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يتنامى دور التيارات الصوفية العراقية 

في المحافظات المحررة من تنظيم 
»داعش«، في ظل تلقيها دعمًا 

حكوميًا بهدف مواجهة التيارات 
التكفيرية.
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العدوان على غزة

تنتشر التيارات الصوفية في الشمال العراقي  )صافين حامد/فرانس برس(

ف أضرارًا جسيمة في الهند املنكوبة، 
ّ
بعدما خل

ُيــرَصــد املــتــحــّور الهندي مــن فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد فــي بــقــاع مختلفة مــن الــعــالــم أخــيــرًا، 
األمر الذي يثير فزع الناس والسلطات على حّد 
الهند  من  املتناقلة  الصور  أّن  ســواء، ال سّيما 
مؤملة واألرقام القياسية التي تسّجلها مخيفة. 
وفي هذا اإلطار، عّبر رئيس الوزراء البريطاني 
»قلق«  الخميس، عن  أمس  بوريس جونسون، 
في  الهندي  باملتحّور  اإلصابات  ارتفاع  بشأن 
اململكة املتحدة. فقد وجدت دراســة تحت اسم 
انتشارًا  أكثر  املتحّور صــار  أّن هــذا  »ريــأكــت« 

د 
ّ
وأك اإلغــاق.  الكبير في قيود  التخفيف  قبل 

ــر.  ــذا األمــ جــونــســون »نـــحـــن قــلــقــون بـــشـــأن هــ
 الخطوات 

ّ
خذ اآلن كل

ّ
نا نت

ّ
د من أن

ّ
نريد أن نتأك

االحترازية والحذرة التي يمكننا اتخاذها، لذلك 
نعقد اجتماعات للنظر في ما يمكن القيام به 
ومــا نحن فــي حــاجــة إلــى الــقــيــام بـــه«، مضيفًا 

»ونحن ال نستبعد أّي شيء«.
وقـــد أفـــــادت جــامــعــة »إمـــبـــريـــال كــولــيــدج لــنــدن« 
بأّن  الخميس،  أمــس  شر 

ُ
ن لها  أحــدث تقرير  في 

الحاالت اإلجمالية في الباد انخفضت إلى أدنى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ أغــســطــس/ آب املــاضــي، بعد 

ها 
ّ
إغاق صارم ونجاح في حملة التحصني. لكن

على الرغم من ذلك، شّددت على ضرورة مراقبة 
املتحّور الهندي »املثير للقلق« عن كثب.

ع خبراء في الواليات املتحدة 
ّ
من جهة أخرى، توق

األميركية إمكانية االستغناء عن الكمامة قريبًا 
األشخاص  عــدد  تزايد  املغلقة، مع  األماكن  في 
الذين تلقوا لقاحات مضادة لكوفيد-19 وتراجع 
اإلصابات. ولفتوا إلى أّن من شأن ذلك تشجيع 
من  اللقاحات،  إلــى  اللجوء  على  تحفظًا  األكثر 
خال إظهار منافعها. ُيذكر أّن املركز األميركي 
والــوقــايــة منها )سي  األمـــراض  للسيطرة على 

دي ســـي( كـــان قـــد أوصــــى األشـــخـــاص الــذيــن 
وا لقاحاتهم بعدم وضع كمامات في الخارج 

ّ
تلق

فــي مجموعات  يلتقون  الــداخــل عندما  فــي  وال 
 
ً
صــغــيــرة مـــع أشـــخـــاص مــحــّصــنــني. لــكــّن دوال
كــثــيــرة، ال ســّيــمــا فـــي أوروبــــــا، تـــعـــارض األمـــر 
االلتزام  على  السكاَن  فيها  السلطاُت  وتشّجع 
ــتــحــصــني، ألّن  ــن ال ــم مـ ــرغـ بــالــكــمــامــات عــلــى الـ
تمامًا،  السيطرة  تحت  بعد  يصبح  لــم  الــوضــع 

خصوصًا مع ظهور متحّورات جديدة.
)العربي الجديد، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(
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التغيّر المناخي يهّدد الشاي
اللذين يشهدهما العالم، قد  التغير المناخي واالحتباس الحراري  بسبب 

تتأثر محاصيل الشاي في عدة بلدان، ما يهّدد هذه النبتة. ]22ـ23[
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للحديث تتمة...

غزة تفاجئ 
اإلسرائيليين

في اليوم الرابع من العدوان اإلسرائيلي على 
ضربات  الفلسطينية  المقاومة  وّجهت  غزة، 
قاسية لالحتالل، عبر استخدام الطيران المسيّر 

المفخخ، وباستهداف عبر صاروخ يصل مداه 
إلى 250 كيلومترًا. في المقابل، واصل االحتالل 
ضرباته الجوية على القطاع، موقعًا المزيد 

على  برية  قوات  حشده  مع  الشهداء،  من 
حدود غزة. وعلى الرغم من تشديد االحتالل 
تفاقم  فإن  عدوانه،  يوقف  لن  أنه  على 

يهود  اعتداء  بعد  الداخل،  في  األوضاع 
على  يضغط  الفلسطينيين،  على  متطرفين 

القيادة اإلسرائيلية لسرعة إنهاء عدوانها

غزة ـ ضياء خليل
صالح النعامي

وّجـــــهـــــت املـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــس الــخــمــيــس  ــة أمــ ــيـ ضــــربــــات قـــاسـ
عــلــى  ردًا  ــلــــي  ــيــ ــرائــ اإلســ لــــاحــــتــــال 
عـــدوانـــه املــتــواصــل مــنــذ مــســاء اإلثـــنـــن على 
قطاع غزة، عبر إدخال ساحن جديدين إلى 
الطائرات  األول هو  الــقــدس«،  معركة »سيف 
املسّيرة املفخخة، والثاني هو صاروخ جديد 
بــمــدى 250 كــيــلــومــتــرًا وبــقــوة تــدمــيــريــة هي 
أعلنت  التي  القسام«،  »كتائب  وفــق  الكبرى، 
ــار رامــــــــون، وذلــــك  ــا اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــه مـــطـ ــهـ أنـ
ــــاق عــــشــــرات الـــصـــواريـــخ  بــــالــــتــــوازي مــــع إطــ
ــلـــى تــل  ــزة وعـ ــ عـــلـــى املـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن غـ
أبــيــب. فــي املــقــابــل، فـــإن االحــتــال الـــذي أعلن 
أنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء اإلثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة، مع حشد قوات على حدود القطاع 
والتلويح بشن هجوم بري، ورفض مبادرات 
ــه يــواجــه مــأزقــا  وقـــف إطــــاق الـــنـــار، يــبــدو أنـ
مــن مــكــان آخـــر، وهـــو الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، مع 
للقدس  نصرة  الــداخــل  فلسطينيي  انتفاض 
املــحــتــلــة وغـــــــزة، ومـــــا تـــبـــع ذلـــــك مــــن اعـــتـــداء 
إســرائــيــلــيــن عــلــى هـــــؤالء، وهــــو مـــا يضغط 
على االحتال إلنهاء عدوانه على غزة بشكل 
أن تفّجر  سريع. وذكــرت صحيفة »هآرتس« 
املــحــتــل،  الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  األوضـــــاع 
يــدفــع الــجــيــش لــاســتــعــداد النـــهـــاء العملية 
العسكرية على غزة. وقال املراسل العسكري 
لــلــصــحــيــفــة يــنــيــف كـــوبـــوفـــيـــتـــش، إن قـــيـــادة 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي تــفــتــرض أن املــســتــوى 
السياسي لم يعد بوسعه تأجيل موعد إنهاء 
الــحــرب على غــزة بفعل األحـــداث داخــل املــدن 
اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن تكثيف إسرائيل 
غاراتها في غزة حاليا يأتي في إطار محاولة 
تقديم إنجازات قبل اإلعان عن إنهاء الحملة 
الــعــســكــريــة. وأضـــــاف: »الــجــيــش يستعد ألن 
يــتــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن املـــســـتـــوى الــســيــاســي 
بسبب  غـــزة  ضــد  القتالية  العمليات  إلنــهــاء 
التي  العنيفة في أرجــاء إسرائيل  املواجهات 
أججت املخاوف من إمكانية فقدان السيطرة 
الــداخــلــي«. وحــســب كوبوفيتش،  على األمـــن 
فإن هناك قناعة آخــذة بالترسخ لدى القادة 
الــذي  أبــيــب بــأن التهديد  العسكرين فــي تــل 

تمثله املواجهات بن الفلسطينين واليهود 
داخـــــــل املـــــــدن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى املــجــتــمــع 
اإلسرائيلي أكبر من الخطر الذي تمثله غزة، 
مــمــا يــجــعــل الــجــيــش مصمما عــلــى مــحــاولــة 
تحقيق إنجازات في مواجهة »حماس« تبرر 

إنهاء الحملة في أسرع وقت.
يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث العلني 
الــوزراء  رئيس  وأعلن  العملية.  استمرار  عن 
»العملية  أن  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي 
ــي قـــطـــاع غـــــزة »ســتــســتــغــرق  الـــعـــســـكـــريـــة« فــ
بعض الوقت«. وخــال زيــارة تفقدية إلحدى 
قــال نتنياهو:  الــحــديــديــة«،  »القبة  بــطــاريــات 
»سيستغرق األمــر بعض الــوقــت... مــن خال 
ــاع والـــهـــجـــوم، سنحقق  ــدفــ اإلصــــــــرار، فـــي الــ
غـــايـــتـــنـــا، وهــــــي اســــتــــعــــادة الـــــهـــــدوء لـــدولـــة 
قال  بيان ملكتبه. من جهته،  إسرائيل«، وفــق 
وزير االستخبارات اإلسرائيلي إيلي كوهن، 
إن املــجــلــس الــــــــوزاري اإلســـرائـــيـــلـــي املــصــغــر 
لــلــشــؤون األمــنــيــة والــســيــاســيــة »الــكــابــيــنــت«، 
رفـــض األربـــعـــاء مـــبـــادرات وقـــف إطـــاق الــنــار 
فـــي غـــــزة. وقـــــال فـــي حـــديـــث إلذاعــــــة الــجــيــش 
ــــاألمـــــس )األربــــــعــــــاء( قـــررنـــا  اإلســـرائـــيـــلـــي »بـ
املــبــادرات  لجميع  املطلق،  الرفض  باإلجماع 
املــخــتــلــفــة لـــوقـــف اطــــــاق الـــــنـــــار«. وأضــــــاف: 
»انتهى الوقت الذي تتم فيه األمور، بناء على 

طلب حماس«.
استدعى  اإلسرائيلي،  التصعيد  وفي سياق 
ــتــــال أمـــــس، 7 آالف جـــنـــدي من  جــيــش االحــ
قــــوات االحــتــيــاط، بــحــســب وســائــل إعــامــيــة. 
ــة الـــســـابـــعـــة إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــت الـــقـــنـــاة اإلسـ ــالــ وقــ
الــجــيــش اســتــدعــى هــــؤالء الــجــنــود »لــتــعــزيــز 
القناة  الــداخــلــيــة«. وذكـــرت  الــقــوات والجبهة 

»13« أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، 
العاملة.  الــقــوات  ــازات في صفوف  ألغى اإلجـ
ــلـــى طـــول  ــلـــيـــة عـ ــيـ ــتــــشــــدت قـــــــوات إســـرائـ واحــ
الحدود مع غزة أمس. وقال متحدث عسكري 
إن إسرائيل  إعـــام،  إسرائيلي، وفــق وســائــل 
لعمليات  ــداد  ــ اإلعـ مــن  »مـــراحـــل مختلفة  فــي 

برية«.
القسام« ساحا  »كتائب  أدخلت  املقابل،  في 

جــديــدًا إلــى املــعــركــة، إذ استهدفت بــعــدٍد من 
الطائرات املسّيرة املفخخة من طراز »شهاب« 
 على 

ً
مــحــلــيــة الــصــنــع، تــحــشــيــداٍت عــســكــريــة

تــخــوم قــطــاع غـــزة أمــــس، بــعــد أن استهدفت 
بهذه الطائرات منصة للغاز في عرض البحر 

قبالة ساحل شمال غزة ظهر األربعاء.
»كــتــائــب  كـــذلـــك، أعــلــن املــتــحــدث الــعــســكــري لـــ
الـــقـــســـام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي كــلــمــة أمـــــس، أن 
ــر مــــن قـــائـــدهـــا الـــعـــام  ــأمـ الـــكـــتـــائـــب قــصــفــت بـ
ــد الــــضــــيــــف، مــــطــــار رامــــــــــون جـــنـــوبـــي  ــمـ مـــحـ
كيلومترًا   220 بعد  وعــلــى  املحتلة  فلسطن 
مــن غـــزة، بــصــاروخ مــن طـــراز »عــيــاش 250«. 
وهذه املرة األولى التي تعلن فيها »القسام« 
عـــن اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ. 
 الـــصـــاروخ بــمــدى 250 

ّ
ــال أبـــو عــبــيــدة إن وقــ

وقد  الكبرى،  هي  تدميرية  وبقوة  كيلومترًا 
تم إطاقه »نصرة لألقصى وجــزءًا من ردنا 
عــلــى اغــتــيــال قــادتــنــا ومــهــنــدســيــنــا األبــطــال 
بــجــزٍء مــن إنــجــازاتــهــم وتــطــويــرهــم«. وتــابــع 
ـــدخـــل صـــــاروخ عــيــاش 

ُ
أن »الــكــتــائــب وهــــي ت

مطاراتك  هــي  هــا  للعدو  تــقــول  للخدمة   250
إلــى جنوبها  وكــل نقطة مــن شمال فلسطن 

في مرمى صواريخنا، وها هو ساح الردع 
ــقـــادم يــحــلــق فـــي ســمــاء فــلــســطــن نــحــو كل  الـ
هدٍف نحدده ونقرره«. ودعا شركات الطيران 
ــٍف فــــورٍي لــرحــاتــهــا إلـــى أي  الــعــاملــيــة إلـــى وقـ
املحتلة.  فلسطن  نــطــاق جغرافيا  فــي  مــطــار 

ــرى مــســجــلــة، أكـــد أبـــو عبيدة  وفـــي كــلــمــة أخــ
الــعــدوان  لــلــرد على  الكثير  املــقــاومــة  لــدى   

ّ
أن

اإلســـرائـــيـــلـــي. وقـــــال: »ال خــطــوط حـــمـــراء في 
 املقاومة لم تستخدم 

ّ
ذلك«، في إشارة إلى أن

كل أدواتــهــا القتالية حتى اآلن. وأضــاف في 
رســـالـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن: »لــديــنــا املـــزيـــد وفــي 
ويــرفــع  يــســركــم  مــمــا  الكثير  الكثير  جعبتنا 
رؤوســـكـــم ويــجــعــلــكــم تــفــخــرون أمــــام الــعــالــم 
بــمــقــاومــتــكــم وشـــهـــدائـــهـــا وأبـــطـــالـــهـــا«. وفــي 
»احشدوا  عبيدة:  أبــو  قــال  رسالة إلسرائيل، 
ــوًا؛ فقد  ــ مـــا شــئــتــم مـــن قــــوات بـــرًا وبـــحـــرًا وجـ
أعـــددنـــا لــكــم أصــنــافــا مـــن املــــوت ستجعلكم 
أو  منا ضعفا  تــجــدوا  ولــن  أنفسكم  تلعنون 
السيف  إال  منا  لكم  وليس  تراجعا  أو  جزعا 

والنار«. 
ــة إمـــطـــار  ــاومـ ــقـ ــــك فــيــمــا واصــــلــــت املـ يـــأتـــي ذلـ
العديد من املناطق اإلسرائيلية بالصواريخ، 
ودّوت صــافــرات اإلنــــذار ظهر أمــس فــي عدد 
من املدن والبلدات وسط وجنوبي إسرائيل، 
ــل أبـــيـــب وبـــئـــر الـــســـبـــع وعــســقــان  ومـــنـــهـــا تــ
ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم. 
وقـــد بــلــغ عـــدد الــصــواريــخ الــتــي انطلقت من 
الــقــطــاع حــتــى عــصــر أمـــس، بحسب الجيش 
اإلسرائيلي، أكثر من 1600. فيما قال الجيش 
إنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء اإلثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة. واضطرت سلطات االحتال إلعان 
تحويل مسار جميع الرحات املتوجهة إلى 
مطار بن غوريون أمس باتجاه مطار رامون 
حتى إشعار آخر بسبب إطاق صواريخ من 
الدولية  قطاع غزة. وألغت الشركات الجوية 

رحاتها من وإلى تل أبيب أمس.
في املقابل، واصل جيش االحتال استهداف 
مباٍن ونقاط متعددة في غزة، لترتفع حصيلة 
 ،

ً
الــشــهــداء إلـــى 87 فـــي غـــزة بــيــنــهــم 17 طــفــا

ونحو 487 جريحا، حتى عصر أمس. بينما 
قتل سبعة أشخاص في الجانب اإلسرائيلي 

بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.
الــرغــم مــن جهود  التصعيد على  ويــتــواصــل 
ــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـــركـ مـــصـــريـــة وأخــــــــرى أمـ
وقــف إلطـــاق الــنــار. وقــالــت مــصــادر مصرية 
لـ«العربي الجديد« إن وفدًا امنيا مصريا من 
أيمن  اللواء  العامة برئاسة  املخابرات  جهاز 
بديع، وصــل إلــى تل أبيب أمــس لبحث وقف 
ــاء مــوجــة  ــهـ إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة وإنـ
التصعيد األخيرة في األراضي الفلسطينية. 

ــارة الـــوفـــد جـــاءت  ــ وأضـــافـــت املـــصـــادر، أن زيـ
ــدار الــيــومــن  بــعــد ســلــســلــة اتـــصـــاالت عــلــى مــ
املـــاضـــيـــن بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، 
ومصر وأطـــراف دولية من جهة أخــرى، ملنع 

التصعيد.
فت الــواليــات املتحدة 

ّ
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، كث

حراكها واتصاالتها مع جهات فاعلة أخرى 
في املنطقة، ال سيما مصر واألردن. وأعلنت 
واشــنــطــن إرســـــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
هــادي  والفلسطينية،  اإلسرائيلية  للشؤون 
عـــمـــرو، إلــــى تـــل أبـــيـــب لــبــحــث الـــتـــهـــدئـــة. في 
ــارئ  ــ ــمــــاع طـ ــتــ ــــن دعــــــت مـــوســـكـــو إلــــــى اجــ حـ
التي  األوســـط  الــشــرق  الرباعية حــول  للجنة 
األوروبــي وروسيا والواليات  االتحاد  تضم 

املتحدة واألمم املتحدة.
الــدولــي اجتماعا  كــذلــك، يعقد مجلس األمــن 
ــول الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــا حــ ــثـ ــالـ طــــارئــــا ثـ
الــيــوم الــجــمــعــة. وخـــال أول اجــتــمــاعــن عبر 
الفيديو عقدا في جلستن مغلقتن، عارضت 
الواليات املتحدة تبني إعان مشترك يدعو 
ــه »يـــأتـــي  ــ ــــف الــتــصــعــيــد، مــعــتــبــرة أنـ ــــى وقـ إلـ
قال  املــرحــلــة، كما  هــذه  فــي  بنتائج عكسية« 
تتولى  التي  الصن  وأعــربــت  دبلوماسيون. 
ــة ملــجــلــس األمـــــن أمــــس عن  ــدوريــ الـــرئـــاســـة الــ
إن  وقــالــت  التصعيد.  إزاء  الــعــمــيــق«  »قلقها 
االشتباكات  وقــف  إلــى  يدعو  مشتركا  بيانا 
ــز لـــكـــن بـــعـــض الـــــــدول »تـــعـــرقـــل« تــبــنــي  ــاهـ جـ
النص. وكتب السفير الفلسطيني لدى األمم 
في رسالة وجهها  ريــاض منصور،  املتحدة 
إلــــى كـــبـــار مـــســـؤولـــي املــنــظــمــة: »يـــجـــب على 
األمــن  الــدولــي وخــصــوصــا مجلس  املجتمع 
الــتــحــرك مـــن دون تــأخــيــر ملــطــالــبــة إســرائــيــل 
بــــوقــــف هــجــمــاتــهــا عـــلـــى الـــســـكـــان املـــدنـــيـــن 
للتهجير  »خــطــطــهــا  ووقــــف  الفلسطينين« 
لفلسطينيي  الـــعـــرقـــي  والــتــطــهــيــر  الـــقـــســـري 
ــلـــومـــاســـي طــلــب  ــقـــــدس. وقــــــال دبـ ــ ــة« الـ ــنـ ــديـ مـ
عـــدم كــشــف هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس« 
ــاع الـــجـــديـــد ملــجــلــس  ــمـ ــتـ إن الــــهــــدف مــــن االجـ
ــــادة »االجــتــمــاعــات وصــيــاغــة  ــن لــيــس زيـ األمــ
النصوص« بل »محاولة املساهمة في السام 
ــادر عــلــى الـــدعـــوة  ــ ــــود مــجــلــس لـــألمـــن قـ ووجــ
إلــى وقــف إطــاق الــنــار«. وقــال دبلوماسيون 
ــل 

ّ
آخــــرون لــلــوكــالــة إن إســرائــيــل تــرفــض تــدخ

مجلس األمــن فــي الــنــزاع والــواليــات املتحدة 
تؤيدها في ذلك.

الداعم  موقفها  األميركية  اإلدارة  خف 
ُ
ت ولــم 

لاحتال منذ بدء العدوان الحالي، وهو ما 
بالقول  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  جــدده 
الدفاع عن نفسها«،   في 

ّ
 »إلسرائيل الحق

ّ
إن

وذلــــك بــعــد مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع نــتــنــيــاهــو، 
مــســاء األربـــعـــاء، مــع إعــرابــه عــن األمـــل فــي أن 
تنتهي االشــتــبــاكــات قــريــبــا. مــن جــهــتــه، دعــا 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
كليفرلي،  جيمس  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 
عن  الــتــراجــع  إلـــى  والفلسطينين  إســرائــيــل 
حــافــة الــهــاويــة، ووصــــف الــتــصــعــيــد الــحــالــي 
بأنه مـــروع. وقــال فــي حديث ملحطة »سكاي 
نيوز«: »من املهم أن يتراجع الجانبان خطوة 
لــلــوراء«. وتــابــع قــائــا: »نشهد مستوى غير 
مــســبــوق مـــن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة على 
إســـرائـــيـــل... نــريــد أن تــتــوقــف تــلــك الهجمات 

الصاروخية«.

يواصل االحتالل 
استهداف المباني 

)Getty( المدنية

ناصر السهلي

املشهد على أرض فلسطني 
التاريخية، من الجليل إلى النقب، 
وما شهدته القدس وحي الشيخ 

جراح، طيلة األسابيع املاضية، بات 
يعطي مصداقية لتحذير سياسي 

وإعالمي أوروبي متزايد، عن 
مضي دولة االحتالل اإلسرائيلي 

إلى األبرتهايد. ال يقتصر التحذير 
من أن »إسرائيل أقرب من أي وقت 

مضى من السير نحو تدمير ذاتي« 
على يسار ويسار الوسط، بل 

شمل معسكر الليبراليني ويهودًا 
كانوا مؤيدين للصهيونية سابقًا. 

فمشاهد القصف في غزة، ورد 
املقاومة، ليست سوى أحد مظاهر 
مأزق املشروع الصهيوني برمته. 
فغزة ليست املقدمات، بل كل ما 
واجهه 7 ماليني فلسطيني على 

أرضهم التاريخية طيلة عقود.
غربيًا، يرتعب األمني والسياسي، 

من ارتكابات اليمني املتطرف ملذابح 
واعتداءات، من أوسلو وبقية القارة 
العجوز إلى نيوزيلندا وأميركا. في 

املقابل، ولسنوات طويلة سبقت 
التطرف اإلرهابي في الغرب، كان 

االحتالل يرعى ويحتضن رسميًا 
جماعات اإلرهاب اليهودي. فمذبحة 

الحرم اإلبراهيمي في الخليل 
1994، على يد مستوطن أميركي 

باروخ غولدشتاين، ومذبحة صبرا 
وشاتيال في بيروت 1982 وقانا 
1996، بل وقتل رئيس الحكومة 

األسبق إسحاق رابني، لم تكن 
بعيدة عن فتاوى حاخامات »العرب 
صراصير يجب سحقها« و»الذبح 

للعرب«، كما ظل يردد عوباديا 
يوسيف وموشيه ليفنغر ومائير 
كهانا، وغيرهم في أيامنا الحالية 

التي تحلل قتل أطفال »األغيار 
العرب«.

لفلسطني تجربتها مع الجماعات 
اإلرهابية اليهودية، من القتل بدم 
بارد إلى السطو والنهب واقتالع 

الزيتون، ورعاية املؤسسة الرسمية 
ملا يسمى »فتية التالل« و»أمناء 

الهيكل« و»تدفيع الثمن«، ومع 
التهويد ونهب األرض، ومنع تحديث 
مدن وقرى الداخل الفلسطيني، عدا 

عن سياسات تدمير البيوت.
في املحصلة، فإن ما يدور ال يتعلق 

بوجود بنيامني نتنياهو، واألخير 
ليس غبيًا كي ال يدرك مأزق انهيار 

أسطورة »أرض بال شعب لشعب 
بال أرض«. فالديمغرافيا محفز 

لسياسة الترانسفير و»وطن بديل«، 
وناظم لسياسة األبرتهايد الرسمية. 

فوجود 7 ماليني فلسطيني على 
أرضهم التاريخية، مع كل مشاهد 

االعتداء املمتدة من طبرية إلى 
اللد والضفة والنقب، ونشوء حالة 

وحدة مصير بني الفلسطينيني، 
كلها تساهم في نسف مقدمات 
األساطير. وعليه، وبعيدًا عن كل 

بكائيات معسكر التطبيع واتهاماته 
السخيفة، ومحاولة بعض األنظمة 
ركوب املوجة، فإن ما بعد القدس 

والحرب الحالية على غزة، لن يكون 
كما قبله.

فطر األقصى: 100 ألف مصّلٍ واستمرار االعتداءاتالداخل الفلسطيني يشتعل ويواجه تنكيل المتطرفين

حراك 
فلسطينيي 

الداخل يحاصر 
االحتالل

الحدث

ــاع غـــزة  ــطــ ــع عـــــدوانـــــه عـــلـــى قــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
واملسجد  القدس  في  اتــه  واعــتــداء املحاصر، 
ــلــــي،  ــيــ األقـــــصـــــى، حــــــــّول االحـــــتـــــال اإلســــرائــ
يــافــا وحيفا  مــن  الفلسطيني،  الــداخــل  مــدن 
وعـــكـــا مـــــرورًا بــالــلــد والـــرمـــلـــة، وصـــــواًل إلــى 
إلــى ثكنة  طبريا وبــئــر السبع والــخــضــيــرة، 
اســتــمــرار حمايته  وأمــنــيــة، وســـط  عسكرية 
للمستوطنن وإلرهاب الجماعات اليهودية 
الــذيــن  الـــداخـــل،  املــتــطــرفــة، ضــد فلسطينيي 
شــّكــلــوا مــن جهتهم جبهة مــوحــدة، تضاف 
إلى الحراك املقاوم منذ أيام في القدس وغزة. 
لــيــل األربــعــاء  الـــداخـــل،  وواصــــل فلسطينيو 
ــتــــراض على  ــــوم أمـــــس، االعــ - الــخــمــيــس، ويـ
وانتهاكاته  االحتال في ممارساته  تمادي 
فـــي الـــقـــدس واملـــســـجـــد األقــــصــــى، وعـــدوانـــه 
على غزة، فيما أظهرت لقطات مصورة عدة 
املـــدن، مــدى العنصرية والتوحش  فــي هــذه 
الـــلـــذيـــن تــمــارســهــمــا الـــجـــمـــاعـــات املــتــطــرفــة 
ــل ومــصــالــحــهــم  ــ ــداخـ ــ بـــحـــق فــلــســطــيــنــيــي الـ

وممتلكاتهم. 
وأصدر وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس، 
األمنية  الــقــوى  أمــرًا بتعزيز  الخميس،  أمــس 
لــاحــتــال فــي هـــذه املــــدن، وســـط حــمــلــة قمع 
ــذهــا االحــتــال 

ّ
واعـــتـــقـــاالت غــيــر مــســبــوقــة نــف

وطاولت 374 فلسطينيا. وقال غانتس أمس 
فـــي بـــيـــان: »نــحــن فـــي وضــــع طـــــوارئ بسبب 
الــضــروري اآلن تعزيز  الوطني، ومــن  العنف 
القوات بكثافة على األرض، وسيتم إرسالها 
وأوضحت  والنظام«.  القانون  لتطبيق  فــورًا 
هــيــئــة الــبــث اإلســرائــيــلــيــة أن »غــانــتــس وقــع 
ــيــــة مــن  ــافــ ــا إضــ ــ ــرايـ ــ أمـــــــرًا بــتــجــنــيــد عـــشـــر سـ
الــحــدود فــي خدمة االحتياط لتعزيز  حــرس 
قـــــوات الـــشـــرطـــة«. وأعـــلـــنـــت وســـائـــل اإلعــــام 
ــــرض ســلــطــات  ــــس، فـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــصـــر أمــ
ــتــــال حـــظـــرًا لــلــتــجــول فـــي مــديــنــة الــلــد،  االحــ
الثامنة  عــصــرًا، حتى  الخامسة  الــســاعــة  مــن 

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

اإلسرائيلية  االعــتــداءات  مـــوازاة استمرار  فــي 
على القدس املحتلة وغزة، سقط الفلسطيني 
مــادمــا، جنوبي  النجار، في بلدة  محمد عمر 
شهيدًا  املحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  نابلس، 
ــتــــال  ــلـــى يــــد قـــــــوات االحــ مــــســــاء األربــــــعــــــاء، عـ
ــتـــي اقــتــحــمــت الـــبـــلـــدة وســـط  اإلســـرائـــيـــلـــي، الـ
مــواجــهــات مــع الــشــبــان. ثــم عــــادت واقتحمت 
منزله واستجوبت ذويه. في املسجد األقصى، 
ووســـط إجــــراءات وتــدابــيــر عسكرية مــشــددة، 
، أمس الخميس، 

ٍّ
أدى أكثر من 100 ألف مصل

صــاة عيد الــفــطــر، وكــانــوا قــد أتـــوا مــن داخــل 
األراضي الفلسطينية املحتلة عام 1948. وفي 
ــال خــطــيــب املـــســـجـــد، الــشــيــخ  ــاة الـــعـــيـــد، قــ صــ
محمد سليم إن »الشعب الفلسطيني سيظهر 
فرحته بالعيد رغم كل املعاناة التي يتعرض 
لـــهـــا«. وأقـــــام عـــشـــرات املــبــعــديــن عـــن األقــصــى 
القديمة من  الــبــلــدة  مــدخــل  العيد على  صــاة 
ــقـــدس. وســبــق إقـــامـــة صـــاة الــعــيــد، وكــذلــك  الـ
بعد االنتهاء منها، تنظيم آالف املصلن وقفة 
دعم وإسناد لقطاع غزة ضد العدوان، هتفوا 
العسكرية  الـــذراع  الــقــســام«  »كتائب  لـ خالها 
لحركة »حماس ولقائد الكتائب محمد ضيف.

ــتــــال حـــمـــاتـــه، فــاعــتــقــل ثــاثــة  وواصــــــل االحــ
شبان في سوق املصرارة في القدس، وشابن 
آخرين في شارع نابلس بعد االعتداء عليهم 
ــراد  ــتــــال، أفــ ــــوات االحــ بـــالـــضـــرب. واعــتــقــلــت قـ
عائلة درويش بالكامل عقب دهم منزلهم في 
بلدة العيسوية بمدينة القدس، بعد االعتداء 
عليهم بالضرب. واعتقل االحتال فلسطينين 
الشمالي ملدينة  األقــل عند املدخل  اثنن على 
أيضا  واعتقل  الغربية.  الضفة  وســط  البيرة، 
االنتخابية  مــوعــدنــا«  »الــقــدس  قائمة  مــرشــح 
التابعة لحركة »حماس«، زياد صالح الشيخ، 

ــادي شـــرطـــة  ــ ــمـ ــ الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى تـ
ــفـــات والـــتـــظـــاهـــرات  ــتــــال فـــي قــمــع الـــوقـ االحــ
بالتزامن  وذلــك  للفلسطينين،  االحتجاجية 
مــع حــمــلــة تــحــريــض مــتــصــاعــدة فــي وســائــل 
الفلسطيني  الـــوجـــود  ــتـــال ضـــد  االحـ إعــــام 

داخل األراضي املحتلة عام 1948.
خرج  الفلسطينية،  التظاهرات  مـــوازاة  وفــي 
لــيــل األربــــعــــاء - الخميس  مــتــطــرفــون يــهــود 
فــي عـــدد مــن أنــحــاء مــنــاطــق الـــداخـــل، رافــعــن 
للفلسطينين  ومــعــاديــة  عنصرية  شــعــارات 
مثل »املـــوت لــلــعــرب«، وارتــكــبــوا أعــمــال عنف 
املنطقة  فـــي  فلسطينين  بــحــق  واعــــتــــداءات 
للفلسطينين،  ســيــارات  وتحطيم  وتكسير 
تـــحـــت أعــــــن شــــرطــــة االحــــــتــــــال، مـــــا أشـــعـــل 
مـــواجـــهـــات بـــن املــتــطــرفــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
خصوصا فــي مدينة عــكــا. ونــظــم املــئــات من 
عناصر منظمة »الهافا« اإلرهابية، عمليات 
اعـــتـــداء وحــشــيــة ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
ــروا مــحــال تــجــاريــة تــعــود إلــيــهــم، حيث  ــ ودمـ
ــداءات الــتــي يــقــودهــا الــقــيــادي  ــتــ تـــركـــزت االعــ
الكنيست،  في  املمثلة  الكاهانية  الحركة  في 
الــحــاخــام بنتسي غــوفــشــتــن، فــي مـــدن اللد 
وعــكــا وطــبــريــا وحــيــفــا، واملـــدن املحيطة بتل 
أبـــيـــب. وفــــي مــديــنــة الـــلـــد، وّجـــــه املـــواطـــنـــون 
الفلسطينيون نداءات استغاثة، بعدما تقدم 
املسجد  نحو  اإلرهابية  التنظيمات  عناصر 
ت 

ّ
الكبير في املدينة، مهددين بإحراقه. كما بث

فيديو،  مقاطع  اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــوات 
تظهر قيام متطرفي »الهافا« بتدمير محال 
املــجــاورة.  أبيب واملــدن  الفلسطينين في تل 
الرسمية  التلفزة اإلسرائيلية  قناة  وعرضت 
ــددًا كــبــيــرًا  ــ ــان« مــقــطــعــا مـــصـــورًا، أظـــهـــر عـ ــ »كــ
مـــن عــنــاصــر »الهـــافـــا« وهـــم يــتــوحــشــون في 
ضـــرب شـــاب عــربــي عــلــى كــورنــيــش الــواجــهــة 
يــام على تخوم تل  بــات  فــي مدينة  البحرّية 
أبــيــب. وأظــهــرت الــصــور مــواطــنــا فلسطينيا 

حــرمــلــة، شــرقــي بــيــت لــحــم، مــن دون التبليغ 
عــن وقـــوع إصــابــات. وأغــلــقــت قـــوات االحــتــال 
مــدخــل قــريــة مــــراح ربــــاح، جــنــوبــي بــيــت لحم 
ــتـــال  ــوات االحـ بـــبـــوابـــة حـــديـــديـــة. وقـــمـــعـــت قــــ
بــلــدة جــيــوس، شمال  مسيرة سلمية ألهــالــي 
بعد  الغربية،  الضفة  قلقيلية، شمالي  شرقي 
اندالع مواجهات قرب جدار الفصل العنصري 
املقام على أراضي البلدة. وأحرق مستوطنون 
مركبة في قرية روجيب، شرقي نابلس، تعود 
لــلــمــواطــن ريــــاض دويـــكـــات، وفـــق مـــا أفــــاد به 
مــســؤول مــلــف االســتــيــطــان فــي شــمــال الضفة 

الغربية غسان دغلس.
وتعرض شــاب فلسطيني للطعن بسكن من 
قبل متطرفن يهود في سوق »محنيه يهودا« 
فــي الــقــدس، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة 
بن شبان فلسطينين ومجموعات كبيرة من 
املستوطنن في محاور عــدة، خصوصا على 
شارع رقم 1 الذي يفصل القدس عن امتدادها 
الغربي، وبالقرب من الجامعة العبرية شمالي 
من  أول  مستوطنون،  وأطلق  القديمة.  البلدة 

ــهـــات تــأجــجــت ليل  ــانـــت املـــواجـ صـــبـــاحـــا. وكـ
الــلــد املحتلة،  الــثــاثــاء - األربــعــاء فــي مدينة 
يد  عــلــى  بــالــرصــاص،  فلسطيني  مقتل  بــعــد 

مستوطن.
ت قــوات االحــتــال ليل األربعاء 

ّ
إلــى ذلــك، شن

ــيــــس، وطـــــــــــوال يـــــــوم أمـــــــــس، حــمــلــة  ــمــ ــخــ - الــ
اعتقاالت في الداخل الفلسطيني طاولت 374 
فلسطينيا، على خلفية تظاهرات فلسطينيي 
الداخل، تنديدًا بالعدوان املتواصل لاحتال 
وانتهاكاته في القدس وغــزة. وذكــرت وكالة 
األنباء الفلسطينية »وفا«، أن هذه االعتقاالت 
جاءت بعد اعتداءات نفذتها مجموعات من 
املــســتــوطــنــن بــحــمــايــة مـــن شــرطــة االحــتــال 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، خـــصـــوصـــا فــــي املــــدن 

باإلضافة إلى محمد دعدوع ومحمود صاح 
بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة 

الخضر، جنوبي بيت لحم.
الفلسطيني« في  نـــادي »األســيــر  وأكـــد مــديــر 
»الــعــربــي  الـــقـــدس، نــاصــر قـــوس فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، اســتــمــرار حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت الــتــي 
ــام، مـــع بــلــوغ  ــ ــتـــال قــبــل أيـ بــدأتــهــا قــــوات االحـ
 ،

ً
عدد املعتقلن حتى اآلن أكثر من 70 معتقا

املــحــرريــن.  ــرى  واألســ النشطاء  مــن  غالبيتهم 
وأصيب ثاثة فلسطينين بكسور ورضوض، 
خــال مــواجــهــات مــع قـــوات االحــتــال فــي باب 

العمود.
منطقة  فــي  الفلسطينيون  املــواطــنــون  وكــــان 
عــن الــلــوزة فــي ســلــوان تــصــدوا ملجموعة من 
املواطنن  ممتلكات  على  اعتدوا  املستوطنن 
صـــيـــب فــلــســطــيــنــيــون بــحــاالت 

ُ
فـــي الـــبـــلـــدة. وأ

لــلــدمــوع، بمواجهات  املسيل  بــالــغــاز  اخــتــنــاق 
ــــوات االحـــتـــال فـــي بـــلـــدة تـــقـــوع، شــرقــي  مـــع قـ
واندلعت  الغربية.  الضفة  جنوبي  لحم،  بيت 
مواجهات أخــرى مع قــوات االحتال في قرية 

ُيجبر على الخروج من سّيارته، ثم يتعّرض 
ى فقد 

ّ
للضرب بأيدي عشرات املتطرفن، حت

التنكيل هذه،  املتطرفون عملّية  وعيه. وبــّرر 
الفلسطيني حــاول دهس   املواطن 

ّ
إن بالقول 

 املقطع 
ّ
حشد من أنصار اليمن املتطّرف، لكن

ــان« أظــهــر ســائــق ســّيــارة  ته قــنــاة »كـ
ّ
الـــذي بث

ب التظاهرة. وفي بيان، 
ّ
وهو يسعى إلى تجن

إلى  أبيب   
ّ

تــل أشــار مستشفى إيخيلوف في 
ه في 

ّ
 الضحّية مصاب »بجروح خطرة، لكن

ّ
أن

وضع مستقّر«، من دون الكشف عن هّويته. 
ورفع املتطرفون الشعارات العنصرية أيضا 
السبع، حيث نظموا مسيرة تطالب  بئر  في 
»الــعــرب«، معربن عــن دعمهم  مــن  باالنتقام 

للعدوان على غزة.
الــنــائــب فــي الكنيست   عــلــى ذلـــك، وّجـــه 

ّ
وردا

ورئــيــس »الــقــائــمــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة«، أيمن 
عــــــــــودة، انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة لــــســــلــــوك شـــرطـــة 
ــتـــــال، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع مـــدن  ــ االحـ
الفلسطينيون،  يقطن  الــداخــل حيث  وبــلــدات 

تماما كما تتعامل مع الضفة الغربية.
ــرك  ــــال تــ ــ ــتـ ــ ــ ــن تـــعـــمـــد االحـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــداخـــــــل عـــــرضـــــة لـــهـــجـــمـــات 
املــتــطــرفــن، فــقــد أكـــد املــتــحــدث بــاســم شرطة 
االحتال ميكي روزنفيلد أن الشرطة »تمنع 
حـــــدوث مـــذابـــح بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة من 
معنى«، مضيفا أنه تم استدعاء حوالي ألف 
عنصر من شرطة الحدود اإلسرائيلية للحد 
من العنف، وتم اعتقال أكثر من 400 شخص. 
وكان الرئيس اإلسرائيلي رؤوفن ريفلن قد 
ّحذر أول من أمس، من نشوب »حرب أهلية« 
الفلسطينين  بــن  الفلسطيني  الــداخــل  فــي 
الصواريخ  لخطر  »نتعرض  وقــال:  واليهود. 
الـــتـــي تــطــلــق عـــلـــى مــواطــنــيــنــا وشـــوارعـــنـــا، 
ونشغل أنفسنا بحرب أهلية ال معنى لها في 

ما بيننا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

أمــس األربـــعـــاء، الــنــار صــوب رعـــاة أغــنــام، في 
مسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، 

من دون وقوع إصابات.
ــوات االحــــتــــال الــــرصــــاص الــحــي  ــ ــلـــقـــت قــ وأطـ
 كبيرًا من قنابل الغاز املسيل 

ً
واملطاطي ووابا

ــول مـــســـيـــرة شــعــبــيــة إلـــى  ــ لـــلـــدمـــوع بـــعـــد وصــ
إيــل، املقام عند املدخل  القرب من حاجز بيت 
الــشــمــالــي ملــديــنــتــي رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة وســط 
الضفة، قرب ما تعرف باإلدارة املدنية التابعة 
لجيش االحتال. وأشعل شبان اإلطارات فور 
وصـــول املــســيــرة الــتــي انطلقت مــن وســـط رام 

الله، تحديدًا دوار املنارة.
ــــى، وضـــد  ــــصـ ــان لــلــمــســجــد األقـ ــبـ ــشـ وهـــتـــف الـ
ــزة، فيما  ــ اعــــتــــداءات االحــــتــــال عــلــى قـــطـــاع غـ
أن  بعد  مسارهم  لتغيير  املتظاهرون  اضطر 
السير  الفلسطينية من  منعتهم أجهزة األمن 
املقاطعة  مقر  بالقرب من  يمر  الــذي  بالشارع 
بالتزامن  الله  رام  في  الفلسطينية(  )الرئاسة 
ــع انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مـ
الجموع  وقــف  التظاهرة  مــســار  تغيير  وقــبــل 
قــبــالــة الــحــاجــز الــبــشــري الـــذي شكلته أجــهــزة 
ــن وهـــتـــفـــوا ضــــد الــتــنــســيــق األمــــنــــي مــع  ــ ــ األمـ
صـــيـــب خــمــســة شــبــان بــرصــاص 

ُ
ــتـــال. وأ االحـ

قــوات االحــتــال، مساء األربــعــاء، خــال تجدد 
املــواجــهــات بــمــحــاذاة جــــدار الــضــم والــتــوســع 
العنصري غربي بلدات زيتا، وباقة الشرقية، 
ونــزلــة عــيــســى، شــمــالــي طــولــكــرم. كــمــا أصيب 
ــاء، بــجــروح  فلسطيني ونــجــلــه، مــســاء األربـــعـ
ــداء لــلــمــســتــوطــنــن عــلــى مــنــزلــهــمــا،  ــتـ جــــراء اعـ
ــــر، أصــيــب  جــنــوبــي الــخــلــيــل. عــلــى صــعــيــد آخـ
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــاالخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
املسيل للدموع خال مواجهات مع االحتال 
على مــدخــل ديــر شـــرف، غــربــي نابلس مساء 
األربعاء، فيما أغلقت قوات االحتال الطريق 
الــواصــل بــن جــنــن ونــابــلــس، عــقــب مهاجمة 

مستوطنن مركبات املواطنن بالحجارة.

بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  األميركي،  الكونغرس  في  نائبًا   25 طالب 
العائالت  تهجير  عــن  إليقافها  إســرائــيــل  على  الضغط  بممارسة 
الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأعرب النواب 
في رسالة بعثوها أمس الخميس إلى بلينكن، عن قلقهم إزاء تهجير 
أكثر من ألفي فلسطيني من أراضيهم في حيي الشيخ جراح والبستان، 
منازل  هدم   1969 العام  منذ  المتحدة  الواليات  معارضة  إلى  الفتين 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.

نواب أميركيون: لوقف التهجير

أكد رئيس البرلمان التركي، 
مصطفى شنطوب، حق 

الشعب الفلسطيني في 
الدفاع عن نفسه أمام 

هجمات إسرائيل الوحشية. 
وقال شنطوب إن »الكل 
يتحدث عن حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها، وال 
شك أن وصف ما تمارسه 

بالدفاع محل نقاش«، 
معتبرًا رغم ذلك أنه »إذا كان 

إلسرائيل حق في الدفاع 
عن نفسها، فإن فلسطين 

دولة، وبالتالي فإن لها 
ولشعبها أيًضا الحق في 

الدفاع عن أنفسهم. يتعين 
النظر من منظور القانون 

الدولي وعدم االنحياز«.

حق الدفاع 
عن النفس
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سورية: تبادل أسرى 
بين النظام و»الجيش 

الوطني«
تـــبـــادل الــنــظــام الـــســـوري و»الــجــيــش 
املــعــارض، مساء  الــســوري«  الوطني 
ــــس األربـــــعـــــاء، عــــــددًا مــن  أول مــــن أمـ
ــلــــب، شــمــالــي  األســــــــرى فــــي ريــــــف حــ
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن  ــ الـــبـــاد. وذكـ
الــتــبــادل جــرت فــي معبر أبو  عملية 
الـــزنـــديـــن، بــحــضــور الـــهـــال األحــمــر 
ــدد مـــن عــنــاصــر  ــ الـــتـــابـــع لــلــنــظــام وعـ
»الــجــيــش الــوطــنــي«. وجـــرى خالها 
النظام،  لــدى  معتقلن  أربــعــة  م 

ّ
تسل

الوطني«  »الجيش  إفــراج  في مقابل 
عن أربعة عناصر من قــوات النظام، 

باإلضافة إلى جثة.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستهدفون 
الجنوب السعودي

أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس الــخــمــيــس، 
إطاق 12 صاروخا بالستيا وطائرة 
لشركة  تابع  موقع  باتجاه  مسيرة، 
»أرامكو« النفطية السعودية ومطار 
ــداف أخــــرى فــي نــجــران،  ــ نــجــران وأهـ
التحالف  وذكــر  السعودية.  جنوبي 
أنه اعترض  الذي تقوده السعودية، 
ودمــــــــــر ثــــمــــانــــي طـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
وثـــاثـــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة أطلقت 
املــمــلــكــة، مــن دون أن يحدد  بــاتــجــاه 
مكانها.  وتابع أن »األعمال العدائية 
للمليشيا الحوثية اإلرهابية تنافي 
الدولية  واألعــــراف  الــســمــاويــة  القيم 

ولم تراِع الشعائر الدينية«.
)رويترز(

مجلس األمن يدعو 
لوقف معارك مأرب

دعــــا مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي، مــســاء 
األربــــــعــــــاء، فــــي بــــيــــان أقـــــــّر بـــإجـــمـــاع 
ــــف  ــاء فـــيـــه إلــــــى »وقـ ــ ــــضــ الـــــــــدول األعــ
اليمن  في  العدائية«  لألعمال  فــوري 
ــاف  ــ »خـــصـــوصـــا فــــي مـــــــــأرب«. وأضــ
»وحــدهــمــا وقـــف دائـــم إلطـــاق الــنــار 
وتــفــاهــم ســيــاســي يــمــكــنــهــمــا إنــهــاء 
ــيــــة فــي  الـــــصـــــراع واألزمــــــــــة اإلنــــســــانــ
ــبــــاكــــات  ــتــ ــن«. واشــــــتــــــدت االشــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
فــــــي اآلونـــــــــــة األخـــــــيـــــــرة فــــــي مــــــــأرب، 
ــعــــوث األمـــــــــم املـــتـــحـــدة  ــبــ بـــحـــســـب مــ
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الـــــصـــــورة(، الـــذي 
مه 

ّ
ــيـــرة قــبــل تسل قـــدم إحــاطــتــه األخـ

للشؤون  العام  األمــن  نائب  منصب 
اإلنـــســـانـــيـــة. وأعــــــرب غــريــفــيــث أمـــام 
مجلس األمن عن أسفه ألن األطراف 
بعيدة عــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، مع 
 عــن 

ً
ــاكــــات، فـــضـــا ــبــ ــتــ تـــصـــاعـــد االشــ

»غــــيــــاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــل بــنــهــايــة  ــ تـــحـــرم الــيــمــنــيــن مـــن األمـ

قريبة للنزاع«.
)فرانس برس(

بريطانيا: عقوبات 
على الكانيات الليبية

ــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــبـ ــتـ اعـ
لــــشــــؤون الــــشــــرق األوســــــــط، جــيــمــس 
ــيـــــس، أن  ــ ــمـ ــ ــــخـ كــــلــــيــــفــــرلــــي، أمـــــــــس الـ
ــدة عـــلـــى جــمــاعــة  ــديـ الـــعـــقـــوبـــات الـــجـ
ــة،  ــحــ ــلــ ــســ ــات الــــلــــيــــبــــيــــة املــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــهــــدف إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــن  تــ
ــون الــــــدولــــــي فــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــكـــون الـ ــهـ ــتـ ــنـ يـ
ليبيا، ســيــواجــهــون عــواقــب. وشـــّدد 
ــــوب »الـــتـــصـــدي الســتــمــرار  عــلــى وجـ
العقاب فــي ليبيا  مناخ اإلفـــات مــن 

وتحقيق العدالة للضحايا«.
)رويترز(

بوتين: كارثة قازان 
جريمة همجية

الــروســي، فاديمير  الرئيس  وصــف 
أمـــس الخميس،  )الــــصــــورة(،  بــوتــن 
حـــادث إطـــاق الــنــار فــي مــدرســة في 
مدينة قازان في جمهورية تتارستان 

الـــــــذي راح ضـــحـــيـــتـــه 9  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــة املـــــروعـــــة  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ »الــ ـــ ــ أشـــــــخـــــــاص، بــ
ــا خــال  والــجــريــمــة الــهــمــجــيــة«. ودعــ
الحكومة،  أعضاء  افتتاح جلسة مع 
إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم 
كل الدعم واملساعدة الضرورية لهم.
)العربي الجديد(



عاد  التي  الصوفية،  التيارات  دور  مختلفة  عراقية  مدن  في  يتنامى 
بعضها بشكل قوي إلى المحافظات المحررة من تنظيم »داعش«، 
السلفية  التيارات  مواجهة  بهدف  حكوميًا  دعمًا  تلقيها  ظل  في 

والجهادية

45
سياسة

فــي تــلــك املــنــاطــق، وهـــو مــا قــد يفسر جانبا 
الــعــام 2018  مــن ظــاهــرة تشييد التكايا منذ 
تحّول  والــتــي  املناطق،  تلك  فــي  اآلن  ولغاية 
قــســم مــنــهــا إلـــى مـــراكـــز لــتــوزيــع املــســاعــدات 
واألعمال الخيرية وواجهات دينية وثقافية 

واجتماعية بارزة.
أحد املصادر الثاثة، وهو نائب في البرملان 
يــرد على  بــغــداد،  الفلوجة غربي  عــن مدينة 
املدينة،  فــي  الصوفية  الــطــرق  بعض  تنامي 
 إنــه 

ً
مــثــل جــمــاعــة »الـــربـــاط املــحــمــدي«، قــائــا

»ال يمكن الــقــول إنــهــم غير مــدعــومــن. أفــراد 
حــمــايــة وســــيــــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع، وســلــطــة 
اجتماعية وجاه، والناس صاروا يتوسطون 
الشعبي  الحشد  عند  مشاكلهم  لحل  لديهم 
واألجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة«. ويـــضـــيـــف أنـــــه »يــتــم 
الفعاليات  كــل  إلــى  الشخصيات  دعـــوة هــذه 
الــحــكــومــيــة واألحـــــزاب والــفــصــائــل املسلحة، 
وقد منحت لهم مكانة، ولهم مكاتب تقصدهم 
ــنـــاك تــوجــيــهــا  ــبـــّن أن »هـ الـــنـــاس فــيــهــا«. ويـ
ي أيضا في تلك املناطق 

ّ
لديوان الوقف السن

الســـتـــبـــعـــاد خـــطـــبـــاء الـــجـــوامـــع املــحــســوبــن 
بآخرين  وتعويضهم  الــســلــفــي،  الــخــط  عــلــى 
مقربن من التيارات الصوفية، ضمن ما بات 
الــديــنــي ومحاربة  الــخــطــاب  يــعــرف بتجديد 
الفكر املــتــطــرف. وقــد دعــم قــادة مــن »الحشد 
الشعبي«، وتحديدًا من الذين يوالون إيران، 

بشكل علني هذا التوجه«.

مواجهة »داعش«
الشيخ عبد القادر اآللوسي، وهو أمن رابطة 
الواجهات  أبــرز  املحمدي«،  الرباط  »مجلس 
في  تنشط  التي  الجديدة  الصوفية  الدينية 
مدن عدة شمال وغربي العراق، يؤكد ضمنا، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود 
دعـــم حــكــومــي وســيــاســي للتصوف فــي تلك 
املـــنـــاطـــق. ويـــوضـــح اآللــــوســــي أن »الــعــمــلــيــة 
السياسية في العراق تأسست بعد االحتال 
األمــيــركــي بــطــريــقــة خــاطــئــة جــــدًا، مـــن خــال 
اســتــقــطــاب الـــثـــقـــافـــات غــيــر األصـــيـــلـــة وغــيــر 
ــل املــجــتــمــع، منها  ــ الـــعـــراقـــيـــة، وبــنــائــهــا داخـ

من أهمها بروز التيارات السلفية الجهادية 
التي تميزت إجمااًل بفكرة اإلقصاء العنيف، 
املتصوفة  مــن  ســواء  مخالفيها،  تكفير  عبر 
والــتــيــارات  املسلمن«،  »اإلخــــوان  جماعة  أو 
والشيوعين  العرب  القومين  مثل  األخــرى 
واملدنين، أسهمت في تراجع كبير بدورها، 
الذي يكاد يكون مختفيا في مناطق عديدة 

منها.
وتــنــتــشــر الـــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي عــمــوم مــدن 
بغداد  العاصمة  في  تتركز  أنها  إال  الــعــراق، 
الدين ونينوى  األنبار وصــاح  ومحافظات 
 عن 

ً
ــركــــوك عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، فـــضـــا وكــ

الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
ــقـــادريـــة والــرفــاعــيــة  حــيــث تـــتـــوزع الـــطـــرق الـ
والـــكـــســـنـــزانـــيـــة والــنــقــشــبــنــديــة والـــشـــاذلـــيـــة 
ــا مــــزيــــد مــن  ــهـ ــنـ ــيــــة، وتــــتــــفــــرع عـ ــبــــهــــانــ ــنــ والــ

املسميات والطرق واملدارس.

استراتيجية حكومية
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدث ثــاثــة مسؤولن 
عراقين في بغداد واألنــبــار وكــركــوك، جرى 
الجديد«،  »العربي  قبل  من  معهم  التواصل 
عـــن وجــــود اتـــفـــاق ســيــاســي وحــكــومــي على 
دعم وتمكن القوى والتيارات الصوفية في 
مناطق شمال وغربي العراق. ويقر أحدهم، 
وهــو مسؤول بــارز في جهاز األمــن الوطني 
بمحافظة األنبار غربي العراق، والذي يرأسه 
الفريق عبد الغني األسدي، بأن الدعم املوّجه 
لهم يأتي ضمن »استراتيجية اعتمدت منذ 
ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وما زالت 

نافذة«.
وتــشــتــرك فـــي هــــذا الـــدعـــم جــهــات حــكــومــيــة، 
أبرزها مستشارية األمن الوطني، مع أحزاب 
بزعامة  »بــــدر«،  وتــحــديــدًا  نــافــذة،  سياسية 
هــــــادي الــــعــــامــــري، وكــــذلــــك حـــــزب »الــــدعــــوة 
اإلسامية«، وفصائل في »الحشد الشعبي« 
أبرزها »كتائب حزب  املــدن،  تنتشر في تلك 
الــلــه«، و»الــنــجــبــاء« و»عــصــائــب أهــل الحق«، 
ــــي إيـــجـــاد  وذلـــــــك ضـــمـــن رؤيـــــــة تـــتـــلـــخـــص فـ
السلفية  لــلــتــيــارات  مــواجــهــة فكرية مــضــادة 

السلفية أو الوهابية، وهي ثقافات قد نشأت 
خارج العراق. وهذا السبب أدى إلى نتيجة 
أدركــتــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد احــتــال 
تنظيم داعــش للباد، وهو ما دفع التكوين 
السياسي في بغداد، وتحديدًا الحكومة، إلى 
إدراك أن سياستها الخاطئة أنتجت القاعدة 
ــــش، وذهـــبـــت إلـــى دعـــم الــنــد الحقيقي  وداعــ
لــلــتــطــرف، وإعـــــادة الــعــراقــيــن إلـــى ثقافتهم 

األصيلة، وهي الصوفية«، بحسب قوله.
ويضيف اآللــوســي، الـــذي تــم الــتــواصــل معه 
هاتفيا، أن »الذين وقفوا مع القوات العراقية 
لتحرير املدن التي سقطت بيد تنظيم داعش 
كانوا من الصوفين، وتحديدًا في الخالدية 

والعامرية وحديثة التابعة ملحافظة األنبار. 
الحكومة  اتجهت  املـــدن،  هــذه  وبــعــد تحرير 
للبحث عــن املــدافــعــن عــن مــدنــهــم، لدعمهم، 
ليس مــاديــا، ألن الدعم املــادي ضعيف جدًا، 
وهــــم بــحــاجــة إلــــى الـــدعـــم املـــعـــنـــوي، كــونــهــم 
كـــانـــوا ُيـــحـــاربـــون فـــي مــنــاطــقــهــم حــتــى قبل 
»هناك  أن  إلــى  ويلفت  الحكومية«.  الجهات 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وجـــهـــات تــعــمــل على 

مخاصمة الصوفين في العراق إلى اآلن«.
ويــشــيــر اآللـــوســـي إلـــى أن »رمــــوز الصوفية 
ــنـــأون بــأنــفــســهــم  ــانـــوا يـ ــراق، مــمــن كـ ــعــ فـــي الــ
خال السنوات املاضية من املشاركة بالعمل 
الــســيــاســي، بـــات لــديــهــم حــالــيــا وعـــي يكفي 

لـــلـــدخـــول فــــي مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
إلصـــاح الــهــدم الـــذي حــصــل فــي الــبــاد، من 
أجل التغيير واملشاركة الفاعلة في املحافظة 
على بث السام«، متابعا: »نحن ندعم توجه 
الــصــوفــيــن لــلــدخــول فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
ــنــــا خـــبـــرة  ــيـــســـت لــــديــ ــة لـ ــقـ ــيـ ــقـ ــكــــن فـــــي الـــحـ لــ
سياسية. كما أن الجو السياسي في العراق 
غير نظيف. ونحن لم ندخل في االنتخابات 
السابقة، لكن حاليا نشعر بأهمية مشاركة 
أشــخــاص صــوفــيــن )فــيــهــا(. كــمــا أن الــرؤيــة 
الحالية للصوفين ال تتفق مع تكوين أحزاب 
وتكتات، إنما الدعم والتصويت ألشخاص 
يــمــثــلــون جــمــاهــيــرهــم، وأن تــحــل الــقــضــايــا 

العراقين«.  وعموم  الصوفين  تخص  التي 
املقبلة  االنتخابات  ويضيف: »سنشارك في 
نواياها.  نعرف  شخصيات  النتخاب  بقوة 
وال أعتقد أنه سيتم إنشاء أحــزاب سياسية 
ــة«. وعـــن  ــيــ ــالــ ــحــ ــلــــة الــ صـــوفـــيـــة خــــــال املــــرحــ
الصوفي  املحمدي«  الــربــاط  »مجلس  عاقة 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، يـــبـــنَّ اآللــــوســــي أن  ـــ بـ
»هــــنــــاك عـــاقـــة وثـــيـــقـــة وقــــويــــة ومــتــيــنــة مــع 
الحشد. نحن نتبنى حاليا مشروع املقاومة 
الفكرية ملعالجة األفكار املتطرفة، ملنعها من 

العودة إلى مناطقنا األصلية«.

تقرب من »الحشد«
ــايـــخ الـــتـــيـــار  ــشـ ــبــــه، يـــعـــتـــبـــر أحــــــد مـ ــــن جــــانــ مـ
ــار، وهــــو الــشــيــخ محمد  ــبــ الــصــوفــي فـــي األنــ
نــــوري الــعــيــســاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــعــمــق الــعــراقــي هـــو صــوفــي 
بــاألصــل. ومـــن املــعــروف أن الــفــكــر الــصــوفــي، 
الذي يدعو للسام والرحمة بجميع مدارسه، 
هو عراقي النشأة، مثل القادرية التي ترجع 
إلــــى الــشــيــخ عـــبـــدالـــقـــادر الـــجـــيـــانـــي، والــتــي 
تنتشر في دول العالم، إضافة إلى الرفاعية، 
وأخرى تعود إلى معروف الكرخي واإلمامن 
الرضا وموسى الكاظم. وبالتالي فإن الطرق 
الــصــوفــيــة مــرتــبــطــة بـــالـــحـــضـــارة الــعــراقــيــة، 
ولــكــنــهــا عــانــت كــثــيــرًا مــنــذ 2003 إلـــى 2014 
ــدن الــعــراقــيــة مـــن قــبــضــة تنظيم  وتــحــريــر املــ
داعش. كما أن الحكومات املتعاقبة على حكم 
الفترة بإعطاء املجال  لم تقم في هذه  الباد 
ويوضح  تمكينها«.  أو  الصوفية  لــلــمــدارس 
أن »الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد الــعــام 2014، 
تتجه نحو تمكن الصوفية في العراق، ألنها 
تــرفــض الــعــنــف واإلرهـــــــاب، وال تــنــســجــم مع 
اإلرهابية  والتنظيمات  والوهابية  السلفية 

مثل القاعدة وداعش«.
ــه »بـــعـــد تــحــريــر  ــى أنــ ويــلــفــت الــعــيــســاوي إلــ
املدن العراقية من قبضة اإلرهــاب الداعشي، 
اســتــنــشــقــت الـــحـــركـــات الــصــوفــيــة نـــوعـــا من 
مـــمـــارســـة  فــــي  الــــفــــرص  وازدادت  ــة،  ــريــ الــــحــ
الشعائر التي تخدم اإلنــســان«. وعــن تقارب 

الـــطـــرق الــصــوفــيــة مـــع الــفــصــائــل املــســلــحــة، 
يشير إلـــى أن »الــطــرق الــصــوفــيــة تــدعــو إلــى 
االنسجام بن كل شرائح املجتمع، وبالتالي 
عراقيون.  أنهم  طاملا  بالجميع  تلتقي  فهي 
ونحن نعمل على خلق جسور تربط الفلوجة 
ــل بـــكـــربـــاء  ــ ــــوصـ بـــالـــنـــجـــف، والــــــرمــــــادي واملـ
ــشــارك 

ُ
وهـــكـــذا«. ويــؤكــد أن »مـــن املــمــكــن أن ت

شــخــصــيــات صــوفــيــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
حــيــث ال بــد مــن أن يــكــون لــألخــيــار دور في 
نهضة  ــداث  ــ ــ وإحـ الـــعـــراقـــيـــن،  ــؤون  ــ شـ إدارة 
عراقية خالصة، ال سيما أن للطرق الصوفية 
في الباد جماهيرية وشعبية كبيرة، وليس 
الجماهيرية  هـــذه  اســتــثــمــار  يــتــم  أن  صــعــبــا 
في بناء العراق وتأسيس عاقات جيدة مع 

جميع دول الجوار با استثناء«.
إال أن الــرئــيــس األســـبـــق لــلــبــرملــان الــعــراقــي 
محمود املشهداني، يعتبر أن »غالبية الطرق 
الصوفية في العراق عبارة عن هياكل، حيث 
باطنها،  عــن  يختلف  الــديــنــي  ظــاهــرهــا  إن 
الذي يبحث عن املنافع واملصالح الدنيوية، 
إلى أن وصل الحال بهذه الطرق للتقارب مع 
أي جهة، حتى وإن كانت فصائل مسلحة، 
مقابل خدمات أو حمايات أو عقود تجارية 
مــعــيــنــة«. ويــلــفــت، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »هناك ضعفا واضحا في 
الوازع الديني لدى بعض هذه الطرق، وهو 
ما جعلها تستثمر وجودها في مدن غرب 
وشمال الباد، في أعمال تجارية مع الحشد 
الشعبي الذي يمتلك هيئات اقتصادية في 
جميع املــدن املــحــررة، ويسعى إلــى توسيع 

تجارته مع شركاء محلين من ذات املدن«.
من جهته، يبّن الباحث في الشأن العراقي 
غــالــب الــشــابــنــدر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »الــحــركــة الــصــوفــيــة مــعــروفــة 
بأنها متفاعلة دائما من الناحية العقائدية 
مــع املــذهــب الــجــعــفــري، ولــكــنــهــا فــي الــفــتــرة 
األخيرة، باتت تتقرب من الحشد الشعبي، 
الــــذي بــــات يــخــســر شــعــبــيــتــه فـــي حاضنته 
الشيعية األصلية، وبــات يبحث عن منافذ 
ــيــة. وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
فـــي املــنــاطــق الــســن

مــزيــد من  أجـــل تسجيل  مــن  ــران  إيــ تتبعها 
ــالـــح فــــي الـــــعـــــراق. كـــمـــا أن لــلــحــركــات  املـــصـ
الصوفية مصالح ومــدارس أيضا«. وبرأيه 
ــإن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يــبــحــث حــالــيــا عن  فــ
أعوان وسند داخل املجتمع السني، ووجد 
أن الــطــرق الــصــوفــيــة هــي األقــــرب واألســهــل 
بالنسبة له، ال سيما أن األخيرة تبحث عن 

منافع سياسية«.
ــا الــصــحــافــي مـــن األنـــبـــار عــلــي الــحــيــانــي  أمــ
فــيــشــيــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن »الـــتـــقـــارب بـــن الــحــركــات الــصــوفــيــة 
املدن  التي تسيطر على  والفصائل املسلحة 
املــحــررة بــات واضــحــا، ربــمــا ألنــهــا تعرضت 
لــاضــطــهــاد فـــي املـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة، وأن 
للتفجير  تــعــرضــت  بــهــا  الـــخـــاصـــة  الــتــكــايــا 
ــــد مــنــعــت مــــن مــمــارســة  وكــــذلــــك الـــقـــبـــور، وقـ
طقوسها خال سنوات سيطرة التنظيمات 
املــتــطــرفــة عــلــى تــلــك املـــحـــافـــظـــات. وأن هــذا 
التقارب هو نوع من أنواع النفوذ والحماية 
ــركــــات مــــن املــــتــــطــــرفــــن«. ويـــؤكـــد  لـــتـــلـــك الــــحــ
ــارب بــعــض قــــادة الـــطـــرق الــصــوفــيــة من  ــقـ »تـ
الكسنزانية،  الطريقة  أتباع  سيما  ال  إيـــران، 
 فــــي إيــــــران، 

ً
الــــذيــــن يــمــلــكــون وجـــــــودًا أصــــــا

وقـــد رأيــنــاهــم خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، كيف 
العراقية اإليــرانــيــة لحضور  الــحــدود  عــبــروا 
املــنــاســبــات الــخــاصــة الــتــي تــقــام فـــي مدينة 

السليمانية«.

صوفيو العراق 
عودة بأهداف سياسية

ليل  مسلحة  اشــتــبــاكــات  انــدلــعــت 
تابعة  قوة  بين  الخميس،   - األربعاء 
وعناصر  اإلرهــاب  مكافحة  لجهاز 
ـــ»الــحــشــد  فــصــيــل مــســلــح تــابــع ل
إثر  البصرة،  الشعبي«، في محافظة 
محاولة القوة تنفيذ مذكرة قبض 
»عصائب  مليشيا  في  القيادي  بحق 
أهل الحق«، المدعو صباح الوافي، 
عمليات  تنفيذ  في  التورط  بتهمة 
مدنيين.  نــاشــطــيــن  بــحــق  ــال  ــي اغــت
ووقع االشتباك في مجمع القصور 
فيما  المحافظة،  وسط  الحكومية 
بحسب  الهرب  من  الــوافــي  تمكن 

مصدر أمني.

اشتباكات بين األمن 
و»الحشد« 

الغالف

بغداد ـ محمد الباسم

ــع وغـــيـــر مــألــوف  ــ عــلــى نــحــو واسـ
منذ سنوات طويلة أعقبت الغزو 
األميركي للعراق في العام 2003، 
تتسع في مدن شمال وغربي العراق، والتي 
من  املحررة  باملحافظات  اليوم  تعرف  باتت 
تنظيم »داعش«، ظاهرة التيارات الصوفية، 
وتنامي دور مشايخ طرقها، الذين عاد قسم 
منهم وبقوة إلى املشهد العام في تلك املدن، 
ــع كــبــيــر لــهــم فـــي الــعــقــد ونــصــف  ــراجـ بــعــد تـ
العقد األخــيــر مــن الــزمــن. ويــقــول سياسيون 
 
ّ
إن املناطق  تلك  فــي  ومــســؤولــون حكوميون 

هذه العودة مدعومة، وضمن خطة أو نهج 
السلطات في بغداد،  متفق عليه مسبقا مع 
وهـــو مــا أكــــده عـــدد مــن مــشــايــخ تــلــك الــطــرق 

تشترك جهات 
حكومية وأحزاب في 
دعم التيارات الصوفية

باتت بعض الحركات 
الصوفية تتقرب من 

»الحشد الشعبي«

دعم لمواجهة التيارات السلفية 
وتقارب مع »الحشد«

»الــعــربــي  ــوا بــهــا لـــ ــ فـــي أحـــاديـــث مــتــفــرقــة أدلـ
أنهم  على  أنفسهم  وقــّدم بعضهم  الجديد«، 
األخــرى«،  للجماعات  مقاومة  فكرية  »حركة 

في إشارة إلى التيار السلفي تحديدًا.

تحوالت بعد االحتالل
والطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة 
ــة لــبــاد  ــازمــ ــاد تـــكـــون مــ ــكــ ــي الـــــعـــــراق، وتــ فــ
الرافدين منذ بداية نشأتها. كما أنها شهدت 
دعما حكوميا من قبل نظام الرئيس الراحل 
صـــدام حــســن، ومـــن خـــال نــائــبــه األول عــزة 
الدوري تحديدًا، لغايات ال تخلو من طابعها 
الــســيــاســي واألمـــنـــي آنـــــذاك. لــكــن الــتــحــوالت 
ــيــــرة الــــتــــي فــــرضــــهــــا واقــــــــع االحــــتــــال  ــبــ ــكــ الــ
ــبـــاد، في  األمـــيـــركـــي، قــبــل 18 ســنــة، لــهــذه الـ
مــجــاالت عـــدة داخـــل املجتمع الــعــراقــي، لعل 

شهدت محافظة بابل، جنوب بغداد، ليل األربعاء - الخميس، تظاهرات 
الوزني،  إيهاب  كربالء،  من  الناشط  قتلة  عن  بالكشف  تطالب  غاضبة 
الحلة، في  أبناء مدينة  الناشطين. وخرج  المنظم ضد  العنف  ووقف 
المدينة،  وسط  حاشدة  تظاهرة 
األمــن  قـــوات  واجهتهم  حيث 
بــالــرصــاص الــحــّي وقــنــابــل الــغــاز، 
مطلقة أيضًا حملة اعتقاالت في 
صفوفهم. من جهتها، جّددت 
تعهداتها  العراقية  الحكومة 
بالكشف عن منفذي إحراق  إليران 
األحــد  كــربــالء  فــي  قنصليتها 

الماضي.

اعتقاالت في بابل

الطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة في العراق )صافين حامد/فرانس برس(

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

»تحرير الشام« تحاول فرض نفسها ضمن الحل السوريمغيبو العراق: ملف مفتوح لالستغالل السياسي

بغداد ـ زيد سالم

القيادي  الربيعي،  تسّببت تصريحات أيوب 
البارز في مليشيا »كتائب اإلمام علي«، إحدى 
املليشيات املنضوية ضمن فصائل »الحشد 
الشعبي« العراقية، أخيرًا، بعودة الجدل حول 
واملغّيبن  املختطفن  العراقين  آالف  مصير 
وغربي  شمالي  مــدن  تحرير  عمليات  خــال 
العراق، بعدما أكد أن جميع من تّم اعتقالهم 
في هذه املناطق قد جرت تصفيتهم، معتبرًا 
أنـــه ال وجـــود الــيــوم ملــن ُيــّســمــون مغيبن أو 
امللف،  على  وتعليقا  مختطفن. من جهتهم، 
أبـــدى ســيــاســيــون ومــطــلــعــون عــراقــيــون على 
امللف، أسفهم، بعدما أصبح ملف املختطفن 
للمتاجرة  فــقــط  أداة  الـــعـــراق،  فــي  واملــغــيــبــن 

السياسية.
ــــي، املـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم »أبــــــو  ــعـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وأكــــــــــد الـ
عزرائيل«، والقيادي في »كتائب اإلمام علي«، 
مـــّصـــور، أن جــمــيــع املختطفن  تــســجــيــل  فـــي 
واملــغــيــبــن الــذيــن كـــان جـــرى اعــتــقــالــهــم إبــان 
نــزوحــهــم خـــال فــتــرة اشـــتـــداد املـــعـــارك التي 
قادتها القوات العراقية ضد تنظيم »داعش«، 
األخضر  »الطائفية سحقت  كــون  ــتــلــوا، 

ُ
ق قــد 

ــيـــابـــس«، عــلــى حــــّد تــعــبــيــره. وأوضـــــح أن  والـ
املــخــتــطــفــن غـــيـــر املـــتـــواجـــديـــن فــــي ســجــون 
ــتــلــوا، ولـــم يــبــق أي 

ُ
بــغــداد والــنــاصــريــة، قــد ق

واحـــد منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وســرعــان ما 
الــذي تحدث فيه »أبو  انتشر مقطع الفيديو 

عماد كركص

تتجه »هيئة تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
ــى مـــزيـــد مـــن تــنــظــيــم نــفــســهــا في  ســـابـــقـــا(، إلــ
ــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة،  مــ
خصوصا في إدلب ومحيطها. فبعد هيكلتها 
جهازًا أمنيا بات األقوى في املناطق الخارجة 
ــة، ومــحــاولــة  عـــن ســيــطــرة الــنــظــام فـــي ســـوريـ
ضبط الجانب املدني والخدمي واالقتصادي 
ــقــــاذ« الــتــابــعــة لــهــا، يــأتــي  عــبــر »حــكــومــة اإلنــ
األهــم  العسكري  الــجــانــب  تنظيم  على  الـــدور 
»تحرير الشام«، وذلك انطاقا من  بالنسبة لـ

عملية التجنيد وقبول املنتسبن.
الشام«  اتجاه »هيئة تحرير  ويقرأ مراقبون 
إلى مزيد من التنظيم، ضمن مسعاها لفرض 
نفسها أمام الغرب واملجتمع الدولي عموما، 
 .

ً
 الــســوري مستقبا

ّ
كــجــزء مــن مــعــادلــة الــحــل

ــــذا املــســعــى  ــت الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى هـ ــ ــ ـ
ّ
ودل

»الهيئة«، من خال تغير مفردات خطابها،  لـ
ة 

ّ
بحل الجوالني  أبــو محمد  قائدها  وظــهــور 

عصرية لدى لقائه صحافيا أميركيا )مارتن 
سميث( قبل أشهر، تبعه تصريح من مكتب 
الــعــاقــات اإلعــامــيــة فـــي »الــهــيــئــة« وصفته 
»الهام«، بأنه »من الواجب  »تحرير الشام« بـ
علينا كسر العزلة، وإباغ واقعنا بكل السبل 
إلــى شعوب  الشرعية املتاحة، وإيــصــال ذلــك 
ــم، بــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق  ــالـ ــعـ اإلقـــلـــيـــم والـ

املصلحة ودفع املفسدة لثورتنا«.
لكن »الهيئة« ال تزال تواجه مشكلة إدراجها 

عزرائيل«، على مواقع التواصل االجتماعي، 
ــأي تــعــلــيــق  ــ لــكــنــه لــــم يـــحـــظ حـــتـــى الـــســـاعـــة بـ
حكومي، أو من السياسين العراقين الذين 
لطاملا تعهدوا في أوقات سابقة، بمواصلتهم 

متابعة هذا امللف.
وال يملك العراق، أو لم ينشر، حصيلة رسمية 
بــعــدد املــواطــنــن املــغــّيــبــن خـــال املــعــارك مع 
فــي  تـــحـــدثـــوا  أن ســـيـــاســـيـــن  إال  »داعــــــــــش«، 
ــدة بـــيـــانـــات«  ــاعــ تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة عــــن »قــ
بــنــحــو 20 ألـــــف مـــغـــّيـــب ال يــــــزال مــصــيــرهــم 
ــنـــاطـــق عـــراقـــيـــة  ــلـــى مـ ــواًل، مــــوزعــــن عـ ــهــ ــجــ مــ
مختلفة، فــي األنــبــار وديــالــى وصــاح الدين 
عن   

ً
فضا وبابل،  وبغداد  وكركوك  ونينوى 

أخــرى.  عراقية  مناطق  مــن  اختطفوا  آخــريــن 
وأقّر البرملان العراقي أخيرًا بندًا في موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي 2021، يــقــضــي بــمــنــح رواتـــب 
ــــذوي املــخــتــطــفــن، إلــــى حـــن الــبــّت  شــهــريــة لـ
يزالون  ال  كــانــوا  إذا  ومــا  الضحايا،  بمصير 
أحياء أو تّمت تصفيتهم. وتضّمنت املوازنة 
البرملان )في نهاية شهر  التي صــّوت عليها 
مــارس/آذار املاضي( »مخصصات الشهداء« 
لــذوي املغيبن في الباد، في وقت لم يحدد 
فيه مصير واضــح لــهــؤالء املغيبن، مــا أثــار 
حــفــيــظــة ذويـــهـــم الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــكــشــف 
عن مصيرهم، ومــا دفــع لرفضهم قبول هذه 
تــنــدرج ضمن  أنــهــا  املــخــصــصــات، معتبرين 
محاوالت تسويف امللف وإنهاء املطالبة به، 
أي  من  بالخطف  املتورطة  للجهات  وحماية 
مساءلة قانونية. من جهته، ال يــزال القضاء 
ــوم الــتــعــامــل مع  ــيـ الـــعـــراقـــي يـــرفـــض حــتــى الـ
مليشيات  تها 

ّ
بث كــانــت  عـــدة،  فيديو  مقاطع 

مسلحة، لعمليات اقتياد املئات من املدنين 
تأكيد اختفائهم بعد  الذين جرى  النازحن، 
ــبــــاب يــصــفــهــا ســيــاســيــون بغير  ذلـــــك، وألســ

املنطقية.
الجديد« مع مسؤولن  »العربي  وتواصلت 
قــرب مــع رئيس  عراقين إثنن يعمان عــن 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، حــيــث أكـــدا 
ــمــه رئــاســة 

ّ
ــادر فـــور تــســل ــان بــ أن األخـــيـــر »كــ

ــان عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه  ــرملـ ــبـ ــّوت الـ ــ ــ الـــــــــوزراء )صـ
الــحــكــومــيــة فــي إبــريــل/نــيــســان 2020(، إلــى 

عــلــى لــوائــح اإلرهـــــاب األمــيــركــيــة مــع الكثير 
مــن قــيــاداتــهــا، والــتــي تطلبهم لــاعــتــقــال أو 
التصفية، وذلك من خال اإلعانات املتكررة 
لــإدالء  من قبل واشنطن عن مكافآت كبيرة 
ويجعل  »الهيئة«.  قــيــادات  حــول  بمعلومات 
كـــل ذلــــك مـــن خـــطـــوات »تــحــريــر الــــشــــام«، با 
للقضية  الــعــام  املـــيـــزان  فــي  فــاعــلــيــة حقيقية 
ــهــا، واألطــــــراف الــقــابــلــة 

ّ
الــســوريــة وســبــل حــل
لتكون جزءًا من الحل.

ــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة على  ــ وانــتــشــرت فـــي األيـ
حـــســـابـــات تــتــبــع لــــ«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«، 
إعانات مرئية تدعو الراغبن لانتساب في 
»الهيئة«، مع تخصيص  الجناح العسكري لـ
ــام لــلــتــواصــل مـــع مـــراكـــز، تـــكـــون بــمــثــابــة  ــ أرقــ
عب تجنيد نظامية في ثماني مدن وبلدات 

ُ
ش

في إدلب. وتناقلت صفحات نشطاء في إدلب 
تصريحات املتحدث باسم الجناح العسكري 
فــــي تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، أبـــــو خــــالــــد الـــشـــامـــي، 
يشرح فيها بالتفصيل هذه الخطوة بقوله: 
املناطق  فــي  التجنيد  تأسيس شعب  »يــأتــي 
العسكرية  التطورات  مع  بالتوازي  املــحــررة، 
املرحلة  مــع   

ً
ومــواكــبــة املنطقة  التي تشهدها 

الشام خال  ا في هيئة تحرير 
ّ
الحالية، وكن

الفترة السابقة نعتمد على مكاتب انتساب، 
ــيــــوم تـــطـــورت إلــــى شــعــب تــجــنــيــد، وهــي  والــ
8 شــعــب رئــيــســيــة مــوزعــة ومــنــتــشــرة فــي كل 
جغرافيا املناطق املحررة«. وأضاف الشامي: 
»تتركز وظائف شعب التجنيد على استقبال 
وتــنــظــيــم الــراغــبــن فــي االنــضــمــام إلـــى صف 
الــثــورة والــدفــاع عن األراضـــي املــحــررة، وذلك 
مـــن خــــال مــنــظــومــة عــســكــريــة مــتــكــامــلــة في 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، حــيــث حـــــددت سن 
االنــخــراط من 18 إلــى 35 سنة، وتشرف هذه 
ــعــب عــبــر لــجــانــهــا املــخــتــصــة عــلــى تقييم 

ُ
الــش

املنتسبن بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي 
ــم فــرزهــم  ــق مــعــايــيــر عــســكــريــة مــعــيــنــة، ثـ وفــ
العسكرية«.  والصنوف  التخصصات  حسب 
ونّوه إلى أن »هذه الشعب تهتم برفع الكفاءة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــمــنــتــســبــن وتـــطـــويـــر املـــجـــال 
مقاتلن  نوعية  وتخريج  لتأهيل  العسكري 
أكـــثـــر حــنــكــة وتـــدريـــبـــا، اســـتـــعـــدادًا لــلــمــراحــل 

الهيئة تمتلك جهازًا أمنيا كبيرًا قوامه ستة 
آالف أمني مدربن بشكل جيد، أظهروا قدرة 
واضحة على ضبط االنفات األمني السابق. 
ملكافحة  »الهيئة«  استخدمته  الجهاز  وهــذا 
الــعــنــاصــر والــتــنــظــيــمــات املـــتـــشـــددة األخــــرى 
خايا  سيما  ال  تحجيمها،  لجهة  إدلـــب  فــي 

»القاعدة« وتنظيم »حراس الدين«.
ــذا الــســيــاق، رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن  وفـــي هـ
الـــســـوري والــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة«، عــرابــي 
عــرابــي، أن »الهيئة بــدأت خطوات عقلنة في 
اتجاهن، سواء على مستوى العناصر فيها، 
في  التنظيم«، مشيرًا  أو على مستوى شكل 
أن »شكل  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الهرمية  جهة  مــن  الهيئة  فــي  تغّير  التنظيم 
والشكل العام، أما لجهة العناصر فاحظنا 
تــغــيــرًا فــي نــوعــيــة الــخــطــاب، وبــاتــت للهيئة 
أو بآخر  لــهــا بشكل  أخــيــرًا مــؤســســات تتبع 
كحكومة اإلنقاذ، وهذه األخيرة أيضا أنشأت 
حكومية،  صبغة  ذات  ومؤسسات  مديريات 
ــوارد مــالــيــة  ــ ــا بـــاتـــت لــديــهــا مــ والــهــيــئــة ذاتـــهـ
كــبــيــرة تــأتــيــهــا مـــن تــلــك املـــؤســـســـات«. ورأى 
أن »هــــذا الـــواقـــع أفــــرز شــبــكــة عــاقــة مــن نــوع 
مــعــن بــن الــهــيــئــة والـــنـــاس فــي إدلــــب، ســواء 
العاقات  مــن  أو غيرها  التوظيف  مــن خــال 
االقتصادية، وهذا الشيء يمكن وصفه بأنه 
أمر واقع«. ولفت عرابي إلى أن »الهيئة اليوم، 
تــســعــى إلــــى تــصــديــر مـــوقـــف لــلــغــرب بــأنــهــا 
والسطوة،  السلطة  وتمتلك  شعبيا  مقبولة 
العسكري  الجناح  هيكلة  إعـــادة  تــبــرز  حيث 
والقوة املسلحة فيها، كأحد أهم أشكال ذلك«.
ــألــــة الــتــجــنــيــد  ــبـــط مــــســ ــبـــة لـــضـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، فــــنــــوه عــــرابــــي إلـــــى أن »لـــذلـــك 
فــي  الـــهـــيـــئـــة  فــــــرض ســـلـــطـــة  ــهـــــن: األول  ــ وجـ
الفصائل،  باقي  تجاه  رســالــة  وهــي  املنطقة، 
ــانـــي فــيــتــعــلــق بـــأنـــهـــا مــــوجــــودة فــي  ــثـ أمـــــا الـ
الشمال الغربي لضبط األمور، ومنع حدوث 
بإمكانه  املنطقة  فــي  مــســؤول  غــيــر  أي خـــرق 
السورية  القضية  من  جزئية  وتأزيم  زعزعة 
في املنطقة املسيطرة عليها، للقول إن لديهم 
ــا، يــمــكــن لــلــجــمــيــع  ــحــ نــــمــــوذج حـــوكـــمـــة واضــ

التعامل معه«. يتهم ذوو الضحايا السلطات بحماية المتورطين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تملك »الهيئة« جهازًا أمنيًا قوامه 6 آالف عنصر )عمر حاج قدور/فرانس برس(

لــدوافــع  الــعــراقــيــن  آالف  بتغييب  مــتــورطــة 
جهته،  مــن  وانتقامية«.  وسياسية  طائفية 
الــحــازم، إلى  أشــار السياسي املستقل وائــل 
الــعــراقــيــة والــكــتــل السياسية  »الــحــكــومــة  أن 
ــعــــرف أن غــالــبــيــة  ــــذة، تــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ والـــــقـــــيـــــادات 
ولكن  أيــدي خاطفيهم،  على  تلوا 

ُ
ق املغيبن 

إبقاء  إلــى  تسعى  السياسية  الــقــوى  بعض 
ــل اســتــغــالــه  ــ ــلــــف مـــفـــتـــوحـــا مــــن أجــ ــذا املــ ــ هــ
ســيــاســيــا بــمــا يــخــدمــهــا خـــال االنــتــخــابــات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــاوض الـــحـــزبـــي. ومـــنـــذ أن 
ــطــف عـــراقـــيـــون خــــال عــمــلــيــات تــحــريــر 

ُ
اخــت

املدن التي سيطر عليها داعش، لم يخرج أي 
اليوم، ليروي حيثيات اعتقاله،  معتقل إلى 
قــد فارقوا   كافيا على أنهم 

ً
مــا يشكل دلــيــا

»العربي  الحياة«. واعتبر الحازم، في حديث لـ
الجديد«، أن »اختطاف آالف العراقين لسبع 
ــــؤدي إلــــى خـــســـارة مــالــيــة  ــنـــوات تــقــريــبــا يـ سـ
املختطفن  »تــصــفــيــة  مــرجــحــا  لــلــخــاطــفــن«، 
ودفــنــهــم فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة«. أمـــا بالنسبة 

أبناء  مــن  واملختطفن  املفقودين  ملف  فتح 
ــربـــي الــــبــــاد، ال سيما  مــنــاطــق شــمــالــي وغـ
املــنــاطــق الــتــي شــهــدت مـــعـــارك بـــن الــقــوات 
األمنية وداعــش، إال أن ذلك اصطدم برفض 
الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة، خـــصـــوصـــا الــحــلــيــفــة 
إليران، وتحديدًا كتائب حزب الله وعصائب 
أهـــل الــحــق وبـــدر والــنــجــبــاء واإلمــــام عــلــي«. 
وبنَّ أحد املصدرين، أن »الحكومة الحالية 
املــخــتــطــفــن،  ــــن  عـ مـــعـــلـــومـــات  أي  تـــمـــلـــك  ال 
لــكــن الــكــاظــمــي وفــريــقــه الــحــكــومــي يــعــرفــون 
بـــأن املــلــيــشــيــات الــوالئــيــة )املــوالــيــة إليــــران( 

ملـــا يــؤكــد فــكــرتــه، فــلــفــت الـــحـــازم إلـــى »لــجــوء 
الــبــرملــان الــعــراقــي أخـــيـــرًا إلـــى تــضــمــن فــقــرة 
وتسليمهم  املغيبن  لــذوي  مالية مخصّصة 
رواتــــب شــهــريــة لــعــائــات الــضــحــايــا، معتبرًا 

هؤالء املغيبن شهداء«.
الــعــراقــي عــن تحالف  النائب  مــن جهته، بــنَّ 
ــار  ــ ــبـ ــ ــدي، أن »أخـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ املـ ــيـــى  ــحـ يـ »الـــــــقـــــــوى« 
 6 نــحــو  مــنــذ  انقطعت  واملــغــيــبــن  املختطفن 
ســـنـــوات«، مــنــتــقــدًا املـــواقـــف الــحــكــومــيــة التي 
»لــــم تــكــن عــلــى قــــدر املـــســـؤولـــيـــة، مـــع صمت 
السلطات األمنية واملحلية في املدن املحّررة«. 
وأوضـــح املــحــمــدي، فــي اتــصــاٍل مــع »العربي 
الجديد«، أن »هؤالء املغيبن ستبقى صفتهم 
كــذلــك )مــغــيــبــن( مـــن الــنــاحــيــتــن الــقــانــونــيــة 
والـــرســـمـــيـــة، طـــاملـــا بــقــي املـــوقـــف الــحــكــومــي 
غير واضــح بشأنهم«. لكنه رأى أن »فرضية 
مــفــارقــتــهــم الــحــيــاة، تــبــقــى أكــبــر مـــن فرضية 
ــاء إلـــــى الـــــيـــــوم«، مــــشــــددًا عــلــى  ــيــ بــقــائــهــم أحــ
ضرورة بقاء هذا امللف على رأس األولويات 

الحكومية واألمنية.
بدوره، أعرب مدير »املرصد العراقي لحقوق 
اإلنسان«، مصطفى سعدون، في اتصال مع 
 املغيبن 

ّ
»العربي الجديد«، عن اعتقاده »أن كل

، ألن مــن غّيبهم لــم يفعل ذلك 
ً
تلوا فــعــا

ُ
قــد ق

للتفاوض حولهم، كما أن ال جهة من املمكن 
أن تــكــون مــعــنــيــة بــاخــتــطــاف هــــؤالء الــرجــال 
ومشربهم  مأكلهم  تكاليف  وحمل  والشّبان 
ومسكنهم طوال هذه السنوات«. كما رأى أنه 
لغايات  جــرت  قــد  التغييب  كــانــت عملية  لــو 
مالية، لكان طلب الخاطفون ذلك، مشيرًا إلى 
 مّرة أدراج النسيان مع عودته 

ّ
ذهاب امللف كل

سعدون  واتهم  انتخابات«.  موسم  كل  قبيل 
»املتاجرة بهذا  ة«، بـ

ّ
الُسن »أغلب السياسين 

انتخابية فقط«.  كــورقــة  املــلــف، واســتــخــدامــه 
أمــا بالنسبة إلــى أي مستجدات حــول امللف، 
فجزم أن »ال جديد سوى متاجرة السياسين 
 عــــن »اكـــتـــشـــاف 

ً
بــــهــــؤالء الـــضـــحـــايـــا، فــــضــــا

على  املسّجلن  أســمــاء  بــأن بعض  السلطات 
أنــهــم مــغــيــبــون، كــانــوا عــنــاصــر فــي داعــــش«، 
»مـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة حصل  وذلـــــك وفـــقـــا لــــ

املرصد عليها«.

ال يزال 20 ألف عراقي 
مغيبين وفق قاعدة 

بيانات لسياسيين

وأشــــارت  إرهــابــيــة.  كمنظمة  تصنيفها  مــن 
إدارة  كــانــت  »إذا  أنــه  إلــى  حينها،  املجموعة 
)الــرئــيــس األمــيــركــي( جــو بــايــدن تسعى إلى 
الــخــارجــيــة املــفــرطــة في  الــســيــاســة  تصحيح 
العسكرية التي تنتهجها واشنطن، فإن هناك 
فرصة في إدلب إلعادة تعريف استراتيجية 
ــتـــحـــدة ملــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، فــي  ــات املـ ــ ــواليـ ــ الـ
أميركيون  مسؤولون  وصفها  التي  املنطقة 
ذات يــوم بأنها أكبر مــاذ آمــن للقاعدة، ولم 
الغربية  الشمالية  الــســوريــة  املــحــافــظــة  تــعــد 
كذلك«. ونوهت املجموعة إلى أن »حّدة هيئة 
تحرير الشام، وهي الجماعة املتمردة األكثر 
هــيــمــنــة فـــي إدلــــــب، انـــكـــســـرت، وتــســعــى اآلن 
للدخول في مجال املشاركة السياسية بشأن 

مستقبل سورية«.
وتــتــحــكــم »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« فـــي إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات، ال سيما 
فــي الــجــانــب االقــتــصــادي الـــذي ضبطته من 
خــــال »حـــكـــومـــة اإلنــــقــــاذ«. وفــــي حـــن يــأخــذ 
الهيمنة على هذا  عليها  إدلــب  فــي  املدنيون 
يقّرون بتفوقها في ضبط  أنهم  إال  الجانب، 
ــيـــرة، إذ بــاتــت  ــبـ ــنــــي بــنــســبــة كـ الـــجـــانـــب األمــ

ــرر وتـــحـــريـــر  ــ ــــحـ ــن املـ ــ ــن الـــــدفـــــاع عـ ــ املـــقـــبـــلـــة مـ
األراضي التي احتلتها املليشيات األسدية«.

ــوات  ــ وخــــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، خـــرجـــت أصـ
دولية تنصح الواليات املتحدة بإعادة تقييم 
التعامل معها  الشام« والتفكير في  »تحرير 
الــقــوة األكــثــر تنظيما في  كأمر واقـــع، كونها 
الشمال السوري، بما يساهم في إنجاز الحل 
النظام وحلفائه، ال  السوري، وإيقاف ذرائــع 
داخـــل مناطق  أكــثــر  بالتمدد  الــــروس،  سيما 
ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة، وتــحــديــدًا في 
ذلــك، جاءت  الغربي. وضمن  والشمال  إدلــب 
ــة »مــجــمــوعــة األزمــــــات الـــدولـــيـــة« مطلع  ــ ورقـ
فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي لـــــإدارة األمــيــركــيــة، 
والتي تتضمن نصائح لرفع »تحرير الشام« 

دعت »الهيئة« 
الراغبين إلى االنتساب 

لجناحها العسكري

عاد ملف المغيبين 
والمختطفين في العراق 
خالل الحرب على »داعش« 
إلى الواجهة، وسط تزايد 

الشكوك حول تصفيتهم 
جميعهم، وعدم بّت 

الحكومة للملف

أطلقت »هيئة تحرير 
الشام« في إدلب أخيرًا 

عملية تجنيد في 
صفوفها، في رسالة 

موجهة للداخل 
والخارج، سعيًا للبقاء في 

معادلة الحل السوري

إضاءة   تقرير
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معارض فنزويلي يتهم 
النظام باضطهاده

أعــــــلــــــن املـــــــــعـــــــــارض الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الذي صدر حكم  ليوبولدو لوبيز 
ــــاده إســبــانــيــا  بــحــقــه وتـــطـــالـــب بــ
بــتــســلــيــمــه لـــهـــا، أمــــس الــخــمــيــس، 
أنـــه ضــحــيــة »اضــطــهــاد« يــمــارســه 
مــادورو.  نيكوالس  الرئيس  نظام 
قــيــد   2017 عـــــــام  ــه  ــ ــعـ ــ وضـ ــــد  ــعـ ــ وبـ
بــاده، شارك  في  الجبرية  اإلقامة 
ــــادورو  فـــي مــحــاولــة تـــمـــرد ضـــد مـ
وبــعــد   .2019 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فـــي 
السفارة  إلــى  لجأ  املــحــاولــة،  فشل 

اإلسبانية في فنزويا.
)فرانس برس(

استطالعات برازيلية: لوال 
سيفوز برئاسيات 2022

أظهر استطاع للرأي نشره معهد 
»داتــافــولــيــا«، مساء أول مــن أمس 
الــيــســاري  الـــرئـــيـــس  ــاء، أن  ــ ــعـ ــ األربـ
الــســابــق لــويــس إيــنــاســيــو لـــوال دا 
ســيــلــفــا، ســيــفــوز فـــي االنــتــخــابــات 
البرازيل لعام 2022  الرئاسية في 
بفارق مريح عن الرئيس اليميني 
ــر بــــولــــســــونــــارو.  ــيـ ــايـ املــــتــــطــــرف جـ
ـــ41 فــي املــائــة  وُيــتــوقــع فـــوز لـــوال بـ
مــن األصـــوات فــي الــجــولــة األولـــى، 
لبولسونارو.  املائة  في   23 مقابل 
فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، ســـيـــفـــوز 
الــرئــيــس الــســابــق بــنــســبــة 55 في 

املائة في مقابل 32 في املائة.
)فرانس برس(

تنديد بجرائم الصين ضد 
اإليغور

اتــهــمــت جــمــاعــات حــقــوقــيــة ودول 
غــربــيــة بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة 
وبريطانيا وأملانيا، مساء أول من 
أمـــس األربــــعــــاء، الــصــن بــارتــكــاب 
ــور،  ــ ــغـ ــ ــد اإليـ ــ ــم جـــســـيـــمـــة ضـ ــ ــرائـ ــ جـ
وطــــالــــبــــت بــــدخــــول خــــبــــراء األمــــم 
املــتــحــدة دون عـــوائـــق. فـــي ســيــاق 
مـــتـــصـــل، ذكـــــر مـــركـــز الـــســـيـــاســـات 
ــــي، أن  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــيـــة األسـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
تتبعها  التي  القسرية  السياسات 
الصن في إقليم شينجيانغ قادت 
إلى تراجع حاد في معدل املواليد 
بــن اإليــغــور وأقــلــيــات أخـــرى مما 
ــة عــلــى وقـــوع إبــادة  قــد يــعــزز األدلـ

جماعية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

مــع بـــدء هــدنــة أفــغــانــيــة لــثــاثــة أيـــام ُوصــفــت 
أمس  الــفــطــر،  بمناسبة عيد  »الــتــاريــخــيــة«  بـــ
الــخــمــيــس، أبــــدى الــرئــيــس األفــغــانــي أشــرف 
انتخابات  إلجـــراء  الحكومة  استعداد  غني، 
 في 

ّ
ــــث مــبــكــرة، بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــســـام. وحـ

خطاب متلفز حركة »طالبان« على االعتراف 
 لــلــصــراع املــحــتــدم 

ً
بـــأن »الـــحـــرب لــيــســت حـــا

فــي الــبــاد«. وأضـــاف أن »الــشــيء الجيد في 
رئيس يجب  كل  أن  الديمقراطي هو  النظام 
أن يـــرحـــل فـــي نــهــايــة املــــطــــاف، شــرطــنــا هو 
إجــــراء انــتــخــابــات بــمــجــرد أن الــشــعــب يريد 
ذلـــــك«. وأوضـــــح »أنــــه وزمــــــاءه فـــي الــقــيــادة 
مــســتــعــدون لــعــدم تــرشــيــح أنــفــســهــم مــجــددًا، 
ــيــــاع لـــرغـــبـــة الـــشـــعـــب«. واعـــتـــبـــر أن  واالنــــصــ
»رحيل القوات األجنبية قدم فرصة تاريخية 
ــــع على  ألفــغــانــســتــان لــتــطــبــيــق ســـيـــادة أوسـ
الــوطــنــي«. وحــول دعــوة »طالبان«  الصعيد 
ــد، قــــــال غـــنـــي إن  ــيــ ــعــ ــلـــهـــدنـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــ لـ
»انسحاب القوات األجنبية ال يترك أي سبب 

واختتم  املميت«.  تمردها  ملواصلة  لطالبان 
الرئيس األفغاني حديثه بالقول إن »اللجوء 
البنية  املــدنــيــن، وتدمير  وقــتــل  العنف،  إلــى 
الــتــحــتــيــة، ومــهــاجــمــة األمـــاكـــن الـــعـــامـــة، أمــر 
خاطئ، وغير قانوني في أي يوم وليس في 

أيام العيد فقط«.
وجـــــاءت الــهــدنــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا الــحــركــة 
ووافق عليها غني، بعد أسابيع من القتال، 
الـــذي نــشــب بــعــد تــأخــيــر الـــواليـــات املتحدة 
انسحاب قواتها مــن الــبــاد، إلــى مــا بعد 1 
كــان مقررًا  الــذي  املوعد  الحالي،  مايو/أيار 
لذلك. وحصلت أبرز تلك التطورات امليدانية 
فــي 8 مــايــو الــحــالــي، مــع مقتل أكــثــر مــن 50 
شخصا وإصابة نحو 100 آخرين في حي 
الهزارة، غربي العاصمة كابول، في سلسلة 
انــفــجــارات أمــام مــدرســة للبنات. وكــان هذا 
الــهــجــوم األكـــثـــر دمـــويـــة فـــي عــــام. واتــهــمــت 
عن  باملسؤولية  »طالبان«  حركة  السلطات 
هـــذا الــهــجــوم، لــكــن الــحــركــة نــفــت ذلـــك. وفــي 
ــهـــجـــوم، أعـــلـــن أرفـــــع دبــلــومــاســي  أعـــقـــاب الـ
ــيـــة روس  ــانـ ــركـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة األفـــغـ ــيـ أمـ
ويــلــســون، أن انــســحــاب الــجــيــش لـــن يــكــون 
ــا بــانــتــهــاء حــشــد الــــواليــــات املــتــحــدة  إيــــذانــ
ــاع عـــنـــه« في  ــدفــ »لـــدعـــم تــعــلــيــم الـــنـــســـاء والــ
املتحدة  األمـــم  بعثة  وتــعــهــدت  أفغانستان. 
ملــســاعــدة أفــغــانــســتــان بــمــواصــلــة دعـــم هــذا 
البلد. وأفــادت رئيسة البعثة ديبورا ليونز 
شر بمناسبة عيد الفطر: »دعوني 

ُ
في بيان ن

أنــه ليست لدينا أي نية للذهاب  أؤكــد لكم 
إلى مكان آخر. نعتزم االستمرار في مسارنا 
والعمل معكم جميعا«. في مــوازاة ذلك، فإن 

مسؤولون أميركيون كبار سابقون، وزيري 
لويد  والـــدفـــاع  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
أوســـن، على بــذل مــزيــد مــن الجهد لتوفير 
تـــأشـــيـــرات دخــــــول لـــألفـــغـــان الــــذيــــن عــمــلــوا 
مــع الــواليــات املــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان، قبل 
انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة، وذلـــك بحسب 

قلة تعتقد أن القوات األفغانية ستتمكن من 
مــواجــهــة »طـــالـــبـــان« مـــن دون حــمــايــة قـــوات 
جوية والقوات الخاصة األميركية. وفي حن 
يتجنب املــتــمــردون املــواجــهــات مــع الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة، إال أنـــهـــم يــكــثــفــون هــجــمــاتــهــم 
ــة. وفـــي  ــيـ ــانـ ــغـ عـــلـــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة األفـ
األسابيع املاضية، اشتدت املعارك في بعض 
املحافظات، ويوم الثاثاء املاضي، سيطرت 
تحت سيطرة  واقعة  منطقة  على  »طالبان« 
الــحــكــومــة األفـــغـــانـــيـــة فـــي ضــاحــيــة كـــابـــول. 
متزايد  بشكل  »طــالــبــان«  مقاتلو  ويحاصر 
أنهم ينتظرون  إلــى  مــا يشير  الكبرى،  املــدن 
انسحاب القوات األميركية قبل شن هجمات 
واسعة النطاق ضدها. في سياق آخر، حث 

ــة »رويــــتــــرز«،  ــالـ ــل اطــلــعــت عــلــيــهــا وكـ ــائـ رسـ
أول مــن أمــس األربــعــاء. وجــاء فــي الرسائل: 
»الــتــاريــخ األمــيــركــي حــافــل بــالــحــاالت التي 
فشلنا فيها في إدراك أو االستعداد أو الحد 
من العواقب الوخيمة، التي قد يتعرض لها 
الذين وقفوا إلى جانبنا وآمنوا بنا  هــؤالء 
ــاع صــعــبــة«. وتــابــعــت  ــ عــنــدمــا كــانــت األوضــ
الـــرســـائـــل: »لــديــنــا الـــتـــزام أخـــاقـــي يــدفــعــنــا 
للتصرف بشكل أفضل هذه املــرة«. وحملت 
مــســؤول سابق،  الــرســائــل توقيع نحو 100 
مـــن بــيــنــهــم كـــثـــيـــرون عــمــلــوا عــلــى صــيــاغــة 
السياسة األميركية تجاه أفغانستان خال 

20 عاما.
أربعة سفراء  ودعــا املسؤولون، ومــن بينهم 
ســابــقــن لــلــواليــات املــتــحــدة فــي أفغانستان 
وجــنــرال متقاعد، إدارة بــايــدن إلــى اإلســراع 
ــراءات مــا تــســمــى تــأشــيــرات الــهــجــرة  ــ فــي إجــ
ــذيــــن عـــمـــلـــوا لــصــالــح  ــان الــ ــغـ ــة لـــألفـ الـــخـــاصـ
الــواليــات املــتــحــدة. وذكـــرت الــرســالــة أن أكثر 
مـــن 18 ألـــف أفــغــانــي مـــن بــيــنــهــم مــتــرجــمــون 
ــار الــــبــــت فـــــي طــلــبــات  ــظــ ــتــ ــون فـــــي انــ ــقــ ــابــ ســ
ــيــــرات. وقـــتـــل آالف  ــتــــأشــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
األفــغــان أو اضــطــروا لــلــهــرب، بسبب الــنــزاع 
ــــذي تــصــاعــد بــعــدمــا اســتــولــت »طــالــبــان«  الـ
على مناطق عــدة في الباد. وبــدأت الحركة 
والحكومة األفغانية مفاوضات سام، لكنها 
متوقفة اآلن. وفي املاضي، تم احترام اتفاقات 
وقف إطاق النار عموما، في ما يعد طريقة 
لقادة »طالبان« إلثبات سيطرتهم على كافة 

الفصائل الناشطة في الباد.
)فرانس برس، رويترز، األناضول(

تونس 
مشهد مشتت

اضطرابات 
كولومبيا

تقف املعارضة مفّككة وضعيفة، على الرغم 
من أن عددها يفوق املائة نائب مجتمعة. 

ويــتــمــيــز املــشــهــد أيــضــا بــوجــود مــعــارضــات 
عّدة داخل املعارضة: اختافات داخل الكتلة 
و»التيار  »الشعب«  حركة  بن  الديمقراطية 
التموقع  الديمقراطي« بسبب الخاف حول 
حول الرئيس التونسي قيس سعّيد وملفات 
أخــرى، وخــافــات حــول املحكمة الدستورية 
التصويت األخــيــر، حيث صوت  فــي  ظــهــرت 
نواب من »التيار« لصالح التعديات وليس 
ضــدهــا، وخـــافـــات مــع الــحــزب »الــدســتــوري 
ويأتي  للثورة.  املضاد  موقفه  الحر« بسبب 
ــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــافــ ــــن خــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ذلـــــــك فـ

املعارضة:  وفكرية عميقة بن مكونات هذه 
حـــــزب قــــومــــي نــــاصــــري مـــنـــاهـــض لـــإســـام 
اجتماعي  وآخــر  الشعب(  )حــركــة  السياسي 
تــقــدمــي مــنــاصــر لــلــثــورة ووســـطـــي )الــتــيــار 
ــقـــراطـــي(، وثـــالـــث لــيــبــرالــي مــنــاهــض  ــمـ الـــديـ
لــلــثــورة )الـــدســـتـــوري الـــحـــر(. وتــعــلــيــقــا على 

إال أن الــتــعــبــئــة ضـــد الــقــمــع الــــذي تــنــدد به 
املنظمات غير الحكومية واملجتمع الدولي 
استمرت، وكذلك للمطالبة بتغيير سياسة 
الــذي  املتزايد  الفقر  مواجهة  فــي  الحكومة 
يــعــانــي مــنــه 42.5 فـــي املـــائـــة مـــن الــســكــان، 
 عــن عـــدم املـــســـاواة والــفــســاد. وعــلــى 

ً
فــضــا

الــرغــم مــن كــل ذلـــك، رفــض دوكـــي االعــتــراف 
بـــتـــجـــاوزات الـــشـــرطـــة، مـــؤكـــدًا أنـــهـــم عــمــلــوا 
لــلــدســتــور«، وأن  إطـــار تطبيق مطلق  »فـــي 
ـــقـــّدم 

ُ
ــردي ت ــ االنـــتـــهـــاكـــات »بــســبــب ســـلـــوك فـ

إلى القضاء«. وشّدد دوكي على أن »أفرادًا 
مــن قــــوات الــشــرطــة تــعــرضــوا العـــتـــداءات«، 
مــشــيــرًا إلــى تــقــديــم 65 إجـــراء تــأديــبــيــا ضد 
ــــن، بــيــنــهــم ثــمــانــيــة بــتــهــمــة الــقــتــل  ــال أمـ ــ رجـ
و11 العتداءات جسدية و27 بسبب إساءة 
اســتــخــدام الــســلــطــة. وأعــلــنــت الــشــرطــة يــوم 
ــنـــن املـــاضـــي تــعــلــيــق عــمــل خــمــســة من  اإلثـ
أفرادها، لكن املتظاهرين يطالبون باملزيد. 
وقال الطالب ميغيل كينيونس في بوغوتا 
»نأمل أواًل في تقديم اعتذار لجميع الرفاق 
الشارع،  في  نحن  أجلنا  من  الذين سقطوا 
ومن أجل جميع هذه العائات التي انتهك 

حقها في التظاهر«.
لكن األمور ال تقف عند هذا الحد، بل اعتبر 
مــراقــبــون أن أعــمــال العنف وارتــفــاع أعــداد 
الــقــتــلــى تــشــيــر إلــــى حــاجــة مــلــّحــة إلصـــاح 

تونس ـ العربي الجديد

تـــونـــس، عــلــى أن  فـــي  ــجــمــع اآلراء 
ُ
ت

فيها  تتخبط  التي  العميقة  األزمـــة 
ــــاد مـــنـــذ أشــــهــــر عـــــــــّدة، لــيــســت  ــبـ ــ الـ
ــتـــوريـــة أو قــانــونــيــة كــمــا تـــبـــدو، وإنــمــا  دسـ
سياسية بامتياز، ويذهب آخرون إلى أبعد 
من ذلك، عندما يرون أن األزمــة االقتصادية 
التي تشهدها تونس حاليا، يمكن  الخانقة 
أن تتراجع سريعا إذا حصل توافق سياسي 

بن الخصوم.
 لكل 

ً
ا

ّ
ويعيش املشهد التونسي توازنا معط

حــركــة مــمــكــنــة، ويــكــاد الــبــرملــان ينقسم إلــى 
شــطــريــن مــتــســاويــن، يــمــنــع أحــدهــمــا اآلخــر 
من التحرك في أي اتجاه، مع أفضلية طفيفة 
 للغاية، الذي 

ّ
لصالح االئتاف الحاكم الهش

يمكن أن يتأثر بأي غياب أو انسحاب لعدد، 
ولـــو كـــان صــغــيــًرا، مــن نـــوابـــه، خـــال أي من 
جــلــســات الــتــصــويــت الــحــاســمــة. فــي املــقــابــل، 

األنــبــاء  تــصــّدر  اعــتــادت كولومبيا 
ــة لــــســــبــــبــــن: املـــــــخـــــــدرات  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــن. وفــــي  ــــرديـ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــحــــــرب مـــــع املـ
لــحــظــات عــــدة، تــشــابــك الــســبــبــان فـــي إطـــار 
حرب أشمل بن السلطات واملسلحن. غير 
أنه منذ 28 إبريل/نيسان املاضي، تحّولت 
شــــوارع املــــدن الــكــولــومــبــيــة الــرئــيــســيــة إلــى 
ســـاحـــة لـــحـــرب جـــديـــدة، لـــم تــتــعــامــل معها 
ــرة لــتــعــامــلــهــا  ــايـ ــغـ قـــــوى األمــــــن بـــطـــريـــقـــة مـ
فــــي االشــــتــــبــــاكــــات مــــع مـــهـــّربـــي املــــخــــدرات 
بمتظاهرين   

ً
قــتــا أمعنت  بــل  واملــتــمــرديــن، 

 
ّ

ل يحتجون على قوانن ضريبية في ظل
ّ
عز

وضٍع اقتصادي صعب. وأدت االشتباكات 
 على األقل، بينهم أحد 

ً
إلى سقوط 42 قتيا

أفراد قوات األمن بحسب هيئة »املدافع عن 
الشعب« العامة لحماية حقوق اإلنسان. من 
الجرحى  أن عدد  السلطات  أعلنت  جهتها، 
صـــيـــب 12 

ُ
بــلــغ 849 مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة أ

ــة، و716 مـــدنـــيـــا، لــم  ــاريــ مــنــهــم بــأســلــحــة نــ
 تـــوضـــح عــــدد الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
بــيــنــهــم. وهـــــذه االحـــتـــجـــاجـــات هـــي األكــثــر 
دموية على اإلطاق في هذا البلد الذي يبلغ 
وباء  وأفقره  مليون نسمة   50 عــدد سكانه 
كـــورونـــا الــــذي أودى بــحــيــاة نــحــو 79 ألــف 
شخص. مع ذلك يستمر آالف الكولومبين 
فــي االحــتــجــاج، كــمــا حــصــل مــســاء أول من 
أمـــس األربــــعــــاء، حـــن خـــرجـــوا لــلــيــوم الــــ15 
على التوالي، إلى شوارع العاصمة بوغوتا 

ومدن أخرى.
ــتــــي تــمــارســهــا  ــل الــ ــتـ ــقـ وحـــــــول عـــمـــلـــيـــات الـ
الــذي  الجامعي،  األســتــاذ  اعتبر  السلطات، 
كارلوس  لويس  بوغوتا،  فــي  يتظاهر  كــان 
غــارســيــا، أن »الـــبـــاد تــشــهــد حــالــة قصوى 
من عدم املساواة«. وأضاف لوكالة »فرانس 
برس«: »نقول بكل شرعية، إن هذا ليس عداًل، 
وكل ما تلقيناه من الدولة هو العنف«. أما 
الرئيس اليميني إيفان دوكــي، الــذي حاول 
ممثلي  باستقبال  الشرطة  عنف  اســتــدراك 
الشباب الذين كانوا في طليعة االحتجاج، 
التسجيل في  مساء األربــعــاء، فوعد بجعل 
فقرًا.  لألكثر  مجانيا  الحكومية  الجامعات 
وقال: »سأوظف كل طاقتي وقدراتي وفريق 
)الــتــفــاوض(  العملية  هــذه  لجعل  الحكومة 

تسير بشكل جيد«.
ــه الــعــام  ــتـ ــذي تــنــتــهــي واليـ ــ ــي الـ ــ ــار دوكـ ــ وأثــ
املــقــبــل الــغــضــب الــشــعــبــي بــمــشــروع قــانــون 
اإلصــــاح الــضــريــبــي، الـــذي يتضمن زيـــادة 
ضــريــبــة القيمة املــضــافــة وتــوســيــع أســاس 
ضريبة الدخل. وكــان قد واجــه من قبل في 
2019 و2020 تظاهرات حاشدة أخرى. ومع 
أنه سحب النص في 2 مايو/ أيار الحالي، 

املــشــهــد الــســيــاســي الــعــام فــي تــونــس، اعتبر 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« غــازي  األمـــن الــعــام لـــ
الـــشـــواشـــي، أن هـــذا املــشــهــد »يــتــمــيــز بــرّمــتــه 
بتوازنات ضعيفة، وليس املعارضة وحدها، 
وبالتالي ال يوجد طرف قوي، ال في السلطة 
وال فــــي املــــعــــارضــــة، مــــا جـــعـــل الــــوضــــع فــي 
، وبالتالي ال يمكن الذهاب في 

ً
الباد معطا

اإلصــاحــات أو مواجهة األزمــــات«. وأضــاف 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الشواشي، 
أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــدو فــيــه املــعــارضــة 
مفككة وضعيفة، فإن األطراف الحاكمة أيضا 
غير منسجمة وغير موحدة، ومواقفها غير 
متناسقة، وال يوجد ما يجمعها، وهــي با 
رؤيا أو بوصلة«، مبينا أن »الضعف يشمل 
ــزاب حاكمة  ــ كــافــة املــشــهــد الــبــرملــانــي مـــن أحـ

ومعارضة ومؤسسات دولة«.
»التيار الديمقراطي«، أن  ورأى األمن العام لـ
الصراع »انتقل من أغلبية حاكمة ومعارضة 
إلـــى صـــراع مــؤســســاتــي بــن رأســـي السلطة 
ــة  ــ الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة لــتــصــبــح األزمـ
ــاد«. وأوضــــــح أنــــه »بــالــنــظــر  ــ ــعـ ــ مـــتـــعـــددة األبـ
إلـــى املــشــهــد داخـــل الــبــرملــان، نـــرى أن الكتلة 
في  األولـــى  الكتلة  وهــي   ،

ً
مــثــا الديمقراطية 

ـــ38 نــائــبــا، تـــحـــاول أن تــمــارس  ــ املـــعـــارضـــة بـ
ــاءة، وأن 

ّ
بــن دورهــا في املعارضة كمعارضة 

تــكــون قـــوة اقـــتـــراح، بينما تــوجــد مــعــارضــة 

الشرطة. وهو وصفه قائد الشرطة السابق، 
أساليب  لتغيير  الداعي  نارانخو،  أوسكار 
ــقــــول: »قـــــــوة الـــشـــرطـــة كــانــت  ــالــ الـــشـــرطـــة بــ
جــيــدة جــدًا لــلــحــرب«، ولــكــن بعد أن أبرمت 
كولومبيا اتفاق سام مع »القوات املسلحة 
ــــارك( عـــام 2016،  الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة« )فـ
ــاف أنـــه قــبــل االتـــفـــاق،  ــ تــغــيــر الـــوضـــع. وأضـ
كــــان يــتــم ربــــط االحـــتـــجـــاجـــات بــالــحــركــات 
املـــتـــمـــردة، لــكــن االتــفــاقــيــة مــنــحــت مــســاحــة 
جـــديـــدة لــلــحــوار الــســيــاســي، وأفـــضـــت إلــى 
 استياد جيل آمن أنه سيعيش بساٍم بعد 
أن الشرطة لم تتكيف  القتال، إال  عقود من 

ــان يــــقــــودهــــا الــــحــــزب  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ أخــــــــرى داخــــــــل الـ
ــدودة عــدديــا  ــحــ الـــدســـتـــوري الـــحـــر، وهــــي مــ
وضــعــيــفــة، ولــذلــك فــهــي تــحــاول أن تــمــارس 
التشويش والصراخ ولفت األنظار من خال 
الخوذة  استعمال مكّبرات الصوت، وارتــداء 
موسي(  )عبير  الحزب  رئيسة  فعلت  مثلما 
ــــى تــعــطــيــل عــمــل  أخــــيــــرًا، وأحـــيـــانـــا تــلــجــأ إلـ
البرملان، وهذه التصرفات تنم عن تشويش 
البرملانية،  للمؤسسة  وتــرذيــل  وصبيانية 

وليس عن معارضة حقيقية«.
»التركيبة  إلى  الشواشي هذا املشهد  وأعــاد 
األحــزاب  وجعلت  االنتخابات  أفرزتها  التي 
السياسية غير قادرة على أن تقوم بدورها، 
 

ّ
ظل فــي  نسبي  املــعــارضــة  فنجاح  وبالتالي 

مرحلة دقيقة تمر بها الباد«. ولفت إلى أن 
 »في حاجة إلى معالجة حقيقية 

ّ
املشهد ككل

وإلى حوار وطني، ألنه من دون حوار ال يمكن 
ألي مؤسسة أن تقوم بــدورهــا، مــا سيجعل 
كما   .»

ً
متواصا الديمقراطي  املسار  تعطيل 

رأى أن »األشهر املقبلة ستكون مصيرية في 
تاريخ تونس، فإما الذهاب في خيار اإلنقاذ، 
أو الدخول في متاهات ستعود بالوبال على 

الجميع«.
ــن جـــهـــتـــه، رأى املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــنــذر  مــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  بالضيافي، 
أن »املشهد التونسي ككل غريب، فأحيانا ال 
نعرف املعارضة من عدمها«. وبالنسبة إليه، 
فإن »املشهد الحزبي ككل يتسم بالضعف، إذ 
ال توجد أحزاب قوية ومهيكلة وذات برامج، 
وتعقد  ديمقراطية  بطريقة  األمـــور  وتــســّيــر 
مؤتمرات واضحة مثلما نشاهد في الغرب، 
ــة واضـــحـــة والـــحـــزب  ــعـــارضـ حــيــث تـــكـــون املـ
الحاكم يحكم«. وبرأيه، فإن املشهد الحزبي 
»مفكك، وال تملك تونس بعد معارضة قوية، 
ما يشكل نقطة ضعف للعمل السياسي في 

الباد«.
ورأى املــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي أنــــه »ال 
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن دون 
أحزاب، فهي العمود الفقري واألساس، ولكن 
األحـــــزاب لــألســف تــعــتــمــد عــلــى األشـــخـــاص، 
ــا الــــشــــروط  ــهـ ــدانـ ــقـ ــراد، مــــع فـ ــ ــأفــ ــ وتــــرتــــبــــط بــ
الــتــاريــخــيــة لــلــبــنــاء فـــي الـــقـــيـــادة والــتــســيــيــر 
والــبــرامــج«. وفــي هــذا الــصــدد، أشـــار إلــى أن 
الفردي  والحكم  السياسي  االستبداد  »فترة 
طــيــلــة 50 عـــامـــا، أفـــقـــرت الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
وضـــربـــت الــنــخــب الــســيــاســيــة، ولــــم تسمح 
ببناء أحزاب مهيكلة وقوية، باستثناء حزب 
الدولة الحاكم، وبعد 14 يناير 2011 )تاريخ 
سقوط نظام زين العابدين بن علي( ومرور 
10 أعــوام على الــثــورة، كــان يؤمل أن تتكون 
أحزاب قوية ومهيكلة وتتنافس على الحكم، 
ولكن لألسف لم يحدث هــذا، وحتى تجربة 
)حـــــــزب( نــــــداء تــــونــــس، ســــرعــــان مــــا فــشــلــت، 
فــعــنــصــر قــوتــه كـــان فـــي ذات الـــوقـــت عنصر 
ــو )الـــرئـــيـــس الــتــونــســي( الـــراحـــل  فــشــلــه، وهــ
الباجي قائد السبسي، ألنه بمجرد اختياره 

لرئاسة الجمهورية تفكك الحزب«.
ــّدد بــالــضــيــافــي عــلــى أن  ــ وفــــي املــحــصــلــة، شـ
»الديمقراطية ضعيفة ومختلة بسبب غياب 
أحــــزاب قــويــة لــهــا بــرامــجــهــا، وتـــتـــداول على 
التوازن  السلطة«، مبينا أن »املطلوب لخلق 
قوية  أحـــزاب  تكوين  السياسي،  املشهد  فــي 
تكون قادرة على منافسة األحزاب الحاكمة«، 
ومؤكدًا أن »تفكك املعارضة يعود إلى كونها 
تصورات«  لها  وليس  إحتجاجية  معارضة 
ــاقـــي  ــبـ ــبــــد الـ ــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر الــــبــــاحــــث عــ عــ
ــتـــوري الـــحـــر مـــثـــا مــن  ــالـــدسـ ــهـــرمـــاســـي، فـ الـ
أحــزاب املعارضة، ولكنه »ال يطرح بدائل أو 
برامج، بل يحتج فقط وهو احتجاج يتحول 
أحــيــانــا إلـــى نـــوع مـــن الــفــلــكــلــور«. وفـــي هــذا 
الحّر،  الدستوري  »الــحــزب  أن  اعتبر  اإلطـــار، 
السياسي،  يستمد قوته من عدائه لخصمه 
أي حــركــة الــنــهــضــة«، مــؤكــدًا أنـــه »فـــي غياب 
مــوحــدة،  ومــواقــف  ثقافة سياسية واضــحــة 
ال يمكن معرفة مــن هــو فــي الحكم ومــن هو 
فــي املــعــارضــة، فــاملــفــروض أن مــن يــفــوز في 
ــذي يــحــكــم، ولــكــنــنــا إزاء  االنــتــخــابــات هـــو الــ

مشهد غريب وضبابي«.

بعد مع هذه املستجدات. وقال: »إن الشرطة 
ــي حـــاجـــة إلـــــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة الــتــكــيــف  فــ
مــع هـــذا الــوضــع الــجــديــد فــي فــتــرة مــا بعد 

الحروب«.
الــدفــاع دييغو مــوالنــو، املشرف  لكن وزيـــر 
على الشرطة، ألقى باللوم في االضطرابات 
حة، معتبرًا أنها دفعت 

ّ
على الجماعات املسل

الــنــاس إلطــــاق الــنــار عــلــى الــضــبــاط. وقــال 
أعمال  وراء  تقف  اإلجــرامــيــة  »املنظمات  إن 
الــعــنــف الــتــي تــلــطــخ االحــتــجــاج الــســلــمــي«. 
الـــشـــرطـــة  ــلـــى  عـ الـــــدفـــــاع  وزارة  وإلشــــــــــراف 
الــوطــنــيــة قــصــة أخــــرى، فــقــد درجــــت الــعــادة 
عــلــى خـــضـــوع الــشــرطــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
ــــرة  ــمـــت الــــشــــرطــــة إلمـ ـ

ّ
ــل ــن كـــولـــومـــبـــيـــا سـ ــكـ لـ

ملواجهة  الخمسينيات،  فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
الباد  في  بــدأت  التي  العسكرية  التطورات 
من جهة، وأيضا ملنع استغال السياسين 

للشرطة في معاركهم السياسية.
وبــحــلــول الــعــقــد األول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، 
ــة العـــــبـــــا حــــاســــمــــا فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أصــــبــــحــــت الـ
استراتيجية »مكافحة التمرد« في مواجهة 
»فــارك«، فكان الجيش يقوم بعمليات طرد 
مها 

ّ
لعناصر من الحركة من أرض ما، ثم يسل

لــلــشــرطــة. وكـــانـــت االســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة 
ــمـــت فــــي دفـــع  ــاهـ بــمــقــايــيــس بــــوغــــوتــــا، وسـ
اتفاقية  لتوقيع  للتفاوض وصــواًل  »فــارك« 
الـــســـام. ومــنــذ تــوقــيــع االتــفــاقــيــة لــم يتغير 
شــيء لــدى الشرطة، ال في الهيكلية وال في 
الرئيس  الــرغــم مــن تأييد  الــســلــوك، إذ على 
الــســابــق، خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، إخــراج 
الشرطة بعناصرها الـ140 ألفا، من وصاية 
وزارة الدفاع، إال أن الجيش والوزارة رفضا 
ذلك، ألسباب متعلقة بالتمويل العالي الذي 

يحصان عليه من خال الشرطة.
ــالــــي، يــــحــــاول املـــطـــالـــبـــون  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
بإصاح الشرطة بنقل وصايتها من وزارة 
الدفاع إلى وزارة الداخلية، وإعطاء األولوية 
لــلــتــدريــب عــلــى مــفــاهــيــم حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
والــحــّد مــن اســتــخــدام األســلــحــة، ومحاكمة 
الضباط الذين يرتكبون جرائم في املحاكم 
ــداًل مــن املــحــاكــم الــعــســكــريــة. هــذه  الــعــاديــة بـ
الشرطة  قائد  اعــتــراضــات  تاقي  الخطوات 
الوطنية، الجنرال خورخي لويس فارغاس، 
الذي يرفض نقل الشرطة من وزارة الدفاع 
الداخلية، رغــم إعانه عن تقديم خطة  إلــى 
إصـــاح فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي، 
ــدرات  ــخـ مــشــيــرًا إلــــى أن »وضـــــع تــهــريــب املـ
وعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة يــمــنــعــان مــن 
الحالي، خصوصا  الوقت  في  ذلــك  حصول 

أنها املشكلة األهم في كولومبيا«.
)العربي الجديد(

تصاعد التوتر في األيام األخيرة في أفغانستان )األناضول(

تلجأ بعض المعارضة إلى التعطيل واالستعراض )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحمل األزمة في 
تونس أبعادًا عدة، 

ففي موازاة 
عدم انسجام 

االئتالف الحاكم 
وضعف المعارضة، 

يظهر الكباش بين 
رأسي السلطتين 

التنفيذية 
والتشريعية، ما 

يكّرس التعطيل، 
فيما يفاقم عدم 
النضوج السياسي 
والحزبي، وتراجع 

الجانب االقتصادي 
خطورة الوضع

التعامل األمني مع احتجاجات كولومبيا معضلة منسية في  يطرح 
البالد، تتعلق بنقل وصاية الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، 

فضًال عن إجراء إصالحات مرتبطة بحقوق اإلنسان فيها
تحليلالحدث

توازنات ضعيفة تعّطل البالد 
وتعّمق األزمات

عنف متزايد 
يؤججه عدم إصالح 

هيكلية الشرطة

الحدث

فشل 
سحب الثقة

تعجز المعارضة التونسية، 
منذ 3 أشهر، عن تقديم 

الئحة سحب الثقة من 
رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، على الرغم من 
ادعائها منذ ذلك الوقت 

جمع أكثر من مائة 
توقيع عليها. وال تحتاج 

المعارضة إال إلى 109 نواب 
لتغيير المشهد عبر سحب 
الثقة من الغنوشي، ومن 

الحكومة أيضًا.

انتقل الصراع من 
أغلبية حاكمة ومعارضة 

إلى صراع مؤسساتي

تعاملت الشرطة مع 
المتظاهرين كتعاملها 
مع »فارك« والعصابات

تبدو المعارضة 
مفككة، واألطراف 

الحاكمة غير منسجمة

تحاصر »طالبان« 
المدن الكبرى في انتظار 

االنسحاب األميركي

نُقلت وصاية الشرطة 
إلى وزارة الدفاع في 

الخمسينيات

تشهد أفغانستان حاليًا 
هدنة بمناسبة عيد 

الفطر، يحاول الرئيس 
أشرف غني استغاللها 

بإبداء استعداده إلجراء 
انتخابات مبكرة لتسريع 

الحل

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
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8
سياسة

القاهرة توافق على مطالب موسكو

مراقبون عسكريون روس في المطارات

القاهرة كانت تعتبر 
الطلب الروسي اعتداء 

على السيادة

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــف مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــصــري 
ــد«، أن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــع، لــــ ــيــ رفــ
مــصــر وافــقــت عــلــى تعيني ضباط 
أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة، 
ــران الـــعـــارض  ــيـ ــطـ لــتــســريــع عـــــودة رحـــــات الـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ )الـــــشـــــارتـــــر( إلــــــى املــــديــــنــــتــــني، والـ
الـــروس، وهــو مــا يشّكل  تحمل آالف السياح 
مـــصـــدرًا مــهــمــا مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل الــقــومــي. 
وأضاف املصدر أن القاهرة كانت تتحفظ في 
األخيرة  طلب  على  موسكو  مع  مفاوضاتها 
تعيني ضــبــاط روس فــي املـــطـــارات املــصــريــة، 
بــاعــتــبــار ذلــــك اعــــتــــداًء عــلــى الـــســـيـــادة، ومــن 
املمكن أن يشكل تهديدًا لألمن القومي، لكنها 
وافقت على ذلك بعدما رصدت لجان الفحص 
 ارتكبه أحد 

ً
الروسية للمطارات املصرية خطأ

ــرم الــشــيــخ، بعد  ــراد الــشــرطــة فـــي مــطــار شـ ــ أفـ
ــادث الــطــائــرة الـــروســـيـــة، وأبـــلـــغ املــراقــبــون  حــ

الروس الرئيس فاديمير بوتني بالواقعة.
ــة بــــني روســـيـــا  ــفـــت الــــرحــــات الـــجـــويـ وتـــوقـ
في  املصرية منذ خــريــف 2015،  واملــطــارات 
أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه 
جزيرة سيناء ومصرع من كان فيها، قبل أن 
الدولي  القاهرة  ومطار  موسكو  بني  تعود 
من  مجموعة  على  االتــفــاق  بعد   ،2018 فــي 

التدابير األمنية.
واســتــمــرت املــفــاوضــات لــســنــوات بــني مصر 
وروسيا إلعادة رحات »الشارتر« املتوقفة 
أكتوبر/  في  الروسية  الطائرة  تفجير  منذ 
اتــخــاذ  خــالــهــا  وتــــم   ،2015 األول  تــشــريــن 
الـــعـــديـــد مــــن اإلجــــــــــــراءات لـــضـــمـــان ســامــة 
ــر، مــنــهــا دعــــــوة خـــبـــراء  الــــرحــــات فــــي مـــصـ
أمــنــيــني روس لــفــحــص إجـــــــراءات الــســامــة 
فــي املــطــارات املــصــريــة وعــلــى رأســهــا مطار 
الـــقـــاهـــرة، لــكــن الـــجـــانـــب الــــروســــي اشــتــرط 

تعيني رجال أمن روس بصفة مستمرة في 
املـــطـــارات املــصــريــة الــتــي تستقبل الــطــيــران 
الــروســي، لكن مصر رفــضــت ذلـــك، ال سيما 
كافة  األمنية  اإلجـــراءات  بتنفيذ  تقوم  أنها 
داخـــل املــطــارات ومــن وقــت دخــولــهــا املجال 

الـــجـــوي املـــصـــري حــتــى إقــاعــهــا فـــي رحــلــة 
املــصــدر حينها أن »مسألة  الـــعـــودة«. وأكـــد 
ــة أجــنــبــيــة  ــن دولــــــ ــ وجــــــــود عـــنـــاصـــر أمــــــن مـ
وبــصــفــة دائــمــة فــي املـــطـــارات تــمــس ســيــادة 
 هذا أمر لن يقبله 

ّ
الدولة«، مضيفا »أعتقد أن

أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل 
أخــــرى تــحــقــق املــنــفــعــة واألهـــــــداف املــرجــوة 
وهـــو تــأمــني الــركــاب والــطــيــران«، الفــتــا إلــى 
ــاورات مـــا زال مــفــتــوحــا ولــم  ــشــ أن »بــــاب املــ
يغلق، وهناك رغبة في عودة حركة الطيران 
عاقات  تنمية  في  واملساهمة  البلدين  بني 

التعاون الثنائي في املجاالت كافة«.
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا 

فــي روســيــا قــد أعــلــن، فــي وقـــت ســابــق، أنــه 
ــدد الـــرحـــات الــجــويــة  ســيــتــم اإلعـــــان عـــن عـ
مــن روســيــا إلــى الــغــردقــة وشـــرم الشيخ في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي. 
ــمــــال اإلجــــــــــــراءات  ــكــ ــتــ ــعــــى مــــصــــر الســ وتــــســ
الشيخ،  الغردقة وشــرم  األمنية في مطاري 
ــة  ــيـ ــنـــاف وصـــــــول الـــــرحـــــات الـــروسـ ــئـ ــتـ السـ
البحر  شــواطــئ  على  السياحية  للمقاصد 
أكـــد  ــمـــوز 2019،  تـ يـــولـــيـــو/  ــــي  األحــــمــــر. وفـ
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــدولــيــة فــي مجلس 
الفيدرالية الروسي قسطنطني كوساتشوف 
روسيا  توجيهات  بعد  تنفذ  »لــم  مصر  أن 

بخصوص أمن الطيران العارض«.

في مسعى لتسريع 
عودة رحالت الطيران 

العارض إلى شرم الشيخ 
والغردقة، وافقت 

السلطات المصرية على 
تعيين ضباط أمن روس 

في مطاري المدينتين

رصد الروس خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ )خالد دسوقي/فرانس برس(

وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري 
الـــغـــردقـــة وشــــرم الــشــيــخ، وهــــو األمــــر الـــذي 
 ضد السيادة.

ً
رفضته مصر واعتبرته عما

وكـــانـــت »الــعــربــي الــجــديــد« أول مـــن كشف 
الشيخ  الغردقة وشــرم  مــطــاري  أن سلطات 
جــهــزت أمــاكــن خــاصــة بــداخــلــهــمــا ملــراقــبــني 
الــــرحــــات  تــــأمــــني  عــــلــــى  ــون  ــرفــ ــشــ يــ روس، 
الــروســيــة إلـــى املــديــنــتــني، وهـــو األمــــر الــذي 

لطاملا رفضته مصر في السابق.
الخارجية  لنائب وزيــر  وأكــدت تصريحات 
الــروســي أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، األربــعــاء 
املــاضــي، مــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
وقت سابق عن أن القاهرة سمحت بالفعل 
بـــوجـــود مــراقــبــني روس فـــي مـــطـــاري شــرم 
الــشــيــخ والــغــردقــة. وقـــال ســيــرومــولــوتــوف، 
في تصريحات صحافية، إن مصر »اتخذت 
كـــافـــة الــتــدابــيــر لــتــقــلــيــل املـــخـــاطـــر األمــنــيــة، 
بــمــا فيها املــخــاطــر الــوبــائــيــة، لــكــن الجانب 
ــــي ســـُيـــبـــقـــي مـــســـألـــة أمـــــن الـــطـــيـــران  ــروسـ ــ الـ
ــيـــطـــرتـــه«. وأوضـــــــح أن  ــع مـــصـــر تـــحـــت سـ مــ
االستئناف الكامل للطيران مع مصر »جاء 
الروس  للمختصني  املشترك  العمل  نتيجة 
ــريـــني لــتــحــســني مــســتــوى األمـــــن في  واملـــصـ
مطارات منتجع البحر األحمر في مدينتي 
ــة«. قـــائـــا: »لــقــد قــام  ــغـــردقـ شـــرم الــشــيــخ والـ
خــبــراؤنــا بــزيــارة املــوانــئ الــجــويــة املــذكــورة 
عـــدة مـــرات وفــحــصــوا آلــيــات الــتــحــّكــم فيها 

وعمل األفراد«.
وأضــــــــاف أن »إجــــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش الــتــي 
تــمــت هــنــاك أظــهــرت أن مــصــر اتــخــذت كافة 
اإلجراءات املمكنة لتقليل املخاطر املرتبطة 
بضمان األمن، بما في ذلك من وجهة النظر 
ــذا مــا يسمح بفتح االتــصــال  الــوبــائــيــة. وهـ
الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور 
نفسه،  الوقت  »في  وتابع:  خمس سنوات«. 
إبــقــاء  ــيـــا ســتــواصــل  أن روسـ ــد  ــ أؤكـ أن  أود 
هــــذه املــســألــة تــحــت الــســيــطــرة، ألن ســامــة 
مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا«.

وكان مصدر في وزارة الطيران املصري قد 
قال لوكالة األنباء الروسية »سبوتنيك« في 
17 مايو/ أيار 2017، إنه »كانت هناك مطالب 
من لجان املتابعة والتفتيش الروسية التي 
ــأمـــني«، مــضــيــفــا  ــتـ ــالـ بـ تــتــعــلــق  مـــصـــر  زارت 
ــا »اقــــتــــرحــــت وجــــــود وفـــــد أمــنــي  ــيــ أن روســ
التي  بصفة مستمرة في املطارات املصرية 
الـــروســـي، لــكــن االقــتــراح  تستقبل الــطــيــران 
لـــم يــلــق قــبــول الـــطـــرف املــــصــــري«. وأضــــاف 
املــصــدر أنــه »خـــال املـــشـــاورات حــول اتفاق 
البلدين طلبت روسيا  الطيران بني  سامة 
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»إسرائيل« تحصي خسائرها
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــســتــمــر آلــــة الــقــتــل اإلســرائــيــلــيــة 
فــي تــوســيــع حــلــقــة مــجــازرهــا في 
للفلسطينيني  واستهدافها  غــزة 
فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي املــنــاطــق 
بــدأ اقتصادها يشعر  املحتلة األخــرى، فيما 
ــتـــي تـــطـــاولـــهـــا، خــاصــة  بــثــقــل الــــصــــواريــــخ الـ
فــي مركزها االقــتــصــادي فــي تــل أبــيــب. وقــال 
إن  الخميس،  اإلسرائيليني  املصنعني  اتحاد 
»الـــضـــرر عــلــى اقــتــصــاد إســرائــيــل مــن إطــاق 
صواريخ من غزة لثاثة أيــام يصل إلى 540 
الطيران  بــدأت شركات  فيما  مليون شيقل«، 
الدولية وقف رحاتها إلى مطار بن غوريون 
انتعاش  لتوقعات  جديدة  ضربة  في  تباعا، 

القطاع السياحي مع بدء املوسم الصيفي.
ــلــــطــــات االحـــــــتـــــــال، الـــخـــمـــيـــس،  وحــــــّولــــــت ســ
الـــرحـــات الــقــادمــة إلـــى »مـــطـــار بـــن غــوريــون 
ــالـــت  ــنـــة تــــل أبــــيــــب، وقـ ــــرب مـــديـ الــــــدولــــــي«، قــ

صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« إنــــه تـــم نــقــل الـــرحـــات 
رامـــون« بسبب  إلــى مطار »متسبيه  القادمة 
الفور  لــم يتضح على  األمــنــي، فيما  الــوضــع 
الــــســــقــــف الــــزمــــنــــي لــــهــــذا اإلجـــــــــــــراء. ومــــســــاء 
الــثــاثــاء، تــم تعليق حركة املــاحــة فــي مطار 
لـــصـــواريـــخ تطلقها  بـــن غــــوريــــون، تــحــســبــا 

الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
ــــت الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــغـ ــ وألـ
)بــريــتــيــش إيـــرويـــز( رحــاتــهــا مــن تــل أبيب 
وإليها الخميس قائلة في بيان إن »سامة 
أولــويــة، ونواصل  زمائنا وعمائنا  وأمــن 
مــراقــبــة املـــوقـــف عـــن كـــثـــب«. وأكـــــدت شــركــة 
ــــف الــــرحــــات،  ــة وقــ ــيــ ــانــ »لــــوفــــتــــهــــانــــزا« األملــ
مــايــو/   15 مــن  ابــتــداء  استئنافها  متوقعة 
أيــــــــار. فــيــمــا وقـــفـــت »أمــــيــــركــــان إيـــراليـــنـــز« 
و»يــونــايــتــد إيـــراليـــنـــز« و»دلـــتـــا إيــراليــنــز« 

رحاتها إلى بن غوريون.  
وفـــي الــســيــاق، نــشــرت هــآرتــس تــقــريــرًا لفتت 
فيه إلى أنه »بعد حرب لبنان الثانية، انتعش 

االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي بــســرعــة، مــا دعــم ثقة 
األعـــمـــال واملــســتــهــلــكــني. ومـــع ذلــــك، مــع مــرور 

الوقت أصبح األمر وهمًيا«.
ــفـــتـــت إلـــــى أن »الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة  ولـ
املستمرة ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة 
وأضـــــرار مـــاديـــة. لــكــن الــضــرر الــحــقــيــقــي، من 
لــم يكن  إن  تقليص،  هــو  اقــتــصــادي،  منظور 
ــورة إســـرائـــيـــل كــــدولــــة مــنــخــفــضــة  ــ إنــــهــــاء صــ

املخاطر يمكن ممارسة األعمال فيها«.
»قطاع  إن  اإلســرائــيــلــيــة  الصحيفة  وقــالــت 
التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل معرض 
الشركات  للخطر بشكل خــاص، ألن قطاع 
الــنــاشــئــة بــأكــمــلــه يــعــتــمــد عــلــى األســـــواق 

العاملية«.
وأضافت: »كان الشيكل، الذي احتفظ بقوته 
طـــوال أزمـــة فــيــروس كــورونــا و4 انتخابات، 
ــتـــرك لــلــقــتــال  يــضــعــف بــســبــب الـــتـــأثـــيـــر املـــشـ
واألزمــــــة الــســيــاســيــة اإلســرائــيــلــيــة. عــشــرون 
مــن نهايتها«.  تــقــتــرب  أن  ســنــة جــيــدة يمكن 

ــه، نـــشـــر مـــوقـــع »إســـرائـــيـــل  ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
التي  فايننشال إنسايد« عن مسح األضــرار 
 2000 مــن  أكــثــر  أن  يظهر  باملمتلكات  لحقت 
بالفعل، ومن  مبنى وشقة ومركبة تضررت 
ــى أكــثــر  املـــتـــوقـــع أن تــصــل تــكــلــفــة الـــضـــرر إلــ
مــــن 100 مـــلـــيـــون شــيــكــل فــــي الـــســـاعـــة. كــمــا 
ــر مـــن 100  ــثـ تـــضـــررت 150 شــقــة أخـــــرى وأكـ
سيارة، ولحقت أضرار بالغة بثاث حافات 

واحترقت اثنتان منها بالكامل.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك تقديرات أولية في 
النشاط  املالية والدفاع حول تكلفة  وزارتــي 
مئات  إلى  بالفعل  والتي وصلت  العسكري، 
املايني من الشواكل ومن املتوقع أن تتجاوز 

املليار شيكل. 
ــق املــــوقــــع  ــ ــ ــة، وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر األولـ ــاريــ ــقــ ــتــ وتــــشــــيــــر الــ
اإلسرائيلي، إلى إغاق نحو ربع املصانع في 
محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي 
في املصانع األخرى. وتقدر األضرار بمايني 

الشواكل كل يوم.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاري،  ـــــر اإلغــــــاق املــمــتــد حــتــى 17 مـــايـــو/أيـــار الـــجـ
ّ
أث

عــلــى مجمل الــحــيــاة االقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا، إذ حد 
من حركة األســـواق إثــر فــرض اإلغــاق منذ الخامسة 
مــســاء ونـــال مــن حــجــم اإلنــتــاج بــعــدمــا شــمــل اإلغـــاق 
املنشآت الصناعية لتزداد خسائر االقتصاد التركي. 
لكن تــركــيــا، تعتبر مــن بــني أقــل الـــدول تــأثــرًا. وشــرح 
االقتصادي أوزجان أويصال أن السبب يعود إلى أن 
اقتصادها لم يتوقف باملطلق، بل استمرت الصادرات 
والسياحة، وإن بنسب وأرقام أقل بكثير من الطموح 

وما كان مخططا له قبل مفاجأة وباء كورونا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  وقــــال االقـــتـــصـــادي الــتــركــي لـــ
آمـــــال الــتــصــديــر والـــســـيـــاحـــة تـــصـــاعـــدت، بــعــد عـــودة 
صادرات نيسان/إبريل املاضي إلى مستوى قياسي 
وتسجيلها نحو 19 مليار دوالر، »واألرجح أن األرقام 
التجارية  العاقات  لعودة  االستعداد  بعد  بــازديــاد، 
التدريجي  بالفتح  مع مصر والسعودية والتوقعات 
بعد عيد الفطر مباشرة. وشرح أن »تركيا تعول على 
زيادة الصادرات إلى 200 مليار دوالر هذا العام، على 

أن تتعدى 250 مليار دوالر عام 2023«.
أوزجـــان،  يقول  تركيا كما  فــي  السياحة  تتوقف  ولــم 

بل فّعلت السياحة العاجية واآلمنة، لتعوض بعض 
املطارات  عبر  العابرين  بأرقام  مستشهدًا  الخسائر، 
التركية خــال الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، والتي 

تجاوزت 24 مليون مسافر.
املقبل،  األســبــوع  الحكومة  اجتماع  األتـــراك  ويترقب 
الــــذي مـــن املــفــتــرض أن يــنــاقــش خــطــة عــــودة الــحــيــاة 
املــفــروض منذ  الشامل  اإلغــاق  فترة  لطبيعتها بعد 

29 إبريل/ نيسان املاضي.
وبحسب مصادر »العربي الجديد« ستبدأ تركيا في 
السبت،  يــوم  أيـــار، بإلغاء الحظر بما فيه  مــايــو/   19
وتراقب مستوى اإلصابات حتى نهاية الشهر، لتبدأ 

املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــفــتــح، مــن خـــال إلــغــاء الحظر 
والسياحية،  الصناعية  املنشآت  إلــى  الحياة  وعــودة 
الثالثة  املــرحــلــة  ، لتأتي 

ً
لــيــا الــعــاشــرة  جــزئــيــا، حتى 

فــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــعــودة الــحــيــاة إلــى 
طبيعتها بشكل كامل.

وكان عدد اإلصابات بفيروس كورونا قد تراجع من 
أكثر من 63 ألف حالة منتصف إبريل/نيسان املاضي، 
ألــف حالة األربــعــاء. وأعلنت تركيا عن  إلــى نحو 13 
وقطاع  التضخم  مجاالت  في  اقتصادية،  إصاحات 
الــديــون  الـــجـــاري وإدارة  الــتــمــويــل وعــجــز الــحــســاب 

والعمات الرقمية والتوظيف.

تركيا تخطط لعودة الحياة االقتصادية بعد العيد

تفاؤل بانتعاش قوي 
في بريطانيا

توقع أندي هالدين، كبير 
االقتصاديني )املنتهية واليته( في 

بنك إنكلترا، أن النمو والتضخم في 
اململكة املتحدة سوف يتسارعان 

هذا العام، ما يعني أن صانعي 
السياسة بحاجة إلى البدء في 

»تضييق الخناق« على الحوافر. 

وكرر هالدين تفاؤله السابق بشأن 
 إن بريطانيا 

ً
االنتعاش القوي، قائال

يمكن أن ترتد مثل كرة تنس. وفي 
أحدث توقعاته، راجع البنك املركزي 

تقديراته لذروة البطالة من 7.75 
في املائة إلى أقل من 5.5 في املائة 
في 2021. واملعدل حاليا حوالي 5 

في املائة. واعتبر هالدين أن مثل 
هذا االرتداد في اقتصاد اململكة 

املتحدة من شأنه أن يضعها على 
رأس مجموعة الدول السبع الكبرى 

األسرع نموًا. لكن هالدين حذر 
ا من أن بنك إنكلترا بحاجة 

ً
أيض

إلى ضمان عدم تحول هذا االزدهار 
إلى نوبة تضخم غير مرغوب فيها.

تحسن في أداء االقتصاد 
السعودي

أعلنت وكالة »موديز« للتصنيف 
االئتماني أن أداء امليزانية العامة 
للسعودية للربع األول من العام 

2021 أظهر تحسنا هيكليا 
واضحا ناجما عن اإلصالحات 
املالية، تجسد بانخفاض العجز 

املالي غير النفطي إلى أدنى 
مستوياته في أكثر من 6 سنوات. 
وبينت أن التحسن الهيكلي الذي 
يقلل من تعرض ميزانية اململكة 

لتقلبات أسعار النفط، يرجع بشكٍل 
أساسي إلى زيادة معدل ضريبة 
القيمة املضافة إلى 15 في املائة 
إضافة النخفاض معدل اإلنفاق 
الرأسمالي بنسبة 50 في املائة 
تقريبًا حتى اآلن، ليتماشى مع 
مستهدفات ميزانية عام 2021. 

وتوقعت »موديز« انخفاض العجز 
املالي غير النفطي للسعودية إلى 

حوالي 30 في املائة من الناتج 
املحلي اإلجمالي غير النفطي في 

2021، من 39 في املائة كمتوسط 
سنوي للفترة بني عامي 2015 

و2019. 

انقطاع الكهرباء في تايوان
واجهت تايوان انقطاع التيار 
الكهربائي على نطاق واسع، 

الخميس، بعد توقف محطة للطاقة، 
بعد أيام من تحذير مورد الكهرباء 

املتضرر من الجفاف وظروف 
موجة الحرارة من الوصول إلى 

أزمة طاقوية. وقال مسؤولون 
إن سبب االنقطاع ال يزال قيد 

التحقيق، وحثوا على الهدوء قائلني 
إنه يمكن استعادة الكهرباء في 
وقت مبكر من املساء. وشرحت 
شركة تايباورد املشغلة ملحطة 

هسينتا، وهي منشأة تعمل بالفحم 
والغاز في جنوب تايوان، أن الجهود 

تعثرت بعد تعطل املعدات في 
محطة فرعية. وبدًءا من الساعة 3 
مساًء بالتوقيت املحلي في تايوان، 

اقتصر اإلمداد بالكهرباء في 
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 
مليون شخص على مليوني أسرة.

أخبار

أزمة وقود 
في أميركا

وسط دوامة من االرتباك واملعلومات غير املكتملة وعلى الرغم من النداءات الرسمية للسكان لاسترخاء، امتدت طوابير من السائقني في عدد من الواليات 
األميركية، وضمنها واشنطن، أمام محطات الوقود. وقالت السلطات إن الهجوم اإللكتروني الذي أغلق خط أنابيب كولونيال أدى إلى تفاقم مشكلة الوقود، 
خاصة بعد اإلعان، الخميس، وفق واشنطن بوست، عن أن عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها ستستغرق عدة أيام. وأغلق عدد من املحطات أبوابه تماما 
النايلون تنتشر ما بني عدد من  البنزين التي فاقمتها موجة الهلع، فيما بــدأت ظاهرة تعبئة الوقود في أكياس  الزبائن بسبب أزمــة انقطاع مــادة  أمــام 

املواطنني الذين يسعون إلى تخزين هذه املادة خوفا من تأثير انقطاعها على تنقاتهم.

اقتصاد
Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

)كاباليرو رينولدس/ فرانس برس(
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اقتصاد

اتجاه للحلول السهلة ما بين طباعة النقود أو االستدانة

%1.8
المغربية  المندوبية  قالت 
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  ــامـ الـــسـ
)حكومية(، أول من أمس، 
إن اقتصاد البالد سينكمش 
الربع  في  المائة،  في   1.8
أن  بعد  العام،  من  الثاني 
في  الــمــائــة  فــي   1.1 نما 

الربع األول.

تحقيق

الحكومة طبعت ما 
يوازي 60 مليار دوالر 

بالعملة المحلية

دعوات للحكومة 
إلعالن آلية تغطية العجز 

عبر مورد واضح

الجزائر ـ حمزة كحال

ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ تــ
املالية  املــوارد  إيجاد  صعوبة في 
لسنة  التكميلية  املــوازنــة  لتمويل 
الــعــزيــز جـــراد  2021. إذ تــجــد حــكــومــة عــبــد 
السياسية،  الــحــســابــات  تــحــدي  أمـــام  نفسها 
التي تلقي بظالها على إعداد قانون املالية. 
واالمتحان صعب، حيث ضرورة اإلبقاء على 
في  االجتماعي،  السلم  لشراء  الدعم  ميزانية 
مــقــابــل صــعــوبــة جــمــع األمـــــوال، فــي ظــل شح 
املوارد املالية. وارتفع اإلنفاق في املوازنة هذا 
الــعــام، مــا رفــع حجمها إلــى 64 مليار دوالر، 

وتعدى العجز 20 مليار دوالر. 
ورئيسها  الحكومة  أمــام  الخيارات  وتضيق 
إليجاد املوارد املالية الكافية لتمويل املوازنة 
العجز،  ثــغــرة  وســد  الحالية،  للسنة  الثانية 
الجزائر »عجزًا مركبًا«  في وقــت تعيش فيه 

على مختلف األصعدة.
ــراء إلـــــى أن عـــجـــز املــيـــــزانــيــة  ــبــ ويـــشـــيـــر الــــخــ
هـــو انــعــكــاس لــلــرصــيــد الــســالــب لــلــمــيــزانــيــة 
اإلنفاق  كــون  عن  والناتج  للدولة،  العمومية 
الــعــام يــفــوق اإليـــــــرادات، حــيــث ســيــكــون أمــام 
ــيــــارات مــــحــــدودة لــتــمــويــل هــذا  الــحــكــومــة خــ
ــراض املــحــلــي،  ــ ــتـ ــ ــــال االقـ ــا مــــن خـ ــ الــعـــــجــز إمـ
الداخلي  الــعــام  الـدين  تـزايد  إلــى  يــؤدي  مما 
الـــــتـــــغـــــطــيــة مـن  أو  الـــخـــارجـــي  ــراض  ــتــ االقــ أو 
ــة، فـــيـــمـــا يــجــري  ــدولــ ــلــ االحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام لــ
الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــال اعـــتـــمـــاد آلــــيــــات مــثــل 
التمويل غير التقليدي، كما حدث بني عامي 
2017 و2019، حني تمت طباعة ما يعادل 60 

مليار دوالر من العملة املحلية.

عقدة األرقام
ــة، في  وحـــســـب أرقــــــام الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـ
مـــوازنـــة 2021 الــثــانــيــة، فـــــإن عــجــز املــوازنــة 
املتـوقـع يـقـدر بنحو 3310 مليارات دينار أو 
يفوق  وهــو  دوالر،  مليار   24.82 يـعـادل  مـا 
مستوى إيــرادات النفط. فيما تقدر حكومة 
ــــراد عــجــز الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة بــحــوالــي  جـ
4140 مليار دينار أو ما يعادل 31.04 مليار 
الــتــمــويــل إجــمــاال  دوالر، وتـــقـــدر حــاجــيــات 

بــحــوالــي 3954 مــلــيــار ديــنــار أو مــا يــعــادل 
29.64 مليار دوالر. 

املحددات  أحــد  امليزانية  في  العجز  ويشـكـل 
الــهــامــة الــتــي يــتــم مـــــراعـــــاتــهـــــا فــي مــؤشــرات 
الـــتـــوازنـــات املــالــيــة الــعــامــة، خــاصــة فـــي ظل 
الــذي  ــفــاع االنـــفـــاق،  تـقـلبات اإليـــــرادات وارتـــ
مــلــيــار ديــنــار  الــحــكــومــة عــنــد 8642  تتوقعه 
أو ما يعادل 64.78 مليار دوالر، منها 5664 
مـا  أو  تسيير  نفقات  ميزانية  دوالر  مليار 
مــلــيــار  و2978  دوالر  مــلــيــار   42.46 يـــعـــادل 
 22.33 يــعــادل  مــا  أو  تجهـيز  ميزانية  دوالر 

مليار دوالر.
مـتاحا  خيارا  التقليدي  غير  الـتمويل  ويعد 
بــنــص قــانــونــي يسمح » لبنك الــجــزائــر ملــدة 
بـــشـــراء   ،2017 ــــن  مـ ا  بـــــــدء ســـــنـــــوات،  خـــمـــس 
مـن  املــالــيــة،  لـلسـندات  الــخــزيــنــة،  عــن  مباشر 
أجــــل املــســاهــمــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص في 
وتمويل  الخزينة  تمويل  احتياجات  تغطية 
الـديـن الـعمومي الداخلي وتمويل الصندوق 

الـوطني لاستثمار«.
ــادي واملـــســـتـــشـــار  ــتــــصــ ــو الـــخـــبـــيـــر االقــ ــدعــ ويــ

الــرحــمــان مبتول  الحكومة عبد  رئــيــس  لــدى 
التعامل  شــيــفــرة  لــفــك  العمومية  »الــســلــطــات 
املــــوازنــــة وبــحــث  الــعــجــز فـــي  وإدارة أشـــكـــال 
كيفية تغطية هذا العجز، فضا عـن تحديد 
التي  التمويل  إلــى  للحاجة  املتوقعة  القيمة 
تــقــدر بنحو 3950 مــلــيــار ديــنــار أو نــحــو 29 

مليار دوالر«.

استبعاد التقشف
ويــضــيــف مــبــتــول فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« قــائــا إن »قــيــمــة الــعــجــز والــحــاجــة 
إلـــى الــتــمــويــل بــاملــلــيــارات، لـــذا نـــرى ضـــرورة 
املــواطــنــني  الــعــمــومــيــة  الــســلــطــات  أن تطمئن 
ألنه  القيمة  تغطية  كيفية  حــول  واملتابعني 
ــورد  لــيــس مــبــلــغــا صــغــيــرا ويـــحـــتـــاج إلــــى مـــ

واضح«.
ويــشــرح أنـــه بالنسبة لــلــبــدائــل فـــإن الــعــودة 
إلـــــى الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي أي طــبــاعــة 
الــنــقــود، مــتــاحــة ألن الــرخــصــة الــقــانــونــيــة ال 
تزال قائمة إلى غاية 2022 »وسبق أن نـبهـنا 
إلى ضرورة قيام البرملان بتعديل الرخصة، 
كــبــديــل عـــن االســـتـــدانـــة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تم 
ــم تــــؤد إلــــى نــتــائــج عــلــى غـــرار  تــجــريــبــهــا ولــ
بالحاجة  يتعلق  األمــر  ألن  السندي  القرض 

إلى موارد عـاجلة«.
التقشف وشد  خــيــار  أن  إلــى  مبتول  ويلفت 
الــــحــــزام مــســتــبــعــد فــــي ظــــل ضـــغـــط الــجــبــهــة 
االجــتــمــاعــيــة وتـــبـــعـــات األوضـــــــاع املــتــصـــــلـــــة 
بميـزانـيـة  املــســاس  يمكن  ال  »إذ  بالجائحة، 

لذا  األجـــور،  كتلة  فــي  تتمثل  الـتـي  الـتسيير 
ــور حـــــول آلــيــات تغطية  وجـــب تــوضــيــح األمـــ
تجربـة  فـإن  السابق  فــي  رأيــنــا  وكما  العجز 
تجنيد  صــعــوبــة  تـعـكس  السـنـدي  الـــــقـــــرض 

موارد داخلية«.
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــيـ ــالـ وأمـــــــام الـــوضـــعـــيـــة املـ
ــن تـــحـــديـــات  ــ ــر، ومــــــا يـــنـــتـــظـــرهـــا مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــم تـــعـــد الـــعـــودة  ــة، لــ ــيـ ــيـــاسـ ــاديـــة وسـ ــتـــصـ اقـ
إلـــى االســتــدانــة الــخــارجــيــة مــن املــحــظــورات 
واملمنوعات في الخطاب الرسمي الجزائري، 
لسنوات  الحكومة  تستبعدها  بعدما ظلت 

طويلة.

توجه نحو االستدانة
التخطيط  مدير  مكيدة،  النور  عبد  وحسب 
االستثمار  لتطوير  الــجــزائــريــة  الــوكــالــة  فــي 
)حكومية(، فإن »الجزائر ليست تحت تهديد 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إذ يــجــب أن نــفــرق 
بــني االســتــدانــة الــخــارجــيــة لــســد الــعــجــز في 
االستدانة  وبــني  الــعــام  اإلنــفــاق  أو  الخزينة، 
الــخــارجــيــة تــحــت غــطــاء الــتــمــويــل الــخــارجــي 

للمشاريع االستثمارية«. 
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف مـــكـــيـــدة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »املديونية الخارجية ال تتجاوز 
الواحد في املائة من الناتج الداخلي الخام، 
املشاريع  العديد من  رقــم مريح، هناك  وهــو 
معطلة بسبب التمويل، يمكن االستعانة في 
القريب العاجل باألموال الخارجية لبعثها، 
ــــدول  ــبـــرى الـ ــة تــعــمــل بـــهـــا حـــتـــى كـ ــيـ ــــي آلـ وهـ
عامليا، وبالتالي يجب عدم التهويل في هذا 

املوضوع«.
بدوره، يعتبر الخبير االقتصادي واملستشار 
الجزائرية،  الجمهورية  رئاسة  لدى  السابق 
ــة الـــحـــكـــومـــة مــن  ــتــــدانــ مــــالــــك ســــــــراي، أن اســ
الخارج باتت أمرًا حتميًا، وإن كان يستبعد 
توجه الجزائر إلى نادي باريس أو لندن أو 
حتى صندوق النقد الدولي، على اعتبار أن 
الــجــزائــر تملك مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات في 

قائمة من يريد إقراضها.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االســتــدانــة  ويــؤكــد لـــ
لــيــســت بـــالـــضـــرورة »شــــــرًا«، ولــكــن يــجــب أال 
تكون الخيار األول، »أملانيا مثا لديها ديون 
خارجية، وحتى الواليات املتحدة األميركية، 
وبالتالي العبرة ليست في االستدانة بل في 

كيفية إنفاق األموال«.

مخاوف على االحتياطي
وتــتــزايــد املـــخـــاوف فــي الــجــزائــر مــن الــتــآكــل 
واتساع  األجنبي  النقد  الحتياطي  السريع 
 5 تقشفيًا منذ  يعتمد نمطًا  بلد  فــي  العجز 

الرسمية  الحكومية  األرقـــام  فــآخــر  ســنــوات، 
كشفت عن تهاوي االحتياطي إلى 47 مليار 
شهر  فـــي  دوالر  مــلــيــار   72.6 مــقــابــل  دوالر، 

إبريل/ نيسان 2019.
التبخر  يستمر  أن  تــبــون  حــكــومــة  وتــتــوقــع 
الحتياطي الصرف األجنبي ليستقر عند 41 
ص 

ّ
مليار دوالر نهاية السنة الحالية، وتلخ

الحتياطي  الحكومة  عتها 
ّ
توق التي  األرقـــام 

الباد من النقد األجنبي، امتدادًا للوضعية 
الحرجة القتصاد الدولة العضو في منظمة 
الــــــدول املــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبـــــــك( لــلــســنــوات 
القادمة، في ظل شّح املوارد املالية، وخاصة 
إيرادات النفط التي تمثل 94 في املائة تقريبًا 

من عائدات الباد. عجز الموازنة 
الجزائرية

تعيش الجزائر أزمة مالية غير مسبوقة بعد هبوط أسعار النفط الذي يعتبر المورد األساسي 
للعملة الصعبة، وتعاظم تداعيات فيروس كورونا. التحديات واسعة، أكبرها العجز الضخم 

في الموازنة وخيارات التمويل المحصورة ما بين االقتراض أو طباعة النقود
اتساع العجز التجاري

تحاول الجزائر كبح اتساع العجز التجاري بعد هبوط حاد في إيرادات 
النفط والغاز، التي تعتبر املصدر الرئيسي ملالية الدولة. وشهدت البالد 
إلــى 10.6  املــاضــي، ليرتفع  العام  العجز خــالل  صعودًا كبيرًا في قيمة 
بزيادة  مليارات دوالر في 2020، من 6.11 مليارات دوالر في 2019، 
73.48 في املائة. وقالت وزارة التجارة الجزائرية أخيرًا إن قيمة صادرات 
الــجــزائــر خـــارج قــطــاع املــحــروقــات،  بلغت خــالل الــربــع األول مــن العام 
قياسا  بنسبة %58.8  ارتفاعا  مليون دوالر، مسجلة   870.33 ،2021
بالفترة نفسها من العام الفائت. وأوضحت أن »معدل الصادرات خارج 

النفط بلغ 11.3% من القيمة اإلجمالية للصادرات الجزائرية«. وفی ما 
يخص املؤسسات التي قامت بعمليات التصدير، ذكرت وزارة التجارة 
الجزائرية أنه تم تسجيل 714 مؤسسة تصدير تولت عمليات التصدير 
خالل الثالثة أشهر األولى من السنة. كانت صادرات الجزائر من الغاز 
قد تراجعت سنة 2020 إلى 41 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 43 
مليار متر مكعب في 2019، بحسب أرقام وزارة الطاقة الجزائرية، فيما 
بلغت إيرادات النفط والغاز 23 مليار دوالر في 2020، مقابل 33 مليار 

دوالر في 2019.

تراجع سعر 
النفط عّمق 
األزمة المالية 
)بالل بنسالم/ 
)Getty

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــر الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي في 
ّ

يــتــحــض
لــــبــــنــــان ملــــوســــم الــــصــــيــــف وســــط 
أمــل بتعويضه جــزءًا بسيطًا من 
الخسائر التي تكّبدها القطاع والتي دفعت 
أكثر من 500 فندق إلى اإلقفال. وتأتي هذه 
االســـتـــعـــدادات بــعــد مــرحــلــة صــعــبــة للغاية 
النقدية  مــرت على لبنان، مــن تفاقم األزمـــة 
ــرورًا  ــ وانـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، مـ
بــفــيــروس كــورونــا، فانفجار مــرفــأ بــيــروت، 
فيما تستمر التجاذبات السياسية الحاّدة 
، ما يدفع السياح 

ّ
واالستقرار األمني الهش

إلى اإلحجام عن زيارة البلد.
ــــزي املــشــرفــيــة،  ــر الـــســـيـــاحـــة رمــ ــ ــلـــب وزيــ وطـ
ــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــن رئــ ــ ــاء، مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــقــــة عـــلـــى أن  ــال حـــســـان ديــــــاب املــــوافــ ــ ــمـ ــ األعـ
تتقاضى الفنادق بدل إيجار الغرف بالعملة 
اللبنانيني وبــالــدوالر من غير  الوطنية من 
اللبنانيني، وذلك بعد لقاٍء ضّم أيضًا وفدًا 
ــن الــنــقــابــات الــســيــاحــيــة بــحــث إجــــــراءات  مـ
إعــــــــادة الـــفـــتـــح بـــعـــد عـــيـــد الـــفـــطـــر وتـــمـــديـــد 
الوقت حتى منتصف الليل. ويوضح نقيب 

أصــحــاب الــفــنــادق فــي لــبــنــان بــيــار األشــقــر، 
»العربي الجديد«، أن »مطلب تقاضي بدل  لـ
اللبنانيني  بــالــدوالر من غير  الغرف  إيجار 
مــطــروٌح مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، ويــرتــكــز على 
إجــــــــراءات شــبــيــهــة تــعــتــمــدهــا الــــــدول الــتــي 
تــعــانــي مــن أزمـــة مــالــيــة مــثــل تــركــيــا، مصر، 
أن  الجزائر وغيرها، في خطوٍة من شأنها 
إلى املؤسسات وتحول  النادر  النقد  دِخل 

ُ
ت

دون ذهابه إلى الصرافني، وخصوصًا غير 
الشرعيني منهم«.

ــا ســـابـــقـــًا مــع  ــنـ اتـ ــاء ــقـ ويـــضـــيـــف األشــــقــــر: »لـ
املعنيني لم تأِت بنتيجة بذريعة أن املسألة 
تحتاج إلى قانون، إال أن األمــر يحتاج إلى 
طــلــٍب مــن وزيــــر الــســيــاحــة ومــوافــقــة رئيس 
ــل أن ال تــظــهــر عــراقــيــل  الــحــكــومــة، عــلــى أمــ

قانونية تحول دون السير بالتنفيذ«.
 هـــذا اإلجــــراء لــن يــطــاول 

ّ
ويــؤكــد األشــقــر أن

املغترب اللبناني أو حتى األجنبي املقيم في 
لبنان ولن يشمل املطاعم داخل الفنادق، بل 
فقط بدل الغرفة الفندقية سيكون بالدوالر 
األمــيــركــي لــغــيــر الــلــبــنــانــيــني الـــوافـــديـــن من 

الخارج.
الخطوة  هــذه  »أهمية  على  النقيب  ويشدد 
تــســهــيــل  فـــــي  ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــز  ــ ــّيـ ــ ــــت حـ ــلـ ــ إذا دخـ
عــمــلــنــا، وصـــمـــود الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــذي 
ُيــعــد الــقــطــاع األســــرع إلدخــــال الــنــقــد الــنــادر 
 

ّ
غــيــر املـــتـــوافـــر الـــيـــوم، وخــصــوصــًا فـــي ظــل
ــارات، والــــكــــوارث الــنــقــديــة  ــمـ ــثـ ــتـ غـــيـــاب االسـ

واالقتصادية واملعيشية التي تحاصرنا«.
 الحركة 

ّ
من ناحية ثانية، يكشف األشقر أن

الخارجية ال تزال خفيفة جدًا، ويمكن حصر 
ــال األعـــمـــال،  الــســيــاح حــالــيــًا فـــي بــعــض رجــ
والـــوفـــود الــرســمــيــة، وأفــــراد املــنــظــمــات غير 
التي  الداخلية  الحكومية، بعكس السياحة 
ألف   650 بــني  مــا   

ّ
أن باعتبار  كثيرًا  تنشط 

ــانـــوا يـــســـافـــرون إلــى  لــبــنــانــي و700 ألــــف كـ
العطل،  لتمضية  واليونان  وقبرص  تركيا 
ــبــــح لــبــنــان  ــة أصــ ــديـ ــقـ ــنـ ــبـــب األزمـــــــــة الـ وبـــسـ

وجهتهم السياحية.
 املسار االنحداري بدأ 

ّ
ويلفت األشقر إلى أن

بعد عــام 2010، حــني كــانــت تتخطى أربــاح 
الــســيــاحــي 9 مــلــيــارات دوالر، إلــى  الــقــطــاع 
مــلــيــارات   4.5 إلـــى   2018 عـــام  انخفضت  أن 
دوالر، »واليوم بالكاد نعمل من 10 إلى 15 
أنها  أعتقد  التي ال  املائة من إمكاناتنا  في 
بعشرين  نعمل  أننا  أي  املليارين،  تتخطى 

في املائة تقريبًا من مداخيلنا«.
ورصدت »العربي الجديد« عددًا من الفنادق 
بــيــروت والجنوب والشمال وكــســروان،  فــي 
حيث لوحظ وجود تفاوت كبير في أسعار 
ــغـــرف الــفــنــدقــيــة لــلــيــلــة الــــواحــــدة، فــهــنــاك  الـ
 مـــن يــســّعــرهــا بــخــمــســني دوالرًا مـــع وجــبــة 
فـــطـــور، وبــعــض الــفــنــادق اعــتــمــدت أســعــارًا 
دوالر، خصوصًا  و200   80 بــني  مــا  ــراوح  تــ
ــف »خــمــس نـــجـــوم« والــتــي 

َّ
تــلــك الــتــي تــصــن

تــحــتــوي عــلــى مــســابــح داخــلــيــة وخــارجــيــة 
وأنشطة أخرى.

وتــعــمــل الــفــنــادق عــلــى تخيير الـــزبـــون بني 
الدفع بالدوالر أو بالليرة، علمًا أن الغالبية 
بـــاتـــت تــعــتــمــد ســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي في 
الشخص حجز  أراَد  وإذا  الــســوداء،  السوق 
، ُيطلب 

ً
غــرفــة فـــي الــفــنــدق قــبــل شــهــٍر مـــثـــا

مــنــه دفــــع الــقــيــمــة وفــــق ســعــر الـــصـــرف في 
أو  يــوم الحجز، وفــي حــال انخفض السعر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنشاء 
ــادة إعــمــار املــدن  أربــعــة صــنــاديــق ســيــاديــة إلعـ
املتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار، 
أو ما يعادل 892 مليون دوالر، إال أن العديد 

من خبراء االقتصاد انتقدوا هذه الخطوة. 
وتتوزع الصناديق على مدينة سرت في وسط 
ــة فــي الــشــرق، وجنوب  ليبيا، وبــنــغــازي ودرنـ
طرابلس غرًبا، ومــرزق جنوًبا، على أن يكون 
لكل صندوق شخصية اعتبارية وذمــة مالية 

مستقلة، ويتبع إداريًا ملجلس الوزراء. 
ــن املـــبـــالـــغ  ــ ــاديــــق مـ ــنــ ــكــــون مـــــــــوارد الــــصــ ــتــ وتــ
املحصلة من فرض رسم بيع النقد األجنبي، 
ومـــا يخصص مــن املــيــزانــيــة الــعــامــة، وقيمة 
مــســاهــمــة الــشــركــات األجــنــبــيــة، تــنــفــيــذًا ملبدأ 
ــات الــتــي  ــبــ ــهــ املـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــ

تتحصل عليها الصناديق.
ــد عـــضـــو لــجــنــة املـــســـتـــشـــاريـــن والـــخـــبـــراء  ــ وأكــ
ــلـــي الــصــلــح  ــة عـ ــيـ ــنـ بـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ
ــطــــوة جـــيـــدة  ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الــــخــ ــ لـ
ــهــــدف مــنــهــا بــشــكــل  والـــصـــنـــاديـــق وتــــحــــدد الــ

ــــح وتـــســـاهـــم فـــي تــقــلــيــص عـــامـــل الــوقــت  واضـ
إلعادة اإلعمار.  ولفت الصلح إلى وجود مزايا 
كثيرة إلنشاء الصناديق، ولكن تظل املعضلة 
فــي عــدم وجـــود مــصــادر تمويل واضــحــة لها 
خاصة  املتوقعة  للمساهمات  القيمة  وتقدير 

من القطاع الخاص.
لكن في املقابل انتقد املحلل املالي علي سالم 
القرار الحكومي، وقال لـ »العربي الجديد« إن 
قبل  الصناديق  إنشاء  في  تسرعت  الحكومة 
اعتماد املوازنة العامة من قبل مجلس النواب، 
 عن الخطط والبرامج التنموية لهده 

ً
متسائا

املــــدن، ومـــدى احــتــيــاج تــلــك املــنــاطــق لــأمــوال، 
فــيــمــا مــخــصــصــات الــصــنــاديــق ضــئــيــلــة جـــًدا 
ــتــــضــــررة. مــــن جــهــتــه،  بـــاملـــقـــارنـــة مــــع املــــــدن املــ

أكــد مــديــر مــركــز أويـــا لــلــدراســات االقتصادية 
أحــمــد أبــولــســني أن الــدولــة غــائــبــة والحكومة 
مؤقتة إلى حني تنظيم انتخابات برملانية في 
 عن غياب 

ً
ديسمبر/ كانون األول 2021، فضا

إعـــادة اإلعــمــار.  الخطط والــبــرامــج ملشروعات 
وقال لـ »العربي الجديد« إن بناء الدولة يأتي 
قبل إعــادة اإلعمار، ألن املفهوم األخير يعني 
خططًا ومشاريع وليس فقط ترميم ما تهدم.

ووفق املحلل االقتصادي أبوبكر الهادي فإن 
إطاق الصناديق بالتزامن مع عمر الحكومة 
ــاب خـــلـــفـــي لــلــفــســاد  ــ الـــقـــصـــيـــر عــــبــــارة عــــن بــ
ــن الــحــكــومــة  ــر، قـــائـــا إن »املـــطـــلـــوب مـ ــثـ ال أكـ
تحسني األوضاع املعيشية من توفير الدواء 
لـــأمـــراض املــزمــنــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة قبل 
إطـــاق الــصــنــاديــق، إذ ال يعقل الــحــديــث عن 
إعادة اإلعمار فيما املناطق تعاني من نقص 

 .»
ً
املياه مثا

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــادي لــــ »الـ ــهــ وأوضــــــح الــ
ــبــــي يــجــب  ــنــ عـــــائـــــدات مـــبـــيـــعـــات الـــنـــقـــد األجــ
أن تـــوظـــف فــــي تـــأمـــني االســــتــــقــــرار الــنــقــدي 
واالقتصادي، وليس لتمويل املوازنة العامة 

أو صناديق إعادة اإلعمار.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــســتــعــد الــتــجــار فـــي املـــغـــرب لـــشـــراء الــقــمــح 
ــن املـــــزارعـــــني املـــحـــلـــيـــني، وســـــط تــوقــعــات  مــ
بإنتاج كبير هذا العام بالتزامن مع ارتفاع 
املغرب  ويبدأ  الدولية.  السوق  في  األســعــار 
في منتصف مايو/ أيــار في تطبيق رسوم 
أجـــل  مــــن  الـــقـــمـــح،  واردات  عـــلـــى  جـــمـــركـــيـــة 
حماية املزارعني املحليني من املنافسة بعد 
ثاث  يتضاعف  أن  ُيــتــوقــع  وفــيــر  محصول 
مـــرات مــقــارنــة بــاملــســتــوى الـــذي بلغه الــعــام 

املاضي.
الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وقـــــررت وزارة 
اإلدارة،  ووزارة االقتصاد واملالية وإصــاح 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــحــفــيــزيــة لــضــمــان تسويق 
الحالي.  الــزراعــي  املوسم  جيد للحبوب في 
ــلـــوغ مــحــصــول  وكــــانــــت الـــــــــوزارة تـــوقـــعـــت بـ
حــبــوب فــي حـــدود 98 مليون قــنــطــار، حيث 
ينتظر أن تتوزع بني 48.2 مليون قنطار من 
القمح اللني و23.4 مليون قنطار من القمح 

الصلب و26 مليون قنطار من الشعير.
وعمدت الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي 
لــلــقــنــطــار  دوالرًا   29 بــقــيــمــة  ــلـــني  الـ لــلــقــمــح 
ــــى إعــــانــــة جـــزائـــيـــة  ــة إلــ ــافــ ــد، بــــاإلضــ ــ ــواحــ ــ الــ
لــفــائــدة الــكــمــيــات املــســوقــة مــن الــقــمــح اللني 

ومــنــحــة تــخــزيــن بــالــنــســبــة لــلــكــمــيــات الــتــي 
الـــفـــاحـــة  وزارة  وكـــشـــفـــت  تــجــمــيــعــهــا.  تــــم 
ــعــــودة لــتــطــبــيــق  والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، عــــن الــ
الرسوم الجمركية على واردات القمح اللني 
والــصــلــب، وذلـــك بــعــد تعليقها فــي املــوســم 
الــذي  املــاضــي، إثــر انهيار حــاد للمحصول 
بلغ 30 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي 

عرفته اململكة.
الـــرســـوم الجمركية  أنــهــا ســتــرفــع  وأعــلــنــت 
عــلــى الــــــــواردات مـــن الــقــمــح الـــلـــني إلــــى 135 
ــائــــة فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  فــــي املــ

ــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على  فــيــمــا ســيــتــم رفـ
املائة  فــي  القمح الصلب 170  ــواردات مــن  الــ
ويرتقب  حــزيــران.  يونيو/  أول  مــن  اعتبارا 
أن يــســاهــم مــحــصــول الــحــبــوب املــتــوقــع في 
املوسم الحالي في محاصرة ارتفاع فاتورة 
الــحــبــوب. واعــتــبــر خــالــد بــســلــيــمــان، رئيس 
ــــرب، أن  ــغـ ــ ــي املـ ــــذور فــ ــبـ ــ جــمــعــيــة مـــكـــثـــري الـ
أعــلــن عنها مهمة  الــتــي  الجمركية  الــرســوم 
ومـــن شــأنــهــا تــوفــيــر فــرصــة أمــــام املنتجني 

املحليني من أجل تصريف محصولهم. 
وشــــدد فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنــه رغــم تحديد سعر مرجعي للقمح  على 
اللني، إال أن الحصول على هذا السعر يبقى 
رهن قانون العرض والطلب. وأكــد على أن 
الــعــرض مــن الــقــمــح الــلــني كبير هـــذا الــعــام، 
ــراء  مــرجــحــا أن تـــحـــرص املـــطـــاحـــن عــلــى شـ
القمح املحلي فــي ظــل ارتــفــاع األســعــار في 

السوق الدولية.
وذهــب بسليمان إلى أن مسألة الجودة التي 
تتوافر في القمح املحلي ستكون حاسمة في 
الــقــرار، غير أنــه شــدد على أن الحصول على 
الجودة املطلوبة يبقى رهن الظروف املناخية 
بعدما نضجت الحبوب. وأكد على أنه يجب 
ــلـــى تــجــمــيــع الــــحــــبــــوب بــطــريــقــة  الــــحــــرص عـ

تستجيب للمعايير التي تطلبها املطاحن.

استعدادات 
فنادق لبنان

وفرة من القمح هذا العام )فاضل سينا/ فرانس 
برس(

انتقادات لصناديق إعادة إعمار ليبيا

عودة الجاذبية للقمح المغربي

أزمة سياحية حادة 
تهدد موسم الصيف

يستعد قطاع الفنادق 
في لبنان الستقبال الصيف 

محّمًال بالخسائر بعدما 
تلقى ضربات متالحقة 

من األزمة النقدية 
وكورونا وصوًال إلى 

انفجار المرفأ

مال وأعمال سياحة

زراعة

ينحصر اإلقبال 
الخارجي برجال األعمال 

والوفود الرسمية

تشكيك في أهداف 
الصناديق في ظل عدم 

معالجة األولويات

ارتفع الحقًا، أي عندما يحني موعد استام 
الغرفة، األمر الذي يجعل قيمة الغرفة لليلة 
املليون  الفنادق تتخطى  واحــدة في بعض 

ليرة.
ويـــقـــول صــاحــب أحـــد الــفــنــادق فـــي بــيــروت 
تم  حجوزات  هناك   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تنفيذها لشهَرْي يونيو/ حزيران ويوليو/ 
ــنْي مـــن لــبــنــانــيــني يــعــمــلــون في 

َ
تــمــوز املــقــبــل

الـــخـــارج ويـــأتـــون لــاصــطــيــاف فـــي لــبــنــان، 

ل  بيد أن القسم األكبر من الحجوزات يسجَّ
ــنْي. أما 

َ
فــي الــدقــائــق األخــيــرة لليلة أو لــيــلــت

الغرفة،  تبعًا لحجم  األســعــار فهي تختلف 
مـــة، فهناك  عـــدد األســــــّرة، والـــخـــدمـــات املـــقـــدَّ
 تــحــتــوي عــلــى جـــاكـــوزي، وتطل 

ً
غـــرف مــثــا

غيرها،  مــن  أغلى  حتمًا  تكون  البحر،  على 
لسعر  تبعًا  50 دوالرًا  مــن  تــبــدأ  واألســـعـــار 

الصرف في السوق املوازي.
 الــخــســائــر الـــتـــي مـــنـــَي بها 

ّ
ــى أن ويــلــفــت إلــ

كبيرة مع تدني نسبة اإلشغال، وخصوصًا 
نْي، ومنذ شهر فبراير/ 

َ
نْي املاضيت

َ
في السنت

فـــيـــروس  ــتــــشــــار  انــ بــــــدء  ــع  ــ مـ ــاط 2020  ــبــ شــ
ل 

ّ
كـــورونـــا فــي لــبــنــان، بـــات الــشــخــص يفض

»بانغالو« بعيدًا  حجز شاليه أو ما يعرف بـ
أمــانــًا من  أكــثــر  عــن العاصمة، ألنــه يعتبره 
الناحية الصحية، كما يمكن حجزه مع عدٍد 
الطريقة  يتخطى األربعة أشخاص، وبهذه 

يقسم بدل اإليجار في ما بينهم.

الفنادق تواجه 
ضعف اإلقبال عليها 
)Getty /شول شوارز(

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ــال  ــات املـ ـــ ظــلــت الـــصـــني خــــال أزمـ
ــتــــصــــادات  الـــعـــاملـــيـــة مــــن أهـــــم االقــ
الـــتـــي تــنــتــشــل الــعــالــم مـــن هــاويــة 
الركود االقتصادي إلى االنتعاش رغم الكلفة 
الباهظة التي تتكبدها الدول الرأسمالية من 
أسواقها  في  والتمدد  الوظائف  في  خسارة 
عـــلـــى حــــســــاب شـــركـــاتـــهـــا، ولــــكــــن فــــي دورة 
االنــتــعــاش الــتــي بـــدأت بعد جائحة كــورونــا 
خال الشهور األخيرة ربما تكون باد التنني 
ويواجه  العاملي.  االقتصاد  على   

ً
ثقيا عبئًا 

الــعــالــم فـــي هـــذه الـــــدورة ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
تكلفة للسلع املصنعة في الصني التي تهدد 
النمو  و»تــســخــني  التضخم  مــعــدل  بــارتــفــاع 

االقتصادي« بالدول الغربية.  
وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات أمـــيـــركـــيـــة، ارتـــفـــعـــت 

أسعار السلع املصنعة في الصني إلى أعلى 
مستوياتها منذ ثاث سنوات ونصف السنة 
ــفـــاع كــلــف التصنيع  فـــي أمــيــركــا بــســبــب ارتـ
في املصانع الصينية. وهــو ما رفــع  مؤشر 
التضخم في أميركا بنسبة 0.9% في أبريل/ 

نيسان مقارنة بمستويات األسعار في نفس 
الشهر من العام املاضي. كما ارتفعت أسعار 
السلع املصنعة في املصانع الصينية بنسبة 
6.8% في أبريل/ نيسان املاضي، وهو أعلى 
مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين األول في 
العام 2017. وذلك حسب هيئة االحصائيات 

الصينية في بكني.  
ويعود ارتفاع السلع الصينية املصدرة لدول 
العالم إلى ثاثة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع 
أسعار املواد األولية املستخدمة في التصنيع 
مثل معادن الحديد الخام والنحاس والسلع 
وأسعار املشتقات النفطية والغاز الطبيعي. 
والــعــامــل الــثــانــي، يــعــود إلــى عرقلة ساسل 
اإلمداد العاملية بسبب تفشي املوجة الثانية 
من جائحة كورونا في الهند، وتواصل أزمة 
الشرائح اإللكترونية. أما العامل الثالث فهو 
التحول االقتصادي ـ االجتماعي الجاري في 
الطبقة  ارتــفــاع حجم  الــذي يترجمه  الصني، 
الــوســطــى فــي الــبــاد ويجبر الــشــركــات على 
املصانع  عمال  ويتحول  العمال.  أجــور  رفــع 
إلى وظائف »الياقة البيضاء« في الشركات 
االســتــثــمــاريــة وتـــجـــارة الــخــدمــات فـــي املـــدن 
املصانع بسبب طلب  فــي  العمل  ويــهــجــرون 
ــاعــــي.   فــــي هـــذا  ــمــ ــتــ الــتــعــلــيــم والـــــرفـــــاه االجــ
الصدد، قال االقتصادي بمصرف » يو  بي  
أس« السويسري في هونغ كونغ ، زانغ نج، 
املنتجات  أســعــار  تــرفــع  أن  احتمال  ) هنالك 
خال  العاملي  التضخم  معدل  مــن  الصينية 

مخاطر التضخم

متسوقون 
في متجر بنيويورك 

)Getty( االقتصادي  االنتعاش  دورة  الصين  في  التصنيع  كلف  ارتفاع  يهدد 
من  كل  في  التضخم  مؤشر  يرفع  إذ  الجاري،  العام  خالل  العالمية 
أميركا وبعض الدول األوروبية بمعدالت أسرع من التوقعات السابقة، 

وربما يجبر البنوك المركزية على رفع معدل الفائدة

األموال الرخيصة 
تفاعل التضخم وتهدد 

صحة األصول المالية 
في أسواق المال

كازاخستان قطعة 
شطرنج رئيسة في 

رقعة مبادرة »الحزام 
والطريق« الصينية

العملة المشفرة 
تعوض بعض خسائرها 

بعد تصريحات ماسك

ارتفاع كلف 
التصنيع في 
الصين يهدد 

دورة االنتعاش 
العالمي

.)Getty( ارتفاع أسعار السلع األولية يدعم اقتصاد كازاخستان)Getty( العمالت الرقمية تعاني من التأرجح الخطر

حظرت الحكومة الكازاخستانية بيع األراضي 
الزراعية ألجانب، حسبما أعلن مكتب الرئيس 
الــكــازاخــســتــانــي قـــاســـم جــــومــــارت تــوكــايــيــف 
أمس الخميس، وذلك في مسعى لتجنب قيام 
تــظــاهــرات رافـــضـــة الســتــثــمــارات صــيــنــيــة في 
الـــبـــاد. وحــســب وكــالــة فــرانــس بـــرس، يحظر 
القانون تأجير وبيع أراض ألجانب، ويفرض 
تــجــمــيــدًا دائـــمـــًا. وكــانــت الــحــكــومــة قــد أعلنت 
ــن هــــذا الـــقـــانـــون فـــي 2016 بــعــد تــظــاهــرات  عـ
مثيرة  تعديات  على  احتجاجًا  الــبــاد  عمت 
لــلــجــدل لـــقـــانـــون األراضـــــــي، ولــكــنــه لـــم يــفــعــل. 
خال  املكثفة  الصينية  االستثمارات  وأثــارت 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة مــشــاعــر غــضــب مــعــاديــة 
شرارتها  اندلعت  التي  والتظاهرات  للصني. 
أخيرًا بسبب مقترح للسلطات بتعديل قانون 

األراضي بما يسمح بتأجير أراض ألجانب. 
ــة  الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ وقـــــد اعـــتـــبـــرت الـ
االستثمارات الصينية في األراضــي الزراعية  
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تــجــعــل املــشــاريــع أكثر 
من  املــخــاوف  عمق  لكنه  للمستثمرين،  جذبًا 
احتمال قيام صينيني بشراء مساحات ضخمة 
من األراضــي الزراعية بالباد. ووقع الرئيس 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــقــانــون الــجــديــد 
أمس الخميس، في وقت استعدت مجموعات 
رفضًا  جــديــدة  تــظــاهــرات  لتنظيم  املــعــارضــة 
لــبــيــع أرض وملــشــاريــع اســتــثــمــار مــن الــصــني، 

ــيـــركـــي إيـــلـــون مــاســك،  أعـــلـــن املـــلـــيـــارديـــر األمـ
لصناعة  »تــســا«  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، أن الــشــركــة لــن تقبل 
الــرقــمــيــة ثمنًا  بــعــد اآلن عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« 
ــك إلــى  ــراء ســــيــــارات الـــشـــركـــة، مــرجــعــًا ذلــ لـــشـ
انــقــابــًا سريعًا  ذلــك  بيئية. ويمثل  مــخــاوف 
التي  املشفرة،  العملة  من  الشركة  موقف  عن 
باملئة  عــشــرة  مــن  بــأكــثــر  انــخــفــضــت قيمتها 
بعدما نشر ماسك قراره بشأن تعليق قبولها 
على »تــويــتــر«. وأصــبــحــت الــعــمــات املشفرة 
فــــي اآلونــــــــة األخـــــيـــــرة شــــديــــدة الــحــســاســيــة 
من  خــاصــة  فــيــهــا،  املستثمرين  لتصريحات 
كــبــار رجـــاالت املـــال واملـــصـــارف، حيث يهرب 
الشباب بسرعة من العملة وبأعداد كبيرة، ما 
جعل سعرها يتأرجح بمعدالت كبيرة تصل 

إلى آالف الدوالرات في اليوم الواحد. 
وكانت »تسا« قد بدأت قبل أقل من شهرين 
قبول أعلى عملة رقمية قيمة في العالم ثمنا 
لــســيــاراتــهــا. وهــبــطــت عــمــات رقــمــيــة أخـــرى، 

مــنــهــا »إيــــثــــريــــوم«، قـــبـــل أن تـــعـــوض بــعــض 
الــخــســائــر فـــي الــتــعــامــات اآلســـيـــويـــة. وكـــان 
اســتــخــدام بــتــكــويــن لــشــراء ســـيـــارات »تــســا« 
التناقض  على  الــضــوء  قــد سلط  الكهربائية 
بني سمعة ماسك كأحد دعــاة حماية البيئة 
وبني استخدام شعبيته ووضعه كأحد أغنى 
أثـــريـــاء الــعــالــم لــدعــم الــعــمــات املــشــفــرة التي 
تــثــور حــولــهــا مـــخـــاوف بــيــئــيــة. وزاد انــتــقــاد 
مــســتــثــمــريــن فـــي »تـــســـا«، إلــــى جـــانـــب دعـــاة 
بيتكوين،  »تــعــديــن«  لطريقة  البيئة،  حماية 
الكهرباء  من  هائلة  كميات  تستخدم  والتي 

املــولــدة مــن الــوقــود األحــفــوري. وقــال ماسك، 
ــاء، إنــــه يـــؤيـــد هــــذه املـــخـــاوف،  ــ ــعـ ــ مـــســـاء األربـ
ــم الــــــــذي يــســبــب  ــفــــحــ خــــاصــــة اســــتــــخــــدام »الــ

انبعاثات أكثر من أي وقود آخر«.
وأضــــــــاف مــــاســــك، عـــلـــى تـــويـــتـــر: »الـــعـــمـــات 
املــشــفــرة فــكــرة جــيــدة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
 واعــدًا، لكن هذا 

ً
ونعتقد بأن لديها مستقبا

البيئة«. وفي  يأتي على حساب  أن  يمكن  ال 
أعـــقـــاب تــصــريــحــاتــه، هــبــطــت أســهــم »تــســا« 
1.25 فــي املئة بعد ســاعــات. وكــانــت »تسا« 
ــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي،  ــد كـــشـــفـــت، فــ قــ
أنــهــا اشــتــرت مــا قيمته 1.5 مليار دوالر من 
»بـــيـــتـــكـــويـــن«، قــبــل أن تــقــبــلــهــا ثــمــنــًا لــشــراء 
الــذي زاد  سياراتها، فــي مـــارس/ آذار، األمــر 
من قيمة هذه العملة بنحو 20 في املئة. وقال 
بممتلكاتها  ســتــحــتــفــظ  »تـــســـا«  إن  مــاســك 
العملة  »بيتكوين« مع خطط الستخدام  من 
ــفـــرة بـــمـــجـــرد أن يــنــتــقــل إنـــتـــاجـــهـــا إلـــى  املـــشـ
مـــصـــادر طـــاقـــة أكـــثـــر اســـتـــدامـــة، بــحــســب ما 
»بيتكوين«  عملة  ــنــتــج 

ُ
وت »رويـــتـــرز«.  نقلت 

األلــغــاز  لحل  الكمبيوتر  أجــهــزة  تنافس  مــن 
ــــي عــمــلــيــة كــثــيــفــة  ــدة، وهــ ــقــ ــعــ الـــريـــاضـــيـــة املــ
كثير  فــي  حاليًا  وتعتمد  للطاقة  االستهاك 
من األحيان على الكهرباء املولدة من الوقود 

األحفوري، وخاصة الفحم.
ويـــذكـــر أن ســعــر بــيــتــكــويــن، أعـــلـــى الــعــمــات 
املــشــفــرة قيمة فــي الــعــالــم، هبط مــن نحو 54 
ألفًا و819 دوالرًا إلى 45 ألفًا و700 دوالر، وهو 
أدنى مستوياتها منذ أول مارس/ آذار، بعد 
التغريدة. ولكن  أقــل من ساعتني على  مــرور 
بيتكوين عوضت نصف تلك الخسائر تقريبًا 
وارتــفــعــت إلــى 51 ألــفــًا و99 دوالرًا. واتــخــذت 
املشفرة  العمات  أعلى  ثاني  وهــي  إيثريوم، 
قيمة في العالم، املسار ذاتــه، إذ تراجعت 14 
باملئة لتامس مستوى منخفضًا عند 3550 
االرتــفــاع عــن مستوى  تــعــاود  أن  دوالرًا قبل 

أربعة آالف دوالر.
)العربي الجديد(

في نهاية األسبوع. وكتب مستشار توكاييف 
إرالن كـــاريـــن عــلــى مـــوقـــع تــلــغــرام الــخــمــيــس، 
حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، أن القانون 
الـــجـــديـــد »يــــزيــــل جــمــيــع الــــفــــرص والـــفـــجـــوات 
ــتـــئـــجـــار أجـــانـــب  ــتـــاك واسـ ــامـ الـــتـــي تــســمــح بـ
أن  الجديد  القانون  زراعــيــة«. ويعني  أراضـــي 
الــعــام فــي هذه  »التكهنات والــتــاعــب بــالــرأي 
املسألة لم يعد لهما أي أسباب أو احتماالت«، 
بحسب كارين. ووصف الناشط في املعارضة 
فيسبوك  على  تعليقات  في  مامي  جانبوالت 
القانون الجديد بأنه »انتصار« للمتظاهرين، 
ــاره أن يــتــجــمــعــوا في  لــكــن قـــال إن عــلــى أنـــصـ
العاصمة أملاتي، أكبر مدن الباد، يوم السبت 
ــوال. وكــتــب مــامــي »ســـوف نحذر  ــ فــي كــل األحـ
السلطات بأننا لن نؤجر أراضينا إلى أجانب. 
وقــــال يــجــب أن نــحــتــج ضــد بــنــاء 56 مصنعًا 
صــيــنــيــًا فـــي كـــازاخـــســـتـــان«. وتـــرحـــب حكومة 
كازاخستان باالستثمارات من الجارة الصني، 
فــي وقـــت تــصــف وزارة الــخــارجــيــة  الصينية 
كــازاخــســتــان بــأنــهــا »ربـــــاط« مـــبـــادرة الــحــزام 
تريليون  قيمتها  البالغة  الصينية  والطريق 
دوالر. وتسعى بكني لتعزيز وجودها املتزايد 
في دول آسيا الوسطى املتخلفة تقنيًا، وسط 
املتحدة في معالجة تفشي  الواليات  انشغال 
كــورونــا، وعجز روســيــا عــن مــّد يــد الــعــون في 
شكل فــّعــال فــي املــجــاالت الطبية واملــالــيــة، مع 
انهيار أسعار النفط وتأثيراته املتوقعة على 

االقتصاد الروسي. 
في  رئيسة  كازاخستان قطعة شطرنج  وتعد 

رقعة مبادرة »الحزام والطريق« الصينية التي 
وضعتها منذ العام 2013 للتمدد في أسواق 
الـــعـــالـــم، وتـــمـــر عــبــر الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســابــقــة 
فـــي اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة، دول آســيــا 
التعاون  على  بكني  وركـــزت  حاليًا.  الوسطى 

االقتصادي، ما جعلها شريكًا مناسبًا. 
ــان قــــرابــــة 19  ــتـ ــازاخـــسـ ــان كـ ــكـ ــدد سـ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، وهـــــي الـــتـــاســـعـــة عـــاملـــيـــًا مــن  مـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ حـــيـــث املــــســــاحــــة، لـــكـــن مـــنـــاطـــق واسـ
أراضي  كانت  وتاريخيًا،  مأهولة.  غير  الباد 
الــبــدو  كــازاخــســتــان مــأهــولــة بمجموعات مــن 
ــان عـــشـــرات  ــتـ ــازاخـــسـ الــــرحــــل. وتـــعـــيـــش فــــي كـ
القوميات، ويشكل الكازاخ نحو 68 في املائة 
مــن إجــمــالــي الــســكــان، والــــروس قــرابــة 19 في 
املائة، إضافة إلى األوزبيك، واإليغور والتتار 
واألوكرانيني. وتعّد الكازاخية اللغة الرسمية، 
وتحتفظ الروسية بوضع رسمي في اإلدارات 
التجارة  منظمة  لــدراســة  ووفقا  واملؤسسات. 
والتعرفة الجمركية »أونكتاد« التابعة لأمم 
املتحدة، فإن كازاخستان، واجهت أكبر تباطؤ 
تفكك  منذ   2020 املاضي  العام  في  اقتصادي 
الباد  اقتصاد  وعــانــى  السوفييتي.  االتــحــاد 
من انهيار أسعار النفط الدولية ومن فيروس 
كورونا. ولكن االقتصاد الكازاخستاني يتجه 
الــجــاري،  الــعــام  كبيرة خــال  للنمو بمعدالت 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار املــــواد الــخــام والــســلــع 
األولــيــة واملــــواد الــغــذائــيــة، خــاصــة املحاصيل 
ــان الـــقـــمـــح  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة. وتـــــصـــــدر كـ
واملحاصيل الزراعية إلى جانب النفط والغاز 
ــفـــاع فــي تحسن  الــطــبــيــعــي. وتــرجــم هـــذا االرتـ
تــدهــورت  الــتــي  الوطنية  العملة  سعر صــرف 
ــي الـــعـــام  بـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــدوالر فــ
املــاضــي 2020. وكــانــت تأمل الــبــاد فــي كسب 
االســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة وبـــمـــعـــدالت كــبــرى 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، بـــدال مــن االســتــثــمــارات 
الصينية أو الروسية التي تثير املخاوف من 

 على سيادتها.
ً
التغول مستقبا

)العربي الجديد ـ فرانس برس(  

انقالب الملياردير ماسك على بيتكوينكازاخستان تحظر بيع األراضي الزراعية

العام الجاري«. وحسب إحصائيات مصلحة 
الــعــمــل األمـــيـــركـــيـــة، ارتــفــعــت أســـعـــار الــســلــع 
املستوردة من الصني إلى أعلى مستوياتها 
الـــعـــام  ــــي  فـ األول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  مـــنـــذ 
قد رفعت من  الصني كانت  أن  2018. ويذكر 
املصنعة خال  السلع  مــن  حجم صــادراتــهــا 

وماليزيا  فييتنام  مثل  الصاعدة  اآلسيوية 
ستزيد من التصنيع للواليات املتحدة على 
حــســاب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة.  وكــــان الــبــنــك 
املركزي الصيني قد طمأن الشركات الصينية 
من مخاطر ارتفاع كلف التصنيع في تقريره 
السياسة  الثاثاء، حول  يوم  نشره  الصادر 

املاضي مستفيدة  العام  من  الثاني  النصف 
مـــن خــروجــهــا املــبــكــر مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
ولكن  السلع الصناعية ربما تخسر ميزتها 
الــتــنــافــســيــة عــلــى الــســلــع املــصــنــعــة الشبيهة 
في أوروبــا وأميركا إذا تواصل ارتفاع كلف 
الــتــضــنــيــع. وهـــو مـــا يــعــنــي أن دول الــنــمــور 

النقدية للربع األول من العام الجاري. وقال 
املركزي  البنك  الصني،  تشاينا«  أوف  بنك   «
الــحــادث،  التضخم  إن  تقريره  فــي  الصيني، 
عليه.  السيطرة  يمكن  مستورد  تضخم  هو 
في أشــارة إلى تداعيات ارتفاع املــواد الخام 
املـــســـتـــوردة عــلــى كــلــف الـــصـــنـــاعـــة. وحــســب 

ارتفاع  فــإن  األميركية،  املالية  بــارونــز  نشرة 
أسعار املواد الخام املستخدمة في التصنيع 
يعود إلى عودة الطلب القوي على التصنيع 
بعد اســتــعــداد الــشــركــات لفتح االقــتــصــادات 
بينما  وأوروبـــا،  أميركا  في  الكبرى  العاملية 
ــزال املــنــاجــم فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث في  ــ التـ
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــيـ ــقـ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأفـــريـ ــركـ ــيـ أمـ
اإلنتاج.  مستويات  على  الجائحة  تداعيات 
وهو ما يعني أن هنالك حالة من االختناق 
الــراهــن. ونسبت نشرة »بــارونــز«  في الوقت 
إلــــى  الــخــبــيــر جـــون كــارتــســونــاس قــولــه، إن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــديــد يـــعـــود إلــــى الــطــلــب 
الــقــوي عليه وســـط تــضــاؤل اإلنــتــاج بسبب 
ــــي دول مــثــل  فـ كــــــورونــــــا، خــــاصــــة  جـــائـــحـــة 
الــبــرازيــل وتشيلي. ويـــرى كــارتــســونــاس، أن 
الــعــالــم اليــعــانــي مـــن نــقــص فـــي احــتــيــاطــات 
املواد الخام األولية ولكن النظام اللوجستي 
غير قادر على امتصاص الطلب الضخم من 
الصني.  ويذكر أن أسعار الحديد قد ارتفعت 
فــي بــورصــة لــنــدن للمعادن خــال األســبــوع 
الجاري إلى 226 دوالرًا للطن كما ارتفع سعر 
وارتــفــع  للرطل  4.76 دوالرات  إلــى  الــنــحــاس 
سعر الحديد الصلب إلى 1630 دوالرًا للطن 

وفقًا لبيانات بارونز. 
ــفـــاع  ــدور مــــخــــاوف املــســتــثــمــريــن مــــن ارتـ ــ ــ وتـ
أســعــار الــســلــع عــلــى صــحــة دورة االنــتــعــاش 
الجارية حاليًا، حيث ارتفعت مخاطر تضخم 
» فــقــاعــة األصـــــول« فــي األســـــواق األمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويـــطـــالـــب خـــبـــراء مــســؤولــي 
الرأسمالية  الــــدول  الــنــقــديــة فــي  الــســيــاســات 
الفائدة املصرفية في  بــضــرورة رفــع أســعــار 
وقت أقصر مما أعلنوا عنه في السابق. وكان 
مصرف االحتياط الفدرالي »البنك املركزي«  
قـــد ذكـــر أنـــه ســيــواصــل تــطــبــيــق الــســيــاســات 
النقدية امليسرة ربما ألكثر من عامني حتى 
في حال ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق 
املركزية قد ضخت  البنوك  أن  2.0%. ويذكر 
أكـــثـــر مـــن 18 تــرلــيــون دوالر فـــي االقــتــصــاد 
العاملي خــال الــعــام املــاضــي. واليـــزال البنك 
املـــركـــزي األمــيــركــي يــواصــل ضــخ نــحــو 120 
مــلــيــار دوالر شــهــريــًا فـــي شـــــراء الـــســـنـــدات، 
كــمــا يــحــتــفــظ بــمــعــدل فـــائـــدة تــــــراوح بـــني » 
ــــدوالر، كــمــا تــواصــل  صــفــر و0.25%« عــلــى الـ
عبر  االقــتــصــاد  تحفيز  األميركية  الحكومة 
ــدت لها  تــحــديــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي رصــ
نحو 2.3 ترليون دوالر. ويترجم التراجع في 
ســوق »وول ستريت« وبــورصــة لندن خال 
الــجــاري مــخــاوف املستثمرين من  األســبــوع 

تداعيات التضخم. 

النمو  على  التضخم  مخاطر  حساباته  فــي  يضع  األبــيــض  البيت  ــدأ  ب
المالية  وزارة  قبل  من  السابقة  الطمأنة  محاوالت  بعد  االقتصادي 
والبنك المركزي حول ارتفاع مؤشر 
المتحدثة  وقالت  المستهلكين. 
جين ساكي في تصريحات، إن البيت 
التضخم  »احــتــمــال  يــأخــذ  ــيــض  األب
وسئلت  الكاملة«،  الجدية  مأخذ 
األبيض  البيت  كــان  إذا  عما  ساكي 
البنزين  أسعار  في  القفزة  أن  يتوقع 
فأجابت:  التضخم،  على  ستؤثر 
أنه  يعتقدون  المحللين  »معظم 

سيكون لها تأثير وقتي عابر«.

تأثير وقتي

مال وأعمال

يتخوف مواطنو 
كازاخستان من سيطرة 

بكين على األراضي الزراعية 
مثلما حدث في بعض 
الدول األفريقية، ولذلك 

اضطرت الحكومة لحظر 
تأجير هذه األراضي
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رؤية

شريف عثمان

عــلــى مـــدار الــشــهــور األربـــعـــة األخـــيـــرة، وتــحــديــدًا مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
أنحاء  املستثمرين في كافة  انتباه  املشفرة على  العمالت  استولت 
العالم، بعد تحقيقها قفزات قياسية وجنيها أرباحًا غير مسبوقة، 
فاقت ما حققته مجموعة األسهم الصغيرة التي كانت مهملة قبل 
من  مجموعة  وتتسبب  االجتماعي  التواصل  مواقع  بها  ترتفع  أن 
الهواة في الوصول بها إلى عنان السماء، وكان أشهرها سهم جيم 

ستوب. 
املــشــفــرة تفوقت على تلك األســهــم، وربــمــا على أي  الــعــمــالت  لكن 
قيمة  تقريبًا  تضاعفت  حيث  الحديث،  العصر  في  آخــر  استثمار 
بيتكوين، العملة املشفرة األشهر واألكبر واألقدم، خالل ما مضى 
إلــى نحو %500،  العام األخير  الــعــام، لتصل مكاسبها خــالل  من 
املشفرة، ألكثر من خمسة  العمالت  أكبر  ثاني  إيثريوم،  وارتفعت 
أخرى  مشفرة  عمالت  وحققت  العام،  بداية  عند  قيمتها  أضعاف 
عملة دوجكوين  أن  إال  أيــضــًا،  النسب  تلك  على  تتفوق  ارتــفــاعــات 
Dogecoin، خطفت األضــواء بعدما ارتفعت بأكثر من %25000 

)نعم 25 ألف باملائة( خالل العام األخير. 
وأعـــــاد اهــتــمــام الــعــديــد مـــن املــســتــثــمــريــن والــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــني 
تسال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مــاســك،  إيــلــون  مثل  بدوجكوين، 
امللياردير مارك كوبان،  الكهربائية، واملستثمر  السيارات  لصناعة 
وغــيــرهــمــا، وتــســبــبــهــم فـــي قـــفـــزات كــبــيــرة فـــي قيمتها مـــن خــالل 
إرسالهم تغريدات تحتوي على اسمها فقط، قصة العملة املعجزة 
وظــــروف ظــهــورهــا فــي عــالــم الــعــمــالت املــشــفــرة إلـــى األذهـــــان، قبل 
تعامالت سوق  مــن  بها  بــأس  تتغول وتستحوذ على نسبة ال  أن 

العمالت املشفرة.
الــدعــابــة بني  ظــهــرت عملة دوجــكــويــن فــي عــام 2013، على سبيل 
البرمجيات  مهندس  أولهما  كــان  عملهما،  في  ناجحني  مهندسني 
إم، واآلخــــر مهندس  بــي  بــشــركــة آي  الـــذي يعمل  مـــاركـــوس،  بيلي 
البرمجيات بشركة أدوبي جاكسون باملر، واللذان أرادا أن يجمعا 
أشهر شيئني وقتها، وهما العملة املشفرة األكبر بيتكوين والكلب 
ــزا لــدعــابــات شــهــيــرة، فــكــانــت النتيجة  ــان رمــ ــــذي كـ شــيــبــا إيـــنـــو، ال

دوجكوين!
وقبل أن يسمع أي مخلوق بالعملة الجديدة، غرد باملر على حسابه 
»االستثمار  بــدئــه  معلنًا  تويتر  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــوقــع  على 
في دوجكوين«، مؤكدًا أنها ستكون الحدث األهم في وقت قريب، 
العملة على شبكة  ليشتري بعدها بأسبوع املجال الخاص بموقع 
اإلنترنت، قبل أن تصبح العملة الجديدة حديث الساعة على موقع 
ريديت reddit.com. وفي هذا التوقيت نفسه، وعن طريق الصدفة 
البحتة، كان بيلي ماركوس يحاول برمجة عملته الرقمية الخاصة 
بــخــالف منتهزي  تـــروق ملستثمرين جــاديــن  أن  يتمنى  كــان  الــتــي 
الــفــرص الــذيــن تــدافــعــوا لــشــراء البيتكوين منذ إصــدارهــا فــي عام 
موقع  عــلــى  عــثــر  حــتــى  بــالــنــجــاح،  تتكلل  لــم  أن خططه  إال   ،2008

Dogecoin.com بعد ساعات قليلة من تشغيله. 
ــدى لـــه رغــبــتــه فـــي املــشــاركــة في  ــ تـــواصـــل مـــاركـــوس مـــع بــاملــر وأبـ
إطالق هذه العملة، ولم ينتظر منه إجابة ليعيد تكوين رمز مصدر 
التي تواجه  العناصر  الذي كان متاحًا للجهور، لتحويل  بيتكوين، 
املهندسان  أعجب  الشهيرة.  الدعابة  الكلب صاحب  إلى  املستخدم 
أيــام قليلة، لتنطلق دوجكوين إلى  باللعبة، ودخــال في شراكة بعد 
للغاية تقل  العام بقيمة ضئيلة  العمالت املشفرة قبل نهاية  سوق 
عن سنت واحد للوحدة الواحدة منها، وتظل على هذه القيمة ألكثر 
من سبع سنوات، لم تتجاوز قيمتها فيها السنت الواحد إال لدقائق 

معدودة. 
مهندساها  كان  بينما  املشفرة  العمالت  في سوق  العملة  انطلقت 
يستبعدان منافسة العمالت األخرى، فلم تتجاوز قيمتها السوقية 
8 مــاليــني دوالر. ومـــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، وبــعــد مــا شــهــدنــاه من 
الدعابة،  العملة  إلــى  ينتقل  االهــتــمــام  بــدأ  بيتكوين،  لعملة  انطالقة 
ليدعمها املستثمرون الهواة على موقع ريديت، كما العديد من كبار 
املستثمرين، لتصل قيمتها السوقية إلى ما يقرب من مائة مليار 
دوالر خالل األسبوع األول من الشهر الجاري، ولترتفع نسبة ربح 
االستثمار فيها خالل السنوات الخمس األخيرة إلى ما يقرب من 
ثالثمائة ألف باملائة، ولتعتبرها وكالة بلومبيرغ األميركية، في واحد 

من تقاريرها، أفضل استثمار في التاريخ.
إليها  جذبت  املشفرة  العمالت  شهدتها  التي  الكبيرة  االرتــفــاعــات 
للقيام  املالية  املؤسسات  ودفعت  الــدوالرات،  بمليارات  املستثمرين 
ــتــي تسمح  ــيــة ال بــخــطــوات جــــادة العــتــمــادهــا ضــمــن األصـــــول املــال
، األمر الذي فرض 

ً
لعمالئها بالتعامل فيها، بيعًا وشــراًء وتحويال

عــلــى الــعــديــد مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة والــبــنــوك املــركــزيــة حـــول العالم 
التعامل مع الظاهرة التي تصوروا لوقٍت قريب أنها إلى زوال.

وبينما تمسكت بعض البنوك املركزية بتحفظها في التعامل مع تلك 
العمالت، مثل بنك إنكلترا املركزي، الذي ما زال مسؤولوه يحذرون 
مشتري تلك العمالت من خسارة »كل أموالهم«، قطعت الصني، التي 
 باتجاه إطالق 

ً
حظرت قبل فترة التعامل في بيتكوين، شوطًا طويال

عملتها الرقمية )اليوان الرقمي(، والذي تأمل من خالله في مواكبة 
شالل التطورات الذي ال يسمح ألحد بالوقوف أمامه، بينما يسمح 
لها بإحكام الرقابة على املتعاملني في تلك السوق، بعدما استبعدت 
واحدة من أهم مميزات بيتكوين، وهي إخفاء شخصية املتعاملني.  
وفي عاملنا العربي، وبينما بدا واضحًا اهتمام حكومات ومستثمري 
اإلمــارات والكويت بالعمالت املشفرة، ووجود تقارير بشأن تزايد 
خالل  منها  كبيرة  كميات  اشــتــروا  ممن  فيها  املستثمرين  عــدد 
والسعودية  في مصر  الدينية  الجهات  أصــدرت  املاضيني،  العامني 
فتاوى تحرم التعامل بها، بينما يتزايد عدد مواطني البلدين ممن 

يستثمرون أموالهم في واحدة على األقل من تلك العمالت. 
املشفرة،  العمالت  أســـواق  فــي  السريعة  الــتــطــورات  أن  تقديري  فــي 
التي تقبل بها كوسيلة  الشركات  يــوم عــدد  يتزايد يومًا بعد  التي 
للدفع مقابل تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها، فاجأت بعض الدول 
الــتــحــريــم، بينما  الــعــربــيــة، فــاضــطــرت األخــيــرة لالختباء فــي كهف 
املعلومات  مــن  قــدر كبير  الفتوى  ُمــصــدر  األرجـــح عــن  يغيب على 
املتعلقة بخصائص تلك العمالت وكيفية عملها والتطورات املتوقعة 

في أسواقها خالل السنوات وربما الشهور القادمة.
العمالت املشفرة جاءت لتبقى، ولتأذن ببدء فصل جديد من تاريخ 
التعامل بالنقود، وهو ما يعني أن الدول العربية، املؤيدة والرافضة، 
أصبح لزامًا عليها االستعداد للحظة التي تسيطر فيها تلك العمالت 
وربما  للدول،  األجنبي  النقد  واحتياطيات  الدولية،  املدفوعات  على 

مدخرات مواطنيها قبل كل ذلك.

العمالت المشفرة 
تكشر عن أنيابها



أسامة أبو ارشيد

مـــّرة أخـــرى يــتــجــّدد الــنــقــاش، فلسطينيًا، 
حول املوقف األميركي في خضم العدوان 
ــيـــونـــي املـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى الــشــعــب  الـــصـــهـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومــــــــّرة أخــــــــرى، يــتــصــرف 
انحياز  مــن  مــفــاجــئــون  وكــأنــهــم  بعضهم 
إسرائيل.  لصالح  جــديــدة  أميركية  إدارة 
ســبــق أن كــتــبــُت مــوضــحــًا، غــيــر مـــــّرة، أن 
اإلطار العام للموقف األميركي من القضية 
ــاز والـــتـــواطـــؤ  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو االنـــحـ
لصالح الكيان الصهيوني. هذا ما تجزم 
بــه الــحــقــائــق الــراســخــة املــوثــقــة مــنــذ عــام 
1917، وذلك عندما ترّددت حكومة رئيس 
الوزراء البريطاني لويد جورج في إصدار 
وعد بلفور قبل أن تضمن رضى الواليات 
املتحدة وتأييدها. وقتها، تكفلت الحركة 
إقناع  فــي  ونجحت  بــاألمــر،  الصهيونية 
وودرو  ــقــــراطــــي  الــــديــــمــ ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة 
ويــلــســون بــذلــك.  مــنــذ ذلـــك الــحــن، مـــرورًا 
بمحطتي النكبة عام 1948 والنكسة عام 
ونكسات،  نكبات  مــن  تلتهما  ومــا   ،1967
املــتــعــاقــبــة،  األمــيــركــيــة  اإلدارات  تــحــد  لـــم 
جمهورية وديمقراطية، عن دعم إسرائيل 
واالنــحــيــاز إلــيــهــا، ســـواء رغــبــة أم ضعفًا 
ــم لـــهـــا فــي  ــداعــ ــام الـــلـــوبـــي الــ ــ ــ أمـــامـــهـــا وأمـ
الواليات املتحدة. وملن سيسأل عن مثال 
على تواطؤ الضعف أمام إسرائيل أذّكره 
باملحاوالت الجادة للرئيس األسبق باراك 
أوباما إلقناع حكومة بنيامن نتنياهو، 

رندة حيدر

في حمأة املواجهات الصاروخية الضارية 
ــدور بـــن حـــركـــة حـــمـــاس والــجــيــش  ــ الـــتـــي تـ
اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أيــــــام، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الفلسطينية،  األرواح  فــي  الــبــاهــظ  ثمنها 
فــإن مــا جـــرى، وبــغــض النظر عما ستؤول 
 
ً
ــقــــة، شـــكـــل صــفــعــة ــورات الــــاحــ ــطــ ــتــ إلـــيـــه الــ
ودرســــــًا ال ُيــنــســى إلســـرائـــيـــل، بــأجــهــزتــهــا 
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وبـــصـــورة 
األهم  الــدرس  السياسية.  لقيادتها  خاصة 
أن الجميع فــي إســرائــيــل أخــطــأ فــي تقدير 
ــذار الـــذي  ــاإلنـ  بـ

ّ
ــمـــاس«، اســتــخــف نــيــات »حـ

الحركة،  في  العسكرية  الـــذراع  قائد  وجهه 
ر 

ّ
وحـــذ  ،5/6 الخميس  يـــوم  محمد ضــيــف، 

فيه إسرائيل من أنها إذا لم توقف عدوانها 
على حي الشيخ جــّراح في القدس املحتلة 
ستدفع ثمنًا غاليًا. وكذلك اإلنذار بأنها إذا 
لم تغير طريقة تعاطيها مع االحتجاجات 
حــــول املــســجــد األقـــصـــى، فــإنــهــا ستتحمل 
ــب.  صــــــواريــــــخ حــــركــــتــــي حـــمـــاس  ــ ــواقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
املدى  وبعيدة  الثقيلة  اإلسامي،  والجهاد 
القدس وعسقان  لم تصب فقط  والدقيقة، 
وأشدود وغوش دان، بل األهم أنها أصابت 
الــكــبــريــاء اإلســرائــيــلــي. مــا حـــدث فــي األيـــام 
املـــاضـــيـــة وصـــفـــه مـــعـــلـــقـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
بــاملــفــاجــأة، لكن وصــفــه الفعلي هــو صفعة 
ــادئ الـــعـــقـــيـــدة األمـــنـــيـــة الــتــي  ــبــ ــت مــ ــزعــ زعــ
السياسية  القيادتان،  بواسطتها  تعاملت 
ــزة، ومـــع  ــ والـــعـــســـكـــريـــة، مــــع الــــوضــــع فــــي غــ
»حماس« تحديدًا.  كشف ما جرى بالدرجة 
الــردع اإلسرائيلية، وأن  األولــى تآكل قــدرة 
»حــمــاس« وســائــر الفصائل ال تــخــاف، وال 
يــردعــهــا الــدخــول فــي مــواجــهــة صــاروخــيــة 
مــع أقـــوى جــيــٍش فــي املنطقة، وعــلــى الرغم 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــي الـ ــــن عــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ الـــكـــبـــيـــر فـ مـ
العسكرية بــن الــطــرفــن، وعــلــى الــرغــم من 
يـــون من 

ّ
الــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي يــدفــعــه الـــغـــز

حياتهم وممتلكاتهم. لقد فاجأت صواريخ 
»حماس« الجميع، وأجبرت أكثر من مليون 
إسرائيلي على االختباء في املاجئ. وعلى 
الــرغــم مــن تــبــاهــي اإلســرائــيــلــيــن بقدرتهم 

سمير صالحة

ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خلوصي  لــخــص وزيــ
ــــورات املـــشـــهـــد فــــي الـــعـــاقـــات  ــطـ ــ أكــــــــار، تـ
الــتــركــيــة املـــصـــريـــة، مـــن دون أن يــتــريــث، 
ــه وزيــــــــر  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ لـــــيـــــعـــــرف مــــــــا الـــــــــــــذي سـ
الــخــارجــيــة، مــولــود جـــاووش أوغــلــو. هو 
عن  ــان  أردوغـ الرئيس  قاله  مما  يستفيد 
حصيلة اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة بــن وفــدي 
البلدين »هــنــاك روابـــط  تاريخية تجمع 
الــشــعــبــن، لـــذلـــك نــســعــى إلــــى اســتــعــادة 
ــّددا  ــ ــجـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــلــ هـــــــذه الــــــوحــــــدة ومــــواصــ
أعـــداء.  ولــيــس كأشقاء  كأشقاء أصــدقــاء، 
تطويرها  وسيتم  املحادثات  ستتواصل 
ــار »عــاقــاتــنــا مع  ــ ــال أكـ وتــوســيــعــهــا«. قــ
الــقــاهــرة تــأثــرت نتيجة بعض األســبــاب، 
بــمــقــدوره إضعافها.  لــن يكون  لكن أحــدا 
أؤمن من كل قلبي بأن العاقات التركية 
املـــصـــريـــة ســتــعــود إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، 
وعلى أعلى املستويات وفي أسرع وقت«.

ــوة األعــــداء«  ــ ــان عــنــد »األخـ ــ تــوقــف أردوغــ
وأكـــــار يـــراهـــن عــلــى قـــــدرات الــبــلــديــن في 
إفـــشـــال أحـــــام املـــعـــولـــن عــلــى املــواجــهــة 
ال  املصرية  والــقــيــادات  املصرية،  التركية 
تتراجع عن تكرار أسطوانة »ليس نحن 
من بدأ، لذلك نريد أن نرى األفعال وليس 
اإلقليمية  التركية  السياسة  فــي  األقـــوال 

الجديدة«.
اإلعــــام الــتــركــي نفسه الـــذي كـــان يعطي 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مـــا تـــريـــده مـــن دعــم 
العسكر  ومطالبة  الــقــاهــرة  مهاجمة  فــي 
بــالــتــنــحــي قــبــل ســبــع ســنــوات هــو نفسه 
اليوم الذي يدافع عن العاقات التاريخية 
الــتــركــيــة املــصــريــة واملــصــالــح املــشــتــركــة، 
القناعة  وحمايتها.  لها  التنبه  الــواجــب 
ــار حـــــزب الــــعــــدالــــة أن  فــــي صـــفـــوف أنــــصــ
تعّرضت  العدوية  رابعة  ميدان  شعارات 
املـــعـــارضـــة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــن، وأن  ــ ــزمـ ــ الـ ــرور  ــ ــ ملـ
املصرية في تركيا تتفهم أسباب التحول 
فـــي الــســيــاســات الــتــركــيــة، وأن الــقــاهــرة 
ــن ذلــــــك، فــي  ــن تـــتـــأخـــر أكـــثـــر مــ نــفــســهــا لــ
االستجابة للرسائل االنفتاحية التركية. 
ولــــكــــن هــــنــــاك حـــقـــيـــقـــة أخــــــــرى ال يــمــكــن 
ــــام  ــــي شـــبـــه إجــــمــــاع اإلعـ تــجــاهــلــهــا، وهـ
أن تركيا هي من  املصري والعربي على 
تــتــحــّرك نــحــو الـــقـــاهـــرة، وأن االســـتـــدارة 
اإلقليمية تحتاج  في سياساتها  املعلنة 
قــادت  التي  األســبــاب  ترجمة عملية، ألن 
التدخل  وبينها  والتصعيد،  التوتر  إلــى 
التركي في شؤون دول عربية، والوجود 
العسكري في أراضــي هــذه الـــدول، ودعم 
ــوات والــجــمــاعــات املــعــارضــة  تــركــيــا األصــ
ألنظمة عربية عديدة ما زالت قائمة في 

معظمها. 
ولـــن تــتــخــلــى الــقــاهــرة بــســهــولــة عـــن أهــم 
أوراقــهــا الــرابــحــة مــع أنــقــرة، وهــي حاجة 
أكثر  مصر  مــع  عاقاتها  ملراجعة  تركيا 
مــمــا يــحــتــاجــه الــجــانــب املـــصـــري، ودعـــم 
عربي وإقليمي واسع تملكه أمام طاولة 
التوتر  أسباب  وأن  تركيا،  مع  التفاوض 
الـــتـــركـــي األمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي األوروبــــــي 
تمنح مصر مــزيــدا مــن الــوقــت والــفــرص، 

النتزاع مزيد من املكاسب.
الــســيــاســة الــتــصــالــحــيــة بــعــد قــــرار كبسة 
الزر »ريسيت« على كومبيوتر السياسة 
تـــكـــون  أن  بـــــد  ال  ــتــــركــــيــــة  الــ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
شــامــلــة، وفـــي إطـــار أكــثــر مــن دائــــرة جيو 
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــو ســيــاســيــة محيطة 
بــتــركــيــا، لــيــس ألن مــصــر تـــريـــد مــواقــف 
ــبــــاب  واضـــــحـــــة ومــــلــــزمــــة فـــــي إزالــــــــــة أســ
الــتــصــعــيــد ضــدهــا مـــن أنـــقـــرة، بـــل ألنــهــا، 

ممدوح الشيخ

ــم يــعــد بـــاإلمـــكـــان اآلن فــهــم مــشــكــلــة سد  لـ
النهضة ومحاولة استشراف مآالتها، من 
ــا 

ً
دون وضــعــهــا ضــمــن ســيــاق أوســـع زمــان

املاضية،  القليلة  ــا. وخــال األشــهــر 
ً
ومــكــان

ــدة عـــلـــى وجــــود  ــديــ ــمـــت مـــعـــطـــيـــات عــ ــراكـ تـ
األفــريــقــي ومصر  الــقــرن  تــصــّور ملستقبل 
والــــســــودان، لــه مــامــح شــديــدة الــوضــوح، 

واألهم أنها شديدة الخطر.
ــــي املـــتـــكـــرر خــال  ــاراتـ ــ يـــؤكـــد الـــتـــدخـــل اإلمـ
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة املـــاضـــيـــة أن الـــســـد بــدأ 
بــالــفــعــل ُيــســتــخــدم لــتــغــيــيــر »الــجــغــرافــيــا 
يمكن  ال  نحو  على  للمنطقة،  السياسية« 
»مخرج من أزمة«،  أبًدا أن يكون مطروًحا كـ
ا، ويريد له 

ً
ا ومكان

ً
ط ممتٌد زمان

ّ
إنه مخط

أصــحــابــه أن تــكــون تــأثــيــراتــه فـــي نــوعــهــا 
وحجمها أكبر من تأثيرات اتفاقية كامب 
ديــفــيــد، بــتــداعــيــاتــهــا املــســتــمــرة. واملــتــوفــر 
من معلومات عن املخطط يتضمن تغيير 
ــا، وتــكــريــس  ــيـ ــيـــوبـ ــــودان وإثـ ــــسـ خــــرائــــط الـ
وجــوًدا  إثيوبيا  ومنح  الصومال،  تقسيم 

عسكرًيا بحرًيا على البحر األحمر.
ــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى  ــا، الـــــدولـــــة الــ ــيــ ــوبــ ــيــ وإثــ
 ،1993 عــام  إريــتــريــا  باستقال  »حبيسة« 
بــحــرًيــا،  ا 

ً
مــنــفــذ مــيــنــاء جيبوتي  تستعمل 

لــكــن شـــركـــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــاملــيــة وقــعــت 
ا مع الحكومة اإلثيوبية إلقامة ممر 

ً
اتفاق

تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال غير 
اإلمـــارات  أن  الخطوة  بــه. وتعني  املعترف 
لــدول أخــرى فــي منطقٍة  ستوجد مصالح 
ال يــعــتــرف الــعــالــم بــوضــعــهــا االنــفــصــالــي، 
ا بالصومال. 

ً
وهي بذلك تلحق ضرًرا بليغ

ومـــا يــوصــف بــأنــه »حـــل إمـــارتـــي« لــأزمــة 
يتجاوز ما يمكن أن يقوم به »وسيط«، بل 

يتجاوز ما يمكن أن تفعله قوة احتال.
ــتـــخـــدام ســـد الــنــهــضــة  تـــريـــد اإلمــــــــارات اسـ
»كّسارة جليد«، ستكون النتيجة الرئيسة 
رئيسة  معطيات  تغيير  في  الستخدامها 
عــلــى  ــرة  ــطـ ــيـ ــسـ الـ ــا،  ــ ــًيـ ــ ــالـ ــ وتـ األرض.  ــلـــى  عـ
الــقــرار الــســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا والــســودان 
الفكرة أن   منها بطريقة. نــواة 

ٌ
ومصر، كــل

تتنازل السودان عن ملكية نصف منطقة 
 

ٌ
الــفــشــقــة املـــقـــام عــلــيــهــا الـــســـد، وهــــي أرض
تــنــازلــت الــســودان إلثيوبيا عــن الــحــق في 
إدارتها مقابل االلتزام باالمتناع عن بناء 
ســـدود على النيل. وبــهــذا االقــتــراح، تقدم 

عامي 2009 و2010، بتجميد االستيطان 
في الضفة الغربية وشرقيِّ القدس، على 
أمل استئناف املفاوضات الفلسطينية – 
اإلسرائيلية، وهو األمــر الــذي انتهى إلى 

فشل مخٍز. 
املــشــكــلــة هــنــا أن بــعــضــهــم، فــلــســطــيــنــيــًا، 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ يـــتـــقـــمـــص شـــخـــصـــيـــة صــــاحــــب الـ
الــقــصــيــرة، أو ربــمــا املــصــاب بــالــزهــايــمــر 
أمام هذه الحقيقة. أسابيع قليلة بعد فوز 
الرئيس الحالي جو بايدن في االنتخابات 
الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
إلى  الفلسطينية  السلطة  2020، سارعت 
»التنسيق األمني« مع  إعادة ما تصفه بـ
الدولة العبرية، والذي كانت قد علقته في 
مطلع العام نفسه، بسبب إعان الرئيس 
تــرامــب خطته املعروفة  الــســابــق دونــالــد 
»صفقة القرن«، والتي تنسف ما تبقى  بـ
حينها  الفلسطينية.  الحقوق  فــتــات  مــن 
الفلسطيني محمد  الــــوزراء  رئــيــس  ــل 

ّ
عــل

اشــتــيــة الـــعـــودة إلـــى »الــتــنــســيــق األمــنــي« 
بــمــا وصــفــه بــتــصــريــحــات بـــايـــدن األكــثــر 
ــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إيـــجـــابـــيـــة حـ
إذا مــا قــورنــت بأفعال تــرامــب. لــن أسهب 
كثيرًا في تفصيل مواقف بايدن مرشحًا، 
أو بــعــد انــتــخــابــه وتــنــصــيــبــه رئــيــســًا. لم 
يـــتـــرّدد بــايــدن يــومــًا فــي تــأكــيــد انــحــيــازه 
له شخصيًا في 

ّ
ذلــك، تدخ إلسرائيل. من 

الــبــرنــامــج الــوطــنــي االنــتــخــابــي لــلــحــزب 
املاضي،  آب  أغسطس/  في  الديمقراطي، 
وحذفه كلمة »احــتــال«، في اإلشــارة إلى 

يعني، أيضًا، أن اإلدارات السابقة لم تكن 
منحازة إلسرائيل. تاريخ الظلم والعسف 
والفلسطينين  فلسطن  بحق  األميركي 

لم يبدأ بترامب، ولن ينتهي ببايدن.
قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات،  ــا  ــامــ كـــمـــا إدارة أوبــ
تمارس إدارة بايدن تواطؤ ضعف جديدا 
أمـــام إســرائــيــل. لــم يــكــن الــشــرق األوســـط، 
بما في ذلك القضية الفلسطينية، أولوية 
لــــدى هــــذه اإلدارة. هـــي تــــرى فـــي الــصــن 
أواًل، وفـــي روســـيـــا ثــانــيــًا، أهـــم تــحــّديــن 
جــيــوســتــراتــيــجــيــن لـــلـــواليـــات املــتــحــدة. 
لذلك هي تريد االنسحاب من أفغانستان، 
والــعــودة إلــى االتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 

وإنــهــاء حــرب اليمن. أيــضــًا، لذلك هــي لم 
تــعــّن، إلـــى الـــيـــوم، ســفــيــرًا فــي إســرائــيــل، 
بنتنياهو شهرًا  بــايــدن  اتــصــال  وتــأخــر 
ــاء  ــد تــســلــمــه الــــرئــــاســــة. فــــي حــــن جـ ــعـ بـ
أول اتـــصـــال رســـمـــي أمـــيـــركـــي رفـــيـــع مع 
الرسمية في خضم  الفلسطينية  القيادة 
العدوان اإلسرائيلي الحالي على الشعب 
ف األميركي 

ّ
الفلسطيني. محاوالت التخف

التفّرغ  الشرق األوســط هدفه  من صــداع 
النظر  للصن وروســـيـــا. ولــكــن، وبــغــض 
عــن مــقــاربــات واشنطن للشرق األوســط، 
فإن إسرائيل قادرة دائمًا على إفسادها، 
ــاد بـــعـــض مـــقـــاربـــاتـــهـــا  ــ ــــسـ ــتــــالــــي إفـ ــالــ وبــ

االستراتيجية األوسع املرتبطة بها.  
في خطابه يوم األربعاء املاضي، تحدث 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس عــن ضـــرورة وضــع كــل الخافات 
على  جانبًا،  الفلسطينية   – الفلسطينية 
»الــقــدس وفلسطن وّحــدتــنــا،  أن  أســـاس 
فــا يــفــّرقــنــا شـــيء، وال يــجــوز أن يفرقنا 
شــيء«. كــام جميل، غير أنــه تكّرر كثيرًا 
وسمعناه مرات ومــرات. ال أحب أن أكون 
صوت الشؤم هنا، ولكني على يقن من 
أنه لن تلبث أن ترجع »حليمة إلى عادتها 
. وللتذكير 

ً
 أو آجـــا

ً
الــقــديــمــة«، إن عــاجــا

فـــقـــط، ســـاعـــد األمـــــن الــفــلــســطــيــنــي قـــوات 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي فــي ماحقة منفذ 
واعتقاله،  شلبي  منتصر  زعــتــرة  عملية 
وكانت  الحالي،  أيــار  مايو/  مطلع شهر 
انــتــقــامــًا لــانــتــهــاكــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة في 

القدس، وخصوصًا في حي الشيخ جّراح 
الوحشي  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدوان  حينها. 
الحالي على الشعب الفلسطيني يستلزم 
مـــقـــاربـــة جــــذريــــة جــــديــــدة فــــي الــتــعــامــل 
فــي كل  الفلسطيني  الشعب  مــعــه. وحـــدة 
ينبغي  الــعــدوان  لهذا  للتصّدي  ساحاته 
أن توقظ كل من طــال عليه أمــد السبات. 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
فلسطن املحتلة عام 1948، وفي الشتات، 
عن  دفــاعــًا  كله  الفلسطيني  الشعب  هــبَّ 
الـــقـــدس ومــقــّدســاتــهــا وأهـــلـــهـــا. والـــيـــوم، 
يــهــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــلــه مــــؤازرة 
لــــغــــزة. الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــســتــحــق 
قيادة جديدة تمثل تطلعاته وتضحياته 
وصموده وبطوالته. قيادة تجّسد وحدة 
وإرادتـــه  العضوية،  الفلسطيني  الشعب 
الـــصـــارمـــة فـــي ســبــيــل نــيــل حـــريـــة وطــنــه 
مــن بحره إلــى نــهــره. أمــا املــراهــنــون على 
األوهام وعلى واشنطن، فإنهم يمارسون 
خـــداعـــًا آخــــر لـــلـــذات فـــي انــتــظــار الــكــارثــة 
جــاّدة  تغيرات  هناك  أن  صحيح  املقبلة. 
لصالح  الديمقراطي  الحزب  صفوف  في 
الشعب الفلسطيني، ولكن ترجمتها إلى 
املــقــاربــة  فــي  معنى  وذي  حقيقي  تغيير 
األميركية للصراع ستأخذ وقتًا، وهذا ما 
ال يملكه الفلسطينيون على األرض اآلن. 
دعوا هذا األمر لفلسطينيي أميركا، ولكن 
ال تختزلوا مستقبل الشعب والقضية في 

هذا التغيير، حدث أم ال. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عــــلــــى اعـــــــتـــــــراض الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن خــــال 
الحديدية  الــقــّبــة  مثل  مــتــطــّورة  منظومات 
وغــيــرهــا، فــقــد فــوجــئــت الــقــيــادة العسكرية 
الصاروخية  بالقدرة  اإلسرائيلي  للجيش 
التي راكمتها »حماس« خال سبع سنوات، 

ودقتها في إصابة أهدافها.
الدرس الثاني خطأ التقديرات اإلسرائيلية 
لنيات »حماس« التي توقعت أنه ليس من 
في تصعيد  اآلن  الدخول  الحركة  مصلحة 
كبير. كما تهاوت املقولة التي عمل عليها 
الجرف  عملية  انتهاء  منذ  اإلسرائيليون، 
قـــيـــادة  بــــــأن   ،2014 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ الــــصــــامــــد، 
»حـــمـــاس« يهمها حــالــيــًا بــالــدرجــة األولـــى 
الحياة  تحصن حكمها، وتحسن ظــروف 
املــعــيــشــيــة ألهـــالـــي قــطــاع غــــزة، وأنــــه كلما 
الظروف أصبحت »حماس«  تحّسنت هذه 
أكثر مــرونــة واعــتــدااًل واســتــعــدادًا للدخول 
ــدى فــي  ــ فــــي تـــســـويـــاٍت وتـــهـــدئـــة بـــعـــيـــدة املــ
القطاع. اعتقد اإلسرائيليون أن في وسعهم 
السلطة  مــع  تــدجــن »حــمــاس«، كما فعلوا 

الفلسطينية، لكنهم كانوا على خطأ. 
ــّكــــن حــــركــــة حـــمـــاس  ــــث، تــــمــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــــــــدرس الـ
مـــــن وضــــــع مـــــوضـــــوع الـــــقـــــدس والـــــصـــــراع 
ــي قــلــب  ــّددًا فــ ــ ــــجـ ــى مـ عـــلـــى املـــســـجـــد األقــــصــ
تحركت  لقد  الدولين.  واالهتمام  األحــداث 
»حـــــمـــــاس«، هـــــذه املــــــــّرة، لـــنـــصـــرة الــشــبــاب 
األقصى،  املسجد  عــن  املدافعن  املقدسين 
الفلسطينية من  الــعــائــات  اقــتــاع  ولــوقــف 
حـــي الــشــيــخ جـــــــّراح. ومــــن خــــال تــحــّركــهــا 
العسكري، جّسدت »حماس« وحدة مصير 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس، وكذلك عرب الـ48، حيث أبرز دليل 
في  العنيفة  االحتجاجات  ذلك موجة  على 
بـــلـــدات مــخــتــلــطــة فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــبــاد، 
واملــواجــهــات بــن الــســكــان الــعــرب مــن جهة 
من  اليمن  وأنصار  اإلسرائيلية  والشرطة 
أثار  ما  أخــرى،  املتطّرفن من جهة  اليهود 
املخاوف من اندالع حرب أهلية بن العرب 
واليهود. يعترف اإلسرائيليون اآلن بفشل 
حماس  حــركــة  حــيــال  امللتبسة  سياستهم 
طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة، وافــتــقــارهــا إلــى 
مــقــاربــة عــمــيــقــة وبــعــيــدة املـــــدى. لــقــد تــبــّن 

كما تــقــول الــقــاهــرة، قـــادرة، بــدعــم عربي، 
عــلــى أن تــســاعــد أنـــقـــرة عــلــى حـــل كثير 
مــن مــشــكــاتــهــا فــي الــســاحــتــن، العربية 
ــة. قـــد ال يـــكـــون الــســبــب هنا  ــيــ واإلســــامــ
االصطفاف  بل  املــصــري،  اإلقليمي  الثقل 
مـــصـــر ودعــمــهــا  الــــواســــع وراء  الـــعـــربـــي 
فــي مواجهتها  تتخذها  أيـــة خــطــوة  فــي 
تم  ما  إذا  أنقرة،  مع  واإلقليمية  الثنائية 
تجاوز عقبات املرحلة األولى من الحوار 

مع تركيا.
الــصــادرة  العربية  الـــدول  ــرارات جامعة  قـ
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــاسـ ــيـ ــقـــدة الـــسـ ــتـ ــنـ أخـــــيـــــرا، املـ
ــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا  ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
بــــاالنــــســــحــــاب الــــعــــســــكــــري مـــــن ســــوريــــة 
ــعــــراق ولــيــبــيــا، ودعـــوتـــهـــا إلــــى وقــف  والــ
مــــحــــاوالت الـــتـــأثـــيـــر فــــي شــــــؤون الــعــالــم 
العربي الداخلية، نتاج مصري بالدرجة 
األولى. لذلك تحتاج تركيا دعما مصريا 
واســعــا لــتــعــديــل بــيــانــات الــقــمــم العربية 
الجديدة بشأن سياساتها وسلوكها في 
املنطقة، وهذا ما تلوح به القاهرة أيضا 
ورقة مساومة، ال يمكن التفريط بها في 

مفاوضاتها مع أنقرة.
فــي الــتــوتــر الــتــركــي املـــصـــري، أنــقــرة هي 
التي اختارت التصعيد، نتيجة استهداف 
الــجــديــدة  الــعــاقــات  حليفها، ومــنــظــومــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــــراهــــن عــلــيــهــا مــــع مــصــر، 
بـــعـــد إســــقــــاط حـــكـــم اإلخــــــــوان املــســلــمــن، 
الــراحــل، محمد مرسي،  الرئيس  وإبــعــاد 
تــوتــر سياسي ودبلوماسي  الــحــكــم.  عــن 
اصطفافاٍت  إلــى  يتحّول  ســفــراء  وسحب 
ــالــــح اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــتـــهـــدف عـــمـــق املــــصــ تـــسـ
للبلدين. تصعيد تركي ضد القاهرة في 
الــعــاقــات رأســا  الــعــام 2014 يقلب مسار 
عــلــى عــقــب، لــكــن الــحــالــة ذاتــهــا ال تعتمد 
مع اليونان وأميركا وفرنسا والسعودية 
ــــن كــل  ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ ــثــــا، عـ واإلمـــــــــــــارات مــ
الــتــصــعــيــد والــتــوتــر فـــي الـــعـــاقـــات، ومــع 
ذلــك نــرى هــذا التقارب واالصطفاف بن 
هذه الدول، في مواجهة السياسة التركية 

اإلقليمية.
ــة هــــي إصـــــــاح مــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ مـــهـــمـــة الـــدبـ
أفــســدتــه الــســيــاســة، وتــصــحــيــح املـــســـار، 
وإعـــــــادة الـــعـــاقـــات إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا. 
وقــد انطلق الــتــحــول اإليــجــابــي املــهــم في 
 الــتــحــّرك الــتــركــي الــجــديــد نــحــو الــقــاهــرة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة االســ ــ ــهـ ــ ــع مــــســــؤولــــي أجـ ــ مـ
ــريــــــق أمـــــــام  ــطــــ ــة، ثـــــــم فـــــتـــــح الــــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
لتدخل  التقليدية،  التركية  الدبلوماسية 
عــلــى الــخــط، وتــحــاول إعــــادة األمــــور إلــى 
الفجوة  اتسعت  بعدما  القديم،  مسارها 
ــرة وعــــواصــــم عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة  ــقـ بـــن أنـ
ــهــــام ملـــلـــمـــة كــــل مــا  ــا مــ ــهـ ــيـ عـــــديـــــدة، وتـــولـ
بـــعـــثـــرتـــه الـــســـيـــاســـة ومــــنــــّصــــات اإلعـــــام 
وأصوات وأقام من ركب املوجة، وساهم 

في تأجيج العاقات وتوتيرها. 
ــه خـــــصـــــوصـــــيـــــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـ
الــخــارجــيــة املــصــريــة والــتــركــيــة فــي أكثر 
مـــن مـــكـــان: دبــلــومــاســيــة عــريــقــة واســعــة 
الجغرافيا  والجوانب.  األطــراف  متعّددة 
الــســيــاســيــة بــعــيــدة املــــدى بــاتــجــاه أكــثــر 
ــة وقـــطـــعـــة ومـــنـــطـــقـــة، والــــقــــدرة  ــ ــ مــــن دولـ
ــتــــفــــاوض، ووضــــــع الـــجـــديـــد مــن  عـــلـــى الــ
ــام الـــطـــاولـــة إلقــــنــــاع الـــطـــرف  ــ املـــلـــفـــات أمــ
اآلخــر. ولكن الجميع يعرف أنه من دون 
التركية مع  العاقات  تحسن واضــح في 
القاهرة  تقبل  لــن  ــارات،  واإلمــ السعودية 
وقد  تركيا.  مع  مصالحتها  ملف  إنجاز 
ــــو ظــبــي انــحــيــازا  انـــحـــازت الـــريـــاض وأبـ
تـــامـــا إلــــى الـــجـــانـــب املـــصـــري فـــي األزمــــة 
مـــع تــركــيــا، وكــانــتــا حــلــقــة أســاســيــة في 

ــا، حــل املشكلة 
ً
اإلمـــــارات إلثــيــوبــيــا، مــجــان

املقابل،  في  السد.  ملف  في  تعقيًدا  األكثر 
تتنازل  )مــا  كلها  الفشقة  منطقة  تــتــحــّول 
عنه السودان وما تحتفظ به( إلى منطقة 
اســتــثــمــارات، مــا يــعــنــي خــطــوة ثــانــيــة في 
ــــودان بـــعـــد انــفــصــال  ــــسـ تـــقـــزيـــم خـــريـــطـــة الـ
الجنوب، ولكن هذه املّرة بحضوٍر ألطراف 
إقــلــيــمــيــة، فـــي مــقــّدمــتــهــا اإلمــــــارات طــبــًعــا، 
ومــؤســســات دولـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا البنك 
الدولي واالتحاد األوروبــي. والحديث هو 
عــن »تــنــازل ســودانــي« مــن دون أي حديٍث 
 عن اإلهمال شبه 

ً
عن تنازل إثيوبي، فضا

التام ملصر وحقوقها املائية. وبناًء على ما 
م، كل ما هو مطلوب من مصر التمهل  تقدَّ
وخفض سقف التصعيد. أما املعروض فا 
شيء. أحد التعليقات السودانية الرسمية 
اإلمــاراتــي« بالحلول  أن يشّبه »الحل  كــاد 
الــصــهــيــونــيــة، مــســتــغــرًبــا أن تــطــرح دولـــة 
ا مملوكة للسودان 

ً
ل أرض  يحوِّ

ً
عربية حا

ٍع عليها«!
َ
إلى »أرٍض ُمتناز

و»كـــامـــب ديــفــيــد« الــثــانــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
اإلمــــــــــــارات، وتــــشــــتــــري الــــوقــــت لــتــجــعــلــهــا 
ــة«، ســتــجــعــل  ــنـ ــكـ ــمـ ــرة املـ ــ ــيـ ــ »الــــفــــرصــــة األخـ
»املال« صاحب الكلمة العليا في مستقبل 
الــســيــادة  فـــوق  ثــــاٍث، بحيث يصبح  دوٍل 
ــر والـــــقـــــوانـــــن ومـــقـــتـــضـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــدسـ والـ
األمــــن الـــقـــومـــي. وســيــفــضــي هــــذا املــنــحــدر 
إلــــى تــكــريــس الـــوضـــع غــيــر الــقــانــونــي في 
ا، 

ً
الصومال، وسيتحّول، صراحة أو ضمن

إلـــى جــهــة اصــطــفــاف إقــلــيــمــي ســتــكــون له 
الـــعـــواقـــب. إن حــقــيــقــة أن إثــيــوبــيــا  أوخـــــم 
»دولــــة حــبــيــســة« تــجــعــل قــــدرة مــصــر على 
الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضـــّدهـــا مـــحـــدودة 
جًدا، وما تقوم به اإلمارات اآلن أنها تجعل 
ما  غرابة  واألكثر  منافذ بحرية،  إلثيوبيا 
ينشر عن إنشائها »قوة بحرية«، وهو من 

ثمار التعاون اإلثيوبي اإلماراتي.
لقد تحّول القرن األفريقي، خال السنوات 
القليلة املاضية، إلى ساحة تدافع تزدحم 
بالخصوم، واملصالح املصرية والسودانية 
األفريقي كثيرة ومعقدة.  بالقرن  املرتبطة 
وموطئ القدم الذي حصلت عليه اإلمارات 
فيه، وتسعى إلى توسيعه بقوة، لم يحقق 
األفريقي  القرن  لشعوب  ال  حقيقًيا،  نفًعا 
الوحيد  الــاعــب  ليست  للجوار، وهــي  وال 

هناك، لكنها أكثر الاعبن عدوانية.
)كاتب مصري(

الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي  الوجود 
وشرقي القدس وقطاع غزة، ثمَّ تشديده 
ــهـــم لــن  وتـــشـــديـــد أركـــــــان إدارتــــــــه عـــلـــى أنـ
يــتــراجــعــوا عــن اعــتــراف تــرامــب بالقدس 
السفارة  عاصمة إلسرائيل، ولن يعيدوا 

األميركية إلى تل أبيب .. إلخ. 
ــل كــــانــــت هــــــذه الـــحـــقـــائـــق غـــائـــبـــة عــن  ــ هـ
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة؟ قطعًا 
ال. ولكنها ديــدن من ال منطق لديه، ألنه 
يــعــلــم أنـــه حــشــر نــفــســه فــي زاويــــة ضيقة 
ــقـــود طـــويـــلـــة،  ــعـ ــيـــس لــــه مـــنـــهـــا نــــفــــاذ. لـ لـ
الفلسطينية  الرسمية  الــقــيــادة  تعاملت 
ــيــــل كــاعــب  ــرائــ مــــع املــــفــــاوضــــات مــــع إســ
شطرنج هاٍو. تلكم كارثة بحد ذاتها. أما 
املتحدة،  الواليات  أي  النزيه«،  »الوسيط 
فإنه لم يخف يومًا أن »النزاهة« بالنسبة 
ــارخ لــصــالــح  ــ ــــصـ ــاز الـ ــيــ لــــه تـــعـــنـــي االنــــحــ
الرسمية  القيادة  وألن   ، ثــمَّ من  إسرائيل. 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــصــد بــــــذار أخــطــائــهــا 
االستراتيجية، وهي ال تزال تزرع البذور 
ــل شعبها 

ّ
ذاتــهــا، فــإنــهــا تــحــاول أن تــضــل

ترامب  إدارة  وكـــأن  عليه،  التدليس  عبر 
املوقف  ســوء  في  املرجعية  النقطة  تمثل 
ــرامـــب  تـ إدارة  أن  ــيـــٌح  ــحـ صـ ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
 مـــن الــتــمــاهــي مـــع أجــنــدة 

ً
أوجـــــدت حـــالـــة

ــتــــطــــّرف، بــحــيــث  الـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي املــ
تــحــّولــت إلـــى قــنــاة لــتــمــريــرهــا ومــحــاولــة 
فــرضــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، واملــنــطــقــة 
عمومًا، إال أن هذا ال يعني أن إدارة بايدن 
ال  وهـــذا  للفلسطينين.  حليف  الــحــالــيــة 

الــــيــــوم أن الـــســـيـــاســـة الــتــكــتــيــكــيــة الــقــائــمــة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي بــن 
ــزة، مــــن خـــال  ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ
إضـــعـــاف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأجــيــج 
املــنــافــســة بينها وبـــن »حـــمـــاس«، ال يمكن 
املشكلة  ملعالجة  ناجعة  سياسة  تشّكل  أن 
الفلسطينية املستعصية، وأن هذه املعالجة 
الخرقاء حولت »حماس«، بحسب قول أحد 
املعلقن اإلسرائيلين، إلى »زعيمة الساحة 

الفلسطينية« با منازع.
يــّدعــي اإلســرائــيــلــيــون أن تأجيل أبــو مــازن 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  انتخابات 
ــبــه فـــوز »حــمــاس« الــســاحــق فــيــهــا، لكن 

ّ
جــن

الرغم من األلــم والدماء  اليوم، على  الراهن 
ــــي مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوة، أن  وعــــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ فـ
»حماس« حققت الهدف الذي كانت تسعى 

إلى تحقيقه في االنتخابات.
ســتــكــون األيــــــام املــقــبــلــة حــاســمــة وحــرجــة 
لــلــغــايــة، ســيــمــا فـــي ظـــل الــتــهــديــدات عالية 
ع »حماس« 

ّ
النبرة من إسرائيل بأنها ستدف

ــكـــن مــهــمــا ســــتــــؤول إلــيــه  ثــمــنــًا بـــاهـــظـــًا. ولـ
ــرة، فـــإن مــا حققته واضـــح.  ــدائـ املــواجــهــة الـ
إسرائيل التي تملك أقوى جيش في املنطقة 
فــي ورطـــة. ومــا يجري حاليًا على الجبهة 
مــع غــزة ال بــد أن تــكــون لــه تــداعــيــات أيضًا 

على سائر الجبهات. 
)كاتبة لبنانية(

مــحــور االصــطــفــاف الــعــربــي واإلقــلــيــمــي 
ضد أنقرة. يذّكر الداخل التركي القاهرة 
التركي املصري  التعاون والتنسيق  بأن 
عقود،  منذ  مــعــروف  والعسكري  األمــنــي 
وأن كــل طـــرف يــعــرف جــيــدا نــقــاط الــقــوة 
والــضــعــف فـــي حــســابــات الـــطـــرف اآلخـــر 
ــان يـــتـــم جـــمـــع مـــقـــاتـــات إف  ــ وفــــرصــــه. كـ
16 املـــصـــريـــة وتــركــيــبــهــا فـــي تــركــيــا في 
املصري  العسكري  التعاون  خطط  إطــار 
ــربــــي. ونــــقــــل الـــطـــاقـــة املـــصـــريـــة إلـــى  ــغــ الــ
واحتمال  التركية  األراضـــي  عبر  أوروبـــا 
ــــط مــــشــــاريــــع  ــطـ ــ ــر فـــــــي خـ ــ ــــصـ شـــــــراكـــــــة مـ
امللفات  بــن  الــروســيــة  التركية  األنــابــيــب 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــنــاقــش الــيــوم. في 
الــدور املصري في نقل  املقابل، قد يكون 
العمق  إلــى  جديد  مــن  التركية  البضائع 
األفريقي بن املطالب التركية األساسية. 
ــالــــح املـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن ونـــقـــاط  املــــصــ
الـــتـــقـــائـــهـــا مـــــع مـــــشـــــروع خـــــط الـــحـــريـــر 
أخــرى موجودة  فــرص  الجديد  الصيني 
عــلــى الــطــاولــة. ومـــن املــمــكــن الــحــديــث عن 
وجود ملفات خافية كثيرة، لكن النيات 
والــتــنــازالت املــتــبــادلــة هــي الــتــي سترسم 
شـــكـــل الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة املـــصـــريـــة فــي 
الــعــقــديــن املــقــبــلــن. مــصــالــحــة ســيــاســيــة 
ــيـــمـــي وحـــمـــايـــة  ــلـ بـــطـــابـــع اقــــتــــصــــادي إقـ
ــالـــح جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة  مـــصـ
ــّرك طــاولــة  ــرز الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــحـ ــ بـــن أبـ

التفاوض التركي املصري الجديدة. 
هــــي، إذن، بـــدايـــة مــرحــلــة مـــن الــعــاقــات 
الــتــركــيــة املــصــريــة، لــن تــكــون، فــي أحسن 
إستراتيجي  لتحالف  انطاقة  األحــــوال، 
إقليمي يقلب الحسابات واملعادالت رأسا 
عــلــى عــقــب. املــمــكــن فــي الــفــتــرة القصيرة 
املــقــبــلــة صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــاقـــات، 
يــشــمــلــهــا تــقــديــم تــــنــــازالٍت مـــتـــبـــادلـــٍة في 
ــد اآلخــــر،  ــل طــــرف ضـ مــلــفــات يــحــّركــهــا كـ
القائم  اإلقليمي  الحراك  انجاء  بانتظار 
ــع أكــثــر مــن العــب  فــي أكــثــر مــن مــلــف، ومـ

مؤثر أيضا.
ــود مــــــجــــــّددا، وهـــل  ــ ــوفــ ــ مـــتـــى تـــجـــتـــمـــع الــ
ــاقــــة فــي  ــــي قـــمـــة الــــطــ ــتــــشــــارك مـــصـــر فـ ســ
)يونيو/ حزيران(  املقبل  الشهر  أنطاليا 
ــر آخـــر عــلــى الــتــحــول فــي مسار 

ّ
فــي مــؤش

ــات، أم هــــي ســتــتــريــث بــانــتــظــار  ــعــــاقــ الــ
الدبلوماسي بن  الــحــوار  نتائج  انــجــاء 
الــبــلــديــن؟ يــعــرف الــجــمــيــع أن املــصــالــحــة 
مع مصر مهمة، لكن ارتــدادات التصعيد 
الــجــزء األكبر  أنــقــرة  ورواســبــه ستتحّمل 
منه كما تقول القاهرة. أكثر ما تحتاجه 
الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة املـــصـــريـــة، فــــي هـــذه 
اآلونــــــة، الــعــصــا الــســحــريــة، أو ربـــمـــا آلــة 

الزمن.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الوقوع الفلسطيني المتكرّر في الفخ األمـيركي

»حماس« والدرس القاسي إلسرائيل

في المفاوضات التركية المصرية

اإلمارات وسد النهضة: 
استنساخ »كامب ديفيد«

المراهنون على 
األوهام وعلى 

واشنطن يمارسون 
خداعًا آخر للذات 

في انتظار الكارثة 
المقبلة

كشف ما جرى 
تآكل قدرة الردع 

اإلسرائيلية، وأن 
»حماس« وسائر 
الفصائل ال تخاف

بداية مرحلة من 
العالقات التركية 

المصرية، لن تكون 
انطالقة لتحالف 

استراتيجي إقليمي 
يقلب الحسابات

آراء

بشير البكر

صواريخ »حماس« عبثية. قال ذات يوم مضى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عّباس. وأراد من ذلك أن يقلل من أثرها ومفعولها في معادلة الصراع مع إسرائيل، 
انطالقا من محدودية ما كانت توقعه بإسرائيل. ال أحد يعتقد أن الصواريخ التي 
تنطلق من قطاع غزة يمكن أن تلحق أضــرارا تــوازي القصف اإلسرائيلي، وليس 
السوري  الرئيس  الــذي كان شعار  االستراتيحي  التوازن  أن ترسي  منها  مطلوبا 
ــد، الـــذي مــات ولــم يحققه. ليست مهمة هــذه الــصــواريــخ ردع  الــســابــق حــافــظ األسـ
إسرائيل عن العدوان، وهي لم تضع ذلك كله على الئحة أهدافها. قد تفعل هذا في 
 من الخوف في 

ً
املستقبل، وهو أمر غير مستبعد. املطلوب منها اليوم أن تبث شحنة

املستوطن الذي يعتدي على الفلسطيني. يجب أن ينام خائفا، على األقل.
أثــره سالحا فعاال في كل  املعادلة. وقــد تبني  النفسي مهم جــدا في هــذه  الجانب 
الحروب، وحني سقطت الصواريخ القادمة من غزة، مساء يوم االثنني املاضي، على 
الكنيست  أن  الحي، كيف  بالبث  العالم،  األولــى، شاهد  للمّرة  القدس  محيط مدينة 
الطرف  وعلى  الــشــارع.  إلــى  يتراكضون  نوابه  وهــرع  اجتماعه،  أوقــف  اإلسرائيلي 
 عالية زادت من حماسة 

ً
 معنوية

ً
اآلخر، تلقى الشارع الفلسطيني في القدس جرعة

املرابطني واملتضامنني الذين كانوا يصلون من مناطق أخرى من فلسطني. وعلى 
الــشــبــاب الفلسطيني وجــنــود  ــفــور، اشتعلت مــواجــهــاٌت فــي مــنــاطــق أخـــرى بــني  ال

االحتالل في عدة مناطق.
لو لم تتأثر إسرائيل من صواريخ غزة، ملا كانت رّدت عسكريا بهذا العنف، وضربت 
عمارات سكنية، كما استدعت االحتياط. هي خاضت عدة حروب ضد قطاع غزة، 
ولوال القوة والعمليات العسكرية لم ترحل عنه. وأهمية املقاومة هنا أن يشعر املحتل 
مــازن هو  أبو  اليوم من  الفلسطيني  الشارع  بأن كلفة االحتالل عالية. وما يطلبه 
التي بني  التي عّززتها صواريخ غزة، وأن يستخدم األوراق  أن يحقق ربع املعادلة 
يديه، وليس أقلها ورقة التنسيق األمني التي تعد عائقا أساسيا في طريق املقاومة 
الشعبية. ولنا مثال في االنتفاضة الثانية التي اندلعت من القدس عام 2000. كانت 
انتفاضة األمن الفلسطيني بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن دور هذا 
األمن ينحصر اليوم بحماية إسرائيل، والقدس هي املكان الوحيد الذي يتحّرك فيه 

الفلسطيني بحرية ضد إسرائيل، والسبب عدم وجود أمن السلطة الفلسطينية.
مــن طــرف واحــد من  انسحبت إسرائيل  التفوق اإلسرائيلي سقطت حــني  خــرافــة 
جنوب لبنان عام 2000. وأسقطت الهّبة التي بدأت من حي الشيخ جّراح خرافاٍت 
أخرى ظهرت في األعوام األخيرة، وكان هدفها إغالق ملف الصراع بالشمع األحمر. 
السفارة  الــتــي نقلت  تــرامــب،  السابق دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  إدارة  ذلــك  وبـــدأت 
األميركية إلى القدس، وسار في ركابها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي أقام 
تحالفا مع إسرائيل، وعمل على بناء جسر للتطبيع وفتح األبواب أمام إسرائيل كي 
تخترق العالم العربي، إال أن تطورات األيام األخيرة أعادت تصحيح املسار، وهو أن 

القدس هي البوصلة، ولن تكون هناك تسوية من دونها.
ال يتجاوز عدد سكان القدس 150 ألفا، ولكنها بؤرة املواجهة مع االحتالل، ومدى 
صواريخ غزة يغطي كل فلسطني. إذا توافرت إرادة سياسية إلى جانب أداة دفاع 
يتحّدث  أن  الفلسطيني  الطرف  ويستطيع  كليا،  تختلف  املعادلة  فــإن  النفس،  عن 
بلهجٍة عالية، وال يتلقى اإلمالءات الدولية وتنفيذ شروط إسرائيل. ولو لم تتحّرك 
غزة، وتقّدم العون للقدس، ألصبحت في نظر الناس مثل قوى املمانعة التي تبني 
أنها تتاجر بالقضية. وعموما، اختلف األمر هذه املّرة، فالصواريخ انطلقت من غزة 
نحو القدس وباقي األرجــاء، ومن أجل نصرة القدس، أوجــدت ميزان قوى جديدا 

لصالح فلسطني.

نواف التميمي

الفلسطيني، ولـــم تصبح مــجــّرد  الــشــعــب  يــومــا عــابــرًا فــي روزنـــامـــة  النكبة  تــكــن  لــم 
تغريبة فلسطينية  بداية  النكبة  كانت  بل  وأهلها.  تاريخ فلسطني  في  نكدة  صفحة 
طويلة ومريرة، بدأت منذ احتالل األغراب أول بيت فلسطيني في اللد بعد طرد أهله 
 إلى تدمير برج الهدى في غزة، 

ً
وتشريدهم قبل 73 سنة، وتستمر فصولها وصوال

وتشتيت ساكنيه عشية عيد الفطر »السعيد«. تستمر النكبة في حفر أخاديد من 
الحزن واأللم في وجه الفلسطيني، سواء من هام على وجهه في املنافي القسرية، أو 
من بقي مزروعا في أرضه مثل زيتون األقصى. سبعة عقود ونيف مّرت، والنكبة 
 ال أياما، تتوارثها أجيال الفلسطينيني، ويروي حكايتها 

ً
الفلسطينية تتوالى، فصوال

األجداد لألحفاد منذ مذبحة دير ياسني، وحتى مجازر بيت حانون ودير البلح وخان 
أجندة  في  املتراّصة  الدمويات  من  وغيرها  والطنطورة  وقبية  وقبلها جنني  يونس، 

النكبة ويومياتها.
دولــة، وصار  الصهاينة  املستوطنني  لقطعان  الفلسطيني، صــار  نكبة  أنقاض  على 
وأكثر  وأعــتــى،  أكبر  الكيان  دولــة  النكبة، صــارت  استقالل وطني. ومنذ  يــوم  للدولة 
عدوانية وطغيانا. تمّدد سرطان االحتالل في األرض العربية، مّرة باغتصاب األرض 
املباشر، وأخريات بالتمّدد في العواصم العربية بالهيمنة والتطبيع. صار لالحتالل 
جيش هو األقوى في املنطقة، وصار لهم اقتصاد وجامعات ومراكز أبحاث وسجون 
 نحو السماء، صار 

ً
ر االحتالل في األرض، وارتفع متطاوال

ّ
فيها أقبية تعذيب. تجذ

الغاصب  الكيان  تــغــّول  ونــصــيــرًا.  الــعــرب حليفا  لبعض  الــجــيــران يخشونه، وصـــار 
 يفرض شروطه على املنطقة، وصار قطعان 

ً
وتوغل في األرض العربية، وصار غوال

مستوطنيه مرتزقة مسلحة تعيث في األرض العربية خرابا وفسادا. 
ويوم صار للمحتل الغاصب دولة، صار للفلسطيني خيمة تؤويه من نكد الحياة على 
الكريم. راح الفلسطيني يبني أوطانا في املنافي، ويطوي سّره على وطن واحد راح 
منه يوم النكبة. هنا فلسطيني يهاجر أو يهجر إلى البرازيل وكندا والواليات املتحدة 
األميركية بحثا عن جنسية وحياة آمنة، وهناك فلسطيني يطارد لقمة العيش في 
الخليج العربي، وفي وجدان كل واحد منهم وطن مطّرز على جدار القلب، وأغنيات 
منقوشة بالحناء في جوف النفس. سبعة عقود ونيف، مات الكبار، وشّب الصغار، 
والحكاية لم تنته. خاب ظن املستعمر، لم تمت النكبة، لم ينس الصغار، توارثوا النكبة، 

فهي ليست مجّرد حكايٍة من خراريف الجّدات. 
من أتون النكبة، انتفض طائر الفينيق الفلسطيني، صارت طوابير الالجئني طوابير 
من الثورة والفدائيني. لم يرض الفلسطيني بالخيمة واملخيم وكرت ُمؤن وكالة الغوث 
»أونروا«. إنطلق العمل الفدائي، وصار للفلسطيني كوفية تبحث عن وطن ضائع بني 
غصن زيتون مكسور وعالم ظالم. وكما تــوارث الفلسطيني فصول النكبة، توارث 
فصول الثورة من أحــراش القسطل في القدس إلى أحــراش جرش في األردن، ومن 
الوطن،  الفلسطيني في  انتفض  لبنان.  ني في 

ّ
إلى جبال صن النار في نابلس  جبال 

الفسطيني  ناضل  الصديق.  قبل  الــعــدو  أدهــشــت  أطفاله شجاعة  بحجارة  وســّجــل 
 من املقاومة، عجز عنها خيال 

ً
. أبدع أشكاال

ً
منذ النكبة بكل ما إستطاع إليه سبيال

أساطير األولني. وعلى الرغم من املطاردة من األشقاء قبل األعداء، قبض أبناء النكبة 
وأحفادهم على وطن من جمر.  

في الذكرى الـ73 للنكبة، ينهض الفلسطيني منتفضا في حيفا ويافا واللد، ويشتبك 
الفلسطيني في نابلس ورام الله والخليل مع مغتصبي بيته، وعندما يستغيث أهل 
»الشيخ جــّراح« في القدس، يأتي الجواب مدّويا من غزة. سبعون عاما على النكبة، 
أو منقوصا، هو  ناقصا  يريده  ُيمسك بكل حذافير وطنه، ال  الفلسطيني  يــزل  ولــم 
الوطن الذي كان قبل النكبة بكل تفاصيله، من البحر إلى البحر، ومن رأس الناقورة 
التي تركها األجــداد لألحفاد، ال يقبل القسمة  الوطن، األمانة  الــرشــراش. هو  أم  إلى 
دت تضاريس النكبة. 

ّ
وال التقسيم، مهما طالت فصول التغريبة الفلسطينية، أو تعق

في الذكرى الـ73 للنكبة، ارتفع طوفان الغضب الفلسطيني من رفح إلى عكا، وصار 
االحتالل أقرب إلى جملٍة معترضٍة في منت التاريخ الفلسطيني.

جمانة فرحات

توقف املبعوث األمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث عــن بــّث أجـــواء تــفــاؤل مزيفة 
اليمن قريبا. ببساطة،  التوصل إلى اتفاٍق إلنهاء الحرب في  بخصوص احتمال 
الوقائع، وهو يستعد ملغادرة منصبه  الحقائق وتزييف  لتجميل  لم يعد بحاجة 
التي  إحاطته  لذلك خلت  اإلنسانية.  للشؤون  املتحدة  األمــم  منسق  اختياره  بعد 
يفترض أنها األخيرة أمــام مجلس األمــن، ما لم يحُدث تأخيٌر في تعيني خليفة 
ــنــات. قـــّدم غريفيث مــا يشبه كشف حــســاٍب ســريــعــا، أراد من 

ّ
ــه، مــن أي مــســك ل

كافة،  بمآسيها  اليمنية  الحرب  إنهاء  جهود  ر 
ّ
تعث عن  مسؤوليته  إخــالء  خالله 

اتفاق  تحّدث بشكل خاص عن مفاوضات  اإلنساني.  الصعيد  خصوصا على 
وقف إطالق النار في اآلونة األخيرة، مشيرًا إلى إدخال تعديالٍت عّدة عليه، لكنه 
التوقف عن  التعثر بغياب اإلرادة السياسية لدى أطــراف الحرب. ولم يغفل  ربط 
وضع مأرب التي رفع الحوثيون مع بداية شهر رمضان شعار »لنصومن غدًا في 
ق لهم ذلك، في ظل اشتداد املعارك في 

ّ
مأرب ولنفطرن بتمرها«، من دون أن يتحق

هذه املحافظة االستراتيجية، والتي تستميت الجماعة لوضع يدها عليها، بهدف 
إحكام سيطرتها على مناطق شمال اليمن.

للمغادرة، وفي جعبته  بدء مهمته،  بعد ثالث سنوات من  إذًا، يستعد غريفيث، 
لــه بمحاباة الحوثيني.  قليل مــن االخــتــراقــات وكثير مــن االنــتــقــادات واالتــهــامــات 
طبعا، ليست املشكلة أن املبعوث األممي لم يسع إلى إنهاء الحرب، بل حاول، لكن 
املعضلة أنه فشل أيضا كمن سبقاه. هذا الفشل هو نتيجة حتمية لواقع الحرب 

في اليمن ومسّبباتها واألطراف الفاعلة فيها.
اليمن، جمال بن عمر، مــرورًا بإسماعيل ولد الشيخ  إلى  منذ أول مبعوث أممي 
 إلى غريفيث، بدت املهمة األممية في اليمن فضفاضة، تدور في 

ً
أحمد، وصــوال

حلقٍة مفرغٍة، وتحُدث في وقت ضائع. لم تكن املشكلة في هوية املبعوث، ومدى 
إملامه بظروف هذا البلد وتعقيداته. املعضلة كانت، وستبقى حتى اللحظة األخيرة 
األطـــراف  بمصالح  مرتبطة  والـــرصـــاص،  املــدافــع  ــوات  أصــ فيها  ستتوقف  الــتــي 

املنخرطة في الحرب وحساباتها.
في  تا وصلفا 

ّ
تعن األكثر  الطرف  بــدت  الحوثيني  إن جماعة  القول  مبالغة  وليس 

التعامل مع جميع املبعوثني األمميني واملــبــادرات على عكس الشرعية. ليس ألن 
 في إنهاء الحرب، بل ألنها ببساطة قابلة للتطويع عند الحاجة. 

ً
األخيرة أكثر رغبة

أما الحوثيون فعمليا اعتمدوا، منذ اليوم األول الجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، 
وبدء تمرّدهم في 2014، على استراتيجية املفاوضة بالنار. فكلما كان أي احتمال 
تفتح  أو  جــديــدة،  معارك  تطلق  الجماعة  كانت  األفــق،  في  يلوح  لتوافق سياسي 

جبهات إضافية، وهي في ذلك التلميذ النجيب إليران.
اتــفــاٍق  إلــى  التوصل  يتم  اليمن ستنتهي عندما  فــي  الــحــرب  أن  يظن  مــن  مخطئ 
الصواريخ  وتتوقف  املــدافــع،  أصــوات  اليمنية. ستصمت  والحكومة  الحوثيني  بني 
والطائرات املسيرة، فقط عندما تصل املفاوضات السعودية اإليرانية إلى خواتيمها.

 لــخــيــار الــخــروج من 
ً
أجـــرت الــســعــوديــة مــراجــعــة لحساباتها، وبــاتــت أكــثــر مــيــال

املستنقع اليمني الذي غرقت فيه، بعدما فشلت في تحقيق أيٍّ من أهداف الحرب. 
انفتاحا  أكثر  األخــيــرة، مواقف  اآلونــة  الــريــاض، في  باتخاذ  ذلــك سريعا  وترجم 
السعودية  املباحثات  أنها ناتجة عن بدء  أن يتبني  الحوثيني وإيــران، قبل  بشأن 
اإليرانية. وما تسّرب منها حتى اآلن يشير بوضوح إلى لعبة املقايضة القائمة، ال 
»استخدام نفوذها« لوقف هجمات الحوثيني  سيما بعدما وعدت طهران الرياض بـ

على السعودية.
تب لها النجاح، ولو بعد حني، 

ُ
وحدها جولة املباحثات السعودية اإليرانية إذا ما ك

من شأنها أن تكون املفتاح لنهاية الحرب، أما فشلها فسيقود حتما إلى استعار 
هذه الحرب، من دون أن تكون للمبعوث األممي، أيا كانت هويته، قدرة على تغيير 

الواقع، سلبا أو إيجابا.

صواريخ غزة 
وخرافة التفّوق اإلسرائيلي

عابرون في المتن الفلسطيني

المبعوثون األمميون إلى اليمن
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إيهاب محارمة

ــات  ــطــ ــلــ فــــــــي أقـــــــــــل مــــــــن شـــــــهـــــــر، وضـــــــعـــــــت ســ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي حــواجــز حــديــديــة ملنع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــوجـــود فـــي ســـاحـــة بــاب 
العامود؛ وهي الحيز العام الذي يقع في قلب 
الفلسطينيون  فــيــه  ويـــوجـــد  الـــقـــدس،  مــديــنــة 
وفعالياتهم،  أنشطتهم  ملمارسة  دائــم  بشكل 
وال سيما في شهر رمضان. كما نفذت حملة 
اعتقاالت واسعة لشبان وأطفال فلسطينين 
ــا،  ــراهــ فــــي أغـــلـــب مـــــدن فــلــســطــن املــحــتــلــة وقــ
ن 

ّ
واقتحمت املسجد األقصى وأخرجت املصل

منه، واعتدت على الفلسطينين الذين حاولوا 
الوصول إلى كنيسة القيامة لاحتفال بسبت 
الدينية،  شعائرهم  أداء  من  ومنعتهم  الــنــور، 
وحمت مستوطنن متطّرفن دعوا إلى »حرق 
ممتلكاتهم،  وعلى  عليهم  واالعــتــداء  الــعــرب« 
وصــّعــدت فــي حــي الشيخ جـــراح، الــذي يشهد 
عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة لـــطـــرد )وتــهــجــيــر( عــائــات 
فــلــســطــيــنــيــة تــقــيــم فــــي الـــحـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ــــي، وأعـــلـــنـــت عــن  ــــاضـ ــرن املـ ــقــ خــمــســيــنــيــات الــ
إطاق عملية باسم »حارس األسوار« لقصف 
إلــى سقوط شهداء عديدين،  أدت  غــزة،  قطاع 
بينهم أطــفــال ونــســاء.  فــي الــوقــت نفسه، قــّدم 
الشعبي  النضالي  نموذجهم  الفلسطينييون 
ــــا ضــد  ــهـ ــ ــــارجـ ــل داخــــــــل فـــلـــســـطـــن وخـ ــامــ ــشــ الــ
مــمــارســات االســتــعــمــار اإلســرائــيــلــي، ونــظــام 
األبــارتــهــايــد. فــي ضــوء ذلـــك، تفيد ماحظات 
أمــام لحظة فلسطينية مهمة في  أولية بأننا 
ونظام  اإلسرائيلي  االستعمار  ضــد  النضال 
األبــارتــهــايــد، ويــبــدو أن اســتــمــرار هـــذا الفعل 
إذا توفرت  أمــران ممكنان،  النضالي وتطوره 
الشعبي،  الصعيد  على  املــائــمــة  الــظــروف  لــه 
الفلسطينية  السياسية  النخب  تمّكنت  وإذا 
مــــن الـــتـــعـــاطـــي بــمــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة مــــع هـــذا 
السياسي  الدعم  وفــرت  وإذا  النضالي،  الفعل 
قـــيـــادة  شـــّكـــلـــت  وإذا  املـــنـــتـــفـــضـــن،  لـــلـــشـــبـــان 
القوى  جميع  تضم  موحدة  سياسية  وطنية 
سلوكها  في  تستند  الفلسطينية،  والفصائل 

إلى نضال املنتفضن.
، قاوم الفلسطينيون املنتفضون سياسة 

ً
أوال

تــــجــــزئــــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــقــســيــمــه 
الــتــي بـــدأت مــنــذ عـــام 1948. فعلى أثـــر الــطــرد 
العصابات  مارسته  الــذي  القسري  والتهجير 
الفلسطينيون  وجــد   ،1948 عــام  الصهيونية 
منفصلة  مــعــازل  ثــاثــة  فــي  يقيمون  أنفسهم 
عــام  املحتلة  األرض  فــي  بــعــض،  عــن  بعضها 
1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 
دول الــشــتــات. واســتــمــر هـــذا الــوضــع وتــطــور 
مــــع تـــوقـــيـــع مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
عام  أوســلــو«  »اتــفــاق  اإلسرائيلية  والحكومة 
في  املقيم  بأنه  الفلسطيني  وتعريفهم   ،1993
ــــزة. وتـــكـــّرس هــذا  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــع االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي  الـــوضـــع وتـــطـــور مـ
غـــزة  قـــطـــاع  إســــرائــــيــــل  ــار  عـــــام 2006، وحــــصــ
وعـــــزل ســكــانــه عـــن بـــاقـــي فــلــســطــن والـــعـــالـــم. 
ــــى الـــتـــجـــزئـــة، بــوصــفــهــا  تــســتــنــد إســـرائـــيـــل إلـ
الفلسطينين بعضهم  لعزل  األبــرز  السياسة 
سياسًيا  وشــرذمــتــهــم  وتفتيتهم  بــعــض،  عــن 
وجــغــرافــًيــا واقــتــصــادًيــا واجــتــمــاعــًيــا، بغرض 
العنصري  االســتــعــمــاري  مــشــروعــهــا  تحقيق 
ــرد والـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــهـــويـــد  ــطــ ــم عـــلـــى الــ ــائـ ــقـ الـ
ـــا لــذلــك كــلــه، رأيــنــا كيف 

ً
واالســتــغــال. ورفـــض

املمارسات  املقدسين ضد  تدحرجت مقاومة 

سامر خير أحمد

ــار قـــول ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن  أثــ
ــه »عــنــدمــا يـــأتـــي شخص  ســلــمــان، أخـــيـــرا، إنــ
 بــحــّجــة أنــهــا عــقــوبــة شــرعــيــة، 

ً
ليطبق عــقــوبــة

ــح فـــي الـــقـــرآن،  وهـــي ال يــوجــد لــهــا نـــص واضــ
أو فـــي الــحــديــث املـــتـــواتـــر، فـــإنـــه يــعــد تــزيــيــفــا 
ليس بشأن شرعية  واســعــا  للشريعة«، جــداًل 
للتشريع  مرجعية  اآلحـــاد  أحــاديــث  استبعاد 
ــال تغييرات  وحــســب، بــل حـــول إمــكــانــيــة إدخــ
فقهية عــلــى املــذهــب الــســنــي الــســلــفــي بــأوامــر 
السلفية  خــصــوم  احتفى  بينما  إذ  سياسية، 
بتصريحات األمير السعودي )حتى لو كانوا 
يخالفونه سياسيا(، فقد أثارت التصريحات 
الــديــن«  ــال  »رجــ تسميتهم  يمكن  مــن  حفيظة 

السلفين في العالم العربي.
ــديـــن« هــــؤالء أدركــــــوا أن  ويـــبـــدو أن »رجـــــال الـ
احتفاء خصومهم بالدعوة إلى وقف التشريع 
على األحاديث النبوية املتواترة )التي رواها 
ــدون انـــقـــطـــاع(، عــوضــا  جــمــاعــة عـــن جــمــاعــة بــ
عـــن أحـــاديـــث الــخــبــر أو اآلحـــــاد )الـــتـــي رويـــت 
عــــن طــــريــــق أفــــــــــراد(، لـــيـــس غـــرضـــهـــا إصــــاح 
التي  العنف  مــن حــركــات  اإلســـام وتخليصه 
تّدعي االنتساب إليه كما يعلنون، وإنما تقع 
فــي خــانــة الــتــنــافــس الــفــكــري والــســيــاســي بن 
في  املستمرة  والــديــنــي،  العلماني  الــتــيــاريــن، 
الــقــرن التاسع  الــعــربــي مــنــذ منتصف  الــعــالــم 
عـــشـــر، حـــن انــفــتــحــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة على 
تجارب النهضة األوروبية، وعلى االستعمار 

العسكري األوروبي، في وقت متزامن.
بكلمات أخرى، يدرك رجال الدين السلفيون أن 

االســتــعــمــاريــة مـــن الـــقـــدس، لــتــصــل إلــــى مـــدٍن 
عــديــدة داخـــل فلسطن وخــارجــهــا، فقد سمع 
أهل القدس صدى مقاومتهم في طبريا ويافا 
وحــيــفــا والــنــاصــرة والــلــد والــرمــلــة ورام الله 
وقلقيلية  والخليل  والبيرة وجنن وطولكرم 
ــان ولـــنـــدن وواشــنــطــن  ــّمــ ــيــــروت وعــ وغـــــزة وبــ

ونيويورك، وغيرها.
ــا، قـــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون املــنــتــفــضــون  ــ ــًي ــانــ ثــ
أســطــورة أنــهــم »جــيــل مــا بــعــد أوســـلـــو«، وهــو 
الجيل الذي ولد بعد تسوية منظمة التحرير 
»اتفاقية  توقيع  منذ  إســرائــيــل.  مــع  قضيتهم 
أوســــلــــو«، نــشــأ جــيــل فــلــســطــيــنــي غــيــر مقيد 
بــــاالنــــتــــمــــاءات الـــحـــزبـــيـــة والـــفـــصـــائـــلـــيـــة، ولـــم 
املــعــاصــرة،  الفلسطينية  الـــثـــورة  فـــي  يـــشـــارك 
ينمو  والثانية.  األولـــى  االنتفاضتن  فــي  وال 
ويــكــبــر فـــي ظـــل تــنــامــي الــبــنــاء االســتــيــطــانــي 
ــيـــاســـات الــتــهــويــد واألســــرلــــة والــتــطــهــيــر  وسـ
العرقي والتهجير القسري والتمييز والفصل 
العنصري، وفي ظل تغييب النخب السياسية 
الفلسطينية له في الضفة الغربية وقطاع غزة 
واألرض املحتلة عام 1948، جيل يؤكد أن ذلك 
الــنــضــال ضــد إسرائيل  فــي  ُيلغي حقه  كله ال 
وســيــاســاتــهــا، وال فــي ابــتــكــار أنــمــاط مبدعة 
وجديدة من املقاومة. على سبيل الذكر، اعتمد 
هذا الجيل على وسائل التواصل االجتماعي، 
وال سيما تطبيقات »تيك توك« »وإنستغرام« 
و»توتير«، لنقل تسجيات مصّورة تعبر عن 
الفلسطينين،  بحق  إسرائيل  جرائم  فجاجة 
ــّولــــت هـــــذه املـــنـــصـــات الــفــلــســطــيــنــيــن  فـــقـــد حــ
جــمــيــعــهــم إلــــى مـــراســـلـــن مــيــدانــيــن يــغــطــون 
 مهمة 

ً
ــة األحــــــداث بــكــثــافــة، مـــا مــنــحــهــم فـــرصـ

ــدًرا لــلــخــبــر، بـــالـــتـــعـــاون مــع  لــيــصــبــحــوا مــــصــ
مؤثرين فلسطينين من خارج فلسطن. وقد 
أثر ذلك بشكل ال لبس فيه على تغطية وسائل 
إعام عاملية، وال سيما األميركية منها، التي 
وتمنحهم  الــشــبــان،  هـــؤالء  تستضيف  بـــدأت 
على  الفلسطينية  النظر  وجــهــة  لنقل  فــرصــة 
ذلــك،   عــن 

ً
فــضــا الــعــادة.  منّصاتها على غير 

ـــريـــن عـــديـــديـــن على 
ّ
خـــاطـــب هــــذا الــجــيــل مـــؤث

وأجانب،  عرًبا  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
إسرائيل  تغريدات عن جرائم  للكتابة، ونشر 
ــــذي أكــد  ــذا الــجــيــل الـ بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. هــ
ــدن فــلــســطــن االنـــتـــدابـــيـــة،  ــ فــلــســطــيــنــيــة كــــل مـ
فــي مظاهرات  برفعه علم فلسطن وخــروجــه 
ــتــــال، وتــــرديــــده شـــعـــارات  ضـــد ســلــطــات االحــ
الذي  الجيل  إلــى حرية فلسطن، وهــذا  تدعو 
باعتقاله  االحتال  قيام سلطات  عند  يبتسم 
وتكبيل يديه، لُيطمئننا بأن االعتقال لن يؤثر 
عليه، يقول لنا إن نضاله شامل ومستمر، وإن 
االستعمار  مــقــاومــة  فــي  خــاصــة  تكتيكاٍت  لــه 

اإلسرائيلي ونظام األبارتهايد.
ــا، قــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون املــنــتــفــضــون،  ــ

ً
ــث ــالــ ثــ

ــة«  ــ ــرلـ ــ ــيـــاســـة »األسـ فــــي الــــقــــدس تــــحــــديــــًدا، سـ
ــمـــاريـــة. تــشــهــد الــــقــــدس، مـــنـــذ عــقــود  ــعـ االســـتـ
ــة لــتــغــيــيــر وعـــي  ــ ــرلـ ــ ــة، مـــخـــطـــطـــات أسـ ــلــ طــــويــ
مع  يــتــمــاشــى  بــمــا  وســلــوكــهــم  الفلسطينين 
الــقــدس وعزلها عــن هويتهم  مــشــروع تهويد 
الوطنية الفلسطينية والعربية. منذ احتالها 
إســــرائــــيــــل  اســــتــــعــــانــــت   ،1967 ــام  ــ ــ عـ الـــــقـــــدس 
ــك، لـــيـــس آخـــرهـــا  ــ ــــدة لــتــحــقــيــق ذلــ بـــوســـائـــل عـ
ــدارس في  املـ فــي  التعليمية«  املناهج  »أســرلــة 
مقابل تقديم ميزانياٍت لها، ومحاولة تجنيد 
املــقــدســيــن بــمــا تــســمــى »الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة«، 
مستغلة أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية. 

التيار العلماني غير الديني في العالم العربي 
التيار  إطاحة  السلفية  تعديل  يتيح  أن  يأمل 
السياسي الديني. لذلك، أظهروا دفاعا شديدًا 
ــاد، لــيــس تمّسكا  ــ عــن مــرجــعــيــة أحـــاديـــث اآلحـ
بــتــلــك األحـــاديـــث فــقــط، حــتــى وإن كـــان معظم 
بل  الــراهــن مبنيا عليها،  اإلســامــي  التشريع 
أيـــضـــا دفـــاعـــا عـــن نــفــوذهــم عــلــى املــجــتــمــعــات 
األكثر  السياسي  التيار  باعتبارهم  العربية، 
قـــبـــواًل جــمــاهــيــريــا فـــي الــعــقــود األخـــيـــرة، كما 
أظــهــرت أكــثــر مــن انــتــخــابــاٍت محليٍة فــي عدد 
العربية، كلما كانت نزيهة، منها  البلدان  من 
الجزائر ومصر واألردن. وهذا يعني أن التيار 
العربية لن يكون  الباد  الشعبي في  السلفي 
دولــة،  أي  اه 

ّ
تتبن سياسي  قـــرار  مــع  متعاونا 

ــاد مــن الــتــشــريــع، ما  باستبعاد أحــاديــث اآلحـ
الجمعة  عبر خطب  أن خطابا شعبيا،  يعني 
والــــــدروس الــديــنــيــة والــقــنــوات غــيــر املسيطر 
عــلــيــهــا مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، ســيــكــون 
األحــاديــث،  مــن  الــنــوع  ذلــك  متمّسكا بشرعية 
 سوف 

ً
 عــديــدة

ً
 عــن أن حــكــومــاٍت عربية

ً
فــضــا

ب الخوض في هذه املسألة حفاظا على 
ّ
تتجن

والتشريع  للدين  حامية  الداخلية  صورتها 
الديني. ومن ثم، ال يبدو أن الصراع اإلقصائي 
العالم  في  والعلماني،  الديني  التيارين،  بن 
العربي، تلقى دفعة سياسية كبيرة ومؤثرة، 
وال يـــبـــدو أنــــه يــعــبــر نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة في 
تاريخه.  ومــا يمكن قوله هنا إن انتصار أي 
ال  نهائيا،  انتصارًا  اآلخــر،  على  التيارين  من 
يبدو ممكنا أو منطقيا، ذلك أنهما في الحقيقة 
يــــصــــدران مــــن ثـــقـــافـــة واحــــــــدة، هــــي »الــثــقــافــة 
األبــــويــــة« الــقــائــمــة عــلــى الــتــنــمــيــط واإلكـــــــراه، 

فــي األحـــداث الــراهــنــة، رأيــنــا ســقــوط أســطــورة 
ــرلـــة« أمـــام مــقــاومــة املــقــدســيــن بعفوية  »األسـ
لــلــدفــاع عــن املــســجــد األقــصــى والــشــيــخ جـــّراح 
ملــجــّرد وضـــع إســرائــيــل حــواجــز حــديــديــة في 
ــا مــقــاومــتــهــم  ــنــ ســـاحـــة »بـــــاب الـــعـــمـــود«، ورأيــ
ومبتكرة،  فاعلة  بأساليب  االحــتــال  سلطات 
ورأينا تحول الشبان املقدسين إلى مراسلن 
وسفراء يشاركون في نقل أحداث القدس إلى 
الــعــالــم، وال سيما أحـــداث حــي الشيخ جـــّراح، 
وباللغتن العربية واإلنكليزية، مؤّكدين أن ما 
تتعّرض له القدس مخطط ممنهج لتهويدها 
الشيخ  وأن حمايتهم حي  وتهجير سكانها، 
جّراح ال يعني حماية الحي فحسب، بل حماية 
ـــا. وكـــأن هـــذا الــجــيــل يــؤكــد على 

ً
لــلــقــدس أيـــض

إسرائيل  بأن  الصهيوني،  املشروع  أبجديات 
مشروع استعمار استيطاني، وأن سياساتها 
من  الفلسطينين  طـــرد  إلـــى  تــهــدف  ممنهجة 
 عنهم.

ً
أرضهم وإحال مستوطنن يهود بدال

الفرق  الفلسطينين  مــقــاومــة  أظــهــرت  رابــًعــا، 
ــة لــتــأجــيــل  ــعــ ــقــــدس ذريــ بــــن مــــن يــســتــعــمــل الــ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــــن يــنــتــفــض  ــابــ ــتــــخــ االنــ
دفـــاًعـــا عــنــهــا. فــي الــشــهــر األخـــيـــر، وفـــي ذروة 
أحداث القدس التي بدأت في منتصف الشهر 
ــل/ نـــيـــســـان(، أعـــلـــن الــرئــيــس  ــ ــريـ ــ املــــاضــــي )إبـ
ــــن تــأجــيــل  ــبــــاس عـ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
االنــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى حـــن ضــمــان 
املحتلة.  الــقــدس  فــي  الفلسطينين  مــشــاركــة 
وبــــدا واضـــًحـــا أن قــــرار الــتــأجــيــل يــقــف وراءه 
ســعــي الــرئــيــس وحــاشــيــتــه لــلــمــحــافــظــة على 
زت مقاومة 

ّ
الــوضــع الــراهــن كما هــو. وقــد عـــز

الفلسطينين أخيرا بشكل واضح عدم حاجة 
الحالية  السياسية«  »الــقــيــادة  الفلسطينين 
املوجودة في الضفة الغربية، والتي فشلت في 
التفاعل مع مقاومة الفلسطينين، وفي توفير 
بينما  للمنتفضن،  الــدولــي  السياسي  الدعم 
ــدار بــيــانــات تــنــديــد واســتــنــكــار،  اكــتــفــت بـــإصـ
وإجـــــراء اتـــصـــاالت إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وإلــغــاء 
وتنكيس  الــفــطــر،  عــيــد  بمناسبة  االحــتــفــاالت 
بــل  ــــداء.  ــهـ ــ ــــشـ الـ أرواح  ــلـــى  عـ حــــــــــداًدا  األعـــــــــام 
وأظهرت تسجياٌت مصّورة منع قوات األمن 
الــفــلــســطــيــنــي فــلــســطــيــنــيــن مـــن املـــشـــاركـــة في 
وعلى  الله.  ورام  جنن  في  خرجت  تظاهراٍت 
الفلسطينين  مقاومة  أظهرت  نفسه،  املــنــوال 
الفلسطينية،  والفصائل  الــقــوى  بقية  ضعف 
باستثناء حركتي حماس والجهاد اإلسامي، 
فـــي الـــتـــجـــاوب مـــع املــنــتــفــضــن. فـــعـــاوة على 
 

َ
حــضــورهــا املــتــأخــر، وبــيــانــاتــهــا الــتــي لــم تلق
اهــتــمــاًمــا مـــن املــنــتــفــضــن الـــذيـــن أّكــــــدوا على 
فشلت  عفوية،  مــبــادرة  ثمرة  هــو  تحركهم  أن 
هــذه الــقــوى والفصائل فــي اســتــخــدام الحدث 
الفلسطينية،  السلطة  عــلــى  للضغط   

ً
مــدخــا

لتشكيل قيادة وطنية سياسية موحدة، تضم 
جميع القوى والفصائل الفلسطينية. لم يكن 
شرعية  ضعف  بسبب  الجماعي  الفشل  هــذا 
السلطة والقوى والفصائل فحسب، بل بسبب 
ارتهان إرادة هذه القوى لاتفاقيات واملواثيق 
ل إمكانية بناء 

ّ
املوقعة مع إسرائيل التي تعط

إرادة سياسية فلسطينية مستقلة.
خامًسا، أظــهــرت األحـــداث أخــيــرا أن املقاومة، 
بجميع أشكالها، هي ساح الفلسطينين في 
مقاومتهم الشاملة ضد املستعِمر اإلسرائيلي. 
ــال الــنــضــالــيــة الــبــطــولــيــة  ــكـ فـــعـــاوة عــلــى األشـ
الــتــي قــّدمــهــا املــنــتــفــضــون فـــي مــــدن فلسطن 
ــة، أظــــهــــرت األجـــنـــحـــة الــعــســكــريــة  ــيــ ــدابــ ــتــ االنــ

الدين ورجال  العربية توحد بن  فالعلمانية 
السياسة  عن  معا  بإبعادهما  مطالبة  الــديــن، 
الدين  الــدولــة، وهــو ما تسميه »فصل  وإدارة 
ــخــذ فكرة 

ّ
ــا الــســلــفــيــة الــتــي تــت عــن الـــدولـــة«. أمـ

»الحاكمية« منطقا لها، فتوّحد بينهما أيضا 
الــدولــة والــســيــاســة لرجال  بــإخــضــاع  مطالبة 
السليمة  اآللــيــة  هــي  تلك  أن  الــديــن، ومعتبرة 
الحياة،  فــي مختلف جــوانــب  الــشــرع  لتحكيم 
أي إقامة الدين، وهي فكرة تمنح رجال الدين 
الــنــاس، ينّصبون  هـــؤالء سلطة روحــيــة على 
أنفسهم من خالها ممثلن للدين ومرجعية 
وحيدة لفهمه، ويبّررون ذلك بأن يطلقوا على 

أنفسهم تسمية »العلماء«.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي الــــذي 
 
ً
يمكنه أن ُيحدث تغييرًا حقيقيا ليس تدخا
كانت مضامينه،  أيا  فقيها سيكون مرفوضا 
بـــل تـــدخـــل ثـــقـــافـــي، يــعــالــج االســتــراتــيــجــيــات 
اإلقـــصـــائـــيـــة ذات الـــجـــوهـــر االنـــتـــهـــازي الــتــي 
والعلماني،  الديني  التيارين،  من  كل  يتبعها 
ى 

ّ
تتبن التي  الدينية  السلفية  فاستراتيجية 

ــال الــديــن تــقــوم عــلــى تحكيم شــرع  سلطة رجـ
الله، للحصول على مرضاة الله تعالى، ومن 
ثم استجاب نصره، بمعنى أن الفاعلية، في 
على  تقوم  وال  بشرية،  ليست  املــطــاف،  نهاية 
أســـاس األســبــاب واملــســّبــبــات، ويستتبع ذلك 
أن تكون النهضة العلمية والثقافية والفكرية 
غير مهمة، إذ من املمكن أن ينتصر العرب في 
من  فقط  تمّكنوا  إذا  الــحــضــاري  تخلفهم  ظــل 
التيار  استراتيجية  أما  الله.  استجاب نصر 
الــعــلــمــانــي فــتــســتــنــد إلــــى تــقــلــيــد الــتــطــبــيــقــات 
ــتـــي نــجــحــت فــــي أوروبـــــــــا، فــهــي  الـــاديـــنـــيـــة الـ

 فــي الــتــجــاوب 
ً

لــفــصــائــل املــقــاومــة دوًرا فــاعــا
مع مقاومة الشبان الفلسطينين، وهي التي 
ضربت عدة مدن فلسطينية محتلة عام 1948 
منظومة  ضعف  وبّينت  متطورة،  بصواريخ 
الــقــّبــة الــحــديــديــة الــتــي تــبــاهــي بــهــا إســرائــيــل 
أمــام الــعــالــم. وقــد أكــد مشهد هــذه الصواريخ 
ــا، طعم 

ً
أن سماء فلسطن تــذوقــت، ولــو مــؤقــت

بــمــقــاومــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأن  ــة،  ــريــ الــــحــ
يتحّكمون بها ويزينونها بصواريخهم.

ســــادًســــا، أّكـــــد الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي ســقــوط 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــا ظـــهـــر فـ ــ أســـــطـــــورة مـ
العربية  التلفزة  االجتماعي وبعض محطات 
فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، نــجــاح إســـرائـــيـــل في 
القضية  العربية تجاه  الشعوب  تزييف وعي 
ــارات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــمــنــذ تــوقــيــع بـــلـــدان اإلمـ
والبحرين والــســودان واملــغــرب، وقبلها مصر 
واألردن، اتفاقات للسام مع إسرائيل، عملت 
ــه وعـــي  ــة لــتــغــيــيــر وتـــشـــويـ ــراسـ األخــــيــــرة بـــشـ
الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية. 
وقد زادت حّدة هذه الشراسة باعتماد إسرائيل 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــن أجل 
مــخــاطــبــة الــشــعــوب الــعــربــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــك لــتــشــويــه الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم،  ــ وذلــ
العربية.  الــشــعــوب  وبـــن  بينهم  الفتنة  وبـــث 
شر 

ُ
ن الــذي  التزييف  انهيار كل  وكــان منتظًرا 

وال يـــــزال يــنــشــر عـــن الـــحـــاجـــة االســراتــيــجــيــة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لــلــتــطــبــيــع والـــتـــحـــالـــف مــع 
إســرائــيــل. وقـــد رأيــنــا وقــفــات احتجاجية في 
بلدان عربية عديدة، من بينها األردن ولبنان 
والكويت وقطر، وغيرها.  والسودان وتونس 
ــم مـــقـــاومـــة  ــ ــا تــــصــــّدر وســـــــوم دعــ ــهـــدنـ ــا شـ ــمـ كـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
فعلى سبيل املثال، برز وسم #أنا_عقبة على 
أغلب منّصات التواصل االجتماعي في بلدان 
عربية عديدة، بعد إعادة نشر تغريدة قديمة 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي، نــتــنــيــاهــو، عــّد  ــ لــرئــيــس الــ
الحقيقية  العقبة  الــعــربــي  الــعــام  ــرأي  الــ فيها 
أمــــام تــوســيــع دائــــرة الـــســـام. وتــأتــي مــقــاومــة 
الفلسطينية  القضية  أن  لتؤكد  الفلسطينين 
الــرأي العام العربي ال  الــعــرب، وأن  قضية كل 
مع  وتحالفها  العربية  األنظمة  تطبيع  يدعم 
إســرائــيــل، وأن مقاطعة إســرائــيــل هــي مساره 
وتحرير  فلسطن،  تحرير  ألجــل  النضال  فــي 
فعاوة  االستبداد.  أنظمة  قبضة  من  بلدانها 
والتحالف  التطبيع  أن  أســطــورة  تعرية  على 

ــم« الـــاديـــنـــيـــة وتــجــعــلــهــا شــرطــا  ــولـ ــعـ إذن »تـ
للنهوض، وال تصُدر بالضرورة من الحاجات 
ــا جــوهــر  ــ ــلـــعـــرب. أمـ الـــحـــضـــاريـــة املـــعـــاصـــرة لـ
الـــتـــدخـــل الــثــقــافــي فــهــو الــتــفــريــق بـــن الــديــن 
لــه، فمن غير  أنفسهم ممثلن  ومــن ينصبون 
املمكن موضوعيا، وال من املصلحة، استبعاد 
اإلسام عن الحراك االجتماعي والسياسي في 
 
ً
 حضارية

ً
مرجعية يمثل  ألنه  العربي،  العالم 

رة، لكن مــن املصلحة استبعاد »رجــال 
ّ
مــتــجــذ

الدين« من تولي شؤون السياسة والوصاية 
على حياة الناس ويومياتهم، إذ حن يّدعي 
واحُدهم امتاك السلطة الروحية على الناس، 

الــعــربــي مـــع إســرائــيــل جـــاء لــيــوقــف الـــعـــدوان 
مقاومة  فــإن  الفلسطينين،  على  اإلسرائيلي 
عاقات  على  ا 

ً
ضغط ستشّكل  الفلسطينين 

إسرائيل بشركائها الجدد، كما من املتوقع أن 
تؤثر على مساعي دول عربية تنوي التطبيع 
.  سابًعا، في 

ً
والتحالف مع إسرائيل مستقبا

الوقت الذي فقد فيه الشعب الفلسطيني الثقة 
باملواقف الدولية )دول ومنظمات(، وهي التي 
الــعــدوان  مــن  وقلقت  واستنكرت  دانـــت  لطاملا 
الفلسطيني. وبــدا  الــشــعــب  عــلــى  اإلســرائــيــلــي 
هــــذا واضـــًحـــا فـــي مــقــابــات أجــرتــهــا وســائــل 
الفلسطينين.  مــع  والــدولــيــة  العربية  اإلعـــام 
وثمة ماحظتان هامتان يمكن البناء عليهما 
بــشــأن املـــواقـــف الــدولــيــة تــجــاه املــقــاومــة التي 
، وصــفــت 

ً
أبـــداهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون أخـــيـــرا. أوال

بيانات دولية عديدة السياسات اإلسرائيلية 
ـــهـــا غـــيـــر مــعــهــود، 

ّ
بــــوضــــوح، وبــمــفــاهــيــم جـــل

الــعــرقــي،  والتطهير  الــقــســري،  التهجير  مــثــل: 
والفصل العنصري، واإلخاء والطرد والقتل، 
وغــيــر ذلـــك. وعــلــى سبيل الــذكــر، ورد ذلــك في 
بيانات الواليات املتحدة، واالتحاد األوروبي، 
ومنظمات تابعة لألمم املتحدة. وثانًيا، برزت 
العديد من بيانات االستنكار من أعضاء في 
معهودة،  غير  بكثافة  األمــيــركــي  الــكــونــغــرس 
وال سيما من مري نيومان، وإليزابيث وارين، 
وألـــكـــســـانـــدريـــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز، وبــيــرنــي 
ســـانـــدرز، وكــريــس فـــان هــولــن، وإلــهــان عمر، 
ــيـــل في  ــرائـ وهــــم الـــذيـــن وصـــفـــوا ســيــاســة إسـ
 

ٌ
فــلــســطــن بـــأنـــهـــا تـــهـــجـــيـــٌر وتـــطـــهـــيـــٌر وفـــصـــل

 عن انتقاد 
ً

عنصري وطــرٌد، وغير ذلــك. فضا
بعضهم الرئيس األميركي جو بايدن، لوقوفه 
أن  إلــى جانب سلطات االحــتــال. وهنا يبدو 
تأثير وجود أعضاء في الكونغرس األميركي 
من أصول فلسطينية، مثل إيمان جودة وأثينا 
سلمان ورشيدة طليب وفــادي قــدورة، ساهم 
العالم.  أمــام  في تعرية إسرائيل وسياساتها 
هذه املواقف الدولية تعبر عن تغييرات مهمة، 

وال سيما في الواليات املتحدة.
أخيًرا، تذهب كل الدالئل إلى أن الفلسطينين 
يقّدمون اليوم نموذًجا مهًما في تغيير األمر 
 مـــن حــالــة 

ً
ــدال ــ ــك بـ ــ الــــواقــــع االســـتـــعـــمـــاري، وذلـ

تتحّمل  الــتــي  املــتــواتــرة  الفلسطيني  السكون 
الفلسطينية،  والفصائل  القوى  مسؤوليتها 
ــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل الســـتـــكـــمـــال  والــــــتــــــي تـــســـتـــغـ
وطــرد  وسرقتها  األرض  بتهويد  مشروعها 
وبــطــيء.  صــامــت  بشكل  منها  الفلسطينين 
الشامل  الفلسطيني  النضالي  النموذج  هــذا 
داخل فلسطن وخارجها، واملدعوم من جميع 
الشعوب املؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية 
ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ وحــــــق شــعــبــهــا بـــالـــتـــحـــّرر مــــن االسـ
خريطة  على  وقضيتهم  الفلسطينين  يضع 
بنضالهم  لــلــتــقــّدم  فــرصــة  ويمنحهم  الــعــالــم، 
الــشــامــل خــطــوة إلــى األمــــام. ومــع أن مــبــادرات 
إقليمية ودولية بدأت تظهر لتهدئة التصعيد 
توقع  ومـــع  الفلسطينين،  ضــد  اإلســرائــيــلــي 
نــجــاحــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
إال  اإلسرائيلي،  التعنت  بسبب  لها  تتعّرض 
الــنــمــوذج النضالي الــذي  الــقــول إن  أنــه يمكن 
قّدمه الفلسطينيون في هذه الجولة ال يمكن 
ــا، 

ً
 وأفــق

ً
الــرجــوع عنه، وهــو الــذي منحهم أمــا

ا، بمقاومة شاملة وموحدة يوًما ما 
ً
ولو مؤقت

من أجل إنهاء االستعمار اإلسرائيلي ونظام 
األبارتهايد.

)كاتب فلسطيني(

فــإنــه ســيــكــون بــالــضــرورة مــســتــبــّدًا بــرأيــه وال 
تــجــوز مخالفته، وهـــذا مــا يــكــّرس االســتــبــداد 
السياسي الذي يمثل اليوم في العالم العربي 
أحد أهم أسباب التخلف الحضاري. ويتحقق 
الــتــوازن بن فصل رجــال الدين، وليس الدين 
ــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــضــور  ــدولــ نــفــســه، عـــن الــ
الـــديـــن فــيــهــا وفــــي املــجــتــمــع، مـــن خــــال جعل 
 غير إكراهية، بل تخضع 

ً
فاعلية الدين مسألة

النطق باسم  أحــد  الناس، فا يّدعي  الختيار 
الــنــاس على  الــلــه، وال يسعى إلــى تنميط كــل 
 على 

ً
هــواه. بهذا تكون فاعلية اإلســام قائمة

مصالح الناس، ما يعني ليس فقط استبعاد 
الــواقــع،  على  تتعالى  التي  الخاطئة  املفاهيم 
بل األهم من ذلك دفع الناس إلى االنخراط في 
العملية التنموية في بلدانهم، عبر االستجابة 
لخياراتهم، والتعامل املوضوعي مع ظروفهم 

وثقافتهم وحاجاتهم.
في العادة، يحّرم »رجال الدين« السلفيون أي 
الثقافية  وغــيــر  الثقافية  املفاهيم  حــول  جـــدٍل 
التي تكّرس سطوتهم على الناس، ويحصرون 
بدعوى  وشخوصهم،  بذواتهم  فيها  التفكير 
تخّصصهم فيها وعدم تخّصص غيرهم، في 
وقت ال يتورعون عن التدخل في كل الشؤون 
األخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الــســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم 
املنطقي  فيها.  متخّصصن  ليسوا  أنــهــم  مــن 
إذن أن يــجــري تــحــريــم الــســيــاســة عــلــى رجــال 
الــديــن، بــدعــوى التخّصص أيــضــا، فــا يجوز 
التعالي  وسلطة  السياسة  سلطة  تجتمع  أن 
ــي فـــي يـــد واحـــــــدة، وهـــــذا هـــو املــدخــل  ــروحــ الــ

األساسي لإلصاح الديني.
)كاتب من األردن(

فلسطين كلها تنتفض... مالحظات أولية

هل تتغير السلفية؟

قّدم الفلسطينييون 
نموذجهم النضالي 

الشعبي الشامل داخل 
فلسطين وخارجها 

ضد ممارسات 
االستعمار اإلسرائيلي، 

ونظام األبارتهايد

ال يجوز أن تجتمع 
سلطة السياسة 

وسلطة التعالي 
الروحي في يد 

واحدة، وهذا هو 
المدخل األساسي 

لإلصالح الديني
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األردن: عيد الفطر وسط حظر جزئي
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عّمان ـ أنور الزيادات

 عــيــد الــفــطــر هـــذا الـــعـــام واألردنـــيـــون 
ّ

حـــل
ــدأ مــن  ــبـ ــزئـــي يـ ــــى حـــظـــر جـ يــخــضــعــون إلـ
الساعة الحادية عشرة من قبل منتصف 
الليل وينتهي عند الساعة السادسة صباحا، في 
ظــل مــراقــبــة مــن قــبــل الــســلــطــات للتأكد مــن الــتــزام 
ــاء لــلــحــّد من  ــــذي جــ املـــواطـــنـــن بــقــانــون الـــدفـــاع الـ
ي فيروس كورونا الجديد. وكانت التدابير قد 

ّ
تفش

اليومية  فت بعد انخفاض في عدد اإلصابات 
ّ
ف

ُ
خ

بــكــوفــيــد-19 إلــى مــا دون ألــف حــالــة يوميا بعدما 
كــانــت الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة قــد وصــلــت فــي فــتــرات 

سابقة إلى نحو 10 آالف حالة.
 األردنـــيـــن يــنــظــرون إلـــى عــيــد الفطر 

ّ
صــحــيــح أن

كمناسبة دينية ترتبط بالروحانيات التي رافقت 
للعبادات،  وأداء  قيام وصــيــام  مــن  رمــضــان،  شهر 
اجتماعي  استحقاق  كذلك  إليهم  بالنسبة  ــه 

ّ
أن إال 

يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا أســاســيــا بــاملــظــاهــر والــعــاقــات 
الــزيــارات بن األقــارب وذوي  االجتماعية. فتبادل 
األرحــــــــام واألصـــــدقـــــاء هــــو الـــطـــقـــس الــــــذي يـــرافـــق 

السكان في حركتهم وقضاء ايام العيد. 
وفي حن يشّكل العيد في العادة مناسبة للبهجة 
الجميع، كبارًا وصغارًا، تشير منى  إلى  بالنسبة 
 »الــخــوف من 

ّ
أحمد وهــي أّم لثاثة أطــفــال إلــى أن

انــتــقــال عـــدوى الــفــيــروس، يقضي على جــزء كبير 

من بهجة العيد املعتادة وكذلك على حرية الحركة 
ــنـــاس فـــي الــســنــوات  ــرافـــق نـــشـــاط الـ الـــتـــي كـــانـــت تـ
ـــ«الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  املــــاضــــيــــة«. وتــــقــــول مـــنـــى لــ
ــة األولـــــى،  ــارة األقـــــــارب مـــن الــــدرجــ ــزيــ »اكــتــفــيــنــا بــ
ب إصــابــة محتملة 

ّ
أهــلــي وأهـــل زوجــــي، لتجن أي 

 األرقام 
ّ
بفيروس كورونا الجديد، على الرغم من أن

الرسمية تشير إلى انخفاض كبير في اإلصابات 
 »الحكومة لم تفرض الحظر 

ّ
بالباد«، الفتة إلى أن

الشامل، وبالتالي يستطيع املواطنون التنقل في 
ظل الحظر الجزئي املفروض في الوقت الحالي«. 
 »األسواق في هذا العام لم تمتلئ 

ّ
تضيف منى أن

كما العادة باملابس الجديدة الخاصة باألطفال، 
فاملتوفر منها قديم بمعظمه. ورّبما يعود ذلك إلى 
عدم االستيراد بسبب إغاق االســواق ملدة طويلة 

وضعف الحركة الشرائية«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد الــــخــــوالــــدة لــــ«الـــعـــربـــي 
 
ّ
 »الـــحـــركـــة مــــحــــدودة«، الفـــتـــا إلــــى أن

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الــحــركــة   
ّ
الــــقــــرى، إذ إن فــــي  »األوضـــــــــاع مــخــتــلــفــة 

ــال األمـــن.  هــنــاك أكــثــر ســهــولــة بــعــيــدًا عــن أعـــن رجـ
 عــادات القرى تختلف عن عــادات املدن، 

ّ
كذلك، فــإن

الــواجــبــات  الــهــروب مــن تقديم  املـــرء  وال يستطيع 
االجتماعية لألقارب واألصدقاء، وإال سوف سيقع 
ــارة ذوي  تحت الئــمــة املجتمع. كــذلــك ال بــّد مــن زيـ
أحبتهم«.  فقدانهم  بعد  األول  العيد  فــي  املــتــوفــي 
الحيطة  الجميع  ى 

ّ
يتوخ أن  »ضـــرورة  يــرى  ه 

ّ
لكن

الحكومة وأهــل  تــحــذيــرات   
ّ
أن والــحــذر، خصوصا 

ثالثة محتملة من  إلــى موجة  االختصاص تشير 
الفيروس في الباد«.

 
ّ
أّمـــا محمد بـــدوي فــيــؤكــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن

اقتصرت  وعناوينها  ناقصة،  العيد  هــذا  »فــرحــة 
على صــاة العيد وزيـــارة األهـــل اتــصــاالت تهنئة 
ــيـــروس والـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي«،  ــفـ فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـ
الــعــام ال يختلف كــثــيــرًا عن  ــذا   »هــ

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

العام املاضي عندما احتفل املواطنون بالعيد في 
ظرف  أمـــام  فنحن  العظمى.  بغالبيتهم  منازلهم، 
ــم علينا االنــتــهــاء ســريــعــا مــن تــقــديــم تهاني 

ّ
يــحــت

ل 
َّ

العيد إلى األهل واألقارب بسرعة، في حن ُيفض
الناس  االحتفاالت على عدد محدود من  اقتصار 
خــوفــا مــن الــفــيــروس املــاضــي فــي انــتــشــاره وســط 
املخاوف  ننسى  وال  املسٔوولة.  الجهات  تحذيرات 

ي املتحّور الهندي في الباد«.
ّ

اليوم من تفش
في سياق متصل، يقول الباحث االجتماعي حسن 
 »ثّمة تباينا ما بن 

ّ
الخزاعي لـ«العربي الجديد« إن

ــــي مــن ســكــان املــــدن وســكــان  أبــنــاء املــجــتــمــع األردنـ
القرى في تعاملهم مع املناسبات ومنها األعياد. 
وكــثــر هــم ســكــان املـــدن الــذيــن يــعــودون إلــى القرى 
واألرياف والبوادي التي قدموا منها في األساس، 
فــي خـــال األعـــيـــاد، لتقديم الــتــهــانــي إلـــى أقــاربــهــم 
في مناطق سكناهم وأداء الواجبات االجتماعية. 
وكــثــيــرون مــنــهــم يــقــضــون يــومــهــم ويــبــيــتــون عند 

أهلهم فــي الــقــرى، األمــر الــذي يزيد مــن احتماالت 
ــيـــروس كــــورونــــا الــــجــــديــــد«. يــضــيــف  ــفـ الــــعــــدوى بـ
الــخــزاعــي »أّمــــا فــي املــــدن، فــالــزيــارات تــكــون قليلة 
وسريعة، وال يصطحبون األطفال معهم«، مشددًا 
عــلــى »ضـــــرورة عـــدم اصــطــحــاب األطـــفـــال وتقبيل 
 كــمــا كـــان يــحــدث قــبــل انــتــشــار 

ّ
هــــؤالء كــبــار الـــســـن

ــاء«. ويــتــابــع الـــخـــزاعـــي »ال بــــّد مـــن االبــتــعــاد  ــوبــ الــ
املــرض،  انــتــقــال  فــي  الــتــي تساهم  عــن السلوكيات 
والـــتـــزام الــتــبــاعــد الــجــســدي واســتــخــدام املعقمات 
بعد املصافحة عندما تحصل وعدم نزع الكمامة 

خصوصا في خال الزيارات«.

مجتمع
أعلنت سبع منظمات حقوقية مصرية عن أسفها لقرار النيابة العامة املصرية بغلق التحقيقات 
عــام 2014، وإخـــاء سبيل  فــي  فيرمونت  فندق  فــي  التي وقعت  الجماعي  االغتصاب  فــي جريمة 
 بيان النيابة بّرر هذا القرار بأسباب عّدة، أبرزها »عدم تمكن النيابة من 

ّ
املتهمن. ولفتت إلى أن

الوصول ملقطع الفيديو املصور لواقعة االغتصاب، والذي أكد وجوده كثيرون وحصلت النيابة 
فقط على صور مقتطفة منه«، باإلضافة إلى »مرور ستة أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم االعتداء 
)العربي الجديد( على سامة الجسد ال تسقط بالتقادم بموجب الدستور«.  

الحوثيون  رفــض  الـــذي  غريفيث  مــارتــن  البريطاني  الــيــمــن،  إلــى  مبعوثها  املــتــحــدة  األمـــم  عّينت 
االجتماع به أخيرًا، أمينا عاما مساعدًا للشؤون اإلنسانية. وبذلك يبقى منصب مساعد األمن 
 غوتيريس هو 

ّ
العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس لبريطانيا التي تشغله منذ عام 2007. ُيذكر أن

 األخير يلقى تقديرًا من أعضاء مجلس األمن الدولي، باإلضافة إلى 
ّ
ح غريفيث، علما بأن

ّ
الذي رش

بعض االنتقادات بسبب تفاؤله املبالغ فيه على الرغم من األوضاع املأساوية. وهو كان قد ُعّن في 
)فرانس برس( عام 2018 مبعوثا لألمم املتحدة إلى اليمن.  

الموفد األممي إلى اليمن مساعدًا للشؤون اإلنسانيةمصر: منظمات حقوقية تدين غلق قضية »فيرمونت«

جنيه  مليون   55 بقيمة   
ً
تمويال بريطانيا  أقـــّرت 

إسترليني )77.3 مليون دوالر أميركي( لبرنامج 
يدعم تعليم الفتيات في البلدان النامية، وذلك في 
إطــــار خــطــة لتسجيل 40 مــلــيــون فــتــاة إضــافــيــة 
في املــدارس بحلول عام 2026، إلى جانب تعليم 
القراءة لعشرين مليون فتاة أخرى قبل بلوغهّن 

العاشرة من عمرهّن. 
وأوضحت الحكومة البريطانية أّن هذا املبلغ سوف 

بعنوان  للبحوث  جديد  برنامج  لدعم  ُيخّصص 
»وات ووركس هاب فور غلوبال إيدوكيشن« من 
شأنه أن يقّدم »املشورة لحكومات أفريقيا وآسيا 
بــشــأن الــســبــل األكــثــر فــعــالــيــة وربــحــيــة إلصــالح 

أنظمتها الدراسية وتشجيع تعليم الفتيات«. 
ورأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أّن »مساعدة الفتيات في اإلفادة من 12 عامًا من 
التعليم بجودة عالية، هي من أفضل االستثمارات 

الــعــالــم من  تــعــافــي   
ّ

ــل ظـ فــي  الــتــي يمكننا فعلها 
كــوفــيــد-19«، مبديًا خشية من أن تــؤّدي جائحة 
كـــورونـــا إلـــى »ضــيــاع جــيــل مــن الــفــتــيــات بسبب 

التسّرب املدرسي املبكر«. 
وكــانــت أزمـــة كــورونــا قــد تسّببت فــي أزمـــة غير 
مــســبــوقــة فــي الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، مــع 1.6 مليار 
الــعــالــم في  طفل غير مسّجل فــي املــــدارس حــول 
أوج مرحلة إغالق املدارس. كذلك فاقمت الجائحة 

ــام تــعــلــيــم الــفــتــيــات،  الــعــقــبــات الــقــائــمــة أســـاســـًا أمــ
الجنس وتزويج  أســاس  والعنف على  الفقر  مثل 

القاصرات. 
ــــيــــة الــبــريــطــانــيــة  ــة املــــال ــمـ ــاهـ ــذه املـــسـ ــ  وتـــــنـــــدرج هــ
ــع أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة  ــ ــّرك أوسـ ضــمــن خــطــة تـــحـ
ــتـــزامـــات قــطــعــتــهــا دول  ــار الـ ــ الــبــريــطــانــيــة فـــي إطـ

مجموعة السبع.
)فرانس برس(

يقول الباحث االجتماعي حسين الخزاعي إّن أحياء 
كبيرة في عّمان والزرقاء ُتَعّد أحياء ريفية لجهة 
أن  يجب  وهنا  االجتماعية.  العالقات  طبيعة 
تكون درجات الحذر في أعلى مستوياتها، حتى 
ل انتكاسة في الوضع الوبائي«. ويلفت إلى  ال ُتسجَّ
لم  إذا  واألصدقاء  األقــارب  اعتذار  تقبّل  »أهمية 

يرغبوا في االختالط تجنبًا لعدوى محتملة«.

أهمية ثقافة االعتذار

Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

)ياسويوشي شيبا/ فرانس برس(



الــنــازحــن مــن مــدن مختلفة وسكنهم فيها 
بعد عام 2003، مع وقف العمل بقانون كان 
ينظم إلى حد كبير أعــداد سكان العاصمة، 
وهــجــرة مــا ال يقل عــن مليونن عــراقــي من 
سكان بغداد عاصمتهم، خصوصًا األحياء 
كلها  والثقافي،  الديني  بتنوعها  املعروفة 
كبيرة،  اجتماعية  تغيرات  إلــى  أدت  عوامل 
ــى عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــرانــي. لــذلــك، لم 

ّ
وحــت

تــعــد األحـــيـــاء الــراقــيــة املــعــروفــة مــنــذ العهد 
فاملنازل  السابق.  في  كما  بغداد  في  امللكي 
قسمت  مــــربــــع(،  مــتــر  و900   800( الــفــخــمــة 
إلـــى ثــاثــة أو حــتــى خــمــس مــنــازل. وتــحــول 
الـــعـــمـــران الــبــســيــط إلــــى بـــيـــوت ضــخــمــة مع 

مراعاة الجانب األمني فيه«. 
ويــوضــح أن »الــظــاهــرة بــاتــت شــائــعــة بعد 
احـــتـــال  إن  إذ  ــبـــــر،  أكـــ بـــشـــكـــل   2014 عــــــام 
تنظيم داعش للمناطق العراقية في شمال 
وغــرب الباد، ومــا أعقبه من والدة عشرات 
لسيطرة  تخضع  ال  )غالبيتها  املليشيات 
إلى  أدى  كــامــل(،  بشكٍل  الــعــراقــيــة  الحكومة 
انفات الساح داخل املدن، وأوجد عصابات 
تــفــرض اإلتــــاوات وتــمــارس إرهــابــًا داخليًا، 

ــــاق  ــزاز والــتــعــنــيــف واإلغــ ــ ــتـ ــ ــــال االبـ مــــن خـ
والتهديد«.

ويــقــول حــمــزة هــــادي، وهـــو صــاحــب مكتب 
لبيع الــعــقــارات فــي الـــكـــرادة، وهــو حــي راق 
فــي بـــغـــداد، إن »الــســنــوات األخـــيـــرة شهدت 
ــال عـــلـــى شــــــراء املـــنـــازل  ــ ــبـ ــ تـــراجـــعـــًا فــــي اإلقـ
والعقارات داخل املدينة، وبات هناك توجه 
لــشــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة. وخــــال الــســنــوات 
إلى  بيوتهم  كثيرون  حــّول  املاضية،  الست 
مــخــازن، في وقــت عمد البعض إلــى هدمها 
السكن  إلى  لينتقلوا  إلى شقق،  وتحويلها 
خــــارج الـــكـــرادة. وبــــات الــلــجــوء إلـــى أطـــراف 
العاصمة من أهم متطلبات العيش املحترم 
ــالـــي بــــغــــداد، بــســبــب نــفــوذ  واآلمــــــن لــــدى أهـ

العصابات وسيطرتها على الحي«.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  يضيف في حديث 
ــاوات كما  ــ »الــعــصــابــات لــم تــعــد تــفــرض اإلتـ
القدرة على طرد  في السابق، بل باتت لها 
عائات من بيوتها، وقــد حصل هــذه األمر 
منتصف العام املاضي«. كما أقدمت جماعة 
مسلحة بزي مدني على إغــاق زقــاق كامل 
في حي الكرادة، وأجبرت ثاث عائات على 

بغداد ـ زيد سالم

لم تقتصر التغّيرات في العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد عــلــى الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة ألحــيــائــهــا ومــنــاطــقــهــا 
الــعــتــيــقــة، والــتــي تــمــتــد إلـــى قــــرون خــلــت، بل 
شملت الكثير من األحياء األخرى، ومنها تلك 
ف راقــيــة. فــخــال السنوات 

ّ
الــتــي كــانــت تصن

لــم تعد أحــيــاء ومناطق كثيرة في  األخــيــرة، 
ــف بــالــراقــيــة كــمــا فـــي الــســابــق، 

ّ
ــصــن

ُ
بـــغـــداد ت

والنظافة  والــخــدمــات  األمــن  معايير  بحسب 
أســاســي.  بشكل  والــســكــان  التحتية  والــبــنــى 
ولـــم يــعــد الــســكــن فــي مــنــاطــق كــانــت معروفة 
بــرقــي ســكــانــهــا وتــنــوعــهــم الــثــقــافــي وجـــودة 
الكرادة  أحياء  مثل  اليوم،  مرغوبًا  الخدمات 
والــجــادريــة وزيــونــة وشـــارع فلسطن وحي 
الـــقـــاهـــرة والـــبـــنـــوك ومــنــاطــق عــــدة فـــي شــرق 
ووســط بــغــداد، ألسباب كثيرة أبــرزهــا سكن 
املــســؤولــن وقـــادة األمـــن وزعــمــاء املليشيات 
الذي  األمــر  فيها،  البرملان  وأعضاء  وقادتهم 
ــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة.  ــّول تـــلـــك املـــنـــاطـــق إلـ ــ حــ
كــمــا أن الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى سكان 
تنامي  في  أساسيًا  دورًا  لعبت  املناطق  تلك 
املشاكل بن السكان الجدد الذين ال تربطهم 

عاقات تاريخية أو اهتمامات مشتركة.  
أحــمــد الــطــائــي، وهــو مــديــر لشركة عــقــارات 
بــارزة في بغداد، يقول إن »مفهوم األحياء 
الــراقــيــة تــغــيــر فــي الــعــاصــمــة بــاملــقــارنــة مع 
السنوات السابقة. الحي الذي كان يكتسب 
هذه الصفة يجب أن تتوفر فيه مواصفات 
ــا نــوعــيــة ســكــانــه والـــخـــدمـــات  عـــــدة، أبــــرزهــ
املــتــوفــرة فــيــه وطــبــيــعــة الـــعـــمـــران. أمـــا اآلن، 
ــل  فـــاألحـــيـــاء الـــراقـــيـــة أو املـــرغـــوبـــة هـــي األقـ
صخبًا وبعدًا عن املشاكل، ويعرف سكانها 
ألفة  أن هناك عاقات  كما  بعضهم بعضًا، 

في ما بينهم«. 
عمومًا  العاصمة  ســكــان   

ّ
أن الــطــائــي  يتابع 

يبحثون عن املناطق الهادئة التي ال تسّجل 
فيها اغتياالت أو مشاكل أو سرقات، وليس 
فيها منزل لسياسي وال عضو في مليشيا 
وال قائد أمني تفاديًا لوقوع أحــداث أمنية 
املياه  »توفر خدمات  أن  أو مشاكل. ويؤكد 
هي  الصحي  الــصــرف  وشبكات  والكهرباء 
مــن أولــويــات األهــالــي فــي اخــتــيــار أو شــراء 
مساكن لهم، وليس وجود عناصر أمنية أو 
غير ذلك. وهذا قد ال يقتصر على بغداد، بل 
يشمل كل محافظات العراق، بما فيها إقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق أيـــضـــًا. لــكــن األمــــر أكــثــر 

تجليًا في بغداد«.  
من جهته، يؤّكد مستشار معهد التخطيط 
الــحــضــري واإلقــلــيــمــي فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ ضــــيــــاء الـــعـــامـــلـــي، لـــــ »الــ
أن »اســـتـــقـــبـــال بـــغـــداد مـــوجـــات كــبــيــرة من 

أحيـاء 
العراق

مواطنون 
يبحثون 

عن األمان 
للسكن

الراقية في العراق، وتحديدًا  اختلف مفهوم األحياء 
تلك  تعد  فلم  عليه،  كان  عما  بغداد،  العاصمة  في 
يبحث  واليوم،  للسكن.  مفضًال  مكانًا  بالتالي  األحياء 

العراقيون عن مساكن في أحياء أخرى آمنة

الهاجس األمني هو 
أكثر ما يدخل ضمن 

معايير أسعار العقارات

عمليات أمنية عديدة 
أثّرت على االستقرار 
واألمان في بغداد
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الــخــروج مــن مــنــازلــهــا بحجة أنــهــا عــائــات 
ــم وأســــلــــوب  ــهـ ــبـــب مـــابـــسـ مــــشــــبــــوهــــة، بـــسـ
عيشهم. على الرغم من أن هــذه األجـــواء لم 
ــاق، إال  ــزقـ تــؤثــر عــلــى جــمــيــع الــســكــان فــي الـ
أنها ساهمت في نشر الخوف والقلق لدى 

غالبية أهالي الحي األصلين«.
ويـــوضـــح أن »املــــواطــــن يــطــلــب الــســكــن في 
فيها  ليس  هــادئــون،  آمــنــة سكانها  منطقة 
لذلك،  مسؤولون.  يسكنها  وال  أمنية  نقاط 
بـــــات هـــنـــاك مـــنـــاطـــق مــفــضــلــة لــلــمــواطــنــن 
بــحــســب هــــذه االمــــتــــيــــازات الـــجـــديـــدة. على 
سبيل املثال، فإن السكن في املنطقة املقابلة 
لألسواق املركزية في الغزالية غربي بغداد، 
لــم تكن أســاســًا مبنية قبل سنوات،  والــتــي 
املنطقة  أن  اآلن. والسبب هو  صــار مرغوبًا 

هادئة وسكانها موظفون ومتعلمون«.
وعن حي املنصور، يؤكد عدد من األهالي، 
في حديث لـ »العربي الجديد«، أن »الهاجس 

األمني هو أكثر ما يدخل ضمن عامل تقييم 
 بعض حــوادث قتل 

ّ
العقارات. ولعل أسعار 

التي  واألطــبــاء  والقضاة  القدامى  الضباط 
وقــعــت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة بــواســطــة 
ــرت كــثــيــرًا عــلــى أمــن  عــصــابــات مــســلــحــة، أثــ
املنطقة من جهة، وأسعار العقارات من جهة 
املليشيات  بــعــض  أن ســيــطــرة  كــمــا  ــــرى.  أخـ
عــلــى األبــنــيــة الــقــريــبــة مــن املـــراكـــز الحيوية 
وتوغلها في الحياة التجارية واالقتصادية 
التجار  بعض  بمغادرة  تسببت  الحي،  في 

وأصحاب املحال جّراء التهديدات«.
الشيخلي  أنيس  من جهتها، تتحدث هناء 
)45 عامًا( لـ »العربي الجديد« عن مغادرتها 
ــداد، بــعــدمــا  ــغـ ــراقـــي شــرقــي بـ حـــي زيـــونـــة الـ
تحول إلى معقل ملليشيات، فكانت النتيجة 
ــــف دوالر  ألـ ابـــنـــهـــا ودفـــعـــهـــا 30  اخـــتـــطـــاف 
الســتــعــادتــه. تــقــول: »كــنــت أســكــن قـــرب دار 
ــارع الــربــيــعــي في  ــ األزيــــــاء الــعــراقــيــة فـــي شـ
مــنــزل ورثــتــه عــن والـــدي الـــذي كــان ضابطًا 
ــال بــقــيــة الـــجـــيـــران،  ــ ــذا حـ ــ فــــي الـــجـــيـــش. وهــ
وجميعهم ضباط في الجيش. إال أن هجرة 
غالبية السكان من الحي وبيعهم منازلهم 
ولجوئهم إلى دول أخرى، كلها عوامل أدت 
الى نشوء حي غريب ال نعرفه قبل أن يتحول 
إلــــى مـــكـــان مــســلــح تــعــيــش فــيــه املــلــيــشــيــات 
وأعضاء في البرملان وسياسيون«. وتشير 
إلــى أن الــحــي لــم يعد راقــيــًا بــل بــات مؤرقًا 
ومتعبًا، ما دفعها لانتقال إلى حي غربي 
ـــن. وهــــذا هو  ــ ــغـــداد، يــنــعــم بــالــهــدوء واألمـ بـ
مــفــهــوم رقـــي الــحــي لــديــهــا ولــيــس الــشــوارع 

النظيفة أو البيوت الكبيرة.
ويقول علي جعفر، وهو صاحب مطبعة في 
التحرير،  مــن ساحة  القريب  الــســعــدون  حــي 
التي  »التفجيرات  إن  بــغــداد،  العاصمة  قلب 

الكحولية،  املشروبات  بيع  محال  تستهدف 
وزيادة حجم املخاطر األمنية التي تسببها 
عـــنـــاصـــر مــــن خــــــارج بــــغــــداد، مـــتـــواطـــئـــة مــع 
معروفة،  جهات سياسية وفصائل مسلحة 
أدت إلى انخفاض أسعار املحال التجارية«. 
ويـــوضـــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »أســعــار 
التي كانت تبلغ نحو 200  التجارية  املحال 
مليون دينار عراقي )نحو 137 ألف دوالر(، 
ــعــرض حــالــيــًا بــأقــل مــن 120 مليون 

ُ
بــاتــت ت

ألـــف دوالر(، ولــيــس هناك  ديــنــار )نــحــو 82 
املنازل  أســعــار  أن  كما  عليها.  حقيقي  طلب 

هبطت هي األخرى«.
وتــشــهــد بــغــداد بــن فــتــرة وأخــــرى عمليات 
الكحولية،  املــشــروبــات  تبيع  ملحال  تفجير 
ــهـــديـــد ألصــــحــــاب الـــــنـــــوادي الــتــرفــيــهــيــة  وتـ
وبعض  التجار  بحق  تمارس  كما  الليلية. 
ــمـــة ضــغــوط  ــعـــاصـ األهـــــالـــــي مــــن أثـــــريـــــاء الـ
إتــاوات بحجج  وتهديدات كثيرة، وتفرض 
ــد شـــهـــدت بـــغـــداد الــعــديــد من  مــخــتــلــفــة. وقــ
العمليات األمنية التي أثرت على االستقرار 
املنطقة  باستهداف  تمثلت  فيها،  واألمــــان 
ــراء، وضــــــرب الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــخــــضــ الــ
ومطار املثنى والسفارة األميركية. كل ذلك 
خلق توترًا في األجواء التي عاشها العراق 

خال السنوات القليلة املاضية.  
بــــدوره، يــقــول الــعــضــو الــســابــق فــي اللجنة 
بــغــداد، سعد  محافظة  فــي مجلس  األمنية 
ــــات األمـــنـــيـــة الــتــي  ــــروقـ ــــخـ املـــطـــلـــبـــي، إن »الـ
خـــال  ازدادت  ــــي  ــتـ ــ والـ بـــــغـــــداد،  تـــشـــهـــدهـــا 
املــاضــيــة، ســـواء لناحية استهداف  األشــهــر 
املــنــطــقــة الــخــضــراء أو املــحــال الــتــجــاريــة أو 
محال بيع املشروبات الكحولية، أو اغتيال 
ناشطن وتجار وخبراء، كلها عوامل أثرت 
على الحركة االقتصادية والتجارية، وعلى 

ــار الـــعـــقـــارات، ســـــواء كـــانـــت مـــحـــال أو  ــعـ أسـ
أن  أو بيوتًا«. ويوضح  أو شركات  عمارات 
أسعار العقارات تغيرت ألسباب عدة، منها 
االقتصادية  بــاألزمــة  تتعلق  وأخــرى  أمنية 
التي تشهدها الباد، والتي أدت إلى هبوط 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي بـــغـــداد وغــيــرهــا من 
املحافظات. ويرى أنه »من واجب الحكومة 
البعثات  وأمـــن  املجتمع  أمــن  على  الــحــفــاظ 
ــنـــن. كـــذلـــك، من  األجــنــبــيــة وحــمــايــة املـــواطـ
واجبها، وبالتنسيق مع الوزارات وتحديدًا 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، 
العقارات وأسعارها  اعتماد قوانن تحمي 
من أي تأثيرات، ألن انهيار أسعار العقارات 
ــنـــن مــــحــــدودي الـــدخـــل أو  ال يـــخـــدم املـــواطـ
السكان األصلين للمدن واألحياء، بل يخدم 
يد  لديهم  تكون  قد  الذين  املنتفعن  بعض 
 فــي زعــزعــة األمـــن مــن أجــل الحصول 

ً
أصـــا

عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة أو 
العقارات السكنية أو التجارية«.
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مــع ارتــفــاع وتــيــرة األحـــداث واملواجهات 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ــر أمـــــــــن االحــــــتــــــال  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ املــــحــــتــــلــــة وعــ
منتصف  فــي  انطلقت  التي  اإلسرائيلي 
شــهــر رمـــضـــان املـــنـــصـــرم، كــــان أهــــل غــزة 
يتقلبون ويثورون على مواقع التواصل 
االجتماعي وعلى أرض الواقع من خال 
تـــظـــاهـــرات تــطــالــب الــجــمــيــع بــالــتــحــرك، 
كــاســريــن قــــرار حــظــر الــتــجــّول املــفــروض 

مساًء ملواجهة فيروس كورونا الجديد.
ــر 

ّ
ــبــــاب الـــتـــي تــفــّســر تــأث وتــتــشــّعــب األســ

القدس  بــأحــداث  غــزة  قطاع  فلسطينيي 
ــبــــيــــر جــــــــــدًا، فــــــي وقــــــــت يـــعـــزل  بــــشــــكــــل كــ
االحـــتـــال الــقــطــاع املــحــاصــر عــن الضفة 
 أّول 

ّ
ــن. لــعــل

َ
الــغــربــيــة والـــقـــدس املــحــتــلــت

ــق الــغــزيــن بــالــقــدس نظرًا 
ّ
األســبــاب تــعــل

إلــــى حــرمــانــهــم مـــن زيـــارتـــهـــا، ال ســّيــمــا 
زيــــــارة املــســجــد األقــــصــــى، دون ســواهــم 
ــــب. هــم  ــانـ ــ ــــرب وأجـ مــــن فــلــســطــيــنــيــن وعــ
الحرام  املسجد  في  الصاة  يستطيعون 
هم 

ّ
لكن السعودية،  في  النبوي  واملسجد 

ــــى الـــقـــدس  ال يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلـ
الكيلومترات،  عشرات  عنهم  تبعد  التي 
يعانون  الــذيــن  مــن  قليلة  قلة  باستثناء 

حاالت مرضية حرجة.
وصارت زيارة القدس املحّرمة من أحام 
الــغــزيــن الــتــي يــصــعــب تــحــقــيــقــهــا. وإذا 
ــّدرت الــزيــارة لعدد مــن الــذيــن يعملون  ـ

ُ
ق

 هؤالء يعمدون 
ّ
في مؤسسات دولية، فإن

التقاط صور ملسجد األقصى وقبة  إلى 
ــرم، بــهــدف  ــحــ ــالــ الــــصــــخــــرة والـــــصـــــاة بــ
تــوثــيــق الــــزيــــارة. فــتــبــقــى بــالــتــالــي تلك 
الــصــور ذكــــرى بــالــنــســبــة إلــيــهــم، فــهــم ال 
يــعــودون في  كــانــوا ســـوف  إذا  يعلمون 

يوم أم ال.
إسماعيل الــحــداد )37 عــامــًا( مــن هــؤالء 
ــقـــدس قبل  ــن زيــــــارة الـ ــن تــمــّكــنــوا مـ ــذيـ الـ
عـــاَمـــن، عــنــدمــا كـــان يــعــمــل فـــي مــشــروع 
ــدى  ــ ــع إحــ ــ ــى مــ ــ ــرضــ ــ ــقــــوق املــ ــحــ ــى بــ ــنــ ــعــ ــ ُي
املنظمات الدولية العاملة في غزة. يقول 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »عـــنـــدمـــا دخــلــت  ــعـ »الـ ـــ لـ
أّول ما طلبته بلهفة هو  القدس،  مدينة 
التوّجه إلى الحرم القدسي. حينها نظر 
إلّي السائق وقال مبتسمًا: أنت من غزة. 
الذين  املحظوظن من غزة   

ّ
أن وأخبرني 

يــســمــح لــهــم االحــــتــــال بــــزيــــارة الـــقـــدس، 
يزورون بداية الحرم القدسي ويلتقطون 
ــــه 

ّ
الــــصــــور فــــيــــه«. وال يــخــفــي الــــحــــداد أن

شــعــر كــمــا مــعــظــم الــغــزيــن بــضــيــق وهــم 
يــشــاهــدون أحــــداث مــديــنــة الــقــدس ونــّيــة 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــحــّي الــشــيــخ جــــراح. 
فــشــارك فــي وقــفــات احتجاجية فــي غزة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  لـــصـــمـــود املـــقـــدســـيـــن، »عـ
الفلسطينية  املقاومة  إطاق  معارضتي 
صواريخ على املــدن املحتلة انطاقًا من 
ومعّرضة  محاصر  قطاعنا   

ّ
إن إذ  غـــزة، 

ه في الوقت نفسه يصف ذلك 
ّ
للدمار«. لكن

ه »رّد لكرامة الفلسطينين ونظًرا ألن 
ّ
بأن

قضية القدس األقدس بالنسبة لهم«.
 جــــّد إســمــاعــيــل، 

ّ
تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

الـــــحـــــداد )89 عـــــامـــــًا(، كــــــان مــن  ــمــــي  رســ
أعمالهم  تربطهم  الذين  الغزين  التجار 
بــتــجــار مــقــدســيــن بــالــقــمــاش واألثــــــاث، 
التاريخ.  ملــادة  إلى جانب عمله كمدّرس 
»العاقات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  ويخبر 

القدس وغــزة تاريخية، وهــي كانت  بن 

وكذلك  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  عــاقــات 
 االحـــتـــال بـــدأ يفككها منذ 

ّ
لــكــن ديــنــيــة. 

النكبة وصواًل إلى الحصار الذي فرضه 
إلى  الجّد  الحداد  ويشير  القطاع«.  على 
 املدينتن 

ّ
ـــه »مــنــذ طــفــولــتــي أســمــع أن

ّ
أن

التاريخ  لجهة  ن 
َ
البارزت الفلسطينيتن 

القدس  واالقتصاد واالستراتيجية هما 
وغـــزة. حتى فــي الــحــروب الــقــديــمــة، منذ 
مــئــات الــســنــن كـــانـــوا يــقــولــون عـــن غــزة 
الــتــي  الــجــيــوش   

ّ
الـــقـــدس، أي أن حــامــيــة 

القدس يتصّدى  إلى غزة ملواجهة  تعبر 
الـــغـــزيـــون لـــهـــا«. يــضــيــف الــــحــــداد الــجــّد 
األيــــوبــــي  الــــديــــن  ــــاح   صــ

ّ
أن »والــــدلــــيــــل 

ــر جــيــوشــه فـــي مــديــنــة غـــزة، 
ّ

ــان يــحــض كــ
خصوصًا في حّي الشجاعية الذي ُسّمي 
الكردي،  الدين عثمان  نسبة إلى شجاع 
وهــو القائد األيــوبــي الــذي استشهد في 
تدافع  والــيــوم،  الصليبين.  الــقــتــال ضــد 
الرغم  القدس بالصواريخ على  غــزة عن 

من الحصار«.
مــن جــهــتــه، زار بــهــاء الــشــيــخ )50 عــامــًا( 
مــديــنــة الـــقـــدس لــلــمــّرة األخـــيـــرة فـــي عــام 
2006. حينها قصد طبيبه وزار شقيقته 
هناك وأّدى الصاة في املسجد األقصى. 
وبــعــد ذلــــك، رفـــض اإلســرائــيــلــيــون ثــاث 

مرات منحه تصريحا لتلقي العاج في 
ها 

ّ
بأن التي يصفها  القدس  مستشفيات 

ــتـــي تــغــيــب عــنــهــا لــســنــن  »املـــعـــشـــوقـــة الـ
ويــزيــد حــّبــك لــهــا كلما زادت الــعــوائــق«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ ويـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ لــ
 الـــخـــروج 

ّ
ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
إلــــى أن

مـــن قــطــاع غـــزة والــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لجوء أو تأشيرة سفر إلى بعض الدول 
ذلك   

ّ
لكن إلينا،  بالنسبة  صعبًا  الكبرى 

يــبــدو فــي مـــرات كثيرة أكــثــر سهولة من 
ــقـــدس. قـــد نبلغ  الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة الـ
الــبــيــت األبـــيـــض فـــي واشــنــطــن مـــن دون 
أن نعبر إلى القدس. فاالحتال يحرص 
على تفرقة سكان قطاع غزة عن غيرهم 
 
ّ
أن الــشــيــخ  يــضــيــف  الفلسطينين«.  مــن 
مرتبطة  الغزين  إلــى  بالنسبة  »الــقــدس 
بحلم التحرير. نحن نرّبي أطفالنا على 
ــــون عــنــهــا  ــــدرسـ ــّب مـــديـــنـــة الــــقــــدس ويـ ــ حـ
كــثــيــرًا، لــكــن عــنــدمــا يــكــبــرون ُيــصــدمــون 
ها املدينة التي يصعب الوصول 

ّ
بواقع أن

إلــيــهــا. فــيــزيــد بــالــتــالــي حــبــهــا تــلــقــائــيــًا، 
وتــبــرز كــواحــد مــن األمــاكــن املــهــمــة التي 
ــــــــه مــن 

ّ
ــذا نــــجــــد أن ــ ــ ــة. لـ ــيـ تـــتـــطـــلـــب تـــضـــحـ

الطبيعي أن يخوض الغزيون معركة من 
أجل القدس وليس من أجل حزب ما«.

لماذا يثور الغزيون مع أحداث القدس؟

تضامنًا مع أهلنا المقدسيين )محمد الحجار(

القدس لنا )محمد الحجار(

في حي الكرادة وسط بغداد )صباح عرار/ فرانس برس(

40.150.000
هو عدد سكان العراق في عام 

2020، في مقابل أكثر من 37 مليون 
نسمة في عام 2017

في األيام األخيرة، إلى 
جانب الصواريخ التي 

أُطلقت من غزة صوب 
األراضي المحتلة، أبدى 

الغزيون الذين يعانون 
حصارًا مشددًا من قبل 
االحتالل تضامنًا استثنائيًا 

مع مواطنيهم 
المقدسيين

عادة »حق الملح« 
قديمة في تونس، 

وكانت تهدف إلى تكريم 
المرأة على خلفية الجهد 
االستثنائي الذي تبذله في 
خالل شهر رمضان. وحتى 

اليوم، ثّمة تونسيون كثر 
يحرصون على الحفاظ 

على هذه العادة 
المتوارثة والمحبّبة

»حق الملح« هدية رمضان تكريمًا لنساء تونس
ُتكرَّم المرأة لصبرها 
طوال شهر رمضان 

وتولّيها شؤون العائلة

يقّر الرجل بدور زوجته 
ويسعى إلى تخفيف 

وطأة تعبها المضاعف

تونس ـ آدم يوسف

تــنــتــظــر نـــســـاء تـــونـــس مـــفـــاجـــأة عــيــد الــفــطــر 
، وهــي هــدّيــة »حــق املــلــح«، كما 

ً
بشغف عــــادة

يسّميها األجداد، تكريمًا للمرأة على صبرها 
يها شؤون العائلة، 

ّ
طوال شهر رمضان، وتول

وبــــذل جــهــود مــضــاعــفــة فـــي تــحــضــيــر وجــبــة 
اإلفطار خال شهر الصيام. وعلى الرغم من 
هجر هذه العادة التونسّية بسبب األوضاع 
العائات  من  العديد   

ّ
فــإن املتردية،  املعيشية 

ما زالت تحرص على االهتمام بها.  
ــر شــهــر رمـــضـــان وفـــجـــر عيد  ــ وتــتــمــّيــز أواخــ
الــفــطــر فـــي تـــونـــس عـــن غــيــرهــا فـــي الــبــلــدان 
األخــــرى مــن خـــال هــدّيــة »حـــق املـــلـــح«، التي 
ــة الــحــفــصــيــة  يــعــيــدهــا مــــؤرخــــون إلــــى الــــدولــ
)سالة أمازيغية حكمت بن 1229-1574م.(، 
ــرون إلـــى بـــدايـــات الــحــكــم الــعــثــمــانــي في  ــ وآخـ
الــبــاد. ويــحــرص الــرجــال خــال هــذه الفترة 
وحـــتـــى يــــوم الــعــيــد عــلــى تــكــريــم زوجــاتــهــم 
وربات البيوت، من خال إهدائهن قطعة من 

الفضة  أو  الذهب  املصاغ عــادة ما تكون من 
أو من الحلي الثمينة، ويتم وضعها في أول 
فنجان قهوة يحتسيها رب البيت إثر صاة 
عــيــد الــفــطــر أو ليلة الــعــيــد. وتــرتــبــط تسمية 
»حق امللح« بقيام املرأة بتذّوق الطعام خال 
شهر رمضان بطرف لسانها من دون مضغه، 
سارع 

ُ
حرصًا منها على توازن ملوحته، ثّم ت

إلى املضمضة باملاء بعد ذلك.
ــبـــدة )36 عــــامــــًا( حــكــايــة  ــنـــدس عـ وتـــــــروي سـ
ــدادًا  ــعـ ــتـ ــلــــح. اسـ ــع هـــديـــة حــــق املــ عــائــلــتــهــا مــ
لــلــعــيــد، كــانــت أمــهــا، الــحــاجــة فــاطــمــة، تعمد 
إلى تنظيف البيت وترتيبه وتزيينه، ثّم تعّد 
الفطور صبيحة يوم العيد، ويشمل حلويات 
العيد والبيض املسلوق والقهوة، ثم ترتدي 
أجــمــل ثــيــابــهــا. كــمــا تــحــرص عــلــى أن يــرتــدي 
ـــّم تنتظر قـــدوم زوجــهــا 

ُ
األبـــنـــاء مــابــســهــم، ث

الحاج بوبكر من صاة العيد.
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ ــنــــدس فـ ــابــــع ســ ــتــ ــ

ُ
ت

الجديد«: »بعد تناول فطور الصباح الشهي، 
تقول أمي ألبي: عيدك مبارك وكل عام وأنت 

يك 
ّ
يخل حـــي..  ورأســـك  أبـــي:  فيجيبها  بخير، 

لــيــنــا، فــتــعــقــب أمـــــي: بــحــيــاة راســــــك. ويــضــع 
والــدي قطعة من املصوغ في فنجان قهوته 

بعدما ينهيه«.
تضيف سندس: »تتناول أمي الفنجان بفرح 
ـــهـــا لـــم تكن 

ّ
وإعـــجـــاب فـــي وقــــت واحـــــد، وكـــأن

»كنت  رحـــل؟«. تضيف:  قد  الفضل  وصاحب 
أحــتــفــظ بــهــا لــيــوم الــشــدة وال حــاجــة لــي بها 
اآلن«.  وتـــوضـــح ســـنـــدس: »يـــحـــرص زوجـــي 
على املحافظة على هذه العادة على طريقته. 
شــخــصــيــًا، ال يــهــمــنــي الـــثـــمـــن أو الـــحـــلـــي أو 
الــذهــب بــقــدر مــا أفــــرح لقيمتها ورمــزيــتــهــا. 
خال رمضان املاضي، أهداني قارورة عطر، 
وقــبــل ذلــك ســاعــة يــد، وأنـــا متشوقة ملفاجأة 

هذا العام«. 
ــد الـــســـتـــار  ــبــ ــول املـــــــــــؤرخ عــ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
عــمــامــو إن »حـــق املــلــح« تــعــد مـــبـــادرة رمــزيــة 
تــعــبــر عـــن اعـــتـــراف الـــرجـــال بــــدور زوجــاتــهــم 
الــتــعــب املــضــاعــف  ــأة  والــســعــي لتخفيف وطــ
ــرأة طــيــلــة شـــهـــر رمـــضـــان،  ــ ــ ــــذي تــتــكــبــده املـ الــ
مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه الـــعـــادة تــعــزز الـــروابـــط 
العائلية وتــزيــد مــن املــحــبــة واأللــفــة واملـــودة 
ــال تــونــس  ــ والــــرحــــمــــة. ويـــشـــجـــع عـــمـــامـــو رجــ
لتكريم  وإحيائها  العادة  هــذه  على  للحفاظ 
ز 

ّ
زوجـــاتـــهـــم، ملـــا فــيــهــا مـــن مــعــان نــبــيــلــة تــعــز

أفرادها.  املحبة بن   التقارب األســري وتعزز 

بــــــدوره، يـــقـــول أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ والــحــضــارة 
»العربي  لـ زكــور  بــن  اإلســامــيــة محمد عزير 
الجديد«: »حــق امللح عــادة تتمثل في تقديم 
الزوج هدية لزوجته عرفانًا بجهدها املبذول 
وتعبها خــال شهر رمــضــان، وقــد استمّدت 
ــــذوق املـــــرأة لــلــطــعــام لــقــيــاس  رمــزيــتــهــا مـــن تـ

مقدار امللح فيه«.
ويـــتـــحـــدث بـــن زكـــــور عـــن مـــعـــانـــاة املــــــرأة في 
إعداد الطعام على موقد تقليدي وفي طاجن 
فخاري وجلب الحطب وإشعاله والطهي في 
ظــروف قاسية، مشيرًا إلــى أن هــذا يعد أمــرًا 
شاقًا. كما يوضح أن »هذه العادة انحصرت 
ــقـــال(، إذ لـــم يكن  ــتـ بـــن األثــــريــــاء )قــبــل االسـ
 عــلــى الـــرجـــال اقــتــنــاء الــحــلــي والــذهــب 

ً
ســهــا

التي  التاريخية  الحقبة  تلك  خــال  والفضة 
كانت تشهد ترديًا لألوضاع املعيشية. وفي 
ظـــل انــتــشــار تـــعـــدد الــــزوجــــات، كــــان يصعب 
إهدائهن جميعهن«. ويسأل: »من يقدر اليوم 
على إهداء زوجته حق امللح في ظل الظروف 
التي تعيشها األسر والعائات التونسية؟«.

تنتظر الهدية وال علم لها بموعدها السنوي. 
عليك،  ويكثرهم  فيهم  يباركلك  ربــي  فتقول: 
فيجيبها: ويباركلي فيكم. وكانت تلك إشارة 
بــدورنــا مــا تيسر مــن املهبة  إنطاقنا لنغنم 
)الــعــيــديــة(، فــنــرتــمــي فــي حــضــن أبــيــنــا الــذي 
يضع في أكفنا قطعًا نقدية كانت تمثل ثروة 
الحوار  في  والرحمة  بــاملــودة  كنا نشعر  لنا. 
الــدائــر بــن أبــويــنــا، ونشعر بــاعــتــراف والــدي 
بجميل ما بذلت أمي من جهد مضاعف خال 
شــهــر الــصــيــام وفـــي ذلـــك الــحــر الــشــديــد. هــذه 
العادة لم تكن مجرد طقس إلظهار حب أبينا 
ألمنا وتقديره لها وتكريمها لبذلها فقط، بل 
كانت درســًا في احــتــرام املــرأة وإكــبــار دورهــا 

وتثمن جهدها«.
 .

َ
تتابع سندس: »لم تبخل أمي على أبي يوما

ها باعت ما جمعت خال سنوات 
ّ
فا أنسى أن

من هدايا حق امللح وزينتها من ذهــب لدفع 
ــدي فـــي املــســتــشــفــى قبل  ــ تــكــالــيــف عــمــلــيــة والـ
»ما  الــوالــدة:  اليوم، تقول  الحياة«.  يفارق  أن 
أتزين  وملــن  فــي غياب صاحبها  الهدايا  نفع 

هل ُتكّرم؟ )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

عمار ديوب

افــتــقــار الــســوريــن إلـــى دوٍر ُمــقــّرٍر 
فـــــــي مـــســـتـــقـــبـــل بـــــــادهـــــــم أصــــبــــح 
الواقعة التاريخية املؤملة منذ عّدة 
الذي  هو  والدولي  اإلقليمي  الخارج  سنوات. 
يـــقـــّرر ذلــــك. األســـــوأ هـــو غــيــاب الـــتـــوافـــق على 
تسوية بــن هــذه »الـــخـــوارج«، وهــذا يعني أن 
أزمــة السورين مفتوحة إلى أمــٍد غير محّدد. 
العودة  يتمّنون  السورين  املثقفن  من  عديٌد 
إلى ذلك الدور، بما يتجاوز انقسامات النظام 
واملعارضة، وكل أشكال االنقسام، وينطلق من 
كله، ويؤّسس  هــذا  إرادة وطنية متعالية عن 

ملستقبٍل لكل السورين.

المثقفون واألسئلة
بــــدأ ذلــــك الــعــديــد مـــن املــثــقــفــن يـــطـــرح أســئــلــة 
تتجاوز  فيجدها  الــراهــنــة؛  األزمـــة  عــن  فكرية 
خــنــدقــات الــنــظــام واملــعــارضــة، وتــعــود، بــرأيــه، 
إلـــى بـــدايـــة تــأســيــس الـــدولـــة الـــســـوريـــة، حيث 
 ســوريــة الحالية، 

ّ
ليس مــن إقــــراٍر نــهــائــيٍّ بـــأن

املبتدأ  احــتــاالت، هي  والواقعة تحت خمسة 
واملنتهى للسورين، وبالتالي تتطلع كتل من 
السورين إلى ما بعدها، كما الرؤية القومية 
أو الشيوعية أو اإلسامية. ومشكلتنا اآلن لم 
الــثــاث السابقة، بــل في  الـــرؤى  تعد فقط فــي 
والــتــي ال تكتفي برسم  الخمسة،  االحــتــاالت 
نفوذها وتوظيف سورين أدواٍت رخيصة في 
خدمتها، بل في أن سياسات تلك االحتاالت 
ــوب، أو  ــعــ تـــقـــّســـم الــــســــوريــــن إلـــــى خــمــســة شــ
تــحــاول ذلـــك. عــلــى الــرغــم مــن كــل كــارثــيــة هــذا 
الوضع، فالعديد أعاه يؤكد ضــرورة انبثاق 
جديد،  من  سورية  وتوحيد  الوطنية،  اإلرادة 

دولًة ديمقراطيًة وعلمانيًة ومواطنية.
واقـــعـــيـــا، مـــا تـــراكـــم مـــن مــلــفــاٍت عــلــى الــســاحــة 
السورية منذ 2011 يؤكد أن طّيها غير ممكن 
ــة، تــأخــذ  ــلـ ــامـ ــٍة ســيــاســيــة شـ مــــن دون تـــســـويـ
بــاالعــتــبــار الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، وال تــتــجــاهــل 
 ما يتعلق بالثورة 

ّ
كتلة املوالن الرافضن كل

ــــذي يمكن  ــذا، والــ ــ ــة. االنـــقـــســـام هـ ــعـــارضـ أو املـ
توصيفه بانقساماٍت طائفيٍة ودينيٍة وقوميٍة 
ــة، يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة  ــويـ ــهـ ــٍة وجـ ــائـــريـ وعـــشـ
ــتـــجـــاوز مــشــاريــعــهــم االنـــعـــزالـــيـــة  ــا يـ مـــشـــروعـ
ليست  االنــقــســامــات  هــذه  ولــكــن  والتقسيمية، 
لة أو مسائل فكرية، بل أصبحت قضايا  متخيَّ
الاحقة  وتطوراتها  الثورة  ثت  وتلوَّ واقعية، 
ــبــــت مــــجــــازر ومــــعــــارك وحــــــروب،  ــكــ ــ ــا، وارُت ــهـ بـ
لــدوٍل  مجتمعية  لقطاعات  »تبعيات«  وهناك 
خــارجــيــة بــاســمــهــا. ال تعبر االنــقــســامــات عن 
ــدول« الــســوريــة  ــ كــل األفــــراد املــنــضــويــن فــي »الـ
مفتوحة،  قضية  أصــبــحــت  ولكنها  الــعــديــدة، 
وغــيــر ممكن إغــاُقــهــا مــن دون تــجــاوز سبب 
النظام  تغيير  التجاوز  يقتضي  االنقسامات. 
فــيــه، وكــذلــك ضـــرورة تغيير  أو تغييرًا كبيرًا 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة للمعارضة  الــــرؤى  كــل 
املــكــّرســة. مــا زالـــت املــعــارضــة غير املــكــرســة لم 
ــا أو بــرامــجــهــا أو أطــروحــاتــهــا  تــنــجــز بـــرؤاهـ

الفكرة األخيرة.
ال يفيد التفكير الرغبوي في طّي االنقسامات، 
أو إخـــــراج االحــــتــــاالت، أو إنـــهـــاء الــنــظــام أو 
التعقيدات هذه  الــتــابــعــة.  املــكــرســة  املــعــارضــة 
ــك، وقــد  يــجــب مــواجــهــُتــهــا، فــكــيــف يــتــحــقــق ذلــ
مــات أكثر من نصف مليون، وُعــِطــَب املاين، 
وُشــــــــِرَد فـــي املـــنـــافـــي أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكــان 
ســوريــة، والــنــصــف اآلخـــر يقبع تــحــت أنظمٍة 
تمنع عنه أية حريات أو حقوق، ويعيشون في 
نون قوت يومهم  ها كالعبيد، وبالكاد يؤمِّ ظلِّ
وتجديد البنية الفيزيولوجية؛ التي أصبحت 
مبتاة بكل أصناف الضعف واملرض والتعب.

الثورة وهوية سورية
لــم تــواجــه الــثــورة نظاما بمفرده، بــل واجهت 
إيران ومليشياتها ومنذ اليوم األول. واآلن، ال 
 

ُّ
ُيلتف الــســوري مشروعا وطنيا  الشعب  يجد 
حوله، ال من املعارضات وال النظام. هذا واقع 
تـــراجـــيـــدي؛ فــالــســوريــون ُيــقــتــلــون وُيــظــلــمــون 
منذ عشر ســنــوات على األقـــل ولــيــس مــن أفــٍق 
إن  الــقــول  بــجــدوى  أعتقد  ال  كارثتهم.  لنهاية 
مــشــكــات ســـوريـــة الــراهــنــة تــعــود إلـــى لحظة 
ــن أن  ــم مـ ــرغـ الـ ــة 1920، عــلــى  ــوريـ تــأســيــس سـ
االحتال الفرنسي هو من اقتطعها من عاملها 
ــعـــربـــي، ومــــــارس ســـيـــاســـات تــمــيــيــزيــة ضد  الـ
تأسست  وكــذلــك  األقــلــيــات،  األكثرية ولصالح 
سورية بوصفها دولــًة لصالح الطبقة الثرية 
في أثناء االحتال وبعده، والحقا باعتبارها 
لت  توسَّ التي  الوسطى  الطبقة  لصالح  دولــة 
أفكارًا اشتراكيًة كثيرة. أخضع الجنرال حافظ 
األســــد األفـــكـــار االشــتــراكــيــة لــســلــطــتــه، فكانت 
أيديولوجيته في قيادة الدولة، وتشكيل نظاٍم 
ســيــاســي شـــمـــولـــي، اكــتــمــلــت شــمــولــيــتــه بعد 
1982.  سيطر الفساد بعد السبعينيات على 
بنية الدولة، وكذلك النهب، وهذا َدّمَر القطاع 
الــعــام، وأعــطــى دفــعــة قــويــة للقطاع الــخــاص، 
ــد، عــاشــتــه  ــديــ ــراٍر مــ ــقــ ــتــ ــع اســ ــــق ذلـــــك مــ ــرافـ ــ وتـ
ســوريــة؛ وإن كــانــت تــعــّرضــت لــحــرٍب طائفية 
د 

ٍّ
في الثمانينات، ولكنها تجاوزت ذلك بتشد

ــن نـــاحـــيـــة، والـــتـــأســـيـــس  ــي مــ ــافــ شـــمـــولـــي إضــ
والــذي  أخـــرى،  ناحية  مــن  الطائفي  لانقسام 
انفجر ما بعد اندالع الثورة بعدة أعوام بشكٍل 
واســــع، حــيــث أعــيــد إنــتــاج الـــثـــورة بــعــيــدًا عن 
وكان  التطييف،  ونحو  ووطنيتها  شعبّيتها 
ذلك بفعٍل واٍع من النظام واإلخوان املسلمن؛ 
حينها انفتحت سورية نحو مشكلٍة طائفيٍة 
ــإرث قـــديـــم، وكـــذلـــك نــحــو الــخــضــوع  جـــديـــدٍة بــ

للخارج، اإلقليمي والعاملي. 

»دويالت« سورية الفاشلة
يتجه الــوضــع الــســوري نحو أكــثــر مــن خيار، 
ــا راهـــنـــا تــعــزيــز مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، مع  وأقــــواهــ
استنقاع كل مناطق »الدويات«، حيث ال إعمار 
في مناطق قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
أو هيئة تحرير الشام أو الجيوش »الوطنية« 
ذلك  وعكس  كذلك،  النظام  أو  لتركيا  التابعة 
نراقب انفجارات اجتماعية مستمرة في كافة 
سم ببعٍد وطني  هذه املناطق. االنفجارات ال تتَّ
جامع، على الرغم من أن مصلحتها الحقيقية 
تكمن في ذلــك، ومسؤولية ذلــك بسبب غياب 
ــدى الـــنـــظـــام، واملـــعـــارضـــة،  ــ ــنـــي لـ الـــبـــعـــد الـــوطـ
حــيــث ال يـــطـــرحـــان تـــأطـــيـــرًا الســتــيــعــاب هــذه 
االنفجارات في مشروع وطني. النظام ما زال 
يمارس القمع، كما كان من قبل، واملعارضة ما 
زالت خاضعة لتركيا ودول أخرى، وبالتالي، 
حصيلة  تباعا.  وتندثر  االحتجاجات  تتكّرر 
األمـــر هــي مأسسة مناطق الــنــفــوذ، ولــكــن من 

دون إعمار أو عودة السكان األصلين.
تــؤكــد الــتــقــاريــر االقــتــصــاديــة انــهــيــار الــوضــع 
املعيشي ألكثر من %90 من السورين، ودمار 
قطاعات واسعة من البنية التحتية لاقتصاد، 
وأن كلفة إعادة اإلعمار تتجاوز الـ 500 مليار 
ألــف مليار.  تــقــاريــر تتكلم عــن  دوالر، وهــنــاك 
واألسوأ الهجرة الواسعة للصناعات الوطنية 
ــُنــهــا هـــنـــاك. يــتــطــلــب هــذا 

ُّ
إلــــى الـــخـــارج وتــوط

التدقيق  بعمٍق شــديــد. يجب  رؤيــتــه  الــوضــع 
في مقارنة الوضع السوري مع أوروبا ما بعد 
مشروع  كــان  فهناك  الثانية؛  العاملية  الــحــرب 
بتنمية  السوفييتي  االتــحــاد  وقـــام  مــارشــال، 
أوروبــا الشرقية. أّمــا سورية فليس هناك من 
مــشــاريــع دولـــيـــة تــنــتــظــرهــا فـــي زمــــن الــعــوملــة 
ــة الــرأســمــالــيــة العاملية  ووبـــاء كــورونــا واألزمــ
الــراهــنــة، هـــذا فــي حـــال بـــدأ الــحــل الــســيــاســي. 

الوطني، ستذهب نحو تحويل االقتصاد إلى 
التجارة والبنوك والعقارات ولصالح الخارج، 
نحو  ســوريــة  وبالتالي، سُتدفع  بــه.  ومرتبط 
مزيٍد من التبعية والتهتك االجتماعي لبنيتها 
انقساٍم  التي هي أصــاً في حالة  االجتماعية 
لم  السابقة.  العشر  السنوات  جـــّراء  مــن  كبرى 
تكن خــطــورة االنقسامات واضــحــة فــي 2011، 
ولــكــنــهــا اآلن جــلــّيــة املـــامـــح، وتــتــطــلــب كثيرا 
مــن الــشــغــل الــســيــاســي والــحــقــوقــي، وإنــصــاف 
تجاوز  ممكنا  ليكون  واملــظــلــومــن،  الضحايا 
ــارات واالنــقــســامــات وغـــرائـــز الــقــطــيــع. إذًا،  ــثـ الـ
تــعــانــي ســـوريـــة مـــن وضــــٍع اقــتــصــادي منهار 
ومفقرة.  ومــخــربــة  متهّتكة  اجتماعية  وبنية 
السؤال أية قوى سياسية واجتماعية وثقافية 
قادرة على انتشال الوضع االجتماعي مما هو 
فــيــه، واالرتـــقـــاء بــه، إلــى وعــي حــقــوقــي، يعطي 
الــقــضــاء واملــحــاكــم دورًا مــركــزيــا فــي املحاكمة 
وقــبــول األحـــكـــام، وإعــــادة »تــخــيــيــط« املجتمع 
الـــســـوري، ونــســج هــويــة مــجــتــمــعــيــة، تتعالى 
زة بالقتل والنهب 

َّ
على تلك االنقسامات »املعز

وكل أشكال االنتهاك والسيطرة األيديولوجية 
الــســوري  الــوضــع  تبسيط  االنــقــســام؟  لعقلية 
ــا، ولـــــكـــــن تـــــركـــــه يـــــغـــــرق فــي  ــيــــحــ لــــيــــس صــــحــ
االنقسامات والتعّفن أكثر مما تمَّ هو جريمة 
ُيــدان فيها النظام واملعارضة، وكل من تدخل 
إيــران ومليشياتها،  السوري، وأولهم  بالشأن 
وروسيا، وتقع مسؤولية الفاعلن »املهمشن 

في آخر القائمة.

المعارضة الجديدة
يــنــتــظــر الــــوضــــع الــــســــوري تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، وهــــذا بــمــثــابــة مــفــتــاح الـــحـــل، ولــكــن 
األضعف  الطرف  على  مسؤولية  هناك  أليس 
ــد املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  ــة؟ وأقـــصـ ــادلـ ــعـ فـــي املـ
ســيــمــا أن الـــنـــظـــام لــــم يـــعـــد يـــتـــحـــّكـــم بـــأمـــره، 
املــنــظــاريــن،  يـــرى مستقبله إال ضــمــن  وهـــو ال 
اإليــرانــي والـــروســـي، حيث ليس مــن إمكانية 
الســتــمــراريــتــه مــن دون حــمــايــة حــلــفــائــه. يقع 
عــلــى عــاتــق املــعــارضــة الــتــصــّدي لـــأمـــر. هــذه 
مشكلة كــبــرى تــقــف أمـــام الــســوريــن فــي هــذه 
ــِدَئ العمل  ــ ــ الــلــحــظــة، وســتــرافــقــهــم فـــي حـــال ُب
 سياسي. ما دام األمر 

ٍّ
بتسوية »صفقة« وبحل

كذلك، فما العمل إذًا، وهل هذا يعني أننا لن 
الذي  الدمار  أو  للخارج  التبعية  حالة  نغادر 
أصبحت سورية عليه؟ من املفيد تأمل، ليس 
إليهما  املــشــار  اإلعــمــار  إعـــادة  فقط مشروعي 
أعــــــاه مــــارشــــال وتــنــمــيــة أوروبــــــــا الــشــرقــيــة، 
ــّمــــت إثـــــر الــــثــــورات  فـــهـــنـــاك كــــذلــــك تـــنـــمـــيـــات تــ
وفيتنام،  الــصــن  أمثلتها  أبـــرز  االجــتــمــاعــيــة، 
وكذلك كوبا بدرجة أضعف. هناك كذلك دول 
نشأت وتطّورت ضمن حالة التبعية ألميركا، 
ــت  ــنـــد شــقَّ ــــي إطـــــــار الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. الـــهـ وفــ
تعاني  ولكنها  التطور،  في  الخاص  طريقها 
ــبـــرى فــــي تـــطـــور مــجــتــمــعــهــا،  مــــن مـــشـــكـــاٍت كـ
اآلن، كيف  انقسامات دينية وسواها.  وهناك 
ستنهض سورية وكذلك اليمن وليبيا، وهناك 
الفاشلة  العراق  أليست حالة  العراق ولبنان؟ 
احتلته  الـــذي  وهــو  العميق،  بالتأمل  جــديــرة 
عــام 2003 أمــيــركــا الــتــي أتــت بــنــظــاٍم سياسيٍّ 
لصالح إيران! واألخيرة ما زالت َتنهب موارده 
النظام  خــال  من  االجتماعية  بنيته  وتخرب 
الــســيــاســي الــــذي شــكــلــتــه الــــواليــــات املــتــحــدة. 
م بــن عــرٍب  إضــافــة إلــى ذلــك كله، الــعــراق مقسَّ
وكرد، وهناك محاوالت لتقسيمه بن الشيعة 

والسنة، وهناك الوجود التركي.  حالة سورية 
أسوأ بكثير من العراق ولبنان، بل ومن اليمن 
وليبيا، فإذا كانت األخيرات مطروحاٍت دوليا 
لــلــتــســويــات الـــســـيـــاســـيـــة، وإجـــــــاء الــجــيــوش 
األجنبية عنها، فإن حالة سورية ليست كذلك؛ 
فــإســرائــيــل لــن تــتــرك الـــجـــوالن، وأمــيــركــا تجد 
شرق الفرات أرضا وشعبا با سلطٍة، وهناك 
ــذي لــن ينتهي مــن دون  الــتــدخــل الــتــركــي، والــ
فــي كل  العاصمة، أي  فــي  مــقــّرر  دوٍر سياسيٍّ 
سورية املستقبلية، أو وصول فئاٍت، وتحديدًا 
من اإلسامين، للمشاركة في الحكم، ولخدمة 
مصالحها. وطبعا لن نناقش احتمال تغيير 
ــي املــرحــلــة  ــي تـــركـــيـــا فــ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــ
ــذا ســيــفــتــح بـــاتـــجـــاه ســيــاســاٍت  ــ الــحــالــيــة، وهـ

جديدة، غير سياسات الرئيس أردوغان.
إذًا تــقــع عــلــى الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، وأيـــــا كــانــت 
اتجاهاتها الفكرية والسياسية، مهاٌم مركبة، 
تتناول كافة أوجه الحياة في سورية، سيما 
بشّدٍة،  متأزما  دوليا  نظاما  يشهد  العالم  أن 
ــة فـــيـــه تــحــتــل مـــنـــاطـــق مــن  ــيـ ــاسـ والــــــــدول األسـ
 دول إقليمية. وبالتالي 

ُ
سورية، وكذلك تفعل

الــســوريــون في  أن يتمحور  الخّفة بمكان  مــن 
نقاٍش طرفاه وسردياته النظام أو املعارضة. 
الــرغــم من  لــم يعد ممكنا االكتفاء بــذلــك، على 
أن هذين الطرفن، وأولهما النظام، وثانيهما 
طا سورية بما آلت إليها  املعارضة املكّرسة، ورَّ
الخارجية  أوضــاعــهــا حــالــيــا، أي االحـــتـــاالت 
والدمار واملنافي واألزمة االقتصادية العنيفة 

في األعوام األخيرة.
اإلرادة   

َّ
أن إلــى  أعــاه  التحليل  تشير حصيلة 

الـــخـــارج، وعـــن طرفي  الــوطــنــيــة املستقلة عــن 
ــا قـــــوًى  ــهـ ــنـ ـــر عـ الــــــصــــــراع الـــــداخـــــلـــــي، ســـتـــعـــبِّ
مــن داخـــل سورية  وشخصيات ومــجــمــوعــات 
ومن خارجها، وليست مصّنفة على املعارضة 
ــنــــظــــام. األزمــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة،  املـــكـــرســـة أو الــ
وَعــقــٌد مــن الــحــرب والــثــورة، وغــيــاب التسوية 

الخارجية، يشير هذا كله إلى ضرورة ذلك.
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــجـــديـــدة، وهـــي لـــم تتبلور 
بـــعـــد، مــعــنــيــة بــتــلــمــس األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
املـــدخـــل السليم  واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ــل لـــلـــنـــظـــام  ــ ــامـ ــ ــو ذلــــــــك إعـــــــــان إفـــــــــــاٍس كـ ــحــ نــ
ولــلــمــعــارضــة، ومــهــمــا تــفــاوتــت املــســؤولــيــات. 
سيعني هذا اإلعان أن السورين سيبحثون 
عن رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، 
ــات وســــيــــاســــات الـــنـــظـــام  ــامــ ــســ ــقــ ــرفــــض االنــ تــ
واملــعــارضــة. هــذا شــرط أّولــي للقوى املأمولة، 
ومن دونها ال يمكن السير خطوة واحدة نحو 
الــنــظــام  طـــّي االنــقــســامــات، أو تــجــاوز هيمنة 
واملــعــارضــة املــكــّرســة. يــقــع عــلــى عــاتــق الــقــوى 
الدقيق لحالة االنقسام،  الوعي  الذكر،  سابقة 
والسعي نحو توحيد سورية من جديد، وهذا 
يــقــتــضــي االنــــطــــاق مـــن جــمــلــة مـــســـائـــل، هنا 

محاولة لتكثيفها قدر اإلمكان:
الــحــرب والـــدمـــار االقــتــصــادي  آثـــار  أّواًل، كلفة 
 مــتــعــّددة 

ٌ
ــٌة أو دول ــ ــ ــن تــتــطــوع دول عــالــيــة، ولــ

لتقديم خمسمائة مليار دوالر للنهوض بها، 
املقّدمة هزيلة ومشروطة،  املليارات  وستكون 
ولــن تــوّظــف فــي قطاعات صناعية أو زراعية 
أو تعليمية، لتساهم بالنهوض العام. أيضا، 
ــٍة  ــ ال يــمــكــن الـــنـــهـــوض مــــن الــــدمــــار بــغــيــر رؤيـ
ورفض  املفقرة،  ولأغلبية  لاقتصاد  وطنيٍة 
كل الشروط الدولية واإلقليمية التي سَترهن 
ســـوريـــة لــســيــاســاٍت نــاهــبــة لـــثـــروات ســوريــة، 
وهــو مــا بـــدأت بــه روســيــا وإيــــران فــي ظــل هذا 
النظام. طبعا كل االتفاقات مع روسيا وإيران 
يجب تعطيلها في أّية تسويٍة، أو إعادة النظر 
بــهــا بــشــكــٍل كـــامـــل، لــتــكــون عــائــداتــهــا لصالح 
الدولة السورية املستقبلية. النهوض بالوضع 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، إضــافــة إلــى األخــذ 
بالتباين بن املدن التي ُدمرت والتي لم تدمر 
أو ُهِجَر سكانها أو ظّلوا فيها، فهذه الحيثية 
الــتــوازن إلى  أساسية، ليكون باإلمكان إعــادة 
إعمار  يعيد  وبما  وبلداتها،  مــدن سورية  كل 
وهذا  منها،  أهمل  ما  وترميم  منها،  ر  تدمَّ ما 
يشمل كل أوجه الحياة االقتصادية والخدمية. 
الـــواقـــع،  إزاء  بـــد مـــن شــفــافــيــة واضـــحـــة  إذًا ال 
النظام  أواًل  وهــو  املسبب،  عــن  النظر  وبغض 
السلفية  سيما  املسلحة  الفصائل  وثانيهما 
الــدول التي تدخلت  والجهادية منها، والحقا 
بالشأن السوري. هذه قضايا تتطلب متابعة 
حقوقية دقيقة، ولقاءات بحثية كبيرة من أجل 
تحديد املسؤولية، ورفع القضايا أمام املحاكم. 
ثانيا، الشكل السياسي الوحيد، والقادر على 
اســتــيــعــاب االنــقــســامــات املـــشـــار إلــيــهــا أعـــاه، 
وإيجاد عاقات اجتماعية وسياسية وطنية 
ــو الــنــظــام  وعــــابــــرة لــكــل تــلــك االنـــقـــســـامـــات، هـ
الديمقراطي، املبني على مبدأ املواطنة وحقوق 
ــــض كــــل أشــــكــــال الــتــمــيــيــز فــي  ــ اإلنـــــســـــان، ورفـ
بالدستور  وبــدءًا  للدولة،  السياسي  املستوى 
ولــيــس انــتــهــاًء بــقــانــون لــأحــوال الشخصية، 

يكون مدنيا. 
)كاتب سوري( 

دويالت تابعة أم دولة موحدة ومستقلة؟

مستقبل سورية 
بين االنقسام والوحدة

من الخّفة بمكان أن 
يتمحور السوريون 
في نقاٍش طرفاه 

وسردياته النظام أو 
المعارضة 

كلفة آثار الحرب 
والدمار االقتصادي 
عالية، ولن تتطوع 

دولٌة أو دوٌل 
متعّددة لتقديم 

خمسمائة مليار دوالر 
للنهوض بها

ليس من إمكانية إلى توحيد ســورية من دون مشــروع وطني يقطع بشكل حاسم مع أصل االنقسامات ويعلن عنها، ويحّدد 
سياســاته الوطنية الجامعة إزاء الســوريين كافة. تنشــغل مقالة الكاتب عمار ديوب بالبحث في طبيعة المشــروع المطلوب، 

الغائب في اللحظة الراهنة

خالل تظاهرة في قرية أطمة في محافظة إدلب )فرانس برس(

القوى الوطنية والجديدة، وهي قوى لم تتبلور بعد، معنية بتلمس 
األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. كما أّن المدخل السليم نحو 
ذلك إعالن إفالٍس كامل للنظام وللمعارضة في سورية، مهما تفاوتت 
عن  سيبحثون  السوريين  جميع  أّن  اإلعالن  هذا  وسيعني  المسؤوليات. 
رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، ترفض االنقسامات وسياسات 
النظام والمعارضة. هذا شرط أّولي للقوى المأمولة، ومن دونها ال 
يمكن السير خطوة واحدة نحو طّي االنقسامات والخالفات، أو تجاوز 

هيمنة النظام والمعارضة المكرّسة.

بحثًا عن رؤى جديدة
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املعارضة والنظام ينتهجان التبعية للخارج 
وعــقــلــيــة االســـتـــدانـــة مــنــه لــلــتــنــمــيــة املـــحـــدودة 
املــوظــفــة فــي اقــتــصــاد ريــعــي، وال يــراكــم عمًا 
تنمويا يــعــّول عــلــيــه، وتــعــد املــمــارســات التي 
املــوالــي واملــعــارض،  تعاما فيها مــع الشعب، 
مثااًل نموذجيا عّما ينتظر الشعب مستقبًا. 
سياسية،  فعاليات  وأيـــة  الوطنية،  املــعــارضــة 
بالوقوف  معنية  املكرسة،  املعارضة  غير  مــن 
طويًا حول كيفية النهوض بسورية، املحتلة 
حاليا. ال يمكن لنظاٍم سياسيٍّ ديمقراطي أن 
يتأّسس في سورية من دون رؤيــة اقتصادية 
ــاد ولـــفـــقـــر األكـــثـــريـــة  ــتــــصــ دقـــيـــقـــة لــــوضــــع االقــ
املهّمشة، وأية رؤى ال تنطلق من إعادة االعتبار 
االقــتــصــاد  وتنمية  أواًل،  ــة  والـــزراعـ للصناعة 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

رقابة االحتالل والشركات 
تالحق الناشطين

درٌس لوسائل اإلعالم في المهنية 
والقضية

دجى داود

الفلسطينية  اللحظة  نتجاهل  أن  يمكن  ال 
الـــكـــبـــرى الـــظـــاهـــرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي. مــن الشيخ جـــراح إلــى املسجد 
ــى غــــــزة، ومــــــــرورًا بــكــل  ــ األقــــصــــى وصـــــــواًل إلـ
الضفة  فــي  الفلسطينية  والــبــلــدات  املناطق 
ــل املــحــتــل، نــشــاهــد فــلــســطــن هــذه  ــداخـ أو الـ
املـــــرة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، أقـــــرب مـــن الـــواقـــع 
 مــا 

ّ
وإلــــيــــه. ال تــخــتــصــر هـــــذه الــــصــــورة كـــــل

ها 
ّ
لكن الحال،  يحصل في فلسطن بطبيعة 

الفلسطينّية  واالنــتــفــاضــة  ــداث  ــ األحـ ــق 
ّ
تــوث

ــيــــن/ات  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ بــــــصــــــوت وصــــــــــــــورة الــ
بأغانيهم وهتافاتهم ورقصاتهم،  أنفسهم، 
ــبــــاكــــهــــم مـــــع قـــــوات  ــتــ ــتــــظــــاهــــراتــــهــــم واشــ وبــ
املستمّرة  والــنــكــبــات  وبمآسيهم  االحــتــال، 
التي تحل عليهم. نراها من وجهة نظرهم، 
فقط من  مــن حقيقتهم، وليس  واقعهم،  مــن 
اإلعامّية وتغطياتها  الوسائل  وجهة نظر 
الــخــبــرّيــة املــســتــعــجــلــة، أو مـــن وجـــهـــة نظر 
الـــذي تنتشر روايــاتــه على أغلب،  االحــتــال 
ــــام األجــنــبــّيــة،  ، وســـائـــل اإلعـ

ّ
إن لـــم نــقــل كــــل

ويــنــشــط بــكــثــافــة فــي بــروبــاغــنــدا يــدفــع لها 
البشر  مـــن  لــهــا اآلالف  املـــايـــن ويــخــصــص 

لنشرها.
الفلسطينّية،  للقضّية  الــيــوم  املــنــاصــرة  فــي 
الــتــي تــســتــقــطــب فــنــانــن أجـــانـــب ومــؤثــريــن 
ومــؤثــريــن عربا،  فنانن  مــا تستقطب  أكــثــر 
بعد تطبيع دول عربية مع االحتال، تنتشر 
وينكسر،  لـــأحـــداث،  الفلسطينّية  الـــروايـــة 
، حاجز »معاداة السامية« الذي يفرضه 

ً
قليا

 االنــــتــــقــــادات 
ّ

ــتـــــال كــــي يـــرفـــع عـــنـــه كـــــل ــ االحـ
واالحــتــجــاجــات الـــدولـــيـــة. فــنــســمــع أصــواتــا 
مدّوّية ترفض االحتال والتهجير والنكبة، 
وتناصر الفلسطينين، ألنها رأت الحقيقة، 
وشـــاهـــدت الــقــمــع اإلســرائــيــلــي لــلــمــواطــنــن 
 عبر املنّصات 

ً
ل، مباشرة

ّ
الفلسطينين العز

 شيء جانبا، وقررت أن تكتفي 
ّ

التي نّحت كل
برفع أصوات الفلسطينين.

ــرام«  ــغـ ــتـ هـــــذه املـــــــــّرة، نـــــرى حـــســـابـــات »إنـــسـ
 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. املــنــّصــة 

ً
مـــكـــّرســـة

 
ً
عــادة الفيديو،  ومقاطع  للصور  املخصصة 

ــنـــاشـــطـــون عـــبـــر مـــواقـــع  ــا يــســتــخــدمــهــا الـ مــ
التواصل للهروب من السياسة والنقاشات 
الـــتـــي تـــــدور عــبــر مـــنـــّصـــات أخــــــرى، أبـــرزهـــا 
»فـــيـــســـبـــوك« و»تــــويــــتــــر«. انــتــقــلــت املـــأســـاة 
ــــذي تنتشر  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الــتــطــبــيــق الـ
عليه صور »السعادة« والرفاهية والحياة - 
 

ّ
غير الواقعية - في كتير من األحيان، لتحل

ها حقيقة ما يجري في فلسطن. يبدو 
ّ
محل

االمــتــعــاض اإلســرائــيــلــي مـــن ذلـــك واضــحــا، 
فالتضليل الذي يمارسه االحتال ويتواطأ 
مــعــه فــيــه مــوقــع »فــيــســبــوك«، كـــان مسيطرًا 
على الروايات العاملّية لأحداث الفلسطينّية 

منوعات

ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــوات املــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ طــــــــــوال الــ
ــل اإلعــــــــام. يــكــتــب صــحــافــيــون  ــائــ عـــبـــر وســ
إسرائيليون على »تويتر« معربن عن ذلك 
 هــنــاك »كــثــيــريــن 

ّ
االمـــتـــعـــاض، مــعــتــبــريــن أن

مــمــن يــتــحــدثــون وكــأنــهــم يــفــهــمــون الــصــراع 
مــقــاومــة   

ّ
)وكـــــأن اإلســرائــيــلــي«  الفلسطيني 

(، ثـــّم 
ً
ــــال صـــــراعـــــا مـــتـــكـــافـــئـــا أصـــــــــــا ــتــ ــ االحــ

يتحدثون عن كون »إنستغرام« منّصة »ملحو 

لهم بحذف  )ال مشكلة  الــيــهــودي«  الــتــاريــخ 
استخدام  يحاولون  الفلسطيني(.  التاريخ 
الــتــي تــحــاول طمس التاريخ  الــروايــات  ذات 
الفلسطينية  الــهــويــة  وســرقــة  الفلسطيني، 
الــفــلــســطــيــنــيــن/ات   

ّ
أن لــتــرســيــخ  الـــعـــربـــيـــة، 

»إرهـــابـــيـــون« يــحــاربــهــم االحــتــال »ليحمي 
ـــهـــم ال يـــنـــجـــحـــون بـــاملـــطـــلـــق. 

ّ
دولــــــتــــــه«. لـــكـــن

نــرى مؤثرين عاملين ينشرون  املـــرة،  فــهــذه 

الفلسطينيون/ ينشره  مــا  نشر  ويــعــيــدون 
ــــراح والـــقـــدس والــلــد  ات مـــن حـــي الــشــيــخ جـ
ونــابــلــس وغــــزة وغــيــرهــا، فـــا يــكــون هــنــاك 
تــلــك  مــــشــــاهــــدة  مـــــن  لــــلــــهــــروب  مـــــجـــــاٍل  أّي 
الحقيقة والتفاعل معها. نشاهد تصحيحا 
ى 

ّ
تتغن والــتــي  الــعــاملــيــة،  الصحف  لعناوين 

أو  الكاملة«  »الحقيقة  ونقلها  بحيادّيتها 
ها ال تتجّرأ على 

ّ
لكن جرأتها على االنتقاد، 

الفلسطينين.  مناصرة  أو  االحتال  انتقاد 
هــــــذه املـــــــــرة، يـــتـــحـــدث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
مــقــاطــع فــيــديــو عـــن قــصــص تــهــجــيــرهــم من 
بــيــوتــهــم، عـــن قــصــص قــصــف بــيــوتــهــم، عن 
اعــتــقــال أصــدقــائــهــم، يــنــشــرون فــيــديــوهــات 
لاحتجاجات  اإلســرائــيــلــي  للقمع  وصــــورًا 
يحملون  الذين  للمستوطنن  الفلسطينية، 
الفلسطينين  على  ويصّوبونها  األسلحة 
أي محاسبة. ينشرون  ويقتلونهم من دون 
ــافـــروا  قــصــصــا عــــن املــســتــوطــنــن الــــذيــــن سـ
ويهّجروا  فلسطن  إلــى  ليأتوا  بلدانهم  من 
ــا ال   ملـ

ً
أهــلــهــا ويـــرهـــبـــوهـــم، ويــــّدعــــوا مــلــكــيــة

التاريخ،  الحقيقة، وال في  يعود لهم، ال في 
وال حتى في القانون الدولي. تبدو الوجوه 
، غــاضــبــة وحــزيــنــة، 

ً
الــفــلــســطــيــنــّيــة واضــــحــــة

ــّرض لــــــه مــــــن حـــمـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي وجــــــــه مــــــا تـ
أن  دون  مــن  ســـنـــوات،  مــنــذ  تستمر  همجية 
يناصرهم أحد. تخرج صرخات »الحّجات« 
 
ّ
 وطـــنـــهـــن

َ
ــنــــدبــــن ــــي يــ ــــاتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات الـ

، ويــقــلــن »فـــــــداِك يا 
ّ
 وبـــيـــوتـــهـــن

ّ
ــبــــاءهــــن وأحــ

قدس«. يظهر األطفال الفلسطينيون: باكن 
فهم 

ّ
يعن معتقلن  شــهــداء،  أهاليهم  ــون 

ّ
يــزف

مواطنيهم،  بــن  مــن  ويقتنصهم  االحـــتـــال 
ــلـــى جــنــود  يــــظــــهــــرون مــــقــــاومــــن يــــــــــرّدون عـ
أيضا  ويــظــهــرون  فــي وحشّيتهم،  االحــتــال 
اإلسرائيلية  القتل  آلــة  ترحمهم  لــم  شــهــداء، 
كما لم ترحم أحدًا من أجدادهم منذ أن صار 
 ال 

ً
االحتال احتااًل. تبدو الحقيقة واضحة

لبس فيها، تبدو فلسطن جريحة، منكوبة، 
ــحــديــن، 

ّ
 الــفــلــســطــيــنــيــن/ات يـــبـــدون مــت

ّ
لــكــن

ــم  ــهـ ــلـــو أصـــواتـ ــعـ ــاومــــن، وتـ ــقــ ــن، مــ ــديــ ــامــ صــ
معهم  املــتــضــامــنــون  ينقلها  فيما  وتــصــدح 

إلى العالم.
ــّبــــة، تـــبـــدو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــهــ فــــي هـــــذه الــ
الفلسطينين  أيــــدي  فـــي  وأدوات  مــنــّصــات 
املــنــّصــات نفسها،  الــذيــن يقمعون عبر هــذه 
وتـــحـــذف مــنــشــوراتــهــم وحــســابــاتــهــم منها 
مــا  كـــــل   

ّ
أن لـــــاحـــــتـــــال. ويـــــبـــــدو   

ً
مـــــحـــــابـــــاة

ــرون/ات مــن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه هــــو مـ
ــــول الـــعـــالـــم، ومـــســـتـــعـــدون لـــلـــوقـــوف إلـــى  حـ
 حكوماتهم 

ّ
جــانــبــهــم ورفـــع صــوتــهــم وحـــث

. فــي هـــذه الصرخة 
ّ

عــلــى الــتــحــّرك، بــا تــخــل
الفلسطينّية العالية، ُيسمع بوضوح صوٌت 
 الــفــلــســطــيــنــيــن مــســتــعــدون دائــمــا 

ّ
يــقــول إن

 ما 
ّ
هم، وإن

ّ
للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحق

ا هو أال نتخلى عنها.
ّ
تحتاجه فلسطن من

يوثق الفلسطينيون 
وحشية االحتالل وزيف 

ادعاءاته

واشنطن ـ العربي الجديد

إعـــام دروســـا  ــن فلسطينيون وســائــل 
ّ
يــلــق

التغطية  يخّص  بما  والقضية  املهنية  في 
الــــجــــاريــــة حــــــول األحـــــــــــداث الــفــلــســطــيــنــيــة 
املـــتـــتـــالـــيـــة، مــــن مــــحــــاوالت تــهــجــيــر أهـــالـــي 
ــراح إلـــــى الـــصـــمـــود واملـــقـــاومـــة  ــ ــ الـــشـــيـــخ جـ
ــه الـــهـــجـــمـــيـــة الــتــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وجــ
يــظــهــرهــا االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي وجــنــوده 
ومستوطنوه في األراضي املحتلة، وصواًل 
إلى العدوان اإلسرائيلي العنيف على غزة. 
فــفــي تــغــطــيــاتــهــا ملـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن، 
ــل إعــــــام أجـــنـــبـــيـــة وعــربــيــة  ــائــ تـــنـــحـــاز وســ
لــــروايــــة االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، فـــا تنقل 
ــداث وأســبــاب  ــ الـــصـــورة أو خلفية األحـ كــل 
انـــــدالع مـــا تــســمــيــه »تــــوتــــرًا« فـــي األراضــــي 
 مــا تــعــّرج عــلــى الترهيب 

ً
املــحــتــلــة، وقــلــيــا

القمع  عبر  إن  للفلسطينين،  اإلســرائــيــلــي 
املستوطنن  أو  االحــتــال  بجنود وشــرطــة 
واملتطرفن، واعتدائهم على الفلسطينين. 
وإعامين  ناشطن  استقبال  خــال  حتى 
الــقــضــيــة ومــا  عــن  لــيــتــحــدثــوا  فلسطينين 
وبيوتهم،  وتاريخهم  ومشاعرهم  يحصل، 
إلظهار  محاولٍة  فــي  األسئلة  »تلغيم«  يتم 
ــأنــــهــــم »األشـــــــــــــرار« فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن وكــ
 فــلــســطــيــنــيــن ظـــهـــروا 

ّ
هـــــذه الـــقـــصـــة. لــــكــــن

ــلـــون تــقــديــم  ــــام يـــواصـ ــ عـــبـــر شــــاشــــات اإلعـ
ــــي املـــهـــنـــيـــة، وإظـــــهـــــار فـــداحـــة  الــــــــــدروس فـ
االنــــحــــيــــاز اإلعـــــامـــــي لــــاحــــتــــال، والــــــذي 
يسيطر على الرواية العاملية، في حن يقوم 
الفلسطينيون حاليا بنشر وعي كبير حول 
واالنتهاكات  االعـــتـــداءات  ومـــدى  قضيتهم 

التي يتعرضون لها. 
ــي أن أن«  ــ ــاة »ســ ــنــ ــر قــ ــبـ فــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه عـ
األمـــيـــركـــيـــة، لـــم يـــفـــّوت الـــنـــاشـــط اإلعـــامـــي 
أهالي  الــكــرد، وهــو من  الفلسطيني محمد 
حــي الشيخ جـــراح، وكــان لــه مــع أخته منى 
الكرد مشاركة كبيرة في نشر قضية الحي 
إلى العالم والتوعية بها والحشد لدعمها، 
الفلسطينية  األحقّية  فيها  وأكــد  إال   

ً
لحظة

ــي وجـــه  ــ ــخ فـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـــوت واملــــــنــــــازل والـ ــبـ ــلـ لـ
تسأل  املقابلة،  في  اإلسرائيلية.  الوحشية 
اإلعامية الكرد إن كان يؤّيد »االحتجاجات 
العنيفة« التي اندلعت في األراضي املحتلة 
ــراح، فيسألها في  إســـنـــادًا لــحــي الــشــيــخ جــ
لي  العنيف  التهجير  املقابل: »هل تؤيدين 
ولــعــائــلــتــي مــن مــنــزلــنــا بــغــرض االســتــيــاء 

عليه؟«، حن ترتبك املذيعة.
القناة نفسها، تسأل  وفي مقابلة لها على 
عريقات، حول  نــورا  الفلسطينية  املحامية 
»مــشــاعــرهــا« كفلسطينية فــي هــذه األيـــام، 
فــتــتــحــدث عــــن االنـــتـــهـــاكـــات اإلســرائــيــلــيــة 

وهمجية االحتال املستمرة، والتي دفعت 
ابــن عمها  قتل  أيضا حــن  ثمنها  عائلتها 
عــلــى حــاجــز إســرائــيــلــي بــيــنــمــا كــــان يــقــود 
سيارته، كما تسلسل بعضا من االنتهاكات 

على مدى سنوات وعقود.
ــاة »دوتـــشـــيـــه  ــنـ فــــي مــقــابــلــة أخــــــرى عـــلـــى قـ
فــيــلــلــه« بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، يــســأل املــذيــع 
عن  ــهـــواري  الـ يــــارا  الفلسطينية  الــنــاشــطــة 
ما   

ّ
أن معتبرًا  املنقسمن«  »الفلسطينين 

يـــأتـــي مـــن وجـــهـــة نــظــر فلسطينية  تــقــولــه 
 هــــذه لــيــســت وجــهــة 

ّ
بــحــتــة، فــتــجــيــبــه بـــــأن

نظر فلسطينية إنما عاملية فإسرائيل هي 
»تطهير عرقي«. سلطة محتلة تقوم بـ

فلسطيني يحمل ابنته وبعض حاجيّاته وهاتفه موثّقًا الدمار في غزة بعد إخالء منزله إثر القصف اإلسرائيلي )علي جاد اهلل/األناضول(

)ياسين أوزتورك/األناضول(

رام اهلل ـ العربي الجديد

ينجح الفلسطينيون في رفع الصوت حول ما يتعرضون له من وحشية إسرائيلية، 
 
ّ
كي تصل الصورة الواضحة لعنف ووحشية االحتال اإلسرائيلي إلى العالم. لكن

التواصل االجتماعي تاحقهم، وتحاول ترهيبهم  رقابة االحتال وشركات مواقع 
وإسكاتهم بأكثر من طريقة.

 حسابات وهمّية 
ّ
وأمس، تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل معلومات تفيد بأن

العربية،  باللغة  م 
ّ
وتتكل »تويتر«  عبر  تنتشر  الحالي  مايو/أيار  شهر  في  أنشئت 

رين من 
ّ
وتحاول أيضا التواصل مع من يغّردون عن غزة خال األيام األخيرة، محذ

التفاعل معها أو الرد على أسئلتها »املريبة«.
هواتف  إلــى  وصلت  لرسالٍة  )سكرينشوت(   

ً
لقطة فلسطينيون  نشر  يــومــن،  وقبل 

ــــه »تــم 
ّ
ــعــة مــن »املـــخـــابـــرات اإلســرائــيــلــيــة« وتــقــول إن

ّ
الــكــثــيــر مــن الفلسطينين، مــوق

تشخيص صاحب الرسالة باملشاركة في أحداث القدس وستتم محاسبته«.
واألسبوع املاضي، أزال موقع »تويتر« حسابات لفلسطينين غــّردوا عن االحتال 
اإلسرائيلي وجرائمه. كما حجب »إنستغرام« محتوى وحسابات ووسم »األقصى«. 
»خلل تقني«،  بـ الشركتان إجراءاتهما، بعد تنديد واسع بعملية اإلسكات،  وبــررت 

كما أعيدت حسابات تم حجبها.
الحقوق  عــن  بــالــدفــاع  عنى 

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  وسجلت منصة »صـــدى ســوشــال« 

الرقمية للفلسطينين، أكثر من مائتي انتهاك ضد محتوى فلسطيني في األسبوع 
املاضي فقط، خصوصا املحتوى املتعلق بحي الشيخ جراح واملسجد األقصى.

ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مديرة السياسات بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
الرقمية، مــروة  الحقوق  تــدافــع عــن  التي  الدولية  نــاو«  »أكــســس  فــي منظمة  أفريقيا 
فطافطة، أن مستخدمي اإلنترنت الفلسطينين ما زالوا يبلغون عن تقييد املحتوى. 
الوقت  في  الحدوث  إلــى  التعسفية  التقنية  األخطاء  هــذه  »تميل  وبحسب فطافطة، 
ــــذروة عــنــدمــا يــقــوم الــنــشــطــاء بــمــشــاركــة مــعــلــومــات وتــوثــيــق  املــائــم أثــنــاء أوقــــات الـ

انتهاكات إسرائيلية بحق املتظاهرين«.

اللحظة الفلسطينية على مواقع التواصل

تضامن 
صحافي

تونس ـ محمد معمري

التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  نــددت 
بالهجمة الوحشية من قبل الجيش الصهيوني 
الصمت  دانـــت  كــمــا  ــعــزل،  ال الفلسطينيني  عــلــى 
الــعــربــي الــرســمــي أمـــام املـــجـــزرة الــتــي يرتكبها 
ــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  نـــظـــام املــحــتــل فـــي حـ
الجيش  اعتداء  األربعاء،  بيان  دانــت، في  النقابة 

ــــذي يضم  اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى بــــرج الـــجـــوهـــرة الـ
مــقــرات 13 مــؤســســة إعــامــيــة، وبـــرج الــشــروق 
الذي يضم عشرات املكاتب الصحافية ووسائل 
اإلعام املحلية والعربية والدولية في قطاع غزة، 
فــي استهداف متعمد مــن أجــل إســكــات صوت 
وصول  ومنع  املقاومة،  الفلسطينية  الصحافة 
أن  أكــدت  النقابة  املحتل.  الكيان  جــرائــم  صــورة 
ــرات املـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة في  ــقـ اســـتـــهـــداف مـ

الــقــصــف الــوحــشــي عــلــى غـــزة، يــنــدرج فــي إطــار 
ترتكبها  الــتــي  ــان  ــ األركـ مكتملة  الــحــرب  جــرائــم 
الشعب  حــق  فــي  اإلسرائيلي  االحــتــال  سلطات 
الــفــلــســطــيــنــي وفــــي حـــق الــصــحــافــيــني ووســـائـــل 
اإلعام. ودعت الهياكل املهنية املحلية واالقليمية 
ــــي  ــــى مــســانــدة الـــزمـــاء فـــي األراضـ والــعــاملــيــة إل
القتل  ــة  آلـ ضــد  صــمــودهــم  ودعــــم  الفلسطينية، 
الصهيونية. من ناحيته، أصدر االتحاد املغاربي 

تونس  مــن  صحافيني  يضم  الـــذي  للصحافيني 
والجزائر وليبيا واملغرب وموريتانيا بيانا مساء  
ــتـــداءات اإلســرائــيــلــيــة على  األربـــعـــاء دان فــيــه االعـ
في  يحصل  ما  أن  معتبرًا  الفلسطيني،  الشعب 
غزة جريمة مكتملة األركان، الهدف منها تركيع 
املغاربة  الصحافيني  ودعــا  الفلسطيني.  الشعب 
إلى التضامن مع زمائهم في األراضي املحتلة، 

وإدانة جرائم االحتال  بكل الوسائل املمكنة.

عن  ويتحدثون  وقصصهم  مآسيهم  يروون  الفلسطينيين/ات  وليسمع  اإلسرائيلية،  الوحشية  ليشاهد  فلسطين  إلى  العالم  يلتفت 
قمعهم وتهجيرهم وتزييف االحتالل للوقائع. يحصل ذلك عبر منصات التواصل، فماذا اختلف هذه المرة؟
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ّ
100 رطـــل مــن الــشــاي الــصــيــنــي. وُيـــقـــال إن

الــشــاي كـــان مــنــتــًجــا بــاهــظ الــثــمــن، يحظى 
بـــه األثــــريــــاء فــقــط، وغـــالـــًبـــا مـــا ُيــحــتــفــظ به 
واملفتاح.  بالقفل  اإلغـــاق  مــكــان محكم  فــي 
وتعّرف العامة إلى الشاي ألّول مّرة في عام 
الصحف  إحـــدى  عــنــه  كتبت  عــنــدمــا   ،1658
»املــشــروب  بوصفه  إعــانــهــا،  فــي  اللندنية، 
الصيني« الذي يطلق عليه الصينيون اسم 
أول متجر  افتتح   ،1717 عــام  »تــشــا«. وفــي 
شاي للسيدات، لتبدأ بعدها متاجر الشاي 
إنكلترا،  أنــحــاء  فــي جميع  بــبــطء  بالظهور 

حتى أصبح الشاي متاًحا للجميع. وازداد 
حـــب الــبــريــطــانــيــن لــلــشــاي خــــال ســنــوات 
اإلمبراطورية البريطانية في الهند. يوجد 
حالًيا ما يقرب من 1500 نوع مختلف من 
في  جميعها  تتنوع  بريطانيا.  فــي  الــشــاي 
ــلــــون. ومــــن أبــــرز هــذه  الـــطـــراز والــنــكــهــة والــ

األنواع:
البلد أحد املصّدرين  الهند: يعّد هذا  شاي 
الرائدين لـ12% من أنواع الشاي في العالم. 
وأهم ثاثة أنواع شائعة في اململكة املتحدة 
هـــــي: دارجـــيـــلـــنـــغ، الــــــذي يـــأتـــي مــــن شــمــال 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــاي، الــــــذي يــعــشــقــه  ــــشـ فـــنـــجـــان الـ
الــــشــــعــــب الــــبــــريــــطــــانــــي، مــــهــــّدد 
إذ  املــنــاخ،  تغير  بسبب  بالخطر 
إن ارتفاع درجات الحرارة في البلدان التي 
املحاصيل  غــلــة  يــعــّرض  النبتة  هـــذه  تـــزرع 
بن  من  اإلنكليز  ويعد  للخطر.  املستقبلية 
أكثر الشعوب التي تحتسي هذا املشروب، 
حــيــث يــتــنــاول الـــفـــرد فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة 
وأيرلندا الشاي أكثر من أي شخص في أي 

دولة أخرى في العالم. 
في  الشاي  تاريخ  في  التحّول  نقطة  تعود 
ملك  الــثــانــي،  تــشــارلــز  زواج  إلــى  بريطانيا 
أميرة  كانت  براغانزا.  كاثرين  من  إنكلترا، 
وكان  الشاي،  على شرب  مدمنة  برتغالية، 
حبها لهذا املشروب هو السبب في تعرف 
البداية،  في  إليه  اإلنكليزي  امللكي  الديوان 
لــتــتــبــنــى بــعــد ذلـــك الــطــبــقــة األرســتــقــراطــيــة 
ــت 

ّ
ــــرب الــــشــــاي. حــيــنــهــا اســتــغــل ــقـــوس شـ طـ

شركة الهند الشرقية هذا االهتمام بالشاي، 
بريطانيا، حيث  إلــى  استيراده  في  وبــدأت 
مقابل   ،1664 عــام  فــي  األول  طلبها  قــّدمــت 

يستعرض العمل قصة 
مراهقة في الثالثة عشرة 

تقع ضحية المخدرات

تهّدد أزمة المناخ 
ظروف نمو نبتة الشاي 

في الهند وسريالنكا

يجّسد المسلسل 
معاناة نساء الحارات في تلك 

الحقبة الزمنية

2223
منوعات

الهند، وهو شاي خفيف، مثالي لوقت بعد 
 من 

ً
قليا األقــوى  الظهيرة. وشــاي سيان، 

شاي دارجيلنغ، وله رائحة عطرية مع طعم 
. وشاي أسام القوي املذاق.

ً
حاد قليا

وشاي الصن، مسقط رأس الشاي، إذ تنتج 
18% مــن الــشــاي فــي الــعــالــم. وربــمــا تشمل 
أفضل أنواعه شاي »البسينج سوشوىغ« 
أنـــواع  أشــهــر  وهـــو   ،)Lapsang Souchong(
الــــشــــاي الـــصـــيـــنـــي، ويــــأتــــي مــــن الــــتــــال فــي 
ــع بــرائــحــة ونكهة 

ّ
شــمــال فــوجــيــان، ويــتــمــت

مدخنة. وشاي يونان األســود من مقاطعة 

ــذاق الــتــرابــي الــغــنــي املــشــابــه  يـــونـــان، ذو املــ
ملذاق شاي أسام.

ــرى من  وهــنــاك الــعــديــد مــن األصـــنـــاف األخــ
كــل مــن الــهــنــد والــصــن ودول أخــــرى، التي 
تــشــمــل الـــشـــاي األخـــضـــر والـــشـــاي األبــيــض 

والعطريات.
 االستمتاع بنكهات الشاي املتمّيزة 

ّ
بيد أن

ــات مــــهــــّددًا بــالــضــيــاع،  ــذه الـــبـــلـــدان بــ مـــن هــ
ــمــة 

ّ
بــعــدمــا كــشــف تــقــريــر صـــــارد عـــن املــنــظ

الخيرية »كريستيان إيد«، في تقرير جديد، 
املثلى  الــظــروف  من  ل 

ّ
املناخ سيقل تغّير  أن 

إلنـــتـــاج الـــشـــاي فـــي الــعــالــم. إذ تـــهـــّدد أزمـــة 
الــشــاي فــي الهند  املــنــاخ ظـــروف نمو نبتة 
تعتبر  التي  وكينيا،  والــصــن  وسريانكا 

أكبر مناطق لزراعة الشاي في العالم. 
وتــعــد كينيا أكــبــر مــصــّدر لــلــشــاي األســـود 
عــاملــيــا، حــيــث تــنــتــج حــالــًيــا حــوالــي نصف 
ــي املــمــلــكــة  ــاي األســـــــــود املـــســـتـــهـــلـــك فـــ ــشـــ الـــ
ــــاط  ــمـ ــ ــــن أنـ ــ ــــي مـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــهــــا تـ

ّ
املــــــتــــــحــــــدة، لــــكــــن

ــار نــتــيــجــة  ــ ــطـ ــ غـــيـــر مــنــتــظــمــة لـــســـقـــوط األمـ
لــاحــتــبــاس الـــحـــراري، مــا يــعــنــي أن زيـــادة 
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات والـــجـــفـــاف يــمــكــن أن 
الــزراعــة. كما يهدد  لــجــداول  تشكل تهديًدا 
ــذاق الــــشــــاي، حــيــث  ــ ــــا مــ

ً
تــغــيــر املــــنــــاخ أيــــض

تـــؤدي كميات مــيــاه األمــطــار املــتــزايــدة إلى 
وتخفف  رديـــئـــة،  جــــودة  ذات  أوراق  إنــتــاج 
مـــن املــركــبــات الــتــي تــجــعــل الـــشـــراب مــفــيــًدا 

للصحة.
نبتة  تــهــّدد  التي  املخاطر  هــذه  انتشار  مــع 
املستمّر  الجدل  الواجهة  إلى  الشاي، يعود 
اإلنكليز حول كيفية صنع كوب شاي  بن 
الــشــاي  عــلــى  الحليب  مــثــالــي، وهـــل يسكب 

قبل صّب املاء الساخن أو بعده؟ 
في األصــل، كان يضاف الحليب دائًما قبل 
الشاي ملنع املاء الساخن من تكسير أكواب 
اتفاق  مــن  الــّرغــم  على  لكن  الدقيقة.  الصن 
خبراء الشاي مع هذا التقليد، فهم يقولون 
الشاي قد  أواًل قبل  الحليب  ا إن صّب 

ً
أيض

يغير نكهة الشاي.
كــوب  كــان  الــبــريــطــانــيــن،  ملعظم  وبالنسبة 
الــشــاي املــثــالــي هــو الــشــاي األســــود املــكــّون 
لــنــبــتــة  واملــــخــــمــــرة  ــة  ــفـ ــفـ املـــجـ األوراق  مـــــن 
لكل  ويــبــقــى  سينينسيس.  كــامــيــلــيــا  شـــاي 
شخص رأي في كيفية صنع فنجان شاي 
»مناسب«، لكن كان من الضروري أن يكون 
الــعــنــصــر األســــاســــي مــصــنــوعــا مـــن أوراق 
الــشــاي، وبالتأكيد  أكــيــاس  الــشــاي ولــيــس 

ليس شاي البودرة. 
ومــع الــتــقــّدم فــي الــزمــن، تــم اخــتــراع أكياس 
الشاي في أميركا في أوائل القرن العشرين، 
ــه لـــم يـــزدهـــر فـــي بــريــطــانــيــا ســــوى في 

ّ
لــكــن

السبعينيات.
وفي الوقت الحاضر، مع تهديد تغير املناخ 
لنبتة الشاي، يصعب على العديد من عشاق 
هذا املشروب تخيل الحياة من دونه.  لذلك، 
الذي  إيــد«،  »كريستيان  تقرير منظمة  أثــار 
ع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في 

ّ
يتوق

البريطانين  قلق   ،2050 عــام  بحلول  املائة 
في  املختلفة  اإلعــام  عنه وسائل  وتحّدثت 
البريطانية للشاي  الحماسة  الباد. وتبرز 
مع استمرار لعب الشركات البريطانية دوًرا 
رائًدا في تجارة الشاي العاملية اليوم، حيث 
تهيمن العامات التجارية البريطانية على 

السوق العاملية. 
وتاريخًيا، ازداد االستهاك السنوي للفرد 
في بريطانيا في عام 1902 مع بدء استيراد 
ــكـــا بـــأســـعـــار  ــيـــرالنـ الــــشــــاي مــــن الـــهـــنـــد وسـ
ــة 

ّ
ــا يـــزيـــد عــــن ســت ــى مــ ــ أرخـــــــص، فـــوصـــل إلـ

عندما   ،1851 عـــام  فــي  كـــان  بينما  ــال،  ــ أرطـ
كــانــت جــمــيــع أنــــواع الــشــاي فــي بريطانيا 
تــقــريــًبــا تــأتــي مــن الــصــن، يــقــل عــن رطــلــن 

للفرد الواحد.

A A

إبراهيم علي

من  أول  الرمضاني،  الــدرامــي  املــوســم  انتهى 
أمـــــس، وســجــلــت مــجــمــوعــة مـــن املــســلــســات 
شتركة تقدًما في نسب املتابعة في 

ُ
العربية امل

لبنان وسورية، وبعض دول الخليج.
هي  األولـــى  البطولة  أدوار  أن  البعض  يظن 
إنــتــاج مسلسل. هــذا  أو  لــبــنــاء  املــحــرك األول 
صــحــيــح، لــكــن فــي الــســنــوات األخـــيـــرة  طــرأت 
بــعــض الـــتـــحـــوالت الـــتـــي بــــدت فــيــهــا األدوار 
أو  الـــبـــطـــولـــة،  أدوار  عــــن  ــنــــوب  تــ الـــثـــانـــويـــة 
وهو  وأداء.  موهبة  من  تحمله  ملا  تنافسها، 
أمر بدا جلًيا هذه السنة في مسلسلن، األول 
والثاني  أســمــر،  فيليب  إخـــراج  مــن   ،»2020«

»للموت«، للمخرج نفسه.

دور األم
مــســلــســل  فــــي  األم  ــعـــدي دور  كـ ــدة  ــ رنــ لــعــبــت 
عـــشـــرة  ــمـــس  خـ ــــي  فـ واســــتــــطــــاعــــت   ،»2020«
أن  يمكن  األم  دور  أن  عــلــى  تــبــرهــن  أن  حلقة 
يــتــحــول إلـــى دور رئــيــســي. فــإلــى جــانــب أداء 
كعدي املعجون بالخبرة والتقنيات العالية، 

اإلدمــان  الــضــوء على قضية  لتسليطه  العمل 
وعلى الحاجة لعدم تجاهل الشباب الواقعن 
تــحــت تــأثــيــره.  فــي فــتــرة السبعينيات، وفــي 
إلــى مدينة شرقية وأخــرى  ظل انقسام برلن 
ــاردة، انــتــشــرت  ــ ــبـ ــ غــربــيــة فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الـ
الشباب، وقد  والــدعــارة بن  الهيروين  ثقافة 
أدت إلــى حــوادث مأساوية وإلــى وفــاة الكثير 
من الشباب نتيجة جرعات زائدة. في املقابل، 
ثقافية وكمعلم  الغربية كوجهة  برلن  بــرزت 
للثقافة البديلة، وجذبت العديد من الفنانن، 
ــــوي. وقـــــد ألـــهـــمـــت املـــديـــنـــة  ــ ومـــنـــهـــم ديـــفـــيـــد بـ
بــوي املرهق من  املنقسمة على ذاتــهــا، ديفيد 
أجــواء الــواليــات املتحدة، والــراغــب باكتشاف 
بدائل للحياة هناك، حيث قام بتقديم بعض 

من أهم أعماله امللهمة في برلن.  
ورغـــــم االزدهــــــــار االقـــتـــصـــادي فـــي بـــرلـــن، لم 
للشباب  وخــاصــة  املعيشية،  الــظــروف  تتغير 
الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــبــطــالــة والــتــفــكــك األســـري 
أصبحت  حيث  التعليمي.  النظام  ســوء  ومــن 
فيها  فيهمل  السلبي،  للتأثير  بــؤرة  املـــدارس 
الطاب تعليمهم ويجتذبهم السلوك اإلدماني 
بتشجيع من زمائهم. وضمن هذه الظروف، 
في  عــن محيطه  بــاالغــتــراب  نشأ جيل يشعر 
ظــل ظــروف قاسية دفعته إلــى اإلدمـــان، وإلــى 
االعتماد على تخدير أمله عن طريق املخدرات.

مايا البوطي

»أنــــــــا،  مـــســـلـــســـل   Amazon Prime قـــــدمـــــت 
الذاتية  السيرة  عن  املــأخــوذ  إف«،  كريستيان 
املــثــيــرة   ،We Children from Bahnhof Zoo
لـــلـــجـــدل، واملـــكـــتـــوبـــة بــالــلــغــة األملـــانـــيـــة. تـــدور 
أحــداث العمل حول الجانب املظلم من مدينة 
ثقافة  وتعكس  السبعينيات،  فترة  في  برلن 

الشباب وقضية إدمان املخدرات.
يـــســـتـــعـــرض املـــســـلـــســـل قـــصـــة حــــيــــاة مـــراهـــقـــة 
فـــي الــثــالــثــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا، تــقــع ضحية 
املـــخـــدرات، وتــعــانــي مــن آثــارهــا السلبية بن 
عامي 1975 و1977 في برلن الغربية. العمل 
هو نتيجة تحقيق للصحافين، كاي هيرمان 
وهـــورســـت ريـــك، مــع كــريــســتــيــان فيلشيرينو 
فــي هــامــبــورغ في  عــامــا  البالغة خمسة عشر 
الشباب  ظاهرة  في  البحث  أرادا  1978، حيث 
املــشــرديــن فــي أملــانــيــا. ومــع تــأثــر الصحافين 
كتاب.  إلــى  التحقيق  تحول  كريستن  بقصة 
أصــبــح هــــذا الــكــتــاب مـــن أكــثــر الــكــتــب مبيًعا 
عند صدوره، واستمر بيعه إلى الحن. ترجم 
إلــــى 18 لـــغـــة، وبــيــعــت 5 مـــايـــن نــســخــة منه 
املـــدارس قامت  فــي أملانيا فــي 2013، حتى أن 
العمل  اقتباس  وتــم  إجبارية.  كقراءة  بفرضه 
ــــي إيــــدل،  إلــــى فــيــلــم فـــي 1981 مـــن إخـــــراج أولـ
ومـــن تمثيل نــاتــجــا بــرونــكــهــورســت فــي دور 
كريستن إف، وقد شارك مطرب الروك ديفيد 
بوي بشخصه. ويأتي حضور بوي لشعبيته 
الفترة، ولكون كثير من  تلك  الشباب في  بن 
املراهقن قد أقدموا على تعاطي املخدرات في 
حفاته. أثار الفيلم الجدل عند صــدوره؛ فقد 
املخدرات  أنــه يجعل من مدمني  البعض  رأى 
قدوة ثورية للشباب. في املقابل، تأتي أهمية 

واجهت بطلي املسلسل، نادين نجيم وقصي 
خـــولـــي، بــطــريــقــة تــفــوقــت مـــن خــالــهــا على 
أدائهما. ولم توفر زميلة كعدي، كارمن لّبس، 
مــن تقمص دور املـــرأة الــقــويــة الــتــي اخــتــارت 
الــعــزيــمــة واملـــضـــي فـــي طـــريـــق األشـــــــواك، من 
خـــال قــصــة حــب جمعتها بــتــاجــر مــخــدرات 
ــم(، وبـــن  ــيــ ــراهــ ــــوت« )فـــــــادي إبــ ــــحـ خــطــيــر »الـ
»صــافــي« )قــصــي خـــولـــي(، كونها  وفــائــهــا لـــ

تعمل معه في توزيع املمنوعات. 
عن   »2020« فـــي  كـــعـــدي  ــــدة  رنـ دور  يــقــل  وال 
دورهــــا فــي مسلسل »لــلــمــوت«، رغـــم ضعف 
ــة الـــــدرامـــــيـــــة، ورســــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات  ــكـ ــبـ الـــحـ
ودراستها بتأن من قبل الكاتبة نادين جابر. 
حــمــلــت كــعــدي مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي إظــهــار 
وجه آخر بسيط لحياتها في منزلها وقصة 
الزين،  املمثل أحمد  الخضار  بائع  حبها مع 

حتى زواجها منه.

شخصيات مدروسة
ويلعب املمثل اللبناني فادي أبو سمرا دورًا 
بارزًا في مسلسل »2020« أيضا، يفتح أمامنا 
معركة املنافسة مع بطل العمل قصي خولي، 
بــطــريــقــة بـــدت مــحــتــرفــة جـــدًا مـــن أبـــو ســمــرا. 
واعتمد على هذا النمط في املسلسل الثاني 
الـــذي يــشــارك فــيــه )لــلــمــوت(؛ فــلــم يبتعد عن 
قصص وخفايا املافيات، والسعي وراء املال 
الناس  الخاصة، في دوريــن عّرفا  والــنــزوات 
مــجــددًا إلــى فـــادي أبــو ســمــرا، الـــذي عــاد إلى 
عالم التلفزيون بعدما شغله املسرح لسنوات 

سابقة.
املمثلة  تلفتنا  أيضا،  »للموت«،  في مسلسل 
ــا الـــواضـــح  ــ ــهـ ــ ــن خـــــال أدائـ ــرا، مــ ــهــ ــارة نــ ــمــ ســ
الشخصية  ودرس  استكشاف  في  وتعمقها 

بتلقائية بدت واضحة، وكذلك األمر بالنسبة 
الــذي يــؤدي دورًا مهّما  الــزيــن،  للفنان أحمد 
لتاجر خــضــار، يشعر مــع أهــل الــحــي الفقير 
بالضيق والعوز، فيساعدهم حتى في سداد 

الديون.
ومن الوجوه اللبنانية التي تبشر بمستقبل 

ــة الـــخـــاصـــة،  ــيــ ــدرامــ ــات الــ ــاجــ ــتــ ــي اإلنــ جـــيـــد فــ
املمثل جــان دكـــاش. مــن املــســرح إلــى الــدرامــا 
ــــاش حـــضـــوًرا  املــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، ســجــل دكـ
ــا فــي مسلسل »حـــادث قــلــب«، مــن إخــراج 

ً
الفــت

رنــــدة الــعــلــم. وال يــقــل حــضــوره فــي مسلسل 
»راحوا«، الذي ناحظ فيه تفّوقا الفتا ألدائه 

أيضا. إلى جانب ذلك، نقف عند دور الفنانة 
ميسي عبود، في مسلسل »راحوا«، التي أدت 
دور االبــنــة الحامل مــن اإلرهــابــي، ولــم توفر 
مــجــهــودًا فــي إعــطــاء هــذه الشخصية مــا هو 
إقناع  إلــى  جيدًا  اتجهت  لكنها  عليه،  متفق 
املشاهد بأن ما تؤديه قريب جدًا من الحقيقة.

الــتــاريــخــيــة، تــأتــي قصة  وعــلــى هـــذه الخلفية 
زمائها،  بــن  الــقــبــول  عــن  الباحثة  كريستن 
والراغبة في عيش تجارب تخرجها من واقعها 
األســـــــري الـــســـلـــبـــي، ضـــمـــن أجـــــــواء الـــخـــافـــات 
ــا. تــجــتــذب كــريــســتــن  ــهـ ــراع بـــن والـــديـ والــــصــ
مجموعة من األصدقاء الذين يرتادون نوادي 
الـــرقـــص الـــصـــاخـــبـــة، ويـــتـــعـــاطـــون املــــخــــدرات، 
وتــقــع تــحــت تــأثــيــرهــم الــســلــبــي. تــتــردى حياة 
خاضعة  وتصبح  والفضولية  املرحة  الشابة 
ــــى الــــدعــــارة  ــتـــي تــدفــعــهــا إلـ العـــتـــمـــاديـــتـــهـــا، الـ

لتأمن املال لشراء احتياجها من الهيروين.
والقائمون  العمل  أنيت هيس مخرجة  سعت 
السبعينيات،  فــتــرة  روح  على  للحفاظ  عليه 
ومنها عدم امتاك املراهقن لوسائل االتصال 
الــحــديــثــة. كــمــا يــحــمــل الــعــمــل روح الــجــمــوح 
والتمرد والتوتر القلق الذي اتسمت به فترة 
الــســبــعــيــنــيــات. لــكــن، يــصــبــح إيـــقـــاع املسلسل 
بــطــيــئــا، حــيــث تــتــكــرر الــفــكــرة الــرئــيــســيــة التي 
تعكس معاناة املراهقن مع اإلدمان ومشاهد 
تناول الهيروين في حمامات املدينة القميئة 
واملــتــســخــة. ومــمــا يخفف هـــذا الــتــكــرار، إبـــداع 
املــشــاهــد  يـــرغـــب  حـــيـــث  األداء،  فــــي  املـــمـــثـــلـــن 
بـــاملـــتـــابـــعـــة لــتــعــلــقــه بـــالـــشـــخـــصـــيـــات وبـــــــأداء 

املمثلن املميز.
ــدة،  ــ ــابـــة واعــ ــــوه شـ نـــجـــح الـــعـــمـــل بــتــقــديــم وجــ
ــن هــــذه  ــ ــ ــه، ومـ ــمــ ــهــ ســــاهــــم أداؤهـــــــــــا بــــرفــــع اســ
الوجوه ليا دريندا بشخصية بابسي، ولينا 
أورزيندوفسكي بشخصية ستيا. وقد برزت 
املــمــثــلــة األملــانــيــة جــانــا مــاكــيــنــون بــــأداء قــوي 
برسم  أداؤهـــا  وساهم  الرئيسية،  للشخصية 
مــامــح شــخــصــيــة املــراهــقــة الــحــيــويــة الــذكــيــة 
وبــتــوضــيــح صــراعــهــا ضــمــن منظومة عنيفة 

ضد الشباب.

وجوه تصنع الفرق في أدوار ثانوية»أنا، كريستيان إف«... جرعة زائدة في برلين الغربية
حفلت مسلسالت كثيرة 
بمشاركة ممثلين بأدوار 

ثانوية، ال نبالغ إذا قلنا 
إنّهم تفّوقوا، في كثير 
من األحيان، على األبطال 

الرئيسيين

نور عويتي

 الحلقات األولــى من مسلسل »حــارة القبة« 
َ

لم تلق
ــااًل جــمــاهــيــريــا فـــي بـــدايـــة املـــوســـم الــرمــضــانــي،  ــبـ إقـ
العمل  فكرة  تكون  أن  املشاهدين  ع 

ّ
توق ذلــك بسبب 

مكررة ومعاد تصنيعها عن حبكة مسلسل »ليالي 
الصالحية«، الــذي تــدور أحــداثــه حــول أمانة تركت 
عند »املــعــلــم عــمــر« )عــبــاس الــنــوري(، ويــحــاول ابن 

عمه »املخرز« أن ينصب له الفخاخ النتزاعها منه.
ــارة الــقــبــة«  ــ ــــى مـــن »حـ فــعــلــيــا، كــانــت الــحــلــقــات األولـ
توحي بذلك، إذ تبدأ عند بطل املسلسل »أبو العز«، 
الذي يلعب دوره عباس النوري أيضا، والذي يستلم 
أمــانــة مــن والـــد زوجــتــه الــثــانــيــة لــيــقــوم بتخبئتها، 
املــضــاد  الــبــطــل  عليها  يــســتــولــي  أن  يــحــاول  بينما 
»غـــازي بــيــك« )خــالــد الــقــيــش(. إال أن أحـــداث العمل 
تصاعدت بسرعة بعد ذلك، لتأخذنا في مسار عكس 
املــتــوقــع، وعــلــى إيــقــاع مــشــدود ومــتــمــاســك، لــتــروي 
مختلفتن؛  بيئتن  فــي  مشوقة  درامــيــة  حكاية  لنا 
انحصرت  الــتــي  الدمشقية  الــحــارات  األولـــى ضمن 
فيها مسلسات البيئة الشامية وحقبة بداية القرن 
الــعــشــريــن، والــثــانــيــة فــي ضيعة فــي محيط دمشق 

تخضع لسيطرة اإلقطاعي »غازي بيك«.
امتلك العمل رؤيــة درامــيــة جــديــدة، لم نعتد عليها 
فــي الــســنــوات املــاضــيــة فــي أعــمــال البيئة الشامية، 
الــتــي كــانــت دائـــمـــا مـــا تــســتــهــدف الــحــيــاة املنغلقة 
داخل الحارات الدمشقية فقط. فمن خال املزج بن 

قــدم املسلسل تركيبته  البيئة وبيئات أخــرى،  هــذه 
الخاصة واملتوازنة، ربط فيها الشخصيات في تلك 
ذلك،  خــال  ومــن  مقنعة.  بطريقة  املختلفة  البيئات 
الثقافية  االخــتــافــات  عــلــى  الــضــوء  املسلسل  ســلــط 
بــن املــديــنــة والــقــريــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، لــنــرى كيف 
كانت النساء تعيش في القرية حياة أكثر انفتاحا 
الدمشقية؛  الــحــارات  مــا يجري داخــل  مــع  باملقارنة 
ــال ويــتــســكــعــن من  فــنــســاء الـــقـــريـــة يــجــالــســن الــــرجــ
التي  الحب  بقصص  ويفتخرن  الـــرأس،  غطاء  دون 
عاشوها أمام أهالي القرية. في املقابل، تبدأ املشاكل 
فـــي بــيــت »أبــــو الـــعـــز«، عــنــدمــا يــكــتــشــف »طــبــنــجــة« 
)فــادي صبيح( الحب السري الــذي يجمع ابنة أبو 
أن  معمار(  )سافة  العز«  »أم  وتكاد  بجارها،  العز 
تأثير  تــحــت  لــخــروجــهــا  ــق 

ّ
مــن منزلها وتــطــل تنفى 

»قرعة«، أي من دون حجاب. الخشخاش بالـ
ــا يــمــيــز املــســلــســل هــــو تــمــكــنــه مــــن خـــلـــق حــكــايــة  مــ
الجديدة  الحكايات  كبير  حــد  إلــى  تشبه  مترابطة 
الــجــدات عن  التي نسمعها في ســوريــة، على لسان 

الزمنية؛ فمحاكاة هذا اإلرث الامادي  تلك الحقبة 
بشكل درامي مقنع، يعتبر إنجازًا يحسب للمسلسل. 
يــتــولــد الــجــانــب األســــطــــوري فـــي حــكــايــة املــســلــســل 
منذ  تعتقد  التي  الــعــز«،  »أم  عبر خياالت  الشعبية 
الــبــدايــة أن صــنــدوق األمــانــة يحبس بداخله روحــا 
الــصــنــدوق داخــل  الــعــز  أبــو  حزينة، وعندما يخبئ 
الــجــدران، وتظهر عليه عــامــات تــســرب املياه  أحــد 
منه، تردد أم العز: »الحيط عم يبكي«، ليزداد شكها 
حــــول فــرضــيــة الــــــروح املــحــبــوســة فـــي الـــصـــنـــدوق، 
فتطلب تفسيرًا من »أبو األحــام« )محمد حداقي(، 
الذي كان ُيفسر األحــام والظواهر الغريبة، فيقول 
الحائط يبكي عليهم وعلى ما سيحل بهم  إن  لها 
مــن مــصــائــب. بــعــد ذلــــك، تــبــدأ املــصــائــب تــحــل على 

منزل عائلة »أبو العز« بالفعل.
املسلسل  املخرجة رشــا شربتجي في  تبدو بصمة 
واضحة، فمن غير املمكن الحديث عن املسلسل من 
تمكنت  التي  اإلبداعية  اللحظات  إلــى  التطرق  دون 
شــربــتــجــي مــن صــنــاعــتــهــا، وال ســيــمــا فــي املــشــاهــد 
التي تجسد معاناة النساء في تلك الحقبة الزمنية، 
كمشهد إجهاض »غــنــدورة« )إمــارات رزق( لطفلها 
بعد تعّرضها لاغتصاب. من خــال مشهد واحــد، 
تمكنت شــربــتــجــي مــن اخــتــصــار اآللـــيـــات الــبــدائــيــة 
بصورة  لإلجهاض  النساء  تستعملها  كانت  التي 
كانت  الــذي  الصحي  الخطر  تبن  ومــؤملــة،  جمالية 
النساء تعيشه آنذاك، وتختزل بلحظات كل عذابات 

النساء املغيبة في دراما البيئة الشامية.

رشفات أخيرة من كوب شاي إنكليزي

قدمت كارمن لبّس في »2020« دورًا مميزًا )فيسبوك(

من مسلسل 
»حارة القبة« 
)فيسبوك(

نجح العمل بتقديم وجوه شابة واعدة )أمازون(

)Getty( 2050 من المتوّقع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في المائة بحلول عام

بسبب التغير المناخي واالحتباس الحراري اللذين يشهدهما العالم، قد تتأثر محاصيل الشاي 
في عدة بلدان، ما يهّدد هذه النبتة ويخيّب أمل محبّي شربها

التغيّر المناخي

على عتبة »حارة القبة«

فنون وكوكتيل
إضاءة

قراءة

رصدمسلسل

تتعرّض القارة األفريقية، 
التي يقطنها 1.2 مليار 

نسمة، لخطر كبير نتيجة 
التغير المناخي؛ إذ تشمل 

المخاطر الرئيسية التي 
تواجهها الزراعة انخفاض 

إنتاجية المحاصيل 
المرتبطة باإلجهاد الحراري 

والجفاف، وزيادة األضرار 
الناجمة عن اآلفات، 

واألمراض، وآثار الفيضانات 
على البنية التحتية للنظام 
الغذائي، ما يؤدي إلى آثار 
سلبية خطيرة على األمن 

الغذائي وعلى سبل العيش 
على المستويين الوطني 

والفردي.

القارة 
األفريقية
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 َسمائِه وَغيِمِه وِجباِله
ْ

َفَكما اْنَحَدْرُت ِمن
ني َأيضًا َخِبْرُت ُسفوَحُه وُكهوَفُه امُلْظِلَمة فِإنَّ

 دفتِر موِبقاِته،
ْ

وِعْندي ُنْسخٌة كاِملة ِمن
ى ِضباُعُه وَأفاعيه َحتَّ
ها. َأْحِدُب َعَلْيها وُأِحبُّ

 كثيرًا في إلهي
ُّ

ك ح ِبَي الشَّ لقد طوَّ
ًة واِحدة لِكّني َلْم َأُشكَّ ِبَشْعبي َمرَّ

 الحياة
ُّ

 ما َيْسَتِحق
َّ

وِإليِه َنَسْبُت ُكل
َلْيَس ُحّبي لُه َوْحَدُه اأَلعمى

َأنا َأيضًا َأعمى
َأْسَلْمُت لُه ِقيادي

ُه َيسيُر بي ِإلى الهاِوية. وَأْعِرُف َأنَّ

■ ■ ■

َمك تّل السَّ
َمك  السَّ

ِّ
َتعاَل إلى َتل

للَمْوِج َكِلَمُتُه امَلْسموعُة
 

َّ
 َرْقَدِتها ُكل

ْ
 امِليناِء القديِم َستوِقُظ ِمن

ُ
وَأطالل

امَلطاِلع الجاهلّية:
ٍم؟من   ُمَتَردَّ

ْ
َهْل غاَدَر الَحيفاوّيوَن ِمن

آذَنْتنا ِبَبْيِنها... من 

ياُر... َعَفِت الدِّ
 َأْهِلِه...

ْ
َأْقَفَر ِمن

َمك.  السَّ
ِّ

فقط َتعاَل ِإلى َتل

■ ■ ■

ليب كالم إِلى وادي الصَّ
ْقَت َأّني َكُبْرت ال َأنَت َصدَّ

َك ُهِجْرت  َأنَّ
ُ

ق وال َأنا ُأَصدِّ

 امَلْرُء
ُ

ق َأُيَصدِّ
 َيَديِه وَوْجَهُه

َّ
َأن

َأْصَبحا َخرائَب َمْعروَضًة ِللَبْيع؟

 امَلْوت
ِّ

يا وادَي ِظل
 الَحياة

ِّ
وِظل

ُع على ُشُرفاِت بيوِتك ُر وَتَتَجمَّ ِظالُلنا َتَتكسَّ
 َنَتواَعُد وَنَتواَدُع

ُّ
َسَنَظل

ِمْثَل َمْوَجَتنِي ضائَعَتني في َبْحِرنا الَكبير.

■ ■ ■

أَّما غنائي
 ُعُنَقك«.

َّ
 َنُحز

ْ
 َقْبَل َأن

ِّ
-»َغن

 الَخْوَف َسُيْرِبُك ِغنائي؟
َّ

َهل كانوا َيُظّنوَن َأن
لقد ِخْفُت ِمَن الَحياِة كثيرًا 

َأّما امَلْوت 
فآِخُر ما َأخاف...

َأَيخاُف الُحرُّ 
 ِلقاِء صاِحِبه؟

ْ
ِمن

م.  بًا بالدَّ َفْلَيُكن ِعناُقنا ُمَخضَّ
َأّما الِغناء، في َهذِه الُبْرَهِة، فُأريُدُه ُمْتَقَنًا

يتي هَي َأاّل ُيْرِبَك الَقَتَلُة ِغنائي. ُحرِّ

■ ■ ■

ماذا أُريُد أَكثر
ب وماذا ُأريُد َأكثَر ِمَن الرَّ

 وَهَبني َقْريًة على الَبْحر
ْ

َبْعَد َأن
سيم ِمَن الَجَبل ني ِبَمْطَلِع النَّ وَخصَّ

 رايــاِت الُغزاة تبدو ِمْثَل َقــَذًى في 
َّ

صحيٌح َأن
 

ْ
الَعني

 بني َأهِلها الباقني 
ُ

لِكّني إذ َأكون
ر بَأهِلها امُلْبَعدين  وُأفكِّ

 َعينيَّ
ُ

ُأْغِمض
كثيرًا ُأْغِمُضُهما

 يطاَل هذا الَجمال. 
ْ

ال َقَذًى ُيْمِكُنُه َأن

نجوان درويش

موج َعّكا
 امَلْوُج

ُ
ماذا َيْغِسل

ــــراِشــــَف  ْغـــــــوِة؟ الــــشَّ  َهــــــــذِه الـــــــرَّ
ِّ

ــل ــ ــُكـ ــ ِبـ
َة ِلآلِلَهة؟ الالمرئيَّ

ؤوَبة   َهذِه الَحَرَكِة الدَّ
َّ

 ُكل
َّ

 َأن
َ

ق  ُأَصدِّ
ْ

َصْعٌب َأن
خور الَهِرَمِة هَي ِلَغْسِل َأْقداِم َهذِه الصُّ

َأو مُلداَعَبِة ِرماِل الّشاطئ.
ر 

ْ
ْبع، َعِن امَلدِّ والَجز َسِمْعُت بالطَّ

 
َ

ق  ُأَصدِّ
ْ

لِكّني في َلَحظاٍت َكَهذِه ال ُيْمِكُنني َأن
 الفيزياء 

َ
َقوانني

ر ِمْثَل ِإنساٍن َمجروٍح   ُأفكِّ
ْ

وال َأستطيُع ِإاّل َأن
بالوجود.

 َأتمّنى َلْو َأّنني ِمْثَل َشراشِف 
ْ

ال َيَسُعني ِإاّل َأن
اآلِلَهة 

 َتْغِسَلني. 
ْ

 ِبِوْسِع َهذِه اأَلمواج َأن
َّ

وَأن

■ ■ ■

هاوية شعبي
 َشْعبَي شيئًا ال َأْعِرُفه

ْ
 َتقوَل َعن

ْ
ال ُيْمِكُنَك َأن

محمد األسعد

ــازٌج بني  ــمــ  اآلن فـــي فــلــســطــني تــ
ُ
مـــا يـــحـــدث

زمـــــنـــــني؛ زمـــــــن اقـــــتـــــالع شــــعــــب مـــــن مـــعـــنـــاه 
الريح في عام  وتشتيته وتذريته في مهّب 
1948، وزمن نهوض هذا الشعب من رماده 
كما الفينيق، على كامل تراب وطنه، في عام 
2021. يــقــول هــذا الــتــمــازج بــجــالٍء مــا بعده 
وتلّم  معناها  تستعيد  فلسطني  إن  جـــالء، 
بالعودة  ليس  وأزمــنــتــهــا،  أمكنتها  شــتــات 
ـــجـــاه نحو 

ّ
ـــس ومـــا قــبــلــه، بـــل بـــاالت إلـــى األمـ

إلى  الفلسطيني  املستقبل، وعودة اإلنسان 
ــحــه ومــائــه بعد ســنــوات مــن تغييبه في 

ْ
ِمــل

الفيافي والعواصم بعيدًا عن أرضه.
ويقول هذا التمازج أيضًا، إن ما يحدث هو 
تصفية ثقافٍة قامت على محو ِوحدة هوّية 
لة، 

ّ
مضل مفاهيم  وزراعـــة  واألرض،  الشعب 

واألرض  ظلني«،  ُيلقي  بيٌت  »فلسطني  مثل 
 نزاع بني »شعبني«، و»عملية السالم«، 

ّ
محل

و»إقــامــة دولــتــني«، ومــا إلــى ذلــك مــن أوهــام 
ــــالم أكـــثـــر مـــن جــيــل بــالــتــحــريــر  الــتــهــمــت أحـ
والـــعـــودة، الــتــهــمــت أحــالمــًا هــي أصــــدق من 
تخريف كذبة امللتحقني بعربات الصهاينة 

بذريعة الواقعية والعقالنية.
هــا نحن نشهد، ويشهد معنا  هــذا،  مقابل 
عالٌم متنّوع اللغات واألصوات، ابتكار نّص 
ٍر، سواء كان مكتوبًا أو مرسومًا  ثقافٍة ُمحرِّ
بقدر  الفلسطيني  لــأنــا  ر  ُمـــحـــرِّ ــى. 

ّ
مــغــن أو 

ــر الــعــربــي؛ نّص  ٌر للغير واآلخـ مــا هــو مــحــرِّ

ُكرسّي 
على ُسور عّكا

ال يُْمِكنَُك أَْن تَقوَل َعْن َشْعبَي شيئًا ال أَْعِرُفه، َفَكما انَْحَدرُْت ِمْن َسمائِه وَغيِمِه وِجبالِه 
َّني أَيضًا َخِبْرُت ُسفوَحُه وُكهوَفُه الُمْظِلَمة، وِعنْدي نُْسخٌة كاِملة ِمْن دفتِر موبِقاتِه،  فِإن

كُّ كثيرًا في إلهي لِكنّي  ح بَِي الشَّ َحتَّى ِضباُعُه وأَفاعيه، أَْحِدُب َعلَيْها وأُِحبُّها. لقد طوَّ
لَْم أَُشكَّ بَِشْعبي َمرًَّة واِحدة، وِإليِه نََسبُْت ُكلَّ ما يَْستَِحقُّ الحياة

ها نحن نشهد، 
ويشهد معنا 

العالم، ابتكار نّص 
ثقافٍة ُمحرِّرٍ، سواء 

كان مكتوبًا أو 
مرسومًا أو مغنّى. 

نّص ثقافة يتضاءل 
أمامه معنى 

المستعِمر

نهوض بلسان أجيال وأجيال ونار بعد نار

ُحرِّيتي أَلّا يُْربَِك الَقَتَلُة ِغنائي

ــرُفــُض أَْن  ــذي يَ ــْرُج ال ــبُ هــذا ال
بلْدوَزرات  ُكلَّ  أَنَّ  َرْغــَم  يَنْهار/ 
نيا َتْضِرُب في أَساِسِه/ َهذِه  الدُّ
ناِصَعًة  َتَظلُّ  التي  األَيقونُة 
َتراُشِق  َرْغَم  على حائٍط عاٍل/ 
الذي  الَحضيِض  َرْغَم  الَوْحل/ 

يَلَحُق بأَخيِه الَحضيض
أَْن  ــْرُفــُض  يَ الــذي  الُحبُّ  هــذا 
أَصــحــابـَـُه  أَنَّ  َرْغـــَم  يـَـنـْـَتــهــي/ 

انَْتهوا.
أَْجَرُعُه/  ُتريد/  كأٍَس  أَيَّ  رّب،  يا 

لِكْن أَِجْز َعنّي باِلدي.

إِلّا هذا الكأس

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الجملة  أن  د 
ّ
الصهيوني«، ما يؤك يقدم غسان كنفاني، في كتابه »في األدب 

 أن يكون مدافعًا عن قيم الحق والخير 
ّ

الراسخة التي تقول إن األدب ل يمكن إل
والعدالة والكرامة اإلنسانية، ليست صحيحة باملطلق. إذ إّن األدب الصهيوني 
اب من اليهود ومن غير اليهود، 

ّ
الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر، لكت

دولــة مقابل  قيام  إلى  تدعو  قائمًا على فكرٍة عنصرّية  الفكرّي  كان أساسه 
ترحيل شعب. وقال غسان كنفاني إن الصهيونية األدبية سبقت الصهيونية 
السياسية، عبر سلسلة من الروايات التي كان لها هدف مباشر وصريح يرفع 

شعار »العودة إلى أرض إسرائيل«.
د فيها األدُب لخدمة القضية 

َّ
ليست هذه هي املّرة األولى في التاريخ التي ُيَجن

ها املّرة األولى التي يعمل فيها تّياٌر أدبي من جنسيات متعّددة 
ّ
السياسية، ولكن

إعــادة تأهيل ديانة من أجل  لها هــدف محّدد هو  لخدمة الصهيونية كفكرة 
تكوين شعب يتّم إعــداده لحتالل أرض شعب آخر هو الشعب الفلسطيني، 

بعد تجاهل وجوده تمامًا.
السياسية  بالرسالة  مباشرًا   

ً
انشغال املشغول  األدب  هــذا  يكون  أن  الــالفــت 

بر، في الدراسات الثقافية الغربية، درسًا 
ُ
أكثر من انشغاله بقَيم الفن، قد اعت

في النهضة. ففي الكتاب الجماعي الذي أخذ عنوان »عصور نهضة أخرى« 
 
ً
الــعــدد 417(، ُمنح موشيه بيلي فصال املــعــرفــة«،  )صــدر فــي سلسلة »عــالــم 
يكتب فيه عن »إحياء اللغة العبرية وتجديد الشعب اليهودي«، تحت العنوان 
الرئيسي: »كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية؟«، وهي مقالة تنطلق من 
املقّدمات التي بدأ بها غسان كنفاني كتابه، لتصل إلى نتائج مضاّدة تمامًا 

 بتأييد املؤّسسات البحثية في العالم.
ً
َزة للنتائج التي توّصل إليها، معزَّ

ترتبط النهضة التي تشير إليها مقالت الكتاب بالفكرة القومية، حيث تعمل 
 مجّردة )توصف باإلنسانية( من أّي حمولة أخالقية، 

ً
القومية بوصفها نزعة

أو تاريخية، أو حقائق جغرافية، من أجل أن يعتبر املقّدس من جهة، والشعار 
السياسي املعّد للتطبيق من جهة ثانية - هي األكثر أهمية - صحيَحْي. 

ولهذا يتجاهل كتاب »عصور نهضة أخرى« القضّية الفلسطينية، في ُمجمل 
فكرة  لصالح  وتــألــيــفــه،  ــداده  إعــ مــشــروع  عليها  تــأّســس  الــتــي  الفكرية  ُبنيته 
حــدثــت عقب  الــتــي  النهضات  كــل  أّن  يعتبر  أنــه  عــن  النظر  وبــغــّض  النهضة. 
النهضة األوروبية كانت تقليدًا لها أو استلهامًا، فإنه يعمل ملّرة جديدة، بعد 
كل ما جرى من اقتالع للشعب الفلسطيني، على محو تاريخ هذا الشعب. إذ 
ل يشير املحّررون بتاتًا إلى أّي نقص في مقالة موشيه بيلي التي تتجاهل 
اسم فلسطي، وتتجاهل الشعب الفلسطيني وراء التهليل ملوضوع النهضة، 
القوميات كان يعني في املضمر  القوميات، بحيث يبدو كأّن نشوء  ونشوء 

القضاء على الشعوب الضعيفة.
إذا كنت لن تجد أّي رواية من تلك الروايات التي أّسست للصهيونية في كتاٍب 
مثل »عشر روايات خالدة« أو في كتاب مثل »ُبناة العالم« - ولن توجد بالطبع 
 ماثلة بوصفها استخدمت النوع املوصوف 

ّ
ــ، فإن هذا ل ينفي أنها سوف تظل

بـ«مناصرة اإلنسانية« للقيام بأكبر عملية تضليل وتزوير في التاريخ لخدمة 
هدٍف ل إنساني.

)روائي من سورية(

تجنيد األدب

إضاءة

متاهات
َمتاهاٌت َخْضراُء وَزْرقاء 

ِمْنها َنَسَجِت امَلدينُة »ُجْرزاَيَتها« امَلدرسّيَة
َرماِديَّ الُبيوت

ُمخاَتالِت الّريح
ماد ِمَن اأَلزرِق واأَلخضِر والرَّ

َنَسْجنا امَلدينة.

■ ■ ■

َجناح
اْسَتْيَقْظنا واْسَتْيَقَظ امُلْلُك لله

ر ماُء ِقْطَعُة ُسكَّ السَّ
ُبها طائٌر ِبَجناِحِه. ُيَذوِّ

■ ■ ■

بلد الّشيخ
ْرُت »َبَلَد الّشيخ«*

ُ
ز

الم على الّراِقدين أَلقرَأ السَّ
الم وَقَرَأُت الفاِتَحة وَقْفُت في الظَّ

يا رّب
ى في امَلْقَبَرة َأِقُف وحيدًا؟ َحتَّ

أَتعّذب بسعادتي
لوى  والسَّ

ِّ
 َتْهِبُط َعَلْيَك ماِئَدٌة ِمَن امَلن

َ
حني

ثقافة يتضاءل أمامه معنى املستعِمر الذي 
 
ً
لغة الغربي  االستعمار  دول  لــه  اصطنعت 

وهـــوّيـــة وزرعـــتـــه فـــي فــلــســطــني حـــني كــانــت 
تــضــع يــدهــا عــلــى خــريــطــة الـــوطـــن الــعــربــي 
وتشّكلها وتشّكل ثقافتها كما تشاء، وحني 
ــلـــه مــســرحــًا  كــــان املــحــيــط الـــعـــربـــي وســـواحـ
ألســاطــيــلــهــا فـــي الــنــصــف األّول مـــن الــقــرن 

العشرين، وما تاله.
ما يحدث اآلن، مع هذا النهوض الذي يشبه 
نــهــوض طــائــر يــمــّد جناحيه شــرقــًا وغــربــًا، 
ــي 

ّ
لــيــس تــحــريــرًا فــقــط لــلــنــّص األدبــــي والــفــن

من  الفلسطيني  واالجــتــمــاعــي  والــســيــاســي 
يتعّرض  زال  وما  تعّرض،  ثقافي  استعمار 
لــه، هو والنص العربي على حد ســواء، بل 
الكلمة مــن معنى  بــكــل مــا تعنيه  هــو هـــدٌم 
من  الصهاينة،  أقامها  التي  للمستعمرات 
فــي األدمـــغـــة والــعــقــول،  كـــانـــوا،  أّي جنسية 

مثلما أقاموها على األرض أيضًا.
وأجيال  أجيال  بلسان  النهوض  هــذا  يقول 
ــار، لــيــس أمـــام هــؤالء  ــار بــعــد نـ متتالية، ونـ
والبلدان  جنسياتهم  بمختلف  الصهاينة، 
بــقــايــا لغتهم   مللمة 

ّ
إال ــاؤوا مــنــهــا،  الــتــي جــ

املصطنعة وهوّيتهم املختلقة والرحيل إلى 
بلدانهم األصلية.

 )شاعر وروائي وناقد من فلسطي(

 ُخمور اآلِلَهة
ْ

 َلْم َتَر ِمْثَلها ِمن
ُ

وَأباريق
وال َتِجُد َأَحدًا ِسوى َنْفِسك 

ِن على رأِس امَلاِئَدة  واِقفًا كامُلؤبِّ
ِزْنـــــزاَنـــــِة  ــــورَي اآلَن فــــي  ــعـ ــ ِمــــْثــــَل ُشـ ُشـــــعـــــوُرَك 

ة  عادِة االْنِفراِديَّ السَّ
ِعْندي َبْحٌر وَجَبل 

ُهم في امَلْنفى. والذيَن ُأِحبُّ

■ ■ ■

ضربات عازف البيانو
ال َأَحَد ِبوْسِعِه ِكتابَة َضَرباِت عاِزِف البيانو

في الّراديو القديم على طاولِة َمْطبخي
ليب، الذي َعَثْرُت َعَلْيِه في وادي الصَّ

في َشّقتي التي َعَثْرُت َعَلْيها في حيفا،
 في َصباحاِت 

ُ
حيفا التي َعَثَر َعَلْيها الخاِلق

َبْهَجِته.

ال َأَحَد َسَيْفَهُم َصباحاِت َبْهَجتي امُلْكَتِئَبِة
وكآَبتي التي َتْقُطُر َسعادًة،

وَكْيَف َيْنَقِلُب ِمزاجي
ِد َسماِع نشرة اأَلخبار الّصهيونّية ِبُمَجرَّ

ِمَن الّراديو القديِم
الذي ُمْنُذ اآلن

َلْم َيُعْد َيُمّت لي ِبِصَلة.

يا رّب، َأيَّ كَأٍس ُتريد 
َأْجَرُعُه

 َعّني ِبالدي. 
ْ
 َأِجز

ْ
لِكن

II
 شيٍء َيْهَرم

َّ
 ُكل

َّ
يا رّب، ِإن

د َشباَبُه  قاء ُيَجدِّ ِإاّل الشَّ
 شيٍء َيموت 

َّ
 ُكل

َّ
يا رّب، ِإن

ِإاّل امَلأساة 
 َزَبـــــِد هـــذا الــَبــْحــِر 

ْ
ــن ــ  ُتـــوَلـــُد َعـــــــْذراَء ِم

ُّ
ال َتـــْنـــَفـــك

الّضائع... 
 شيٍء َيْنهار

َّ
 ُكل

َّ
يا رّب، ِإن

ِسوى هذا اأَلسى َيُشجُّ بابي 
ِبَقْبَضتنِي َمْقتوَلَتني. 

)* قـــريـــة »بـــلـــد الـــّشـــيـــخ« فـــي قـــضـــاء حــيــفــا، دّمـــرهـــا 
الدين الَقّسام.(

ّ
االحتالل عام 1948 وفيها ضريح عز

)قصائد من مجموعة شعرية جديدة بعنوان 
»ُكرسّي على ُسور َعّكا« تصدر قريبًا عن »دار 
الفيل« و»املؤسسة العربية للدراسات والنشر«(.

مواِطنون ِمْن تُراب
ْعمى َتْسَتْيِقُظ في النُّ

 الواِهب
ُ

وما َثرَّ الخاِلق
امُلِحبُّ امُلْسِعُد

ْعمى  َتْسَتْيِقَظ في النُّ
ْ

آَن َأن
قاء ا َوَقْفَت ِبَوْجِه الشَّ َأنَت الذي طامَلَ

ِمْثَل ُجموٍع َتُهبُّ ِبَوْجه َجاّلِدها.
ها داُر ُلجوٍء  ُكلُّ

ُ
اأَلرض

راب. ُهم ُمواِطنوَن ِمَن التُّ الّناُس ُكلُّ

■ ■ ■

إِلّا هذا الكأس

I
 َيْنهار 

ْ
 َأن

ُ
هذا الُبْرُج الذي َيرُفض

ــــْضــــِرُب في  نــيــا َت  بــــْلــــدوَزرات الــدُّ
َّ

ــل ــ  ُك
َّ

َرْغـــــَم َأن
َأساِسِه

 ناِصَعًة على حائٍط 
ُّ

َهــذِه اأَليقونُة التي َتَظل
عاٍل

َرْغَم َتراُشِق الَوْحل
 بــــَأخــــيــــِه 

ُ
ــــق ــَحـ ــ ــلـ ــ ــِض الــــــــذي َيـ ــيــ ــَحــــضــ َرْغـــــــــــَم الــ

الَحضيض
 َيْنَتهي 

ْ
 َأن

ُ
هذا الُحبُّ الذي َيْرُفض
 َأصحاَبُه اْنَتهوا

َّ
َرْغَم َأن

إطاللة

تصويب

ــذه هــــي الــتــي  ــ ــمـــق هــ ــعـ ــة الـ ــافـ ــقـ ثـ
اصــــــــطــــــــدمــــــــت بـــــــهـــــــا املـــــــوجـــــــة 
ــقــت إلــى 

ّ
الــصــهــيــونــيــة حـــي تــدف

ــل الــثــمــانــيــنــيــات،  ــ لــبــنــان فـــي أوائـ
وانــــــــــكــــــــــســــــــــرت، ويـــــــتـــــــواصـــــــل 
بعد  الوقت  ذلــك  منذ  انكسارها 
 انــدفــاعــة ســـواء كــانــت نحو 

ّ
كـــل

ضح أن 
ّ
جني أو غــّزة، إلــى أن ات

ــذي اصــطــدمــت بـــه هو  ــ الــعــمــق ال
العمق الشعبي، وهو ذاته العمق 
فــي فلسطي  اآلن  الـــذي ينهض 
ذوي   

ّ
إل ُيــذهــل  ل  بشكل  ها 

ّ
كل

بمستعمرات  املــزروعــة  الــعــقــول 
من كل األنــواع، ولكنه، بالنسبة 
عـــلـــى  يــــــزيــــــد  ل  لـــــــأصـــــــّحـــــــاء، 
تذكيرهم بأّن ما حفظته ذاكرة 
آبــائــهــم وأّمــهــاتــهــم، ومـــا مّدتهم 
بـــه روايـــاتـــهـــم عـــن انــتــفــاضــات 
وثورات العرب في أرياف العراق 
وســـوريـــة وفــلــســطــي واملـــغـــرب، 
السارية  املقاومة  ثقافة  عــن  أي 
مــن األجـــداد إلــى األحــفــاد، ليس 
ــَع وحــقــائــق  ــائــ ــّيـــالٍت بـــل وقــ تـــخـ
ــلــت ومـــا تـــزال تنتظر املــثــول 

ُ
َمــث

من جيل إلى جيل.
مـــن هــنــا يــمــكــن أن نــفــهــم عمق 
أعماق  في  يتغلغل  الــذي  اليأس 
الصهاينة  املستعمرين  قطعان 
فــقــط  ــعــــجــــزوا  يــ ــم  ــ لـ فـــهـــم  اآلن، 
عـــن اســتــعــمــار مــخــّيــلــة وثــقــافــة 
هـــذا الــعــمــق الــشــعــبــّي، حــتــى مع 
اتــــفــــاقــــيــــات الســــتــــســــالم الـــتـــي 
ــن  ــيــهــا األمـــيـــركـــيـــون، وَمـ ــرَّ إل جــ
والهـــم، نطائَح ومــتــرديــاِت عدٍد 
مــن »ولتـــهـــم« الــعــرب الــذيــن هم 
يحّركونها  دمــى  ســوى  ليسوا 
ستارة  على  أشباحها  فتظهر 
لــم  بـــــل  ــك،  ــ ــلـ ــ تـ الــــــدولــــــة أو  هـــــــذه 
ــادريــــن عــلــى الــنــجــاة  ــعــــودوا قــ يــ
من الزلزال الذي ُيحدثه نهوض 
كامل  على  الفلسطيني  الشعب 
ــنــــي، فــيــرتــجــفــون،  ــــوطــ تــــرابــــه ال
ــم يــتــشــّبــثــون  ــ ـــحـــون، وهـ

ّ
ويـــتـــرن

بـــالـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي الــــذي 
ولم  مستعمراتهم،  عليه  أقــامــوا 
تـــغـــادرهـــم مــخــاوفــهــم الــجــاثــمــة 
مــا يقارب  على صــدورهــم منذ 

سبعي عامًا.
... األسعد

ثقافٌة هي العمق الذي يُقاوم
فعاليات

جان دوبوفيه: الجمال الوحشي عنوان معرض يُفتتح عند العاشرة من صباح 
اإلثنين المقبل في »مركز باربيكان« بلندن، ويتواصل حتى الثاني والعشرين من آب/ 
أغسطس المقبل. يختصر المعرض خمسين عامًا من تجربة الفنان الفرنسي )1901 

- 1985(، صنع خاللها أعماًال فنية جريئة باستخدام مواد غير مألوفة.

المخرجة وكاتبة  افتراضي مع  السبت، لقاء  السادسة من مساء غٍد  يُقام، عند 
السيناريو الفنلندية بيريو هونكاسالو )1947/ الصورة( بتنظيم من مبادرة »قافلة 
الروائية  هونكاسالو  أفالم  من  عددًا  اللقاء  يتناول  القاهرة.  في  سينمائيات«  بين 

والوثائقية، مثل آكلة النار، و ثالث غرف حزينة«، و لهب، و ذات ليلة.

للفن  النمر  »دار  في  المقبل  اإلثنين  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يُعرض، 
السينمائي  والناقد  للمخرج   )2008( لغيرها  هتفت  ما  فيلم  ببيروت،  والثقافة« 
اللبناني محمد سويد. يستند الفيلم إلى مذكرات عضٍو في المقاومة الفلسطينية 
في السبعينيات، والتي تصّور رحلة شاعرية في الزمن حيث حلم المقاومون بتغيير 

العالم، ومقارنتها بواقع بات الشباب فيه يحلمون فقط بالوظيفة.

»معهد  ينّظمه  افتراضي  لقاء  عنوان  باثان  بــادرو  إليميليا  مختارة  قصص 
ثربانتيس« في عّمان عند الثالثة والنصف من عصر األربعاء المقبل. يضيء اللقاء 
تجربة الكاتبة اإلسبانية )1851 - 1921( التي ُتعد في مقّدمة النساء اللواتي كتبن 

الرواية في بالدها، ومن أبرز مؤلّفاتها أديرة أويوا و الطبيعة األم.
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الزلزال

في 
القدس 
القديمة، 
 1997
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

بحر عّكا وجزء 
من سوِرها 

)صهيب شواهنة(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

أعلن االتحاد 
األوروبي 
لكرة القدم 
)يويفا( نقل 
نهائي دوري 
أبطال أوروبا 
بين مانشستر 
سيتي وتشلسي 
اإلنكليزيين يوم 
29 مايو أيار من 
إسطنبول إلى 
بورتو، للسماح 
لمشجعي 
الناديين بالسفر 
بأمان في ظل 
قيود جائحة 
كوفيد-19. 
وكان من 
المفترض أن 
يقام النهائي 
في استاد 
أتاتورك األولمبي 
لكن الحكومة 
البريطانية 
وضعت تركيا 
على »القائمة 
الحمراء«، 
واستبعدت 
بالفعل فرصة 
حضور جماهير 
الناديين 
اإلنكليزيين 
للمباراة.

نهائي األبطال سيقام يوم 29 مايو على ملعب دراغاو الخاص بنادي بورتو )آندي رين/فرانس برس(

نقل نهائي األبطال
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أكد العب أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوركسيون، 
أن فريقه لم يفز بلقب الليغا بعد، رغم تخطيه 
ي 

ّ
عقبة ريال سوسييداد بهدفني لواحد وتبق

مباراتني فقط. وتحدث كوكي عن مباراته رقم 500 
مع الروخيبالنكوس: »أنا فخور بكل شيء، فخور 

بهذه األعوام العديدة التي قضيتها هنا، الكثير 
من املواسم، والكثير من الجهد. أتمنى أن تستمر 
ألعوام أخرى، لكني ال أفكر على املستوى الفردي 

بل على املستوى الجماعي«.

أعلن اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا، الذي تألق 
في مانشستر يونايتد، اعتزال كرة القدم بسبب 

معاناته من مشكالت في الركبتني. وأوضح 
مه نادي 

ّ
صاحب الـ35 عامًا في مؤتمر صحافي نظ

كيريتارو املكسيكي »هذه اإلصابة ظهرت وأنا 
في عمر الـ29، وحاولت مواصلة التدريب دون 

الخضوع لجراحة وبالفعل نجح األمر، ولكن في 
كل مرة كان األلم يزداد بشكل أكبر، واآلن حان 

الوقت ألقول شكرًا لهذه الرياضة الجميلة«.

تأهل املصنف األول عامليا بني العبي التنس 
املحترفني، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للدور 

ربع النهائي لبطولة روما لألساتذة بفوزه السهل 
على اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-2 و1-6 

في لقاء استغرق ساعة وعشر دقائق. وأمام 3 
آالف متفرج على ملعب فورو إيطاليكو املركزي، 

نجح ديوكوفيتش في التأهل لربع نهائي بطولة 
األساتذة املقامة على املالعب الترابية للمرة الـ15 

في مشاركته الخامسة عشرة.

كوكي سعيد بمباراته 
الـ500 ويحذر: لم نفز 

باللقب بعد

فالنسيا يعلن اعتزال 
اللعب نهائيًا بسبب 

مشكالت في الركبتين

ديوكوفيتش ينهي 
مشوار دافيدوفيتش 
ويبلغ ربع نهائي روما

سينما

نديم جرجوره

اختباٌر سينمائّي جديٌد يخوضه 
الــلــبــنــانــي إيــلــي خــلــيــفــة، بــإنــجــازه 
أســبــاٌب  ــك خــلــص« )2020(. 

ّ
ــتــل

ْ
»قــل

 أبــرزهــا 
ّ
عـــّدة تدفعه إلــى هــذا االخــتــبــار، لــكــن

قرار  التمويل.  أو  اإلنــتــاج   في صعوبة 
ٌ
كامن

ه على عدم 
ّ
البدء بتنفيذ ما يصبو إليه يحث

انتظار إنتاٍج. تحويل سبٍب كهذا إلى اختبار 
الصعوبات  تطويع  على   

ٌ
تمرين سينمائّي، 

بتغى. 
ُ
والتحايل عليها، بهدف تحقيق امل

ُمـــخـــرٍج يــقــلــق إزاء عـــدم تمّكنه  ســـرد حــكــايــة 
ــه، ويــتــخــّبــط  ــ ــد لـ مــــن إنــــهــــاء ســـيـــنـــاريـــو جـــديـ
ــيـــة واملـــتـــخـــّيـــلـــة فــــي آن  ــعـ ــه الـــواقـ ــاتـ فــــي عـــالقـ
يتحّرر  اشتغال  عليه  ُيبنى   

ٌ
تفصيل واحـــٍد، 

ــي تــشــكــيــل  ــ ــد فــ ــهــ ــجــ ــل اإلنـــــــتـــــــاج، ويــ ــقــ ــن ثــ ــ مــ

أفــراٍد وحطام ووقائع  متتاليات بصرية عن 
 شهر، 

ّ
وانــكــســاراٍت. يــوٌم واحــد للتصوير كــل

ُيتيح  مــا  الــيــوم،  و3 أســابــيــع لتحضير هـــذا 
إدخال تعديالٍت أو إضافاٍت على السيناريو. 
ب إنهاء تصوير كهذا 20 شهرًا، أي 20 

ّ
يتطل

الــجــديــد«، 11  أســبــوعــًا للتصوير )»الــعــربــي 
مايو/ أيار 2020(. 

د إيلي خليفة اختباره السينمائي  هكذا ُيحدِّ
الجديد. له النّص واإلخراج، وله دور املخرج 
ممثالت  مــع  ُمتعاونًا  هــو،  ُيخرجه  فيلٍم  فــي 
وممثلني، بعضهم أكثر حضورًا في السينما 
تقني  فــريــق  اآلخـــر.  البعض  مــن  والتلفزيون 
صغير، وتركيز على اشتغاٍل، يتناول جوانب 
من ذات فردية تواجه، وحدها، تحّديات مهنة 
وحــّب وعــالقــات، وتجد نفسها فــي مواجهة 
إلى  وتخّيالت  تفكير  من  تخرج  شخصياٍت 

ه على خالصها من اضطراباته.
ّ
واقٍع، لحث

الــحــّد الــفــاصــل بــني متخّيل وواقـــع واٍه جــدًا. 
ـــشـــاهـــديـــن، قبل 

ُ
ـــربـــك امل

ُ
وفــــرة الــشــخــصــيــات ت

ــزيـــل ارتـــبـــاكـــاتـــهـــم. بــحــثــه عن  ــا ُيـ انـــكـــشـــاف مـ
ــٍة لــســيــنــاريــو غـــيـــر ُمــكــتــمــل يـــتـــرافـــق،  ــمـ ــاتـ خـ
ــٍد، مـــع بــحــثــه عـــن حــبــيــبــٍة )روان  ــ فـــي آٍن واحــ
عن  وبحثه  وقلقه  سلوكه  يخنقها  حـــالوي( 
اكتمال املشروع. التداخل بني أناٍس واقعيني 
وشــخــصــيــات مــتــخــّيــلــة، فـــي ســــرٍد يــمــتــّد من 
أحـــاســـيـــس إلــــى تــفــاصــيــل ووقــــائــــع، يصنع 
روٍح  وهلوسات  العيش،  فوضى  مــن  مناخًا 
ونـــفـــٍس، ومــشــاعــر الـــخـــوف والـــتـــوهـــان. وفــي 

ــذا، يــلــهــث املـــخـــرج فـــي بــحــثــه عن  الــتــداخــل هــ
حكايته  ُيتابع  مــن  يوهم  ه 

ّ
)لعل واحـــٍد  منفٍذ 

 الـــدروب 
ّ
ببحثه عــن منفٍذ واحـــد فــقــط(، لــكــن

ع، 
ّ
املتوق تبدو مغلقة، والخاتمة تكشف غير 

رغم إيحاء سابٍق عليها بقليل.
ــلـــي خــلــيــفــة لــحــظــاٍت  ر إيـ ــوِّ ــــصــ ــرد، ُي ــســ فــــي الــ
ــة بـــبـــســـاطـــة، تــحــمــل عــمــقــًا انــتــقــاديــًا  ــيـ ــعـ واقـ
ســـاخـــرًا. عــالقــتــه بــاملــنــتــج األســـاســـّي )جـــورج 
ــات، املــفــعــمــة  ــظــ ــحــ ــلــ كـــــعـــــدي( إحــــــــدى تــــلــــك الــ
 بعض 

ّ
ة مــن حــقــائــق، رغـــم أن

ّ
بــــدالالٍت مستل

 عن 
ّ

اإلنــــتــــاج، الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي، مــســتــقــل
بني  الــنــزاع  غالبة.  تجارية  استهالكية  حالٍة 
رغبات مخرج وطلبات ُمنتج جزٌء من املهنة 
 

ّ
صف في  للمخرج  فيلٍم  عــرض  السينمائية. 

ــُجــــردي(  مــــدرســــّي، وعـــالقـــة املـــديـــر )طـــــالل الــ
والعالقات  الثقافية  والنشاطات  بالتدريس 
العامة، ُمثيران لضحٍك يمتلك حّسًا انتقاديًا 
ساخرًا وقاسيًا. لقاء املخرج شابًا ثريًا، يريد 
خوض تجربة اإلنتاج بشروٍط محّددة )وفرة 
(، امتداٌد 

ّ
املمثالت لرغبته في التعّرف عليهن

لــحــّس الــســخــريــة فــي أفــــالٍم ســابــقــة لخليفة، 
»تاكسي سرفيس« )1996(،  بعضها قصير، كـ
الذي ُيعرض أمام التالمذة. سخرية تتحّدى 
أقدارًا ومصائر أحيانًا، وتعكس بعض أسوأ 

الوقائع أحيانًا أخرى.
ــخــتــصــر بسيرة 

ُ
ــك خــلــص« حــكــايــة، ت

ّ
ــتــل

ْ
»قــل لـــ

مخرٍج يبحث عن خاتمٍة للسيناريو، كبحثه 
ــــني« مـــنـــه. هــذا  ــاِرَبـ ــ ــــالٍص »هـ عـــن حــبــيــبــٍة وخــ
ف عند حاالٍت وانفعاالٍت 

ّ
. الفيلم يتوق

ٌ
تفصيل

ومسائل، تتراكم على فرٍد، وتضعه في مآزق 
ـ شخصياٍت  اآلخــرون  وخيبات.  وانكساراٍت 
كتمل، وأخرى 

ُ
ُمتخّيلة في السيناريو غير امل

عليهم  يمارسها  ضغوطًا  يعانون  ـ  واقعية 
من دون قصٍد، فهاجسه متمحور أساسًا على 
والحصول  وبلوغ خاتمة،  استعادة حبيبة، 
 شيٍء: 

ّ
على خالص. املشهد األخير يكشف كل

 شـــيء« وهــمــًا وخــيــااًل، أو 
ّ

»كــل أيــكــون هــذا الـــ
ك 

ّ
تل

ْ
واقعًا يــؤّدي إلــى ما يظهر في ختام »قل

خلص«؟
م إيــلــي خــلــيــفــة شخصية  مــنــذ الـــبـــدايـــة، ُيـــقـــدِّ
املــــخــــرج فــــي حــــالــــِة بــــحــــٍث وركـــــــــٍض. يـــنـــادي 
صــديــقــًا لـــه »يــخــتــبــئ« مــنــه فـــي حـــقـــٍل. يعثر 
س املسار  فُيفهم من كالمهما ما يؤسِّ عليه، 
الــتــصــويــر  الـــالحـــق )100 دقـــيـــقـــة(.  ــي  ــدرامــ الــ
ــٍة فــي  ــاطـ )فـــــــادي يـــــبـــــرودي( ُيـــشـــيـــر إلـــــى بـــسـ
ــلـــوب. الـــتـــمـــّعـــن فــــي الــتــفــاصــيــل  ــطـ الـــتـــقـــاط املـ
إلــى تعرية   

ٌ
 تنفيذ املــطــلــوب مــدخــل

ّ
يــؤّكــد أن

ــي( 
ّ
وتــفــكــيــك، يــســاهــم الــتــولــيــف )ســـانـــدرا فــت

فــي إكــمــالــهــمــا. الــقــصــص املــرويــة عــبــر راويـــٍة 
كِمل سيرة املخرج وارتباكاته. 

ُ
وشخصياٍت ت

أمكنٍة ونفوٍس، وقصٍص  كاميرا تتجّول في 
ــروى عن أنــاٍس وانفعاالٍت وعــالقــاٍت، وهذا 

ُ
ت

وبما  نفسه،  املــخــرج  ــزل بشخصية 
َ
ُيــخــت ه 

ّ
كل

يعانيه ويعيشه ويواجهه.
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الفاصل بين متخيّل 
وواقع واٍه ووفرة 

الشخصيات ُمربكة

حبُّنا الكبير لوطِننا 
أكبُر من ُكرهنا 

لعدّونا

ُمــجــّددًا،  يــؤّكــد،   في فلسطني حاليًا 
ُ

الحاصل
قــــــواًل لـــجـــان ـ لـــــوك غـــــــــودار، أمــــــام صـــورتـــني 
ــى  ــ فـــوتـــوغـــرافـــيـــتـــني قـــديـــمـــتـــني، تــلــتــقــط األولـ
يهودًا ذاهبني بحرًا إلى فلسطني، أو »األرض 
والثانية  السينمائّي؛  ق 

ِّ
ُيعل كما  املــوعــودة« 

»إلــى  أيــضــًا،  بــحــرًا  يـــغـــادرون،  لفلسطينيني 
الغرق«. هذا عائٌد إلى عام 1948. يقول غودار 
بعد تعليقه هذا: »اليهود يلتحقون باملتخّيل 

)الروائّي(، والفلسطينيون بالوثائقّي«.
تفسير  أي  بعيدًا عن  اآلن،  التعليق  ُيستعاد 
ــيـــه الـــــواقـــــع والـــتـــاريـــخ  ــتـــزج فـ غــــــــــــودارّي، يـــمـ
 بــاألخــالق. ما 

ّ
بالسياسة واالحـــتـــالل، والــفــن

ة، ومــــدٍن 
ّ
يــصــنــعــه فــلــســطــيــنــّيــو الـــقـــدس وغــــــز

الوثائقي،  إلــى مصاف   
ّ
بالفن يرتقي  أخــرى، 

أي الواقعي، فالبلد لهم، والواقع يصنعونه، 
 .

ً
والــتــوثــيــق يــحــضــر، فــوتــوغــرافــيــًا وأشـــرطـــة

 يستند 
ْ
الوثائقّي واقٌع. الروائي متخّيل، وإن

إلى واقع.
ه سينمائيٌّ 

ُ
، وخبث

ٌ
التعليق الغودارّي خبيث

 وحـــقـــيـــقـــّي. الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 
ٌ

جــمــيــل

املبتسمة  الوجوه  أشرطة.  وتسجيل  تترافق 
بُصور  قة 

ّ
املوث وفلسطينيني،  لفلسطينيات 

ــحــيــل الـــواقـــع إلـــى فـــعـــٍل، ُيــســاهــم 
ُ
وأشـــرطـــة، ت

فــي مــعــركــة صــمــوٍد وبـــقـــاء. الــوثــائــقــّي يــؤّكــد 
بلده وأرضــه وتاريخه  للفلسطيني في  ًا 

ّ
حق

وذاكــرتــه وراهــنــه. الــوثــائــقــّي يصنع معجزة 
الــبــقــاء، وبــهــاء الــصــمــود. اآللــــة اإلســرائــيــلــيــة 
 الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــــروف. لـــكـــن ــعـ ــ قـــاتـــلـــة، وهــــــذا مـ

 
ْ
 املــواجــهــة قــــدٌر، وعــلــى املــواجــهــة أن

ّ
يــعــي أن

قاتل 
ُ
مل بــقــوٍل  ى 

ّ
يتجل أخــالقــيــًا،  موقفًا  تلتزم 

قديم،  تسجيلّي  فيلٍم  فــي  يظهر  فلسطيني، 

د اليعقوبي في »خارج اإلطار، 
ّ
يستعيده مهن

ى النصر« )2016(: »ال يستطيع أيُّ 
ّ
ثورة حت

آلة حربية، كالتي يمتلكها  ُيواجه   
ْ
أن مقاتل 

يملك  املقاتل  هــذا  يكن  لــم  مــا  اإلسرائيليون، 
نا الكبير   عظيمة ُيقاتل من أجلها. حبُّ

ً
قضية

لوطننا أكبر من ُكرهنا لعدّونا. الحب دافعنا 
ال الكراهية. لهذا السبب، سننتصر«.

املــســألــة األخــالقــيــة غــيــر مــعــنــّيــة بـــأي تــخــاذل 
أو تـــراجـــع. الــحــّب غــيــر مــرتــبــط بــخــضــوع أو 
ــقــاتــل لــيــس حــامــل ســـالٍح فقط، 

ُ
اســتــســالم. امل

وشعٍب.  وتــاريــخ  وأرٍض  بلٍد  استعادة  يريد 
أو   بمنزل 

ّ
أو تشبث ُمــقــاتــل، بحجٍر  فـــرٍد   

ّ
كــل

التي  ـ  العيون  توثيق لحظة.  أو  تــحــدٍّ  نــظــرة 
وفلسطينيني  فلسطينيات  ابتسامات  ج  توِّ

ُ
ت

يعتقلهم جنود االحتالل ـ تقول أخالقًا وحّبًا 
 قــيــٍد. االنــتــصــار غير محسوم، 

ّ
أقـــوى مــن كــل

، ومن ُيسانده، دعمًا أو قواًل أو 
ٌ

فالقاتل وحش
 الحّب 

ّ
مااًل أو صمتًا، أكثر وحشية منه. لكن

بــاٍق، وفعل الحّب أكثر وعيًا من جهٍل وحقٍد 
ــذاك الــنــور  ــ ــتـــســـامـــات، كـ وعـــمـــاء. الـــحـــّب واالبـ
الــقــاتــل، ويدفعه   

ّ
الــعــيــون، يستفز ــشــعِّ مــن 

ُ
امل

إلــى مــزيــٍد مــن عــنــٍف، يــعــتــاده الفلسطينيون 
بــأنــواٍع  أمــامــه  ويــصــمــدون  والفلسطينيات، 
 يكون أقــوى من 

ْ
ــى. الــحــّب فيهم يجب أن

ّ
شــت

 يــبــقــى، وهـــــذا ليس 
ْ
عــنــف الـــقـــاتـــل. يــجــب أن

انكفاًء أو قبواًل بمهانة، فالحّب هذا لن يكون 
ضربة على خدٍّ أيمن ثم أيسر، بل فعل حياة 

أقوى من وحشية القاتل وجنونه.
، هــنــاك أيضًا 

ْ
 وذاك نـــور. لــكــن

ٌ
هـــذه ابــتــســامــة

دمـــع وقــلــق. هـــذا طبيعي. هـــذا حــقــيــقــّي. هــذا 
.
ً
ق راهنًا، فيصنع حياة

ِّ
يوث

أكــتــُب هـــذا فــي مـــنـــزٍل، فــي مــديــنــة بــعــيــدة عن 
ــلـــّي ووحـــشـــيـــتـــه، وعــــن بــهــاء  ــيـ عــنــف اإلســـرائـ
ــنــــور الــســاطــع  االبـــتـــســـامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
الحاصل سُيقّوي   

ّ
إن تقول  من عيون شاّبة، 

ر االنتصار. 
ّ

 تأخ
ْ
عزيمة البقاء والتحّدي، وإن

أكتُب. ال شيء أملكه سوى الكتابة. أما الفعل 
الحقيقي، فهناك، وهناك ُيدَعون فلسطينيني 

وفلسطينيات، وهذا كاٍف.
نديم...

هذه فلسطين واالبتسامة تصنع حياتها أيضًا

في فيلمه الجديد، 
يروي اللّبناني إيلي خليفة 
حكاية مخرج يبحث عن 

حبيبته الهاربة منه، 
وعن خاتمٍة لسيناريو 

يعجز عن إنهائه، وعن 
خالٍص مفقود

أخبار
◆ أعلنت »نتفليكس«، قبل 3 أيام، أّن الجزء 
الثاني من السلسلة الفرنسية »لوبني«، التي 
عرف جزؤها األول نجاحًا كبيرًا في العالم، 

سيبدأ عرضه في 11 يونيو/ حزيران 2021، 
بعد وقٍت على إعالن سابٍق لها بأّن املوعد 

سيكون الصيف املقبل، من دون تحديد موعٍد 
واضح حينها. اإلعالن الجديد ُمرفق بشريط 

إعالنّي ترويجّي ُيعرض للمّرة األولى في تاريخ 
إصدار بيان اإلعالن. وبحسب »فرانس برس«، 

التي نشرت الخبر، فإّن »نتفليكس« دعت 

مستخدميها إلى »أْن يحزروا تاريخ بدء عرض 
الجزء الثاني، من خالل أحجية مطروحة على 
)تويتر(، ونجح بعضهم في اكتشاف املوعد 

ف عند توقيت نشر التغريدة: 
ّ
الصحيح، بالتوق

الساعة 11 والدقيقة 6، وربطه باملوعد املختار، 
أي 11 يونيو/ حزيران )املقبل(«. وذكرت 

»نتفليكس« سابقًا أن الجزء األول من السلسلة 
)بدأ عرضه في 8 يناير/ كانون الثاني 2021(، 

 شاهدته 70 مليون 
ْ
عرف نجاحًا كبيرًا، »إذ

أسرة في 28 يومًا فقط«، بحسب املنّصة. ُيذكر 

أّن عمر سي يؤّدي دور أرسان ديوب، »املعجب 
 

ّ
باللص الظريف أرسني لوبني«، والعمل مستل

من رواية موريس لوبالن بالعنوان نفسه. 
وديوب يستلهم، في أجواء باريسية معاصرة، 

تصّرفات بطله، »لرفضه الظلم الذي أصاب 
عائلته«.

فتح صاالت 
ُ
◆ في 19 مايو/ أيار 2021، ست

السينما في فرنسا، فقّرر موّزعون ومنتجون 
إطالق 20 فيلمًا في اليوم نفسه، كافتتاٍح 

سينمائي للصاالت مجّددًا، علمًا أن املوعد 
هذا معقوٌد أيضًا على غالبية املراكز الثقافية. 
لكّن مسؤولي شركات عاملة في هذا القطاع 

لم ُيعلنوا، قبل أسبوع واحد من املوعد املحّدد، 
»اتفاقًا لتنظيم مواعيد إطالق األفالم في 

الصاالت، وفقًا ملا كان يأمل به كثيرون منهم، 
انطالقًا من خشيتهم من حدوث فائض في 

األسابيع األولى، فهناك نحو 450 فيلمًا ُينتظر 
»فرانس برس«  عرضها«، كما في تقرير لـ

قبل يومني. والحّد األقصى املسموح به لعدد 

شاهدين في الصاالت محّدد 
ُ
امل

 واحدة منها. 
ّ

بثلث عدد املقاعد في كل
إضافة إلى اإلنتاجات الفرنسية، املوجودة 
بني األفالم الـ20 تلك، هناك أفالم أجنبية، 

»فولينغ« لألميركي فيغو مورتنسن  كـ
)دراما عائلية عن الشيخوخة واملرض 

وعالقة أب بابنه(، و»ثمل« للدنماركي توماس 
فينتربيرغ، الفائز بجائزة »أوسكار« أفضل 

فيلم أجنبي، في النسخة الـ93 )26 إبريل/ 
نيسان 2021(.

اختبار 
سينمائي 

يمتع 
المشاهدة

»قلْتلّك خلص« إليلي خليفة

فلسطينية توثِّق جرمًا إسرائيليًا في باب العامود في 23 إبريل 2021 )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

»أوســكــار« جيدة ال عظيمة. لكْن،  لـــ حة 
ّ

رش
ُ
امل الــعــام، األفــالم  هــذا 

شاَهد األفـــالم على شــاشــات كبيرة، 
ُ
لــن ت فــي أجـــزاء مــن العالم، 

يعانون خسائر بسبب كورونا.  فالصاالت مغلقة، ومشّغلوها 
عند استالمها جائزة أفضل ممثلة، قالت فرنسيس مكدورماند 
)الصورة(: »شاهدوا األفالم على أكبر شاشة ممكنة«. بدا األمر 

ه صرخة يائسة، طلبًا للمساعدة.
ّ
كأن

محمد صبحي

جت 15 امرأة  وِّ
ُ
 ت

ْ
الحضور النسائي طاٍغ في »أوسكار 2021«، إذ

بـــ17 جائزة من أصــل 24 فئة، كأفضل صــوت وتصميم إنتاج 
»شابة واعدة«، عن نساٍء تعّرضن  وسيناريو أصلي، واألخيرة لـ
إنتاجية  جــهــة  أكــثــر  ــبــر 

َ
ــعــت

ُ
ت »نتفليكس«  والــتــعــنــيــف.  لــالعــتــداء 

حصلت أعمالها على جوائز هذا العام: 7 من 35 ترشيحًا، وأبرز 
»مانك« )الصورة(. فوز لـ

حميدة أبو هميلة

Loco Por Ella فيلم إسباني )مجنوٌن بها( لداني دو ال أوردن، 
تمثيل سوزانا أباتويا )الصورة( وألفارو سرفنتس: بعد تمضيته 
سهرة ممتعة معها، يكتشف آدري، بعد تفتيشه في حقيبتها 
ُمقيمة في مصّح لالضطرابات  أّن كارال  املنسية عنده،  اليدوية 
النفسية، فُيقّرر الدخول إليه ملالقاتها. هناك، سيكشتف أمورًا 

كثيرة عنها، كانت مخفّية عليه.

The White Tiger فيلم أميركي هندي لرامان باْهراني، تمثيل 
بريانكا شوبرا جوناس )الصورة( وأْدراش غوراف وراْجكومار 
راو: مقتبس عن رواية بالعنوان نفسه آلراِفند أديغا، يروي الفيلم 
الــذي يجهد في  العبيد،  إلى طبقة  املنتمي  الشاب  رام، 

ْ
بال حكاية 

ى 
ّ
شت تحّديات  فُيواجه  لجماعته،  العبودية  من  التحّرر  تحقيق 

خاذ مواقف مختلفة.
ّ
وخطرة، ويضطر الت

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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مجدي طايل

ــلـــة عــــربــــيــــة مــــرتــــقــــبــــة، تــنــطــلــق  ــيـ لـ
ــع  ــة ذهـــــــــاب الـــــــــــدور ربــ ــ ــولـ ــ ــا جـ ــهــ بــ
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
عبر   ،2021-2020 ملوسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
كــالســيــكــو »جــــزائــــري- مــغــربــي« يــجــمــع بني 
والــوداد  الجزائري  الجزائر  مولودية  فريقي 
افتتاح رحلة جديدة،  املغربي، في  الرياضي 
ــــوب حـــصـــد لـــقـــب بـــطـــل الــــقــــارة الـــســـمـــراء،  صـ
ــــط صــــراع  ــة، وسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــزاع الــــكــــأس األفـ ــ ــتـ ــ وانـ

»عربي أفريقي« شرس.
ــاراة بــــوابــــة الـــعـــبـــور الــرئــيــســيــة  ــ ــبـ ــ وتـــمـــثـــل املـ
إلـــى املــربــع الــذهــبــي، بــني مــولــوديــة الــجــزائــر 
الحصان األسود، الذي نجح في تخطي عقبة 

2829
رياضة

تقرير

املاضية  النسخة  املــصــري وصــيــف  الــزمــالــك 
وبــطــل 5 نــســخ ســابــقــة، والــثــانــي هــو الـــوداد 
نــســخــة 2018  نــســخــة 2017 ووصـــيـــف  بــطــل 
والــســاعــي لــلــتــتــويــج بــطــال لــلــقــارة الــســمــراء، 
وحصد الكأس الثانية في أقل من 5 سنوات.

ومــــبــــاراة املـــولـــوديـــة والـــــــــوداد، تــعــتــبــر أحــد 
ــيــــات الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــــــدور ربـــع  ــربــ ديــ
الــنــهــائــي، حــيــث يـــوجـــد ديـــربـــي آخــــر يجمع 
ــلــــوزداد  بــــني الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي وشــــبــــاب بــ
الـــجـــزائـــري، يــنــتــظــر أن يــتــأهــل مـــن خاللهما 
نـــاديـــان عـــربـــيـــان، وتــتــنــافــس 5 فــــرق عــربــيــة 
هــي الــتــرجــي والــــوداد واملــولــوديــة وبــلــوزداد 
ــري، مــــع الـــثـــالثـــي صــن  بـــرفـــقـــة األهــــلــــي املــــصــ
داونز وكايزر تشيفز »بطلي جنوب أفريقيا« 
بــطــاقــات مؤهلة   4 عــلــى  الــتــنــزانــي،  وسيمبا 

للبطولة وحصد  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
الـــكـــأس فـــي نــســخــتــهــا الــجــاريــة الــتــي يحمل 

لقبها األهلي حاليا.
بفارق  الفوز  إلــى  الجزائر  مولودية  ويسعى 
هدفني على األقــل لتسهيل مهمته في جولة 
ــاب والــعــبــور إلــى الـــدور نصف النهائي،  اإليـ
فــيــمــا يــلــعــب الـــــوداد عــلــى الــتــعــادل أو الــفــوز 
لــالقــتــراب بــشــكــل كــبــيــر مــن الــتــأهــل، عــلــى أن 

يجرى الحسم في جولة اإلياب باملغرب.
ويـــدخـــل املـــولـــوديـــة املـــواجـــهـــة بــكــامــل قــوتــه 
ــارس املــرمــى  الــضــاربــة يــتــصــدرهــا عــســال حــ
ــم وحـــــشـــــود وبـــلـــقـــاســـم  ــ ــ ــورديـ ــ ــ ــــارة وبـ ــمـ ــ ــعـ ــ ولـ
بــراهــيــمــي ومـــيـــلـــود ربــيــعــي وولـــيـــد عــالتــي 
وعبدالنور بلخير وبــالل بن ساحة ومهدي 
بن علجية وإيسو بطريقة لعب 4-2-3-1 التي 
اللقاء،  أحـــداث  لسير  وفقا   3-3-4 إلــى  تتغير 
والــتــركــيــز فـــي مــلــعــبــه عــلــى تــنــفــيــذ الــضــغــط 
املــرتــفــع، مــع الـــرهـــان عــلــى الـــكـــرات العرضية 
في هز الشباك والدفاع عبر توفير 5 العبني، 

مــن بينهم العـــب ارتـــكـــاز، ملــواجــهــة املــرتــدات 
السريعة املنتظر أن يراهن عليها الــوداد في 
الحالية  البطولة  في  مبارياته خــارج ملعبه 

لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
معتمدا  املواجهة،  الـــوداد  يدخل  املقابل،  في 
عــلــى نــجــومــه أيـــــوب الــكــعــبــي رأس الــحــربــة 
ــه مــحــمــد  ــعــ املــــخــــضــــرم وهــــــــداف الــــفــــريــــق ومــ
الكرتي ثالثي  الالفي ووليد  أوناجم ومؤيد 
الــــوســــط املـــهـــاجـــم ويـــحـــيـــى جــــبــــران وأيـــمـــن 
الحسوني في االرتكاز وأشرف داري وأيوب 
الــدفــاع ورضــا  فــي  أبوالفتح  عملود ومحمد 

ذهاب ربع النهائي مثير 
بين المولودية والوداد 

في دوري األبطال

السخيري قرر مغادرة 
نادي كولن األلماني 

بشكل نهائي

-3-2-4 بطريقة  املــرمــى،  حـــارس  الــتــكــنــاوتــي 
املدير  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي  إليها  الــتــي يميل   1
الــفــنــي، مــع الــلــعــب بتكتيك دفــاعــي والــرهــان 
الهجوم،  فــي  السريعة  املــرتــدات  ســالح  على 
ــــداف والــحــصــول على  أمـــال فــي تسجيل األهـ
نتيجة طــيــبــة تــقــتــرب بــالــفــريــق مــن الــتــأهــل، 
ــن الـــبـــنـــزرتـــي عــلــى عــنــصــر الــخــبــرات  ــراهــ ويــ

الكبيرة لالعبيه.
ــوداد فـــي حــصــد تـــأشـــيـــرة الــتــأهــل  ــ ــ ونـــجـــح الـ
بعد حسمه صــدارة جدول ترتيب املجموعة 
املركز  بها  احــتــل  نقطة،   13 برصيد  الثالثة 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل  بــعــدمــا حــقــق 4  األول، 
ــــدة وخــســر مـــرة واحـــــدة، فـــي مــعــدل  مـــرة واحـ
أهـــداف، واهتزت  رائــع سجل خالله 9  رقمي 
شــبــاكــه مـــرة واحــــدة عــبــر 6 جــــوالت، ليتفوق 
عــلــى فـــرق كــبــيــرة يــتــصــدرهــا وصــيــفــه كــايــزر 
تشيفز بطل جنوب أفريقيا، وكان أول الفرق 
التي أعلن عن تأهلها رسميا إلى الدور ربع 
النهائي، وخــاض آخر جولتني له في سباق 

ــديــــدة شـــهـــدهـــا عـــالـــم املــيــركــاتــو  تــــطــــورات جــ
الــصــيــفــي، قــبــل أن يــتــّم افــتــتــاحــه رســمــيــًا بعد 

فترة وجيزة، وهنا آخر األحداث.

مستقبل السخيري
لــم يــحــســم نــجــم منتخب تــونــس لــكــرة الــقــدم، 
مستقبله  اآلن  ــد  حـ إلــــى  الـــســـخـــيـــري،  ــيـــاس  إلـ
فــي أوروبــــا، لكن الــثــابــت أن الــالعــب سيغادر 
كولن بعد نهاية املوسم تزامنًا مع الوضعية 
املمتاز  األملــانــي  الـــدوري  فــي  للفريق  الصعبة 
الالعب  الــقــدم. وكشف مصدر مقرب من  لكرة 
الجديد«،  »العربي  بها  في تصريحات خص 
أن السخيري لم يحدد اختياره بني العروض 
ــرًا، مــشــيــرًا إلــــى أن بعض  ــيــ الـــتـــي تــلــقــاهــا أخــ
االتصاالت التي تحدثت عنها تقارير إعالمية 
ــور  ــ ــى األمـ ــ ــم تـــرتـــق إلـ ــرة، لــ ــ ــيـ ــ ــتـــرة األخـ ــفـ فــــي الـ

الرسمية بعد.
 عن 

ً
الحديث مثال أن  املــصــدر نفسه،  وأضـــاف 

السخيري، ال  التعاقد مع  رغبة تشيلسي في 

الكرة هناك يلهمه كثيرًا، أما إذا وصله عرض 
رسمي من عمالقة أوروبــا، فحينها لن يمانع 
أبدًا في تغيير وجهته، بينما تبقى مغادرته 
كولن مسألة وقــت ال غير خصوصًا إذا هبط 

الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

بوفون ما بعد يوفنتوس
وكــيــل جانلويجي  مــارتــيــنــا،  رفــض سيلفانو 
الكشف  اإليطالي،  يوفنتوس  حــارس  بوفون، 
ــقـــادمـــة ألســــطــــورة كــــرة الــقــدم  عـــن الـــوجـــهـــة الـ
ــزايـــد األخــــبــــار الــتــي  ــم تـ ــك رغــ ــ اإليـــطـــالـــيـــة، وذلـ
تتحدث عن اهتمام العديد من الفرق بخدمات 

الحارس رغم تقّدمه في السن.
وفـــي حــديــثــه إلذاعــــة »كــيــس كــيــس« الــصــادرة 
وكيل  يؤكد  لــم  اإليطالية،  نابولي  مدينة  مــن 
الــحــارس اإليــطــالــي، مــا إن كــان بــوفــون يعتزم 
مــواصــلــة مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، أو االعـــتـــزال، 
حيث أشار إلى أن جيجي مركز اآلن على إنهاء 
املوسم بأفضل طريقة ممكنة مع يوفنتوس، 
وقيادة الفريق إلى املشاركة في دوري األبطال 
العام املقبل، نظرًا إلى الصعوبات التي يعاني 

منها الفريق.
ــــالل بــــدايــــة هـــذا  ــلــــن خــ وكـــــــان بـــــوفـــــون، قــــد أعــ
ــّرر إنــهــاء تــجــربــتــه مــع نــادي  ــه قــ ــ

ّ
ــبـــوع، أن األسـ

يوفنتوس والرحيل عن النادي بنهاية املوسم 
إلى  الفريق  قــاد خاللها  بطولية  بعد مسيرة 
اإليطالية. وأضــاف:  القدم  كرة  السيطرة على 
»لــيــس مـــؤكـــدًا ابــتــعــاد بـــوفـــون عـــن عــالــم كــرة 
القدم، وهو يفضل أن يصبح مدربًا ولكني ال 

ه سيدرب فريقًا بل منتخبًا وطنيًا«.
ّ
أعتقد أن

حلم نيمار
نادي  مهاجم  نيمار،  البرازيلي  النجم  يرغب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللعب إلى 
جانب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
الــذي ما زال  نجم نــادي يوفنتوس اإليطالي، 
مرتبطًا بعقد مع فريقه اإليطالي، ولكن تحوم 
 
ً
الشكوك بخصوص مستقبله الرياضي. ونقال
عن موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن 
ــالـــدو في  ــه رونـ نــيــمــار الــــذي ســبــق لـــه أن واجــ
اإلسباني،  الــدوري  في  املناسبات  العديد من 
يريد أن تعرف مسيرته محطات مثيرة، منها 
العالم  فــي  الالعبني  أفضل  جانب  إلــى  اللعب 

مثل ميسي ومبابي ورونالدو.
وقال نيمار في سؤال عن الالعب الذي يريد أن 
يلعب إلى جانبه خالل ما تبقى من مسيرته: 
ــيـــســـي، ومـــبـــابـــي  ــانــــب مـ ــد لـــعـــبـــت إلــــــى جــ ــقــ »لــ
ــالـــدو وهــو  ولــكــنــنــي لــم ألــعــب إلـــى جــانــب رونـ
الالعب الذي أريد مشاهدته مع باريس سان 
جيرمان«. وكان النجم البرازيلي، قد عّبر في 

وقت سابق عن رغبته الكبيرة في اللعب إلى 
جانب ليونيل ميسي من جديد، ولكن يبدو أن 
تحقيق رغبته أصبح أمرًا شديد التعقيد، بما 
أن ميسي اقترب من تمديد عقده مع برشلونة، 
فــي وقـــت مـــّدد نــيــمــار عــقــده مــع بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان. ويـــرافـــق الــغــمــوض مــصــيــر الــنــجــم 
ــالـــدو، بــمــا أن املــصــاعــب التي  الــبــرتــغــالــي رونـ
يــعــرفــهــا فــريــقــه يـــوفـــنـــتـــوس، قـــد تــدفــعــه إلــى 
البحث عــن فــريــق جــديــد، ونــظــرًا إلــى طلباته 
الكبيرة، فإن باريس سان جيرمان قد  املالية 
يكون الفريق الوحيد القادر على توفير عرض 

يتماشى مع طلبات الالعب املالية.

فرحات في دائرة الصراع
الــديــن فرحات،  الــجــزائــري، زيــن  خطف النجم 
األضواء في منافسات الدوري الفرنسي لكرة 
القدم في موسمه الحالي مع فريقه نيم، الذي 
رغم أنه يصارع من أجل النجاة من الهبوط، 
أرقـــام رائعة  إال أن فــرحــات تمكن مــن تحقيق 

على الصعيد الشخصي.
فإن  الفرنسي،  ميركاتو«  »فــوت  ملوقع  ووفــقــًا 
ــذا الــتــألــق جــعــل زيــــن الـــديـــن فـــرحـــات محل  هــ
ــة فـــي فــرنــســا  ــديــ صـــــراع بـــني الـــعـــديـــد مـــن األنــ
وخــارجــهــا بــهــدف ضمه فــي فــتــرة االنــتــقــاالت 
الصيفية الــقــادمــة، إضــافــة إلـــى قــــرار الــالعــب 

بمغادرة نادي نيم نهاية املوسم الجاري.
ــه، فـــإن االهــتــمــام األكــبــر  ــ وبــحــســب املـــوقـــع ذاتـ
بخدمات فرحات يعد من نادي سانت إيتيان 
الهادف إلى العودة بقوة في الدوري الفرنسي، 
بعد معاناة عاشها هذا املوسم رغم كل اآلمال 
الــتــي كــانــت مــعــلــقــة عــلــى املـــديـــر الــفــنــي كــلــود 
بويل من أجل إعادة الفريق ألمجاده. كما أكد 
نــاديــًا فرنسيًا كبيرًا،  هــنــاك  أن  ذاتـــه  املــصــدر 
الالعب  الكشف عن اسمه، يهتم بضم  لم يتم 
الجزائري، أما من خارج فرنسا فإن زين الدين 
فرحات يلقى اهتمامًا قويًا من قبل ساسولو 

اإليطالي، وغالسكو رينجرز االسكتلندي.
ويرتبط زيــن الــديــن فــرحــات )28 عــامــًا( بعقد 
يمتد لغاية 2022 مع نادي نيم، واستطاع هذا 
املوسم تسجيل 6 أهــداف وتقديم 9 تمريرات 
حاسمة، مــع ظــهــوره 10 مــرات سابقة بألوان 

املنتخب الجزائري.
وأكـــدت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« والقريبة 
من املنتخب الجزائري، أن زين الدين فرحات، 
الفني  للمدير  املوسعة  القائمة  ضمن  يوجد 
جــمــال بــلــمــاضــي، واملــعــنــيــة بــخــوض معسكر 
بــدايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، والـــذي 
ســتــتــخــلــلــه 3 مـــبـــاريـــات وديــــــة، ســتــكــون ضد 

موريتانيا، مالي وتونس.
)العربي الجديد(

أخبار الميركاتو: بين قرار بوفون وحلم نيمار
تتسارع األحداث في 

الميركاتو الصيفي الذي 
سينطلق قريبًا، وفي هذا 

التقرير نتحدث عن حلم 
نيمار في اللعب إلى جانب 
كريستيانو رونالدو، إضافة 
لمصير بوفون ومستقبل 

العَبين عربَيين

الوداد يسعى لنتيجة إيجابية أمام ممثل الجزائر )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/بوفون قد يعتزل نهاية الموسم ونيمار يريد اللعب إلى جانب كريستيانو )خافيير الين

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم مواجهة عربية صعبة بين مولودية الجزائر والوداد 
هوية  لتحديد  الرد  موقعة  قبل  مثير  لقاء  في  المغربي، 

المتأهل إلى نصف النهائي

املجموعة بالعبيه البدالء وأراح األساسيني. 
وحــصــد مــولــوديــة الــجــزائــر تــأشــيــرة التأهل 
بعد حلوله وصيفا لجدول ترتيب املجموعة 
الــرابــعــة، خــلــف الــتــرجــي الــتــونــســي ومتفوقا 
السنغالي،  وتونغيث  املصري  الزمالك  على 
وحـــصـــد 9 نـــقـــاط عــبــر فـــوزيـــن و3 تـــعـــادالت 
وخـــســـارة واحـــــدة، لــيــضــع لنفسه مــكــانــا في 
منطقة الكبار في القارة السمراء، وسط جدل 
كبير أثــيــر حـــول تــعــادلــه املــثــيــر مــع الترجي 
الــتــونــســي بــهــدف لــكــل فــريــق فــي مباراتهما 
ملعب  على  للمجموعة  األخــيــرة  الجولة  فــي 

رادس.
ويــعــانــي الــفــريــقــان مـــن نــفــس املــشــكــلــة فيما 
الـــدوري  فــي  لهما  األخــيــرة  بالنتائج  يتعلق 
املحلي الــجــزائــري واملــغــربــي، إذ كــان الـــوداد 
تــعــادل فــي آخـــر مـــبـــاراة لــه بــبــطــولــة الــــدوري 
خـــالل الكالسيكو مــع الــجــيــش املــلــكــي بــدون 
أهـــــداف، وفــشــل فـــي انـــتـــزاع الـــفـــوز فـــي رحــلــة 
املنافسة على لقب بطل الــدوري في نسخته 
الــجــاريــة، فيما خسر مــولــوديــة الــجــزائــر من 
العاصمة بهدفني مقابل ال شــيء في  اتــحــاد 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس الــرابــطــة 
الجزائرية، وودع منافسات البطولة املحلية 
إلى  بالنسبة  فرصة  املــبــاراة  لتصبح  مبكرا، 
الــفــريــقــني املـــولـــوديـــة والــــــوداد فـــي مصالحة 
الــجــمــاهــيــر مـــن خـــالل الـــفـــوز بنتيجة جــيــدة 

واالقتراب من الدور املقبل.
من جانبه، أكد فوزي البنزرتي، املدير الفني 
للوداد، صعوبة اللقاء املرتقب مع املولودية 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف رحــــلــــة املـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
دوري أبطال أفريقيا وحصد الكأس القارية 
فــي الــنــســخــة الــجــاريــة. وقــــال الــبــنــزرتــي، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل الــلــقــاء: »نــواجــه 
درســنــاه  ملعبه،  على  ويلعب  صعبا،  فريقا 
بشكل جيد في الفترة األخيرة، لدينا طريقة 
اللعب املناسبة للخروج بالنتيجة املطلوبة، 
ــاه أن يـــكـــون الـــتـــوفـــيـــق حــلــيــف  ــنـ ــمـ ــا أتـ ــل مــ كــ
الـــالعـــبـــني فـــي تــرجــمــة الــــفــــرص، نــســعــى إلــى 
قدم  املولودية في ملعبه، لوضع  الفوز على 

في املربع الذهبي«.
فــي املــقــابــل، أكــد صابر بــن إسماعيل، مــدرب 
للمباراة  العبيه  جاهزية  الجزائر،  مولودية 
الصعبة أمــام الــوداد، من أجل حصد نتيجة 
مــــريــــحــــة. وقـــــــــال املــــــــــــدرب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ صـــحـــافـــيـــة: »طـــويـــنـــا صـــفـــحـــة الـ
ــكــــأس، كــنــا األفـــضـــل فـــي مــواجــهــة  بــطــولــة الــ
ــاد الـــعـــاصـــمـــة، والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي راض  اتــــحــ
مــــتــــوازن في  بــتــكــتــيــك  األداء، وســنــلــعــب  عـــن 
املـــواجـــهـــة، فــريــقــنــا ســيــلــعــب مـــن أجــــل الــفــوز 

وإسعاد الجماهير«.
وتابع املدرب »لدينا صورة كاملة عن الوداد، 
تــابــعــنــا كـــل مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة، 
الخبرات  أصــحــاب  الالعبني  مــن  العديد  لــديــه 
ومـــن ســبــق لــهــم الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة، استعد 
الفريق بشكل جيد في األيــام األخيرة، ليست 
الــحــالــي، كل  الــوقــت  فــي  فنية  لدينا مشكالت 
مثلما  املباريات،  في  التوفيق  هو  نفتقده  ما 
عانينا في اللقاء األخير أمام اتحاد العاصمة، 
مع تأمني املرمى والجانب الدفاعي في املقابل، 

لعدم استقبال أية أهداف في مرمانا«.

كان االتحاد األفريقي لكرة القدم وبقرار 
قرر  ــاف«،  »ك في  المسابقات  لجنة  من 
ذهــاب  مــبــاراة  موعد  تقديم  مسبقًا 
مولودية  بين  أفريقيا،  أبطال  نهائي  ربع 
اللقاء  كان  إذ  المغربي،  والوداد  الجزائر 
عدم  لكن  المقبل،  السبت  يــوم  مقررا 
في  ساهم  للملعب  كاملة  جاهزية 
تقديم موعد اللقاء إلى اليوم الجمعة، 
خاصة أنه كان أيضا سيستضيف لقاء آخر 

بين بلوزداد والترجي التونسي.

تعديل موعد القمة

رسميًا  عرضًا  قــدم  اللندني  الفريق  أن  يعني 
ــا األمــــــر ال يــــــزال مــجــرد  ــمــ ــن، وإنــ ــولــ ــادي كــ ــنــ لــ
الفريق  محادثات بني وكــالء الالعب وممثلي 
اإلنكليزي. أما بالنسبة لعرض أوملبيك ليون، 
فــــإن الــســخــيــري ال يـــبـــدو مــتــحــمــســًا لــلــعــودة 
ملونبيلييه  لــعــب  بــعــدمــا  الــفــرنــســي  لـــلـــدوري 
ــو يـــرغـــب فـــي مــواصــلــة املـــشـــوار  مـــن قـــبـــل، وهــ
أنــديــة  اهــتــمــام  مــع  تــزامــنــًا  البوندسليغا،  فــي 
عـــريـــقـــة مـــثـــل بــــايــــرن لـــيـــفـــركـــوزن وبـــوروســـيـــا 
السخيري  ويشعر  بخدماته.  منشنغالدباغ 
بالراحة في الدوري األملاني ويرى أن أسلوب 

دوري األبطال 
األفريقي

قمة المولودية والوداد 
بدأ االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« في الواجهة

تــنــفــيــذ تــهــديــداتــه بــحــق األنـــديـــة الــثــالثــة 
ــــدوري الــســوبــر  ــالـ ــ املـــتـــمـــردة املــتــمــّســكــة بـ
ــال،  ــطــ ــافـــس لـــــــدوري األبــ ــنـ ــاقـــي املـ ــقـ االنـــشـ
بإعالنه في بيان رسمي، عن بدء إجراءات 
ــن ريـــــــــال مــــدريــــد  ــ ــل مــ ــ ــة بــــحــــق كــ ــيــ ــبــ ــأديــ تــ
وبـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــيـــني ويـــوفـــنـــتـــوس 

اإليطالي.
وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها 
تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  رئيسه 
ضد األندية الثالثة املتمّردة، عنّي االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم »مفتشني أخالقيني 
وتــأديــبــيــني« لــتــولــي هـــذا الــتــحــقــيــق »فــي 
بـ«السوبر  ُيسّمى  ما  يتعلق بمشروع  ما 

ليغ« بحسب بيان »يويفا«.
وأضـــاف االتــحــاد الــقــاري »سيتّم اإلعــالن 
عــن مــزيــد مــن املــعــلــومــات حــول هــذا األمــر 
في الوقت املناسب«، من دون أن يحّدد ما 
القانوني  لإلطار  املحتمل  »االنتهاك  هو 
في االتحاد األوروبي لكرة القدم« املتهمة 

به األندية الثالثة.
التأديبية  العقوبات  مجموعة  بــني  ومــن 
املــنــصــوص عليها فــي الــنــظــام األســاســي 
لالتحاد القاري، فإن أشّدها على األندية 
هــو »االســتــبــعــاد مــن املــســابــقــات الحالية 
أو املــســابــقــات املــســتــقــبــلــيــة«، وبــالــنــســبــة 
بكرة  متعلق  أي نشاط  لــإلداريــني »حظر 

القدم«.
وأجهض مشروع الدوري السوبر بعد 48 
ساعة على انطالقه، بعد انسحاب ممثلي 
ــم أنــــديــــة مــانــشــســتــر  ــ إنـــكـــلـــتـــرا الـــســـتـــة وهـ
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتشلسي 
وأرســـنـــال وتــوتــنــهــام، قــبــل أن تلحق بها 
أنـــديـــة مـــيـــالن وإنـــتـــر مـــيـــالن اإليــطــالــيــني 

وأتلتيكو مدريد اإلسباني.
وبــقــي قــطــبــا إســبــانــيــا ريــــال وبــرشــلــونــة 
ــتـــوس مـــتـــمـــّســـكـــني بــهــذا  ــنـ ومـــعـــهـــمـــا يـــوفـ
ــة شـــديـــدة  ــارضـ ــعـ ــــروع الــــــذي لـــقـــي مـ ــــشـ املـ

ــبــــي الـــفـــرق  الــلــهــجــة مــــن املــشــجــعــني والعــ
األخــرى واالتــحــادات املحلية واالتحادين 
األوروبي والدولي وحتى السياسيني، ما 

عجل في فشله.
وقّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم فرض 
التي  األنــديــة  على  طفيفة  مالية  عقوبات 
الــذي أطلق بهدف  انسحبت من املشروع 
منافسة دوري األبطال، فيما هّدد رئيسه 
تــشــيــفــيــريــن بــمــعــاقــبــة الـــثـــالثـــي املــتــمــرد 

املتمسك به.
ــد،  ــ ــدريـ ــ ــــي )ريـــــــــــال مـ ــــالثـ ــثـ ــ ودافـــــــــــع هـــــــذا الـ
ــزايـــا  ــــن مـ ــتــــوس( عـ ــنــ ــوفــ ــة، ويــ ــونــ ــلــ وبــــرشــ
املــســابــقــة، مــســتــنــكــرًا تـــهـــديـــدات االتـــحـــاد 
ــدة عــزمــهــا  ــؤكـ ــدم، ومـ ــقـ األوروبـــــــي لــكــرة الـ
ــاد حــلــول  ــرة عـــلـــى الـــســـعـــي اليــــجــ ــابــ ــثــ »املــ
مــنــاســبــة، بــرغــم الــضــغــوط والــتــهــديــدات 
غــيــر املــقــبــولــة مــن قــبــل »يــويــفــا«، بحسب 
بيان مشترك نشرته األندية الثالثة على 

مواقعها الرسمية.
وقـــالـــت األنــــديــــة فـــي بــيــانــهــا إن الـــــدوري 
ــر حــلــول  ــيـ ــلــــق »بــــهــــدف تـــوفـ الــــســــوبــــر أطــ
للوضع الحالي غير املستدام في صناعة 
العقوبات  الــقــدم«. وفــي بيانه بشأن  كــرة 
املنسحبة،  األندية  على  املفروضة  املالية 
ــة »وافـــقـــت  ــديــ ــا« أن هــــذه األنــ ــفـ قــــال »يـــويـ
ــلـــى دفــــــع مـــبـــلـــغ 15 مــلــيــون  مــجــتــمــعــة عـ
أمـــيـــركـــي(  دوالر  مـــلـــيـــون   18,25( يــــــورو 
والــتــخــلــي عـــن 5 فـــي املــئــة مـــن إيـــراداتـــهـــا 
عــلــى مـــدى مــوســم بــالــكــامــل«، لُيخّصص 
هذا املبلغ للناشئني والجذور في أوروبا.

ووضع االتحاد القاري غرامة قدرها 100 
مليون يــورو في حــال كــّررت هــذه األندية 
إلــى مسابقة غير  االنضمام مجددا  فكرة 
يــورو في حال  مسموح بها، و50 مليون 
التزاماتها. وأشـــار االتــحــاد  الــتــراجــع عــن 
ــة »اعــتــرفــت  ــديــ ــاري إلــــى أن هــــذه األنــ ــقــ الــ
وقبلت بــأن مشروع الــدوري السوبر كان 
ــعـــت »مــــن دون  ـ

ّ
ــأ«، كــاشــفــًا بــأنــهــا وق ــطـ خـ

تــحــفــظ« بــأنــهــا تــحــتــرم قـــوانـــني االتـــحـــاد 
 

ّ
ــي، و«تــعــّهــدت املــشــاركــة« فــي كــل ــ األوروبــ

مــســابــقــة قـــاريـــة تــتــأهــل إلــيــهــا عـــن طــريــق 
»الجدارة الرياضية«.

وقـــال تشيفيرين فــي بــيــان رســمــي نشره 
ــدم:  ــقـ ــرة الـ ــكـ ــع االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لـ ــوقـ مـ
»اعــتــرفــت هــذه األنــديــة بخطئها بسرعة، 
واتـــخـــذت إجــــــراءات لــكــي تــؤكــد الــتــزامــهــا 
تجاه كرة القدم األوروبية«. وأضاف »لكن 
هذا األمــر ال ينطبق على األندية األخرى 
السوبر«،  بــالــدوري  تــزال ملتزمة  ال  التي 
ــا« ســيــهــتــم بــهــذه  ــفـ مــشــيــرًا إلــــى أن »يـــويـ

األندية الحقا«.
وتابع بيان »يويفا« أن املنظمة »تحتفظ 
ــتــــي تـــراهـــا  ــاذ اإلجـــــــــــــراءات الــ ــ ــخـ ــ بـــحـــق اتـ
التي رفضت  األنــديــة  مناسبة تجاه هــذه 
حتى اآلن التخلي عن فكرة تنظيم الدوري 

السوبر.

تهديد من الخارج والداخل
وكشفت شبكة »أي أس بي أن« الرياضية 
ــادر لـــم تكشف  األمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب مـــصـ

ــه  ــواجــ ــة تــ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا، بــــــــأن االنـ ــهــ ــنــ عــ
االستبعاد عن املسابقات األوروبية لفترة 
إلــى عامني ألنها قامت بإطالق  قد تصل 

مسابقة محظورة.
لــكــن األنــــديــــة الـــثـــالثـــة أّكــــــدت فـــي بــيــانــهــا 
قـــد حــكــمــت بالفعل  األخـــيـــر أن »املـــحـــاكـــم 
ملصلحة مــشــروع الــــدوري الــســوبــر« ضد 
االتحاد األوروبــي »فارضة على »يويفا« 
وفيفا )االتحاد الدولي( إما بشكل مباشر 
عدم  لهما  التابعة  الهيئات  خــالل  مــن  أو 
ــرار يعيق هـــذه املـــبـــادرة بــأي  اتــخــاذ أي قـ
شـــكـــل مــــن األشــــكــــال بـــانـــتـــظـــار إجـــــــراءات 

املحكمة«.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــتـــجـــارة فـــي الــعــاصــمــة 
مــدريــد قــد أمــــرت »يــويــفــا« وفــيــفــا فــي 20 
أبــــريــــل/نــــيــــســــان املــــاضــــي بـــشـــكـــل طــــارئ 
ــراء« يعيق  ــ »االمـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ أي إجــ
التحضير للدوري السوبر، ومنعهما من 
»اتخاذ أية إجراءات تأديبية أو عقوبات« 

في هذا الصدد.
ــا  ــزايــ ــن مــ ــ ــددا عــ ــ ــجــ ــ ودافــــــعــــــت األنــــــديــــــة مــ
مـــشـــروعـــهـــا الــــهــــادف إلـــــى تـــقـــديـــم حــلــول 
كروية، باإلضافة إلى »إصالحات بنيوية 
ضرورية«. وإذا كانت األندية »على دراية 
ــردود الــفــعــل املــخــتــلــفــة« الــســلــبــيــة جـــراء  ــ بـ
مـــشـــروعـــهـــا، فــقــد عـــّبـــرت عـــن »اســـتـــعـــداد 
املــقــّدم، لكنها ال تنوي  ملراجعة« املشروع 
تقديم  في  املتمثلة  »مهمتها  عن  التخلي 

حلول ناجعة وقابلة للتطبيق«.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه إلــى أي مدى 
ستذهب هذه األندية الثالثة في تمّردها، 
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ال ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــد الـ
الداخل أيضًا، بعدما أعلن رئيس االتحاد 
اإليطالي غابرييلي غرافينا، بأنه سيمنع 
ــة فــــي الـــــــدوري  ــاركــ ــشــ ــتـــوس مــــن املــ ــنـ يـــوفـ
لــم يعلن  فــي حــال  املقبل  املحلي باملوسم 

انسحابه من املشروع.
ــنـــا بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــيـ وقـــــــال غـــرافـ
ــم يــحــتــرم  لــ ــل إعــــــالم مــحــلــيــة »إذا  ــائــ وســ
الخارج  في  سيكون  القواعد،  يوفنتوس 
)الدوري اإليطالي( بالنسبة لنا أيضًا. إذا 
لم ينسحب من الدوري السوبر األوروبي 
املقبل  للموسم  التسجيل  مــوعــد  بحلول 
من دوري الدرجة األولى )سيري أ(، سيتم 

إقصاؤه«.
وفــــي تــهــديــد مــحــلــي مــمــاثــل بــحــق ريـــال 
ــدوري  وبــرشــلــونــة، رأى رئــيــس رابـــطـــة الــ
أنــه ال يمكن  تيباس،  اإلســبــانــي، خافيير 
لـــالتـــحـــاد الــــقــــاري أن »يـــظـــل ســلــبــيــًا« في 
مواجهة مشروع الدوري السوبر، مضيفًا 
»ال أعــرف قــواعــد االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
القدم، ولكن يجب أال يظل االتحاد سلبيًا 
فــي مــواجــهــة مــا حـــدث، عــلــى غـــرار رابــطــة 
الدوري اإلسباني التي لن تبقى سلبية«.
)فرانس برس(

»يويفا« يبدأ بتنفيذ تهديداته 
وجه السلوفيني 

ألكسندر تشيفيرين رئيس 
االتحاد األوروبي لكرة 
القدم رسالة شديدة 

اللهجة إلى أندية 
يوفنتوس وريال مدريد 
وبرشلونة، التي ما زالت 

متمسكة ببطولة 
»السوبر ليغ«، التي تم 

إيقافها

)Getty( يريد تشيفيرين رئيس »يويفا« إنهاء ملف »السوبر ليغ« قبل الموسم المقبل
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ماكغريغور الرياضي األعلى دخًال 
في عام 2020 بحسب فوربس

األيرلندي  املختلطة  القتالية  الفنون  نجم  تصّدر 
كـــونـــور مــاكــغــريــغــور قــائــمــة مــجــلــة »فـــوربـــس« 
لعام 2020،  العالم   في 

ً
األعلى دخــا للرياضيني 

ــّدرت بــحــوالــي 180 مــلــيــون دوالر  ــ ـ
ُ
مــع عـــائـــدات ق

ــة، بــحــســب  ــاريــ ــتــــجــ ــ ــه ال ــاتـ ــاطـ مــعــظــمــهــا مــــن نـــشـ
البالغ  األيرلندي  يخض  ولم  السنوي.  التصنيف 
32 عامًا سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 
منافسه  عــلــى  بـــفـــوزه  انــتــهــى  دوالر  مــلــيــون   22
األميركي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من 
األعمال  البداية. وبلغت مداخيل ماكغريغور من 
التجارية 158 مليونًا. وبحسب املجلة األميركية، 
كان ماكغريغور واحدًا من أربعة رياضيني حقق 
كعائدات  دوالر  مليون   100 من  أكثر  منهم  كل 
 نجم وقائد نادي برشلونة 

ّ
في عام 2020. وحل

ليونيل ميسي في  األرجنتيني  الائحة في عام 2019  القدم ومتصدر  لكرة  اإلسباني 
اإليطالي،  وتــاه نجم يوفنتوس  بـــ 130 مليون دوالر،  تــقــّدر  عــائــدات  مــع  الثاني  املــركــز 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليونًا. وأكمل العب داالس كاوبويز لكرة القدم 
متقّدمًا  دوالر،  مايني   107,5 بـ  مداخيل  مع  املقدمة  رباعي  بريسكوت  داك  األميركية 
على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس )96,5 مليون دوالر( 
وحافظ  دوالر(.  مليون   95( الفرنسي  جيرمان  ســان  بــاريــس  نجم  نيمار  والــبــرازيــلــي 
أسطورة كرة املضرب السويسري روجر فيديرر، الفائز بـ 20 لقبًا في بطوالت غراند 
سام، على مكانته ضمن العشرة األوائل برغم عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام 

املاضي، مع عائدات قّدرت بـ 90 مليون دوالر.

أرسنال يواصل استفاقته بانتصار 
طال انتظاره في عقر دار تشلسي 

استمّر أرسنال في عزف نغمة االنتصارات في األمتار األخيرة من البريمييرليغ بعد أن 
حسم ديربي لندن أمام تشلسي بهدف نظيف على ملعب )ستامفورد بريدج( في قمة 

مواجهات الجولة الـ36 بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
احتل دور البطولة في انتصار »الغانرز« العب الوسط الشاب إيميل سميث رووي بعد أن 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بصناعة من النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ. 
وضربت كتيبة اإلسباني ميكيل أرتيتا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث واصل بها 
سلسلة انتصاراته في البريمييرليغ للمباراة الثالثة على التوالي. كما أن »الغانرز« تمكن 
من تحقيق ما عجز عنه على مدار 10 سنوات بالفوز في عقر دار جاره اللندني، منذ 
فوزه الكبير )5-3( في أكتوبر/ تشرين األول. ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 55 نقطة 

في املركز الثامن. بينما تجمد رصيد »البلوز« عند 64 نقطة في املركز الرابع.

ركالت الترجيح تقود سان جيرمان 
لعبور فخ مونبلييه نحو نهائي الكأس

واصــل بــاريــس ســان جيرمان حملة الــدفــاع عن 
لقبه في كأس فرنسا بعد أن تأهل للنهائي بشق 
األنفس على حساب مونبلييه بركات الترجيح 
شوطيها  فــي  املــبــاراة  نهاية  بعد   )6-5( بنتيجة 
األصليني بالتعادل بهدفني ملثلهما. وعلى ملعب 
الثاني له ولفريقه )دو ال موسون(، انتهى الشوط 
الفريق  تــقــّدم   شبكة، حيث 

ّ
كــل فــي  األول بهدف 

بتوقيع  دقائق   10 بعد  مبكر  بشكل  الباريسي 
النجم كيليان مبابي. ولكن أدرك املهاجم الشاب 
جايتان البورد التعادل ملونبلييه في آخر دقائق 
»بي إس جي« ألخذ املباراة  الـ الشوط األول. عاد 
 .50 الدقيقة  في  ولفريقه  له  الثاني  الهدف  أضــاف  الــذي  مبابي  تألق  بفضل  من جديد 
وعندما كانت بطاقة التأهل في طريقها نحو العاصميني، أعاد مونبلييه املباراة لنقطة 
الصفر بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 83 بتوقيع آندي ديلور، لتتجه املباراة لركات 
الترجيح التي ابتسمت في النهاية لرجال األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة )6-

5(. وبهذا يصل سان جيرمان للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

أويسكا يتمسك بالبقاء بانتصار صعب على بلباو
تشبث أويسكا بأمل البقاء في الليغا املوسم املقبل بفوزه الثمني هذا املوسم على حساب 
ضيفه أثلتيك بلباو بهدف نظيف في املباراة التي احتضنها ملعب )إل ألكوراث(، ضمن 
الجولة الـ36 بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم. ويدين أويسكا بالفضل في هذا 
الفوز الصعب ملهاجمه الشاب ساندرو راميريث صاحب هدف النقاط الثاث في الدقيقة 

61. ورفع أويسكا رصيده بهذه النتيجة إلى 33 نقطة يرتقي بها للمركز الـ17.

السباقات رافعا التحدي إلى أن أصبح دراجًا محترفًا بعدما 
تجاوز كل املراحل، متفوقًا على دراجني أكبر منه سنًا.

ومنذ انطاقته في سباقات الفئة األصعب في عالم الدراجات 
في  العالم  بطولة  على  الحصول  في  ماركيز  فشل  النارية، 
املــوســم املــاضــي فــقــط، ذلـــك أن ســقــوطــه مــّرتــني وخضوعه 
اليمنى،  يــده  لــه  الـــذي تعّرضت  الكسر  إثــر  لتدخل جــراحــي 
جعله يغيب عن عدد مهم من السباقات، وبالتالي استحال 
عليه تعويض النقاط التي خسرها. وباستثناء عام 2020، 
الذي كان عامًا للنسيان بالنسبة إلى ماركيز، فإن السنوات 
ه تّوج ببطولة العالم 

ّ
 إلى أبعد حّد، بما أن

ً
السابقة كانت موفقة

في فئة موتو 2 في عام 2012، ومنذ 2013 تّوج 6 مرات على 
العالم في »موتو جي بي«. وخال مسيرته  التوالي ببطولة 
املثيرة، شارك الدراج اإلسباني في 127 سباقًا، فاز في 56 
أرقــام تثبت علّو  مـــّرات، وهــي  العالم 6  منها، محرزًا بطولة 

كعبه وأفضليته. وفــي ســّن 28 ربيعًا، فــإن اإلسباني قادر 
على تحطيم مزيد من األرقــام القياسية، إذ يبدو أن بطولة 
والحّد  إزعــاج ماركيز  قــادر على  إلــى منافس  تفتقد  العالم 
في  سباقني  أول  عــن  غيابه  ورغـــم  وسيطرته.  هيمنته  مــن 
منافسات هذا املوسم، يعتقد كل املاحظني أن ماركيز هو 
األقرب للفوز. ورغم هيمنته على بطولة العالم، فإن ماركيز 
يصّر في كل سباق على تحقيق االنتصار، وفي مناسبات 
ه نجح في تجاوز كل 

ّ
عديدة انطلق من مركز متأخر، غير أن

منافسيه لينهي السباق في املركز األول.
ــه فـــي الـــتـــجـــاوز وتــخــطــي  ــّوتـ ــة قـ فــســرعــة مـــاركـــيـــز، وخـــاصـ
مــنــافــســيــه، جــعــلــت الــجــمــيــع يـــتـــفـــاداه لــيــدخــل فـــي مــنــافــســة 
مباشرة مع النجم اإليطالي، روســي، أشعلت السباقات في 
السنوات األخيرة، قبل أن يهزم اإلسباني منافسه بالضربة 

القاضية ويتربع على عرش سباقات »موتو جي بي«.

زهير ورد

ماركيز  مــارك  اإلسباني  الـــدراج  أن  اإلحصائّيات  كــل  تثبت 
سينجح في تحطيم كل األرقام القياسية القليلة التي ما زالت 
ملك غيره من الدراجني، فسائق دراجة »هوندا« يهمني خال 
بــي«، ولم يترك  السنوات األخيرة على سباقات »موتو جي 
املجال أمام منافسيه ملقاومته، ليصبح الحلول ثانيًا طموح 

معظم املشاركني، نظرًا إلى قوة ماركيز.
وأظهر ماركيز عشقه للدراجات منذ نشأته، حيث طلب من 
ه كان يرافق 

ّ
والده في سن الرابعة شراء دراجة نارية، كما أن

عمه لحضور أحد السباقات في مقاطعة كتالونيا التي نشأ 
رغم  الــدراجــات  لسباقات  الكبير  ميله  واضحا  وكــان  فيها، 
املشاكل التي كان يعاني منها بسبب الوزن. ورغم الحوادث 
ه كان يصّر على املشاركة في 

ّ
الكثيرة التي تعّرض لها، فإن

مارك ماركيز

على هامش الحدث

أنهى المتسابق 
اإلسباني مارك 

ماركيز سيطرة 
باولو روسي على 

سباقات موتو 
جي بي وبات نجمًا 
بال منازع في عالم 

الدراجات النارية

وجه رياضي

أعلن نادي السد القطري عن تمديد عقد املدير الفني، اإلسباني تشافي هيرنانديز، حتى 
 للدوري 

ً
عام 2023، بعد سلسلة النتائج التي حققها في املوسم األخير، وتتويجه بطا

املحلي، متفوقًا على عدة أندية منافسة على غرار الدحيل والريان بفارق كبير للغاية في 
موسم 2021/2020. ونشر حساب النادي القطري الرسمي تغريدة على موقع التواصل 
بعد  لغاية 2023،  اإلسباني تشافي  املــدرب  تمديد عقد  فيها  أكــد  »تويتر«،  االجتماعي 
التوصل التفاق جديد معه، إذ سُيشرف على »الزعيم« في منافسات املوسم الجديد، إال 

في حالة تلقيه عرضًا من نادي برشلونة. 

صورة في خبر

السد يجدد عقد تشافي

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

قتيبة خطيب

ال تــــعــــرف جـــمـــاهـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم 
الــكــثــيــر عــن مــايــكــل ريــشــكــه، لكن 
املــخــتــصــني فـــي عــالــم »الــســاحــرة 
املستديرة« يدركون جيدًا القدرات الكبيرة، 
التي يتمتع بها، كونه أحد أساطير اإلدارة 
في بايرن ميونخ األملاني، وكان وراء جلب 
املــدرب بيب غــوارديــوال وكــارلــو أنشيلوتي 
»الــبــافــاري«، نتيجة عالقاته  الــعــمــالق  إلــى 
الواسعة التي يتمتع بها. لكن ريشكه فاجأ 
تـــرك منصبه كمدير  قـــرر  بــعــدمــا  الــجــمــيــع، 
ريــاضــي لــنــادي بــايــرن ميونخ، مــن أجــل أن 
يصبح رئيسًا لشركة »أي سي إم ستيرلر«، 
ــر وكـــــــــاالت نــــجــــوم »الــــســــاحــــرة  ــبــ إحـــــــدى أكــ
املــســتــديــرة«، وهــو بعمر الـــ 63، ألنــه يطمح 

»األسطورة« 
مايكل ريشكه

يعتبر مايكل ريشكه، من أكبر المختصين في عالم »الساحرة المستديرة«، وأحد أساطير بايرن ميونخ، 
بعد دوره في قدوم المدير الفني بيب غوارديوال إلى العمالق »البافاري«، نتيجة عالقاته الواسعة 

التي يتمتع بها، قبل أن يقرر ترك منصبه كمدير رياضي لبطل البوندسليغا

تقرير

ملـــواصـــلـــة نــجــاحــاتــه الـــبـــاهـــرة، واســتــغــالل 
عــالقــاتــه الـــواســـعـــة مـــع أشــهــر املـــدربـــني في 
الحصول  ريشكه  مايكل  واستطاع  العالم. 
على خدمات املدرب غوارديوال، بعد عزيمة 
املدير  ليقتنع  الــرجــلــني،  بــني  عــشــاء جمعت 
الــفــنــي اإلســبــانــي بــمــشــروع بــايــرن ميونخ، 
ــلـــي مــيــل«  ــره لــصــحــيــفــة »ديـ ــ ــا ذكـ بــحــســب مـ
البريطانية، نتيجة قوة عالقاته مع وكالء 

اقــتــراب مغادرة  املــدربــني. ومــع  الالعبني أو 
غــــــوارديــــــوال إلـــــى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، قـــام 
مــايــكــل ريــشــكــه بـــإبـــالغ املـــــدرب اإلســبــانــي، 
بــأنــه قــام بعزيمة األملــانــي تــومــاس توخيل 
مباشرة  »الفيلسوف«  ليقرر  العشاء،  على 
الــدعــوة، والــجــلــوس معهم، وأوصــى  تلبية 
بعد انتهاء السهرة، بضرورة قيام العمالق 
»البافاري«، بالحصول على خدمات املدير 
ــــاب. وتــــحــــدث مــايــكــل  ــــشـ ــــي الـ ــانـ ــ الـــفـــنـــي األملـ
الــواقــعــة، بقوله: »لقد ظهر  ريشكه عــن تلك 
بيب ُيحب توخيل كثيرًا، بسبب ذكاء املدرب 
إدارة بايرن  بــأن على  األملــانــي، وأوصــانــي 
مــيــونــخ الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــاتـــه، نتيجة 
األفكار الرائعة التي طرحها أثناء العشاء«، 
لدورتموند.  توخيل  ذهــب  النهاية  في  لكن 
وأكد ريشكه أن توخيل، سينجح في مهمته 
الجديدة مع تشلسي، لكنه يواصل متابعة 
ما يقوم به صديقه غــوارديــوال في الــدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 
اليوم،  القوية بينهما حتى  العالقة  نتيجة 
مــن خــالل قيامهما بــإجــراء املــحــادثــات عبر 
الكبير،  إعجابه  عــن  ريشكه  وعــّبــر  الهاتف. 
بطريقة تعامل غوارديوال، منذ اللقاء األول 
فيما بينهما، عندما قال اإلسباني: »لقد قام 
بدعوتي للسفر معه، حتى نشاهد مواجهة 
يــوفــنــتــوس ضــد مــنــافــســه رومــــا، الــــذي كــان 
تنتظره مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري 

أبطال أوروبا«. 
الطائرة  فــي  »أخــبــرنــي بيب  وتــابــع ريشكه 
ـــني يـــوفـــنـــتـــوس  كـــيـــف ســـتـــكـــون املــــــبــــــاراة بــ
ــا، وبــالــفــعــل حــدثــت جميع تــوقــعــاتــه،  ــ ورومـ
الخاصة  االجتماعات  بحضور  لي  وسمح 
الــالعــبــني، ورأيــتــه كيف يوجه الجميع،  مــع 
ــا بسبعة  وبــالــنــهــايــة فـــاز بـــايـــرن عــلــى رومــ
أهــــــداف مــقــابــل هــــــدف«. وأكـــــد ريــشــكــه بــأن 
نــجــاح غـــوارديـــوال، يــعــود إلـــى قـــوة تركيزه 
التفاصيل الصغيرة، ملنافسه  املذهلة، على 
أمــامــه، وهــذا ما جلب  الذين يعانون كثيرًا 
الـــنـــجـــاح لــــه، نــتــيــجــة الــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــهـــات  مــنــحــهــا لــنــجــومــه فــــي جــمــيــع املـــواجـ
الــتــي خــاضــوهــا. ومــع قــوة عــالقــة الصداقة 
بــني ريشكه وبــيــب، توقعت وســائــل اإلعــالم 
األملــانــيــة، أن املــديــر الرياضي لــنــادي بايرن 
إلـــى مانشستر سيتي،  مــيــونــخ فــي طــريــقــه 
)63 عــامــا( كــان ُيفكر خــارج  لكن صاحب الــــ
أهم  إحــدى  رئاسة  وأعينه على  الصندوق، 

الشركات العاملية في كرة القدم. 
ــرة الــقــدم،  ويــحــرص وكــــالء أعــمــال نــجــوم كـ
الــذيــن لديهم  إلــى األشــخــاص  على التوجه 
الــقــوة والــنــفــوذ والــعــالقــات الــكــبــيــرة، وهــذه 
الــذي  ريشكه،  مايكل  مــوجــودة عند  الصفة 
استطاع خــالل تــواجــده مــع بــايــرن ميونخ، 
جلب أهــم املــدربــني والــنــجــوم. وبــعــد رحيل 
غوارديوال عن بايرن، لم يعان مايكل ريشكه 
كــثــيــرًا، بــل اســتــطــاع الــحــصــول عــلــى موعد 
من  أنشيلوتي، وتمكن  كارلو  اإليطالي  مع 

ريشكه ساهم بقدوم 
أنشيلوتي لتدريب فريق 

بايرن ميونخ

ريشكه رئيس أكبر 
شركة لوكاالت نجوم 
)Getty( كرة القدم

عندما  كارفخال،  دانــي  اإلسباني  النجم  سطوع  في  ريشكه  ساهم 
ليقوم  مدريد،  ريال  صفوف  في  البدالء  مقاعد  على  يجلس  شاهده 
بإجراء اتصاالته مع عدد من األندية األلمانية، ويحصل على موافقة 
اإلسباني،  األيمن  الظهير  مهارة  تنمية  على  عمل  الذي  ليفركوزن،  باير 
الذي عاد مرة أخرى إلى »الملكي«، وبات واحدا من أفضل الالعبين في 

مركزه بالعالم.

سطوع نجم كارفخال

إقناعه بمشروع الفريق األملاني، وأخذ منه 
كلمة جعلته ملزمًا بالسفر لتوقيع عقده.

ولـــم تــكــن عــالقــات ريــشــكــه الــواســعــة ولــيــدة 
رائعة  مسيرة  يمتلك  ألنــه  نهائيًا،  الصدفة 
وانطلقت  عامًا،   41 مدتها  اإلدارة  عالم  في 
عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، عندما 
الصغيرة،  قريته  فــريــق  تــدريــب  على  وافـــق 
ــيــــوم رئـــيـــســـًا لـــشـــركـــة »أي ســي  لــيــصــبــح الــ
ــاالت نــجــوم  ــ ــــدى أكـــبـــر وكــ إم ســتــيــرلــر«، إحـ
»الساحرة املستديرة«. وأصبح دور ريشكه 
مع منصبه الجديد، رؤية مشتركة مع أهم 
وكــــالء الــنــجــوم فــي الــعــالــم، مــن أجـــل وضــع 
خـــطـــط تــســويــقــيــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــحـــصـــول 
أندية  أن  وبخاصة  الصفقات،  أفــضــل  على 
أكثر من 263 مليون  أنفقت  »البريميرليغ« 
الوكالء  أتعاب  جنيه إسترليني فقط، على 
ــع الــصــعــب  ــم املــــالــــي، رغــــم الـــوضـ فـــي املـــوسـ
ــا. وواصــــــــل ريــشــكــه  ــ ــورونــ ــ نــتــيــجــة أزمـــــــة كــ
تــصــريــحــاتــه بــالــقــول: »كــمــا هـــو الـــحـــال في 
ــراء مــنــزل أو توظيف  تـــجـــاري، شــ أي عــمــل 
ممثل، أصبح الوكالء جزءًا من اللعبة اآلن. 
 واحـــدًا 

ً
فـــي الـــخـــارج، يـــرى الــجــمــهــور رجــــال

ــرًا مـــقـــابـــل صــفــقــة بــقــيــمــة 30  ــ يــتــقــاضــى أجــ
مليون جنيه إسترليني، لذا فهم يرسمون 
صــــورة لــكــنــهــم ال يــــرون مـــا حـــدث لــســنــوات 
عديدة قبل ذلك الحني«. وأضاف »يمكن أن 
يكون الوكالء مسؤولني عن مساعدة النادي 
فقد  املناسب،  بالسعر  البيع  أو  الــشــراء  في 
عــمــلــوا مــع الــالعــب مــنــذ صــغــره، وتــوظــيــف 
أشخاص ملساعدة األسرة، واالعتناء بحياة 
الـــالعـــب الـــخـــاصـــة والــشــخــصــيــة. يــمــكــن أن 
يكون النقل الكبير هو إكمال عمل لسنوات 

عديدة«. 
ــنــــي، حــيــث  ــقــ ــكــــه كــــمــــديــــر تــ وبـــمـــهـــمـــة ريــــشــ
األندية،  ملستقبل  بالتخطيط  عمله  يتعلق 
واســتــخــدام االتـــصـــاالت الــخــاصــة بـــه، فهذا 
ســيــجــعــلــه نـــاجـــحـــًا فــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 
وبخاصة أنه يريد إظهار املواهب األملانية 
بشكل أكبر، مع اعتماد فرق »البوندسليغا« 
ــرا، الـــذيـــن  ــتـ ــلـ ــكـ ــن إنـ ــاب مــ ــبـ ــشـ عـــلـــى جـــلـــب الـ
أنظار  لفت  فترة قصيرة،  استطاعوا خــالل 

الجميع إليهم. 
ويــعــد ريــشــكــه املــكــتــشــف الــحــقــيــقــي للنجم 
األملاني توني كروس، الذي كان يعاني من 
الجلوس على دكة البدالء مع بايرن ميونخ، 
ــإدارة بــايــر لــيــفــركــوزن،  ــ لــيــقــوم بــاالتــصــال بـ
ويطالبهم بضرورة الحصول على خدمات 
قائد خط الوسط على سبيل اإلعـــارة، ملدة 
مهاراته  بتطوير  نجح  وبالفعل  شهرًا،   18
وصقل موهبته، ما جعله يعود مرة أخرى 
إلى  بعدها  لينتقل  البافاري،  العمالق  إلــى 
ريـــال مــدريــد، ويصبح ركــيــزة أســاســيــة مع 

امللكي خالل السنوات املاضية.
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في الفيلم القصير، التوعوي الساخر، »أنقذوا رالف«، نتعرّف إلى أرنب يمضي حياته في المختبر، حيث تُجرى عليه تجارب ويتعرّض 
إلى التشويه من أجل صناعة مواد التجميل

أنقذوا رالف
األرنب يسخر بعين واحدة

منى حسن

خــال أقــل مــن شــهــر، حظي األرنــب 
ــــن الـــذيـــن  ــايـ ــ ــتـــعـــاطـــف املـ رالــــــــف بـ
ــه فــي  ــاتــ ــانــ ــعــ شــــــاهــــــدوه يـــحـــكـــي مــ
»مــهــنــتــه«، الــتــي ورثــهــا عــن آبــائــه ويــؤديــهــا 
ــراد عائلته،  هــو اآلخـــر ُمــجــبــًرا، مــع بــاقــي أفــ
داخــل مختبر لفحص سامة مستحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة. رالف هو دمية 
ــــب طـــولـــه 23 ســنــتــيــمــتــًرا، كــمــا أنــــه بطل  أرنـ
 .)Save Ralph( »الفيلم القصير »أنقذوا رالف
ــانــــع الــــدمــــى آنــــدي  شــخــصــيــة صــمــمــهــا صــ
الدمى  ذلــك  قبل  الــذي صمم وصنع  جينت، 
لـ   ،)Isle of Dogs( »في فيلم »جزيرة الكاب

ويس أندرسون. 
التصوير  بتقنية  مصنوع  رالـــف«  »أنــقــذوا 
املتقطع )Stop Motion(، التي تستهلك الكثير 
من الوقت والجهد، ويتم فيها تحريك الدمى 
تدريجي، وتصوير  املشاهد بشكل  وتغيير 
ثم  واحــــدة منقطعة،  فــي صــــورة  تغيير  كــل 
تنتج الحركة عند عرضها متتالية وبسرعة. 
يقول مخرج الفيلم القصير سبنسر سوسر، 
فــي مــقــطــع فــيــديــو عــن كــوالــيــس الــفــيــلــم: »ال 
أعتقد أن صناعة )الفيلم( بواسطة حاسوب 
ــانـــت ســتــعــطــي الــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا.. هــنــاك  كـ
أمــــر خــــاص ومــمــيــز فـــي األشـــيـــاء املــلــمــوســة 

والحقيقية وهي تتحرك، ال يمكن تزييفه«. 
الفيلم عــبــارة عــن مقابلة مــع األرنـــب رالــف، 
تبدأ في بيته وتنتهي في املختبر، أو »مكان 
عمله«. يؤدي صوت رالف املمثل الكوميدي 
على  الحائز  النيوزياندي  األفــام  وصانع 
ــا بطل  ــ جـــائـــزة أوســـكـــار تــايــكــا وايــتــيــتــي، أّم
ريكي  اإلنكليزي  املمثل  السوداء  الكوميديا 
ــــوت صـــانـــع وثــائــقــي  ــيــــؤدي صـ جـــيـــرفـــيـــه، فــ
املــقــابــلــة. يشارك  رالـــف ويــصــور معه  يتتبع 
في تأدية أصــوات أرانــب أخــرى في املختبر 
زاك  منهم:  مختلفة،  جنسيات  مــن  ممثلون 
إيـــفـــرون وأولــيــفــيــا مـــون وبــــوم كليمينتيف 
نتج الفيلم بالتعاون بن 

ُ
أ وتريشيا هيلفر. 

كل هؤالء، ومنظمة دولية غير ربحية تهدف 
 Humane إلى حماية الحيوانات، هي منظمة

 .Society International
ــائـــق، يــحــكــي رالــــف كــيــف خسر  فـــي أربــــع دقـ
بصره وتأثر سمعه، بينما يتألم من حروق 
ــده، ســبــبــتــهــا الــتــجــارب  ــلـ أصـــابـــت فــــروه وجـ
الــتــي أجـــريـــت عــلــيــه بــغــرض فــحــص ســامــة 
مــســتــحــضــرات الــعــنــايــة بـــالـــبـــشـــرة، قــبــل أن 
يستعملها اإلنسان. في الوقت نفسه، وبرغم 
كــل مــا يــعــانــيــه، ال يــتــذمــر األرنــــب، وال يلقي 
اللوم على البشر، بل ُيعّبر بسخرية حزينة 
عن احترامه لهم. يقول رالف: »ال بأس، نحن 
نفعل ذلك من أجل البشر، أليس كذلك؟ فُهم 

كائنات متفوقة علينا نحن الحيوانات...«.
ــا مــــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــرفــــع رالـــــــف أيــ ال يــ
ــمــــات املـــطـــالـــبـــة  ــــي حــ ، فـ

ً
نـــســـمـــعـــهـــا، عــــــــــادة

ــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات مــــــن مـــخـــتـــبـــرات  ــايــ ــمــ ــحــ بــ
السبب  لهذا  ربما،  التجميل.  مستحضرات 
بــالــنــاس،  الــتــأثــيــر  فــي  الفيلم  ــا ينجح 

ً
أيــض

العلمية  والــحــقــائــق  األرقـــــام  أن  خــصــوًصــا 
الصريحة واملــبــاشــرة عــن املــوضــوع نفسه، 
ال تــؤثــر فــي البشر كما تــؤثــر قصة حزينة 
ــتــــرف  ــعــ ــع ومــ ــ ــاضــ ــ ــكــــن خــ ــســ عـــــــن أرنـــــــــــب مــ
بــتــفــضــيــل الــبــشــر عــلــى ســـائـــر املــخــلــوقــات.  

هوامش

ينجح الفيلم عبر السخرية بإيصال الرسالة إلى الجمهور )يوتيوب(

ــلــمــح الـــعـــديـــد مـــن ردود الــفــعــل الــعــربــيــة 
ُ
ت

إلــى لوم  واألجــنــبــيــة السطحية والــســريــعــة 
الـــنـــســـاء عـــلـــى مــــا يــعــانــيــه رالـــــــف. الــبــعــض 
يرى أن رالف وباقي الحيوانات تعاني ما 
تعانيه من أجل »تجميل عيون النساء«، أو 
التي  التجميل  بمستحضرات  »إمتاعهن« 
العديد  بالطبع،  حقائبهن«.  إلــى  ــضــاف 

ُ
»ت

إلقاء  لكن  الجهل،  في  النساء شريكات  من 
اللوم عليهن لصناعة عناوين رنانة سهلة 
»الجريمة«،  فــي  األكــبــر  الشيطان  تتجاهل 
استفادت  التي  الرأسمالية  الشركات  وهي 
ــــن ثـــقـــافـــة بـــنـــتـــهـــا وعـــززتـــهـــا  وتـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــان عــلــى  ــ ــســ ــ ــات تــــقــــول بـــتـــفـــوق اإلنــ ــ ــرديــ ــ ســ
بــاقــي الــكــائــنــات. وبــنــاًء عــلــى هـــذا الــتــفــوق، 
ــه اســـتـــغـــال  ــقـ ــــن حـ يـــعـــتـــبـــر اإلنـــــســـــان أن مـ
خـــيـــرات الــطــبــيــعــة ومــــواردهــــا وجــمــاداتــهــا 
ــاره ومنفعته.  ــ وحــيــوانــاتــهــا مــن أجـــل ازدهـ
صريح  بشكل  عليه  منصوص  الــحــق  هــذا 
ــدول. فــي الـــواليـــات املــتــحــدة،  ــ فــي قــوانــن الـ
ـــعـــد الـــحـــيـــوانـــات في 

ُ
ــثــــال، ت عــلــى ســبــيــل املــ

القانون ممتلكات لدى البشر.
التجارب على الحيوانات ال تتم فقط لفحص 
مستحضرات التجميل، بل تستعمل العديد 
من املختبرات الحيوانات لدراسة وتحضير 
العناية  ومستحضرات  األدويـــة  من  العديد 

بــجــلــود وعــطــور الــنــســاء والـــرجـــال عــلــى حد 
ــواء. لــكــن مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــتــي  ــ ســ
النساء،  وصناعتها  دعايتها  في  تستهدف 
هي تجارة ضخمة تستخدم عدًدا كبيًرا من 
املواد الخطرة، ويتم فيها استغال الحاجة 
أجل  مــن  النساء  عند  املجتمع  خلقها  الــتــي 

ل« والتبرج. »التجمُّ
الحيوانات،  على  التجارب  كل  من  وبالرغم 
واملـــعـــرفـــة الــتــي نــتــجــت مـــن هــــذه الــتــجــارب، 
الــعــديــد مـــن شـــركـــات مستحضرات  ــزال  تــ ال 
مــواد خطرة وسامة في  التجميل تستعمل 
املنتجات التي تبيعها للنساء. في عام 2009، 
أن  الغذاء والــدواء األميركية  كشفت منظمة 
400 نـــوع مــن أقـــام الــحــمــرة الــتــي تــبــاع في 
كيميائية  وعناصر  بــمــواد  ملوثة  األســـواق 
خـــطـــرة ومــســرطــنــة، مــثــل الــــرصــــاص، الـــذي 
أقــام حمرة رخيصة نسبًيا،  في  ُعثر عليه 
مثل التي تصنعها شركة لوريال الشهيرة. 
ــــام حـــمـــرة بــاهــظــة  ووجـــــدت الــــدراســــة أن أقـ
ــا 

ً
الــثــمــن تــنــتــجــهــا شــركــة Dior، كــانــت أيــض

ملوثة بــالــرصــاص. دراســـات عــديــدة وجــدت 
مواد خطرة أخرى في مستحضرات املكياج 
الفورمالديهايد  ــواد:  املــ هـــذه  مــن  املختلفة، 
واألســبــســتــوس والـــبـــارابـــن وثــانــي أكسيد 
الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم، وغـــيـــرهـــا. مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 

ــن املــــــواد الــــضــــارة في  املــســتــهــلــك الــكــشــف عـ
املــعــروضــة فــي األســــواق. في  املستحضرات 
ــراءة قــائــمــة  ــ ــان، ال تــكــفــي قــ ــيــ كــثــيــر مـــن األحــ
املحتويات، ألن العديد من الشركات تخفي 
ــن املـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تــحــت  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مسميات جديدة أو عامة، مثل كلمة »عطر«، 
ــاذا يـــدخـــل في  ــ ــــذي ال يـــعـــرف املــســتــهــلــك مـ الـ
التي قد تدخل  تركيبته. أو مــادة »الــتــالــك«، 
ــتـــوس، أو مــا  ــسـ ــبـ فــــي تــركــيــبــهــا مــــــادة األسـ

يسمى بالصخر الحريري.
في عام 2018، كشف تحقيق لرويترز أن مادة 
»التالك« املوجودة في منتج بودرة األطفال 
ــذي تــنــتــجــه شــركــة »جــونــســون  األيــقــونــي الــ
آند جونسون«، تحتوي على األسبستوس 
السام. وقالت رويترز في حينها إن الشركة 
وأخفتها  الحقيقة  بــهــذه  االعــتــراف  رفــضــت 
عن العامة.  على موقعها اإللكتروني، تقول 
»جونسون آند جونسون« إنها ال تجري أي 
تجارب على الحيوانات إال في حاالت نادرة، 
مثل هذه  والــقــوانــن  الحكومة  فيها  تفرض 
»جونسون  تريد  الحال،  بطبيعة  التجارب. 
آنـــــد جــــونــــســــون« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات، 
التأكيد على رفقها بالحيوانات لاستفادة 
مـــن حــمــات الــتــوعــيــة واملــــوجــــات الــدعــائــيــة 

الجديدة عن االستدامة وحماية البيئة.

يتهّرب كثيرون عبر 
إلقاء اللوم على النساء 
مّدعني أن الحيوانات 
تعاني ما تعانيه من 
أجل »تجميل عيون 
النساء« ومتعتهّن

■ ■ ■
كشف تحقيق أن مادة 
»التالك« املوجودة في 
منتج بودرة األطفال 

الذي تنتجه »جونسون 
آند جونسون«، تحتوي 

على األسبستوس 
السام

■ ■ ■
 يعتبر اإلنسان أن 
من حقه استغالل 
خيرات الطبيعة 

ومواردها وجماداتها 
وحيواناتها من أجل 

ازدهاره ومنفعته

باختصار

معن البياري

ثالثة«  دّراج، في »ضفة  عندما يكتب أستاذنا، فيصل 
أخــيــرا، إن روايــــة محمد علي طــه »نــــوار الــعــلــت« )الـــدار 
مــا جاءنا،  أجمل  تكون  »ربــمــا  عــمــان، 2021(،  األهلية، 
املنفى، منذ كتب إميل حبيبي  الفلسطينيني في  نحن 
مــا كــتــب«، فإنك ال بــد ستسارع إلــى قـــراءة هــذا النص، 
كما فعل صاحب هذه الكلمات، ثم صار في وسعه أن 
مستحق  بأنه  القيمة،  ثقيل  التقريظ،  هــذا  على  ب 

ّ
يعق

تماما، وال بأس من »ربما« في األثناء، تحّرزا، أقله كما 
صنع دّراج، الــدؤوب في متابعاته كل جديد من منتوج 
الرواية الفلسطينية. على أن األهم من هذا التحّرز التنبيه 
إلى أن رواية طه منشغلة بفلسطينيي األراضي املحتلة 
في عام النكبة، 1948، في أرضهم ووطنهم تحت الحكم 
اإلسرائيلي. ولذلك يحُسن التنبيه إلى أن التنويه به في 
هذه السطور، وقبله في مقالة فيصل دّراج، يتوّجه إلى 
الفلسطينية  الــروايــة  املــدونــة  بــني متون  الباهظ  تميزها 
املتحققة بكل  ، صلتها 

ً
بــداهــة لها،  وإْن  بالنكبة،  املعنية 

فلسطني، وكل فلسطيني، سيما وأن فضاءها الزماني 
هــو ُبــعــْيــد فشل مــفــاوضــات كــامــب ديفيد بــني عرفات 
ــك كــلــه وبـــعـــده، أرادت »نـــــّوار الــعــلــت«  وبــــــاراك. وقــبــل ذلـ
)256 صفحة( قول كل شيء، وأفلحت... عن عنصرية 
ــي ثــقــافــة الــكــراهــيــة فــيــهــا، وعــن 

ّ
ــــة االحـــتـــالل، وتــفــش دول

الباقية بني صاحب األرض وسارقها، وعن  املحاججة 
الفلسطيني إنسانا تقيم أرضه في حواشيه ووجدانه، 
وتستوطن  ومسلحا،  وخائفا  قلقا  اإلسرائيلي  وعــن 
فيه خرافة التفوق والتغلب. قالت رواية محمد علي طه 
هــذا كله  له وبعد 11 مجموعة قصصية( عن  )الثانية 
وغيره، في سرٍد تناوبت موجاته بني متكلم فلسطيني 
ــة عليم بــأولــئــك وبــهــؤالء. وفي  وآخـــر إســرائــيــلــي وراويــ
الــروايــة، وبلغٍة عالية اإلشراقات  الــذي تقوله  تضاعيف 
واإليــحــاءات، ثّمة منطوق آخــر فيها، موجزه إن قضية 
بة، وأن ثمة تعقيدا مضاعفا في 

ّ
فلسطني عويصة، ومرك

شأن الذين بقوا في أرضهم في عام التهجير والطرد. 
 غدا، وفي 

ّ
نقرأ »نّوار العلت«، في ذكرى النكبة التي تحل

غضون اشتعال مدن فلسطني التي احتلت قبل 73 عاما 
بهّبات غضب عريض، واشتباك متجدد مع العنصريات 
اإلسرائيلية املقيتة. نقرأها ونصادف فيها ما يضيء 
على الجوهري التاريخي في هذا، على استحالة اللقاء 
بني روايــة القاتل ناهب األرض وروايــة صاحب األرض 
املدافع عن وجــوده فيها. تذهب الحكاية التي بناها طه 
ابنة ضابط  يــهــوديــة،  إسرائيلية  قتل شابة  واقــعــة  إلــى 
متقاعد، وقد أحبت شابا فلسطينيا وأحبها، كان عليه 
ق 

ّ
أن يكون القاتل هو أو أخوه، بحسب الشرطة التي تحق

في لغز الجريمة غير املحير. والــروائــي الحاذق لم ُيرد 
أراد  ال،  قتل.  لواقعة  وال قصة مشّوقة  بوليسيا،  عمله 

الجريمة واضحة، عندما يتبني بيسر للقارئ أن القاتل 
الــذي يستكثر على  املستوطن  اإلسرائيلي  الــكــاره  هــو 
عربي أن تحبه إسرائيلية، يريدها أن تحّبه وال تفعل. 
والدها ال يرتاح لعالقتها بهذا، لكنه قلق أيضا كثيرا من 
م، يقول والدها الجنرال 

ّ
عالقتها بالعربي، املثقف، املتعل

اســأل  وفلسطينية:  لبنانيٍة  مــوقــعــٍة  غير  فــي  املــحــارب 
نفسك: ملاذا فضلت العربي عليك، يا حمار؟ 

يــذهــب عــمــل محمد عــلــي طــه إلـــى الــجــريــمــة وانــكــشــاف 
مالبساتها، بعد أن بسط سردا شفيفا عن حقل بطيٍخ 
ــــذي يــعــارض اتــفــاق  ال يــنــام فــيــه صــاحــبــه الفلسطيني 
يجد  ال  وعندما  املظاهرات،  قيادة  في  وينشط  أوسلو، 
عمال، وهو خّريج العلوم السياسية، ينشغل بحقله هذا 

ته يعثر على سيارة مركونة، فيها جثة 
ّ
الذي على حاف

الذي يختلف  اليهودية، يافا، عشيقه أخيه  اإلسرائيلية 
 من مزايا 

ٌ
م بالعرض«. وواحدة

ّ
عنه بأنه »ال يحمل السل

 في تشخيصها التضاّد بني 
ٌ
هذه الرواية، الالفتة، بادية

شــخــوصــهــا، وبـــني مــنــظــوراٍت مــتــنــاقــضــٍة إلـــى مسائل 
الــحــق والـــقـــوة، بـــني الـــزهـــو بــفــائــض الــتــســلــح، ودعــــاوى 
التفوق الحضاري على »عــرٍب بــدٍو متخلفني«، قادمني 
من الصحراء، بني أوهام الذات اإلسرائيلية عن نفسها، 
اآلخـــر وتسطيحه  إلــغــاء  بـــاب  ى بكل أس 

ّ
تــتــغــذ عندما 

متسامح،  الفلسطيني  اآلخــر  فيما  صــورتــه،  وتهشيم 
اإلسرائيلي  الــعــدالــة.  بقيم  ومتمّسك  الــحــب،  على  قـــادر 
قادم من الخارج والفلسطيني من هنا، مقيم في الداخل، 
ينام في حقل البطيخ، يحُرسه من »بنات آوى واألرانب 
البّرية والقنافذ والنياص والثعالب والنسانيس«. بسطت 
الرواية سيرة كل شخصيٍة فيها، لتبيان الكثير مما له 
غزير الدالالت واملغازي واملعاني بشأن مقابالٍت ممكنٍة 
 عيني 

ٌ
وأخرى ملحوظة .. وفي األثناء، ترى أمٌّ فلسطينية

الجنرال، فتماثلهما  ابنة  يافا،  ابنها، اإلسرائيلية  حبية 
بـــنـــّوار الــعــلــت، وهـــذا زهـــر نــبــٍت بــــّري، ملــا رأتـــه يــافــا في 
، وضعتها 

ً
ــبــر، فـــاض فــرحــهــا بـــه، وقــطــفــت مــنــه بـــاقـــة ال

العلت.  لنّوار  العلت يبتسم  نــّوار  في مزهريتها.. وكــان 
والحقا، عثر عليها قتيلة، ليس ألن قاتلها كريه، وإنما 
أيضا لترميز بعيد في الرواية عن استحالة لقاء صعب.

»نّوار العلت«... في ذكرى النكبة

وأخيرًا

واحدٌة من مزايا هذه
 الرواية، الالفتة، باديٌة 

في تشخيصها التضاّد 
بين شخوصها
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