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إيـران

تدريبات لقوات الجيش في العاصمة طرابلس  )حازم تركية/األناضول(

ــبـــرملـــان األوروبــــــــي شـــهـــادة كـــوفـــيـــد-19  أقـــــّر الـ
الــرقــمــيــة األوروبــــيــــة، الــتــي تــهــدف إلـــى تسهيل 
السفر هذا الصيف في داخل االتحاد األوروبي، 
بغالبية 546 صوتًا، ويعود األمر اآلن إلى الدول 
إلصدارها بحلول األّول من يوليو/تموز املقبل، 
ــّدة 12 شـــهـــرًا. وتــثــبــت هـــذه الـــشـــهـــادات أّن  ــ وملـ
لكوفيد-19،  املضاد  اللقاح  ى 

ّ
تلق قد  الشخص 

ه صار 
ّ
أو أّن نتيجة اختبار إصابته سالبة، أو أن

الــجــديــد بعد  محصنًا ضـــّد فــيــروس كـــورونـــا 
املــرض. وتصدر الشهادات مجانًا،  تعافيه من 
ــب 

ّ
عــلــى شــكــل رقـــمـــي أو ورقــــــي، وتــتــيــح تــجــن

ــبــلــدان املــقــصــودة.  إجــــراء حــجــر صــحــي فــي ال
لألدوية  األوروبــيــة  الوكالة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــصــدر، ابـــتـــداًء مــن شــهــر يوليو/

ُ
ــهــا ســـوف ت

ّ
أن

تموز املقبل، قرارها بشأن طلب قّدمته شركة 
موديرنا األميركية للسماح بتحصني األطفال 
عامًا،  ما بني 12 و17  أعمارهم  تــتــراوح  الذين 

بواسطة لقاحها املضاد لكوفيد-19.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــفــت مــســودة الــبــيــان 
عقد 

ُ
الختامي للقمة األوروبية -األميركية التي ت

في بروكسل األسبوع املقبل، أّن زعماء االتحاد 
األميركية سوف  املتحدة  والــواليــات  األوروبـــي 

يــؤكــدون التزامهم بــالــدعــوة إلــى إجـــراء دراســة 
جــديــدة حــول منشأ فــيــروس كــورونــا الجديد. 
وجاء في الوثيقة: »ندعو إلى إحراز تقّدم في ما 
يتعلق بدراسة شفافة تستند إلى األدلة، وتكون 
كــوفــيــد-19«.  منشأ  بشأن  التدخل  عــن  بعيدة 
ببذل  الجانبان  يتعّهد  أن  كــذلــك  املنتظر  ومــن 
 عن 

ّ
يقل ال  ما  للمساهمة في تحصني  جهود 

ــّد كــوفــيــد-19 بحلول  ــي ســكــان الــعــالــم ضـ
َ
ثــلــث

الرئيس  أعــلــن  عـــام 2022. وبـــالـــتـــوازي،  نــهــايــة 
األميركي جو بايدن )الصورة(، لدى استعداده 
للسفر إلى أوروبا في جولته الخارجية األولى 

ــه سيكشف عــن خطة  ـ
ّ
مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة، أن

تتعلق باللقاحات من أجل العالم.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة جديدة نشرتها 
من  أكثر  أّن  ريــبــورتــس«،  »ساينتيفيك  دوريـــة 
47 ألـــف حـــيـــوان حـــّي كــانــت مــعــروضــة للبيع 
الصينية على مدى  أســواق مدينة ووهــان  في 
عاَمني ونصف العام قبل ظهور اإلصابة األولى 
أواخــر عام 2019.  املدينة، في  بكوفيد-19 في 
ومن شأن ذلــك، أن يلقي الضوء على مخاطر 

انتشار األمراض من تجارة الحيوانات البرية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

خالفات تؤجل إحياء االتفاق النووي

الخميس  10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  □  العدد 2474  السنة السابعة

Thursday 10 June 2021

السينما الفلسطينية بمواجهة االحتالل
في مرحلة من تاريخ النضال، عرف الفلسطينيون أهمية السينما في مواجهة 

االحتالل، وأذرعه الفنية واإلعالمية المزروعة في كّل دولة تقريبًا. ]21ـ23[
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النووية  فيينا  مفاوضات  في  الرئيسية  القضايا  بعض  أن  األربعاء،  أمس  إيران،  أعلنت 
النووي قبل  بإمكانية إعادة إحياء االتفاق  المرتفعة  ال تزال عالقة، ما يبدد اآلمال 
المشهد  على  تأثيره  سيترك  ما  وهو  الحالي،  يونيو   18 في  اإليرانية  الرئاسة  انتخابات 

االنتخابي الفاتر إجماًال

طهران ـ العربي الجديد

املفاوضني  كبير  تصريحات  لت 
ّ
قل

ــــني حــــــول املــــلــــف الــــنــــووي  ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
الــرئــيــس حسن  إدارة  فـــي  اإليـــرانـــي 
روحـــانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، أمـــس األربـــعـــاء، 
من منسوب التفاؤل في إمكانية إنجاز هذه 
اإلدارة مهمة إعـــادة إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، 
الــدول الكبرى في عــام 2015، قبل  املوقع مع 
ــه قــبــل مــوعــد االنــتــخــابــات 

ّ
مــغــادرتــهــا، أو أقــل

الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
الـــحـــالـــي. وأكـــــد عـــراقـــجـــي، أمـــــس، إثــــر لــقــائــه 
ــاء لــجــنــة األمــــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة  أعــــضــ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــشــــورى اإليـــرانـــي 
في  الرئيسية  القضايا  أن بعض  )الــبــرملــان(، 
املـــفـــاوضـــات لـــم تــحــل بــعــد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الجولة  املــاضــي،  األســبــوع  فيه  انتهت  كانت 
تستضيفها  التي  املــفــاوضــات  مــن  الخامسة 
الــنــمــســاويــة فيينا، والــتــي تجري  الــعــاصــمــة 
بطريقة غير مباشرة بني واشنطن وطهران. 
ــداة تــأكــيــد  ــ وتـــأتـــي تــصــريــحــات عـــراقـــجـــي، غـ
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــران،  أن مــئــات الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى إيــ
ستبقى سارية، حتى بعد أي عودة محتملة 
ــفـــاق الــــذي انــســحــبــت مــنــه الـــواليـــات  إلـــى االتـ

املتحدة بعد ثالثة أعوام من توقيعه.
كما تأتي مواقف عراقجي مع اقتراب موعد 
انــتــهــاء تــمــديــد اتــفــاق لــلــمــراقــبــة بــني طــهــران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الشهر 
ــذا املــشــهــد الــضــبــابــي،  ــأن هـ الــحــالــي. ومـــن شـ
أن تنعكس  اإليــرانــي،  املــســؤول  وتصريحات 
على االنتخابات الرئاسية، ونسبة املشاركة 
الــشــعــبــيــة فــيــهــا، والـــتـــي تــشــيــر اســتــطــالعــات 

الرأي إلى أنها ستكون متدنية. 
ــد كــبــيــر املـــفـــاوضـــني اإليـــرانـــيـــني، عــبــاس  ــ وأكـ
عــراقــجــي، أمـــس، أن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة في 

املــبــاشــرة بــني طهران  مــفــاوضــات فيينا غير 
ــرًا إلـــى  ــيـ ــل بــــعــــد«، مـــشـ ــم تـــحـ ــ ــ ــن »ل ــطــ ــنــ وواشــ
أن الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن هــــذه املــفــاوضــات 
مــن دون تحديد  املــقــبــل،  األســبــوع  ستنطلق 
تــاريــخ لــذلــك. وقـــال عــراقــجــي، فــي مقابلة مع 
وكالة »خانه ملت« التابعة للبرملان اإليراني، 
ــــع لـــجـــنـــة األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــد مـــنـــاقـــشـــتـــه مـ ــعـ بـ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرملـــان آلخـــر 
»املــفــاوضــات  إن  مــبــاحــثــات فيينا،  تــطــورات 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة بــقــيــت بــعــض الــقــضــايــا 
اتخاذ  ويجب   ،

ّ
حــل دون  مــن  فيها  الرئيسية 

القرار بشأنها«، معربًا عن أمله في »حصول 
الــقــضــايــا خـــالل الجولة  الــتــقــدم فــي مختلف 
املقبلة«. وشّدد عراقجي على أنه »من السابق 
ألوانــــــه الـــحـــديـــث عـــن أن الـــجـــولـــة الــســادســة 
ــيـــرة«، مــوضــحــًا أن »الــخــالفــات  ســتــكــون األخـ
ــدة، بــــل تــرتــبــط  ــ ــديـ ــ لـــيـــســـت حـــــول قـــضـــايـــا جـ
بـــقـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة تــتــعــلــق بـــطـــريـــقـــة عــــودة 
الطرفني )األمــيــركــي واإليـــرانـــي( إلــى االتــفــاق 

النووي«. 
وجــــاءت تــصــريــحــات عــراقــجــي عــن اســتــمــرار 
ــأن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، بــعــد  الــــخــــالف بـــشـ
أســبــوع مــن تــأكــيــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي حسن 
ها مع 

ّ
 »القضايا األساسية تّم حل

ّ
روحاني، أن

واشنطن خالل مباحثات فيينا«، مشيرًا يوم 
األربــعــاء املاضي إلــى وجــود »قضايا فرعية 
متبقية، نــواصــل الــتــفــاوض بــشــأنــهــا«. وأكــد 
إرادة،  كانت هناك  »إذا  أنــه  روحــانــي حينها 
القضايا« خــالل عهد هذه  بقية   

ّ
حــل فسيتم 

الحكومة، الذي لم يبق منه سوى شهرين. 
وجاء كالم عراقجي، أمس، فيما أكدت روسيا 
لم  والــتــي  بــاملــفــاوضــات،  املتعلقة  ــور  األمــ أن 
ما  بحسب  »مستعصية«،  ليست  بعد،  تحل 
نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن نائب وزير 
الروسي سيرغي ريابكوف. وقال  الخارجية 
املــســؤول الـــروســـي، إن »هــنــاك بــضــع قضايا 

باقية تحتاج إلى حل« في املحادثات الرامية 
ــاق الــــنــــووي، لــكــن »لــــم تعد  ــفـ إلــــى إحـــيـــاء االتـ
هــنــاك أي عــقــبــات مــســتــعــصــيــة«. مـــن جهته، 
ر مــنــدوب روســيــا الــدائــم لـــدى املنظمات 

ّ
ــذ حـ

من  أوليانوف،  ميخائيل  فيينا،  في  الدولية 
أن املحادثات حول التحقق من تنفيذ االتفاق 
التابع  الحكام  مجلس  اجتماع  فــي  الــنــووي 
أن  أظــهــرت  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة 

نابلس ــ سامر خويرة

بحسرة، ينظر محمد مصطفى خبيصة )70 
سنة( من بعيد إلــى أرضــه الواقعة على قمة 
جــبــل صــبــيــح، الــتــابــع إلـــى بــلــدة بيتا جنوب 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتلة، 
منذ نحو  عليه  املستوطنون  أن سيطر  بعد 
ليتحول  بيتًا فوقه،  وأقــامــوا نحو 30  شهر، 
املـــكـــان إلــــى أحـــــدث مـــيـــدان لــلــمــواجــهــة الــتــي 
الفلسطينيون مع االستيطان في  يخوضها 

الضفة الغربية.
ويقف خبيصة على الطرف اآلخر من الجبل، 
مستذكرًا كيف كان قبل سنوات قليلة مضت 
يــصــعــد إلـــى قــمــتــه، ويــحــرث األرض، ويـــزرع 
فــيــهــا الــتــني والــعــنــب والـــزيـــتـــون، لــيــعــود مع 
عــائــلــتــه، وعــــوائــــل كــثــيــرة أخـــــرى مـــن بــلــدتــه 
ــلــــدات املـــــجـــــاورة، فــــي مــــواســــم الــقــطــاف  والــــبــ
لكن  أيــديــهــم.  مــا كسبته  ليجنوا  والــحــصــاد 

بشأن  القلق  على  تبعث  الحالية  »الــظــروف 
ــاق الــــنــــووي، بــعــد مـــمـــارســـة الـــواليـــات  ــفــ االتــ
املتحدة سياسة الضغوط القصوى«، وتخلي 

إيران عن التزاماتها النووية. 
وبــــدأت مــبــاحــثــات فيينا غــيــر املــبــاشــرة بني 
طــهــران وواشــنــطــن إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي 
املكونة من روسيا  االتفاق،  أطــراف  بواسطة 
والــصــني وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا، في 
2 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، وُعــــقــــدت خمس 
جــوالت حتى اآلن بهدف إحياء االتــفــاق، من 
خالل عودة واشنطن إليه، ورفعها العقوبات 
األخيرة  عــودة  مقابل  إيـــران،  على  املفروضة 

إلى التزاماتها النووية. 
ويــــأتــــي تـــرقـــب اإليــــرانــــيــــني ملــــا ســـيـــخـــرج عــن 
جــولــة الــتــفــاوض الـــســـادســـة، مـــع انــتــظــارهــم 
للبالد،  الثامن  الرئيس  االنتخابات الختيار 
والـــتـــي يــتــنــافــس فــيــهــا 7 مــرشــحــني، خمسة 
مـــنـــهـــم مـــــن املــــحــــافــــظــــني، لــــخــــالفــــة حـــكـــومـــة 
روحاني اإلصالحية. وغداة مناظرة رئاسية 
املرشحني  الثالثاء، حّمل فيها جميع  ثانية، 
املــحــافــظــني، وعـــلـــى رأســـهـــم رئـــيـــس الــســلــطــة 
ــــي،  ــانـ ــ ــيــــســــي، روحـ ــيـــة إبــــراهــــيــــم رئــ الـــقـــضـــائـ
مسؤولية تراجع االقتصاد اإليراني، ودخول 

الـــحـــال تــغــيــر، وتـــحـــديـــدًا فـــي الــعــقــد األخــيــر، 
خــصــوصــًا فـــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، 
بعدما بات الجبل برمته في عني االستهداف 

االستيطاني.
ــتــــي لــفــظــت  ــدات الــــقــــالئــــل الــ ــلــ ــبــ ــا مــــن الــ ــتـ ــيـ »بـ
إلى  تعود  قديمة  معهم  قصتنا  االستيطان. 
عنيفة  مواجهة  خضنا  عندما   ،1984 الــعــام 
جــــدًا أفــضــت إلــــى اســتــشــهــاد عــــدد مـــن أبــنــاء 
الـــبـــلـــدة، لــكــنــنــا طـــردنـــاهـــم«، يـــقـــول خبيصة 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«. وملـــحـــمـــد خــبــيــصــة  لـــــ
وعائلته سبعة دونــمــات، ورثها عن أجــداده 
ثم والده. ويقول: »لن أستسلم للمستوطنني، 
سيعود أوالدي إليها قريبًا، لم نهملها يومًا. 
أذكر أنني كنت أذهب في طفولتي إليها مع 
جدي ووالدي نزرع ونحصد ونهتم باألرض، 
الذين ربيتهم على  وكذلك فعلت مع أوالدي 

حب األرض«.
التهديد  إلـــى  وأبـــنـــاؤه  خبيصة  ويــتــعــرض 
بالقتل كلما حاولوا االقتراب من أراضيهم. 
ويــقــول: »هـــؤالء أوبـــاش، مجرمون قتلة، لن 
يـــتـــوانـــوا عـــن إطــــالق الـــرصـــاص عــلــيــنــا. هم 
مسلحون وجيش االحتالل يحميهم، ونحن 
املــســؤول  بــــــاإلرادة«.  لكننا مسلحون  ُعــــزل، 
هو  يــقــول خبيصة،  كما  يــجــري،  عما  األول 
أول  كــان  الـــذي  حكومة االحــتــالل وجيشها، 
من وضع يده على الجبل، وحاول السيطرة 
عليه مــن خــالل إقــامــة معسكر لــجــنــوده في 
لكننا   ،)1993-1987( األولــــــى  االنـــتـــفـــاضـــة 
تصدينا له، فتمت إزالته. لكنه حاول طيلة 
الــعــقــود املــاضــيــة الـــعـــودة إلـــيـــه، وهـــو الـــذي 
ســهــل، بــأوامــر مــن حــكــومــتــه، للمستوطنني 
الــســيــطــرة عليه ووفـــر لــهــم الــحــمــايــة، وقتل 
شبابنا الذين تصدوا لهم«. ويفند خبيصة 
ــاء جــيــش االحـــتـــالل بـــأن هـــذه األراضــــي  ــ ادعـ
: »هـــذا كـــذب. هـــذه األراضـــي 

ً
»مـــشـــاع«، قــائــال

لها أصحاب ويملكون ما يثبت ذلك وليست 

اإليــــرانــــيــــني فــــي ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، 
دافــع األخير، أمــس، في كلمة مطولة له أمام 
ــبـــوعـــي، عـــن سجله  اجــتــمــاع الــحــكــومــة األسـ
عهده،  مــن  املاضية  الثماني  السنوات  خــالل 
وقبل أقــل مــن شهرين مــن مــغــادرتــه السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، مــؤكــدًا أنـــه ال بــديــل عــن االتــفــاق 
ــــالده مـــن أزمـــتـــه. وأعــــرب  الـــنـــووي لـــخـــروج بـ
روحاني عن انزعاجه وغضبه من الهجمات 
واالنــتــقــادات الــحــادة الــتــي يــتــعــرض لــهــا مع 
ــل املــــرشــــحــــني املــحــافــظــني  ــبـ حـــكـــومـــتـــه مــــن قـ
لـــلـــرئـــاســـة، مــــؤكــــدًا أن حـــكـــومـــتـــه »أخــــرجــــت 
البالد من تحت سطوة قرارات األمم املتحدة 
والفصل السابع«. وقال روحاني إن »االتفاق 
ــــالل أعـــــــوام 2015  ــبــــالد خـ ــع الــ ــ الــــنــــووي وضـ
التقدم والتطور«،  و2016 و2017 في مسيرة 
أيضًا  منه، مشددًا  األميركي  االنسحاب  قبل 
 

ّ
على أن هذا االتفاق »يشكل اليوم طريق حل

املشاكل«.
وبــعــدمــا اســتــعــرض األزمــــات الــتــي مـــرت بها 
حــكــومــتــه، مـــن الــعــقــوبــات إلــــى كـــورونـــا إلــى 
ـــي أن »ال  ــانـ ــــد روحــ ــــوارث الــطــبــيــعــيــة، أكـ ــكـ ــ الـ
خــيــار ســـوى الــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي«، 
مخاطبًا خصومه املحافظني بقوله »إذا كان 

أراضــــــــــي دولــــــــــة. وخــــطــــة جــــيــــش االحــــتــــالل 
مكشوفة للجميع، فهو يريد من املستوطنة 
 
ً
الــتــي أقــامــهــا عــلــى الــجــبــل أن تــكــون فــاصــال
وقاطعًا بني شمال الضفة الغربية ووسطها. 
على  تــدريــجــيــًا  بقيت ستسيطر  حـــال  وفـــي 
ــمـــات مـــن قــــرى وبــــلــــدات جــنــوب  آالف الـــدونـ
وشــــرق نــابــلــس، مــثــل بــيــتــا وقــبــالن ويــتــمــا، 
 »شــبــاب 

ّ
وعــقــربــا وأوصــــريــــن«. ويــوضــح أن

بيتا دفعوا دماءهم فداًء للجبل، وسيستمر 
أصحاب األراضــي بمواجهة االحــتــالل، وإن 
كــان الثمن أرواحــهــم وأبــنــاءهــم. كما أنــه تم 
ــدمــت 

ُ
رفــع دعـــوى لــدى محاكم االحــتــالل، وق

األرض،  أصـــحـــاب  مــلــكــيــة  تــثــبــت  أوراق  لــهــا 
لكنها تماطل في البّت بالدعوى، فهي جزء 

من املنظومة االحتاللية«.
ــى الـــــــبـــــــؤرة  ــ ــلــ ــ ــــون عــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــق املــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ويــ
ــلـــى جــبــل  ــا عـ ــوهــ ــامــ ــتــــي أقــ االســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــ
قتل  »أفــيــتــار«، وهـــو مستوطن  اســـم  صبيح 
بــعــمــلــيــة طــعــن فـــي الـــعـــام 2013 عــنــد حــاجــز 
بإقامة  املستوطنون  شــرع  وحينها  زعــتــرة. 
البؤرة في موقع يستخدمه االحتالل كنقطة 
عــســكــريــة، لــكــن أهــالــي بيتا تــصــدوا لــهــم، ما 
 ،2018 وفـــي  تفكيكها.  عــلــى  االحـــتـــالل  أجــبــر 
مقتل  عقب  محاوالتهم،  املستوطنون  عــاود 
حاخام قرب مستوطنة »أرئيل« املقامة على 
شمال  سلفيت  شمال  الفلسطينيني  أراضـــي 
الضفة، ووضعوا بيوتًا متنقلة وأوصلوا لها 
الكهرباء واملــاء، وتصدى لهم األهالي بقوة، 

ليلجأ االحتالل إلى تفكيكها مجددًا.
سلطات  سلمت   ،2018 يونيو/حزيران  وفــي 
ــيـــد عــلــى  االحــــتــــالل قـــــــرارًا يــقــضــي بـــوضـــع الـ
فــي جبل صبيح،  25 دونــمــًا بملكية خــاصــة 
لكن،  عسكرية.  ألغــراض  استخدامها  بحجة 
التي نفذها  النار  أعقاب عملية إطــالق  وفــي 
فلسطيني عند حاجز زعترة، الشهر املاضي، 
ومــا تالها من حملة عسكرية بحثًا عنه في 

لديكم خيار آخر، أخبرونا به، وأعلنوا أنكم 
الجميع  لكن  االتفاق،  إلى  العودة  تريدون  ال 
يؤكدون أنهم يعارضون العقوبات، إذن كيف 
يجب أن نرفع العقوبات؟«. وتساءل الرئيس 
اإليراني: »من أجبر أميركا ما بعد )الرئيس 
ــرامـــب عــلــى الـــتـــفـــاوض؟  الـــســـابـــق دونــــالــــد( تـ
ألــــم يــكــن صــبــر الــشــعــب وصــــمــــوده وجــهــود 

دبلوماسيينا؟«.
وغداة مناظرة الثالثاء، قال املرشح الرئاسي، 
السابق  اإليــرانــي  املركزي  املصرف  ومحافظ 
عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي، فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــــرس«، إنــــــه ســـيـــكـــون عــلــى 
استعداد للقاء الرئيس األميركي جو بايدن، 
إذا ما فاز في االنتخابات، وذلــك على الرغم 
ــال إشـــارات  مــن أن »أمــيــركــا بحاجة إلــى إرسـ
أفضل وأقوى« إلى بالده. وشدد همتي على 
أن عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي 
وقال  أساسية ألي عالقة محتملة.  اإليــرانــي 
»أعــتــقــد أنــنــا لــم نــر أي شــيء جــاد مــن جانب 
إلى  الــعــودة  أواًل  بــعــد. ينبغي  بــايــدن  السيد 
الــنــووي. إذا رأينا العملية وتــم بناء  االتفاق 
التحدث عن ذلك«،  الثقة، فيمكننا  املزيد من 

في إشارة إلى تحسني العالقات.

قرى جنوب شرق نابلس، سارع املستوطنون 
الــفــرصــة، واســتــأنــفــوا مساعيهم  القــتــنــاص 
ــبــــؤرة االســتــيــطــانــيــة. وفــي  إلعــــــادة إقـــامـــة الــ
وقـــت قــيــاســي، وبـــدعـــم مـــن جــيــش االحـــتـــالل، 
نصب املستوطنون خيامًا، ثم وضعوا بيوتًا 
مــتــنــقــلــة عــلــى قــمــة جــبــل صــبــيــح، وبـــاشـــروا 
عددها  ازداد  ثابتة،  خرسانية  بيوت  ببناء 
تدريجيًا ليصل إلى أكثر من ثالثني. وإمعانًا 
فــي تثبيت الـــبـــؤرة، عــمــل املــســتــوطــنــون، في 
األيــام األخــيــرة، على تعبيد الطرق الداخلية 

وبناء املزيد من املباني على جبل صبيح.
الخطوات  تلك  فــإن  بيتا،  ألهــالــي  وبالنسبة 
ليست عــفــويــة، بــل تــنــدرج فــي إطـــار مخطط 
استيطاني مدروس، يتم تنفيذه بدقة بالغة. 

ويــــؤكــــد نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة بــيــتــا مــوســى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســيــطــرة  حــمــايــل، لـــ
املعالم،  مــن خطة واضــحــة  الجبل جــزء  على 
تــتــمــثــل فــــي فـــصـــل نـــهـــائـــي لـــشـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة عـــن جــنــوبــهــا، مـــن خـــالل مـــا يــعــرف 
ــزام االســــتــــعــــمــــاري«، أي اســتــكــمــال  ــ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
ربــــط املــســتــوطــنــات مـــن مــنــطــقــة رأس الــعــني 
إلــــى   ،1967 الـــــعـــــام  حــــــــدود  ــلــــى  عــ ــة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
مــســتــوطــنــة »بـــركـــان« فــي مــحــافــظــة سلفيت، 
أكــبــر مستوطنات شمال  إحـــدى  إلــى  ومنها 
الــغــربــيــة، وهــي »أرئـــيـــل«، ومنها إلى  الضفة 
مستوطنة »تفوح« املقامة بالقرب من حاجز 
زعترة، ومنها إلى جبل صبيح، الذي يشكل 
قرى  معظم  على   

ً
مــطــال استراتيجيًا  موقعًا 

وبــلــدات جــنــوب وشـــرق نــابــلــس، وصـــواًل في 
واألغـــوار.  أريــحــا  إلــى مستوطنات  املحصلة 
ويـــقـــول حـــمـــايـــل: »هـــــذه لــيــســت مــبــالــغــة، بل 
خــطــة اســتــيــطــانــيــة خــبــيــثــة، ســتــقــضــي كليًا 
على أي فرصة لتواصل جغرافي فلسطيني. 
الجبل  قــمــة  عــلــى  االستيطانية  الــبــؤرة  هـــذه 
ســتــحــول قـــرى بــيــتــا ويــتــمــا وعــقــربــا وقــبــالن 
وأوصــــــريــــــن إلــــــى ســـجـــن كـــبـــيـــر، وســتــقــضــم 
وبموازاة  الزراعية«.  الدونمات  آالف  عشرات 
كل ما يجري، هناك جهد قانوني من املجالس 
ــي، بــالــتــعــاون مع  ــ املحلية وأصــحــاب األراضـ
ــان الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطـ ــيـ ــتـ هــيــئــة مـــقـــاومـــة االسـ
ومـــركـــز الـــقـــدس لــلــمــســاعــدة الــقــانــونــيــة، في 
عــلــى ملكياتهم  لــلــحــفــاظ  االحـــتـــالل  مــحــاكــم 
بلدة  فــي وقــت تعيش  هــذا  يــأتــي  وتثبيتها. 
مسبوقة،  غير  ثــوريــة  حالة  ومحيطها  بيتا 
فاملواجهات دفاعًا عن الجبل لم تتوقف، وقد 
دفع األهالي ثمنًا باهظًا بعد أن ارتقى عدد 
مـــن الــشــبــان شـــهـــداء وأصـــيـــب مـــا ال يــقــل عن 
للبؤرة،  املناهضة  الفعاليات  بــدء  منذ   ،500
وسط إصرار كبير على إجبار االحتالل على 
نجحوا  كما  املستوطنني،  ورحــيــل  تفكيكها 
فــي ذلـــك فــي املــــرات الــســابــقــة. وســّجــل العقد 
فــي عمليات  تــســارعــًا غير مسبوق  املــاضــي، 
االســــتــــيــــطــــان والــــتــــهــــام أراضـــــــــي املـــواطـــنـــني 
فيها  بما  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني 
القدس املحتلة، وفق إستراتيجية إسرائيلية 
مــمــنــهــجــة تــــهــــدف لـــتـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــني 
وســـــرقـــــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن أراضـــــيـــــهـــــم. ووفـــــق 
إحــصــائــيــات ملــركــز »بــتــســيــلــم« اإلســرائــيــلــي 
الــزيــادة السكانية في   

ّ
فــإن لحقوق اإلنــســان، 

مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة كـــانـــت أعــلــى 
املائة منها  العام 2020 بنسبة 68 في  خــالل 
في األراضي املحتلة، في ظل زيادة إقامة بؤر 
على  رقعتها،  وتوسعة  جديدة،  استيطانية 
حساب أراضي املواطنني في الضفة الغربية.

)Getty( لم يجزم عراقجي بأن تكون جولة التفاوض المقبلة هي األخيرة

تعيش بلدة بيتا ومحيطها حالة ثورية غير مسبوقة )عصام ريماوي/األناضول(

أسامة علي

من مفارقات الحالة الليبية أن 
ل اليوم إجراء 

ّ
الدستور هو ما يعط

االنتخابات التشريعية والرئاسية 
في موعدها املقرر في ديسمبر/ 

كانون األول املقبل، بعدما تحول من 
ضامن للحقوق، ومن كلمة الشعب 

مة لشكل الحكم والعالقة 
ّ
املنظ

بني الحاكمني، إلى محل جدل بني 
املتصارعني في البالد، الذين يأبون 

ترك مناصبهم ومغادرة املشهد 
ون إعادة 

ّ
السياسي، بل يفضل

األوضاع إلى املربع األول لألزمة. 
أعطى رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح، لنفسه، الحق بالحديث 
 الليبيني، حني قال 

ّ
نيابة عن كل

إن »الليبيني يرفضون مشروع 
الدستور«. ال أحد يعلم كيف تّم ذلك، 

وكيف استطاع صالح معرفة رأي 
الليبيني بمشروع الدستور، والحديث 

بهذه اللهجة القاطعة، إال إذا كان 
يعتقد بأن الـ170 نائبًا التابعني 

ملجلسه هم نواب حقيقيون ممثلون 
للشعب، على الرغم من أن غالبيتهم 

ال يشاركون في جلسات البرملان 
التي تعقد في طبرق، والتي ال تلتئم 
إال نادرًا، ويتفرد فيها عقيلة صالح 
بالقرار. في الجانب اآلخر، استيقظ 
املجلس األعلى للدولة، بعد قرابة 4 

سنوات من إقرار مشروع الدستور 
من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة 

مشروع الدستور الليبي، ليؤكد، 
على لسان رئيسه خالد املشري، 

أول من أمس الثالثاء، من العاصمة 
طرابلس، تمسكه باالستفتاء على 

املشروع قبل االنتخابات، ويوزع 
االتهامات يمينًا ويسارًا ملعرقلي 

مسار االستفتاء. وأكد املجلس 
األعلى للدولة أن مشروع الدستور 

أصبح ملكًا لليبيني، وال يمكن ألحد 
أن يصادره منهم، حتى إن اتهاماته 

طاولت رئيس املفوضية العليا 
لالنتخابات، عماد الدين السائح. 
حتى إن صّحت معظم االتهامات 

التي أطلقها املشري، إال أنها ال 
تبرئ ذّمته وذّمة أعضاء املجلس 

األعلى للدولة. فمشروع قانون 
م للمفوضية العليا 

ّ
االنتخابات ُسل

منذ أغسطس/ آب 2017، بعدما أقّرته 
الهيئة التأسيسية في يوليو/ تموز 

من العام ذاته. وال يمكن فهم موقف 
املجلس األعلى للدولة املطالب اليوم 
بضرورة االستفتاء على الدستور 

قبل إجراء االنتخابات، إال في سياق 
املناكفات السياسية، والصراع مع 

مجلس النواب، خصمه التقليدي. وال 
دليل على ذلك أكثر من اقتران موقف 

املشري، بإعالن املجلس األعلى عن 
فتح باب الترشح للمناصب السيادية، 

أحد أهم ملفات الصراع والتخاصم 
بني املجلسني، بل واملطالبة بإضافة 

مؤسسة جديدة إلى قائمة املؤسسات 
السيادية، وهي املؤسسة العسكرية، 
التي رهن مصير توحيد املؤسسات 

األخرى بتوحيدها. 

تحول جبل صبيح 
جنوب نابلس، إلى ميدان 

جديد للمواجهة 
بين الفلسطينيين 

والمستوطنين، الذين 
يعملون على تنفيذ 
مخطط يهدف إلى 
فصل شمال الضفة 
الغربية عن جنوبها، 

وقضم عشرات آالف 
الدونمات الزراعية

البؤرة  إخــاء  قرر  إنه  األربعاء،  أمس  اإلسرائيلي،  االحتال  جيش  قال 
لبلدة  التابع  صبيح،  جبل  قمة  على  الواقعة  »أفيتار«  االستيطانية 
في  نابلس،  مدينة  جنوب  بيتا 
إياها  أيام، واصفًا  ثمانية  غضون 
على  ردًا  وأوضح،  الشرعية.  بغير 
البؤرة  عن  »رويترز«  لوكالة  سؤال 
المنطقة  قائد  أن  االستيطانية، 
على  وّقع  يادعي  تامير  الجنرال 
قرار األحد الماضي يقضي بإخاء 
أمهل  أنه  وأوضح  البؤرة.  هذه 
المستوطنين ثمانية أيام إلخائها 

طواعية.

إخاء »أفيتار« خال أيام؟

  شرق
      غرب

10 قتلى حصيلة 
اضطرابات غرب دارفور

ــامــــي دارفـــــــــور«  ذكــــــــرت هـــيـــئـــة »مــــحــ
الحقوقية السودانية، أمس األربعاء، 
األســـبـــوع  ــلـــوا  ــتـ ـ

ُ
ق أشــــخــــاص   10 أن 

املاضي، في أحداث أمنية مضطربة 
فــي منطقة فــوربــرنــقــا، بــواليــة غرب 
دارفور. وأوضحت أن األحداث بدأت 
بمقتل طالب جامعي، أثناء محاولة 
ــام مــحــلــه الــــتــــجــــاري، مــا  ــ ســـرقـــتـــه أمــ
نتيجة  فوربرنقا،  مواطني  أغضب 
لــتــقــصــيــر الـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة فــي 
الهيئة  وأشــــارت  املــواطــنــني.  حماية 
ــه فــي الــيــوم الــتــالــي هاجمت  إلـــى أنـ
داخــل  املــواطــنــني  مسلحة  مجموعة 
اشتباك  فوربرنقا، ووقع  مستشفى 
تل 

ُ
سقط فيه ثمانية أشخاص، كما ق

شرطي.
)العربي الجديد(

االحتالل يحّول 
خضر عدنان إلى 
االعتقال اإلداري

ــرات الـــتـــابـــع  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــاز املـ ــهــ أصـــــــدر جــ
ــــس  ــي، أمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــالل اإلسـ ــتــ ــ ــــالحــ لــ
إداريٍّ بحق  اعــتــقــاٍل  ــر  أمـ األربـــعـــاء، 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حــــــركــــــة »الـ
اإلســــالمــــي«، األســـيـــر خــضــر عــدنــان 
)الــصــورة(، من بلدة عرابة، جنوبي 
ــفـــة  مــــديــــنــــة جـــــنـــــني، شــــمــــالــــي الـــضـ
لليوم  الطعام  عن  املضرب  املحتلة، 
العتقاله.  رفضًا  التوالي،  على  الـــ11 
ــــدة مـــوســـى، أن  وكــشــفــت زوجـــتـــه رنـ
ــقــــرار شــهــر واحــــــد، تـــبـــدأ من  مــــدة الــ
تــاريــخ اعــتــقــال عــدنــان وتنتهي في 

29 يونيو/حزيران الحالي.
)العربي الجديد(

 بايدن يحدد الثوابت 
قبل لقاء بوتين

شدد الرئيس األميركي جو بايدن 
عـــنـــد مــــغــــادرتــــه واشــــنــــطــــن، أمـــس 
األربـــعـــاء، لــبــدء جــولــتــه األوروبـــيـــة 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــتـــقـــي خــــاللــ ــلـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الروسي فالديمير بوتني، على أنه 
ســيــؤكــد »بــــوضــــوح« لـــه ولــلــصــني 
ــة« الـــتـــحـــالـــف بــــني أوروبـــــــا  ــانــ ــتــ »مــ
والــواليــات املتحدة. ومــن املــقــرر أن 
يــبــدأ بــايــدن جــولــتــه مــن بريطانيا 
وســويــســرا، حيث  بلجيكا  ــزور  ويــ
ــيـــو/ يـــونـ فـــــي 16  بــــوتــــني  يـــلـــتـــقـــي 
قمة  الحالي، على هامش  حــزيــران 

مجموعة السبع. 
)فرانس برس(

وفد مصري 
في السودان

الــتــقــى وفـــد مــصــري بــقــيــادة وزيــر 
الخارجية سامح شكري )الصورة( 
العاطي،  عبد  الـــري محمد  ــر  ووزيـ
ــيــــس مــجــلــس  أمــــــس األربــــــعــــــاء، رئــ
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الله  الــوزراء عبد  البرهان ورئيس 
حمدوك، أثناء زيارتهما للخرطوم. 
وعــقــدا جــلــســة مــبــاحــثــات موسعة 
وزيــرة  السودانيني،  نظرائهما  مع 
الــخــارجــيــة مــريــم الــصــادق، ووزيــر 
الــري ياسر عباس، في مقر وزارة 
ــة. وجــــاءت  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـ
املباحثات بعد يوم من دعوة وزير 
الـــقـــوى الــعــامــلــة املــــصــــري، محمد 
ســعــفــان، املــجــتــمــع الــــدولــــي، لحث 
»التحلي  على  اإلثيوبية  الحكومة 
ُملِزمة  اتفاقية  وإبــرام  باملسؤولية 

بشأن أزمة سد النهضة«.
)العربي الجديد(

مجلس األمن يدين مجزرة 
بوركينا فاسو

دان مجلس األمن الدولي، مساء أول 
من أمس الثالثاء، »بأشد العبارات« 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 132  املــــجــــزرة 
شخصًا في نهاية األسبوع املاضي 
في بوركينا فاسو. وشــّدد في بيان 
مــيــنــوســمــا )بعثة  أن »جـــهـــود  عــلــى 
ــالـــي( وعــمــلــيــة  ــم املــتــحــدة فـــي مـ ــ األمـ
برخان وقوة مجموعة دول الساحل 
الخمس، تساعد في خلق بيئة أكثر 

أمنًا في منطقة الساحل«. 
)فرانس برس(
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قضايا عالقة 
تؤخر إحياء 

االتفاق النووي
جولة سادسة األسبوع 

المقبل بالتزامن مع العد 
العكسي لالنتخابات اإليرانية

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار الــكــابــيــنــت األمــنــي 
والــســيــاســي لــحــكــومــة االحـــتـــالل تأجيل 
»مـــســـيـــرة األعـــــــــالم« لــلــمــســتــوطــنــني فــي 
ــقــــدس املــحــتــلــة إلـــــى الـــثـــالثـــاء املــقــبــل،  الــ
ــا أول قــــــرارات الــحــكــومــة  لــيــكــون إقــــرارهــ
الــجــديــدة بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــت، التي 
مــن املــقــّرر تنصيبها األحـــد املــقــبــل، فقد 
ــــالم  ــ تــــحــــدثــــت الــــصــــحــــف ووســــــائــــــل اإلعـ
األجهزة  لــدى  اإلسرائيلية عن تحفظات 
األمـــنـــيـــة املــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا الــجــيــش 
ــة  ــرطــ ــشــ ــة والــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ واالســــــتــــــخــــــبــــــارات الـ
اإلســرائــيــلــيــة، بــاإلضــافــة إلــى انقسامات 

داخل الكابينت.
وذكــــرت وســائــل إعــــالم مــخــتــلــفــة، بينها 
 قادة األجهزة األمنية 

ّ
موقع »معاريف« أن

 املسيرة قد ال تمثل مشكلة إذا 
ّ
اعتبروا أن

ظــلــت فــي املــســار الـــذي حــددتــه الــشــرطــة، 
املحتملة، ألن  االحتكاك  نقاط  بعيدًا عن 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــكــريــس اســـتـــقـــرار أمــنــي 
 جهات 

ّ
في القدس. وأشــار املوقع إلــى أن

أمنية من تلك التي شاركت في االجتماع، 
 »إبقاء املوضوع على جدول 

ّ
لفتت إلى أن

ــفـــوح مـــنـــه رائــــحــــة اعـــتـــبـــارات  األعــــمــــال تـ
موضوعية،  وليست  وسياسية،  حزبية 

ما يسّبب ضررًا أكبر«.
بموازاة ذلــك، ذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية 
شـــرطـــة   

ّ
أن األربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

االحتالل قررت اإلبقاء على سبع فرق من 
قواتها في الخدمة االحتياطية، تحسبًا 
لتصعيد األوضاع في حال إقرار املسيرة، 
ووقعت مواجهات مع الفلسطينيني في 
القدس، وتحسبًا الندالع تظاهرات أيضًا 

في املدن الفلسطينية في الداخل.
ــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة  ــكــ ــفــــت املــــوقــــع اإللــ ولــ
ــــوت« إلــــى مـــا وصــفــه  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
الذي  »مناقشات حــادة« بني نتنياهو،  بـ
ــاء عــلــى »مــســيــرة  ــقــ كــــان يــصــر عــلــى اإلبــ
األعـــالم« الــيــوم الخميس، ووزيـــر األمــن، 
بــنــي غــانــتــس، خــــالل جــلــســة الــكــابــيــنــت، 
لتعلق الجلسة، ويعقدا اجتماعًا ثنائيًا 
تــســويــة بتأجيلها  إلــــى  تـــوصـــال خـــاللـــه 
املقبل،  الثالثاء  إلــى  الخميس  الــيــوم  مــن 
ها ستجرى 

ّ
أن الكابينت  بيان  ذكــر  فيما 

»بــمــوجــب مــخــطــط ســيــتــم االتـــفـــاق عليه 
بني الشرطة ومنظمي املسيرة«.

ــنـــت، ملــح  ــيـ ــابـ ــكـ ــبــــل انـــعـــقـــاد جـــلـــســـة الـ وقــ
ــارات ســيــاســيــة فــي  ــبــ ــتــ غـــانـــتـــس إلـــــى اعــ
ــــرارات أمــنــيــة«. وقـــال،  عمليات اتــخــاذ »قـ
ــــه »لــــن يــســمــح ألّي  ـ

ّ
فـــي بـــيـــان مـــصـــور، إن

عملية  في  بالتدخل  سياسية  اعتبارات 
ــرارات املــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــخــ اتــ
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــن عــــضــ ــ ــلــ ــ ــة«. وأعــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ األمــ
ـــه سيقود 

ّ
املــتــطــرف، إيــتــمــار بــن غفير، أن

ــــالم إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــلــدة  »مـــســـيـــرة أعـ
)الــيــوم(«  الخميس  الــقــدس  فــي  القديمة 
 قـــــرار الــكــابــيــنــت بــتــأجــيــلــهــا 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

»رضوخ لحركة حماس«.
ــادر  ــــن مـــصـ ــاة »كـــــــان 11« عـ ــنــ ــلـــت قــ ــقـ ونـ
 نــتــنــيــاهــو شــــدد في 

ّ
مــطــلــعــة قــولــهــا إن

ــرورة إقــامــة  ــ مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة عــلــى ضــ
املــســيــرة فــي الـــقـــدس، بــمــســارهــا املقترح 
وقــال:  االستيطانية.  املنظمات  قبل  مــن 
»نحن ال نستسلم لحركة حماس. أعتقد 
قام كما هو مخطط 

ُ
 املسيرة يجب أن ت

ّ
أن

لها، ليس املقصود من هذا القرار إحباط 
ما  على عكس  الجديدة  الحكومة  إقــامــة 
يـــقـــال«. ونــقــلــت صحيفة »هـــآرتـــس« عن 
الحكومية،  التغيير«  »كتلة  في  مصادر 
 إصرار نتنياهو على إجراء 

ّ
تقديرها أن

املسيرة اليوم كان غايته إشعال الشارع 
عنيفة  احــتــجــاجــات  ودفــــع  الفلسطيني 
والتسبب بانفجار في »ائتالف التغيير« 

قبل املصادقة على تنصيب الحكومة.
التنفيذية ملنظمة  اللجنة  واعتبر عضو 
الــتــحــريــر، أحــمــد مــجــدالنــي، فـــي حــديــث 
 
ّ
أن األربــعــاء،  أمــس  لتلفزيون »فلسطني« 

»مسيرة  تحديد الكابينت موعدًا جديدًا لـ
األعــــــالم« الـــثـــالثـــاء املــقــبــل، ســيــكــون أول 
الجديدة  اإلسرائيلية  للحكومة  اختبار 
مـــن الــيــمــني لــوضــعــهــا فـــي تـــحـــدٍّ ومــــأزق 
 »مـــجـــرد قـــيـــام هــذه 

ّ
جـــديـــديـــن. وقـــــال إن

ــيــــاء الــــقــــدس الــشــرقــيــة،  املـــســـيـــرة فــــي أحــ
وعــلــى أبـــواب املــديــنــة الــقــديــمــة، استفزاز 
 هــذا 

ّ
ملــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــيــني« مـــؤكـــدًا أن

األمر سيضع اإلدارة األميركية الجديدة 
أمام مسؤولياتها.

ودعت لجنة املتابعة للجماهير العربية، 
أمــس األربــعــاء، إلــى أوســـع مشاركة في 
التظاهرة التي تنظمها في حي الشيخ 
مــع لجنة  جـــراح، بالتنسيق والــتــعــاون 
ــّي، غــــدًا الــجــمــعــة. وأوضــــحــــت، في  ــحــ الــ
 »حــّي الشيخ جـــراح، مثل حي 

ّ
بــيــان، أن

ــلـــوان، يـــواجـــهـــان مــخــطــطــات اقــتــالع،  سـ
 املــؤامــرات التي تحاك على 

ّ
في إطــار كل

واقتحم  ومقدساتها«.  املحتلة،  القدس 
ــاء،  ــعـ عـــشـــرات املــســتــوطــنــني، أمــــس األربـ
ــــن جــهــة  ــــى مـ ــد األقـــــصـ ــــات املـــســـجـ ــــاحـ سـ
بـــاب املــغــاربــة بــحــراســة قـــوات االحــتــالل 
واالقتحامات  املــداهــمــات  واصــلــت  التي 
الشبان.  عـــددًا مــن  اعتقلت  إذ  بــالــقــدس، 
ــاف اإلســالمــيــة، في  وذكـــرت دائـــرة األوقــ
 78 مستوطنًا اقتحموا املسجد 

ّ
بيان، أن

األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في 
الــحــرم، وبعضهم أدى شعائر  ســاحــات 
تــلــمــوديــة قــبــالــة مــصــلــى بــــاب الــرحــمــة 
ومسجد قبة الصخرة وتلقوا شروحات 
»اتحاد  مــا يسمى  »الهيكل«. وكــان  عــن 
منظمات الهيكل« دعا املستوطنني إلى 
اقتحام جماعي كبير للمسجد األقصى 

اليوم الخميس.

خالفات داخل الكابينت اإلسرائيلي 
بشأن »مسيرة األعالم«

أبقت شرطة االحتال 
اإلسرائيلي على تأهبها 

في القدس المحتلة، 
خوفًا من تفجر 

األوضاع مجددًا، بعد 
قرار الكابينت إقامة 

»مسيرة األعام« 
الثاثاء المقبل

برز الخالف حول سورية 
في مؤتمر باسيل 

وجاويش أوغلو

جبل صبيح... ميدان مواجهة لمـنع الحزام االستيطاني بالضفة
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ذكرى سقوط الموصل

أسماء  تسجيل  إلــى  إضافة  أنقاضها،  تحت 
11 ألف مفقود.

ومضت نحو 4 سنوات على استعادة القوات 
العراقية، بدعم من التحالف الدولي السيطرة 
تنظيم  وطـــرد مسلحي  املــوصــل  مدينة  على 
»داعــــــــش«، فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، وذلـــك 
فت 

ّ
التي خل املــعــارك  بعد نحو 10 أشهر مــن 

يقدرهم  املــدنــيــني،  الضحايا  مــن  كبيرًا  عـــددًا 
نـــــواب ومـــســـؤولـــون بـــعـــشـــرات أالف الــقــتــلــى 
والجرحى، أغلبهم من النساء واألطفال. ولم 
تبذل  تـــزال  ال  إذ  الــيــوم،  الكثير حتى  يتغير 
جــهــود النــتــشــال مـــا تــبــقــى مـــن جــثــث ســكــان 
أنقاض  زالــت جاثمة تحت  التي ما  املوصل، 
املباني املهدمة املطلة على نهر دجلة، فيما ال 
يــزال عشرات آالف من أبناء املدينة في عداد 

النازحني.
أمــــا الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي فــمــا زال يــمــاطــل في 
فــتــح مــلــف التحقيق بــســقــوط املــديــنــة، الــذي 
نهاية شهر  في  العراقي  البرملان  من  مه 

ّ
تسل

لـــــ 35  إدانــــــــة  ويـــحـــمـــل  أغــــســــطــــس/آب 2015 
شــخــصــيــة حــكــومــيــة وأمـــنـــيـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
ــق نــــــــوري املـــالـــكـــي،  ــ ــبـ ــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء األسـ
برملانية،  قــبــل لجنة تحقيق  مــن  ديــــن 

ُ
أ الـــذي 

باملسؤولية عن سقوط املوصل.
وحـــول مــلــف املــديــنــة والــقــانــون، يــقــول أحمد 
املال )67 عامًا(، إن القضاء مستمر بمحاسبة 
مــــن تــــعــــاون أو تـــعـــامـــل مــــع »داعـــــــــش« بــعــد 
املــوصــل، لكنه ال يحاسب من أدخل  احتالله 
كــان  الـــذي  املـــال  ويــضــيــف  للمدينة.  التنظيم 
الــحــلــبــي، قبل  الــحــلــقــوم   لصنع 

ً
يملك مــعــمــال

الله وما  الحرب: »ال يستحون من  أن تدّمره 
زالــــت رائــحــة الــجــثــث تــفــوح كــلــمــا هــبــت ريــح 
قوية على املنطقة، هل سيستحون من الناس 

بغداد ـ زيد سالم

العراقية،  املوصل  أهالي  يستعيد 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، ذكــــــرى ســقــوط  الــ
املـــديـــنـــة فـــي 10 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
2014، على يد أقل من 300 عنصر من مسلحي 
تنظيم »داعــش«، آتني من األراضــي السورية 
ــاورة، بــعــد انـــســـحـــاب مــشــبــوه لــلــقــوات  ــ ــجـ ــ املـ
العراقية من املدينة، وتــرك أكثر من مليوني 
شخص تحت رحمة مسلحي التنظيم، الذي 
استولى على معسكرات وقــواعــد، مع كل ما 
تتضمنه من ســالح ومــعــدات. بعدها، توالى 
ســقــوط أكــثــر مــن 20 مــديــنــة فــي غــضــون أقــل 
من أسبوع، في شمال البالد وغربها، أبرزها 
والحظر  والقيادة  وسنجار  وتلعفر  البعاج 
ثــم تكريت وبلد والــدور  وربيعة والــجــزيــرة، 
ــواًل إلـــى الـــرمـــادي وهــيــت  ــ واإلســـحـــاقـــي، وصـ
وعــانــة  ــة وراوة  ــرمـ ــكـ والـ ــم  ــائـ ــقـ والـ ــة  ــبـ ــرطـ والـ
وألوس وبلدات أخرى، والتي شّكلت مساحة 
املائة من إجمالي الخريطة  تزيد عن 45 في 

العراقية.
ومــنــذ ذلـــك الــحــني اتــســعــت مــســاحــة الــخــراب 
فــي الــعــراق، بعد ســقــوط املــوصــل، وتالحقت 
األحــــداث واملـــعـــارك، لترتفع فــاتــورة الـــدم في 
أكثر  البالد ملستويات قياسية بعد تسجيل 
مـــن ربــــع مــلــيــون قــتــيــل وجـــريـــح واخــتــطــاف 
وتغييب عشرات آالف األشخاص بني عامي 
التحتية  البنى  الدمار  2014 و2017. وطــاول 
واألمــالك العامة، وبلغت قيمته وفقًا لــوزارة 
الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة أكــثــر مـــن 88 مــلــيــارات 
املـــوصـــل مــنــهــا كــبــيــرًا،  كــــان نــصــيــب  دوالر، 
ألــف مــنــزل. وُيعتقد  بعد تدمير أكثر مــن 56 
ألــف منزل مدفونون  أن جثث أصحاب نحو 

للعدالة؟«.  املــوت  بهذا  مــن تسبب  ويــقــدمــون 
السياسيني  مــع  »الــتــواطــؤ  بـــ الــقــضــاء  ويتهم 
فــي الــســكــوت عــن أخـــذ حــق الــضــحــايــا الــذيــن 
الذين ال يعرف  أو تهجروا، واآلخرين  قتلوا 

مصيرهم لغاية اآلن«.
ــذي يــعــمــل في  ــ مـــن جــهــتــه، يــنــقــل الـــنـــاشـــط الـ
املوصل، يحيى األعرجي، الحالة االجتماعية 
ــة، والـــنـــقـــمـــة مــــن تـــقـــّدم  ــنــ الـــحـــالـــيـــة فــــي املــــديــ
الزمن من دون أي محاسبة ألحــد من القادة 

املسؤولني واملتهمني بسقوط املدينة. ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أهــالــي  فــي حــديــٍث لـــ
املوصل يشعرون أنهم غير مهّمني بالنسبة 
للقضاء والدولة العراقية، وأنهم تعرضوا إلى 
مواجهة أقسى وأخطر التنظيمات اإلرهابية 
في العالم، وقد تغلبوا عليه بخسائر فادحة، 
تــعــّمــر مدينتهم ولـــم يحصلوا  لــم  ومـــع ذلـــك 
على التعويضات الكافية السترجاع حياتهم 
القديمة. كما أن املسؤولني عن سقوط وخراب 

مدينتهم ال يــزالــون أحــــرارا، بــل ويــمــارســون 
أدوارًا سياسية متجددة«.

ويشير إلى أن »ذكــرى سقوط املدينة من كل 
عام، هو أسوأ األيــام التي يتذكرها األهالي، 
ــم يــنــتــظــرون تــفــعــيــل املــلــفــات الــقــضــائــيــة  وهــ
بــحــق املــتــهــمــني، ال ســيــمــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة آنـــذاك نـــوري املــالــكــي، كــونــه القائد 
الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة فــي تــلــك الــفــتــرة. ألن 
مــحــاســبــة املـــتـــورطـــني واملــتــســبــبــني بــســقــوط 

املــديــنــة ســيــدفــع األهــالــي لــإيــمــان بالقانون 
أكثر وبالدولة العراقية«.

وعلى الرغم من أن القضاء العراقي استكمل 
على  املدينة  بسقوط  التحقيق  بنود  غالبية 
أيــدي »داعـــش«، إال أنــه لم يستدع لغاية اآلن 
أيــا مــن األســمــاء التي ذكــرهــا التقرير، وعلى 
وفقًا  بالقضية  األول  املتهم  املــالــكــي،  رأســهــم 
ــاء فــيــه أن  لــنــّص الــتــقــريــر الــبــرملــانــي الــــذي جـ
»املـــالـــكـــي و35 مــــســــؤواًل كـــبـــيـــرًا يــتــحــّمــلــون 

دون  من  للتنظيم  املوصل  تسليم  مسؤولية 
قــــتــــال«. وحـــــول مـــســـار الــتــحــقــيــقــات، يكشف 
البرملان  فــي  التحقيقية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد 
أنهى منذ  »الــبــرملــان  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ست سنوات العمل على ملف الرواية الكاملة 
املتسببني  وتحديد  املوصل،  مدينة  لسقوط 
بــه. وقد  واملــتــورطــني بعمد أو مــن غير عمد 
أوعز إلى الدوائر القضائية ببدء العمل بعد 
إنهاء القراءات الخاصة بامللف قضائيًا، لكن 

غّيبه  وربما  امللف  يفتح  لم  العراقي  القضاء 
بــطــريــقــة قــد ال يظهر بــهــا فــي املــســتــقــبــل. مع 
الــعــلــم أن املــلــف يــعــانــي أســـاســـًا مـــن ضــغــوط 
داخــلــيــة عــبــر قــــوى ســيــاســيــة أبـــرزهـــا حــزب 
ــوة، وحـــتـــى بـــعـــض الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة  ــ ــدعـ ــ الـ
العربية السنية، إضافة إلى ضغوط خارجية 
لها  املــوالــني  أن يتم محاسبة بعض  ال تريد 

في العراق«.
حّملت  التحقيقية  »اللجنة  أن  على  ويــشــّدد 

نـــوري املــالــكــي بـــاألســـاس مــســؤولــيــة سقوط 
املوصل وبقية مدن العراق بيد تنظيم داعش، 
إضافة إلــى قــادة سياسيني من الخط األول، 
وقــــادة عــســكــريــني، ولــكــن املــحــاكــم العسكرية 
فــي وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة عاقبت عــددًا 
من الضباط برتب بسيطة وعادية وحملتهم 
ــاد الــشــبــهــة عن  ــعـ املـــســـؤولـــيـــة، فـــي حــيــلــة إلبـ
ــذا األمــــر  ــهـ املــتــهــمــني األوائـــــــــل. والــتــحــقــيــق بـ
لــيــس مـــن صــالحــيــات الـــبـــرملـــان، بـــل يخضع 
ملراقبة ومتابعة القضاء العراقي«. ويؤكد أن 
»بعض القوى السياسية ومنها ائتالف دولة 
الــقــانــون، بزعامة املــالــكــي، كــانــت قــد وضعت 
جــمــلــة مـــن االشــــتــــراطــــات مــقــابــل الــتــصــويــت 
عبد  عـــادل  بــقــيــادة  السابقة  الحكومة  ودعـــم 
ــهــــدي، مـــن بــيــنــهــا مــنــع الـــقـــضـــاء مـــن فتح  املــ

التحقيق بسقوط املدن املحررة«.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد املـــســـؤول املــحــلــي الــســابــق 
ــام الــــعــــّبــــار، أن  ــنـــوى حــــســ ــيـ فــــي مـــحـــافـــظـــة نـ
ــاملـــدن املـــحـــررة،  »جــمــيــع املــلــفــات املــرتــبــطــة بـ
ــــي ذلـــك  ــلـــة، بـــمـــا فـ ــنــــوى، مـــعـــطـ ــيــ ال ســـيـــمـــا نــ
مــلــف إعـــمـــار املــديــنــة، إضـــافـــة إلـــى التحقيق 
هذا  إظهار  يتم  وأحيانًا  سقوطها.  بأسباب 
املــلــف لـــدوافـــع ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة، ولــكــن 
كل  املوصل يطالبون في  األهالي في مدينة 
ســنــة فــي ذكـــرى ســقــوطــهــا بتحقيق الــعــدالــة 
ومــحــاســبــة املـــتـــورطـــني«. ويــنــقــل فـــي حــديــٍث 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، خــشــيــة األهــــالــــي مــن  »الـ ـــ لـ
»إهمال امللف أكثر، ليصبح جزءًا من التاريخ، 
بــتــواطــؤ ســيــاســي وتــشــابــك مــصــالــح بعض 

الشخصيات البارزة في محافظة نينوى«.
وال يزال نحو 40 في املائة من سكان املوصل 
نــازحــني، بفعل هــدم منازلهم أو الــخــوف من 
نينوى.  االستقرار، خصوصًا في سهل  عدم 
وتـــواصـــل الــحــكــومــة الــتــنــصــل مـــن وعـــودهـــا 
بدفع تعويضات تساعد السكان على إعادة 

إعمار منازلهم واالستقرار فيها مجددًا. 

ُدّمر أكثر من 56 ألف منزل في المدينة )فرانس برس(

إحجام  ظّل  في  ــش«،  »داع تنظيم  بيد  العراقية  الموصل  لسقوط  السابعة  الذكرى  تحّل 
صدور  رغم  بالمدينة،  حّل   ما  عن  والمسؤولين  المقّصرين  محاسبة  عن  القضائية  السلطات 
تقرير برلماني بهذا الصدد، يتهم خصوصًا رئيس الحكومة األسبق نوري المالكي و35 مسؤوًال 

ويتحدث  العراقي.  الشمال  مدن  أهم  إحدى  على  التنظيم  سيطرة  عن  بالمسؤولية  آخرين 
أهالي الموصل عن تخٍل رسمي عنهم، فيما ال يزال الكثير من ضحايا معارك استعادة المدينة 

مدفونين تحت األنقاض بعد كل هذه السنوات فيما آالف آخرين في عداد المفقودين
قضية

7 سنوات من تستر 
القضاء على المتورطين

ال يزال نحو 40 
في المائة من سكان 

الموصل نازحين

القضاء العراقي لم 
يفتح ملف الرواية الكاملة 

لسقوط الموصل

من  أبــرز  من  )الــصــورة(،  النجيفي  أثيل  األسبق،  نينوى  محافظ  يعتبر 
الموصل،  سقوط  في  المتورطين  قائمة  ضمن  أسماؤهم  وردت 
تواصل  القوى  »بعض  إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديٍث  في  يقول،  لكنه 
طمر الحقيقة بخصوص الجهات 
والشخصيات المتورطة فعًال في 
إلى  وتسعى  المدينة.  سقوط 
بانهيار  مدنيين  موظفين  اتهام 
للقضاء  بّد  »ال  أنه  ويرى  الجيش«. 
األوامــر  أعطوا  الذين  يحاسب  أن 
انسحبوا،  الذين  للقادة  العسكرية 
المحلية  الحكومة  اتهام  وليس 

في نينوى«.

طمس الحقيقة

االنتخابات الجزائرية: انطالق التصويت المبكر

الجزائر ــ عثمان لحياني

املقررة  املبكرة  البرملانية  االنتخابات  دخلت 
فــي الــجــزائــر، بــعــد غــد الــســبــت، مــرحــلــة العد 
ــدء الــصــمــت االنــتــخــابــي منذ  الــعــكــســي مـــع بـ
أنهت األحزاب  األربعاء، بعدما  الثالثاء  ليل 

حــمــالتــهــا الـــدعـــائـــيـــة، وشـــرعـــت فـــي املــقــابــل 
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ بـــتـــشـــكـــيـــل غـــــــرف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا االنـ
االنتخاب،  ليوم  استعدادًا  املراقبني  وتركيز 
وســـط بـــدء الــســلــطــات تــنــفــيــذ خــطــة الــتــأمــني 
مــحــتــمــل  تـــخـــريـــب  أو  تـــشـــويـــش  مـــنـــعـــًا ألي 
لــالســتــحــقــاق االنــتــخــابــي. واســتــغــلــت معظم 
األحـــزاب يــوم أمــس األربــعــاء، إلجـــراء عملية 
تقييم سريعة ملجريات 19 يومًا من الحملة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، املـــرفـــقـــة بــســلــســلــة طــويــلــة من 
ــعـــات الـــشـــعـــبـــيـــة إلقــــنــــاع الــنــاخــبــني  ــّمـ ــتـــجـ الـ
بـــالـــبـــرامـــج واملـــرشـــحـــني. ولــــم تــســّجــل خــالل 
الــحــمــلــة أيـــة حــــوادث أو أي عــمــلــيــات إخــالل 
باألنشطة االنتخابية، ولم يتعرض ناشطو 
املــدن والبلدات  فــي غالبية  الشعبي  الــحــراك 
الجزائرية ألي من قــادة األحــزاب السياسية 
أو املـــرشـــحـــني. واخـــتـــفـــت مـــظـــاهـــر الــتــشــنــج 
للمرشحني  الحراك  في  الناشطني  ومالحقة 
ــــزاب الــســيــاســيــة، الــتــي كــانــت قد  ــادة األحـ وقــ
ــر اســتــحــقــاقــني انــتــخــابــيــني أي  ــ شـــهـــدت آخـ
االنتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون 

كـــل يـــوم جــمــعــة فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن منع 
العاصمة وجميع  التظاهرات في  السلطات 

املدن الجزائرية.
ــهــــدوء الـــــذي ســــاد الــحــمــلــة  ــة إلــــى الــ ــافــ وإضــ
ــي، لــم  ــدانــ ــيــ االنـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املــ
تسجل خالل الحملة االنتخابية التي دامت 
19 يـــومـــًا ســـجـــاالت بـــني األحـــــــزاب والـــقـــوى 
سياسيًا  استقطابًا  تشهد  ولــم  السياسية، 
بـــني كــــــوادر الـــتـــيـــارات املــتــنــافــســة فـــي هــذه 
االنتخابات، عدا سجال طفيف حدث بشكل 
عــابــر بـــني رئــيــس »حـــركـــة الــبــنــاء الــوطــنــي« 
»جبهة  عبد القادر بن قرينة واألمني العام لـ
ولم  بعجي.  الفضل  أبــو  الوطني«  التحرير 
تبرز في هذه املرة الخطابات األيديولوجية 
السياسية،  لــأحــزاب  الفكرية  واملــرجــعــيــات 
السياسي  املجتمع  أن  على  يفسر  مــا  وهــو 
الجزائر دخل مرحلة تجاوز اإلشكاالت  في 
والنقاش  السياسية  باملرجعيات  املرتبطة 
حول قضايا، كانت تشكل محور خالف حاد 

بني القوى الفاعلة في املشهد الجزائري.
وحـــول ذلــك يــطــرح املحلل عــمــار سيغة، في 
 آخــر 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــامـــال ـــ حـــديـــٍث لـ

الــســجــال واالستقطاب  غــيــاب  فــي  أدى دورًا 
السياسي، وهو عدم مشاركة أحزاب التيار 
الــديــمــقــراطــي، كــجــبــهــة الـــقـــوى االشــتــراكــيــة 
والــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة 
وحزب العمال. وهي أحزاب تقدمية، شريكة 
ــــدل ســـيـــاســـي حـــول  فــــي الـــغـــالـــب، فــــي كــــل جـ
واملرجعيات  واللغة  والدين  الهوية  قضايا 
وتعتمد  للبالد.  االستراتيجية  والــخــيــارات 
خطابًا نقديًا حادًا، خصوصًا في املناسبات 
االنتخابية سابقًا، ضد أحزاب املواالة وقوى 
التيار الوطني واإلســالمــي على حد ســواء، 
ويـــبـــدو أن مــقــاطــعــتــهــا لـــهـــذه االنــتــخــابــات 
ساهمت في خفض حدة االستقطاب بشكل 

الفت.
ويشير سيغة إلى أن »التزام قــادة األحــزاب 
والقوائم املستقلة بخطاب هــادئ بعيد عن 
االستقطاب، ليس أهم مالحظة على الحملة 
االنــتــخــابــيــة. األهـــم هـــذه املـــرة هــو انسحاب 
الــحــمــلــة  إدارة  مـــــن  ــيــــة  الــــرســــمــ املــــؤســــســــة 
االنتخابية لصالح األحزاب القديمة املوالية 
للسلطة، كما كان يحدث في السابق«. ويرى 
أن »هــــذه األحـــــزاب وجــــدت نــفــســهــا تــصــارع 
ــفــــاءات،  ــن أحــــــزاب فــاعــلــة وكــ نــخــبــًا شـــابـــة مـ
انــخــرطــت فـــي الــقــوائــم املــســتــقــلــة. وهــــذا في 
حد ذاته مؤشر على نوايا السلطة لضمان 
في حال  وأيضًا  لالنتخابات،  أكبر  شفافية 
تقييم الحملة االنتخابية، يمكن اإلشارة إلى 

األول 2019، واالستفتاء على الدستور في 1 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

وأدت حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت والــتــشــدد األمــنــي 
السلطات  اتخذتها  التي  الردعية  والتدابير 
ضـــد الـــحـــراك الــشــعــبــي، والــتــهــديــد بعقوبة 
سجنية تــصــل إلـــى عــشــريــن ســنــة، ضــد كل 
في  دورًا  االنتخابية،  للعملية  يتعرض  من 
اخـــتـــفـــاء هــــذه املـــشـــاهـــد. لــكــن مــــدن وبـــلـــدات 
األمــازيــغ(  مــن  )وغالبيتها  القبائل  منطقة 
ــر االنــتــخــابــيــة  ــاهـ ــل غـــابـــت املـــظـ ــه، بــ ــأبــ ــم تــ لــ
املنطقة  رفـــض ســكــان  بــســبــب  عــن معظمها 
الــحــراك  تــظــاهــرات  واســتــمــرار  لالنتخابات، 

حالة ذهول سياسي من الخطاب الضعيف 
لـــهـــذه األحــــــــزاب، الـــتـــي يــنــشــط بــعــضــهــا في 
تجّمعات شبه فارغة حتى من مناضليها«.

ومن املقرر أن تبدأ اليوم الخميس، عمليات 
التصويت على املقاعد الثمانية املخصصة 
 ملليون 

ّ
للجالية الجزائرية في الخارج. ويحق

عون 
ّ
جزائري في الخارج االقتراع، وهم موز

وفق الخارطة االنتخابية على أربع مناطق، 
وتحوز كل منطقة على مقعدين، أما فرنسا 
فتستأثر بأربعة مقاعد من املقاعد الثمانية، 
بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في 
هـــذا الــبــلــد. وتــضــم املــنــطــقــة األولــــى بــاريــس 
الثانية  املنطقة  تضم  فيما  فرنسا،  وشمال 
الفرنسي. وتضم  الجنوب  مارسيليا ومدن 
املنطقة الثالثة كامل املنطقة العربية ودول 
املنطقة  وتضم  وأســتــرالــيــا.  وأفريقيا  آسيا 
ــا والــــواليــــات املــتــحــدة. ومــن  ــ الــرابــعــة أوروبــ
الــتــصــويــت حــتــى بعد  املــفــتــرض أن يستمر 
غد السبت، للسماح ألفراد الجالية املقيمني 
بعيدًا عن مقار القنصليات، بالوصول إليها 

والتصويت.
وبدأت أمس عمليات التصويت في املكاتب 
البدو  لصالح  املوجهة  املتنقلة  االنتخابية 
ــل، وســـكـــان املـــنـــاطـــق الــنــائــيــة أقــصــى  ــرحــ الــ
جنوبي الجزائر وشرقيها، على غرار والية 
تندوف، أقصى جنوبي الجزائر، التي تضم 
تــســعــة مــكــاتــب انــتــقــلــت إلـــى أمـــاكـــن انــتــشــار 
ــبـــدو فـــي عــمــق الـــصـــحـــراء لــتــمــكــيــنــهــم من  الـ
الــواليــة  التصويت. ويبلغ عــددهــم فــي هــذه 
أكــثــر مــن 12 ألـــف نــاخــب. كــمــا بـــدأ تصويت 
البدو في واليــة ورقلة التي خصصت ستة 
مــكــاتــب تــصــويــت لــصــالــح أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
آالف نــاخــب. ويــســمــح الــقــانــون االنــتــخــابــي 
بـــــأن تـــبـــدأ عــمــلــيــات الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر هـــذه 
املــكــاتــب املــتــنــقــلــة، قــبــل ثــالثــة أيــــام مـــن يــوم 
التابعني  للمراقبني  السماح  االقــتــراع. ويتم 
ــزاب الــســيــاســيــة والــــقــــوائــــم املــســتــقــلــة  لــــأحــ
بمرافقة مواكب هذه املكاتب املتنقلة، إضفاًء 
لــلــشــفــافــيــة ومــتــابــعــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
منذ بدايتها، وإلى غاية عملية الفرز. ويتم 
ــارات ربـــاعـــيـــة الـــدفـــع لنقل  ــيــ تــخــصــيــص ســ
مــكــاتــب االقـــتـــراع إلـــى هـــذه املــنــاطــق، بسبب 
صـــعـــوبـــة املـــســـالـــك الـــصـــحـــراويـــة، وتــتــولــى 
وحدات من الجيش الجزائري تأمني عملية 
الــتــنــقــل، تــحــديــدًا فــي الــصــحــراء الــقــريــبــة من 
مــنــطــقــة الــســاحــل وشــمــالــي مــالــي والــنــيــجــر 
ولــيــبــيــا، حــيــث مــا زالــــت تــنــشــط مجموعات 
ــي بــــالد املــغــرب  ــدة فـ ــاعـ ــقـ مــســلــحــة تــتــبــع »الـ

اإلسالمي« وتنظيمات مختلفة. المقاطعة االنتخابية خففت من حدة االستقطابات )األناضول(

لم يسّجل خالل 
الحملة أي إخالل باألنشطة 

االنتخابية

ال توحي األجواء 
المرافقة لانتخابات 

الجزائرية، بالحماسة بين 
الناخبين، في ظّل حملة 
دعائية فاترة للمرشحين 

وضعف عملية 
االستقطاب مع بدء 

التصويت المبكر

تقرير
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      غرب

مباحثات لقاآني في 
بغداد

ــــرى زعـــيـــم »فــيــلــق الـــقـــدس« في  أجـ
الحرس الثوري اإليراني، إسماعيل 
أمـــس األربـــعـــاء، مباحثات  قـــاآنـــي، 
بــغــداد، مع  العراقية  العاصمة  فــي 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  كــــل مــــن رئـ
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي وعــــــــدد مــن 
بينهم  الشعبي«،  »الحشد  قيادات 
عبد العزيز املحمداوي »أبو فدك«. 
وتأتي زيــارة قآاني بعد التوترات 
األخـــيـــرة بـــني الــكــاظــمــي وقـــيـــادات 
على  لــطــهــران،  الحليفة  الــفــصــائــل 
خلفية اعتقال القيادي في »الحشد 
الـــشـــعـــبـــي«، قـــاســـم مــصــلــح والــــذي 

أفرج عنه أمس.
)العربي الجديد(

األردن: تعيين 
نائب بدًال من أسامة 

العجارمة
وهــــو  الـــــعـــــجـــــارمـــــة،  رمــــــــــزي  أدى 
املــرشــح الــخــاســر فــي االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة األردنــــيــــة الـــتـــي أجــريــت 
فـــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــي،  أمــــس األربــــعــــاء، الــقــســم  ــاضــ املــ
كعضو جــديــد فــي مجلس الــنــواب  

عن الدائرة الخامسة في العاصمة 
ــك الـــنـــائـــب  ــ ــذلـ ــ ــلـــف بـ ــيـــخـ عــــــّمــــــان، لـ
وُعــنّي  العجارمة.  أســامــة  املفصول 
النائب الجديد وفقًا ألحكام املادة 
80 من الدستور واملادة الرابعة من 

النظام الداخلي ملجلس النواب.
)العربي الجديد(

الفروف يدعو 
لتسوية قانونية 
لناغورنو كاراباخ

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
ســيــرغــي الفــــروف، أمـــس األربــعــاء، 
ضــــــرورة تــســويــة مــســألــة الــوضــع 
القانوني إلقليم ناغورنو كاراباخ 
ــيــــا  ــنــ ــيــ ــه بـــــــني أرمــ ــيــ ــلــ املــــــتــــــنــــــازع عــ
وأذربـــيـــجـــان، بــمــشــاركــة الـــرؤســـاء 
املــــشــــاركــــني ملـــجـــمـــوعـــة »مــيــنــســك« 
ــتــــحــــدة  )روســـــــيـــــــا والـــــــــواليـــــــــات املــ
»األمــن  ملنظمة  التابعة  وفــرنــســا(، 
ــا في  والــتــعــاون فــي أوروبـــــا«. ودعـ
ــراءات بــريــمــاكــوف« في  ــ مــنــتــدى »قـ
الــعــاصــمــة مــوســكــو، إلـــى الــتــركــيــز 

على السالم في املنطقة.
)العربي الجديد(

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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مقتل جندي روسي 

في الحسكة 
قتل جندي روسي، أمس األربعاء، 
ــــرون، بــانــفــجــار لغم  وأصــيــب 3 آخـ
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــســــكــــة، شـــمـــال 
ــالــــت مـــصـــادر  ــرقـــي ســــوريــــة. وقــ شـ
»العربي الجديد«، إن اللغم انفجر   لـ
األسدية  قرية  في  روسية  بمدرعة 
 الـــتـــمـــاس بــني 

ّ
ــــط الـــواقـــعـــة عـــلـــى خـ

مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام و»قــــوات 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(،  ــوريــ ســ
للمعارضة.  الــخــاضــعــة  واملــنــاطــق 
وأشــارت إلــى أن الــدوريــة الروسية 
ــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى نــقــطــة  ــــت فــ ــانـ ــ كـ
ــام، حــيــث  ــنــــظــ عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الــ
انفجر بها أحد األلغام التي كانت 
ــوات تــــقــــوم بـــزرعـــهـــا فــي  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـ

املنطقة.
)العربي الجديد(

لولوة الخاطر: 
نؤمن بانتقال عادل 

للسلطة في سورية

دعــــت مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بـــاســـم وزارة  املــتــحــدثــة  الـــقـــطـــري، 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، لـــــــولـــــــوة الــــخــــاطــــر 
ــح 

ّ
)الـــــصـــــورة(، إلــــى انـــتـــظـــار تــوض

ــة عــــودة  ــألـ األمــــــــور لـــلـــبـــت فــــي مـــسـ
سورية إلى جامعة الدول العربية. 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــــه فـ
بــمــوقــف قــطــر مــن ســـوريـــة، »فــإنــنــا 
نـــؤمـــن بـــأنـــه يــجــب أن يــتــم انــتــقــال 
عادل للسلطة«. وقالت الخاطر، في 
حوار مع صحيفة »كوميرسانت« 
الــروســيــة، نشر أمــس األربــعــاء، إن 
»مــاليــني الــســوريــني ال يـــزالـــون في 
ــئـــني، ويـــجـــب ضــمــان  ــــع الـــالجـ وضـ
حــق الــعــودة لــهــم، واصــفــة الــوضــع 

»الصعب للغاية«. بـ
)العربي الجديد(

تونس: إصابة جندي 
بانفجار لغم 

ــــي، أمــــس  ــــسـ ــونـ ــ أصـــــيـــــب جـــــنـــــدي تـ
األربــــــعــــــاء، بـــــجـــــروح، فــــي انـــفـــجـــار 
ــة،  ــلـ ــيـ ــغـ ــل املـ ــبــ ــي جــ ــ ــم أرضـــــــــي فــ ــغــ لــ
تـــونـــس. وأوضــــحــــت وزارة  غـــربـــي 
ــاع الــتــونــســيــة، فـــي بـــيـــان، أن  ــدفــ الــ
ــان يــــشــــارك فــــي تــنــفــيــذ  ــ الـــجـــنـــدي كـ
العناصر  لتعقب  »مهّمة عملياتية 
اإلرهابية وتفتيش النقاط واملواقع 

املشبوهة« عندما انفجر اللغم.
)العربي الجديد(

الحكومة األفغانية 
و»طالبان« تستأنفان 

التفاوض
اســــــتــــــؤنــــــفــــــت أمـــــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء، 
الحكومة  ممثلي  بــني  املــفــاوضــات 
األفــغــانــيــة وحــركــة »طـــالـــبـــان«، في 
الدوحة، التي وصل إليها املبعوث 
أفغانستان  إلى  الخاص  األميركي 
ــورة(، آتــيــًا  ــاي خــلــيــل زاد )الــــصــ زملــ
ــال املــتــحــدث بــاســم  مـــن كـــابـــول. وقــ
ي 

َ
ممثل إن  نــعــيــم،  محمد  الــحــركــة، 

الــطــرفــني »عـــقـــدا اجــتــمــاعــا جــديــدا 
ــا تــســريــع  ــاقـــشـ ــيـــث نـ ــر، حـ فــــي قــــطــ
مـــبـــاحـــثـــات الـــــســـــالم«، مــضــيــفــًا أن 
االجتماع ناقش عددًا من القضايا 
الطرفان على  اتفق  األخــرى، حيث 

عدد كبير من النقاط.
)العربي الجديد(

العراق: استبعاد 135 
مرشحًا من االنتخابات

اســــتــــبــــعــــدت املــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
ــــي الــــــعــــــراق، 135  لـــالنـــتـــخـــابـــات فـ
مـــــرشـــــحـــــًا جــــــــديــــــــدًا، مـــــــن خـــــوض 
ــة  ــ ـــيـ ـــعــ ـــريــ ــشــ ــ ــتـ ــ  االنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الـ
املـــقـــررة فـــي 10 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــدد  ــ عـ يــــــرفــــــع  مـــــــا  املـــــقـــــبـــــل،  األول 
املـــــســـــتـــــبـــــعـــــديـــــن مـــــــــن املــــــشــــــاركــــــة 
ــقــــاق  تــــرشــــحــــًا فــــــي هــــــــذا االســــتــــحــ
املــتــحــدثــة  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ  .155 إلـــــى 
بـــاســـم املـــفـــوضـــيـــة، جــمــانــة غـــالي، 
أن »املـــرشـــحـــني املــســتــبــعــديــن هــم 
مـــن الــعــســكــريــني«، مــضــيــفــة أنـــه ال 
املــادة  الترشح »بحسب  لهم  يحق 

التاسعة من قانون االنتخابات«.
)العربي الجديد(

وجدت األطراف الليبية 
بتفجير سبها فرصة لتبادل 

االتهامات

استهدف القصف 
مركزًا لعمليات »حزب 
اهلل« في ريف حمص

رأى الصيد عبد 
الحفيظ أن هناك إمكانية 

لالنجراف لتصعيد

طاول القصف مقّرات 
لـ»الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين«

ليبيا 
معضلة توحيد 

العسكر
طرابلس ـ العربي الجديد

أمنية،  بــوابــة  ألقى حــادث تفجير 
األحد  مساء  مدينة سبها،  شمال 
ــاع  ــ املــــاضــــي، بــظــاللــه عــلــى األوضـ
األمنية املتردية في ليبيا، وإمكانية تأثيرها 
توحيد  ملف  لكن  السياسية.  العملية  على 
املؤسسة العسكرية يبدو أنه أهم امللفات التي 
باهتمام  املشهد مجددًا،  واجهة  إلــى  ستقفز 

دولي، بعد عودة ظهور بوادر االنقسام فيه.
ــــي الــــــى لـــيـــبـــيـــا يـــان  ــمـ ــ ــبــــعــــوث األمـ ــــن املــ ــلـ ــ وأعـ
كــوبــيــتــش، فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى االعـــتـــداء الـــذي 
بحياة  أودى  الـــذي  »داعـــــش«،  تنظيم  تــبــنــاه 
رئــيــس فـــرع جــهــاز الــبــحــث الــجــنــائــي بسبها 
املـــــالزم إبـــراهـــيـــم عــبــد الــنــبــي وضـــابـــط آخـــر، 
إضافة إلى إصابة اثنني من حراسات البوابة، 
الحاجة  يــؤكــد  اإلرهـــابـــي  »تــفــجــيــر سبها  أن 
إلى بدء عملية توحيد املؤسسات العسكرية 
واألمــنــيــة فــي لــيــبــيــا«. واعــتــبــر أن توحيدها 
»سيساهم في تعزيز أمن الحدود، والتصدي 

لخطر اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية«.
وفيما اكتفى رئيس املجلس الرئاسي محمد 
ــــذي يــحــمــل مــجــلــســه صــفــة الــقــائــد  املــنــفــي، الـ
الحادث  باستنكار  املسلحة،  للقوات  األعلى 
وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيه، تفاعلت 
األطـــراف الليبية مع الــحــادث بشكل آخــر، إذ 
وجــدت فيه فرصة لتبادل االتهامات. ووجه 
املــتــحــدث بــاســم قــيــادة قـــوات الــلــواء املتقاعد 
خليفة حفتر، أحمد املسماري، اتهامًا مبطنًا 
لــخــصــوم حــفــتــر. وقــــال إن »الــتــفــجــيــر رســالــة 
اإلخــوان  اإلرهــابــيــة وتنظيم  التنظيمات  مــن 
ــذا مــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه مــصــيــر  ــ مـــفـــادهـــا أن هـ
ليبيا لو ذهبتم لالنتخابات«. وفي مزيد من 
السعي لتوظيف األحداث، عّبر املسماري، في 
اململوك لصدام  »الحدث«  لتلفزيون  تصريح 
حفتر ليل اإلثــنــني املــاضــي، عــن رفــضــه بيان 
فيه مسؤوليته  أعلن  الــذي  »داعـــش«  تنظيم 
عن الحادث. وقال »ننتظر نتائج التحقيقات 
الحادث  العسكرية في سبها حول  باملنطقة 
اإلرهــابــيــة«.  التنظيمات  يحمل سمات  الــذي 
وذهــب املسماري إلى أكثر من ذلــك، باعتبار 
قــــرار املــنــفــي حــــول تــشــكــيــل لــجــنــة للتحقيق 
استغرابه  عبر عن  إذ  منقوصًا،  الحادث  في 
الداخلي من  األمــن  رئيس جهاز  تغييب  مــن 
عضوية اللجنة، باعتباره طرفًا غير مرغوب 

بتكليف جميع  والـــخـــاص  املـــاضـــي،  نــيــســان 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة فـــي الــجــنــوب بــاتــخــاذ 
الحدود  وحماية  لتأمني  الفورية  ــراءات  اإلجـ
الــلــيــبــيــة الــجــنــوبــيــة، هـــي مــلــيــشــيــات حفتر 
املـــتـــواجـــدة فـــي ســبــهــا. واعـــتـــبـــر أن تــجــاهــل 
ــي قــــــرار تــشــكــيــل  أي إشـــــــارة لــلــمــلــيــشــيــات فــ
لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي تــفــجــيــر ســبــهــا يعكس 
الحالية،  االنقسام  ملــدى حالة  املجلس  إدراك 
لــهــا يعني  خــصــوصــًا أن أي تــكــلــيــف جــديــد 
شرعنة املجلس لسيطرة حفتر على الجنوب، 

واستفزازًا ملعسكر غرب ليبيا.
العسكريان  الحدثان  هراسة  رأي  يدعم  وقــد 
فــي بــنــغــازي ومــصــراتــة فــي أقـــل مــن أســبــوع، 
إلــى استمرار حالة االصطفاف  اللذان أشــارا 
ــد االســــتــــعــــراض  ــعـ ــبـ ــلــــح فـــــي الــــــبــــــالد. فـ املــــســ
الــعــســكــري الــــذي نــظــمــه حــفــتــر فـــي بــنــغــازي، 
ــــارك الــدبــيــبــة ونــائــب  قــبــل نــحــو 10 أيـــــام، شـ
رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي عــبــد الــلــه الــالفــي، 
 400 نحو  تخريج  فــي حفل  املــاضــي  السبت 
مصراتة.  في  العسكرية  الكلية  في  منتسب، 
ورغم تجاهل قادة البالد الدعوة التي قدمت 
العسكري في بنغازي  العرض  لهم لحضور 
وهـــــم، املـــنـــفـــي، والـــدبـــيـــبـــة، ورئـــيـــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح، إال أن املــســمــاري شن 
مشاركته  جـــراء  حــصــرًا،  الدبيبة  على  حملة 
التخريج في مصراتة ومنحه رتبًا  في حفل 
عــســكــريــة، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــســريــب 
ــة« ضــمــن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ »اإلرهــ ـــ ــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــنــــاصــــر وصــ عــ
املــؤســســة العسكرية. ولــقــاء هــذه االتــهــامــات 
والـــتـــوصـــيـــفـــات املـــتـــبـــادلـــة، ال يـــــرى هـــراســـة 
وجــــود أفـــق قــريــب لــتــوحــيــد الــجــيــش. ولــفــت 

به في طرابلس. واتهم رئيس الحكومة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة بــشــكــل صــريــح بــانــحــيــازه 

للمجموعات املسلحة في غرب ليبيا.
في  العسكرية  املؤسسة  وتعد مهمة توحيد 
الــبــالد مــن املــهــام األصــيــلــة املــوكــلــة للمجلس 
الرئاسي، بنص خريطة الطريق املنبثقة عن 
ملتقى الـــحـــوار الــســيــاســي. لــكــن املــجــلــس لم 
يتخذ أي خطوات ملموسة في هذا االتجاه، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــعـــض جــلــســات 
التي تشكلت في  العسكرية »5 + 5«  اللجنة 
املسار العسكري، أحد مسارات الحل األممية 
عنها  انبثق  والــتــي  الليبية،  لــأزمــة  الــثــالثــة 
ــار فـــي 23 أكــتــوبــر/  ــنـ ــــالق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ اتـ
تشرين األول املاضي. وأبــرز قــرارات املجلس 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــاملـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة تــكــلــيــفــه 
الجنوب  فــي  العسكرية  الـــوحـــدات  »جــمــيــع  لـــ
وحماية  لتأمني  الفورية  اإلجـــراءات  باتخاذ 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة الــجــنــوبــيــة«، عــلــى خلفية 
األحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا تــشــاد فـــي إبــريــل/ 

نيسان املاضي. 
الليبي  للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  وربــط 
ــافـــي فــي  ــحـ ــر صـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــد املـــــشـــــري، فـ ــالــ خــ
طرابلس أمس األول، بني توحيد املؤسسات 
ــيـــة بــتــوحــيــد املــؤســســة  ــابـ الــتــنــفــيــذيــة والـــرقـ
 »املجلس األعلى يرفض 

ّ
إن العسكرية. وقــال 

ــة، لــكــنــه قـــبـــل بــهــا  إرســـــــاء مـــبـــدأ املـــحـــاصـــصـ
ــقــــســــام«،  ــاء االنــ ــ ــهـ ــ لـــتـــوحـــيـــد املــــؤســــســــات وإنـ
مضيفًا: »لكننا اليوم نرفض هذا املبدأ، كما 
التنفيذية  املــؤســســات  أنــنــا نــرفــض تــوحــيــد 
ــد املـــؤســـســـة  ــيـ ــم تـــوحـ ــتـ ــة مــــا لــــم يـ ــيــ ــابــ ــرقــ والــ
 املجلس »لن يذهب إلى 

ّ
العسكرية«. وأكد أن

إذا  إال  السيادية،  املناصب  ملف  في  النهاية 
حدث تقدم واضح في ملف توحيد املؤسسة 
 
ّ
الــعــســكــريــة وإنـــهـــاء انــقــســامــهــا«، مــعــتــبــرًا أن
مهمة  أرضــيــة  العسكرية  املؤسسة  »توحيد 
جدًا إلنجاح االنتخابات« املقرر أن تجرى في 

24 ديسمبر/كانون األول املقبل.   
ورأى الناشط السياسي الليبي مالك هراسة 
في قرار املجلس، بشأن تشكيل لجنة وزارية 
يعكس  »مــؤشــر  ســبــهــا،  بــانــفــجــار  للتحقيق 
اضطراب الرئاسي بشأن املؤسسة العسكرية 
وتوحيدها، وربما اصطدامه بالواقع«. ولفت 
هراسة، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 الرأي العام يعرف أن الوحدات العسكرية 

ّ
أن

املعنية في القرار األول للمجلس في إبريل/ 

إلى أن حالة الصراع املستمرة، التي أوجدها 
طــمــوح حــفــتــر الــعــســكــري فــي اتــجــاه الــغــرب، 
جــعــل الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي يــعــيــش حـــالـــة فـــراغ 
أمني كبير. ورأى أن وقوع الجنوب في دائرة 
خــطــر تــداعــيــات الــفــوضــى فــي شــمــال تــشــاد، 
ــهــــر املـــاضـــيـــة، ومــــؤخــــرًا بــنــجــاح  ــــالل األشــ خـ
بوابة  اســتــهــداف  فــي  اإلرهــابــيــة  التنظيمات 
الــجــنــوب، مــؤشــران يكشفان  أمنية فــي عمق 
عن هشاشة وقدرة املعسكرين على السيطرة 
ــز املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي عــن  مــــن جــــانــــب، وعـــجـ
اإليـــفـــاء بــمــهــامــه وأهــمــهــا تــوحــيــد املــؤســســة 
العسكرية، من جانب آخر. وفيما رأى هراسة 
املرحلة،  تتطلبها  التي  االستحقاقات  كل  أن 
واالنتخابات وتحسني  الوطنية  كاملصالحة 
الـــــظـــــروف االقــــتــــصــــاديــــة، مـــرتـــبـــطـــة بـــفـــرض 
األمــــن الــــذي لــن يــتــأتــى إال بــوجــود مؤسسة 
عــســكــريــة، يمتلك املــجــلــس الــرئــاســي قــرارهــا 
املجتمع  أن  أكــد  فإنه  األعــلــى،  القائد  بصفته 
الدولي، الذي يستعد لعقد اجتماع في برلني 
فــي 23 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، لــن يسمح 
بالتصعيد مع عودة ظهور مالمح االنقسام 

والتوتر. 
الــســيــاســي الليبي  الــنــاشــط  مــن جــهــتــه، رأى 
ــذر أبـــوشـــيـــبـــة أن مــــا شـــهـــدتـــه لــيــبــيــا فــي  ــنـ مـ
األيام األخيرة ليس مجرد اتهامات متبادلة 
بـــني األطــــــراف، بـــل تــعــبــيــر عـــن مـــواقـــف بـــدأت 
أن  بـــوادر تصعيد جــديــد، خصوصًا  تعكس 
املكتب اإلعالمي للدبيبة نقل عنه أن تخريج 
»تحديث  بمثابة  يعتبر  في مصراتة  الدفعة 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، وضـــخ دمــــاء جـــديـــدة فــيــه، 
مــن خـــالل دمــجــهــم واســتــيــعــابــهــم وتدريبهم 

وتهيئتهم بشكل احترافي«. وقال أبو شيبة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »توقيت  فــي حــديــث لـــ
االحــتــفــال بــتــخــريــج الــدفــعــة لـــم يــكــن صــدفــة، 
ــى لــهــزيــمــة حفتر  ــ فــهــو يـــوافـــق الـــذكـــرى األولـ
جنوب طرابلس، عالوة على مكان الحفل في 
مصراتة، ورمزية الكلية العسكرية فيها التي 

كانت تشكل قاعدة مهمة لضرب قواته«.
وفي مزيد من مؤشرات استمرار االصطفاف 
املــســلــح، أشـــار أبوشيبة إلــى أن بــيــان مكتب 
إعالم الدبيبة أكد أنه شارك في حفل التخريج 
بصفته »وزيـــرًا لــلــدفــاع«، لكن املــؤشــر األكثر 
لــفــتــًا لــالنــتــبــاه هــو مــشــاركــة الــالفــي بصفته 
نائب رئيس املجلس الرئاسي القائد األعلى 
الصفة  »هـــذه  ان  موضحًا  املسلحة،  لــلــقــوات 
قد  الرئاسي مجتمعًا  املجلس  التي يحملها 

تخلق خالفات في مواقف أعضائه«. 
ووافق الخبير العسكري الليبي الصيد عبد 
الحفيظ على خــطــورة عـــودة ظــهــور مالمح 
ــافـــات بــــني األطــــــــراف املــســلــحــة فــي  ــفـ االصـــطـ
الــبــالد. ورأى أن هــنــاك إمــكــانــيــة لــالنــجــراف 
لتصعيد أكبر في حالة استمرار تعثر أعمال 
الدعم  »تمتلك  أنها  معتبرًا   ،»5  +  5« لجنة 
الدولي وتتوفر على قبول وتقارب محلي«، 
ــر ملــؤســســة الــجــيــش.  ــيـ ــوق الـــنـــجـــاة األخـ ــ وطـ
أكتوبر  في  العسكري  االتــفــاق  توقيع  ومنذ 
املاضي، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في 
مقرها الرسمي بمدينة سرت، لبحث العديد 
من امللفات املتصلة باالتفاق العسكري، من 
واملقاتلني  األجنبية  الــقــوات  ترحيل  بينها 
املرتزقة، وإخــالء خطوط التماس في سرت 
والــجــفــرة، وفــتــح الــطــريــق الساحلي الــرابــط 

بني شــرق وغــرب الــبــالد، وحصر وتصنيف 
مع  تزامنًا  الــبــالد،  فــي  املسلحة  املجموعات 
تشكيل قـــوة أمــنــيــة مــشــتــركــة لــتــأمــني ســرت 
والجفرة. لكن أيًا منها لم يتحقق، باستثناء 
ــــالق الــــنــــار، وفـــقـــًا للخبير  وقــــف مـــؤقـــت إلطـ
أن  الحفيظ  عبد  واعتبر  الليبي.  العسكري 
الــبــنــد املــتــعــلــق بــعــمــلــيــة حــصــر وتــصــنــيــف 
ــلـــحـــة عــلــى  ــمــــوعــــات والــــكــــيــــانــــات املـــسـ املــــجــ
كــامــل الــتــراب الليبي ُيــعــد الــعــرقــلــة األولـــى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــوضــحــًا، فــي حــديــث لـــ
ــــرق والـــــغـــــرب يــحــمــالن  ــشـ ــ الـ أن مـــعـــســـكـــري 
مسمى الجيش، ويعتبران اآلخر خارجًا عن 
وقبولهما  وقوانينها،  العسكرية  املؤسسة 
ــن مــســمــاه  بــالــتــصــنــيــف يــعــنــي الـــتـــخـــلـــي عــ

وشرعيته.
أنــه »فــي غــيــاب كامل  وأضـــاف عبد الحفيظ 
للثقة، لن يقبل كالهما بالتخلي عن سالحه 
ووحدة صفوفه، خصوصًا وأنهما ال يزاالن 
تــمــاس«، معتبرًا أن تسلسل بنود  فــي حــالــة 
إلــى مــراحــل زمنية،  االتــفــاق، وعـــدم تقسيمه 
شـــكـــل الـــعـــائـــق األكــــبــــر. وأكــــــد أن حـــجـــم قـــوة 
وال  مــعــروف  غير  وتسليحهما،  املعسكرين، 
أطــراف  وجـــود  مــع  يمكن ضبطه، خصوصًا 
ــة لــكــلــيــهــمــا. لــكــنــه فـــي الــوقــت  ــمـ أجــنــبــيــة داعـ
في  للقوات  السائد  التصنيف  أن  رأى  ذاتـــه، 
ليبيا، بمعسكر الغرب ومعسكر الشرق، بات 
واقــعــيــًا لــســبــبــني، أولــهــمــا أن مــحــاولــة حفتر 
اكــتــســاح املــنــطــقــة الــغــربــيــة فــشــلــت، والــثــانــي 
تــوحــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي الــبــالد وحــل 
الحكومتني فــي الــشــرق والــغــرب مــا أفقدهما 

السند السياسي.

ال حلول قريبة إلنهاء االنقسام

توحيد المؤسسة العسكرية من مهام المجلس الرئاسي )حازم تركية/األناضول(

جنود إسرائيليون في الجوالن المحتل أمس )جاء ماري/فرانس برس(

كشف االستعراض العسكري الذي نظمه اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
الحكومة  رئيس  فيه  شارك  الذي  التخريج  وحفل  بنغازي،  في  حفتر 
الليبية عبد الحميد الدبيبة في مصراتة، عن تواصل حالة االصطفاف 

المسلح، وعدم وجود أفق قريب لتوحيد المؤسسة العسكرية

تقرير

ــارات  ــفـــجـ إيـــرانـــيـــة، وهــــو مـــا يــفــســر االنـ
ــا بـــقـــوة في  ــهـ الــعــنــيــفــة الـــتـــي ســمــع دويـ
دمــشــق وحـــمـــص«. واســتــبــعــد أن يكون 
لهذه الضربات تأثير كبير على الوجود 
اإليــرانــي فــي ســوريــة، بسبب »التغلغل 
الــكــبــيــر إليــــران مــنــذ ســنــوات فــي معظم 
الـــســـوريـــة، وقــيــامــهــا بتخزين  املــنــاطــق 
كميات كبيرة من األسلحة في الالذقية 
في  ولفت  وطرطوس وحماة ودمشق«. 
الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أن اســـتـــهـــداف مــقــرات 
يشكل  الفلسطينية«  الشعبية  »الجبهة 
بأنها  النظام  لقيادة  إسرائيلية  رسالة 
ســـتـــدفـــع ثـــمـــن أي صـــــــاروخ يـــخـــرج مــن 
األراضي السورية تجاه دولة االحتالل. 
ــــودة االســـتـــهـــداف  ــــى عــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
اإلســرائــيــلــي إثــر االنــتــخــابــات الرئاسية 
السورية، فهي، بحسب درويش، رسائل 
الروسي بأن إسرائيل متمسكة  للطرف 
ــة  ــاربـ ــحـ فـــــي ســــــوريــــــة، أي مـ بـــنـــهـــجـــهـــا 
ــــي، وهـــــي لــــن تــرضــخ  ــرانــ ــ الــــتــــواجــــد اإليــ
لضغوط موسكو التي تحاول إقناع تل 
أبيب بــأن ال خــطــورة عليها مــن الطرف 

السوري.
وكــانــت مــروحــيــة إســرائــيــلــيــة قــد قصفت 
بــصــاروخــني، فــي 6 مايو املــاضــي، مواقع 
»حزب الله« املتمركز في محيط  عسكرية لـ
»اللواء 90« املحاذي لبلدة جباتا الخشب 
في ريف القنيطرة، جنوبي سورية، ما أدى 
الذين  إلى إصابة 3 عناصر من املقاتلني 
العسكرية.  النقطة  فــي  متواجدين  كــانــوا 
الجو  استهداف ســالح  بيوم  ذلــك  وسبق 
للمليشيات  عسكرية  ملــواقــع  اإلسرائيلي 
اإليــرانــيــة فــي مــحــيــط منطقة جــبــلــة قــرب 
أوتوستراد الالذقية - طرطوس، ما أسفر 
عــن مقتل مقاتل ســـوري، وأضــــرار مادية 
كبيرة لحقت باملوقع. ومنذ ثالثة أعوام، 
كثفت إســرائــيــل مــن ضرباتها ملــواقــع في 
مليشيات  معظمها  فــي  تنتشر  ســوريــة، 
ــثـــوري« اإليـــرانـــي،  »الـــحـــرس الـ مــرتــبــطــة بــــ
وأخرى يديرها »الحرس الثوري« بشكل 
مــبــاشــر. وتـــقـــول إســرائــيــل إنــهــا وضــعــت 
 استراتيجية لتنفيذ ضربات بشكل دوري 
ضـــــد الــــتــــواجــــد اإليــــــرانــــــي فـــــي ســــوريــــة، 
وكـــــذلـــــك ضــــــرب قــــــــوات الــــنــــظــــام، بــســبــب 
الــــــــســــــــمــــــــاح بــــــــاالنــــــــتــــــــشــــــــار والـــــــتـــــــمـــــــدد 
 اإليـــــــرانـــــــي داخــــــــل األراضــــــــــــي الــــســــوريــــة. 
ولــــفــــتــــت مـــــصـــــادر اســــتــــخــــبــــاريــــة غـــربـــيـــة 
هــــــذه  نـــــــطـــــــاق  أن  إلـــــــــــى  »رويــــــــــتــــــــــرز«  لـــــــــــ

االستراتيجية توسع منذ عام.

لـــلـــنـــظـــام«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ســــقــــوط جــرحــى 
حــاالتــهــم خــطــرة. وبــحــســب املـــرصـــد، فقد 
قتل العناصر، وجميعهم سوريون، جّراء 
الــقــصــف اإلســرائــيــلــي الــــذي طــــاول مــركــزًا 

للبحوث العلمية في ريف حمص.
»الـــعـــربـــي  وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــ
الجديد«، طبيعة املواقع التي استهدفتها 
ــاء - األربــــــعــــــاء،  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــيــــل الـ إســـــرائـــــيـــــل، لــ
والواقعة في املنطقة الجنوبية والوسطى 
فــي ســوريــة. وقــالــت املــصــادر إن الــغــارات 
ــقـــة مـــطـــار  ــنـــطـ ــــت مـ ــاولــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة طــ
الــدولــي، ومــقــرات عسكرية تابعة  دمــشــق 
الــثــوري« اإليــرانــي على طريق  »الحرس  لـ
إلى مقّرات  القنيطرة، باإلضافة   - دمشق 
فلسطني«،  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ
قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة. أمــا 
فــــي املــنــطــقــة الـــوســـطـــى، فـــقـــد اســتــهــدفــت 
قرب  العسكري،  الضبعة  الضربات مطار 
مدينة القصير غربي حمص، والذي يعد 
مـــركـــزًا رئــيــســيــًا لــقــيــادة عــمــلــيــات »حـــزب 
اللبناني في سورية، ويتواجد فيه  الله« 
القصف  استهدف  كما  إيــرانــيــون،  خــبــراء 
أسلحة  بــحــوث علمية ومــســتــودع  مــركــز 
قــــــرب قــــريــــة الـــحـــشـــمـــة، شـــمـــالـــي مــديــنــة 
حـــمـــص. وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـــــإن دوّي 
االنــفــجــارات الـــذي ســمــع بــقــوة كــبــيــرة في 
في  انفجارات  ناجم عن  دمشق وحمص، 

مستودعات أسلحة.
وحــول داللــة األهــداف التي استهدفتها 
الغارات اإلسرائيلية األخيرة وتأثيرها 
على التموضع اإليراني في سورية، رأى 
املــقــدم املنشق عــن قـــوات الــنــظــام سهيل 
»العربي الجديد«،  درويش، في حديث لـ
أن الضربات اإلسرائيلية »توحي بأنها 
كـــانـــت مـــوجـــهـــة إلـــــى شـــحـــنـــات أســلــحــة 

وسام سليم

عــاود الــطــيــران الحربي اإلســرائــيــلــي، ليل 
ــــرب أهـــــــداف لــه  الـــثـــالثـــاء – األربـــــعـــــاء، ضـ
فـــي ســـوريـــة، بــعــد فــتــرة انــقــطــاع قصيرة 
دامــت ألكثر من شهر. وأوقعت الضربات 
ــيــــرة، الـــتـــي اســتــهــدفــت  اإلســرائــيــلــيــة األخــ
املـــنـــطـــقـــتـــني الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــوســــطــــى فــي 
 من قوات النظام السوري 

ً
سورية، 11 قتيال

حصيلة  بحسب  لــه،  التابعة  واملليشيات 
»املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«.  ـــ لـ
ــــى إلســرائــيــل  وتــعــد هـــذه الــضــربــات األولـ
ــد  بـــعـــد فـــــوز رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار األســ
االنتخابات  إثــر  بــواليــة رئاسية جــديــدة، 
الـــصـــوريـــة الـــتـــي أجـــراهـــا الــنــظــام فـــي 26 
ــى لــالحــتــالل  ــ مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، واألولــ
إثر انتهاء عدوانه على قطاع غزة في 20 
املستهدفة  املــواقــع  طبيعة  وتشير  مــايــو. 
ــرب الــتــمــدد  ــ ــلـــة إســـرائـــيـــل ضـ ــــى مـــواصـ إلـ
اإليــــرانــــي فـــي ســـوريـــة، ومـــحـــاولـــة عــرقــلــة 
وصول السالح اإليراني إلى »حزب الله« 
الرسمية  األنــبــاء  وكالة  ونقلت  اللبناني. 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، »ســـانـــا«، لــيــل الــثــالثــاء، 
عـــن مــصــدر عــســكــري لـــم تــســّمــه، قــولــه إن 
»الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة تـــصـــّدت 
لـــصـــواريـــخ الـــــعـــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي قـــرب 
دمشق وفي حمص، وأسقطت معظمها«، 
مــضــيــفــًا أن خــســائــر الــقــصــف »اقــتــصــرت 
على املـــاديـــات«. مــن جهته، أكــد »املــرصــد 
أن حصيلة  ــاء،  ــ ــعـ ــ األربـ أمــــس  ــــوري«،  ــــسـ الـ
الـــقـــتـــلـــى جـــــــّراء الــــضــــربــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
 على األقل، 

ً
األخيرة، وصلت إلى 11 قتيال

بينهم 7 عناصر من قوات النظام، أحدهم 
بــرتــبــة عــقــيــد، إضــافــة إلـــى 4 مقاتلني من 
ــاع الـــوطـــنـــي« املـــوالـــيـــة  ــ ــدفـ ــ مــلــيــشــيــات »الـ

إسرائيل تستأنف ضرباتها لسورية
توسيع سياسة استهداف التمدد اإليراني

استأنفت إسرائيل ضرب 
أهداف في سورية، 
ما أدى، ليل الثاثاء 

األربعاء، إلى سقوط 
ما ال يقل عن 11 قتيًال 

من قوات النظام 
والمليشيات التي تقاتل 

إلى جانبه

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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روسيا تبتز تركيا: المعابر الداخلية مقابل آلية المساعدات؟»تطبيع الحدود« يمهد الستعادة االستقرار بين طاجكستان وقرغيزستان
موسكو ـ رامي القليوبي

ــان  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ ــد قــــــبــــــول جــــمــــهــــوريــــتــــي قــ ــ ــعـ ــ بـ
وطــاجــكــســتــان الــســوفــيــيــتــيــتــني الــســابــقــتــني، 
الواقعتني في آسيا الوسطى، نقل نقاط عبور 
الحدود املتنازع عليها، إلى عمق أراضيهما، 
أن  تــراهــن األطــــراف اإلقليمية والــدولــيــة على 
تشكل هذه الخطوة أرضية لتجنب أي صدام 
مــبــاشــر بــســبــب الـــخـــالفـــات الــــحــــدوديــــة، على 
غــــرار االشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت بــيــنــهــمــا في 
نهاية إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وأســفــرت عن 
سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وجاء 
االتــفــاق، والـــذي تضمن أيــضــًا سحب الــقــوات 
عن الحدود، نتيجة مفاوضات قادة األجهزة 
االستخباراتية للبلدين حول ترسيم الحدود، 
أن  بعد  الحالي،  يونيو/حزيران  و5   4 يومي 
ى تجنبه 

ّ
كانتا على حافة صــدام جديد، تسن

كانت  القرغيزية  السلطات  أن  من  الرغم  على 
سكان  بإجالء  السيناريوهات  ألســوأ  تتأهب 

القرى الحدودية.
وتـــضـــّمـــن بـــروتـــوكـــول االتــــفــــاق ثــمــانــي نــقــاط 
املــتــنــازع  الـــحـــدود  نــقــاط  أهــمــهــا بنقل  تتعلق 
عليها إلى مسافة تبعد ثالثة كيلومترات عن 
الــحــدود، وسحب الــقــوات إلــى مواقع املرابطة 
الـــدائـــمـــة، واالتـــفـــاق عــلــى اإلســـــراع فـــي وصــف 
باإلضافة  لترسيمها،  تمهيدًا  الــدولــة  حـــدود 
القرى  سكان  مــع  توعية  بحمالت  القيام  إلــى 
الــحــدوديــة، وعـــدم تسليم وســائــل اإلعــــالم إال 
ألي  تجنبًا  مسبقًا  عليها  املــتــفــق  املــعــلــومــات 

تصريحات تحريضية. 
ــركــــز  ــيــــس »املــ وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــــرجــــع رئــ

أمين العاصي

ــراب مـــوعـــد مـــــــداوالت مــجــلــس األمـــن  ــتــ مـــع اقــ
الــدولــي خــالل شهر يــولــيــو/تــمــوز املقبل من 
أجل تجديد آلية التفويض بدخول املساعدات 
اإلنسانية من معبر باب الهوى، الواقع تحت 
ســيــطــرة املــعــارضــة، شـــرع الــجــانــبــان التركي 
والــروســي فــي مــحــادثــات جــديــدة حــول امللف 
الــــســــوري، يــمــكــن أن تــفــضــي الــــى تــفــاهــمــات 
قــرار  املــوافــقــة على تمرير  إلــى  تدفع موسكو 

التجديد.
ــن الــــواضــــح أن مــوســكــو تــبــحــث عن  ولـــكـــن مـ
لصالح  موافقتها  لقاء  األرض  على  مكاسب 
الــســوري، وهــو ما تناولته مشاورات  النظام 
فــي مقر وزارة  الــخــبــراء،  جــرت على مستوى 
ومثل  املاضي.  الثالثاء  الروسية،  الخارجية 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي واملــبــعــوث 
ــيـــس الــــــروســــــي إلـــــــى الــــشــــرق  ــرئـ ــلـ الـــــخـــــاص لـ
األوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
وفد موسكو في املــشــاورات، فيما مثل نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي ســـادات أونـــال وفد 
أنقرة. ووفق موقع »روسيا اليوم«، فقد بحث 

األوراســــــي لــلــتــحــلــيــل« فـــي مــوســكــو، نيكيتا 
ــى الـــــحـــــدود  ـــلــ ــر عـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مــــيــــنــــدكــــوفــــيــــتــــش، الـ
ــقــــاء على  الــطــاجــيــكــيــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة، إلــــى اإلبــ
الــــحــــدود الـــتـــي رســـمـــت فــــي حــقــبــة االتـــحـــاد 
مراعاة  دون  من   )1991 ــ   1917( السوفييتي 
الوقت  في  ويرّجح  للقرى.  اإلثنية  التشكيلة 
أن يتم ترسيم  نفسه استقرارًا للوضع، بعد 
الــــحــــدود بــــني الـــبـــلـــديـــن والــــدفــــع بــالــتــعــاون 
ميندكوفيتش  ويــقــول  بينهما.  االقــتــصــادي 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »منذ 
لم يحدث أي تصعيد  املــاضــي،  إبريل  نهاية 
ــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة،  ــيـ ــكـ ــيـ ــاجـ ــطـ ــلــــى الــــــحــــــدود الـ عــ
ــي األســــبــــوع  ــ ــة مـــحـــلـــيـــة فـ ــ ــعـ ــ ــاء واقـ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
املاضي. ويكمن جوهر الخالف في عدم إتمام 
بــعــد تفكك االتــحــاد  الـــحـــدود  تــرســيــم  عملية 
السوفييتي. وهناك مناطق خالفية وجيوب 
طاجيكية وقرغيزية محاطة بأراضي الدولة 
ــــرى«. غــيــر أن ذلـــك ال يمنعه مــن اعتبار  األخـ
االتـــفـــاق األخـــيـــر إيــجــابــيــًا. وتـــوقـــع صــمــوده، 
ألنـــه »مــنــذ نــهــايــة إبــريــل املـــاضـــي، تــم اتــخــاذ 
كافة اإلجــراءات ملنع أي تصعيد جديد، وقد 
تدخلت أمانة منظمة األمن الجماعي«، وهي 
ــا وبــيــالروســيــا  ــيـ حــلــف إقــلــيــمــي يــضــم روسـ
وكــازاخــســتــان وطــاجــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان 

وأرمينيا.
النهائية  الــتــســويــة  أن  ميندكوفيتش  ويـــرى 
إال  تتحقق  لــن  القرغيزية  الطاجيكية  لــأزمــة 
بــالــدفــع بــالــتــعــاون االقــتــصــادي بــني البلدين، 
: »كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــالت مــمــاثــلــة بني 

ً
ــائــــال قــ

أوزبكستان وقرغيزستان، ولكنه تم تجاوزها 
بــبــدء أعــمــال تــرســيــم الـــحـــدود فــي عـــام 2017، 

ــه »عــلــى األرجـــــح، يــجــب أن تــصــاب بــمــرض  إنـ
ــدرك أهــمــيــة اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة.  مـــا حــتــى تــ
صــحــيــح أن االتـــفـــاق اســتــعــراضــي ولــــه هــدف 
تــرويــجــي، ولــكــن هــنــاك مــيــزة أيــضــًا، إذ أظهر 
اتفاق،  إلــى  التوصل  على  قدرتهما  الجانبان 

واختبرا درجة التوتر في املجتمع«.

الــجــانــبــان االســـتـــعـــدادات لــالجــتــمــاع الــدولــي 
الــــ16 حــول ســوريــة بصيغة أســتــانــة، واملــقــرر 
خالل الصيف الراهن. كما تم تبادل اآلراء في 
طرق املساعدة في تنشيط العملية السياسية 
السورية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية 

في جنيف وفق القرار الدولي رقم 2254.
وتسبق هــذه املــحــادثــات اجــتــمــاعــات مجلس 
األمـــــن الــــدولــــي، واملـــتـــوقـــع أن تـــجـــرى فـــي 10 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، مــن أجــل تمديد العمل 
بآليات دولية إلدخال مساعدات إلى الشمال 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــة، والـــتـــي تــنــتــهــي قــريــبــًا. 
وأعلنت موسكو على لسان مسؤولني رفيعي 
املستوى رفضها التمديد لهذه اآللية املعمول 
بــهــا مــنــذ الـــعـــام 2014، ألنــهــا تــعــد »انــتــهــاكــًا 
لسيادة النظام« وفق التصور الروسي. ولكن 
الــوقــائــع تشير إلـــى أن مــوســكــو تــريــد حصر 
إدخال املساعدات عبر معابر يسيطر النظام 
ــادة تــأهــيــلــه دولــيــًا.  ــ عــلــيــهــا، فـــي مــحــاولــة إلعـ
ــال فــشــلــهــا فـــي ذلـــــك، تــبــحــث روســيــا  ــي حــ وفــ
الصعيد  على  وخــاصــة  للنظام،  مكاسب  عــن 
الداخلية  املعابر  فتح  قبيل  مــن  االقــتــصــادي، 
التي تصل بني مناطق النظام واملعارضة في 
املــزيــد مــن تدفق  الــســوري. كما تريد  الشمال 
املـــحـــروقـــات والــحــبــوب مـــن الــشــمــال الــشــرقــي 
ــة، لــلــتــخــفــيــف مـــن أزمــــــات الــنــظــام  مـــن ســــوريــ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــفــاقــمــت خــــالل الــعــامــني 

األخيرين.
وتــمــلــك روســـيـــا أوراق ضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الــتــركــي، وخــاصــة لــجــهــة فــتــح الــبــاب مــجــددًا 
ــام تــصــعــيــد عــســكــري فـــي الــشــمــال الــغــربــي  أمــ
من سورية، الذي يضم نحو 4 ماليني مدني، 

شبيه بالتصعيد الذي حدث في الربع األول 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، والـــــذي خـــســـرت فــصــائــل 
املعارضة خالله الكثير من املناطق في أرياف 
ــــب. وقـــد صــّعــدت موسكو  حــمــاة وحــلــب وإدلـ
القليلة  األيـــام  مــحــدود خــالل  عسكريًا بشكل 
املاضية، بينما عزز الجيش التركي مواقعه، 
ونــقــاط انــتــشــاره، فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
فــي خــطــوة ربــمــا تــدل على خشية تركية من 
تقدم بري من قبل قوات النظام في حال فشل 

املحادثات في موسكو.
وفي املقابل يملك الجانب التركي ورقة مهمة 
في  النظام  مــع  الداخلية  املعابر  وهــي  بــيــده، 
مــحــافــظــة إدلـــــب، وفـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــتــحــت، إنــعــاش 

ُ
والــتــي مــن شــأنــهــا، فــي حـــال ف

جوانب في اقتصاد النظام املتهالك. وأوضح 
طه عودة أوغلو، وهو باحث بالشأن التركي 
والــعــالقــات الــدولــيــة، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، أن »الوفد التركي الذي زار موسكو 
بــذل جهودًا كبيرة من أجــل إقناع املسؤولني 
ــق الـــنـــقـــض فــي  الــــــــروس بـــعـــدم اســــتــــخــــدام حــ
مجلس األمـــن الــدولــي ضــد قـــرار تــمــديــد آلية 

إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر 
الحدود«. وأضاف »لوح الوفد التركي بأوراق 
يمكن تحريكها ضد روسيا في حال  ضغط 
في مجلس  النقض  استخدمت موسكو حق 
القدرة العسكرية لتركيا، عبر  األمن، بإظهار 
الشمال  في  السوري  النظام  قــوات  استهداف 
الــســوري، مشيرًا إلــى أن »هناك أوراق ضغط 
أخـــرى، فــي ليبيا وأوكــرانــيــا والــقــرم، وأوراقـــا 
تــركــيــا ضــد روســيــا على  أخـــرى تستخدمها 
بإعادة  روســيــا  وتطالب  الــســوريــة«.  الساحة 
فتح معبري سراقب وميزناز في ريف إدلب، 
الشمالي.  فــي ريــف حلب  أبــو زيــديــن  ومعبر 
وكــانــت أعــلــنــت فــي مـــــــارس/آذار املــاضــي عن 
املعابر،  لفتح هذه  التركي  الجانب  اتفاق مع 
لكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع. وفي هذا 
الــصــدد، رأى الــبــاحــث االقــتــصــادي فــي مركز 
»جسور« للدراسات خالد تركاوي، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــعــابــر الداخلية 
موضحًا  الــتــجــارة«،  لتنشيط  للنظام  مهمة 
أن النظام يأخذ من ريفي إدلــب وحلب، زيت 
ــتــــون، وخــــضــــارًا وفــــواكــــه ومـــلـــبـــوســـات،  الــــزيــ
وأحيانًا قطع سيارات ومواد بناء، ويرسل في 
املقابل سلعا غذائية تقليدية كثيرة، ليحصل 
على قطع أجنبي من مناطق املعارضة. وأشار 
تركاوي إلى أن »روسيا تريد أن يكون النظام 
الدولية  السوري مركز مرور هذه املساعدات 
واملتحكم بتوزيعها«، مشيرًا إلى أنه في حال 
حصل هذا األمر، فإن النظام سيمتلك القدرة 
على حصار مناطق املعارضة في إدلب وريف 
حلب، كما فعل خالل سنوات الثورة بالعديد 

من املناطق السورية.

لــيــنــتــقــل الــــبــــلــــدان تـــدريـــجـــيـــًا إلــــــى الـــتـــعـــاون 
االقتصادي املثمر، والوضع على الحدود اآلن 

سلمي تمامًا«.
ــا، نـــشـــرت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت«  ــ ــــدورهـ بـ
ــــالق  ــنــــوان »طـ ــعــ ــرًا بــ ــريــ ــقــ ــرًا تــ ــ ــيـ ــ الــــروســــيــــة أخـ
مــتــحــضــر بـــني قــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان«، 
يمكن  أنــه  اعتبروا  آراء خبراء  فيه  استطلعت 
اعتبار اتفاق سحب القوات نجاحًا، مشّددين 

على أهمية مراقبة الوفاء به.
وشّبه املحلل السياسي القرغيزي، كوباتبيك 
»اللقاح«.  بـ الــحــدود  رحيموف، ما جــرى على 
ــابـــق لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء  وقــــــال املـــســـتـــشـــار الـــسـ
األوراســي  والتكامل  الكلي  االقتصاد  لشؤون 
»كوميرسانت«  بني 2019 و2020، في حديٍث لـ

أمــــا املــحــلــل الــســيــاســي الــطــاجــيــكــي، بــارفــيــز 
»كــومــيــرســانــت« أيضًا،  مــولــوجــانــوف، فــقــال لـــ
إنه »يتم خلق نوع من حزام األمان الستبعاد 
احتمال نشوب حوادث مسلحة بني أفراد قوات 
البلدين«. ومع ذلك، أرجع مولوجانوف عامل 
عــدم االســتــقــرار إلــى الــوضــع فــي قرغيزستان 
تــحــديــدًا، مــع اضـــطـــرار ثــنــائــي رئــيــس الــبــالد، 
صادر جاباروف، ورئيس لجنة األمن القومي، 
موقف  »اســتــعــراض  لـــ تاشييف،  كامتشيبيك 

حازم في القضايا الحدودية أمام املجتمع«.
ــــي فــي  ــــروسـ ــابــــل، لــــم يـــبـــد الـــخـــبـــيـــر الـ ــقــ فــــي املــ
ــنـــوف،  ــادي دوبـ ــ ــ ــؤون آســـيـــا الـــوســـطـــى، أركـ ــ شـ
 للصحيفة 

ً
نــفــس الــدرجــة مــن الــتــفــاؤل، قــائــال

على  بالتوقيع  الترحيب  »يمكن  إنــه  نفسها، 
البروتوكول، إال أنه من الصعب للغاية مراقبة 
ــاء بـــه بـــدقـــة. وقـــبـــل ذلـــــك، لـــم يــكــن أفــــراد  ــوفــ الــ
حرس الحدود ينسقون أعمالهم مع بعضهم 
مديريهم،  مــع  أيــضــا  وإنــمــا  فحسب،  البعض 
ل من 

ّ
مما كان يــؤدي إلى وقــوع حــوادث«. وقل

هذه  تسوية  على  والطاجيك  القرغيز  »قـــدرة 
املسألة مستندين إلى وعيهم وحده من دون 
ــذلـــك، أضــيــفــت الــحــدود  مـــراقـــب خـــارجـــي«. وبـ
الطاجيكية القرغيزية إلى قائمة البؤر املثيرة 
لقلق روسيا في حدائقها الخلفية املوروثة من 
بيالروسيا،  جانب  إلــى  السوفييتية،  الحقبة 
ــاهـــرات حـــاشـــدة مــنــاهــضــة  الـــتـــي شـــهـــدت تـــظـ
لــلــرئــيــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو فــــي الـــعـــام 
املــاضــي، وإقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ املــتــنــازع 
ــان، ومــنــطــقــة  ــ ــــجـ ــيـ ــ عــلــيــه بــــني أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـ
دونـــبـــاس الــواقــعــة شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، وإقــلــيــم 

ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا. وقعت اشتباكات عنيفة بين البلدين في إبريل الماضي )األناضول(

سوريةتقرير

تضّمن البروتوكول 
8 نقاط تتعلق أهمها 

بنقل نقاط الحدود

عودة أوغلو: 
لوح األتراك بأوراق 

ضغط يمكن 
تحريكها ضد روسيا

تعمل روسيا على 
مقايضة تركيا، عبر ربط 

فتح المعابر الداخلية 
في سورية بالتجديد 
لدخول المساعدات 
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سياسة

المجمع سيطبع 
ويصدر جميع األوراق 

الثبوتية والنماذج 
المطلوبة

القاهرة ـ العربي الجديد

فــــي 7 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املـــاضـــي 
ــتـــح الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــد  ــتـ افـ
الوثائق  مجمع  السيسي  الفتاح 
ــنــة والــذكــيــة، بحضور رئــيــس الـــوزراء  املــؤمَّ
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي وعــــــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 
وكـــبـــار رجــــال الــــدولــــة. وأعـــلـــن أنــــه ســيــكــون 
الوثائق  مختلف  بإصدار  املختصة  الجهة 
ــــال مــنــظــومــة مــركــزيــة  الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن خـ
ــومـــي، تــضــمــن  مــــوحــــدة عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــقـ
ــة بـــأحـــدث  ــ ــدولـ ــ حـــوكـــمـــة إصــــــــدار وثــــائــــق الـ
ــفـــات الـــتـــأمـــن الـــعـــاملـــيـــة. وثـــــار جــدل  مـــواصـ
واســع آنــذاك داخــل األروقــة الحكومية حول 
التي سيتبعها هذا املجمع، في ظل  الجهة 
تعاون عدد من الجهات الرسمية في إنشائه 
وتـــطـــويـــر أعـــمـــالـــه فـــي الـــعـــامـــن املــاضــيــن، 
فــي صيف 2019 عن  السيسي  حــن تحدث 
ــــذي يـــضـــم جــمــيــع  ــقـــل مــــصــــر«، الــ إنــــشــــاء »عـ
قواعد البيانات الخاصة بالدولة والخوادم 
والهيئات  بــالــوزارات  الخاصة  اإللكترونية 
وأشــار  الحكومة.  تقدمها  التي  والــخــدمــات 
إلى أنه »سيتم حفظه في مكان آمن وسري 
أن  مــتــرًا«. واعتبر  تحت األرض وبعمق 14 
رئيسية  متعلق بصورة  »العقل«  عمل هذا 
املــؤّمــنــة، بسبب  بإنشاء مجمع اإلصــــدارات 
ــة عــلــى  ــزيــ ــركــ تــكــامــلــهــمــا فــــي الـــســـيـــطـــرة املــ
املواطنن،  وبيانات  الــدولــة  أعمال  مختلف 
 عـــن االخـــتـــصـــاصـــات األخــــــرى الــتــي 

ً
فـــضـــا

سيتم إسنادها له.
ويـــوم األحـــد املــاضــي، صـــدر قـــرار السيسي 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، الــقــاضــي بــإنــشــاء 
املجمع وتنظيمه. ونّص القرار على تغيير 
أســـلـــوب وطــريــقــة وإجـــــــراءات إدارة وثــائــق 
تاريخ  املواطنن بصورة غير مسبوقة في 
مصر، وتحولها إلى املركزية تحت سيطرة 
والطبيعة  الــبــيــانــات،  على  كاملة  عسكرية 
الفنية للوثائق وكذلك التدخل في رسومها 

ــقــــرار نــصــا مــثــيــرًا لــانــتــبــاه وهــــو »أن ال  الــ
تــخــلــو أحــكــامــه بــحــق الــجــهــات املــعــنــيــة في 
ــا  ــهـ اتـ ــراء ــاذ إجـ تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا واتــــخــ
ــة الــــبــــيــــانــــات وإدخــــالــــهــــا،  لـــتـــدقـــيـــق وصــــحــ
عــلــى أن يــكــون اإلصـــــدار مــركــزيــا باملجمع، 
الـــجـــهـــات تــســلــيــم مـــخـــرجـــات  تـــتـــولـــى  وأن 
التي يقدمها املجمع  التكنولوجية  الحلول 
لــصــالــحــهــا، واســتــيــفــاء الـــرســـوم وتحصيل 
الضرائب املقررة بمقتضى القوانن املنظمة 

لشؤونها«.
وحــول هــذا النص، تشير مصادر حكومية 

»العربي الجديد«، إلى أن املجمع هو الذي  لـ
الثبوتية  األوراق  جميع  ويــصــدر  سيطبع 
للجهات  وسيسلمها  املــطــلــوبــة،  والــنــمــاذج 
ــتــــي ســتــســلــمــهــا  الـــحـــكـــومـــيـــة املـــخـــتـــلـــفـــة، الــ
ــا لــلــمــواطــنــن، وتــتــقــاضــى الــرســوم  بـــدورهـ
املقررة عليها لحسابها كما هو منصوص 
في القوانن املنظمة ألعمالها. لكن وبسبب 
اإلصـــدار  فــي عملية  الــجــديــد  التقسيم  هـــذا 
إلى ثاث مراحل )تلقي طلبات أو إخطارات 
ــم إصـــــــدار فــي  ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، ثــ فــــي الـــجـ
الجهات  فــي  تسليم  ثــم  الــعــســكــري،  املجمع 
ــيــــدة عــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة(، ســـتـــطـــرأ زيـــــــادة أكــ
التي  املختلفة  الحكومية  الخدمات  أسعار 
تتطلب وجود إصدارات. ويعّبر نص القرار 
ضمنا على أن »حصيلة نشاط املجمع عن 
األعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها 
»الــغــيــر« هــنــا جميع  لــلــغــيــر«، واملــقــصــود بـــ

الجهات الحكومية.
قـــرار وزيــر  أن  الحكومية  املــصــادر  وذكــــرت 
بزيادة  املاضي  األسبوع  الصادر  الداخلية 
الجنائية«  »الحالة  صحيفة  خدمات  سعر 

لــلــمــواطــنــن، »هـــي مــقــدمــة لـــزيـــادات أخـــرى 
في األسعار، مرتقبة بناء على االتفاق بن 

الوزارة واملجمع العسكري الجديد«. 
ــر الــدفــاع على  ويــبــســط الــقــرار ســيــطــرة وزيـ
الــســيــســي  يـــخـــولـــه  الــــــــذي  ــع،  ــمــ ــجــ املــ إدارة 
اإلدارة  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء  اخـــتـــيـــار  ســـلـــطـــة 
والــرئــيــس التنفيذي لــه، بــشــرط وحــيــد هو 
واملالية  الداخلية  لــوزارتــي  ممثلن  وجـــود 
العامة واملصرف املركزي فقط،  واملخابرات 
ــود تــمــثــيــل لـــبـــاقـــي الـــجـــهـــات  ــ ــ مــــع عـــــدم وجـ
الحكومية األخرى وال مجلس الوزراء. يذكر 
الوثائق  إنــشــاء ُمجمع  إن  قــال  السيسي  أن 
نة والذكية، سيساهم في إحداث نقلة  املؤمَّ
كبيرة بالتوازي مع فكرة »الحكومة الذكية« 
ــة اإلداريــــــــة  ــمـ ــعـــاصـ ــتــــي ســتــنــطــلــق فــــي الـ الــ
الجديدة، وأن الوثائق الصادرة عن املجمع 
املستحيل  من  وسيكون  ثقة  محل  ستكون 
تقليدها أو تزييفها، وهو ما سيساهم في 
زيادة الثقة في التعامات، وتقليل الفساد، 
وحوكمة اإلجراءات، معلنا أن تكلفة املجمع 

اقتربت من مليار دوالر.

بعد أكثر من شهرين 
على افتتاح مجمع 

نة  الوثائق المؤَمّ
والذكية، قرر النظام 

المصري منح وزير 
الدفاع سلطة اإلشراف 

المباشر عليه

)Getty( تمّر كل التفاصيل الشخصية للمواطنين المصريين بالمجمع

ــص فــي املقابل دور 
ّ
وكيفية إصــدارهــا. وقــل

الجهات الحكومية املتعاملة مع الجمهور، 
من  الرغم  وعلى  الداخلية.  وزارة  فيها  بما 
التوقعات بأن يتبع املجمع الجديد رئاسة 
الــجــمــهــوريــة مــبــاشــرة أو مــجــلــس الـــــوزراء، 
الـــخـــدمـــات املختلفة  تــقــدم  بــاعــتــبــاره جــهــة 
في جميع قطاعات الدولة، وبصفة خاصة 
قطاع السجل املدني التابع لوزارة الداخلية، 
إال أن السيسي قرر أن يكون املجمع إحدى 
الوطنية  الخدمة  وحــدات جهاز مشروعات 
ــبـــاشـــرة. وهــــو ما  ــاع مـ ــدفــ الـــتـــابـــع لـــوزيـــر الــ
يعني إشــراف الجيش على منظومة وضع 
واملركزية،  املتكاملة  التكنولوجية  الحلول 
فــــي تــصــمــيــم وتــــأمــــن وطــــبــــاعــــة وإصـــــــدار 
ــــدارات والــنــمــاذج املــحــررات الرسمية،  اإلصـ
الـــتـــي تــشــمــل جــمــيــع املــســتــنــدات الــرســمــيــة 
لألفراد الطبيعين املتعلقة بحالتهم املدنية 
أو االجتماعية أو املالية منذ تاريخ املياد 
وحتى الوفاة، أو إثبات تبعيتهم أو عملهم 

بجهة معينة.
تــزويــد  عــلــى  املــجــمــع  هـــذا  وال يقتصر دور 
ــاجـــاتـــهـــا، بــل  ــاحـــتـــيـ ــات املـــخـــتـــلـــفـــة بـ ــهــ ــجــ الــ
ــائـــق  ــكـــون املـــــســـــؤول عــــن إصــــــــدار الـــوثـ ــيـ سـ
مع  املتعاملة  الطالبة  للجهات  وتسليمها 
أن يكون  الــوضــع  ب هــذا 

ّ
املــواطــنــن. ويتطل

املــجــمــع مــرتــبــطــا بجميع قــواعــد الــبــيــانــات 
مباشرة  من  ليتمكن  الــدولــة،  على مستوى 
اخــتــصــاصــه بــوضــع »كــــود« )رمــــز( مــوّحــد، 
الفنية  الـــخـــواص واملـــواصـــفـــات  وبــتــوحــيــد 
لشهادات املياد والــزواج والطاق والوفاة 
ــات الــعــلــيــا  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ واملـــلـــكـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـ
ونماذج الهوية، مثل بطاقات الرقم القومي 
وجــــــــوازات الــســفــر اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. ويــرتــبــط 
املــجــمــع أيــضــا بــتــراخــيــص قــيــادة املــركــبــات 
ــــب داخــــل  ــانـ ــ ــة األجـ ــ ــامـ ــ وحــــمــــل الــــســــاح وإقـ
الباد وخارجها والهوية الرقمية وغيرها، 
ــدة  ــة املــــوحــ ــيــ وصـــــــــواًل إلــــــى الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــ

للمواطن.
ــرة »مــــركــــزيــــة قـــاعـــدة  ــكــ ــيـــد عـــلـــى فــ ــأكـ ــتـ ــلـ ولـ
البيانات«، يتضمن القرار نصا بربط جميع 
اإلصدارات مركزيا، بقواعد جديدة ستنشأ 
املــركــزيــة باملجمع،  الــبــيــومــتــريــة  لــلــبــيــانــات 
»وبــالــتــنــســيــق الــتــام مــع الــجــهــات الرسمية 
املسؤولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك 
اإلصــدارات«. وسيختص املجمع العسكري 
بدور اقتصادي حيوي يخرج للمرة األولى 
عــن اخــتــصــاص املــصــرف املــركــزي املــصــري، 
وهـــو تــوفــيــر احــتــيــاجــات هـــذا املــصــرف من 
التأمن،  بــعــامــات  الــخــام  البنكنوت  أوراق 
بــفــئــاتــهــا الــحــالــيــة واملــســتــقــبــلــيــة. وتــضــمــن 
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لبنان: أزمة الوقود تتأجج
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة الــوقــود فــي لــبــنــان، فــي ظــل ارتــفــاع  تــتــأجــج أزمـ
ــة  ــح فـــي املــــعــــروض مـــع أزمـ جـــديـــد لـــألســـعـــار وشــ
الــــدوالر الــتــي تعصف بــالــبــاد، لــتــتــزايــد معاناة 
أصـــحـــاب الـــســـيـــارات فـــي الـــتـــزود بــاملــحــروقــات، بــيــنــمــا لــوح 
أصحاب محطات بوقف استقبال الزبائن خال أيام قليلة، 

بسبب نفاد املشتقات. 
وارتفعت أسعار املحروقات، أمس األربعاء، لتزيد صفيحة 
البنزين 95 و98 أوكتان 900 ليرة واملازوت 1400 ليرة، فيما 
انــخــفــض ســعــر قــــارورة الــغــاز 300 لــيــرة. وأصــبــحــت أســعــار 
البنزين 95 أوكتان 41800 ليرة )حوالي 28 دوالرًا وفق سعر 
الصرف الرسمي 1500 ليرة(، وبنزين 98 أوكتان 43000 ليرة 
)29 دوالرًا(، واملازوت 30000 ليرة )20 دوالرًا(، والغاز 25200 

ليرة )نحو 17 دوالرًا(.
فيه  يعاني  وقــت  فــي  لألسعار  التصاعدي  املــســار  ويستمر 
البترولية، وخصوصا  املنتجات  فــي  حــاد  مــن نقص  لبنان 
ــازوت، ما وضــع الباد أمــام كارثة حقيقية وال  البنزين واملـ

سيما على صعيد »كهرباء الدولة« وارتفاع ساعات التقنن 
ألكثر من عشرين ساعة يوميا، التي قابلتها سياسة تقنن 

لدى أصحاب املولدات الخاصة.
كما تتواصل مشاهد معاناة املواطنن أمام محطات الوقود 
في ظل امتداد طوابير السيارات التي تقف لساعات بهدف 
الحصول على كمية ضئيلة من البنزين قد ال تكفي يومهم، 
إلى  التي تتطور في أحيان كثيرة  وترتفع حدة اإلشكاالت 
اعتراك وإطاق نار نتيجة التدافع والتسابق للحصول على 
باكرًا  أبوابها  إقــفــال  إلــى  املحطات  فــي حــن تعمد  البنزين، 

بينما كانت تعمل على مدار الساعة.
ويــؤكــد عضو نقابة أصــحــاب املحطات جــورج بــراكــس، في 
»العربي الجديد«، أن »الوضع اليوم متأزم أكثر من  تصريح لـ
ذي قبل، حيث إن املخزون لدى املحطات بدأ ينفد، ومصرف 
لبنان )البنك املركزي( لم يعط بعد املوافقات املطلوبة مسبقا 
للبواخر من أجل تفريغ حمولتها أو يفتح لها االعتمادات 

الازمة، األمر الذي يجعلنا أمام صورة ضبابية جدًا«.
ويدعو براكس الدولة اللبنانية واملعنين إلى حسم قرارهم 
أو اإلبقاء عليه، ويقول: »ال يجوز أن  الدعم، برفعه  لناحية 

يبقى الدعم على املحروقات وفي الوقت نفسه ال يفتح حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة االعتمادات، وبالتالي، يجب إما 
اتخاذ قرار رسمي علني صريح برفع الدعم أو اإلبقاء عليه 
وتأمن الدوالرات الازمة لوضع حد ملشاهد إذالل املواطنن 
يوميا ومعاناة املحطات أيضا التي ال تتحمل مسؤولية ما 
يحدث، ال بل تجبر على اإلقفال في أوقــات مبكرة«، ويلفت 
إلى أن ارتفاع أسعار املحروقات اليوم مرتبط بشكل أساسي 

بسعر برميل النفط عامليا الذي المس 72 دوالرًا.
الــازم إلنتاج  الوقود  ومنذ شهور، تشترط شركات توريد 
الطاقة أو للمركبات للسوق املحلية تحويل قيمة الشحنات 
سلفا قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب املوانئ. ويدعم 
مصرف لبنان 85% من كلفة استيراد املحروقات، من خال 
تغطيته الــفــارق بــن ســعــر صـــرف الــــدوالر الــرســمــي )1515 

ليرة(، والسوق املوازية )السوداء(.
ويأتي تصاعد أزمة الوقود في الوقت الذي ارتفع فيه سعر 
صرف الــدوالر في السوق السوداء ليصل إلى 14300 ليرة، 
فيما توقع البعض أن يواصل الصعود إلى 15 ألف ليرة، ما 

يفاقم الصعوبات املعيشية على ماين اللبنانين.

الدوحة ـ العربي الجديد

قفز حجم تداول العقارات في قطر، خال مايو/ أيار 
املــاضــي، إلــى أكثر مــن  2.6 مليار ريــال )714 مليون 
الـــصـــادرة عــن وزارة  الــنــشــرة الــعــقــاريــة  دوالر(، وفـــق 
العدل، أمس األربعاء، مشيرة إلى تسجيل 321 صفقة 
ارتفاعا  الــتــداوالت  قيمة  عقارية، حيث سجل مؤشر 
زاد مؤشر  فــيــمــا  أســــاس شــهــري،  عــلــى  بنسبة %34 

املساحات املتداولة %10.
وسجلت حركة التداول بمنطقتي اللؤلؤة والقصار، 
للعقارات  القطرين  بتملك غير  فيهما  اللتن يسمح 

التي  الــســكــنــيــة  لــلــوحــدات  صــفــقــة   24  ،%100 بنسبة 
شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية فاقت 

48.3 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »يوتوبيا للعقارات«، 
محمد فرغلي، إن املنهجية التي تجرى بها الصفقات 
خال األسابيع املاضية تشير إلى توجه واضح نحو 

درة لإليرادات املستدامة.
ُ
العقارات االستثمارية امل

وتوقع فرغلي أن تستمر صفقات املجمعات السكنية 
خال  االستخدامات،  متعددة  املباني  إلــى  باإلضافة 
األسابيع املقبلة، مع استقرار ملتوسط قيمة الصفقات 
األسبوعية بن 350 إلــى 600 مليون ريــال بعيدًا عن 

الفترة  خــال  ظــهــرت  والــتــي  االستثنائية،  الصفقات 
املاضية جليا في بيع برج في اللؤلؤة بقيمة تجاوزت 

مليار ريال.
األول  تشرين  أكتوبر/  في  القطرية  الحكومة  وأقــرت 
اإلقامة  إجـــراءات منح  أكبر بشأن  املاضي تسهيات 
التي  املناطق  أكبر من  العقارات، وتحديد عــدد  ملــاك 
يــمــكــن الــتــمــلــك فــيــهــا واالنـــتـــفـــاع بــهــا، فـــي خــطــوة من 
الــدولــة وتعزيز  فــي  الــعــقــاري  الــقــطــاع  شأنها تطوير 

جاذبيته االستثمارية في املنطقة.
وتم تسهيل إجــراءات منح اإلقامة ملاك العقار الذي 
ألـــف دوالر(،  ريـــال )200  ألـــف  تــقــل قيمته عــن 730  ال 

بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة 
له وألسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار، وفق 

وكالة األنباء القطرية )قنا( اليوم الثاثاء.
عــلــى  ــعــــدل  الــ ووزارة  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  عــمــلــت  كـــمـــا 
اســتــحــداث نــظــام آلـــي يتيح مــن خــالــه حــصــول غير 
الــقــطــري عــلــى اإلقـــامـــة بــشــكــل مــبــاشــر فـــور استكمال 

إجراءات تملك العقار.
وسيحصل مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن 3.650 
ماين ريال قطري )مليون دوالر( على مزايا اإلقامة 
الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، واالستثمار في 

بعض األنشطة التجارية.

رواج العقارات االستثمارية في قطر

بيتكوين 
تهوي إلى 

20 ألف دوالر
ــيــــــئ آخــــــر  أســــــــبــــــــوع ســــ
ــتـــعـــرض لــــه عــمــلــة  قــــد تـ
ــرقــــمــــيــــة  بــــيــــتــــكــــويــــن الــ
األشــهــر عامليا واألعــلــى 
إلـــى  قـــيـــمـــة، إذ هـــبـــطـــت 
دوالر،   34.200 نـــحـــو 
خــــال تـــعـــامـــات أمـــس، 
خــــاســــرة نـــحـــو 7% مــن 
قـــيـــمـــتـــهـــا فـــــي أســــبــــوع. 
محللون  يتوقع  بينما 
مــــالــــيــــون، وفــــــق وكـــالـــة 
األميركية،  »بلومبيرغ« 
تهاويها صوب 20 ألف 
دوالر في الفترة املقبلة.

ــويـــن  ــكـ ــتـ ــيـ وخـــــــســـــــرت بـ
دوالر،  ألــــــف   30 نـــحـــو 
إبريل/ بــإغــاق  مقارنة 

نــــــــيــــــــســــــــان املــــــــــاضــــــــــي، 
ــتــــأثــــرة بــتــصــريــحــات  مــ
أطلقها  متكررة  سلبية 
ــركـــي  ــيـ ــر األمـ ــارديــ ــيــ ــلــ املــ
ــذي  ــ ــك، الــ ــ ــاســ ــ ــون مــ ــ ــلــ ــ إيــ
كـــان قــبــل بــضــعــة أشهر 
أحـــــــــــــد داعــــــــــمــــــــــي هـــــــذه 
الـــعـــمـــلـــة، بــــإعــــانــــه، فــي 
املاضي،  فبراير/شباط 
استثمار شركة »تسا« 
الكهربائية  لــلــســيــارات 
التي يرأسها، 1.5 مليار 
بـــيـــتـــكـــويـــن،  ــي  ــ فـ دوالر 
 عن قيود صينية 

ً
فضا

صـــارمـــة فـــي األســابــيــع 
األخـــــــــــــيـــــــــــــرة لــــتــــقــــيــــيــــد 
التعامات في العمات 

املشفرة.

البنك الدولي مستعد إلقراض العراق
قال رمزي نعمان، ممثل البنك في بغداد، في تصريح 
طلب  ألي  لالستجابة  مستعد  البنك  إن  أمس،  صحافي، 
على  الحصول  بشأن  العراقية  الحكومة  تقدمه 
قروض. وأضاف نعمان أن »البنك يعمل مع حكومة 
رسمتها  التي  اإلصالحية  البنود  تطبيق  على  العراق 
الحكومة، ونعمل من خالل جميع مشاريعنا على حل 
التي سبق أن شخصناها«، الفتا إلى  األزمات االقتصادية 
البنك يعمل مع بغداد على مشروع يتعلق بتعزيز  أن 
المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وهذا ما  اللقاحات 

طلبته الحكومة في هذا السياق.
حادة،  مالية  صعوبات  بالنفط  الغني  العراق  ويواجه 

إلى  اقتصاد  وخبراء  رقابية  جهات  ترجعه  الذي  األمر 
استشراء الفساد الذي كبد الدولة خسائر بمئات مليارات 

الدوالرات وتراجع أسعار النفط في السنوات األخيرة.

الجزائر تستورد نصف مليون طن قمح
المهني  الديوان  إن  أمس،  أوروبيون،  متعاملون  قال 
مليون  نصف  من  يقرب  ما  اشترى  للحبوب،  الجزائري 
في  عدة  مناشئ  من  للتوريد  الطحين  قمح  من  طن 

مناقصة دولية أغلقت الثالثاء الماضي. 
بما  رويترز،  وكالة  وفق  الكمية  المتعاملون  وقدر 
يتراوح بين 420 ألفًا و500 ألف طن، مشيرين إلى أن ست 

شركات تجارية على األقل شاركت في الصفقة. 

ارتفاع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية
كوريا  في  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  ارتفع 
مقارنة  الماضي،  أيار  مايو/  في   %7 من  بأكثر  الجنوبية 
انتعاش  وسط  الماضي،  العام  من  الشهر  نفس  مع 

االقتصاد تدريجيا. 
 63.388 الطاقة  على  األقصى  الطلب  متوسط  وبلغ 
ميغاواط الشهر الماضي وفقا لبيانات صادرة عن نظام 
أوردتها  الكهربائية،  الطاقة  إحصاءات  معلومات 
الطلب  واقترب  األربعاء.  أمس  لألنباء،  يونهاب  وكالة 
يشير  ما   ،2019 أيار  مايو/  مستويات  من  الطاقة  على 
جائحة  قبل  ما  لمستويات  اإلنتاج  عمليات  تعافى  إلى 

فيروس كورونا.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

العالم مقبل على موجة تضخم 
عالية، تضخم في كل شيء، 

زيادات في أسعار السلع 
واملحاصيل واألصول واملعادن 

والنفط، هذه املوجة تخيف األسواق 
وترعب املستهلكني وتثير قلق 

املستثمرين وأسواق املال، إذ إن 
مخاطرها تطاول الجميع في شكل 

خسائر عالية وتكاليف إضافية. 
كل التوقعات تشير إلى أن املوجة 

املقبلة ستصيب معظم دول 
العالم، وأن انتعاش االقتصادات 
الكبرى، ورغبة الدول في العودة 
باإلنتاج واألنشطة املتنوعة إلى 

حالة ما قبل كورونا تدعم قفزة 
التضخم تلك، تدعمها أيضًا رغبة 
محمومة من قبل الصني في قيادة 
االقتصاد العاملي، وإقبالها الشديد 

على تخزين السلع واملواد الخام 
والنفط واملحاصيل وغيرها قبل 
زيادة سعرها، ورغبة ال تقل من 

قبل مئات املاليني حول العالم في 
السفر والتسوق والشراء وزيادة 

اإلنفاق، يصاحب ذلك أيضًا اإلقبال 
الكبير على شراء السلع واملواد 
الخام واألصول، سواء من قبل 
الدول، أو األفراد الذين يخشون 

على مدخراتهم.
موجة التضخم املرتقبة تلك خطر 
على املواطن واالقتصادات والدول 
والبنوك املركزية، فزيادة التضخم 

تؤدي إلى حدوث قفزات في أسعار 
السلع، وزيادة في تكلفة اإلنتاج، 

وتفاقم في الدين العام، والتضخم 
 في املدخرات والدخول 

ً
يعني تآكال

وضعفًا في القدرة الشرائية.
وربما يؤدي التضخم إلى حدوث 

ركود شديد في األسواق قد 
يصل إلى حالة الكساد، وهو ما 

يعني إغالق مصانع وتسريح 
العمال وتراجع إيرادات الدولة من 

الضرائب وغيرها. كذلك يؤّدي 
إلى انفجار فقاعة سوق العقارات 
والقروض كما حدث في الواليات 

املتحدة عام 2008.
إزاء هذا الوضع املعقد تقف بعض 
الحكومات محتارة وربما عاجزة 
أمام التعامل مع خطر التضخم، 
فليس من السهل عليها أن ترفع 
أسعار السلع من بنزين وسوالر 

وكهرباء ومياه وغاز ملعالجة الخلل 
في مركز الدولة املالي، وذلك في 
ظل املعاناة املعيشية التي عانى 

منها املواطن منذ تفشي وباء 
كورونا.

ومع زيادة التضخم باتت البنوك 
املركزية مجبرة على التخلي عن 
تشديد سياساتها النقدية كما 

حدث خالل وباء كورونا، وبالتالي 
قد تسمح بخفض عملتها وزيادة 

سعر الفائدة لحماية العملة من 
خطر »الدولرة«، وهو ما يعني 

في النهاية زيادة كلفة االقتراض 
والدين العام الذي تكافح الحكومات 

للجمه بعد أن شهد انفالتًا كبيرًا 
في ظل تفشي كورونا وتراجع 

اإليرادات.
االحتفاظ بالعمالت األجنبية 

وشراء األصول من أراٍض وعقارات 
وذهب وأدوات كهربائية وسيارات 
وأسهم في الشركات وأدوات دين 

حكومية، قد تكون الحل األمثل 
ملواجهة موجة التضخم بالنسبة 

للمدخر الصغير.

التضخم... 
لماذا يخشاه 

العالم؟

Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة
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اقتصاد

حجر فندقي وتذاكر باهظة للسفر يثيران سخط المغتربين

45000
المغتربين  ــدد  عـ ــل  وصـ
ــن حـــلـــوا بــالــمــغــرب  ــذيـ الـ
 45 إلــى   2020 صيف  فــي 
الحدود  إغــالق  بعد  ألفًا، 
ما  ــا،  كــورون تفشي  ــراء  ج
الموسم  على  سلبًا  انعكس 
المملكة  زار  بينما  السياحي، 
 3 نــحــو   2019 صــيــف  ــي  ف

ماليين شخص.

تحقيق

السلطات تطلق حملة 
»مرحبا« الستقبال 

المغتربين خالل الصيف

يتوجب على القادمين 
من 74 دولة القيام بحجز 

فندقي لمدة 10 أيام

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــى  ــر إلـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــت تــــكــــالــــيــــف الـ ــحــ ــ أضــ
ــغـــرب مــقــلــقــة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة  املـ
لــلــمــغــتــربــني الـــذيـــن قـــــرروا الــعــودة 
نهائيًا أو زيـــارة ذويــهــم خــال عطلة الصيف 
بعد استئناف الرحات الجوية والبحرية إلى 
اململكة، حيث قررت السلطات إخضاع جميع 
الــدول إلى حجر فندقي  القادمني من عشرات 
ــــرى تتطلب  ــتـــرازيـــة أخـ بـــخـــاف إجـــــــراءات احـ
نفقات مالية تضاف إلى أسعار باهظة للسفر 
أثارت حالة من السخط في أوساط املغتربني.

ــن 74 دولــــــة تــم  ــتـــوجـــب عـــلـــى الــــقــــادمــــني مــ ويـ
وضــعــهــا ضــمــن الئــحــة تــعــرف بــالــقــائــمــة )ب( 
ــنـــاف الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة مــعــهــا،  ــئـ ــتـ ــد اسـ ــعـ بـ
ــاري،  ــجـ اعـــتـــبـــارا مـــن 15 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـ
استصدار تراخيص استثنائية من السفارات 
ــراز  الــســفــر، وإبـ قــبــل  املــغــربــيــة  القنصليات  أو 
اختبار PCR سالب يعود تاريخ إجرائه ألقل 
من 48 ساعة من الوصول إلى اململكة، وتقديم 

ما يثبت إجراء حجز فندقي ملدة 10 أيام.
الــجــزائــر،  الــقــائــمــة )ب( دوال مــثــل  وتــتــضــمــن 
واألرجـــنـــتـــني، الــبــحــريــن، الـــبـــرازيـــل، اإلمـــــارات 
ــان، وقـــطـــر،  ــمــ ــويـــت، ُعــ ــكـ ــدة، الـ ــحـ ــتـ الـــعـــربـــيـــة املـ
ووضعت  فنزويا.  أوكرانيا،  أفريقيا،  جنوب 
من  للكثير  آخــر  تصنيفا  املغربية  السلطات 
منها  القادمني  لكن  )أ(،  القائمة  باسم  الـــدول 
يــخــضــعــون لـــشـــروط أيــســر خــاصــة إذا كــانــوا 
حاصلني على شهادة التلقيح أو على نتيجة 
سالبة الختبار PCR يعود ألقل من 48 ساعة.

ــــي الـــقـــطـــاع  ــــول مــــواطــــنــــون وعــــامــــلــــون فـ ــقـ ــ ويـ
ــتـــراطـــات الــتــي  الــســيــاحــي والــفــنــدقــي إن االشـ
ــات لــــعــــشــــرات الـــــــــدول فــي  ــطـ ــلـ ــسـ وضـــعـــتـــهـــا الـ
القائمة )ب( سترفع حتما من تكاليف السفر 
إلى املغرب، بينما واجه الكثير من املغتربني 
بــاألســاس منذ بــدء جائحة كــورونــا ضغوطًا 

مالية في مواطن عملهم بدول االغتراب.
ويقر لحسن زملاط، رئيس الفيدرالية الوطنية 
لــلــصــنــاعــات الــفــنــدقــيــة، بـــأن املــــدة الــتــي قــررت 
ــقـــادمـــني خــالــهــا للحجر  ــة إخـــضـــاع الـ الــــدولــ
ــان يــمــكــن خــفــضــهــا في  ــ الــفــنــدقــي طــويــلــة، وكـ
أحــســن الـــحـــاالت لــثــاثــة أيــــام بــعــد الــخــضــول 

الختبار الخلو من فيروس كــورونــا. ولــم يتم 
الـــتـــي ستطبقها  الــكــشــف بــعــد عـــن األســــعــــار 
للحجر،  سيخضعون  ملــن  بالنسبة  الــفــنــادق 
»الــعــربــي  غــيــر أن زملــــاط يــــرى، فـــي تــصــريــح لـــ
ــديــــد«، أن الـــفـــنـــادق الـــتـــي ســيــقــيــم فــيــهــا  الــــجــ
الخاضعون للحجر الصحي ستعتمد أسعارًا 
منخفضة مقارنة بتلك املعمول بها، خاصة أن 
الطلب على الفنادق خال هذه الفترة ما زال 

دون املستوى املأمول.
ــذي  ــ لـــكـــنـــه يــــؤكــــد أنــــــه مـــهـــمـــا كــــــان الـــســـعـــر الـ
للكثير  بالنسبة  مرتفعا  فسيكون  سُيعتمد، 
مــن األشـــخـــاص، خــاصــة مــن املــغــتــربــني الــذيــن 
العطلة  زيــارة بلدهم وقضاء  أجــل  يأتون من 
مـــع أســـرهـــم، حــيــث ســيــكــون ذلـــك مــكــلــفــا لــهــم، 
خـــاصـــة أن الـــعـــديـــد مـــن املــغــتــربــني تــراجــعــت 

إيراداتهم في بلدان االغتراب.
بــــــــدوره، يـــرجـــح حــمــيــد بــــن الـــطـــاهـــر، رئــيــس 
ــهــــوي لـــلـــســـيـــاحـــة فـــــي مــنــطــقــة  ــجــ املـــجـــلـــس الــ
ــــش - آســــفــــي« ونــــائــــب رئــــيــــس فـــنـــادق  ــراكـ ــ »مـ
سوفتيل املغرب، في تصريح خاص، أن تكون 
ــد تـــفـــاوضـــت مـــع عــدد  الــســلــطــات املــخــتــصــة قـ

مـــن الـــفـــنـــادق مـــن أجــــل تــحــديــد أســـعـــار إقــامــة 
العائدين الذين سيخضعون للحجر الفندقي.
من  العائدين  بإخضاع  املغربي  الــقــرار  وأثـــار 
عشرات الدول املدرجة في ما تعرف بالائحة 
واســعــًا، خاصة  جــداًل  الفندقي،  للحجر  »ب«، 
إذا ما كان القادمون قد حصلوا بالفعل على 

لقاحات مضادة لكورونا.

ويؤكد أمني التوس، املسؤول في أحد الفنادق 
الكبرى، أنه إذا ما قضى الشخص الحجر في 
فندق ثاثة نــجــوم، فسيكلفه ذلــك حــوالــي 35 
دوالرًا لليلة الــواحــدة، وقد يكون أقل من ذلك 
الــســقــف فــي ظــل الــحــديــث عــن اعــتــمــاد أســعــار 
املغربية،  السلطات  متفاوض حولها من قبل 
لــكــن فــي حـــال اعــتــمــاد فــنــادق مــن فــئــة خمسة 
نجوم، فــإن ذلــك قد يكلف أسعارا مختلفة، ال 
تبدأ  العادية  الفترات  في  أسعارها  أن  سيما 

من 100 دوالر لليلة الواحدة.
بــــدوره، يــقــول فـــوزي الــزمــزانــي، نــائــب رئيس 
الغاية من  »ما  للسياحة:  الوطنية  الفيدرالية 
لأشخاص  بالنسبة  الصحي  الحجر  فــرض 
ــلــــى شـــــهـــــادة الــتــلــقــيــح  ــرون عــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ الـــــذيـــــن يـ
ويخضعون الختبارات كورونا قبل 48 ساعة 
من حلولهم باملغرب؟ كــان يمكن تــرك الخيار 
للقادمني بني الخضوع الختبارات كورونا أو 

الخضوع للحجر«.
ــادق الــتــي  ــنـ ــفـ ويـــقـــول الـــزمـــزانـــي إن الئـــحـــة الـ
ســتــســتــقــبــل األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــخــضــعــون 
لــلــحــجــر عـــنـــد حـــلـــولـــهـــم بــاملــمــلــكــة كــــانــــت قــد 

وضــعــت مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي، وتــلــك الــائــحــة 
تضم فنادق من فئة ثاثة نجوم.

وبينما يعبر فوزي الزمزاني عن تفهمه للقرار 
معتبرا  القادمني،  على  حجر  بفرض  املغربي 
أن اعــتــمــاد عــشــرة أيــــام يــأخــذ بــعــني االعــتــبــار 
الفترة التي تظهر فيها أعراض الفيروس عند 
ــم الــقــيــام بــاخــتــبــارات كــورونــا،  الــشــخــص، رغـ
يشير لحسن زملاط، رئيس الفيدرالية الوطنية 
لــلــصــنــاعــات الــفــنــدقــيــة، إلــــى وجــــود مــخــاوف 
مــن أن تــدفــع مــدة الحجر املــفــروضــة إلــى حث 
املــغــتــربــني عــلــى تــغــيــيــر وجــهــتــهــم إلـــى بــلــدان 

أخرى تضع شروطًا مخففة للسفر إليها.
ــاط أن كــلــفــة الـــحـــجـــر فــــي الـــفـــنـــادق  ــ ــرى زملــ ــ ويــ
ــــف األخـــــــــــــــرى الــــتــــي  ــاريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ســـــتـــــضـــــاف لـ
سيتحملها الوافدون للمغرب، خاصة في ظل 
مــا الحظه مــن ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر الرحات 
عــلــى مـــن الـــطـــائـــرات أو الـــبـــواخـــر فـــي الــفــتــرة 
ــارت  ــ ــة الـــســـخـــط، أشـ ــالـ ــــي ظــــل حـ ــرة. وفـ ــ ــيـ ــ األخـ
مــصــادر إلـــى أنـــه يــجــري الــبــحــث بــشــأن حجر 

القادمني في إقامات غير فندقية.  
الــذيــن حــلــوا باململكة  ووصـــل عــدد املغتربني 
فــي صيف الــعــام املــاضــي إلــى حــوالــي 45 ألف 
شـــخـــص، بــعــد إغـــــاق الــــحــــدود جـــــراء تفشي 
ــا انـــعـــكـــس ســلــبــًا عـــلـــى املـــوســـم  ــة، مــ ــائـــحـ الـــجـ
الــســيــاحــي، بينما كـــان عـــدد املــغــتــربــني الــذيــن 
نـــاهـــز ثــاثــة  قـــد  املــمــلــكــة فـــي عــــام 2019  زاور 
ــا، مــن بني  مــايــني شــخــص، أغلبهم مــن أوروبــ
حـــوالـــي خــمــســة مــايــني مــغــتــرب فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
ويــنــتــظــر أن تــنــطــلــق عــمــلــيــة »مـــرحـــبـــا«، الــتــي 
تسهيل  أجــل  مــن  املغربية  السلطات  تنظمها 
وصــــول املــغــتــربــني بـــرًا وبـــحـــرًا، بــني الــخــامــس 
عشر من يونيو/ حزيران الجاري والخامس 
غير  املقبل. وعلى  أيــلــول  مــن سبتمبر/  عشر 
العادة لن يعبر املغتربون املقيمون في أوروبا 
عبر إسبانيا من أجل الحلول باململكة، حيث 
يكتفى في العام الجاري بميناءي »سيت« في 

فرنسا و»جينوة« في إيطاليا.
باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الــوزيــرة  وصــرحــت 
املقيمني بــالــخــارج نــزهــة الــوافــي، أخــيــرًا، بأن 
في  للمملكة  زيارتهم  املنتظر  املغتربني  عــدد 
الصيف سيكون مرتفعا بالنظر للرغبة التي 
عددا  أن  غير  باململكة.  بالحلول  عنها  عبروا 
مـــن املــغــتــربــني بـــــدأوا يــشــتــكــون عــبــر وســائــل 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــن ارتـ ــاعـــي مــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
التذاكر في الفترة األخيرة، سواء تعلق األمر 
بــالــشــركــات املــغــربــيــة أو الــشــركــات األجــنــبــيــة، 
الــتــي عــمــدت إلـــى ذلـــك فــي ظــل ارتـــفـــاع الطلب 

على السفر نحو اململكة.
وفـــي مــقــابــل االنـــتـــقـــادات لــطــول فــتــرة الحجر 

والباحث  الطبيب  يرى  الفنادق،  في  الصحي 
ــاســـات والـــنـــظـــم الـــصـــحـــيـــة الــطــيــب  ــيـ ــي الـــسـ فــ
حــمــضــي أن الـــفـــتـــرة الـــتـــي اعــتــمــدهــا املــغــرب 
للحجر تراعي مدة حضانة الفيروس ونسبة 
الــخــطــر الــتــي يــــراد تــفــاديــهــا، مــشــيــرا إلــــى أن 
بــلــدانــا مــثــل فــرنــســا وبــريــطــانــيــا حـــددت فترة 

الحجر على التوالي بـ10 و11 يومًا.
ــه فــــي بــــدايــــة انــتــشــار  ــ ــــى أنـ ويـــلـــفـــت الـــطـــيـــب إلـ
الفيروس كانت فترة حضانته تدوم 14 يومًا، 
ما استدعى عبر العالم حجرًا لهذه املدة، غير 
أنـــه اتــضــح بــعــد ذلـــك أن الــحــضــانــة تستغرق، 
حــســب الـــدراســـات الــعــلــمــيــة، فــي املــتــوســط ما 
بــني ســبــعــة وثــمــانــيــة أيــــام وقـــد تــزيــد فــي ظل 

الساالت املتطورة. عودة مكلفة 
للمغرب

بعد  يونيو  منتصف  من  اعتبارًا  الدول،  العائدين من عشرات  الستقبال  المغرب  إجراءات  القت 
استئناف الرحالت، انتقادات واسعة في أوساط مغتربين ومسؤولين سياحيين، إذ أضحى لزامًا 

على الكثيرين تحمل تكاليف حجر فندقي وأسعار باهظة للسفر بجانب نفقات أخرى
دعم حكومي للصناعات الغذائية

الرقمي في  والــتــجــارة واالقــتــصــاد  الصناعة  العلمي، وزيــر  أكــد حفيظ 
باهتمام  اململكة يحظى  في  الغذائية  الصناعات  دعــم قطاع  أن  املــغــرب، 
حكومي، مشيرا إلى أن قيمة تعامالت القطاع سنويًا تناهز 161 مليار 

درهم )18.23 مليار دوالر(، منها صادرات بقيمة 32 مليار درهم.
الثالثاء،  الغذائية،  الصناعات  افتراضي حــول  ملتقى  العلمي في  وقــال 
بمشاركة مسؤولني حكوميني وممثلي القطاع الخاص، إن هذا القطاع 
ذو بعد استراتيجي ويوجد في صلب اهتمام كل من وزارتــي الفالحة 
والصناعة. وبحسب البيانات الرسمية تعمل حوالي 2100 شركة في 

ألــف فرصة عمل. وأشــار وزير  الغذائية، وتوفر 161  الصناعات  قطاع 
ــذا الــقــطــاع لــعــب دورا ال يــصــدق خــالل  الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، إلـــى أن هـ
فــتــرة جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، مــوضــحــا : »لــقــد رأيـــنـــا عبر 
لم  اإلنتاج  الكبرى ألن سلسلة  التوزيع  العالم رفوفا فارغة في متاجر 
تستطع االستجابة للطلب املرتفع، في حني لم ينقصنا في املغرب أي 
عني يتمتعون بــروح وطنية 

ّ
شــيء، والسبب وراء ذلــك هو وجــود مصن

أساسي  قطاع  الغذائية  الصناعات  أن  وتابع  نــهــار«.  ليل  وعملوا  عالية 
واستراتيجي ألنه مرتبط باألمن الغذائي للمملكة.

قيود كورونا 
تسببت في 
عدم قدرة 
ماليين 
المغتربين على 
السفر للمغرب 
العام الماضي 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تــتــنــبــه الــحــكــومــة األردنـــيـــة أخــيــرًا 
إلى خطورة ارتفاع أسعار الطاقة 
وخــاصــة الــكــهــربــاء، عــلــى الــوضــع 
االقتصادي وانتقال العديد من االستثمارات 
ــدان أخـــــرى لـــلـــفـــارق الــكــبــيــر فـــي كلف  ــلـ ــى بـ إلــ
اإلنــتــاج، مــا يــهــدد األردن بــخــســارة مــزيــد من 
املــشــاريــع الــقــائــمــة وتــســريــح آالف الــعــامــلــني 

لديها.
وتــزامــنــت تــصــريــحــات لـــوزيـــر املــالــيــة محمد 
ــــدور تــقــريــر للبنك  الــعــســعــس أخـــيـــرًا، مـــع صـ
الــــدولــــي نــهــايــة مـــايـــو/ أيـــــار املــــاضــــي، حــول 
االنعكاسات السلبية الرتفاع أسعار الكهرباء 
عــلــى االســـتـــثـــمـــارات الــقــائــمــة والــتــأشــيــر إلــى 
خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، ما 

يعني هروب االستثمارات وتراجع تنافسية 
املنتجات األردنية محليًا وخارجيًا.

وأكـــد الــوزيــر األردنــــي أن الــحــكــومــة تـــدرك أن 
أســعــار الــكــهــربــاء لــلــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة هي 
اململكة،  في  االقتصادي  النمو  إحــدى عوائق 
ــراء ما  ــ مــشــيــرا إلـــى أن الــحــكــومــة تــســعــى إلجـ
التكاليف  يلزم لتخفيضها من خــال خفض 
وإعــــادة النظر فــي هيكلية قــطــاع الــطــاقــة في 
ظل رغبتها في تحقيق نمو اقتصادي وخلق 
الوظائف. ووفق البنك الدولي، فإن الحكومة 
ــة مــلــتــزمــة بــخــطــة مــدتــهــا 3 ســنــوات  ــيــ األردنــ
ابــــتــــداء مــــن الــــعــــام الــــجــــاري لــتــعــديــل تــعــرفــة 
للكهرباء  العالية  التكلفة  وخفض  الكهرباء 

على الشركات.
ــادة قيمة  ــ ــــان قــلــقــًا بــشــأن زيـ ــار هـــذا األعـ ــ وأثـ
فـــواتـــيـــر االســـتـــهـــاك املـــنـــزلـــي. لـــكـــن مـــســـؤول 
حــكــومــي رفـــيـــع املـــســـتـــوى، قــــال فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« إن الحكومة تتجه إلعادة  لـ
الــنــظــر فــي شــرائــح االســتــهــاك، خــاصــة التي 
إلى  مشيرا  املنزلية،  باالستخدامات  تتعلق 
إمكانية خفض أعداد الشرائح واحتمال دمج 

بعضها بأخرى.
ــــؤول أن يـــتـــم بـــمـــوجـــب هـــذا  ــــسـ واســـتـــبـــعـــد املـ
اإلجــراء رفع أسعار االستهاك املنزلي خال 
يتوقعون  اقتصاد  لكن خبراء  املقبلة،  الفترة 
ارتـــفـــاع قــيــمــة الــفــواتــيــر، خــاصــة إذا تــم دمــج 
شرائح بأخرى أعلى قيمة حسب االستهاك.

ــهـــاك لــغــايــة 300  ــتـ وتــعــتــبــر الــحــكــومــة االسـ

كــلــيــوواط شــهــريــًا مــوجــهــًا لــلــشــرائــح الفقيرة 
ومــتــدنــيــة الـــدخـــل، حــيــث يــتــم احــتــســاب سعر 
الــكــيــلــوواط بــمــبــلــغ 32 فــلــســا ويــرتــفــع تبعا 
للشرائح األعــلــى. وتــبــدو الحكومة فــي مــأزق 
بني االستجابة ملطالب املقرضني، أو مواجهة 
فــي  ــة  ــاصــ ــبــــة، خــ غــــاضــ فـــعـــل شـــعـــبـــيـــة  ردود 
ظــل تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي فاقمت 

الظروف املعيشية للكثيرين.
النواب  وقــال عضو لجنة الطاقة في مجلس 
»العربي الجديد« إن ارتفاع  موسى هنطش لـ
الـــكـــهـــربـــاء يعتبر  الـــطـــاقـــة، ال ســيــمــا  أســـعـــار 
مـــن أهـــم الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 
ــــي، حــيــث إنــهــا تشكل نقطة  االقــتــصــاد األردنـ
ضــعــف بــالــنــســبــة لــبــيــئــة االســتــثــمــار ويــؤثــر 
وأكـــد هنطش،  لــهــا.  التنافسية  املــيــزات  عــلــى 
ضرورة تخفيض الحكومة ألسعار الكهرباء 
الصناعي،  القطاع  املستثمرين بخاصة  على 
والسماح لهم بتركيب أنظمة خايا شمسية 
تفاديا لخسارة االستثمارات وضعف البيئة 
نائب رئيس غرفة  قــال  بـــدوره،  االستثمارية. 
صناعة عــمــان الــســابــق، مــوســى الــســاكــت، إن 
ــفــــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة يـــؤثـــر أيـــضـــا بشكل  ارتــ
ســلــبــي عــلــى تــنــافــســيــة الــســلــع األردنــــيــــة في 
قيمتها،  ارتفاع  بسبب  التصديرية  األســواق 
وهو ما يضعف قدرة األردن على التحول إلى 

بلد منتج.
ــقـــطـــاع  ــة فـــــي الـ ــاقــ ــطــ وأضــــــــــاف أن أســـــعـــــار الــ
مع  مقارنة  كبيرا  ارتفاعا  شهدت  الصناعي 
دول الـــجـــوار وخــصــوصــا أســـعـــار الــكــهــربــاء، 
مـــا أضــعــف تــنــافــســيــة املــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة ســلــع مـــســـتـــوردة من  ــيــ األردنــ

بلدان تتمتع بكلف إنتاج أقل بسبب الطاقة.
وأكـــد الــســاكــت أن الــطــاقــة تــعــد مــدخــل إنــتــاج 
حيث  الصناعية،  القطاعات  لجميع  رئيسيا 
 %17 نحو  الصناعي  القطاع  استهاك  يبلغ 
ــاقـــة املــســتــهــلــكــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي  مــــن الـــطـ
األردن، فيما تشكل كلف الطاقة 35% باملعدل 

الخرطوم ـ هالة حمزة

انعكس قرار الحكومة االنتقالية في السودان، 
تــحــريــر أســـعـــار الــبــنــزيــن والــــديــــزل بــالــكــامــل 
ــار الـــعـــديـــد من  ــعـ ــع أســـعـــارهـــمـــا، عــلــى أسـ ــ ورفـ
السلع الغذائية األساسية بشكل فوري، فيما 
التزود  في  السيارات صعوبة  واجــه أصحاب 
ــالـــوقـــود حــيــث امـــتـــدت الـــطـــوابـــيـــر ملــســافــات  بـ
طويلة أمام املحطات في مختلف أنحاء الباد.

290 جنيهًا سودانيًا  البنزين  وأضحى سعر 
)الـــدوالر = 427  للتر، ارتفاعًا من 150 جنيهًا 
جــنــيــهــًا(، فيما تــحــدد ســعــر الــديــزل عــنــد 285 
السابق.  فــي  جنيهًا   125 مقابل  للتر،  جنيهًا 
ويــطــبــق الـــســـودان مـــا يــصــفــهــا بــاإلصــاحــات 
النقد  االقتصادية، استجابة ملطالب صندوق 
الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول 
عــلــى إعـــفـــاء مـــن الـــديـــون واجـــتـــذاب الــتــمــويــل. 
ــــذي يــعــانــي   اإلصــــاحــــات مـــؤملـــة لــلــبــلــد الـ

ّ
لـــكـــن

ارتــفــع معدل  إذ  تــرديــًا معيشيًا،  أغلب سكانه 
ــــى 363% فــــي إبـــريـــل/  الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلـ

نيسان املاضي.
ووفــــق بــيــان لــــــوزارة املـــالـــيـــة، أول مـــن أمــس 
 األسعار في املستقبل ستتحدد 

ّ
الثاثاء، فإن

ــنــــقــــل والــــضــــرائــــب  ــــراد والــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــتــكــلــفــة االسـ
ــربـــح. وفــــي الــســيــاق قــــال وزيـــر  وهـــوامـــش الـ
ــــن عـــلـــي عــبــيــد  ــاديـ ــ ــن، جـ ــديــ ــعــ ــتــ ــاقــــة والــ الــــطــ
 تــحــديــد األســـعـــار 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

كافة  من  لجنة مختصة  عبر  سيتم شهريًا 
الجهات ذات الصلة ملواكبة تغيرات أسعار 

النفط عامليًا وأسعار العملة.
 »الحكومة ستضع معالجات 

ّ
وقال عبيد إن

لـــتـــافـــي آثــــــار قــــــرار تـــحـــريـــر األســــعــــار عــلــى 
مـــــحـــــدودي الــــدخــــل والــــشــــرائــــح الــضــعــيــفــة 
التجارية  الغرفة  عــام  أمــني   

ّ
لكن )الفقيرة(«. 

لــواليــة الــخــرطــوم، الــطــيــب طــلــب، أشــــار إلــى 
ــادة فــوريــة لسعر الــســكــر، إذ زاد  حـــدوث زيــ
سعر الجوال )عبوة( زنة 50 كيلوغرامًا إلى 
وقــال  جــنــيــه.   12.600 مــقــابــل  جنيه   13.100

 مصانع املواد الغذائية تعتمد في 
ّ
طلب، إن

إنتاجها على الوقود الحر وبالتالي تتضرر 
من زيادة أسعاره، ما يضطرها إلى تغطية 
ــذه الــتــكــلــفــة مـــن املــــواطــــن بــــزيــــادة أســعــار  هــ
أسعار  رفــع   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  النهائي،  املنتج 

الــوقــود ضعفني ســيــزيــد مــن أســعــار السلع 
بسبب  كبيرة  بنسبة  بــاألســاس  تقفز  الــتــي 

الزيادات اليومية في سعر الصرف.
مــن جــانــبــه، قـــال األمـــني الــعــام التــحــاد الــغــرف 
»الــعــربــي  الــصــنــاعــيــة، عـــبـــاس عــلــي الــســيــد لـــ
 »قرار تحرير أسعار الوقود بشكل 

ّ
الجديد« إن

كـــامـــل غــيــر مـــوفـــق، وهــــو ســيــاســي أكـــثـــر منه 
اقتصادي، ويؤثر على قدرة املصانع املحلية 
وصفقاتها  اتفاقياتها  وعــلــى  املنافسة  على 
 عن إضعاف قدرة 

ً
التجارية الخارجية، فضا

املستهلكني الشرائية«.
ــبـــاك أســـعـــار الــســلــع، شــهــدت  وإلــــى جــانــب ارتـ
ــود تــــزاحــــمــــًا، فـــقـــد اصــطــفــت  ــ ــوقــ ــ مـــحـــطـــات الــ
الــســيــارات فــي طــوابــيــر طــويــلــة، فيما تتفاقم 
ــة نـــدرة املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة. وأكـــد وكيل  أزمـ
محطة وقــود في منطقة الخرطوم بحري في 
 »الــحــكــومــة مــهــتــمــة بــرفــع 

ّ
تــصــريــح خـــاص أن

األسعار أكثر من توفير السلعة«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشف تقرير صادر عن إدارة االقتصاد الكلي 
الــكــويــتــي، أن %60  الـــــوزراء  الــتــابــعــة ملجلس 
 1.4 عــددهــم  البالغ  الكويتيني  املواطنني  مــن 
مليون نسمه عــانــوا مــن خــســارة فــي الدخل، 
بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

الجديد.
»العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير،  وأشــار 
الــجــديــد«، إلـــى أن هــنــاك مــا يــقــارب مــن 900 
ألف شخص تأثر دخلهم الشهري منذ بداية 
الــجــائــحــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 وحتى 
مــارس/ آذار من العام الــجــاري، الفتا إلــى أن 
لــم يقتصر على العاملني في  الــدخــل  تــراجــع 
الخاص  القطاع  وإنــمــا  الحكومية  الوظائف 
الصغيرة  املشاريع  أيضًا، ال سيما أصحاب 

واملتوسطة.
وأضــــــاف أنــــه رغــــم زيــــــادة مــــدخــــرات غــالــبــيــة 
املــواطــنــني خــال الــفــتــرة املــاضــيــة، إال أن هذا 
ال يعبر عن زيادة في دخلهم الشهري، ولكن 
كان بسبب اإلجراءات الحكومية مثل تأجيل 
ــاط الــــقــــروض املــصــرفــيــة ملــــدة 6 أشــهــر،  ــسـ أقـ
فضا عن اإلجـــراءات والقيود املــشــددة التي 

قلصت اإلنفاق.
وفــي مــارس/ آذار املاضي، أقــر مجلس األمة 

)البرملان( قانون تأجيل أقساط القروض ملدة 
6 أشهر، فيما كشفت وثيقة حكومية اطلعت 
ألف  أن نحو 480  الــجــديــد«  »الــعــربــي  عليها 
مواطن كويتي سيستفيدون من هذا القانون.

ــتـــصـــادي الــكــويــتــي، علي  ــال الــخــبــيــر االقـ ــ وقـ
املوسى، إن على مجلس الــوزراء رفع وإنهاء 
كافة اإلجــراءات االحترازية التي أعاقت عمل 
االستمرار  أن  إلــى  مشيرا  األنشطة،  مختلف 
ــال ســـيـــســـاهـــم فــــي زيـــــادة  ــ ــمـ ــ فــــي تــقــيــيــد األعـ

الخسائر وتأخير التعافي االقتصادي.
وأضـــــــاف املــــوســــى لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
أكـــثـــر مـــن 75% مـــن األنــشــطــة الــتــجــاريــة في 

الكويت يملكها أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، لذلك فهم أكثر الفئات املتضررة 
مـــن اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

الحكومة.
وأشــــــار إلــــى ضــــــرورة الـــوضـــع فـــي االعــتــبــار 
رحيل مئات اآلالف من الوافدين خال العام 
املــاضــي، مــا أدى إلــى زيـــادة كبيرة فــي أعــداد 
الــشــقــق الــخــالــيــة، الـــتـــي يــمــلــكــهــا املــواطــنــون 

ويقومون بتأجيرها إلى العمالة الوافدة.
واقترب عدد سكان الكويت قبل أزمة كورونا 
1.5 مليون  بواقع  من نحو 5 مايني نسمة، 
كويتي و3.6 مايني وافد، لكن بنهاية إبريل/ 
نــيــســان املـــاضـــي، تــراجــع عـــدد ســكــان الــدولــة 
إلـــى حــوالــي 4.2  بــالــنــفــط  الــغــنــيــة  الخليجية 
مايني نسمة، وذلك بسبب ترحيل ومغادرة 
ــــال الـــعـــام  ــــف وافــــــد خـ ــا يـــقـــرب مــــن 800 ألـ مــ

املاضي.
ــدة  وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز املــــزيــــنــــي، مـــديـــر وحــ
البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات 
االقــتــصــاديــة، إن إغــــاق أو إفــــاس أصــحــاب 
ــاريــــع ســــيــــؤدي إلـــــى عــــواقــــب قــانــونــيــة  املــــشــ
ــادة مــعــدالت البطالة  خــطــيــرة، فــضــا عــن زيــ
ــــذي  ــ ــتــــي، والـ ــويــ ــكــ ــاب الــ ــبــ ــشــ بـــــني صــــفــــوف الــ
سيشكل عبئًا على الحكومة، التي تسعى إلى 

استعادة التعافي االقتصادي.

معضلة 
كهرباء األردن

الجائحة أضرت بأنشطة المطاعم )فرانس برس(

زيادة فورية ألسعار السلع بعد تحرير الوقود

كورونا يقلص دخول 900 ألف مواطن

مأزق بين رفع األسعار على 
المواطنين وخفضها للمستثمرين

تواجه الحكومة األردنية 
مأزقًا فيما يتعلق 

بالتعامل مع ملف 
أسعار الكهرباء، فإما أن 

تتجنب ردة فعل غاضبة 
من الشارع باإلبقاء على 

األسعار دون زيادات 
مقبلة أو االستجابة 
لضغوط مقرضين 

دوليين بدعم المستثمرين 
على حساب االستهالك 

المنزلي

السودان مال وناس

الكويت

البنك الدولي يؤكد 
التزام األردن بخطة 

مدتها 3 سنوات لتعديل 
تعرفة الكهرباء

سعر لتر البنزين 
يقفز إلى 290 جنيهًا 

من 150 جنيهًا

قطاع  فــي  وتصل  الصناعي  القطاع  ملختلف 
الصناعات الباستيكية إلى 45 باملائة.

وأشــار الساكت إلى أن القطاع الصناعي من 
أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغال 
مصادر الطاقة املتجددة لتغطيته احتياجاته 
ــل تـــنـــاقـــص  ــ ــــي ظــ ــا فــ ــن الــــطــــاقــــة خــــصــــوصــ ــ مــ
توليد  فــي  الشمسية  الطاقة  استغال  تكلفة 
الكهرباء  فــاتــورة  انخفضت  حــيــث  الــكــهــربــاء 
املصانع  فــي بعض   %70 مــن  الشهرية ألكثر 
التي استثمرت بمجال الطاقة الشمسية، لكن 
مــحــدوديــة الـــقـــدرة االســتــيــعــابــيــة عــلــى شبكة 

املزيد  توجه  دون  تحول  الكهربائي  التوزيع 
من املصانع نحو الطاقة املتجددة.

وفــــــــي مــــقــــابــــل تـــــوصـــــيـــــات الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
للقطاعات  الطاقة  كلفة  خفض  على  بالعمل 
االستثمارية، قال الخبير االقتصادي حسام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــؤســســات  عـــايـــش لــــ
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة كــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الحكومة  عــلــى  تــواصــل ضغوطها  الــدولــيــني 
األردنية ألجل رفع أسعار الكهرباء على كافة 
الــشــرائــح والــفــئــات مــن املــواطــنــني لتخفيض 
ــــذي يــعــانــي مــنــه االقــتــصــاد  ــة الـ عــجــز املــــوازنــ

ــي. وأضـــــاف عــايــش أن ذلــــك يــأتــي في  ــ ــ األردنـ
الــــوقــــت الــــــذي يـــمـــر فـــيـــه االقـــتـــصـــاد األردنــــــي 
بـــحـــالـــة انـــكـــمـــاش تـــفـــاقـــمـــت بـــســـبـــب جــائــحــة 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، مــشــيــرا إلــــى أن رفــع  كــــورونــ
الـــضـــرائـــب واألســــعــــار، بــمــا فــيــهــا الــكــهــربــاء، 
ســيــعــمــق حــالــة الــتــراجــع الــتــي يــعــانــي منها 
ــادة  ــع االقـــتـــصـــادي. وأكـــــد ضــــــرورة إعــ الـــوضـ
النظر باإلجراءات التي تعيق قدرة الشركات 
الصناعية وغيرها على تركيب أنظمة خايا 
دون  والــحــيــلــولــة  الــكــلــف  لتخفيض  شمسية 

انخفاض أعداد االستثمارات القائمة.

أحد أسواق 
العاصمة عمان 
)فرانس برس(

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

أيـــــــــــــــــام تـــــفـــــصـــــلـــــنـــــا عــــــــــن ســـــبـــــاق 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة، 
ــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي 18 يــونــيــو  ــقــ املــ
الـــــــجـــــــاري، ومـــــــع قـــــــرب مــــوعــــد االســـتـــحـــقـــاق 
االقتصادية  الــوعــود  جرعة  زادت  االنتخابي 
يملها  املواطن  بــات  التي  للمرشحني  الرنانة 
ــــل واقـــــــع مـــعـــيـــشـــي صـــعـــب وغـــــــاء فــي  ــــي ظـ فـ
العملة،  قيمة  في  متواصل  وتراجع  األسعار 
بل وبات االقتصاد حديث الساعة في إيران، 
ــــذه األيــــــــام، لـــتـــراكـــم األزمــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة  هـ
مواجهتها، حيث  فــي  املستمرة  واإلخــفــاقــات 
يــركــز املــرشــحــون على املــلــف االقــتــصــادي في 
حــمــاتــهــم االنــتــخــابــيــة، عــلــى أمـــل استقطاب 
أصوات الناخبني انطاقًا من ذلك، مع تأكيد 
كــــل مـــنـــهـــم عـــلـــى أنـــــه األقــــــــدر لـــتـــقـــديـــم حــلــول 
فيطلقون  واملعيشية،  االقتصادية  للمشاكل 
ــة، وبــعــض املــرشــحــني أصــبــحــوا  ــراقـ وعـــــودًا بـ
يعلنون عن تقديم دعم نقدي للمواطن بأرقام 
محددة، في محاولة لدغدغة مشاعر الناخبني 

واستمالتهم إلى التصويت لصالحهم. 
ــه الــنــاخــب  ــذه الــــوعــــود فــيــمــا يــــواجــ ــ تـــأتـــي هـ
ــرانــــي مــشــاكــل مــعــيــشــيــة مــتــفــاقــمــة خــال  اإليــ
السنوات األربع األخيرة بشكل غير مسبوق، 
على خلفية تراجع حاد في قيمة عملة الريال 
الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، حــيــث 
خسرت نحو 800% من قيمتها، ووصل سعر 
الــصــرف إلـــى 320 ألـــف ريـــال لــكــل دوالر، قبل 
الـــريـــال جــــزءًا مــن عــافــيــتــه خــال  أن يستعيد 
نحو  على  السعر  ويستقر  املاضية  الشهور 

240 ألف ريال. 
تــشــيــر الــبــيــانــات االقــتــصــاديــة الــرســمــيــة إلــى 
السنوات  والخدمات، خال  السلع  أسعار  أن 
، أقــلــه نحو 

ً
األخـــيـــرة، ســجــلــت ارتــفــاعــًا هـــائـــا

3 أضــعــاف وفــي بعض الــحــاالت وصــلــت إلى 
عــشــرة أضــعــاف فــصــاعــدًا، األمــــر الــــذي سّبب 
للناخبني  الشرائية  القوة  في  حــادا  انكماشا 
اإليــرانــيــني. ولــذا فــإن االقــتــصــاد لــه دور كبير 
في رسم توجهات وقناعات هؤالء الناخبني، 
ــة فـــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــة املـ ــهـ ســــــــواء لـــجـ
ــوء املـــشـــاكـــل  ــ ــلــــى ضــ ــا. وعــ ــهـ ــنـ أو الـــــعـــــزوف عـ
التي يواجهونها، باتت  الكبيرة  االقتصادية 
البعض  هذه املشاكل أحد أهم األسباب لدى 
للعزوف عن املشاركة، وسط شكوك في قدرة 
املرشحني على إيــجــاد حــلــول جــذريــة لأزمة 

االقتصادية في حال فاز أي منهم.  
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــة عـــوامـــل أشــعــلــت األزمــ ــعـ أربـ
في إيــران خــال األعــوام األخــيــرة، وفــق خبراء 
االقـــتـــصـــاد، األول هـــو الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
الشاملة التي فرضتها واشنطن على طهران 
منذ انسحابها من االتفاق النووي عام 2018 
وطاولت جميع مفاصل اقتصادها، خصوصًا 
فــرض حظر  عبر  الصعبة  بالعملة  مــواردهــا 
 عن قطع 

ً
تام على الصادرات النفطية، فضا

التواصل املالي اإليراني عن الخارج، والثاني 
هـــو تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، حــيــث كــانــت 
إيـــــران مـــن الـــــدول األكـــثـــر تــعــرضــًا لــلــفــيــروس 
منذ عام والنصف وهو ما ضاعف تداعيات 
البنيوية  املشاكل  تراكم  والثالث  العقوبات، 
فــي االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، والـــرابـــع هــو ضعف 
مواجهة  فــي  االقــتــصــادي  واألداء  السياسات 

تلك التحديات والتهديدات االقتصادية.

وعود المرشحين 
أطــلــق املـــرشـــحـــون الــســبــعــة لــلــرئــاســة وعــــودًا 
ــــس مـــشـــاكـــلـــهـــم  ــــامـ مـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــنــــاخــــبــــني، تـ

االقتصادية، وفيما يلي أهم تلك الوعود.
1- املرشح الرئاسي املحافظ إبراهيم رئيسي، 
األوفــــــر حــظــًا لــلــفــوز بـــالـــرئـــاســـة، تـــحـــدث في 
كلماته االنتخابية عن تقوية اإلنتاج وتوجيه 
الــســيــولــة نــحــوه وخــلــق مــلــيــون فــرصــة عمل 
وخفض التضخم إلــى أقــل من 10% وخفض 
إلــى 50% والــعــمــل على رفع  الــعــاج  تكاليف 

العقوبات األميركية. 
2- املرشح عبدالناصر همتي )رجل اقتصاد 
إصاحي(، كان رئيس البنك املركزي، قبل أن 
أسبوع  قبل  روحــانــي،  حسن  الرئيس  يعزله 
تـــقـــريـــبـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــعـــارضـــتـــه تــرشــحــه 

طهران ـ العربي الجديد

شــكــك مــواطــنــون إيــرانــيــون فــي الـــوعـــود التي 
أطلقها مرشحو االنتخابات الرئاسية، املقرر 
إجـــراؤهـــا فــي 18 يــونــيــو، وعــبــر هـــؤالء الــذيــن 
استطلعت »العربي الجديد« أراءهــم عن عدم 
الظروف  الوعود في ظل  ثقتهم بتطبيق تلك 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة، مـــشـــدديـــن عــلــى أنــهــا 
لــم تــعــد تــؤثــر كــثــيــرا عــلــى قــنــاعــات الناخبني 

للتصويت لصالح هذا املرشح أو ذلك. 
ــنــــة، مـــهـــســـا، إن الــــوعــــود فــقــدت  ــقـــول املــــواطــ تـ
اإليــرانــيــة، مؤكدة  االنــتــخــابــات  فــي  فاعليتها 
املرشحون  أطلقها  سابقة  لوعود  تكرار  أنها 

لــلــرئــاســة فــي ظــل شغله هـــذا املــنــصــب. يؤكد 
هــمــتــي فـــي تــصــريــحــاتــه أنــــه يــمــتــلــك الــخــبــرة 
املرشحني،  من  غيره  األقــوى من  االقتصادية 
األكاديمية  االقتصادية  عن خلفيته  متحدثا 
في  الناخبني  ومخاطبا  التنفيذية،  وخبرته 
السبت  بثت  التي  األولـــى  الرئاسية  املناظرة 
املــــاضــــي بـــالـــقـــول إن »الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
الــوعــود  إيـــران ال يسمح بتحقيق معظم  فــي 
الــجــذابــة لبقية املــرشــحــني«، ومــتــهــمــًا إيــاهــم 
ــود  ــ ــوعــ ــ ــة الـــــــكـــــــذب فـــــــي إطـــــــــــاق الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ بـ

االقتصادية لتحسني الوضع. 
املـــوارد  إلــى  تفتقر  بـــاده  أن  ويضيف همتي 
الازمة لتحقيق الوعود املالية التي يطلقها 
املرشحون للناخبني، مشيرا إلى أنه سيقوم 
فــي حـــال فــــوزه بتشكيل حــكــومــة اقــتــصــاديــة 

تعتمد على رؤيــة واضــحــة، مــع تأكيده على 
ــتـــعـــاون مع  ــاق الــتــعــامــل والـ ــ ــرورة فــتــح آفـ ــ ضــ
العالم واالنضمام إلى مجموعة العمل املالي 
الــدولــيــة، »فـــاتـــف« الــتــي وضــعــت إيــــران على 
قائمتها السوداء مطلع عام 2020. ويؤكد أنه 
ويــعــمــل على  الــوطــنــيــة  العملة  قيمة  ســيــعــزز 
املركزي  البنك  الحكومة واستقالية  تصغير 
ــات بـــنـــيـــويـــة فــــي الــهــيــاكــل  ــ ــــاحـ وإجـــــــــراء إصـ

االقتصادية للدولة.  
3- املـــرشـــح املــحــافــظ مــحــســن رضـــائـــي، أمــني 
الحاصل  النظام،  مصلحة  تشخيص  مجمع 
ــتـــوراه فـــي االقـــتـــصـــاد، يــــرى نفسه  عــلــى الـــدكـ
األقــــــدر عــلــى مـــواجـــهـــة األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــبـــني بــــرفــــع الــــدعــــم الــحــكــومــي  ــنـــاخـ واعــــــــدا الـ
الـــشـــهـــري عـــشـــرة أضــــعــــاف، لــيــصــل إلــــى 450 

خــال االنــتــخــابــات لكنها لــم تــر الــنــور »لذلك 
ــن الـــصـــعـــب أن تــجــلــب أصــــــــوات الــنــاخــبــني  مــ
ألصـــحـــابـــهـــا«.  وتــضــيــف مــهــســا الــعــامــلــة في 
شــــركــــة خــــاصــــة فــــي طـــــهـــــران، أن »مــشــاكــلــنــا 
املعيشية ال تحل عبر إطـــاق وعـــود والــنــاس 
األقـــوال«، معربة  إلــى األفعال وليس  ينظرون 
عن أملها في أن يقدم املرشحون »خططا علمية 
الــوضــع االقــتــصــادي«.   ومــوضــوعــيــة ملعالجة 
الثاثيني فريبرز حسيني، سائق يعيش في 
إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  سنندج،  مدينة 
»هذه الوعود ال تنفع، نريد حل مشاكلنا، لكن 
التجربة  لنا كما تثبت  الشهري  الدعم  زيــادة 
ستقابل برفع هائل ألسعار السلع وهذا ليس 

في مصلحتنا«.  ويؤكد »الوعود هدفها كسب 
أصــواتــنــا فــي االنــتــخــابــات، نحن نــريــد تقديم 
حـــلـــول مــعــقــولــة لـــأزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة ولــيــس 
تــخــديــرنــا بـــالـــوعـــود«.  »الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
لــم يــنــفــذوا وعـــودهـــم االقــتــصــاديــة، ولـــو أنها 
تحققت ملا شهدنا هذه األوضاع االقتصادية«، 
هكذا يقول الخمسيني محمد جواد خطيبي 
جيان  محافظة  فــي  العامة  الثانوية  مــدرس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مشيرا  شــمــالــي إيـــــران، لـــ
إلـــى أن »تــلــك الـــوعـــود تــذكــرنــا بقصة الــراعــي 
الكاذب«، الشهيرة في إيران، الذي كان يخدع 
ســكــان الــقــريــة بـــإنـــذاراتـــه املــتــكــررة أن الــذئــب 
يهاجم الخرفان، فبعد أن ثبت كذبه كم مرة، لم 
يعد األهالي يسمعون له إلى أن هاجم الذئب 
أن تصور  بعد  وافترسها  مــرة،  ذات  الخرفان 

الناس أن إنذار الراعي كاذب كسابقاتها.  
ــــى وعـــــــود بـــعـــض املـــرشـــحـــني  ــــي إشــــــــارة إلــ وفــ
بزيادة الدعم النقدي الشهري، يقول خطيبي 
لــيــس إال عــمــا شعبويا،  الــنــقــدي  »الـــدعـــم  إن 
نحن لــم نــر منه خــيــرا ســوى زيـــادة التضخم 
والفقر«، مضيفا أنه »خدعة ذكية يحتمي بها 
الفعل  الــشــارع.  لــدى  مرشحون غير محبذين 

هو املعيار وليس القول«.  
تعمل  التي  كبرى  األربعينية  قالت  ذلــك،  إلــى 
بــأجــر يــومــي مـــن خـــال تــنــظــيــف الــبــيــوت في 
ــران، إنــــهــــا لــــم تـــتـــابـــع وعـــــــود املـــرشـــحـــني  ــ ــهـ ــ طـ
ــاالتــــي ال تـــســـمـــح لــي  ــغــ ــشــ االقــــتــــصــــاديــــة و«انــ
املرشحني  بــأن بعض  أخبرناها  فلما  بــذلــك«، 
الحكومي عشرة  الشهري  الدعم  وعــدوا برفع 
أضــعــاف مــع تقديم قـــروض، قالت »سأصوت 
لكل من يفعل ذلــك، أرهقني العمل ودخلي ال 
يــغــطــي حــاجــاتــنــا األســاســيــة، إذا كــانــوا حقا 
)الحالي نحو دوالريــن  الشهري  الدعم  رفعوا 

ا من مشاكلي«.  للمواطن( فهذا يحل جزء

فـــدرالـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة، مــوجــهــا انـــتـــقـــادات 
للحكومة  االقــتــصــاديــة  لــلــســيــاســات  حــــادة 
الــحــالــيــة ومــعــتــبــرا أنــهــا أوصــلــت إيــــران إلــى 
ــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة  هــــذا الــــوضــــع. وخـــــال املـ
ــى، دخـــل فـــي ســجــال حـــاد مـــع املــرشــح  ــ األولــ
ــه مــــن املــتــســبــبــني  ــأنـ ــاه بـ ــ هـــمـــتـــي، مــتــهــمــا إيــ
بــهــذا الــوضــع لكونه كــان مــن أركـــان الفريق 

االقتصادي للحكومة.   4- املرشح املحافظ 
أمــيــر حــســني قــاضــي زادة هــاشــمــي، طبيب 
جّراح، يؤكد في كلماته االنتخابية أنه شّكل 
فريقا اقــتــصــاديــا منذ أكــثــر مــن عــام إلعــداد 
خطة اقتصادية لحل املعضلة، متحدثا عن 
في  االقتصادية  الدبلوماسية  على  التركيز 
الشرق  نحو  والتوجه  الخارجية،  السياسة 
ــدا الناخبني  فــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة وواعــ
أقــل من 5%، وتوفير  إلــى  بخفض التضخم 
الــبــاد ودفــع  5.4 مــايــني شــقــة سكنية فــي 
قروض عاجلة بقيمة 500 مليون تومان )20 
ألــف دوالر( لــــأزواج الــشــبــاب والــعــمــل على 

إنهاء الفجوات الطبقية العميقة في الباد 
5-املــــرشــــح مــحــســن مـــهـــرعـــلـــيـــزادة، الــحــاصــل 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ إدارة  فــــــي  الـــــــدكـــــــتـــــــوراه  عــــلــــى 

شـــخـــصـــيـــة إصــــاحــــيــــة، لـــكـــنـــه لـــيـــس مـــرشـــح 
التيار اإلصاحي الرسمي، إذ إن التيار بعد 
استبعاد مرشحيه أكد أنه ليس لديه مرشح 
فــي االنــتــخــابــات الــراهــنــة. يــعــد مــهــرعــلــيــزادة 
الــنــاخــبــني بــتــشــكــيــل حــكــومــة »الـــحـــيـــاة« مع 
اقتصادية عميقة إلصاح  إجــراء إصــاحــات 
هيكلية االقتصاد، فضا عن تقليص سيطرة 
الحكومة على االقتصاد من 67 % إلى %25.  

6- املــــرشــــح ســـعـــيـــد جـــلـــيـــلـــي، عـــضـــو مــجــمــع 
املــرشــد  مــنــدوب  الــنــظــام  مصلحة  تشخيص 
ــــي فــــي مــجــلــس األمــــــن الـــقـــومـــي، يــعــد  ــرانـ ــ اإليـ
الناخبني بتوفير سلة غذائية مكونة من 13 
الــدخــل،  ومــحــدودي  الفقيرة  للطبقات  سلعة 
ومكافحة الفساد بشكل جاد وإبطال مفعول 
على  التركيز  خــال  مــن  األميركية  العقوبات 

القدرات الداخلية، وإطاق مشاريع اقتصادية 
قــصــيــرة املــــدى وتــوفــيــر الــســكــن عــبــر تسليم 

أرض حكومية لتعاونيات السكن.  
رئاسي محافظ  زاكاني، مرشح  7-علي رضا 
آخر، حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب 
»إرغــام«  بـــ اإليرانيني  الناخبني  الــنــووي، يعد 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عــلــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات إن 
أصبح رئيسا، ودفع مبلغ شهري يقدر نحو 
50 دوالرًا للشباب العاطلني عن العمل إن لم 
، واقتاع جذور الفقر املطلق في 

ً
يجدوا عما

الباد خال العام األول لرئاسته.  

االقتصاد في قلب 
االنتخابات اإليرانية

مواطنون يشككون: الهدف أصواتنا

مشاكل االقتصاد تفرض نفسها على أجندة المرشحين للرئاسة )األناضول(

الشارع اإليراني يعيش واقعًا معيشيًا صعبًا )Getty(داخل البورصة اإليرانية )أتا كيناري/ فرانس برس(

النفط يستعد الحتمال االنتعاش )فاطمة بهرامي/ األناضول(

المرشح إبراهيم رئيسي 
األوفر حظًا يعد بتوفير 

مليون فرصة عمل

20 دوالرًا شهريًا(، وكبح  )نحو  تــومــان  ألــف 
األسعار والغاء املعيشي، وتخصيص راتب 
شهري للنساء ربات البيت. ويرفض رضائي 
تصريحات همتي وغيره بعدم وجود موارد 
لرفع الدعم الشعري إلى هذا املقدار، مؤكدا أنه 
سيقوم بتأمني هذه املــوارد من خال ترشيد 

الدعم الحكومي للسلع والطاقة وغيرها. 
ويـــشـــرح أن حــجــم الـــدعـــم الــحــكــومــي املــعــلــن 
خال  دوالر  مليار   138 بلغ  للسلع  والــســري 
العام املاضي »لكن لم يساعد ذلك عمليا في 
تحسني معيشة املواطنني ألنه لم يتم توزيعه 

بشكل صحيح وتوزع لصالح األثرياء.« 
ويطلق رضائي الذي يترشح للمرة الرابعة 
لــلــرئــاســة، مـــشـــروع الــفــدرالــيــة االقــتــصــاديــة 
ــــى عـــدة  ــــال تــقــســيــمــهــا إلـ فــــي الــــبــــاد مــــن خـ

وعود براقة بمكافحة الغالء 
والبطالة وتحسين المعيشة 

وتقوية العملة
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بشكل  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  تستهدف 
ــاســـي قــطــاعــي الــنــفــط والـــبـــنـــوك في  أسـ
إيـــــــران، وهـــمـــا الـــجـــنـــاحـــان الــرئــيــســيــان 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــبــاد. وتسببت 
االقتصاد  في اضطراب  العقوبات  هــذه 
ــيــــس  اإليــــــــرانــــــــي مــــنــــذ انـــــســـــحـــــاب الــــرئــ
األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب من 
االتــفــاق الــنــووي فــي عـــام 2018. الــيــوم، 
ــات املـــتـــحـــدة تــجــلــســان  ــ ــواليــ ــ إيـــــــران والــ
على طــاولــة واحـــدة، وتــتــفــاوضــان على 
إمــكــانــيــة عــــودة االتـــفـــاق، بــالــتــزامــن مع 
الــتــحــضــيــرات لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
اإليــرانــيــة. وتــريــد طــهــران إنــهــاء عزلتها 
االقتصادية واستعادة صــادرات النفط 
في أسرع وقت ممكن.  وملعالجة املشاكل 

 مرشح 
ّ

 لكل
ّ
االقتصادية في الباد، فإن

 البعض على بذل جهود 
ّ
خطته، إذ يحث

تبني  آخــرون  ويقترح  العقوبات،  لرفع 
استراتيجيات أخرى واعتبار العقوبات 
فرصًا لتعزيز إنتاج الباد، وفقًا ملجلة 

»فوربس«.
وأثـــارت املــفــاوضــات الجارية فــي فيينا 
بــايــدن  جـــو  إدارة  تــتــمــكــن  أن  احـــتـــمـــال 
ــنـــووي فـــي وقــت  ــفـــاق الـ مـــن تــجــديــد االتـ
أقــــرب بكثير مــمــا تــوقــعــه الــخــبــراء، في 
تحٍد للتنبؤات بعدم حــدوث شيء قبل 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية.
وكان إنتاج إيران قريبًا من 2.6 مليون 
برميل يوميًا أخيرًا، وال يرجح الخبراء 
ارتـــفـــاع اإلنـــتـــاج إلــــى 4 مـــايـــني بــرمــيــل 
يوميًا حتى النصف األول من عام 2022، 
حتى إن جرى التوصل إلى اتفاق قريبًا. 

طهران ـ العربي الجديد

عــــرف املــشــهــد االقـــتـــصـــادي فـــي إيــــران 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة مــنــذ آخـــر انــتــخــابــات 
فــي عــام 2017، أهمها  رئاسية أجــريــت 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة  إعــــــــادة فــ
ــران وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــجــامــحــة  ــهــ عـــلـــى طــ
والنقدية،  االقتصادية  املــؤشــرات  على 
الذي  كورونا  فيروس  وتفشي جائحة 
ــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة وزاد  ــقـــطـ الـ ـــل 

ّ
عـــط

املـــشـــكـــات املــعــيــشــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
القطاع  املتغيرين، تعرض  وبني هذين 
ــكـــســـات  الــــــخــــــاص فــــــي الــــــبــــــاد إلــــــــى نـ

متاحقة. 
ويــــــــراقــــــــب غــــالــــبــــيــــة رجـــــــــــال األعــــــمــــــال 
والــشــركــات عــن كثب بــرامــج املرشحني 
املقبلة. ووفقًا  االنــتــخــابــات  فــي  الــجــدد 
لــغــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة واملــنــاجــم 

ــة، يـــمـــثـــل الـــقـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والــــــزراعــــــة اإليـ
ــــى 20 فــــي املـــائـــة  الــــخــــاص مــــا يـــصـــل إلـ
ــرانــــي. ويـــقـــول غــام  مـــن االقــتــصــاد اإليــ
من  ــه 

ّ
إن الغرفة،  رئيس  حسني شافعي 

منظور القطاع الخاص يجب أن تكون 
املستقبلي  لــلــرئــيــس  ــــى  األولـ األولـــويـــة 
ــادي لــلــبــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــســـريـــع الـــنـــمـــو االقـ
وشاملة.  ومستقرة  مستدامة  بطريقة 
ويـــعـــّد كــبــح الــتــضــخــم واســـتـــعـــادة ثقة 
ــام، وتـــقـــديـــم تــقــاريــر  ــظـ ــنـ الــــنــــاس فــــي الـ
الوضع  عن  دقيقة  تحليلية  إحصائية 
االقـــتـــصـــادي لــلــبــاد، والــســيــطــرة على 
التوترات في العاقات الدولية من بني 
املطالب الرئيسية للقطاع الخاص. كذا، 
وتطوير  الــصــرف  سعر  على  السيطرة 
ــادرات غــيــر  ــ ــــصــ ــة، وزيـــــــــادة الــ ــبــــورصــ الــ
البيروقراطية  على  والقضاء  النفطية، 

ومحاربة الفساد.

العقوبات النفطية 
في صلب البرامج

القطاع الخاص 
يدعو إلى دفع النمو

مال وسياسة

قبل  من  البراقة  الوعود  من  أطنان  اإليراني  الناخب  على  تتدفق 
لماليين  عمل  فرص  توفير  بين  ما  الرئاسية،  االنتخابات  في  المرشحين 
واالحتكار وتهاوي  األسعار  األزمات ومنها غالء  العاطلين ومواجهة 

العملة المحلية والفساد

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس، إّن حكومته منعت وقوع حرب 
على إيران، وتمكنت من إدارة البالد في ظروف حرب اقتصادية وجائحة 
حربًا  الماضية  الثالث  السنوات  خالل  شنت  واشنطن  أّن  وأضاف  عالمية، 
يشهد  لم  ــالده  ب على  اقتصادية 
إسرائيل ومن  العالم مثيًال، وأّن  لها 
وصفهم بالمتطرفين في الواليات 
وأكد  للحرب.  خططوا  المتحدة، 
المسار  هــو  ــنــووي  ال االتــفــاق  أّن 
رفع  ــى  إل ســيــؤدي  ــذي  ال الوحيد 
العقوبات، وأّن على المرشحين في 
االنتخابات أن يعلنوا عن موقفهم 

من االتفاق النووي.

روحاني: نجحنا رغم الحرب االقتصادية

رؤية

جواد العناني

ملــا كـــان يـــوم الــثــالــث والــعــشــريــن مــن شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز عــام 
1921، أعلن إنشاء الحزب الشيوعي، بحضور عدد كبير من 
رين لفلسفة الحزب، أمثال ماو تسي 

ّ
الساسة الصينيني واملنظ

هيمنتهم  وبسطوا  النصر،  والــذيــن حققوا  الي،  وشــوان  تونغ 
على البالد. وقد كان سؤاالن كبيران يشغالن بالي، بوصفي 
دارســـا لالقتصاد: مــا هــي أوجــه االخــتــالف بــني املاركسيتني، 
الواقع،  األفكار على أرض  اللينينية واملاوية؟ كيف طبقت هذه 
ال،  عَّ

َ
ونجحت في تحويل املجتمع الصيني إلى مجتمع منتج ف

بعدما عانى سنوات طوال من االحتالل واالستغالل وانتشار 
املخّدرات، وانطفاء الروح والقبول باألمر الواقع. 

وباستعراض تاريخ بعض مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني، 
وقرارات التحّول، وابتكار منهج جديد، وجدت أن امليزة الكبرى 
الــحــزب  قــــّرر  اإلدارة. وقـــد  اإلرادة، وحــســن  فــي عــزيــمــة  كــانــت 
ز على قطاعات وأنشطة الزراعة 

ّ
الشيوعي، في البدايات، أن يرك

والتجارة دعمًا لإلنتاج في املناطق الريفية، وتأمينًا للغذاء لكل 
أبناء الشعب الصيني، حتى ولو كان نصيب الفرد من الطعام 
. وقد ضرب القادة من جميع املستويات املثل في التقيد 

ً
قليال

بــذلــك، مــا حــفــز الــشــعــب عــلــى التضحية والــعــمــل. وقـــد حققت 
من  الصني  نت 

ّ
مك كبيرة  فــوائــض  القطاعني  هذين  فــي  الصني 

تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية بدون غالء، أو ارتفاع في 
الفوائض في إرســاء قواعد  املعيشة. واستثمرت هذه  تكاليف 
االستثمار في الصناعات املختلفة، معتمدة على ذاتها، وبدون 
السماح لغير الصينيني باملساهمة حتى تتطّور القدرات الذاتية.

وملا نجحت الصني في الصناعات، صار الوقت مناسبًا لكي تبدأ 
باالنفتاح. وهذا بالطبع سوف ُيحِدث تحدياٍت كبيرة، بدءًا من 
املعارضني لهذا النهج على أسس فلسفية مرجعية، أو بسبب 
الخوف من التحول من حالة العزلة إلى حالة االندماج في العالم. 
يجب  النجاح  أن  الوسطى،  العصور  منذ  الــصــني،  تعلمت  وقــد 
للعالم  الصني  قّدمت  وقد  املنافس.  الغزير  باإلنتاج  يتمازج  أن 
منتجات هامة جدًا مثل الحرير، والشاي، وملح البارود، والورق 
والحبر وغيرها. وهي التي طّورت صناعة الخزف والسيراميك 
كلها  هــذه  ولــكــن   ،)Chinaware( الصينية  املنزلية  واألدوات 
الصناعات  ثـــورٍة صناعية، ألن هــذه  لــم تؤهل الصني إلحـــداث 
احتكرها الّرهبان ألغراضهم، ولم يجعلوها صناعاٍت منتشرة 

لدى الشعب عامة.
واســتــطــاعــت الــصــني، فــي نــهــايــة عــقــد الــســبــعــيــنــات مــن الــقــرن 
املاضي، أن ترّوض الثورة الثقافية، وأن تجري في العام 1981 
ــان لــي شـــرف املــســاهــمــة في  أول إحــصــاٍء ســكــانــي شــامــل، وكـ
املؤتمر الذي ُعِقد لهذه الغاية، وأن تفتح معرض جوانشو، وأن 
تقّرر إنشاء موانئ حّرة ومناطق مفتوحة لالستثمار. وأرسلت 
الصني آالفا مؤلفة من مواطنيها املختارين بعناية، بعد اجتياز 
فحٍص تشرف عليه الدولة، وأرسلتهم في بعثاٍت إلى الخارج، 
واالداريــة،  واالقتصادية،  والحاسوبية،  التقنية،  العلوم  لينهلوا 
العالم. وعاد معظم هؤالء،  أرقى جامعات  واملالية وغيرها من 

بعدما تخّرجوا وعملوا ليساهموا في بناء الصني.
في  كبيرة   

ً
نوعية  

ً
قفزة قليلة،  خــالل سنوات  الصني،  وحققت 

معدالت النمو االقتصادي، وزيادة الصادرات، وتكاثر النجاح، 
األجنبية،  العمالت  فــي  فائض  أكبر  ذات  الصني  حتى صــارت 
وصاحبة أكبر فائض في امليزان التجاري.)زاد احتياطي النقد 
األجنبي للصني بمقدار 28.1 مليار دوالر، إلى 3.22 تريليونات 
دوالر خالل شهر مايو/أيار املاضي، مدفوعا بتحسن إيرادات 
للنقد  احتياطي  أكبر  الصني  وتملك  األجنبي.  النقد  من  البالد 
األجنبي في العالم، كما تأتي ثانيا كأكبر مستثمر في أدوات 
الدين األميركية بنحو 1.2 تريليون دوالر، بحسب بيانات وزارة 

الخزانة األميركية األخيرة(.
وانتقلت الصني اقتصاديًا واجتماعيًا إلى مرحلة الدفعة الكبيرة 
ــان ســنــوات الــنــمــو، وحــتــى عــام 2008.  ــ فــي كــل الــقــطــاعــات. وإّب
كانت الصني تنأى بنفسها عن إبراز قوتها االقتصادية، وعن 
أو  املتحدة،  الــواليــات  مثل  اقتصاديًا  القوية  الــدول  مع  التناحر 

االتحاد األوروبي، أو اليابان أو غيرها من الدول واملجموعات.
املتكررة للصني، واطالعي  أثناء زياراتي  عجب في 

ُ
أ وقد كنت 

على التطور الهائل فيها، كيف ترفض الصني منافسة الواليات 
الــيــوان،  أو   )RPM( الــرامــبــي قــيــمــة عملتها  فــي رفـــع  املــتــحــدة 
من  الرغم  على  دولية،  احتياط  كعملة  للدوالر  منافسًا  ليدخل 
الــعــمــالت«. ولكن  أن اقــتــصــاديــني صينيني كــتــبــوا عــن »حـــرب 
بعد االنهيار االقتصادي الذي انطلق من الواليات املتحدة عام 
امللهوف على  الــغــرب  مــن  التهم  تلقي  فــي  الصني  بــدأت   ،2008
إلــقــاء الــلــوم على اآلخــريــن. ووصــلــت هــذه املعركة إلــى أن بــدأت 
ترامب.  إبــان حكم دونالد  بلغت ذروتها  التي  التجارية  الحرب 
ومن بعدها، صار واضحًا أن عصر هيمنة القطب الواحد قد 
انتهى، وأن الصني صارت القطب اآلخر، وما عادت تستطيع أن 
تستمر في سياسة التواضع، ألن التحّدي الذي تواجهه الصني 

ب قراراٍت جديدة.
ّ
صار يتطل

تدخل الصني الدائرة الدولية قوة عسكرية سياسية اقتصادية 
ولذلك كان ال  تقّدمًا.  الــدول  أكثر  تنافس  وتكنولوجية عظمى، 
بد من أن يحصل تغيير في املنهج، من دون تغيير الثوابت في 
النهج األساسي. ولذلك بدأت الصني تعّزز وجودها باالستثمار 
وبــنــاء عــالقــاٍت مع  العالم، وتكوين تحالفاٍت جــديــدة،  فــي دول 

الجيران. 
واألهم من ذلك كله أن الصني أنشأت بنك آسيا للتنمية، وأطلقت 
مــشــروع طــريــق الــحــريــر )أو الــطــريــق والـــحـــزام( لــتــربــط الصني 
االعتماد  فــي  دورهـــا  تغيير  إلــى  اآلن  الصني  وتسعى  بالعالم. 
التجارة  على  القائم  النمو  واستبدال  الخارجية،  التجارة  على 
الــخــارجــيــة بنمو قــائــم عــلــى االســتــهــالك املــحــلــي، مــا يعني أن 
م في الدورة 

ّ
الطبقة املتوسطة تنمو بسرعة وقادرة على التحك

االقتصادية.
كل منهجية التحول جرت ضمن إطار الحزب الشيوعي الذي 
ن من جعل الصني من 

ّ
أبدى، مع الوقت، حكمة وحضورًا، وتمك

أقوى الدول إن لم تكن أقواها.
العالم بحاجة ألن يتكيف مع وجود قطبني أساسيني، الواليات 
املتحدة والصني. ولكن ال تنسى أن االتحاد األوروبي وروسيا 
تسعيان إلى البقاء في مضمار املنافسة. وهنالك دولة كالهند 

تنتظر فرصتها السانحة.

في مئوية الحزب 
الشيوعي الصيني

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



دالل البزري

مشهد الفلسطينيني في الثامن عشر من 
النظير.  كــان منقطع  املاضي،  أيــار  مايو/ 
اتـــحـــدوا جــمــيــعــا. مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، 
وخـــارجـــهـــمـــا، حــتــى أبـــعـــد نــقــطــة فـــي هــذا 
 

ّ
الكوكب. ليس إضرابا عاما كالذي عّم كل

معنويا  دعما  ــمــا 
ّ
إن الفلسطينية،  األرض 

ســـيـــاســـيـــا، عـــلـــى املـــــواقـــــع، فــــي الــــشــــوارع. 
ــود  ــن وجــ حــيــثــمــا يـــمـــكـــنـــَك أن تـــتـــخـــّيـــل مــ
بة في ذلك اليوم، 

ْ
فلسطيني، كانت ثمة وث

الفلسطينيني،   
ّ

كــــل أرواح  فــيــهــا  اتـــحـــدت 
مهما ابتعدوا عن وطنهم األصلي، ومهما 

طال هذا الُبعد. 
، عــلــى ســبــيــل الــحــصــر: فـــي فلسطني 

ْ
ــذ ــ خـ

الـــتـــاريـــخـــيـــة نــفــســهــا، اتـــفـــق فــلــســطــيــنــيــو 
الضفة  فلسطينيي  مـــع   )1948( الـــداخـــل 
ــزة، ومــن  الــغــربــيــة ونــظــرائــهــم فــي قــطــاع غـ
دون تــحــضــيــر وال تــجــيــيــش، عــلــى حــركــة 
املخيمات  فلسطينيو  ومــعــهــم،  مــايــو.   18
في لبنان واألردن. ثم أولئك الذين وقعت 
رعة القدر ليكونوا من فلسطينيي الدول 

ُ
ق

الــعــربــيــة، مــهــاجــريــن مــؤقــتــني أو دائــمــني، 
ــاءات عـــالـــيـــة، أو مـــديـــري  ــ ــفـ ــ كـــأصـــحـــاب كـ
شــركــات اســتــثــمــاريــة ومــوظــفــني. تجدهم 
وليبيا  فــي مصر  أيضا  لكن  الخليج،  فــي 
والجزائر والسودان وتونس، األقدم منهم 
فلسطينيو  ــرًا،  ــيـ وأخـ تــهــجــيــرًا.  أو  هــجــرة 
ــة،  ــيـ ــنـــوبـ ــة والـــجـ ــيـ ــالـ ــمـ ــــني، الـــشـ

َ
األمــــيــــركــــت

وأســتــرالــيــا وأوروبــــــا، الــذيــن خــرجــوا في 
تظاهرات، ونشطوا في نقاشاٍت ومقاالٍت 
وحمالت إعالمية، فنية، مهرجانية، على 

حلمي األسمر

 أمـــــامـــــي مـــصـــطـــلـــح »اإلســـــــــالم 
ّ
ــا نـــــــط ــمـ ــلـ كـ

 في مقابله مصطلح شبه 
ّ
السياسي«، نط

غائب: »الكفر السياسي«. أما املصطلحان 
ــا، فـــهـــمـــا »املـــســـيـــحـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الــــغــــائــــبــــان تـ
الــســيــاســيــة« و»الـــيـــهـــوديـــة الــســيــاســيــة«. 
ال أحـــــد تـــقـــريـــبـــا يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــمـــا، فــهــمــا 
فـــي مـــنـــأى عـــن أّي ذكـــــر. وُيـــفـــهـــم مـــن هــذا 
أن  الديانتني   من حق معتنقي 

ّ
أن السياق 

يعترض  أن  دون  مــن  السياسة  يــمــارســوا 
عليهما أحــد، وقــل مثل هــذا عن »اإلرهــاب 
اإلسالمي« املصطلح الذي ال يتهم صاحبه 
ــن يــتــفــّوه  ــه مـ بــالــالســامــيــة، الـــــذي يــتــهــم بـ

!
ً
بمصطلح »اإلرهاب اليهودي« مثال

فـــي الــنــقــاشــات الــخــلــفــيــة الــتــي دارت بعد 
ــقــــدس«، كــــان مصطلح  مــعــركــة »أســــــوار الــ
السياسي« حاضرًا، وخصوصا  »اإلســالم 
الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــور  ــعــ شــ ذروة  ــــي  فـ
املقاومة  صواريخ  أثارتها  التي  بالنشوة 
التي هي من فعل لون من طيف »اإلســالم 
السياسي« الذي »تسلح« فيما بعد، فصار 
»إسالما مسلحا«، وهو مرفوض أكثر من 
 
ً
ف أصال

ّ
أخيه »اإلســالم السياسي« املصن

نوعا من اإلرهاب، فكيف به حني »يتسلح« 
ــر الـــحـــارة«  ــ ويــتــجــرأ عــلــى جـــدع أنـــف »أزعـ
ــال قـــائـــلـــهـــم؟ حــيــنــهــا  ــ ــتـــه« كـــمـــا قـ و»مـــرمـــطـ
تصبح »جريمته« أكبر وأدعى أن يتداعى 
الـــقـــوم إلــــى لــجــمــه وحـــرمـــانـــه قــطــف ثــمــار 
»نصره«، ال بل محاولة قصقصة جناحيه 
»يــنــقــنــق« مع   الــــدجــــاج« لـــ

ّ
وإدخــــالــــه »قـــــن

إخوته الذين دخلوا قبله كرها أو طوعا.
في تلك النقاشات الخلفية، أخذت بعضهم 
ــــاس«  ــمـ ــ ــم »حـ ــ ــاسـ ــ الــــحــــمــــاســــة، فـــهـــتـــفـــوا بـ
وأصلها وفصلها، حتى إذا هدأت املعركة 
ــدأوا بالسخرية  عـــادوا إلــى »رشــدهــم« وبــ
ــا، وحــتــى »الــشــيــطــنــة« الــتــي صـــارت  ــاهـ إيـ

« إياه.
ّ
نهجا متبعا في خطاب نزالء »القن

 في 
ً
مــن املــســتــحــســن هــنــا أن نــبــحــث قــلــيــال

 »
ً
كيفية ميالد املصطلح الذي غدا »شتيمة

تقادم الخطيب

الــســنــوات املاضية،   على 
ً
مــن يلقي نــظــرة

ويمعن النظر في موقف نظام عبد الفتاح 
الفلسطينية، يجد  القضية  السيسي من 
ه يقف على أرضية املشروع اإلسرائيلي 

ّ
أن

واألجــــنــــدة اإلمــــاراتــــيــــة الـــتـــي تـــخـــدم هــذا 
 
ّ
املشروع. بل ذهب األمر أبعد من ذلك، بأن

النظام املصري بعد ثــورة يناير )كانون 
 حــركــة »حــمــاس« 

ّ
الــثــانــي 2011( أعــلــن أن

هــي املــســؤولــة عــن اقــتــحــام الــســجــون في 
 مــا أوتـــي من 

ّ
مــصــر، وانــدفــع اإلعـــالم بــكــل

الفلسطينيني يريدون   
ّ
إن القول  إلى  قوة 

 
ّ
الــدخــول إلـــى ســيــنــاء والــبــقــاء فــيــهــا، وإن

ــان يــــقــــوده اإلخـــــــوان  ــ ــنــــاك مـــشـــروعـــا كــ هــ
ــمـــون، حــيــنــمــا أتــــــوا إلـــــى الــســلــطــة  ــلـ املـــسـ
الفلسطينيني في سيناء.  إلعــادة توطني 
النظام  ذلــك هجمة شــرســة شنها  تبعت 
اإلرهـــاب،  محاربة  بحّجة  إلخــالء سيناء 
هدف من خاللها أيضا إلى القضاء على 
ــفـــاق بـــني مــصــر وقـــطـــاع غــــزة، والــتــي  األنـ
كـــانـــت تــعــتــبــر مــتــنــفــســا مــهــمــا لــلــقــطــاع 
مــنــذ  ــكــــن،  لــ  .2006 ــام  عــــ ــذ  ــنـ مـ املــــحــــاصــــر 
فـــي أرض فلسطني  املـــواجـــهـــات  انــدلــعــت 
أيار(  )مايو/  املاضي  الشهر  في  املحتلة 
اتخذ خطوات  الــذي  النظام  تغير موقف 
وضـــح مـــن خــاللــهــا دعــمــه املـــقـــاومـــة، وملــا 
 
ّ
 بصورة جزئية، لكن ظهر أن

ْ
يحدث، وإن

هناك تغيرًا في موقف النظام، فقد تغير 
خــطــاب اإلعــــالم الــرســمــي تــجــاه القضية 
فتح  أعـــاد  الــنــظــام   

ّ
أن كــمــا  الفلسطينية، 

معبر رفح لتقديم املساعدات، إلى جانب 
إرساله أطباء بالتعاون مع وزارة الصحة 
العريش،  إلى مستشفى  األطباء،  ونقابة 
ــعــــالج لــلــمــصــابــني مــــن قــطــاع  لــتــقــديــم الــ
والوحشي  الهمجي  القصف  جـــّراء  ة 

ّ
غـــز

لالحتالل اإلسرائيلي. 
ــك، أولـــهـــا  ــ ــــى ذلــ ــع أّدت بــــه إلـ ــ ــ ــنـــاك دوافـ هـ
ــتــــي وّرطــــــت  ــّرفــــات اإلمـــــاراتـــــيـــــة الــ ــتــــصــ الــ
يفقد  كثيرة، وجعلته  أزمـــات  فــي  النظام 
مكانته وقدرته على التحّرك في القضايا 
اإلقــلــيــمــيــة، إذ أصـــبـــح املـــوقـــف املــصــري 
ــام اإلمـــــــاراتـــــــي، والــــــذي  ــظـ ــنـ ــالـ مـــرتـــهـــنـــا بـ
 األخــيــر يــهــدف إلــى 

ّ
اكــتــشــف بــعــد ذلـــك أن

من  بــل محاصرتها  مــصــر،  دور  تحجيم 
خـــالل أعــدائــهــا، والــهــيــمــنــة عــلــي املنطقة 
ــل. وضـــــح ذلـــك  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــراك مــ ــتــ ــاالشــ بــ
فـــي مـــوقـــف اإلمــــــــارات مـــن ســــّد الــنــهــضــة 
مع  والتحالف  تمويله،  في  الــذي تشارك 
اإلثـــيـــوبـــيـــني، مـــن أجــــل مـــحـــاصـــرة مصر 
اإلثيوبي.  السياسي  للقرار  وإخضاعها 
ــيـــل ال تخفي  ــرائـ وبـــالـــطـــبـــع، أصـــابـــع إسـ
فــي هــذه املــســألــة، فهي أول الــرابــحــني من 
مـــحـــاصـــرة مــــصــــر، وإغــــراقــــهــــا فــــي أزمــــة 

وجودية قد تودي بها نهائيا. 
املعارك  في  املصري  النظام  انخراط  أدى 
ــراره  ــ ــان قـ ــ ــهـ ــ ــة، وارتـ ــالـ ــالـــوكـ ــة بـ ــيــ ــاراتــ اإلمــ
ــبــــي، إلـــــى فــــقــــدان مــصــر  بـــحـــكـــومـــة أبــــوظــ
أوراق ضغط عدة، يمكن لها استخدامها 
فــــي مــــواجــــهــــة املــــشــــكــــالت والـــتـــهـــديـــدات 
الـــخـــارجـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا أزمــــــة ســـّد 
الــنــهــضــة. وبــالــتــالــي، لــم يــكــن لـــدى مصر 
عند  تــســتــخــدمــهــا  ــد  قـ ضــغــط  أوراق  أّي 
ما  في  املفاوضات،  مائدة  الجلوس على 
يتعلق بسّد النهضة، أو حتى مساعدتها 
ــام بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة. حــيــنــمــا  ــيـ ــقـ فــــي الـ
أخــيــرًا، وجــدت مصر  املواجهات  اندلعت 

ــن حـــــدود الــتــبــاعــد والـــكـــمـــامـــات،  ــم مـ ــرغـ الـ
والــَكــســل الــســيــاســي الــــذي تــرّبــى عــلــى يد 

الحْجر اإللزامي. 
مــن  األخــــــيــــــر  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ هــــــــذا   

ّ
أن ــــظ  ــــحـ ــلـ ــ وُيـ

الــفــلــســطــيــنــيــني كــــان األكـــثـــر أثــــرًا فـــي الــــرأي 
العام العاملي. واألكثر تناغما مع ما يمكن 
أن يــكــون األيــديــولــوجــيــة الــجــديــدة، اآلخــذة 
حـــقـــوق  ــيــــة  إيــــديــــولــــوجــ اآلن:  ــتــــشــــار  بــــاالنــ
 ما يلحقها. وهذه املــّرة، هذه 

ّ
اإلنسان، وكل

الــحــقــوق لــيــســت حــكــرًا عــلــى لــســان الــقــادة 
ــابـــات  ــا، وحـــسـ ــهــ ــم بــ ــهـ ــبـ الـــغـــربـــيـــني، وتـــالعـ
. هذه املّرة، هذه الحقوق 

ّ
مصالحهم بها. كال

مرفوعة على أكتاف منظمات حقوق إنسان، 
تطّورت لغتها، وتبلورت مفاهيمها. بعدما 
رة للزوايا الحادة،  فة، مدوِّ

ّ
بة ملط

ّ
كانت مهذ

 وحفاظها 
ً
 بــني قـــول الــحــق كــامــال

ً
مــحــتــارة

على وجودها. هذه املــّرة، انكسرت جّرتها، 
ــاع.  ــ ــمـ ــ ــذا اإلجـ ــ ــهـ ــ ربــــمــــا لـــلـــمـــرة األولـــــــــــى، وبـ
فــاملــنــظــمــات الــعــاملــيــة الـــثـــالث املــتــخــّصــصــة 
بـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان، اتـــفـــقـــت عـــلـــى وصـــف 
واضح و»صادم« للنظام اإلسرائيلي تجاه 
ــــه نــظــام فــصــل عنصري 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــني: إن

هج )أبارتهايد(. ليس هذا وحسب. بل 
ْ
ممن

 جمعيتي حقوق اإلنسان اإلسرائيليتني 
ّ
إن

»يــشــديــن« و»بــيــتــســلــم« أجــمــعــتــا عــلــى هــذا 
التوصيف الصريح. 

لــكــن، فــي هـــذه األثـــنـــاء، كــانــت املــعــركــة بني 
إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس، بــني الوحشية 
ما  لها.  البطولي  والتصّدي  اإلسرائيلية، 
»حماس«، وسط  رفع منسوب الحماسة لـ
الفلسطينيني.  مــن  الواسعة  املــروحــة  تلك 
ــيـــل،  ــرائـ وصـــــــارت الـــتـــظـــاهـــرات داخــــــل إسـ

السجون  فــي  »حــمــاس«  مــن  فلسطينيون 
املــصــريــة، إلــى جانبهم زمـــالء »مــدنــيــون« 
من غير »اإلخـــوان املسلمني« وفــي الوقت 
الـــذي يــصــدر النظام املــصــري إلــى إعالمه 
أمر البكاء على الفلسطينيني، ويمنع نشر 
أّي مقال تحليلي جــّدي، ويحجب املواقع 
ــة الـــنـــقـــديـــة، يــمــنــع أّي تــظــاهــرة  ــيـ اإلعـــالمـ
تجّرأ  مــن  ويعتقل  للفلسطينيني،  مــؤيــدة 
عــلــى الـــنـــزول الــــى الــــشــــارع، وإن مــنــفــردًا، 
تضامنا مع الفلسطينيني... يستعيد هذا 
الــنــظــام نفسه دوره املــفــقــود، فــيــبــادر إلــى 
»السعي« إلى وقف إطالق النار، وينجح. 
ة على يد االستخبارات، 

ّ
ثم إلعادة بناء غز

وبـــمـــبـــالـــغ »مــــســــاعــــدة« خـــيـــالـــيـــة، نــصــف 
وتمويل  أميركي  بتكليف  دوالر...  مليار 

عربي... لُيدخل غزة في أتوٍن جديد، يشبه 
لــبــنــان، يــأتــمــر أمـــراؤهـــا بــالــقــرار املــصــري، 
ون 

ّ
ويتبن وســبــب،  سبب  أللــف  مضطّرين 

عــدوة،  أو  مناِفسة،  أو  صديقة،  حسابات 
ولغة »موازين القوى« املالية والعسكرية 
نظام  بــني  الــدوامــة  فتتجّدد  والجغرافية، 
ة 

ّ
وغــز العاملي  النظام  من  منتَدب  إقليمي 

 ساعتها 
ْ
ــذ املـــحـــاصـــَرة غــربــا وشـــرقـــا. وخــ

النهاية،  على اهتراء... و»املسار« مجهول 
لَك من لبنان شاهد مسَبق عليه.

ــن« الـــغـــزي  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــــني املـ هــــــذا »الــــــتــــــالزم بـ
ــتــه 

َ
ــتـــمـــال. وحــَســن والـــلـــبـــنـــانـــي، مـــجـــّرد احـ

ــه لـــو ســـار كــمــا هـــو مــطــلــوب،  ــ
ّ
الــوحــيــدة أن

ــه عــلــى  ــ
ّ
ــل ــرارًا أمـــنـــيـــا، أقــ ــقــ ــتــ أي أرســــــى اســ

املــدى املنظور، وهــو أشــّد ما يحتاج إليه 
أهــل غـــزة، فــســوف يــريــح الــعــقــول للتفكير 
ــادت  ــد أعــ بــالــحــقــوق املـــرفـــوعـــة عـــالـــيـــا، وقــ
النقاش من حيث بدأ: هل نريد »أوسلو« 
و»مــدريــد« أم إبــقــاء اإلَصــبــع على الــِزنــاد؟ 
ــــني؟ أم دولـــــة واحـــــــدة؟ أم 

َ
هـــل نـــريـــد دولــــت

وهــو  1948؟  أم  1967؟  بــعــد  مـــا  فــلــســطــني 
نقاش مــتــروك للكبار. لــشــّدة مــا هــو عائم 
فه والتخلص منه، 

ّ
وضبابي، لسهولة تلق

املــدى. نقاش  املــجــّردة وبعيدة  لتصوراته 
ع. 

ْ
يمكن أن يمتّد قرنا آخر، بال نف

ما املمكن إذًا، اآلن؟ ما املنسجم مع أساس 
إنسانية؟  الــحــقــوق  أيــديــولــوجــيــة  الطلقة 
ــاة املـــلـــمـــوســـة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــســــجــــم مــــــع الـ

ْ
مــــــا املــــن

أعــداء  أنياب  بني  الواقعني  للفلسطينيني 
املْمكنات،  مــن   

ٌ
الئــحــة عني؟ 

َّ
ومقن سافرين 

 
ٌ
ــا مــســتــقــاة ــهــ ــ

ّ
غـــيـــر مــكــتــمــلــة بـــالـــطـــبـــع، ألن

مـــن وقـــائـــع مــتــفــّرقــة: الـــحـــّد مـــن الــحــواجــز 

ــاح بـــإقـــامـــة تـــجـــارة  ــمــ ــكـــريـــة، والــــســ الـــعـــسـ
ــــوازات  مــســتــقــلــة، والـــتـــوقـــف عـــن تــقــنــني جـ
قيادة السيارات، وفتح باب التكنولوجيا 
االعتباطي،  التوقيف  وإلغاء  وخدماتها، 
غــيــر الــقــانــونــي، والـــســـمـــاح بــالــصــالة في 
األقصى، وإلغاء التمييز القانوني، وإلغاء 
 ما 

ّ
ــل ــ  أشـــكـــال الــفــصــل الــعــنــصــري، وكـ

ّ
ــل كــ

يترتب عنه من انتهاكاٍت للجسد وللفرد 
.. واألهــم من ذلــك كله  وللملكية وللحياة 
التشريعية في الضفة  إجــراء االنتخابات 
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، بــأســرع مــا يمكن، 
وتحديد تواريخ االستحقاق واإلجراءات، 
على  الضغط  أيضا  ربما  بــل  بالتفصيل. 
الـــحـــزب اإلســـالمـــي اإلســرائــيــلــي الــعــربــي، 
ــــذي يـــشـــارك  ــاس، الــ ــ ــّب بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور عــ
اإلسرائيلي  الحكومي  االئــتــالف  فــي  اآلن 
الحقوق   - املطالب  مــن  وبالئحة  الجديد، 

الخاصة بفلسطينيي الخط األخضر. 
 

ّ
ــهــا هـــذه الــحــقــوق، وصــعــبــة كــل

ّ
صــعــبــة كــل

قها 
ّ
ــا. وبــيــنــهــا وبــــني تحق واحـــــدة وحـــدهـ

ــيـــات، وتـــعـــقـــيـــدات،  انـــتـــفـــاضـــات، وتـــضـــحـ
بـــأخـــذ  تـــــبـــــدأ  وأن  وهـــــــبـــــــوط.  وصــــــعــــــود 
بحر  فــي  ُمنعشة  عاصفة  فهذه  مسارها، 
ــد. انـــتـــصـــارات مــخــتــلــفــة عن  ــراكــ الـــعـــرب الــ
ــقــة. 

ّ
املـــعـــهـــودة، وخـــطـــوات صــغــيــرة مــتــحــق

وجيل فلسطيني كبر في الغرب، واستمّد 
منه أدوات تفكير، وسلوكيات، وشبكات، 
وآراء، ومهارات، وشخصيات، كانت أولى 
بوادرها الراحل إدوارد سعيد. ومن بعده، 
ال تــحــصــى الـــوجـــوه والـــطـــاقـــات واملـــــوارد 

الفلسطينية... املستقبل أمامها. 
)كاتبة لبنانية(

 ظـــاهـــرٍة تـــرتـــدي لــبــوس اإلســـــالم، في 
ّ

لــكــل
محاولٍة لبناء وعي جمعي شعبي مشّوه 
 مسلم مسّيس أو مقاوم، حتى إن أحد 

ّ
لكل

يرفع الفتاٍت  اليوم  العربية  الجزيرة  بالد 
ر مــن جماعة 

ّ
ضــخــمــة فــي الـــشـــوارع، تــحــذ

اإلخوان املسلمني وحركة »حماس«، وهما 
املــــقــــصــــودتــــان، عـــلـــى األغــــلــــب، حــــني طـــرح 
 عن 

ً
ــــالم الــســيــاســي، فــضــال مــصــطــلــح اإلسـ

الفارسي  )أو  اإلســالمــي«  »الجهاد  تنظيم 
 

ّ
كــمــا يحلو لــهــم أن يــســّمــوه(، بــاعــتــبــار كــل

هذه املكونات »مارقة« من الدين وخارجة 
أدري فهم  قـــانـــون؟ ال  )أّي  »الــقــانــون«  عــن 
على  ويفّصلونها  الــقــوانــني،  مــن يضعون 

مقاس أحذيتهم!(...
حني نبحث في أصل مصطلح »اإلسالمي« 
اإلســـالم  أو   ،)Islamism( اإلســالمــويــة  أي 
السياسي، ومن أين جاء، وما أصله، ومدى 
أصالته في الثقافة العربية املعاصرة، نجد 
وجهات  »إســالمــيــزم:  بعنوان  مهما  كتابا 
نظر متنازع عليها حول مصطلح اإلسالم 
الــســيــاســي« صـــدر عـــام 2010 عــن مطبعة 
جــامــعــة »ســـتـــانـــفـــورد« األمــيــركــيــة، حــــّرره 
ريــتــشــارد ســي مــارتــن، وعــبــاس بــارزغــار. 
يــنــاقــش إيــجــابــيــات مــصــطــلــح إســالمــيــزم 
اإلســــالم  أو  اإلســـالمـــويـــة  أي   )Islamism(
الجوهري  الــســؤال  وسلبياته.  السياسي، 
ــــذي يـــقـــوم عــلــيــه الـــكـــتـــاب: هـــل مصطلح  الـ
أو  أو )اإلسالموية   ،)Islamism( إسالميزم
ــــالم الــســيــاســي( مــســّيــس، إلـــى درجـــة  اإلسـ
يـــنـــشـــدون  الــــذيــــن  ــــاب 

ّ
الـــعـــلـــمـــاء والــــكــــت  

ّ
أن

املوضوعية يجب أن يتخلوا عنه؟ 
يقدمان  بفصلني  نــقــاشــا  الــكــتــاب  يفتتح 
املنفعة  حــول  متعارضتني  نظر  وجهتي 
والــقــيــمــة الــحــالــيــة ملــصــطــلــح إســالمــيــزم 
الـــســـيـــاســـي(.  )اإلســــالمــــويــــة أو اإلســـــــالم 
فــمــن جـــهـــة، يـــدعـــو الــبــروفــيــســور دانـــيـــال 
ــرا«  ــتــ ــســ ــوفــ ــة »هــ ــعــ ــامــ ــن جــ ــ ــو مــ ــكــ ــســ ــاريــ فــ
األميركية إلى التخلي عن هذا املصطلح. 
ويــريــد الــبــروفــيــســور دونــالــد إيــمــرســون، 
ــــن جـــامـــعـــة »ســــتــــانــــفــــورد« أن يــبــقــيــه.  مـ

اللحظة املناسبة لتعيد تموضعها  ها 
ّ
أن

الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  يــتــعــلــق  مـــا  فـــي 
ــال  ــ ــــى إرسـ ــك إلـ ــ والــــقــــاهــــرة تـــهـــدف فــــي ذلـ
 
ّ
ــل عـــــــدة إلـــــــى اإلســــرائــــيــــلــــيــــني أن ــ ــائــ ــ رســ

مــحــاصــرة مــصــر فــي إثــيــوبــيــا قــد تــؤدي 
إلـــى ذهــــاب مــصــر لــتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــــع قــدرتــهــا 
وكفاءتها القتالية في مواجهة إسرائيل. 
مصر  بمحاصرة  ــراع  اإلســ آخـــر،  بمعنى 
قبل  املحتلة،  األراضـــي  في  اإلسرائيليني 
أن تحاصرها إسرائيل في منابع النيل. 

ــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــهــدف  بــــدعــ
الـــنـــظـــام املــــصــــري إلـــــى عــمــلــيــة تــنــفــيــٍس 
ــم فـــي الــــداخــــل، نتيجة  ــراكـ ــتـ لــلــغــضــب املـ
ــتـــصـــاديـــة والــقــمــع  تــــدهــــور األحــــــــوال االقـ
 قريب 

ّ
السياسي وانــســداد األفــق فــي حــل

لــأزمــة الــطــاحــنــة الــتــي تــمــّر بــهــا الــبــالد، 
ــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه  ــ إلـــى جــانــب األزمـ
ــنـــظـــام مـــعـــا، وهــــي أزمـــــة نهر  ــة والـ الــــدولــ
 النظام يقف 

ّ
النيل، والتي بدا واضحا أن

ناحية  من  معها.  التصّرف  عاجزًا حيال 
ــم الـــنـــظـــام املــــصــــري الــقــضــيــة  ــ ــرى، دعـ أخـــــ
السرعة  بهذه  واالستجابة  الفلسطينية، 
الــعــاجــلــة مـــحـــاولـــة لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
ــــران، والــتــي  قـــوى إقليمية أخـــرى مــثــل إيـ
الفلسطينية  املـــقـــاومـــة  تــجــعــل  أن  تـــريـــد 
ــلـــه في  ذراعــــــا لــهــا عــلــى طــريــقــة حــــزب الـ
لـــبـــنـــان، وهـــــو أمـــــــٌر مــــزعــــج لــأمــيــركــيــني 
واإلسرائيليني، وفي الوقت نفسه، مهّدد 
املــصــري، فوجود عالقات  القومي  لأمن 
ــزة شــيء  قـــويـــة لــلــمــصــريــني فـــي قـــطـــاع غــ
مــفــهــوم فـــي إطـــــار كـــونـــه امــــتــــدادًا لــأمــن 
 لــدى مصر، في  

ّ
القومي املــصــري، كما أن

الــوقــت نفسه، الــتــزامــاتــهــا األخـــرى تجاه 
كــامــب ديفيد.  إســرائــيــل، طبقا التــفــاقــيــة 
 الـــتـــفـــاهـــم مــــع املـــصـــريـــني أيــســر 

ّ
كـــمـــا أن

كثيرًا من التفاهم مع اإليرانيني الذين ال 
تربطهم أّي اتفاقات مع اإلسرائيليني، بل 
عـــداء واضـــح وصــريــح ومــواجــهــات عــدة، 
خــصــوصــا عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة ثم 
السورية بعد الحرب األهلية، ولو اكتمل 
األمر مع قطاع غزة فمعناه إحكام الطوق 

اإليراني حول إسرائيل. 
 هذا ما يفسر سرعة اتصال الجانب 

ّ
ولعل

ــري، طــلــبــا  ــــي بــــالــــجــــانــــب املــــــصــــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
للوساطة والتحّدث مع قيادات املقاومة، 
األزمــة  تفاهمات، وإلنــهــاء  إلــى  للوصول 
ــــالق الـــنـــار، ووضـــع  ــــف إلطـ الــحــالــيــة ووقـ
حــّد لــتــدهــور )وكــســر( الــصــورة النمطية 
عــن إســرائــيــل، وجيشها الــذي كــان يــروج 
ه ال يقهر. تبع هذا أيضا تغير في 

ّ
عنه أن

الــلــهــجــة األمــيــركــيــة حــيــال ســـّد النهضة 
وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى املــنــطــقــة. فـــي الــلــحــظــة 
املــصــري  الــنــظــام  مــن   

ّ
كـــل نفسها، يسعى 

إنــهــاء األحـــداث،  إلــي سرعة  واألميركيني 
الــتــي ظهر  الــوضــع بــالــصــورة  فاستمرار 
عليها، والذي كان مفاجئا للعالم أجمع، 
صــّعــب مــن مهمة إســرائــيــل فــي مواجهة 
األحـــداث، وكشف عــدم قدرتها على ذلك. 
وبالتالي، ال بّد من عملية إنقاذ سريعة 
ــــن خــــــالل الـــــوصـــــول إلــــــى تــهــدئــة  ــا، مـ ــهــ لــ
أدوات  سريعة، والجانب املصري يمتلك 
ــقـــاومـــة،  ــال كـــثـــيـــرة مــــع املـ وقــــنــــوات اتــــصــ
ولـــديـــه الـــقـــدرة فـــي الــتــأثــيــر عــلــيــهــا. وفــي 
الوقت نفسه، استمرار املشهد بالصورة 
الــحــالــيــة، وصـــمـــود املـــقـــاومـــة فـــي تكبيد 
وسياسية  اقتصادية  خسائر  االحــتــالل 

ــار الـــعـــمـــل  ــ ــــصــ ــن أنــ ــ ــة، مــ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــا فــ ــمــ كــ
املـــدنـــي، الــحــقــوقــي، أو مـــن أنـــصـــار حــركــة 
ــهــا تهتف 

ّ
فــتــح »الــحــاكــمــة« املــنــاِفــســة، كــل

»حماس«. ولدى من ُحرم من هذا البوح  لـ
ــم 

ْ
ــن كــت ــاد، أو عـ ــن تــحــّيــز مـــضـ الــعــلــنــي، عـ

 »حماس« عندها في القلب. 
ّ
لأنفاس، فإن

مع،  تترافق  أن  »حــمــاس«  استطاعت  إذًا، 
»الحقوق  الــنــزوع  على  تطغى،  أحيانا  أو 
ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــل االنــ ــ ــعــ ــ إنــــــســــــانــــــي« الـــــــــــذي أشــ
ها في 

ّ
لكن ثم دعمها عامليا.  الفلسطينية، 

 األحــــــوال طـــرحـــت إشــكــالــيــة حقيقية: 
ّ

ــل كــ
 الـــداعـــيـــة املـــســـالـــم، املــهــمــوم بــاإلنــســان 

ّ
أن

وحقوقه، يؤيد ويفرح ويصفق للصواريخ 
املــنــهــالــة عــلــى إســرائــيــل، تــرمــيــهــا منظمة 
اســـتـــبـــداديـــة ظـــالمـــيـــة، فـــارضـــة شــروطــهــا 
حــروبــا  تشعل  فلسطيني،  مليوني  عــلــى 
مــتــتــالــيــة، أو تــســتــجــيــب لــطــلــب الـــحـــروب 

اإلسرائيلية... إلخ. 
وهــــذا الــتــعــايــش بــني الــنــظــرتــني يــمــكــن أن 
: فــشــراســة الــعــدوان على 

ً
تــِجــد لــه تــفــســيــرأ

ة أشعل هذا الــرأي العام العاملي نفسه 
ّ
غز

املؤيد للحقوق عن طريق الحقوق. وكانت 
ة، مرهونة بسياقاتها 

ّ
جاذبية سلبية هش

ف 
ّ
ة توق

ّ
 العدوان على غز

ّ
الخطيرة، ذلك أن

علن شروطه. والَح في األفق 
ُ
من دون أن ت

ة، املساهم 
ّ
تجديد التدخل املصري في غز

والـــوســـيـــط بــــني جــمــيــع األطــــــــراف لــوقــف 
كثيرة تضع  فيما معطياٌت  النار،  إطــالق 
هذه التجربة املصرية املتجددة في حالة 
تــشــابــه ومــقــارنــة مــع االنــغــمــاس الــســوري 
فـــي لــبــنــان، إّبـــــان تــلــزيــم أمــيــركــا شــؤونــه 
لحافظ األسد. ففي وقٍت يقبع فيه سجناء 

ثـــم يــســاهــم 13 كــاتــبــا فـــي الــتــعــلــيــق على 
ــرًا، يــجــيــب  ــ ــيـ ــ املــــقــــاالت االفـــتـــتـــاحـــيـــة، وأخـ
الــخــصــمــان الــرئــيــســان عــلــى مـــا ورد من 
األكاديميني  على   

ّ
أن فاريسكو  يــرى  آراء. 

التوقف عن استخدام مصطلح إسالميزم 
ــه 

ّ
)اإلســالمــويــة/ اإلســـالم الــســيــاســي(، ألن

يربط بصورة أكيدة بني اإلسالم والعنف، 
ــاب اإلســـالم(  ويــعــزز اإلســالمــوفــوبــيــا )رهـ
املصطلح   

ّ
أن فاريسكو  ويــرى  الغرب.  في 

ــــــه لـــأســـف يــجــّســد 
ّ
اكـــتـــســـب شــعــبــيــة، ألن

الــتــطــّرف واإلرهــــاب الـــذي يــرغــب معلقون 
اليوم( في  غربيون كثيرون )والشرقيون 
ه ليست 

ّ
نسبتهما إلى اإلســالم. ويقول إن

 
ّ
هناك حاجة ملصطلح من هذا القبيل، ألن
وضع نعٍت بسيط يعتبر مناسبا وكافيا، 
تــمــامــا كـــأن نــقــول: املــســلــمــني املــتــشــّدديــن. 
وعـــلـــى أّي حــــــال، وتــــأكــــيــــدًا لـــعـــدم حــيــاد 
ــه ال 

ّ
هـــذا املــصــطــلــح، يــجــب أن نــعــتــرف بــأن

يـــوجـــد مــصــطــلــح كـــهـــذا لــظــواهــر مــمــاثــلــة 
أو حــتــى  املـــســـيـــحـــيـــة  أو  الـــيـــهـــوديـــة  فــــي 
البوذية، كأن نقول:  اليهودية السياسية 
الـــبـــوذيـــة  أو  الـــســـيـــاســـيـــة  املــســيــحــيــة  أو 
السياسية، على وزن اإلسالم السياسي. 
)كاتب من األردن(

كــبــيــرة، سيرفع أكــثــر مــن أســهــم املقاومة 
ــــي الـــــشـــــارع الــــعــــربــــي، وفـــي  وقـــبـــولـــهـــا فـ
الشارع املصري، وهو ما يشكل  مقدمته 
ضــغــطــا عــلــى نــظــام الــســيــســي الــــذي يــرى 
في املقاومة ذات التوجه اإلسالمي خطرًا 
ومشروعيته  الــســيــاســي،  مــشــروعــه  على 
ــا، عــلــى  ــنـــهـ ــزء مـ ــ ــأّســــســــت، فــــي جــ ــتــــي تــ الــ
مواجهة اإلسالميني في مصر وخارجها، 
ــد يــــــؤّدي إلــى   نـــجـــاح املـــقـــاومـــة قـ

ّ
كــمــا أن

تـــحـــّرك شـــعـــوب أخـــــرى لــالنــتــفــاض ضد 
حــكــامــهــا، وهـــو مـــا يــمــثــل الــخــطــر األكــبــر 

بالنسبة للنظام املصري. 
 الوصول إلى إيقاف 

ّ
من ناحية أخرى، فإن

سريع ووقف إلطالق النار فيه إنقاذ أيضا 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
 موقفه باهت، وغير 

ّ
والذي بدا واضحا أن

قـــــادر عــلــى الـــتـــقـــدم بــالــقــضــيــة، وضــعــفــه 
ــدا واضــحــا فــي تــأجــيــلــه العملية  الــــذي بـ
االنــتــخــابــيــة، إلـــى جــانــب فـــرض هيمنته 
على الضفة الغربية وقمع أّي حراك ضد 
ه 

ّ
االحتالل، ما حدا كثيرين إلى وصفه بأن

شــرطــي االحـــتـــالل فـــي الــضــفــة. بــالــطــبــع، 
إنـــقـــاذ عـــبـــاس هـــو أيـــضـــا إنـــقـــاذ ملنظمة 
تعتبرها  والــتــي  الفلسطينية،  التحرير 
األنظمة العربية والغربية املمثل الوحيد 
والشرعي للقضية الفلسطينية، وهو في 
الوقت نفسه محاولة لسحب البساط من 
 هــذا األمــر قد 

ّ
تحت أقــدام املقاومة. إاّل أن

تجاوزه الزمن، فما فعلته املقاومة فرض 
واقعا جديدًا، ورسم مسارًا آخر للقضية 
برمتها. لقد أفشلت املقاومة صفقة القرن 
ــة الــتــطــبــيــع فـــي املــنــطــقــة، وكــذلــك  ومـــوجـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  نــقــل  إلـــى  الــســعــي 
إلــــــى مـــجـــرد  تـــحـــريـــر أرض  ــن قـــضـــيـــة  ــ مـ
ــراع إقــلــيــمــي مـــع إيــــــران، كــمــا أفــشــلــت  ــ صـ
معظم خيارات ما يسمى محور االعتدال 
الــعــربــي، وأنــهــت كــذلــك الــنــقــاش العدمي 
املقاومة  بــني خــيــاري  الــتــضــارب  لجدلية 
والتسوية. لقد استطاعت املقاومة أيضا 
إعادة رسم الصورة النمطية عن املحتل، 
ــه عـــنـــاصـــر قــوتــه  ــتـــخـــدامـ فـــامـــتـــالكـــه واسـ
أّي  على  القضاء  إلــى  أّدى  قــد  العسكرية 
»إزالـــة«  عــربــي عقالني إلمكانية  تــصــّور 
في  خصوصا  العسكرية،  بالقوة  املحتل 
تفرض  التي  النووية«  »األسلحة  وجــود 
حـــقـــائـــق صـــلـــبـــة. لـــقـــد تـــغـــيـــرت املـــعـــادلـــة، 
كتب فصوله 

ُ
وأصبح هناك واقع جديد ت

عبر فوهة البندقية.
)كاتب مصري في برلني(

الفلسطينيون في حقبتهم الجديدة

اإلسالم السياسي والكفر السياسي

في دوافع النظام المصري 
إلعادة دعم القضية الفلسطينية

استطاعت »حماس« 
أن تترافق مع، أو 

أحيانًا تطغى، على 
النزوع »الحقوق 

إنساني« الذي أشعل 
االنتفاضة الفلسطينية

»اإلسالم السياسي« 
أنتج مقاومة 

استطاعت تحقيق 
منجزاٍت غير مسبوقة 

على غير صعيد

التصّرفات اإلماراتية 
ورّطت النظام 

المصري في أزمات 
كثيرة، وجعلته يفقد 
مكانته وقدرته على 

التحّرك إقليميًا

آراء

محمد أحمد بنّيس

للصلح  بــوادر  التوتر، في غياب  إلــى مزيد من  اإلسبانية   - املغربية  العالقات  تتجه 
بني البلدين. وتحاول مدريد زّج االتحاد األوروبي في األزمة الراهنة، في مسعى إلى 
التخفيف من تبعاتها السياسية عليها. وقد نجح برملانيون إسبان في وضع مشروع 
قرار داخل البرملان األوروبــي، يدين املغرب، على خلفية توظيفه قاصرين في أزمة 
الهجرة أخيرًا في مدينة سبتة، غير أّن اتخاذ االتحاد األوروبي موقفًا موحدًا، في هذا 
الصدد، يبقى مستبعدًا جدًا، خصوصًا بعد ترحيبه، قبل يومني، بقرار الرباط بشأن 
وإشادته  بأسرهم«  املصحوبني  غير  املغاربة  القاصرين  لقضية  النهائية  »التسوية 
املوقف  اعتبار هذا  لالتحاد«. ويمكن  بالنسبة  اعتبره »شريكًا مهمًا  الــذي  باملغرب 
االتحاد  تربط  التي  واالستراتيجية  واألمنية  االقتصادية  للمصالح  تغليٍب  بمثابة 
باملغرب.  تعكس األزمة الحالية الطبيعة املركبة للعالقة بني البلدين؛ فإذا كانت ملفات 
ل عصب 

ّ
مث

ُ
الهجرة السرية، ومكافحة اإلرهاب، والصيد البحري، والتبادل التجاري ت

احتالل  واستمرار  االستعماري،  اإلرث  فإّن  بينهما،  القائمة  االستراتيجية  الشراكة 
إسبانيا أراضَي مغربية، ورفضها ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، 
وتخوفها من اعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء بعد الخطوة األميركية املعلومة، 
ل حجر 

ّ
ه يشك

ّ
وتوجسها من التحوالت التي يعرفها املغرب على غير صعيد، ذلك كل

عثرة أمام تطوير هذه العالقة وجعلها في خدمة التحديات التي يجابهها البلدان، ال 
نظرته  التخلص من  اإلسباني عن  اليمني  واسعة من   عجز شريحة 

ّ
ظــل سيما في 

االستعمارية إزاء املغرب.
 ما يقلق اإلسبان تطلع املغرب لتنويع تحالفاته، وتوسيع هامش الحركة أمام 

ّ
ولعل

اإلقليمي من تحوالت. ويكمن مبعث  دبلوماسيته مستثمرًا ما يحدث في محيطه 
 قضية الصحراء، على املدى البعيد، سيعيد قضية مدينتي سبتة 

ّ
القلق في أّن حل

ومليلية إلى الواجهة، وبالتالي تسجيلها ضمن أجندة األزمات الدولية، مع ما يعنيه 
في  الغير،  أراضــي  تحتل  التي  االستعمارية  الدولة  بمظهر  إسبانيا  إظهار  من  ذلــك 
خرق سافر لقوانني الجغرافيا. وإذا أضفنا إلى ذلك التحّديات التي تواجهها بشأن 
مستقبل الحركات االنفصالية التي تطالب باالستقالل عنها، خصوصًا في الباسك 
الــوحــدة  على  الحفاظ  فيها   

ّ
ظــل لــدولــٍة  بالنسبة   

ً
قاتمة الــصــورة  تصبح  وكاتالونيا، 

الترابية هاجسًا مالزمًا للنخب اإلسبانية على اختالف أطيافها.
بالتوازي مع ذلك، يتوّجس اإلسبان من سياسة املشاريع االقتصادية الكبرى التي 
بناء  املــثــال،  ذلــك، على سبيل  املنصرمني، ومــن  العقدين  املغرب خــالل  انخرط فيها 
في  اإلسبانية  املــوانــئ  يتجاوز  معامالته  حجم  بــات  الــذي  املتوسط«  »طنجة  ميناء 
حوض املتوسط. وتثير هذه املشاريع مخاوف اإلسبان من تحّول املغرب إلى »قوة 
النمو االقتصادي،  الرغم من أن ذلك يتطلب تحقيق نسب عالية من  صاعدة« على 

وهو ما ال يبدو واردا أمام ضعف االقتصاد املغربي.
ويمكن القول إن اعتراف الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء، 
للمغرب ضمن موقٍف  إعــادة تركيب رؤيتهم  إلى  أربــك حسابات اإلسبان، ودفعهم 
تتضح معامله يومًا بعد آخر، وكأّن لسان حالهم يقول: ال نريد مغربًا موحدًا ومعافى، 
الهجرة  مكافحة  في  أساسيًا  واقتصاديًا، وحليفًا  تجاريًا  فقط، شريكًا  نريده،  بل 
السّرية واإلرهاب والجريمة املنظمة؛ نعم للشراكة االستراتيجية مع املغرب، لكن مع 
له موارد  السيادة املغربية سيوفر  التئامه تحت  إبقاء جرح الصحراء مفتوحًا، ألّن 
على  قــادرًا  وتجعله  املنطقة،  في  الجيوسياسي  تعّزز وضعه  واقتصادية  سياسية 

طرح قضية املدينتني املحتلتني للتفاوض على مستقبلهما. 
ه، يبدو املغرب في حاجٍة ماّسة إلى تأهيل جبهته الداخلية، من خالل 

ّ
في ضوء ذلك كل

الحقوقيني  والنشطاء  الريف  حــراك  معتقلي  والعفو عن  إصــالح سياسي حقيقي، 
واملدّونني والصحافيني، وتوسيع هامش الحقوق والحريات، وإنجاز مصالحٍة وطنية، 
واستعادة ثقة املغاربة في املؤسسات وإعادة بناء عالقتهم بالشأن العام على أساس 
املشاركة والديمقراطية، وبناء تنمية اجتماعيٍة منتجٍة تسحب البساط من تحت أقدام 
اإلسبان الذين استغلوا قضية القاصرين، ونجحوا في إظهار املغرب في صورة البلد 

ى عن أبنائه من أجل حسابات سياسية.
ّ
الذي يتخل

أحمد عمر

يبدي سوريون عجبهم مما يجري في القدس أو حتى في غّزة، ويرونه لعبًا ولهوًا 
ني، بل إنَّ املحتلني يخافون 

ّ
إذا ما قورن بحالهم، ويذكرون رفق جند االحتالل باملصل

ني العّزل. ويتعّجبون من »الجزيرة« التي لها مكاتب في فلسطني املحتلة، 
ّ
من املصل

وليس لها مكاتب في سورية، ُدّمر أحدها في غّزة، ويتعجبون من مراسلتها جيفارا 
 نهاَر، على باب حي الشيخ جّراح، واعتقلت ساعة، وأخلي 

َ
البديري، التي ترابط، ليل

سبيلها بعد مشاهدة سبع ثواٍن من شريط مصّور، فمألت أخبارها وكاالت األنباء. 
أما الصحافيون الذين اختفت آثارهم في معتقالت النظام السوري فباملئات، وبينهم 

فرنسيون وبريطانيون وأميركيون.
جزت ساعة من بيتها، والكاميرا 

ُ
التي احت الكرد  املرابطة منى  ويتعّجبون من حال 

تــصــّورهــا وهـــي تــطــلــب املــحــامــي، فــأخــذ والـــدهـــا كــرســيــًا، وقــعــد عــلــى بـــاب املخفر 
 يبرح األرض حتى يكون حرضًا أو يكون من الهالكني، فخرجا 

ّ
اإلسرائيلي، ناذرًا أال

واستقبلهما املنتظرون بالهتاف والزغاريد، وُرفع محمد الكرد على األكتاف، وعادوا 
رون أّن النظام السوري أعلن، عبر مكبرات املساجد، قبل 

ّ
إلى البيت مسرورين. ويتذك

ه سُيفرج عن معتقلني في دوما، فخرج أهلها بأسرهم، فوجدوا أنَّ النظام صنع 
ّ
أيام أن

مقلب كاميرا خفية بهم، وأفرج عن مشاغبي ما قبل االنتخابات الجنائيني، وليس عن 
معتقلي الثورة، إن بقي منهم أحياء!

االعتقاالت  بهذه  بحنانها  العرب  تذكير  تريد  إسرائيل  أنَّ  الناقدين  بعض  ويشتبه 
 

ّ
كل في  يسافر  املجنون  الغجري  بشعرها  التميمي  عهد  بعضهم  ــَر 

ّ
وتــذك الناعمة. 

الدنيا، وثّمة من يرتاب في أّن إسرائيل ترفق بالقوارير، وكانت قد أفرجت عن مريم 
العفيفي بعد ساعات. واملقارنة غير جائزة، فمنى محّجبة، وليس لها شعر غجري 
 الدنيا، وهذه بعض الفروق بني إسرائيل وشقيقاتها العربيات:

ّ
مجنون يسافر في كل

األول: أنَّ الحّر بالحّر والعبد بالعبد، القدس املحتلة مركز، ودمشق والقاهرة وعّمان 
وبيروت أطراف، بها تمشي تل أبيب، وتبصر وتشمُّ أيضًا، والقلب ليس كالقدمني. 

ة أخرى هي صراع الشرق والغرب، 
ّ
الثاني: أنَّ التعليل يتعّدى املركز واألطراف إلى عل

الديمقراطية وسط دول دكتاتورية، فيها »شعب  الشرق، واحة  فإسرائيل غرب في 
 استعصاء سياسي بفرط الديمقراطية بأرجحية 

ّ
الله املختار«. يغصُّ هذا املركز كل

 دورة بنسبة 
ّ

بسيطة، بينما يفوز حكام العواصم العربية الدكتاتورية الجمهورية كل
99% أو أقل بقليل، بنقص املناعة الديمقراطي املكتسب.

الثالث: أنَّ إسرائيل دولة احتالل، لغتهم مختلفة، ودينهم مختلف، بينما الدول العربية 
يحكمها عرب مسلمون، أو يّدعون ذلك، فما يقع بني طائفة امللك العربي وشعبه من 
ب أوالده، أو هي حــرٌب أهلية، ينأى الغرب  الــذي يــؤدِّ خصومٍة مثل ما يقع بني األب 
بنفسه عنها، وليست كذلك في إسرائيل، فهي دولة استعمارية، يسري عليها أو على 
بعضها قوانني االحتالل. والرقابة في العصر الرقمي قد زادت، والصورة تفضح، وال 
يريد الغرب اإلساءة إلى صورة دولة اللنب والعسل والصناديق الديمقراطية والقنابل 

النووية من أجل بيت في الشيخ جّراح. 
وللمسيحيني  للعرب وحدهم،  وليس  للمسلمني،  عاملي  ديني  مركز  القدس  الرابع: 
واليهود، وإسرائيل ال تستطيع أنَّ تغافل الكاميرات والصحافة دائمًا، فهي تضرب 

وتهرب. 
الفلسطينيون  إســرائــيــل  فــرعــايــا  االســتــبــداد،  عــن  يختلف  االستعمار  أنَّ  الــخــامــس: 
يعيشون في درجة الصفر االستعماري، بينما يعيش الرعايا العرب في عواصمهم 
هم يعيشون 

َّ
أن الغليان االستبدادي، أو قريبًا منها أو فوقها، وإن توهموا  في نقطة 

في دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، فبالدهم فيها حواجز وجــدران عازلة وفصل 
مني العربي. 

ّ
عنصري ومدن إدارية. والصفر االستعماري منية املت

إلى درجة  الشرق األوســط،  أنَّ إسرائيل تحتكر صناديق االنتخابات في  السادس: 
ممنوعة  الديمقراطية  منعها.  أو  »حماس«  فيها  فــازت  التي  االنتخابات  نتائج  إلغاء 
علينا ألنَّ مراكز البحث الغربي عِرفْت اعتقاد األكثرية التي لم تؤثر فيه دراجة روبي 

و»واوا« هيفاء وهبي وحصان ذكرى.

عبد الحكيم حيدر

التصالح وأنت تحت وجع السكني تنزف دمًا فيه هدر للكرامة، حتى وأنت تتصالح مع 
أٍخ لك. التصالح من أجل مصلحة الفكرة ولّم شملها، كي تعّم أيديولوجية سياسية، 
ن مذلتها أحمد فؤاد نجم عاطفيًا 

ّ
كما فعل اليسار مع جمال عبد الناصر، وكما دش

 الجراح طابت« به مكيدة شعرية 
ّ

في قصيدة يقول فيها »وان كــان جــرح قلبنا كــل
رخيصة للخصوم، و»تلقيح« كالم أشبه بتلقيح كالم الضرائر، بعد أن يذهب زوج 
االثنتني إلى الغيط بمواشيه، ومسحًا للجرم الدكتاتوري برّمته ببيت شعر عاطفي 

عن الذات، ومكيدة للخصم السياسي مرة واحدة. 
القصيدة بما يقرب من  فــؤاد نجم نفسه، بعد   رقــص أحمد 

ّ
إال وال يضاهيه عبثًا، 

البيضاء  بالجالبية  العينني،  أبو  األعمال، محمد  أربعني سنة في استديوهات رجل 
والــعــصــا والــشــال األبــيــض، نكاية أيــضــًا فــي الــخــصــوم أنفسهم، اإلخــــوان املسلمني 
بالطبع، بعد  »30/ 6« مباشرة. ومن محاسن املصادفات أن يصير أبو العينني نفسه 
القوانني في   

ّ
كــل تمرير  األساسي في  م 

ّ
واملتحك واألدبـــي«  »املالي  البرملان  هو وكيل 

البرملان، يعني هو البرملاني حامل حقيبتي املال واألعمال، وأحمد موسى في الحقيبة 
 تلك األحداث من قبيل املصادفات أم أّن »أبو النجوم« قرأ، من خالل 

ّ
أيضًا، فهل كل

 تأكيد. 
ّ

 ما تداريه النجوم وطوالعها عن الشعب؟ وهو شاعر الشعب بكل
ّ

الوعود، كل
 قــاســيــا على 

ً
د بـــأن يــكــون بــطــال

ّ
ــال ــاذا وبــأّيــة حيلة تــبــّرر ألّي جـ نــتــصــالــح، كــيــف وملــ

ها 
ّ
الخصوم، وقاسيًا على الجميع في عشيٍة وضحاها؟ هذه ليست مصالحات، ولكن

مواءماٌت تحت سطوة األلم، كي يجد أوالد الطرف الضعيف »صاحب األلم« وأحفاده 
مكانًا لهم في جسد الدولة، وظيفة، أو قطعة أرض، أو كتابة سيناريو، أو تتر غنائي 
ملسلسل، أو قطعة أرض في أرض اإلعالميني، يكون رئيس مجلس إدارتها وحارس 
عمل،  غير  مــن  البيت  فــي  يجلس  أن  بعد  عكاشة،  توفيق  أيضًا  وســارقــهــا  بوابتها 
الــســالل، كما حدث  البيض فــي  الــبــقــرات ويــدفــدف على األوز والــبــط، ويجمع  يحلب 
في التصالح الصوري مع نجم نفسه، والشيخ إمام بعد النكسة، بواسطة من رجاء 
اش، والسماح لهما بدخول التلفزيون بالعود، لرفع معنويات الشعب بعد الهزيمة، 

ّ
النق

أحلى رجعة ظباطنا«  »مــا  ولحنًا في  الجيش غناء  تنّدر على  هما من 
ّ
أن خصوصًا 

بعد الهزيمة. كيف يكون التصالح تحت جبر السكني، أو تحت خبز املصالح. هذا ما 
أريد تأمله من دون وجع أو خوف أو تبرير للجالد نكاية في خصوم. والجميع كانوا 
ســواء في حمل البندقية أمــام عــدو أساسي منذ 1948، ومــا زالــوا يدفعون الــدم من 
أوالدهم وأحفادهم وأوالد األحفاد أيضًا في السجون، وعلى خطوط القتال، اتفقت أو 
اختلفت معهم وسميتهم إرهابيني. واآلن، تقترب منهم باألدوات الهندسية لإلعمار 
بعد العدوان، كيف يكون التصالح من القلب، ال تنفيسًا عن مأزق فرضته األحداث؟ 
واألسلحة  املعونة  تستمر  كي  اللعبة،  مجمل  على  املهيمن  إشـــارات  وراء  جريًا  وال 
 ثالثة أشهر؟ كيف 

ّ
املسلطة على صــدور الشعب وبناء سجن رهيب في معدل كل

تحّول الخالف إلى تصفية، وكيف تحّولت السياسة إلى مجزرة، وكيف تحّول الطمع 
في السلطة واستحواذها مدى الحياة مع املال بالطبع، إلى ميراٍث مقّدس لفئة تنفق 
من جسد الدولة، وتتحّول من حماية الوطن، إلى حكمة بالسالح تنفيذيًا وتشريعيًا 
وقضائيًا أيضًا، فماذا يبقى للمواطن؟ أن يمشي فقط في الشارع صامتًا، ويتوّجه 
للمصالحة على الشقة، أو إلى الشهر العقاري، لدفع الضريبة؟ كيف تتصالح مع من 
أكبر عــدد من  بناء  تم فيها  املذابح سبع سنوات،  أدار  بيتك، بعدما  يهدر حقك في 
السجون لم يشهدها العالم العربي خالل تاريخه، حتى في زمن الحجاج بن يوسف؟ 
الفرق أّن الحجاج، على الرغم من قسوته كان عاملًا وال يهرتل. نحن نعيش منذ ثماني 
 ال هي سياسية، وال هي وطنية، متاهة مصنوعة في األستديو. ولم 

ً
سنوات متاهة

تستطع املتاهة محو جرائم خطف السلطة وال الــدم، والقاتل نفسه يعرف ذلك، فما 
بالك بمقتوٍل يجبر على املصالحة أو املشاركة أو التعاون مع الوطن ضد اإلشاعة، 
 
ّ
بــه، إال  يقول ذلــك، وال يبوح 

ّ
الــكــل ؟ األشــجــار تتنفس بصعوبة، 

ً
لــيــال اعها 

ّ
وهــم صن

 للصوص فيالت إلهام شاهني، أو سيد رجب. 
ّ
لنفسه، واملجال العام شبه مغلق، إال

داود كتّاب

استجد، في غضون األحداث أخيرا في فلسطني، تطور فكري وغريب لدى الحركات 
اإلسالمية، ففي حني يبدو أن حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( تأخذ خطواٍت أقرب 
إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، رأينا أن الحركة اإلسالمية )الجنوبية( داخل الخط 
األخضر ابتعدت عن التيار الوطني، وتحولت إلى حركة براغماتية إلى أقصى الحدود.

لم يكن التغيير الذي جرى في »حماس«، وأبرز مظاهره األقوال واإلشارات اإليجابية 
من قادة الحركة وليد الساعة. لقد خصص القائد في غزة، يحيى السنوار، جزءا من 
الوطنية  الحركة  ملديح  القطاع،  في  النار  إطــالق  بعد وقف  األول  الصحافي،  مؤتمره 
)أبو  الوزير  وخليل  عمار(  )أبــو  عرفات  ياسر  القائدين  أسماء  وذكــر  الفلسطينية، 
أمني سر حركة  لقاءات  تحّركات، شملت  الخطاب عدة  وأعقبت  باسميهما.  جهاد( 
العاروري،  لحركة حماس صالح  السياسي  املكتب  نائب  مع  الرجوب،  فتح، جبريل 

وبشكل عام توجه »حماس« إلى االنضمام ملنظمة التحرير الفلسطينية.
في الطرف اآلخر، رأينا ابتعاد رئيس الحركة اإلسالمية )الجنوبية(، عباس منصور، 
أول  في  الخجول  الداخل، ودخولها غير  في  الوطنية  التيارات  نفسها، عن  وحركته 
الــرغــم مــن غياب أي نــص يشير  النكبة فــي عــام 1984، على  ائــتــالف حكومي منذ 
إلى الحقوق الفلسطينية، أو حتى مبدأ املساواة لفلسطينيي الداخل. وقد كانت قمة 
البراغماتية )أو االنتهازية، بحسب بعضهم( ما ذاع أن سبب االنفصال عن القائمة 
العربية املشتركة هو تصويت بعض أعضائها على قانون متعلق بحقوق املثليني، 
في حني أن عباس منصور وحزبه وقعوا على اتفاٍق مع قادة مؤيدين للمثلية، ومع 
املــســاواة  وحــقــوق  الفلسطيني  للشعب  عــداءهــم  ومــســاء  صباحا  يعلنون  يمينيني 

للمواطنني العرب غير اليهود في إسرائيل.
ليس واضحا إذا كانت تلك التغييرات تكتيكية أم استراتيجية. هل اختار هذا اإلسالم 
السياسي قراراته بناء على قراءة محلية للوضع وضــرورات املرحلة حسب قاعدة: 
انعكاسا  البراغماتية  الــقــرارات  تلك  قــد تكون بعض  املــحــظــورات؟  تبيح  الــضــرورات 
لتراجع اإلسالم السياسي وخسارته في عديد من مواقعه الرئيسية، أهمها مصر، 
ولكن السؤال املحير: هل نحن أمام تغيير استراتيجي ذي دالالت طويلة األمد، أم أن 
األمر قابل للتغيير في حال تغيير املعطيات على األرض؟ واألهم من ذلك: هل التغيير 
العملي لإلسالم السياسي سينجح في استبدال الحركة الوطنية الفلسطينية، والذي 

ساد خالل القرن املاضي؟
ال شك في أن التغيير البراغماتي للحركة اإلسالمية في فلسطني سيزيد من الضغوط 
على الحركة الوطنية لتجديد فكرها، وأدوات عملها وشخوص قياداتها. في الداخل 
الفلسطيني، كان الحزب الشيوعي )راكاح(، وال يزال، ومن خالل الجبهة الديمقراطية 
للسالم واملساواة، أداة العمل الوطني، في حني كانت حركة فتح، ومن خالل منظمة 

التحرير الفلسطينية، املهيمنة على العمل الوطني.
الحركة  ومــن خاللها  »حــمــاس«،  أن تصبح  الحالي،  الــحــوار  استمر  إذا  املتوقع،  مــن 
الحركة  مــن  »فــتــح«، وغيرها  تـــزال  التحرير. طبعا ال  اإلســالمــيــة، جـــزءا مــن منظمة 
إدخــال  يتم خالله  تعديل جـــذري،  أي  فــي  األغلبية  اســتــحــواذ  الوطنية، مــصــّرة على 
للوضع  انعكاسا  إذا كان هذا سيكون  املنظمة، ولكن ليس مؤكدا ما  إلى  »حماس« 
العام. .. قد تكون هناك غالبية في الشارع الفلسطيني خلف الحركة الوطنية، ولكن 
في غياب انتخابات أو تفاهم حركة فتح بني أعضائها وتفاهم حقيقي لتحالف وطني 
للحركة الوطنية، فسنكون في وضع يطيح فيه التيار اإلسالمي البراغماتي الحركة 

الوطنية الفلسطينية.

المغرب... 
الحاجة إلى جبهة داخلية

منى الكرد وعهد التميمي و...

التصالح مع من؟

هل غير اإلسالم السياسي 
في فلسطين اتجاهه؟
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ذات  تتارستان،  بــدأت جمهورية  رسميًا، 
الــغــالــبــيــة املــســلــمــة، والـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
نحو 700 كيلومتر، شرق موسكو، إحياء 
لقوات  التصدي  فــي  الــذيــن سقطوا  القتلى  ذكـــرى 
قيصر عموم روسيا األول، إيفان الرابع، وامللقب بـ 
»الرهيب«، إذ شهدت سنوات حكمه في القرن الـ 16 

امليالدي توسعًا روسيًا كبيرًا.  
وفي وقت تصادف فيه يوم »ذكرى شهداء قازان« 
الثالث عشر من شوال بالتقويم الهجري، احتفلت 
بــالــذكــرى  تــتــارســتــان  لجمهورية  الــديــنــيــة  اإلدارة 
 
ّ
هــذا الــعــام فــي 25 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، معلنة أن

اآلن فصاعدًا سنوية.  الفعالية ستصبح من  هذه 
ــــرى  ــيــــاء »ذكـ ــيـــمـــت الـــفـــعـــالـــيـــات الـــرســـمـــيـــة إلحــ وأقـ
الشهداء« بجوار ضريح خانات قازان في الكرملني 
املحلي، وشمل برنامج إحياء ذكرى الشهداء تالوة 

القرآن الكريم والدعاء ألرواح القتلى.
 إضفاء الصفة الرسمية على ذكرى 

ّ
ومن الالفت أن

من سقطوا في الدفاع عن قازان، يتزامن مع حملة 
لعموم  االجتماعي  »املــركــز  على  الخناق  تضييق 
الفعالية منذ عــام 1989،   ينظم 

ّ
الــذي ظــل الــتــتــار« 

وعرف في ما بعد بتبنيه مواقف معادية لروسيا، 
 الخطوة تهدف 

ّ
األمر الذي زاد من الترجيحات بأن

إلى وضع حّد ألّي نزعة قومية متشددة محتملة 

في تتارستان. في هذا اإلطــار، يتوقع الباحث في 
الشؤون اإلسالمية، ورئيس تحرير مجلة »العالم 
يــنــزع إضفاء  أن  رئــيــس سليمانوف،  اإلســالمــي«، 
الصفة الرسمية على إحياء »ذكرى شهداء قازان« 
الــذي  املناسبة  املــعــادي لروسيا عــن هــذه  التوجه 
ازداد منذ انــدالع األزمــة األوكرانية في عام 2014، 
علمًا أن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 
الذين  التتار املحليني  السنة تشمل عــددًا من  تلك 
التعاون  بتهمة  السوفييت  قبل  مــن  ترحيلهم  تــم 
مــع االحـــتـــالل األملـــانـــي الـــنـــازي عـــام 1944. ويــقــول 
املثقفون  ــدأ  »بـ الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ  سليمانوف 
التصدي  شهداء  ذكــرى  إحياء  العلمانيون  التتار 
إليفان الرهيب منذ عام 1989، وشملت فعالياتهم 
مــســيــرة ثــم وقــفــة فــي كــرمــلــني قــــازان بــجــوار »بــرج 
سيويومبيكا«. لكن بعد تفكك االتحاد السوفييتي، 
الروسية إلعــالن سيادته،  األقاليم  توجه عدد من 
األمــر الــذي أدى إلــى تحول إحــيــاء ذكــرى الشهداء 
تدريجيًا إلى فعالية سياسية معارضة مناهضة 

لروسيا«. 
 خانية قازان )1438 - 1552( شملت 

ّ
ويشار إلى أن

أراضــــي الــجــمــهــوريــات الــروســيــة املــعــاصــرة وهــي 
وموردوفيا،  وتشوفاشيا،  إل،  ومــاري  تتارستان، 
ــان،  ــ ــتـ ــ ــــورسـ ــكـ ــ ــاشـ ــ وأجــــــــــــــزاء مــــــن أودمـــــــورتـــــــيـــــــا وبـ

وعاصمتها كانت مدينة قازان.
وفي ما يتعلق بالتحوالت في أمزجة التتار حيال 

روسيا مع بداية القرن الجديد، يقول: »في العقد 
ــــدأت األمـــزجـــة املــعــاديــة  ـــ 21، بـ الــ األول مـــن الـــقـــرن 
وتراجع  تتارستان،  فــي  شعبيتها  تفقد  لروسيا 
عدد املشاركني في فعاليات إحياء ذكرى الشهداء 
من بضعة آالف إلــى ما بني 150 إلــى 200 مشارك 
 توجهها السياسي عاد من جديد مع 

ّ
فقط. إاّل أن

انـــدالع األزمـــة األوكــرانــيــة فــي عــام 2014 وانحياز 
الـــذي لم  التتار علنًا ألوكــرانــيــا، األمـــر  العديد مــن 
فتوجهت  والــفــدرالــيــة،  املحلية  الــســلــطــات  يعجب 
ــاء ذكـــرى  ــيـ ــع آلـــيـــة لــتــنــظــيــم فــعــالــيــة إحـ نــحــو وضــ
 هناك 

ّ
بحتة بال مسيرات مناهضة لروسيا. كما أن

التتار  لعموم  االجتماعي  املركز  إلدراج  تحركات 
عــلــى قــائــمــة املــنــظــمــات املــتــطــرفــة بــحــلــول الخريف 
املقبل حتى ال ينظم فعاليته في أكتوبر/ تشرين 
قـــازان بالتقويم  الـــذي تحل فيه ذكـــرى غــزو  األول 
املــيــالدي، بل سيتغير تاريخها من عــام إلــى آخر، 
إلى  سليمانوف  ويلفت  الــهــجــري«.  التقويم  وفــق 
كــانــوا مــوجــوديــن كذلك  تــتــارًا   هــنــاك مسلمني 

ّ
أن

املدافعني  الرهيب، وليس بني  إيفان  ضمن جيش 
فقط الذين ضمت صفوفهم مسيحيني أرثوذكسًا 
أيضًا، مما دفع بالكنيسة األرثوذكسية في قازان 
إلقامة قداسات إلحياء ذكراهم بال أبعاد سياسية 

منذ عام 2002. 
وكان مفتي تتارستان كامل سميع الله، قد ترأس 
فــي 25 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، مــراســم إحــيــاء ذكــرى 

شهداء الدفاع عن قازان، موضحًا ما يجري بالقول: 
 شعب له شهداؤه، والتتار هم بالدرجة األولى 

ّ
»كل

قـــازان. واجبنا أن نتذكرهم  من سقطوا عند غــزو 
وندرس تاريخنا«. وإلبعاد شبهة معاداة روسيا 
عن يوم الذكرى الجديد، يلفت سميع الله إلى أنه 
التتاري  للشعب  الشهداء  مــن  العديد  هناك  »كــان 
بعد عــام 1552، وقــد ضحى هــؤالء بــأرواحــهــم في 
سبيل الدين والوطن واألمة، ولذلك يجب تذكرهم 
أيــضــًا« داعــيــًا إلـــى تخصيص يـــوم ذكـــرى شــهــداء 

قازان إلحياء ذكرى جميع شهداء األمة التتارية. 

مجتمع
اصطدمت حافلة تقل عمااًل مغتربني بشاحنة توصيل على طريق سريع في شمال الهند، ما أسفر 
عن مقتل ما ال يقل 17 شخصًا وإصابة 18 آخرين، حسبما قالت الشرطة أمس، األربعاء. وانقلبت 
الحافلة بعد اصطدامها بالشاحنة القادمة من االتجاه املعاكس، مساء الثالثاء، بالقرب من كانبور 
الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب غرب لكناو، عاصمة والية أوتار براديش، بحسب ضابط 
الشرطة موهيت أغاروال. وكان العمال املغتربون متجهني إلى مدينة أحمد آباد، الستئناف العمل 
)أسوشييتد برس( بعد رفع قيود اإلغالق بسبب فيروس كورونا. 

أظهرت دراسة فرنسية أن األطفال الذين يشاهدون التلفاز أثناء تناول الوجبات مع العائلة لديهم 
مستوى لغوي أقل من املتوسط. وقال الباحث في املعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية 
واملؤلف الرئيسي للدراسة جوناتان برنار: »نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون 
أمران مهمان جدًا، ويجب أال نركز فقط على مدة املشاهدة«. وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة 
»ساينتيفيك ريبورتس«، إلى أن »التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل 
)فرانس برس( منهجي بمستويات لغوية أقل«، وذلك لدى جميع األعمار املشاركة في الدراسة.  

مشاهدة التلفاز أثناء الطعام تؤثر على األطفالالهند: مقتل 17 شخصًا في حادث سير

سيطرت قوات إيفان الرابع على قازان في أكتوبر/ 
المدينة بعد حصار  األول 1552، مقتحمة  تشرين 
خانية  لتاريخ  نهاية  وضــع  مما  يومًا،   41 دام 
روسي،  قيصر  وأول  موسكو  أمير  ويعد  قــازان. 
إيفان الرابع )1530 - 1584(، من الشخصيات المثيرة 
للجدل في تاريخ روسيا، إذ شهدت سنوات حكمه 
توسعًا روسيًا كبيرًا بسيطرته على قازان والتوغل 

في آسيا وغرب سيبيريا.

نهاية خانية قازان

حذرت دراسة نشرت في مجلة »جينوم ميديسني« 
العلمية، من أن »بكتيريا فائقة« مقاومة لألدوية قد 

تنتقل إلى املسافرين بني الدول.
وأجـــرى بــاحــثــون أمــيــركــيــون وهــولــنــديــون الــدراســة 
البكتيريا املوجودة في معدة  آثــار السفر على  عن 
اإلنــــســــان، مـــن خــــال تــحــلــيــل بــــراز 190 مــســافــرًا 
هولنديًا قبل وبعد زيارتهم إلى مناطق في أفريقيا 

أو آســيــا، وأظــهــرت االخــتــبــارات »كمية كبيرة« من 
ــفــقــد 

ُ
الــجــيــنــات املـــقـــاومـــة ملـــضـــادات املـــيـــكـــروبـــات، ت

املضادات الحيوية شائعة االستخدام فاعليتها.
الــذيــن سافروا  املشاركني  ثلث  أن  للباحثني  وتــبــنّي 
إلى جنوب شرق آسيا لديهم جني »إي سي آر-1« 
ُيستخدم  للكوليستني، وهو مضاد حيوي  املقاوم 
ــرئـــوي، أو الــتــهــاب  ــتــهــاب الـ كــمــاذ أخــيــر لــعــاج االل

األدويــة األخــرى نتيجة.  السحايا، عندما ال تعطي 
وقال املعّد املشارك في الدراسة، أالريك دسوزا، إن 
ظهر بوضوح أن السفر يمكن أن يتسبب 

ُ
»النتائج ت

في انتشار مقاومة ملضادات امليكروبات في العالم«.
وتــنــشــأ هـــذه املــقــاومــة بــشــكــل طــبــيــعــي عــلــى مــدى 
الــعــاديــة بسبب تعرض  الــظــروف  فــي  السنني  آالف 
الــبــكــتــيــريــا لــلــمــضــادات الــحــيــويــة الــطــبــيــعــيــة. لــكــّن 

الحيوية عّجل  للمضادات  املتزايد  البشر  استخدام 
االتجاه  أن هــذا  إلــى  الــدراســة  العملية. ونبهت  بهذه 
يهدد 70 عامًا من التقدم في عاج األمراض املعدية، 
والحظ الباحثون أن الجينات املقاومة تختلف تبعًا 
ــدوا قلقهم  لــألمــاكــن الــتــي يــزورهــا املــســافــرون، وأبــ

خصوصًا بشأن العائدين من جنوب شرق آسيا.
)فرانس برس(

Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة

)دانييل سليم/ فرانس برس(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

تجري في املشهد الحزبي املغربي، منذ أشهر، 
حركة مرتبطة بأفق االستحقاقات التشريعية 
إذ   ،)2021 األول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  )أكـ املــقــبــلــة 
املتضاربة  املواقف  من  كثيرًا  ناته  مكوِّ تعرف 
ــك فـــي ارتـــفـــاع  وكـــثـــيـــرًا مـــن الــغــلــيــان. يـــبـــرز ذلــ
وتــيــرة الــصــراع بــني أحـــزاب األغلبية وأحــزاب 
املــعــارضــة، بــل تــعــّدت درجــة الغليان الثنائية 
املـــــذكـــــورة، ورســـمـــت مــظــاهــر أخـــــرى شــمــلــت، 
ــات  نـ ــوِّ ــَكـ ــاُوت، مــخــتــلــف ُمـ ــفــ ــتــ بــــدرجــــاٍت مـــن الــ
املشهد السياسي املغربي، األحزاب والنقابات 
ــــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــدنـ ــ ومـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املـ
والــحــقــوقــيــة. وتــتــخــلــل الـــراهـــن املـــغـــربـــي، في 
أبــعــاده املختلفة، عــواصــف جــائــحــة كــورونــا، 
واإلجــــراءات  بالتدابير  املرتبطة  فــي صــورهــا 
بت عنها 

َّ
الصحية، وبمختلف اآلثار التي ترت

لته نقاشاٌت 
َّ
في االقتصاد واملجتمع. كما تتخل

فة 
َّ
املكل اللجنة  ته  أعدَّ الــذي  بالتقرير   

ٌ
مرتبطة

الخيارات  مآزق  لتجاُوز  التنموي،  بالنموذج 
ـــــمَّ تــنــفــيــذهــا فـــي الــعــقــديــن 

َ
الــتــنــمــويــة الـــتـــي ت

ــٌح في  ــ ـــب عــنــهــا تـــراجـــٌع واضـ
َّ
املــاضــيــني، وتـــرت

مسلسل التقّدم والعدالة والتنمية.
الـــصـــبـــغـــة  ذات  الــــغــــلــــيــــان  مــــظــــاهــــر  وســــــــط 
االنــتــخــابــيــة، ال نــعــثــر فـــي أدبـــيـــات األحــــزاب 
مــتــوقــع 

َّ
رهــا لــاِل عــلــى مــا يــبــرز كيفيات تــصــوُّ

ن من  من الظواهر واألحـــداث... وهي لم تتمكَّ
ــا الــســيــاســي، فــي ضوء  ر أداءهــ بــنــاء مــا ُيــطــوِّ
املـــتـــغـــيـــرات املـــرتـــبـــطـــة بـــمـــوضـــوع الــجــائــحــة 
ــع ال 

َّ
مــتــوق

َّ
مــــَر تــدبــيــر الــال

َ
 أ

ّ
وتــبــعــاتــهــا، وكــــأن

عالقة له بالسياسات العامة... واليوم، نالحظ 
 الــنــقــاش املــفــتــوح فـــي وســـائـــط الــتــواصــل 

ّ
أن

مضر رياض الدبس

يـــــبـــــدو اســــــتــــــخــــــدام مــــــفــــــردة »انـــــتـــــخـــــابـــــات« 
ــذه األيــــــــام نــــوًعــــا مــــن هــجــاء  ــ فــــي ســــوريــــة هــ
اإلنــســانــيــة الــفــاحــش، وهـــجـــاء الــديــمــقــراطــيــة 
ــا؛ فال يوجد هجوٌم على فكرة 

ً
أيــض الفاحش 

الديمقراطية أعنف من استخدام هذه املفردة 
في توصيف الحكاية التي تحدث. وبقدر ما 
يبدو هذا االستخدام تافًها ومثيًرا للضحك 
والــســخــريــة فــي حــكــايــات مــؤســســات الــنــظــام 
وإعــالمــه، بقدر ما يبدو وكأنه مثيٌر للشفقة 
وصف  في  الجائع  املوالي  يستخدمه  عندما 
هذه الحكايات نفسها، في لغة الشارع، وفي 
مجال التفاهة السوري الذي أوجدته الطغمة. 
يــدفــعــنــا انــتــشــار هـــذه املـــفـــردة الـــواســـع إلــى 
اقــتــراح تسميٍة تــالئــم مــا يــحــدث، أو اقــتــراح 
املــوصــوف، وتعبر عنه  تــالئــم ماهية  صــفــٍة 
 
ً
بأمانة، باإلضافة إلى دافٍع آخر ال يقل أهمية

عــن ذلــك، وهــو محاولة إعـــادة االعــتــبــار إلى 
 تنتمي 

ً
مفردة »انتخابات« بوصفها مفردة

إلى الحقل الداللي الديمقراطي؛ فأحد أكثر 
 
َ
 أن تــكــون هـــذه املـــفـــردة أداة

ً
األشـــيـــاء تــفــاهــة

توصيٍف في حقول الداللة التي تحيل على 
الــطــغــمــويــة والــعــصــبــويــة واإلجـــــــرام؛ فكيف 
ــّمـــي هـــــذه الـــحـــكـــايـــة الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي  نـــسـ

سورية هذه األيام؟
ال يــمــكــن اخـــتـــزال هـــدف هـــذه الــحــكــايــة فــي أن 

سعد كيوان

الــبــاحــث عــن أمـــل ملستقبله وكــرامــتــه فــي هــذا 
العربي املستمر منذ نحو  التخبط والضياع 
قـــرن ال بــد أنـــه تــعــلــق بــانــتــفــاضــة حــي الشيخ 
ــالـــي الـــقـــدس،  جــــــّراح، الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة ألهـ
ألهـــالـــي فــلــســطــني مـــن قــلــب فــلــســطــني، الــذيــن 
ســجــلــوا ســابــقــة تــاريــخــيــة فـــي ســجــل نــضــال 
ر 

ّ
وتؤش إسرائيل،  ترعب  الفلسطيني  الشعب 

إلــــى الــطــريــق الــحــقــيــقــي واألنـــجـــع الســتــعــادة 
هــل هذا  ولــكــن  وطنهم وحقوقهم وحــريــتــهــم. 
وتحصينه  عليه  الــبــنــاء  يمكن  وكــيــف  يكفي، 
وحــمــايــتــه مــمــن حــــاولــــوا وســيــســتــمــرون في 
ــــي صـــــــراع مــصــالــح  ــه وتـــوظـــيـــفـــه فـ ــ الـــعـــبـــث بـ
ــا فــــوق فــلــســطــيــنــيــة، مــصــالــح إقــلــيــمــيــة بني  مـ
ــــرى غير  ــة االحـــتـــالل ودولـــــة إقــلــيــمــيــة أخـ ــ دولـ
قـــرار دول عربية  بــاتــت تسيطر عــلــى  عــربــيــة، 
باألمس  حصل  كما  تماما  بفلسطني.  تحيط 
فـــي »حـــــرب صــــواريــــخ غـــــزة« الـــتـــي خــاضــتــهــا 
وعلى  طــهــران،  لصالح  فلسطينية  تنظيمات 
وهل  وتضحياتهم.  الفلسطينيني  دم  حساب 
معركة  مــع  مــتــزامــنــة  ليست  فلسطني  مــعــركــة 
تــحــرر املـــواطـــن الــعــربــي؟ وهـــل لــنــا أن نــراهــن 
على بارقة األمل هذه، أم أن املاضي لن يمضي 

بمآسيه ودروسه املهدورة؟
كنا تالميذ في الشهادة املتوسطة يوم وقوع 
نكسة 5 حزيران/ يونيو، وكان وعينا قد بدأ 

االجــتــمــاعــي فـــي مـــوضـــوع تــقــريــر الــنــمــوذج 
ــاتـــالت وردود  الــتــنــمــوي بــــدأ يـــتـــجـــاوز املـــخـ
ر 

ّ
تؤش التي  واملؤسساتية،  املؤسسية  الفعل 

إلى غياب التفكير النقدي الجاّد في مشروٍع 
والسياسية  االقتصادية  بالخيارات  يتعلق 
الحزبي  املشهد  فــي  يجد  وال  واالجتماعية، 
ــواقــــف الـــتـــي تــشــيــر إلــــى حــــــدوده وحــــدود  املــ
مــقــتــرحــاتــه، وطــغــيــان املـــجـــامـــالت واملـــواقـــف 
ِعدَّ 

ُ
ه أ

ّ
املحسوبة بطريقٍة نفعية، خصوصًا أن

بــاعــتــبــاره الــبــديــل الــقــادر عــلــى وضـــع مغرب 
ــلــه ِلــتــجــاُوز االنــســداد  هُّ

َ
2035 فــي طــريــق يــؤ

التنموي الحاصل في سياساته العامة.
 الـــصـــراع الــيــوم داخــل 

ّ
إذا كـــان مــن املـــؤّكـــد أن

املــشــهــد الــســيــاســي الــحــزبــي قــد انــصــّب على 
تــهــيــئــة الــــشــــروط واملـــقـــتـــضـــيـــات الــقــانــونــيــة 
املــرتــبــطــة بـــاألجـــنـــدة االنــتــخــابــيــة )الـــلـــوائـــح 
ــمَّ الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا بني  ــ ـ

َ
واإلجـــــــــراءات الـــتـــي ت

الداخلية(،  ووزارة  الحزبي  املشهد  نات  مكوِّ
التي اتخذتها اإلجـــراءات  العامة  الــروح   

ّ
فــإن

فــقــط، بحسب وجهة  تـــروم  املــتــوافــق عليها، 
نــظــر حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــــذي تحفظ 
ــزب املــــذكــــور  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــزحـ ــ ــا، زحـ ــهـ عـــلـــى بـــعـــضـ
ــتـــي احــتــلــهــا فــــي الــــدورتــــني  ــــدارة الـ ــــصـ عــــن الـ
وقد  و2016.   2011 السابقتني  االنتخابيتني 
مرتبطة  عديدة   

ٌ
سياسية متغيراٌت  ساهمت 

ــربــــي، ومــرتــبــطــة  ــغــ ــيـــاســـي املــ ــن الـــسـ ــراهــ ــالــ بــ
الت الــجــاريــة داخـــل الــحــزب املــذكــور،  بــالــتــحــوُّ
في خلخلة كثير من صور التوازن التي كان 
ــلــت مــواقــف الكاتب  الــحــزب يظهر بــهــا. وشــكَّ
الـــعـــام الــســابــق لــلــحــزب، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــه بــنــكــيــران، مـــن كــثــيــر من  الــســابــق، عــبــد اإللــ
القضايا، مناسبة إليجاد أشكاٍل من الصراع 

الــنــظــام يــريــد أن يــبــدو دســتــورًيــا أو قانونًيا 
كلها،  املفهومات  لهذه  يهتم  ال  فهو  فحسب، 
ذلــك.  لتحقيق  االستفتاء  فكرة  تكفيه  وكــانــت 
وتــدرك الطغمة، كما يــدرك غيرها بديهًيا، أن 
هذه العملية ال تقّدم في مسألة الشرعية وال 
ر؛ وليس الهدف األساسي إضفاء شرعيٍة 

ّ
تؤخ

يمكن  ولــكــن  السلطة،  فــي  الــنــظــام  رأس  لبقاء 
الــقــول إن الــهــدف األســـاســـي هــو مــا يــمــكــن أن 
نسميه »اختبار صالحية النعرة التي تحمل 
عــصــبــيــة الــطــغــمــة«، والــتــحــقــق مـــن قــــدرة هــذه 
ا التحقق من 

ً
النعرة على العمل والقتل. وأيض

هو  الغياب  هــذا  ألن  التفكير،  غياب  استمرار 
ه  الــضــامــن الســتــمــراريــة »اإلمــعــيــة« الــتــي توجِّ
ســلــوك حــاضــنــة الــنــظــام االجــتــمــاعــيــة. ولــذلــك 
تــقــتــرح املــقــالــة هــنــا أن تــســمــي هـــذه الــحــكــايــة 
ــلـــة« )أو هــجــاء  ــاتـ ــقـ ــرة الـ ــعـ ــنـ ــن الـ »الـــتـــحـــقـــق مــ
 من 

ً
اإلنسانية(، وأن تستخدم هذا االسم بدال

»انتخابات«. 
ا من 

ً
يمكن الوصول إلى هذه التسمية انطالق

االجتماعية  الــنــظــام  بنية  تــوصــيــف  إمــكــانــيــة 
ــاًدا إلــى  ــنـ ــتـ بــالــعــصــبــويــة. ويــمــكــن لـــلـــمـــرء، اسـ
ذلــك، أن يقول إن حاضنة النظام هي جماعة 
إمعاٍت عصبوية تتميز بغياب التفكير. ولهذا 
السبب بالتحديد، تنتج هذه الحاضنة الشر 
 الزمة لضمان استمرار 

ً
وتحتضنه بوصفه قوة

غياب السياسة؛ فال يمكن أن تعيش جماعات 
اإلمعات إال في هذا الغياب. ومثل الجماعات 

البيئة  أن  غير  بعد،  ينضج  لــم  لكنه  يتبرعم، 
الـــتـــي نــشــأنــا وتـــرعـــرعـــنـــا فــيــهــا »ســيــســتــنــا«، 
وفــتــحــت أعــيــنــنــا وصـــوبـــت حــمــاســتــنــا نحو 
قضية فلسطني، حيث كان يقصدها أهلنا في 
رحـــالٍت إلــى الــقــدس قبل االحــتــالل عــام 1967، 
ــبــــار. وصــبــاح  فــكــنــا نــتــابــع مـــا تــيــســر مـــن أخــ
5 حــــــزيــــــران1967 وفـــيـــمـــا نـــحـــن فــــي الـــطـــابـــور 
مــتــوجــهــني إلـــى الــصــفــوف، سمعنا املــدرســني 
ــارت  ــ ــيــــف أغــ يــــتــــداولــــون أخــــبــــار الـــــحـــــرب، وكــ
إســرائــيــل على ســالح الجو املــصــري، ودمرته 
إلى  املــطــار. دفعنا فضول بعضنا  على أرض 
الــتــســلــل الـــى غــرفــة الــنــاظــر، بــحــثــا عـــن راديـــو 
لتقصي األخــبــار من إذاعــة عرفنا في ما بعد 
أنــهــا »صــــوت الـــعـــرب مـــن الـــقـــاهـــرة«.. وكــانــت 
ــذا املــــذيــــاع الــــذائــــع الـــصـــيـــت تــســرد  ــ ــبــــار هـ أخــ
الصهيوني«  العدو  »االنتصارات على  أخبار 
عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات، وســـقـــوط طــائــراتــه 
كــالــعــصــافــيــر، وصـــــوت الـــرئـــيـــس جـــمـــال عبد 
الــنــاصــر يــدغــدغ عــواطــفــنــا ويــرفــع فــي نظرنا 
من صورة القائد العربي الشجاع الذي سحر 
»الجماهير العربية« من املحيط إلى الخليج، 
إلى أن جاءت الهزيمة سريعة ساحقة ماحقة!
الشبان  ا لخسارة مصر وجيشها، نحن 

ّ
حزن

الــذيــن كــان همنا البحث عــن »بــطــل« والتمثل 
به، كما كان عبد الناصر، غير مدركني ما عنته 
على  مضاعفات  مــن  الهزيمة  هــذه  وستعنيه 
والشعوب  للدول  واملعنوي  السياسي  الواقع 

بني بعض أطر )كوادر( الحزب، وبني الحزب 
ت هــذه 

َّ
وبــعــض تــنــظــيــمــاتــه الــقــطــاعــيــة. تـــغـــذ

على  احتجاجًا  استقالته  بــرســالــة  الحركية 
ــانـــون  ــقـ ــكـــومـــي مــــن مــــشــــروع الـ املــــوقــــف الـــحـ
الـــذي يجيز زراعــــة الــقــنــب الــهــنــدي ألغـــراض 
كيميائية عــالجــيــة، إضــافــة إلـــى مــواقــفــه من 
الــتــدابــيــر املــتــخــذة فــي مــوضــوع لغة تدريس 

بعض املواد العلمية في املدرسة املغربية.
أما استقالة رئيس املجلس الوطني للحزب، 
البرملاني وعمدة مدينة فاس، إدريس األزمي 
اإلدريسي، والتي جاءت في رسالٍة مفتوحة، 
ــَرهــا،  ــجَّ

َ
ف الــتــي  الفضيحة  تـــأِت بعد  لــم  ها 

ّ
فإن

وهو يتحّدث قبل أشهر في البرملان، مدافعًا 
ر  عن تعويضات البرملانيني وتقاعدهم، ويبرِّ
مــن تعويض مالي،  أكــثــر  بــني  الجمع  مسألة 
وَكل إليهم مهام 

ُ
بالنسبة لألشخاص الذين ت

مــتــعــّددة داخـــل الــفــضــاء املــؤســســي املــغــربــي، 
 بــاملــتــنــاقــضــات، 

ً
ـــاءت كــلــمــتــه مــلــيــئــة فـــقـــد جـــ

االجتماعي،  التواصل  منصات  في  فت، 
ّ
وخل

احتجاجات حاّدة، حيث يتزايد عدد الشباب 
 ما 

ّ
املشاركني في تركيب مواقف نقدية من كل

يمأل املؤسسات في مجتمعنا.
ُعد له 

َ
 الحزب لم ت

ّ
أعلن في رسالة استقالته أن

عالقة بالقيم التي نشأ من أجل الدفاع عنها، 
وذلك النخراطه في تزكية سياساٍت ال عالقة 
لــهــا بـــأفـــق الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي دافـــع 
ى بها أزمنة حمالته االنتخابية. 

َّ
غن

َ
عنها وت

 الرئيس املــذكــور تراجع 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــــرون  عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، كـــمـــا تــــراجــــع عــنــهــا آخـ
 حـــركـــيـــة االســتــقــالــة 

ّ
مــــن الــــحــــزب قـــبـــلـــه، فــــــإن

 رائــجــة في 
ً
ــة

َ
ثــم الـــعـــودة، وقـــد أصــبــحــت ُعــْمــل

الحزب، وداخل أغلب مؤّسساته التنظيمية، 

العصبوية كلها، تحتاج جماعة الطغمة إلى 
نعرة تحمل العصبية، بتعبيرات ابن خلدون، 
ي الــكــوجــيــتــو 

ّ
وهـــــذه الـــنـــعـــرة هـــي الـــتـــي تـــغـــذ

ا أنــــا مـــوجـــود«. 
ً
الـــخـــاص بـــهـــا: »أنـــــا أقـــتـــل إذ

من  »التحقق  إن  الــقــول  يمكن  آخـــر،  وبتعبير 
النعرة« التي يسميها النظام »انتخابات«، هو 
العقل؛  النظام   تحقٍق من كره حاضنة 

ُ
عملية

فليس املوالي هو الغبي الذي يصّدق حكايات 
الــنــظــام، بــل هــو الــذي يــدرك أن النظام يكذب، 
ولــكــنــه يــمــشــي مــعــه فـــي كــذبــتــه مــخــلــًصــا إلــى 
الالنهاية، من دون تفكير. يعني ذلك أن املوالي 
هــو »اإلمـــعـــة«، وهـــو الـــذي ال ُيــفــكــر؛ فــال يمكن 
النعرة«  مــن  »التحقق  أفــعــال  مــع  يتجاوب  أن 
التفكير  يمقت  من  إال  »انتخابات«  ويسميها 
 

ً
 أصال

ٌ
ويحتقر املنطق، وهذه العملية ُمصممة

الخــتــبــار صــالحــيــة هـــذا االحــتــقــار ومــســتــوى 
رسوخه. ويمكن أن نقول إن املوالي هو كائن 
ميسولوجي )Misologist(، بتعبيرات سقراط، 
تغيب  كانط،  بتعبيرات  العقل«،  »كــاره  يعني 
 تعلم تمرين العقل األولي والبديهي، 

ُ
ة لديه ِنيَّ

لــة قــنــاعــات الــعــقــل الــقــديــمــة أمـــام  وهـــو مــســاء
عند  الحقيقة  تبدو  لذلك  الــجــديــدة.  الحقائق 
 واحـــدة 

ً
 دفـــعـــة

َ
ــشــف

ُ
ــا اكــت

ً
هــــؤالء جــمــيــًعــا شــيــئ

تــعــود الحجج  لــحــظــٍة زمــنــيــة معينة؛ وال  فــي 
مع  إنــهــم  بــل  معهم،  للتفاهم   

ً
نــافــعــة املنطقية 

الزمن يفقدون تقنيات الحوار كلها، وال يبقى 
ا، وال يملكون 

ً
لديهم من أدوات التواصل شيئ

ــلـــى جـــيـــل الـــهـــزيـــمـــة ووجــــدانــــه،  الـــعـــربـــيـــة، وعـ
بكاملها. وجاء  أجيال  ولعقود على مستقبل 
ــرار عــبــد الــنــاصــر بــاالســتــقــالــة اعــتــرافــا منه  قــ
ال  »البطل«  ليزيد من غضبنا، ألن  بالهزيمة، 
يقهر، وليزيد أيضا من تعلق بعضنا به، فيما 
اخــتــار بعضنا اآلخـــر الحــقــا الــفــكــر الــيــســاري 
املــاركــســي. وقــبــل الــهــزيــمــة، كــانــت نكبة 1948 
التي أّسست للنزوح الفلسطيني، ثم التهجير 
ــّرد نـــحـــو الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة املــــجــــاورة،  ــتــــشــ والــ
ــع أصـــقـــاع األرض. وتـــوالـــت بعدها  أربــ ــى  وإلــ
الهزائم لتتكرر وتصبح متالحقة، من أيلول/ 
إلــى حــرب أكتوبر/  سبتمبر 1970 في األردن 
لــبــنــان عــام  ثــم اجــتــيــاح  تــشــريــن األول 1973، 
عاصمة  اإلسرائيلي  الجيش  واحــتــالل   1982
عربية، واستمرار احتالله جنوب لبنان نحو 
لبنان  عــام 2000. كما شهد  إلــى غاية  عقدين 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2006 أقــســى حـــرب شنت 
عليه ودمـــرت اقــتــصــاده، وقــضــت على معظم 
بناه التحتية، وما زال يدفع ثمن مضاعفاتها.
الــيــوم بعد أكــثــر مــن خمسة عقود؟  أيــن نحن 
أحسن حــااًل أم أســـوأ؟ املــاضــي ال يــزال يرخي 
بظالله على الحاضر. وندوب األنظمة البعثية 
زالت  ما  واالستبدادية،  العسكرية  والقومية، 
مــاثــلــة فــي الــجــســم الــعــربــي، وقـــد تــحــّكــمــت به 
طوال الخمسني سنة التي تلت الهزيمة. بعد 
مــصــر، اســتــولــت تــلــك األنــظــمــة عــلــى السلطة 
في سورية والعراق وليبيا والسودان »ملحو 

والتفاعالت  باملخاضات  العمق  فــي  ترتبط 
رأس  على  استمر  بعدما  قلبه،  فــي  الناشئة 
ما  أي  السابقتني،  الــدورتــني  الحكومة خــالل 
ارتجاجات  أنتجت  مــن عشر ســنــوات،  يقرب 
 السبب في ذلك 

ّ
ر أن قوية في بنيته. ونتصوَّ

املطلوبة  املسافات  ترتيب  فــي  لــم ينجح  ــه 
ّ
أن

بني الحزب ومسؤوليات التسيير الحكومي، 
التي تمأل  التناقضات  ــه خــارج 

ّ
أن م  فقد توهَّ

ه 
ّ
أن من  الرغم  على  املغربي،  الحزبي  املشهد 

ــأطـــوار بــعــض مـــن ســبــقــوه فـــي تــدبــيــر  يــمــّر بـ
السياسات العامة.

لم تنشأ في املشهد السياسي املغربي، ونحن 
رات  على أبواب استحقاقات انتخابية، التصوَّ

 لــلــتــعــامــل مــــع اآلخــــــر إال الــتــخــويــن، 
ً
ــة ــلـ ــيـ وسـ

والشتيمة، والضرب، والتعذيب، والقتل، وإلى 
ما هنالك. وباملناسبة، ينطبق هذا التوصيف 
املعارضة  إمعات  ومنهم  كلهم،  اإلمعات  على 
الذين غاب عنهم التفكير أو السياسة أو كال 
األمرين مًعا. ونصل إلى سؤاٍل آخر، ملاذا تكره 
وفي  التفكير؟  وتمقت  الــعــقــل،  الجماعة  هــذه 
فهًما  نمتلك  أنــنــا  ــاء  ــ االدعـ يمكن  ال  الحقيقة 

ــة،  ــروبـ ــعـ ــار الـــــعـــــدوان« بـــاســـم الـــقـــومـــيـــة والـ ــ آثــ
»ال  أن  اعتبار  على  فلسطني،  تحرير  وبحّجة 
صـــوت يــعــلــو فـــوق صـــوت املــعــركــة«، حــتــى أن 
ثورات الربيع العربي التي انفجرت بعد نحو 
أربــعــة عــقــود، بما هــي انتفاضات شعبية، لم 
تــتــمــّكــن مـــن الــتــخــلــص بــالــكــامــل مـــن طــغــيــان 
هـــذه األنــظــمــة، فمنها مــا ســقــط فــعــال، ومنها 
ــم يــســقــط، ومــنــهــا مــا تــم إنــقــاذه،  مــا صــمــد ولـ
إلــى حمايته من ثــورة شعبه،  وهّبت جيوش 
مــثــل بــشــار األســــد، وأصــبــحــت ســوريــة الــيــوم 
من  أجنبية.  مقسمة، تحتلها خمسة جيوش 

الــتــي تسمح بحصول  واألفــكــار والــخــيــارات 
املغربية،  السياسية  الثقافة  في  نوعية  نقلٍة 
مَّ توجيه مقتضيات االستحقاقات القادمة 

َ
وت

نحو أفق سياسي واحد، يرتبط بالسعي إلى 
تعطيل كل ما يمكن أن يسمح لحزب العدالة 
والتنمية بالحصول على املزايا نفسها التي 
حــصــل عليها فــي االســتــحــقــاقــني الــســابــقــني. 
وكــان يمكن أن يحصل هــذا، لو عمل اليسار 
ــاُوز أســالــيــبــهــم  ــجـ املــغــربــي وتـــيـــاراتـــه عــلــى تـ
ــة، وهـــي  ــارســ ــمــ الــعــتــيــقــة فــــي الـــفـــكـــر وفـــــي املــ
التحول  لسياقات   

ً
مناسبة ــُعــد 

َ
ت لــم  أساليب 

وتنعكس  مجتمعنا،  يعرفها  التي  الجارفة 
على سياساتنا وثقافتنا ومؤسساتنا. 

ُيـــواجـــه املــشــهــد الــحــزبــي املــغــربــي مــنــذ أشهر 
في  تغييبها  يتم  عــديــدة،  سياسية  تحديات 
الــنــقــاشــات الــتــي واكـــبـــت املــــــداوالت املــرتــبــطــة 
االنتخابية،  واإلجـــراءات  القوانني  بموضوع 
ــتــــم الــــســــكــــوت عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســــجــــاالت  ــا يــ كــــمــ
املــســتــقــيــلــني والـــعـــائـــديـــن مـــن أطــــر وقـــيـــادات 
ــــُب بـــحـــســـابـــات مــخــتــلــفــة  ــــيَّ

َ
ــــغ

ُ
األحـــــــــــزاب، إذ ت

دة. ال نجد  ــدَّ الــنــهــايــة أدوارًا مـــحـ فـــي  ــنــجــز 
ُ
لــت

السياسي  ملشهدنا  املــواكــبــة  الــخــطــابــات  فــي 
رات الــجــديــدة  والـــحـــزبـــي، مـــا يــكــشــف الـــتـــصـــوُّ
في  املغرب،  في  الحاصلة  الت  للتحوُّ املواكبة 
ــي مـــوضـــوع تــحــريــر  مـــوضـــوع الـــصـــحـــراء وفــ
مليلية وسبتة والجيوب املحتلة من إسبانيا، 
ــغـــرب الـــعـــربـــي... كما  ــاد املـ ــذا عــطــالــة اتـــحـ ــ وكـ
يجري السكوت على مسألة التطبيع، وعندما 
نضيف إلى ذلك، األسئلة التي أثارها تقرير 
لــجــنــة الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، نــتــبــني كــثــيــرًا من 
ِب العمل السياسي في مجتمعنا.

ُّ
َصل

َ
صور ت

)كاتب وأكاديمي مغربي(

 لهذه الظاهرة، ولكن يمكن أن 
ً

ا وشامال
ً
عميق

»كره العقل«  نربط بني إصابة هذه الجماعة بـ
)Misanthropy(؛  اإلنــســان«  »كــره  بـــ وإصابتها 
فكراهية الناس وكراهية التفكير لهما املنبع 
ــره الــعــقــل«  ــه. ويــمــكــن مــقــاربــة »كــ ــ الــذهــنــي ذاتـ
بــوصــفــه نــوًعــا مــن هــجــاء اإلنــســانــيــة بــعــد أن 
إلــيــهــا، والتشبيح صــورة  الــطــريــق  املـــرء  يفقد 
املرء  الفقد. عندما يفقد  من صور تعيني هذا 
، غيَر معّرٍف 

ً
طريقه إلى اإلنسانية يصير نكرة

بداللة إنسانيٍة ما، وال يحمل توقيًعا لوجوده 
الحيوي؛ فيهجو اإلنسانية ويكرهها، ويعبر 
عن ذلك في صورِة استهزاٍء بالحجج املنطقية، 
وأساليب  العصري  الــحــوار  ألدوات  وتسفيٍه 
رهـــا اإلنـــســـان، أي  الــتــي طـــوَّ اإلقـــنـــاع السلمية 
»تشبيحية«،  بــصــورٍة  اإلنــســانــيــة  يهجو  أنـــه 
وال شــيء يمكن أن يحدث للمرء أســوأ من أن 
 ،)Arguments( يصير كارًها للحجج املنطقية
ر دائًما من أن 

ّ
والتعبير لسقراط الذي كان يحذ

نصير كارهني للعقل، ومن أن نكره الحوارات 
ــره كـــارهـــو  ــكــ ــي يــ ــتــ املـــنـــطـــقـــيـــة بــــالــــصــــورة الــ
 .)Misanthropists( اإلنسان البشَر من حولهم
وبــحــســب أفــــالطــــون، كــــان ســـقـــراط مــســتــعــًدا 
للموت دفاًعا عن هذه الفلسفة. وباملناسبة، 
نرى أن هجاء »إسرائيل« املتكرر لإلنسانية 
ــورٍة تــشــبــيــحــيــة هــــو جــــوهــــر املـــعـــانـــاة  ــ ــــصـ بـ

ا.  
ً

الفلسطينية أيض
)كاتب سوري(

األخيرة  في سنواتها  االنظمة  تلك  مآثر  أهــم 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــكــيــك املــجــتــمــعــات املــنــتــفــضــة 
الــديــنــي واملــذهــبــي،  عــبــر إغــراقــهــا بالتعصب 
التي  الداخلي والحروب،  وبالعنف واالقتتال 
ت محل شعار املواجهة مع إسرائيل. وقد 

ّ
حل

تولت هذه املهمة اليوم إيران الخمينية وغير 
تنظيمات  لتفريخ  املناخ  هيأت  التي  العربية 
ــيـــة وتــكــفــيــريــة وظـــالمـــيـــة،  إســـالمـــويـــة أصـــولـ
مــثــل »داعـــــــش« وجــبــهــة الـــنـــصـــرة وغــيــرهــمــا، 
والـــتـــي نــجــحــت فـــي تــحــويــل ربــيــع الــســوريــني 
قها 

ّ
ليبيا تمز إلى كوابيس، فيما  والعراقيني 

اإلســالمــيــة  واملــلــيــشــيــات  والـــفـــرق  التنظيمات 
واألصـــولـــيـــة والــجــهــويــة والــعــبــثــيــة املــســلــحــة. 
ــا الــيــمــن، فــأضــحــى فــريــســة تجنيد طــهــران  أمـ
السعودية،  مــع  صراعها  وضحية  الحوثيني 
ــى الــتــغــلــغــل إلــى  فـــي مــقــابــل ســعــي املـــاللـــي إلــ
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر مــحــاولــة حركتي 
ضعف  استغالل  اإلســالمــي  والجهاد  حماس 
محمود عــبــاس وعــزلــتــه، إلبــعــاده عــن رئاسة 
القرار  بزمام  واإلمساك  الفلسطينية،  السلطة 
الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء مـــن خــــالل االنــتــخــابــات، 
وهــذه مــن بــني أســبــاب مهمة دفعت أبــو مــازن 
القوى على  مــوازيــن  أو بتعديل  إلغائها،  إلــى 
األرض كما حصل فــي قــطــاع غــزة عــام 2007. 
وها هو حزب الله يفرض سيطرته على القرار 

في لبنان. 
)كاتب لبناني(

غليان المشهد السياسي المغربي

التحقق من النُعرة القاتلة أو هجاء اإلنسانية

في استعادة »5 حزيران«

وسط مظاهر 
الغليان ذات الصبغة 

االنتخابية، ال نعثر 
في أدبيات األحزاب 

على ما يبرز كيفيات 
رها لِلاَّمتوقع من  تصوُّ

الظواهر واألحداث

الجماعات التشبيحية 
ال تقبل أي مصطلحاٍت 

ديمقراطية أو 
إنسانية، لكنها تنجز 

بصورٍة دورية عمليًة 
نسميها »التحقق من 

النعرة القاتلة«

ندوب األنظمة البعثية 
والقومية، العسكرية 

واالستبدادية، 
ما زالت ماثلة في 
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يرّجح أن يكون التمثيل النسائي في االنتخابات النيابية 
المقبلة في الجزائر ضعيفًا، في ظّل اندراج بند 

مؤقت يتيح لألحزاب تجاوز إلزامية المناصفة

إسبانيا تنبش مقابر جماعية كإرث للديكتاتورية

1819
مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــابـــات  ــتـــخـ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد االنـ
البرملانية في الجزائر )12 يونيو/ 
الجدال  الــجــاري(، يتجّدد  حــزيــران 
ــي مــجــلــس  حـــــول دور املـــــــرأة وتــمــثــيــلــهــا فــ
ــزاب وحــضــورهــا فــي املشهد  ــ الــنــواب واألحـ
الـــســـيـــاســـي، فــــي ظــــل الـــتـــطـــور الــــالفــــت فــي 
املجتمع ومختلف  فــي  الــجــزائــريــة  حــضــور 
املــادة  إدراج بند مؤقت في   

ّ
لكن القطاعات. 

317 من قانون االنتخابات، يسمح لألحزاب 
وقوائم املستقلني بتجاوز إلزامية املناصفة 
بني الرجال والنساء في القوائم االنتخابية، 
يهّدد التمثيل النسائي في مجلس النواب. 
ــرأة أدوارًا مــتــقــدمــة فـــي مــحــطــات  ــ املــ لــعــبــت 
تــاريــخــيــة فــي الــجــزائــر. وحــتــى خـــالل ثــورة 
النساء  شــاركــت   ،)1962  -  1954( الــتــحــريــر 
فــي الــعــمــل الــوطــنــي والـــثـــوري بشكل الفــت. 
ومنذ بدء الحراك الشعبي )فبراير/ شباط 
األمامية.  الصفوف  في  املــرأة  كانت   ،)2019
وفي تظاهرة الثامن من مارس/ آذار 2019 
الــتــي دفــعــت الــرئــيــس الــســابــق عــبــد العزيز 
كان  اتــخــاذ خــطــوات تهدئة،  إلــى  بوتفيلقة 
 ذلك لم يجعل 

ّ
حضور النساء طاغيًا. إال أن

ــرأة حــاضــرة فــي الــعــمــل الــســيــاســي. وفــي  املــ
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـــعـــد وصــــــول مــرشــحــات 
فـــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة مــعــضــلــة حقيقية 
ــم  ــوائـ ــقـ ــن األحـــــــــزاب والـ بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــ
املناطق والواليات  املستقلة، خصوصًا في 
الطابع  عليها  يغلب  زال  ما  التي  الداخلية 
ــّد الـــحـــضـــور الـــنـــســـائـــي فــي  املـــحـــافـــظ. ويــــعــ
هناك  العام  والــشــأن  السياسية  النشاطات 
أقل باملقارنة مع مدن الشمال وتلك الكبرى. 
هذا الواقع جعل األحــزاب تكتفي بأقل عدد 
القائمة، والتخلي  ممكن من املرشحات في 
عن بند املناصفة الذي تسامح فيه القانون 
ــابــــي بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، كــونــهــا  ــتــــخــ االنــ
انتخابات مبكرة تنظم في ظروف خاصة.     
االنتخابية  العملية  في  الفاعلون  ويستند 
في التخلي عن املناصفة على البند الثالث 
من املــادة 317، وهــي مــادة انتقالية )تطبق 
 

ّ
لكل فــقــط(، تسمح  املقبلة  االنــتــخــابــات  فــي 

ــعــــذر عـــلـــيـــهـــم تــحــقــيــق  ــة مـــرشـــحـــني تــ ــمـ ــائـ قـ
املناصفة بني النساء والرجال في الترشح، 
االنتخابات  لجنة  إلــى  بــذلــك  إبـــالغ  توجيه 
الــتــي تــوافــق مــبــاشــرة عــلــى عـــدم املناصفة، 
 القانون السابق ال يفرض املناصفة 

ّ
علمًا أن

فــحــســب، بــل مــعــهــا تــرتــيــب تــمــاثــلــي لتكون 
القائمة عبارة عن مرشح ثم مرشحة حتى 
 هذه املادة باتت 

ّ
نهاية القائمة، ما يعني أن

السياسي  للتمثيل  حقيقية  مقصلة  تمثل 
للمرأة في مجلس النواب. 

أكثر من ذلك، كان القانون السابق يخصص 

اآلونــة األخــيــرة، باتت عمدة بلدية شيقارة 
بوالية ميلة شرقي الجزائر، زهية بن قارة، 
ــدًا لــلــمــرأة الــتــي تسّير  ــ تــشــّكــل نــمــوذجــًا رائـ
ــاجـــح وقـــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  بـــلـــديـــة بــشــكــل نـ
إدارة املــشــاريــع والـــشـــأن الـــعـــام، بــاإلضــافــة 
إلــى ترشيد اإلنــفــاق الــعــام. واحتفت قنوات 
تلفزيونية عدة بهذه املرأة التي تدير بلدية 
فــــي الــــريــــف الــــجــــزائــــري املــــعــــروف بــطــابــعــه 

االجتماعي املحافظ.      
ــالــــب، ُيـــشـــّجـــع الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي  ــغــ فــــي الــ
ــــروج املـــــرأة بــاتــجــاه الــفــعــل  فـــي الـــجـــزائـــر خـ
والــنــشــاط الــســيــاســي، وهـــو مــا تــركــز عليه 
 
ّ
ــنـــوات األخــــيــــرة. لــكــن الــحــكــومــة خــــالل الـــسـ

الــبــاحــث فــي عــلــم االجــتــمــاع كــمــال الــحــانــي، 
الخطاب  بــني   هناك مسافة فاصلة 

ّ
أن يــرى 

الــرســمــي وبــعــض الــخــطــوات الــرمــزيــة التي 
ــالــــب مـــوجـــهـــة الســـتـــرضـــاء  ــــي الــــغــ ــكــــون فـ تــ
املــنــظــمــات األمــمــيــة أكــثــر مــن كــونــهــا عملية 
الوزيرات في  حقيقية، وهو ما يؤكده عدد 
الــحــكــومــة. فــمــن بــني 36 وزيــــرًا لــيــس هناك 
ســــوى خــمــس وزيـــــــرات أي أقــــل بــكــثــيــر من 
الــنــصــف. ومـــن مــجــمــوع 58 حــاكــم واليــــة ال 

يتجاوز عدد الوالة من النساء العشر.

منذ عام 2000 وحتى 
اليوم، جرى التعرف على 

7 آالف ضحية

المجتمع الجزائري 
ما زال مترددًا حيال 

مشاركة المرأة في 
المشهد السياسي

ــرأة، مـــا يعني  ــمـ ــلـ ــان لـ ــرملـ ــبـ ثــلــثــي مــقــاعــد الـ
حــــصــــول الـــنـــســـاء آلــــيــــًا عـــلـــى ثـــلـــث املـــقـــاعـــد 
ــدد املـــقـــاعـــد في  ــان عــ ــإذا كــ ــ  واليــــــة. فـ

ّ
ــل فـــي كــ

 ثــالثــة مقاعد 
ّ
واليـــة معينة هــو عــشــرة، فـــإن

على  الفائزة  القوائم  من  للنساء  تخصص 
حساب الرجال، بينما ال يخصص القانون 
الجديد الصادر في 12 مارس/ آذار املاضي 
أّي حصة للمرأة في مجلس النواب. كذلك، 
ــــوب شــــرط املــنــاصــفــة، مـــا يعني  يــلــغــي وجـ
الــنــواب مهدد.  فــي مجلس  املـــرأة   تمثيل 

ّ
أن

وبــالــتــالــي، قــد يــكــون عـــدد الــنــائــبــات األقـــل، 
باملقارنة مع املجالس السابقة. 

وُيفّسر عدم تخصيص القانون االنتخابي 
حــصــة خــاصــة بـــاملـــرأة اعــتــمــاده عــلــى نظام 
القائمة املفتوحة، الذي يعطي للناخب حق 
اختيار أّي من املرشحني في القائمة، سواء 
ــاًء، مـــع امــتــيــاز وحــيــد  ــااًل أو نـــسـ ــ كـــانـــوا رجـ
يمنحه القانون االنتخابي للمرأة؛ ففي حال 
تساوي األصــوات بني مرشح رجــل وامــرأة، 
تفوز األخيرة باملقعد النيابي. وفي املؤتمر 
ــال رئــيــس  ــ ــذي عـــقـــد مــــؤخــــرًا، قـ ــ الـــنـــســـوي الــ
حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
املــقــبــلــة ال يــجــب أن تــكــون   االنــتــخــابــات 

ّ
إن

كــان يحدث  كما  بــاملــرأة  للمتاجرة  مناسبة 
 
ّ
أن إلــى  ويشير  السابقة.  االستحقاقات  في 

التمكني  من  للمزيد  مساند  الحركة  موقف 
لــلــمــرأة عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات فـــي إطـــار 
إطار  في  واإلنــصــاف وليس  الفرص  تكافؤ 
 املناصفة في الترشيح ال 

ّ
املساواة. ويرى أن

تحقق شيئًا للمرأة. 
ــافـــة إلــــى الـــعـــائـــق الـــقـــانـــونـــي، تمثل  بـــاإلضـ
الــتــقــالــيــد واألعــــــراف والــعــقــلــيــات املــحــافــظــة 
البالد، عائقًا في سبيل تحقيق  نسبيًا في 
املـــرأة فــي املجالس  تقدم فــي ضمان تمثيل 
االنـــتـــخـــابـــي  ــلــــوك  الــــســ زال  املـــحـــلـــيـــة. ومــــــا 
الرغم من  ذكــوريــًا، على  الجزائري  للناخب 
 
ّ
 البيانات الرسمية تشير بوضوح إلى أن

ّ
أن

النساء هن الكتلة الكبرى في سجل الهيئة 
املــائــة.  الــجــزائــر بنسبة 57 فــي  الناخبة فــي 
للمدن والواليات  املجتمعية  البنية   

ّ
أن كما 

االجتماعي  الواقع  مع  تتكيف  لم  الداخلية 
املـــرأة تفرض نفسها، مــع اإلشــارة  إذ باتت 
ها تمثل حضورًا طاغيًا في قطاعات 

ّ
إلى أن

والصحة  التعليم  مــثــل  وخــدمــاتــيــة  مهنية 
والقضاء واملحاماة واإلدارة وغيرها.      

تــتــرّدد املهندسة  لــم  الــرغــم مما سبق،  على 
صــبــاح بـــخـــوش، وهــــي مـــن واليــــة األغــــواط 
)تــبــعــد نــحــو 400 كــيــلــومــتــر عـــن الــعــاصــمــة 
الجزائر(، وتعد محافظة، في خوض غمار 
املــنــافــســة االنــتــخــابــيــة والــســعــي للحصول 
على مقعد فــي الــبــرملــان. وتــقــول لـــ »العربي 
 نشاطها في املجال االجتماعي 

ّ
الجديد« إن

ــــزهــــا عــلــى 
ّ
ــف ــقــــربــــني مـــنـــهـــا حــ وتـــشـــجـــيـــع املــ

ح وطلب ثقة الناخبني، مضيفة: »أعلم 
ّ

الترش
. املجتمع الجزائري ما 

ً
 األمر ليس سهال

ّ
أن

زال مترددًا حيال مشاركة املــرأة في املشهد 
الــســيــاســي. وتـــرفـــض الــعــائــالت أحــيــانــًا أن 
تعمل بناتهن في الشأن السياسي، وتفضل 
أن يكتفني باملجاالت املجتمعية أو الثقافية. 
 هــنــاك تــطــورًا نسبيًا في 

ّ
ــنــي أعــتــقــد أن

ّ
لــكــن

الفترة األخيرة في هذا االتجاه، األمر الذي 
الــنــاشــطــات،  سيشجع كــثــيــرات، خــصــوصــًا 
عــلــى خـــوض تــجــربــة االنـــتـــخـــابـــات«. وتـــرى 
 هـــنـــاك نـــســـاء نــجــحــن وأثـــبـــن 

ّ
بـــخـــوش أن

جدارة خالل توليهن مسؤوليات سياسية، 
 قــدوة لنساء أخــريــات. وفي 

ّ
ويمكن أن يكن

تسعى إسبانيا إلى إنهاء 
مرحلة صعبة من تاريخها، 
هي مرحلة الحرب األهلية، 
من خالل العمل على نبش 
القبور الجماعية والتعرف 

على ما أمكن من الضحايا، 
لوأد الجروح

ناصر السهلي

تعود  التي  الجماعّية  املقابر  نبش  إسبانيا  بــدأت 
إلى فترة الحرب األهلية التي اندلعت في 17 يوليو/ 
تــمــوز عـــام 1936 وامـــتـــدت حــتــى األول مــن إبــريــل/ 
أكــثــر مــن 80 عامًا  مـــرور  نــيــســان عـــام 1939. فبعد 
على بــدايــة مــجــازر ارتكبها الــدكــتــاتــور اإلســبــانــي، 
ــيــــس حـــــزب الــكــتــائــب  فــرانــشــيــســكــو فــــرانــــكــــو، ورئــ
الفاشي )الفلنجا(، والــذي امتد حكمه حتى 1975، 
تسعى البالد إلى التخلص من إرث الديكتاتورية، 
ــة عــلــى أســئــلــة أهـــالـــي وأقـــربـــاء  ــابــ ــة اإلجــ ــاولـ ومـــحـ
 املقابر الجماعية تضّم رفات 

ّ
الضحايا. وُيعتقد أن

نــحــو 200 ألـــف قتيل جـــرى إعــدامــهــم جــمــاعــيــًا، من 
أصل 600 ألف قتيل سقطوا خالل الحرب األهلية. 

ــا مـــتـــخـــصـــصـــون فــي   يــــجــــريــــهــ
ٌ
ــر أبـــــــحـــــــاث ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
وت

ــار الـــحـــرب األهـــلـــيـــة، وانــعــكــاســاتــهــا على  ــ ــد آثـ رصــ
ارتكبتها  التي  املــذابــح  أن  إلــى  املجتمع اإلســبــانــي، 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــفــاشــيــة كـــانـــت مــمــنــهــجــة دائـــمـــًا. 
تحاصر  الفاشية  القوات  كانت  فقد  لهؤالء،  ووفقًا 
وتسيطر على القرى اإلسبانية وتجمع األهالي في 
ساحاتها، وتقوم عصاباتها بالتحقيق مع السكان 
لــتــحــديــد مــعــارضــي فــرانــكــو وحــركــتــه لــيــصــار إلــى 
القرى  إلــى خــارج  إعــدامــهــم، بعدما يجري سوقهم 
واملدن التي دخلها أتباع فرانكو. عمليات اإلعدام، 
ــذابـــح الــجــمــاعــيــة  وفــقــًا لـــشـــهـــادات مـــن نــجــوا مـــن املـ
مــن خالل  كانت تجري  الضحايا،  متاحف  وصــور 
إطالق الرصاص على رؤوس السكان، ثم يرمون في 
حفر كبيرة ويغطون بالتراب. ومعظم املذابح التي 
يجرى التحقيق حولها هذه األيام، في إطار ما تقوم 
العام  بــيــدرو سانشيز منذ  بــه حكومة االشــتــراكــي 
املاضي للتخلص من تمجيد حقبة الديكتاتورية، 
نفذت من أتباع فرانكو، الذي لم يتخلص املجتمع 
اإلسباني نهائيًا من الجروح التي تسبب بها حتى 
لديمقراطية  بعد وفاته في عام 1975، والتأسيس 

حديثة في البالد. 
ومــنــذ عـــام 1975، ظــل اإلســـبـــان يــحــاولــون الكشف 
عن حقيقة ما جرى بعد عام 1936. ففي العام الذي 
»الجبهة  تحالف  فــاز  األهلية،  الحرب  فيه  اندلعت 
الشعبية« باالنتخابات، وأصيب القوميون بخيبة 
ــراء تــصــويــت غــالــبــيــة الــشــعــب لــالشــتــراكــيــني  مـــن جــ
الفاشيون  واستطاع  والبرجوازيني.  والشيوعيني 
إيجاد تحالف ضم الكنيسة بسبب ذهاب »الجبهة 

الشعبية« نــحــو تــقــديــم بــرامــج إصــالحــيــة كـــان من 
شــأنــهــا إلـــغـــاء امـــتـــيـــازات تــمــتــعــت بــهــا الــكــنــيــســة، 
والــســمــاح بــالــحــكــم الـــذاتـــي فـــي إقــلــيــمــي كتالونيا 
اململكة«  »امللكية ووحــدة  أنصار  ألب  ما  والباسك، 
عليهم، وجعل فرانكو يستغل تلك األجواء لتنفيذ 
خطته لالستيالء على الحكم في األول من إبريل/ 

نيسان 1939، وكانت النتيجة إلغاء الديمقراطية. 
وأحــداث  القبور  ملفات  فتح  إسبانيا  بــدأت  نظريًا، 
ــاء الـــقـــســـري قــبــل نــحــو 20  ــفــ الـــحـــرب األهـــلـــيـــة واإلخــ
التعرف على  سنة. ومنذ عــام 2000، لم يجر ســوى 
7 آالف ضحية. وعليه، بدأت الحكومة التسريع في 
فــتــح مــلــفــات املــقــابــر الجماعية املــنــتــشــرة فــي عموم 
اكــتــشــاف مقبرة جماعية  الــبــالد. وشــهــد عــام 2014 
الفاشية(  ضمت رفــات 26 جمهوريًا )من معارضي 
جرى إعدامهم في بلدة إيبار )شمال البالد(. وتبني 
أن تاريخ املقبرة يعود للفترة املمتدة ما بني 1939 
مـــن جملة  األهــلــيــة، وهـــي  الـــحـــرب  بــعــد  أي  و1940، 
اإلعـــدامـــات الــتــي طــاولــت مــعــارضــي الــفــاشــيــة. ورغــم 
مرور أكثر من 80 سنة على دفن هؤالء األشخاص، 

إال أن تقدم العلم، وباألخص التعرف على الضحايا 
من خــالل الحمض الــنــووي، ربما يقدم أجوبة على 
أسئلة كثيرة تحير املجتمع اإلسباني وبعض أحفاد 
الضحايا وأقاربهم الذين ما زالوا على قيد الحياة. 
ومـــع تــســارع نــبــش الــقــبــور الــجــمــاعــيــة، واســتــفــادة 
أطباء الطب الشرعي اإلسبان من تجارب زمالء لهم 
في أوروبا ساهموا في الكشف عن هويات ضحايا 
مقابر جماعية في البوسنة والهرسك وكوسوفو، 
يبدو أن اآلمال باإلجابة على أسئلة املرحلة املظلمة 
مـــن تـــاريـــخ الـــبـــالد تـــتـــوســـع. ومــــع بـــدايـــة يــونــيــو/ 
حزيران الجاري، كانت أعمال التنقيب قد بدأت في 
مقبرة »أملاغرو«، والتي تقع على بعد نحو ساعتني 

إلى الجنوب من العاصمة مدريد.  
ــاذ جـــامـــعـــة آرهـــــــــوس الـــدنـــمـــاركـــيـــة،  ــ ــتـ ــ ــــول أسـ ــقـ ــ ويـ
هانس  اإلســبــانــيــة،  األهلية  بالحرب  واملتخصص 
الــــذي  الــــدمــــوي  الـــعـــنـــف  الوا هـــانـــســـن، إن أســــبــــاب 
شهدته إسبانيا »ارتبطت بدموية أخرى تتمثل في 
عنف البالد ضد السكان األصليني في املستعمرات 
اإلسبانية، )سواء في أميركا الجنوبية أو أفريقيا(، 
فكان ينظر إلــى هــؤالء الناس على أنهم أقــل قيمة 
األهلية  الــحــرب  اندلعت  حــني  بالتالي،  البشر.  مــن 
اإلسبانية، تم التعامل مع الجمهوريني في الجبهة 
الــشــعــبــيــة عـــلـــى أنـــهـــم أقـــــل قــيــمــة وال يــســتــحــقــون 
الحياة، ما أنتج دموية كبيرة«. ويقدر باحثون من 
الثانية  املرتبة  بلدهم يحتل   

ّ
أن إسبانية  جامعات 

بعد كمبوديا لناحية عدد املقابر الجماعية التي لم 
فتح بعد، ولم يجِر التعرف على ضحاياها.

ُ
ت

برلمانيات الجزائرتحقيق
خوف من تهميش النساء في القوائم االنتخابية

تقليص المساعدات البريطانية يهّدد آالف المحتاجين

يواجه القرار انتقادات 
شديدة من منظمات 

إنسانية وخمسة رؤساء 
وزراء سابقين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرار حــكــومــة املــمــلــكــة املــتــحــدة الـــذي  ــ تــســّبــب قـ
يــقــضــي بــتــخــفــيــض تــمــويــلــهــا لــلــمــســاعــدات 
اإلنمائية في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 0.5 
بــاملــخــالــفــة للمنصوص عليه  فــقــط  املــائــة  فــي 
ا بإنفاق 0.7 في املائة من الدخل القومي، 

ً
قانون

ــارب 4 مـــلـــيـــارات جنيه  ــقـ بــفــجــوة تــمــويــلــيــة تـ
إسترليني )5.67 مليارات دوالر(، ما أدى إلى 
إلغاء العديد من البرامج، أو تقليصها. وتؤثر 
هذه التخفيضات بشكل كبير على املساعدات 
إلــى اليمن، وســوريــة، وجــنــوب الــســودان، كما 
الروهينغا من ميانمار،  تهّدد مصير الجئي 
لألمراض  املعرضني  األشخاص  من  والعديد 
 
ً
مثل اإليـــدز، وشلل األطــفــال، واملــالريــا، فضال
عن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

ويواجه القرار انتقادات شديدة من منظمات 
إنـــســـانـــيـــة، ومـــســـؤولـــني ســـابـــقـــني، مـــن بينهم 
تيريزا  منهم  ســابــقــني،  وزراء  رؤســـاء  خمسة 
ــاء، انــتــقــد  ــثــــالثــ مــــــاي، وفـــــي مـــنـــاظـــرة، يـــــوم الــ
التي  الطريقة  املحافظني  حــزب  إلــى  منتمون 
تــعــامــلــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــــع الــتــخــفــيــضــات، 
وهاجمت ماي، قرار رئيس الحكومة، بوريس 
 إلــى أن تخفيضات اإلنــفــاق 

ً
جــونــســون، الفــتــة

وتــؤدي  العاملية،  بريطانيا  سمعة  ستقوض 
ر التوصل إلــى اتــفــاق فــي قمة املناخ 

ّ
إلــى تعث

في غالسكو، خالل هذا العام.
يــقــول مـــســـؤول االتـــصـــال فـــي مــنــظــمــة »إغــاثــة 
الجديد«،  »العربي  لـ لولي،  تشارلز  ســوريــة«، 
إن »حكومة اململكة املتحدة أعلنت في مارس/ 
آذار، أنها ستخفض ميزانية مساعداتها إلى 
إسترليني  205 ماليني جنيه  بمقدار  سورية 
مــن 300  انــخــفــاض  فــي  مــلــيــون دوالر(،   290(
فــي عــام 2020، ومــن 400  مليون تعهدت بها 
الـــقـــرار سيعّرض  مــلــيــون فــي عـــام 2019. هـــذا 
املــائــة من  فــي  مــن 90  فــأكــثــر  للخطر،  األرواح 
فــقــر، و12.4 مليون  يــعــيــشــون فــي  الــســوريــني 
شــخــص يــعــانــون مــن انـــعـــدام األمـــن الــغــذائــي، 
و12.2 مليونًا يفتقرون إلى الوصول املنتظم 

للمياه النظيفة«.
يتابع لولي: »اململكة املتحدة كانت ثالث أكبر 
مــانــح مــســاعــدات إلـــى ســـوريـــة، حــيــث يحتاج 
ــكـــال  ــكـــل مــــن أشـ ــــى شـ ــيـــون شـــخـــص إلــ ــلـ 13 مـ
املــســاعــدة اإلنــســانــيــة، وقـــرارهـــا يـــهـــّدد حــيــاة 
املــســاعــدات  على  يعتمدون  ســـوري  آالف   210
إلى  باإلضافة  شهريًا،  الغذاء  على  للحصول 
100 ألــــف الجــــئ يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات 
ــدمـــات  ــيــــاه الــنــظــيــفــة، وخـ لــلــحــصــول عـــلـــى املــ
الصرف الصحي. من أجل توفير 0.2 في املائة 
القومي اإلجمالي، تخاطر داوننغ  الدخل  من 
ســتــريــت بــحــيــاة مــاليــني مـــن أفــقــر الـــنـــاس في 
العالم. إنــه أمــر ال يغتفر، ولــن يذكره التاريخ 
بــالــخــيــر«. بــــدوره، يــحــذر الــبــاحــث فــي جامعة 
كــامــبــريــدج، آدم كــوتــس، مــن أن هــذه الخطوة 
ــرة عــلــى  ــيــ ــطــ ــرة الـــنـــظـــر لـــلـــغـــايـــة، وخــ ــيــ »قــــصــ

»العربي  لـ ويقول  العامليني«،  واألمــن  الصحة 
الجديد«: »أولئك الذين يعتمدون على دعمنا 
واليمن،  ســوريــة،  فــي  اإلنسانية  ومساعدتنا 
ــال تطبيق  واملــنــطــقــة، لـــن يــغــفــروا لــنــا فـــي حــ
هـــذا الـــقـــرار، وروســيــا والــصــني تــنــتــظــران ملــلء 
الفراغ عندما تتوقف بريطانيا عن دعم  هــذا 

املساعدة اإلنمائية رسميا«.
ويوضح كيم نيلسون، من مكتب إعالم »لجنة 
 »قرار 

ّ
اإلنقاذ الدولية«، لـ »العربي الجديد«، أن

تخفيض املساعدات أّدى إلى إيقاف برنامجنا 
املمول من وزارة التنمية والكومنولث، والذي 
القانونية لالجئني  والخدمات  الحماية  يوفر 
لبنان.  فــي  املستضعفني  والسكان  السوريني 
املشروع،  من  الثانية  املرحلة  في  نخطط  كنا 
ــن إبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، إلــى  واملـــمـــتـــدة مـ

ألــف   115 إلـــى  لــلــوصــول   ،2023 آذار  مــــارس/ 
ــرد مــعــرض لــلــخــطــر فـــي لــبــنــان، لــكــن بسبب  فـ
ــا إلـــى  ــررنــ ــطــ تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الـــتـــمـــويـــل، اضــ
الــتــخــلــي عــن مــســاعــدة مــا يــقــارب مــن 18,900 
ــًا، واضــــــطــــــرت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى إغـــــالق  شــــخــــصــ
بــرامــجــهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شــمــال ســوريــة، 

بسبب االنخفاض الحاد في التمويل«.
بــــاســــم وزارة  قــــــال مـــتـــحـــدث  املــــقــــابــــل،  فـــــي 
الجديد«،  »العربي  لـ والكومنولث،  التنمية 
إنسانيًا  مانحًا  تــزال  ال  املتحدة  »اململكة   

ّ
إن

ــهــا ستنفق خـــالل عــام 
ّ
رائــــدًا فــي الــعــالــم، وإن

2021 أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني 
الفقر،  ومحاربة  العاملية،  الصحة  لتحسني 
والـــتـــصـــدي لــتــغــيــر املــــنــــاخ. بــيــد أن الــتــأثــيــر 
ــفــتــه جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 

ّ
الــعــمــيــق الـــــذي خــل

ــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــــــرارات صـــعـــبـــة،  ــبــــرتــــهــــا عــ أجــ
 0.7 إنــفــاق  إلــى  بالعودة  ملتزمة  والحكومة 
في املائة من الدخل القومي على املساعدات 
املــالــي بــذلــك«. وتابع  الــوضــع  عندما يسمح 
هم يرّكزون على توفير 

ّ
املتحّدث الحكومي أن

الـــدعـــم حــيــث الــحــاجــة مــاســة إلــــى الــحــد من 
املــنــاخ،  وتغير  كــوفــيــد-19،  الــفــقــر، ومكافحة 
ــيـــام بــحــمــالت  ــقـ ودعـــــم تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات، والـ
حــــول قــضــايــا مــثــل حـــريـــة اإلعـــــــالم، وحــريــة 

املــعــتــقــد الــديــنــي، لــضــمــان أن تــكــون اململكة 
املتحدة قوة عاملية من أجل الخير. ويوضح: 
»حــصــلــنــا عـــلـــى الــــتــــزامــــات عـــاملـــيـــة لــحــمــايــة 
إلــى 75 مليون طفل مــن األمـــراض  مــا يصل 
ــة ألكــثــر  ــارئـ ــطـ ــة الـ ــاثــ الـــفـــتـــاكـــة، وقـــدمـــنـــا اإلغــ
مـــن مــلــيــونــي شــخــص فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
األفريقي، ووفــرنــا ألكثر من مليون شخص 
فـــي ســـوريـــة إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
الــعــام، سنواصل  الشرب النظيفة، وفــي هــذا 
للتصدي  مليارات جنيه   10 من  أكثر  إنفاق 
الصحية  والتهديدات  املــنــاخ،  وتغير  للفقر، 
العاملية، بما في ذلك ضمان حصول البلدان 
الــنــامــيــة عــلــى لــقــاحــات وعـــالجـــات كـــورونـــا، 
وسننفق 906 ماليني جنيه إسترليني على 
التركيز  التأهب واالستجابة اإلنسانية، مع 
على البلدان األكثر تضررًا من خطر املجاعة، 
اليمن، وســوريــة، والــصــومــال، وجنوب  مثل 
ــــات  الــــســــودان، وســيــمــكــنــنــا احــتــيــاطــي األزمـ
الــبــالــغ 30 مــلــيــونــًا مـــن االســتــجــابــة بسرعة 

لألزمات الجديدة«.

ـــجـــِمـــع الـــتـــقـــاريـــر املــتــعــلــقــة بــمــرحــلــة 
ُ
ت

الــقــيــود خــــالل مــواجــهــة تــفــشــي وبـــاء 
ــلــــى تــــزايــــد  ــم، عــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ كــــــورونــــــا فـــــي الـ
واالكتئاب  والقلق  بالوحدة  الشعور 
لدى األطفال. ويؤكد خبراء نفسيون 
أن هذه التقارير مقلقة أكثر في ضوء 
الــبــحــوث الــتــي تــرصــد عــوامــل الخطر 
الــخــاصــة بــحــاالت الــقــلــق واالكــتــئــاب، 

بحسب موقع سايكولوجي توداي.
ويــــحــــذر هــــــؤالء الـــخـــبـــراء خــصــوصــًا 
مـــــن خــــطــــر إصـــــابـــــة الــــشــــبــــان الــــذيــــن 
تــتــراوح أعمارهم بني 5 سنوات و11 
عــزلــة اجتماعية،  مــن  سنة ويــعــانــون 
بـــاضـــطـــرابـــات نــفــســيــة حـــــــادة، عــلــمــًا 
أنهم يواجهون في األصــل صعوبات 
عـــاطـــفـــيـــة خـــــــالل ســـــنـــــوات الـــــدراســـــة 

االبتدائية.
ــن  ــديــ ــوالــ وهــــنــــا يـــنـــصـــح الــــخــــبــــراء الــ
ــم،  ــ ــال أوالدهــ بــتــجــنــب الـــذعـــر عــلــى حــ
لدى  الــتــوازن  الحفاظ على  »إذ يجب 
املــخــاطــر، فاألطفال  التعامل مــع هــذه 
مـــرنـــون وأي تـــحـــدٍّ هـــو فـــرصـــة لــدعــم 
ــتـــمـــاعـــي فــي  نـــمـــّوهـــم الــنــفــســي واالجـ
ــوى، وتــطــويــر مــهــاراتــهــم في  شــكــل أقــ
الــتــأقــلــم بشكل أفــضــل. ويــجــب األخــذ 
بــاالعــتــبــار أن أكــثــر مــن أربــعــة مــن كل 
خــمــســة مــنــهــم ســـيـــعـــانـــون مــــن حــالــة 
نــفــســيــة فـــي مــرحــلــة مـــا مـــن حــيــاتــهــم، 
ــــات  ــــدراسـ ــاًء عـــلـــى أقــــــوى الـ ــنــ وذلــــــك بــ
فــي عــلــم الــحــاالت الــنــفــســيــة«. وتلعب 
األمهات واآلباء ومقدمو الرعاية دورًا 
مهمًا في التحدث بصراحة عن أهمية 

الصحة العقلية والعاطفية.
وأظــهــرت دراســـات أن تعزيز مهارات 

الــتــفــكــيــر الــجــيــد والـــتـــصـــرف الــحــســن 
للشخصية مهمة  الــقــوي  والــحــضــور 
لرفاهية األطفال والبالغني معًا. وفي 
ــار الــتــفــكــيــر يــجــب الــتــعــامــل بحذر  إطــ
ــاءات الــكــاذبــة لــدى األطــفــال،  مــع االدعــ
مــثــل أن »ال أحــــد يــحــبــهــم« أو »أنــهــم 
سيفشلون«. وهي تشير إلى حصول 
ــار والــــواقــــع في  ــكـ خــلــط بـــني هــــذه األفـ
ــاور أدمـــغـــة  ــ ــسـ ــ الــــغــــالــــب. وأحــــيــــانــــًا يـ
األهـــل واألطـــفـــال مــعــًا أن شيئًا سيئًا 
حــقــًا ســيــحــدث، لــكــن يــكــون أقـــل ســوءًا 
فــي الــحــقــيــقــة. لـــذا يــجــب تــذكــر أهمية 

التصميم على حل املشكالت.
الــتــصــرف، مــن الــضــروري  على صعيد 
ــراج  ــ ــثـــل إخــ الـــتـــخـــطـــيـــط لــــــإجــــــراءات مـ
األطــــفــــال لــلــعــب فــــي الـــفـــنـــاء، أو قــصــد 
الــــتــــنــــزه، وكـــــذلـــــك زيــــــارة  ــة، أو  ــقــ ــديــ حــ
األصدقاء، والبحث عن نشاطات يومية  
مثل االستحمام وتنفيذ أعمال منزلية 
قـــد تــوفــرالــطــمــأنــيــنــة. ومــــن الـــضـــروري 
ــدام األطـــــفـــــال  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ تــــعــــزيــــز فــــــــرص اســ
حــواســهــم لــلــتــعــرف عــلــى مـــا يــــدور في 
ــاء، وشـــّم  ــمـ الــــجــــوار، والـــنـــظـــر الــــى الـــسـ
رائحة الهواء، وتحسس حتى القدمني 
على األرض، وسماع أصوات الطيور...

ــة  ــايــ ــرعــ الــ ومـــــســـــؤولـــــي  األهـــــــــل  وألن 
على  األطــفــال  يساعدون  االجتماعية 
وإدارة  السلبي  التفكير  على  التغلب 
ــثـــور عــلــى لــحــظــات من  ــعـ الـــتـــوتـــر والـ
الــــســــالم، فـــهـــم لــــن يـــســـاعـــدوهـــم فــقــط 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى املــشــاعــر الــصــعــبــة، 
بـــل عــلــى بــنــاء مـــهـــارات الــتــأقــلــم الــتــي 

ستستمر مدى الحياة.
)كمال حنا(

األطفال وتحديات النمو 
في زمن كورونا

زهير هواري

يتوّزعون  نسمة،  مايني  ثمانية  وطابه  العراق  تاميذ  عدد  يتجاوز 
على مختلف املراحل التعليمية بما فيها الجامعات. لكّن أهالي وطاب 
بالتأكيد  ضمنها  من  العامة،  الخدمات  في  انهيارًا  يواجهون  الــعــراق 
شبكة اإلنــتــرنــت. لــذلــك تــحــّرك هـــؤالء فــي مختلف مــدن الــعــراق، وفي 
املقدمة العاصمة بغداد، مطالبني بإصاحات ومساءلة املسؤولني في 
السلطة، وواجهوا عمليات اغتيال من قبل مجموعات مسلحة وأشكال 
قمع متنّوعة. بالتأكيد يعرف القاصي والداني الظروف التي يجتازها 
العراق اليوم، وهي تضغط على التاميذ والطاب واملعلمني واألساتذة 

واألهل بطبيعة الحال.
إلى  الباد، أضــاف جديدًا  إلى  الجديد  وعندما دخل فيروس كورونا 
املعاناة العامة، وضاعف من املصاعب التي يعانيها القطاع التعليمي. 
وبعدما كانت وزارة التربية العراقية قد خططت إلطاق منصة »نيوتن 
ــرت فــي الــوصــول، 

ّ
التعليمية« مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي الــجــاري، تــأخ

ما أعــاق إطــاق املنصة وحــدا باملدارس منفردة إلى العمل على حدة 
و»قلع شوكها بيدها« واعتماد إرسال املواد عبر تطبيق »تيليغرام« أو 
مجموعات »واتساب« لضمان سير الواجبات املدرسية بما تتضمنه 

من دروس وفروض وأجوبة.
بدوره، باشر القسُم اإلعامي في وزارة التربية بثَّ حلقات املواد العلمية 
 املراحل على القناة الفضائية التربوية التابعة لها. لكّن هذا البّث ما 

ّ
لكل

لت األولى بأّن القناة تعرض الدروس ملّرة 
ّ
ني، تمث

َ
لبث أن أظهر مشكلت

واحدة فقط، أّما الثانية فأفدح، إذ أظهرت املعطيات أّن عدد متابعي هذه 
القناة من التاميذ قليل قياسًا بأعدادهم الفعلية. إزاء مثل هذا الوضع، 
نظرًا  بنفسها،  تاميذها   مشكات 

ّ
حــل على  العمل  املـــدارس  حاولت 

ني، من خال إنشاء صفحات خاصة بها على 
َ
ني السابقت

َ
إلى املشكلت

مواقع التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك وتيليغرام وغيرهما. ومن 
خال هذه الوسيلة، يجري التواصل مع الطاب وإرسال الواجبات وبّث 
الــدروس مصّورة أو مكتوبة. لكّن نجاح تجربة من هذا النوع يتطلب 
النوع من  الرقابة املدرسية املفقودة في هذا  مساعدة األهل لتعويض 
التعليم. ويشكو التاميذ من تكّدس األعباء التي تترتب على مثل هذا 

األسلوب من دون هضم ما سبق. 
في الجامعات، كان املشهد قريبًا مما هو عليه في املدارس، أي بروز 
مشكات تقنية وتربوية متداخلة لدى ثاثي معادلة التعليم الرقمي. 
 تأثير التراجع االقتصادي العام واالجتماعي للعائات، 

ّ
لكّن األبرز يظل

فالوزارة املعنية تعاني من نقص في التمويل املتائم مع أكاف توفير 
بدورهم  عاجزون  والطاب  األهــل  أّن  كما  الحديثة،  التقنيات  حاجات 
 ما ُيقال 

ّ
 ظروف أقل

ّ
عن توفير الهواتف الخلوية واأللواح الذكية في ظل

ها بائسة.
ّ
فيها إن

)باحث وأكاديمي(

»نيوتن« ال يعرف العراق

أكاديميا

إّن »األحزاب السياسية ال  الباحث في علم االجتماع كمال الحاني،  يقول 
المرأة  حضور  أّن  كما  غالبًا.  النسوي  العنصر  الستقطاب  أهمية  تولي 
في الهيئات القيادية ما زال ضعيفًا«. يضيف أنّه »من مجموع أكثر من 
التي  70 حزبًا، ثالث نساء فقط ترأسن أحزابًا سياسية، وهن لويزة حنون 
البناء،  حزب  ترأس  التي  صالحي  ونعيمة  اليساري،  العمال  حزب  تقود 

وزبيدة عسول التي تقود حزب االتحاد من أجل التغيير«.

قلّة هّن القياديات

رفض لالنتخابات البرلمانية المبكرة )مصعب الرويبي/ األناضول(

)Getty( أم وابنتها تشاهدان رجًال آليًا في الصين

خالل نبش إحدى المقابر )جورج غويريرو/ فرانس برس(

تقليص المساعدات البريطانية يؤثر على الخدمات الصحية في سورية )نزير الخطيب/ فرانس برس(
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الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



علوم وتكنولوجيا
20

قارب كهربائي طائر
تطوير  مــن   Candela شــركــة  تمكنت 
قارب كهربائي طائر يعمل بدعم من 
تقنيات الذكاء االصطناعي، ويتميز 
 
ً
التنقل بسرعة 50 ميال بقدرته على 

ه قادر على 
ّ
بحريًا في الساعة. كما أن

تقليل احتكاكه باملياه بنسبة تصل 
إلى 80 % عن طريق االرتفاع عن املاء.

ويبلغ سعر القارب الذي يحمل اسم 
Candela C-7 حوالي 250 ألف دوالر 
الــشــركــة املصنعة  ــرت  ــ أمــيــركــي. وذكـ
 
ّ
أن التي تتخذ من السويد مقرًا لها، 

نظام الرقائق املزود به القارب يوفر 
تجربة قيادة صامتة وسرعة عالية. 
 هيكل القارب الطائر مصنوع 

ّ
كما أن

ــا يــجــعــل  ــمـ ــــون، مـ ــربـ ــ ــكـ ــ ــــاف الـ ــيـ ــ ــــن ألـ مـ
ــه أقـــل بكثير مــقــارنــة بــالــقــوارب  وزنــ
التقليدية. وأشارت الشركة املصنعة 
 الــنــظــام الــكــهــربــائــي لــلــقــارب 

ّ
إلـــى أن

يساعد في تقليل الضوضاء مقارنة 
ــه ال يلوث 

ّ
بــالــقــوارب األخـــرى، كما أن

باحتوائه  ويتميز  البحرية.  البيئة 
عــلــى لـــوحـــات تــحــكــم  تــعــمــل بــنــظــام 

الــلــمــس، مــا يــقــلــل مــن تــلــف املفاتيح 
تتسبب  أن  يمكن  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة 
فــى تعطل الــقــارب. وأشـــارت الشركة 
ــارب  ــقــ الــ  شـــكـــل 

ّ
أن إلــــــى  الــــســــويــــديــــة 

ــه الــخــفــيــف يقلالن  االنــســيــابــي ووزنــ
من احتكاكه مع املاء وتأثير األمواج 
التي تضربه، مما يقلل من استهالك 
الطاقة بنسبة 80 % مقارنة بالقوارب 

العادية التي تعمل بالديزل.

أكبر خريطة ثالثية 
األبعاد للكون

قــامــت شــركــة »إنــفــيــديــا« بــالــتــعــاون 
ــز الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــحـــوســـبـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــع املـ ــ ــ مـ
 )NERSC( الــطــاقــة  ألبــحــاث  العلمية 
ــات املــــــتــــــحــــــدة، بـــتـــشـــغـــيـــل  ــالـــــــواليـــــ بـــــ
يعتبر  ــــذي  -الـ  Perlmutter حـــاســـوب 
ــيـــــب فــي  ــواســـ ــحـــ مــــــن بــــــن أســــــــــرع الـــ
ثالثية  خريطة  أكبر  إلنــشــاء  العالم- 
األبعاد للكون املرئي باالعتماد على 
طلق 

ُ
وأ االصطناعي.  الذكاء  تقنيات 

عالم  اســم  الــعــمــالق  الكمبيوتر  على 
بــيــرملــوتــر«  »ســـول  الفلكية  الــفــيــزيــاء 
الـــــذي حــــاز عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل بعد 
ـــظـــلـــمـــة، وتـــأمـــل 

ُ
اكـــتـــشـــافـــه لـــلـــمـــادة امل

الكون،  أن تساعد خريطة  »إنفيديا« 
بــمــجــرد اكــتــمــالــهــا، الــبــاحــثــن على 
مــعــرفــة املـــزيـــد عـــن الـــطـــاقـــة املــظــلــمــة. 
ــًا إلنــفــيــديــا، ســيــقــوم أكـــثـــر من  ــقـ ووفـ
بتشغيل  الــعــالــم  حـــول  بــاحــث   7000
نــظــام »بــيــرملــوتــر« بــهــدف الــنــهــوض 
بــالــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة وعـــلـــوم املـــنـــاخ. 
بقدرته  العمالق  الحاسوب  ويتميز 
عــلــى مــعــالــجــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يتم 
الطيفي  التحليل  أداة  مــن  التقاطها 
نوع  وهــي   ،)DESI( املظلمة  للطاقة 
التي يمكنها  الكونية  الكاميرات  من 

ــا يــصــل إلــــى 5000 مــجــرة  الـــتـــقـــاط مـ
يـــحـــتـــوي  تــــعــــريــــض واحــــــــــد، إذ  فـــــي 
الحاسوب على أكثر من 6000 وحدة 
ــات مـــن »إنــفــيــديــا«  ــومــ مــعــالــجــة رســ
يــجــعــلــه  مـــمـــا   ،Tensor Core  A100
العمليات  قــادرًا على حساب مالين 
في الثانية الواحدة. وقد أثبت الذكاء 
االصطناعي إمكاناته في استكشاف 
ــفـــضـــاء، إذ اســـتـــخـــدم الــعــلــمــاء في  الـ
بجامعة  الــفــلــك  لــعــلــم   Manoa مــعــهــد 
»هاواي« الذكاء االصطناعى إلنتاج 
أكبر خريطة ثالثية األبعاد للنجوم 
واملجرات والنجوم الزائفة في العالم. 
باستخدام  الخريطة  الــفــريــق  وطـــور 
مــســح ضــوئــي لــثــالثــة أربــــاع السماء 

.Pan-STARRS أنتجه مرصد

الذكاء االصطناعي للحّد من التدخين

ــازون« عـــن خاصية  ــ ــ كــشــفــت شــركــة »أمـ
الذكي،  الهاتف  كاميرا  تتيح استخدام 
لتقييم  االصطناعي،  الــذكــاء  وتقنيات 
ــان، حــيــث  ــ ــسـ ــ ــــدى اإلنـ صـــحـــة الـــحـــركـــة لـ
تقوم الكاميرا بالتقاط حركات اإلنسان 
في وضعيات مختلفة ملدة تتراوح بن 
5 و10 دقـــائـــق، لــتــقــوم خــــوادم أمــــازون 
ــاء تــمــريــن  ــ ــشـ ــ ــركــــات وإنـ بــتــحــلــيــل الــــحــ
والحركة  الــتــوازن  لتحسن  مخصص 

ووضعية الجسد.
 Halo خدمة 

ّ
وأشــارت »أمــازون« إلى أن

 مــســتــخــدم نــحــو 10 مقاطع 
ّ

تــقــدم لــكــل
فــيــديــو تــتــراوح بــن تــمــريــنــات بسيطة 
وكــامــلــة مخصصة الحــتــيــاجــاتــه. وتــم 
إطـــالق Halo فــي أغــســطــس/ آب 2020، 
كــمــزيــج مــن ســـوار لــيــاقــة بــدنــيــة بسعر 
اشــتــراك صحية  99.99 دوالرًا وخــدمــة 

بقيمة 3.99 دوالرات شهريًا.
ــــه عــلــى  ــــوائـ ــتـ ــ ــــاحـ ويــــتــــمــــيــــز الـــــــســـــــوار بـ
حساس  مثل:  الحساسات،  من  العديد 
ــيـــاس درجــــة  ــقـ الــــتــــســــارع، وحــــســــاس لـ
ــــاس تـــتـــبـــع نــبــضــات  ــــسـ ــرارة، وحـ الـــــــحـــــ
الــقــلــب، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــيــكــروفــونــات 
مدمجة تعمل على تحليل نبرة صوت 

املــســتــخــدم لــتــحــديــد حــالــتــه الــعــاطــفــيــة 
 
ّ
على مـــدار الــيــوم. وأكـــدت »أمــــازون« أن
التي  واملــقــاطــع  الصوتية  التسجيالت 
يـــجـــرى تــســجــيــلــهــا بـــواســـطـــة كــامــيــرا 
الــهــاتــف، يــجــرى حــذفــهــا مــبــاشــرة بعد 
ـــرســـل أّي بــيــانــات إلــى 

ُ
ت تــحــلــيــلــهــا وال 

ــك بــهــدف حماية  ــــوادم الــشــركــة، وذلــ خـ
 Halo خــصــوصــيــة املــســتــخــدم. وتـــوفـــر
إلى  يشبه  الجسم  فــي  للدهون  فحصًا 

حّد كبير فحص الحركة الصحية.

ــاء االصــطــنــاعــي بــمــســاعــدة الــبــشــر في  ــذكــ مـــن املــرتــقــب أن تــســاهــم الـــروبـــوتـــات والــ
الوطنية  اإلدارة  إذ تسعى  الفضائية،  املهمات  تكلفة  الفضاء وتخفيض  استكشاف 
األميركية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا( إلى دمج تقنيات الذكاء االصطناعي في 
الجيل الجديد من املركبات الفضائية واألقمار االصطناعية. كما يعمل الباحثون في 
»املعهد الفدرالي السويسري« في زيوريخ وجامعة »زيوريخ للعلوم التطبيقية« على 
تطوير روبوت قادر على التنقل على سطح القمر واستكشافه. وفي دراسة حديثة، 
تعمل وكــالــة اســتــكــشــاف الــفــضــاء الــيــابــانــيــة JAXA بــالــتــعــاون مــع شــركــة »ســونــي« 
وجامعة »دوشيشا« على تطوير روبوت بحجم كرة البيسبول، يتميز بقدرته على 

التنقل على سطح القمر ودراسة التربة وجمع بيانات عن الغبار القمري.
 هدفها من وراء وضع هذا الروبوت الجديد على 

ّ
وأشــارت الوكالة اليابانية إلى أن

سطح القمر هو التقاط صور لتربة القمر، ثم إرسالها مرة أخرى إلى مركز التحكم 
في املهمة لتحليلها. ويتميز الروبوت القمري بحجمه الصغير ووزنه الخفيف. كما 
يتمتع بخاصية التحول وتغيير الشكل بعد وصوله إلى سطح القمر، مما يساهم 

في تقليل الحجم أثناء نقله إلى القمر.
وتعمل شركة »سوني« على تطوير تقنيات التصوير والتحكم بالروبوت، من خالل 
توفير كاميرات ومستشعرات قادرة على التقاط صور عالية الجودة. ومن املرتقب أن 
يساهم الروبوت في جمع معلومات مهمة حول القمر، قبل أن تقوم وكالة استكشاف 

الفضاء اليابانية بإرسال مركبة جوالة ضخمة إلى سطح القمر بحلول عام 2029.
ومن جهة أخرى، تعمل بعض األبحاث على تطوير تقنيات مشابهة، إذ تعمل وكالة 
الفضاء األوروبــيــة »إيــســا« على تطوير روبــوت في شكل كــرة ال يتعدى قطرها 46 
سنتيمترًا، يمكن استخدامها في استكشاف الكهوف على سطح القمر. ويتم تطوير 
وكالة  دراســة  من  كجزء  األملانية،  »فورتسبورغ«  جامعة  من  فريق  ِقبل  من  الجهاز 

الفضاء األوروبية حول استكشاف الكهوف القمرية.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

تقييم الصحة الحركية بالهاتف الذكي

كرة روبوتية الستكشاف القمر

أحمد ماء العينين

يـــعـــمـــل مـــخـــتـــصـــون فــــي جــامــعــة 
»واليـــــة بــنــســلــفــانــيــا« األمــيــركــيــة 
ــادر  عـــلـــى تـــطـــويـــر نـــظـــام ذكـــــي قــ
على التنبؤ بمدى قابلية الشخص للتوجه 
نحو تعاطي املخدرات. ويمكن خوارزميات 
ــــج إعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــرامــ ــ الــــنــــظــــام اقــــــتــــــراح بــ
مــخــصــصــة لـــأشـــخـــاص املـــعـــرضـــن لخطر 
 بشكل كبير.

ً
االتجاه نحو اإلدمان ُمستقبال

الصحة  الــســيــاق، كشفت منظمة  هــذا  وفــي 
ــلـــى الــــذكــــاء  الـــعـــاملـــيـــة عــــن نــــظــــام يــعــتــمــد عـ
االصـــطـــنـــاعـــي، قـــــادر عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
اســتــشــارة رقــمــيــة ألولــئــك الــذيــن يــحــاولــون 
الــتــبــغ. ويتميز النظام  اإلقــــالع عــن تــدخــن 
الوجه وتقييم  بقدرته على تحليل تعابير 
الــحــالــة الــعــاطــفــيــة لــلــمــســتــخــدم فـــي الــوقــت 
املعلومات  معالجة  إلــى  باإلضافة  الفعلي، 
الــصــوتــيــة واملــرئــيــة والــنــصــيــة املــقــدمــة من 
تفاعلي.  بشكل  واالســتــجــابــة  املستخدمن 

يسعى باحثون إلى 
استخدام الذكاء 

االصطناعي لمراقبة 
صحة اإلنسان ومساعدته 

في اإلقالع عن التدخين!

ــــالع عـــن الــتــدخــن الـــيـــوم أكــثــر  وأصـــبـــح اإلقـ
 املدخن أكثر 

ّ
أهمية من أي وقت مضى، ألن

بـــكـــوفـــيـــد – 19 مــقــارنــة  ــة  ــابـ لـــإصـ عـــرضـــة 
بــغــيــره. ويــواجــه املــدخــنــون خــطــرًا أكــبــر من 
غــيــرهــم بــنــســبــة  تــصــل إلــــى 50% بــالــوفــاة 
بسبب الفيروس، فقد أظهرت دراسة نشرت 
 
ّ
أن األميركية«  الطبية  الجمعية  »مجلة  في 
ــانـــوا أكـــثـــر عــرضــة  األشــــخــــاص املـــدخـــنـــن كـ
ــّراء اإلصــابــة بــالــفــيــروس بمقدار  لــلــوفــاة جــ
باملرضى  مــقــارنــة  وذلـــك  تقريبًا،  الضعفن 

غير املدخنن.
وطّورت النظاَم الذي يحمل اسم »فلورنس«، 
ــة »ســـــــــــول مــــــــاشــــــــن«، وهـــــــــي شــــركــــة  ــ ــركــ ــ شــ
االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  متخصصة 

مقرها في نيوزيلندا. 
ــقـــدرة عــلــى وضـــع خطة  ويــمــتــلــك الــنــظــام الـ
ــز الــتــي  ــلـــى الــــحــــواجــ ــلـــب عـ ــتـــغـ لــــإقــــالع والـ
وضــعــهــا الـــوبـــاء، وتــقــديــم الــدعــم عــلــى مــدار 
الــيــوم بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة. وســيــدعــم أيضًا 
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة والــفــرنــســيــة  الـ

والروسية واإلسبانية قريبًا.
 
ّ
ــارت منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة إلـــى أن ــ وأشـ
في  التبغ  املائة من مدخني  في   60 حوالى 
يريدون  هم 

ّ
إن يقولون  العالم  أنحاء  جميع 

 نــصــفــهــم فقط 
ّ
اإلقــــــالع عـــن الـــتـــدخـــن، لـــكـــن

التي  األدوات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  لديهم 
النظام  هــذا  يكون  أن  ويمكن  يحتاجونها، 
الـــجـــديـــد مـــن بـــن الـــحـــلـــول الــنــاجــعــة لــلــحــّد 
ــان الــتــدخــن. وأكــــدت شــركــة »ســول  مــن إدمــ
 نظامها يحافظ على خصوصية 

ّ
ماشن« أن

ستخدم، إذ ال يحتفظ باملعلومات املقدمة 
ُ
امل

وال يــشــاركــهــا مــع جــهــات أخــــرى، ويطمس 
هوية صاحب املعلومات.

ومـــن جــهــة أخــــرى، تــســعــى بــعــض الــجــهــات 
الحّد  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  إلى 
ــان املـــخـــدرات بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا،  ــ مـــن إدمـ

إذ تــســتــخــدم الـــصـــن تــكــنــولــوجــيــا الـــواقـــع 
ــز تـــأهـــيـــل مــدمــنــي  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــــي فـ ــــراضـ ــتـ ــ االفـ
 املــــخــــدرات بــشــنــغــهــاي ملـــســـاعـــدة املــدمــنــن 
فـــي اإلقــــــالع عـــن املــــخــــدرات وتـــحـــديـــد نــوع 
الـــعـــالج الــــذي يــحــتــاجــونــه ملــســاعــدتــهــم في 

تغيير حياتهم.

هشام حدانة

ملعرفة  طريقة سريعة وسهلة  علماء  اختبر 
ما إذا كان الشخص يحمل أجساما مضادة 
لــفــيــروس كــورونــا بــعــد تــعــّرضــه لــلــمــرض أو 
بــعــد أخـــذه الــلــقــاح. واعــتــمــدت فــكــرتــهــم على 
الــتــراص  اخــتــبــارات  تقليد  أو  إعـــادة تفسير 
املستخدمة   )Hemagglutination( الـــدمـــوي 

لتحديد فصائل الدم.
وفي هذا السياق، قام علماء من جامعة جونز 
لتحديد  اختبار يستخدم  بتكييف  هوبكنز 
ــان واســتــعــمــالــه  ــ ــــسـ فـــصـــائـــل الــــــدم لـــــدى اإلنـ
لــلــكــشــف عــــن األجــــســــام املــــضــــادة لــفــيــروس 

كوفيد  مستضادات  تحليل  ويشبه  كوفيد. 
من حيث املبدأ العام، تحليل اختبار فصائل 
ــدم. إذ عــلــى األلـــــواح املــخــصــصــة الخــتــبــار  ــ الـ
بتثبيت  الــعــلــمــاء  ــام  قــ  ،ABO ــــدم الـ فــصــائــل 
بروتن االندماج، والذي يمكنه ربط مستقبل 
)RBD( لبروتن سبايك S لفيروس كورونا. 
إذ يحتوي على منطقة صغيرة تتعرف على 
مستقبالت الخلية ACE2 والتي يتم توجيه 
غالبية األجسام املضادة ضدها. فبعد إذابة 
البروتينات بقطرة ماء، وإضافة قطرة  هذه 
مــن دم املــريــض، وفــي حــالــة وجـــود األجــســام 
املـــــضـــــادة، يــتــشــكــل تــكــتــل حــبــيــبــات مــرئــيــة 
للعن املجردة على اللويحة. ويعتبر الركام 

املــتــكــون نــتــيــجــة تـــرابـــط األجـــســـام املـــضـــادة 
لفيروس كورونا مع بروتن االندماج الذي 
تعرف عليها باإلضافة لخاليا الدم الحمراء. 
وتظهر النتيجة بعد بضع دقائق مع تحريك 

طفيف ملكونات لوحة الفحص.
 200 العلماء  اختبر  النتائج،  من  وللتأكد 
بــــالزمــــا تــــم اســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن أشـــخـــاص 
من  عينة  و200  بكورونا  إصابتهم  ثبتت 
أشـــخـــاص أصـــحـــاء. وبــســبــب عــــدم وجـــود 
عينات دم تحت تصرفهم، أعادوا تكوينها 
عــن طــريــق خــلــط الــبــالزمــا املــحــتــويــة على 
األجسام املضادة مع مجموعة خاليا الدم 

الحمراء من فصيلة O سالب. 

فحص سريع لألجسام المضادة لكورونا في الدم

تطوير نظام ذكي يساعد من يرغب في اإلقالع عن التدخين

قام فريق دولي يضم باحثن من جامعة كامبريدج وإكستر في اململكة املتحدة، وأيضًا من 
الهند وسويسرا وسنغافورة والواليات املتحدة، بنشر دراسة في مجلة Nature، التي قد تمنح 
طبقة  على  تحتوي  أقــراصــًا  الفريق  واختبر  امليكانيكي.  الصلب  الــقــرص  لـــأداء  كبيرة  دفعة 
الحراري.  للتأكد من مقاومتها لالحتكاك والتآكل واالستقرار  الغرافن  أربــع طبقات من  إلى 
وتجاوزت نتائج االختبارات كل التوقعات، حيث استنتجوا أن طبقة واحدة من الغرافن تقلل 
األكسدة بمقدار 2.5 مرة. واألفضل من ذلك، قيام باحثي كامبريدج بتطبيق طبقة غرافن على 
أقراص صلبة مصنوعة من الحديد والبالتن. وتمكنوا بعد ذلك من اختبار طريقة تسجيل 
مغناطيسي بمساعدة الحرارة تسمى )HAMR(. ومن املعروف أن األقراص من دون الغرافن ال 
تتحمل درجات حرارة عالية، إذ استطاعوا، باستخدام القرص الجديد، تخزين 10 تيرابايت 

في البوصة املربعة، أي 10 مرات أكثر مما هو عليه اآلن.

أقراص صلبة تخزن بيانات أكثر بعشر مرات
مصنوعة من الغرافين...
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ذلك الكابوس الكبير

عبد الكريم قادري

فـــي مـــرحـــلـــٍة مـــن تـــاريـــخ الــنــضــال 
 70 من  ألكثر  املمتد  الفلسطيني، 
أهمية  الفلسطينيون  عامًا، عرف 
السينما فــي مــواجــهــة االحـــتـــالل، وأذرعـــه 
 دولــة 

ّ
الفنية واإلعــالمــيــة املــزروعــة فــي كــل

 
ّ

كل فــي  التعاطف  بها  يستجدون  تقريبًا، 
مواجهة، ليحافظوا على معاكسة التاريخ 
ويقينّيته، باملخادعة والتدليس واالفتراء.
ــة، كــســبــوا شــريــحــة واســعــة  ــراوغــ بــهــذه املــ
والشخصيات  والــنــجــوم  السياسين  مــن 
ـــــرة، يــســتــعــيــنــون بـــهـــا عــلــى 

ّ
الـــعـــامـــة املـــــؤث

ــهــم 
ّ
ــهــم ال يــعــلــمــون بــأن

ّ
هـــشـــاشـــتـــهـــم. لــكــن

ــّدمـــون بـــعـــيـــون مـــعـــصـــوبـــة بـــأشـــرطـــٍة  ــقـ ــتـ يـ
سوداء، وأقداٍم مغروسة في رمال متحّركة، 
 نجوا مــن صدمة جــدار الــتــاريــخ، فلن 

ْ
وإن

ينجوا ُمطلقًا من الغرق في بطون الرمال 
وتجاويفها.

الفلسطينية  الــســيــنــمــا  ـــاع 
ّ
صـــن اســتــوعــب 

الــحــقــيــقــة جـــيـــدًا، وفــهــمــوا معادلتها  هـــذه 
ــي تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن املـــعـــرفـــي وإظـــهـــار  فــ
ــيــــرا عــلــى  ــــــــذا، حـــمـــلـــوا الــــكــــامــ ــقـــة. ل ــيـ ــقـ الـــحـ
أكــتــفــاهــم، ودخــلــوا املــعــتــرك الفني بخطى 
تجاوزوا  متواصلة،  تجارب  وبعد  واثقة. 
مــرحــلــة »الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي«، ووصــلــوا 
التي  الفلسطينية«،  »السينما  إلى مرحلة 
تعتمد - في تفاصيلها وتنّوعها وبنائها 
وطرق سردها - على جماليات ومواضيع 
ــقــــة،  ــائــ ــة فــ ــايــ ــنــ ــعــ إنــــســــانــــيــــة مـــــــدروســـــــة بــ
الفلسطيني  اإلنـــســـان  هــويــة  مـــن  تــنــطــلــق 
الحماسية  الخطب  عن   

ً
ُمبتعدة وجراحه، 

ــر 
ِّ
ــنــف

ُ
وجــعــجــعــتــهــا، الــتــي تــقــتــل الــفــنــّيــة، وت

ي القضية، وفهم حقيقة 
ّ
الجمهور من تلق

فلسطن وما يجري فيها بشكل جيد.
ــتــــأٍت مــــن فــهــمــهــم  ــذا مــ ــ خـــيـــارهـــم الـــفـــنـــي هـ
عملية الصناعة السينمائية املحترفة. لذا، 
بأبعاٍد جمالية  أفــالمــًا  وأخــرجــوا  أنتجوا 
وهويته  الفرد  بماهية  وُمــطــّرزة  متقّدمة، 
التي  املعاناة  بسبب  وأوجــاعــه،  واحتراقه 
ــتــــالل بــتــمــيــيــزه الــعــنــصــري،  شــّكــلــهــا االحــ
إلذابــة  يعتمدها  التي  اإلجــرامــيــة  وأفعاله 
ــــرق كــرامــتــه.  شــخــصــيــة الــفــلــســطــيــنــي، وحـ
تــنــاولــت أعــمــالــهــم تــلــك األوجـــــاع، بطريقة 
ـــســـة فــنــيــًا، وبـــأبـــعـــاٍد احـــتـــرافـــيـــة من  مـــؤسِّ
نواٍح عّدة، فاحتضنتها معظم مهرجانات 
الــســيــنــمــا الــعــاملــيــة، ودخـــلـــت فـــي مــواجــهــة 
ــع اآللـــــــة الـــدعـــائـــيـــة  ــ ــرى مـ ــبــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــة كــ
ــا ونـــجـــومـــهـــا،  ــمـــاهـ ــنـ ــيـ ــيــــة وسـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
ــاذيــــب الـــتـــي رّســخــوهــا  ــديــن بــهــا األكــ

ّ
ُمــفــن

أعــوامــًا طويلة،  األجنبي  ي 
ّ
املتلق في ذهــن 

 ومــظــلــوٌم، 
ٌ

ــادل ــ  عـ
ّ

 املــحــتــل
ّ
والـــتـــي تــقــول إن

ــو صـــاحـــب األرض تــاريــخــيــًا، يــحــتــرم  وهــ
حــقــوق اإلنـــســـان وكـــرامـــتـــه، ويــتــعــامــل مع 
 العالم، 

ّ
الفلسطينين بعدٍل ومساواة. لكن

املــــخــــدوع بـــهـــذه األفــــكــــار الــــبــــاردة، فــوجــئ 
بأفالٍم فلسطينية جديدة وعديدة، تحمل 
 

ّ
ظهر افتراء املحتل

ُ
أفكارًا مغايرة تمامًا، وت

ة منطقية، وسياقات فنية ال 
ّ
وأكاذيبه بأدل

دَحض.
ُ
ت

تــجــاوزوا بها دبلوماسية  أكــثــر مــن هـــذا، 
الــســيــاســيــن واملـــســـؤولـــن ومــؤتــمــراتــهــم، 
ــر حـــضـــورًا  ــثــ ــــح اســــــم فـــلـــســـطـــن أكــ ــبـ ــ وأصـ
 

ّ
وتـــداواًل فــي اإلعـــالم العاملي، فمع ذكــر كل
الفلسطيني«،  »الــفــيــلــم  دائــمــًا  ُيــقــال  فــيــلــٍم، 
وباتت دولــة فلسطن حقيقة واضحة في 
ماَرس 

ُ
منابر كثيرة، رغم ضغوٍط رهيبة ت

ــلـــك الـــجـــهـــات أو الـــهـــيـــئـــات، حــتــى  ــلـــى تـ عـ
 الشرعي في قبول األفالم، 

ّ
يتجاوزوا الحق

للحفاظ على عدم وجود دولة، وحصرها 
هذه  التناسي.  يتآكلها  ضّيقة  زاويـــة  فــي 
 يتّم تجاهلها، أو 

ْ
األفالم كانت أقوى من أن

تجاوز الفرد أو الدولة التي تنتمي إليها. 
 واحد يجب أن تحصل 

ٌّ
 يكن هناك حق

ْ
وإن

 انتسابها إلى 
ّ

عليه تلك األفــالم، فهو حق
فــلــســطــن، وُمـــشـــاركـــتـــهـــا فـــي تــلــك األفــــالم 

بجدارة.

أيٍد إلهية
ــار حــــضــــور األفــــــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــ أثـ
مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة عــاملــيــة نــقــاشــات 
 تــلــك 

ّ
ــالـــت إن ــاك فـــئـــة قــلــيــلــة قـ ــنـ ــيـــرة. هـ ــثـ كـ

ــم.  ــدعـ ــن الــتــعــاطــف والـ ــات نـــــوٌع مـ ــاركـ ــشـ املـ
 شــاهــدوهــا، ووقــفــوا على 

ْ
، بمجّرد أن

ْ
لــكــن

جمالّياتها وعمقها وفنّيتها، أزاحــوا تلك 
ــام املــســبــقــة مـــن أذهــانــهــم  ــكــ الـــفـــكـــرة واألحــ
ــهــا سينما قوية، 

ّ
أن ونــقــاشــاتــهــم، وعــرفــوا 

تها 
ّ
تــحــتــاج أكــثــر مــمــا ُمــنــح لــهــا. لــــذا، تبن

تــلــك املــهــرجــانــات واملــســابــقــات والـــنـــدوات، 
قبولها  لها بسبب  تتعرض  رغــم ضغوٍط 
ة اآلن« 

ّ
واالحتفاء بها، كما حصل مع »الجن

)2006(، لهاني أبو أسعد، الذي اختير في 
فيلم  أفضل  »أوسكار«  لـ القصيرة  القائمة 
ناطق بلغة أجنبية، بعدما ُرفض قبله »يد 
إلهية« إليليا سليمان في دورة عام 2004، 
التحكيم  رغــم حصوله على جــائــزة لجنة 
« الــســيــنــمــائــي. هــنــاك 

ّ
فـــي مــهــرجــان »كــــــان

في  إلياس،  لحنا  الزيتون«  »موسم  أيضًا 
جــائــزة  عــلــى  الــحــاصــل   ،2005 ــام  عــ دورة 
القاهرة  »مــهــرجــان  فــي  فيلم عربي  أفضل 
السينمائي الدولي«، إضافة إلى مشاركاٍت 

وجوائز عاملية أخرى.
ه، تتالت عملية الدفع باألفالم 

ّ
بعد هذا كل

الجائزة  هــذه  فــي  إلشــراكــهــا  الفلسطينية 
ــط عليها 

ّ
ــســل

ُ
الــعــاملــيــة )أوســــكــــار(، الــتــي ت

األضــــــــواء: »مـــلـــح هــــذا الـــبـــحـــر« آلن مـــاري 
جاسر فــي دورة عــام 2009، و»ملــا شفتك« 
التالي.  الــعــام  دورة  فــي  نفسها  للمخرجة 
 هـــذا الــدفــع لــم يــــؤّد إلـــى ترشيحهما 

ّ
لــكــن

ح »عمر« ألبي أسعد 
ّ

ُيرش  
ْ
أن رسميًا، قبل 

فــــي الــــــــدورة الـــــــــ86، ويـــصـــل إلـــــى الــقــائــمــة 
الــقــصــيــرة. تـــواصـــل الـــرفـــض، رغــــم أهــمــيــة 
»واجب«  كـ فلسطن،  قّدمتها  التي  األفــالم 
ــعـــروض فـــي »مــهــرجــان  لــجــاســر أيـــضـــًا، املـ
 ،2017 عــام  الــدولــي«  السينمائي  تــورنــتــو 
ــاح« لـــرائـــد  ــ ــبـ ــ ــيــــاد أشـ والــــوثــــائــــقــــي »اصــــطــ
ــي، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم  ــونـ أنـــضـ
»مـــهـــرجـــان  وثـــائـــقـــي فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ67 لــــ
 شئت كما في 

ْ
»إن ثم  السينمائي«،  برلن 

فــي مهرجان  ــشــارك 
ُ
امل الــســمــاء« لسليمان، 

ة 
ّ
ــز ــ و»غــ ــام 2019،  ــ عـ الــســيــنــمــائــي   »

ّ
»كــــــــان

مونامور« عام 2020، لتنتهي جولة األفالم 
الفلسطينية في »أوسكار« بترشيح الفيلم 
الفائز   ،)2021( »الهدية«  القصير  الروائي 
بجوائز عاملية عّدة، أهمها »بافتا« ألفضل 
فــيــلــم قــصــيــر، وأفـــضـــل روائـــــي قــصــيــر في 
وجائزة  السينمائي«،  بروكلن  »مهرجان 
فيران  كليرمون  »مــهــرجــان  فــي  الجمهور 

لأفالم القصيرة« )فرنسا(.
احترامها  الفلسطينية  السينما  فــرضــت 
على املهرجانات العاملية، وليس »أوسكار« 
فقط. وباتت فلسطن حاليًا الدولة العربية 
ــًا لـــلـــجـــائـــزة بــعــد  ــحـ ـ

ّ
ــرش ــر تـ ــثــ الـــثـــانـــيـــة األكــ

الجزائر. امتّد هذا االحترام إلى مهرجاناٍت 
 3000« ـــ ــ ــرى عـــديـــدة، عــريــقــة وكــبــيــرة، كـ أخــ
ــشــارك في »مهرجان 

ُ
امل ليلة« ملي املصري، 

ــزة  ــ تـــورنـــتـــو الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي«، و»غـ
مونامور« لأخوين طــرزان وعرب ناصر، 
شارك في »مهرجان القاهرة السينمائي 

ُ
امل

ـــحـــاد دعــم 
ّ
الــــدولــــي«، والــفــائــز بــجــائــزة »ات

السينما اآلسيوية« في »مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي«، إضافة إلى ُمشاركته 
ــــي »مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي  فـ
ــوان نــاصــر فيلمًا  ــ ــرج األخــ ــ الــــدولــــي«. وأخـ
قــصــيــرًا بــعــنــوان »كــــونــــدوم لـــيـــد«، اخــتــيــر 
« السينمائي، 

ّ
للمنافسة في مهرجان »كان

الطويلة  الــروائــيــة  بتجربتهما  واحــتــفــى 
األولى، »ديغراديه«، عام 2015، إضافة إلى 
»مهرجان تورنتو السينمائي الدولي« في 

العام نفسه.
ــة األفـــــــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة كــثــيــرة  ــاركــ مــــشــ
ها، 

ّ
ومتنّوعة، يصعب حصرها وذكرها كل

لــــذا، تـــّم اخــتــيــار نـــمـــاذج مـــحـــّددة، إلثــبــات 
ومشاركتها  الفلسطينية  السينما  أهمية 
فــــــي مــــحــــافــــل دولـــــــيـــــــة، رغــــــــم الـــتـــضـــيـــيـــق 
والــضــغــط. سينما تـــزرع جــمــااًل فــي قلوب 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه  ُمـــشـــاهـــدي أفـــالمـــهـــا، وفـ
وهــويــتــه،  الفلسطيني  بــاإلنــســان  ـــعـــّرف 

ُ
ت

ـــنـــاقـــض طــــرح االحــــتــــالل، الــــذي يــحــاول 
ُ
وت

الفلسطينية،  السردية  القضاء على  دائمًا 
وإلغاءها تمامًا.

الجدار والمعابر
ــاول مـــعـــظـــم األفـــــــــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــحــ ــ تــ
الذي  الكبير  الكابوس  استبيان  الحديثة 
والـــذي  أرضــــه،  عــلــى  الفلسطيني  يعيشه 
ن في ابتكار وسائل 

ِّ
، املتفن

ّ
يصنعه املحتل

تــعــذيــب نــفــســي وجــســدي رهــيــبــة، خاصة 
مع تشييد جدار الفصل العنصري، وعلى 
املــعــابــر املــخــتــلــفــة. آلــيــات كــهــذه تستنزف 
نـــفـــســـّيـــة الــفــلــســطــيــنــّي وطـــاقـــتـــه وروحـــــه 
يــومــيــًا، لــتــتــركــه مــهــزومــًا ومــنــطــويــًا على 
نفسه، ال ُيفّكر سوى في مشاكله البسيطة، 
ــل من 

ّ
ــقــة بــتــصــاريــح الــعــمــل، والــتــنــق

ّ
املــتــعــل

مكان إلى آخر لالستشفاء وزيارة األقارب 
 فــي »200 م« 

ً
وغــيــرهــا. هـــذا يــحــضــر مــثــال

ــرة 
ّ
ــذي نــقــل صــــورة ُمــصــغ ألمـــن نــايــفــه، الــ

ــي مــــن بــنــاء  ــ
ّ
ــأت ــتــ عــــن الـــــخـــــراب الـــكـــبـــيـــر املــ

جـــدار الفصل الــعــنــصــري، مــن خــالل قّصة 
مــصــطــفــى )عــلــي ســلــيــمــان(، الــــذي يــرفــض 
الحصول على الهوية اإلسرائيلية، لكونه 

من »فلسطينيي الـ48«.

أصبح اسم فلسطين، عبر 
السينما، أكثر حضورًا في 

اإلعالم العالمي

نافست األفالم 
الفلسطينية على جوائز 

في مهرجانات مهّمة

إلى  التوّجه  الثقافية،  بأذرعه  االحتالل،  الفلسطينية محاوالت  السينما  أدرك صنّاع  ما  سرعان 
العالم، من خالل خطاب يلّمع صورته؛ لذا، حملوا الكاميرا على أكتفاهم، وخاضوا المعترك 
تُلقي  الملف،  هذا  في  العربي.  العالم  في  السينما  صنّاع  بعض  على  األمر  ينطبق  الفني. 

»العربي الجديد« نظرة على حضور القضية الفلسطينية في الفن السابع عربيًا

منوعات

السينما الفلسطينية

)Getty( لـ جدار الفصل العنصري حضور الفت في األفالم الفلسطينية
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ــزام فـــي »مــســاهــمــة مــالــيــة  ــتــ ــادي لـــهـــذا االلــ ــ املــ
لــفــائــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، تــتــشــّكــل من 
 تذكرة دخول إلى صالة 

ّ
طع من كل

َ
ت

ْ
ق

ُ
نسبة ت

باع في اململكة املغربية.
ُ
سينمائية، ت

الُبعد نفسه كــان حــاضــرًا فــي تــونــس، بحكم 
الــــدور األســـاســـّي إليــديــولــوجــيــة الــيــســار في 
صوغ خطاب السينما التونسية، والقضايا 
لـ«الجامعة  الكبير  والنشاط  شغلتها،  التي 
الطاهر  بــإدارة  السينما«،  لنوادي  التونسية 
الــتــوعــيــة بأهمية القضية  شــريــعــة، فــي دعـــم 
طبيعية،  بــصــفــٍة  هـــذا،  تــجــّســد  الفلسطينية. 
فـــي األهــمــيــة األســاســيــة الــتــي أولــتــهــا »أيـــام 
قرطاج السينمائية« لها، حضورًا وتتويجًا، 
بحكم تموقعها الفريد، الجامع بني الُبعدين 

األفريقي والعربي.
هذا، من دون تناسي ُمساهمة املغرب، مركزًا 
ســيــنــمــائــيــًا وقـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة، فـــي إنــتــاج 
أعماٍل مهّمة، تناولت الشأن الفلسطيني، وفاًء 
اللتزام نور الدين الصايل، بدعم أفام الجنوب 
عــمــومــًا، والــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــًا، كــرائــعــة 
الفلسطيني إيليا سليمان »يد إلهية« )2001(، 
وفيلم »باب الشمس« )2004( للمصري يسري 
قتبس عن رواية بالعنوان نفسه 

ُ
نصر الله، امل

إلــيــاس خـــوري، وجوهرة  اللبناني  لــلــروائــي 
مياد  »عــيــد  مــشــهــراوي  رشــيــد  الفلسطيني 

ليلى« )2008(.
 األعمال التي تناولتها كثيمة أساسية 

ّ
رغم أن

قليلة الــعــدد فــي الــفــيــلــمــوغــرافــيــا املــغــاربــيــة، 
حضرت القضية الفلسطينية في أفام عّدة، 
الثقافية،  للهوية  أساسيًا  ُمكّونًا  باعتبارها 
واملنظومة القيمية، للشعوب املغاربية. يمكن 
التمييز، في هذا الحضور، بني أفــاٍم يطغى 

فيها املوضوع وُبعد الخطاب املباشر، املرتكز 
بشكل  القضية  تتناول  انة، 

ّ
رن على شعارات 

ال ُيــســاهــم فـــي فــهــم تــعــقــيــدهــا، ويــغــيــب فيه 
 طموٍح فني، أو انشغاالت جمالية، 

ّ
تقريبًا كل

املـــغـــاربـــة« )2010(،  بــــاب  ــقــــدس  فـــي »الــ كــمــا 
الله املصباحي، الذي  وثائقي للمغربي عبد 
يمزج ـ بشكٍل مرتبك، تعوزه الرؤية الناظمة 
والترتيب املفضي إلى معنى ـ بني الوثائقي 
ساهمة 

ُ
والتخييلي، كمحاولة لجرٍد تاريخي مل

املـــغـــاربـــة فـــي حــفــظ هــويــة الـــقـــدس، الــعــربــيــة 
واإلسامية، منذ عهد صاح الدين األيوبي 

إلى العصر الحديث.
هـــنـــاك أفــــــاٌم وثـــائـــقـــيـــة، تــحــضــر فــيــهــا رؤيـــة 
نافذة ومثيرة لاهتمام لدى املخرج للصراع 
»أرضـــي«  فــي  كما  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
مــن  ـــخـــذ 

ّ
يـــت ــذي  ــ ــ الـ ــــوش،  ــّيـ ــ عـ لــنــبــيــل   )2011(

ووالدته  مسلم  مغربي  )والـــده  ذاتية  مقاربة 
للقبض  وسيلة  يهودية(  تونسية  ـ  فرنسية 
على مأساوية الشرط الفلسطيني، من خال 
ربط حوار عن ُبعٍد بني عجائز فلسطينيني، 
يعيشون في مخيم في لبنان، بعد 60 عامًا على 
تهجيرهم من أراضيهم، وشّبان إسرائيليني، 
يكتشفون لــلــمــّرة األولــــى قــصــص مــن كــانــوا 
يعيشون على األرض التي يحتلونها اليوم. 
يوضح الفيلم ـ بجمالية متأّملة وآسرة، رغم 
 جــزءًا 

ّ
شـــيٍء مــن االســتــكــانــة إلـــى املــثــالــيــة ـ أن

يه جهل الطرف 
ّ
كبيرًا من الحقد العرقي ُيغذ

ــلـــي، وشـــبـــابـــه خـــصـــوصـــًا، بــجــذور  ــيـ اإلســـرائـ
الــصــراع وأبــعــاده اإلنــســانــيــة، بعد عــقــود من 
البروباغندا الصهيونية، والتناول اإلعامي 
شبع بالقوالب االختزالية، والخطاب الذي 

ُ
امل

ُيشيطن اآلخر.
من جهة أخرى، تحتوي سينما نبيل عّيوش 
ــر لــتــعــاطــي  ــجــّســد وجـــهـــًا آخــ

ُ
عــلــى َمــشــاهــد ت

الفلسطينية،  القضية  مع  املغربية  السينما 
ى بتعبيرها عن ُمكّون أساسي، يساعد 

ّ
يتجل

في فهم واقــع الشخصية املغربية، بمختلف 
ــــي شــخــصــيــتــني  مــــشــــاربــــهــــا. كـــمـــا يـــحـــضـــر فـ
ــهــمــا تــفــصــحــان عن 

ّ
مــخــتــلــفــتــني جـــذريـــًا، لــكــن

سوء الفهم نفسه في العمق: األولى أصولي 

 
ّ

ر بالفكر الجهادي الذي يستغل
ّ
إسامي، متأث

فظاعة َمشاهد الجرائم اإلسرائيلية، املرتكبة 
الشبان  أدمــغــة  لغسل  الفلسطينيني،   

ّ
بــحــق

املـــغـــاربـــة، ودفــعــهــم إلـــى الــتــحــّول إلـــى قنابل 
)2012(. هذا  الله«  »يــا خيل  بشرية، كما في 
ُيعّبر عن وجهة نظر دينية، ساهم املغالون 
ــلــــورة وتـــغـــذيـــة رؤيــــــة عــنــصــريــة  فــيــهــا فــــي بــ
الصهيونية  تــخــلــط  لــلــصــراع،  ة  ـــاء

ّ
بـــن وغــيــر 

باليهودية، وتأسر القضية في أفق حرج، ال 
 لها. الثانية فتاة ليل، 

ّ
يساهم في إيجاد حل

تتاسن مع سائح من الخليج العربي دفاعًا 

سعيد المزواري

ــبـــطـــت الــحــركــة  مـــنـــذ خـــطـــواتـــهـــا األولــــــــى، ارتـ
الثقافي،  بعدها  فــي  املغاربية،  السينمائية 
في  الفلسطينية.  بالقضية  وثــيــقــًا  ارتــبــاطــًا 
ــثـــورة  ــًا لـــنـــضـــال الـ ـــبـــرت تــــوأمــ

ُ
الــــجــــزائــــر، اعـــت

الفرنسي،  االستعمار  من  للتحّرر  الجزائرية 
 ،)1972( »ســنــعــود«  لــهــا.  طبيعيًا  وامـــتـــدادًا 
ــَســة  ــــام املــؤسِّ ــــاض، مـــن األفـ ملــحــمــد ســلــيــم ريـ
اعتمادها  ذلــك  في  بما  الجزائرية،  للسينما 
ـــشـــاركـــة »جــبــهــة 

ُ
عــلــى الـــدعـــم املـــؤّســـســـاتـــي، مل

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي الــتــحــضــيــر لــه، 
ــاٍب ُيــقــّرر  وصـــوغ طــرحــه، املــتــمــحــور حـــول شـ
تنفيذ عملية فدائية، كردة فعل على يوميات 
وطأة  تحت  الفلسطينيني،  والــوجــع  املعاناة 
االحــتــال، وآلــتــه القمعية. فــي املــغــرب، كانت 
»أسابيع السينما الفلسطينية« من األنشطة 
األولى التي دأبت »الجامعة الوطنية لألندية 
مارس/   30 في  تنظيمها  على  السينمائية« 
عـــام، في   

ّ
كــل الفلسطيني(  األرض  )يـــوم  آذار 

مدن مغربية عديدة، بعد تأسيسها عام 1973، 
بمبادرة من نور الدين الصايل.

هذه األسابيع مناسبة لتجديد عقد االلتزام 
من  للتحّرر  الفلسطيني،  النضال  بمساندة 
قيود االستعمار، ونيل حقوقه كاملة، باعتبار 
اليساري  التيار  امتدادًا لفلسفة  االلتزام  هذا 
الــتــقــدمــي املــغــربــي، الــســاعــيــة إلـــى ُمــنــاهــضــة 
ــتــــبــــداد، وإرســـــــاء دعـــائـــم الــديــمــقــراطــيــة  االســ
الــشــعــبــيــة. تــنــّص عــلــى ذلــــك مــواثــيــق معظم 
ر،  طوِّ

ُ
الحركات اليسارية، التي كانت تتبنى وت

كــمــا فــي املــجــلــة الــثــقــافــيــة الـــرائـــدة »أنـــفـــاس«، 
البحث  في  ل 

ّ
املتمث الثالث«،  »املــســار  مفهوم 

عــن خــطــاٍب ســيــاســي وفــكــري راشـــد للبلدان 
املــتــحــّررة حديثًا مــن االســتــعــمــار، يــنــأى بها 
القطبي،  الصراع  في  املنقاد  االصطفاف  عن 
الدائر آنذاك بني املعسكرين الغربي والشرقي، 
ــادي في  ويــقــودهــا إلــى انــخــراط وجــدانــي ومـ
مساندة معارك استكمال تحرير الدول، التي 
كــانــت ال تــــزال تــــرزح تــحــت نــيــر االســتــعــمــار، 
وعــلــى رأســـهـــا فــلــســطــني. كــمــا تــجــّســد البعد 

اندمجت أفالم فلسطين 
مع الفيلم السوري 

في سياق عاٍم واحد

2223
منوعات

 عن رؤية عاطفية 
ً
عن الفلسطينيني، ُمفصحة

ـــتـــرجـــم نــظــرة 
ُ
ــة(، ت ــادقــ ــهــا صــ

ّ
وســــاذجــــة )لــكــن

مزعجة ســائــدة لــدى قسم آخــر مــن املــغــاربــة، 
ــة دونـــيـــة،  ــ يــنــظــر إلــــى الــفــلــســطــيــنــّي مـــن زاويــ
الحاِجر  األبـــوي،  البؤس واإلشــفــاق  يطبعها 

على االختيارات.
املخرج التونسي رضا الباهي بحث، بدوره، 
رًا 

ّ
عن تجاوز قوالب التناول التبسيطية، ُمتأث

للصراع،  البورقيبية  البراغماتية  بالنظرة 
التعايش بني دولتني،  التي تنادي بضرورة 
وتجاوز إيديولوجية إقصاء اآلخر لدى طرفي 

الصراع، في »السنونو ال تحلق فوق القدس« 
)1994(: صحافي فرنسي، يسافر إلى القدس 
ـ  الفلسطيني  الصراع  عن  ريبورتاج  إلنجاز 
اإلسرائيلي، في مناخ من التفاؤل، الناجم عن 
ه ُيفاجأ بقسوة 

ّ
قرب توقيع اتفاق سام. لكن

 
ّ

ــاع فــي املـــيـــدان وضــبــابــيــتــهــا، فــي ظــل ــ األوضـ
توالي مواقف الكراهية والتسامح، وتعايش 
السخاء مع األنانية. عند عرضه، َجّر الفيلم 
ــهــامــات 

ّ
عــلــى الــبــاهــي انـــتـــقـــاداٍت قــاســيــة، وات

بمنظور  ة 
ّ
البت ُمــبــّررة  غير  تبدو  بالتطبيع، 

اليوم وحقائقه.

محمد هاشم عبد السالم

ــة بـــــني مـــصـــر وفـــلـــســـطـــني،  ــاقــ ــعــ رغــــــم ِقــــــــدم الــ
ــهــا لــيــســت عــمــيــقــة أو وثــيــقــة. 

ّ
ســيــنــمــائــيــًا، فــإن

سمت هذه 
ّ
ات تاريخها،  من  عقوٍد  مــدى  فعلى 

العاقة بالسطحية الشديدة، وعدم االكتراث، 
ــة، األقــــدم  ــريـ ـــه مـــن جـــانـــب الــســيــنــمــا املـــصـ

ّ
أقـــل

واألعرق واألغزر إنتاجيًا في العالم العربي.
 أولى دور العرض الفلسطينية، 

ّ
تذكر املراجع أن

فــي الــقــدس وغــيــرهــا، أنــشــأهــا مــصــرّيــون من 
ــــذاك،  ــتــــاج والـــتـــوزيـــع آنـ رواد الــصــنــاعــة واإلنــ
القرن  مطلع  منذ  السينمات،  هــذه  وقــود   

ّ
وأن

ــى عــام 1948 تقريبًا، كــان قائمًا 
ّ
املــاضــي وحــت

عــلــى السينما األمــيــركــيــة واملــصــريــة أســاســًا. 
كذلك، أسهم األخــوان إبراهيم وبــدر المــا، من 
ال   

ً
مساهمة املــصــريــة،  السينما  فــي  فلسطني، 

أول فيلم روائــي مصري  نَكر، فهما صاِحَبا 
ُ
ت

عــربــي صــامــت »قبلة فــي الــصــحــراء« )1927(، 
األول مصرّيًا.  اد حــول كونه 

ّ
النق اختلف   

ْ
وإن

الكبير في تاريخ  إبداعهما  ــه، رغــم 
ّ
أن الغريب 

وإنتاجًا  وتأليفًا   
ً
تمثيا املــصــريــة،  السينما 

بداية خمسينيات  ى 
ّ
فيلمًا حت  62( وإخــراجــًا 

الـــقـــرن الـــــــــ20(، لـــم يــلــتــفــت األخـــــــوان المــــا إلــى 
فلسطني سينمائيًا، ال من قريب وال من بعيد.

ال ُيــثــيــر األمــــر دهــشــة كـــبـــرى، إن نــظــرنــا إلــيــه 
ــذاك،  ــ ــنــتــجــة آنـ

ُ
ــــام املــصــريــة امل فـــي ســـيـــاق األفــ

ــة، وســطــحــيــة  ــيـ ــلـــودرامـ ــيـ  غــلــبــت عــلــيــهــا املـ
ْ
إذ

ــة املـــعـــالـــجـــة، واســتــنــســاخ  ــاكــ املـــواضـــيـــع، وركــ
ــة غــالــبــًا.  ــيـ ــركـ ــيـ الــســيــنــمــات األوروبـــــيـــــة واألمـ
تهّمها  معّينة،  طبقة  سيطرة  إلــى  بــاإلضــافــة 
ُمــربــح، مــا يعني  السينما كــمــشــروع تــجــاري 
 شـــيء. مع 

ّ
إنــتــاَج الــرائــج جــمــاهــيــريــًا، قــبــل كـــل

الداخل املصري بمشاكله  انشغال  إلى  التنّبه 
االحتال   محاربة 

ّ
ظل في  واملتعّددة،  الكثيرة 

ف وسائل اإلعام، وانتشار 
ّ
البريطاني، وتخل

ها عوامل لم تساعد 
ّ
األمــيــة، وغيرها. هــذه كل

فــي بــلــورة وعــي يقظ ونــاضــج، يهتّم بقضية 
مهل،  على  مؤامرتها،  خيوط  ِسَجت 

ُ
ن خطرة، 

عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة ملـــصـــر. ولـــــوال حــرب 
1948، ربما، ملا نما الوعي وازداد، وملا أخذت 
القضية الفلسطينية مداها من اهتمام الشعب 

املصري، بطبقاته املختلفة، وفكره ووعيه.

مواجهة الدعاية الصهيونية في العالم. على 
هذا األســاس، يمكننا النظر إلى تلك األفام 
خذ من املسارات 

ّ
كأفاٍم دعائية لفلسطني، تت

الثانية مآاًل  العاملية  الحرب  السينمائية في 
األوروبــيــة  الوطنية  باملقاومات  تشّبهًا  لها، 
ــنـــازّي. هــكــذا ُيــشــاَهــد »ثـــاث عمليات  ضــد الـ
داخل فلسطني« )1968(، لسيف الدين شوكت 
)قطاع خاص(، و«عملية الساعة السادسة«، 
للمخرج نفسه، مــن هــذه الــزاويــة، كــنــوٍع من 
ــدّو يــشــبــه  ــ دعــــايــــة إلشــــهــــار املـــقـــاومـــة ضــــد عــ
الدعوة  إلى  باإلضافة  النازّي في عدوانيته، 
إلى املشاركة في العمل الفدائي، والتطّوع في 

ماته.
ّ
منظ

فــي اإلطــــار نــفــســه، كـــان لــحــضــور »املــؤّســســة 
العامة للسينما«، وتمويلها مشاريع فيلمية 
إنجاز  »طليعية«، دوٌر أساسي في استمرار 
ـــام حـــــول فـــلـــســـطـــني، بـــاكـــورتـــهـــا »إكـــلـــيـــل  ـــ أفـ
الشوك« )1968(، للمخرج العائد من الدراسة 
نبيل املالح، أتبعته املؤّسسة نفسها بـ«رجال 
ـــف مـــن ثــاثــة 

ّ
ــؤل املـ الــشــمــس« )1969(،  تــحــت 

أفام روائية قصيرة: »املخاض« لنبيل املالح 
ــيـــاد« ملــحــمــد شــاهــني و«الـــلـــقـــاء« ملـــروان  و«مـ
املؤذن، ُمترافقًا مع الفيلم التسجيلي »بعيدًا 
الزبيدي. انطاقًا  الوطن« )1969( لقيس  عن 
السينمائية  األفــام، تبدو فلسطني  من هــذه 
الــذود  البديهي  الــواجــب  مــن  ثقافية،  أيقونة 
عــنــهــا كــمــعــركــة ثــقــافــيــة مـــصـــيـــريـــة، تــخــّص 
وعراقيني  وســوريــني  )فلسطينيني  الجميع 

ولبنانيني ومصريني وغيرهم(.
ـــل »املـــؤّســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا« في 

ّ
لـــتـــوغ

ــذه األفــــــام ســـيـــاقـــان: األّول يــخــّص  صــنــع هــ
فـــلـــســـطـــني وحــــــدهــــــا، كـــجـــغـــرافـــيـــا مــســلــوبــة 
وعرضًا  ألهلها،  انصافًا  استعادتها،  يجب 
ــفــلــة، كــمــا فـــي »املـــخـــدوعـــون« 

ْ
ــغ

ُ
ملــعــانــاتــهــم امل

)1972( لتوفيق صالح، و«كفر قاسم« )1974( 
لخالد   )1972( و«الــســكــني«  عــلــويــة،  لــبــرهــان 
حــمــادة، و«بــوابــة الجنة« )2009( ملاهر كدو. 
ق باألفام السورية التي تتضّمن 

ّ
الثاني يتعل

فلسطني كجزء عضوي فيها. ففلسطني، كما 
إلى  بالنسبة  خارجيًا  حدثًا  ليست  أسلفنا، 
الــســوريــة، ويــمــكــن رصــد  املــنــتــجــات الثقافية 
 )1981( النصف متر«  أفــاٍم كأمثلة: »حادثة 

نجيب نصير

ال تــحــتــاج مــســألــة فــلــســطــني إلــــى تـــذكـــيـــٍر أو 
تــوعــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـوريـــني، إذ غــالــبــًا 
مـــا تــنــتــمــي جــيــنــاتــهــم الــثــقــافــيــة إلـــى مـــا قبل 
 اإلنتاج 

ّ
سايكس ـ بيكو. هذا انبنى عليه ُجل

ــــوري، والـــســـيـــنـــمـــا جـــــــزٌء مــنــه  ــســ ــ ــقـــافـــي الــ ــثـ الـ
غتصب، 

ُ
كوسيلة ُمحدثة للنضال في وجه امل

والــتــعــبــيــر عـــن املـــوقـــف الــــســــوري الـــعـــام من 
االحـــتـــال، خــصــوصــًا بــعــد الــتــحــاق الــجــوالن 
بفلسطني، لتصبح املسألة أكثر عضوية في 

ما يخّص ُمتازمة التحرير والتحّرر.
ُيعّبر  التوعية  أو  التذكير  إلــى  الحاجة  عــدم 
ي، 

ّ
تلق

ُ
بدع وامل

ُ
تمامًا عن توافق ُمسبق بني امل

فنيًا،  عليه  املنصوص  املحتوى  بخصوص 
حــيــث اعــتــمــدت تــلــك األفـــــام، وكــذلــك نــقــدهــا، 
عــلــى املــحــتــوى الــفــكــري، أكــثــر مــن اعــتــمــادهــا 
ـــعـــالـــجـــة الــفــنــيــة. فـــاملـــوضـــوع بــرّمــتــه 

ُ
عــلــى امل

ــذي لــحــق  ــ ــالــــة أو صـــرخـــة ضــــد الـــظـــلـــم الــ رســ
بــشــعــب، بـــنـــاًء عــلــى ســـرديـــة ثــقــافــيــة مــزّيــفــة، 
استطاع اإلعام العاملي تسويقها في أرجاء 
ــــب إنـــشـــاء جــبــهــة ثــقــافــيــة  املـــعـــمـــورة، مـــا أوجـ
ــاءات،  ــ االّدعـ تلك  دحــض  إلــى  مقابلة، تسعى 
ــذا بــالــضــبــط جــعــل األفــــام  والــــــرّد عــلــيــهــا. هــ
املــصــنــوعــة مـــن أجـــل فــلــســطــني تــتــأرجــح بني 
خطابي الداخل والخارج، في مواجهة حامية 
تصهني آنــذاك. هذا 

ُ
مع آلة اإلعــام العاملي، امل

مــن حيث  نقديًا،  األفـــام مقبولة  أيضًا جعل 
للتقريظ   

ّ
إال تــتــعــّرض  ولــــم  فـــقـــط،  املــحــتــوى 

إلــى مرجعية أرشيفية  واالمــتــداح، وتحّولت 
ثقافية الحقًا.

اســتــحــوذت األفـــــام الـــســـوريـــة، ذات الــعــاقــة 
الفلسطينية،  واملــســألــة  بفلسطني  املــبــاشــرة 
ــن مـــجـــمـــوع اإلنــــتــــاج  ــ عـــلـــى نـــســـبـــة مـــهـــّمـــة مـ
نتجة 

ُ
امل أنواعها،  على  السوري،  السينمائي 

 عــن األفـــام 
ً
ــى الـــيـــوم، فــضــا

ّ
مــنــذ الــنــكــبــة حــت

ــطـــني فــــــي خــلــفــيــتــهــا  ــلـــسـ ــــدت فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اعـ
بالتواصل  أو  الجوالن،  عبر   

ْ
إن التأسيسية، 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيـ املــــبــــاشــــر مـــــع الـــشـــخـــصـ
ساعد  الشتات.  فــي  االجتماعي  وحضورها 
فاملسألة  سياسيًا،  فلسطني  حياد  ذلــك  على 
الفلسطينية فوق السياسة، وااللتقاء عليها 

حـــّولـــهـــا إلــــى أيـــقـــونـــة وطـــنـــيـــة، تــتــشــّعــب من 
تحتها األطروحات الثورية أو التحّررية. هذا 
األخــرى،  الثقافية  باملنتجات  السينما  جمع 
كاألدب واألبحاث والدراسات، ونجد صداها 
في أفــاٍم كـ«عائد إلى حيفا« )1982(، لقاسم 
حــــول، عـــن قــّصــة غــســان كــنــفــانــي، كــذلــك في 
األفــــام الــوثــائــقــيــة األرشــيــفــيــة ألمـــني الــبــنــي، 
على  يعتمد  الـــذي  فلسطينية«،  كـــ«مــذّكــرات 

البحث في أرشيفات سينمائية متنّوعة.
عــلــى هـــذا املـــنـــوال، انــدمــجــت أفـــام فلسطني 
مــع الــفــيــلــم الـــســـوري فــي ســيــاق عــــاٍم واحـــد، 
ناحظ  الثقافي.  العمل  تشاركية  على  بناًء 
 معظم األعــمــال مــأخــوذة عــن أعــمــاٍل 

ّ
هنا أن

أو ناتجة من بحٍث وتحليل  أدبية راسخة، 
ثــقــافــيــني لــلــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع الــتــنــّبــه 
ـ  الفلسطينية  البشرية  الــكــوادر  وحـــدة  إلــى 

شاركة في صنع هذه األفام.
ُ
السورية، امل

ــقــــرن الـــــــــ20، أي مــــع عــــودة  مــــع ســتــيــنــيــات الــ
دارســـي السينما خــارج ســوريــة إلــى بلدهم، 
وتراكم هزيمة الـ67، فوق نكبة الـ48، وانطاق 
ــدأت أفـــام فلسطني  الــعــمــل الــفــدائــي آنــــذاك، بـ
فــي الــظــهــور بــني األفــــام الــســوريــة، مــن دون 
أّي تصنيٍف خاص لها كسينما فلسطينية، 
وهــي ليست كذلك على أّي حــال، وأيضًا من 
دون أّي رؤية استراتيجية، تضعها في سياق 
 املقصود من إنتاجها 

ّ
عربي أو عاملي، رغم أن

القضية  أو  فلسطني،  ذكــر   
ّ
أن مــا سبق  يــؤّكــد 

الفلسطينية، لم يرد، تلميحًا أو تصريحًا، قبل 
عام 1948. حدث هذا في »فتاة من فلسطني« 
 :

ً
وممثا مخرجًا  الــفــقــار،  ذو  ملحمود   )1948(

قّصة حّب وزواج بني فتاة فلسطينية وطّيار 
مصري، سقطت طائرته خلف خطوط العدو، 
النهج نفسه تقريبًا، مع  فــي  ـــ48.  الــ فــي حــرب 
طني عبد الــوهــاب في 

ُ
اخــتــاف طفيف، ســار ف

أول فيلٍم له، »نادية« )1949(، الذي لم يتناول 
الحرب أو القضية الفلسطينية، بل تحّدث عن 
سقوط أّول شهيد مصري في حرب فلسطني.

ـــ20، بـــات اســم  ــ بــــدءًا مــن خمسينيات الــقــرن الـ
ة تــحــديــدًا، يـــتـــرّدد كــثــيــرًا، في 

ّ
ــز ــ فــلــســطــني، وغـ

 أو خلفية 
ً
ت ذريعة

َ
ِخذ

ُّ
سياق حرب الـ48، التي ات

لألحداث، من دون تطّرق أو مناقشٍة صريحة 
أو عميقة للحرب وما جرى فيها، وألسبابها 
طبعًا.  الفلسطينية  للقضية  وال  وتــبــعــاتــهــا، 
ذكــر الــحــرب فقط، أو اســتــعــراض بــطــوالت، أو 
شِهَد. مــن هــذه األفـــام، هناك 

ُ
تمجيد مــن است

لــنــيــازي مصطفى،   )1956( الــجــّو«  »شــيــاطــني 
اإلمــــام،  لــحــســن   )1956( الــفــجــر«  فـــي  و«وداع 
و«طريق األبطال« )1961( ملحمود إسماعيل، 

و«صراع الجبابرة« )1962( لزهير بكير.
 
ً
ت الحرب أيضًا ذريعة

َ
ِخذ

ُّ
في السياق نفسه، ات

امللك  وفساد  الفاسدة،  األسلحة  لطرح قضية 
والــقــصــر، ووطــنــيــة الــجــيــش، كــمــا فـــي »أرض 
لــنــيــازي مــصــطــفــى، و«الــلــه  األبـــطـــال« )1953( 
أّمــــا »أرض  بـــدرخـــان.  )1954( ألحــمــد  مــعــنــا« 
السام« )1957( لكمال الشيخ، فُيعتبر أفضل 
ما قّدمته السينما املصرية آنذاك من أعمال عن 
الــعــدوان  بعد  فلسطني،  فــي  املصريني  فدائية 
الثاثّي على مصر، عام 1956، وتبيان قسوة 
ــتـــه، ومــقــاومــة  االحـــتـــال الــصــهــيــونــي ودمـــويـ
مع محاولة  الفلسطيني،  إلــى جانب  املصري 

استخدام اللهجة الفلسطينية في الفيلم.
في مطلع الستينيات املاضية، جذب »الناصر 
ــاهـــني،  شـ ــيـــوســـف  لـ  )1963( الـــــديـــــن«  ــــاح  صــ
تمّكنًا،  واألكــثــر  األضخم  االحترافي  بإنتاجه 
ــعـــربـــي بـــرّمـــتـــه إلـــــى قــضــيــة  ــن الـ ــوطــ ــار الــ ــظــ أنــ
الـــقـــدس، ولــيــس فــلــســطــني، فــي إطـــار تاريخي 
وِعظة  للحاضر،  درٌس  املاضي  وديني، حيث 
ُمني  التي  الخسائر  بسبب  ربما  للمستقبل. 

بها الفيلم، رغم احتضان الدولة له، لم يجسر 
فنيًا  مجاراتها  أو  التجربة،  تــكــرار  على  أحــٌد 
األمــر الحــقــًا، مع  أو سياسيًا. تفاقم  أو فكريًا 
هزيمة حرب األيام الستة )1967(، التي زادت 
من انكفاء املصريني على أنفسهم، وانشغالهم 
بــحــروبــهــم مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، وتــحــريــر 

أرضهم.
ــــت األفـــــــــام املــــصــــريــــة، عــلــى  ــاولـ ــ ــن هــــنــــا، حـ ــ مـ
نـــحـــو اســـتـــحـــيـــائـــي، تــــنــــاول 3 حـــــــروب: 1967 
 
ً
ُمــكــتــفــيــة  ،)1973( ــر  ــوبــ ــتــ وأكــ ــزاف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واالسـ

آثارها وتبعاتها على تحّول املجتمع  برصد 
هذا  في  لانتباه،  ثير 

ُ
امل املصريني.  واإلنــســان 

 أفام التخابر والجاسوسية بدأت 
ّ
السياق، أن

تظهر، بكثرة أحيانًا، ال سيما في ثمانينيات 
الـــ20 وتسعينياته، وصّب معظمها في  القرن 
ســيــاق الــصــراع املــصــري الصهيوني أســاســًا، 
ــي، بــيــنــمــا  ــفــــّوق املــــصــــري االســـتـــخـــبـــاراتـ ــتــ والــ
ــذكــر 

ُ
فــلــســطــني حـــاضـــرة فـــي الــخــلــفــيــة، أو ال ت

نهائيًا. من هذه األفــام: »مهّمة في تل أبيب« 
 )1998( إســـرائـــيـــل«  فـــي  ســاعــة  و«48   )1992(

لنادر جال.
ــلـــى غـــــرار مــفــاجــأة  رغــــم قــتــامــة الــــصــــورة، وعـ
ــن« فــــي خــــروجــــه عــن  ــ ــديـ ــ ــنــــاصــــر صـــــاح الـ »الــ
لعاطف   )1991( العلي«  »ناجي  جــاء  السياق، 
ــام  ــ ــيـــرة رّســ الــــطــــيــــب، بـــتـــنـــفـــيـــذه الـــــجـــــريء لـــسـ
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي األشــــهــــر، نــاجــي 
العلي. التضييق والعسف، والنقد املوّجه إليه 
إلــى نسيانه  آنـــذاك، أفــســدت تجربته، مــا أّدى 
 يسقط مــن ذاكــرة 

ْ
أعــوامــًا طــويــلــة، مــن دون أن

من شاهده أو سمع عنه. بينما ال أحــد يذكر 
إلى اآلن »األقــدار الدامية« )1982(، أول روائي 
طويل لخيري بشارة، الذي تناول فيه ـ بعمق 
الــعــربــي  ــراع  والــــصــ ــرب 1948،  ـ حــ واخــــتــــاف 
ــك عــلــى املــجــتــمــع  الــصــهــيــونــي، وانـــعـــكـــاس ذلــ
املصري، في إطار سياسي اجتماعي راٍق فنيًا.

ــــة، 
َ

ــنــــاَهــــض ــاك ُمــ ــنــ ــانــــت هــ ــاق آخــــــــر، كــ ــيــ ــــي ســ فـ

عــلــى اســتــحــيــاء وغــيــر صــدامــيــة، لــســام أنــور 
السادات من ناحية، ومللف التطبيع مع العدو 
نتجت أفــام 

ُ
اإلســرائــيــلــي، مــن ناحية أخـــرى. أ

قــلــيــلــة، انـــتـــقـــدت اتــفــاقــيــة الـــســـام والــتــطــبــيــع 
ــات  ــّركــ ــحــ ــدو. كــــــان مـــــن املــ ــ ــعــ ــ ــ ــلــــح مـــــع ال والــــصــ
ــــــؤّديــــــة إلـــى 

ُ
ــز، انــــــــدالع األحـــــــــداث امل ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ والـ

انتفاضة عام 2000 في فلسطني.
في »صعيدي في الجامعة األميركية« )1998( 
لسعيد حامد، ظهر في خلفية األحداث تأييد 
وإدانـــة  الفلسطينية،  للقضية  بــــارزان  ودعـــم 
لانحياز األميركي، وحرق العلم اإلسرائيلي، 
ت 

َ
بِرز

ُ
صراحة، في أول َمشهد سينمائّي. كما أ

شخصية اليهودي الصهيوني الكاره للعرب 
لــحــامــد  أمـــســـتـــردام« )1999(  فـــي  ــّمــــام  فـــي »هــ

أيضًا.
)ننشر في عدد الغد في الصفحة 26 
تتمة للملف، من خالل اإلضاءة على القضية 
الفلسطينية في السينما اللبنانية(

لسمير ذكرى، و«الليل« )1994( ملحمد ملص، 
و«ليالي ابن آوى« )1989( و«قمران وزيتونة« 

)2001( لعبد اللطيف عبد الحميد.
 

َ
ــانــــت فــلــســطــني تــحــصــيــل فــــي الـــســـيـــاقـــني، كــ
لها 

ّ
الــتــي تمث لـــلـــدالالت األيــقــونــيــة  حـــاصـــل، 

كمحتويات  السينمائية،  األفكار  وترصدها 
لــثــقــافــة تـــحـــّرريـــة، ال تــخــضــع لــلــنــقــد بمعناه 
إلــى سيطرة املحتوى  اإلبــداعــي، نظرًا  الفني 
األيقونّي على تلك األفام. لذا، ال يمكن رصد 
ي، 

ّ
املتلق لــدى  السلوكي  أو  الثقافي  التأثير 

بسبب استمرار نظرة الستينيات إلى القول 
الــســيــنــمــائــي وغــايــاتــه، بــحــيــث ال يــخــرج عن 
تحديات  على  الـــرّد  فــي  النضالية  ساهمة 

ُ
امل

 يــضــع صـــانـــع الــفــيــلــم 
ْ
ــلـــة. فــمــا إن تــلــك املـــرحـ

»فلسطني« كعنوان، حتى ُيصبح عصيًا على 
النقد، وواجب التأييد واإلعجاب.

السينما  طــرأت على  أساسية  تغّيرات  هناك 
الــســوريــة )إنــتــاجــًا وتــلــقــيــًا(، مــن الستينيات 
املــاضــيــة إلــى يومنا هـــذا، بــدت فــي معظمها 
عــلــى  رّدًا  الـــــــخـــــــارج،  ملـــخـــاطـــبـــة  مـــصـــنـــوعـــة 
هذه  أهــم  لة. 

ِّ
املضل الصهيونية  األطــروحــات 

اعتبارًا  فلسطينية  سينما  ظهور  التغّيرات 
الجليل« )1987( مليشيل خليفي،  من »عــرس 
وتــبــلــور أفــامــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــحــدث 
واملــعــالــجــة.  املــحــتــوى  وحـــداثـــة  الفلسطيني، 
ــدة،  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــّيــــر اآلخــــــــر تــــــــــرّدي حــــالــــة امل ــتــــغــ املــ

ــفـــاعـــل ثــقــافــي  وغــــيــــاب صـــــــاالت الـــســـيـــنـــمـــا كـ
ــــرض(. هـــذا حـــّول  )الــســيــنــمــا فــيــلــم وصـــالـــة عـ
أفـــام فلسطني الــســوريــة إلــى مـــادة أرشيفية 
والدراسات،  األبحاث  في  ستخدم 

ُ
ت وثائقية، 

رغــــم تــداخــلــهــا املـــتـــني مـــع الـــشـــأن الــثــقــافــي ـ 
االجــتــمــاعــي الـــســـوري، وأيــضــًا رغـــم ملحاتها 
االنتقادية االحتجاجية في ما يخص الواقع 

السياسي املحلي والعربي.
بمعناه  الفلسطيني،  الحراك  تجاوز  واقعيًا، 
السينمائي  الــخــطــاب  والــتــعــبــوي،  الــثــقــافــي 
التي  السورية،  فلسطني  ألفــام  الستينياتي 
ــيـــة،  ــى تـــطـــويـــرات إبـــداعـ ــ أضـــحـــت بـــحـــاجـــة إلـ
ــيـــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــاســــب مــــــع املــــعــــطــــيــــات الـــسـ ــنــ ــتــ تــ
املــســتــجــدة، لجهة الصنع والــعــرض، واألهــم 
ــك تــلــك الــحــســاســيــة االبـــداعـــيـــة لصناعة 

ّ
تــمــل

األفام وتسويقها. 

حضور مترّدد وتجاري في األفالم المصرية

بغداد ـ عالء المفرجي

ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــم تـــكـــونـــا  ــقــــضــ فـــلـــســـطـــني والــ
مــوضــوعــًا رئــيــســيــًا فـــي الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، الــتــي 
ــع نـــشـــوء وتــبــلــور  ــن انـــطـــاقـــهـــا، تـــاريـــخـــيـــًا، مـ ــزامـ تـ
الـــ20،  القرن  أربعينيات  قضية فلسطني، منتصف 
وأول حــرٍب مع إسرائيل عــام 1948. نظرة سريعة 
عــلــى األفــــــام الـــروائـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، مــنــذ منتصف 
 فلسطني 

ّ
ظهر أن

ُ
ى اليوم، ت

ّ
األربعينيات نفسها حت

ليست موضوعًا أليٍّ منها.
ق األسباب بضعف إنتاج هذه السينما، 

ّ
ربما تتعل

الشيوع  ها في 
ّ
 حق

ْ
لم تنل  قضية فلسطني 

ّ
بــأن أو 

والهيمنة على الوجدان العربي، في األعوام األولى 
العراقيني  املخرجني  جعل  مــا  العراقية،  للسينما 
ينشغلون، بشكل أساسي، باملوضوعات العراقية، 
السينمائي،  العمل  في  الفنية  إمكاناتهم  الختبار 

في طور البداية.
لكن، كان لفلسطني نصيٌب كموضوع في عدد من 
األفام الوثائقية والقصيرة، خاصة في ستينيات 
، هناك أفام روائية 

ً
القرن الـ20 وسبعينياته. مثا

قصيرة، كـ«زهرة البرقوق« )1973( لياسني البكري، 
ملــحــمــد شـــكـــري جــمــيــل،  املــــــّر« )1974(  و«الـــشـــتـــاء 
الـــرصـــيـــف« )1976( لــعــمــاد بــهــجــت،  و«كـــعـــك عــلــى 
و«الحقل«  فــرحــات،  لنوفل   )1976( و«األرجـــوحـــة« 
الكريم، و«انتفاضة« )1978(  )1977( لصبيح عبد 
ملــحــمــد مــنــيــر فـــتـــري، و«عـــربـــة الــبــرتــقــال الــحــزيــن« 
الوثائقية،  األفـــام  مــن  الــقــادر.  لعامر عبد   )1979(
هناك »إنصات عبري« )1975( لطارق عبد الكريم، 
و«الصمت« )1974( لطارق عبد الكريم، و«البرتقال 
يـــوســـف، و«مـــأســـاة  لــكــوركــيــس  الــحــزيــن« )1968( 
شــعــب« )1968( لكمال عــاكــف، و«فــاشــيــة جــديــدة« 
ملـــن؟« )1978(  اإلنــســان  لــفــتــري، و«حــقــوق   )1976(
ملـــنـــذر جــمــيــل، و«الــصــهــيــونــيــة حـــركـــة عــنــصــريــة« 
يــرقــصــون«  مــهــايــنــي، و«أطــفــالــنــا  لــنــبــيــل   )1977(

)1976( لنوفل فرحات، وغيرها.
في منتصف السبعينيات املاضية، أقيم في بغداد 
الوثائقية  بالسينما  املعنية  املهرجانات  أهّم  أحد 
فلسطني«  وبــرامــج  أفـــام  »مــهــرجــان  والتسجيلية 
ــدٌد كبير  الــــذي عــقــدت مــنــه 3 دورات. اســتــجــاب عــ
بات  ما  في  للمشاركة  العرب  السينما  اع 

ّ
صن من 

ــه »أول مــهــرجــان مــن نــوعــه فــي البلدان 
ّ
ُيــعــرف بــأن

العربية«. طغت عليه األفام التي تتناول القضية 
ذاك  فـــي  ـ  مـــا شــّجــع  بــكــل جــوانــبــهــا،  الفلسطينية 
الوقت ـ املخرجني العراقيني على تحقيق أفام عن 
دورات  فــي  املشاركة  وعلى  الفلسطينية،  القضية 

ــق 
ّ
املـــهـــرجـــان بــشــكــل كــبــيــر وفـــاعـــل، وبــعــضــهــم حــق

نتائج متقّدمة فيه.
ــّد، عن  ــعــ  »األرجـــــوحـــــة« لـــفـــرحـــات ُمــ

ّ
ُيـــشـــار إلــــى أن

الــعــراقــي محمد خــضــيــر، ويــتــحــّدث  قــّصــة للكاتب 
عــن جــنــدي ينقل الــرســالــة األخــيــرة لــرفــيــقــه، الــذي 
استشهد فــي الــحــرب، إلـــى زوجــتــه وابــنــتــه. هناك 
)إنـــتـــاج  ــيـــدي  ــزبـ الـ لــقــيــس  »نــــــداء األرض«،  أيـــضـــًا 
»التلفزيون العربي السوري«، 1976(، الحائز على 

3 جوائز في املهرجان املذكور.
إذا كـــانـــت الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة شــحــيــحــة، نــســبــيــًا، 
بأفام عن فلسطني، استعاضت عن ذلك بمشاركة 
مخرجني عراقيني اثنني، من الذين ساهموا، بشكل 
فـــاعـــل، فـــي تــأســيــس »ســتــوديــو وقــســم السينما« 
فــي دمــشــق وبـــيـــروت، إذ كــانــا مــن أوائــــل العاملني 
فـــي »قــســم الــســيــنــمــا« الــتــابــع لـــ«مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية« بداية السبعينيات املاضية. كانا من 
اع األفام غير الفلسطينيني، والتحقا بالثورة 

ّ
صن

الفلسطينيني  عــن  أفــامــًا  وصــنــعــا  الفلسطينية، 
اع 

ّ
بصن حافلة  السبعينيات  كــانــت  إذ  وثــورتــهــم، 

السينما، الــعــرب وغــيــر الــعــرب، الــذيــن ذهــبــوا إلى 
والــثــورة  الفلسطينيني  عــن  أفـــاٍم  لتحقيق  لبنان 

ولبنان والحرب.
املخرج قاسم حول أخرج أول أفامه »النهر البارد« 
)إنتاج »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«( بعد 
وقـــٍت قصير عــلــى إخــــراج مصطفى أبـــو عــلــي أول 
األردن، بعنوان »بالروح  الــثــورة في  أفــام سينما 
ــك بــعــد مــغــادرتــه الـــعـــراق،  والـــــدم« عـــام 1971. وذلــ
الجديد،  الــديــكــتــاتــوري  الــنــظــام  مضايقات  بسبب 
ــه فــرصــة  ــــروت، حـــيـــث ســنــحــت لــ ــيـ ــ فـــتـــوّجـــه إلـــــى بـ
التعّرف إلى الروائي والكاتب الفلسطيني الراحل 
وااللــتــحــاق  بالبقاء  نصحه  الـــذي  كنفاني،  غــســان 
وأخــرج  فأنتج  السينما،  قسم  وتأسيس  بالثورة، 

أفامًا تسجيلية وروائية عّدة.
وجـــــد حـــــول فــــي األفـــــــام الــتــســجــيــلــيــة )كــــــان أحـــد 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة( الــتــعــبــيــر  مــؤّســســيــهــا فـــي الــ
األفــضــل عــن االضــطــهــاد والــتــهــجــيــر، الــلــذيــن يمّر 

»تفوق  ها 
ّ
أن رأى  فهو  الفلسطيني.  الشعب  فيهما 

استوفت  إذا  الروائية،  السينما  أحيانًا  بأهميتها 
شروط ومفردات لغة التعبير السينمائية«. يشعر 
 مخرجني عديدين يعتبرون السينما 

ّ
باألسف، ألن

 
ّ
 شأنًا« من الفيلم الروائي، ويظن

ّ
التسجيلية »أقل

 السينما التسجيلية تقترب مما يعرض 
ّ
البعض أن

 للفيلم 
ّ
الــعــربــيــة، رغــــم أن الــتــلــفــزة خــصــوصــًا  فـــي 

التسجيلي، كما للروائي، فكرة وبنية درامية. في 
املقابل، هناك مخرجون يرفضون أساسًا االعتراف 
بالفيلم الروائي، كالروسي ديزيغا فيرتوف، الذي 
 الفيلم التسجيلي، فقط، هو السينمائي.

ّ
يعتبر أن

نتجه 
ُ
ت تسجيلي  فــيــلــم  أول  الـــبـــارد«،  »الــنــهــر  فــي 

ــيـــروت، تـــنـــاول قــاســم حـــول،  ــثـــورة فـــي بـ ســيــنــمــا الـ
الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــاجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، 
وعــاقــة الــنــســاء بــالــنــهــر )واقــــع فــي شــمــال لــبــنــان، 
 
ّ
وعلى ضفته مخيم لاجئني الفلسطينيني(، إذ ُكن
يحملن املابس وأواني الطبخ لغسلها في مياهه. 
شـــارك الفيلم فــي »مــهــرجــان اليــبــزيــغ« فــي أملانيا 
رفع  على  وأصــّر حينها   ،1972 عــام  الديمقراطية، 

العلم الفلسطيني، رغم معارضة إدارة املهرجان.
أخــرج أول روائـــّي فلسطيني عــام 1982، بعنوان 
ــى حــيــفــا« عـــن روايــــــة غـــســـان كــنــفــانــي،  ــد إلــ ــائـ »عـ
األهــّم من أحداثها  الجزء  يــدور  بالعنوان نفسه. 
، وزمن محّدد، ولقاء 

ّ
في مكان مغلق: بيت ُمحتل

تــركــاه  ــــذي  الـ بـــني األب واألم وابــنــهــمــا خـــلـــدون، 
إّبــان نكبة 1948، وعــادا بعد نكسة 1967، ليجدا 
اســمــه دوف، أصبح  يــافــع  أمـــام شـــاب  نفسيهما 
جنديًا فــي الجيش اإلســرائــيــلــي، ولــديــه مــبــّررات 
نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة لــيــكــون اإلســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
أصبح عليه. قبل ذلك، أخرج، حول، فيلمًا قصيرًا، 
ـــق لــحــظــات اســتــشــهــاد كــنــفــانــي عــــام 1972، 

ّ
يـــوث

بــعــنــوان »الــكــلــمــة الــبــنــدقــيــة«. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
أخرج أفامًا عّدة عن فلسطني، منها: »نحن نزرع 
البنادق«، و«حياة جديدة«،  وردًا«، و«لــن تسكت 
 الـــزعـــتـــر«، 

ّ
ــل و«بــيــوتــنــا الـــصـــغـــيـــرة«، و«لـــبـــنـــان تــ

و«مجزرة صبرا وشاتيا«.
أمــــا قــيــس الـــزبـــيـــدي، فــأنــجــز أفـــامـــًا عـــن فلسطني 
السوري  التلفزيون  مع  متعاونًا  أواًل،  سورية  في 
و«املــؤّســســة الــعــامــة للسينما« فــي دمــشــق. أخــرج 
بـ«نداء  الفلسطينية، بدءًا  القضية  عددًا منها، عن 
ُمــســاهــمــًا بــعــد ذلـــك، فــي تــولــيــف »إكليل  األرض«، 
الشوك«، للسوري نبيل املالح، وكذلك بالسيناريو 
والــتــصــويــر واملـــونـــتـــاج، فــي ثــاثــيــة »رجــــال تحت 
أفــام روائــيــة قصيرة،  الــشــمــس«، املعتمدة على 3 
شّكلت تنويعًا على موضوع القضية الفلسطينية.
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ف، باإلضافة 
ّ
وتقسيم للفصول من قبل املؤل

إلى ثماني عشرة مسرحية ما بني الكوميديا 
والدراما«.

 »السبب الرئيس لوجود عدد كبير 
ّ
ويرى أن

»العّم  ترجم لصاحب 
ُ
ت لــم  التي  األعــمــال  مــن 

فــانــيــا« إلــــى الــعــربــيــة، بـــل إلــــى لـــغـــات أخـــرى 
أيضًا، هو عدم معرفة القارئ، بل أيضًا عدد 
جيد من املترجمني، بأن تشيخوف كتب هذا 
الــعــدد الــهــائــل مــن األعــمــال على مـــدار تسعة 
وعشرين عامًا، منذ أن كان طالبًا في املدرسة 
الثانوية في تاغانروغ عام 1875، حيث بدأ 
ت 

ّ
واملجل الصحف  في  هزلية  مقاطع  بنشر 

 بــأســمــاء مــســتــعــارة، حتى 
ً
ــعــة

ّ
الــروســيــة، مــوق

لرّبما  زمنية  مــدة  وهــي  1904؛  رحيله،  سنة 
ها زاخرة بأعظم ما عرفه 

ّ
تعتبر قصيرة لكن

األدب الروسي والعاملي من اإلبداع واإلتقان 
في كتابة القّصة القصيرة«.

ويــلــفــت زّمــــو إلــــى أن »أبــــو بــكــر يــوســف قــام 
ــن أهـــم  ــ  مـ

ً
ــتـــرجـــمـــة ثــــلثــــة وســـبـــعـــني عــــمــــل بـ

ت 
ّ

أعـــمـــال تــشــيــخــوف الــقــصــصــيــة والــنــوفــيــل
واملــســرحــيــات، وكــذلــك تــرجــم عــبــد الــلــه حبة 
املبّكرة،  القصص  مــن   

ً
وأربــعــني عمل خمسة 

وثــلث مسرحيات، وعــدنــان جــامــوس ترجم 
 

ٌ
 تكّررت منها أعمال

ً
أيضًا قرابة خمسني عمل

باإلضافة  حبة،  الله  عبد  ترجمة  مــع  مبّكرة 
 الــشــهــيــرة »الــســهــب«، ويــوجــد 

ّ
إلـــى الــنــوفــيــل

تــرجــمــات لـــم يــرهــا مــعــظــم بـــل جــمــيــع الــقــراء 
ترجمة  وهــنــاك  ــرز،  الــ لخليل  تقريبًا  الــعــرب 
 تــقــريــبــًا ملــحــّمــد الـــقـــّصـــاص، 

ً
لــعــشــريــن عـــمـــل

ــو بــكــر.  ــ تـــقـــاطـــعـــت مــــع تـــرجـــمـــات أخـــــــرى ألبــ
بــاإلضــافــة إلــى ترجمة يــوســف نبيل ألطــول 
عــمــل لــتــشــيــخــوف، وهـــو »جــريــمــة فـــي حفلة 
صـــيـــد«، وتــرجــمــات أخــــرى تــكــاد تــكــون غير 
ت 

ّ
املجل عــدد من  في  إطلقًا نشرت  معروفة 

العربية القديمة«.
يضيف: »وقمت باختيار وترجمة مئة عمل 
مـــن أحــــّب أعـــمـــال تــشــيــخــوف بــالــنــســبــة إلــــّي، 
 مع 

ً
ــة عــشــر عـــمـــل ــعـ ــة أربـ تــقــاطــع مــنــهــا قـــرابـ

مترجمني آخرين، وصدر من هذه االختيارات 
أّمــا   عــن »دار كتابيا«. 

ً
اثــنــان وعــشــرون عمل

ـــرَجـــم حــســب عــلــمــي وبــحــثــي 
َ
ـــت

ُ
الــبــقــيــة، فــلــم ت

نصف  إن  الــقــول  بوسعنا  وبالتالي  ف، 
ّ
املكث

ــرجــمــت إلـــى العربية 
ُ
أعــمــال تــشــيــخــوف قــد ت

تـــقـــريـــبـــًا، لـــكـــن بـــخـــصـــوص الـــنـــصـــف اآلخـــــر، 
واليوميات، والرسائل، فهي لم تترجم بشكل 
ما كانت ترجمات مجتزأة ومتفّرقة 

ّ
كامل، وإن

هنا وهناك«.
ــــأل عـــن ســبــب اخــتــيــاري  سـ

ُ
ـــح: »حـــني أ

ّ
ويـــوض

ــال غــيــر املــتــرجــمــة دون غــيــرهــا،  ــمـ لــهــذه األعـ
ــنــي مــهــتــّم بترجمة األعــمــال 

ّ
ــنــي أجــيــب أن

ّ
فــإن

الــتــي ُكــتــبــت بــعــد عــــام 1885، وهــــي املــرحــلــة 
ــلــــورت فـــيـــهـــا مـــوهـــبـــة تــشــيــخــوف  ــبــ الــــتــــي تــ
ِقها، وصــدرت فيها أروع 

ُّ
تأل وكانت في أوج 

أعماله األدبية مثل »السّيدة صاحبة الكلب« 
و»الرهان« و»الراهب األسود« و»العنبر رقم 
فــتــرة تحّول  أعتبرها  الــتــي  الفترة  6«، وهــي 
تــشــيــخــوف الـــشـــاب، الـــســـاخـــر، املــنــفــتــح على 
الحياة والحائم في سمائها كفراشة ربيعية، 
الذي يطرح  الجاّد، املتسائل،  إلى تشيخوف 
 

ّ
في أعماله أسئلة عن معنى الوجود في ظل

محمود منير

 أولــــى تــرجــمــات نصوص 
ّ
رغـــم أن

ــى الــعــربــيــة  أنـــطـــون تــشــيــخــوف إلــ
ــقـــرن املـــاضـــي،  ــة الـ ــدايـ كـــانـــت فـــي بـ
ة 

ّ
حيث نشر العديد منها على صفحات مجل

الكاتب  أّســســهــا  الــتــي  العصرية«  »النفائس 
 )1949  –  1874( بــيــدس  خــلــيــل  الفلسطيني 
 أن بعض أعــمــالــه ليست في 

ّ
فــي بــيــروت، إال

حالها  الــيــوم،  العربي حتى  الــقــارئ  متناول 
حال العديد من كلسيكيات األدب الروسي.

ـــدات، صـــدرت 
ّ
ــل ـــة مـــجـ

ّ
فـــي مـــشـــروع يـــضـــّم ســـت

حــديــثــًا عــن »دار خــطــوط وظــــلل« فــي عــّمــان 
ّم مجموعة 

ّ
النسخة العربية لثلثة منها تض

 – الــروســي )1860  للكاتب  قصص وروايــــات 
ل إلى العربية من قبل، بإمضاء 

َ
نق

ُ
1904( لم ت

الــســوري يــاســر زّمـــو، على أن تنشر  املترجم 
دات تباعًا خلل العام الجاري.

ّ
بقية املجل

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يقول زّمو: 
لتشيخوف،  الكاملة  األعــمــال  لنسخة  »وفــقــًا 
دًا صدرت عن« 

ّ
التي تقع في ثمانية عشر مجل

أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« فــي االتــحــاد السوفييتي 
ب 606 أعمال ما بني القّصة 

َ
عام 1974، فإنه كت

، أو مـــا تــســّمــى بــالــلــغــة الــروســيــة 
ّ

والــنــوفــيــل
ى القّصة 

ّ
»بوفيست«، وهو العمل الذي يتخط

ــه ال يــتــجــاوزهــا إلـــى الـــروايـــة، 
ّ
الــقــصــيــرة لــكــن

 تعقيدًا منها، والذي يبدأ بترقيم 
ّ

ويعتبر أقل

بيروت ـ العربي الجديد

ــــرى االلـــتـــفـــات فــــي الـــنـــقـــد املــوســيــقــي  ـــمـــا جـ
ّ
قـــل

العربي إلى ظاهرٍة شهدها العقدان املاضيان، 
ــيـــات  ـ

ّ
ــن ــن املـــغـ ــ وحـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع مـــجـــمـــوعـــة مـ

الــعــربــيــات الــلــواتــي يــنــتــمــني إلـــى جــيــل واحـــٍد 
ياٌت أظهرن ليس أناقة في الصوت 

ّ
تقريبًا. مغن

اللحن  مـــع  الــتــعــامــل  فـــي  بـــل  فــحــســب،  واألداء 
املعاصرة  العربية  األغنية  آخــذات  والكلمات، 
ــج 

َ
 مـــن املــنــت

ً
ــل إلــــى أمـــاكـــن جـــديـــدة، أكــثــر تــمــهُّ

الـــتـــجـــاري الـــشـــائـــع، الــــذي يــقــّدمــه »الـــنـــجـــوم«، 
بًا وبحثًا ثقافيًا وحتى فكريًا.

ُّ
وأكثر تطل

إلـــى هـــذه الــكــوكــبــة تنتمي أســمــاء مــثــل ريما 
خــشــيــش، ومــكــادي نــحــاس، وجــاهــدة وهــبــي، 
وسعاد ماسي، وغادة شبير، وديمة أورشو، 
الحصر.  املــثــال ال  وتانيا صــالــح، على سبيل 
وبلهجات  الفصحى  بالعربية  ــت 

ّ
غــن  

ٌ
كــوكــبــة

 
ّ

 مــّرة، وفــي كل
ّ

متنّوعة، لكنها أظهرت في كــل

ــــادة الــنــهــوض  ألـــبـــوم، عــطــشــًا لــلــتــجــديــد أو إعـ
بالتراث املوسيقي العربي.

ــــَعــــّد مـــن أبـــرز 
ُ
تــنــتــمــي إلــــى هــــذه الــنــخــبــة، وت

ــيــة الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر نعمة 
ّ
ــا، املــغــن ــهـ وجـــوهـ

ــان اســُمــهــا مــألــوفــًا  الـــتـــي كــ )مـــوالـــيـــد 1980(، 
للمتابعني بسنوات قبل صدور ألبومها األّول 
عــام 2018. فــي العقد الــذي سبق صــدور هذا 
ل 

ّ
 كــصــوٍت تنق

ً
األلــبــوم، كــانــت نعمة مــعــروفــة

بـــني األغــنــيــة املـــعـــاصـــرة والــــتــــراث والــتــرانــيــم 
أسطوانتها  جــاءت  ثــم  والدينية.  الروحانية 
« )2018(، التي كانت ثمرة 

ً
ي قليل

ّ
األولى، »غن

تعاوٍن جميلة مع مارسيل خليفة. ضّم األلبوم 
دقيقتني  )بـــني  الــطــول  مختلفة   

ً
مــقــطــوعــة  14

 عالية 
ً
و10 دقائق(، وأظهرت فيه نعمة قــدرة

ء وتوشية املساحات املوسيقية التي 
ْ

على مل
رسمها خليفة بأدواته املعتادة، وارتياحًا في 
ل بني القصيدة الفصحى وبني الكلمات 

ّ
التنق

العامية. بعد مضّي عاٍم واحد فقط، أصدرت 
نعمة ألبومها الثاني، »حكاية«، الذي أظهرت 
فيه، بشكل أكبر، نوايا مشروعها املوسيقي. 
ـــاب 

ّ
ــن الـــكـــت ــع عـــــدد مــ ــاونـــت فـــيـــه مــ ــعـ ألــــبــــوٌم تـ

مالمح أخرى لتشيخوف

في ألبومها الجديد، 
الذي يصدر اليوم، ُتظهر 
المغنّية اللبنانية رغبة في 

الذهاب إلى فضاءات 
جديدة، إن كان على 
مستوى الكلمات أو 

المواضيع

يهتّم المترجم السوري 
بنقل األعمال التي نشرها 

الكاتب الروسي بعد 
1885، وهي المرحلة التي 

شهدت تبلور موهبته 
وتألّقه. ثالثة مجلّدات 

من هذه األعمال صدرت 
حديثًا عن »دار خطوط 

وظالل« في عّمان، تضّم 
قصصًا وروايات لم ُتنَقل 

إلى العربية من قبل

بيبقى ناس  التفاٌت إلى الشعر والمجتمع

كان صفقة جيّدة تُصدُّ عنه رياح الخريف

ياسر زّمو  ترجماٌت ألعمال لم تعرفها العربية

تشيخوف أدخلني 
عالم الترجمة التي لم 
تكن ضمن اهتماماتي

تذهب كلمات 
بعض المقطوعات 

إلى أماكن جديدة 
في العامية

هناك قّراء عرب 
ال يدرون أن تشيخوف 

كان كاتبًا ساخرًا

القارئ،  إلــى  »بالنسبة  زّمــو:  ياسر  يقول 
شخصية  مــن  الــجــوانــب  بعض  ستظّل 
تشيخوف خفيّة ما لم ُتقرأ التحّوالت التي 
ومسيرته  الشخصية  حياته  على  طرأت 
األدبية على حّد سواء«. ويضيف أّن هناك 
يدرون،  ال  العرب  القرّاء  من  جيّدًا  »عددًا 
كاتبًا  كــان  تشيخوف  أن  آلخــر،  أو  لسبب 
الدرامية  كتاباته  جانب  إلــى  بارعًا  ساخرًا 
التي  األعــمــال  في  وثّمة  والتراجيدية، 
اخترتها عدد جيّد من القصص الساخرة 
شخصياتها  منّا  واحــد  كّل  صــادف  التي 

وعاش وقائعها«.

سخريٌة أيضًا

2425
ثقافة

إضاءة

موسيقى

قصة

فعاليات

حــون مــن ظــروف 
ّ

مــا يــقــاســيــه الــفــقــراء والــفــل
ســّيــئــة، أو عــنــد الــغــنــي الــــذي أعــمــت التخمة 
بثقافته  ينتفع  ال  الـــذي  ــف 

ّ
واملــثــق بــصــيــرتــه، 

أحٌد، وال هو نفسه ينتفع بعلمه وثقافته، وال 
يه لفكرٍة مــا أو 

ّ
 فــي تبن

ّ
يـــدري أهــو على حــق
قيامه بسلوٍك معني«.

 
ّ

 نوفيل
ّ
ويعّبر زّمو عن تفاجئه حني علم أن

باملشاركة  نفسها  هي  وقامت  واملوسيقيني، 
ــانـــه. الــنــقــلــة الـــتـــي شــّكــلــهــا  فـــي جــــزء مـــن ألـــحـ
الجديدة،  نعمة  عبير  ألــبــوم  يأتي  »حــكــايــة«، 
األمـــام.  إلـــى  بــعــيــدًا  ليدفعها  نــــاس«،  »بيبقى 
األلـــبـــوم الــــذي يــصــدر الــيــوم عــن فـــرع الــشــرق 
األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن »يــونــيــفــرس 
ــهــا 

ّ
ــيـــوزيـــك«، يـــضـــّم ثــمــانــي مـــقـــطـــوعـــات، كــل مـ

موضوعاتها،  في  األغاني  تتنّوع  بالعاّمّية. 
أعــمــال نعمة،  فــي  ها جــديــدًا 

ُ
التي يبدو بعض

مثل الغناء للبنان كما في »هيدا وطني«، في 
حــني تميل األغــنــيــة الــتــي منحت األســطــوانــة 
ــهــا إلـــى مــســاحــات اجــتــمــاعــيــة، بينما 

َ
عــنــوان

ــدور بــقــيــة املــقــطــوعــات حـــول ثــيــمــات الــحــب  تــ
ــفــــراق، شـــديـــدة الــحــضــور في  واالجـــتـــمـــاع والــ

األغنية العربية بشكل عام.
 في األلبوم 

ً
ل أغنية »بيبقى ناس« مفاجأة

ّ
تمث

إن كـــان لــنــاحــيــة الــثــيــمــة الــتــي تــتــطــّرق إلــيــهــا، 
مستوى  فعلى  وتوزيها.  ألحانها  لناحية  أو 
املوضوع، تلتفت األغنية ال إلى معاناة الفرد 
ــنـــاس الــذيــن  ومــشــاغــلــه وأســئــلــتــه، بـــل إلــــى الـ
نير 

ُ
يحيطون به، هؤالء الذين يبقون هنا، وت
ابتسامتهم، وكذلك وجوُدهم، حياة الفرد.

وا«، فتتمّيز، إضافة إلى لحنها 
ّ
أّما أغنية »فل

ــه نـــعـــمـــة بـــنـــفـــســـهـــا، بــجــمــالــيــة  ــتـ ــعـ الـــــــذي وضـ
كلماِتها )من توقيع غّسان مطر(، التي تذهب 
فـــي بــعــض مــقــاطــعــهــا إلـــى مــســاحــات شعرية 
جـــديـــدة، تــذّكــرنــا بــعــدد مــن أجــمــل اشــتــغــاالت 
شعراء العاّمية في بلد الشام )كما هو الحال 
في »ومفتوح باب الثلج صار له من املبارح«، 

و»الليل قلبه حجر ما فيه وال نجمة«(.

»جريمة قتل«، التي تتحّدث عن سوء نهاية 
ما يمكن أن يــؤدي به الفهم الخاطئ للدين 
به  يبلغ  حتى  ومحيطه،  وبأهله  باإلنسان 
الحال أن يقتل ابــن عّمه ألنــه خــرق الصيام! 
 »انهيار عصبي« التي تتحّدث 

ّ
أو في نوفيل

ــارة مـــن قبل  ــدعـ عـــن شــيــوع االلــتــجــاء إلـــى الـ
ـــف، والــــذيــــن يــــراُهــــم الــســبــَب 

ّ
الـــشـــبـــاب املـــثـــق

الفتيات  تــلــك  فــي تحطيم حــيــوات  الــرئــيــس 
 إلــى مثل ذاك 

ُ
الــعــوز  

ّ
الــلتــي يدفع معظمهن

الطريق.
وهناك قّصتا »عن الحب« و»تعاسة« اللتان 
 

َ
يشير إلى أن تشيخوف يقف فيهما موقف
ــز الضمير  الــحــائــر بـــني صـــوت الــقــلــب ووخــ
حــني يــقــع الــرجــل، رغــمــًا عــنــه، فــي حـــّب فتاة 
مـــتـــزّوجـــة، بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض القصص 
ها الكوميديا السوداء، التي تبدأ 

ُ
ل

ّ
التي تتخل

بــالــهــزل والــســخــريــة، وتنتهي  الــقــّصــة فيها 
بالدموع وألم الفؤاد، مثل قّصة »اإلسكافي 
فيها  اإلسكافي  يتحّول  الــذي  والــشــيــطــان«، 
خلل ليلة واحــدة من شّحاذ ال يملك شيئًا 
 أن هذا 

ّ
إلــى رجــل غني ذي قصر وخـــَدم، إال

املـــادة؛ بل كان  التحول لم يكن على صعيد 

 مختلفًا 
ً
 أن يجعل فيودور رجل

ً
املال كفيل

تمامًا لدرجة أن يصبح غريبًا على نفسه.
فيها  تترّدد  التي  »الصيدالنية«،  قّصة  وفــي 
والــتــصــويــر  الــســاخــرة  التشيخوفية  الــنــبــرة 
هزيل،  بدين وضــابــط  طبيٍب  ألفــكــار  الهزلي 
بحسب زّمــو، يدخلن على صيدالنيٍة شاّبة 
ذاِت ُحـــْســـن بــغــرض الــحــديــث مــعــهــا ورؤيــــة 
وجــهــهــا، فـــي حـــني أن زوجـــهـــا ال يــبــالــي بها 
وال يــفــّرق بــني جمالها الــفــاتــن وبــني زجاجة 
ــة 

ّ
ِرق فيها  ى 

ّ
تتجل وثّمة قصص  الكاربوليك. 

تشيخوف وبراعته في وصف مشاعر املرأة، 
لرّبما أكثر من املرأة نفسها، مثل قّصة »دروس 
ف، 

ّ
املثق التي يذوق فيها فوروتوف  باهظة« 

مته الشاّبة الصغيرة، 
ّ
البدين، مرارة حّب معل

غــيــر املــثــقــفــة، الــتــي ال تــكــتــرث بــمــشــاعــره وال 
ج عليه ببهاء 

ّ
وعة حّبه إطلقًا، وتتغن

َ
تعْي ل

وجهها ورشاقة قوامها، فل هو يكسب شيئًا 
من دروسها وال هي تبادله مشاعره.

عبير نعمة في مساحات جديدة

معطٌف تسقط منه األشياء

من بيروت، للقدس سالم عنوان حفل لـ»فرقة مونتي كارلو« في »مترو المدينة« 
»أراتوك«.  منّصة  عبر  ويُبّث  الجاري،   26 السبت،  مساء  من  التاسعة  عند  ببيروت، 
)ناي(، وضياء  أشرف الشولي )عود وغناء(، وجورج الشيخ  الحفل:  يُشارك في 
الدين  زين  ومجدي  سليمان  وأيمن  )باص(،  حمادة  وزاهر  )أكورديون(،  حمزة 

)إيقاع(.

على خشبة »ساقية الصاوي« بالقاهرة تقّدم فرقتا Band 404 وJiggy Band حفًال 
من  مجموعة  فيه  تؤّديان  المقبل،  األحد  مساء  من  السادسة  عند  موسيقيًا 
أغاني الروك الكالسيكية. من أعضاء الفرقتين: حبيبة أنيس )غناء(، ومصطفى 
يونس )قيثار(، وسعد الكيفي )قيثار(، وأمجد عبد الباري )باص(، ورامي رمضان 

)غناء(.

الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسسة  تقيم  الجمعة،  غد  مساء  من  السادسة  عند 
وهي  راديكالية«،  »ُجمعات  من  السادسة  الندوة  العربي«  التربوي  و»الملتقى 
الراديكالية  التربية  عنوان  تحمل  التي  الندوة  تطرح  اإلنترنت.  عبر  ندوات  سلسلة 
االنتفاضة  خالل  بالجامعات  حل  الذي  ما  سؤال:  وتجارب  تاريخ  فلسطين:  في 
األولى؟ ويتحّدث فيها كّل من روجر هيكوك، وتيري بالطة، ونهاد الشيخ خليل.

م »منتدى عبد الحميد شومان الثقافي«، بين 20 و23 من الشهر الجاري، ورشة  ينظِّ
تدريبية في مجال أدب األطفال بعنوان أساسيات كتابة قصة للطفل، يُقّدمها 
موفق ملكاوي؛ مدير المنتدى والجوائز األدبية في المؤّسسة. ُتقام الورشة بين 

العاشرة صباحًا والثانية عصرًا، وبمعّدل 16 ساعة تدريبية.

D D

راضية تومي

ما مشى سقطت األشياء من جيوبه. 
ّ
كل

خـــــــرى من 
ُ
 مـــن الــجــيــب األيـــســـر وأ

ً
تــــــارة

ـــمـــا ســـقـــط شـــــــيٌء مــــا كـــان 
ّ
ــن. وكـــل ــ ــمـ ــ األيـ

ــق مــــن جــيــوبــه، 
ُّ
 لــلــتــحــق

ً
ــة ـــف بــــرهــ

ّ
يـــتـــوق

فــيــشــرع فـــي الــبــحــث عـــن الــفــتــوق الــتــي 
 الغريب 

ّ
سقطت منها تلك األشياء، لكن

ه ال يعثر على فتٍق واحد.
ّ
أن

 تــلــك املــســطــرة وذلــــك الــقــلــم وتلك 
ّ
ثــم إن

النحاسية وتلك الحصى لم تكن  الِقدر 
بأّي حال من األحوال في جيوب معطفه 
ه ال يفقه شيئًا. لكن، ما 

ّ
ًا إن

ّ
الطويل. حق

باليد حيلة، فالفتق غير موجود وَسْيل 
السقوط مستمّر.

 
ً
مــتــرًا، وفجأة ثــم مشى مسافة خمسني 

ســـقـــط بـــيـــانـــو كــبــيــر ذو ســـطـــح أســــود 
ر به. لحسن الحظ أنه 

ّ
المــع، فكاد يتعث

َك خطوته قبل أن يصطدم بالبيانو 
َ
تمال

الخريفي  ملعطفه  يمكن  كيف  العجيب. 
أن يــخــفــي آلـــة مــوســيــقــيــة بــهــذا الحجم 
فــي طــّيــاتــه؟ كـــان ذلـــك َعــَجــبــًا ُعــجــابــًا لم 
 
َّ
أن أيضًا  ه 

ّ
له تفسيرًا. لحسن حظ يجد 

الــنــاس الــقــلئــل مــن حــولــه لــم ينتبهوا 
لألمر، فأطلق رجليه للريح بعد سقوط 
ــهــمــوه بــســرقــتــه. 

ّ
الــبــيــانــو خــشــيــة أن يــت

وعــنــدمــا وصـــل إلـــى مــكــاٍن بــعــيــد، حيث 
يـــوجـــد بـــنـــاء قـــديـــم ومـــهـــجـــور، احــتــمــى 

بأحد جدرانه وجلس أرضًا.
 رقعة 

ّ
شه في كل

ّ
نزع املعطف الرمادي وفت

منه، من الداخل ومن الخارج، باحثًا عن 
التي  الــواســعــة  األفـــواه  ذات  الفتوق  تلك 
 قماش 

ّ
 تلك األشياء. لكن

ّ
لت منها كل

ّ
تسل

ــان ســلــيــمــًا ولــيــس  ــم ِقـــدمـــه كـ املــعــطــف رغـ
 واحـــد. قــال لنفسه: »ربــمــا هناك 

ّ
بــه شــق

فتق خفّي ال أراه ومنه سقطت املسطرة 
فل  والبيانو.  النحاسية  والــِقــدر  والقلم 

تفسير غير ذلك«.
، ماذا سيفعل لو عاد إلى شوارع 

ْ
ولكن

املدينة وشرعت أشياء أخرى تسقط من 
مرئية؟ ماذا لو سقطت قطع 

ّ
الفتوق الل

 الناس أنه 
ّ
؟ أكيد سيظن

ٌ
حف

ُ
أثــاث أو ت

مونه 
ّ
سارق وسيقبضون عليه وسيسل

للشرطة.
ــذا املــعــطــف  ــ  مــــع هـ

ً ّ
ــل ــ يـــجـــب أن يـــجـــد حــ

الذي اشتراه منذ ثلثة أيام فقط بثمٍن 
بــخــس مـــن ســــوق الـــثـــيـــاب املــســتــعــمــلــة. 
كـــــان صـــفـــقـــة جــــّيــــدة تــــُصــــدُّ عـــنـــه ريــــاح 
ــاردة وتــحــمــيــه مــــن وخـــز  ــ ــبـ ــ الـــخـــريـــف الـ
ــاره. حــيــنــمــا عــثــر عــلــيــه فـــي كــومــة  ــطــ أمــ
ــَبــه مــن جميع 

َّ
ــل

َ
وق ـــِرح 

َ
ف القديمة  الثياب 

زواياه. رأى أنه من النوع الذي ُيعجبه، 
وفرح أكثر حينما عرف ثمنه البسيط. 
ــه نشوة بصفقته 

ّ
عــاد بــه إلــى بيته وكــل

ــّدده على  ــ بــعــنــايــة ومـ الــرابــحــة، فغسله 
لــيــلــة بأكملها  الــغــســيــل وانــتــظــر  حــبــل 
 

ّ
ــتــــى جــــف ــن الــــصــــبــــاح حــ ــ وســــــاعــــــات مــ

ــمــا ارتـــدى معطفًا 
ّ
تــمــامــًا، فــارتــداه وكــأن

إلــى جسمه  جــديــدًا تمامًا. وأخـــذ ينظر 
ــُه ســعــادة وفخر 

ُّ
ــى باملعطف وُكــل

ّ
ــغــط

ُ
امل

زال محتفظًا  ما  كهذا  بامتلكه معطفا 
بلونه الرمادي اللمع وبسلمة قماشه 

ــَرده أمــامــه بــكــامــل طــولــه،  ــ ــ
َ
بــاملــعــطــف وف

لم  بُرّمتها.  القماش  مساحة  سًا  َحسِّ
َ
ُمت

يــعــثــر عــلــى شـــيء طــبــعــًا، فــهــذا الــلــبــاس 
ــــمــــا كــان   غـــريـــبـــة، ورّب

ً
يــلــعــب مــعــه لــعــبــة

ق بـــه أوروبـــــيٌّ  ـــَصـــدَّ
َ
مــعــطــفــًا مــســحــورًا ت

تحتاج  التي  أفريقيا  لشعوب  مجنون 
إلى املساعدة.

ـــص مــن 
ّ
لــــم يـــكـــن يـــرغـــب قــــط فــــي الـــتـــخـــل

ــاطـــر  ــخـ مـــعـــطـــفـــه الــــجــــديــــد رغـــــــم كـــــل املـ
ق قلبه وأجزاء جسده 

ّ
املحتملة، فقد تعل

املختلفة به. وقّرر قبل أن ينام أن يلبسه 
كانت  إن  بنفسه  وسيكتشف  الــغــد  فــي 
ـــرهـــا لــه 

ّ
ــرى ُيـــحـــض ــ ــنـــاك مـــفـــاجـــآت أخــ هـ

املعطف األوروبي املجنون.
ــرع فــي  ــ خـــطـــا الـــخـــطـــوة األولــــــــى، ثــــم أســ
مــشــيــتــه صــــوب مـــركـــز املـــديـــنـــة. وســقــط 
ــه 

ّ
 أســــود اســتــعــاذ مــنــه الــرجــل ولــكــن

ٌّ
قـــط

لم يتراجع عن قراره، ثم سقطت طاولة 
 كانا 

ٌ
انتبه ســّيــٌد وســّيــدة كبيرة، وهــنــا 

ــّران بــجــانــبــه، وأخــــــذا يـــنـــظـــران إلــى  ــمــ يــ

صـــاحـــب املــعــطــف بـــاســـتـــغـــراب. وأثـــنـــاء 
مـــشـــيـــتـــه الـــشـــبـــيـــهـــة بـــمـــشـــيـــة جــــنــــدّي 
مــســتــكــِشــٍف ســقــطــت األشــــيــــاء الــتــالــيــة 
بالترتيب: حاسوب، دّراجة نارية، كتاب 
»تـــاريـــخ األمـــم واملـــلـــوك« لــلــطــبــري، بــاٌب 
خشبي قديم ذو قيمة تاريخية كبيرة، 
ّباك نافذة، قطار بخاري، 

ُ
سّت ملعق، ش

ِوحدة عسكرية... كان الرجل يمشي إلى 
األمـــــام وال يــنــظــر إلــــى أحــــٍد مـــن الــنــاس 
املـــشـــدوهـــني الــــذيــــن بـــــــدأوا يــتــجــّمــعــون 
مّما  يــصــيــحــون متعجبني  وهـــم  حــولــه 
ــــب. وزاد  ــــرون ويــتــبــعــونــه حــيــثــمــا ذهـ يـ
عدد الناس الذين يسيرون خلفه وعلى 
جانبيه وهـــم يــصــرخــون مــن َعــَجــِب ما 

حر. تراه أعينهم. إنه السِّ
)شاعرة من الجزائر(

ــه لم يخطر قط 
ّ
وبطانته امللساء. غير أن

ــٌر كــهــذا، الــيــوم،  بــبــالــه أن يــحــدث مــعــه أمــ
وأن يكون املعطف غريب األطوار ُيسِقط 
التي ال يحملها معه وال يعرف  األشياء 

عًا من أين تأتي.
ْ
قط

خـــرى 
ُ
ــّرة أ قـــال فــي نفسه إنـــه ســيــجــّرب مـ

وسيمشي وهو يرتدي هذا املعطف كي 
 ما حدث لم يكن هذيانًا أصابه 

ّ
يتأّكد أن

مكانه  مــن  لحظتها  فنهض  حقيقة.  بــل 
جه صوب املدينة. وما إن اقترب من 

ّ
وات

الـــشـــوارع الــتــي يــجــوبــهــا الـــنـــاس ذهــابــًا 
وإيابًا حتى سقط شــيٌء آخر جعل قلبه 
يقفز من مكانه. كان أرنبًا سمينًا ذا فرٍو 
 بـــل انــتــظــار صــوب 

ّ
غـــزيـــر وجــمــيــل، نــــط

شــارٍع جانبي واختفى عن األنظار. فما 
 أن نزع املعطف 

ّ
كان من الرجل املسكني إال

بسرعة َمهولة وطواه عدة طّيات واضعًا 
ــجــه بسرعة صوب 

ّ
إّيـــاه تحت إبــطــه، وات

منزله الذي يقع في حيٍّ شعبي.
ــــاب املــــنــــزل حـــتـــى أمــســك  ــلـــق بـ مــــا إن أغـ
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رياضة

تأهل النجم اليوناني الشاب، ستيفانوس 
تسيتسيباس، إلى نصف نهائي بطولة فرنسا 

املفتوحة للتنس )روالن غاروس( ثاني البطوالت 
األربع الكبرى )غراند سالم(، للمرة الثانية 

في مسيرته إثر فوزه الكاسح واملستحق على 
الروسي، دانييل ميدفيديف، بثالث مجموعات 

من دون رد، ليضرب موعدًا مع األملاني ألكسندر 
زفيريف. وستكون املباراة املقبلة بني تسيتسيباس 

وزفيريف األولى بينهما في الـ«غراند سالم«.

قدمت اللجنة األوملبية الدولية فريق الالجئني 
املشارك في أوملبياد طوكيو 2020، والذي يضم 

29 رياضيًا. وُيعّد فريق الالجئني الحالي، 
الثاني من نوعه بعد »ريو 2016«. ويضم فريق 
الالجئني 9 رياضيني من سورية، و5 من إيران، 

و4 من جنوب السودان، و3 من أفغانستان، 
بينما ينتمي آخرون ملناطق تشهد نزاعات 
كالعراق والكاميرون والكونغو والكونغو 

الديمقراطية، وإريتريا.

بعد ساعات قليلة من إعالن إصابة مهاجم 
منتخب السويد ويوفنتوس اإليطالي، ديان 

كولوسيفسكي، بفيروس كورونا، أعلن االتحاد 
السويدي لكرة القدم ظهور ثاني إصابة 

بالفيروس، وهي من نصيب العب الوسط الشاب، 
ماتياس سفانبيرغ. وعليه، يفقد املدرب يان 

أندرسون خدمات العب آخر على األقل في مواجهة 
إسبانيا االفتتاحية في املجموعة الخامسة، يوم 

14 من الشهر الحالي على ملعب »ال كارتوخا«.

تسيتسيباس يكتسح 
ميدفيديف ويبلغ نصف 

نهائي »روالن غاروس«

فريق من الالجئين 
يُشارك في أولمبياد 

طوكيو 2020

ظهور ثاني إصابة 
بفيروس كورونا داخل 

معسكر السويد

فرض فريق 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
التعادل على 
منافسه أتالنتا 
هاوكس 
في سلسلة 
المواجهات 
بينهما في 
»بالي أوف« 
السلة األميركية، 
وذلك بعد أن 
أحرز فوزًا مهمًا 
 )102 - 118(
بقيادة نجمه 
األول جويل 
إمبيد، الذي 
قدم مباراة 
كبيرة وساهم 
بتسجيل 40 
نقطة، وهي 
الحصيلة العليا 
له في األدوار 
اإلقصائية »البالي 
أوف«، ليتعادل 
الفريقان في 
السلسلة )1 – 1(.

)Getty( فوز مهم جدًا لفريق فيالدلفيا سفنتيس سيكسرز

فيالدلفيا يعادل هاوكس
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

بــغــتــة تــغــيــر كـــل شـــيء وأصـــبـــح الــزعــيــم 
ا وقــــــدوة فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــه مع 

ً
رمــــــز

املـــعـــارضـــة، عــلــى خــــالف مـــا كــــان عليه 
حتى وقت قريب.

 مــن أســرار 
ّ

أمــا الــوقــت القريب الـــذي ظــل
ــتـــي ال يــعــرفــهــا غـــيـــر الــزعــيــم  الــــدولــــة الـ
ــه، فــــكــــان عـــنـــدمـــا حــلــم  ــ ــالمـ ــ ومـــفـــّســـر أحـ
الــزعــيــم ذات ليلة أنــه لــن يــمــوت قبل أن 

يقضي على آخر معارض في بلده.
ا 

ً
آنذاك استيقظ الزعيم من نومه مغتبط

أنــه عــرف طــريــق الخلود  بعد أن اعتقد 
املؤبد على عرشه، فاملعارضة بالتأكيد 
لن تنتهي، وهو ما يعني دوام حياته، 
يــطــارد  أن  أن يفعله، هــو  مــا عليه  وكـــل 
هــؤالء املــالعــني، ويقضي عليهم واحــًدا 
للغاية:  إذن يسيرة  فاملعادلة  آخــر،  تلو 

 عمرك.
ْ

اقمْع يطل
ــى أن  ــ ــذا الـــنـــحـــو، إلـ ــ ــار األمــــــر عـــلـــى هـ ــ سـ
ا للغاية، 

ً
استيقظ الزعيم ذات يوم مريض

ويـــشـــعـــر بـــشـــبـــح املـــــــوت يــــحــــوم حـــولـــه، 
فــأصــابــه ذعـــر مـــهـــول، ثـــّم رأى ضـــرورة 
صه من 

ّ
اســتــدعــاء مــفــّســر أحــالمــه ليخل

هذا الرعب املطبق. وعندما سرد الحلم 
 مفّسر األحالم 

ّ
القديم على مسامعه، هز

رأســــه وقـــــال: »تــفــســيــرك لــلــحــلــم صــائــب 
ــيــــدي، لـــكـــن ثـــمـــة مــعــضــلــة  ــا ســ ــا يــ ــاًمـ ــمـ تـ
 فـــي الــبــلــد ســوى 

ّ
ــه لـــم يــتــبــق وحـــيـــدة، أنـ

معارض واحد يدعى فرج«.
انـــتـــفـــض الـــزعـــيـــم هـــلـــًعـــا عـــنـــدمـــا ســمــع 
بــهــذا الــنــبــأ، وشــعــر بــاالخــتــنــاق، فــذلــك 
بحياة  مرتبطة  بــاتــت  حياته  أن  يعني 
ــر. وعـــلـــى الـــفـــور  ــ ــيـ ــ ــــارض األخـ ــعـ ــ هـــــذا املـ
ــة،   الـــراحـ

ّ
ــف ــ ــرج عــلــى أكـ ــز بـــوضـــع فــ ــ أوعـ

وتخصيص موارد الدولة كلها للحفاظ 
على حياة هذا »املعارض«.

احــتــفــل الــعــالــم هــــذا األســـبـــوع بــيــوم الــبــيــئــة الــعــاملــي، 
التي  املــنــاخ  تــزايــد مخاطر  أدلـــة ملموسة على  وســط 
أكثر  أصبحت  العالية  الــحــرارة  فــدرجــات  بنا،  حيط 

ُ
ت

شــيــوًعــا، والــتــلــوث مــا زال يفتك بــهــواء كوكبنا، وذوبـــان ثلوج 
القطب والتصحر باتا أشد حدة، والعواصف واالعاصير زادت 
وتيرتها، كما ان التكاليف البشرية املحتملة للتغيرات املناخية 
الحالية واملتوقعة هائلة، اليكم بعضا من رسومات الكاريكاتير 

حول هذا املوضوع .

يوم 
البيئة 
العالمي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

اقمْع يُطْل
 عمرك

شريط
رائد قرعان ـ فيسبوك

من النكبة 
إلى االنتفاضة

)جويب برترامز، كيغل كارتونز(

الجميع يريد لقاح كورونا اآلن من أجل اإلجازة )الراية القطرية(

منى الكرد أيقونة مقدسية تتحدى المستوطنين )مو قاسم، فيسبوك(

كعكة يوم البيئة ال تبشر بحماية البيئة! )ميلو، ذات المصدر(

النباتات تصرخ كفلويد: ال أستطيع التنفس )رمسيس ازكويردو، ذات المصدر(شمعة عيد البيئة قد تزيد الثلوث! )اليكس شانغ، كارتون موفمنت(

عالمنا يحتضر فماذا نفعل، نعزي أنفسنا أم نزرع؟ )ليو ريوس، ذات المصدر(

السخرية ممنوعة في بلدان القمع )علي فرزات، فيسبوك(تصفية مصنع الحديد والصلب في مصر )دعاء العدل ، تويتر(

تدمير سورية يليه فوز األسد )موفق قات، سيريا تي في(

أبيض وأسوأ

Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة



ألمانيا
من بين أقوى المرشحين 

للمنافسة على اللقب

2829
رياضة

»اليورو«  املجري في بطولة  املنتخب  ُيشارك 
للمرة الثانية تواليًا بعدما وصل إلى نسخة 
ولسوء  تاريخيًا،  الرابعة  وللمرة   ،2016 عــام 
حــظــه أوقــعــتــه الــقــرعــة فــي »مــجــمــوعــة املـــوت« 
ــال الــبــطــل،  ــغـ ــرتـ ــبـ الـــتـــي ضـــمـــت مــنــتــخــبــات الـ
وأملانيا بطل العالم و»اليورو« سابقًا، وكذلك 
الحالي وبطل  العالم  الفرنسي بطل  املنتخب 
»يــورو« سابقًا، وبالتالي سيكون التأهل عن 
كبيرة يسعى  مفاجأة  بمثابة  املجموعة  هذه 

املجر لتحقيقها.

لمحة تاريخية في »اليورو«
شـــارك املنتخب املــجــري ألول مــرة فــي بطولة 
آنذاك  املنافسات  »الــيــورو« عام 1964، وأنهى 
فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث بــعــدمــا خــســر فـــي نصف 
مــبــاراة  وفــي   ،)1  –  2( إسبانيا  أمـــام  النهائي 
تحديد املركز الثالث تفوق املجر على منتخب 

الدنمارك )3 – 1(.
وفي نسخة عام 1972، وصل املنتخب املجري 
مجددًا إلى نصف النهائي، وهــذه املــرة خسر 
أمـــــام املــنــتــخــب الــســوفــيــيــتــي بـــهـــدف نــظــيــف، 
الثالث ويخسر  املــركــز  مــبــاراة تحديد  ليلعب 
 رابعًا 

ّ
أمام املنتخب البلجيكي )2 – 1(، ويحل

في مشاركته الثانية تاريخيًا.
املــجــر مفاجأة  عـــام 2016، صــنــع  وفـــي نسخة 
السادسة برصيد  كبيرة بتصدره مجموعته 

ملـــواجـــهـــة  الـــــــــ16  إلــــــى دور  نــــقــــاط، وتــــأهــــل   5
كــان األخير في أوج  البلجيكي، ولسوء حظه 
ليخرج  نظيفة،  برباعية  عليه  وتفوق  عطائه 

سريعًا بعد إنجاز تخطي دور املجموعات.
وسيسعى املنتخب املجري في نسخة »يورو 
ــــرت  كـ

ُ
ذ ــتـــي  الـ تــــكــــرار اإلنـــــجـــــازات  ــــى  إلـ  »2020

ومــحــاولــة الـــذهـــاب بــعــيــدًا فــي الــبــطــولــة، رغــم 
تــؤكــد صعوبة تخطي دور  املــؤشــرات   

ّ
كــل  

ّ
أن

املــجــمــوعــات حــتــى مـــع أفــضــلــيــة تـــأهـــل ثــالــث 
)البرتغال،  الثالثة  املنتخبات   

ّ
ألن املجموعة، 

أملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا( ســتــحــســم املـــقـــاعـــد الــثــالثــة 
املؤهلة بنسبة كبيرة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل املنتخب املجري بصعوبة إلى منافسات 
 مشاركته في دور 

ّ
بطولة »يورو 2020«، إذ إن

لــم تنتِه بشكل جــيــد، مــع حلوله  املــجــمــوعــات 
فــي املــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 12 نــقــطــة مــتــأخــرًا 
الــثــالــث )13 نــقــطــة(، منتخب  عـــن ســلــوفــاكــيــا 
كرواتيا  نقطة( ومنتخب   14( الوصيف  ويلز 
املتصدر )17 نقطة(، وحقق املنتخب املجري 4 
انتصارات مقابل 4 خسارات، وسجل 8 أهداف 

مقابل تلقيه 11 هدفًا. 
امللحق  إلــى  الــــ12  وتــأهــل املجر بفضل نقاطه 
ــــورو 2020« وأســفــرت  املـــؤهـــل إلـــى بــطــولــة »يـ
وتفوق  بلغاريا  منتخب  مواجهة  عن  القرعة 
عليه بنتيجة جيدة )3 – 1(، ليخوض املباراة 
األيسلندي،  املنتخب  ضد  ذلــك  بعد  النهائية 
ويــفــوز )2 – 1(، ويــضــمــن الــتــأهــل عــن جـــدارة 
املنتخب املجري  قــوة  واستحقاق. ومــن نقاط 
خـــط دفـــاعـــه الــصــلــب مـــع وجـــــود نــجــم فــريــق 
اليبزيغ األملاني، ويلي أوربان، وهناك تناوب 
فــي الخطة بــني ثــالثــي أو ربــاعــي فــي الخلف، 
 الحارس، بيتير 

ّ
بحسب وضع املباراة، كما أن

ــي، الـــــذي يـــدافـــع عـــن مـــرمـــى اليــبــزيــغ  غــــوالســ
أيضًا، حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة 
في موسم 2020-2021، وتلقى الفريق 32 هدفًا 
فــي 34 مــبــاراة فــي »البوندسليغا«، مــا يعني 
شكل نقطة قوة للمنتخب 

ُ
 هذه الثنائية ست

ّ
أن

املجري في »الــيــورو«. ولــدى املنتخب املجري 

الــكــرات  ُمــمــيــزة تتمثل بــاســتــغــالل  قـــوة  نقطة 
الكرات  وهــي  ممكنة،  طريقة  بأفضل  الثابتة 
التي سجل منها املجر في كثير من اللقاءات 
خالل التصفيات األوروبية املؤهلة إلى »يورو 

.»2020
أما نقاط الضعف املتوقعة للمنتخب املجري، 
الصعبة  املــجــمــوعــة  فــي  الــبــدايــة  فــي  فتتمثل 

ــصــّعــب مــهــمــة الــتــأهــل 
ُ
الــتــي سيلعب فــيــهــا وت

في  منها  ُيعاني  التي  املشاكل  وكــذلــك  كثيرًا، 
خط الهجوم، خصوصًا مع اإلعالن عن غياب 
دومــيــنــيــك ســـزوبـــوســـزالي، هــــداف املــنــتــخــب، 
نظرًا لتعرضه إلصابة قوية. في حني لن يكون 
بــمــقــدور املــهــاجــم اآلخــــر آدام ســــــزاالي، الـــذي 
سجل 23 هدفًا في 70 مباراة دولية مع املجر، 

األخير، خصوصًا  الثلث  التصرف وحــده في 
ــال لــــم يــنــجــح خــــط الــــوســــط فــــي صــنــع  ــ فــــي حـ
إلــى خط  الصحيحة  الــكــرات  الــفــارق وتسليم 
الهجوم. وبذلك، يحتاج املنتخب املجري إلى 
 الشباك 

ّ
أّي فرصة يجب أن يستغلها جيدًا لهز

في املباريات القوية التي سيلعبها.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة  ــــري فــ ــجــ ــ يـــلـــعـــب املـــنـــتـــخـــب املــ

ــــواره ضــد  ــشــ ــ ــدأ مــ ــ ــبـ ــ الــــســــادســــة الــــقــــويــــة، ويـ
 ،2016 عــام  نسخة  بطل  البرتغالي  املنتخب 
ــد مــنــتــخــب  ــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة ضــ ــم يــلــعــب مــ ثــ
فــرنــســا بــطــل الــعــالــم، ليختتم مــبــاريــاتــه في 
دور املجموعات ضد املنتخب األملاني القوي 
ــا تــشــكــيــلــة املــنــتــخــب  ــــدجــــج بــالــنــجــوم. أمــ

ُ
وامل

املـــجـــري فــضــمــت فـــي حـــراســـة املـــرمـــى: بيتير 

ــدان، ديــنــيــس ديــبــوســز،  غـــوالســـي، آدام بـــوغـ
بـــــــاالزس تــــــوث. وفـــــي خــــط الـــــدفـــــاع: غــيــرغــو 
لوفرينكسيكس، أدام النغ، أتيال فيوال، ويلي 
أوربــان، أتيال سزاالي، سزيلفيزتير هانغيا، 
إيندري بوتكا، أكوس كيسكيس، بينديغوز 
بوال، سابا سباندلير. وفي خط الوسط: أدام 
ناغي، السزلو كلينهسلير، فيليب هوليندير، 

ديــفــيــد ســيــغــيــر، دومــيــنــيــك ســـزوبـــوســـزالي، 
لويك نيغو، دانييل غازداغ، أندراس شافير، 
تــامــاس ســيــري. أمــا خــط الهجوم فضم: أدام 
سزاالي، نيمانيا نيكوليتش، روالند ساالي، 
روالنــــد فـــارغـــا، كــيــفــني فـــارغـــا، يــانــوس هــان، 

سزابولكس شون.
رياض...

المجر صغير »مجموعة الموت« من  أجل المفاجأة

رياض الترك

ــئ مـــــن دور  ــاجــ ــفــ ــروج املــ ــ ــخــ ــ رغــــــم الــ
العالم  كأس  في بطولة  املجموعات 
2018، يبقى منتخب أملانيا من بني 
بطولة  لقب  على  للمنافسة  املــرشــحــني  أبـــرز 
الــفــوز  ــــك بــســبــب عــقــلــيــة  »يـــــورو 2020«، وذلـ
الكبير  الــعــدد  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــتــي يملكها، 
في  يلعبون  ممن  تشكيلته،  فــي  النجوم  مــن 
أقــوى األنــديــة في أبــرز الــدوريــات األوروبــيــة. 
وســيــدخــل مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« الــبــطــولــة 
األوروبية بقوة هذا الصيف، بحثًا عن اللقب 

الرابع في تاريخه.

لمحة تاريخية في »اليورو«
ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب األملـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم زعــيــم 
ج  ـــوِّ

ُ
بــطــولــة »الـــيـــورو« تــاريــخــيــًا، فــهــو الـــذي ت

ــاب، مــتــصــدرًا قــائــمــة املــنــتــخــبــات  بــثــالثــة ألـــقـ
األكــثــر مشاركة  ــه 

ّ
فــإن باللقب، كذلك  ــتــوجــة 

ُ
امل

في 14 مرة من أصل 17 نسخة أقامها االتحاد 
األوروبي لكرة القدم حتى اآلن.

شــارك املنتخب األملاني ألول مرة في نسخة 
آنـــذاك سريعًا،  ألقابه  أول  1972، وحقق  عــام 
وفــــرض نــفــســه واحــــدًا مــن أفــضــل منتخبات 
العالم في كرة القدم. ثم شارك في نسخة عام 
 وصيفًا في ثاني مشاركة رسمية 

ّ
1976، وحل

في »اليورو«.
لـــيـــعـــود املــنــتــخــب األملــــانــــي وُيــــتــــوج بــلــقــبــه 
الثاني في نسخة عام 1980، بعدما حقق 3 
انتصارات مقابل تعادل وحيد، وفي نسخة 
أملــانــيــا ألول مرة  عــام 1984، خــرج منتخب 
 مــن دور املــجــمــوعــات، لــيــعــود ويــصــل إلــى 
الدور نصف النهائي في نسخة عام 1988، 

 املنتخب األملاني وصيفًا في نسخة 
ّ

ثم حل
عام 1992.

وفي نسخة عام 1996، أكدت أملانيا سيطرتها 
منتخبها  بتحقيق  ــة،  ــيــ األوروبــ الـــكـــرة  عــلــى 
وتفوق  الــكــروي،  تاريخها  فــي  الثالث  اللقب 
مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــات« آنــــــذاك فـــي املـــبـــاراة 
النهائية على جمهورية التشيك )2 – 1( بعد 
األملاني  املنتخب  ذلــك، تعرض  التمديد. بعد 
في  املجموعات  دور  من  بالخروج  لنكستني 

نسختي 2000 و2004.
 مــنــتــخــب أملــانــيــا عـــاد أقــــوى فـــي نسخة 

ّ
لــكــن

الــنــهــائــيــة  املــــبــــاراة  إلــــى  عــــام 2008، ووصـــــل 
ه خسر بهدف 

ّ
ملواجهة منتخب إسبانيا، لكن

نظيف وفشل في تحقيق اللقب الرابع. وفي 
النسختني األخيرتني )2012 و2016(، خرجت 
أملانيا من  الدور نصف النهائي، وستسعى 
ــــع خـــالل  ــرابـ ــ ــدة اآلن لــحــصــد الـــلـــقـــب الـ ــاهــ جــ

مشاركتها في »يورو 2020«.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املــنــتــخــب األملـــانـــي إلـــى بــطــولــة »يـــورو 
فــي  الـــثـــالـــثـــة  مــجــمــوعــتــه  بـــتـــصـــدره   ،»2020
ــارات مــقــابــل  ــتـــصـ الــتــصــفــيــات، إذ حــقــق 7 انـ
خسارة واحدة، جامعًا 21 نقطة من أصل 24 
ممكنة، وسجل 30 هدفًا مقابل تلقيه سبعة 
أهداف فقط، متقدمًا على املنتخب الهولندي 

في الترتيب، بفارق نقطتني.
ــقـــوة الـــتـــي يملكها  ــى نـــقـــاط الـ وبــالــنــســبــة إلــ
املنتخب األملاني، فهي تتمثل بصمام األمان 
الحديث هنا عن  املرمى، وطبعًا  في حراسة 
مانويل نوير، الذي ُيعتبر من أفضل الحراس 
حــالــيــًا، وســيــكــون الـــدفـــاع الــجــيــد نــقــطــة قــوة 
ه في 

ّ
ملنتخب »املانشافت« في »اليورو«، إذ إن

EURO  2020  يورو

مهما تعرض منتخب ألمانيا النتكاسات، يبقى من بين أقوى المرشحين 
للمنافسة على لقب أّي بطولة عالمية أو قارية. فكيف إن كانت بطولة 

»اليورو«؟ وعليه، سيقاتل »المانشافت« من أجل الكأس

)Getty( »2020 منتخب ألمانيا يملك نجومًا قادرين على الذهاب بعيدًا في »يورو

)Getty( من أخطر المنتخبات في المجموعة السادسة

)Getty( »يُشارك المنتخب المجري للمرة الثانية تواليًا في »اليورو)Getty( »سيخوض المجر مباريات صعبة جدًا في مجموعة »الموت

ُيعتبر، توني كروس، النجم األول ملنتخب أملانيا في منافسات بطولة 
»يــورو 2020«. ولعب نجم خط وســط فريق ريــال مدريد اإلسباني 
حتى اآلن، 101 مباراة مع »أملانشافت« وسجل 17 هدفًا. وسيكون 
كروس العمود الفقري ملنتخبه في املباريات الصعبة التي سيلعبها 
ـــه قـــادر على االســتــحــواذ في 

ّ
أن الــســادســة، خصوصًا  فــي املجموعة 

الوسط بطريقة مميزة، ومن ثم أداء التمريرات الحاسمة التي تصنع 
الفارق في الثلث األخير، وهو الدور الذي أبدع فيه مع النادي »امللكي«، 
حني قدم تمريرات حاسمة صنعت أهدافًا رائعة في »الليغا« ودوري 

أبطال أوروبا.

ُيعتبر يواكيم لوف واحدًا من أفضل املدربني على صعيد املنتخبات، 
في السنوات األخيرة. يقود املنتخب األملاني منذ عام 2006، وحقق 
 البطوالت الدولية التي شارك فيها، خصوصًا 

ّ
أفضل النتائج في كل

الــعــالــم فــي عــام 2014، ويبقى أحــد املرشحني  ـــوج بلقب كــأس 
ُ
ت ـــه 

ّ
أن

أملانيا  »يــورو 2020«. قاد يواكيم لوف منتخب  لقب  للمنافسة على 
في 194 مباراة منذ عام 2006، حقق الفوز في 123 مباراة وتعادل 
في 39 وخسر 32. سجل املنتخب معه 461 هدفًا وُسجل في مرماه 
193، فــي وقــت تــجــاوزت نسبة انــتــصــارات لــوف 63% وهــي نسبة 

مرتفعة جدًا.

توني كروس

يواكيم لوف

نظافة شباكه  على  ، حافظ 
ً
مثال التصفيات، 

في 5 مباريات من أصل 8، وتلقى أهدافًا من 
منتخبات صغيرة.

ولــــن يـــكـــون الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي نــقــطــة الــقــوة 
الكثير  أملانيا يملك   منتخب 

ّ
إن إذ  الوحيدة، 

ميزين القادرين على صناعة 
ُ
من املهاجمني امل

فيرنر  تيمو  األخــيــر، مثل  الثلث  فــي  الــفــارق 
وكـــاي هــافــيــرتــز وســيــرج غــنــابــري وغــيــرهــم. 
وهذه األسماء قــادرة على منح »املانشافت« 
في  متقدمة  أدوار  إلــى  وقيادته  االنتصارات 

البطولة األوروبية.
املنتخب  لــدى  الضعف  نقطة   

ّ
إن املقابل،  فــي 

األملاني، تتمثل بغياب األسماء القوية في خط 
األملاني  املرمى  يمكنها حماية  التي  الــدفــاع، 
جيدًا، خصوصًا في مركزي قلب الدفاع، مع 
 »املــانــشــافــت« ال يملك اليوم 

ّ
اإلشـــارة إلــى أن

مـــدافـــعـــني مـــن الـــصـــف األول بــخــبــرة كــبــيــرة، 
املــبــاريــات  ُيكلفه خــســارة  وهـــذا مــا يمكن أن 
الكبيرة املهمة. وقد يؤثر ضعف خبرة بعض 

الــالعــبــني، وخــصــوصــًا املــهــاجــمــني، فــي قــدرة 
املنتخب األملاني على تسجيل األهــداف، وال 
مجموعة  فــي  الكبيرة  املنتخبات  فــي  سيما 
املوت التي تضم البرتغال؛ بطل يورو 2016، 

وفرنسا، بطل العالم 2018.

المجموعة والتشكيلة
ــخـــب األملــــــانــــــي فـــــي املـــجـــمـــوعـــة  ــتـ ــنـ ــلـــعـــب املـ يـ
مشواره  ويبدأ   ،»2020 »يــورو  في  السادسة 
الـــقـــوي ضـــد مــنــتــخــب فــرنــســا بــطــل الــعــالــم، 
ثــم يــلــعــب ضــد الــبــرتــغــالــي فــي مـــبـــاراة قوية 
ــم يــخــتــتــم مــــشــــواره ضــــد مــنــتــخــب  ــة، ثــ ــيـ ــانـ ثـ
األول، وقد  الـــدور  ثالثة مواجهات  فــي  املجر 
تشهد البطولة تأهل »املانشافت« من املركز 

الثالث بسبب صعوبة املجموعة. وبالنسبة 
فــقــد ضمت،  األملـــانـــي،  املنتخب  تشكيلة  إلـــى 
فـــي حـــراســـة املـــرمـــى: مــانــويــل نـــويـــر، بــيــرنــد 
لينو، كيفن تراب. وفي خط الدفاع: ماتياس 
غينتر، روبني غوسينس، كريستيان غانتر، 
مــارســيــل هــالــســتــيــنــبــيــرغ، مــاتــس هــومــيــلــز، 
لوكاس كلوستيرمان، روبني كوخ، أنطونيو 
روديغر، نيكالس سولي. أما في خط الوسط، 
فهناك: إمري تشان، ليون غورتيزكا، إيلكاي 
غوندوغان، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، 
جــوشــوا كيميتش، تــونــي كــــروس، فــلــوريــان 
نوهاوس. وفي خط الهجوم: سيرج غنابري، 
فرنر،  مــولــر، جمال موسياال، تيمو  تــومــاس 

ليروي ساني وكيفن فوالند.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
األلماني للمرة 

الـ14 في »اليورو«

يومًا1الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
المجري لتسجيل 

مفاجأة شبه مستحيلة 
في المجموعة 

السادسة األصعب في 
»يورو 2020« وذلك من 

أجل التأهل إلى الدور 
الثاني
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أيوب الحديثي

ــا أمـــيـــركـــا  ــ ــــوبـ ــة كـ تـــنـــطـــلـــق بــــطــــولــ
يونيو/حزيران  مــن   13 فــي   2021
ــاري، وســـيـــخـــوض املــنــتــخــب  ــ ــجـ ــ الـ
مع  املنافسة  بــالــنــجــوم،  املتخم  األرجنتيني 
الــقــارة، على  املنتخبات على مستوى  أفضل 

أمل الذهاب بعيدًا.
األرجــنــتــني، ثــانــي أفــضــل فــريــق فــي البطولة، 
النفس  ي 

ّ
يمن مـــرة،   14 باللقب  تــوج  أن  بعد 

بــالــتــفــوق فــي الــنــســخــة الــســابــعــة واألربـــعـــني، 
بعد أن جاء لقبه األخير في عام 1993. وعلى 
الــرغــم مــن كـــّم املــواهــب الــتــي تضّمها كتيبة 
ــفـــوز بــكــوبــا  ــإن فــرصــهــا فـــي الـ »الـــتـــانـــغـــو«، فــ
ــي الــتــقــريــر  أمـــيـــركـــا 2021 تـــبـــدو صــعــبــة. وفــ
ــبـــاب تجعل  الــتــالــي ســنــلــقــي نـــظـــرة عــلــى أسـ
األرجنتني بعيدة عن املنافسة على اللقب في 
2021، خاصة بعد املستوى الذي ظهر عليه 
الفريق، يوم أمس، إثر التعادل أمام كولومبيا 

بنتيجة 2-2 بعد التقّدم في البداية.

ضعف فعالية الهجوم
ــن وجــــــود بـــعـــض املــهــاجــمــني  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
املتألقني، كافحت األرجنتني لتحقيق أقصى 
العالم،  كــأس  تصفيات  ففي  منهم،  استفادة 
وعلى الــرغــم مــن مواجهة فــرق أقــل مستوى، 
فقد فازوا على اإلكوادور بصعوبة 1-0 وعلى 
بـــاراغـــواي  مــع   1-1 وتــعــادلــوا   ،1-2 بوليفيا 
وتــشــيــلــي. وفــــي 5 مـــواجـــهـــات فـــي تصفيات 
املونديال، تمكنت األرجنتني من خلق فرص 
تنجح  لــم  لكنها  منافسيها،  مــن  بكثير  أكثر 
من ترجمتها إلى أهداف. واختبر سكالوني، 
ــيـــالت هــجــومــيــة  ــكـ مــــــــدرب األرجـــــنـــــتـــــني، تـــشـ

األرجنتين 
معاناة الكوبا

العديد من  الورق أسماء مميزة تنشط في  األرجنتين على  يمتلك منتخب 
األندية األوروبية الكبرى، لكن معظمها يعاني حين ينضّم للمنتخب ويصبح 
مستواه متذبذبًا لتختفي النجاعة الهجومية، فيما تبقى النقطة األهم 

هي الضعف في الشق الدفاعي الذي يقلق الجميع

3031
رياضة

مــخــتــلــفــة، لــكــن لـــم يــقــدم أي مــنــهــا حــتــى اآلن 
ــــده، وســـيـــحـــتـــاجـــون إلــــــى أن  ــنـ ــ ــا عـ ــ ــل مـ أفــــضــ
يكونوا أكثر فعالية، إذا أرادوا تحقيق نتائج 

إيجابية ضد أفضل الفرق في البطولة.

أزمة خط الدفاع
 ،2021 أمــيــركــا  كــوبــا  لبطولة  التحضير  فــي 
ــــط دفـــاعـــهـــا  قــــامــــت األرجــــنــــتــــني بـــتـــغـــيـــيـــر خـ
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، وتـــواجـــد نــيــكــوالس 
ــاع فـــي تصفيات  ــدفـ أوتــامــيــنــدي فـــي قــلــب الـ
الــعــالــم. وفــي غيابه اخــتــار سكالوني،  كــأس 
مارتينيز،  ولــيــســانــدرو  رومــيــرو  كريستيان 
بالخبرة  يتمتعان  ال  شــابــان  العــبــان  وهــمــا 
الظهير  على  ينطبق  نفسه  ــر  واألمـ الــكــافــيــة، 
األيمن غونزالو مونتيل وبديله خوان فويث. 
أول  في  السابقة،  األسماء  أغلب  وستتواجد 
بــطــولــة كــبــرى لــهــا مــع املــنــتــخــب، مــمــا يجعل 
تملك  فــرق  مع  تعاني، خصوصا  األرجنتني 

أفضل املهاجمني في العالم.

غياب اإلبداع في خط الوسط
فشل العبو خط الوسط الحاليون، في حمل 
شعلة نجوم كبيرة تألقوا مع التانغو في هذا 
املركز، حيث غالبا ما تعاني كتيبة األرجنتني 
من الرتم البطيء في الوسط. وبدأ رودريغو 

دي بول ولياندرو باريديس جنبا إلى جنب 
فــي مــواجــهــات الــتــصــفــيــات الــخــمــس املؤهلة 
لكأس العالم حتى اآلن، إال أن الثنائي يعاني 
مــن الــضــعــف فــي خــلــق الــفــرص للمهاجمني، 
لوكاس  يــوظــف  الـــذي جعل سكالوني  األمـــر 
الوتـــارو  خلف  ميسي  وليونيل  أوكــامــبــوس 
مارتينيز، بدال من الدفع بقائد برشلونة إلى 
األمـــام. غالبا مــا يجبر االفــتــقــار إلــى اإلبـــداع 
في خط الوسط، ليونيل ميسي على العودة 
واستالم الكرات، لذا سيحتاج سكالوني إلى 
رفــع هــذا الــعــبء عــن ظهر أفضل العــب لديه، 
عن طريق إضافة املزيد من الالعبني املبدعني 
مهاجمًا  األرجــنــتــني  منتخب  ويملك  لدعمه. 
متألقًا وهـــو الوتــــارو مــارتــيــنــيــز، لــكــن تبقى 
فقط،  االسمني  هذين  من  االجتهادات  معظم 
األمر الذي يصعب من خلق الفرص الكثيرة 

في أغلب املواجهات.

االعتماد على ميسي
يــــأمــــل مـــيـــســـي، قــــائــــد مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــني، 
فـــي مــحــو آثــــار املـــوســـم املــخــيــب رفــقــة فريقه 
لــقــبــه األول رفــقــة كتيبة  بــرشــلــونــة، وحــصــد 
»التانغو«. وسيخوض »ليو« السباق القاري 
للمرة الـــ6، حيث يتواجد منتخب األرجنتني 
ــواي  ــاراغــ فـــي املــجــمــوعــة األولـــــــى، بــجــانــب بــ
وأوروغــــــــــواي وتــشــيــلــي وبــولــيــفــيــا، بــعــد أن 
تواجد من قبل في نسخ 2007، 2011، 2015، 
2016، 2019. وخــالل أول مشاركة مليسي في 
عــام 2007، بعمر 20 عامًا، لعب دورًا مميزًا، 
خــصــوصــًا عــلــى مــســتــوى صــنــاعــة األهــــداف، 
فــي مرمى  الــتــهــديــفــي  يفتتح سجله  أن  قــبــل 
منتخب بيرو في الدور ربع النهائي، وأحرز 
هــدفــا آخــر فــي نصف النهائي ضــد منتخب 

ضعف خط الدفاع 
األرجنتيني معضلة تؤرق 

سكالوني والجماهير

تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية: 
تعثر أرجنتيني جديد والبرازيلي يحلّق

بطولة كأس  إلى  املؤهلة  »الكونيمبول«  منافسات تصفيات  السادسة من  الجولة  شهدت 
املنتخب  تــابــع  وقــت  فــي  األرجنتيني،  ومنها  الكبيرة،  للمنتخبات  تــعــثــرات   2022 الــعــالــم 
النقاط. في  بفارق كبير من  فــوزًا جديدًا عزز صدارته  القوية وحقق  البرازيلي عروضه 
الباراغوياني بهدفني نظيفني، لُيحقق  البرازيلي على نظيره  املباراة األولى تفوق املنتخب 
فوزه السادس تواليًا في التصفيات، وُيعزز صدارته برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة 
عن املنتخب األرجنتيني الوصيف، في وقت سجل منتخب »السامبا« 16 هدفًا حتى اآلن 
مقابل تلقيه هدفني فقط في حصيلة نارية تؤكد قوة البرازيل حاليًا. وفي املباراة الثانية، 
تعثر املنتخب األرجنتيني مجددًا وهذه املرة أمام املنتخب الكولومبي )2 – 2(، ليفشل في 
تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ويستمر مسلسل نزف النقاط، إذ تجمد رصيد 
منتخب الـ«ألبيسيليستي« عند 12 نقطة في الوصافة. وبدا واضحًا أّن املنتخب األرجنتيني 

ُيعاني على أرض امللعب ويواجه صعوبات كبيرة لتحقيق االنتصارات.

االتحاد اإلسباني لكرة القدم يقّدر خسائره 
خالل عام الوباء بـ4.17 ماليين يورو

أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم عن تكبده خسائر بلغت 4.17 ماليني يور في عام 2020 
الذي شهد تفشي فيروس كورونا. وأوضح أمني صندوق االتحاد، إدواردو باندريس، أّن 
هذا الرقم جاء في النهاية أقّل بشكل ملحوظ مما كان يمكن توقعه طوال املرات العشرين 
الناتجة عن تفشي فيروس كورونا مع  للمشكالت  الطوارئ نظرًا  إعــالن  التي تم فيها 
تأجيل املسابقات مثل أمم أوروبا واأللعاب األوملبية وإلغاء مباريات للمنتخبات الوطنية. 
وصادقت الجمعية العامة املنتظمة لالتحاد التي عقدت في مدينة الس روزاس لكرة القدم، 
بأغلبية مطلقة على هذه امليزانيات التي تعود إلى العام املاضي، والتي تظهر عجزًا مقداره 
4 ماليني و173 ألفًا و213 يورو. وجاءت هذه النتائج، كما أوضح مسؤولو االتحاد، بعد 

تطبيق »إجراءات الرقابة والتقشف« وتدابير أخرى للتعاطي مع الوضع.

قطر تشارك في الكأس الذهبية 
بعد ضمان التأهل إلى كأس آسيا

يخوض منتخب قطر، بقيادة املدرب اإلسباني فيليكس سانشيز، بطولة الكأس الذهبية 
الصني.  كــأس آسيا 2023 في  إلــى  تأهله  املقبل، بعد ضمان  تموز  يوليو/  تقام في  التي 
واختتمت املجموعة التي يقودها املدرب اإلسباني مشاركتها في املجموعة الخامسة من 
تصفيات آسيا املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويدافع قطر عن اللقب القاري 
الذي حققه في 2019 في اإلمــارات، وهو الذي حقق سبعة انتصارات وتعاداًل واحــدًا في 
8 مباريات. وُيشارك املنتخب القطري في الكأس الذهبية، ملنتخبات الكونكاكاف، كضيف 
ضمن املجموعة الرابعة التي تضّمه إلى منتخبات هندوراس وبنما وغرانادا، إذ يلتقي بنما 

أواًل في 13 يوليو، ثم غرانادا في 17 من الشهر نفسه، وأخيرًا هندوراس في 20 يوليو.

ريال بيتيس سُيجدد عقد مدربه بيليغريني قريبًا
أعرب أنخل آرو، رئيس فريق ريال بيتيس اإلسباني، عن رضاه تجاه العمل الذي يقوم به 
التشيلي مانويل بيليغريني، في أول عام له كمدرب للفريق »األندلسي«، مؤكدًا أّن العقد 
املبرم بينهما لثالثة أعوام ربما سيتم تجديده قريبًا. وأبرز آرو ونائبه خوسيه ميغل لوبيز 
كتالن الدور املهم الذي يقوم به بيليغريني مع الفريق، خصوصًا في ظّل ظروف اقتصادية 
بالغة التعقيد، لكّنه واملدير الرياضي أنطونيو كوردون تمّكنا أمس من إنهاء صفقة الظهير 
السنغالي يوسف سابالي. وأوضح رئيس بيتيس أّنه تم عرض فكرة مشروع النادي على 
بيليغريني فور وصوله لتسلم مسؤوليته وإطالعه على أهداف اإلدارة، مضيفًا أّن املشروع 

»أقنعه باملجيء« ألّنه أعجبه، خصوصًا »الجانب االجتماعي لبيتيس: كفريق ذي روح«. 

قتيبة خطيب

إيــنــر فالنسيا مــهــاجــم منتخب اإلكـــــوادور ونـــادي  الــنــجــم  مـــّر 
لكن  االحــتــرافــيــة،  فــي مسيرته  املــثــيــرة  األحــــداث  مــن  بالكثير 
بتكرة من رجال الشرطة في بالده أمرًا 

ُ
امل تظل حكاية هروبه 

املستديرة«،  »الــســاحــرة  عالم  فــي  نهائيًا  مــألــوف  وغير  غريبًا 
بعدما ادعى اإلصابة في املباراة، حتى يتفادى االعتقال. تعود 
الحكاية إلى التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 
عام 2018، عندما سافر إينر فالنسيا إلى اإلكوادور، من أجل 
الجميع في  لكنه فاجأ  املواجهة ضد منتخب تشيلي،  خوض 
أرضية  على  الــلــقــاء، عقب سقوطه  عمر  مــن   ،)80( الـــــ الدقيقة 
الجهاز  الطبية بشكل عاجل. وســارع  املساعدة  امللعب، وطلب 
فالنسيا، وطالب بضرورة  إينر  إلى  اإلكـــوادور  الطبي ملنتخب 
إخــراجــه مــن املــبــاراة، عبر ســيــارة اإلســعــاف املخصص لنقل 
املــلــعــب، وركضت  إلــى  الــشــرطــة املحلية دخــلــت  الــالعــبــني، لكن 
خلف املهاجم، من أجل اعتقاله، ليتمكن من تفادي الذهاب إلى 
السجن في املــرة األولــى. ولم يستسلم إينر فالنسيا للشرطة 
اإلكوادورية، التي حاولت ُمجددًا اعتقاله أثناء خوضه التدريبات 
الــهــروب مــرة أخــرى،  بــالده، لكن املهاجم استطاع  مع منتخب 
القضاء  إلــى إحــدى املحاكم في بــالده، ويطالب  ليذهب بعدها 

بضرورة إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. واستطاع إينر فالنسيا 
بدفع  تعّهد  بعدما  اإلكـــوادوريـــة،  الشرطة  اعتقال  مــن  الــهــروب 
مصاريف حضانة ابنته، التي تقّدمت طليقته سينثيا حينها، 
بدعوى قضائية ضد املهاجم، تطالبه بدفع 17 ألف دوالر، رغم 
البيان الذي  قيامه بصرف ما يقدر بمائة ألف دوالر، بحسب 
تقتصر  وال  بحقه.  القضية  املحكمة  أسقطت  بعدما  أصـــدره، 
مغامرات فالنسيا عند الهروب من الشرطة، بل تصل إلى قيامه 
ببيع الحليب مع والده في الشوارع، ونومه في مساكن بدائية، 
ُحلمه  تحقيق  أجــل  مــن  الطعام  يؤمن  الــطــويــل، حتى  وكفاحه 

الوحيد، وهو أن يصبح العبًا ُمهمًا في أندية القارة األوروبية.
نــادي  إلـــى  انــتــقــل  أن  بــعــد  ُحــلــمــه،  واســتــطــاع فالنسيا تحقيقه 
مــبــاراة،  عــام 2014، وخــاض معه 58  فــي  اإلنكليزي  وستهام 
سجل فيها 8 أهداف، ثم رحل إلى إيفرتون، على سبيل اإلعارة، 
ولــعــب فــي 21 مواجهة أحـــرز فيها 3 أهـــداف، لكنه كــان يريد 
الحصول على مكان أساسي، ليقرر املوافقة على عرض نادي 
عانى  فالنسيا  لكن  مجانية.  صفقة  فــي  الــتــركــي،  فنربخشة 
كثيرًا في عام 2020، عندما احتجزت شقيقته إرغي، من قبل 
أنــه ساهم  إال  اإلكـــوادوريـــة،  لورينزو  فــي مدينة ســان  عصابة 
بإطالقها بعد 10 أيام من خطفها، ويواصل املهاجم صاحب 

)31 عامًا( رحلته املليئة باألحداث في حياته. الـ

إينر فالنسيا

على هامش الحدث

العب إكوادوري مميز لديه قصة ال بّد من روايتها وسنعرفكم إليها 
اليوم قبل مشاركته في كوبا أميركا

األرجنتين تعاني 
من عّدة مشاكل 
فكيف سيكون 
وضعها في 
كوبا أميركا؟ 
)هيكتو فيفاس/
)Getty

البرازيل غير قلقة من تفشي الفيروس في كوبا 
)Getty( أميركا

البطولة، ولكن  إلى نهائي  املكسيك، ووصــل 
خسر ضد البرازيل بثالثية نظيفة.

وفي بطولة 2011 التي أقيمت في األرجنتني، 
أمـــام  الــنــهــائــي  ــع  الــبــطــولــة مـــن دور ربــ وّدع 
ـــواي، واستطاع صناعة 3 أهـــداف في  أوروغـ
 للمباراة 

ً
هــذه الــبــطــولــة، وتــم اخــتــيــاره رجـــال
مرتني، ولكنه أخفق في هز الشباك.

الــثــالــثــة عــــام 2015 في  ــة  ــاركـ املـــشـ وشـــهـــدت 
لــأســطــورة  بالنسبة  خــاصــًا  حــدثــًا  تشيلي، 
األرجــنــتــيــنــيــة، حـــني لــعــب مــبــاراتــه رقـــم 100 
مــــع املـــنـــتـــخـــب ضــــد جـــامـــايـــكـــا، وفـــــي الـــــدور 

األرجنتني، صاحبة األرض الواليات املتحدة 
»البرغوث«  منها  سجل  برباعية،  األميركية 
هدفا، لكنه أخفق في الحصول على البطولة 
تشيلي  ضــد  النهائي  خسر  بعدما  الــقــاريــة، 

للمرة الثانية على التوالي.
وبــعــدهــا وفـــي نــســخــة 2019، لـــم يــتــمــكــن من 
تسجيل أكثر من هدف، وجاء من ركلة جزاء 
ــواي، قــبــل أن يــــودع الــبــطــولــة من  ــارغــ ضـــد بــ
الدور نصف النهائي، بالخسارة أمام حامل 

اللقب البرازيل بهدفني من دون رد.
ــــي حــصــد  ــــني، فـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــل أســـــطـــــورة األرجـ ــ ــأمـ ــ ويـ

ــرز ركــلــة  ــ ــع الــنــهــائــي ضـــد كــولــومــبــيــا، أحـ ربــ
مــن الـــركـــالت الــتــرجــيــحــيــة، الــتــي انــتــهــت 4-5 
لــأرجــنــتــني، قبل أن يــهــزمــوا بـــاراغـــواي 1-6، 
صــنــع مــيــســي هــدفــني مــنــهــا، قــبــل أن يخفق 
املـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي الـــنـــهـــائـــي ضــد 

أصحاب األرض تشيلي.
الواليات  في  أقيمت  التي  وفــي نسخة 2016 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، ســجــل »هـــاتـــريـــك« ضد 
بنما، وفي ربع النهائي فازت األرجنتني على 
فــنــزويــال 4-1، وأحـــــرز مــيــســي هــدفــًا وصــنــع 
آخــــر، وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تــجــاوز منتخب 

الــقــاري قبل االعــتــزال خــالل مشاركته  اللقب 
أرض  من  والتتويج  البرازيل،  في  السادسة، 
السامبا بالتحديد، الغريم األول لأرجنتني 

في أميركا الالتينية.
وســتــكــون ربــمــا هـــذه هـــي الــفــرصــة األخــيــرة 
لــصــاحــب الـــــ33 عــامــًا، حــيــث ســتــقــام البطولة 
فــــي الــــبــــرازيــــل، بـــعـــد نــقــلــهــا مــــن األرجـــنـــتـــني 
وكــولــومــبــيــا، بسبب أزمـــة فــيــروس كــورونــا. 
في  املقبلة،  النسخة  من  بداية  ستكون  فيما 
الــســنــوات الــزوجــيــة، حــيــث ســتــكــون النسخة 

التالية في عام 2024.

كوبا أميركا »ال تشكل وجه رياضي
خطرًا« على البرازيل

ــي مـــارســـيـــلـــو  ــلــ ــرازيــ ــبــ أكــــــد وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــ
 تنظيم بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا في 

ّ
كــيــروجــا أن

بـــالده »ال يمثل خــطــرًا« على الــســكــان، مشيرًا 
إلــــى وضــــع بــــروتــــوكــــوالت لــلــســالمــة الــصــحــة 
من أجــل استضافة البطولة في مناخ »آمــن«. 
 كوبا أميركا، التي ستنطلق 

ّ
وأكد كيروجا أن

األحـــد املــقــبــل، ال تــزيــد مــن املــخــاطــر الصحية 
ـــــه ســتــكــون هــنــاك 

ّ
ــبــــرازيــــل، مــوضــحــًا أن فـــي الــ

 بــعــثــة عـــلـــى حــــــدة. وجـــــاءت 
ّ

ــات« لـــكـــل ــاعــ ــقــ »فــ
أمـــام لجنة  املــثــول  أثــنــاء  تصريحات كيروجا 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تــحــقــق فـــي اإلخــفــاقــات 
كــوفــيــد-19،  مكافحة  فــي  للحكومة  املحتملة 
مــمــا تــســبــب فــي وفــــاة مــا يــقــرب مــن 480 ألــف 
 
ّ
بــرازيــلــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال كــيــروجــا إن
»الــخــطــر عــلــى الــســكــان هـــو نــفــســه، مـــع كــوبــا 
 الـ650 شخصًا الذين 

ّ
أميركا أو من دونها« ألن

ُيقّدر أن يحضروا في البعثات املشاركة، بمن 
الدعم،  وموظفو  والفنيون  الالعبون  ذلــك  في 
»ســيــتــم عــزلــهــم« فـــي فــنــادقــهــم وســيــخــرجــون 
فقط في حافالت »خاضعة للرقابة« للتدريب 
والــــتــــوجــــه إلـــــى املــــالعــــب الـــتـــي ســـتـــقـــام فــيــهــا 
ه سيتم تطبيق 

ّ
املباريات. وأشار الوزير إلى أن

»الــبــروتــوكــول« نفسه على ما يقرب من ألفي 
صـــحـــافـــي مـــمـــن طـــلـــبـــوا اعـــتـــمـــادهـــم لــتــغــطــيــة 
ــا أوصـــــــى كــــيــــروجــــا بــتــطــعــيــم  ــمـ املــــســــابــــقــــة. كـ
ستشارك  التي  الرياضية  املنتخبات  بعثات 
اعتبارًا من يوم السبت املقبل في بطولة كوبا 

ه 
ّ
أميركا لكرة القدم، ضد فيروس كورونا، لكن

التطعيم  يــكــون  أن  الــوقــت نفسه  فــي  استبعد 
إلـــزامـــيـــًا، كــمــا كـــان مــطــروحــًا مـــن قــبــل الــدولــة 
الجنوبية. وقــال كيروجا:  أميركا  الواقعة في 
التصفيات  فــي  الــريــاضــيــني  تطعيم  يــتــم  »لـــم 
وكأس أميركا الجنوبية وكأس ليبرتادوريس 
 املطالبة بالتطعيم 

ّ
والدوري البرازيلي؛ لذا فإن

اآلن لن تمنح وقتًا للحصول على مناعة من 
املرض، ولهذا فلن يكون إلزاميًا«.

ــت الـــبـــرازيـــل  ــقــ ــة األمــــــــر، عـــنـــدمـــا وافــ ــدايــ ــي بــ فــ
عــلــى اســتــضــافــة كــوبــا أمــيــركــا بــعــد انسحاب 
كـــولـــومـــبـــيـــا، ألســــبــــاب تــتــعــلــق بــــاألمــــن الـــعـــام 
ــتــــني، ألســـبـــاب صــحــيــة،  ــنــ ــبــــالد، واألرجــ فـــي الــ
أعــلــنــت حــكــومــة الــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي، جايير 
 جــمــيــع الـــوفـــود الــريــاضــيــة، 

ّ
بـــولـــســـونـــارو، أن

بــمــن فـــي ذلــــك الــحــكــام والــصــحــافــيــون، يجب 
التطعيم   

ّ
أن إلــى  كــيــروجــا  وأشـــار  تطعيمهم. 

إجــراء   
ّ
أن سيكون بمثابة »توصية« في حني 

 72 ساعة، 
ّ

اختبارات »بي سي آر« لن يكون كل
كما كان يطالب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
48 ساعة   

ّ
كــل لكن سيتم  )كونميبول(،  الــقــدم 

 10 حتى  ستستمر  الــتــي  البطولة  مـــدار  على 
يوليو/ تموز املقبل.

 الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة تتعهد 
ّ
وشـــدد عــلــى أن

بـــ »ضــمــان عـــدم تــعــرض الــريــاضــيــني للخطر، 
ــه »ال  ــ ـ

ّ
ــى أن ــفـــرق الــفــنــيــة«، مــشــيــرًا إلــ ــذلـــك الـ وكـ

إقامة  تمنع  صحية  أو  قانونية  عقبة  تــوجــد 
هذه الفعالية في البرازيل«. وأضاف: »ستقام 
املباريات كافة من دون جمهور، وسط مناخ 
 مــتــابــعــة 

ّ
صــحــي خـــاضـــع لـــلـــرقـــابـــة، وفــــي ظــــل

مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الــــواليــــات 
ــديــــات«. وأشـــــــار املــــســــؤول الـــطـــبـــي فــي  ــلــ ــبــ والــ
ــرة الـــقـــدم الــبــاراغــويــانــي  كــونــمــيــبــول، العـــب كـ
الــســابــق واخــتــصــاصــي اإلصـــابـــات، أوزبــالــدو 
 البطولة، لناحية الخدمات 

ّ
بانغرازيو، إلى أن

الــلــوجــســتــيــة، ســتــقــام بــنــظــام »فــقــاعــة طبية‹‹ 
وســـتـــكـــون نــتــائــج االخــــتــــبــــارات مــتــاحــة على 

منصة رقمية لتسهيل وصول األطباء إليها.
ــثــــر دول الـــعـــالـــم  الــــبــــرازيــــل إحـــــــدى أكــ وتــــعــــّد 
 لإلصابات والوفيات بكورونا، وهي 

ً
تسجيال

مهددة بموجة ثالثة من الوباء، ال سيما خالل 
أســابــيــع الــبــطــولــة، وهـــو مــا تسبب بمخاوف 
املنتخب  بينها  ومــن  املنتخبات،  العبي  لــدى 
الكرة  نجوم  مــن  العديد  إلــى جانب  املضيف، 
نقل  الجنوبية، ممن تحفظوا على  األميركية 
 تفشي الوباء 

ّ
البطولة وحتى إقامتها في ظل

العاملي. 
)إفي(

كوبـا           أميركا

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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النواعير »الصديقة«
جزء من التراث وحكايات يعشقها العراقيون

بغداد ـ محمود جبار

ال يــمــكــن تـــجـــاوز الــنــواعــيــر لــدى 
ــفــــرات الـــذي  ــن نــهــر الــ الـــحـــديـــث عـ
ــي مــديــنــة األنـــبـــار  ــ يــخــتــرق أراضــ
غـــرب الـــعـــراق، فــالــنــهــر يــرتــبــط بــالــنــواعــيــر 
مــنــذ آالف الــســنــن فــي املــنــطــقــة، مــا جعله 

أحد أبرز سمات التراث العراقي.
والــنــواعــيــر، ومــفــردهــا نــاعــور، آلـــة دائــريــة 
كبيرة تصنع من أشجار خاصة تثّبت على 
النهر وتتصل بها أوان فخارية تحمل املاء 
ساقية  فــي  لتسكبه  الــنــاعــور  دوران  عــنــد 
خاصة تصل إلى سكان القرى واألراضــي 
الــزراعــيــة، تــمــهــيــدًا الســتــخــدامــه فــي شــرب 

السكان والحيوانات وري املزروعات.
وتعمل النواعير بتأثير املــاء الــذي يدفعه 
الحيوانات،  بواسطة  أو  النهر  فــي  التيار 
 االعتماد على املاكينات اآللية 

َ
ف

َ
فيما أوق

الــتــي تعمل بــالــوقــود عــمــل الــنــواعــيــر منذ 
تضخ  ألنها  العشرين،  الــقــرن  سبعينيات 
املاء بسرعة أكبر وكلفة أقل، مع سهولة في 
االســتــخــدام وعـــدم أخــذ مــســاحــات واسعة 
اليابسة، وهو  أو على  النهر  ســواء داخــل 

الحال مع النواعير.
لكن رغــم ذلــك تبقى النواعير رمــزًا تراثيا 
النهر في  ملناطق قديمة تقع على جانبي 
محافظة األنبار، مثل هيت وحديثة وعنة 
والقائم،  وآلــوس  وجبة  والبغدادي  وراوة 
ويعود بعضها الى آالف السنن، في وقت 
املناطق وسكانها  هــذه  يحرص مسؤولو 
ــا، إذ  ــتـــمـــرار وجــــودهــ عــلــى الــنــواعــيــر واسـ
يحاولون بالتعاون مع الجهات الحكومية 
»يــونــســكــو«  قــائــمــة  فـــي  الـــنـــواعـــيـــر  إدراج 
ــاملـــي غـــيـــر املـــــــادي لــلــبــشــريــة،  ــعـ ــتـــراث الـ ــلـ لـ
باعتبار أن »دورهــا بارز في الحفاظ على 

ثقافات األمم والشعوب«.
الكيالني، مدير شعبة »بيت هيت«  هيثم 
العراقية،  الثقافة  لــوزارة  التابعة  الثقافي 
تحدث لـ »العربي الجديد« عن دور البيت 
عمل  ورشــة  واحتضان  إدارة  فــي  الثقافي 
أفـــضـــت إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة إلعــــــداد ملف 
النواعير إلدراجها  ترشيح حرفة صناعة 
الثقافي  للتراث  »يونسكو«  الئحة  ضمن 
غير املادي للبشرية. وأشار إلى أن الورشة 
ضـــّمـــت أكـــاديـــمـــيـــن ومــثــقــفــن وحــرفــيــن 
النواعير، وهم  ومتخصصن في صناعة 
ــوال أكـــثـــر مـــن ســنــة اجــتــمــاعــات  ــ ــقـــدوا طـ عـ

أسبوعية إلعداد امللف.
ولفت الكيالني إلى أن »البيت الثقافي في 
ــــى نــحــو تحريك  هــيــت نــفــذ الــخــطــوة األولـ
مفصل  بحث  تقديم  عبر  الــنــواعــيــر،  ملف 
عـــــن صـــنـــاعـــتـــهـــا ومــــنــــاقــــشــــة الــــفــــكــــرة مــع 
إجـــراء درس مستفيض  مــع  متخصصن، 
مللفات مماثلة، وكيفية تحقيق هدف قبول 
ملف ترشيح النواعير، ولو مبدئيًا، حتى 

إكماله«.
وذكر الكيالني أن وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثــــار دعــمــت تــرشــيــح الــنــواعــيــر لقائمة 
»يـــونـــســـكـــو«. وأجـــــرت لــجــنــة إعـــــداد املــلــف 
ــارات مـــيـــدانـــيـــة والـــتـــقـــت حــرفــيــن  ــشــ ــتــ اســ
فــي كل  املهنة، ودقــقــت  متخصصن بهذه 
األعــمــال املــرتــبــطــة بــهــا حــتــى إنــجــاز امللف 

الـــذي جــرت ترجمته، مــع أخــذ تــواقــيــع كل 
فـــئـــات املــجــتــمــع مـــن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
املدني  للمجتمع  ومنظمات  وأكــاديــمــيــن 
وحــرفــيــن مــاهــريــن واصـــحـــاب صــنــاعــات 
يـــدويـــة وفـــالحـــن ومــهــتــمــن بــهــذه املــهــنــة، 

ومحبي التراث«.
ــاء الــلــجــنــة تــحــّدوا  وشــــدد عــلــى أن »أعـــضـ
كــل الــظــروف والــصــعــوبــات لــبــلــوغ الــهــدف 
املــنــشــود، وإكـــمـــال إنـــجـــاز املــلــف فـــي وقــت 
ــاســـي، وإظـــــهـــــاره بـــأبـــهـــى صــــــورة قــبــل  ــيـ قـ
ــى لـــجـــنـــة يـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــتـــراث  ــ إرســـــالـــــه الــ
ــبـــشـــريـــة الـــتـــي  ــلـ ــيــــر املــــــــــادي لـ ــافــــي غــ ــقــ ــثــ الــ

ستصّوت عليه نهاية العام الجاري«.
ويـــصـــف فـــنـــانـــون الـــنـــواعـــيـــر بــأنــهــا »ذات 
مــنــظــر ســـاحـــر تــعــطــي تـــنـــاغـــمـــًا بــــن لـــون 
الــخــشــب املــصــنــوعــة مــنــه والـــحـــجـــر الـــذي 
تــســتــنــد عـــلـــيـــه، وبـــــن الـــشـــكـــل الــهــنــدســي 
املــعــروف الـــذي ُيــمــّيــزهــا ومـــاء نهر الــفــرات 

املعروف بنقائه ولونه األزرق«.
الــذي يسكن منطقة  الــرســام محمد حسن 
األنبار أبلغ »العربي الجديد« أن أصدقاءه 
الــرســامــن، وهـــم مــن مــحــافــظــات مختلفة، 
يحرصون لدى زيارته على قضاء ساعات 
طــويــلــة قــــرب الــنــواعــيــر، ورســـمـــهـــا. وقــــال: 
»اعــــتــــدت املــبــيــت مـــع أصـــدقـــائـــي فـــي قــرى 

النواعير  الــفــرات كي نرسم  نهر  تقع على 
والــبــيــئــة املــحــيــطــة بــهــا. ولــيــس شــرطــًا ان 
يكون لك أصــدقــاء أو أقــارب لتمضية يوم 
أو أكــثــر فــي الــقــرى الــواقــعــة عــلــى الــفــرات، 
يرحبون  فالجميع  النواعير،  تكثر  حيث 

بالضيوف والغرباء«.
الفرات  جانبي  على  الواقعة  القرى  سكان 
ــمــــاســــة إلدراج  حــ الــــعــــراقــــيــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ هـــــم 
نـــواعـــيـــرهـــم عــلــى قــائــمــة »يـــونـــســـكـــو«، إذ 
يــعــتــبــرونــهــا رمــــــزًا لـــتـــراثـــهـــم وثــقــافــتــهــم. 
وتتعدد حكاياتها معهم، وهم يساهمون 
أيضًا في الحفاظ عليها وإبقاء ديمومتها.

ــثـــي الـــــــذي يـــمـــلـــك بــســتــانــًا  ــديـ حـــســـن الـــحـ
ــي مـــنـــطـــقـــة حـــديـــثـــة،  ــ ــن الـــنـــهـــر فـ ــ قـــريـــبـــًا مـ
 عن 

ً
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه فــضــال

مــســافــات بعيدة  الــذيــن يقطعون  مــعــارفــه 
مــــن مـــحـــافـــظـــات عـــراقـــيـــة كــــي يــســتــمــتــعــوا 
ــه الــطــبــيــعــة عـــلـــى اإلنـــســـان  بـــمـــا تـــجـــود بــ
للنهر، فهو يستقبل  املــحــاذيــة  قــراهــم  فــي 
غــــربــــاء يــــأتــــون لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه. يــضــيــف: 
»بـــدأت الــحــيــاة تــعــود إلــى حالها السابق 
بعد طرد تنظيم داعــش من األنبار نهاية 
ة 

ّ
املطل والــحــدائــق  البساتن  منظر   .2017

على نهر الفرات والنواعير تجذب الناس 
لقضاء وقت ممتع. ونحن نرحب بالزوار، 

فــهــذا يــزيــد حــظــوظ مــنــاطــقــنــا وقـــرانـــا كي 
تكون مراكز لجذب السياح، وهو ما يصب 

بالتأكيد في صالحنا«.
وفـــي حــن يـــرى الــغــربــاء جــمــال الــنــواعــيــر 
تعانق  التي  الكبيرة  الخشبية  بــدوائــرهــا 
مياه النهر، ويلتقطون صورًا لها ويبثون 
مــقــاطــع مـــصـــّورة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، يقول سكان هذه املناطق إنه 
النواعير  »لــو سكن هــؤالء الضيوف قــرب 
لزاد حبهم لها، وتعلقهم بها وصداقتهم 

الحميمة معها«.
نـــايـــف )52 عـــامـــًا(  ــنـــزل ســـعـــد  ــم أن مـ ــ ورغــ
يبعد مسافة خمسة كيلومترات عن أقرب 
النواعير، لكنه يحرص دائمًا على الذهاب 
إلى ناعور لبيت جده، لكي يشكي همومه 
ويفّرغ ما في صدره لـ »صديقه الحميم«، 
في إشارة إلى الناعور القديم الذي لم يعد 
يعمل منذ أكثر من ثالثن سنة. يقول نايف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: أمــضــيــت طفولتي 
ــــي بـــيـــت جـــــــدي، وكـــــــان مـــوقـــع  ــــاي فـ ــبـ ــ وصـ
الناعور املكان املفضل لي وألبناء عمومتي 
من أجل اللعب والتنزه«. ويضيف: »أشعر 
ان الـــنـــاعـــور يــســمــعــنــي. حــــن أنـــظـــر إلــيــه 
وأقـــضـــي بــعــض الـــوقـــت قــربــه أحــــس بــأنــه 
يمنحني قوة وشجاعة وصبرًا. هذا ليس 
شعوري وحدي، بل جميع من يسكنون أو 
أقاربي  أساعد  لــذا  النواعير.  قــرب  سكنوا 
دائمًا في ترميم بناء الناعور، رغم أنه لم 
يــعــد صــالــحــًا لــالســتــخــدام، ألنــنــا نعتبره 

جزءًا منا«.
وال شــك فــي أن الــنــواعــيــر تــرتــبــط بسكان 
ــقـــصـــص وذكـــــــريـــــــات كـــثـــيـــرة  ــا بـ ــقـــهـ ــنـــاطـ مـ
يــزالــون  ال  إذ  عنها.  يتخلوا  أن  يــرفــضــون 
حــتــى الـــيـــوم يــنــســجــون أغـــانـــَي ومـــواويـــل 
عنها وعن صوتها الذي ال يتوقف ما دام 

النهر جاريًا. 
وخــــالل فــتــرة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
العمل بعدد منها،  املناطق، أعيد  عن هذه 
ووفرت املياه للشرب واملزروعات، وهو ما 
 على أنه ال غنى عنها.

ً
اعتبره السكان دليال

ويقوم ناشطون في مدينة هيت وحديثة 
ومــدن أخــرى أعالي الفرات بحملة إلعــادة 
إعــمــار الــنــواعــيــر، بــدعــم مــن وزارة املـــوارد 
املائية. وقد استعان بعضهم بكبار السن 
النواعير  فــي صنع  مــن خبراتهم  لــإفــادة 
هيكلها  وبناء  الخشبية  قطعها  وتركيب 
الــخــارجــي، رغـــم وجـــود نــجــاريــن ماهرين 
بــاعــتــبــار أن »الـــنـــواعـــيـــر تملك  بــرفــقــتــهــم، 
روحــــــًا ال يـــعـــرف الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا إال مــن 
عاش وسطها، وتفاعل مع حركة دورانها 

وصوتها ومائها«.
وهــنــاك أكــثــر مــن خمسة مــواقــع للنواعير 
ة 

ّ
في مدينة هيت، يضم كل منها نحو ست

ــرى تـــضـــم طـــواحـــن  ــ نـــواعـــيـــر ومــــواقــــع أخــ
كــانــت تستخدم فــي طــحــن الــحــبــوب، و80 
منها  كــل  مدينة حديثة، يضم  فــي  موقعًا 

بن 2 إلى 6 نواعير.
اخــــتــــراع  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ  

ّ
أن ــثــــون  ــاحــ بــ ــقـــد  ــتـ ويـــعـ

الناعور يعود إلى الحضارتن السومرية 
والبابلية، حــن كــان املــزارعــون فــي حاجة 
مــاســة لـــري مــزارعــهــم الــبــعــيــدة نسبيًا عن 

ضفاف األنهار، فكان هذا االختراع.

نواعير في وقت الغروب )العربي الجديد(

النواعير في العراق شاهدة على ثقافة بالد عمرها آالف السنين. حكاياتها لم تتوقف رغم أن عملها تجّمد، فهي تعيش دائمًا 
في قلوب سكان ُملَهمين بسحرها، ويريدون تخليدها في قائمة التراث العالمي

هوامش

سعدية مفرح

 ،
ً
الكتابة... السّر الذي ال يمكن اإلحاطة بكنهه كامال

إلـــّي، على  الــدؤوبــة. بالنسبة  املــحــاوالت  مهما كانت 
األقــل يبدو األمــر أشبه ما يكون بالسباحة في بئر 
 وصــعــودًا. لــكــّن مــحــاوالتــي مستمّرة لحسن 

ً
نـــزوال

، بــل ألّن تلك 
ً
الــحــظ، لــيــس ألّن ذلـــك مــن املــهــم فــعــال

أو  نفسها  للكتابة  زادًا  تــكــون  مــا  غــالــبــا  املـــحـــاوالت 
وقـــودًا لــي، كــي أســتــمــّر فــي الــكــتــابــة. عملية تبادلية 
مهمة وضرورية على سبيل تجديد الشغف وتطوير 

املمارسة وتحسني اللياقة.  
ما شعرُت بفراغ ذاتي لحظة الجلوس قبالة لوحة 

ّ
كل

املــفــاتــيــح لــلــكــتــابــة، داهــمــتــنــي أفـــكـــاري الــقــديــمــة عن 
 باألفكار التي يزاحم 

ٌ
فكرة الكتابة ذاتها. أنا متخمة

أحيانا  يشعرني  ما  الكتابة،  لحظة  بعضا  بعضها 
بالفراغ. 

األفكار  بزحام  تشعر  أن  غريبة  مفارقة  من  لها  يا 
داخــل رأســك، وأن تشعر  باليباس أيضا. أن تكون 
تتكّور على  وأن  ذاتــهــا،  اللحظة  وفــارغــا في  ممتلئا 
أن  يمكن  وعــّمــا  تكتبه  أن  يمكن  عّما  بحثا  نفسك، 

الخروج  تحاول  التي  الكثيرة،  أفكارك  من  صك 
ّ
يخل

من داخلك عبر الكلمات. هذا شعور يرافقني دائما، 
ف كلما كنت في خضم قراءاٍت جديدة للكتب 

ّ
ويتكث

 ما يمكن أن أراه 
ّ

وللمشاهد وللناس والعالقات، وكل
وأشعر به حولي.  

املراقبة والرصد؛ بشرًا  أخيرًا، أجدني منغمسة في 
وعالقات وأفكارًا وحروبا صغيرة وكبيرة، ومواقف 
ــم أعـــد أفــهــمــهــا، وأنــمــاط  تــتــبــّدل ســريــعــا، وأغــنــيــات ل
 عن عيشها وفقا ملقترحات 

ً
معيشة أجدني عاجزة

ــن الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى أنـــمـــاط الــعــيــش  ــريــ اآلخــ
الــحــيــاة حــولــي، وكــتــبــا يعجبني بعضها،  هـــذه  فــي 
ــقــراءة،  ال فــي  فأستمر  اآلخــــر،  بعضها  ويستفزني 
ها، 

ً
لكن أجيدها  التي  العربية  اللغة  إطــار  فــي  ولــغــات 

كثيرون  ويكتبها  يــتــحــّدثــهــا،  الــتــي  الــلــغــات  تــلــك  أي 
 في مفرداتها ومصطلحاتها 

ً
حولي، تبدو لي غريبة

وتركيباتها، وما تؤول إليه من فهم ونتائج تشعرك 
ونثرًا... ومع  أيضا شعرًا  لغتك، وعنها  بالغربة في 
 
ً
هذا، وفي الوقت والظرف نفسيهما، أجدني عاجزة

عــن الــلــحــاق بـــأّي فــكــرٍة عــن هــذا كله ألدونــهــا. وهو 
الكتابة  بفكرتي  مــجــّددًا  التفكير  أديـــم  يجعلني  مــا 

 والــتــدويــن والـــفـــرق بــيــنــهــمــا... وتــلــك حــكــايــة أخـــرى. 
في رحلة املراقبة والرصد، وهي عفوية مفاجئة، ال 
يعرف املرء متى تبدأ ومتى تنتهي. وأحيانا ال يعرف 
 بعد أن تمضي، تكتشف أّن 

ّ
، إال

ً
ــه يعيشها أصــال

ّ
أن

حتى  نفسها،  الحياة  عــن  كثيرًا  تختلف  ال  الكتابة 
ملـــن ال يــحــب الــكــتــابــة أو ال يــجــيــدهــا، وحــتــى ملـــن لم 
ها خالصه 

ّ
يعد يعرف ملاذا هو منغمٌس فيها وكأن

 ما يواجه في الحياة من مشكالت. 
ّ

اإلنساني من كل

وفي نهاية النفق، يجدها وقد تحولت إلى ما يشبه 
 أخــرى، تصّب في املعنى 

ٌ
املــوت أيضا، وتلك مفارقة

األول واألخير نفسه. فال شيء ثابتا، في التعريف 
بها بوصفها مصطلحا، وهذا ما ال ينبغي أن ُيشعر 
الــحــيــرة. هــو نـــوٌع من  الـــقـــّراء بالقلق أو  ــاب وال 

ّ
الــكــت

الجمال الخالص واملــدهــش، والــذي ال ينبغي إدراكــه 
العقل في  ملــدركــات  مــن حـــواّس خاضعة  نملك  بما 

مستوياته األولى.  
أن  يمكن  مــا  نــعــرف  ــنــا 

ّ
ألن ليس  إذًا،  نكتب  سنبقى 

نا نعرفها تماما. ولكن 
ّ
تؤّدي إليه الكتابة، وليس ألن

ــنــا نحبها ونــحــّب مــا تــقــّدمــه لنا من 
ّ
على األقـــل، ألن

في  أليس  املعلقة.  األمنيات  على سبيل  ولــو  حلول، 
قادرين،  ألسنا  نفسها؟  للحياة  فلسفي  معنى  ذلك 
التعاطي معها  آخــريــن، على  ــراء، وبــشــرًا  ــابــا وقــ

ّ
كــت

الــذي يبقى حيا ما  الغامض  املعنى  ذلــك  باعتبارها 
دمنا أحياء، ولن يخبو أبدًا باعتباره على األقل أحد 
متكآت الذاكرة اإلنسانية منذ بدأ تاريخنا على هذه 
الكتابة  لنستمر في  األقــل  األرض؟ هــذا يكفي على 
نا 

ّ
الــقــراءة، أو حتى في املقاربة والــرصــد... لعل وفــي 

نصل في النهاية.

وما زالت الكتابة تدهشني

وأخيرًا

تكتشف أّن الكتابة 
ال تختلف كثيرًا عن الحياة 

نفسها، حتى لمن ال يحّب 
الكتابة أو ال يجيدها
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يقول سكان إنه »لو سكن 

الضيوف قرب النواعير لزاد 
حبهم لها« 
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