــركــــي الـــعـــمـــالق  ــمــ ــثــ ــتــ ــي بـــنـــك االســ ــ فـ
غولدمان ســاكــس، فــي حديث لقناة »ســي أن 

الــثــانــويــة كــل شــهــر، كــمــا إجـــــراءات التحفيز 
األخرى، ستتسبب في ارتفاع معدل التضخم 
التعامل  الفيدرالي عن  البنك  بصورة يعجز 
معها، مشيرين إلى أن هذا إن لم يحدث العام 

القادم فسيحدث في العام الذي يليه. 
وأكـــد الــبــنــك األملـــانـــي أن تــوجــهــات السلطات 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ األمـــيـــركـــيـــة املـــهـــتـــمـــة بـــالـــبـــعـــد االجـ
واملــتــجــاهــلــة ملــســتــويــات الــتــضــخــم املــرتــفــعــة، 

بي سي« اإلخبارية إن »هناك أسبابا كثيرة 
منها  الفيدرالي،  للبنك  الحالي  املوقف  تؤيد 
ــراب بـــرامـــج إعـــانـــات  ــتــ عــلــى ســبــيــل املـــثـــال اقــ
البطالة السخية من االنتهاء، وهو ما سيدفع 
بالكثيرين للعودة إلى أعمالهم، ويخفف من 
الضغوط على الشركات، التي اضطرت لرفع 
األجور من أجل العثور على احتياجاتها من 
في  وانــتــشــاره  الــوبــاء  العمالة«. ومنذ ظهور 

األراضي األميركية خالل الربع األول من العام 
الكونغرس  أقــر  اللحظة،  املاضي وحتى هــذه 
األمـــــيـــــركـــــي بـــمـــجـــلـــســـيـــه أكـــــثـــــر مــــــن خــمــســة 
االقتصاد  تحفيز  من حزم  دوالر  تريليونات 
وإغاثة املواطنني، كما اضطر البنك الفيدرالي 
ملضاعفة ميزانيته بعد شراء كميات ضخمة 
مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات الــعــقــاريــة 
مــن الــســوق الــثــانــويــة، األمـــر الـــذي تسبب في 
ارتــفــاع مــا بــحــوزة الــشــركــات واملــواطــنــني من 
السياسات  هــذه  عن  ونتج  النقدية.  السيولة 
الواليات  ارتــفــاع أسعار كل شــيء تقريبا في 
املــتــحــدة، مــن أســهــم وعــمــالت مشفرة وذهــب، 
النبيذ  الــســيــارات املستعملة وزجــاجــات  إلــى 
تقريرًا  الجديد«  »العربي  واألحــذيــة. ونشرت 
ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران الـــجـــاري  ــي الـــثـــانـــي مــ فــ
نــفــاد مفاجئ للسلع...  أمـــام  )الــعــالــم  بــعــنــوان 
الــصــني وأمــيــركــا تــدفــعــان األســــواق للجنون( 
ــة  ــيــ ــوك دولــ ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــه تـــــحـــــذيـــــرات مــ ــيــ نـــقـــلـــت فــ
ومــؤســســات مــالــيــة وتــجــاريــة عــمــالقــة مــن أن 
األسواق الدولية باتت تتأثر سلبا بما يحدث 
في أكبر اقتصادين بالعالم من تخزين واسع 

للسلع األولية وارتفاع كلف اإلنتاج.
ــادة فـــي الــتــكــلــفــة تــنــعــكــس على  ــزيــ ــدأت الــ ــ وبــ
األفراد والشركات في الواليات املتحدة، وهو 
ما ظهر في بعض املؤشرات الدالة على ذلك. 
فقد قفز مؤشر أسعار املستهلكني األساسي 
الــغــذاء  الـــذي يستثني  الــواليــات املتحدة  فــي 
والــــوقــــود فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان عــلــى أســـاس 
شهري بأكبر وتيرة منذ عام 1982. وفي حني 
ارتفاعات األسعار  أن  الفيدرالي  البنك  يؤكد 
الــحــالــيــة ســتــكــون مــؤقــتــة، وأنـــهـــا ضـــروريـــة 
الستعادة االنتعاش االقتصادي، يرى فريق 
االقتصاديني في »دويتشه بنك« أن التضخم 
السياسات  من  توليفة  عن  والناتج  املتوقع، 
املــالــيــة والــنــقــديــة غــيــر املــســبــوقــة، قـــد يصل 
إلــــى مــســتــويــات كــتــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا فــتــرة 
املــاضــي، حــني سجل  الــقــرن  مــن  السبعينات 
متوسطه خالل عقد كامل 7%، وتجاوز %10 

في كثير من الفترات.
الفيدرالي وقتها تبنت  البنك  لكن سياسات 
مــعــدالت الــفــائــدة املرتفعة الــتــي وصــلــت إلى 
20% في بعض األحيان. ونجح بول فولكر، 
رئــيــس الــبــنــك وقــتــهــا وأحــــد أهـــم مــن شغلوا 
املــنــصــب، فـــي الـــنـــزول بــمــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
الجانبية  اآلثــــار  أن  إال  مــقــبــولــة،  مــســتــويــات 
ملعدالت الفائدة املرتفعة كانت الركود الكبير 
الـــذي ضــرب الــبــالد لــســنــوات، وهــو مــا يحذر 

البنك األملاني من حدوثه مرة أخرى.

ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  أّن  ــس،  أمـ
جديدة  إجـــراءات  ستتخذ  بايدن  جو 
الــتــوريــد،  سلسلة  قضايا  لمعالجة 
الواليات  في  التصنيع  تعزيز  بهدف 
المتحدة وتنويع الوصول إلى المواد 
وقال  الخارجية.  األسواق  في  األولية 
والنقل  التجارة  وزراء  إّن  مسؤولون 
عمل  فــرقــة  سيشكلون  والـــزراعـــة 
على  تركز  التوريد،  لسلسلة  جديدة 
اضطرابات  شهدت  التي  القطاعات 

في اإلمدادات وقضايا الطلب.

معالجة اضطراب اإلمدادات

أسواق

بدأت الصادرات التركية 
في االنتعاش مجددًا، 

بعد تجاوز حواجز 
اإلغالق، وسط توقعات 
بتحقيق 200 مليار دوالر 

في 2021

رؤية

شريف عثمان

جاءني صوته عبر الهاتف، يسألني إن كنت أعرف موقعًا على 
اإلنــتــرنــت يمكن مــن خــالــه شـــراء ســاعــة »رولــكــس« مستعملة 
الصديق  فاجأني طلب  املــصــريــون.  يقول  كما  حــنــّن«،  »بسعر 
ــم أعــــرف عــنــه ولعًا  ــــذي أعــرفــه مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود ولـ ال
 كانت 

ً
بالساعات القيمة أو اهتمامًا بأّي نوع من املظاهر، ساعة

أم سيارة، أو حتى أّي نوع من املابس الفاخرة.
ه يريد أن »يضع ما 

ّ
سألت صديقي عما وراء سؤاله، فقال لي إن

 من بقائه على حاله« في 
ً
لديه من مال سائل في أّي أصل بدال

حسابه بالبنك. أدهشتني إجابة الزميل الذي لم يكن يومًا مهتمًا 
بأّي نوع من االستثمار، خصوصًا في تلك النوعية من األصول، 
والتي ال يكاد أغلب املنتمن للطبقة املتوسطة في بادنا، ومنهم 

صديقي، يعرفون عنها شيئًا.
 آخـــر بـــأّن مــعــرض الــســيــارات الـــذي كـــان قد 

ٌ
وأخــبــرنــي صــديــق

يبيع سيارته  أن  أراد  عندما  دوالر  ألــف   14 مبلغ  عليه  عــرض 
هم مستعدون لشراء 

ّ
قبل شهرين تقريبًا اتصل به ليخبره بأن

ه 
ّ
سيارته املستعملة بمبلغ 21 ألف دوالر. صديقي أخبرني بأن

اشترى السيارة بمبلغ 18 ألف دوالر قبل عاٍم ونصف، واستمتع 
بها خال تلك الفترة، قبل أن يحقق فيها مكاسب ورقية، وإن 

كانت قابلة للتحقق على أرض الواقع، بنسبة تتجاوز %16.
ف  َعرَّ

ُ
تزامنت القصتان مع ما الحظته في سوق املقتنيات، التي ت

ها السوق التي تباع فيها بعض املنتجات بأسعار أعلى كثيرًا 
ّ
بأن

من سعر بيعها أول مرة بسبب ندرتها أو إقبال املشترين عليها، 
من تزايد عمليات البيع والشراء لتلك املنتجات بصورة مستمرة. 
ها 

ّ
العام املاضي، لكن ارتفاعات األسعار في تلك السوق  وبــدأت 

 من بحوزته ألف 
ّ

تسارعت خــال الفترة األخــيــرة، حن بــدأ كــل
دوالر، أو أكثر، في البحث عن مكان يضع فيه ما لديه من سيولة. 
املستعملة فقط،  والــســيــارات  الساعات  أســعــار  ذلــك  ولــم يشمل 
ذلك  بما في  األخـــرى،  املنتجات  الكثير من  ليشمل  امتد  ــمــا 

ّ
وإن

األحذية الرياضية وزجاجات النبيذ، وغيرها.
ارتفاع أسعار املنتجات في سوق املقتنيات لم يكن ظاهرة فريدة، 
إذ شهدت األسواق األميركية ارتفاع أسعار أغلب األصول خال 

 شيء«. 
ّ

الفترة املاضية، في ما أطلق عليه »رالي كل
واألسبوع املاضي، سجل سعر أونصة الذهب أعلى مستوى له 
في 2021، حن فضل كثير من املستثمرين املتحفظن االختباء 
في املعدن النفيس لحن انتهاء هذه الفترة، أو لحن إعان بنك 
االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( تغيير سياساته 
املفِضلة ملعدالت الفائدة املنخفضة. وفي حن يزداد بريق الذهب 
الفنية  التحليات  تشير  املنخفضة،  الفائدة  معدالت  عند  عــادة 
للمعدن الجاذب دائمًا للخائفن من ارتفاع معدل التضخم إلى 
ارتفاع املتوسط املتحرك لسعره لعشرة أيام فوق نظيره ملائتي 
اتــجــاه صعودي  عــامــة على  املتعاملون  يعتبره  مــا  وهــو  يـــوم، 
الــذي تخطف فيه أســعــار األســهــم الهزلية،  الــوقــت  للسعر. وفــي 
أو ما يطلق عليه MeMe stocks، األبصار بأحجام تداول 
مــهــولــة وارتـــفـــاعـــات ضــخــمــة فـــي األســـعـــار، اقــتــربــت مــؤشــرات 
األسهم الرئيسية خال األيام األخيرة من أعلى مستوياتها على 
 من بيانات وزارة العمل، التي أظهرت إضافة 

ً
اإلطاق، مستفيدة

أيار  مايو/  ألــف وظيفة جديدة خــال  األميركية 559  الشركات 
املؤيدة  الفيدرالي  االحتياط  بنك  نظر  وجهة  ودعمت  املنصرم، 
لتأجيل رفع معدالت الفائدة وتأخير إيقاف شراء السندات من 

السوق الثانوية. 
مستويات  األميركية  املــنــازل  أسعار  املــاضــي، سجلت  والشهر 
قياسية جديدة للشهر الرابع على التوالي، إذ هرع املستثمرون 
لشرائها كمخزن للقيمة، تحسبًا لتضخم ينتظره الجميع، وال 
اللحظة.  هــذه  فــي منعه حتى  يــرغــب  الــفــيــدرالــي  البنك  أّن  يــبــدو 
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع متوسط سعر املنزل األميركي، 
الشهر املاضي، ليسجل 380 ألف دوالر، مرتفعًا بنسبة %15.2 
الشهر  ليكون هــذا  املــاضــي،  الــعــام  بالشهر نفسه مــن   

ً
مــقــارنــة

السعر  متوسط  في  ارتفاعًا  يشهد  الــذي  التوالي  على  العاشر 
بنسبة تتجاوز %10.

ومن جهة أخرى، ال تخفى على أحد نسب االرتفاع الكبيرة التي 
األخــيــرة،  العشرين  الشهور  خــال  املشفرة  العمات  حققتها 
والـــتـــي تــضــعــهــا عــلــى رأس قــائــمــة الـــرابـــحـــن فـــي هــــذا الــســبــاق 
املحموم، رغــم مــا شهده بعضها مــن تــراجــع فــي السعر خال 

األسابيع األخيرة.  
الفيدرالي في كتابه  البنك   ذلك متوافقًا مع ما ذكــره 

ّ
ويأتي كل

الــــذي صـــدر فــي واشــنــطــن األســبــوع   ،Beige Book الــبــيــج
األميركية ستواجه مشكلة  الشركات  أّن  البنك  أكد  إذ  املاضي، 
السلع  أغلب  ارتفاع أسعار  بفعل  لديها،  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع 

واملنتجات الوسيطة وأجور العمال، خال الفترة املقبلة. 
ــا، لــم تنتظر جــانــيــت يــالــن، وزيــــرة الــخــزانــة األمــيــركــيــة  بـــدورهـ
والرئيسة السابقة للبنك الفيدرالي، عودتها لبادها بعد انتهاء 
ــــدول السبع  زيــارتــهــا لــلــنــدن لــحــضــور اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الـ
الكبرى، لتعلن انتظارها ارتفاع معدل التضخم ومعدالت الفائدة 
 أن ذلك سيكون في صالح االقتصاد 

ً
في الواليات املتحدة، مؤكدة

األميركي. 
 تلك االرتــفــاعــات في األســعــار مع مشكلة 

ّ
وتتضاءل أهمية كــل

ــور الــعــمــال، وذلـــك بــافــتــراض أّن تــلــك الــشــركــات  الــشــركــات وأجــ
إليه مــن عمالة. ومــع تخوف  إلــى مــا تحتاج  الــوصــول  تستطيع 
العمال األميركين من النزول للعمل خوفًا من التعرض لإلصابة 
بالفيروس، أو تباطؤ عودتهم ألعمالهم بعد إعادة الفتح بسبب 
اإلعــــانــــات الــســخــيــة، يــقــول »بــنــك أوف أمـــيـــركـــا« إّن الــشــركــات 
األميركية تدفع لعمالها أجورًا تزيد بنسبة 4% عما كانت تدفعه 
العمال يمكنهم فــي املتوسط  املــاضــي، وإّن هــؤالء  الــعــام  خــال 

الحصول على 13% إضافية إذا انتقلوا لشركاٍت أخرى.
 تــلــك الــتــحــلــيــات ويـــرى هـــذه الــنــســب من 

ّ
يستمع املـــرء إلـــى كـــل

أّن   
ّ

إال يملك  العمال، فا  أجــور  وانعكاساتها على  االرتــفــاعــات، 
 على أوضاع العمال في أغلب البلدان 

ً
يضرب كفًا بكف حسرة

تغيب  بينما  أكبر  التضخم بصورة  ترتفع معدالت  إذ  العربية، 
ــنــقــابــات الــفــاعــلــة الــتــي يمكنها املــطــالــبــة بــزيــادة  االتــــحــــادات وال
، وتقل املرونة التي تسمح لهم بالتنقل بن 

ً
األجور الهزيلة أصا

الوظائف املختلفة، فتزداد أوضاع أغلبهم سوءًا وتقل مستويات 
معيشتهم، األمر الذي ينعكس بالسلب على إنتاجيتهم، لنبقى 

في تلك الدائرة املغلقة، وال يعلم أحد إلى متى!

التضخم في أميركا 
وأجور العمال

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
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علي أنوزال

ثّمة مقولة تختزل النموذج البيروقراطي 
املركزية  على  القائمة  اليعقوبية  للدولة 
أّي مشكلة يبدأ   

ّ
 حــل

ّ
إن تــقــول  الــشــديــدة، 

انتظار  من تأسيس لجنة لدراستها في 
فرعية  لجان  تأسيس  بتوصية  تأتي  أن 
لحلها، وأخرى ملتابعة تنفيذ الحل. وفي 
األصلية  املشكلة  الناس  ينسى  النهاية، 
ويــتــيــهــون فـــي تــفــاصــيــل اخــتــصــاصــات 
املتضاربة،  وتقاريرها  املتداخلة  اللجان 
ــر إلــــى لــجــنــة جــديــدة  ــ إلــــى أن يــســنــد األمـ
 املــشــكــات الــقــائــمــة، وهــكــذا يصبح 

ّ
لــحــل

اللجان  إلى دوامــة  الدولة موكواًل  تدبير 
ــن الــــــدول  ــ ــتــــي ال تـــنـــتـــهـــي. واملـــــغـــــرب مـ الــ
البيروقراطية  هــذه  بــوبــاء  ابتليت  الــتــي 
ورثــتــهــا عــن فــتــرة االســتــعــمــار الفرنسي، 
من خال  آلتها  تركيزها وتضخيم  وتــم 
بــنــيــة »املـــخـــزن« الــتــقــلــيــديــة الــتــي تجسد 
املؤسساتي  البناء  داخــل  الــقــرار  مركزية 
املغربي. وهكذا أصبح للمغرب نموذجه 
الــيــعــقــوبــي الـــقـــائـــم عــلــي مــفــهــوم الـــدولـــة 
الوطنية املركزية التي فشلت في تحقيق 
 الـــشـــعـــارات الــتــحــديــثــيــة الــرامــيــة إلــى 

ّ
كـــل

من  قوية مستوحاة  مركزية  دولــة  إقامة 
 

ّ
النموذج اليعقوبي الذي تخلت عنه جل
الدول األوروبية باستثناء موطن نشأته 

فرنسا.
ــار  ــ ــــي إطـ ــي فـ ــأتــ ــاق هــــــذا الــــحــــديــــث يــ ــيــ ســ
الـــنـــقـــاش الـــــذي أثــــــاره تــقــريــر مـــا سميت 
»لــجــنــة الــنــمــوذج الــتــنــمــوي« وهـــي لجنة 

ممدوح الشيخ

املفاوضات  التوتر من  بعد مسار شديد 
العقيمة بني القاهرة وأديس أبابا بشأن 
ــارات ســعــوديــة  ســـد الــنــهــضــة، وبــعــد إشــــ
وإماراتية وتركية وأميركية إلى وساطات 
محتملة ومساٍع للحل، لم يصدر موقف 
واحد يساند، بوضوح، املوقف املصري، 
باريس  فــي واشنطن وال موسكو وال  ال 

وال الرياض وال أبوظبي!
الحقيقة  هــذه  تعكسها  الــتــي  واملحصلة 
 ،

ً
 مــبــاشــرة

ً
أبـــعـــد مـــن أن تـــكـــون ســيــاســيــة

فمن ناحيٍة تنطوي القضية نفسها على 
اقتصاديٍة تعود  تعقيداٍت تتصل برؤيٍة 
جذورها إلى الفكر النيوليبرالي بنزوعه 
ــر املــــشــــاعــــات«،  ــيـ ــعـ املــــتــــطــــّرف إلــــــى »تـــسـ
وضــمــنــهــا املـــيـــاه الـــعـــذبـــة. وقــــد ســيــطــرت 
على  النيوليبرالية  االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة 
القرن  ثمانينيات  منذ  العاملي  االقتصاد 
املـــاضـــي، ضــمــن عــــّدة أطــــر، فــي مقدمتها 
ــمــــاع واشـــنـــطـــن«، وأســهــم  مـــا ســمــي »إجــ
فــي واشنطن ومارغريت  ريــغــان  رونــالــد 
 عن دور تاريخي 

ً
تاتشر في لندن )فضا

االحتياطي  رئــاســة  فــي  غرينسبان  آلالن 
ــي فـــــرض هـــذا  ــركــــي( فــ ــيــ الـــفـــيـــدرالـــي األمــ

التوجه عامليًا عبر البنك الدولي. 
من ناحية أخرى، وهذا هو األهم، تحّكمت 
فـــي الــعــقــل الــســيــاســي الــرســمــي الــعــربــي 
فــكــرة أن املــصــالــح وحــدهــا هــي مــا يحكم 
السياسي، وهي  القرار  اختيارات صانع 
والتضليل.  السطحية  بــني  تجمع  فــكــرة 
وخال القرن املاضي، على سبيل املثال، 
لعبت القيم، ال املصالح، الدور األكبر في 
 واألشـــد 

ً
بــنــاء الــتــحــالــفــات األكــثــر أهــمــيــة

ــالـــف  ــتـــحـ ــًا، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا »الـ ــ ــــوخــ رســ
الذي  البروتستانتي«،  اإلنغلوسكسوني 
املشتركة«  و»القيم  العالم،  يقود  يــزال  ال 
في الحرب العاملية الثانية، فقد اجتمعت 
حلف  فــي  جغرافيًا  املتباعدة  الفاشيات 
عسكري مــن بــرلــني إلــى طــوكــيــو، وكانت 

حسام أبو حامد

فـــي عــــام 2017، صــــّوت فـــي االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة اإليــــرانــــيــــة حــــوالــــي 73% مــن 
 

َ
ل ــّجــــلــــني، َعـــــــوَّ مـــجـــمـــوع الـــنـــاخـــبـــني املــــســ

روحاني،  حسن  الرئيس  على  هم 
ُ
غالبيت

ــه مـــــن اإلصـــــاحـــــيـــــني، أصــــحــــاب  ــ ــِقـ ــ ــريـ ــ وفـ
لتحقيق   ،2015 لــعــام  ــنـــووي  الـ ــجـــاز  اإلنـ
ــــران  ــــراج فــــي عــــاقــــات إيـ ــفـ ــ مــــزيــــٍد مــــن االنـ
ــيـــني فــــي الــســاحــة  ــاسـ مــــع الـــاعـــبـــني األسـ
ــقــــاذ االقـــتـــصـــاد  ــالـــي، إنــ ــتـ ــالـ ــيــــة. وبـ الــــدولــ
ــر. جــاذبــيــة اإلصــاحــيــني 

ّ
اإليـــرانـــي املــتــعــث

ـــا تــآكــلــت  ــان مـ ــرعــ بـــقـــيـــادة روحـــــانـــــي، ســ
ــم  ــي الــــــوفــــــاء بــــوعــــودهــ ــ ــلـــهـــم فــ ــد فـــشـ ــعــ بــ
انسحاب  ــة 

ّ
بــل الــطــني  االقــتــصــاديــة، وزاد 

ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  إدارة 
الــــنــــووي،  ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ مــــن  عـــــام 2018،  فــــي 
القصوى«  »الــضــغــوط  سياسة  ــبــاعــه 

ّ
وات

بــإعــادة فــرض عقوبات أكثر تشددًا على 
لتظاهرات  العنيف  القمع  وبعد  طــهــران. 
اإليـــرانـــيـــني،  نــصــف  ــات  بــ  ،2019  -  2018
وفــقــًا الســتــطــاعــات رأٍي، مــســتــائــني من 
ــزز قــبــضــة  ــ ــ ــي، مـــــا عـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــات روحـ ــاســ ــيــ ســ
املحافظني على مفاصل السلطة. الفروق 
بـــني مــحــافــظــني وإصـــاحـــيـــني فـــي إيــــران 
يؤمنان  فالطرفان  أيديولوجية،  ليست 
وبضرورة  اإلسامية«  »الــثــورة  بمبادئ 
ــورة« خـــــــارج الــــحــــدود  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــك »الـ ــلـ ــمــــدد تـ تــ
الدستور، خصوصًا  اإليرانية، وبمبادئ 
 
ّ
أن  

ّ
إال الفقيه«.  »واليــة  بـــ منها  ق 

ّ
يتعل مــا 

اإلصــاحــيــني يــريــدون انــفــتــاحــًا أكــبــر في 
الدولية،  واملنظمات  الغرب  مع  العاقات 
ــي مـــفـــاوضـــات  ــة أكـــبـــر فــ ــرونــ ــــدون مــ ــبـ ــ ويـ
ـــلـــون 

ّ
ــلــــف الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي، ويـــفـــض املــ

تخفيف لهجة العداء ألميركا وإسرائيل، 
العربية  اململكة  مع  التقارب  ويشّجعون 
ـــك لــتــحــقــيــق مــصــالــح   ذلـ

ّ
ـــل الـــســـعـــوديـــة. كـ

ــــي.  ــرانـ ــ ــاذ االقــــتــــصــــاد اإليـ ــ ــقـ ــ الــــنــــظــــام، وإنـ
الـــيـــوم، ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد االنــتــخــابــات 
الرئاسية، املزمع عقدها في 18 من شهر 
 هامشًا من 

ّ
يونيو/ حزيران الجاري، فإن

اإليــرانــي هذه  للناخب  االختيار، منحته 
االختافات الطفيفة، يبدو معدومًا.

في 25 مايو/ أيار املاضي، أقصى مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور جــمــيــع اإلصــاحــيــني 
للرئاسة.  ــح 

ّ
الــتــرش عــن  تقريبًا  الــبــارزيــن 

ــيــــري، نـــائـــب  ــنــــهــــم، إســـــحـــــاق جــــهــــانــــجــ مــ
ــانـــي،  ــلـــي الريـــجـ ــي، وعـ ــ ــانـ ــ الـــرئـــيـــس روحـ
ــيــــس الــــبــــرملــــان الــــســــابــــق، بــــــأن فـــرض  رئــ
 
ً
ــدة ــ ــديــ ــ ــيــــر جــ ــايــ ــعــ ــلـــــس املــــــــذكــــــــور مــ ــ ــــجـ املـ

ولقيت  املــرشــحــني،  أهلية  حـــدود  ضّيقت 
رأوا  وإصاحيني،  محافظني  اعتراضات 
في فرضها تجاوزًا لصاحيات املجلس 
)مــــــن هــــــــؤالء حـــســـن روحــــــانــــــي، قـــبـــل أن 
يتراجع ويقدم اعتذاره للمرشد(. يتألف 
12 عضوًا،  من  الدستور  مجلس صيانة 
ــحــهــم رئـــيـــس الــســلــطــة 

ّ
ســتــة مــنــهــم يــرش

الـــقـــضـــائـــيـــة، ويــــصــــّوت عــلــيــهــم الـــبـــرملـــان 
ــاقــــي األعـــضـــاء  )مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى(، وبــ
ــلـــى. فعليًا،  الــســتــة يــعــّيــنــهــم املـــرشـــد األعـ
البرملان،  سلطة املجلس أعلى من سلطة 
والسلطة  السياسية  الــقــوة  يمتلك  لــذلــك 
النهائية الازمة لفرض أّي معايير حتى 
لو كانت فضفاضة وغير موضوعية، يتم 
املتدينني  غير  استبعاد   

ً
مثا بموجبها 

الــكــفــايــة، أو أولــئــك غير املــوالــني  بما فيه 
بشكل كاٍف للثورة اإلسامية.

عطاف الروضان

إال  ينامون على قصة  األردنــيــون  يكاد  ال 
يصحون على غيرها، وتتفاوت املسميات 
حـــســـب مـــســـتـــوى األطــــــــراف والـــشـــخـــوص. 
ــر، وأحـــيـــانـــًا مــشــاجــرة،  فــهــي أحـــيـــانـــًا تـــوتـ
ــاالٍت مــتــطــّرفــة  ــ ــي حــ ــرى اشـــتـــبـــاك، وفــ ــ وأخــ
ــا، وفــي حـــاالت أكــثــر تطّرفًا  فتنة تــّم وأدهــ
ــط لـــه، ولـــم يــســتــوِف الــشــروط 

ِّ
ــط

ُ
انــقــاب خ

عرفناه  ملا  والتاريخية  الدولية  واملعايير 
الدموية  العسكرية  االنقابات  تاريخ  من 
ــبـــدلـــوا  ــتـ ــرًا اسـ ــ ــيـ ــ ــل إنــــهــــم أخـ ــ ــة. بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ املـ
ــاء »تـــصـــبـــحـــون عـــلـــى خـــيـــر«  ــ ــــسـ تـــحـــيـــة املـ
ــوا مــن  ــانــ بــتــصــبــحــون عـــلـــى قـــصـــة، إذا كــ
فــريــق املــتــشــائــمــني، وتــصــبــحــون عــلــى أمــل 
املرتاحني  املتفائلني،  القلة  مــن  كــانــوا  إذا 
واقتصاديًا، ومؤمنني وظيفيًا،  اجتماعيًا 
وتصبحون على تغيير إذا كانوا أيضًا من 

القلة املطالبة به.
واملثير أن اإلصاح مطلب عام، وعام جدًا 
فــي األردن، بـــدءًا مــن أصــغــر مــوظــف حتى 
األعيان  إن رئيس مجلس  بل  الهرم.  رأس 
بـــذاتـــه تـــصـــّدى لـــهـــذه املــهــمــة الــحــكــومــيــة، 
وانصاع ملا جاء في أوراق امللك النقاشية، 
وبــادر إلــى حـــوارات تقود إلــى هــذا الشأن! 
صــحــيــٌح أن شــبــابــًا وشــــابــــات مــســتــقــلــني، 
ناشطني وناشطات في العمل العام، عرف 
املطالبة  في  العالي  حديثهم  سقف  عنهم 
ــاّدة رفــضــوا تلك الــدعــوات،  بــإصــاحــاٍت جـ
ــذا لــــم يــمــنــع وفـــــــودًا شــعــبــيــة لــّبــت  ــ لـــكـــن هـ
ــوات، وأّمــــت بــيــت الــشــعــب، وتــبــادلــوا  ــدعـ الـ
التي راعــت قواعد  صور تلك االجتماعات 
الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي احـــتـــرامـــًا لــلــوضــع 
»الوبائي«، وظهر فيها الحاجز الزجاجي 
ــن  ــويـ ــدعـ ــــوة واملـ ــــدعـ جــلــيــًا بــــني صـــاحـــب الـ

املستمعني بوقار.
هـــذا كــلــه وفـــي الخلفية حـــوار يـــدور بلغة 
أخرى لم يشهدها األردن منذ مائة عام، هو 
الحديثة، بمملكتها  األردنــيــة  الــدولــة  عمر 
الـــرابـــعـــة الــتــي تـــواجـــه تـــحـــّديـــاٍت لـــم تــتــرك 
ألردنـــي، مواطنًا كــان أو صاحب قــرار في 
أي دائرة كانت، أن يلتقط أنفاسه. سيل من 
األحداث املتتالية ال تترك سرعة وتيرتها 
احتمال  أو  تجاهها،  النية  لحسن  مــجــااًل 
املــصــادفــة فــي حــدوثــهــا، ال نملك جميعنا 
أصابعنا،  رؤوس  على  السير  إال  حيالها 
بلغة  قليل. حــوار  ملــا سيحدث بعد  تأهبًا 

وأسند  سنتني،  قبل  املــغــرب  ملك  عينها 
الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  أحــــــد  إلــــــى  ــتـــهـــا  رئـــاسـ
»نموذج  عن  بالبحث  وكلفها  السابقني، 
ــد، يــنــاســب بــنــيــة املــغــرب  ــديـ تـــنـــمـــوي« جـ
 الـــنـــمـــاذج 

ّ
ــة، بـــعـــدمـــا فــشــلــت كـــــل ــيـ ــالـ الـــحـ

التنموية التي تم تجريبها خال العقود 
الستة املاضية، وهي عمر الدولة املغربية 
املستقلة. وبعد سنتني من العمل، يمكن 
ــٍت ضــائــع،  ــ ــيـــوم بــمــثــابــة وقـ اعــتــبــارهــا الـ
أغلب  تقرير  صياغة  إلــى  اللجنة  انتهت 
مــتــنــه تــشــخــيــص لــلــوضــع فـــي املـــغـــرب لم 
املغاربة،  ألغلب  بالنسبة  الجديد  يحمل 
ألن مــــا جـــــاء فـــيـــه مــــن تــشــخــيــص ســبــق 
أن رصـــدتـــه تــقــاريــر ســابــقــة صــــدرت عن 
مــؤســســات رســمــيــة ودولـــيـــة ومــنــظــمــات 
مدنية داخل املغرب وخاجه، أما البدائل 
التي أتى بها التقرير نفسه فقد صاغها 
في وعود ال تختلف كثيرًا عن التي تعد 
بــهــا األحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي حــمــاتــهــا 
االنــتــخــابــيــة، وســرعــان مــا تتخلى عنها 
بدعوى  الحكومة،  إلــى  بمجرد وصولها 
هــو  لــــيــــس  الــــحــــكــــومــــي  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ  

ّ
أن

 األول، حتى 
ّ
البرنامج االنتخابي، بما أن

لتعليمات  أن يخضع  نافذًا، يجب  يكون 
امللك وتوجيهاته التي يراد لها دائمًا أن 
تكون فوق اختيارات األحزاب ومفروضة 
السياسة ومنغمسة  عن  وبعيدة  عليها، 

فيها!
 

ّ
وبداًل من أن تساهم هذه اللجنة في حل

مشكلة تعثر مشاريع التنمية في املغرب، 
ا من املشكل عندما اقترحت  أصبحت جزء

مــن مــجــال األســـرة واالقــتــصــاد ومحاربة 
الرشوة وإصاح التعليم وانتهاء بلجنة 
ــوذج تـــنـــمـــوي يــغــطــي جــمــيــع  ــمــ إعــــــــداد نــ
مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة ويــمــتــد فـــي الـــزمـــن حتى 

منتصف ثاثينيات القرن الحالي!
ــلـــي املــــغــــرب بــــوبــــاء الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــتـ ابـ
نـــــادي  إرث  عـــــن  املـــــــوروثـــــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــوبـــاء تــعــانــي منه  الــيــعــقــوبــيــني، وهــــذا الـ
املــغــرب،  إلــى  الــتــي جلبته  فرنسا نفسها 
إّبــــــــان فـــتـــرة اســـتـــعـــمـــارهـــا لــــــدول شــمــال 
الــدولــة  أفريقيا، وقــد رأيــنــا كيف وجـــدت 

ــاء مــواجــهــتــهــا  ــنــ الـــفـــرنـــســـيـــة نـــفـــســـهـــا، أثــ
وبــاء كــورونــا، أمــام هــذا الشّر املستوطن 
داخــل بنيتها العميقة التي بدت عاجزة 
وغــيــر فــعــالــة. وحــتــى فــي فــرنــســا، حــادت 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة عــــن املـــفـــهـــوم اإليـــجـــابـــي 
إلى  لتتحول  فيبر،  ماكس  لــه  ر 

ّ
نظ الــذي 

بيروقراطية سلبية مقيتة، هي تلك التي 
اللجان  كــثــرة  املـــغـــرب، ومـــا  فــي  نعيشها 
 صـــارخ 

ّ
واملـــجـــالـــس املــعــيــنــة ســــوى تـــجـــل

البيروقراطية  من  السيئ  النموذج  لهذا 
ــــذي يتميز  الــســلــبــيــة الــاغــيــة لــلــتــعــدد الـ
ــه املــجــتــمــع املـــغـــربـــي ولــلــخــصــوصــيــات  بـ
ملناطقه  والتاريخية  ثقافية  السوسيو- 

املتنوعة. 
نــحــن نــعــيــش الـــيـــوم فـــي مــجــتــمــع »عـــدم 
ــــاص غــيــر  ــخــ ــ ــه أشــ ــيــ ــّكــــم فــ ــــة« يــــتــــحــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
مــنــتــخــبــني، ولـــعـــل هــــذه هـــي إحـــــدى أهــم 
خاصات التقرير الذي جاءت به اللجنة 
 هذه الحقيقة 

ّ
املذكورة. وعلى الرغم من أن

 أّي 
ّ
تكاد تكون معروفة من الجميع، فــإن

 للمشكات التي يعاني 
ّ

تصور إليجاد حل
منها مغرب اليوم لن يجد له تطبيقًا على 
أرض الــواقــع، ما دامــت هــوة فقدان الثقة 
الدولة وأغلبية املجتمع  شاسعة ما بني 
يأتي  بما  تكترث  تعد  لم  التي  الصامتة 
من فــوق، فمن بني 25 مليون مغربي في 
 املــشــاركــة الــســيــاســيــة، مــا يــقــرب من 

ّ
ســـن

 االســتــحــقــاقــات 
ّ

20 مــلــيــونــًا قــاطــعــوا كــــل
الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدهــا املـــغـــرب طـــوال 

العقدين املاضيني!
مــــــن أجــــــــل مـــــغـــــرب مـــــــزدهـــــــر، ال بــــــــّد مــن 

ــدولــــة الــيــعــقــوبــيــة  الــتــخــلــص مــــن إرث الــ
الـــذي ورثـــه املــغــرب عــن عهد االستعمار، 
وتــم تضخيمه مــن خــال بنية »املــخــزن« 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي حـــّولـــت مــواطــنــيــنــا إلــى 
ــنــــدت  ــفــــرجــــني، وأســ ــتــ ــن ومــ ــ ــائـ ــ مــــجــــرد زبـ
إلى مسؤولني معينني،  السياسي  القرار 
وهذا النموذج محكوم عليه بالفشل وال 
للدولة  حقيقي  بإصاح  يأتي  أن  يمكنه 
 

ّ
ـــــه هـــو نــفــســه أســـــاس كــل

ّ
واملـــجـــتـــمـــع، ألن

املشاكل. اإلصاح الحقيقي يبدأ بإصاح 
ــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة لـــلـــدولـــة املــرتــبــطــة  ــ اآللــ
ــام الـــســـيـــاســـي »املـــخـــزنـــي«  بــبــنــيــة الـــنـــظـ
الــقــائــم عــلــى الــريــع واالمـــتـــيـــازات، والـــذي 
تــشــكــلــت مــــن داخــــلــــه وحــــولــــه شــبــكــة مــن 
لة ألّي مشروع  املصالح الضاغطة واملكبِّ
ديموقراطي وتحديثي للدولة واملجتمع، 
ــا يـــمـــكـــن أن يــســتــتــبــع ذلــــــك مــن  ــ ــرًا ملـ ــظــ نــ
دون  ومــن  املنظومة.  لهذه  شامل  انهيار 
وفتح  أواًل،  املواطن  مصلحة  استحضار 
املجال للمبادرات الحرة وتوسيع هامش 
املدني  ــراد واملجتمع  األفــ أمـــام  الــحــريــات 
واملـــســـؤولـــني املــنــتــخــبــني، وخــلــق انــفــراج 
 معتقلي 

ّ
سياسي يبدأ بإطاق سراح كل

الــــرأي والــكــلــمــة الـــحـــرة، وتــقــلــيــص نسبة 
العجز الحاصل في منسوب الثقة ما بني 
الــدولــة واملــجــتــمــع، ال يمكن الــحــديــث عن 
للسياسة  يعيد  مــزدهــر  تنموي  نــمــوذج 
الــخــيــر،  لــفــعــل  أداة  الـــنـــبـــيـــل؛  مــفــهــومــهــا 
وليست مجرد وسيلة لتحقيق املصالح  

الذاتية.
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــرؤيــة املشتركة للعالم أهــم روابـــط هذا 
الـــتـــحـــالـــف. وفــــي حـــالـــة الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
فـــإن الــقــنــاعــة غــيــر املـــبـــّررة بـــأن املــصــالــح، 
ــا يــصــنــع  ــ ــي مــ ــ ــا، هــ ــدهـــــ ــ واملـــــصـــــالـــــح وحـــ
ــا حـــرص  ــ زهـ

ّ
ــز ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، عـ

أنظمة سياسية محورية في املنطقة على 
إبقاء بادهم »منطقة فراغ استراتيجي« 
تتنقل وفقًا لحساباٍت قصيرة النظر بني 

التوجه ونقيضه. 
ولتتأمل هذه العبارة املهمة، حيث وقف 
الــســفــيــر املـــصـــري فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
في 1952 ليقول ما نصه: »أكيد أن مصر 
إنــمــا هــي حليف  أيــديــولــوجــيــتــهــا  بحكم 
الحّرة. وبالطبع،  الغربية  طبيعي للدول 
إننا من الناحية الفعلية نقع في أفريقيا 
ــيــــاة ملــصــر  ــان الــــحــ ــ ــريـ ــ كـــمـــا أن الـــنـــيـــل شـ
يستمد مياهه من قلب القاّرة في إثيوبيا 
والـــــســـــودان، إال أن ثــقــافــتــنــا إنـــمـــا تــقــوم 
الرومانية  اإلغريقية/  الحضارتني  على 
واليهودية/ املسيحية/ اإلسامية اللتني 
 فـــي قضية 

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
مــنــحــتــانــا مــصــلــحــة

أمة  فباعتبارنا  والديمقراطية،  الحرية 
ــة بــالــلــه واملــلــكــيــة  تـــؤمـــن بـــصـــورة راســـخـ
الـــــخـــــاصـــــة، فــــإنــــنــــا نــــــعــــــارض الـــعـــقـــائـــد 
واملادية  اإللحاد  على  القائمة  الشيوعية 
الجماعية«. وإذا بها، بعد أقل من عشرة 
أعوام، تتحّول إلى ما ُسمي »االشتراكية 
العربية« والتنظيم السياسي الواحد و.. 
في تضاٍد تام مع ما قاله السفير املصري 

في واشنطن.
»أيديولوجيًا«  للتحول  االستعداد  وهذا 
من الخطاب إلى ضده، رافقه، في التجربة 
املــصــريــة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تـــحـــّول في 
الفعل السياسي من التقارب مع واشنطن 
لسنوات إلى االرتماء في أحضان موسكو 
مـــا يـــقـــرب مـــن عـــقـــديـــن. وفــــي 1974 كــان 
الــرئــيــس املــصــري الــراحــل أنـــور الــســادات 
ــتــــي عــرفــت  ــيـــرة الــ ــه الـــشـــهـ ــ ــراراتــ ــ يــــوقــــع قــ
إعاميًا بـــ »االنــفــتــاح االقــتــصــادي«. وفي 
والعاصمتني  الفكرتني  بــني  التقافز  هــذا 

نــتــيــجــة لــتــلــك املـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة، بـــات 
ــيـــم رئـــيـــســـي، املــــدعــــوم مـــن املــرشــد  إبـــراهـ
األعلى للثورة اإلسامية، علي خامنئي، 
ح األكثر حظًا للفوز في االنتخابات 

ّ
املرش

الـــرئـــاســـيـــة املـــقـــبـــلـــة، مــتــنــافــســًا مــــع ســتــة 
مرشحني آخرين، خمسة منهم محافظون 
مثله. رئيسي كان قد خسر أمام روحاني 
ـــه حصل 

ّ
 أن

ّ
فــي انــتــخــابــات عــام 2017، إال

عــلــى 38% مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــني، رغــم 
اإليرانية  الجمعية  الــذاكــرة  فــي  ارتــبــاطــه 
باإلعدامات الجماعية عام 1988، بوصفه 
ــتـــي تــزامــنــت  ــد املـــســـؤولـــني عــنــهــا، والـ أحــ
مــع إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار الـــذي أنهى 
ازدادت  ــة.  ــيــ ــرانــ اإليــ  - الـــعـــراقـــيـــة  الــــحــــرب 
خامنئي  عــّيــنــه  بــعــدمــا  رئــيــســي  شعبية 
ــفـــه  ـ

ّ
ــل رئــــيــــســــًا لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، وكـ

رئيسي   
ّ
أن واملــعــروف  الفساد.  بمحاربة 

كـــــان أحـــــد طـــــاب خـــامـــنـــئـــي، فــــي إحــــدى 
مــدارس مدينة مشهد التي ينحدر منها 
السوداء،  العمامة  كاهما، ورغــم وضعه 
ه ليس من طبقة »آيــات الــلــه«، بل من 

ّ
فإن

طبقة أدنى في الهرمية الدينية لإلسام 
ه 

ّ
الشيعي هي طبقة »حجة اإلســام« لكن

ـــح ألن يــخــلــف خــامــنــئــي )82 عــامــًا 
ّ

مـــرش
ــال فــــوزه  ــ ــــي حـ ويـــعـــانـــي مــــن املـــــــرض( وفـ
إلى  للوصول  فرصه  ســتــزداد  بالرئاسة 
هذا منصب املرشد األعلى )كان خامنئي 
رئيسًا إليــران قبل توليه منصب املرشد 
 
ّ
األعلى عام 1989 مع وفاة الخميني(، لكن

ــداد رئــيــســي ملنصب  ســعــي خــامــنــئــي إلعــ
»املــرشــد األعــلــى« خلفًا لــه، لــم يكن ليمّر 

من دون ثمن. 
على أعتاب االنتخابات الرئاسية املقبلة 
ــتـــمـــرار  ــــِهــــُر اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي اسـ

ْ
ــــظ

ُ
ت

التصويت.  على  اإلقبال  نسبة  انخفاض 
ــتــــطــــاعــــات أجــــــراه  ــك االســ ــلـ ــــن تـ واحـــــــد مـ
مــركــز اســتــطــاع رأي الــطــاب اإليــرانــيــني 
نــتــائــج  بــّيــنــت  الـــرســـمـــي،  شــبــه   ،)ISPA(
ــايــــو – 1  مــ ــه )30  ــنـ مـ ــة  ــنـ ــامـ ــثـ الـ ــلــــة  املــــرحــ
 نسبة اإلقبال على التصويت 

ّ
يونيو( أن

فــي  انـــخـــفـــضـــت  بـــعـــدمـــا   ،%34.1 بـــلـــغـــت 
املــرحــلــة الــســابــقــة مــن االســتــطــاع نفسه 
إلـــى 37.7%، وفـــي حـــال تــأكــد صـــدق تلك 
 نسبة مشاركة 

ّ
عات ستكون تلك أقل

ّ
التوق

انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة جــــرت منذ  فـــي أّي 
 .1979 عــام  اإلســامــيــة  الجمهورية  قــيــام 
الصادرة  االنتخابات،  ملقاطعة  الــدعــوات 
عـــن مــؤســســات وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، 
مستمرة، أما وسم »ال للتصويت«، الذي 
َسُر اإليرانيني الذين راح ذووهم 

ُ
أطلقته أ

االستخبارات  وأجــهــزة  القضاء  ضحايا 
اإليـــرانـــيـــة طــــوال عــقــود مــضــت، فــتــصــّدر 
ى قلق 

َ
ف

ْ
مواقع التواصل الفارسية. ال َيخ

الــنــظــام حــيــال فــتــور املــشــاركــة الشعبية، 
ــة إلـــى  ــيــ ــرانــ ــرت الـــســـلـــطـــات اإليــ ــطــ إذ اضــ
مناظرات، تصادف  تغيير مواعيد ثاث 
وقتها، املقرر مسبقًا، مع خوض املنتخب 
اإليــــرانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــبـــاريـــاتـــه ضمن 
تــصــفــيــات آســيــا املــؤهــلــة ملــونــديــال قطر 
2022. يثق اإليرانيون بأعضاء منتخبهم 
بسياسييهم،  ثقتهم  مــن  أكــثــر  الــوطــنــي 
ل كثيرون منهم رؤية العبي 

ّ
وربما يفض

املــنــتــخــب يــخــوضــون مــنــافــســة لــلــوصــول 
استعراض  مشاهدة  على  املونديال  إلــى 
يتعلق بمنافسة سياسية غير متوازنة، 
باتت نتائجها محسومة سلفًا. تقليديًا، 
ــان اإلقــــبــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت مــقــيــاســًا  ــ كـ

الــعــنــف تــجــاه أبــنــائــه وبــنــاتــه املتظاهرين 
أمــام سفارة دولــة االحتال، ألنهم طالبوا 
ــأن تــســتــخــدم أدواتــــهــــا  ــ حـــكـــومـــة بـــلـــدهـــم بـ
العنف  لغة   ،

ً
مثا السفير  كطرد  للضغط، 

التي استخدمت بشكل غير مسبوق ضد 
ــة، الــعــشــائــر الــتــي  ــ ــيـ ــ أهــــم املـــكـــونـــات األردنـ
الله بن الحسني في  استقبلت األمير عبد 
العاصمة األردنية األولــى، جنوبّي  معان، 

األردن.
ــدم »بــيــت  ــ ــ ُهـ وفـــــي الــــعــــرف والــــــعــــــادة، إذا 
الــرمــز العشائري األصــيــل، فإنك  ــعــر«، 

َّ
الــش

تطلب من سكانه الرحيل، بل باألحرى إنك 
تــطــردهــم، وهـــذا لــيــس شــأنــًا أردنـــيـــًا فقط، 
 عــربــيٌّ فــي الــجــزيــرة العربية 

ٌ
فهو مـــوروث

ــبـــاديـــة الــعــربــيــة بــالــعــمــوم. لــلــمــفــارقــة،  والـ
صـــوت 108 نـــواب أردنــيــني مــن أصـــل 119 
نائبًا حضروا جلسة خاصة عقدت عصر 
ــد، 6 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، ملــدة  ــ األحـ
خــمــس دقـــائـــق فـــقـــط، عــلــى فــصــل الــنــائــب 
أســامــة الــعــجــارمــة، مــا قــد يــكــون استجابة 
لــلــرافــضــني لــســلــوكــه ونــهــجــه الـــــذي يثير 
التعامل  طــريــقــة  أن  إال  قــالــوا،  كــمــا  الفتنة 
ــة مـــــع الــــعــــشــــائــــر وهــــــــدم بــيــوتــهــا  ــيــ ــنــ األمــ
أبنائها خطوة مستهجنة  مع  واالشتباك 
ــرارًا، وأشـــاد  ــ أردنـــيـــًا. زار املــلــك الــعــشــائــر مـ
الهاشميون منذ تأسيس  اعتاد  بها، كما 
عــام ال يوحي  املشهد بشكل  لكن  الــدولــة، 
بــــأن هــنــاك احــــتــــواًء فــعــلــيــًا ملـــا يـــحـــدث، بل 
تــوّســع الــشــرخ إلــى أبعد مــن مــكــّون أردنــي 
فــلــســطــيــنــي، عـــشـــائـــر وأخــــــــرى، بــــل وصـــل 
إلــى مــواطــن أردنـــي مسيحي وآخــر مسلم. 
يــنــعــكــس ذلــــك فـــي ســلــوك حــكــومــي يــشــي، 
ــد يــعــلــم بــالــفــعــل  ــأن ال أحــ بــكــل وضــــــوح، بــ
مصدر تلك الرؤية، إن كانت هناك واحدة، 
األردنــيــة  التنفيذية  السلطة  عليها  تسير 
الــراهــن، خصوصًا أن رئيسها  فــي الــوقــت 
كــل حــادثــٍة حرجٍة  املشهد عند  يغيب عــن 

كما يتداول األردنيون.
م على كل من يساهم في صنع تلك 

ّ
يتحت

نــراه  مــا  أن  يقينًا  يعلم  أن  فيها  الـــقـــرارات 
مـــن خـــرق لــلــســقــوف فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــلـــى بــكــثــيــر  ــة هــــو أعـ ــ ــيـ ــ اإلجـــتـــمـــاعـــي األردنـ
خلف األبواب املغلقة التي تفضل األغلبية 
الصامتة االحتفاظ به لنفسها، خوفًا من 
الــعــواقــب، أو يأسًا  الفوضى أو خــوفــًا مــن 

وإحباطًا من التغيير.
)إعالمية أردنية(

تــأســيــس آلـــيـــة، عـــبـــارة عـــن لــجــنــة، لتتبع 
تنفيذ مقترحاتها التي سيلزم بتنفيذها 
االئتاف الحكومي بعد استحقاقات هذا 
الــصــيــف، وهـــو مــا يــطــرح الـــســـؤال بشأن 
الــــجــــدوى مــــن املـــشـــاركـــة فــــي انــتــخــابــات 
تنموي  تــصــور  لتنفيذ  بــأحــزاب  ستأتي 
وضــعــتــه لــجــنــة غــيــر مــنــتــخــبــة، وهـــي من 
إلى  لتتحّول  تنفيذه،  متابعة  ستتولى 
ســلــطــة رقـــابـــة مــعــنــويــة فـــوق املــؤســســات 
والــبــرملــان  الــحــكــومــة  فيها  بــمــا  املنتخبة 

واملجالس املحلية؟!  
نحن أمــام نوع جديد من البيروقراطية، 
النوع  وهــذا  مسيسة،  بيروقراطية  ــهــا 

ّ
إن

مـــن »الــتــســيــيــس الــبــيــروقــراطــي« مـــا زال 
يـــثـــيـــر جــــــــدااًل فــــي أدبـــــيـــــات الـــســـيـــاســـات 
ــــن يــــــرى فـــيـــه أداة  ــــني مـ االقــــتــــصــــاديــــة، بـ
ومـــن  ــادة،  ــيــ ــقــ والــ اإلدارة  لــحــســن  فـــعـــالـــة 
ه 

ّ
الديمقراطية، ألن لقيم  يعتبره مناقضًا 

فمفهوم  الــديــمــقــراطــيــة.  الــشــرعــيــة  يفتقد 
»الــتــســيــيــس الـــبـــيـــروقـــراطـــي« يــرمــي إلــى 
السلبي  الــبــيــروقــراطــي  الحياد  اســتــبــدال 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ ــال االعـــــتـــــبـــــارات الـــسـ ــ ــإدخــ ــ بــ
املباشر  والسلوك  البشرية  املـــوارد  إدارة 
لــلــمــوظــفــني الـــعـــمـــومـــيـــني، وفـــــي الـــحـــالـــة 
املغربية، يصعب الحديث عن بلوغ هذه 
الــبــيــروقــراطــي«.  »التسييس  مــن  الــدرجــة 
ــام مـــا يــمــكــن أن  وبــالــتــالــي، نــحــن هــنــا أمــ
نسميها »بيروقراطية اللجان واملجالس 
نــمــاذج كثيرة  املسيسة« وهــذه نجد لها 
ــاالت مـــتـــعـــددة،  ــ ــجـ ــ ــــرب، وفــــــي مـ ــغــ ــ ــي املــ ــ فـ
انطاقًا  الــحــيــاة،  مــجــاالت  جميع  تغطي 

لـــلـــقـــيـــم دور فــي  ــم يـــكـــن  ــ لـ ــابــــني،  ــطــ والــــخــ
ــه، وهــــذا  ــنـ الـــتـــوجـــه وال فــــي الـــنـــكـــوص عـ
أصـــل الـــــداء. والــتــحــالــفــات لــيــســت مــجــّرد 
بل  الــنــظــر،  قصيرة  سياسية  مقايضات 
للقيم  املــجــّردة  والطبيعة  قــيــم،  منظومة 
هي ما جعل التحالفات الكبرى في عالم 
اليوم تبقى على قيد الحياة في مواجهة 
املــــتــــغــــيــــرات. ومــــصــــر خـــــال نـــصـــف قـــرن 
مضى لم تقّرر أن تكون طرفًا في »شراكة 
قيم« ال مع »التحالف اإلنغلوسكسوني« 
قــــررت  وال مــــع االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، وال 
أيًا  مــا،  إقليمي  قــاعــدة تحالف  تــكــون  أن 
كانت طبيعته.  واليوم، ال يمكن أن يفسر 
أو  موسكو  أو  واشنطن  إحجام  منصف 
باريس أو برلني أو بكني أو أبوظبي، بأن 
وبعض  إلثيوبيا.  النسبي  الـــوزن  سببه 
هـــذه الــعــواصــم تــربــطــهــا بمصر عــاقــات 
»تحالف«،  عاقة  أنها  بعضهم  يتصور 
لـــكـــن الـــحـــلـــفـــاء يــصــطــفــون بــــوضــــوح فــي 
صف واحــد أمــام أسئلة املصير، وســؤال 
ســد الــنــهــضــة ســـؤال مــصــيــر، لــكــن تــبــادل 
املــصــالــح شـــيء، والتحالفات شــيء آخــر، 

ونتيجة االختبار تقرع جرس إنذار.
)كاتب مصري(

ــنـــظـــام اإليـــــرانـــــي، وبــالــتــالــي  لــشــرعــيــة الـ
االهتمام  وكـــان  نفسه،  خامنئي  شرعية 
منصّبًا على املشاركة السياسية أكثر من 
نتائج االنتخابات. هذه املرة، لم يستطع 
ــــي أن يـــضـــمـــن األمــــريــــن  ــرانــ ــ الـــنـــظـــام اإليــ
ــاوالت خــامــنــئــي  ــ ــحـ ــ مــــعــــًا، ولـــــم تـــنـــجـــح مـ
ــيــــني بـــاإلقـــبـــال  ــرانــ ــاع اإليــ ــنــ ــتــــكــــررة إلقــ املــ
عــلــى الــتــصــويــت، عــبــر دغــدغــة شعورهم 
 ظــلــمــًا ارتــكــب 

ّ
الـــقـــومـــي. حــتــى إعـــانـــه أن

مناورة  بدا  بَعدين، 
َ
ُمست حني 

ّ
مرش بحق 

ــلـــى فـــرص  ــر عـ ــا لــــن يــــؤثــ ــاملــ مـــكـــشـــوفـــة طــ
ــل. أخـــيـــرًا، لــجــأ خامنئي 

ّ
ــحــه املــفــض

ّ
مــرش

آلية  مستخدما  األيديولوجيا  لتوظيف 
الـــتـــصـــويـــت بـــورقـــة   

ّ
الـــفـــتـــوى، مــعــلــنــًا أن

بيضاء في االنتخابات »حرام«.
األزمة االقتصادية، والقمع األمني، وسوء 
إدارة أزمة كورونا، وعدم الشفافية التي 
اإليــرانــيــة  السلطات  خالها  مــن  تعاطت 
مع الشعب في ملفات عديدة، على سبيل 
املــثــال: إســقــاط الــحــرس الــثــوري للطائرة 
األوكرانية عن طريق الخطأ، والخروقات 
األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وحـــجـــم خــســائــر 
 مـــا ســبــق، 

ّ
ــة عــنــهــا. كــــل الــهــجــمــات الـــازمـ

بــاإلضــافــة الســتــبــعــاد املــرشــحــني بشكل 
تــعــســفــي، هـــي أبـــــرز األســــبــــاب الــوجــيــهــة 
ــالـــنـــظـــام، وبــصــنــاديــق  النــــعــــدام الـــثـــقـــة بـ
ــيــــني  ــرانــ االقـــــــتـــــــراع. بــــــات مــــزيــــد مـــــن اإليــ
ليست  اإليرانية  االنتخابات   

ّ
أن يدركون 

ــا ســـيـــطـــر مــجــلــس  ــ ــاملـ ــ حـــــــرة ونــــزيــــهــــة طـ
صــيــانــة الـــدســـتـــور عــلــى مــعــايــيــر أهــلــيــة 
املرشحني، وطاملا أراد املرشد األعلى غير 
ــهــم 

ّ
ــحــيــه، ويــبــدو أن

ّ
املنتخب فـــرض مــرش

حقوقهم  على  املفروضة  القيود  سئموا 
السياسية وحرياتهم، وهم ال يستبعدون 
تــكــرار سيناريو عــام 2009 حــني خرجت 
ــة، بــعــد انــتــخــابــات ذلــك  ــارمـ تـــظـــاهـــرات عـ
 خــامــنــئــي 

ّ
ــأن ــ الـــعـــام، دافــعــهــا االعـــتـــقـــاد بـ

ثانية  واليـــة  ليضمن  التصويت  زّور  قــد 
نجاد،  أحمدي  السابق محمود  للرئيس 
تل 

ُ
ق ذلـــك،  تلت  قمع وحشية  وفــي حملة 

ــرات املــتــظــاهــريــن عــلــى أيـــــدي قـــوات  عـــشـ
األمــــن ورجــــال الــشــرطــة، واعــتــقــل اآلالف. 
األمـــور تــبــدو مهيأة ملــزيــد مــن التصعيد 
 
ّ
والــحــركــات االحــتــجــاجــيــة، خــصــوصــًا أن

حمات مقاطعة االنتخابات تبدو فاعلة 
تـــظـــاهـــرات محتملة  ــة.  ــادفــ ومــنــظــمــة وهــ
 مــزيــدًا مــن تــقــويــض مــزاعــم 

ّ
لــن تعني إال

النظام بالشرعية. 
)كاتب فلسطيني(

المغرب... بيروقراطية اللجان

مصر ومصيرها... أين الحلفاء؟

النظام اإليراني... 
انتخابات رئاسية وشرعية متآكلة

عندما تهدم 
»بيت َشعر«...

ابتلي المغرب 
بوباء البيروقراطية 
الفرنسية الموروثة 

عن إرث نادي 
اليعقوبيين، وهذا 

الوباء تعاني منه 
فرنسا نفسها

سؤال سد 
النهضة سؤال مصير، 

لكن تبادل المصالح 
شيء، والتحالفات 

شيء آخر

على أعتاب االنتخابات 
الرئاسية المقبلة 

ُتْظِهُر استطالعات 
الرأي استمرار 

انخفاض نسبة اإلقبال 
على التصويت

آراء

أرنست خوري

دأبت شعوب كثيرة في العالم على حبس أنفاسها في كل مرة يلتقي فيها رئيسا 
نــزاع  ثــم تــرقــب تسوية هنا وفــض  الــواليــات املتحدة وروســيــا. انتظار صفقة مــا، 
عن  للتعبير  مستهلكة  كلها مصطلحات  هدنة،  ترتيب  أو  حرائق  وإشعال  هناك 
ــــ روســي ألزمـــات مستعصية فــي بــلــدان من  تــوق لحلول تخرج مــن لقاء أميركي 
ــ الروسية تدور حول بلدان ثالثة،  القارات الخمس. كانت أهم الخالفات األميركية 
الشهية  وتراجعت  األيــام  تغيرت  في مستقبلها.  البت  وموسكو سلطة  لواشنطن 
أوباما، واستفحل  بــاراك  األميركية على االنخراط في شــؤون خارجية، منذ عهد 
األمر مع دونالد ترامب، وارتاح جو بايدن إلى اختزال األولويات األميركية الخارجية 
في اثنتني: الصني وروسيا. األولى، برأي ساكن البيت األبيض، تطمح علنًا، وبكل 
الوسائل، الشرعية وغير الشرعية، إلى إزاحة أميركا عن املركز االقتصادي األول 
عامليًا وإرســـاء أســس لنظام عــاملــي جــديــد ال شــيء يــوحــي إال بــأنــه سيكون أكثر 
توحشًا من هذا الذي نعيش فيه. الثانية تعمل في السياسة كما تشتغل املافيات: 
الحي، شتائم، تزييت كافة أدوات  تصفيات، قرصنة، تحدٍّ على طريقة قبضايات 
التجسس، ركل القوانني الدولية، وطبعًا إثارة غضب واشنطن في أي ملف ممكن 
لتصبح روسيا عاصمة أعداء أميركا ورمزهم مثلما كان حال االتحاد السوفييتي. 
والــغــيــاب األمــيــركــي عــن مــواجــهــة روســيــا طـــال. منذ انكسر بـــاراك أوبــامــا وسمح 
الكرملني  العسكري في سورية قبل سنوات ســّت، شعر حكام  بالتدخل  لروسيا 
وكأن الباب صار مفتوحًا الختراق أميركا من الداخل. املساهمة الجدية في إيصال 
كانت مفضوحة.  كلينتون  هيالري  د ضد 

ّ
التجن عبر  الرئاسة  إلى  ترامب  دونالد 

إلــى حّيز جديد  الخالفات بينهما  أميركا وروســيــا نقل  مــذاك، كل ما حصل بني 
البلدين حول  ثالثة فحسب. اختالفات  بلدان  مباشر، حــدوده غير محصورة في 
سورية وإيران وأفريقيا وتركيا وكوريا الشمالية وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويال 
وتوسيع حلف شمال األطلسي والعالقة بأوروبا... ظلت قائمة ال بل تفاقمت، لكنها 
األزمة  تحول  الخلف ملصلحة  إلى  الثنائية خطوات  الخالفات  ترتيب  في  تراجعت 
فَرض بكثرة على 

ُ
ت التي راحــت  األميركية  العقوبات  ثنائية. أسباب  ــ  إلى مباشرة 

األميركية،  االنتخابات  نتيجة  لتغيير  التدخل  نــوع:  الــروس صــارت من  املسؤولني 
تمويل قرصنة تمّس األمن الغذائي لألميركيني، توفير معلومات ملنظمات إرهابية 
بهدف قتل أميركيني في أفغانستان، تجسس على سياسيني أميركيني وتجنيد 
تــريــد االنــســحــاب مــن ورطاتها  أمــيــركــا  الــكــرمــلــني... لكن بما أن  آخــريــن ملصلحة 
الخارجية، وليست في وارد الغرق بمستنقعات جديدة، فإّن التعويض عن إعالن 
الحرب صار يصدر على هيئة تنفيس غضب لفظي على لسان جون بايدن، من 

نوع وصف بوتني بأنه قاتل. 
سيجتمع »الــقــاتــل« مــع الـــذي كــان يسميه اإلعـــالم الــروســي ودونــالــد تــرامــب »جو 
يــونــيــو/حــزيــران( فــي جنيف مــن دون جــدول  يــوم األربــعــاء املقبل )16  النعسان« 
في مجال  األساسية  »املصالح  ثــالث:  أولــويــات  مناقشة  يريد  بوتني  ن. 

َ
معل أعمال 

األمن على األقل، واالستقرار االستراتيجي، وخفض األسلحة الخطيرة«، مثلما قال 
في منتدى سانت بطرسبورغ قبل أيام. وزيره سيرغي الفروف ال يحمل »أوهام 
حلوٍل«. املتحدث باسم الكرملني ديمتري بيسكوف جل طموحه هو »االتفاق على 
عــدم االتــفــاق«. أمــا أولــويــات أميركا فكثيرة، وال يدخل فيها على األرجــح أي كالم 

مفيد حول سورية وإيران وأوكرانيا...
تلوح،  بــدأت  قــد  السوفييتي  االنــهــيــار  مالمح  كانت  الثمانينات،  نهاية  فــي  يــوم  ذات 
فانطلقت مفاوضات معاهدة »األجواء املفتوحة« بني موسكو وواشنطن، وتم التوقيع 
عليها عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في 2002. كان املطلوب يومها افتتاح عهد 
أخـــرى( لكي يعرف كــل بلد مــا يملكه اآلخــر من  ــة  البلدين )و25 دول بــني  الشفافية 
ترسانة أسلحة. انسحبت أميركا وروسيا من االتفاق قبل العيد العشرين للمعاهدة. 
ولكثرة ما جنته الشفافية، صار أقصى طموح الحريصني على التهدئة، هو أن يصدر 
بيان ختامي عن لقاء الرئيسني. أما غير املكترثني بمثل هذه الهدنة، فهم يتشوقون 

لبدء املباراة: نحن مع اللعب الجميل، حتى ولو كان بال جمهور أجنبي.

أنطوان شلحت

لن  املقبل،  األسبوع  يبدو  ما  الجديدة، على  اإلسرائيلية  الحكومة  انطالق  في حال 
تكتسب صفتها اليمينية بامتياز فقط من تصريح رئيسها األول، نفتالي بينت، 
أعضاء  أحــد  مــن تصريح  وال  بــدرجــات،  الحالية  الحكومة  مــن  يمينية  أكثر  بأنها 
الكنيست من حزب بينت، »يمينا«، ملتظاهرين من اليمني أمام منزله، بأن هّدئوا من 
روعكم، فهذه الحكومة ليست ذاهبة نحو خطة فك ارتباط جديدة )كما كان عام 
2005( وال نحو »اتفاق أوسلو« آخر، بل أيضًا ستكتسب صفتها هذه، باألساس، 
من وجود قاعدة يمينية عريضة لها مؤلفة من 3 أحزاب يمني، هي »يمينا« املذكور، 
الليكود، و»إسرائيل بيتنا«  و»أمــل جديد« بزعامة جدعون ساعر الذي انشق عن 
 25 إليهم  ُيــضــاف  كنيست،  عضو   20  

ً
مجتمعة ولها  ليبرمان،  أفيغدور  بزعامة 

عضوًا من حزبي »يوجد مستقبل« )17 عضوًا( بزعامة يائير لبيد الذي سيتولى 
رئاسة الحكومة بعد عامني، و»أزرق أبيض« )ثمانية أعضاء( بزعامة بيني غانتس.  
في الواقع، إن من يرّوج تهمة اليسار تجاه حزب لبيد هو بنيامني نتنياهو، في حني 
أن األول ال يدع مناسبة إال ويرّد فيها هذه التهمة ويؤكد أنه وسطي. وفي مناسبة 
قريبة - نهاية 2020 - شرح لبيد أن الوسط الذي يقصد تأطير نفسه ضمنه، مغاير 
كلّيًا لليمني الذي يتبنى قيمًا قومية، ولليسار الذي يتبنى قيمًا تقدمية وليبرالية. 
ديانة من حقوق  إلى  اإلسرائيلية  املمارسة  في  استحالت  اليسار،  ليبرالية  وبرأيه 
اإلنسان الكونية، ما أدى إلى تركه الساحة الصهيونية وإلى قيامه بأفعال تناقض 
فكرة الدولة اليهودية. إنه يحاول إذًا إنتاج نفسه كحزب وسط، على الرغم من أن 
أفكاره السياسية واالقتصادية يمينية.  أشرنا مرارًا إلى أن األساس األيديولوجي 
اليهودي على هوية  انطلق من داخــل اإلجماع الصهيوني  بأنه  ليبيد يشي  لحزب 
الدولة، التي ال ينبغي أن تكون يهودية في هويتها وتوجهاتها الثقافية فحسب، بل 
أيضًا عليها أن تكون ذات أغلبية يهودية ودولة قومية للشعب اليهودي بأي مكان. 
يوافق  ال  جــاء:  برنامجه، حيث  مــن  السياسي  الجانب  فــي  الــحــزب  يمينية  وتظهر 
الحزب على االتهامات الذاتية التي ُيطلقها جزء من الجمهور اإلسرائيلي في مسألة 
السالم، فنحن نعتقد أن الفلسطينيني رفضوا مرة إثر مرة يد إسرائيل املمدودة 
إلى السالم. ويقترح الحزب تبني »حل الدولتني«، ولكن ليس بدافع االعتراف بحقوق 
أغلبية  ذات  يهودية  كدولة  إسرائيل  على  الحفاظ  لغاية  بل  القومية،  الفلسطينيني 
أن  إلى  البرنامج  يشير  حيث  حقيقيني،  املستوطنني صهيونيني  ويعتبر  يهودية، 
كل  دولــة  مثل  وألفــكــار  الديموغرافي  للتهديد  الوحيد  املعقول  الحل  هــو  »الــســالم 
 النهائي الذي يقترحه، 

ّ
مواطنيها ودولة ثنائية القومية«. أما بالنسبة إلى شكل الحل

فيتمثل بـ »حل الدولتني«، من دون العودة إلى خطوط 5 حزيران/ يونيو 1967، وعبر 
القدس عاصمة موحدة  الضفة، واإلبقاء على  الكتل االستيطانية في  اإلبقاء على 
تمتلك  وأن  فقط،  الفلسطينية  الدولة  في  الالجئني  وأبدية إلسرائيل، وحل مشكلة 
قام. 

ُ
إسرائيل الحق في محاربة »اإلرهاب« حتى داخل الدولة الفلسطينية التي ست

ويوضح برنامج الحزب السياسي أنه ال يقدم تصورًا مختلفًا منذ تأسيسه، عّما 
الفلسطينيني  أن األخــيــر يريد مــن  إيـــالن«، غير  بــار  فــي »خــطــاب  طرحه نتنياهو 

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بينما يريد لبيد انتزاع ذلك على أرض الواقع. 
العمل من  املشاركة في ســوق  بــزيــادة  لبيد  ينادي حــزب  االقتصادي  الجانب  في 
طرف قطاعات غير فاعلة في املجتمع اإلسرائيلي، ويؤكد أن على الدولة االهتمام 
في  اليمينّي  الطابع  ويبرز  الــســوق.  في  املنتجة  الطبقة  لكونها  الوسطى،  بالطبقة 
مطالبته بالتراجع عن دولة الرفاه واستبدالها بدولة املساعدات، التي تميز األنظمة 
بالنسبة  أّمــا  الخصخصة.  نظام  يؤيد  كذلك  اليمينية.  االقتصادية  النيوليبرالية 
ــــ جديدة  مــن تقسيمة قديمة  الــحــزب  الـــ 48، فينطلق  مــع فلسطينيي  التعامل  إلــى 
يقّسم فيها العرب إلى متطرفني ومعتدلني، نازعًا الشرعية عن خطابهم الوطني، 
)وليس  أساسية  مدنية  بأجندة  جــاءت  ألنها  إال  املــوحــدة  القائمة  مــع  تحالفه  ومــا 
جوهرية حتى(، وألنه مضطر إلى ذلك، لتشكيل حكومته، ولم يكن ذلك ليحدث لوال 

شرعنتها من طرف نتنياهو.

مروان قبالن

بعد أكثر من عام بقليل على توليه املنصب، يواجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
قــرارات سوف تحّدد مستقبله، ومستقبل  تترتب عليها  الكاظمي، تحّديات كبرى، 
البلد الذي يحكمه. فإما أن يذكره التاريخ باعتباره الرجل الذي أعاد العراق إلى شعبه 
ودوره وأمته، وإما أن تضيع الفرصة، ويتحّول العراق إلى دولة فاشلة، فاقدة للسيادة، 

تحكمها مليشيات وأمراء حرب يتلقون أوامرهم من وراء الحدود.
مع وصوله إلى الحكم، توسم كثيرون خيرًا في الكاظمي باعتباره شخصية مستقلة 
قريبة مــن تــيــار وطــنــي عــراقــي صــاعــد هــدفــه اســتــعــادة الــدولــة، والــحــّد مــن االخــتــراق 
األجنبي )اإليراني( لها، وإبعاد البالد عن ساحة الصراع اإلقليمي والدولي، خصوصًا 
ه جاء إلى موقع السلطة األول في العراق، من منصبه رئيسًا لجهاز االستخبارات، 

ّ
أن

بغداد،  في مطار  قاسم سليماني  مقتل  بعد  األميركي،  اإليــرانــي  الكباش  ذروة  في 
انتفاضة  الــذي سجله سلفه، عــادل عبد املهدي، والــذي أطاحت  الذريع  الفشل  وبعد 
منذ  الــعــراق  التي عرفها  واألســـوأ  األضعف  األول 2019 حكومته،  أكتوبر/ تشرين 

الغزو األميركي عام 2003.
الحركة  الكاظمي لجهة حماية  ــقــت على 

ّ
ُعــل الــتــي  الــرغــم مــن اآلمـــال  مــع ذلـــك، وعــلــى 

والحد  الدولة  هيبة  واستعادة  قتل شبابها،  عن  املسؤولني  ومحاسبة  االحتجاجية، 
 أّن أحدًا 

ّ
من تغّول املليشيات عليها، ومحاربة الفساد املريع والنهوض باالقتصاد، إال

لم يملك أوهامًا حول صعوبة املهمة التي يواجهها الرجل، فاملليشيات وأمراء الحرب 
ها 

ّ
وكأن الــدولــة  اقتسمت  والطائفية  السياسية  والــقــوى  واملــافــيــات  ــزاب  األحـ وزعــمــاء 

غنيمة، وتغولت في مؤسساتها، وأحكمت السيطرة على مقدراتها بحيث صار من 
الصعب اقتالعها، أو كف يدها عن قصعة الذهب التي تغرف منها. 

أوراق  الكاظمي  يمتلك  يواجهها،  التي  والــتــحــّديــات  بالصعوبات  إقــرارنــا  ومــع  لكن، 
ملصلحته.  كليًا  الــقــوى  مــوازيــن  قلب  إليها،  اللجوء  اخــتــار  إذا  يستطيع،  مهمة  قــوة 
والتردد  الحذر  والتخلي عن  والشجاعة  بالجرأة  التحلي  إلــى  األمــر يحتاج  هــذا  لكّن 
التي يتبعها منذ تسلمه الحكم، ألّن  الخلف«  وسياسة »خطوة لألمام خطوتني إلى 
هذا يضعف الثقة به، ويدفع املراهنني عليه إلى االنفضاض من حوله وإدارة الظهر له. 
على الكاظمي أن يستقوي بالشعب للتحرر من قبضة القوى واألحــزاب السياسية 
التي باتت تحتاجه أكثر من حاجته لها، وقد انتفض الشارع عليها وأدرك فسادها 
وتبعيتها وحجم الخراب الذي ألحقته بالبالد على مدى عقدين، وتمثل االنتخابات 
املقبلة فرصة يجب اغتنامها لتغيير املشهد السياسي العام من خالل تأمني إجرائها 
ن 

ّ
وفق أفضل معايير النزاهة والشفافية، وعقد التحالفات وتنظيم الصفوف بما ُيمك

القوى الوطنية والشبابية الصاعدة من إمساك البرملان املقبل. فوق ذلك، على الكاظمي 
 هيئة 

ّ
أن يأخذ قرارًا جريئًا بإنهاء ازدواجية السلطة والسالح وتهيئة الظروف لحل

الحشد الشعبي وإلحاق منتسبيها بأجهزة الدولة العسكرية واملدنية، حتى لو أدى 
ذلك الى صدام مباشر، فبعض األلم ضروري أحيانًا إلنقاذ البلد. على الكاظمي أن 
يمد يده إلى بقية مكونات الشعب العراقي، وأن يستقوي بالجميع من أجل استعادة 
ة، الذين دفعوا الثمن مرتني، عندما تم حسابهم على 

ّ
العراق، خصوصًا منهم السن

النظام السابق ثم على تنظيم الدولة. وعلى هؤالء، بدورهم، إنتاج قيادات جديدة بدل 
تلك التي باتت جزءًا من نظام الفساد، ودعم املحافظات الجنوبية في حراكها السلمي 
الستعادة العراق وطنًا موحدًا قويًا للجميع، بدل إضعافه بالدعوة إلى عناوين طائفية، 
من قبيل إنشاء إقليم سني، لم تعد مقبولة بعد ثورة تشرين األول 2019. الكاظمي 
اليوم أمام خيار إما أن يستسلم ويمضي كما مضى غيره، أو أن ُيقِدم ويكّرس نفسه 

زعيمًا وطنيًا لعراق سّيد مستقل.

مباراة بال جمهور في جنيف عن اليميني في إسرائيل

خيارات الكاظمي 
ومستقبل العراق
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آراء

علي العبداهلل

لــم يكــن دور الواليــات املتحــدة األميركيــة في 
فلســطني  أرض  علــى  إســرائيل  دولــة  إقامــة 
هامشــيا، فقــد بــدأ مبكــرا قبــل نشــوء الحركــة 
الصهيونيــة مــع الصهيونية املســيحية التي 
ــت فكــرة قيــام دولــة إســرائيل، باعتبارهــا 

ّ
تبن

ترتيبــا إلهيــا، ودعــت إلــى إقامتهــا ودعمهــا. 
كان الرئيــس األميركــي، جــون أدامــز، قــد دعــا 
عــام 1818 إلــى إعــادة اليهــود إلــى فلســطني 
ــى 

ّ
وتبن مســتقلة،  يهوديــة  حكومــة  وإقامــة 

الرئيس األميركي، توماس وودرو ويلســون، 
قومــي  كلمــة  أضــاف  أن  بعــد  بلفــور،  وعــد 
قيــام  ليعنــي  للوعــد،  األصلــي  النــص  إلــى 
مــكان  مجــّرد  وليــس  دولــة،  سياســي،  كيــان 
للعيــش، حيــث كانــت الصيغــة التــي عرضهــا 
آرثــر  املتحــدة،  اململكــة  عليــه وزيــر خارجيــة 
جيمس بلفور، تقول بإقامة وطن لليهود في 
فلسطني، وقيادة جنرال أميركي برتبة عميد 
الصهيونيــة،  العصابــات  عمليــات  بقيــادة 
حــرب  فــي  والباملــاخ،  وشــتيرن  الهاغانــا 
الصــراع  إزاء  الثابتــة  وسياســتها   ،48 الـــ 
تمكــني  علــى  القائمــة  اإلســرائيلي  العربــي 
علــى  العســكري  تفوقهــا  إســرائيل، وضمــان 
الــدول العربيــة مجتمعــة، ودعمها اقتصاديا 
بجعالة ســنوية ثابتة تفوق الثالثة مليارات 
دوالر، قّدمــت لهــا منــذ قيامهــا عــام 1948 مــا 
بــني 130 و270 مليــار دوالر، وقرارهــا خصــم 
قيمــة تبّرعــات الشــركات واألفــراد إلســرائيل 
عليهــم،  املســتحقة  الســنوية  الضرائــب  مــن 
باإلضافة إلى حمايتها سياســيا باستخدام 
األمــن،  مجلــس  فــي  )الفيتــو(  النقــض  حــق 
اســتخدمته 43 مرة ملنع إدانتها ومعاقبتها. 
العربيــة  الحــروب  كل  فــي  موقفهــا  وكان 
بذريعــة  إســرائيل،  جانــب  إلــى  اإلســرائيلية 
صغيــرة  لدولــة  النفــس«  عــن  الدفــاع  »حــق 
محاطة بأعداء يفوقونها عددا بمئات املّرات؛ 
الحــروب  هــذه  فــي  مــا تخســره  وتعويضهــا 
مــن أســلحة وذخائــر، وجديدهــا أخيــرا مبلــغ 
الـــ 1.2 مليــار دوالر لتطويــر وتذخيــر القبــة 
اســتيعاب  فــي  تنجــح  لــم  التــي  الحديديــة 
رشقات الصواريخ في معركة الشهر املاضي 

)مايو/ أيار(.  
يرتبــط موقــف الواليــات املتحدة من إســرائيل 
والصــراع العربــي اإلســرائيلي بمعتقــد دينــي 
عــام،  بشــكل  بروتســتانتية  كنائــس  ــاه 

ّ
تتبن

إنجيلية ومشــيخية وأســقفية وميثوديســية، 
بشكل خاص، أساسه أن عودة املسيح الثانية 
لــن تتــم إال إذا عــاد جميــع اليهــود إلــى أرض 
امليعاد، وأنه ســيعود إلنقاذهم في معركٍة مع 
أعدائهم في قرب جبل مجدو في فلسطني، وأن 

ماجد الشيخ

ال أدري إن كان من حسن الطالع أم من سوئه، 
أن نعيــش لنشــهد اليــوم مزيدا مــن تراكمات 
تلــك التحــوالت املتحًورة، في تأشــيٍر فاضٍح 
إلــى ممالــك  إلــى زمــن تحــَول الجمهوريــات 
أســقطت الســلطة الحاكمــة فيهــا معظــم ُبنى 
الدولــة، وأفقدتها مبــّررات وجودها، محَولة 
إياهــا إلــى ملكيــاٍت خاصــٍة بــكل فئــة وحــزب 
وأسر وعوائل، ممن أرادوا الدخول إلى نادي 
الســلطة، كي يقيموا فيدرالياتهم  الخاصة؛ 
وبعضهــا  واالقتصاديــة،  السياســية 
العســكرية واألمنيــة، وذلــك كله على حســاب 
الدولة وعلى الضد منها، ناهيك عن السلطة 
حتــى  ذهبــت  التــي  العســكري  الطابــع  ذات 
الدولــة  مؤسســات  مصــادرة  فــي  األقاصــي 
خاصــة  ملصالــح  إياهــا   

ً
موظفــة املركزيــة، 

وإقليميــة  محليــة  وزبائنيــة،  وشــخصية 
ودوليــة؛ علــى ما هو حــال أنظمة االنقالبات 
العســكرية، الحاكمــة اليــوم بفعــل طغيانهــا 
وطغيــان مصالــح معادية، فعلــت األعاجيب 
بغــرض اإلتيــان ودعــم شــخصيات ال تملــك 
من كاريزما القائد أو القيادة إال أقل القليل، 
لــوال الدعــم الخارجــي الــذي جــاء بهــا علــى 
الضد من إرادة الشعب وانتفاضاته الثورية 
التي أجهضت وصودرت تضحيات أبنائها 
وبناتها ملصالح أمنية خارجية، وفي القلب 
منهــا الحفــاظ علــى أمــن العــدو اإلســرائيلي 

وكيانه الغاصب.
لقد أسقطت الدولة عمدا، ألن هناك سلطاٍت 
هنــاك  وألن  الدولــة،  فــوق  تعلــو  أن  أرادت 
سلطويني أرادوا العلو والغلو في هيمنتهم 
عليهــا، واالســتحواذ علــى مقّدراتهــا ونهــب 
املال العام، وحماية ذواتهم من أي محاسبٍة 
وإفســادهم  وفســادهم  ارتكاباتهــم  جــّراء 
كل مجــاالت الحيــاة، طاملــا لــم تجــد بالدنــا 
طريقها إلى تعزيز ثقافة املواطنة الحقيقية، 
ال  عادلــة  دســتورية  قوانــني  اســتنباط  أو 
تســتثني أحــدا مــن قانــون الثــواب والعقــاب، 
واألهــم الحســاب لــدى قضاة عدل يحترمون 
مهنتهــم، وال يفّرطــون بــأٍي مــن موجباتهــا، 
ومــا يترتــب عليهــا مــن أحــكام؛ وذلــك كــي ال 

ذلك كله تدبير إلهي واقع حتما. وقد ساعدت 
الجامعات ووســائل اإلعالم التابعة للكنائس 
كمــا  األميركيــني،  بــني  املعتقــد  هــذا  نشــر  فــي 
عكســت كتابات القساوســة املؤمنني بالتدبير 
الدينــي باملوقــف  الفكــر  اإللهــي مــدى ربطهــم 
السياســي مــن إســرائيل، ومــن حقــوق الشــعب 
يعتقــد  الصهيونــي  فاملســيحي  الفلســطيني، 
أنــه يســاعد اللــه فــي تحقيــق وعــده مــن خــالل 

تأييد إسرائيل ودعمها.
الواليــات  فــي  املســيحية  الصهيونيــة  بــدأت 
األوروبيــة  الهجــرات  وصــول  مــع  املتحــدة 
الكبــرى فــي النصــف األول مــن القرن التاســع 
الجــدد،  املهاجــرون  شــّكل  حيــث  عشــر، 
البيوريتانيون/ التطهريون، النواة الصلبة 
يتوافــق  بمــا  وصاغــوه  الجديــد،  للمجتمــع 
مــع عقيدتهــم التــي حملوها معهم، والقائمة 
وتفســيرات  التوراتيــة  الروايــات  علــى 
اململكــة  فــي  انتشــرت  التــي  القديــم  العهــد 
املتحــدة وأوروبــا قبــل ذلــك، فقــد أطلقوا على 
الجديــدة  »كنعــان  تســمية  الجديــدة  األرض 
اإلنكليزيــة«، وحمــل أبنــاء املهاجرين األوائل 
أســماء عبرية، وكذلك مســتوطناتهم األولى. 
وكان الفتــا أن أول دكتــوراه منحتهــا جامعــة 
البروتســتانتي  القــس  أّسســها  هارفــارد، 
جــون هارفــارد عــام 1636 لتناظــر جامعتــي 
كامبريــدج وأكســفورد فــي اململكــة املتحــدة، 
فــي العــام 1642، كانت بعنــوان »العبرية هي 
اللغــة األم«، وأول كتــاٍب صــدر فــي الواليــات 
مجلــة  وأول  املزاميــر«  »ســفر  كان  املتحــدة 
كانــت »اليهــودي«، يرصــد مؤّرخون كثيرون 
أبناءهــم  األوائــل  املهاجــرون  أعطــى  كيــف 
ســارة،  إبراهــام،  مثــل  عبرانيــة،  أســماء 
أليعازر...، وكيف أطلقوا على مســتوطناتهم 
وكنعــان...،  حبــرون،  مثــل  عبرانيــة،  أســماء 
وفرضــوا تعليــم اللغة العبرية في مدارســهم 
وجامعاتهــم، فكّونــوا الشــخصية األميركيــة 
التــي  واألفــكار  املفاهيــم  هــذه  ضــوء  فــي 
املســيحية والصهيونيــة األصوليــة،  تجمــع 
األميركــي  الرئيــس  اقتــراح  درجــة  إلــى 
تومــاس  االســتقالل،  وثيقــة  واضــع  الثالــث؛ 
جيفرســون، أن يكــون رمــز الواليــات املتحــدة 
األميركية على شــكل أبناء إسرائيل تقودهم 
فــي النهــار غيمــة وفــي الليل عمــود من النار، 
بــدأ  وقــد  التوراتــي.  النــص  فــي  ورد  كمــا 
التعاطــف األميركــي مــع اليهــود يتحــّول إلى 
عمــل ملمــوس لتحقيــق النبــوءات التوراتية، 
أو  جمعيــات  أو  أفــراد  طريــق  عــن  ســواء 

كنائس، منذ ذلك التاريخ.
لعبــت الكنائــس الــدور الرئيــس فــي انطالقــة 
الصهيونية املســيحية في الواليات املتحدة، 
إلــى  اليهــود  جميــع  عــودة  إلــى  والدعــوة 

ديكــوراٍت  إلــى  الدولــة  مؤسســات  تتحــّول 
كمــا  مضمــون،  أي  مــن  مفرغــة  بمســمياٍت 
حالنــا اليــوم فــي جمهوريــاٍت تحكمها طغم 
وأخــرى  ماليــة،  وأوليغارشــيات  عســكرية، 
وأســرهم  بعائالتهــم  ملكيــون  يحكمهــا 
واملحظيــني املقّربــني منهــم، وأخــرى وأخرى، 
 لهم ذات ملكية خاصة 

ً
حَولوا السلطة مهنة

بهم. 
ســطح  علــى  يطفــو  أن  مصادفــة  ليــس  لــذا 
الســلطة مــن أراد ويريــد أن يكــون لــه مــآرب 
خاصــة شــخصية وعائليــة، فئوية وحزبية؛ 
حقــوق  أو  الدولــة  حــق  تقــارب  ال  مــآرب 
ومعتــدى  مضّيعــة  الحقــوق  فتلــك  النــاس، 
مــع  املــآرب،  تلــك  عليهــا، ومنهوبــة لصالــح 
مصونــة  والقوانــني  الدســتور  فــي  أنهــا 
شــفهيا ونظريــا. ويتحفنــا كثيــرون من أهل 
عــن  ومطالعاتهــم  بمحاضراتهــم  الســلطة 
والوعــود  واألخالقيــات   والفضيلــة،  ــة 

ّ
العف

بعــد  ســامرها   
ّ

ينفــض التــي  االنتخابيــة 
اإلعــالن عــن نتائج االنتخابات، حاســرة عن 
أهــل  فيــه كل  رفيــع، يشــارك  دجــل سياســي 
الســلطة عبــر محاصصاتهــم وأخالقياتهــم 
القديمــة والجديــدة،  الزبائنيــة وشــراكاتهم 
الخاصــة  املصالــح  بفعــل  املســتجّدة  وتلــك 
ــب علــى الــدوام، نهــب املــال 

َ
بــت وتغل

َ
التــي غل

العام، والتغطية على سلوكيات ومسلكيات 
الحرام. 

معظمهــم  أو  الســلطة  أهــل  يعــرف  ولهــذا، 
أنهــم لــم يعــودوا علــى أبــواب جهنــم الخراب 
أو  آمنــني  غيــر  دخلوهــا  بــل  والتخريــب، 
مســؤولياتهم  مــن  أيٍّ  علــى  مســتأمنني 
املفترضــة تجــاه الدولة وشــعبها، واملصالح 
العامــة التــي لــم يعــد مــن عموميتهــا ســوى 
التخصيــص  أضحــى  فقــد  والشــكل،  االســم 
ســيد التحاصص، وتبادل املنافع الزبائنية 
الطوائفيــة.  للزعامــات  األعلــى  الســنام  هــي 
مزيــٍد  إلــى  الســلطة  أهــل  بعــض  ذهــب  وقــد 
مــن االرتكابــات والخطايا بتعطيلهم مســار 
جلســوا  نيــرون  ومثــل  ومســيرتها،  الدولــة 
علــى التلــة يرقبــون وطنهــم يحتــرق بنيــران 
والقانونيــة.  السياســية  والعطالــة  البطالــة 
الفئويــات  وقاحــة،  وبــكل  ذلــك،  مــن  وأكثــر 

فلســطني، أرض امليعــاد، وتحّولــت بعــد قيــام 
لقيامهــا  املشــجعني  أقــوى  إلــى  إســرائيل 
وبقائهــا، وإلــى إعــادة بنــاء الهيــكل اليهودي 
األقصــى،  املســجد  فــي  الصخــرة  قبــة  فــوق 
املســيح.  لعــودة  مقدمــات  أنهــا  العتقادهــم 
انطلقــت الدعــوات اإلنجيليــة لتوطني اليهود 
بعــض  وهاجــر   ،1814 منــذ  فلســطني  فــي 
اإلنجيليني عام 1850 إلى فلســطني، وأنشأوا 
مســتوطنة زراعيــة ضمــت يهــودًا وإنجيليني 
االســتيطان  لحركــة  تدشــني  فــي  أميركيــني، 
التــي توســعت وانتشــرت بعــد هــذا التاريــخ. 
والالفــت أن اإلنجيليــني كانــوا أكثــر تحّمســا 
لإلقامــة فيهــا من اليهود أنفســهم. وقد قامت 
فــي عــام 1867 أول بعثــة مســيحية أميركيــة 
قسيســا   150 مــع  فلســطني  فــي  لالســتيطان 
إنجيليــا أميركيــا، وأقيمــت فــي العــام التالــي 
دينيــة  شــخصية   70 بمشــاركة  مســتوطنة 

إنجيلية.
وقــد ضمــت قائمــة القساوســة الذيــن رّوجــوا 
أفــكار الصهيونيــة املســيحية وأهدافهــا كال 
من جون نلسون داربي )1800 – 1882(، الذي 
املســيحية  للصهيونيــة  الشــرعي  األب  يعــد 
في الواليات املتحدة، وســايروس ســكوفيلد 
)1843 – 1921(، الذي وضع األساس النظري 
لتوجهاتهــا فــي كتابــه »الفصل الحــق ِلكلمة 
الحقيقــة« الــذي نشــر فــي عــام 1888، وكتابــه 
نشــرته  الــذي  املرجعــي«  املقــّدس  »الكتــاب 
جامعة أكسفورد عام 1909، ومنهما يستمد 
أمثــال  املعاصــرون،  الحركــة  هــذه  قساوســة 
بيل غراهام وابنه فرانكلني وجيري فولويل 
وبــات روبرتســون وســواهم، أفكارهــم التــي 
يبنــون عليهــا التزامهــم الدينــي بإســرائيل، 
ومنهــم  اإللهــي.  حقهــا  أنــه  يعتقــدون  وبمــا 
أيضا دوايت مودي )1837 – 1899( وتلميذه 
وليم بالكستون )1841 – 1935(، الذي وضع 
فــي عــام 1887 كتابــا بعنــوان »املســيح آت«،  
رجم إلى 36 لغة، وفيه أكد على نظرية حق 

ُ
ت

اليهود التوراتي في فلسطني وبأنهم سوف 
يزدهــرون هنــاك. وقــد تمّكــن بالكســتون، في 
إطار عمله لخدمة الفكرة، من جمع توقيعات 
413 شــخصية مســيحية ويهوديــة أميركيــة 
الرئيــس األميركــي  إلــى  ُرفعــت  علــى مذكــرة 
هاريســون،  بنجامــني  والعشــرين،  الثالــث 
تطالبــه بعقــد مؤتمــر دولــي مــن أجــل إعــادة 
أســس   ،1887 وفــي  فلســطني.  إلــى  اليهــود 
منظمة »البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل« 
علــى  اليهــود  حــث  بهــدف  شــيكاغو،  فــي 
الهجرة إلى فلسطني، وهذه البعثة مستمرة 
املســيحية«.  األميركيــة  »الرســالة  باســم 
وهنــاك القــس أرنــو غيبيلني )1899 – 1983(، 
وقساوســة كثيــرون منتشــرون فــي كنائــس 

العنصريــة، يختصــرون الكــون عبر املطالبة 
بالكامــل  متجاهلــني  طوائفهــم،  بحقــوق 
علــى  والشــعب،  للدولــة  الوطنيــة  الحقــوق 
ومشــاربهم،  النــاس  انتمــاءات  اختــالف 
كونهــم مواطنــني فــي دولــة مدنيــة عليهــا أن 
وواجباتهــم  املواطنــة  حقــوق  كامــل  تراعــي 
امليثاقية والدستورية تجاهها.                          

عــن أي دولــٍة نتحــدث؟ ودول عديــدة تماهــت 
الســلطات فيهــا مع الدولــة، وهيمنت عليها، 
وأضحــت ملكيتهــا الخاصة، وانتهبت فيها 
امللكيات العامة، وتحولت أو جًيرت لصالح 
مصالــح »العقــود االجتماعية والسياســية« 
الجديــدة غيــر املعلنــة التي آلــت إليها الدولة 

وأحوالها في بالدنا.
يمكننــا  »ديمقراطيــة«  انتخابــاٍت  أي  وعــن 
الحديث، في وقٍت جرى ويجري فيه تسوية 
مــن  ا  بــدء برمتهــا،  االنتخابيــة  العمليــة 
قوانــني االنتخــاب، وصــوال إلــى اإلعــالن عــن 
الســاعني  أن  واضحــا  بــات  وقــد  نتائجهــا، 
إعــادة  يضمنــوا  أن  إمــا  االنتخابــات،  إلــى 
التالعــب  أو  بالتزويــر  ولــو  »تفويزهــم« 
مــن  تجــرى  لــن  أنهــا  أو  املعلنــة،  باألرقــام 
انتخابــاٍت  عــن  هنــا  أتحــدث  ال  األســاس. 
فلسطينية أو لبنانية أو سورية أو مصرية 
وغيرهــا، علــى امتداد أقطار بالدنا العربية؛ 
فلئــن يكــن لــكل بلــد خصوصيتــه، إال أن مــا 
يجــري فــي العموم يتشــابه كثيرا، لجهة من 
ُيشــرف علــى االنتخابــات مــن قــوى محليــة 
املصالــح  مــن  تملــك  بــل  محايــدة،  ليســت 
يجعلهــا  مــا  الخاصــة  واملــآرب  والغايــات 
شــريكة الســلطة الفعلية والســلطة العميقة، 
فــي جعــل النتائــج تالمــس وتداعــب أحــالم 
علــى  واملهيمنــة  الغالبــة  القــوة  )ومصالــح( 
الغالــب  فــي  املدعومــة  الدولــة،  مؤسســات 
األعــم مــن قــوى إقليميــة أو دوليــة، تتقاطــع 
االحتــالل  كيــان  مصالــح  مــع  مصالحهــا 

االستيطاني في فلسطني.
الوضــع  وفــي  كلــه،  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
الطبيعــي لبــالد ذات تقاليــد وقوانــني عادلــة 
وديمقراطيــة، عــادة مــا يجــري التعويل على 
ومعرفتــه  املواطــن  ووعــي  املواطنــة،  ثقافــة 
وضــرورة  وواجباتــه،  بحقوقــه  التامــة 

الواليــات املتحــدة الذين يرّوجــون املعتقدات 
الصهيونيــة املســيحية، إذ يعمــل فــي ميــدان 
وتتمتــع  قســيس.  ألــف   80 فيهــا  التبشــير 
هــذا الكنائــس بحضــور إعالمــي قــوي، فهــي 
مائــة محطــة  علــى  مباشــرة  وتشــرف  تملــك 
تلفزيــون، وعلــى ألــف محطة إذاعــة، يتابعها 
حوالى ستني مليون أميركي، باإلضافة إلى 
أنهــا ســاعدت، فــي ثمانينــات القــرن املاضي، 
وحدهــا علــى إنشــاء 250 مؤسســة وجمعيــة 
دينيــة أميركيــة مؤيــدة إلســرائيل فــي إطــار 
األصوليــة.  املســيحية  الصهيونيــة  برامــج 
ومــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى، كانــت 
نظريــة التدبيــر اإللهــي قــد أضحــت املقاربــة 
الوحيدة لكل مباحث األخرويات في صفوف 

الدولــة.  مؤسســات  فــي  ممثليــه  محاســبة 
أهــل  تعويــل  يجــري  املقابــل  وفــي  لكــن 
ذلــك  مــن  الضــد  علــى  بالدنــا  فــي  الســلطة 
واملتمذهبــون  الطوائفيــون  حيــث  تمامــا، 
بمذهــب »نحــن الســلطة والســلطة لنــا عنــزة 
جمهــور  جهــل  علــى  يعّولــون  طــارت«  ولــو 
أنهكته العصبويات والتحزبات والفئويات 
الفصائليــة، حتــى بات جاهزا لوضع أوراقه 
وتسليمها ومنحها لتكتل الزعيم، يتصّرف 

فقــد  األصوليــني،  األميركيــني  اإلنجيليــني 
مــن  املذهبيــة  وبرامجهــم  اســمهم  اســتمّدوا 
سلســلة الكتيبــات التــي نشــرت بــني العامــني 
»باألصــول«  عنونــت  والتــي  و1915   1910
عــت مجانــا فــي أنحــاء الواليــات املتحدة 

ّ
ووز

كلهــا. وقــد أيــد جــل اإلنجيليــني واألصوليني 
العقيــدة القائلــة »إن إنشــاء دولة يهودية في 
فلســطني يعد تنفيذا لنبوءات التوراة«. وقد 
الثالــث،  املســيحي  الصهيونــي  املؤتمــر  أكــد 
فــي إعالنــه،  القــدس عــام 1996، املوقــف  فــي 
 اللــه بحّبــه الغيــور إلســرائيل 

ّ
حيــث قــال: »إن

والشعب اليهودّي، يبارك الشعوب ويلعنها، 
ويحاســب األمم بناًء على معاملتهم لشــعب 
إســرائيل املختــار. ووفقا لتوزيــع الله الناَس 
عب 

ّ
إلى أمم، منح الله أرض إسرائيل إلى الش

اليهــودي كملكّيــة دائمــة وفقــا لعهــد أبــدي؛ 
بامتــالك  املطلــق  الحــق  اليهــودي  ــعب 

ّ
فللش

يهــوذا  ذلــك  فــي  بمــا  واســتيطانها،  األرض 
ة والجوالن«.

ّ
والّسامرة وغز

املســيحيني  الصهيونيــني  اعتقــاد  يتلخــص 
وبرنامجهم السياسي في: املسيح آت ليحكم 
اليهــود فــي فلســطني مــدة ألــف عــام. تجميــع 
كل يهــود العالــم فــي فلســطني. بنــاء الهيــكل 
الثالث على أنقاض املســجد األقصى املبارك. 
إلســرائيل.  األبديــة  العاصمــة  هــي  القــدس 
بإســرائيل  تعتــرف  أن  الحكومــات  علــى 
أي  وتعــارض  دوليــا،  لتدعمهــا  دبلوماســيا 
لهجــرة  الســماح  لهــا.  اقتصاديــة  مقاطعــة 
اليهــود مــن جميع أنحــاء العالم، وخصوصا 
مــن االتحــاد الســوفييتي. علــى جميــع الــدول 
جميــع  علــى  القــدس.  إلــى  ســفاراتها  نقــل 
الشــعوب الصديقة أن تكف عن تســليح أعداء 
إســرائيل. علــى جميــع الحكومــات أن تتوقــف 
عــن اســتضافة اإلرهابيــني. تشــجيع توطــني 
الالجئــني واســتيعابهم فــي البــالد العربيــة؛ 
ألن نــداءات القــادة العــرب عــام 1948هي التي 
فــي  دفعتهــم للهجــرة واللجــوء. االســتيطان 

األجزاء من األرض غير اآلهلة بالسكان.
لقــد احتلــت بنــود هــذا البرنامــج موقعــا بارزا 
خــالل  مــن  املتحــدة  الواليــات  سياســات  فــي 
رؤســاء  خــالل  ومــن  بمجلســيه،  الكونغــرس 
كثــر،  وهــم  املســيحية،  بالصهيونيــة  آمنــوا 
الفلســطيني  السياســي  النضــال  يجعــل  مــا 
والعربي لتغيير مواقف الواليات املتحدة من 
الصــراع العربــي اإلســرائيلي يصطــدم بعقبــة 
كأداء، ال يخفــف مــن صالبتهــا حصــول تحول 
ملحــوظ فــي الرأي العــام األميركي عن التأييد 
مواقــف  وفــي  إســرائيل  لسياســات  األعمــى 
مــا  وفــق  إســرائيل  مــن  الشــباب  اإلنجيليــني 

عكسه استطالع للرأي أجري أخيرا.
)كاتب سوري(

بهــا لصالــح مشــيئته ومصالحــه الخاصــة، 
االنحيــاز  صناديــق  فــي  صوتــه  ووضــع 
األعمــي للعصــب الطائفــي أو الفئــوي، وهــذا 
ما ال يمكن اعتباره انتخابا أو اختيارا حّرا، 

بقدر ما هي العبودية بعينها.      
مواطنــة  دولــة  غيــاب  فــي  كلــه  هــذا  يجــري 
تعّرضــت  وحضاريــة،  متقّدمــة  بمعاييــر 
وتتعــّرض علــى الــدوام للتعويق واإلفشــال، 
الناظمــة،  والنتهــاك دســتورها وقوانينهــا 
تجعــل  ديمقراطيــة؛  فيهــا  االنتخابــات  فــال 
وال  مقدســا،  حقــا  باالنتخــاب  الحــق  مــن 
جّديــة،  أو  حقيقيــة  فيهــا  الديمقراطيــة 
لجهــة ممارســتها ومــا يترتــب عليهــا، فقــد 
وأدت أنظمــة االســتبداد الفرديــة والحزبيــة 
كل  واألمنيــة،  والعســكرية  والعائليــة 
إمكانــات إقامــة خيــاراٍت فعليــة النتخابــات 
ديمقراطيــة  وصــادرت  ونزيهــة،  حــّرة 
ذلــك،  مــن  بــدال  تفــرض،  وهــي  االنتخــاب، 
معاييــر عرفيــة تتحّكــم فيهــا وتشــرف علــى 
تنفيذهــا أجهــزة قمــع أمنيــة واســتخبارية 
املوازيــة  مؤسســاتها  تتعــّدد  وعســكرية، 
بالســلطات  املعروفــة  الدولــة  ملؤسســات 
الثالث: الرئاســية والتشريعية والتنفيذية، 
املليشــياوية  أدواتــه  منهــا  لــكل  بــات  حتــى 
األمنيــة والعســكرية،  املوازيــة للمؤسســات 
ســلطٍة  منظومــة  فــي  تنتظــم  كلهــا  وهــي 
علــى  مجموعهــا  فــي  تتفــق  مافياويــة، 
العامــة  األمــالك  ومصــادرة  الدولــة،  نهــب 
مــن  ذاك  أو  هــذا  لصالــح  وخصخصتهــا 
أنهكــت  ومنكوبــة،  منهوبــة  دولــة  رمــوز 
وفئويــة  طائفيــة  وزعامــات  رمــوز  بفعــل 
تمتلــك  منهــا  كل  الطابــع،  مليشــياوية 
مضافــا  الخــاص،  املليشــياوي  تنظيمهــا 
إليه تنظيم مليشــيا االســتزعام واالستزالم 

املفــروض على الدولــة، وبتمويل منها. 
على الرغم من ذلك هناك من يكافح وينافح 
عــن نظــام فيدرالــي ينبغــي أن يســود، بينمــا 
املليشــيات  بقــوة  ســائد  الواقــع  فــي  هــو 
والدويالت خارج الدولة، كما وبقوة ترسيخ 
ــح، كّرســته ممالــك التحاصــص 

ّ
نظــام مصف

والتخصيص في جمهورياٍت لم تعد كذلك.
)كاتب فلسطيني(

العامل الديني في الموقف األميركي من فلسطين

عن جمهوريات ممالك التحاصص والتخصيص
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

ارتــكاب  العراقيــة  الســلطات  تســجل 
أغلــب  فــي  يومــي  بشــكل  مجتمعيــة  جرائــم 
املعالجــات  غيــاب  ظــل  وفــي  املحافظــات. 
الرســمية لتلــك الظاهــرة الخطيــرة، يــرى مراقبــون أن 
فيــه  تشــترك  املســؤولية  مــن   حكوميــا 

ً
هنــاك تنصــال

كافــة املؤسســات، مــا يدفــع باتجــاه مزيــد مــن انحــدار 
عــدة،  محافظــات  وتســجل  املجتمــع.  فــي  األوضــاع 
خصوصــا املحافظــات الجنوبيــة، جرائــم يوميــة تبدأ 
بشــكل يمكــن تجــاوزه فــي األوضــاع الطبيعيــة، كأن 
يكــون هنــاك خــالف بــني شــخصني على شــأن حياتي، 
فيتطور من دون سبب إلى استعمال السالح الناري، 
فســخ  أو  إرث  علــى  عاديــة  تتحــول مشــكلة  وأحيانــا 

خطوبة أو طالق إلى صراع عشائري دموي.
العراقيــة،  املجتمعيــة  الشــرطة  فــي  مســؤول  ويقــول 
»العربــي الجديــد«، إن »البــالد تســجل بشــكل شــبه  لـ
يومي جرائم متعددة في أغلب املحافظات، والنصيب 
األكبــر مــن تلك الجرائم يقع في العاصمة بغداد، وفي 
مدن الوســط والجنوب. الشــهر الفائت شــهد تســجيل 
113 جريمــة قتــل، أو محاولــة قتــل، وأكثرهــا ارتكبــت 
داخل العائلة أو العشــيرة، أو بني الجيران، وبعضها 
تورطــت فــي تنفيذهــا نســاء، وهــذا شــيء لــم يعهــده 
أنفســهم  الجنــاة يســلمون  مــن  العــراق ســابقا. كثيــر 
إلــى الشــرطة، كمــا يتــم اعتقــال آخريــن وإحالتهــم إلــى 

القضاء ملحاسبتهم على جرائمهم«. ويقر سياسيون 
عراقيــون بــأن األزمــات القائمــة انعكســت علــى الحالــة 
الســابق صــادق  النائــب  يقــول  للمواطنــني.  النفســية 
تعــّرض  »العــراق  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ املحنــا 
ملشــكالت كبيــرة خــالل العقــود األخيــرة، بعــد أزمــات 
وحــروب متعــددة أثــرت على نفســية املواطنــني، وبات 
كثيــرة  جرائــم  وهنــاك  واضحــا،  االجتماعــي  التفــكك 
الدمــوي،  الصــراع  أســبابها  ومــن  يوميــا،  ترتكــب 
األوضــاع  وتــردي  الخدمــات،  وســوء  الفقــر،  وتفاقــم 
علــى  انعكســت  التــي  األزمــات  مــن  وغيرهــا  األمنيــة، 
يوميــات األســر العراقيــة«. يضيــف املحنــا أن »ضعــف 
الثقافة القانونية، وســيطرة الفصائل على الحكومة، 
فالحكومــة  املجتمــع،  علــى  ســلبية  انعكاســات  لهمــا 
ال تســتطيع أن تمــد نفوذهــا علــى عمــوم البــالد، ممــا 
بالتوتــر  املواطــن  ويشــعر  الدولــة،  ســلطة  يضعــف 
والخــوف، ويتســبب فــي زيــادة الجرائــم، ونحتاج إلى 
دراســة يقــوم بهــا علماء االجتماع للبحث في أســباب 
لكننــا  معروفــة،  الجرائــم  فأســباب  الشــعب.  معانــاة 
نحتــاج إلــى معرفة العــالج، فالجرائم أصبحت غريبة 
جــدًا، ومتنوعــة«. وأوضــح أن »دور منظمــات املجتمع 
املدنــي العراقيــة فــي هــذا امللــف غيــر قائــم، وبعضهــا 
وجــدت لتحقيــق األربــاح فقــط، ولــم تقــم بــأي دور فــي 
تشــير  مــن جهتهــا،  بهــا«.  تقــوم  أن  املفــروض  املهــام 
»العربي الجديد«  النائبة السابقة شروق العبايجي لـ
إلــى أن »اإلفــالت مــن العقــاب مــن ضمــن العوامــل التــي 

تساهم في تفشي العنف املجتمعي، ومهمة الحكومة 
باتــت تنحصــر فــي الــدور القضائي ملحاســبة الجناة، 
فــي حــني يجــب علــى الحكومــة أن توجد الحلــول التي 
إليــه،  اللجــوء  دون  تحــول  أو  العنــف،  انتشــار  تمنــع 
وهناك وسائل متعددة ملساعدة أي شخص يتعرض 
ملشاكل أو ضغوط، وربما نحتاج إلى جهات حكومية 
تقدم االستشارات للمواطن، وتدعمه في إيجاد حلول 
ألزماتــه«. وأكــدت »أهمية أن يكــون القضاء منزها عن 
التأثيــرات األخــرى، كمــا ينبغــي ترســيخ دوره، كــون 
العقوبــات إحــدى الســبل الرئيســية ملكافحــة الجرائــم، 
ونحتــاج أيضــا إلــى جهــات مجتمعيــة أخــرى تدعــم 

الجهاز القضائي في تأدية دوره«.
ويؤكد متخصصون في األمراض النفســية والعقلية 
البــالد  فــي  املنتشــرة  املجتمعيــة  الجرائــم  أن غالبيــة 
أن  أيضــا  يــرون  لكنهــم  نفســية،  أزمــات  عــن  ناتجــة 
تلــك  مــن  للحــد  كاف  غيــر  وحــده  النفســي  العــالج 
الجرائــم. ويقــول الطبيــب باســل العلوانــي إن »حاالت 
كثيــرة باتــت تتوافــد علــى عيــادات املتخصصــني فــي 
األمــراض النفســية والعقليــة، وأحيانــا تكون الحاالت 
»العربــي  لـ موضًحــا  متفاقمــة«،  أو  مســتعصية، 
الجديــد«: »كأطبــاء، نحــاول معالجــة الحــاالت، لكننــا 
نستشــف مــن خــالل جلســات العــالج، أن أغلبها وصل 
الجرائــم،  ارتــكاب  نحــو  تدفــع  خطيــرة  أوضــاع  إلــى 
مثــل  البــالد،  وظــروف  أزمــات  عــن  ناتجــة  والغالبيــة 
اإلهمــال، والبطالــة، وتفشــي املخــدرات، وعــدم وجــود 

األوضــاع  مــن  وغيرهــا  ذاتــه،  للشــاب  يحقــق  هــدف 
الحالــة  علــى  ســلبية  تأثيــرات  لهــا  التــي  املجتمعيــة 
النفســية والعصبيــة«. ويشــدد العلوانــي علــى أنــه »ال 
يمكننــا توفيــر العــالج مــن دون أن تكــون هنــاك حلول 
املــرض  تســبب  التــي  العوامــل  إزالــة  يجــب  حكوميــة. 
لنبــدأ بالعــالج، وهــذه مســؤولية الحكومــة، وجهــات 
مجتمعيــة أخــرى«، مشــيرًا إلــى أن »تطبيــق القانــون 
أيضا غير مجد في تحجيم تلك الجرائم، فالجرائم ال 
يمكــن مكافحتهــا فقــط بالعقوبــات، بــل ينبغــي وضع 
كجــزء  الجريمــة  ارتــكاب  تســبق  ومعالجــات  حلــول 

أساسي في مكافحتها«.

مجتمع
 الهند سوف تحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية هندية 

ّ
أفادت شبكة »بلومبرغ«، أمس الثالثاء، بأن

)نحــو 11 مليــار دوالر أميركــي( إضافيــة لتوفيــر اللقــاح املضــاد لكورونــا، والغــذاء مجانــا ملاليــني 
 حكومــة الهند، 

ّ
 عــن أشــخاص على درايــة باألمر، أن

ً
املتضرريــن مــن عــدوى الفيــروس. أضافــت، نقــال

ثاني أكبر دولة في العالم لجهة عدد السكان، سوف تخصص 700 مليار روبية )نحو 9.5 مليارات 
دوالر( أخرى لتوفير الغذاء للفقراء حتى نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. وتسعى الهند إلى توفير 
)رويترز(  البالغني بهدف كبح الوباء.  

ّ
اللقاح مجانا لكل

 أكثــر مــن 60 شــخصا قتلــوا فــي حــادث تصــادم قطاريــن 
ّ
أعلــن مســؤول باكســتاني، أمــس الثالثــاء، أن

في منطقة نائية في إقليم الســند بجنوب باكســتان أول من أمس اإلثنني. وأصدر نائب رئيس إقليم 
الســند عثمــان عبــد اللــه الئحتــني بالقتلــى، مــن بينهــم من لم تحــدد هوياتهم قضوا فــي الحادث الذي 
وقــع حــني خــرج قطــار عــن ســكته واصطــدم بقطــار آخــر آٍت مــن االتجــاه املعاكــس. وكان مهندســون 
 الجثث كانت ال 

ّ
باكســتانيون يعملــون أمــس الثالثــاء علــى إزالة حطام القطارين. وقــال عمال إغاثة إن

)فرانس برس(  من العربات املحطمة.  
ً
سحب ليال

ُ
تزال ت

باكستان: أكثر من 60 قتيًال في حادث القطارينالهند تحتاج 11 مليار دوالر إضافية للغذاء واللقاح

تزايد  من  العبايجي  شروق  السابقة  النائبة  تحّذر 
خطير في مظاهر العنف في المجتمع التي تصل 
»هناك  إن  وتقول  بشعة.  بطرق  القتل  حد  إلى 
وال  العنف،  على  تحّفز  كثيرة  مجتمعية  عوامل 
شك في أن العامل االقتصادي له انعكاساته على 
ارتفاع  على  تؤثر  المتزايدة  الضغوط  وأن  الناس 

نسب الجريمة في المجتمع«.

عنف مجتمعي متزايد

في طابور، يقف يابانيون في سوق السمك القديم في 
حّي تســوكيجي بالعاصمة طوكيو. هم ال ينتظرون 
ــي اللقــاح املضــاد 

ّ
مــا لتلق

ّ
دورهــم لشــراء األســماك، إن

لكوفيــد-19. والســوق الــذي بقــي مقصــدًا ســياحيًا 
رئيســيًا فــي طوكيــو حتــى نقلــه فــي عــام 2018 إلــى 
تــح أمــس الثالثــاء كمركــز للتحصــن 

ُ
حــّي آخــر، افت

الجماعــي بهــدف مواجهــة فيــروس كورونــا الجديــد. 

األســماك  لتجــارة  أساســيًا  كان  الــذي  املوقــع  وهــذا 
وثمــار البحــر والذي ســوف ُيســتخدم كمركــز للنقل 
فــي خــالل دورة األلعــاب األوملبية في طوكيو، من 23 
ن، 

َ
يوليــو/ تمــوز إلــى الثامــن مــن أغســطس/ آب املقبل

فــي  التحصــن  حملــة  تســريع  فــي  يســاهم  ســوف 
اليابــان بعــد انتقــادات طاولــت التباطــؤ فيهــا. وبينمــا 
و2500  إطفــاء  عنصــر   500 نحــو  أمــس  تحّصــن 

شــرطي فــي تســوكيجي. وعّبــر أحــد رجــال اإلطفــاء 
يــه جرعتــه األولــى مــن اللقــاح، 

ّ
عــن ارتياحــه بعــد تلق

وقــال: »مهنتــي تقــوم علــى التدقيــق بســالمة وضــع 
تجهيــزات مكافحــة الحرائــق والحفــاظ عليهــا، وأنــا 
ألتقــي أشــخاصًا كثيريــن فــي هــذا اإلطــار وال أرغــب 

في نشر الفيروس«.
ولــم تظهــر املراكــز األولــى للتحصــن الجماعــي فــي 

 ابتــداًء مــن نهايــة مايــو/ أيــار املاضي. وقد 
ّ

اليابــان إال
 من 3.5 في املائة من ســكان البالد البالغ 

ّ
حصل أقل

عددهم 125 مليون نســمة، حتى أمس الثالثاء، على 
ــوا جرعة أولى من 

ّ
ــن مــن اللقــاح. أّمــا الذين تلق

َ
جرعت

لقاح »فايزر- بايونتيك« أو لقاح »موديرنا« املجاَزين 
في اليابان، فال تتعدى نسبتهم 10 في املائة.

)العربي الجديد، فرانس برس(

Wednesday 9 June 2021
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)Getty /يويشي يامازاكي(



نيسان املاضي، وهو ما لم تكشفه الحكومة 
حتى اليوم. وتبرز تخوفات كثيرة يطرحها 
اليسار الدنماركي ومنظمات حقوقية بشأن 
الــدنــمــارك على سياسة لــجــوء جديدة  إقـــدام 

من خارج القوانني األوروبية.

مناطق آمنة
ر 

ّ
من غير الواضح ما إذا كان ذلك سوف يؤث

الذين تشير  السوريني  الالجئني  على مئات 
ها تراجع إقامات الوافدين 

ّ
كوبنهاغن إلى أن

مــنــهــم مـــن دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وكـــذلـــك مــنــاطــق 
أخـــــرى تـــعـــّدهـــا »آمــــنــــة«. ومــــع عــجــز أحــــزاب 
اليسار عــن وقــف مــشــروع قــانــون التأسيس 
ملــراكــز اســتــقــبــال فــي دول ثــالــثــة، يــســود قلق 
الخطوة  بشأن  لجوء  وطالبي  ناشطني  بني 
ي الــقــانــون، يحتّج 

ّ
الــتــالــيــة. وتــزامــنــا مــع تبن

ــارك عــلــى  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــي الـ ــ ــن الــــســــوريــــني فـ ــ عــــــدد مـ
آمنتني،  منطقتني  وريــفــهــا  دمــشــق  تصنيف 
مـــع تـــوالـــي تــجــمــيــد رخـــص إقـــامـــة الــعــشــرات 
مــنــهــم بــقــصــد الــتــرحــيــل إلـــى ســـوريـــة. وعلى 
الرغم من ذلك، يعّول هؤالء على غياب أغلبية 
بــرملــانــيــة وكــذلــك سياسية تــوافــق عــلــى فتح 
قنوات مع النظام السوري في دمشق، كشرط 
باالتفاق  طوعيا  الالجئني  لترحيل  أساسي 

مــع سلطات بــالد املــنــشــأ. وتــتــزايــد املساعي 
الــحــقــوقــيــة لــتــوضــيــح خــطــأ اعــتــمــاد تعريف 
املناطق اآلمنة في سورية. وينشط سوريون 
فـــي كــوبــنــهــاغــن لــتــوضــيــح الـــواقـــع الــســوري 
البرملان، بخالف  وأعــضــاء  السياسيني  أمــام 
االســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا وفــــدان 
ني 

َ
العاصمت  2018 عــام  فــي  زارا  دنــمــاركــيــان 

»الوضع   
ّ
بــأن أفـــادا  إذ  واللبنانية،  السورية 

األمـــنـــي فـــي دمــشــق وريــفــهــا تــحــّســن«. وهــو 
للبدء  والــدمــج  الــهــجــرة  مــا بنت عليه وزارة 
بوقف تجديد إقامة الحاصلني على »حماية 
مؤقتة« )إقامة لجوء مؤقت منذ عام 2015(، 

ابتداًء من العام املاضي.
َعّد الدنمارك الدولة الوحيدة في االتحاد 

ُ
وال ت

األوروبي التي قررت اعتماد تعريف »مناطق 
 رئيس 

ّ
آمنة«. فقد بّينت تقارير دنماركية أن

ى منذ 
ّ
أوربـــان يتبن الـــوزراء املجري فيكتور 

الــعــام املــاضــي الــســيــاســة نــفــســهــا، موضحة 
 بــودابــســت رّحــلــت بــعــض الــســوريــني إلــى 

ّ
أن

دمشق بتنسيق مع النظام السوري، من دون 
مــعــرفــة مــصــيــر املـــرّحـــلـــني. ويـــراهـــن أصــدقــاء 
ــا، إلـــــى جــانــب  ــومـ ــمـ الــــســــوريــــني والــــيــــســــار عـ
جـــهـــود »مـــجـــلـــس الـــالجـــئـــني الـــدنـــمـــاركـــي«، 
عـــلـــى غـــيـــاب مـــوقـــف دولـــــــي، خـــصـــوصـــا مــن 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الدنماركي  البرملان  أثار تصويت 
أخـــيـــرًا، بــأغــلــبــيــة أصــــوات اليمني 
ويمني الوسط إلى جانب حكومة 
االجتماعي الديمقراطي، على سياسة لجوء 
مختلفة تقوم على إنشاء مخيمات استقبال 
لطالبي الــلــجــوء فــي خـــارج أوروبــــا، تحفظا 
أوروبــيــا وكــذلــك مــن األمــم املــتــحــدة. ويسعى 
ــيـــاس تــســفــاي  ــاتـ وزيــــــر الـــهـــجـــرة والــــدمــــج مـ
إلــى استغالل ثــغــرة فــي الــقــوانــني األوروبــيــة 
طالبي  حــيــال  مــتــشــددة  ســيــاســات  لتطبيق 
 لـــدى الــدنــمــارك 

ّ
الــلــجــوء إلـــى بــــالده، علما أن

الــقــرن  مــنــذ تسعينيات  قــانــونــيــة  ــظــات 
ّ
تــحــف

املــــاضــــي، األمـــــر الـــــذي يــجــعــلــهــا تــتــمــّكــن من 
ــلـــجـــوء األوروبـــــــي  ـــص مــــن ســـيـــاســـة الـ

ّ
الـــتـــمـــل

املشترك. وهو ما يضع االتحاد األوروبي في 
احتمال  إلــى مراجعة  موقف صعب ويدفعه 
ــارك قـــد خـــرقـــت املـــعـــاهـــدات  ــمـ ــدنـ أن تـــكـــون الـ
ــة بــشــأن الــلــجــوء. وعــلــى الــرغــم من  ــيـ األوروبـ
تــحــذيــر املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة 
لــــشــــؤون الـــالجـــئـــني مــــن ســـيـــاســـات الــتــشــدد 
الــدنــمــاركــيــة، إلــى جــانــب انــتــقــادات أوروبــيــة 
 مــســاعــي حكومة 

ّ
ــإن ــذا الــخــصــوص، فــ فــي هـ

يسار الوسط لتمرير قانون معالجة قضايا 
ــا( لم  ــ ــة ثــالــثــة )خــــارج أوروبـ الــلــجــوء فــي دولـ
تــتــوقــف مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي حــتــى تــأّمــنــت 
ــار، رأى  لــذلــك أغلبية بــرملــانــيــة. فــي هــذا اإلطــ
املتحدث باسم املفوضية األوروبية أدالبرت 
في  أساسية  أسئلة  تثير  الخطوة   

ّ
أن جانز 

الحماية  وتــقــديــم  الــلــجــوء  بطلب  يتعلق  مــا 
ـــه مــن غير املمكن اقــتــراح نــظــام جديد 

ّ
»إذ إن

لــلــهــجــرة والـــلـــجـــوء مـــع تــشــريــعــات االتـــحـــاد 
األوروبي الحالية«. وقد نقلت عنه الصحافة 
 الــخــطــوة الــدنــمــاركــيــة »على 

ّ
الــدنــمــاركــيــة أن

للدنمارك،  القانونية  التحفظات  مــن  الــرغــم 
ــزام كــوبــنــهــاغــن بــاتــفــاقــيــة  ــتـ ســـوف تــجــّمــد الـ
 االتفاقية تنّص 

ّ
دبلن حول اللجوء«. ُيذكر أن

على أن تكون الدولة األوروبــيــة التي يدخل 
ــــى مــســؤولــة عن  إلــيــهــا املــهــاجــر لــلــمــّرة األولـ
تسجيله وإجـــــراءات لــجــوئــه. أضـــاف جــانــز: 
ــر بشكل  »نــحــن فـــي حــاجــة إلـــى تــحــلــيــل األمــ
أعــمــق«، فــي إشـــارة إلــى بحث املفوضية في 
إمكانية خرق كوبنهاغن املواثيق األوروبية 

بسبب تحفظاتها القانونية السابقة.
والخطوة الدنماركية الساعية إلى اتفاقيات 
مـــع دول فـــي خــــارج أوروبــــــا، خــصــوصــا في 
أفــريــقــيــا، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم اإلفــصــاح عن 
استقبال  إنــشــاء مخيمات  على  وافــقــت  دول 
على أراضيها نيابة عن الدنمارك، تعيد إلى 
التوقيع عليه مــع روانــدا  الواجهة مــا جــرى 
فـــي أفــريــقــيــا بـــهـــذا الــخــصــوص فـــي إبـــريـــل/ 

الدنمارك 
والالجئون

ترحيل 
إلى مخيمات 

خارج أوروبا

بعد أشهر من الترّقب، أصدرت الدنمارك قانونها الخاص 
مخيمات  إنشاء  من  يمّكنها  والذي  اللجوء،  بطالبي 
حفيظة  أثار  الذي  األمر  أوروبا،  خارج  في  لهؤالء 
مدافعين عن حقوق اإلنسان وكذلك األمم المتحدة 

والمفوضية األوروبية

حكومة الدنمارك 
تتملّص من سياسة 

اللجوء األوروبي المشترك

المفوضية األوروبية 
تبحث في احتمال خرق 

كوبنهاغن للمواثيق

1819
مجتمع

األمــــــم املـــتـــحـــدة، يــقــبــل بــتــعــريــف »املـــنـــاطـــق 
الوسط  يسار  تتبناه حكومة  الــذي  اآلمــنــة« 
بــدعــم مـــن الــيــمــني املــتــشــدد ويــمــني الــوســط. 
ــارك الــســوريــني  ــمـ ــدنـ ــل الـ ــرّحـ ــم تـ ــو لـ وحـــتـــى لـ
إلى   تحويلهم 

ّ
فــإن إقاماتهم،  ُجــّمــدت  الــذيــن 

»مـــقـــيـــمـــني غـــيـــر شـــرعـــيـــيـــني« والـــســـعـــي إلـــى 
ــا يــشــبــه مــخــيــمــات تــرحــيــل  إســكــانــهــم فـــي مـ
ــــض لـــجـــوؤهـــم،  مــخــصــصــة عــــــادة لـــلـــذيـــن رفـ
يعني عمليا تــوقــف حــيــاة هـــؤالء وأســرهــم. 
ت 

ّ
 وقد يؤّدي األمر لدى بعض األسر إلى تشت

إضــــافــــي. فــأحــيــانــا، يــحــصــل الــــوالــــدان على 
يهما بخالف األبناء، إذا 

َ
رفض تمديد إقامت

هم قد يتعرضون إلى خطر، والعكس 
ّ
ّدر أن

ُ
ق

ــغ عــدد 
ّ
ــــرى. فــقــد تــبــل ــاالت أخـ صــحــيــح فـــي حــ

مــن الــشــبــان والــشــابــات مــن الــذيــن يتابعون 

هم 
ّ
دراساتهم قرارًا من دائرة الهجرة يفيد بأن

تحّولوا إلى مقيمني غير شرعيني، وبالتالي 
غ 

َّ
تم وقف العملية التعليمية، من دون أن ُيبل

األهل بالقرار نفسه. 

تفسيرات رسمية
وتستند حكومة يسار الوسط في تعاطيها 
مــع الــلــجــوء الــســوري املــؤقــت )نــحــو ألــف من 
لجوء وصلوا  طالب  آالف  نحو خمسة  بــني 
إلــيــهــا فــي عـــام 2015(، إلـــى أيــــام حــكــم يمني 
الوسط وتشدد وزيرة الهجرة السابقة إنغا 
 هــــؤالء. بــالــنــســبــة إليها 

ّ
ســتــويــبــرغ فــي حـــق

تــقــّدمــوا باللجوء وطلب   هـــؤالء، عندما 
ّ
فــإن

الحماية، لم يحكوا عن اضطهاد شخصي أو 
هم مطلوبون للنظام ألسباب سياسية، 

ّ
عن أن

بــحــســب مـــا يـــبـــرر تــســفــاي تـــشـــدده مـــع هــذه 
ــهــا منحت حماية 

ّ
أن الحكومة  وتـــرى  الــفــئــة. 

مــؤقــتــة لــلــوافــديــن مـــن دمــشــق وريــفــهــا على 
أساس »الوضع العام للحرب وغياب األمن«، 
ه 

ّ
وتــردد في وسائل اإلعــالم وفــي البرملان أن

»مــنــذ الــبــدايــة جــرى إخــبــار الالجئني بصفة 
ـــه ســــوف تــتــعــنّي عــلــيــهــم الــعــودة 

ّ
مــؤقــتــة بـــأن

 
ّ
إلـــــى بـــلـــدهـــم حـــــال تـــحـــّســـن الـــــوضـــــع«. لــكــن

ــــه مـــن الــخــطــأ تــمــامــا 
ّ
الـــســـوريـــني يـــؤكـــدون أن

ــني 
َ
آمــنــت وريــفــهــا  دمــشــق  منطقتي  تصنيف 

الــذي هّجر السوريني،  في ظل النظام نفسه 
تلقائي  لجوء  وكثيرون منهم حصلوا على 
وفق  الشخصية،  لقصصهم  االستماع  دون 
تــصــنــيــفــات اخـــتـــارتـــهـــا الــحــكــومــة الــســابــقــة 
ــــارة  الـــوســـط فـــي 2015(. تـــجـــدر اإلشـ )يـــمـــني 
 الــالجــئــني الــســوريــني تــعــّرضــوا منذ 

ّ
إلـــى أن

وصولهم إلى الدنمارك وأملانيا إلى حمالت 
أصــوات  فيها  ساهمت  وبروباغندا  تشويه 
مــهــاجــريــن ســـوريـــني )وغــيــرهــم مـــن مــؤيــدي 
منذ عقود  البالد  في  نظام دمشق( مقيمني 
ــــؤالء ضــمــنــيــا الـــالجـــئـــني من  ــــهــــم هـ

ّ
ــّدة. وات ــ عــ

ــهــم »تــســّبــبــوا فــي تخريب 
ّ
أبــنــاء بــلــدهــم بــأن

ــــهــــم »الجــــئــــون اقـــتـــصـــاديـــون«، 
ّ
ســــوريــــة« وأن

ــّروا مـــن ســـوريـــة نــتــيــجــة الــوضــع  ــ ـــهـــم فـ
ّ
أي أن

االقتصادي. وكتب بعض هؤالء مقاالت في 
الصحف الدنماركية، من بينهم صحافيون 
ســابــقــون، شــــّددوا فــي خــاللــهــا عــلــى تشويه 
ملواطنيهم  اتهامات  وكيل  السورية  الــثــورة 
ــهــم ال يستحقون 

ّ
طــالــبــي الــلــجــوء مــّدعــني أن

ه ما من خطر أمني عليهم، وذلك 
ّ
حماية وأن

إلى جانب مساهمة بعضهم في الدفع نحو 
زيـــارة وفــَديــن إلــى ســوريــة ولبنان للخروج 

بخالصة »املناطق اآلمنة«. 

قانونية الخطوة
بــعــيــدًا عــن تــأثــيــرات الــقــانــون الــجــديــد على 
ـــــه يـــثـــيـــر بــعــض 

ّ
أوضــــــــــاع الـــــســـــوريـــــني، فـــــإن

واألوروبـــيـــة.  املحلية  القانونية  الــســجــاالت 
الهجرة  القانون وخبيرة  أســتــاذة  رأت  وقــد 
ــزا  ــ ــــويـ ــة آرهـــــــــــــوس )وســـــــــــــــط(، لـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــي جـ ــ ــ فـ
ه طاملا لم ُيعلن عن اتفاق مع 

ّ
هالسكوف، أن

في  االستقبال  لتطبيق سياسة  ثالثة  دولــة 
ه »من الصعب معرفة ما 

ّ
خــارج أوروبــا، فإن

إذا كــانــت الــخــطــوة مــتــعــارضــة مــع الــقــوانــني 
التحفظات  باالعتبار  األخــذ  مع  األوروبــيــة، 
ــلــــدنــــمــــارك عـــلـــى االتـــفـــاقـــيـــات  الـــقـــانـــونـــيـــة لــ
واللجوء  الهجرة  املشتركة بشأن  األوروبية 

هالسكوف  وتشرح  القضايا«.  من  وغيرها 
 الــدنــمــارك، بــهــذا الــقــانــون، تــضــع نفسها 

ّ
أن

ــه »مــن  ــ ـ
ّ
ــلـــن، الفـــتـــة إلــــى أن ــارج اتــفــاقــيــة دبـ ــ خـ

املــعــروف كيف ســوف تكون ردود فعل  غير 
الدول األوروبية األخرى إذا أعادت الدنمارك 
طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى تلك الدول 
أّواًل قــبــل وصــولــهــم إلــــى الـــدنـــمـــارك«. ومــع 
 خطوة 

ّ
أن تــســفــاي  االنـــتـــقـــادات، رأى  تــوالــي 

اللجوء  بلده تأتي فــي ضــوء »إفــالس نظام 
 »آالف األشخاص 

ّ
األوروبي«، وشّدد على أن

ــرون  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ  يــــــغــــــرقــــــون، وكــــــثــــــيــــــرون هـــــــم املــ
ــعــون 

ّ
 الـــذيـــن يـــأتـــون إلــــى أوروبـــــــا وال يــتــمــت

 الــحــمــايــة عــلــى اإلطـــــالق. لــهــذا نعتقد 
ّ

بــحــق
 ثّمة حاجة ماسة إلى نظام جديد وأكثر 

ّ
أن

عـــدالـــة. ونــحــن فــي حــــوار مــع األمــــم املــتــحــدة 
 مـــا يــتــعــلــق 

ّ
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي حــــول كــــل

بقضايا الهجرة«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

بيروت ـ مالك مكي

»الــجــيــل املــفــقــود« بــهــذه الــعــبــارة يصف 
مدير برنامج طب النزاعات في الجامعة 
األميركية في بيروت واألستاذ املحاضر 
في جامعة لندن الدكتور غسان أبو ستة 
الجيل الــســوري الــذي ولــد أثــنــاء الحرب 
األهــلــيــة فــي بــلــده، أو الـــذي عــاش معظم 
طفولته في اللجوء، »فهذا الجيل يفتقد 
ــرز الــشــروط األســاســيــة عــلــى مستوى  أبـ
االجتماعية  والرعاية  والصحة  التعليم 

وغيرها«. 
يـــشـــرح الـــدكـــتـــور أبــــو ســتــة أن »الـــحـــرب 
ــنـــيـــة آنـــيـــة،  لـــيـــســـت حــــادثــــة أو فــــتــــرة زمـ
بـــل بــيــئــة حــيــويــة لــكــل أنـــــواع الــضــغــوط 
الــجــســديــة والــبــيــولــوجــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يعيشها ســكــان مــنــاطــقــهــا، والــتــي 
ــا فــــتــــرات زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة،  ــ ــارهـ ــ تـــمـــتـــد آثـ
ــب الـــحـــيـــاة  ــ ــوانــ ــ ــلـــف جــ ــتـ ــدد مـــخـ ــ ــهـ ــ ــا يـ ــ مــ

اإلنسانية«. 
ويــــعــــطــــي أمــــثــــلــــة عــــــن تـــــعـــــرض أطــــفــــال 
الـــحـــروب إلــــى إصـــابـــات مــبــاشــرة تنتج 
مــن الــقــصــف والـــدمـــار، وإصـــابـــات أخــرى 
السكنية  الــظــروف  بسبب  مــبــاشــرة  غير 
التعليم، وســوء  عــن  السيئة، واالنــقــطــاع 
التغذية، »ما يؤثر سلبا على حاضرهم 

ومستقبلهم«. 
تظهر دراسة جديدة أعّدها الدكتور أبو 
ستة والباحث في الجامعة األميركية في 
بــيــروت، مـــروان حــجــار، ونشرتها أخيرًا 
مــجــلــة »جــــورنــــال أوف غــلــوبــال هــيــلــث« 
تــأثــيــر جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي لــبــنــان. وتـــورد أن »نسبة 
70 فـــي املـــائـــة مـــن أطــفــالــهــم ال يــتــابــعــون 
تــوافــر  عـــدم  املــنــزل بسبب  مــن  تعليمهم 
األجــهــزة وخــدمــات اإلنترنت، وأن نسبة 
79 فــي املــائــة مــن معيلي هـــؤالء األطــفــال 
فــقــدوا أعمالهم ومــصــادر رزقــهــم، بينما 
انخفضت رواتب نسبة 68 في املائة ممن 

احتفظوا بأعمالهم«. 
وأظهرت الدراسة التي شملت 129 عائلة 
يعيشون  الذين  السوريني  الالجئني  من 
في لبنان خالل أزمة فيروس كورونا، أن 
العائالت  مــن  املــائــة فقط  فــي   55 »نسبة 
تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا األســاســيــة جــزئــيــا، 
فــي حــني ال تستطيع أي عائلة تأمينها 
كــلــهــا«. والحـــظـــت أيـــضـــا أن »الــضــغــوط 
األكثر  الــحــاالت  تشكل  والــقــلــق  النفسية 
انـــتـــشـــارًا عـــنـــد األطــــفــــال والـــبـــالـــغـــني مــن 
هؤالء الالجئني السوريني، وأن نسبة 30 
 

َ
تتلق لم  الالجئني  املائة من عائالت  في 

أي دعم من املنظمات اإلنسانية«. 
ويــلــفــت أبــــو ســتــة الــــى أن تــركــيــز لــبــنــان 
على نظام التعليم عن بعد خالل جائحة 
الرقمي«  »الفقر  خــطــورة  كشف  كــورونــا 
فبعدما  األطفال.  تدريس  في مستويات 
ــرنــــت واألجــــهــــزة  ــتــ اعــــتــــبــــرت خــــدمــــة اإلنــ
ــيــــات، تــســبــب  ــن الــــرفــــاهــ ــيـــة مــ ــتـــرونـ ــكـ االلـ
ــة فــي انقطاع  عـــدم تــوافــرهــا خـــالل األزمــ
زمنية طويلة  لفترة  التعليم  عــن  أطــفــال 
تــعــدت الــعــام، مــا يــهــّدد مستقبلهم وقــد 
ومواجهتهم  التعليم  تركهم  إلــى  يــؤدي 

مشكالت مختلفة تهدد حياتهم. 
وأظهرت دراسة أخرى أجريت على 179 
من أطفال الالجئني السوريني في لبنان 
الذين أصيبوا بجروح، وأعّدها الدكتور 

الباحثني سمر  بــالــتــعــاون مــع  أبــو ستة 
ــان بـــايـــك وأحـــمـــد الــعــنــيــســي  ــ الـــحـــاج وأيــ
وأليكس زينغ من الجامعة األميركية في 
البريطانية  كولومبيا  وجامعة  بيروت 
ــدا، ونـــشـــرتـــهـــا املـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة  ــنــ ــي كــ فــ
»جورنال أوف بيرن كير أند ريسيرش«، 
ارتــفــاع نسبة إصــابــات الــحــروق  بتأثير 

ظروف السكن السيئة وغير املثالية.
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــي  ــ فـ  53.6 نـــســـبـــة  وســـجـــلـــت 
إصــــــــابــــــــات الــــــــحــــــــروق لـــــــــدى أطـــــــفـــــــال ال 
األربــع ســنــوات، ونتجت من  يتجاوزون 
الــتــعــرض إلـــى ســوائــل بـــدرجـــات الــغــلــي، 
في حني أصيبت فتيات كثيرات بحروق 
الفئة  الــطــعــام. وعــانــت  لــدى تحضيرهن 
العمرية الــتــي تــتــراوح أعــمــارهــا بــني 15 
و19 سنة من حروق تسببت بها حوادث 

خالل العمل. 
أما عن سوء التغذية والقصور في النمو 
ــوء الــتــغــذيــة،  أي الـــتـــقـــزم الـــنـــاجـــم عـــن ســ
فأظهرت نتائج دراســة أعــّدهــا أبــو ستة 
والباحثون كريم مكاوي ومروان حجار 
ــا حـــطـــيـــبـــة، أن مـــعـــّدلـــه عــــــاٍل لـــدى  ــيــ ودنــ
الــالجــئــني الــســوريــني فــي لــبــنــان، وأعــلــى 
حــتــى مـــن املـــعـــّدل عــنــد أطـــفـــال الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي مخيم الــزعــتــري بـــاألردن. 
واعتبروه مؤشرًا خطرًا »ألن مضاعفات 
القصور في النمو ال عودة عنها، وتؤثر 

ــال ومــســتــقــبــلــهــم، إذ  ــفـ عــلــى حــاضــر األطـ
يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع 

ضعط الدم وأمراض القلب والسكري«. 
 ســـوريـــا 

ً
الـــــدراســـــة 142 طـــفـــال وشـــمـــلـــت 

الجــئــني فـــي لــبــنــان ال تــتــعــدى أعــمــارهــم 
ـــ18 ســنــة. وبــلــغــت نــســبــة الــقــصــور في  ــ الـ
النمو 9.2 في املائة بال فوارق بني اإلناث 
والــــــذكــــــور. والحــــظــــت أن مـــعـــظـــم الـــذيـــن 
كانوا أصيبوا  املشكلة  يعانون من هذه 
بــحــروق فــي ســن مبكرة.  يقول الدكتور 
أبو ستة إنه تعاون مع جمعية »إنــارة« 
ــات الـــــحـــــروق عــنــد  ــابــ ــإصــ ــتــــي تـــهـــتـــم بــ الــ
الالجئني  الــى عائالت  للوصول  األطفال 

السوريني، وجمع املعطيات. 
ويــــؤكــــد أن نـــتـــائـــج الــــــدراســــــات تــكــشــف 
خطورة املؤشرات الصحية واالجتماعية 
في  السوريون  الالجئون  يعانيها  التي 
لبنان، وتثبت املفاهيم األساسية في طب 
وتأثيرها  الحروب  بيئة  حول  النزاعات 
إنتاج اإلصابات وديناميتها  إعــادة  في 
ــيــــر مـــبـــاشـــرة لـــدى  بــــطــــرق مـــبـــاشـــرة وغــ
سكان مناطق الحروب، ما يطلق صرخة 
الــعــاجــل  الــتــدخــل  للتحذير مــن ضــــرورة 
مستويات  على  املفقود«  »الجيل  إلنقاذ 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم، فــالــتــداعــيــات ليست 
آنية فقط، بل تهدد األشخاص واملجتمع 

على مدى الحياة«.

»الجيل المفقود« 
من أطفال الحرب السورية

)Getty /صغار في أحد مخيمات منطقة البقاع )أديب تشودهاري

فتيات سوريات في مخيم بشمال لبنان )جوزف عيد/ فرانس برس( تحّرك مناهض لترحيل السوريين في الدنمارك )داود شوالك/ األناضول(

44.000
هو العدد التقريبي للسوريين 

بالدنمارك، وقد أعيد تقييم تصاريح 
الحماية المؤقتة لنحو 900 منهم

تتوالى الدراسات التي 
تؤكد خطورة التأثيرات 

السلبية للحروب 
على السكان. في 

لبنان يواجه األطفال 
الالجئون السوريون 

مشاكل ال حصر لها 
تهدد مستقبلهم

عانى مرضى الفشل 
الكلوي في الجزائر، خالل 
فترة تفشي كورونا، من 

عدم قدرة المستشفيات 
على إجراء عمليات زرع 

الكلى، فلم يكن من 
خيار أمامهم غير االنتظار 

واللجوء إلى جلسات 
الغسيل، التي ال تحّل 

حالتهم المرضية

عمليات الزرع الجزائر: آالف مرضى الفشل الكلوي في انتظار 
تسجل الجزائر نحو

3 آالف إصابة بالفشل 
الكلوي سنويًا

يشهد القطاع الصحي 
تنسيقًا بين المستشفيات 

المعنية بزرع الكلى

الجزائر ـ فتيحة زماموش

عمليات  ــراء  إجــ جــزائــري  آالف  عــشــرة  ينتظر 
ــــرت  ـ

ّ
زرع كـــلـــى فــــي املــســتــشــفــيــات، بـــعـــدمـــا أخ

ــعـــشـــرات مــمــن هـــم ضمن  ــا الـ جــائــحــة كــــورونــ
الكلوي،  بالفشل  املصابني  األشــخــاص  قائمة 
 معاناة 

ّ
عن تحديد مواعيد إلجرائها، في ظل

انتظار  الكلي في  اآلالف خــالل جلسات غسل 
التبّرع.

ــربــــي  ــعــ ــلـــيـــمـــة بـــــن عـــيـــســـى لــــــ »الــ ــتــــحــــدث سـ تــ
الــجــديــد« عــن حــال ابنتها وفــاء )10 سنوات( 
باملوت  وتصفها  الكلى،  غسل  خــالل جلسات 
 ابــنــتــهــا بــــدأت رحلت 

ّ
األســبــوعــي. تــوضــح أن

الــعــذاب هـــذه قــبــل نــحــو ســنــتــني. عملية غسل 
ــي مــســتــشــفــى  الـــكـــلـــى الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا وفــــــاء فــ
»نــفــيــســة حــــمــــودي« فـــي مــنــطــقــة حــســني داي 
بــقــلــب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، تــرهــقــهــا، كما 
 جلساتها. 

ّ
ترهق والدتها التي ترافقها في كل

وتتكبد الصغيرة عناء االنتقال من والية عني 
الــدفــلــى الــتــي تــبــعــد نــحــو 140 كــيــلــومــتــرًا عن 

العاصمة الجزائرية، إلى املستشفى للعالج.  
املتخصصة  الطبيبة  تــقــول  ــار،  ــ اإلطـ هـــذا  فــي 
»الــعــربــي  بـــأمـــراض الــكــلــى، أحــــالم عــرايــبــي، لـــ
الــجــديــد«: »حــيــاة املــريــض هــي رهـــن جلسات 
وقــد يحتاج  الجسد،  رهق 

ُ
ت التي  الكلى  غسل 

ــبــــوع،  ــــالث جـــلـــســـات فــــي األســ ــى ثـ ــ املــــريــــض إلـ
أربع ساعات  الواحدة  الجلسة  وتتجاوز مدة 
ــــرض مــزمــنــا«.  ــان املـ ــد، إن كــ ــواحــ ــيـــوم الــ فـــي الـ
مسافات  التنقل  مشقة  أيضا  »هناك  تضيف: 
طويلة من واليــة إلى أخــرى، ومن منطقة إلى 
ــه 

ّ
أخـــرى، بــهــدف غسل الــكــلــى«. وتشير إلــى أن

خـــالل تفشي كـــورونـــا، زادت مــعــانــاة عــشــرات 
مرضى الفشل الكلوي بسبب تأجيل عمليات 
تعليق  الــصــحــة  وزارة  قــــررت  إذ  الــكــلــى،  زرع 
ملحاربة  األولوية  لتكون  الجراحية  العمليات 
 الكثير من املرضى يحتاجون 

ّ
الوباء، علما أن

إلى زرع كلى.  وقبل نحو عام، أطلقت الجزائر 
بــرنــامــجــا وطــنــيــا لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــتــبــرع 
لأشخاص  بالنسبة  خــصــوصــا  بــاألعــضــاء، 
املــتــوفــني، إذ أعــلــنــت وزارة الــصــحــة والــســكــان 

زرع  ــلـــيـــات  عـــمـ  
ّ
أن املـــســـتـــشـــفـــيـــات  وإصـــــــــالح 

قليلة جدًا  زالـــت  مــا  الكلى  األعــضــاء ال سيما 
الكلوي،  بالفشل  املصابني  عــدد  مع  باملقارنة 
والذين قّدر عددهم بـ 26 ألف حالة وفق أرقام 
ــام املــــاضــــي. كما  ــعـ رســمــيــة صـــــدرت نــهــايــة الـ
الــجــزائــر تسجل نحو 3 آالف   

ّ
أن إلــى  أشـــارت 

السلطات الصحية ال تستطيع تأمني   
ّ
أن إلى 

هذا العدد من املتبرعني. لذلك، وجبت توعية 
املواطنني حول أهمية التبرع باألعضاء. وقبل 
لزرع  الوطنية  الوكالة  أربــع ســنــوات، باشرت 
الجزائر، رصــد ومعاينة وجمع  األعــضــاء في 
أســمــاء األشــخــاص الــذيــن يــبــدون رغبتهم في 
الــتــبــرع بــأعــضــائــهــم بــعــد الـــوفـــاة، وتــقــدم لهم 
الــجــزائــري  الــقــانــون  بطاقة مــتــبــرع، إذ يسمح 
هما  أساسيني  بشرطني  بــاألعــضــاء،  بالتبرع 
 في السجل الوطني 

ً
أن يكون املتوفى مسجال

لــلــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء، وثــانــيــا مـــراعـــاة مــوافــقــة 
الـــعـــائـــلـــة إن كـــــان الـــشـــخـــص مـــتـــوفـــى. لـــذلـــك، 
ــراغـــب في  تــشــتــرط املــســتــشــفــيــات أن يــكــتــب الـ

التبرع وصية بمراده قبل وفاته. 
أمــقــران،  وسيلة  االجتماعية  الباحثة  وتــقــول 
التي تعمل في املستشفى الجامعي »مصطفى 
»الــعــربــي  بــاشــا« فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، لـــ
يتخوفون  عــمــومــا  الــجــزائــريــني   

ّ
إن الــجــديــد« 

مـــن زرع األعـــضـــاء والـــتـــبـــّرع بــهــا، داعـــيـــة إلــى 
»تــوعــيــة الـــنـــاس حــــول أهــمــيــة إنـــقـــاذ األرواح 

 
ّ
ومــا تخفيه مــن أبــعــاد إنــســانــيــة« مضيفة أن
إلــى جــهــود توعية أكبر  األمـــر مــا زال يحتاج 
مــن قــبــل الــســلــطــات ووســـائـــل اإلعــــالم ورجـــال 
 الــجــزائــريــني على التبرع، 

ّ
الــديــن أيــضــا، لــحــث

خــصــوصــا مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، إذ ليست 
هناك أّي تأثيرات سلبية على املتبرعني. 

 القطاع الصحي يشهد تنسيقا 
ّ
يشار إلى أن

بني املستشفيات املعنية بزرع الكلى، إذ نفذت 
زرع  في  املتخصصة  االستشفائية  املؤسسة 
األعضاء واألنسجة في منطقة البليدة، غربي 
كلى  زرع  عملية   100 الــجــزائــريــة،  الــعــاصــمــة 
ر األمر العام 

ّ
خالل العام الجاري، بعدما تعذ

املاضي بسبب فيروس كورونا، إذ أجريت 25 
وتتوفر  الوطني.  املستوى  على  فقط  عملية 
مــعــّدات وكـــوادر طبية تتولى  فــي املستشفى 
املنسقة  وكشفت  الــِكــلــى.  زرع  عمليات  إجـــراء 
الـــعـــامـــة لــلــنــشــاطــات الــطــبــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
 
ّ
أن العربي،  زينب  الدكتورة  الطبية  املؤسسة 

الجزائر تتجه إلجــراء عمليتني أسبوعيا في 
حال توفر املتبرعني.

إصـــابـــة بــالــفــشــل الــكــلــوي ســنــويــا، فـــي مقابل 
يــنــتــظــرون دورهــــــم إلجــــراء  مـــريـــض  10 آالف 
عــمــلــيــات زرع الــكــلــى، وأكـــثـــر مـــن 23 ألــفــا من 
املدير  وقــال  الكلى.  لغسل  املرضى يخضعون 
األعضاء حسني  لــزرع  الوطنية  للوكالة  العام 
ــقـــدت نـــهـــايـــة مـــايـــو/  ــــالل نــــــدوة عـ شـــــــاوش، خـ
البرنامج سيساهم في   هــذا 

ّ
إن املــاضــي،  أيــار 

تــعــزيــز أهــمــيــة الــتــبــرع بــاألعــضــاء كفعل خير 
ومواطنة، مؤكدًا على ضــرورة تكاتف جهود 
التوعية بأهمية التبرع إلنقاذ حياة املرضى، 
وتــوعــيــة املــواطــنــني، خــصــوصــا مــن قــبــل أئمة 
 »مـــن الـــضـــروري أن 

ّ
املــســاجــد. ويــشــيــر إلـــى أن

يضع املواطن ثقته في الطبيب الجزائري، إذ 
سجلنا خالل األشهر األربعة األولى من العام 
الجاري أكثر من 100 عملية زرع كلى، وكانت 
ناجحة بنسبة 99 في املائة«. وكشف شاوش 
زرع كلى تجرى  بــني 400 و500 عملية  مــا   

ّ
أن

في املستشفيات الجزائرية سنويا، فيما تبلغ 
الجزائر  فــي  للمرضى  السنوية  االحتياجات 
نحو 1500 عملية من هذا النوع سنويا، مشيرًا 

أجريت له عملية زرع 
كلية )رياض قرمدي/ 

فرانس برس(

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
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قضايا

منى عوض اهلل

ــاحــــث بــــــال شـــلـــش،  ــبــ يـــفـــتـــتـــح الــ
كـــتـــابـــه »داخــــــــل الــــســــور الـــقـــديـــم: 
نـــصـــوص قـــاســـم الـــريـــمـــاوي عن 
ــقـــدس«، الـــصـــادر ضــمــن سلسلة  الــجــهــاد املـ
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ ـــن املـ »ذاكـــــــــــرة فـــلـــســـطـــن«، عــ
لألبحاث ودراســة السياسات، بمدخل ضم 
نقدية  تحليلية  ــة  ودراسـ الــريــمــاوي،  سيرة 
تبعته ثاثة  املقدس،  الجهاد  لسرديته عن 
فــــصــــول، قـــــــّدم فـــيـــهـــا نــــصــــوص الـــريـــمـــاوي 
تقريره  األول  روايــتــه؛  شّكلت  الــتــي  الثاثة 
عن أعمال الجهاد املقدس في حــرب 1947-

أمـــن  ــــاج  ــــحـ الـ إلــــــى  ــه  ــ ــلـ ــ أرسـ والـــــــــذي   ،1949
مخطوطه  والــثــانــي   ،1949 عـــام  الحسيني 
ــه في  عــن عــبــد الــقــادر الحسيني الـــذي دّونــ
والثالث  املــاضــي،  القرن  أوائــل خمسينيات 
ــنــــشــــورة فــــي صــحــيــفــتــي  شـــمـــل مـــقـــاالتـــه املــ
األردنـــيـــتـــن  والــــدســــتــــور   )1970( ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ
)1972(. وقد عني الباحث في هذه الفصول 
بــتــحــقــيــق الـــنـــصـــوص، وتــحــلــيــل بــنــيــتــهــا، 
ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــغــيــرهــا مــــن الــــســــرديــــات فــي 
املصادر األولية املختلفة، وإضافة التراجم 
ــة لــلــشــخــصــيــات الـــــــوارد ذكـــرهـــا في  الــــازمــ
التي تمر  الحوادث  املتون، وضبط تواريخ 
والخرائط  بالصور  النص  وتزويد  عليها، 
الريماوي  أتــى  التي  للوقائع  التوضيحية 
على ذكرها. وأخيًرا اخُتتم الكتاب بملحق 
وثــائــقــي ضـــم نـــمـــاذج لــلــمــخــطــوطــات الــتــي 

تناولها.
ــا لـــفـــهـــم الـــخـــطـــاب  ــمــــوذًجــ يـــمـــثـــل الـــكـــتـــاب نــ
الـــســـردي فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة، معتمًدا 
تفكيك الروايات، وبحث مواضع االختاف 
والتغاير بينها، حيث السردية هنا وسيلة 
وتحوالتها  ودوافــعــهــا،  املــــؤرخ،  ذات  لفهم 
اتجاهن  وفــي  املــحــدودة،  زمانيتها  ضمن 
بينية  مــقــارنــة  يــتــضــمــن  األول  مـــتـــوازيـــن: 
لــلــروايــات الــتــي تــنــاولــت الــتــأريــخ للجهاد 
املــقــدس عند قــاســم الــريــمــاوي وغــيــره ممن 
أرخــــوا لـــه، مــن أمــثــال إمــيــل الــغــوري وكــامــل 
عــريــقــات وعــــارف الـــعـــارف؛ والــثــانــي يتتبع 
فــيــه الــبــاحــث تـــحـــوالت ســـرديـــة الــريــمــاوي 
وسيرورتها التصويرية للحدث التاريخي 
ــرة عــلــى  ــيـ ــغـ ــتـ ــات مـ ــاقــ ــيــ ــد ضــــمــــن ســ ــواحــــ الــــ
الزمان، ويتلمس  امتداد نحو ربع قرن من 
الـــتـــبـــايـــنـــات فـــيـــهـــا الـــنـــاتـــجـــة عــــن اخـــتـــاف 
الظرف السياسي والزمان واملكان، محاواًل 
عن  متكاملة  تاريخية  ســرديــة  استخاص 

تجربة الجهاد املقدس. 

التأريخ للجهاد المقدس
يــقــدم الــريــمــاوي روايــتــه األولـــى فــي تقريره 
املـــرســـل إلـــى الـــحـــاج أمـــن الــحــســيــنــي، وهــو 
تقرير ُحجب ولم ُينشر سابًقا، ملا تضمنه 
مـــن انـــتـــقـــادات وجــهــهــا الـــريـــمـــاوي لــلــقــيــادة 
الــتــي عــيــنــهــا الـــحـــاج أمــــن الــحــســيــنــي بعد 
وتظهر  الحسيني.  الــقــادر  عــبــد  اســتــشــهــاد 
إلى  املقاتل  الريماوي  فيه بوضوح صــورة 
الـــقـــادر الحسيني فــي صفوف  جــانــب عــبــد 
املعارض  موقفه  املقدس، متضمنة  الجهاد 
على  ســيــطــرتــهــا  األردنــــيــــة  اإلدارة  لــبــســط 
إلى  تحويلها  في  ورغبته  الغربية،  الضفة 
قـــاعـــدة لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا وحــكــومــة 
عموم فلسطن، وهو موقف يمثل انعكاًسا 
ــلــــك عـــبـــد الــلــه  ــتــــوتــــرة بــــن املــ ــلـــعـــاقـــات املــ لـ
ــداًدا لــهــا،  ــ ــتــ ــ ــــن الــحــســيــنــي وامــ والــــحــــاج أمـ
فيذكر مثًا حادثة لقائه األول مع امللك عبد 
الله، والــذي جاء في سياق نقله املتفجرات 
إلــى قوة  فــي دمــشــق  العسكرية  اللجنة  مــن 
املــقــدس عبر األردن، إال أن روايــتــه  الــجــهــاد 
هـــنـــا تـــبـــدو مـــخـــتـــصـــرة، يــســكــت فــيــهــا عــن 
تــفــاصــيــل املـــســـاعـــدة الـــتـــي ُقـــدمـــت إلـــيـــه من 
الـــطـــرف األردنــــــي، بـــل ويــظــهــر فــيــهــا عـــداءه 
لـــإدارة األردنــيــة، ورغبته فــي السكوت عن 
أي دور من شأنه أن يحسن من صورة امللك. 
كما ينتقد بشدة قيادة الجهاد املقدس التي 
رحــبــت بــقــدوم املــلــك عــبــد الــلــه إلـــى الــقــدس، 
واصطفت لتحيته، في الوقت الذي كان فيه 
الريماوي يعتقل ُجباة الضرائب وموظفي 
مؤتمر  إفـــشـــال  ويـــحـــاول  األردنــــيــــة،  اإلدارة 
أريـــحـــا ومــســاعــي دمــــج الــضــفــتــن، رافـــًضـــا 
املساومة على هــذا املــوقــف وقــبــول عــروض 
تولي مواقع مهمة أو وزاريــة ضمن الدولة 

األردنية.
وتتضح مفارقات سرديته في هذه الرواية 

ــقـــة الــتــي  ــة الـــاحـ ــالــــروايــ عـــنـــد مــقــارنــتــهــا بــ
الفلسطيني  السياسي  الــريــمــاوي  يقدمها 
األردنــي، حيث يثبت فيها مواقف إيجابية 
فــي حديثه  مــشــيــًرا  األول،  الــلــه  عــبــد  للملك 
عــــن عــمــلــيــات نـــقـــل الــــســــاح إلـــــى الـــتـــعـــاون 
ــتـــي لــقــيــهــا مــــن مــســؤولــي  والـــتـــســـهـــيـــات الـ
الــنــقــاط الــحــدوديــة واملــلــك نفسه الـــذي بــات 
يصفه بـ »جالة امللك« ويخاطبه بـ »سيدنا« 

مؤكًدا موافقته على مرور الساح. 
املنعطف  بــدايــة  الــتــي شكلت  النقطة  ولــعــل 
إلـــى  ــا  ــ ــًق الــــريــــمــــاوي، وأّدت الحــ ــي حـــيـــاة  فــ
أغلبية  رأي  مخالفته  كــانــت  روايــتــه،  تغير 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كــــان عــضــًوا 
فيها، بموافقته على االنضمام إلى حكومة 
هـــذا  ذروة  لـــكـــن   ،1966 ــام  ــ عـ ــتـــل  الـ ــفـــي  وصـ
املنعطف كــانــت فــي عــام 1971، حــن اغتيل 
صــديــقــه وصـــفـــي الـــتـــل، فـــي وقــــت بــلــغ فيه 
الفلسطينية  املــقــاومــة  بـــن  ــده  أشــ الـــصـــدام 
والــنــظــام األردنــــي، ثــم حــن اجتمعت لجنة 
نعيم  تــرأســهــا  الــتــي  الجماهيرية  املــتــابــعــة 
الــهــادي، في منزل أحمد الشقيري في  عبد 
الــقــاهــرة، وكــــان الــريــمــاوي أحـــد الــحــضــور، 
التي  انتقدت فيه األخــطــاء  فــأصــدرت بياًنا 
األردن،  في  الفلسطينية  التجربة  بها  مرت 
ودعـــت إلـــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي فلسطيني 
ــيـــل لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى االتــــصــــال  عــــــــام، وتـــشـــكـ

بالتجمعات الفلسطينية. 
عــلــى خــلــفــيــة هـــذا الــبــيــان، شــنــت الــفــصــائــل 
األمــر  الـــريـــمـــاوي،  حــمــلــة ضــد  الفلسطينية 
ــار تـــجـــربـــة  ــتــــحــــضــ ــلــــى اســ الـــــــــذي حـــمـــلـــه عــ
الجهاد املــقــدس مــجــدًدا، وهــذه املــرة دفاًعا 
الــذي  لـــدوره  عــن وطنيته املتهمة، وتــأكــيــًدا 
السردية،  لكن هذه  املقاومة.  أداه في حركة 

كــمــا كــانــت ســرديــتــه الــســابــقــة، ال تخلو من 
نــســق جـــوانـــي مــضــمــر، أســهــم فـــي تشكيله 
الظرف التاريخي الجديد، على الصعيدين 
ــو نـــســـق يــتــضــمــن  ــ ــام، وهـ ــ ــعـ ــ الــشــخــصــي والـ
مــخــيــااًل روائــًيــا أعـــاد إنــتــاج سيناريوهات 
الجديد، حيث سعى  متساوقة مع محيطه 
الــريــمــاوي إلـــى إثــبــات دوره الــنــضــالــي في 
ســلــســلــة مـــن املـــقـــاالت ُنـــشـــرت فـــي صحيفة 
ـــور األردنـــــــيـــــــة خـــــــال الــــفــــتــــرة بــن  ــتــ ــ الـــــدسـ
التذكير  معيًدا  و1972/12/18،   1972/8/7
بتاريخه املجيد في معارك الجهاد املقدس، 
وكــأنــه يــحــاول إثــبــات أسبقيته فــي الجهاد 
الفلسطيني أمام الحمات التي ُشنت عليه.

إلـــى جــانــب هـــذه الــــروايــــة، يــتــنــاول الــكــتــاب 
ســــرديــــات إمـــيـــل الــــغــــوري وكـــامـــل عــريــقــات 
ــارف الــعــارف مقابل ســرديــة الــريــمــاوي،  وعـ
مــشــيــًرا إلـــى مــواضــع اتــفــاق هـــذه الـــروايـــات 
فــي خافهم على  كما  اختافها،  ومــواضــع 
مركزية دور الحاج أمن الحسيني والهيئة 
العربية العليا في تأسيس الجهاد املقدس، 
التي أداهــا ثاثتهم؛ الغوري  وعلى األدوار 
وعريقات والريماوي، في الثورة، ما يعكس 
التاريخي لحرب 1947- صراًعا على اإلرث 

1949 الــــذي يـــرى شــلــش أنـــه إرث مــؤِســس، 
يسعى عــديــدون إلــى االتــصــال بــه، فكان ما 
والغوري  الريماوي  دّونــه بعضهم، ومنهم 
اإلرث  هذا  »محاولة الستحضار  وعريقات 
في صراع آني مرتبط بمواقف شخصية«. 
وهو ما يرى شلش أنه حاضر اليوم أيًضا 
الفلسطينية الحًقا  التنظيمات  في روايــات 
التاريخية  شرعيتها  إثــبــات  إلــى  الساعية 
باإلعاء من دورها وتقزيم دور خصومها، 
األمــر الــذي يحتم على الباحث لــزوم الحذر 
أًيا  التاريخية،  الــروايــات  على  اطاعه  عند 
كـــان مــصــدرهــا. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يحتم 
عليه احترام جميع تلك الروايات ملا تحمله 
ــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة ال تــخــلــو مــن  ــهــ ــن وجــ مــ

وجاهة بالنسبة إلى أصحابها.
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر، يـــعـــيـــدنـــا كــــتــــاب »داخـــــل 
ــقــــديــــم« إلـــــى رأي هــــايــــدن وايــــت   الــــســــور الــ
فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة بــأنــهــا تمثل نــوًعــا 
الصنف  هــذا  يلتقي  إذ  »امليتاتمثيل«،  مــن 
ــلـــي فــي  ــيـ ــخـ ــتـ ــرد الـ ــ ــســ ــ ــع الــ ــ ــة مــ ــابــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ  مــ
الزمانية، مع فارق  إلــى   أن كليهما يحيان 
ــرد الــتــخــيــلــي يــحــيــل إلـــــى حـــــوادث  أن الــــســ
التاريخية  الكتابة  تحيل  بينما  متخيلة، 
الزمانية  إلى  واإلحالة  وقائع حقيقية.  إلى 
هنا تعني أن النص املكتوب محكوم بظرفه، 
تدوينه،  زمــن  فــي  تجميده  دون  لكن حتًما 
الزمن  فــي  النص بنقده  اســتــعــادة  إن  حيث 
الحاضر، كما يفعل شلش في كتابه، تعني 

حضوره في العالم اليوم.

التاريــخ المؤســس علــى الذاكرة كما 
يكتبه المهزومون

ترتبط الروايات املتعلقة بحرب عام 1947-
1949 بالنتيجة التي آلت إليها، حيث حققت 
الحركة الصهيونية في نهايتها مكتسبات 
مهمة لها، ما جعل أبناء التجربة »ينظرون 
تبرز  إذ  التبخيس«،  من  بكثير  فعلهم  إلــى 
ومسببيها،  الهزيمة  أسباب  حــول  األسئلة 
ما يخلق نوًعا من الكتابة تتسم بالدفاعية 
أو الهجومية الساعية إلى تبرئة الذات من 
التقصير، والــبــاحــثــة عــن إجــابــات عــن تلك 
األســبــاب. والــنــصــوص الــتــي هــي على هذه 
الشاكلة تقودنا إلى أسئلة من نوع؛ ما هو 
الدور الذي تؤديه السردية التاريخية؟ وهل 
ُيفترض بها التموقع ضمن لحظة تاريخية 
مــحــددة، هــي لحظة توثيق الــواقــع، أم أنها 
تمتلك مشروعية إعادة تشكيل ذلك الواقع 
بن  تربط  التي  العاقات  تطور  سياق  فــي 
املـــؤرخ والــواقــع والــســرديــة؟ وكــتــاب »داخــل 
القديم« يفتح باًبا واسًعا ملثل هذه  السور 
األسئلة، وأسئلة أخرى حول التأريخ للفعل 
-1947 حــرب  خــال  الفلسطيني  العسكري 

1949؛ ظــــروف الـــحـــرب، وأســـبـــاب الــهــزيــمــة، 
واملــــوقــــف الـــعـــربـــي وتـــجـــاذبـــاتـــه، ونـــزاعـــات 

القيادات الفلسطينية وخافاتها.
ــلـــش فــــي أبـــحـــاثـــه نــهــًجــا  ــــال شـ يـــجـــتـــرح بــ
جريًئا في كتابة التاريخ، يتسم باملكاشفة 
والــشــفــافــيــة الــتــي تــقــتــرب مـــن دائـــــرة الــنــقــد 
ــذاتـــي، بــالــبــحــث فــي األخـــطـــاء الــتــاريــخــيــة  الـ
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  والتأريخية 
دروســهــا، وهو  من  واالستفادة  وتحليلها، 
ما ُيلمح في كتابه األخير، ومن قبله كتاب 
يافا دم على حجر الذي يصف شلش مادته 
بأنها نــوع مــن »املــراجــعــات الذاتية فــي ظل 
الـــنـــار، صــيــغــت مــن وحـــي املـــعـــارك اليومية 
وتطوراتها«، في محاولة منه لتتبع »تطور 
ــم  ــ ــرة الــفــلــســطــيــنــيــن ألنــفــســهــم ودورهــ نـــظـ
فــي الــحــرب، والـــذي قــادهــم فــي النهاية إلى 

تأسيس املنظمات الوطنية«.
ــه، فـــــي مــجــمــل  ــامــ ــمــ ــتــ يـــشـــيـــر شـــلـــش إلــــــى اهــ
بحوثه، بنقد التراث املرتبط بذاكرة الهزيمة، 
مــحــاواًل تقديم »قـــراءة واعــيــة تبرز سياقات 
هــــذه الـــنـــصـــوص ودوافـــعـــهـــا وتـــحـــوالتـــهـــا«. 
ونـــص الــريــمــاوي أحـــد تــلــك الــنــصــوص التي 
الحاضر،  بعن  املاضي  الحدث  إنتاج  تعيد 
الــتــي احتكمت  الــظــرفــيــة  الــقــيــود  تــبــدلــت  إذ 
قيود  محلها  لتحل  السابقة  سرديته  إليها 
واقـــع جــديــد تبدلت  ظرفية جــديــدة، فرضها 
وهو  والصراعات،  والتحالفات  الوقائع  فيه 
ــد ُيـــفـــهـــم فــــي الـــحـــالـــتـــن بـــأنـــه مــحــاولــة  ــا قــ مــ
لخلق نـــوع مــن الــتــفــاهــم والــتــوافــق بــن ذات 
الريماوي  فتجربة  املتغير،  املــؤرخ ومحيطه 
نة في سرديته التاريخية بتحوالتها،  متضمَّ
وهو ما يفسر تغّير هذه القراءة ضمن ثنائية 
اإلســكــات واإلثــبــات التي أشــار إليها املؤلف 
تربط  التي  التحوالت  تلك  على  التدليل  فــي 
السردية بسياقاتها التاريخية واالجتماعية. 
ولــيــس الـــريـــمـــاوي، كــمــا يــشــيــر شــلــش، حالة 
ما  فــهــذا  الثنائية،  تلك  ممارسته  فــي  شـــاذة 
»يمكن ماحظته لدى األفراد كما الجماعات 
والهيئات«، لكن ما يميز الريماوي أنه أعاد 
تــدويــن روايــتــه مــرة ثــانــيــة، وأنــنــا تمكنا من 

الحصول على نصوص تلك الروايات. 
من هنا، يسعى شلش في مشروعه لتوثيق 
»البحث  إلــى  الفلسطيني  العسكري  الفعل 
ــة املــغــيــبــة واملــهــمــلــة، ومــحــاولــة  ــروايــ عـــن الــ
إعاء صوت املقاتل املحلي املغّيب بتغييب 
املـــادة األســاســيــة الــتــي تــبــرزه بفعل ظــروف 
مــن  أســــاســــي  جـــــزء  أواًل، وســــرقــــة  الــــحــــرب 
الرقابة  سياسة  وبفعل  الــعــربــيــة،  الــوثــائــق 
ــواء أكـــانـــت  ــ املـــمـــارســـة عـــلـــى األراشـــــيـــــف، ســ
أراشــيــف  أم  أراشــيــف منظمات وجــمــعــيــات 
ــة«، وهـــــو تــغــيــيــب شــمــل،  ــيـ ــلـ ــحـ عـــائـــلـــيـــة ومـ
ــى جـــانـــب الـــــــدرس األكــــاديــــمــــي، الــكــتــابــة  ــ إلـ
التاريخية املحلية التي توثق للشخصيات 
واألمــاكــن. وضمن هــذا املــشــروع التوثيقي، 
لــيــشــمــل حــــرب 1949-1947  زمـــانـــًيـــا  املــمــتــد 
يافا  كتابه  قــّدم شلش سابًقا  بعدها،  ومــا 
دم على حجر، وأتبعه بكتاب »داخل السور 
الــيــوم على مشروعه  الــقــديــم«، وهــو منكب 
»التفاعات  فيه على  يــضــيء  الـــذي  الــتــالــي 
ــتـــال«، مــن خـــال مــذكــرات  املــحــلــيــة مــع االحـ
رئيس بلدية نابلس األسبق حمدي كنعان.

)مساعدة باحث لدى مشروع بحث وتوثيق 
الحركة الوطنية الفلسطينية(

قراءة في كتاب »داخل السور القديم«

عن التاريخ المغيّب 
واإلرث المنهوب

 يقدم الريماوي 
روايته األولى في 

تقريره المرسل إلى 
الحاج أمين الحسيني، 

وهو تقرير ُحجب ولم 
يُنشر سابقًا

لعل النقطة التي 
شكلت بداية 

المنعطف في 
حياة الريماوي 

كانت مخالفته رأي 
أغلبية أعضاء اللجنة 

التنفيذية في 
منظمة التحرير

صدر ضمن سلســلة »ذاكرة فلســطين«، عن المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، كتاب »داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد 
المقدس«. تراجع القراءة اآلتية الكتاب، متتبعة فصوله في دراسة تحليلية 

نقدية لسرديته عن الجهاد المقدس

عبد  جانب  إلى  المقاتل  الريماوي  صورة  بوضوح  الكتاب  في  تظهر 
موقفه  متضمنة  المقدس،  الجهاد  صفوف  في  الحسيني  القادر 
المعارض لبسط اإلدارة األردنية سيطرتها على الضفة الغربية، ورغبته 
عموم  وحكومة  العليا  العربية  للهيئة  قاعدة  إلى  تحويلها  في 
الملك  بين  المتوترة  للعالقات  انعكاًسا  يمثل  موقف  وهو  فلسطين، 
عبد اهلل والحاج أمين الحسيني وامتداًدا لها، فيذكر مثًلا حادثة لقائه 
األول مع الملك عبد اهلل، والذي جاء في سياق نقله المتفجرات من 

اللجنة العسكرية في دمشق إلى قوة الجهاد المقدس عبر األردن.

رفض لبسط اإلدارة األردنية
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MEDIA

تطبيق »أنوم« يوقع بمئات 
المطلوبين حول العالم 

نيجيريا تصّعد لهجتها: 
استخدام »تويتر« غير وطني

غزة ـ عالء الحلو

مكاتــب  الســتهداف  األولــى  اللحظــة  منــذ 
اإلســرائيلي  العــدوان  خــال  مؤسســاتهم 
يعمــل  املاضــي،  الشــهر  القطــاع  علــى 
موادهــم  إنتــاج  علــى  غــزة  صحافيــو 
اإلعاميــة، املرئيــة واملســموعة واملكتوبــة، 
الــذي فرضــه عليهــم  وفــق الواقــع الجديــد 
ــف 

ّ
ل

َ
باشــر ملكاتبهــم. فقــد خ

ُ
االســتهداف امل

باشــر للمبانــي 
ُ
االســتهداف اإلســرائيلي امل

مــن  العديــد  التــي تضــم  املدنيــة،  واألبــراج 
وسائل اإلعام املحلية والعربية والدولية، 
توقــف  عقــب  االســتقرار،  عــدم  مــن  حالــة 
العــدوان، والتوصــل إلــى قــرار التهدئــة بن 
فصائــل املقاومــة الفلســطينية، واالحتــال 
اإلســرائيلي، نتيجة فقدان تلك املؤسســات 
مكاتبهــا، واضطرارهــا إلــى توفيــر أماكــن 
هدفت، 

ُ
عمل بديلة. وكانت األبراج التي است

مثــل الجوهــرة، والجــاء، والشــروق، تضــم 
العديــد مــن مكاتــب املؤسســات اإلعاميــة 
وتنطلــق  والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة 
منهــا عمليــات التغطية اليومية وامليدانية 
ملختلــف الفعاليــات واألنشــطة واألحــداث، 
الطائــرات  مــن  باشــر 

ُ
امل االســتهداف   

ّ
لكــن

الحربيــة اإلســرائيلية خال فتــرة العدوان، 
لهــا إلــى أكــوام مــن الحطــام، وقــد ُدفنــت  حوَّ
واإلذاعــة،  البــث،  أجهــزة  أنقاضهــا  تحــت 
واملعــدات  والكومبيوتــر،  والتصويــر، 
باإلضافــة  املختلفــة،  واألجهــزة  واألدوات 
صّور واملكتوب، وغيرها. 

ُ
إلى األرشيف امل

يتخــذ ُمراســل قنــاة »الجزيــرة« الفضائيــة 
وزمــاؤه،  الدحــدوح،  وائــل  غــزة،  فــي 
لتســيير  الفنــادق  أحــد  فــي   

ً
بديــا مكانــا 

اســتهداف  بعــد  الصحافيــة،  أعمالهــم 
ُبــرج  اإلســرائيلية  الحربيــة  الطائــرات 
مؤسســتهم  مقــر  يضــم  الــذي  الجــاء، 
مــن  يحتــوي  بمــا  وتســويته  اإلعاميــة، 
معــدات وأجهــزة باألرض. يقــول الدحدوح 
 حالــة مــن البلبلــة 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد« إن

يضــم  الــذي  البــرج  قصــف  عمليــة  رافقــت 
الكاميــرات،  علــى  ويحتــوي  القنــاة،  مقــر 
إلــى  واإلرســال،  البــث  وأجهــزة  واملعــدات، 
جانــب األرشــيف املصــور، وبقيــة معــدات 
العمــل الصحافــي، مــا اضطــر الفريــق إلــى 
إلنجــاز  ومؤقــت  بديــل  مــكان  اســتئجار 
الخطــة  وســاعدت  الصحافيــة.  مــواده 
البديلــة التــي أعدها فريق القناة في قطاع 
وفــق  مبدئيــا،  األزمــة  تخطــي  فــي  غــزة، 
ه تم تجهيز خطة 

ّ
الدحدوح، الذي يوضح أن

طــوارئ للتعامل فــي أوقات األزمات، وذلك 
واملعــدات  االحتياجــات  بعــض  بتصديــر 
الهامــة فــي مــكان آخــر، وقــد أســعفت تلــك 
التجهيــزات فريــق العمــل فــي البقــاء علــى 
الهــواء، إلــى جانــب مســاعدة اآلخرين، فقد 

منوعات

استضافت وكالة األنباء الفرنسية الفريق 
فيمــا  لاســتهداف،  األولــى  اللحظــة  منــذ 
تــم اســتئجار غرفــة فــي أحــد فنــادق قطــاع 
غــزة، كمقــر بديــل لانطــاق والعمــل، إلــى 
البــرج  فــي  املكتــب،  تأســيس  إعــادة  حــن 

ستهدف نفسه.  
ُ
امل

وعلــى الرغــم مــن حالــة اإلربــاك التــي يمــر 
التــي  الصحافيــة  والكــوادر  الفريــق،  بهــا 

اإلعاميــة،  مقارهــا  لتدميــر  تعرضــت 
 رغبة اإلعامين 

ّ
خــال فتــرة العدوان، فــإن

ذلــك  وعــن  أكبــر،  كانــت  األزمــة  قهــر  فــي 
باشــر 

ُ
امل »االســتهداف  الدحــدوح:  يقــول 

كان  اإلعاميــة  واملؤسســات  للصحافيــن 
 التغطيــة مــا زالت مســتمرة، 

ّ
صادمــا، إال أن

كما استمر بث الصورة والصوت«. 
وينتقــل أفــراد طاقــم التلفزيــون »العربــي« 

األحــداث  تغطيــة  إلــى  غــزة،  قطــاع  فــي 
أعقبــت  التــي  والفعاليــات  واألنشــطة 
مــن  القطــاع  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 
طائــرات  قصفــت  بعدمــا  بيوتهــم،  داخــل 
االحتــال اإلســرائيلي بــرج الجوهرة الذي 
للتلفزيــون،  املســتضيفة  الوكالــة  يضــم 
وعــددًا مــن املؤسســات املحليــة والدوليــة. 
ويقول مراسل التلفزيون »العربي« صالح 
 اســتهداف 

ّ
»العربــي الجديد« إن الناطــور لـ

للمبنــى  اإلســرائيلية  الحربيــة  الطائــرات 
الــذي يضــم القنــاة، أفقــد الــكادر مقــره، مــا 
إلــى االســتمرار فــي العمــل  اضطــر أفــراده 
داخــل  مــن  اإلســرائيلي،  العــدوان  خــال 
محاولــة  فــي  والطرقــات،  املستشــفيات، 

ملواصلة نقل صورة وحقيقة ما يجري.  
علــى   

ً
ســها ليــس  الجديــد  الواقــع 

الناحيــة  مــن  ســواء  الصحافيــن، 
فــي  خصوصــا  الوظيفيــة،  أو  الشــخصية 
وإنتــاج  للعمــل  املســتمر  االحتيــاج   

ّ
ظــل

مــواد إعاميــة، وفــق تعبيــر الناطور، الذي 
يقول: »استمرت التغطية بعد إعان وقف 
إطــاق النــار، وقــد انتقلنــا إلى مــكان بديل 
فــي إحــدى الشــقق الســكنية، رفقــة الوكالــة 
 األمــر بات صعبا، 

ّ
التــي نعمــل معهــا، إال أن

فقــد انتقلنــا مــن مــكان مســتقل ومســتقر، 
يضم املكتب ومســتلزمات العمل، إلى مقر 
املســتطاع  بالقــدر  بديــل نحــاول توظيفــه 
ملواءمــة ظــروف العمــل، إلنجــاز تقريــر، أو 

الخروج برسالة«.
اإلســرائيلية  االنتهــاكات  ِحــدة  وتفاقمــت 
بحق املؤسسات اإلعامية بشكل ملحوظ، 
غــزة،  قطــاع  علــى  األخيــر  العــدوان  خــال 
والــذي اســتمر 11 يومــا، إذ تــم تدميــر 33 
مؤسســة إعاميــة، محليــة وعربية ودولية 
بشكل كامل، نتيجة قصف األبراج واملباني 
الســكنية التــي تضــم مكاتبهــا، عــاوة على 
استشــهاد صحافــي داخل منزلــه، وإصابة 

وتضرر 70 صحافيا آخرين.  
املؤسســات  علــى  الضــرر  يقتصــر  ولــم 
انتقــل  إذ  فحســب،  الصحافيــة  واملكاتــب 
ســتضافن 

ُ
امل والصحافيــن  للمصوريــن 

اإلعاميــة.  والــوكاالت  الشــركات  لــدى 
ويقــول الصحافــي مجــدي قريقــع، ويعمــل 
فــي  ُمســتضافا  كان  ــه 

ّ
إن ُحــرًا،  مصــورًا 

إحــدى الــوكاالت الصحافيــة، التي طاولها 
القصــف خــال العــدوان اإلســرائيلي علــى 
»العربــي  لـــ  قريقــع  ويوضــح  غــزة.  قطــاع 
ســتضيفة 

ُ
 الوكالــة الوطنيــة امل

ّ
الجديــد« أن

كانــت توفــر لــه مكتبــا، واتصــال إنترنــت، 
إلــى جانــب ُكل الخدمــات اللوجســتية مــن 
دون مقابــل، إلــى أن تــّم تدميــر املبنــى الذي 
»اإلمكانــات  ويتابــع:  الوكالــة،  مقــر  يضــم 
املحــدودة، إلــى جانــب عملي كمصــور ُحر، 
مّكنني من افتتاح مكتب خاص بي«.  

ُ
ال ت

تستمر التغطية من 
غزة لكن في ظّل ظروف 

صعبة للغاية

لندن ــ العربي الجديد

تتصاعــد يوميــا حدة الخاف بن الســلطات 
األميركيــة  التواصــل  ومنصــة  النيجيريــة 
تغريــدة  األخيــرة  حذفــت  منــذ  »تويتــر« 
مــن  أول  بخــاري.  محمــد  البــاد  لرئيــس 
أمــس، اإلثنــن، أمــرت هيئــة اإلذاعــة الوطنيــة 
النيجيريــة املحطــات التلفزيونيــة واإلذاعية 
بحــذف حســاباتها علــى »تويتــر« والتوقــف 
عــن اعتمادهــا مصــدرًا ملعلوماتهــا، واصفــة 

ه »غير وطني«.
ّ
استخدامها بأن

أفريقيــة  دولــة  أكبــر  وهــي  نيجيريــا،  كانــت 
لجهة عدد الســكان، قد أعلنت حجب املنصة 
العماقــة يــوم الجمعــة املاضــي، بعــد يومــن 
من حذف شبكة التواصل األميركية تغريدة 
شــرت على حســاب الرئيس محمد بخاري، 

ُ
ن

لخرقها قواعد املوقع.
وقــال رئيــس الهيئــة النيجيرية أرمســترونغ 
 
ّ
البــث نصــح محطــات 

ُ
بيــان: »ت فــي  أداشــابا 

اســتخدامه  عــن  واالمتنــاع  تويتــر،  بإلغــاء 
لألخبــار«.  املعلومــات  لجمــع  كمصــدر 
ألّي  الوطنــي  غيــر  مــن  »ســيكون  وأضــاف: 
محطــة فــي نيجيريــا مواصلــة االعتماد على 

تويتر املحجوب كمصدر ملعلوماتها«.
ويحظــى »تويتــر« بشــعبية فــي نيجيريا، إذ 
يملــك أكثــر مــن 39 مليون شــخص حســابات 

أو  »إن  أجرتــه  رأي  اســتطاع  وفــق  عليــه، 
باألبحــاث  متخصصــة  منظمــة  وهــي  إي«، 

واستطاعات الرأي.
الخارجيــة  وزيــر  اســتدعى  ذلــك،  إلــى 
دبلوماســين  أونيامــا  غيوفــري  النيجيــري 
لعقــد لقــاء، اإلثنن، في أبوجــا، بعدما أصدر 
االتحــاد األوروبــي ودول عــدة بيانا مشــتركا 
حجــب  إزاء  مخاوفهــم  عــن  فيــه  أعربــوا 
الدبلوماســية  البعثــات  وكانــت  »تويتــر«. 
والواليــات  وبريطانيــا  األوروبــي  لاتحــاد 
املتحــدة وكنــدا فــي نيجيريــا قــد أعلنــت فــي 
»حظــر   

ّ
أن الســبت،  مســاء  مشــترك،  بيــان 

 
ّ
إن وقالــت   .»

ّ
الحــل ليــس  التعبيــر  وســائل 

يمــر  أمانــا  أكثــر  نيجيريــا  نحــو  »الطريــق 
بمزيــد مــن االتصــاالت وليــس أقــل«، مؤكــدة 

ضرورة إقامة »حوار شامل«.
وحــذف »تويتــر«، األربعــاء املاضــي، تغريــدة 
الحــرب  إلــى  أشــارت  بخــاري  حســاب  علــى 
األهلية التي شهدتها الباد قبل أربعة عقود، 
فــي ســياق تحذيــر بشــأن اضطرابــات وقعــت 
أخيــرًا. وأشــار الرئيــس، وهــو جنــرال ســابق، 
إلــى »أولئــك الذيــن يســيئون التصــّرف« فــي 
أحداث العنف األخيرة جنوب شــرقّي الباد، 
 
ّ
بشــن انفصاليــن  املســؤولون  اتهــم  بعدمــا 

الشــرطة ومكاتــب انتخابيــة.  هجمــات علــى 
بعــد حظــر »تويتــر«، قــال وزيــر اإلعــام الي 

ــه رغــم 
ّ
محمــد، فــي بيــان أرســل للصحافــة، إن

 مــن حق 
ّ
 للمنصــة قواعدهــا الخاصــة، فــإن

ّ
أن

الرئيــس التعليــق على الوضــع في نيجيريا. 
تغريــدات  مــع  بالتســامح  »تويتــر«  واتهــم 
جنــوب  تنشــط  انفصاليــة  جماعــة  زعيــم 
شــرقي نيجيريا. كما أشــار إلى الدعوة التي 
التنفيــذي  الرئيــس  املاضــي،  العــام  أطلقهــا، 
لشركة »تويتر« جاك دورسي، للتبرع بعملة 
عنــف  ضــد  االحتجاجــات  لدعــم  بيتكويــن 
الشــرطة التي هزت الباد. والســبت املاضي، 
أن  نيجيريــا  فــي  الجمهوريــة  رئاســة  نفــت 
يكــون القــرار ردًا علــى حــذف تغريــدة رئيــس 
الدولة، مشــيرة إلى مســائل تتعلق بمواجهة 

»التضليل واألخبار الكاذبة«.

مراسل التلفزيون »العربي« صالح الناطور مع معدات دمرها االحتالل )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty/الرئيس محمد بخاري )درو أنغيرير

كانبرا ـ العربي الجديد

 أجهزة الشــرطة ألقت القبض 
ّ
أعلنت الشــرطة األوروبية )يوروبول(، أمس الثاثاء، أن

علــى 800 شــخص، فــي عمليــة عامليــة ضخمــة تضمنــت قيــام وكاالت إنفــاذ القانــون 
ســرًا بــزرع هواتــف مشــفرة يســتخدمها مجرمــون. وقــال نائــب مديــر العمليــات فــي 
 »هذه املعلومات أدت خال 

ّ
»يوروبــول« جــان فيليــب لوكــوف، فــي مؤتمر صحافي، إن

األســبوع املاضــي إلــى تنفيــذ املئــات مــن عمليات إنفــاذ القانون على نطــاق عاملي، من 
نيوزيلنــدا إلــى أســتراليا إلــى أوروبــا والواليــات املتحــدة األميركيــة، وأعطــت نتائــج 
مبهرة؛ اعتقال أكثر من 800 شــخص وتفتيش أكثر من 700 موقع وضبط أكثر من 8 
أطنــان مــن الكوكايــن«، وفــق ما نقلته وكالة »فرانس برس«. وأكد »مكتب التحقيقات 
 العمليــة الكبيــرة ضــد الجريمــة املنظمــة أنقــذت 

ّ
الفدرالــي« األميركــي )أف بــي آي( أن

مائة شخص.
 وكاالت أميركيــة وأســترالية اخترقــت تطبيقــا 

ّ
كمــا أفــاد مســؤولون أســتراليون بــأن

يســتخدمه مجرمــون وقــرأت مايــن الرســائل املشــفرة، األمــر الــذي أدى للقبــض علــى 
املئات ممن ُيشتبه بأنهم من رموز الجريمة املنظمة في 18 دولة. وأضاف املسؤولون 
أن العملية التي نفذتها الشرطة األسترالية و»مكتب التحقيقات الفدرالي« األميركي 
أوقعت بأشــخاص في أســتراليا وآســيا وأميركا الجنوبية والشــرق األوســط، ُيشــتبه 
بأنهــم ضالعــون فــي تجــارة املخــدرات العامليــة، وفــق ما نقلتــه وكالة »رويتــرز«. أطلق 
»مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي« علــى العمليــة اســم »تروجــان شــيلد« )درع طــروادة(، 
وهــي واحــدة مــن أكبــر عمليــات التســلل والســيطرة علــى شــبكة مشــفرة متخصصــة. 
تضمنــت العمليــة التــي بدأتهــا شــرطة أســتراليا و»أف بــي آي« عــام 2018 ســيطرة 
مســؤولن أميركين على تطبيق »أنوم« للتراســل الذي تســتخدمه شــبكات الجريمة 
املنظمــة. وكان أحــد رمــوز عالــم الجريمــة فــي أســتراليا قد بــدأ توزيــع هواتف مجهزة 
تحتــوي علــى التطبيــق علــى شــركائه كوســيلة آمنــة للتواصــل. وكانــت العصابــات 
تعتقــد أن النظــام آمــن، ألن الهواتــف خاليــة مــن أي إمكانيــات أخــرى مثــل الصــوت 

والكاميرا، كما أن التطبيق مشفر. لكن الشرطة نجحت في مراقبة رسائلهم.

مقار بديلة لصحافيي غزة بعد تدمير مكاتبهم

جديُد 
»آبل«

أعلنــت شــركة »آبــل«، أول من أمس االثنني، خططًا 
علــى  واإلبقــاء  املســتخدمني  لزيــادة خصوصيــة 
أخــرى،  شــركات  متنــاول  عــن  بعيــدة  بياناتهــم 
الفيديــو  تشــمل مؤتمــرات  وأضافــت خصائــص 
الحكوميــة  الهويــة  بطاقــات  وتخزيــن  املوســعة 
وتأتــي  »آيفــون«.  هواتــف  علــى  االفتراضيــة 
العاملــي  الســنوي  »آبــل«  مؤتمــر  فــي  التغييــرات 
ملطوري البرمجيات الذين شــكا بعضهم ســيطرة 

تظهــر  أن  يمكــن  التــي  التطبيقــات  علــى  الشــركة 
علــى أجهزتهــا، وكذلــك عمولتهــا التــي تــراوح بــني 
15 و30 فــي املائــة علــى املبيعــات الرقميــة. يســمح 
للمســتخدمني  الجديــدة  الخصائــص  مــن  الكثيــر 
بحمايــة البيانــات، وكذلــك بأخــذ صــورة ضوئيــة 
األميركيــة  الواليــات  فــي  هويتهــم  بطاقــات  مــن 
املســتخدم  محفظــة  فــي  وتشــفيرها  املشــاركة 
الرقميــة، إلــى جانــب بطاقــات االئتمــان وبطاقــات 

العبور في بعض املدن األميركية. وتعمل الشركة 
بطاقــات  لقبــول  األميركيــة  النقــل  أمــن  إدارة  مــع 
الهوية الرقمية في املطارات. وفي حاالت كثيرة، ال 
يمكن »آبل« نفســها أن ترى املعلومات، فالشــركة 
حدثــت النســخة املدفوعــة من خدمــة التخزين )آي 
كالود( لتشــمل خدمــة تحجــب عــادات املســتخدم 
فــي تصفــح اإلنترنت، حتى من »آبل«. وستســمح 
للمســتخدمني  كالود«  »آي  مــن  أخــرى  ميــزة 

بإخفــاء عناويــن بريدهــم اإللكترونــي الحقيقيــة. 
يتغيــر  لــن  كالود«  »آي  ســعر  إن  »آبــل«  وقالــت 
»آبــل«  عدلــت  الجديــدة.  الخصائــص  إضافــة  مــع 
بطريقــة  وخدماتهــا  تطبيقاتهــا  بعــض  أيضــًا 
التابــع  »زوم«  تطبيقــي  مــع  تزيــد منافســتها  قــد 
»زوم فيديــو كوميونيكيشــنز«، و»تيمــز« التابــع  لـــ

»مايكروسوفت«.  لـ
)رويترز(

َخلّف االستهداف اإلسرائيلي الُمباشر للمباني واألبراج المدنية في غزة، حالًة من عدم االستقرار لدى مؤسسات إعالمية عدة، إذ إّن تلك 
المباني تضم مكاتبها، ما اضطرها إلى توفير أماكن عمل بديلة
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الــســوداوي واملقلق، الــذي بــات يــؤّرق العلماء 
وصانعي وثائقيات الطبيعة: التغير املناخي 
ــــدود  يــــحــــاول »حـ بـــيـــئـــات األرض.  فــــي  ــره  ــ ــ وأثـ
املناخي  التغير  موضوع  معالجة  متجاوزة« 
الطبيعة  استقرار  زعزعة  في  وأثــره  وتبعاته 
ــدة، تـــرّكـــز عــلــى كــوكــبــنــا من  ــديــ مـــن زاويــــــة جــ
مــنــظــور عــلــمــي. فــي الــبــدايــة، ُيــفــســر يــوهــان - 
وهـــو الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــوثــائــقــي - 
ــبــات درجــــة حـــرارة 

ّ
ــح تــقــل

ّ
رســمــا بــيــانــيــا يــوض

املـــعـــاصـــر، قبل  األرض مــنــذ ظـــهـــور اإلنـــســـان 

ــا 
ً
نــحــو 100 ألـــف ســنــة. يــقــول يـــوهـــان، واصــف

الــتــقــلــبــات: »فــــي غـــضـــون عـــقـــد، كـــانـــت )درجــــة 
بــن 10 درجـــات مئوية،  حـــرارة األرض( تقفز 
ســـواء بــالــزيــادة أو الــنــقــصــان«. وفـــي آخـــر 10 
آالف سنة، استقّرت درجة الحرارة بن موجب 
ــــدة، وتــســمــى هــذه  وســالــب درجـــة مــئــويــة واحـ
الهولوسيني،  بالعصر  الجيولوجية  الفترة 
الــذي تميز باستقرار درجــة الــحــرارة، انعكس 
على استقرار املواسم وسهولة تنّبؤ الطقس، 
واســـتـــقـــرار مــســتــوى الــبــحــار. كـــل ذلـــك ســاعــد 

منى حسن

في عام 2012، ثارت بعض عناوين 
الصحف في السويد، بعد أن جاء 
ــتـــحـــدة إلـــى  عـــلـــمـــاء مــــن املــمــلــكــة املـ
أجــل االستحواذ  مــن  الــســويــد،  منطقة جنوب 
قصيرة  الطنانة  النحل  ملكات  مــن  مئة  على 
ــم. الصحف  ــادوا بــهــا إلـــى بـــادهـ ــ الــشــعــر، وعــ
اإلنــكــلــيــزيــة احــتــفــت »بـــعـــودة« هـــذه الــكــائــنــات 
إلى برية بريطانيا ألول مرة منذ أن انقرضت 
ـــر 

ّ
أث الـــحـــدث  أن  يـــبـــدو  عــــام 1988.  فـــي  مــنــهــا 

ــر ســرقــة  فـــي الــســويــديــن الـــذيـــن اعــتــبــروا األمــ
يــعــود بنا  وتــعــديــا عــلــى بــادهــم وطبيعتها. 
إلى هذه  السويدي يوهان روكستروم  العالم 
القصة، في وثائقي نتفلكيس الجديد »حدود 
 Beyond( »متجاوزة: كوكبنا من منظور علمي
 Borders: Our Planet from a Scientific
Perspective(. يقول يوهان إنه بعد أن قرأ عن 
سرقة اإلنكليز النحات من السويد، أدرك أن 
تراجع التنوع الحيوي وصل إلى حدود غاية 

في الجدية.
مــن اســـم الــوثــائــقــي نــفــســه، يتضح موضوعه 

تحتوي القهوة على 
مضادات أكسدة قوية 

تسمى البوليفينول

البشرية استغلت 
االستقرار المناخي ألقصى 

حدود ممكنة

يعود تامر حسني بفيلم 
من بطولته وتأليفه وإخراج 

سارة توفيق

2223
منوعات

املدن  وبناء  للزراعة  مناسبة  بيئة  توفير  في 
والــتــطــور الــحــضــاري املــســتــمــر. يــقــول املعلق 
الرئيسي، ديفيد أتينبارا، إن البشرية استغلت 
هذا االستقرار ألقصى حدود ممكنة. سريعا، 
املخاطر  كــل  عــن  للحديث  الوثائقي  سينتقل 
البيئية التي تهدد املحاصيل واملدن وغيرها. 
ذوبان الجليد بمعدالت مقلقة، وارتفاع كبير 
ــا ســُيــغــيــر مـــن شكل  فـــي مــســتــوى الـــبـــحـــار، مـ
الشواطئ وسيغمر املزيد من املدن الساحلية. 
الحدود  الوثائقي هي  في  املتجاوزة  الحدود 

الـــتـــي ســتــتــســبــب فـــي زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار بيئة 
تــم تــجــاوزهــا. واملــقــصــود بزعزعة  األرض إذا 
واملناخية  البيئية  التهديدات  هو  االستقرار 
ــد تــظــهــر بــشــكــل ال يــمــكــن  الـــفـــجـــائـــيـــة الـــتـــي قــ
العلماء  من  ومجموعة  يوهان  يحدد  تنبؤه. 
تـــســـعـــة »مــــكــــونــــات« أســـاســـيـــة مـــســـؤولـــة عــن 
استقرار بيئة األرض، هي: العناصر الغذائية 
الازمة للكائنات الحية، ووفرة املياه العذبة، 
والــغــابــات، والــتــنــوع الــحــيــوي، واملــنــاخ. هناك 
ــا: درجــــــة حـــمـــوضـــة املـــحـــيـــطـــات، ومــــدى  أيــــضــ
بالـ  مــا يسمى  الــهــواء، وتركيز  تلوث  أو  نقاء 
»كيانات املستحدثة«، وهي املواد الكيميائية 
واملــلــوثــات األخـــرى الناتجة عــن مــواد جديدة 
ــان، وأخــــيــــرًا اســـتـــقـــرار طــبــقــة  ــ ــــسـ أنــتــجــهــا اإلنـ

األوزون.
نفهم من الوثائقي أن هذه »املكونات« التسعة 
مــســؤولــة عــن االســتــقــرار، وأن أي اخــتــال في 
واحد قد يهدد بيئة األرض ككل في النهاية؛ 
ألن األنظمة البيئية جميعها مرتبطة بعضها 
بـــبـــعـــض. فــــي واحـــــــدة مــــن أحــــــدث الــــدراســــات 
الــتــحــول«، حـــدد علماء  العلمية حـــول »نــقــاط 
مــن جــامــعــة نــورثــمــبــريــا، فــي مــقــالــة نــشــروهــا 
في مجلة The Cryosphere 3، نقاط تحول في 
أنتاركتيكا،  غــرب  الجليدي  الصنوبر  جزيرة 
منها ارتفاع درجة حرارة املحيط بـ 1.2 درجة 
النقاط يصبح من  مئوية، وعند تجاوز هــذه 
من  املنطقة  خسرته  مــا  تعويض  املمكن  غير 

جليد. 
املفهوم العلمي األساسي في الوثائقي: »نقاط 
إشباعه  يتم  لم   ،Tipping Points أو  التحول« 
الهدف  كــاف، فا يبدو  وشرحه علميا بشكل 
من الوثائقي شرح العلم، بقدر ما يريد إثارة 
الــقــلــق أو االهــتــمــام عــنــد املــتــابــعــن باملخاطر 
املحدقة بالكوكب، وحثهم على العمل من أجل 
الــتــغــيــيــر. لــكــن الــعــمــل يــلــتــزم أيــضــا بــاإلشــارة 
لــم يفت  إلــى وجـــود األمـــل، باعتبار أن األوان 
بــعــد. والـــحـــديـــث عـــن هــــذا األمـــــل، صــــار الزمـــة 
ألي وثائقي من هذا النوع، إضافة طبعا إلى 
الــتــي نسمعها في  الــتــوصــيــات  مــن  مجموعة 
كــل مـــرة عــن ضــــرورة تغيير أســلــوب الــحــيــاة، 
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــادر نــظــيــفــة لــلــطــاقــة، 
بدرجة  يقلل  أو  يخلو  غــذائــي  نظام  واعتماد 
كــبــيــرة مـــن الـــلـــحـــوم، لــتــقــلــيــل الــحــاجــة ملــــزارع 

الدواجن واملواشي. 
ــاول الـــعـــامـــلـــون عــلــى الــوثــائــقــي  ــحـ بـــصـــريـــا، يـ
تــوضــيــح »الــــحــــدود املـــتـــجـــاوزة« بــاســتــعــمــال 
وســـائـــل بــصــريــة غــالــبــا تــــؤدي الـــغـــرض، رغــم 
كــونــهــا مــتــواضــعــة بــعــض الــــشــــيء، وأحــيــانــا 
ــة تـــشـــبـــه شــــعــــيــــرات أو  ــبـ ــريـ تــــدخــــل أشــــكــــال غـ
إشــــــارات عــصــبــيــة ال مــعــنــى لــهــا ســــوى إثــــارة 
ضجة بصرية، ومزيد من الدراما. وربما أسوأ 
لقطة، هي التي تم فيها تركيب مشاهد النار 
يوهان  مقابلة  على  أستراليا  فــي  والــحــرائــق 
وهو يتحدث عنها. أراد املخرج تكثيف الدراما 
والقلق، لكن إشعال العالم الهادئ ومنضبط 
ــرًا. بشكل 

ّ
األعــصــاب، بــالــنــار، بــدا غريبا ومــنــف

عام، كثير من املشاهد املصورة لهذا الوثائقي 
تــكــّررت مــن قــبــل فــي وثــائــقــيــات ســابــقــة مــرات 

عديدة. 
سنرى في الوثائقي علماء من ثقافات مختلفة 
ــار الـــتـــغـــيـــرات الــبــيــئــيــة، لــكــنــهــم  ــ يـــشـــرحـــون آثــ
ــابـــات مــعــهــم  ــقـ ــــف املـ

ّ
ــوظ يــــمــــرون ســـريـــعـــا، وتــ

لغرض املــرور على كل »الحدود التسعة« في 
العلمية،  البيانات  عن  بعيًدا  فقط.  دقيقة   74
يقتصر األثر اإلنساني على تجربة الشخصية 
الرئيسية بن العلماء: يوهان السويدي، الذي 
اإلنكليز نحات من  تأثره بسرقة  إلــى جانب 
بـــــاده، يــتــحــدث لــنــا عـــن تـــجـــارب أثــــر التغير 
ــزن  املـــنـــاخـــي عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــســـويـــديـــة، وحــ
اإلنــســان الــســويــدي على انــخــفــاض قمة جبل 
قمة  كأعلى  ملكانتها  وفقدها  »كيبنيكايس«، 

في السويد بسبب ذوبان الجليد.

ربيع فران

قــبــل تــســع ســنــوات، أصـــدر املــغــنــي اللبناني 
فــارس كــرم أغنية بعنوان »اللي بكذب على 
ــــل األشـــقـــر،  مـــرتـــه«، مـــن كــلــمــات وألـــحـــان وائـ
آنــذاك،  األغنية،  وتوزيع عمر صباغ. حققت 
ــاج  ــتـ عـــلـــى الــصــفــحــة الـــرســـمـــيـــة لـــشـــركـــة اإلنـ
ــا، أكــثــر مــن عــشــريــن مــلــيــون مستمع.  ــانـ روتـ
لكن، قبل أيــام، ُيفاجأ كاتب وملحن األغنية 
 
ٍّ
وائـــل األشــقــر بــأنــهــا مــســروقــة مــن قــبــل مغن

قليلة  أشهر  بعد   ،2013 عــام  منذ  إسرائيلي 
ــــارس  ــــن إصــــــدارهــــــا بــــصــــوت صـــاحـــبـــهـــا فـ مـ
كــرم. يؤكد األشــقــر، فــي اتــصــال مــع »العربي 
الجديد«، أنه فوجئ بالتسجيل الذي وصل 
إلــيــه عــلــى تطبيق واتــســاب مــن صــديــقــه في 
فلسطن، وأرفــق له بيانات ما ذكــره املغني 
اإلسرائيلي في التعريف عن األغنية بعبارة 

»امللحن: عربي«. 
 
ّ
ــن ــغـ ــي يـــجـــيـــز مـ ــ ــتـ ــ لـــيـــســـت املـــــــــرة األولـــــــــــى الـ

إسرائيلي لنفسه سرقة أغنية أو لحن عربي، 
فــي وقــت تجيز  وإصــدارهــا بكلمات عبرية، 
ــر لجميع املــغــنــن في  شــركــة »ســاســيــم« األمـ

تقليل الشهية
أظــهــر الــبــاحــثــون أن تــنــاول الــقــهــوة قــد يقلل 
الشعور  الــذي ينظم  الــهــرمــون  مــن مستويات 
بالجوع )الجريلن(، فقد بينت دراسة نشرت 
 International Journal of Food مــجــلــة  فـــي 
الــقــهــوة  تـــنـــاول  أن   Sciences and Nutrition
بنصف  الوجبة  قبل  الكافين  على  املحتوية 
ســاعــة، يمكن أن يــســاعــد فــي خــفــض الشهية 
وبــالــتــالــي الــتــقــلــيــل مـــن الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
أخــرى نشرتها  دراســة  أظهرت  كما  املتناولة. 
مــعــتــدلــة من  كــمــيــة  تـــنـــاول  أن   Obesity مــجــلــة
القهوة خال اليوم يمكن أن يقلل بشكل فعال 
مــن تــنــاول الــطــعــام فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة وفــي 

اليوم اإلجمالي. 

وزن الماء
ــزداد  ــ ــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــ هــ
ــادة وزن املــــاء فـــي الــجــســم.  ــ وزنـــهـــم بــســبــب زيـ
ومن املعروف أن للكافين تأثيرًا مدّرًا للبول، 
إلى  القهوة بمعدل كوبن  وقــد يساعد شــرب 
ثاثة فــي الــيــوم على إدرار الــبــول، مــا يساعد 
ن في 

َّ
فــي تقليل محتوى املــاء اإلضــافــي املــخــز

الجسم.  كذلك، تحتوي القهوة على مضادات 
تساهم  إذ  البوليفينول،  تسمى  قوية  أكسدة 
هذه األخيرة في تعزيز صحة الدماغ والهضم 

يارا حسين

بفنجان من  االستمتاع  أن  إلــى  أبحاث  تشير 
الــقــهــوة فــي الــصــبــاح قــد يــســاعــد عــلــى تعزيز 
الــطــاقــة،  وتــحــســن  الــغــذائــي،  التمثيل  عملية 
وعلى إنقاص الوزن على املدى الطويل. فكيف 
تــســاعــد الـــقـــهـــوة عــلــى خـــســـارة الـــــــوزن؟ وهــل 

جميع أنواع القهوة تساهم في ذلك؟

حرق الدهون
تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك، 
الـــذي يـــؤدي إلــى إبــطــاء إنــتــاج الغلوكوز في 
الـــجـــســـم، وتــقــلــيــل إنـــتـــاج الـــخـــايـــا الــدهــنــيــة 
الـــجـــديـــدة. فــقــد خــلــصــت دراســــــة نـــشـــرت في 
 Critical Reviews in Food Science مــجــلــة 
تــســاعــد  قـــد  الـــقـــهـــوة  أن  ــى  إلــ  and Nutrition
على خسارة الوزن والتقليل من مؤشر كتلة 
الــجــســم. كما  فـــي  الــجــســم )BMI( والــــدهــــون 
 The Journal ــِشــَرت فــي مجلة

ُ
ن  

ٌ
بينت دراســـة

الــاتــي يشربن  الــنــســاء  أن  إلــى   of Nutrition
ــواب مـــن الــقــهــوة يــومــيــا،  ــ كــوبــن أو ثــاثــة أكـ
لــديــهــن كمية أقـــل مــن دهـــون الــبــطــن ودهـــون 
الجسم الكلية مقارنة باللواتي يشربن كمية 

أقل من القهوة.
كــمــا كشفت دراســــة جــديــدة أن احــتــســاء كــوب 
ــيـــوم، يــمــكــن أن  واحــــد فــقــط مـــن الــقــهــوة فـــي الـ
يــقــلــل مـــن مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
على املدى الطويل بنسبة تصل إلى 12٪. في 
القلب  النطاق ألمــراض  ثــاث تجارب واسعة 
في الواليات املتحدة، شارك فيها أكثر من 21 
ألف شخص بالغ، وجد الباحثون أن للقهوة 
تستهلك  ال  أنها  طاملا  فــوائــد صحية  بالفعل 

بكميات كبيرة، أو مع وفرة من السكر. 

الــعــالــم، بــعــد الــتــصــريــح عــن نــيــة الــفــنــان في 
ــادة تــســجــيــل األغــنــيــة أو الــلــحــن، مــقــابــل  ــ إعــ
بــدل يتفق بــشــأنــه، وُيــراعــى إلــى جــانــب ذلك 
البديلة؛ إذ  ما تحصده األغنية على املواقع 
يــحــصــل املــلــحــن عــلــى 6 بــاملــئــة مـــن مجموع 
العائدات املالية على كل مليون مستمع على 

محّمل يوتيوب.
وقبل سنوات، دارت نقاشات كثيرة عن هذه 
وال  املحلنن،  معظم  يعانيها  الــتــي  املشكلة 
سيما اللبنانين منهم، وسرقة مجموعة ال 
بــأس بها من األلحان ملــروان خــوري وسليم 
ســـامـــة، وســمــيــر صــفــيــر، ومــنــهــا أغــنــيــة »ع 
أعــادت  الــتــي   )2010( إلليسا  حبيبي«  بــالــي 
تــســجــيــلــهــا املــغــنــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ســـاريـــت 
حقوق  على  حصلت  أن  بعد   ،)2011( حـــداد 
بيع اللحن مــن شــركــة أوروبــيــة، وكتبت في 
بــيــانــات الــتــعــريــف عــن األغــنــيــة اســـم املحلن 
الــذي استنكر وأقام  اللبناني سليم سامة، 
حملة يومها يندد بالسطو على اإلنتاجات 
الــعــربــيــة، فــيــمــا أوضـــحـــت الــشــركــة املــنــتــجــة، 
روتــــانــــا، بــأنــهــا لـــم ولــــن تــســمــح بــاســتــبــاحــة 
مــحــتــواهــا الــفــنــي، وهـــي لـــم تــعــط تصريحا 
الـــعـــربـــي ألي مــغــن  تــــنــــازاًل عــــن اإلنــــتــــاج  أو 

إسرائيلي.
الواضح أن شركة »ساسيم« تحاول الحفاظ 
على حقوق امللحنن في العالم، بغض النظر 
إلــى حد  عــن جنسياتهم، لكن ذلــك يــخــالــف، 
مــــا، حـــصـــول بــعــض املــغــنــن اإلســرائــيــلــيــن 
على تــنــازالت مــن قبل شــركــات دولــيــة تجيز 
ــادة تسجيل الــلــحــن، وإصـــــداره وفــق  لــهــم إعــ
ــات الــعــربــيــة  ــركــ اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــقـــد بــــن الــــشــ
األصــلــيــة املنتجة املــنــفــذة لــهــذه اإلصــــدارات، 
ــة.  ــيــ ــة وأخـــــــــرى دولــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــات أمـ ــــركـ وبــــــن شـ

بيع  العاملية  الــشــركــات  باستطاعة  ليصبح 
ــتـــوى املـــوســـيـــقـــي أو الــلــحــنــي لــلــمــنــتــج  املـــحـ
اإلســرائــيــلــي وفــقــا لــلــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي تــجــمــع أمــيــركــا وأوروبـــــا مــع االحــتــال 

اإلسرائيلي.
ــّصـــات اإللــكــتــرونــيــة،  ــنـ مـــع اتـــســـاع دائــــــرة املـ

ــع الـــبـــديـــلـــة، تـــصـــغـــر دائــــــــرة حــقــوق  ــ ــواقــ ــ واملــ
املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، بــــل ُيـــفـــتـــح أمـــامـــهـــا مــزيــد 
ــانــــي واألفـــــام  مـــن الــتــســهــيــات لــعــبــور األغــ
واملــســلــســات إلـــى جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ما 
املباشر مع  التطبيع غير  ُيــدرج تحت خانة 
اإلســرائــيــلــي، ويستبيح ما  االحـــتـــال  دولــــة 

يــريــده املغني اإلســرائــيــلــي إلعـــادة تسجيله 
ــيـــة، قد  وإصــــــداره مــتــســلــحــا بــاتــفــاقــيــات دولـ
لكن  العلني،  غير  التطبيع  مــن  ملــزيــد  تمهد 
دبلوماسية  اتــفــاقــيــات  ليس عبر  املـــرة  هــذه 
معلنة، بل من خال أغان شعبية ال تتجاوز 

مدتها الخمس دقائق.

وتقليل خطر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل 
الــســرطــان وأمـــراض القلب واألوعــيــة الدموية 
ــد كــشــفــت  ــ ــنــــوع الـــثـــانـــي. وقـ والـــســـكـــري مــــن الــ
 Chemico-Biological دراسة نشرت في مجلة 
تــــنــــاول  بــــــن  رابــــــــــط  وجــــــــــود   Interactions
الــبــولــيــفــيــنــول وفـــقـــدان الـــــوزن بــســبــب كيفية 

تفاعل مضادات األكسدة هذه مع البكتيريا.

سعرات حرارية
تحتوي بعض مشروبات القهوة على الكثير 
مـــن الــســعــرات الـــحـــراريـــة، فــإضــافــة مبيضات 
الـــقـــهـــوة أو الـــســـكـــر إلـــيـــهـــا يــمــكــن أن يــضــيــف 
سعرات حرارية إلى مشروبك. كما أن العديد 
القهوة الشهيرة، مثل كاراميل  من مشروبات 
ماكياتو، تحتوي على سعرات حرارية عالية 
إلــــى 370 ســـعـــرة حـــراريـــة،  مـــن 250  ــراوح  ــتــ تــ
والتي قد تــؤدي إلــى زيــادة الـــوزن. فــإذا كانت 
الــغــايــة مــن شــرب الــقــهــوة هــي إنــقــاص الـــوزن، 
فمن األفضل اختيار القهوة السوداء، ألنها ال 
تحتوي على سكريات أو دهون مضافة، وإذا 
فينصح  بالسكر  الــقــهــوة  تــنــاول  تفضل  كنت 
ــلـــة مــنــخــفــضــة  ــبـــديـ ــيـــات الـ ــلـ بـــاســـتـــخـــدام املـــحـ
ــافـــة بعض  الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة. كــمــا أن إضـ
الــكــاكــاو أو الــقــرفــة أو الــهــال )الــحــبــهــان( إلــى 
القهوة قد تعطي نكهة لذيذة، وتقدم املزيد من 
 عن دورها الفعال في 

ً
الفوائد الصحية فضا

حرق الدهون. ال بد من اإلشــارة إلى أن زيادة 
تناول الكافين يمكن أن تقلل من النوم الذي 
يــرتــبــط بــزيــادة الشهية والـــجـــوع، ويــمــكــن أن 
تؤدي إلى زيادة استهاك السعرات الحرارية 
تــنــاول  لــذلــك ينصح بتجنب  ــــوزن،  الـ ــادة  ــ وزيـ
املتناولة  الكمية  املساء، وأال تزيد  القهوة في 

من القهوة عن ثاثة إلى أربعة أكواب يوميا.

مغنّون إسرائيليون يسرقون ألحانًا عربيةماذا عن فنجان قهوة قبل الوجبة بنصف ساعة؟
ليس جديدًا أن يصادر 

بعض المغنين اإلسرائيليين 
ألحانًا عربية، ويعيدون 
نشرها بأصواتهم، من 

دون التزام بقوانين 
الملكية الفكرية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قـــّرر عــدد مــن املنتجن املــصــريــن، طــرح أفامهم 
بعيدًا عن املواسم السينمائية، حيث لم ينتظروا 
موسم عيد األضــحــى الــذي يــصــادف يــوم 19 من 
شــهــر يـــولـــيـــو/تـــّمـــوز املـــقـــبـــل، وفـــضـــلـــوا عــرضــهــا 
التأجيات بسبب  من  بعد سلسلة طويلة  قبله. 
ظـــروف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا املــســتــجــد، قــّرر 
الفنان تامر حسني إصدار فيلمه »مش أنا«، بعد 
أسبوعن من اآلن، إذ نشر امللصق الدعائي للعمل 
عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي، 
ى إشــادات عديدة من متابعيه، وعلق 

ّ
والــذي تلق

اللي  بــرد فعلكم   مبسوط 
ً
»أنــا فعا  :

ً
قــائــا عليه 

ــــدور دا   تــعــبــت جـــدًا فـــي الـ
ً
ــرائـــع، أنـــا فــعــا فـــوق الـ

دا  دا، وطـــبـــعـــا  مـــضـــمـــون زي  ــة  ــابـ ــتـ وكـ ــم  ــديـ ــقـ وتـ
اللي  الكبار  العمل والنجوم  بمجهود كل صناع 
شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم 
إن شاء  السينمات  فــي  واحـــد، مستنيكوا  واحـــد 
إن  نــزل،  الفيلم  الله في خــال أسبوعن، هيكون 
لم يعوقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء 
الله«. الفيلم يلقي الضوء على شريحة كبيرة من 
الــشــبــاب الــذيــن يــتــعــرضــون إلـــى ضــغــوط نفسية 
واجتماعية، ومحاوالتهم في إيجاد حلول جادة 
ملواجهة مشاكلهم. يشارك في بطولة »مش أنا«، 
إلـــى جــانــب تــامــر حــســنــي، كــل مــن الــفــنــانــن حا 
شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني. العمل من 

تأليف وسيناريو وحــوار تامر حسني، وإخراج 
سارة وفيق.

نــشــر أيـــضـــا الــفــنــان كـــريـــم عــبــد الــعــزيــز املــلــصــق 
الــدعــائــي لفيلم »الــبــعــض ال يــذهــب إلـــى املـــأذون 
مرتن«، إذ من املقرر عرضه يوم السابع من شهر 
الشركة  أعلنت  القادم، وذلك مثلما  يوليو/تموز 
املــنــتــجــة. وقـــد أثـــار املــلــصــق ردود أفــعــال عــديــدة، 
خاصة وأن الــلــوك الــذي يظهر بــه كريم لــم يعتد 
الـــرأس، مغّيرًا من  عليه مــن قــبــل، إذ ظهر أصــلــع 
شكله. الفيلم من بطولة دينا الشربيني، وماجد 
ــاد، وهــو  ــمـ ــؤاد، وتــــــارا عـ الـــكـــدوانـــي، وبـــيـــومـــي فــــ
تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي. يطرح 
الــذي تم تصنيفه رقابيا +12 عاما، عددا  الفيلم 
مــن الــتــســاؤالت حـــول تــجــربــة الـــــزواج، مــن خــال 
شــخــصــيــة إعـــامـــي يــعــمــل عــلــى كــشــف الــحــقــائــق 
بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة 
االجتماعية  القضايا  مــن  العديد  ويناقش  عنه، 

والــزوجــة وصراعاتهما  بــالــزوج  لها عاقة  التي 
بعد الطاق.

مـــن جــهــتــه، نــشــر املـــخـــرج بــيــتــر مــيــمــي املــلــصــق 
الــتــشــويــقــي لــفــيــلــمــه »مـــوســـى«، مـــن بــطــولــة إيـــاد 
نــصــار، وعــمــر الــشــنــاوي، وأحــمــد حــاتــم، وأحــمــد 
مالك، ومحمود حافظ. تدور أحداث العمل املقّرر 
عــرضــه قــريــبــا، فــي ســاعــتــن، حـــول الـــصـــراع بن 
قــبــول فــكــرة الــتــطــور الــهــائــل فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وبــن عــدم قبولها على اإلطــاق، وذلــك من خال 
شخصيتن في العمل؛ األول هو الفنان األردني 
إيـــــاد نـــصـــار، وهــــو أخـــصـــائـــي مــيــكــاتــرونــيــكــس. 
يؤدي نصار دور مهندس صاحب فكر متحجر، 
التكنولوجي تماما، يدخل طيلة  رافض للتطور 
أحــداث الفيلم في صــراع مع شخص آخــر يدعى 
»موسى«، يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز، 
وهـــو طــالــب فــي كلية الــهــنــدســة، يــقــوم بــاخــتــراع 

»روبوت«، يغير تماما من مجرى أحداث العمل.
تـــدخـــل األفــــــام هــــذه فـــي ســـبـــاق عــلــى اإليـــــــرادات 
العرض،  فــي دور  املــوجــودة حاليا  مــع نظيرتها 
لـ ليلى علوي، و»أحمد  أفــام »ماما حامل«  مثل 
نــوتــردام« لـ رامــز جــال، و»ثانية واحــدة« لـ دينا 
الــشــربــيــنــي، و»ديــــــدو« لــــ كــريــم فــهــمــي. لــكــن، هل 
تــنــافــس هـــذه األفــــام عــلــى شـــيء آخـــر عـــدا شــّبــاك 
الــتــذاكــر؟ هــل تقترح، ولــو بالحد األدنـــى، معطى 
إلى  سينمائيا حقيقيا يساهم في إضافة شــيء 

السينما العربية؟

قبل أن تخطف األرض وما عليها

سطا مغّن إسرائيلي على لحن أغنية لفارس كرم وضعه وائل األشقر )فيسبوك(

إياد نصار من 
الشخصيات 
الرئيسية في 
فيلم »موسى« 
)فيسبوك(

)Getty( تناول القهوة قد يقلل من مستويات الهرمون الذي ينظم الشعور بالجوع

كثير من المشاهد المصورة لهذا الوثائقي تكّررت من قبل في وثائقيات سابقة )سعيد خان/ فرانس برس(

أخيرًا،  نتفليكس  بثّته  الذي  علمي«،  منظور  من  كوكبنا  متجاوزة:  »حدود  وثائقي  يحاول 
معالجة موضوع التغير المناخي وتبعاته وأثره على زعزعة استقرار الطبيعة

حدود متجاوزة

أفالم مصرية قبل العيد

فنون وكوكتيل
وثائقي

رصد

قضيةصحة

الوثائقيات التي تعالج 
موضوع التغير المناخي 
وأثره في كوكب األرض، 

والمجتمع اإلنساني، 
والكائنات األخرى من 

حيوانات ونباتات، غالًبا 
ما تخاطب الدول 

»المتقدمة«، ببساطة ألن 
معظم المهتمين بهذا 

الموضوع والعاملين 
على إنتاج هذا النوع من 

الوثائقيات، يأتون من 
هذه الدول. إضافة إلى 

أن الدراسات عن تأثير التغير 
المناخي في الثقافة 
والمعالم في الدول 

الفقيرة، أو دول »العالم 
الثالث«، نادرة جًدا أو 

معدومة.
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من شقوق هنا وهناك ويتساءلون: »أين هو 
النصر الذي تتحدثون عنه؟«. 

ــذه  ــازفــــــي هــ ــب عــــ ــ ــلـ ــ ــر أن أغـ ــنـــظـ ــلـ لـ الــــــافــــــت 
إيقاعاتها،  على  يرقصون  ومن  املعزوفات، 
ــم الـــحـــظ والـــتـــقـــطـــوا لغة  ــاورهــ ــّمـــن جــ هـــم مـ
بموهبتهم  فــذهــبــوا  إنكليزية،  أو  فرنسية 
»الفريدة« هذه إلى ندوات تعقد هنا أو هناك 
في فضاء الثقافات، سواء كانت شرقية أو 
النغمات على أسماع  غربية، ليطلقوا هذه 
أناس فاغري األفواه ُمعَجبني باملبلغ الذي 
وليمثلوا  هــؤالء؛  و»ثقافة«  »حــريــة«  بلغته 
أدوار قردة في سيرك دولي، ويرتدوا أقنعة 
ويخلعوا أخــرى بني آونــة وأخــرى، فيسمع 
املــنــدهــشــون واملــتــعــّجــبــون أو يـــقـــرأون في 
الصحف وعلى أغلفة الكتب أحيانًا عبارات 
مــثــل »نــحــن املــطــروديــن مــن الــخــريــطــة«، أو 
ــذيـــن لفظهم  ـــر أنـــبـــيـــاء الـــشـــرق الـ »نـــحـــن آخـ
شرقهم« أو »نحن شهود اندثار أمة عيانًا 
فصدقونا«، ثم يهمسون في اآلذان الصاغية 
ــّرًا: »خــذونــا إلـــى مــعــاهــدكــم وجامعاتكم  ســ
وأجـــهـــزة مــخــابــراتــكــم، فــلــن يــفــيــدكــم أفــضــل 
مــنــا، نحن الــذيــن عرفنا شــعــاب هــذه األمــة، 
وليس هناك أفضل من خادم عرف الشعاب 

وتصعلك فيها في شبابه«.

أعداء الحاضر        
هذه معزوفة انتهت صاحيتها، ألنها ُعزفت 
وظــلــت تــعــزف مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــني سنة 
تقريبًا، معزوفة ماض ال يريد أن يمضي رغم 
ضغط أحداث الحاضر اآلخذ بالتشكل على 
يد قوى شعبية مقاومة جديدة لم يعرفها 
أصــحــاب هــذه املــعــزوفــات، وال يستطيعون 
الــتــعــرف إلــيــهــا لــســبــب بــســيــط، إذا أحسنا 
ــو أنـــهـــم مــتــشــبــثــون بــمــا عــرفــوه  ــظـــن، وهــ  الـ
في ماضيهم اآلفل باملخالب واألنياب. وألن 
للت لهم طرقه في 

ُ
بني أيديهم القديم الذي ذ

غابر األيام من جانب، وبني أيديهم الجديد 
الــذي يجهلون من جانب آخــر، فاحتضنوا 

األول وأعلنوا عداءهم للثاني. 
هم أعداء الحاضر، هم أعداء ثقافة املقاومة 
املقاومة  ثقافة  وأعـــداء  العربية  املنطقة  في 
مــوازيــن  قلب  استكملت  الــتــي  الفلسطينية 
الـــصـــراع  مــع الــعــدو الصهيوني فــي أيـــار/ 
الــجــغــرافــيــة  مـــايـــو 2021، وجــمــعــت شـــتـــات 
الفلسطيني،  للوطن  واإلنسانية  الطبيعية 
وحققت ما بدا أنه املحال ذاته وفق مسطرة 
أصحاب املعزوفات التي انتهت صاحيتها 
وصاحيتهم معها.   هم في الحقيقة أعداء 
ــبــت بـــــأداة الـــواقـــع 

ّ
فــعــل وفـــكـــر مــقــاومــة تــغــل

ذاتـــهـــا عــلــى األســـاطـــيـــر، هـــم أعـــــداء الـــواقـــع، 
حتى وإن مثل أمــام األعــني واستوى قائمًا، 
الــذي حشدت صناعة  العربي  الوطن  واقــع 
األساطير والصور الزائفة في سمائه غيوم 
ــقـــدان الــــذاكــــرة، وبـــدأ  الــتــفــتــت والــتــقــوقــع وفـ
ــثـــروا مـــن شـــظـــايـــاه ويــجــمــع  ــا نـ يــســتــعــيــد مـ

مصادر قوته.  
ــذّكـــرهـــم  ــيء أعــــــــداء كــــل مــــا يـ ــ ــبـــل كــــل شــ هــــم قـ
بــأنــهــم خـــارج الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخ الثقافي 
والــســيــاســي واالجــتــمــاعــي الــراهــن فــي عاملنا 
وفي العالم من حولنا، حتى وإن توّهموا أنهم 

محمد األسعد

حتى وقــت قــريــب، اعــتــاد عـــدٌد من 
ــعـــرب، وفــيــهــم الــشــاعــر  املــثــقــفــني الـ
واملــفــكــر والــروائــي وحــتــى الفنان، 
على التفكير بقضايا وطنهم بطريقة عجيبة 
عمادها الكيل بمكيال أصابه الصدأ وانتهت 
صاحيته، والتقاط صور للعالم من حولهم 
بــعــدســة تــصــويــر انــقــرض زمــنــهــا، والــركــض 
ــال  ــيـ ــّد بـــاألمـ ــعــ ــبـــحـــت تــ ــة أصـ ــافـ ــيـــاس مـــسـ ــقـ لـ
بــمــســطــرة ال يــتــعــدى طــولــهــا الــخــمــســة عشر 
سنتمترًا! واعتدنا على رؤية هؤالء، كلما جّد 
جديد أو حدث حادث في هذا البلد العربي أو 
ذاك، يعودون إلى الكيل والتصوير والقياس 
القديمة منتهية الصاحية ذاتها.  بــاألدوات 
فنسمع معزوفات مثل: »العرب أمة منقرضة« 
و»الـــخـــرائـــط تــنــهــار مــن حــولــنــا«، أو - وهــذا 
هــو األكــثــر طــرافــة بــني النغمات - »نــحــن أمة 
مهزومة« و»العرب ال يجمعهم جامع إنما هم 
عرقيات وإثنيات وطوائف«، و»حتى خريطة 
ســايــكــس بــيــكــو تــحــتــاج إلـــى إعــــادة نــظــر وال 
بد من إعــادة رسمها على مقاسات أصغر«، 
ــع انـــتـــصـــار فــلــســطــني ونــهــوض  ــرًا، ومــ ــيــ وأخــ
 هؤالء 

ّ
شعبها على كامل ترابه الوطني، يطل

شوقي بن حسن

باحث  على  يعسر  وإشكاليات  أسئلة  توجد 
إذ ســـتـــكـــون إجــابــتــه  بـــمـــفـــرده،  يـــقـــاربـــهـــا  أن 
محكومة بحدود معرفته وثوابت اختصاصه 
ومرجعيات ثقافته. وهنا تظهر أهّمية الكتب 
الــجــمــاعــيــة، بــمــا هـــي جـــهـــاز ثــقــافــي )حــديــث 
نسبيًا( يتيح مامسة قضايا كبرى تتجاوز 
القدرة الفردية، كما يعيد النظر في ما جرى 
ــنـــاولـــه ســـابـــقـــًا مــــن زوايـــــــا مـــتـــعـــّددة عـــابـــرة  تـ
لــلــتــخــّصــصــات والــثــقــافــات، بــمــا فـــي ذلـــك من 

م املعرفة وتشّعبها.
ّ

مرونة وتناغم مع تضخ
تحضرنا هذه الحاجة إلى الكتاب الجماعي 
حــــني نـــقـــف أمـــــــام مــــوضــــوع كــــتــــاب »تـــرجـــمـــة 
الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة« )مـــنـــشـــورات »كــاســيــك 
ــراف  ــ إشـ تـــحـــت   )2021 بــــاريــــس،  ــه«،  ــيـ ــيـ ــارنـ غـ
فا  بيرنر،  وكريستيان  ميلياريسي  تاتيانا 

الـــيـــوم - بــمــفــرده - أن يجمع  أحـــد يــســتــطــيــع 
الفلسفة  مــن  اإلنسانية،  العلوم  مختلف  بــني 
ــيـــا، نــاهــيــك عـــن الـــقـــدرة  إلــــى األنـــثـــروبـــولـــوجـ
املعارف بني  أفكار هذه  ات 

ّ
تنق على متابعة 

الـــلـــغـــات. هــــذا الـــوضـــع هـــو مـــا جــعــل الــبــحــث 
ــة مــوضــوعــًا  ــيـ ــانـ ــي تـــرجـــمـــة الـــعـــلـــوم اإلنـــسـ فــ
مقابل  الترجمة  دراســـات  منسيًا ضمن حقل 
ط األبحاث في ترجمة األعمال الشعرية 

ّ
تنش

العلوم  والسردية، وكذلك بخصوص ترجمة 
اإلنسانية  العلوم  إن  أي  والتقنية،  الطبيعية 
ــذه املــــجــــاالت كــمــنــطــقــة وســطــى  بــقــيــت بـــني هــ
مهجورة، في حني أن كتب الفاسفة وعلماء 
ــريــن فــي الــتــاريــخ 

ّ
االجــتــمــاع والــنــفــس واملــنــظ

ــل كــّمــيــة وازنــــــة مـــن مــجــمــوع 
ّ
والـــتـــربـــيـــة تــمــث

املؤلفات التي تتبادلها الثقافات في ما بينها 
عبر قناة الترجمة.

يــجــمــع كــتــاب »تــرجــمــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة« 
مــســاهــمــات بــاحــثــني مـــن حــقــول الــلــســانــيــات 
يــقــتــرح  كــمــا  ــاريـــخ واألدب،  ــتـ والـ والــفــلــســفــة 
العلوم  ترجمة  ملجال  إبستيمولوجيًا  نقدًا 
ــم فــقــر اإلنـــتـــاج ضــمــنــه، حيث  اإلنــســانــيــة رغـ
ـــفـــوا عند 

ّ
إن املـــشـــاركـــني فـــي الــعــمــل قـــد تـــوق

ال يغّذون حبّة قمح

تحضرنا الحاجة إلى 
الكتاب الجماعي حين 

نقف أمام موضوع 
كالذي يطرحه كتاب 

»ترجمة العلوم 
اإلنسانية« الصادر حديثًا 

عن منشورات »كالسيك 
غارنييه«

عّودنا عدٌد من 
المثقفين، كلّما جّد 
جديد في هذا البلد 
العربي أو ذاك، على 

تكرار معزوفات مثل: 
»العرب أمة منقرضة« 
و»أين هو النصر الذي 

تتحدثون عنه؟«. 
معزوفات تنتمي إلى 

ماٍض ال يريد أن يمضي 
رغم ضغط الحاضر 

اآلخذ بالتشكل على يد 
مقاومة جديدة

ترجمة العلوم اإلنسانية  التوّقف نفسه عند حدود أوروبا

لو منعُت الديمقراطية من الركوب على ظهر دبابة

حين يصبح المثّقفون أعداًء للحقيقة والواقع

االنهزاميّون أعداٌء 
لكل ما يذّكرهم بأنهم 

خارج التاريخ

ال تزال الروابط المنهجية 
غائبة في محتوى الكتب 

الجماعية العربية

تعرف األجيال الجديدة 
كيف تميّز بين فكر حي 

وفكر ميت

كما في فصول »الربيع العربي« )من 2011 
الشباب  برز   ،)2019 في  األخيرة  موجته  إلى 
ضّد  الفلسطينية  المدن  مظاهرات  في 
التواصل  مواقع  وفــي  االحــتــالل،  قــوات 
وبأفكار  جديد  وطني  بحس  االجتماعي، 
الطويل  التاريخ  مــع  وبــانــدمــاج  مبتكرة 
على  المنطقة،  في  المقاومة  لثقافة 
الرغم من أن النخب العربية )أجيال ما فوق 
تقّدم  كانت  خصوصًا(  الخامس  العقد 
األجيال  ــذه  ه عــن  للغاية  سلبية  صــورة 
شامل  بحزن  شعور  إلــى  ُتشير  ما  وكثيرًا 

لعدم تسليم الشعلة.

خارج التوّقع

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصة

فعاليات

في قلب العالم ملجّرد حدوث جملة مصادفات 
جــعــلــتــهــم يــجــلــســون فــــي مـــقـــاهـــي الـــعـــواصـــم 
الغربية. هم باختصار لم يغادروا ماضيهم، 
ــوافـــذ خــمــســيــنــيــات  ألنـــهـــم يــحــمــلــون مــعــهــم نـ
القرن  وثمانينيات  وسبعينيات  وستينيات 
املاضي ويطلون منها على العالم من حولهم. 
هــم مــطــرودون مــن الــذاكــرة الحية، ومعلقون 
بذاكرة ميتة ال صلة لها بأجيال لم يعرفوها، 
منهم  وبـــدأت تسخر  ترهاتهم  لفظت  أجــيــال 

الخصوصيات النظرية املمكنة لهذا املجال، 
ــواع  ــ ــا ُيـــمـــّيـــزه عــــن أنـ ــتـــشـــاف مــ ــوا اكـ ــ ــاولـ ــ وحـ
ــــدود االشــتــغــال فــيــه.  الــتــرجــمــة األخـــــرى، وحـ
مــن ذلــك مــا يطرحه الــبــاحــث مـــارك دوالنـــاي 
يشير  املنهجيات«، حيث  »صـــدام  مقاله  فــي 
ــل الـــعـــمـــل مــن  ــاقــ ــكــــون نــ إلــــــى مـــعـــضـــلـــة أن يــ
أو  املترجم،  ُدربــة  عنه  فتغيب  االختصاص، 
يكون مترجمًا محترفًا فتخفى عنه لطائف 

املعرفة املتخّصصة.
هــذا الــنــوع مــن اإلشــكــالــيــات تــدرســه الباحثة 
إيلينا نــارديــلــي مــن خـــال تــرجــمــة نصوص 
الفيلسوف األملاني مارتن هايدغر إلى لغات 
ــي لــغــات  ــ ــيـــزيـــة، وهـ ــلـ ــكـ مـــثـــل الــفــرنــســيــة واإلنـ
ثقافات كانت معادية لثقافة النص األصلي، 
وهو ما يخلق حاالت من االلتباس وتشويش 
املــعــنــى وتــدجــيــنــه لــــضــــرورات الــثــقــافــة الــتــي 

يذهب إليها النص املترجم.
تتناول بقية دراسات الكتاب قضايا متنّوعة 
التأويلية  مثل االعتماد على مخرجات حقل 
لتطوير تــرجــمــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة )بــحــث لـ 
راديـــغـــونـــديـــس ســـتـــولـــزه(، وقــضــايــا تــرجــمــة 
مثل  متباعدة  ثقافات  بــني  اللسانيات  عــلــوم 
الفرنسية واليابانية )ري تاكوشي كليمون(.

على تباعدها، يمكن أن ناحظ - ومنذ مقّدمة 
لــبــنــاء خـــيـــوط منهجية  الـــطـــمـــوح   - الـــكـــتـــاب 

ناظمة بني مختلف الدراسات. 

ــعـــودون إلــــى الــتــســلــل إلــيــهــا عــبــر هــذا  وهــــم يـ
الوسيط اإلعامي أو ذاك. 

فكر حي وفكر ميت
ــا أو  ــهــ ــفـــظ بــ ــتـ ــة يـــحـ ــ ــفـ ــ ــة لـــيـــســـت وصـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
يــحــتــجــزهــا هـــذا أو ذاك مــمــن ظــلــوا عــلــى قيد 
الحياة، أو وصفة يأخذها األموات معهم، وال 
هي امتياز جيل دون جيل. إنها ديمومة حية 
تواصل الحياة مع كل جيل يولد ويتعلم من 
املعلم واملعلمون.  الحياة ذاتها حتى وإن عز 
واملـــفـــارقـــة هـــي فـــي أن أصـــحـــاب أي فــكــر غير 
حي، ومثلته في مستهل هذه املقالة باملكيال 
القديمة واملسطرة  التصوير  الصدئ وعدسة 
الــتــي ال تــصــلــح إال لــقــيــاس مــســافــة الــشــبــر أو 
بذلك  مناقضني  للبقاء  يــجــاهــدون  الشبرين، 
قانونًا طبيعيًا جليًا؛ وهو إن الحياة تتطلب 
فــكــرهــا الـــحـــّي دائـــمـــًا، وال تــفــشــل فـــي الــعــثــور 
أنفسهم،  امليت  الفكر  أصحاب  عليه. وسيجد 
ــارج  ــانـــت، خـ ــا يـــلـــوكـــون فـــي أي لــغــة كـ ــم ومــ هـ
أن  بالطبع،  يدهشنا  ولــن  بالفعل.   الخريطة 
وتتغنى  تزهو  اآلن  الشعبية  الجموع  نسمع 
بـــأقـــوال وأبـــيـــات وأغـــانـــي أنــــاس مـــن املــاضــي، 

شعراَء ومقاتلني وحكماء، وتنأى بنفسها عن 
أقوال وأبيات »أحياء« التجديد الذين حشدوا 
الفضاء العربي بالضجيج زمنًا؛ هؤالء الذين 
يفترشون اآلن قارعة الطرقات أو زوايا أروقة 
ــا الــثــقــافــيــة  ــ ــهـ ــ ــاالت االســـتـــخـــبـــارات وأذرعـ ــ ــ وكـ
واإلعامية. ألن األمر ليس أمَر قديم وجديد، 
وال أمَر شاب وعجوز، بل هو أمر الرأس الحي 
قبل كل شيء. اإلنسان حيٌّ بفكره وليس بعدد 
القول  ببساطة  أستطيع  لهذا  عمره.  سنوات 
 إن شــاعــرًا عــاش قبل ألــف عــام هــو أكثر 

ً
مــثــا

حياة من شاعر يتقافز من منصة إلى أخرى 
في هذه األيام، وأستطيع القول ببساطة أكثر، 
إن مفكرًا تحّول إلى تراب منذ أحقاب طويلة 
الحاضر  أشــجــار  أن نجده يغذي نسغ  يمكن 
ويحضر في ثمارها، بينما يعجز من هو حيٌّ 
بحساب علم الكائنات الحية عن تغذية حبة 

قمح واحدة.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

في الحاجة إلى الكتاب الجماعي

َمن سيصّدق ما أقوله؟

ثربانتس«  »معهد  في  المقبل  اإلثنين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يُعرض 
العمل عالقة  يتناول  لويس غارثيا بيرالنجا.  الجالّد للمخرج اإلسباني  بعّمان فيلم 
السجناء  يدفن  وحانوتي  مدريد  محكمة  في  يعمل  إعدام  أحكام  منّفذ  بين 
بعد شنقهم، حيث ينظر المجتمع بدونية تجاه مهنتهما ما ينعكس سلبًا على 

ابنيهما.

الماضي  الشهر  افتُتح في 19 من  - 2020: فرويد والوباء عنوان معرض   1920
في »متحف فرويد« بلندن ويتواصل حتى الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل. 
يضيء المعرض عالقة المحلل النفسي مع »اإلنفلونزا اإلسبانية« التي تسبّبت بموت 

ابنته صوفي، من خالل رسومات الفنانين وتنظيرات علماء النفس حول األوبئة.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من »أيام قرطاج الكوريغرافي« التي انطلقت السبت 
الماضي في تونس العاصمة وتتواصل لسبعة أيام، يُقّدم عند الثامنة من مساء 
اليوم األربعاء عرض الزوايا الذي تؤديه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقيادة 
والسطمبالي  الخرجة  وفنون  النبوية  المدائح  بين  العمل  يجمع  عمارة.  عماد 

والعيساوية في مجموعة لوحات راقصة ومشهدية فرجوية.

من  السابعة  عند  ُتعرض  القاهرة،  في  المصرية«  األوبرا  »دار  مسرح  خشبة  على 
ومن  فيردي  جوزيبي  اإليطالي  للموسيقي  ريغوليتو  أوبرا  الخميس  غد  مساء 
قَيم  من  الجمعة،  عرضه  يعاد  الذي  العمل،  يسخر  ألكسندروف.  يوري  إخراج 
النخب الحاكمة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو بعنوان 

»الملك يلهو«.

حسن أكرم

ــة أو  ــلــ ــجــ ــخــ هــــــــذه ســـــيـــــرتـــــي، ســـــيـــــرة ُمــ
ــيــــرة غــيــر  ُمـــضـــحـــكـــة، وربــــمــــا أيــــضــــًا ســ
مهّمة باملّرة. فمن يهتم ألمري؟ في هذا 
العالم الذي تتلّحفُه الكآبة والحزن، من 
خبره مشكلتي، 

ُ
يتعاطف معي حينما أ

التي يمكن إيجازها بجملة واحدة: »كل 
األمـــانـــي والــرغــبــات الــتــي أحــلــم بــهــا أو 
ألهج بها، وحتى تلك التي تخطُر ببالي 
، تــتــحــقــق«؟ مــن ســُيــصــّدق أن ما 

ً
صــدفــة

أقوله حقيقّي، ومن يعقل أن ذلك كل ما 
ب كل يوم لسبب 

ّ
عانيه. ولهذا أنا أتعذ

ُ
أ

واحد وحيد، أن كل أحامي تتحقق.
وألنـــنـــي ابــــتــــدأُت بــوصــفــهــا ســـيـــرة، لــذا 
يــجــب عــلــّي أن أتــتــبــع لــكــم تــاريــخــي مع 
 والدتي حتى اآلن. كنت 

ُ
تلك املشكلة منذ

في صغري مثل أّي طفل، بدأُت بما يبدأ 
بـــه أّي طــفــل، الــرغــبــة فـــي حـــيـــازة دراجـــة 
هوائية، وسيكون لي ذلك، رغمًا عن أنف 
والــدي طبعًا، حيث كنت أسير معه يوم 
الكبير، وحني  عــّمــي  مــع  للسوق  رافــقــتــه 
طلبُت منه أن يشتري لي دراجة هوائية 
ر عليه ردعـــي لكي ال ُيظهر ضعف 

ّ
تــعــذ

حاله أمام عّمي، ورغم أن كل ما في جيبه 
كان يسّد مبلغ الدراجة فقط، وهذا يعني 
أننا سنظل ألسبوع كامل من دون مال، 
ر علينا دفــع مبلغ عــاج أخي 

ّ
حتى تعذ

بعد أيام عندما تعّرض للدغة عقرب.
أذكــر ذلــك اليوم كل مــّرة، كأنه لم ينتِه، 
حينما كـــان أخـــي يــتــلــّوى وكــنــت أنظر 
نحو العجلة وهي بــاردة، واقفة بعيدًا، 

يت حينها لو أن حلمي لم يتحقق.
ّ
تمن

وصـــرُت بعدها أشــعــر بــوخــزة معنوية 
في صدري كلما ركبُت تلك الدراجة.

وعندما كــبــرُت أكــثــر وصـــرُت مــن الذين 
يستخدمون عضلة القلب ألشياء أخرى 
غير ضــخ الـــدم، وأرغـــب بــمــواعــدة فتاة، 
وقــعــت عــيــنــي عــلــى بــنــت لــطــيــفــة كــانــت 
تــتــجــّول فــي الــبــاحــة مــع صــديــقــي عمر، 
لـــي وكـــانـــت، لكن  تــكــون  أن  وكـــم وددُت 
ــام ونــصــف مـــن وفـــاة  ذلـــك حـــدث بــعــد عـ
عــمــر، الــــذي أصــيــب بــســرطــان األمـــعـــاء. 
لقد فقدناه في شبابه، ويمكن أّيًا منكم 
الــذي أصابني.  أن يستشعر عمق األلــم 
ال يمكنني أن أرفــض مرافقة بنت كنُت 
أرغـــب بــهــا فــي األصــــل، وغــيــر ذلـــك أنها 
بأمّس الحاجة ملن يشغلها عن التفكير 
بّرئ نفسي 

ُ
بموت عمر، وال يمكنني أن أ

من مــوت عمر، رغــم أن ذلــك من محتمل 
الحدوث وال دخل لي بوفاته منطقيًا.

عليها  وزد   - الــحــادثــتــني  هـــاتـــني  بــعــد 
ــار مــن  ــ ــوادث مــتــفــرقــة صـــغـــيـــرة - صـ ــ ــ حـ
الصعب تــجــاوز حقيقة أن كــل مــا أحلم 

.
ً
به يتحقق فعا

أكــــون منتبهًا ملا  لـــذا حــرصــُت عــلــى أن 
أفـــكـــر فـــيـــه أو أتـــمـــنـــاه، وأحــــــــاول تــتــبــع 

العواقب املحتملة ألّي حلم أفّكر فيه.
إرادة حرة،  لكنني، رغم ما امتلكته من 
من  العصبي  الــســيــران  منع  أستطع  لــم 
التحّرك. لذا، بالتوافق مع رغبات فطرية 
بالتمّيز، رحت أطلب الشهرة، ولألسف 

أصالة وحقيقية: رغبت باملوت ولهجُت 
ــّبـــه الـــقـــدر إلـــّي  نـ

ُ
ــردد، أل ــ ــرارًا دون تـ ــ بـــه مـ

ولرغبتي الفعلية الصادقة باملوت.
وحـــدث أن مـــتُّ وانــتــهــى كــل شـــيء، لكن 
روحـــي - الــتــي لــم أحــســب لها حسابًا - 
ــت تــلــوم وتــنــدب ســـوء أفــعــالــهــا ومــا 

ّ
ظــل

إلــى  دفعتني  ألنــهــا  ذلـــك  إلــيــه،  انتهينا 
املوت ولم تكن تنتبه للفرصة التي كنُت 

أملكها.
نبيلة خالية  أنها وجهتني ألحــام  لو 

ــا أو ــهــ ــــو أنــ ــــن الـــــغـــــرور واألنـــــانـــــيـــــة! لـ  مـ
عزت إلّي بأن أحلم بأن تنتهي الحروب 
ــذا الـــعـــالـــم! أو أن  ــ ــان مــــن هـ ــكـ فــــي كــــل مـ
من  السرطانية  الخايا  منع  في  أرغــب 
االنشطار والتكاثر في أمعاء البشر! لو 
تركب  أن  من  الديمقراطية  منعُت  أنني 
على ظهر دبــابــة الــعــدو، لــو أننا عشنا 
ــا وعــمــر ووالــــدي  ــنــا أعــنــي أنـ

ّ
بــســام كــل

وعّمي وأنت.
)كاتب من العراق(

أنزعاج  أّيما  وانزعجُت  عليها  حصلُت 
مما سّببت لي تلك الرغبة الدنيئة.

 مــا أصــابــنــي مــن مــشــكــات، وكـــل ما 
ُّ

كـــل
مـــررُت بــه مــن ضيق فــي صـــدري وكآبة 
ورغباتي  أحامي  بسبب  كــان  قصوى، 
الـــدنـــيـــئـــة، واســــتــــرجــــعــــُت تـــلـــك الــــديــــون 

بعذابات متكررة وليال مرة.
ــادٍق وجـــريء،  لـــذا، أقــدمــُت على فــعــٍل صـ
فــكــرُت فــي أنــه سيخلصني مــن كــل تلك 
اآلالم، وكــــان واحــــدًا مــن أكــثــر الــرغــبــات 
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سينما

باريس ـ ندى األزهري

جميلــة  فتــاة  الثــورة.  قبــل  إيــران 
محافظــة تستشــير رجــل دين، قبل 
لاللتحــاق  إلــى سويســرا  ذهابهــا 
بزوجهــا غربــّي الهــوى، الــذي يتابــع دراســته 
الزوجيــة،  منــزل  فــي  هنــاك،  أشــعة.  كطبيــب 
كانــت الِقْبلــة أول مــا بحثــت عنــه. ثــّم الزمهــا 
شعور بعدم االرتياح في ثقافة أخرى. لم ترد 
ــت تحلــم 

ّ
»هنــاك«، فظل الـ االعتيــاد علــى هــذا 

بطهران، وبالعودة إليها، دائمًا.
فــي »راديوغــراف عائلــة« ـ املعــروض في قســم 
»مهرجان  »زاويــة واســعة«، في الــدورة الـــ52 لـ
قامــة 

ُ
امل )سويســرا(«،  نيــون  ـ  الواقــع  رؤى 

أبريــل/  و25   15 بــن  وافتراضيــًا  واقعيــًا 
فيــروزه  اإليرانيــة  تســترجع  ـ   )2021 نيســان 
الــذي  ت 

ّ
والتشــت والديهــا،  حيــاة  خســرواني 

أٍب  مــع  فكريــن،  وبــن  أرضــن،  علــى  ه 
ْ
عاشــت

هــا 
ّ
علمانــي وأّم متدّينــة. تفعــل هــذا بنظــرة كل

حنــان وحنــن: حنان تجــاه أّم ال تزال، وحنن 
ــٍس 

َ
ف

َ
نحــو أٍب لــم يعــْد هنــا. فيلــٌم وثائقــي بن

روائــي يعكــسـ  مــن خــالل حيــاة عائلــة، وهــذا 
الجــذب والتجــاذب بــن طريقتــن فــي التفكير 
 إليــران معاصــرة، منــذ عهــد 

ً
والعيــشـ  صــورة

الشاه إلى الثورة اإلسالمية.
ضح منذ بداية الفيلم. هي من عائلة 

ّ
صراع ات

متدّينــة ومحافظــة، وهــو ذو خلفيــة منفتحــة 

 
ّ
إلــى الثقافــة الغربيــة. لكــن وعلمانيــة، تميــل 
الحــّب جمعهمــا. فــي سويســرا، رغــب الــزوج، 
ترّكــزت  أحالمــه  البقــاء.  فــي  األشــعة،  طبيــب 
طريقتهــا،  علــى  أوروبــا  فــي  العيــش  علــى 
 
ٌ
ــع بمتاحفهــا وموســيقاها. هــي تائهة

ّ
والتمت

»الخطيئــة«، وفــي فضــاٍء،  فــي محيــٍط ملــيٍء بـ
ال مــكان ومكانــة لهــا فيــه. أقنعتــه بالعــودة، 
هــذه  فــي  ر 

ّ
ســتتوف لطفلتهمــا  تربيــة  فــأّي 

 بعد والدتها، وقبل الثورة 
ً
الديار؟ عادا قليال

كانــت  وجيــزة،  فتــرة  إيــران.  فــي  اإلســالمية 
فــي دروس خّريــج  األّم نفســها  لتجــد  كافيــة 
ــر 

ّ
»ســوربون«، املفّكــر علــي شــريعتي )ُمنظ الـ

تتابــع  قدوتهــا.  بــات  اإلســالمية(.  الثــورة 
دروســه، وتصطحــب الصغيــرة معهــا. وحــن 
 فيروزه نامت في ُمحاضرة 

ّ
تقــول لزوجهــا إن

فعلــِت  »حســنًا  األمــر:  يستحســن  شــريعتي، 
يــا طفلتــي«. كانــت دروس مــا قبــل الثــورة، ثــم 
الثــورة نفســها، فرصة حقيقيــة لألّم، للتعبير 
دفعــت  ومكنوناتهــا.  ميولهــا  عــن  بصــدق 
الثــورة باملــرأة، ال ســيما املحافظــة، إلى خارج 
البيــت، »وأعطــت معنــًى لحياتهــا«. انخرطــت 
األّم تمامــًا فــي العمــل الثــوري، وتدّربــت علــى 
اإليرانيــة،  ـ  العراقيــة  الحــرب  فــي  الســالح 
وررفضــت بنعومــة اقتــراح الــزوج العودة إلى 
برأيهــا،  فالبلــد،  الطفلــة،  أجــل  مــن  سويســرا 

بحاجة إليهما. بدأ االنقسام.
أّمهــا.  تحــّوالت  بــذكاء  خســرواني  بّينــت 
ُمكــّون  بــل  تحــّوالت،  ليســت  هــذه  باألحــرى 
الثــورة  ســمحت  شــخصّيتها،  مكّونــات  مــن 
بإظهــاره أكثــر. هــذا رصده الفيلــم من البداية، 
واســتطاع إيصالــه عبــر مواقــف وأمثلــة، مــن 
دون حاجٍة إلى ذكره ُمباشرة. لجأت املخرجة، 
والديهــا،  بــن  الحــوار  تخّيــل  إلــى  أحيانــًا، 
مــن  مهّمــة  محطــات  فــي  تمثيليــًا،  وتأديتــه 
بــدي نوعيــة الصــراع بينهمــا، 

ُ
تاريخهمــا، لت

 واحد منهما في االعتراض على 
ّ

وأسلوب كل
اآلخــر، مــن دون مجابهــة حقيقيــة، بــل بفرٍض 
األب.  مــن  يائــس  واستســالم  األم،  مــن  ناعــم 

بــدت األّمـ  بصوتهــا الرقيــق، وهدوئها الدائم، 
ــر عنــه في الحــوار التمثيلي ـ قوة ناعمة،  عبَّ

ُ
امل

صــراخ.  دون  ومــن  بوداعــة  التغييــر  تحــاول 
، حــن تحتــّج علــى الــزوج بســبب وجــود 

ً
مثــال

كحــوٍل فــي البيــت، تســأله بعتــٍب رقيــق: »ِلَم ال 
تحترم معتقداتي؟«.

تاهــت االبنــة بــن صــوت الثــورة وموســيقى 
لت الثــورة 

ّ
بــاخ، وانقســم املــكان بينهمــا. تســل

 شــيء. زالــت اللوحــة 
ّ

إلــى البيــت، وانقلــب كل
األقــداح  واختفــت  الســرير،  فــوق  العاريــة 
فــي  صــالة  ســّجادتا  اســتقّرت  والخمــرة. 
قت 

ّ
الصالون. شرعت األّم بتطهير املاضي. مز

عاريــة  ذراعــًا  أو  شــعرها،  تظهــر  صــورة   
ّ

كل
لهــا. مــع صــوت التمزيــق، هناك فتــاة صغيرة 
كمــل، بالقلــم الرصــاص، صــورة 

ُ
ت تحــاول أن 

ــت ُصــَور جديــدة، وأشــرطة 
ّ
ناقصــة ألمهــا. حل

راقصــة  لحفــالت  ال  آخــر،  نــوع  مــن  فيديــو 
ولقــاءات نقــاش مع  أصدقــاء العائلة، بل لألّم 

التي تحّجبت، ولنشاطاتها الثورية.
»راديوغــراف  فــي  الفوتوغرافيــة  للصــورة 
الســرد  تقــود   

ْ
إذ رئيســي،  دور  العائلــة«، 

املتمحور حولها. ُصَور تكشف مسيرة حياة، 
شــاهد 

َ
امل فــي  الســرد.  ينطلــق  الحيــاة  ومــن 

ــت الصــورة فــي حفل الــزواج مكان 
ّ
األولــى، حل

أكانــت  دورهــا،  ــد 
ّ
توط ثــّم  الغائــب.  العريــس 

 
ّ

قــة، لتكــون أســاس كل
ّ
ُصــورا مكتملــة أو ممز

ما ُيروى، والوســيلة األهم من وســائل أخرى، 
اســتخدمتها فيــروزه خســرواني للعــودة إلى 
العائلــة،  مّســت  تحــّوالت  وإلــى  مضــى،  زمــن 

وعصفت باملجتمع اإليراني.
في رصدها تحّوالت البيت، لجأت خسرواني 
إلى صوٍت ُمحّمٍل بشجٍن، يسرد أحداثًا، وإلى 
مــكان مثقــٍل بالتغّيــرات. صالــون بيت العائلة 
اهد 

َ
صورة شــعاعية تكشــف البواطن. في َمش

البدايــة، هنــاك أقــداح وورق لعــب على طاولة، 
وبيانــو فــي الزاوية، ولوحــة امرأة عارية فوق 
الســرير للرّســام اإلســباني فيالزكويــز. شــيئًا 
ه، وتبقى قطع 

ّ
فشيئًا، يخلو املكان من هذا كل

أثــاث قليلــة، ُمغطــاة بشرشــف أبيــض، كميت، 
ف وزهد وبساطة عيش.

ّ
فالثورة تقش

التركيــز  يبــدو  الفيلــم.  فــي  الصغيــرة  تغيــب 
أكثــر علــى فكــر الوالدين وســلوكهما، من دون 
تطــّرق واضــح لتأثيــر هــذا االختــالف عليهــا. 
ُيتــرك للُمشــاهد التخمــن. تظهــر خســرواني 
ها 

ّ
فــي ســردها تعاطفًا واضحًا مــع أبيها، لكن

هــا فــي الوقــت نفســه تتهّيــب انتقــاد 
ّ
تبــدو كأن

ظهرهــا دائمًا ناعمــة وُمحّبة، 
ُ
أمهــا صراحــة. ت

اعتراضهــا  وعنــد  احتجاجاتهــا،  فــي  حتــى 
لــألّب،  بســيطة  رغبــات  بعــض  علــى  أحيانــًا 
الكالســيكية.  املوســيقى  إلــى  كاالســتماع 
كانــت  طفلــة  هــا 

ّ
إن وتقــول  أّمهــا،  مــن  تتقــرب 

مــع  الصــالة،  أدائهــا  أثنــاء  تحــّب همهماتهــا 
تهبهــا  كانــت  هــا 

ّ
لكن تفهمهــا،  تكــن  لــم  هــا 

ّ
أن

إحساســًا باألمــان واالطمئنــان. مــّر زمــن. فــي 
يوٍم من األيام، نام األب، ولم يســتفق. هل كان 
فيــروزه  تتســاءل  الســعيد؟  بماضيــه  يحلــم 
تظهــر  أخيــرة  صــورة  وتعــرض  خســرواني، 
 
ّ
فيهــا صغيــرة تعانق أبيهــا، وصوٌت يقول إن

ف بفيروزه، التي هناك بن ذراعيه. 
ّ
الزمن توق

 التــي ناولــت أّمهــا القــرآن، فــي 
ّ
هــا تقــول إن

ّ
كأن

املشهد األخير، كانت واحدة أخرى.

توثيق 
يروي تاريخًا

»راديوغراف عائلة« وبلٍد

»راديوغراف عائلة«: ُصَور فوتوغرافية تروي سيرتي بلٍد وعائلة )الملف الصحافي(

»المأوى األخير«: فظاعات تجربٍة وخيباتها )الملف الصحافي(
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 ألكون ممثلة، وأّن 
ٌ
ي مولودة

ّ
منذ وقٍت بعيٍد، تنّبهُت إلى مســألة أن

 تمامًا مع 
ٌ
لــدّي شــعورًا دائمــًا بمتعــة التمثيل، وأّن طاقتــي متوافقة

 moteur ــي، فــور ســماعي كلمــة
ّ
هــذه املهنــة. تنّبهــُت أيضــًا إلــى أن

)الكلمــة التــي يقولهــا املخــرج عنــد بــدء تصويــر لقطــة(، أشــعُر أّن 
ها تنتعش فّي، وتنشط.

ّ
األمور كل

إيمانويل بَِيار

فــي أعــواٍم عــّدة، انشــغلُت باإلخــراج. لكــْن، مع انفصالــي )عن براد 
ــدًا. كان علــّي البقــاء في املنــزل، حينها. 

ّ
 شــيٍء بــات معق

ّ
بيــت(، كل

وكان علــّي أيضــًا أن أســتعيد حضــوري كممثلــة، قبــل أي شــيء 
ــه لفترٍة قليلٍة. بصراحة، أســأل نفســي، مــع »هؤالء الذين 

ّ
آخــر. أقل

ون املوت لي« )2020( لتايلور شيريدان، عّما إذا كنُت أخطو 
ّ
يتمن

ي سأبقى في املكان نفسه.
ّ
»خطوة العودة«، أو أن

أنجلينا جولي

 Promising Young مخــرج  يــل، 
ّ
)ِفن إيميرالــد  معــي  تحــّدث 

ــي ال أشــاهد 
ّ
 شــيء«، لكن

ّ
Woman( عــن »فارغــو« و»جاهــزة لــكل

أبــدًا أفالمــًا، لشــخصياتها مشــتركات مع تلك التــي علّي تأديتها. 
بتقليدها، أميل إلى فقدان استقاللّيتي في التمثيل.

كاري موليغان

Petite Maman لـــ ســيلن ســياّما )الصــورة(: بعد وفاة جّدتها 
ــي )8 أعــوام(، رحلــة غريبــة فــي الحّيــز الغامــض 

ّ
ألّمهــا، تبــدأ نيل

بــن املاضــي واملســتقبل، بعــد لقائهــا ماريــون، شــبيهتها، التــي 
صبح صديقتهــا قبــل اكتشــافهما معــًا أّن إحداهما ســتكون 

ُ
ســت

والــدة األخــرى. رحلــة غريبــة فــي نفوٍس وأحــزاٍن ولقاءاٍت وأســئلٍة 
شــاهدة بــن تناقضــات وأحــواٍل 

ُ
 ُمثيــر ملتعــة امل

ٌ
مختلفــة، وتداخــل

وتفاصيل ومسارات.

)الصــورة(،  نيلســن  كونــي  تمثيــل  ر، 
ّ
نايشــول يــا 

ّ
إلل  Nobody

وبوب أودنكيرك: يبدو هاتش مانسل عاديًا، ورّب عائلة متوسطة 
الحــال. لكنــه يعانــي من اضطرابات خطرة بســبب صدمة ســابقة 
ب لــه ترومــا عميقــة، تجعلــه يشــعر أّن أحدًا مــن معارفه غير  ســبِّ

ُ
ت

مهتّم به وغير مباٍل ملا يقوله أو يفعله، فيزداد حّسه املرتبك. في 
جّو كهذا، تعيش عائلته حاالٍت قاسية ومخيفة.

Le Discours للوران تيرار، تمثيل ســاره جيرودو )الصورة(: 
فــي إطــار كوميــدي لطيــف، يجد أدريان نفســه »عالقًا« في عشــاء 
عائلي، ُيرّدد فيه املدعوون النكات نفسها، ما يؤّدي إلى مفارقات 

ومواقف مضحكة وساخرة.

للُصور دور رئيسي 
ألنّها تقود السرد 
المتمحور حولها

قيس قاسم

كمــا الصحــراء غامضــة، ُيحيــط املخــرج املالــي 
الالجئــن،  حكايــات  ساماســيكو  أوســمان 
العالقــن في فــراغ الصحراء األفريقية الكبرى، 
 وجودهم 

ّ
بغموض. ال يستجوبهم، وال يستفز

اإلخــراج(.  جانــب  إلــى  )تصويــره،  بكاميرتــه 
يكفيهم صمتهم، ويكتفي هو به. لم يأتوا إلى 
 
ْ
 عاش في كنفها، يعرف أن

ْ
الصحــراء بطــرًا. َمــن

ال أحــد يأتــي إليهــا، ويقتحــم عزلتهــا، إاّل مــن 
لفظته أماكن أقسى منها.

فــي  يظهــر  شاســعة،  رمليــة  مســاحات  وســط 
وتخترقــه  الصمــت،  ــه 

ّ
يلف ـ  افتتاحــي  مشــهد 

أصــوات  هــا 
ّ
كأن عاويــة،  تصويريــة  موســيقى 

ــر( ـ 
ّ
ريــاح معدنيــة )موســيقى بيــار دافــن ـ كيل

 يبنــون قبــورًا دوارس، يضعــون فوقهــا 
ٌ

رجــال
شواهد معدنية صدئة، تحمل أسماء وتواريخ 

محتملــة. تقتــرب الكاميــرا مــن اســم أماندو، ثم 
تتركــه لتذهــب مــع الرجــال إلــى بيــٍت يقــع علــى 
حافة االمتداد الحضري ملدينة غاو املالية، في 
جنوب غرب الصحراء الكبرى. قطعة معدنية، 
فوقهــا  الكلمــات  ــل 

ّ
دل

ُ
ت واجهتــه،  علــى  ــت 

َ
ق

ّ
ُعل

عليه: »كاراتاس ـ غاو بيت الالجئن«.
بيٌت ُبني بطوب، وبعض بقايا قذائف أسلحة 
البحــر،  ميــاه  بلــون  ملّونــة  ســطوحه  فارغــة. 
زرقاء هادئة. مكان يسميه ساماسيكو »املأوى 
األخيــر« )2021( ـ الفائــز بجائــزة أفضــل فيلــم 
»مهرجان كوبنهاغن دوكس  فــي الدورة الـ18 لـ
الدولــي للفيلــم الوثائقــي«، املنعقــدة افتراضيًا 
بــن 21 إبريــل/ نيســان و2 مايــو/ أيــار 2021 ـ 

يقع تمامًا على حافة منتصف الالمكان.
جهان إلى 

ّ
مــن قلــب الظــالم، تخرج فتاتــان، وتت

 ُيدعــى ايريــك 
ٌ

املنــزل. فــي الصبــاح، يســأل رجــل
شــرفن 

ُ
 يكــون أحــد امل

ْ
كامديــم ـ يفتــرض بــه أن

الفتــاة أســتر عــن عنــوان بيتهــا  ـ  املــكان  علــى 
فــي بوركينــا فاســو، أو عّمــا إذا كان لديهــا رقم 
هاتــف أحــد أقاربهــا، يمكنهــم االتصــال بــه فــي 
»شــيء« يعني املوت  حال حصول شــيء لها. الـ
 ،

ً
في هذا املكان، كأولئك الذين تعّرضوا له قبال

فــوق قبورهــم شــواهد  الرجــال  وأمــس وضــع 
بأسمائهم، بعد طول بحث.

يكــون  مــرة،  التكويــن:  ثنائــي  كاريتــاس  بيــت 
قطــع  يريــدون  الذيــن  ألولئــك  عبــور  نقطــة 
الصحراء، للوصول إلى دول أفريقية ساحلية 
ومنهــا  وجهاتهــا(،  أنشــط  مــن  )الجزائــر 
يغــدو  أخــرى،  ومــرة  أوروبــا؛  إلــى  يذهبــون 
»مــأوى أخيــر« للذيــن أخفقــوا فــي مغامرتهــم، 
واضطّروا إلى العودة إلى النقطة نفسها التي 
انطلقــوا منهــا. فــي املــّرة األولــى، يأتــي النــاس 
عاشــوا  أمكنــة  وأعبــاء  بأثقــال  محّملــن  إليــه 
وفــي  أكثــر؛  فيهــا  املكــوث  يطيقــوا  ولــم  فيهــا، 
َبت منهم 

َ
املّرة الثانية، يعودون إليه وقد اســتل

ــر 
ّ
يتأث البيــت  وأحالمهــم.  كرامتهــم  املغامــرة 

دائمــًا بحركتــن: خارجيــة، الصحــراء مركزها، 
هــم 

ّ
وبحركــة بشــر يبــدونـ  حتــى وهــم فيــهـ  كأن

قون في فراغ.
ّ
معل

الوجــود الســينمائّي فــي املــكان يريــد التقــاط 
االتجاهن، أو هكذا يقترح ساماسيكو لفيلمه 
 يكون جامعًا لهما، في ســرد بصري يقارب 

ْ
أن

وجودهما املشــترك. فال معنى كثيرًا عنده في 
تصويــر جماليــات الصحــراء بتجــّرد فني، وال 
تفــّرد يمنحــه االكتفــاء برصــد حركــة الالجئــن 

في البيت، واستقصاء عيشهم فيه.

أقوالهم»المأوى األخير«: نشيد سينمائي لفضاٍء المتناٍه

أفعالهم

في »راديوغراف عائلة«، 
تسترجع اإليرانية فيروزه 

خسرواني حياة أٍب 
علماني وأّم متديّنة 

والتشتّت الذي عاشْته 
على أرضين وبين فكرين

أخبار
◆ في 10 يونيو/ حزيران 2021، 

 Theتصدر الترجمة الفرنسية لـ
 Big Goodbye: Chinatown

 And The Last Years Of
Hollywood، لألميركي سام 

واّسون، بعد 17 شهرًا على 
صدور الطبعة اإلنكليزية 

األصلية. ينطلق الكتاب من 
»تشايناتاون« )1974( لرومان 

بوالنسكي، كي يروي حكاية 
السقوط املدوي لهوليوود، كما 

يقول. في تعريٍف نقدّي للكتاب، 
 

ٌ
ُيذكر أّن موت هوليوود حاصل
سابقًا، وأّن واّسون ُيقّدم نتائج 
تحقيٍق عميق أجراه في أعواٍم 

عّدة إلثبات ذلك، ُمعتبرًا أّن 

 به في 
ٌ

»املوت« منطوق
فيلم بوالنسكي هذا.

في عددها األخير )يونيو/ 
ص  خصِّ

ُ
حزيران 2021(، ت

»بروميير« 6 صفحات كاملة 
عن الكتاب، فيها حوار مع 

واّسون، وآراء 3 سينمائين في 
الفيلم، ديفيد فينشر وإدوارد 

نورتون وبول توماس أندرسن، 
القائل إّن »غريبًا« )يقصد 

بوالنسكي( يفتح عينيه على 
مدينته املولود فيها )لوس 

أنجليس(: »هذا متأٍت بفضل 
القّوة البسيطة للسينما«، فهو 
يكبر أمام »تشايناتاون« في 

مدينته، ورغم هذا، فإّن نظرته 

يًا 
ّ
إلى مدينته »ستتحّدد كل

بفضل الفيلم«. يقول نورتون إّن 
بوالنسكي يكشف »أّن السرقة 

ها 
ّ
س كل والجريمة والفساد تؤسِّ
أميركا املنتصرة واملشمسة«. 
مطلع سبعينيات القرن الـ20 
 على لسانه بكونه 

ٌ
موصوف

»غامضا ومظلما«، واألميركيون 
ُيدركون هذا، وفيلم بوالنسكي 

معروٌض في الصاالت بعد 
فضيحة »ووترغايت« املشهورة: 

ب لآلمال«.   شيء ُمخيِّ
ّ

»كل
ما ُيطلب 

ّ
لكّن بوالنسكي يقول، كل

منه الحديث عن فيلمه هذا، إّن 
املسألة برّمتها »مجّرد عمل، ال 
را 

ّ
ه كان حينها متوف

ّ
أكثر«، وإن

للعمل: »غير راغٍب في وسم 
تاريخ السينما، بل فقط سرد 

قّصة جّيدة، مع ممثلن جّيدين«. 
يقول فينشر: »طاملا أّن 

بوالنسكي يذكر هذا، فليكن. 
ه مجّرد 

ّ
ربما صحيح أّن هذا كل

عمل. لكْن، لننظر إلى هذا 
ه مشغول بحرفية 

ّ
الفيلم: تّبًا، إن

ساعة سويسرية: الكاستينغ، 
اإلدارة الفنية، العبقرية املطلقة 

طات، مالبس 
ّ
في تشكيل املخط

الشخصيات«. 
ُيضيف: »كم من فيلٍم ُيمكنه 

التظاهر بمنافسة »نشايناتاون«، 
في األعوام الـ120 الخاصة بهذا 

الوسيط )الفني(؟«.
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رياضة

أثنى اإلسباني، بيب غوارديوال، مدرب فريق 
مانشستر سيتي اإلنكليزي بطل الدوري، على 
انضمام النجم األرجنتيني سيرخيو أغويرو 

لبرشلونة اإلسباني.  وقال بيب غوارديوال في 
 Puma« تصريحات قبل املشاركة في بطولة

Legends Trophy« للغولف في مدينة مايوركا 
ه 

ّ
ه هداف كبير، وشخص رائع، إن

ّ
اإلسبانية: »إن

جوهرة، وذكي للغاية، وكما قلت لرونالد كومان 
ها صفقة كبيرة«.

ّ
مدرب فريق برشلونة، فإن

أمسى اإليطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، املدرب 
األسبق لروما، املدرب الجديد لفريق هيالس 

فيرونا، إذ وقع صاحب الـ51 سنة عقدًا ملدة 
سنتن حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، وفقًا 

ملا أعلنه فريق فيرونا في بيان رسمي. وكانت 
أفضل نتائج دي فرانشيسكو خالل مسيرته، مع 

ساسولو، في الوالية الثانية )2014-2017(، ثم مع 
روما عندما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا في موسم 2018-2017.

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بعيد ونجح 
في التأهل إلى ربع نهائي بطولة »روالن غاروس« 

للتنس بعدما كان خاسرًا بمجموعتن من دون 
رد أمام اإليطالي لورينزو موسيتي، الذي انسحب 

في املجموعة الخامسة عندما كان متخلفًا 0-4، 
ليتأهل بذلك نوفاك لهذا الدور من البطولة للمرة 

الـ15 في تاريخه. وسيواجه ديوكوفيتش، الذي 
يبحث عن ثاني ألقابه في »روالن غاروس« في 

الدور ربع النهائي الالعب ماتيو بيريتيني.

غوارديوال: صفقة 
انضمام سيرخيو أغويرو 

لبرشلونة رائعة

دي فرانشيسكو 
مدربًا جديدًا لفريق 

هيالس فيرونا

ديوكوفيتش يعود 
من بعيد ويتأهل لربع 
نهائي »روالن غاروس«

حقق فريق 
بروكلين نتس 
فوزًا عريضًا 
هو األكبر في 
تاريخ منافسات 
األدوار اإلقصائية 
لدوري السلة 
األميركي، 
وذلك بعد أن 
أسقط منافسه 
ميلووكي 
باكس )125 - 
86(، ليتقدم 
نتس بقيادة 
نجمه الجديد، 
جيمس هاردن، 
في سلسلة 
مباريات الدور 
نصف النهائي 
)2 - 0(، ويؤكد 
استمراراه في 
المنافسة 
على لقب هذا 
الموسم بكل 
قوة.

)Getty( بروكلين نتس يسير بخطى ثابتة نحو النهائي

نتس يسقط باكس
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فرنسا
بطل العالم المرشح 

للتتويج األوروبي

2829
رياضة

ســـيـــدخـــل املــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي بــطــولــة 
املــرشــحــن  ــرز  ــ أبــ ــد  ــ ــو أحـ ــ »يـــــــورو 2020« وهـ
لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، خــصــوصــا أن خط 
هجومه يقوده الهداف كريستيانو رونالدو. 
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــنــاصــر جيدة 
ــاب بـــعـــيـــدًا فــــي الــبــطــولــة  ــ ــذهـ ــ قــــــــادرة عـــلـــى الـ
األوروبية هذا الصيف، لكن عليه أواًل تخطي 
العالم  بطل  تــضــُم  الــتــي  الصعبة  مجموعته 

فرنسا وأملانيا.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
الثامنة  للمرة  البرتغالي  املنتخب  سُيشارك 
ــيــــورو« وســبــق له  فـــي مــنــافــســات بــطــولــة »الــ
أن ســجــل نــتــائــج الفــتــة رغـــم عـــدد مشاركاته 
القليلة، ومن بينها التتويج باللقب في عام 
اللقب  وهــو  الفرنسية  األراضــــي  على   ،2016

الوحيد ملنتخب »برازيل ــ أوروبا«.
شــاركــت الــبــرتــغــال ألول مــرة فــي نسخة عام 
ــدور  ــ الـ ــى  ــ إلـ الــــوصــــول  فــــي  1984، ونـــجـــحـــت 
نــصــف الــنــهــائــي آنــــــذاك، وتــأهــلــت آنـــــذاك من 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن حـــلـــت وصــيــفــة 
الذهب واجهت  املربع  برصيد 4 نقاط، وفــي 
املنتخب الفرنسي وخسرت بعد التمديد )3 
– 2(. وغاب املنتخب البرتغالي عن نسختي 
1988 و1992، ليعود وُيشارك في نسخة عام 
1996، ويصل إلى الدور ربع النهائي ويخرج 
من أمــام تشيكيا بهدف نظيف. وفــي نسخة 
عام 2000، نجحت البرتغال في الوصول إلى 

الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، 
وتـــخـــطـــت الـــبـــرتـــغـــال آنـــــــذاك فــــي الـــــــدور ربـــع 
نظيفن،  بهدفن  الــتــركــي  املنتخب  النهائي 
ثــــم فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي خــــســــرت مــــن أمــــام 
فرنسا )2 – 1(. وفي نسخة عام 2004، والتي 
إلى  األخيرة  وصلت  البرتغال،  استضافتها 
املباراة النهائية ألول مرة، لكن املفاجأة كانت 
بالخسارة أمام اليونان بهدف نظيف، لتعود 
وتــشــارك فــي نسخة عـــام 2012، وتــصــل إلــى 
الدور نصف النهائي من جديد وُتثبت أنها 
واحــدة من األفضل في الــقــارة األوروبــيــة. ثم 
الحظ أخيرًا  أتــت نسخة عــام 2016، وابتسم 
للمنتخب البرتغالي، وذلك عندما وصل إلى 
تاريخه  فــي  الثانية  للمرة  النهائية  املــبــاراة 
املنتخب  والجمهور  األرض  صاحب  وواجــه 
الوقت  فــي  الــفــوز عليه  فــي  الفرنسي، ونجح 
الضائع بهدف نظيف تاريخي سجله إيدير.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل املنتخب البرتغالي إلى »يورو 2020«، 
بعد أن حل وصيفا في املجموعة الثانية من 
التصفيات األوروبية، وجمع 17 نقطة من 8 
مباريات )5 انتصارات وتعادلن وخسارة(، 
وســجــل املــنــتــخــب 22 هــدفــا مــقــابــل 6 أهـــداف 
الثامنة رسميا  في مرماه، ليضمن املشاركة 
قوة  لنقاط  وبالنسبة  الــكــروي.  تــاريــخــه  فــي 
املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، فــالــطــبــع هـــي تــواجــد 
الــهــداف، كريستيانو رونـــالـــدو، في  املــهــاجــم 
خط الهجوم، والذي يجعل من البطل مرشحا 
كــبــيــرا لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب هــــذا الــصــيــف 
أيضا. وال يملك املنتخب البرتغالي رونالدو 
فــقــط، بـــل يــمــلــك خـــط وســــط خــاقــا وُمــبــدعــا 
يتمثل بتواجد العب مثل برونو فيرنانديز 
وبرناردو سيلفا، واللذين يموالن املهاجمن 

بأفضل الكرات بغية صناعة الخطورة.
الــيــوم خــط دفـــاع قويا  البرتغال  هــذا وتملك 
ــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  يــتــمــثــل بــــوجــــود العــ
ــاز، الــــذي قـــدم موسما  ــ اإلنــكــلــيــزي، روبــــن ديـ
رائعا في 2020-2021، وسُيحاول رفقة زمائه 
بناء جدار دفاعي صلب يحمي البرتغال من 

تلقي األهــداف، التي ربما ُتعيق مشواره في 
البطولة االوروبية.

التي  البرتغالي،  املنتخب  نقاط ضعف  ومن 
»يــورو  منافسات  في  ُيعانيها  أن  املمكن  من 
2020«، تقدم سن املدافعن في الخط الخلفي، 
وأمـــــام مــنــتــخــبــات مــثــل فــرنــســا وأملـــانـــيـــا في 
كبيرة  مسؤولية  عليهم  سيكون  املجموعة، 

ملنح سقوط املنتخب بسهولة، ويبلغ جوسي 
العمر 37 سنة، بينما يبلغ  فونتي مثًا من 
بيبي 38 عــامــا، وهـــذا مــن املمكن أن يتسبب 
سانتوس.  للمدرب  كثيرة  دفاعية  بمشاكل 
وال يمكن للمدرب سانتوس أن يلعب بدفاع 
ضعيف ومتواضع أمام منتخبات كبيرة في 
خسارة  تكلفه  حتى  ربما  والتي  مجموعته، 

املركز الثالث )األخير املؤهل في كل مجموعة 
ربـــمـــا(، خــصــوصــا أن 4 مــن أصــحــاب أفضل 
ترتيب ثالث سيتأهلون إلى الدور الثاني من 

البطولة.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فـــي املــجــمــوعــة 

ُتــعــرف بمجموعة »املــــوت«،  الــتــي  الــســادســة 
ويــبــدأ مـــشـــواره الــقــوي ضــد منتخب املــجــر، 
ثـــــم يـــلـــعـــب ضـــــد املـــنـــتـــخـــب األملـــــــانـــــــي، عــلــى 
ــــي  املـــجـــمـــوعـــة ضــد  أن يــخــتــتــم مـــبـــاريـــاتـــه فـ
ــــدة مـــن أصــعــب  املــنــتــخــب الــفــرنــســي، فـــي واحـ
»يــورو 2020«. وبالنسبة  مجموعات بطولة 
الــبــرتــغــالــي،  للمنتخب  الــرســمــيــة  للتشكيلة 

لوبيز،  )أنطوني  املرمى  حراسة  في  ستضُم 
وفــــي خط  بــاتــريــســيــو، روي ســيــلــفــا(،  روي 
ــاع هـــنـــاك )جــــــواو كــانــســيــلــو، نــيــلــســون  ــدفــ الــ
سيميدو، جوزي فونتي، بيبي، روبن دياز، 
نــونــو مــيــنــديــش، رافــايــيــل غــيــريــرو(. أمـــا في 
خــط الــوســط فــهــنــاك )دانــيــلــو بــيــريــرا، جــواو 
بــالــيــنــيــا، روبــــن نــيــفــيــز، بــرونــو فــيــرنــانــديــز، 

جواو موتينيو، ريناتو سانشيز، سيرجيو 
ــام كــــارفــــالــــي(، وفـــــي خــط  ــيـ ــلـ ــفـــيـــيـــرا، ويـ أولـــيـ
بيدرو  رونالدو،  )كريستيانو  الهجوم هناك 
غــونــســالــفــيــس، أنـــــــدري ســيــلــفــا، بـــيـــرنـــاردو 
ســيــلــفــا، ديـــوغـــو يـــوتـــا، غــونــزالــو غــويــديــش، 

جواو فيليكس ورافا سيلفا(.
رياض...

البرتغال البطل الذي ينافس على  اللقب

رياض الترك

يـــدخـــل املــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــولــة 
لــلــعــالــم  بـــطـــل  ــــو  وهـ »يـــــــورو 2020« 
بعد تتويجه بلقب مونديال روسيا 
2018، وال يتوقف األمــر هنا، بل هو املرشح 
أيضا  األوروبــيــة  البطولة  لقب  األول لحصد 
ــدًا  ــيـــوم واحــ ــام 2021. تــمــلــك فــرنــســا الـ فـــي عــ
ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــرويـ ــكـ ــال الـ ــيــ مــــن أفـــضـــل األجــ
املـــهـــارة الــفــرديــة والـــقـــوة عــلــى أرض املــلــعــب، 
مـــا يــجــعــل مــنــتــخــبــهــا مـــن أقـــــوى املــرشــحــن 
لــرفــع الــكــأس وإضــافــة »الـــيـــورو« إلـــى جانب 
لــقــب »املـــونـــديـــال«. وتــضــع جــمــيــع الصحف 
الرياضية العاملية منتخب فرنسا في املرتبة 
عــلــى لقب  للمنافسة  املــرشــحــن  بــن  األولــــى 
الصيف، خصوصا  هــذا  األوروبــيــة  البطولة 
أّنـــه بــطــل الــعــالــم واملــنــتــخــب األكــثــر جهوزية 
نــــظــــرًا لـــأســـمـــاء الــــتــــي يــمــلــكــهــا عـــلـــى أرض 
ويرفع  الفرنسي  الحلم  يتحقق  فهل  امللعب، 

الكأس مجددًا؟

لمحة تاريخية في »اليورو«
ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب الــفــرنــســي مـــن بـــن أفــضــل 
ــــي بــــطــــوالت  ــــت فــ ــاركــ ــ ــــي شــ ــتـ ــ املــــنــــتــــخــــبــــات الـ
ــارك فـــي النسخة  »الــــيــــورو« تــاريــخــيــا، إذ شــ
األولــى عام 1960، وأنهى املنافسة آنــذاك في 
املركز الرابع، ليغيب بعد ذلك عن النسخ من 

1964 حتى 1980.
في  البطولة  فرنسا  استضافت  عندما  لكن، 
نسخة 1984 نجح منتخبها في حصد اللقب 
 فرنسا 

ّ
األول لــه. وفــي تفاصيل التتويج حــل

فــي صــــدارة املــجــمــوعــة األولــــى مــتــفــوقــا على 
منتخبات الدنمارك وبلجيكا ويوغوسافيا، 

ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي تـــفـــوق فــرنــســا  وفــ
النهائي على  ثم في   ،)2  –  3( البرتغال  على 

إسبانيا بهدفن نظيفن.
ثــم غـــاب املــنــتــخــب الــفــرنــســي عــن نسخة عــام 
1988، ليعود وُيشارك في نسخة عام 1992، 
الـــدور األول ويــخــرج من  ويفشل فــي تخطي 
دور املــجــمــوعــات. وبــعــد ذلــك فــي نسخة عام 
الــوصــول إلــى نصف  1996، نجح فرنسا في 
ــا فــي  ــعــ ــــوارًا رائــ ــــشـ ــائـــي، بـــعـــدمـــا قـــــدم مـ ــهـ ــنـ الـ
البطولة األوروبــيــة. وفــي نسخة عــام 2000، 
في  الــثــانــي  اللقب  الفرنسي  املنتخب  حصد 
الــتــاريــخ، وبـــدأ املــشــوار فــي دور املجموعات 
ــي املــجــمــوعــة  بـــحـــلـــولـــه وصـــيـــفـــا لـــهـــولـــنـــدا فــ
الرابعة، وفي الدور ربع النهائي تفوق فرنسا 
ذلك  وبعد   ،)1  –  2( اإلسباني  املنتخب  على 
في الدور نصف النهائي على البرتغال )2 – 
املــبــاراة النهائية ويفوز على  إلــى  1(، ليصل 

إيطاليا بالهدف الذهبي )2 – 1(.
تـــابـــع املــنــتــخــب الــفــرنــســي عـــروضـــه الــقــويــة 
ووصل إلى الدور ربع النهائي في نسخة عام 
2004، ثم خرج من دور املجموعات من نسخة 
عــام 2008، ثم وصــل إلــى الــدور ربــع النهائي 
النسخة األخيرة  في نسخة عام 2012، وفي 
 فــرنــســا وصــيــفــا بــخــســارتــه 

ّ
عــــام 2016، حــــل

املباراة النهائية أمام البرتغال بهدف نظيف.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  الفرنسي  املنتخب  تأهل 
وجمع  الــثــامــنــة،  املجموعة  بــتــصــّدره   »2020
25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وخسارة، 
متقدما على منتخب تركيا صاحب الـ23 نقطة، 
نقطة.  بـــ19  الثالث  املــركــز  وأيسلندا صاحب 
سجل املنتخب الفرنسي في 10 مباريات 25 

EURO  2020  يورو

يلعب منتخب فرنسا في »مجموعة الموت« في »يورو 2020« وعليه 
أن يقدم مباريات قوية للذهاب بعيدًا في البطولة، فهو بطل العالم، 

واألفضل حاليًا، إذ يملك جيًال قادرًا على منح بالده اللقب األوروبي

)Getty( 2000ُتوج المنتخب الفرنسي بلقبي عامي 1984 و

)Getty( منتخب فرنسا ُمدجج بالنجوم اليوم

)Getty( منتخب البرتغال يلعب في مجموعة صعبة جدًا)Getty( البرتغال ُتعول على كريستيانو رونالدو

يملك املنتخب الفرنسي الكثير من النجوم ممن يقدمون مستوى عامليًا 
فــي الــدوريــات األوروبــيــة الكبيرة فــي السنوات األخــيــرة، لكن مــع عــودة 
النجم الهداف، كريم بنزيمة، سيكون هو النجم األول ملنتخب »الديوك« 
إلى جانب الشاب كيليان مبابي طبعًا. ورغم االبتعاد عن تمثيل بالده 
لــســنــوات، خـــاض بــنــزيــمــة مــع فــرنــســا 81 مـــبـــاراة بــن ســنــوات 2007 
و2015، ونجح في تسجيل 27 هدفًا. في وقت خاض مبابي 42 مباراة 
بقميص »الديوك« وسجل 16 هدفًا، وسيكون املهاجمان من أبرز نجوم 
منتخب فرنسا في بطولة »يورو 2020«، خصوصًا في مجموعة نارية 

ال تحتمل أّي تهاون.

يمكن  وال   ،2012 عــام  منذ  الفرنسي  املنتخب  ديشامب  ديدييه  يقود 
مــن دور  قــيــادتــه، فبعدما خــرج  أّن فرنسا تحسن كثيرًا تحت  إنــكــار 
النهائي في  الــدور ربــع  إلــى  العالم 2010، وصــل  املجموعات في كــأس 
مونديال  بلقب  ُتــوج  ثــم   »2016 »يـــورو  نهائي  بلغ  كما   ،2014 نسخة 
العمل  التي تؤكد  النتائج  روسيا 2018، عن جــدارة واستحقاق، وهي 
الكبير الذي يقوم به هذا املدرب. وقاد ديشامب املنتخب الفرنسي في 
فــوزًا و20 تعاداًل و18 خسارة( وتتجاوز  اآلن )74  112 مباراة حتى 
نسبة انتصاراته 66 في املائة، فهل ُيضيف ديشامب لقب »اليورو« إلى 

املونديال؟

كريم بنزيمة

ديدييه ديشامب

هدفا مقابل تلقي شباكه 6 أهداف. وبالنسبة 
نقاط  مــن  الكثير  فرنسا  يملك  الــقــوة،  لنقاط 
الــتــي تجعله مــن بــن أبـــرز املرشحن  الــقــوة 
امتاكه  األوروبـــي، خصوصا  باللقب  للظفر 
عناصر شابة موهوبة وقوية، ولدى املدرب 

قــادرة على  ديدييه ديشامب مجموعة قوية 
دور  في  إيجابية، خصوصا  نتائج  تسجيل 
املــجــمــوعــات رغـــم صــعــوبــتــه أمـــام منتخبات 
كــبــيــرة. ويــمــكــن اعــتــبــار خـــط هــجــوم فرنسا 
مـــن بـــن األقــــــوى فـــي بــطــولــة »يــــــورو 2020« 
ــود العـــبـــن بــحــجــم كــيــلــيــان مــبــابــي،  ــ مـــع وجـ
وأنطوان  ديمبيلي،  وعثمان  بنزيمة،  وكريم 
غــريــزمــان، وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، وهـــو الهجوم 
الذي ُيعول عليه املدرب ديدييه ديشامب من 
أجل تسجيل األهداف التي ستؤهل منتخب 
»الـــديـــوك« إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وفـــي وقــت 
نقاط  من  الكثير  الفرنسي  املنتخب  يملك  ال 
والــقــوة  املتكاملة  التشكيلة  بسبب  الضعف 
املنافسن  مــع  الــتــهــاون   

ّ
أن إاّل  يملكها،  الــتــي 

الــتــتــويــج بلقب كـــأس العالم  واالكــتــفــاء بــعــد 
واالنجرار وراء الغرور، ربما تتسبب بإقصاء 

منتخب »الديوك« باكرًا.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  في  الفرنسي  املنتخب  سيتنافس 
»مجموعة  السادسة واألخيرة والتي ُتعرف بـ
املـــــوت«، إذ ســيــخــوض مــبــاراتــه األولــــى ضد 
املنتخب األملاني، ثم يواجه املنتخب املجري 
مشواره  فرنسا  ويختم  الثانية،  املــبــاراة  فــي 
في دور املجموعات ضد املنتخب البرتغالي، 
املــجــمــوعــة سيتسبب  هـــذه  فـــي  تـــهـــاون  وأّي 

ربما باإلقصاء املفاجئ لبطل العالم.
وبالنسبة لتشكيلة املنتخب الفرنسي التي 

سُتشارك في بطولة »يــورو 2020« ستضُم 
في حراسة املــرمــى: هوغو لــوريــس، ستيف 
الدفاع  وفــي خط  مايغنان.  مايك  مانداندا، 
ــوا، لــوكــاس  هــنــاك: لــوكــاس ديــنــي، لــيــو دوبــ
جولز  كيمبيمبي،  بريسنيل  هــيــرنــانــديــز، 
كوندي، كليمان لينغليه، بينجامن بافارد، 
رافــــايــــيــــل فــــــــاران، كــــــورت زومـــــــا. وفـــــي خــط 
الوسط هناك: نغولو كانتي، توماس ليمار، 
بول بوغبا، أدريان رابيو، موسى سيسوكو 
وكورينتي توليسو. أما خط الهجوم فيضّم: 
وســـام بــن يــيــدر، كــريــم بــنــزيــمــة، كينغسلي 
جيرو،  أوليفيه  ديمبييلي،  عثمان  كــومــان، 
أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، ماركوس 

تورام.

أنـا النجم

أنـا المدرب

ُتشارك فرنسا للمرة 
العاشرة في بطولة 

»اليورو« تاريخيًا

يومًا2الباقي

دولـة 
وكرة

سيكون المنتخب 
البرتغالي أحد أبرز 

المرشحين للمنافسة 
على لقب »يورو 2020«، 

فهو البطل الذي 
يُدافع عن لقبه ويملك 

كريستيانو رونالدو

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
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حسين غازي

بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــــيــــركــــا، األعــــــرق 
ــقــــدم الــخــاصــة  ــرة الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
قبل  بدايتها  كــانــت  باملنتخبات، 
العالم، تحديدًا في عــام 1916،  انطالق كــأس 
املنتخبات. حديثنا  أقلعت رحلة  ومن هناك 
اليوم سيتركز على منتخب بوليفيا، الفريق 
الذي يأتي في املرتبة الخامسة، باملشاركة مع 
كولومبيا، في عدد التتويجات برصيد لقب 
 من باراغواي وتشيلي 

ّ
واحد فقط، خلف كل

وبــيــرو )2(، فيما أوروغـــــواي صــاحــب الــرقــم 
الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــن الــوصــيــف )14( 
والــبــرازيــل الثالث بـــ9 ألــقــاب. شــارك منتخب 
بوليفيا ألول مرة في بطولة كوبا أميركا عام 
1926، إذ لم يكن هناك اتحاد خاص باللعبة 
قبل ذلــك فــي الــبــالد، واستغرق األمــر بعدها 
ــبـــاراة مــتــتــالــيــة في  23 عـــامـــا، وخــــوض 26 مـ
في  تحديدًا  األول،  الــفــوز  لتحقيق  البطولة، 
نسخة 1949. حينها انتصر بوليفيا 4 مرات 
الترتيب  فــي  الــرابــع  املــركــز  وحــقــق  متتالية، 

العام.

اللقب الوحيد
تــاريــخ  كـــان عـــام 1963 خــاًصــا لبوليفيا فــي 
أميركا  بطولة  البالد  تستضف  لم  البطولة، 
الــجــنــوبــيــة ألول مــــرة، فــحــســب، بــل اســتــطــاع 
منتخبها كــتــابــة اســمــهــا بـــأحـــرٍف مـــن ذهــب 
العريقة  املنتخبات  بن  املتوجن  تاريخ  في 
هناك. جرت املباريات على ملعب »هيرناندو 
سيليس« في الباز، أعلى عاصمة في العالم 
وكذلك على  البحر(،  فــوق سطح  متر   3600(
ملعب »فيليكس كابريلس« في كوتشابامبا، 

بوليفيا 
اللقب المثير

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا، التي تنطلق 
يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري في البرازيل، بعدما كان مقررًا أن تقام في 

كولومبيا واألرجنتين. ونستعرض اليوم تاريخ منتخب بوليفيا وأرقامه

3031
رياضة

 
ّ

هـــنـــاك فـــي ســلــســلــة جـــبـــال األنــــديــــز، اســتــغــل
أصحاب األرض املوقف، وكان لهم ما أرادوا.

لعب بوليفيا أول مباراة لها في البطولة ضد 
املواجهة دراماتيكية  اإلكـــوادور، وكانت تلك 
 

ّ
ألبـــعـــد الــــحــــدود، انــتــهــت بــنــتــيــجــة 4-4، لــكــن
القصة الحــقــا تــغــّيــرت، إذ اســتــطــاع أصحاب 
 ،1-2 بنتيجة  كولومبيا  على  الــفــوز  األرض 
ــيـــرو بـــثـــالثـــة أهـــــــداف الثـــنـــن،  ثــــم أســـقـــطـــوا بـ
وانتصروا على أثرها على باراغواي 2-0، ثم 
جوالت  خمس  بعد   .2-3 بنتيجة  األرجنتن 
من أصل ست، جاء اليوم األخير من البطولة، 
ــان الـــنـــظـــام يــومــهــا قــائــمــا عــلــى خــوض  إذ كــ
املــنــافــســة بــنــظــام الـــــــدوري، ولـــيـــس بــإقــصــاء 
املــغــلــوب مثلما هــي الــحــال فــي يــومــنــا هــذا، 
والفريق  بيد بوليفيا،  األمــور  وكانت جميع 
الــوحــيــد الـــذي كــان قـــادرًا على الضغط على 
ــواي.  ــاراغـ ــان مــنــتــخــب بـ الــبــلــد املــســتــضــيــف كـ
 الفوز في أّي مباراة يعني حصد نقطتن 

ّ
وألن

في ذلك الوقت، كان أمل باراغواي في معادلة 
بوليفيا على مستوى النقاط لخوض مباراة 

فاصلة، او انتظار خسارته والفوز.
فــــي نـــهـــايـــة األمــــــر لــــم يــنــجــح بـــــاراغـــــواي فــي 
بهدٍف  األرجنتن  مع  وتعادل  الفوز  تحقيق 
ملثله، لكّنه رفع رصيده إلى 9 نقاط مناصفة 
الــذي كــان عليه إمــا التعادل أو  مع بوليفيا، 

وتجّنب  اللقب  لحصد  الــبــرازيــل  على  الــفــوز 
خوض املباراة املصيرية. في مباراة مجنونة، 
ــّدم بــولــيــفــيــا ســريــعــا عـــن طـــريـــق فــيــكــتــور  ــقـ تـ
و25،   15 الدقيقتن  فــي  وكاماتشو  أوغــــارت 
لــكــن رّد الــبــرازيــلــيــن كـــان ســريــعــا عــن طريق 
ومــع  ود.28(.  )د.26  وآملــــن  أنــتــونــيــو  مــاركــو 
انطالق الشوط الثاني، عاد أصحاب األرض 
أوغــارتــي  عــن طريق   58 الدقيقة  فــي  للتفوق 
ليضيف غارسيا هدفا رابعا في الدقيقة 62. 
البطل  بــات  بوليفيا   

ّ
أن الجميع   

ّ
ظــن وبينما 

الــنــتــيــجــة أصــبــحــت 4-2، صــدم   
ّ

أن بــاعــتــبــار 
امللعب بتسجيله  ألف متفرج في  فالفيو 31 
ثنائية في غضون 3 دقائق )63 و66( ليصبح 
الــتــعــادل ســيــد املــوقــف. ومـــع اقــتــراب صــافــرة 
الحكم الكولومبي أوفيديو أوريغو، استطاع 
 شباك الــحــارس أرتـــورو لوبيز 

ّ
ألكوسير هــز

الفوز،  بــالده  86 مهديا منتخب  الدقيقة  فــي 
باإلضافة إلى اللقب األغلى.

حلم اللقب الثاني
أميركا،  كوبا   1997 عام  بوليفيا  استضافت 
وكانت تمني النفس في تكرار إنجاز 1967، 
مــن تحقيق  قــريــبــا  كـــان منتخبها  وبــالــفــعــل 
ذلـــك. فــقــد تــصــّدر تــرتــيــب املــجــمــوعــة متفوقا 
ــــواي وفــنــزويــال بتحقيقه  على بــيــرو وأوروغـ
النهائي  ربـــع  ليبلغ  متتالية،  انــتــصــارات   3
ويــتــجــاوز عقبة كــولــومــبــيــا ثــم املــكــســيــك في 

نصف النهائي بنتيجة 1-3.
في الباز أمام 47 ألف متفرج، التقى بوليفيا 
باملنتخب املخيف، أي البرازيل الذي كان قد 
أســقــط بــيــرو فــي نــصــف الــنــهــائــي بسباعية 
نظيفة، وبالفعل كانت الهزيمة شبه متوقعة، 
وهذا ما حصل، بالخسارة 3-1 أمام رونالدو 

أوغارت البوليفي 
األكثر تسجيًال ومشاركة 

بكوبا أميركا

ابنة مارادونا تعارض بيع متعلقات والدها في المزاد
بيع  مــارادونــا،  الراحل دييغو  األرجنتيني  ابنة األسطورة  مــارادونــا،  عارضت، جيانا 
ببناء نصب  بالسماح  أشقاءها  مــزاد علني، وطالبت  والدها في  إلــى  تعود  متعلقات 
تذكاري لنجم كرة القدم، بحيث »يمكن الجميع أن يذهبوا إليه ويتركوا له زهرة«. وقالت 
جيانا مارادونا )32 سنة( عبر حسابها في »تويتر«: »إذا كان األمر متروكًا لي، فلن 
أبيع ولن أطرح في مزاد أّي شيء يعود لوالدي، ما أشعر به أو أفكر به، لألسف، ال يلقى 
صدًى لدى اآلخرين. ال أحد يريد أن يلتقي أو أن يتحدث على انفراد، فقط يرغبون 
الهراء«. وقالت مصادر قضائية مطلعة، للصحافة  لقول  التلفزيون  الظهور عبر  في 
األمــوال  م  ُتقسَّ ثم  املــزاد  الخاصة بمارادونا في  األغـــراض  إّنــه سُيباع بعض  املحلية، 
بني أبنائه الخمسة وورثته. وطلبت جيانا مارادونا من إخوتها السماح ببناء نصب 

تذكاري، للنجم املتوج بكأس العالم مع األرجنتني في مونديال املكسيك 1986.

التصفيات اآلسيوية المزدوجة: 
سورية وقطر تحسمان تأهلهما

الــدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022  ضمن منتخب سورية تأهله إلى 
ونهائيات كأس آسيا 2023 بعد فوزه على غوام بثالثية نظيفة وتصدره للمجموعة 
األولى، فيما حسم املنتخب القطري، املتأهل أصاًل إلى العرس الكروي العاملي بصفته 
بهدف  الُعماني  نظيره  فــوزه على  بعد  القارية  البطولة  نهائيات  إلى  املضيف، مقعده 
نظيف في املجموعة الخامسة، ضمن الجولة التاسعة ملنافسات التصفيات اآلسيوية 
ــــدور الــحــاســم من  ــات منتخب ســوريــة ثــانــي املنتخبات املــتــأهــلــة إلـــى ال املـــزدوجـــة. وبـ
تصفيات مونديال 2022 بعد اليابان الذي صعد عن املجموعة السادسة، قبل أن يلحق 
به منتخب قطر. ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث النهائي من تصفيات 
مونديال قطر 2022، صاحب املركز األول في كّل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة 

منتخبات تحّل ثانية في املجموعات الثماني.

منتخب تونس يفقد نجمين كبيرين قبل مواجهة الجزائر
مع  املرتقبة  مواجهته  خــالل  الصفوف  مكتمل  الــقــدم  لكرة  تونس  منتخب  يكون  لــن 
الجزائر ودّيًا، وذلك يوم بعد غد الجمعة، على استاد »حمادي العقربي« برادس، بعدما 
فقد نجميه فرجاني ساسي، ويوسف املساكني، لإلصابة. وأعلن االتحاد التونسي 
لكرة القدم، في بيان رسمي، أّن قائده يوسف املساكني ونجم نادي الزمالك فرجاني 
ساسي، غادرا معسكر املنتخب الذي يقام حاليًا في تونس العاصمة، بعد تعرضهما 
لإلصابة خالل مواجهة الكونغو الديمقراطية التي فاز فيها منتخب »نسور قرطاج« 
بهدف من دون رد. وتؤدي إصابة ساسي واملساكني إلى غيابهما عن النشاط ملدة 
ال تقّل عن 10 أيام، ما يعني أّنهما لن يشاركا في مواجهة الجزائر، وكذلك في املباراة 

الودية أمام مالي، الثالثاء املقبل. 

ألمانيا »تلتهم« التفيا في آخر بروفة قبل »اليورو«
»يـــورو 2020«  بطولة  بــدايــة  لضربة  اســتــعــداداتــه  على  الستار  أملانيا  منتخب  أســدل 
التي جمعتهما على ملعب  الودية  املباراة  - 1( في  بانتصار عريض على التفيا )7 
تعادل في  أملانيا قد  األملانية. وكــان منتخب  أرينا« في مدينة دوســلــدورف  »اسبرت 
الدنمارك. وُتعّد مباراة  أمام  أيام بهدف ملثله  لليورو قبل  األولــى  التحضيرية  مباراته 
التفيا األخيرة لألملان قبل انطالق البطولة األوروبية. وسيبدأ أملانيا مشواره في »يورو 
2020« أمام بطل العالم فرنسا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم بعدها بأربعة أيام أمام 
بطل القارة، البرتغال، في وقت ستكون فيه املباراة األخيرة في املجموعة أمام املجر يوم 
23 من الشهر نفسه. ويسعى األملان الستعادة األمجاد األوروبية بعد غياب 25 سنة، 

وتحديدًا منذ عام 1996 عندما رفعوا اللقب الثالث واألخير لبالدهم.

قتيبة خطيب

ُيــعــد الــنــجــم املــخــضــرم مــارســيــلــو مــوريــنــو الـــهـــّداف الــتــاريــخــي 
للمرة  عــام 2007  إلــى صفوفه  انضم  بعدما  بوليفيا،  ملنتخب 
ــى، بــفــضــل دعــــم والـــــده املــطــلــق لــلــمــهــاجــم أثـــنـــاء طــفــولــتــه،  ــ ــ األول
بها،  يتمتع  التي  الكبيرة،  الفنية  مهارته  على صقل  وحرصه 
نــادي فيتوريا  إلــى  العاشرة. وانضم مورينو  بلوغه سن  منذ 
أميركي في  أول مائتي دوالر  عــام 2004، وتلقى  بوليفيا  في 
حياته املهنية، ليقرر الذهاب للتمتع بها مع والده، بشراء بعض 
سراويل الجينز، لكّنه ُصدم من سعرها الذي سُيكلفه كّل ما 
املهاجم  والــده جملة جعلها  له  ليقول  حصل عليه من فريقه، 
منهجه الدائم في مسيرته االحترافية: »انَس الشراء اآلن، وركز 
فــي تــدريــبــاتــك، ومــا ستقدمه فــي املــلــعــب، وفــي حــال أصبحت 
نجمًا كبيرًا في عالم كرة القدم، فستتمكن من إنفاق ما تريد«. 
بحذافيرها،  والـــده  كلمات  مــوريــنــو  مارسيلو  طبق  وبــالــفــعــل، 

ليحقق النجاح مع جميع األندية التي لعب معها.
الحد، بل شكل أزمــة داخل  ولــم تنتِه حكاية مورينو عند هــذا 
عائلته، بسبب تمثيله منتخب البرازيل تحت 18 عامًا، نتيجة 
ضغط كبير من والده، الذي يحمل جنسية بالد »السيليساو« 
بأّن  أفــراد عائلته،  تلقى نصيحة من قبل جميع  املهاجم  لكّن 

أبناء شعبه،  اللعب مع بوليفيا، ويحقق ُحلم املاليني من  عليه 
بالتأهل والوصول إلى بطولة كأس العالم، التي غابوا عنها منذ 

عام 1994، عندما أقيمت في الواليات املتحدة األميركية.
وتفّهم  عائلته،  أفــراد  نصائح  سماع  مورينو  اختار  وبالفعل، 
منتخب  تمثيل  على  وحــّثــه  واحــتــرمــهــا،  الكبيرة  رغبته  ــده  والـ
الجهد  مــن  عــامــًا  بــعــد 13  عـــام 2007، أصــبــح  بوليفيا، ومــنــذ 

والتعب والعمل املضني، الهّداف التاريخي ملنتخب بالده.
ارتــداء  من  مكنته  قوية،  شخصية  مورينو  مارسيلو  ويمتلك 
باإلضافة  املناسبات،  مــن  العديد  فــي  بوليفيا  منتخب  شــارة 
إلى قدرته على مواجهة خصومه مهما كانت أسماؤهم، وهذا 
ما حدث عندما واجه ليونيل ميسي قائد منتخب األرجنتني، 
ينسى كل  أّنــه  ويعتبر مورينو  ودخــل في شجار كبير معه. 
األسماء الكبيرة، بمجرد دخولها إلى أرضية امللعب، إذ يكون 
مستعدًا للتضحية في سبيل الدفاع عن ألوان منتخب بوليفيا، 
وهــذا ما جرى في شجاره مع ليونيل ميسي، لكّن كّل شيء 

انتهى، بمجرد انتهاء املباراة، وذهب إليه وصافحه.
أما عن نجمه األول في عالم كرة القدم، فيرى مارسيلو مورينو 
أّن قدوته، هو املخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم 
يوفنتوس اإليطالي، باإلضافة إلى غابرييل باتيستوتا؛ الالعب 

التاريخي في منتخب األرجنتني.

مارسيلو مورينو

على هامش الحدث

عانى النجم المخضرم مارسيلو مورينو مهاجم منتخب بوليفيا كثيرًا 
في طفولته، حتى يصبح العبًا محترفًا مهمًا وهّدافًا تاريخيًا لبالده

منتخب بوليفيا 
حقق اللقب 
مرة واحدة في 
1963 ووصل 
للنهائي في 
1997 )بيلي 
)Getty/فيس

منتخب البرازيل مرشح لالحتفاظ باللقب )بودو 
)Getty/مينديز

ــقــــة بــكــوبــا  ــــي الــــســــنــــوات الــــالحــ وزمــــــالئــــــه. فـ
أميركا من 1999 حتى 2019، عــاش منتخب 
بوليفيا أســـوأ أيــامــه فــي كــوبــا أمــيــركــا، كــان 
ضعيفا للغاية وحقق فوزًا واحد طوال هذه 
السنوات، كان ذلك في عام 2015 على حساب 

اإلكوادور بنتيجة 2-3.

أرقاٌم تاريخية
يــعــتــبــر فـــيـــكـــتـــور أوغــــــــــارت واحــــــــدًا مــــن أملـــع 
اإلنجاز  بفضل  بوليفيا،  تاريخ  في  األسماء 

25 مباراة متفوقا على جوزيه بوستامانتي 
)24 مباراة(. ننتقل إلى العب آخر مهم وهو 
رومــاريــو بــالكــوت، الــذي اختير أفضل العب 
في نسخة 1963، وهو الوحيد الذي حاز على 
الــكــروي، مع  هــذا الشرف في تاريخ بوليفيا 
العلم أّنه كان من بن قالئل املحترفن الذين 
ــارت.  ــ ــذاك إلـــى جــانــب أوغـ ــ تـــوجـــوا بــالــلــقــب آنـ
وكــان بالكوت قد بدأ مسيرته في عام 1959 
نـــادي بوليفار الشهير فــي بــالده  مــن بــوابــة 
فــي األرجنتن مــن 1963 حتى  قبل أن يلعب 

الـــذي حققه عـــام 1963، يـــوم حــقــق مــع بــالده 
لقب الــكــوبــا. ولــد أوغــــارت يــوم الــخــامــس من 
1995 عن  ســنــة  وتـــوفـــي   1926 ــار  ــ أيـ ــايـــو/  مـ
عــمــٍر يــنــاهــز 68 عــامــا كـــان مــهــاجــمــا مــمــيــزًا، 
وهو أفضل هدافي بوليفيا في تاريخ بالده 
بكوبا أميركا، إذ سجل 9 أهداف، هي كاآلتي: 
وهـــدفـــان   ،1953 عــــام  وهـــدفـــان   1949 عــــام   5
عـــام 1963، كــمــا أّنــــه الـــالعـــب األكـــثـــر خــوضــا 
أي  فــيــردي«  »ال  منتخب  بتاريخ  للمباريات 
في  أميركا، بعدما شــارك  فــي كوبا  الخضر، 

1965 مع نادي فيرو كاريل أويستي، لينتقل 
األملــانــي، قبل تمثيل عّدة  إلــى بايرن ميونخ 
أندية واالعتزال عام 1975. ننتقل إلى حديث 
تاريخي آخر، فالفوز بنتيجة 4-0 كان األفضل 
في تاريخ بوليفيا بكوبا أميركا، تحقق ذلك 
فيما  كولومبيا،  على حساب   1949 عــام  فــي 
كــانــت الـــخـــســـارة األكـــبـــر أيــضــا فـــي النسخة 
نفسها أمام البرازيل بنتيجة 10-0، مع العلم 
 بوليفيا سقط أيضا أيضا أمام أوروغواي 

ّ
أن

بنتيجة 9-0 عام 1927.

منتخب البرازيل يتخذ قرار وجه رياضي
المشاركة بكوبا أميركا

برازيليا ـ العربي الجديد

رغم استياء العبي منتخب البرازيل لكرة القدم 
من إقامة بطولة كوبا أميركا 2021 في بالدهم، 
التي انتشرت حول إمكانية عدم  واإلشــاعــات 
اتخذت  السيلساو  كتيبة   

ّ
أن يبدو  املــشــاركــة، 

قـــرار اللعب فــي الــعــرس الــقــاري. ووفــقــا ملوقع 
 كتيبة 

ّ
»غـــلـــوبـــو« الـــريـــاضـــي الـــبـــرازيـــلـــي، فــــإن

تيتي قررت أخيرًا خوض البطولة، في الوقت 
يعلنون  بيانا،  الــالعــبــون  فيه  سيصدر  الـــذي 
فــيــه عــن اخــتــالفــهــم مــع الــطــريــقــة الــتــي تــم بها 
تنظيم الحدث، املخطط إلقامته في األرجنتن 
للبرازيل  نقله  قبل  األســـاس،  فــي  وكولومبيا 

بسبب أزمة وباء كورونا. 
 اإلعــالن عن 

ّ
 كل شــيء يشير إلــى أن

ّ
ويبدو أن

ــرازيـــل فـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا 2021،  ــبـ مـــشـــاركـــة الـ
ــتـــن أمـــــس، ســيــكــون بعد  ــنـ كــمــا فــعــلــت األرجـ
أميركا  باراغواي في تصفيات  انتهاء مباراة 
الجنوبية ملونديال قطر 2022. وأعــرب العبو 
البرازيل في وقت سابق عن موقفهم الرافض 
خــــوض الــبــطــولــة، خــصــوصــا بــعــد االجــتــمــاع 
الــــذي جــمــع كــاســيــمــيــرو مــع قــــادة املنتخبات 
األخرى، ومع ذلك، لم يتوصل فريق تيتي إلى 
قرار موحد مع بقية الفرق، وفي نهاية املطاف 
لم تنجح فكرة عدم املشاركة في كوبا أميركا.

مـــن جــهــتــه، نــفــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر 

تحدثت  التي  الشائعات  جميع  بولسونارو، 
ــــالم املــحــلــيــة بــأنــه يتدخل  عــنــهــا وســـائـــل اإلعـ
بـــالده، وأنــه يفرض رأيــه  بسير عمل منتخب 
املــدرب  بقيادة  الفني  والجهاز  الالعبن  على 
تــيــتــي، الـــــذي يـــرفـــض وبـــشـــدة إقـــامـــة بــطــولــة 
ــي بــــــــالده. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  كـــوبـــا أمـــيـــركـــا فــ
البرازيلي  الرئيس  عــن  األرجنتينية  »أولــيــه« 
قوله: »مشاركتي في بطولة كوبا أميركا هي 
حضور حفل االفتتاح، واإلعالن عن انطالقها 
فقط ال غير، لكن في ما يتعلق بالعبي منتخب 
بالدي ومدربه تيتي، فأنا ال أتدخل بعملهم، 
ــهــــذه األمـــــــــــور«. وأوضــــحــــت  ــــي بــ ــة لـ وال عــــالقــ
رّد بشكل  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس   

ّ
أن الــصــحــيــفــة 

مباشر على جميع وسائل اإلعــالم في بالده، 
ــــؤون الــجــهــاز  الـــتـــي اتــهــمــتــه بــالــتــدخــل فـــي شـ
املــدرب  بقيادة  »السيليساو«  ملنتخب  الفني 
انزعاجه  عــن  عّبر بشكل صريح  الــذي  تيتي، 
بـــالده عــن استضافة بطولة كوبا  إعـــالن  مــن 
كورونا  فــيــروس  تفشي  عــودة  أميركا بسبب 
 

ّ
ــرة أخــــرى وبـــقـــوة. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، أن مـ

بولسونارو شنوا هجوما حــادًا على  أنصار 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباتهم 
ضد املــدرب تيتي، ووصفوا موقفه الذي عّبر 
أميركا في  إقامة بطولة كوبا  فيه عن رفضه 
بــــالده بــأّنــه عــبــارة عــن »خــيــانــة كــبــرى« وأّنـــه 

يجب طرده من عمله.
من جهة أخرى، أعلن االتحاد البرازيلي لكرة 
ــريـــو كــابــلــوكــو،  ــيـ الـــقـــدم إيـــقـــاف رئــيــســه روجـ
الجنسي  بالتحرش  له  اتهامات  توجيه  بعد 
القرار  االتــحــاد. وجــاء  فــي  والنفسي بموظفة 
بــإعــفــاء كابلوكو مــن مهامه مــن قبل  الــفــوري 
لجنة االنــضــبــاط بــاالتــحــاد الــبــرازيــلــي، وذلــك 
بعدما أكــدت املوظفة أّنــه حــاول التحرش بها 
كبير  بشكٍل  عليها  وضغط  ونفسيا،  جنسيا 
مــنــذ إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي. وحــصــلــت هــذه 
ــــالت عـــمـــل واجـــتـــمـــاعـــات،  ــــالل رحــ الـــوقـــائـــع خـ
 هــذه األحـــداث شهدت وجــود 

ّ
 كــل

ّ
مــع العلم أن

أشخاص آخــريــن، مما أّدى إلــى قــرار اإليقاف 
والـــتـــحـــقـــيـــق مــــع الــــرئــــيــــس املـــــعـــــزول بــالــتــهــم 
املنسوبة إليه. وتعيش البرازيل أزمات كبيرة 
ــــن، ال ســيــمــا مــــع اســـتـــعـــداد  ــــراهـ فــــي الــــوقــــت الـ
ــبـــالد الســتــضــافــة مــنــافــســات بــطــولــة كــوبــا  الـ
أميركا، بعد تخّلي األرجنتن وكولومبيا عن 
أزمــة جائحة  مــن  الــبــرازيــل  التنظيم. وتعاني 
ــفـــاع عـــدد الــوفــيــات  فـــيـــروس كـــورونـــا، مـــع ارتـ
إلـــى أكــثــر مــن 472 ألــفــا، وســـط تــأكــيــد اللجان 
مقبلة على موجة جديدة  البالد   

ّ
أن الصحية 
من كورونا.

كوبـا           أميركا

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
األربعاء 9 يونيو/ حزيران 2021 م  28  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2473  السنة السابعة األربعاء 9 يونيو/ حزيران 2021 م  28  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2473  السنة السابعة



32

نسرين طّراف
عندما يصبح الغذاء بديًال عن الدواء

كارين إليان ضاهر

ــتـــي يــنــتــشــر  ــلـــة الـ ــذه املـــرحـ ــ فــــي هـ
فــيــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا، وتفشل 
ــات املــــــتــــــوافــــــرة  ــعـــــــاجـــــ كــــــافــــــة الـــــ
كثيرين  أرواح  إنـــقـــاذ  فـــي  الــلــحــظــة  حــتــى 
يـــتـــعـــرضـــون ملـــضـــاعـــفـــاتـــه، تـــبـــدو املــنــاعــة 
الساح األمثل ملواجهة املرض. انطاقًا من 
هذا املبدأ، ومن تجربة مرضية شخصية 
لــهــا، خصصت االخــتــصــاصــيــة فــي الطب 
التحّولي والتغذية، نسرين طّراف، كتابها 
»غذاء، شفاء، إحساس« لنشر الوعي حول 
وبوسائل  بــالــغــذاء  املــنــاعــة  تقوية  أهمية 
أخـــــرى طــبــيــعــيــة، تــرتــبــط بــنــمــط الــحــيــاة 
ملــواجــهــة كــورونــا وأمــــراض أخـــرى عديدة 

يمكن التعرض لها.
الـــدواء في معالجة  أهمية  الرغم من  على 
أمـــراض كثيرة ال حــلــول أخـــرى لــهــا، تَبّي 
لـــ طـــّراف أنــه فــي مقابل فــوائــده، لكل دواء 
آثار جانبية عديدة يمكن التعرض لها، ما 
قــد يــؤدي إلــى الــدخــول فــي دوامـــة يصعب 
الـــخـــروج مــنــهــا: »قـــــررت الــعــمــل عــلــى هــذا 
الكتاب بعد ان أدركت أهمية نمط الحياة 
والغذاء لتقوية املناعة، وبالتالي مواجهة 
األمـــــــراض الـــتـــي يــمــكــن أن نــتــعــرض لــهــا، 
وذلــك انطاقًا من تجربتي الخاصة التي 

)Getty( التغذية أكثر من مجرد طعام يمكن تناوله

ســاعــدتــنــي عــلــى كــشــف اآلثـــــار الــجــانــبــيــة 
وأيضًا  نتناولها،  التي  لــأدويــة  الكثيرة 
مكافحة  فــي  الجوهري  الحياة  نمط  دور 
األمــراض واملساهمة في التخلي عن هذه 

األدوية«.
كانت طراف قد فقدت منذ سنوات عديدة 
خــالــتــهــا بــســبــب إصـــابـــتـــهـــا بـــالـــســـرطـــان، 
مــا دفعها إلــى الــغــوص فــي عالم األدويـــة، 
ــًا فـــي الـــطـــب الــتــحــّولــي الــوظــيــفــي،  ــقـ والحـ
واكتشاف كل ما لأدوية من آثار جانبية 
وأضـــــرار فـــي مــقــابــل فـــوائـــدهـــا. لـــذلـــك، بــدا 
واضحًا أن الحل ليس في الدواء دائمًا، وإن 
كــان كــذلــك أحــيــانــًا. يمكن تحقيق أهــداف 
صــحــيــة عـــديـــدة مـــن خــــال نــمــط الــحــيــاة 
الــســلــيــم. وقـــد تــبــّي لــهــا ذلـــك أكــثــر عندما 
 HASHIMOTO ــــرض  مـ لـــديـــهـــا  ــــص 

ّ
ــــخ

ُ
ش

املـــرتـــبـــط بـــالـــغـــدة الــــدرقــــيــــة، ويــــؤثــــر عــلــى 
وظيفتها.

يــســبــب هــــذا املـــــرض ضــعــفــًا فـــي الــنــشــاط 
وتــســاقــطــًا فــي الــشــعــر وزيــــادة فــي الـــوزن. 
لــدى طــّراف،  كــان الحل العاجي الوحيد، 
هــو الـــــدواء الــــذي ال بــد مــن تــنــاولــه طــوال 
الــــحــــيــــاة بـــحـــســـب األطــــــبــــــاء. فــــي ســعــيــهــا 
لــشــفــاء جسمها وحــيــاتــهــا أيــضــًا، أدركـــت 
أن الــتــغــذيــة أكــثــر مــن مــجــرد طــعــام يمكن 
تـــنـــاولـــه. اســتــنــدت عــلــى الـــطـــب الــوظــيــفــي 

الذي ينظر في جذور األمراض ملواجهتها 
بـــالـــوســـائـــل الــطــبــيــعــيــة، وبــنــمــط الــحــيــاة 
ــك، اســتــطــاعــت  ــذلــ ــام الــــغــــذائــــي. وبــ ــظـ ــنـ والـ
منه  تشفى  وأن  مــرضــهــا  عــلــى  تتغلب  أن 
تــمــامــًا، بــفــضــل الــنــظــام الــغــذائــي الــخــاص 
الــــذي اتــبــعــتــه بــعــد أن اكــتــشــفــت األطــعــمــة 
التي تؤثر سلبًا على حالتها وعلى الغدة 
قــد ساعدها  الـــدواء  كــان  وإن  ووظيفتها، 
ــه ثــمــة  ــ ــــد تـــبـــي لـــهـــا أنـ ــا. وقـ ــ فــــي مـــرحـــلـــة مـ
أطــعــمــة مــفــيــدة فــي حـــاالت معينة وتضر 
األطعمة  تعتبر  عــام  إنما بشكل  بــأخــرى، 
ة والسكريات مضرة 

ّ
املصنعة وتلك املحا

دومًا وال بد من تجنبها، في مقابل أهمية 
والخضر  النيئة  املــكــســرات  على  التركيز 

والفاكهة والحبوب.
على أثــر تجربتها هــذه، وبعد أن غاصت 
فــي مــجــال الــطــب الــوظــيــفــي، قـــررت طـــّراف 
ــن فـــي خــبــرتــهــا هــــذه من  ــريـ مــشــاركــة اآلخـ
 Eat Heal كــتــاب  ويتضمن  كتابها.  خــال 
ـــ كـــورونـــا أضــافــتــه  Feel، قــســمــًا خـــاصـــًا بـ
بعد انتشار الوباء العتبار أن الكتاب كان 
جـــاهـــزًا مــنــذ عـــام 2019. لــكــن مـــع انــتــشــار 
الــوبــاء، ارتـــأت أن تنشر الــوعــي مــن خال 
كتابها حول كيفية تقوية املناعة بالغذاء 
والحد  الفيروس  ملواجهة  الحياة  وبنمط 
من التقاط العدوى والحد من مضاعفات 

املرض أيضًا وتداعياته في حال اإلصابة 
بـــه. فــقــد تــبــّي أن ألســلــوب الــحــيــاة تأثير 
أنها  املــنــاعــيــة. علمًا  الــوظــيــفــة  عــلــى  كبير 
حــرصــت عــلــى تــقــديــم نــســخــة عــربــيــة منه 

بعد النسخة األجنبية.
وضمن األقسام الباقية في الكتاب فصول 
السنة األربعة، بما فيها من أمراض يمكن 
التعرض لها في كل منها، وسبل مقاومة 
هــــــذه األمــــــــــراض بـــالـــتـــغـــذيـــة وبـــالـــفـــاكـــهـــة 
 مـــــن هـــذه 

ٍّ
ــر املـــــتـــــوافـــــرة فـــــي كــــــل ــخــــضــ والــ

الفصول ووصفات خاصة بكل منها. فمن 
 للوقاية 

ً
األطعمة الصحية في الربيع مثا

من أمــراض عديدة، األرضــي شوكي الذي 
ويساعد  الكوليسترول  مــعــدالت  يخفض 
عــلــى ضــبــط ضــغــط الـــدم وخــطــر اإلصــابــة 
بــنــوبــة قــلــبــيــة. كـــذلـــك تــشــيــر فـــي الــكــتــاب 
إلـــى أهــمــيــة املــشــمــش والــهــلــيــون والــحــبــق 
ها أطعمة 

ّ
والكزبرة والكرز والفراولة؛ فكل

من  للوقاية  عليها  التركيز  يجب  صحية 
ــــراض عـــديـــدة. كــمــا تـــشـــّدد عــلــى أهمية  أمـ
في  الــســمــوم  مــن  للتخلص   Detox حمية 
الصيام  وعلى  والــربــيــع،  الخريف  فصلي 
الــــذي لـــه فـــائـــدة صــحــيــة مــمــتــازة للجسم 

للتخلص من السموم أيضًا. 
خّصصت طّراف القسم التالي من الكتاب، 
لــلــتــحــدث عـــن مــخــتــلــف الـــزيـــوت الــعــطــريــة 
، ملا 

ً
األســـاســـيـــة الــتــي تــنــاولــتــهــا تــفــصــيــا

لــهــا مـــن فـــوائـــد صــحــيــة يــمــكــن أن تساعد 
ــدة.  ــديـ  فــــي مــعــالــجــة مـــشـــكـــات صــحــيــة عـ
ــد اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع فــــي كــتــابــهــا  وقـــ
مـــا بـــي املـــجـــال الــصــحــي ونـــمـــط الــحــيــاة 
والـــتـــغـــذيـــة مـــن جـــهـــة، والـــطـــهـــي مـــن جهة 
ثانية. فأرادت أن تقّدم فيه للعالم وصفات 
من بادها بشكل يسمح للكل باكتشافها 

والتعّرف إليها.

استندت في كتابها 
على الطب الوظيفي 

الذي ينظر في جذور 
األمراض ملواجهتها 
بالوسائل الطبيعية، 

وبنمط الحياة والنظام 
الغذائي

■ ■ ■
تشير في الكتاب 

إلى أهمية املشمش 
والهليون والحبق 
والكزبرة والكرز 

ها أطعمة 
ّ
والفراولة؛ فكل

صحية يجب التركيز 
عليها للوقاية من 

أمراض عديدة

■ ■ ■
تشّدد على أهمية حمية 
Detox للتخلص من 
السموم في فصلي 

الخريف والربيع، وعلى 
الصيام الذي له فائدة 
صحية ممتازة للجسم

باختصار

للطعام  الصحي  الجانب  على  الضوء  تسلط  أن  طراف،  نسرين  األخصائية،  استطاعت  إحساس«،  شفاء،  »غذاء،  كتابها  في 
بتركيزها على سبل الوقاية من األمراض من خالل اتباع نمط غذائي يقوي المناعة

هوامش

سما حسن

جميلة،  بــذكــرى  بداخلك  تحتفظ  ـــك 
ّ
أن تعتقد  أحــيــانــا، 

 دقة 
ّ

ويلهبك الحنني إليها، وأنت تراجع تفاصيلها بكل
التفاصيل  ولكّن  آخرين عنها،  في مخيلتك، وتحّدث 
التي ال يشعر بها سواك تبقى لك في خانة الذكريات 
املــآســي، تكتشف  العمر وتــكــرار  الــدافــئــة. بعد مـــرور 
 ســـتـــارًا لــقــصــة عـــذاب 

ّ
أّن تــلــك الـــذكـــريـــات لـــم تــكــن إال

ك كنت ترى ما يراه الناس، 
ّ
 من األسى، وأن

ّ
ومسلسال

ها صانعة جنٍب ماهرة، 
ّ
مثل أّن جّدتك كانت تشتهر بأن

وتستطيع أن تتذوق قطعة من الجنب من صنع يديها 
أشــهــى بكثير مــن أيٍّ مــن أنــــواع الــجــنب الــشــهــيــرة في 
الــعــالــم. وهـــذه شــهــادة لجّدتك فــي يــوم الــجــنب العاملي. 
وما زال طعم فتات الجنب الذي كنت تتناوله في بيتها 
البسيط يضاهي أّي طعم لجنٍب قد تذوقته بعدما ذاع 
 

ّ
كل تــذوقــه  على  املشجعة  اإلعــالنــات  ومـــأت  صيته، 

وســائــل اإلعـــالم حــولــك، بــل تــحــّدث عنه السائق الــذي 
 
ٌ
 جامعية

ٌ
ينقلك إلى وجهتك، وأّمنت على حديثه طالبة

إلــى يسارك  أّم تجلس  إلــى جـــوارك، وأقسمت  تجلس 
ها ال تختار غيره ألطفالها.

ّ
بأن

تذكر جيدًا نهاية السبعينات من القرن املاضي. وعلى 
 شــيء في 

ّ
ــقــش كــل

ُ
ــرة فقد ن

ّ
الــرغــم مــن طفولتك املــبــك

ذاكرتك، وُرّص بنظام مثل قطع الشطرنج. هناك ماعٌز 
الــبــيــت، والــجــّد وهو  نحيلة تــبــرز عظامها فــي حــوش 
 صباح، ويحمل 

ّ
يرتدي السروال الشامي يحلبها كل

حليبها الشحيح إلى الجّدة في وعاء معدني. وال تدري 
كيف يصبح قالبا صغيرًا من الجنب مرصوصا على 
قــطــعــٍة مــن الــحــصــيــر، تــوكــل لــك جــّدتــك مهمة خاصة 
تها 

ّ
أن تتسلل نحو مخبئها، وقــد غط وســّريــة، وهــي 

بحجر صوان ثقيل، وتطلب منك أن تقوم بتعصيرها 
املــــاء، وتــرتــســم خطوط  القليل مــن  يــنــزل منها  حــتــى 
 شيء إلى 

ّ
الحصير فوق سطحها األبيض، ثم تعيد كل

القالب، والذي  رت بتذوق هذا 
ّ
لو فك مكانه، والويل لك 

ــك تــرى 
ّ
ال تــعــرف مــتــى يــصــبــح صــالــحــا لــأكــل. ولــكــن

ه بامللح، وتضيف له قطراٍت من 
ّ

جّدتك بعد أيام ترش
زيت الزيتون، ويصبح الزاد والزواد في بيٍت خال من 
الطعام. وربما جاء الجد ببطيخة صغيرة، وهذا يعني 
 ال تزيد عن الخبز منزلي 

ً
 شهية

ً
ك ستتناول وجبة

ّ
أن

الصنع، وفتات الجنب السّري وقطعة من البطيخ.
ــعــــودت أن  ـــه يــعــنــي ذكــــريــــاٍت طــيــبــة، وتــ

ّ
ــل كــــان ذلــــك كـ

أحافظ  كنت  ــي 
ّ
ولــكــن الصغيرة،  بطني  الــجــوع  ينهش 

ربيبتهما،  كنت  اللذين  وجــّدتــي  جـــّدي  مشاعر  على 
بسبب  لخدمتهما  بيتهما  في  أيامي  معظم  وأقضي 
 األبــنــاء بعد هزيمة 

ّ
الــعــمــر، ونـــزوح كــل تقدمهما فــي 

األردن ومـــصـــر، وكــيــف أصــبــح  ــى  إلـ حـــزيـــران 1967 
الــذي تضع جّدتي   من سرير محمد 

ّ
إال البيت خاليا 

تحته » الطبلية« وخزانة أحمد التي تحتفظ بها بطبلة 
مصنوعة مــن الــفــخــار، كــانــت يــومــا تـــدور على بيوت 
الــجــيــران، حــني يقيمون أفــراحــهــم، وهــكــذا خــال البيت 

 من زيارات البنات مع أوالدهن. ولكّن جّدتي كانت 
ّ
إال

تشعر بوحدٍة تعّبر عنها بمسمياٍت ألشياء في البيت 
إلى  الحرب  الذين اضطّرتهم  الذكور  أوالدهــا  بأسماء 
 من 

ً
الـــنـــزوح مــن غــــّزة، بــعــدمــا ُهـــّجـــرت الــعــائــلــة أصــــال

مدينة يافا في عام النكبة، وظلت جّدتي تبّرر الخيار 
ها خافت على أوالدها الشبان من أن ُيقتلوا 

ّ
املرير، ألن

ارتــكــبــوا فــي 1956 مــجــزرة  الــذيــن  بــأيــدي الصهاينة 
لم  ولذلك،  املدينة.  والشبان في  الرجال  وحشية بحق 
يكن أمام األبناء سوى النزوح، مثل آالف نزحوا بعد 
هزيمة حرب األيــام الستة، كما أطلق عليها االحتالل 
وظلت  الوجيز.  العظيم  بمنجزه  تفاخرًا  اإلسرائيلي 
ينتظران  الــواســع  البيت  في  العجوز  مع جــّدي  جّدتي 
عــودة األبــنــاء أو جــالء املحتلني، ولكّن ذلــك لم يحُدث، 
ى 

ّ
 بيتهما فارغا تتدل

ّ
وانتقال إلى رحمة الله تباعا. وظل

من سوره الخارجي أغصان شجرة تني عمالقة، وبني 
املتهالكة قصة قطعة جــنٍب، حفظت ماء وجه  جدرانه 
جّدي وجّدتي بعد اغتراب األبناء، وشّح الرزق لتقدم 
جــّدي فــي الــســن،  مــع معوناٍت بسيطة مــن أمــي التي 
 
ً
كانت تدين بوالء كبير لزوجها، وترسلني ألكون ابنة

لجّدتي فأحببت الجنب، ولم أشبع يوما منه.

قطعة من الجبن

وأخيرًا

على الرغم من طفولتك 
المبّكرة فقد نُقش كّل شيء 

في ذاكرتك، ورُّص بنظام مثل 
قطع الشطرنج

األربعاء 9 يونيو/ حزيران 2021 م  28  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2473  السنة السابعة
Wednesday 9 June 2021
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