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حكومة بينت ــ لبيد  

)Getty/اليمن، حيث أسوأ أزمة غذائية في العالم  )محمد حمود

ــتــي اســتــمــّرت ثــاثــة أيـــام،  فـــي خــتــام قــّمــتــهــا ال
تـــعـــّهـــدت مــجــمــوعــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع 
الــكــبــرى، أمــس األحـــد، بتوزيع أكــثــر مــن مليار 
جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات املــــضــــادة لــكــوفــيــد-19 
بحلول نهاية عام 2022، إّما من خال التمويل 
ــــال مــــبــــادرة كـــوفـــاكـــس. كـــذلـــك،  وإّمـــــــا مــــن خـ
ـــت املــجــمــوعــة الـــصـــن عــلــى الـــتـــعـــاون مع 

ّ
حـــض

منظمة الصحة العاملية إلجراء »تحقيق شفاف 
وعــلــمــي« فـــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة بـــشـــأن منشأ 
الجديد. وقــال رئيس املجلس  فيروس كورونا 
األوروبــــــــي شـــــارل مـــيـــشـــال، أمــــس األحــــــد، إّن 

إنتاجها  تكثيف  على  وافقت  السبع  مجموعة 
وتسليمها  لكوفيد-19  املضادة  اللقاحات  من 
 أنحاء العالم. أضــاف ميشال 

ّ
إلــى دول في كــل

الذي يترأس اجتماعات قّمة زعماء دول االتحاد 
األوروبي، أّن »األولوية هي ضمان قدرتنا على 
تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى االتحاد 
األوروبي زمام القيادة. وقد انضّم إلينا شركاء 
من  وتوزيعها«.  اللقاحات  إنتاج  لتسريع  اآلن 
الــدولــي  النقد  مــديــرة صــنــدوق  أعلنت  جهتها، 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــفــا أّن مــلــيــار جــرعــة من 
أّن »ثــّمــة واجبًا  إلــى  اللقاح مــجــّرد بــدايــة، الفتة 

أخاقيًا لدى أغنى دول العالم لدعم برامج إنهاء 
»لــم ننتصر بعد في  ــدة 

ّ
جائحة كــورونــا، مــؤك

الحرب«. من جهتها، رّحبت منظمات إنسانية 
ها طالبت بالتمويل وزيادة 

ّ
بهذه التبّرعات، لكن

اإلنـــتـــاج والـــدعـــم الــلــوجــســتــي ملــســاعــدة الــبــلــدان 
ــفــيــروس مستشريًا.  ال زال  مـــا  حــيــث  الــنــامــيــة 
ي نصف سكان 

ّ
ــه على الــرغــم مــن تلق

ّ
ُيــذكــر أن

دول مــجــمــوعــة الـــســـبـــع جـــرعـــة واحـــــــدة عــلــى 
 

ّ
أقل العاملية هي  النسبة  فــإّن  اللقاح،  من   

ّ
األقــل

أفريقيا  النسبة في  أّن  املائة، علمًا  من 13 في 
قّدر بـــ2.2 في املائة فقط. وبــدا أّن قــادة الدول 

ُ
ت

نادي  أّن  إبــراز رسالة مفادها  يــريــدون  السبع 
الديمقراطيات الثرية )التي يسميها جو بايدن 
للدول  أفضل  صديق  الديمقراطيات(  تحالف 
الــفــقــيــرة مــن »املــنــافــســن االســتــبــداديــن« مثل 
ى إجمالي 

ّ
الــصــن. ويــأتــي ذلــك فــي حــن تخط

عدد إصابات كورونا عامليًا 176 مليونًا و500 
ألف إصابة، من بينها نحو 160 مليونًا و500 
ى إجمالي عدد 

ّ
ألف حالة تعاٍف، في حن تخط

الوفيات ثاثة ماين و800 ألف وفاة، بحسب 
بيانات عّداد »وورلد ميترز« أمس األحد.

)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

مزايدة على عدوانية نتنياهو

االثنين  14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2478  السنة السابعة

Monday 14 June 2021

فرصة ضائعة في الجزائـر
السياسي  المأزق  أن  تعني  الجزائر  انتخابات  في  المتدنية  التصويت  نسبة 
متواصل. ربما ضاعت فرصة الحراك للمساهمة باالنتقال الديمقراطي. ]6ـ7[

ظهر التباين واضحًا 
في قمة مجموعة 

السبع حول أسلوب 
مواجهة »الخطر 
الصيني« اقتصاديًا.
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مخطط لمضاعفة االستيطان جنوبي نابلس
بنود االتفاق الوزاري اإلسرائيلي تسمح بالمراوغة

23
سياسة

تونس... دولة 
االحتجاجات

دانت الخارجية 
الفلسطينية 

المشروع االستيطاني

للحديث تتمة...

أكدت جلسة الكنيست أمس األحد لمنح الثقة للحكومة اإلسرائيلية الجديدة بقيادة 
وجهان  واليتها،  المنتهية  نتنياهو  بنيامين  وحكومة  أنها  لبيد،  ويئير  بينت  نفتالي 
لعملة واحدة، وسط مزايدة بينت أمس على عدوانية نتنياهو في جميع المجاالت، 

فيما تعهد األخير بالبقاء في المشهد السياسي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 

شــــــــّكــــــــلــــــــت جـــــــلـــــــســـــــة الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت 
اإلسرائيلي، أمس األحد، ملنح الثقة 
لــلــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــجــديــدة 
بقيادة زعيم حزب »يمينا« اليميني نفتالي 
بــيــنــت، ورئـــيـــس حــــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
ملـــدة   

ً
بــــدايــــة األول  يـــرأســـهـــا  أن  عـــلـــى  لـــبـــيـــد، 

لشؤون  للمتابعني  جديدة  مناسبة  عامني، 
دولة االحتالل، للتأكد من مدى تحكم اليمني 
الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري بــالــســلــطــة، وبــحــدة 
»الــــحــــرب« الـــداخـــلـــيـــة الــســيــاســيــة الــطــاحــنــة 
فــيــهــا، والــتــي قــد تجعل أيـــام هـــذه الحكومة 
قصيرة. فعلى الرغم من أن وجوه الحكومة 
الجديدة، والوجوه القديمة التي على رأسها 
ــــذي يـــغـــادر السلطة  بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، والـ
بــعــد 12 عــامــا مــتــواصــلــة و15 فــي املــجــمــوع، 
مــتــعــهــدًا الــبــقــاء فـــي املــشــهــد الــســيــاســي، قد 
اجــتــمــعــوا فــي الكنيست أمـــس، تــحــت سقف 
التبارز في تشديد جنوح الساحة السياسية 
اإلسرائيلية، نحو التطرف اليميني، ومزايدة 
املـــكـــون  الـــجـــديـــد  ــتــــالفــــي  االئــ الـــفـــريـــق  رأس 
مـــن 8 أحـــــــزاب، عــلــى »الـــلـــيـــكـــود« واألطــــــراف 
السياسية الداعمة له، في التمسك بالتغول 
االستيطاني، ورفض قيام دولة فلسطينية، 
وإظهار النزعة الصقورية ذاتها ضد إيران، 
 عـــدوان جديد 

ّ
 عــن عــدم استبعاد شــن

ً
فضال

على قطاع غزة، إال أن ذلك لم يمنع الجلسة 
من أن تكون صاخبة بكل املقاييس، وبطلها 
نتنياهو نفسه الذي وصف خصومه الجدد 
فـــي الــســلــطــة، بــالــخــائــنــني، وحــتــى بــالــيــســار 
أمــس،  نتنياهو  كلمة  وحــمــلــت  الــراديــكــالــي. 
رسائل مبطنة إلى اإلدارة األميركية بقيادة 
جو بايدن، بما يوحي بمدى اختالفه معها. 
ــان نــتــنــيــاهــو قـــد واصــــل حــتــى الــلــحــظــات  وكــ
األخــيــرة أمـــس، مــنــاوراتــه، لــحــرمــان بينت – 
الكنيست، على  في  الضئيلة  الثقة  لبيد من 
الرغم من دوامة االنتخابات املبكرة املتتالية 
التي عاشتها دولــة االحــتــالل طــوال عامني، 

 أزمة كورونا.
ّ
وفي عز

ملنح  أمــس،  اإلسرائيلي،  الكنيست  واجتمع 
 27 من  املؤلفة  لبيد،   – بينت  لحكومة  الثقة 
وزيرًا، والتي تضم ائتالفا من 8 أحزاب، هي 
و»تــكــفــاه حدشاه«  عتيد«  و»يــيــش  »يمينا« 
)جـــدعـــون ســـاعـــر( و»الـــعـــمـــل« و»مــيــريــتــس« 
ــــل بـــيـــتـــنـــا«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــسـ و»كـــــــاحـــــــول لـــــفـــــان« و»يـ
و»القائمة العربية املشتركة«. ورافق خطاب 
بــيــنــت تــشــويــش وصـــخـــب مـــن قــبــل أعــضــاء 
الكنيست املنتمني لحزب »الليكود«، متهمني 
إيـــاه بــالــكــذب عــلــى الــنــاخــبــني لــلــوصــول إلــى 
السلطة، ما دفع أيضا لبيد الختصار كلمته 

والتنديد باملشوشني.
وأعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي دولــة 
ــام  ــه أمـ ــتــــالل، بــيــنــت، فـــي أول خـــطـــاب لـ االحــ
الـــكـــنـــيـــســـت، تـــمـــســـكـــه بــــثــــوابــــت الـــســـيـــاســـة 
حكومته  أن  إلــى  مشيرًا  املتطرفة،  اليمينية 
أنحاء  كافة  في  االستيطان  لتعزيز  ستعمل 
األراضـــــي املــحــتــلــة، مــتــعــهــدًا بــالــحــفــاظ على 
»املــصــالــح الــقــومــيــة« إلســرائــيــل فــي املنطقة 
الــغــربــيــة، وتمكني  ــــي الــضــفــة  »ج« مـــن أراضـ
اإلدارة املــدنــيــة لــالحــتــالل مــن مــراقــبــة البناء 
ــــرب عن  الــفــلــســطــيــنــي فـــي هـــذه املــنــطــقــة. وأعـ
أمــلــه فــي أن يــتــم تثبيت وقـــف إطــــالق الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة، لكنه أضـــاف أنـــه ينبغي أن 
أي تشكيلة حكومية  أن  فــي  يــكــون واضــحــا 
لــن تــحــول دون رّد قــاس )حــائــط مــن حديد( 
ــــررت حـــركـــة »حـــمـــاس« مــهــاجــمــة  ــال قـ فـــي حــ
إســرائــيــل. ومـــّد بينت جسر الــتــواصــل األول 
مع إدارة بايدن، موجها الشكر لها لوقوفها 
إلــى جانب إســرائــيــل خــالل عــدوانــهــا األخير 
على قطاع غزة، وأن حكومته ستحافظ على 

عالقات الحوار مع واشنطن.
ومــســتــعــيــرًا خــطــابــات نــتــنــيــاهــو، أكـــد بينت 
أن إســرائــيــل لــن تسمح إليـــران بامتالك قوة 
ــهــا بــحــريــة 

ّ
ــة، وأنـــهـــا ســتــحــتــفــظ بــحــق نــــوويــ

مــن أن سعي طهران  العمل ضــّدهــا، مــحــذرًا 
للوصول إلى أن تصبح قوة نووية، بات في 
مرحلة حرجة. واعتبر بينت أن إعادة إحياء 
االتــفــاق الــنــووي مع إيــران »سيكون غلطة«. 
كــمــا شــكــر بــيــنــت نــتــنــيــاهــو عــلــى »خــدمــتــه« 
لكنه  إســرائــيــل«.  »شعب  لـ الطويلة  لسنوات 

قـــال للمشوشني مــن »الــلــيــكــود«، إنـــه »بــقــدر 
ــال الـــيـــوم، بــقــدر مــا كــان  مــا هــو صــراخــكــم عـ
ــن جـــهـــتـــه، تــعــهــد  ــي الــــحــــكــــم«. مــ إخـــفـــاقـــكـــم فــ
نــتــنــيــاهــو، بـــإعـــادة »الـــلـــيـــكـــود« إلــــى الــحــكــم. 
واســـتـــهـــل خـــطـــابـــه بـــعـــد خـــطـــاب بـــيـــنـــت، فــي 

أن  لدولة االحتالل منذ  قّدمه  استعراض ما 
كان جنديا في وحدة سرية األركــان العامة، 
ــازات بــتــحــويــل إســرائــيــل  ــجـ وصــــواًل إلـــى اإلنـ
إلى قوة عاملية، وحتى قوة عظمى في بعض 
ــــى أن  ــــاالت، عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وأشـــــــار إلـ ــــجـ املـ

إيــران وضد  أمــام  التي وقفت  حكوماته هي 
االتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا، وحـــيـــدة، فــيــمــا كــان 
البعض في إسرائيل مؤيدًا لالتفاق. وقال إن 
بناء القوة اإلسرائيلية والوقوف أمام إيران 
ــنــــووي جــعــال بــعــض الــــدول  ومـــشـــروعـــهـــا الــ

العربية تصل إلى قناعة باملصالح املشتركة 
ــتــــالل قـــوة  ــة االحــ ــ ــــون دولــ مــــع إســــرائــــيــــل، وكــ
إقليمية حامية لها ضد الخطر اإليراني، وأن 
املــوقــف اإلســرائــيــلــي كــان وراء إقــنــاع اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة بــالــخــروج مـــن االتــفــاق 

النووي مع إيران عام 2018.
ــه الــســيــاســي قــام 

ّ
واعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن خــط

على تقويض عقيدة اليسار التي هددت بأن 
أواًل سيؤدي  الفلسطينية  القضية   

ّ
عدم حل

إلــى عــزل إســرائــيــل دولــيــا، وأن مــا حــدث هو 
اتفاقيات  تكريس  فــي  »نجحنا  إذ  الــعــكــس، 
اليسار  ســالم مع دول عربية خالفا لعقيدة 
ــلــــي«. كـــمـــا أشــــــار إلـــــى الــعــمــلــيــات  ــيــ ــرائــ اإلســ
»الجريئة وراء خطوط العدو«، ذاكرًا عملية 
االســتــيــالء على األرشــيــف الــنــووي اإليــرانــي 
وعمليات أخرى. وقال نتنياهو إنه »إذا كتب 
علينا أن نــكــون فــي املــعــارضــة، سنفعل ذلك 
وفي  الخطيرة،  الحالية  الحكومة  وجــه  فــي 
 الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه دولـــة إســرائــيــل 

ّ
ظـــل

اليوم، بدءًا من الخطر اإليراني«، مشيرا إلى 
أنـــه أبــلــغ األمــيــركــيــني بــأنــه كــرئــيــس حكومة 
إســـرائـــيـــل، ســيــعــارض بــكــل الـــطـــرق االتــفــاق 
ــنـــووي، وســيــصــد الــخــطــر اإليـــرانـــي، و»لــو  الـ
الــواليــات  مــع صديقتنا  ذلــك االحتكاك  كلف 
املتحدة«. وسخر نتنياهو من بينت ولبيد، 
ــادريــــن عــلــى مــواجــهــة  بــأنــهــمــا لـــن يــكــونــا قــ
أن  املـــتـــحـــدة وضـــغـــوطـــهـــا، ورأى  ــــات  ــــواليـ الـ
ميدانية  عمليات  تقر  لن  الجديدة  الحكومة 
ــي الـــعـــمـــق اإليــــــرانــــــي لـــتـــعـــطـــيـــل املــــشــــروع  ــ فـ
قــادرة  اإليــرانــي. واعتبر أن كــل حكومة غير 
على مواجهة الضغوط الدولية، ال تستحق 
ــذا هــــو ســبــب  ــ ــم نــتــنــيــاهــو أن هـ ــ الـــثـــقـــة. وزعــ
إيــران، لعلمهم بأن الحكومة  »احتفاالت في 

الجديدة ستكون ضعيفة«.
فلسطينية  دولــة  إقامة  أن  نتنياهو  واعتبر 
هي الخطر الثاني الذي يواجه إسرائيل، وأن 
طلب الواليات املتحدة فتح قنصلية أميركية 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني، يعني 
إعــادة ملف تقسيم القدس. وكانت صحيفة 
ــــوت« قـــد كــشــفــت صــبــاح  ــرونـ ــ ــعـــوت أحـ »يـــديـ
أمس، عن آخر مناورات نتنياهو للبقاء في 
الحكم، عبر ممارسته الضغوط على النائب 
في القائمة املوحدة برئاسة منصور عباس 
املـــشـــاركـــة فـــي االئــــتــــالف الــحــكــومــي، سعيد 
الــخــرومــي، وتــهــديــده، فــي ظــل قــيــام دوريـــات 
لداخلية االحتالل بجولة في قرية بير هداج 
مسلوبة االعــتــراف في النقب، وإجــراء مسح 

تمهيدي لهدم بيوت فيها.

التلفزيونية   12 القناة  ــادت  أفـ
وزير  بأن  األحد،  أمس  اإلسرائيلية، 
األمن اإلسرائيلي المنتهية واليته، 
عدة  على  صــادق  غانتس،  بني 
الجديدة  األهـــداف  مــن  مــئــات 
أعقاب  في  تجميعها  تم  التي 
الشهر  خالل  غزة  على  العدوان 
غانتس  صادق  كذلك  الماضي. 
مستويات  من  مجموعة  على 
العسكرية  الخطوات  تصعيد 
إسرائيل  شن  حال  في  اإلسرائيلية 
ــً جـــديـــدًا فـــي قــطــاع  عـــدوانـ
صحيفة  ذكرت  ذلك،  إلى  غزة. 
»يسرائيل هيوم«، أمس، أن رئيس 
أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركــان 
كوخافي، سيعقد اليوم االثنين، 
نتائج  لتقييم  عملياتيً،  مؤتمرًا 

العدوان األخير.

»بنك أهداف« 
في غزة

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــلــــف االســـتـــيـــطـــان  ــــن مـــــســـــؤول مــ ــلـ ــ أعـ
ــة املــحــتــلــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــالـــي الـــضـ ــمـ شـ
غـــــســـــان دغــــــلــــــس، أمــــــــس األحــــــــــــد، أن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي أودعت 
مستوطنة  لــتــوســعــة  كــبــيــرًا  مخططا 
»شـــفـــوت راحـــيـــل«، املــقــامــة فـــي الــعــام 
1991 على أراضي جالود وترمسعيا، 
وحدة   534 بإضافة  نابلس،  جنوبي 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة، عـــلـــى حــســاب 
أراضـــي املــواطــنــني فــي املنطقة. وقــال 
دغـــلـــس، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 
الفلسطينية »وفا«، إن إقرار املخطط 
إلى  الــجــديــد سيضاعف االســتــيــطــان 
ــــرات فـــي املــســتــوطــنــة،  نــحــو خــمــس مـ

مؤكدًا أن 
الــــوثــــائــــق الــــتــــي صــــــــادق عـــلـــيـــهـــا مــا 
األعــلــى«  التخطيط  »مــجــلــس  يسمى 
اإلســرائــيــلــي نــهــايــة شــهــر مــايــو/أيــار 
املــاضــي لــتــوســعــة »شــفــوت راحــيــل«، 
تــبــني أن الــبــنــاء ســيــتــم عــلــى مساحة 
تقدر بـــ376 دونما من أراضــي جالود 
وترمسعيا، وتوسيع مساحة األرض 

التي تحتلها املستوطنة.
وأوضــــح دغــلــس أنـــه بــحــســب الخطة 
املــــعــــلــــنــــة، فــــــــإن األراضـــــــــــــي تــــقــــع فــي 
الخفافيش  مــوقــع  رقـــم 14-  الــحــوض 
من أراضي جالود، وفي الحوض رقم 

3 - موقع سعب املصري، من أراضي 
ترمسعيا. وبــنّي أن الخطة تستهدف 
ــيـــص األراضـــــــــــــي مــن  ــر تـــخـــصـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
إلى مناطق سكنية، ومنطقة  زراعية 
مـــبـــاٍن ومـــؤســـســـات عــامــة وتــجــاريــة، 
ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية 
ومنطقة التخطيط املستقبلي وطرق.
مــن جــهــتــهــا، دانـــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــــس،  ــتــــربــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـ ــغــ واملــ
ــــروع االســـتـــيـــطـــانـــي الــتــوســعــي  ــشـ ــ املـ
الذي يستهدف كامل منطقة جنوبي 
ــفــــذه ســلــطــات  ــنــ ــلــــس، والـــــــــذي »تــ ــابــ نــ
االحـــتـــالل وأذرعـــهـــا املــخــتــلــفــة بشكل 
يــومــي، عبر ســرقــة املــزيــد مــن األرض 
لتعميق  وتخصيصها  الفلسطينية 
ــيـــع املـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــائـــمـــة«.  وتـــوسـ
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان إنــهــا لطاملا 
حذرت »من هذا املخطط االستيطاني 
املـــمـــنـــهـــج، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا بــــدأت 
االســتــفــزازيــة  املستوطنني  اعـــتـــداءات 
ــرى  ــ ــدات وقـ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــد املــــواطــــنــــني فـ ــ ضـ

انطلق  منطقة جنوب نابلس، والتي 
ــــؤرة اإلرهــــــاب املــســمــاة  أغــلــبــهــا مـــن بـ
املــشــاريــع  ــذه  هــ أن  ورأت  يــتــســهــار«. 
املجتمع  مــن  »تتطلب  االســتــيــطــانــيــة 
أكثر حزما وشدة  فعل  ردود  الدولي 
ــدم الـــتـــراخـــي مــعــهــا لــخــطــورتــهــا  ــ وعــ

وخطورة ما سينتج عنها الحقا«.
أنــه في ما يتعلق باالستيطان  يذكر 
ــإن االتـــفـــاق  فـــي األراضــــــي املــحــتــلــة، فــ
بـــني حـــزب »يــمــيــنــا« بــقــيــادة نفتالي 
بقيادة  عتيد«  »يــيــش  وحـــزب  بينت، 
يـــئـــيـــر لـــبـــيـــد، والــــــــذي يــعــتــبــر مــلــزمــا 
ــزاب االئــــتــــالف الــحــكــومــي،  ــ لــكــافــة أحــ
يــنــص عــلــى وجـــوب ضــمــان املصالح 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي املــنــطــقــة »ج« فــي 
الفلسطيني  الــبــنــاء  منع  )أي  الضفة 
ومراقبته وتحديده(، ورصد املالكات 
واملـــوارد ملنع »خــروقــات بناء« ومنع 
ســيــطــرة غــيــر قــانــونــيــة عــلــى أراضـــي 
ــإن هــذيــن  ــ فـ املــنــطــقــة »ج«. وعـــمـــلـــيـــا، 
الــبــنــديــن يـــحـــددان وجـــهـــة الــحــكــومــة 
ــتـــي تــنــطــلــق، بــحــســب تــصــريــحــات  الـ
أقــطــابــهــا، مــن أن واليــتــهــا لــن تشهد 
مع  اآلن ال عملية »ضـــم« وال تسوية 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــنــهــا 
ــفــــي ســــيــــاســــات الـــبـــنـــاء  مــــواصــــلــــة نــ
ــادرة مـــن جــهــة،  االســتــيــطــانــي واملــــصــ
السعي  عن  يتحدث  خطاب  واعتماد 

لتحقيق السالم من جهة ثانية.

يتسلم بينت رئاسة الحكومة أوًال لمدة عامين )إيمانويل دونان/فرانس برس(

وليد التليلي

في قلب العتمة والحزن الذي سيطر 
على التونسيني، وهم يشاهدون قبل 
أيام فيديو يوثق سحل مراهق على 

يد رجال شرطة في حّي سيدي 
حسني السيجومي، املتاخم للعاصمة 

التونسية، برز ضوء في النفق، بعد 
موجة االحتجاجات الواسعة، وهّبة 

املجتمع املدني التي لم تهدأ منذ أيام. 
كّسر التونسيون ونخبهم حاجز 
الخوف، منذ زمان، وتجرأوا على 
الجميع وعلى كل شيء، صيانة 

هم في التعبير وصّمام أمان يمنع 
ّ
لحق

عودة دولة الخوف والترهيب.
وباألرقام التي يقدمها أكثر من 

مرصد، تكاد تونس تتحول إلى أرض 
احتجاجات، حيث يحتج التونسيون 
على أي شيء وفي كل وقت، وكأنهم 
ينتقمون من سنوات الصمت الطويلة 

قبل الثورة، وإن كان االحتجاج يتم 
وقتها بأشكال أخرى وبمناسبات 
متقطعة، لكن الخشية هي أن يطّبع 

الجميع مع االحتجاج، ويتحول شعار 
الدولة واملسؤولني إلى »اصرخوا 

واحتجوا كما شئتم، وسنفعل ما 
نشاء«. والخشية أيضًا هي أن يعتاد 

املواطنون على النزول إلى الشارع 
والعودة إلى بيوتهم بأيٍد فارغة 

وحناجر مبحوحة من الشعارات، من 
دون أن يحققوا شيئًا من مطالبهم 

التي احتجوا من أجلها. 
رت عشرات 

ّ
وعلى هامش األحداث، ذك

املنظمات التونسية، في بيان موحد 
لها منذ أيام، بشبان قضوا في 

ظروف مماثلة، وشهد موتهم موجات 
احتجاجات واسعة، وفتحت في 

شأنهم تحقيقات قضائية، ولكن لم 
يعرف أحد الحقيقة إلى اليوم.

خرجت جهات )مناطق( تحتج أليام 
على أوضاعها الصعبة، ولم يتحقق 

لها شيء. واحتج التونسيون على 
غالء األسعار وصعوبة الحياة، 
فزادت األسعار التهابًا والحياة 

 هذا إلى املخافة 
ّ

صعوبة. ويقود كل
من أن يذهب صوت التونسيني سدًى، 

وهم يخاطبون مسؤولني أصابهم 
الصمم والعمى، ال َيَرْون مآسي شعب 

انتخبهم ليخدموه فتناسوه وغرقوا 
في مناكفاتهم وصراعاتهم. وال 

يعرف الساسة في تونس، أو ربما 
يعرفون ويتجاهلون، أن التونسيني، 
املواطنني، ال يهمهم إن كان الذي من 

يحكمهم اسمه هشام املشيشي 
أو قيس سعّيد أو راشد الغنوشي، 

وال تعنيهم الجداالت الدستورية وال 
خصومات الصالحيات وصراعات 

التموقع. ولكن موجة الغضب الكبيرة، 
تلك التي لم تأِت بعد، قد تجرف 

الجميع، هؤالء ومن ورائهم، وهو 
درس واضح وجلّي قرأه الجميع 

بصوت عال منذ عشر سنوات، وال 
 أمام أعني من يبصر، 

ً
يزال ماثال

باستثناء من يرفض ذلك.

تزايد اغتياالت ضباط في سيناء

 شكوك باختراق أمني
سيناء ـ محمود خليل

ــيـــال تــنــظــيــم  ــتـ شـــهـــدت األيـــــــام األخــــيــــرة اغـ
ــة ســيــنــاء« املــوالــي لتنظيم »داعـــش«  »واليـ
مــســؤولــني أمــنــيــني وعــســكــريــني مــصــريــني 
من  فترة  بعد  فــي محافظة شمال سيناء، 
الـــهـــدوء الــنــســبــي الــتــي ســــادت املــحــافــظــة. 
ويضع هذا التطور عالمات استفهام حول 
ــول الــتــنــظــيــم لـــهـــذه الـــقـــيـــادات  ــ كــيــفــيــة وصـ
الــوازنــة على املستوى األمــنــي فــي سيناء، 
خصوصا أن أحد القتلى هو ضابط رفيع 
في جهاز املخابرات الحربية واالستطالع، 
الــفــاعــل بــشــكــل أســــاس فــي شــمــال ســيــنــاء، 
والذي ينسق كل النشاطات في املحافظة، 
القبلية  املجموعات  بني  العالقة  فيها  بما 
املسلحة وقوات الجيش، وكذلك يتحكم في 
كل صغيرة وكبيرة في شمال سيناء، منذ 
يتعرض  قلما  بــأنــه  علما  ســنــوات طويلة. 
جــهــاز املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة واالســتــطــالع 

لخسائر مباشرة في صفوف ضباطه.
ــيـــل، قــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة  ــفـــاصـ ــتـ ــــي الـ وفــ
 هجمات 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ عسكرية 

األيــام األخيرة  تنظيم »واليــة سيناء« في 
أّدت إلى مقتل ضابطني برتبتني رفيعتني 
وعــــدد مــن املــجــنــديــن. فــفــي 31 مــايــو/أيــار 
ــل الـــعـــمـــيـــد أركـــــــــان حــــــرب فــي  ــتـ ــــي قـ ــــاضـ املـ
الجيش املصري خالد عالء الدين العريان 
أثــنــاء عمليات عسكرية  قــنــاص  بــرصــاص 
ــد.  ــ ــيـــخ زويــ ــة الـــشـ ــنـ ــديـ ــنــــوب مـ لــلــجــيــش جــ
ويشغل العريان منصب قائد قوات التدخل 
السريع، وهي أحد أهم تشكيالت الجيش 
املصري في شمال سيناء، فيما كان يشغل 
منصب قائد »القوة 888« ملكافحة اإلرهاب 
فـــي الــجــيــش. وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن مقتل 
املخابرات  فــي  كبير  قتل ضابط  الــعــريــان، 
الـــحـــربـــيـــة املـــصـــريـــة بـــرتـــبـــة مــــقــــدم أركـــــان 
حــرب، وهو أحمد محمد جمعة، من إدارة 
املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة واالســـتـــطـــالع وقــائــد 
ناسفة  عــبــوة  انــفــجــار  بعد   ،»26« الكتيبة 
استهدفت آلية عسكرية، فيما أصيب عدد 
من العسكريني بجروح. وبحسب املصادر، 
فإن عملية قتل جمعة تعّد »هجوما نادرًا 
 إلــى 

ً
ونــوعــيــا« فــي شــمــال ســيــنــاء، مــشــيــرة

العسكرية  الرتب  بهذه  مقتل ضابطني   
ّ
أن

الــعــالــيــة »يــعــّد تــطــورًا نــوعــيــا فــي هجمات 
التنظيم اإلرهابي، بعد هدوء نسبي ساد 
األوضــــاع األمــنــيــة خــالل األشــهــر املاضية، 
وانخفاض ملحوظ في عدد خسائر قوات 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة شــمــال 

ســيــنــاء خـــالل الــعــامــني األخـــيـــريـــن«. يشار 
 تنظيم »واليــة سيناء« تمّكن على 

ّ
أن إلــى 

اغتيال  املاضية من  السبع  السنوات  مــدار 
عــــشــــرات الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة 
والــشــرطــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء، مـــن خــالل 
اعــــتــــداءات شــمــلــت االغـــتـــيـــال املـــبـــاشـــر من 
مــســافــة صـــفـــر، وتــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة، 
وبـــرصـــاص الــقــنــاصــة، وخـــالل اشــتــبــاكــات 
مسلحة. وشملت هذه االغتياالت عددًا من 
القيادات البارزة برتب رفيعة، ومسؤولني 
مباشرين عن نشاط الجيش في املحافظة. 
ــدن رفـــح  ــ ــذه الــعــمــلــيــات فــــي مـ ــ وتــــركــــزت هـ
ــيـــخ زويــــــد والــــعــــريــــش وبـــئـــر الــعــبــد  ــشـ والـ

ووسط سيناء.
في السياق، قال باحث في شؤون سيناء، 
ــه لـــوجـــوده  ــمـ ــدم الـــكـــشـــف عــــن اسـ ــ ـــل عـ

ّ
فـــض

ــــول تــنــظــيــم واليـــة  فـــي املــحــافــظــة، إن »وصـ
ــيــــادات عــســكــريــة  ســيــنــاء اإلرهــــابــــي إلــــى قــ
 في شمال سيناء، 

ً
وأمنية ليس أمرًا سهال

القوية  األمنية  القبضة   
ّ

في ظل خصوصا 
ــــالل الــعــامــني  ــتــــالف عــلــيــهــا خـ الـــتـــي ال اخــ
األخيرين، وقدرة قوات الجيش على فرض 
بشكل  املحافظة  أنحاء  كافة  في  السيطرة 
شــبــه كــامــل بــعــد ســـنـــوات مـــن فـــقـــدان هــذه 
التنظيم على  انــتــشــار  الــســيــطــرة وتــوســع 
حساب وجود الجيش والشرطة«. وأضاف 
 »مــا 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن

جرى أخيرًا له تفسيران فقط؛ األول أن أحد 
املــتــعــاونــني مــع الجيش املــصــري، ويعرف 
الــقــوات واملــســؤولــني، أخبر  جيدًا تحركات 
طــرفــا فـــي الــتــنــظــيــم بــمــعــلــومــات حــصــريــة. 
 حـــالـــة صـــراع 

ّ
وهـــــذا مــتــوقــع جــــدًا فـــي ظــــل

غير  والعالقة  سيناء،  شمال  في  املصالح 

السوية بني القوات النظامية واملجموعات 
 في 

ً
القبلية التي كان يعمل بعضها أصــال

الــتــهــريــب عــبــر الــحــدود عــلــى مـــدار العقود 
املاضية، والكثير من أفرادها كان مطلوبا 
لــقــوات األمــــن والــجــهــاز الــقــضــائــي، إال أنــه 
تــمــت تــســويــة أوضـــاعـــهـــم، وإشـــراكـــهـــم في 

الحرب على اإلرهاب في شمال سيناء«.
»التفسير   

ّ
أن إلـــى  نفسه  املــتــحــدث  ــار  وأشــ

أمنية  معلومات  بتسريب  يتعلق  الــثــانــي 
ــراد أو ضـــبـــاط في  ــ وعــســكــريــة مـــن قــبــل أفــ
الـــقـــوات املــســلــحــة لــصــالــح الــتــنــظــيــم. وهــذا 
يــعــيــد هــواجــس تــجــارب ســابــقــة النــشــقــاق 
ضــبــاط فــي الــجــيــش املــصــري والــتــحــاقــهــم 
بـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش اإلرهـــــــابـــــــي، خــصــوصــا 
أنــهــا املـــرة األولـــى الــتــي يتم فيها تسجيل 
خــســارة بــشــريــة كــبــيــرة فــي صــفــوف جهاز 
املــخــابــرات الــحــربــيــة واالســتــطــالع )املــقــدم 
أركـــان حــرب أحــمــد محمد جمعة(، ويأتي 
ذلـــك وســـط هــــدوء أمــنــي شــبــه تـــام فـــي كل 
أنــحــاء املــحــافــظــة. وهـــو مــا يــضــع عــالمــات 
ــــول كــيــفــيــة الـــوصـــول  اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـ
لـــهـــذه الــشــخــصــيــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي مهمة 
عمل في مناطق وسط سيناء، التي ينشط 
القبلية  املجموعات  وكذلك  التنظيم،  فيها 
مناطق  تعتبر  والــتــي  للجيش،  املــســانــدة 
شــبــه خــالــيــة مـــن الــســكــان مــقــارنــة بشمال 
ســيــنــاء. كــمــا أن هــنــاك عـــالمـــات اســتــفــهــام 
حــــول عــمــلــيــة قــتــل قـــائـــد قـــــوات الــتــدخــل 
السريع في منطقة جنوب الشيخ زويد، 
ــــالء الــــديــــن الـــعـــريـــان،  ــالــــد عــ الـــعـــمـــيـــد خــ
بــرصــاصــة قـــنـــاص، مـــن مــســافــة بــعــيــدة، 
الذين  العسكريني  مــن  كبير  عــدد  وســط 

كانوا موجودين في املكان«.

اغتال »والية سيناء« عشرات القيادات العسكرية )محمد الشاهد/فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

ــراق  ــعــ ــــي الــ ــي فـ ــــدل الـــســـيـــاسـ ــــجـ ال يـــــــزال الـ
محتدما، حول اعتقال القيادي في »الحشد 
الشعبي« قاسم مصلح، نهاية شهر مايو/ 
ــنـــوبـــي بـــــغـــــداد، بــتــهــمــة  أيـــــــار املـــــاضـــــي، جـ
استهداف ناشطني مدنيني في كربالء، ومن 
ثــم إطـــالق ســراحــه بعد أيـــام قليلة لـــ«عــدم 
ــــالن الــرســمــي  كــفــايــة األدلــــــة«، بــحــســب اإلعـ
للقضاء الــعــراقــي. وفــي مــــوازاة الــجــدل في 
السياسية، ينعكس إطــالق سراح  األروقــة 
بحوادث  األول  فيه  املشتبه  وهــو  مصلح، 
اغــتــيــال الــنــاشــطــني الــعــراقــيــني، مـــزيـــدًا من 
اإلحــبــاط فــي نــفــوس الــنــاشــطــني، ال سيما 
لجهة تضاؤل آمالهم بشأن تمكن حكومة 
بتعهداتها  اإليفاء  من  الكاظمي  مصطفى 

بالقبض على قتلة الناشطني.
واعتقل مصلح في 27 مايو/ أيار، من أحد 
املنازل في منطقة الدورة، جنوبي بغداد. 
ــــران  إليـ مــســلــحــة حــلــيــفــة  فـــصـــائـــل  ورّدت 
الخضراء  املنطقة  بتطويق  الخطوة  على 
قبل  الكاظمي،  مكتب  باقتحام  والتهديد 
أن يصار إلى تهدئة شاملة انسحبت على 
اإلعــالن  ليتم  املسلحة،  الجماعات  إثــرهــا 
عن إطالق سراحه بعد أيام. وكان قد جرى 
بــنــاًء على مــذكــرة اعتقال  اعــتــقــال مصلح 
ــاب  ــادرة وفــقــا لــقــانــون مــكــافــحــة اإلرهــ ــ صـ
ــه مــــن قـــبـــل ســمــيــرة  ــامـ ــهـ الـــــعـــــراق، بـــعـــد اتـ
الــــوزنــــي، والــــــدة الـــنـــاشـــط املـــدنـــي إيــهــاب 
الوزني )اغتيل في 9 مايو/ أيار املاضي(، 
وعائلة الناشط فاهم الطائي )اغتيل في 
كربالء في ديسمبر/ كانون األول 2019(، 
بتورطه في قتل ابنيهما، وبعثه برسائل 
تــهــديــد لــهــمــا. وعــقــب ذلــــك انــضــمــت أســر 
والطائي  الــوزنــي  لعائلتي  أخــرى  عراقية 
ــن قــــاســــم مــصــلــح  ــ ــام مـــقـــربـــني مـ ــ ــهـ ــ ــي اتـ ــ فـ
يذكر  للناشطني.  التعرض  فــي  بــالــتــورط 
أن قاسم مصلح هــو قــيــادي فــي »الحشد 

الــشــعــبــي«، وزعـــيـــم مــلــيــشــيــا »الــطــفــوف«، 
ويــقــود عــمــلــيــات »الــحــشــد« فــي محافظة 
األنبار، املسؤولة عن الحدود مع سورية.

وأكـــــد مـــســـؤول فـــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
األمنية  األجهزة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مت القضاء ثالثة تسجيالت 

ّ
العراقية سل

عيان،  وإفـــادات شهود  هاتفية،  ملكاملات 
وأخـــــرى لــــذوي الــضــحــايــا، حــــول تـــورط 
ــيــة مـــوت« 

ّ
مــصــلــح بــــاإلشــــراف عــلــى »خــل

تــســتــهــدف نــاشــطــي كـــربـــالء عــلــى وجــه 
بالرضوخ  القضاء  اتهم  لكنه  التحديد، 
لــضــغــوط مــخــتــلــفــة دفــعــتــه إلــــى إصــــدار 
أمــر اإلفــــراج عــن الــقــيــادي فــي »الــحــشــد«. 
ــن »إغــــــالق  ــ ــشــــف املـــــســـــؤول نـــفـــســـه عـ وكــ
ــذي ســيــعــود  ــ ــ قـــضـــيـــة قــــاســــم مـــصـــلـــح، الـ
لعمله مجددًا في الحشد الشعبي، إذ إن 
الــقــضــاء ليس إخـــالء سبيل مؤقتا  قـــرار 
ــراج لـــعـــدم كــفــايــة  ــ أو بــكــفــالــة، بـــل هـــو إفــ
األدلة، بمعنى إسقاط التهم املوجهة إلى 
مصلح«. ولفت املصدر إلى أن »التحقيق 
الــقــضــائــي مـــع مــصــلــح لـــم يــتــطــرق إلــى 
التهم األخـــرى املوجهة ضــد األخــيــر من 
قــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة«، فــي إشــــارة إلــى 
التهم املتعلقة باستهداف منشآت أمنية 
األميركية،  الــقــوات  تستضيف  حساّسة 
وقــضــايــا فــســاد وعــمــلــيــات تــهــريــب على 

الحدود العراقية - السورية.
املدني  الناشط  اعتبر  ذلــك،  وتعليقا على 
وعــــضــــو تــنــســيــقــيــات الـــنـــجـــف، جــنــوبــي 
أن »اإلفــــراج عن  الــعــراق، علي الحجيمي، 
ـــر بــخــيــر، ويــشــرح 

ّ
مــصــلــح حــــدث ال ُيـــبـــش

والقضاء  الكاظمي  حكومة  بني  التماهي 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــجــ ــــني الــ ــ مـــــن جــــهــــة، وبـ
والحزبية واملّسلحة التي تمارس الضغط 
عليهم من جهة أخــرى«. وقال الحجيمي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  فـــــي حـــــديـــــٍث لـــــ
العراق  فــي جنوبي  املتظاهرين  »مــواقــف 
ــن مــا  ــ ــتــــى فــــي بـــــغـــــداد، رهــ ووســـــطـــــه، وحــ
في  كربالء  مدينة  في  املتظاهرون  يــقــّرره 
الوقت الحالي«. ولفت إلى أن »العودة إلى 
دام  ما  قائمة،  الشارع مجددًا هي مسألة 
حساباتهم«،  ويربك  يزعجهم  االحتجاج 
النافذة  السياسية  القوى  إلــى  إشــارة  في 
واملــلــيــشــيــات املــســلــحــة. مـــن جــهــتــه، أشـــار 
حقي  أحمد  العراقي  املدني  التيار  عضو 

إلى أن إطالق سراح مصلح دفع بعدد من 
الناشطني إلى مغادرة كربالء والناصرية 
وبغداد، بعدما كانوا قد عّبروا عن مواقف 
مــؤيــدة العــتــقــالــه، واتــهــامــه بــجــرائــم قتل 
الــنــاشــطــني. وأوضــــح حــقــي أن املــغــادريــن 
يخشون على أنفسهم من انتقام مصلح، 
بــعــدمــا كـــانـــوا قـــد أفــصــحــوا صـــراحـــة عن 
مـــوقـــفـــهـــم، مـــعـــربـــني عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
اعتقاله »سينهي خطره ويطوي صفحة 

االستهدافات«، على حّد قوله.
 »خيبة األمل واسعة من أداء 

ّ
وأكد حقي أن

الفصائل وقوى  أمــام  الحكومة وضعفها 
الالدولة، ليس فقط في صفوف املحتجني 
 الــعــراق«، مشددًا 

ّ
والــنــاشــطــني، بــل فــي كــل

ــار الـــتـــظـــاهـــر هــــو الــوحــيــد  ــيــ عـــلـــى أن »خــ
ــر«. وذّكـــــــر الـــنـــاشـــط املــــدنــــي بـــأن  ــوفــ ــتــ واملــ
»جــمــيــع األدلــــة تــشــيــر إلـــى تــــورط مصلح 
ومـــقـــربـــني مــنــه بــعــمــلــيــات قــتــل نــاشــطــني 
ومتظاهرين، كما أن إفادات والدة إيهاب 
الوزني أكدت وجود تهديدات مسبقة من 
مصلح للوزني، إضافة إلى تسّرب مكاملة 
ــم الـــطـــائـــي مــع  ــاهـ قـــديـــمـــة بــــني الــشــهــيــد فـ
ناشط آخر، وقد برز من خاللها أن مصلح 

كان ُيهدد الناشطني بالتصفية«.
أمــــا الــنــاشــط مـــن بـــغـــداد حــيــدر املـــروانـــي 
ــم الــرفــض  ــى أن »إدامـــــــة زخــ فــقــد أشـــــار إلــ
ــواًء قبل  هــو الــخــيــار الـــدائـــم والــحــالــي، ســ
ــراج عــنــه، ألن  اعــتــقــال مصلح أو بعد اإلفــ
املــتــظــاهــريــن يــؤمــنــون أن الــنــظــام الحالي 
عـــاجـــز عـــن إصـــــالح نــفــســه، لـــذلـــك نعتقد 
ــم الـــرفـــض املــجــتــمــعــي هو  ــأن إدامـــــة زخــ بــ
 األمـــثـــل لــعــزل الــنــظــام بــشــكــل أكــبــر، 

ّ
الـــحـــل

وانـــتـــظـــار وتـــرقـــب انـــتـــحـــاره مـــن دون أن 
املــروانــي،  مــبــاشــر«. ورأى  نــتــدخــل بشكل 
»العربي الجديد«، أن »اعتقال  في حديث لـ
مصلح أدى إلى مكسبني، األول هو معرفة 
أن فصائل الحشد الشعبي من املمكن أن 
تنقلب على الدولة في أي لحظة، والثاني 
معرفة أن القضاء العراقي ضعيف ويذعن 

للضغوطات الحزبية واملسلحة«.
شــــــروق  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ ورأت 
ــيــــني، ســــــــواًء مــن  ــراقــ ــعــ الـــعـــبـــايـــجـــي أن »الــ
املتظاهرين أو املواطنني العاديني، ذهلوا 
القضاء إن  مما حدث أخيرًا، فبعدما قال 
املــعــتــقــل قــاســم مــصــلــح مــتــهــم وفـــق املـــادة 
ــرج عـــنـــه ســـريـــعـــا بــعــدهــا  ــ 4 )إرهــــــــــاب(، أفــ
لـــعـــدم كــفــايــة األدلـــــــة، وهـــــذا يـــشـــرح ربــمــا 
التخادم بني األحزاب والفصائل املسلحة 
والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تــقــتــل املــتــظــاهــريــن«. 
وبــّيــنــت الــعــبــايــجــي، فــي حــديــٍث مقتضب 
»العربي الجديد«، أن »خيارات املحتجني  لـ
حاليا تتلخص في االستمرار بالتصعيد 

الستحصال املطالب«.

غادر ناشطون كربالء 
والناصرية وبغداد بعد 

اإلفراج عن مصلح

إطالق مصلح ضوء أخضر الستمرار التصفيات
قلق بين الناشطين العراقيين

يعيش الناشطون في 
العراق إحباطً متزايدًا، 

بعد إفراج السلطات 
عن القيادي في 

»الحشد الشعبي« قاسم 
مصلح، المتهم باغتيال 

ناشطين. ويخشى 
هؤالء على حياتهم 

أكثر
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      غرب

قاآني من بيروت 
إلى بغداد

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــن عـــــــــــودة زعــــيــــم  ــ ــ أمـــــــــس األحـــــــــــــد، عـ
الجنرال  اإليـــرانـــي،  الــقــدس«  »فيلق 
ــورة(، إلــى  ــ ــــصـ ــاآنـــي )الـ إســمــاعــيــل قـ
بـــغـــداد لــيــل أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــا مـ ــ ــادمـ ــ قـ
ــارة أجــراهــا  ــ ــك بــعــد زيـ بـــيـــروت، وذلــ
ــاء  ــعـ ــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة األربـ إلــ
املــاضــي، اســتــمــرت ســاعــات والتقى 
خاللها بمسؤولني عراقيني وزعماء 
ملعلومات  ووفــقــا  مسلحة.  فــصــائــل 
أدلـــــــى بـــهـــا ســـيـــاســـي عــــراقــــي بــــارز 
إضافة إلى مصدر مقرب من فصيل 
»العربي  لـ بغداد  في  مسلح  عراقي 
الجديد«، فإن قاآني »أجرى لقاءات 
مع زعامات عراقية مسلحة وأخرى 
سياسية لبحث جملة من امللفات«، 

من دون اإلدالء بتفاصيل إضافية.
)العربي الجديد(

»حماس« تدعو إلى 
النفير العام غدًا

دعت حركة »حماس« الفلسطينية، 
ــيـــر الـــعـــام  ــفـ ــنـ أمــــــس األحـــــــــد، إلــــــى الـ
واالحـــتـــشـــاد فـــي ســـاحـــات املــســجــد 
القديمة  الــبــلــدة  األقــصــى وشـــــوارع 
ــة الــــــقــــــدس املــــحــــتــــلــــة، غــــدًا  ــنــ ــمــــديــ بــ
الــثــالثــاء، تــزامــنــا مــع مــوعــد مسيرة 
يعتزم مستوطنون  التي  »األعـــالم« 
تنظيمها في القدس. وقال املتحدث 
بـــاســـم الـــحـــركـــة عـــن مــديــنــة الــقــدس 
ــيــــان: »نـــدعـــو  ــمــــادة فــــي بــ مــحــمــد حــ
أهالي وشباب القدس الثائر للنفير 
العام لتفويت الفرصة على قطعان 
املـــســـتـــوطـــنـــني الــــضــــالــــة بــتــحــقــيــق 

مبتغاهم«.
)األناضول(

إسرائيل اعتقلت 3100 
فلسطيني في مايو

ــالــــت مـــؤســـســـات تـــعـــنـــى بـــشـــؤون  قــ
سجون  فــي  الفلسطينيني  األســـرى 
االحــتــالل اإلسرائيلي، أمــس األحــد، 
اعتقلت خالل  االحتالل  إن سلطات 
املــــاضــــي، 3100  شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار 
ونــســاء،  أطــفــال  بينهم  فلسطيني، 
املناطق ضمن حمالت  من مختلف 
اعــتــقــال عــشــوائــيــة ومــنــظــمــة. وجــاء 
ذلـــك فـــي بــيــان مــشــتــرك، ملــؤســســات 
هــيــئــة شــــؤون األســــرى واملــحــرريــن، 
ــنـــي،  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ونـــــــــــــادي األســـــــيـــــــر الـ
األسير  لرعاية  الضمير  ومؤسسة 
اإلنسان، ومركز معلومات  وحقوق 
الــبــيــان أن أكبر  وادي حــلــوة. وذكـــر 
عـــدد مـــن حــــاالت االعــتــقــال كـــان في 
1948، حيث  عــام  املحتلة  األراضــــي 
بــلــغ نــحــو 2000 حــالــة، إضــافــة إلــى 
الــضــفــة  ــــي  فـ ــقــــال  ــتــ اعــ ــة  ــالــ حــ  1100

الغربية.
)األناضول(

مباحثات مصرية 
باكستانية

بـــــحـــــث الــــــرئــــــيــــــس املــــــــصــــــــري عـــبـــد 
أمــس  )الـــصـــورة(،  الــفــتــاح السيسي 
األحــــــد، مـــع رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الباكستاني، الفريق أول نديم رضا 
رازا، الــتــعــاون بــني الــبــلــديــن، وذلــك 
القاهرة.  بالعاصمة  لقائهما  خــالل 
ــلـــرئـــاســـة املـــصـــريـــة،  ــيــــان لـ ووفـــــــق بــ
تــنــاولــت املــبــاحــثــات »ســبــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون خــاصــة فــي املــجــال األمني 
ــة إلــــــى مـــجـــال  ــ ــافـ ــ ــكــــري، إضـ ــعــــســ والــ

الدفاع والصناعات العسكرية«.
)األناضول(

مقتل عسكريَين ماليين
أول  مــالــي مــســاء  فــي  قتل عسكريان 
مــــن أمـــــس الـــســـبـــت فــــي مــنــطــقــة غـــاو 
ـــســـب إلـــى 

ُ
ــال الــــبــــالد، بـــهـــجـــوم ن ــمـ شـ

ــال مـــســـؤول عــســكــري  ــ مــتــطــرفــني. وقـ
أمــس األحــد لوكالة »فــرانــس بــرس«، 
طالبا عدم ذكر اسمه: »قتل اثنان من 
إرهابيني مساء  أيــدي  جنودنا على 
السبت في هجوم على إحــدى نقاط 
التفتيش التابعة لنا على مسافة 60 

كيلومترا جنوب غرب غاو«.
)فرانس برس(

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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حكومة بينت ـ لبيد 
مزايدة على 

عدوانية نتنياهو
تمسك باالستيطان 

وخنق الضفة الغربية 
والعمل ضد إيران
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بايدن: ال نسعى للصدام 
مع روسيا والصين

أكــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بايدن 
أمس األحد، في حديث للصحافيني 
فــــي خـــتـــام قـــمـــة مــجــمــوعــة الــســبــع 
فــي بــريــطــانــيــا، أن بـــالده ال تسعى 
للصدام مع روسيا والصني، مشيرًا 
إلــــى أن »الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة 
تـــخـــوض تــنــافــســا مـــع الــحــكــومــات 
عــام«. وأضاف  االستبدادية بشكل 
ــلـــرئـــيـــس الــصــيــنــي(  ــلـــت )لـ »كــــمــــا قـ
أبــحــث عن  ال  فــأنــا  شـــي جينبينغ 
ــال بـــايـــدن إن الــرئــيــس  صـــــراع«. وقــ
الروسي فالديمير بوتني »لم يلتزم 
ــراف الــــدولــــيــــة«، مــــؤكــــدًا أنـــه  ــ ــاألعـ ــ بـ
ينبغي ألميركا أن تعمل مع روسيا 

بشأن ليبيا.
)رويترز(

بوتين يأمل باستئناف 
التعاون مع واشنطن 

أعـــرب الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
ــد، عــن أمــلــه بــأن  بــوتــني، أمـــس األحــ
تــســفــر قــمــتــه املــرتــقــبــة مـــع نــظــيــره 
ــــو بـــــايـــــدن، بـــعـــد غــد  األمــــيــــركــــي جـ
األربـــــعـــــاء فــــي جـــنـــيـــف، عــــن وضـــع 
ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــــاون فـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــات لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ آلـ
ــات. وقــــــــال فـــــي مــقــابــلــة  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ االتــ
صــحــافــيــة إنــــه يــتــوقــع أن تــســاعــد 
البلدين  القمة في إقامة حــوار بني 
وعــودة االتصاالت الشخصية. من 
ــال بــوتــني إن بــالده  جــهــة أخــــرى، قـ
ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي 
الهجمات اإللكترونية إلى الواليات 
املتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء 

نفسه.
)العربي الجديد، رويترز(

إسبانيا: تظاهرة ضد 
العفو عن انفصاليين 

كاتالونيين
الــيــمــني  أنــــصــــار  مــــن  ــّمـــع آالف  تـــجـ
اإلســـــــبـــــــانـــــــي أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، فـــي 
الــعــاصــمــة مـــدريـــد، للتنديد  وســـط 
ــــدرو  ــيـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء بـ ــيــ ــ ــة رئــ ــيــ ــنــ بــ
االنفصاليني  عــن  الــعــفــو  سانشيز 
ــدانــــني بــمــحــاولــة  ــ

ُ
الــكــاتــالــونــيــني امل

االنــفــصــال عـــام 2017. وشــــارك في 
ألـــــــف شــــخــــص وفــــق  ــع 25  ــمـ ــجـ ــتـ الـ
الشرطة، بينهم شخصيات يمينية 

عدة.
)فرانس برس(

إسطنبول ـ العربي الجديد 
   عدنان أحمد

مع تزايد الخالفات بني تركيا وروسيا حول 
سورية، وهو ما قد يفسره التصعيد األخير 
فـــي شـــمـــال غــــرب الـــبـــالد مـــن جـــانـــب روســيــا 
مــجــددًا عن  الحديث  يثار  الــســوري،  والنظام 
إقــامــة »منطقة آمــنــة« فــي الــشــمــال بــنــاء على 
القمة  مع  تزامنا  أميركية،  ــ  تركية  تفاهمات 
ــان  ــ بـــني الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
والرئيس األميركي جو بايدن اليوم اإلثنني. 
تركية سياسية  أن مصادر  من  الرغم  وعلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وعــســكــريــة رفــيــعــة نــفــت لـــ
ــاالت تــركــيــة  حــصــول أي مــبــاحــثــات أو اتـــصـ
بتوسيع  تتعلق  الحالي  الوقت  في  أميركية 
املنطقة اآلمنة على الحدود التركية السورية، 
إال أن بــعــض الــوقــائــع واملــعــطــيــات املــيــدانــيــة 
والــســيــاســيــة عــلــى األرض تــطــرح تــســاؤالت 
أن تكون  حــول ما يجري، من دون استبعاد 
ــقـــط فــــي إطــــار  ــذه املـــســـألـــة تــــأتــــي فـ ــ إثــــــــارة هــ
الـــضـــغـــوط املـــتـــبـــادلـــة بـــني األطـــــــراف املــعــنــيــة 

املتنافسة في الشأن السوري.
»الــعــربــي  ووفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ

الـــجـــديـــد« مــــن شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، فـــإن 
أخــيــرًا بنقل  بــدأت  الكردية  الــذاتــيــة«  »اإلدارة 
بــعــض مــؤســســاتــهــا مـــن املــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
القريبة مــن الــحــدود مــع تــركــيــا، إلــى مناطق 
ــوري، لـــتـــكـــون خــــارج  ــ ــسـ ــ أبـــعـــد فــــي الـــعـــمـــق الـ
املنطقة اآلمنة املفترضة التي ستضم مناطق 
تــقــع حــالــيــا تــحــت ســيــطــرة »قــــــوات ســوريــة 
ومنبج  املالكية  مثل  )قــســد(،  الديمقراطية« 
ــا الــقــامــشــلــي.  ــمـ ــودا وربـ ــامــ والـــدربـــاســـيـــة وعــ
وأكــدت املصادر أنه جرى بالفعل نقل موقع 
إلى  الكردي من عامودا  تلفزيون »روناهي« 
الــحــســكــة، إضـــافـــة إلــــى نــقــل بــعــض اإلدارات 
 ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــار 

ّ
الــعــســكــريــة، مــبــيــنــة أن

خـــطـــوات لــفــك االرتــــبــــاط بـــني حــــزب »الــعــمــال 
على  بــنــاء  الـــذاتـــيـــة  واإلدارة  الــكــردســتــانــي« 

ضغوط أميركية.
إقامتها  أنــقــرة  تريد  التي  التركية  واملنطقة 
عــلــى طــــول الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة هـــي بعمق 
32 كـــيـــلـــومـــتـــرًا، ســتــضــم مـــدنـــا وبــــلــــدات مــن 
ــلـــب والــــرقــــة  ــافـــظـــات ســـــوريـــــة، هــــي حـ 3 مـــحـ
والحسكة. وبحسب املصادر، فإن تلك املنطقة 
تــمــتــد عــلــى طـــول 460 كــيــلــومــتــرًا، عــلــى طــول 
ــرز املــنــاطــق  ــ الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة. وأبـ
املشمولة في املنطقة اآلمنة هي تلك الواقعة 
شمالي الخط الواصل بني بلدتي صّرين في 
مــحــافــظــة حــلــب وعــــني عــيــســى فـــي مــحــافــظــة 
اليوم تحت سيطرة  تقعان  وكلتاهما  الرقة، 

»قسد«.
القامشلي  مدينة  اآلمنة  املنطقة  تضم  كذلك 
وبلدات تل تمر، والدرباسية، وعامودا، وتل 
واملالكية،  واليعربية،  والقحطانية،  حميس، 

إنشاء  بمتطلبات  يلتزم  لم  األطلسي  شمال 
منطقة آمنة في الشمال السوري، رغم وضع 
بـــعـــض الـــخـــطـــط إلقـــامـــتـــهـــا«. وجــــــاء حــديــث 
آكـــار بــعــد ســاعــات مــن تــصــريــحــات للرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان، أكـــد فــيــهــا أن 

ورأس الــعــني فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وكلها 
باستثناء  »قــســد«  سيطرة  تحت  تقع  أيــضــا 
 من 

ً
رأس الـــعـــني. كــذلــك ســتــضــم املــنــطــقــة كـــال

عني العرب )كوباني( في ريف حلب التي ما 
زالت تحت سيطرة »قسد«، وتل أبيض بريف 
تركيا  عليها  والتي سيطرت  الرقة  محافظة 

والجيش الوطني في عملية »نبع السالم«.
وسعت تركيا خالل السنوات املاضية إلنشاء 
السوري  الشمال  مناطق  فــي  اآلمــنــة  املنطقة 
ــرار دولـــــــي، إال أن األطــــــــراف الــفــاعــلــة  ــ عـــبـــر قــ
ــم تـــدعـــم هـــــذا الـــتـــحـــرك.  ــالـــشـــأن الــــســــوري لــ بـ
ــاع الــتــركــي خــلــوصــي آكـــار  ــدفـ وكــــان وزيــــر الـ
قــد صـــّرح، يــوم الجمعة املــاضــي، بــأن »حلف 

تركيا ستواصل بذل جهدها من أجل ضمان 
مستقبل مشرق لسورية«، الفتا إلى أن أجزاء 
ــة الــقــريــبــة من  كــبــيــرة مـــن املـــنـــاطـــق الـــســـوريـ
الحدود مع تركيا قد أصبحت آمنة بفضل ما 

فعلته بالده هناك.
وعسكرية  سياسية  تركية  مــصــادر  أن  غير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، حــول  رفــيــعــة تــحــدثــت لـــ
مـــوضـــوع املــنــطــقــة اآلمـــنـــة، نــفــت حــصــول أيــة 
مــبــاحــثــات أو اتـــصـــاالت تــركــيــة أمــيــركــيــة في 
أن  إلى  الحالي تتعلق باألمر. ولفتت  الوقت 
ــذا الــقــبــيــل يــرتــبــط بنتائج  »أي تــطــور مــن هـ
الفترة  فــي  إجــراؤهــا  املنتظر  الــدولــيــة  القمم 
املقبلة، وخاصة القمتني األميركية الروسية 
)اليوم  املقبل(، والتركية األميركية  )األربعاء 
ــنـــني(، والحـــقـــا ربــمــا املــبــاحــثــات الــتــركــيــة  اإلثـ
»املنطقة  أن  املـــصـــادر  الـــروســـيـــة«. واعــتــبــرت 
الحدودية املحاذية ملنطقة نبع السالم، سواء 
من ناحية الحسكة أم عني العرب، خرجت من 
العامل  وبـــات  الــكــامــلــة،  األمــيــركــيــة  السيطرة 
الروسي مهما فيها، وبالتالي فإن أي حديث 
عـــن تــوســيــع املــنــطــقــة اآلمـــنـــة هـــنـــاك يــرتــبــط 
بــاملــوقــف الــــروســــي«. وأكـــــدت أنــــه »حــالــيــا ال 
توجد أي حوارات في هذا اإلطار، وال يعرف 
األميركية  القمة  اآلن ما هي مخرجات  حتى 
الروسية املتعلقة بسورية، والترتيبات التي 
ــفـــرات«.  قـــد تــشــمــل مــنــطــقــتــي إدلــــب وشــــرق الـ
وخلصت املــصــادر إلــى أن »تــفــاهــمــات شرق 
املماثلة  بالتفاهمات  مرتبطة  بــاتــت  الــفــرات 
 هناك ضغطا روسيا باتجاه 

ّ
في إدلب، إذ إن

إدلـــب مــن أجـــل تحقيق مــكــاســب لــلــنــظــام في 
شرق الفرات«.

يوم داٍم 
في عفرين

قمة 
أردوغان 

وبايدن

وســط املــديــنــة. واتجهت أصــابــع االتــهــام على 
الديمقراطية«، كون  الفور إلى »قــوات سورية 
الـــقـــذائـــف جــــاءت مـــن مــنــطــقــة تـــل رفــعــت الــتــي 
الـــقـــوات مــنــذ مــطــلــع عــام  تسيطر عليها هـــذه 
2016. إال أن »قسد« أصدرت على الفور بيانا 
نفت فيه مسؤوليتها عما جــرى، مشيرة إلى 

»أنه ليس لدينا أّي تواجد في تلك املناطق«.
وتخضع منطقة عفرين للسيطرة التركية منذ 
ت لسنوات تحت 

ّ
مطلع عام 2018، بعد أن ظل

من  انسحبت  التي  الكردية  الوحدات  سيطرة 
املنطقة نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق 
حملت اسم »غصن الزيتون« قام بها الجيش 
ــة مـــعـــارضـــة تــابــعــة  الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل ســـوريـ
الــتــركــيــة الهجوم  الــدفــاع  لـــه. ووصــفــت وزارة 
املتمركزة  الكردية  القوات   

ً
متهمة »الدنيء«،  بـ

في ريف حلب الشمالي بالوقوف وراءه.
ويــــأتــــي الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي الـــــــذي طــــاول 
عسكري  تصعيد  خضم  فــي  السبت،  عفرين، 

ــيـــرمـــي ويـــنـــدمـــان،  ــركــــي شـ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة األمــ
واملـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة فـــي مــجــلــس األمــــن لــيــنــدا 
للقمة  التحضير  أجل  من  غرينفيلد،  توماس 
الــدفــاع  امللفات املشتركة. ولــكــن وزيـــر  وبــحــث 
ص أســاس 

ّ
آكــار كــان قــد لخ التركي خلوصي 

املــشــكــلــة بــــني الـــبـــلـــديـــن بـــأنـــهـــا تـــرتـــبـــط بــدعــم 
الشعب«  »وحــدات حماية  لـــ املتحدة  الــواليــات 
الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنــقــرة 
امتدادًا لحزب »العمال الكردستاني«، وهو ما 

تنفيه واشنطن.
ــي مـــقـــدمـــة املـــلـــفـــات الـــخـــالفـــيـــة بــني  وتـــبـــقـــى فــ
تعتبرها  التي  الروسية  الصواريخ  البلدين، 
واشنطن تهديدًا مباشرًا ملقاتالتها الحديثة، 
فيما ترفض أنقرة التخلي عن هذه الصواريخ 
لنظام  بــحــاجــة  أنــهــا  بــحــجــة  تفعيلها  وعــــدم 
ــاع جـــوي مــتــقــّدم. وفــيــمــا تــطــلــب الـــواليـــات  دفــ
املــتــحــدة عــــدم تــفــعــيــل هــــذه املــنــظــومــة، وطـــرد 
تسريبات  تركيا بحسب  من  الــروس  الخبراء 
إعالمية، فإن جاووش أوغلو أكد أنه ال يوجد 
أي خبير روسي على األراضي التركية، ليلي 
ذلك نفي روســي. لكن أوساطا متابعة تعتبر 
أميركية  الصواريخ مجرد حجة  أن موضوع 
لعدم تزويد تركيا بمقاتالت متطورة تضاف 
إسرائيل  مثل  دواًل  وتنافس  الجوية  لقوتها 

في املنطقة.
بالدعم  يرتبط  خــالف  امللف  بهذا  يلحق  كما 

أمين العاصي

يـــوم دام آخـــر عــاشــتــه مــديــنــة عفرين 
الـــواقـــعـــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الــشــمــالــي 
أول  عليها  تساقطت  حيث  الــغــربــي، 
السبت قذائف صاروخية ومدفعية  من أمس 
من مناطق تقع ضمن النفوذ الروسي توجد 
»وحدات حماية  فيها قوات للنظام، وأخرى لـ
الرئيسي  الثقل  تشكل  التي  الكردية  الشعب« 
»قـــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، في  ـــ لـ
الكثير  أنها تحمل  خطوة غير متوقعة يبدو 

من الرسائل السياسية.
وال تــــزال الــصــدمــة تسيطر عــلــى عــفــريــن ذات 
الغالبية الــكــرديــة مــن الــســكــان، جــراء القصف 
 عن 

ً
فـــضـــال بــحــيــاة 21 شــخــصــا،  ــــذي أودى  الـ

هم مــن املــدنــيــني، في 
ّ
أكــثــر مــن 40 مــصــابــا، جل

القصف  طـــاول  بعدما  نهائية،  غير  حصيلة 
قــســم الـــطـــوارئ فـــي مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« في 

إسطنبول ـ عمر جابر

تــخــتــلــف الــتــوقــعــات لــلــنــتــيــجــة الــتــي 
ســتــخــرج بــهــا الــقــمــة الــتــي ستجمع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بنظيره األميركي جو بايدن، اليوم اإلثنني في 
بروكسل، وذلك على وقع توترات مستمرة بني 
البلدين وتباينات في أكثر من ملف، لن يكون 
مراقبني  يدفع  ما  وهــو  تجاوزها،  السهل  من 
لــعــدم رفـــع ســقــف اآلمــــال كــثــيــرًا لحصيلة هــذا 

اللقاء.
ويــلــتــقــي أردوغـــــان وبـــايـــدن عــلــى هــامــش قمة 
حلف شمال األطلسي، للمرة األولى منذ تولي 
املتحدة قبل  األخير منصبه رئيسا للواليات 
نحو 5 أشــهــر، وخـــالل هــذه الــفــتــرة لــم يحدث 
اتـــصـــال  ــل بــيــنــهــمــا، عـــــدا  تــــواصــ لـــقـــاء أو  أي 
ــد فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  ــ هـــاتـــفـــي واحــ
ــة مـــلـــف جـــديـــد لـــلـــخـــالفـــات بــني  ــافــ أعـــقـــبـــه إضــ
الــبــلــديــن، وهـــو االعـــتـــراف األمــيــركــي بــارتــكــاب 
جرائم إبادة جماعية بحق األرمن خالل فترة 
 على فترة جديدة من 

ّ
الدولة العثمانية، ما دل

املواجهة بني البلدين.
واستبق أردوغان اللقاء، بتأكيده أمس األحد، 
أتاتورك  في مؤتمر صحافي عقده في مطار 
بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة 
الــشــائــعــات  مــن  الــكــثــيــر  هــنــاك  أن  البلجيكية، 
واألقــــاويــــل املـــتـــداولـــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ــن عــلــيــنــا تــجــاهــلــهــا والـــتـــحـــدث  ــكـ مــضــيــفــا »لـ
عــن الــخــطــوات املــســتــقــبــلــيــة«. وأشــــار إلـــى أنــه 
ســيــبــحــث مــــع بــــايــــدن الــكــثــيــر مــــن الــقــضــايــا، 
مــعــربــا عــن تطلعه لــرؤيــة نــهــج غــيــر مــشــروط 
من الواليات املتحدة يعزز اتحاد حلف شمال 
ــال إن هــنــاك العديد  األطــلــســي وتــضــامــنــه. وقـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا املـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة مــع 
الدفاعية  الصناعات  حيال  املتحدة  الــواليــات 
إلـــى  مـــشـــيـــرًا  مــقــاتــلــة أف-35،  مـــلـــف  وأهـــمـــهـــا 
أنــه يــأســف لــعــدم إيــفــاء واشــنــطــن بتعهداتها 
بخصوص مقاتالت »أف-35« رغم إيفاء تركيا 
ــان أردوغــــان  بــالــتــزامــاتــهــا فــي هـــذا الــشــأن. وكـ
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جـــــاووش أوغــلــو، 
قــد تحدثا مـــرات عــدة فــي الفترة األخــيــرة عن 
ترقبهما هذه القمة، مع التشديد على مواقف 
أنقرة، وعدم وجود نّية لتقديم تنازالت حيال 
تركيا  شــراء  أزمــة  خصوصا  العالقة،  امللفات 
صواريخ أس-400 الروسية، وما تبع ذلك من 
فرض عقوبات أميركية على أنقرة، وإخراجها 
ومنع  أف-35  مــقــاتــالت  تصنيع  بــرنــامــج  مــن 

تسليمها مقاتالت اشترتها.
فـــي املــقــابــل، تــبــدو واشــنــطــن أيــضــا مصممة 
عــلــى مــواقــفــهــا، وقــبــيــل الــقــمــة شـــهـــدت أنــقــرة 
وزيــر  نائبة  هما  رفيعتني  مسؤولتني  ــارة  زيـ

بدأه النظام والجانب الروسي مع بداية الشهر 
مع  من سورية،  الغربي  الشمال  على  الحالي 
اقتراب موعد استحقاقات سياسية مهمة في 
الرئيسني  الــذي سيجمع  اللقاء  أبرزها  امللف، 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والــــروســــي فــالديــمــيــر 
بوتني في جنيف، بعد غد األربعاء، ومن املقرر 
أن يــكــون املــلــف الــســوري حــاضــرًا على طاولة 
ــام قليلة  الــتــبــاحــث. كــمــا جـــاء الــقــصــف بــعــد أيـ
من اجتماع على مستوى الخبراء بني الروس 
واألتـــــــراك فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
ملفات  حــول  تفاهمات  إلــى  التوصل  ملحاولة 
ــــدة، مــنــهــا تــجــديــد آلـــيـــة إدخـــــال املــســاعــدات  عـ
الدولية إلى الشمال الغربي من سورية الشهر 
املقبل، إذ تصّر موسكو على أن يكون للنظام 
األتــراك  يرفض  بينما  فيها،  الحصري  الـــدور 
واألمــيــركــيــون ذلــك ويــدفــعــون بــاتــجــاه اإلبــقــاء 
ــال  ــإدخـ ــتـــي تــســمــح بـ ــة الـــراهـــنـــة الـ ــيــ عـــلـــى اآللــ
املساعدات إلى محافظة إدلب ومحيطها عبر 
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا والواقع 
تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة. 
عفرين  منطقة  بــاتــجــاه  التصعيد  هـــذا  ويـــدل 
الواقعة ضمن النفوذ التركي املباشر على أن 
موسكو وأنقرة لم تتوصال إلى أي تفاهمات 

جديدة.
وتقع مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي 

»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــيـــركـــي لـــــ األمـ
شّكل »وحــدات حماية الشعب« 

ُ
)قسد(، التي ت

الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري، وتعتبر أنــقــرة أن 
هذا األمر مصيري بالنسبة إليها، إذ تقول إن 
الكردستاني«  »العمال  بـ ترتبط  الــقــوات  هــذه 
للبالد بسبب دعــمــهــا، فيما  تــهــديــدًا  وتــشــّكــل 
ــانـــت قـــوة  ــذه الــــقــــوات كـ ــ ــــرى واشـــنـــطـــن أن هـ تـ
ضــــاربــــة ضــــد تــنــظــيــم »داعــــــــش« وســـتـــواصـــل 
هذا  في  الخالف  الستمرار  يؤشر  ما  دعمها، 
ــر يتعلق  املــلــف. ويــبــرز أيــضــا مــلــف عــالــق آخـ
األميركية  والــعــقــوبــات  بــانــك«  »خــلــق  بقضية 
التفاوض حياله على  عليه، وهو ملف يمكن 

املــبــاشــر، مــا يعني أنه  الــروســي  تحت النفوذ 
ــوات الـــنـــظـــام أو وحــــــدات حــمــايــة  ــقـ ال يــمــكــن لـ
النطاق  واســـع  بــدء تصعيد  الــكــرديــة  الشعب 
بإيحاء  أو  بموافقة  إال  السبت،  حــدث  كــالــذي 
روسي. وفي السياق، ربط القيادي في فصائل 
املـــعـــارضـــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، مصطفى 
سيجري، بني ما جرى في عفرين والتصعيد 
إدلــب.  الحاصل في مناطق عــدة في محافظة 
وأشــار، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
منطقة  على  اإلرهابية  الهجمات  »منطلق   

ّ
أن

عفرين كان مناطق سيطرة األسد وعصابات 
قسد في منطقة تل رفعت وما حولها، وفي هذا 
 روسيا تلّوح باستخدام 

ّ
بــأن رسالة واضحة 

القوة في املرحلة املقبلة للضغط على األتراك 
عـــبـــر تـــحـــريـــك مــلــيــشــيــات قــــســــد«. وتــــابــــع أن 
غرب  مناطق  فــي  املتمركزة  قسد  »مليشيات 
الفرات منذ عام 2016 تتحرك بحماية ورعاية 

ودعم وغطاء وأوامر من االحتالل الروسي«.
»مـــجـــلـــس ســـوريـــة  ــرك لــــ ــتـ ــشـ ــيـــس املـ ــرئـ لـــكـــن الـ
الــديــمــقــراطــيــة« )الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لــقــوات 
اعتبر  درار،  ريــــاض  الــديــمــقــراطــيــة(،  ســـوريـــة 
 »اســتــهــداف عفرين كــان يــراد منه اإلســاءة 

ّ
أن

ــر مـــوقـــع  ــبـ ــه عـ ــ ــور لـ ــنـــشـ ــــي مـ لــــقــــســــد«. وقـــــــال فـ
بوتني،   - بايدن  لقاء  اقتراب  »مع  »فيسبوك«: 
ولـــقـــاء آخـــر يــضــم بـــايـــدن و)الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
 
ّ
ــنـــني(، فـــإن رجـــب طــيــب( أردوغــــــان )الـــيـــوم اإلثـ

طباخي الفنت يهمهم اإلساءة ملشروع سورية 
سورية  قــوات  تشويه  ويهمهم  الديمقراطية، 
الــديــمــقــراطــيــة، وهــــذه املــــرة جــريــمــتــهــم كــانــت 
فـــي عــفــريــن وارتـــكـــاب  بــاســتــهــداف مستشفى 

مجزرة بحق املدنيني األبرياء«.
من جانبه، أشار الباحث السياسي املقرب من 
إبراهيم  الــكــردي،  الطابع  ذات  الذاتية  اإلدارة 
إلى  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  مسلم، 
هــم من  القصف على عفرين  قتلى  »أغــلــب   

ّ
أن

األكـــــــراد«، الفــتــا إلــــى أن »قـــائـــد قــســد، مــظــلــوم 
عــبــدي، نــفــى مــســؤولــيــة قــواتــه عــن الــقــصــف«. 
»الــــروس والــنــظــام  ــــح مــســلــم أن يـــكـــون لـــــ ورجـ
يــد فــي هــذا القصف، إذ دائــمــا مــا يلجأ هــذان 
الطرفان إلى قصف املستشفيات واملدارس في 
كل سورية«، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق 

ملعرفة مالبسات ما جرى«. 
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث فـــي مــركــز »الـــحـــوار 
السوري«، محمد سالم، في حديث مع »العربي 
 القصف الذي طاول مدينة عفرين 

ّ
الجديد«، أن

»رســالــة روســيــة للجانب الــتــركــي ولــلــواليــات 
 »قــصــف 

ّ
أن ــة«، مــضــيــفــا  ــيــ ــركــ ــيــ املـــتـــحـــدة األمــ

املستشفيات بدقة، أسلوب روسي تكرر بشكل 
مباشر أو عبر وكالء؛ النظام غالبا وهذه املرة 
قسد«. وبنّي »أن قسد استولت على تل رفعت 
في عام 2016 بدعم من الطيران الروسي ضمن 
ســلــســلــة ردود مــوســكــو عــلــى حـــادثـــة إســقــاط 
الطائرة الروسية قرب الحدود من قبل األتراك 
أواخـــر عــام 2015«. وبــرأيــه، فــإن »قـــوات قسد 
في غربي الفرات ورقة يتم اللعب بها من قبل 
العالقة بني  تركيا عندما تتوتر  روسيا ضد 
موسكو وأنقرة بشأن سورية خاصة«. وأعرب 
 »هــنــاك جملة أســبــاب 

ّ
بـــأن ســالــم عــن قناعته 

أدت إلــى عــودة التوتر بــني موسكو وأنــقــرة«، 
بالتنسيق  جــهــودًا  »تــبــذل  تركيا  أن  موضحا 
مــع الــواليــات املــتــحــدة لتمديد الــقــرار الــدولــي 
الخاص بإدخال مساعدات دولية إلى الشمال 
الغربي من سورية، أو إيجاد بدائل، وهو ما 
 »هناك تقاربا 

ّ
ترفضه روسيا«. وأشار إلى أن

أنقرة وواشنطن في ما يتعلق  وتنسيقا بني 
بامللف السوري تحديدًا، بدأت مؤشراته مبكرًا 
منذ إحياء الخارجية األميركية لذكرى مقتل 
ــراك فــي إدلــــب )قــتــلــوا أوائــــل عــام  ــ الــجــنــود األتـ
الدفاع  وزيــر  2020(، وتصريحات حديثة من 
ــــول أهـــمـــيـــة حــلــف  ــار حـ ــ الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــ
شمال األطلسي، وإمكانية إيجاد حل ملا يقلق 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــأن مــنــظــومــة صــواريــخ 
أس 400 الروسية«. وأعرب سالم عن اعتقاده 
 الــــروس »ال يـــريـــدون عــــودة تــركــيــا ملظلة 

ّ
ــأن بــ

حلف شمال األطلسي«، مضيفا: »ترد روسيا 
ــن مــغــبــة  ــذيـــري لـــتـــركـــيـــا مــ ــتـــحـ بــالــتــصــعــيــد الـ
هم  والضحية  املتحدة،  الواليات  مع  التقارب 

املواطنون السوريون في إدلب وعفرين«. 

اعتبار أن سبب العقوبات كان خرق املصرف 
إيـــران،  املــفــروضــة عــلــى  للعقوبات األمــيــركــيــة 
ــوارات  ــ حـ األمــيــركــيــة  اإلدارة  ـــجـــري 

ُ
ت وحــالــيــا 

مكثفة مع إيران حيال امللف النووي.
ملف  البلدين،  بــني  العالقة  امللفات  أبــرز  ومــن 
جماعة »الخدمة«، وزعيمها الداعية فتح الله 
غولن املقيم في الواليات املتحدة، التي ترفض 
إعــادتــه مع بقية مساعديه إلــى أنــقــرة. وتتهم 
الــســلــطــات الــتــركــيــة هـــذه الــجــمــاعــة بــمــحــاولــة 
ــــالب عـــلـــى أردوغــــــــــان فــــي الــــعــــام 2016.  ــقـ ــ االنـ
وأضـــيـــف لــلــخــالفــات بـــني الــبــلــديــن مــوضــوع 
االعتراف األميركي بمذابح األرمــن، وسيكون 
حـــاضـــرًا أيــضــا فـــي حـــــوارات الــبــلــديــن. مقابل 
أن هناك تراجعا  األميركية  اإلدارة  تــرى  ذلــك، 
فـــي الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات وحـــريـــة الــصــحــافــة 
من  واملــعــارضــة  الصحافيني  عــلــى  وتضييقا 

قبل الحكومة التركية.
وتــفــيــد مـــصـــادر تــركــيــة أن هـــنـــاك مــقــتــرحــات 
تتعلق بتشكيل لجان معنية للنظر في امللفات 
البلدين،  لرئيسي  توصيات  وتقديم  العالقة 

خصوصا في موضوع صواريخ إس-400.
ــك، قـــال أســتــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة في  وعـــن ذلـ
»العربي  لـ باكير،  علي  الباحث  قطر،  جامعة 
به  النظر عّما ستخرج   

ّ
إنــه »بغض الجديد«، 

وإيجابي،  مهم  أمــر  ذاتــه  بحد  فاللقاء  القمة، 
ألنه سيتيح للطرفني مناقشة القضايا املهمة 
ل 

ّ
واإلشكالية في العالقة بينهما من دون تدخ

أطـــراف أخـــرى، وهــذا سيساعد على اكتشاف 
الفرص الحقيقية للتعاون بني الطرفني خالل 
املــرحــلــة املقبلة«. ولــفــت إلــى »وجـــود عــدد من 
املمكن  مــن  التي  واإلقليمية  الثنائية  امللفات 
عــلــيــهــا، ولــيــس مــن املستحيل توصل  الــعــمــل 
الرئيسني إلى مثل هذا التفاهم«، لكنه استدرك 
التوقعات كثيرًا في  رفــع سقف  أنــه »ال يجب 
مخرجات  في  النظر  قبل  باملأمول  يتعلق  ما 
اللقاء، فقد درجت العادة أن نسمع تصريحات 
الــلــقــاءات، مــن دون أن  إيجابية فــي مثل هــذه 
تتم ترجمتها بشكل سريع على أرض الواقع«. 
إسماعيل  التركي  الصحافي  قــال  جهته،  مــن 
جــوكــتــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــنــــدة الــرئــيــســيــة بـــني الــرئــيــســني هي  إن »األجــ
األميركي  والدعم  إس-400  الصواريخ  مسألة 
للوحدات الكردية في سورية«. ورأى جوكتان 
أي خــطــوات لصالح  تقدم على  »أميركا ال  أن 
تركيا في سورية على الرغم من أن املوضوع 
»من  أن  معتبرًا  القومي«،  أنقرة  بأمن  يتعلق 
الصواب أن تنّسق الواليات املتحدة مع تركيا 
واشنطن  ولكن  املنطقة،  فــي  البلدين  لصالح 
تــصــر عــلــى عـــدم فــعــل ذلـــك، بــل تــريــد أن تكون 
ما  لها، وهــو  أنقرة  العالقة على شكل تبعية 

يوصل العالقات إلى طريق مسدود«.

تريد أنقرة إقامة المنطقة اآلمنة على طول الحدود مع سورية )بكر القاسم/ فرانس برس(

أودى القصف بحياة 21 شخصًا )عمر ألفين/األناضول(

بينما نفت 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 

مسؤوليتها عن 
مجزرة عفرين 

التي وقعت أول 
من أمس السبت 

والتي راح ضحيتها 
العشرات بين قتلى 

وجرحى، يربط 
البعض التصعيد 

في المدينة بتوتر 
العالقات بين 

موسكو وأنقرة، 
وغياب التفاهمات 

بينهما حيال ملفات 
ساخنة في سورية

وسط سلسلة من الخالفات والملفات العالقة، يجتمع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره األميركي جو بايدن اليوم في بروكسل، 

للمرة األولى منذ وصول األخير للبيت األبيض
قضيةالحدث

تصعيد يعكس غياب 
التفاهمات التركية الروسية

ملفات عالقة 
تخّفض اآلمال

تقرير

»جريمة 
حرب«

وصف »االئتالف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة 

السورية«، في بيان، ما 
جرى في عفرين بـ»جريمة 
حرب«، واتهم الوحدات 
الكردية بالوقوف وراء 
القصف، مشيرًا إلى أن 

هذه القوات »تستنسخ 
االنتهاكات وجرائم الحرب 

التي يرتكبها النظام، بدعم 
من روسيا وإيران، منذ 

سنوات«.

سيجري: القصف 
رسالة بأّن روسيا تلّوح 

باستخدام القوة

أميركا متهمة 
بعدم مراعاة المصالح 

األمنية لتركيا

»قسد« أصدرت 
بيانًا نفت فيه مسؤوليتها 

عن المجزرة

»اإلدارة الذاتية« تنقل 
بعض مؤسساتها من 

المناطق الحدودية

أنقرة أكدت أنها لن 
تقّدم تنازالت في أزمة 

صواريخ أس-400

عاد الحديث مجددًا 
عن المنطقة اآلمنة في 

شمال سورية، وسط 
انتظار للتفاهمات الدولية
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أغلقت الجزائر، 
سلطة وشعبً، 

الباب أمام 
فصل االنتخابات 

التشريعية المبكرة، 
التي أكدت 

عمق الهوة 
بين الجزائريين 

والسلطات، وبين 
الشعب واألحزاب. 

وتشي نسبة 
المشاركة المتدنية 

للناخبين، في 
االقتراع، بأن الجزائر 
ال تزال تعيش في 

مأزق سياسي، 
نتيجة تراكمات 

قديمة، لم تعمل 
السلطة الجديدة 

على تبديدها

67
سياسة

بلغت 23 في املائة. وأعلنت السلطة الوطنية 
نسبة  »معدل  عن  الجزائر  في  لالنتخابات 
مشاركة« على أساس الواليات، بلغ 30.20 
في املائة )نتيجة جمع معدل التصويت في 
الواليات  الــواليــات وتقسيمه على عــدد  كل 
السلطة، محمد  وهــي 58(. وأضـــاف رئيس 
ــد، أن 6 واليـــات  شــرفــي، لــيــل الــســبــت - األحــ
املائة،  في   50 فاقت  مشاركة  نسبة  سجلت 

االقــتــراع، وبتمديد االقــتــراع ســاعــة واحــدة 
إغــالق  االنتخابات. وبعد  مــن سلطة  بــقــرار 
الــصــنــاديــق، لـــم تــعــلــن ســلــطــة االنــتــخــابــات 
عن نسبة املشاركة النهائية في التصويت، 
والتي لن تتجاوز في أحسن األحــوال، كما 
هـــو مـــرجـــح، تــلــك املــســجــلــة فـــي االســتــفــتــاء 
ــــذي حــصــل في  الــشــعــبــي عــلــى الـــدســـتـــور الـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، والــتــي 

من بينها واليتان تجاوزت نسبة املشاركة 
فيهما 74 في املائة، باإلضافة إلى تسجيل 
3 واليـــات نسبة مــشــاركــة تــراوحــت بــني 40 
و50 فــي املــائــة، و14 واليــة بــني 30 و40 في 
الـــ25  تفوق  املــائــة. وسّجلت نسبة مشاركة 
فــي املــائــة على مستوى 5 واليـــات، ونسبة 
ــات.  ــ ــة فـــي 7 واليـ ــائـ ــا بـــني 20 و25 فـــي املـ مـ
وأضاف شرفي أن 22 والية عرفت مشاركة 

أعــلــى مـــن 100 ألــــف نـــاخـــب. وقــــال إن هــذه 
األرقام تعطي »معدال لنسبة املشاركة« في 
حــدود 30.20 فــي املــائــة. لكن هــذا املــعــدل ال 
يمثل نسبة التصويت على أساس مجموع 
املصوتني من مجموع املسجلني في القائمة 
ــاف شـــرفـــي أن »عــمــلــيــة  ــ االنــتــخــابــيــة. وأضــ
الفرز تتطلب وقتا«، مضيفا أن مندوبيات 
اللجنة »ستعمل جــاهــدة مــن أجــل اإلعــالن 

ــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــي  ــتـــخـ عــــن نـــتـــائـــج االنـ
غضون 96 ساعة«.

وتشير األرقــام املعلنة إلى استمرار عزوف 
االجزائريني عن املشاركة في االستحقاقات 
مما  الــيــوم  أقــل  بنسبة  وحــتــى  االنتخابية، 
ثورتهم  قبل  مماثلة  استحقاقات  شهدته 
لعدم التجديد لبوتفليقة. ويأتي ذلك، على 
الــســبــت، قــد ترافق  الــرغــم مــن أن استحقاق 
مع جملة متغيرات انتخابية كان بإمكانها 
أحمر  بلدة  ففي  للناخبني.  دفعا  تعطي  أن 
العني الشعبية الصغيرة في والية تيبازة، 
قرب العاصمة، ترشح 5 شباب لالنتخابات 
مـــن الــعــمــق الــشــعــبــي، فـــي قـــوائـــم مختلفة، 
يسهم  أن  يفترض  كــان  صحافيون.  بينهم 
ــي اســـــتـــــدراج أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن  ذلـــــك فــ
الناخبني في البلدة إلى االقتراع، لكن نسبة 
البلدة،  التصويت في مجموع مكاتب هذه 
ــة، وهــــي الــنــســبــة  ــائــ لـــم تـــتـــجـــاوز 22 فـــي املــ
الــواليــة. وحول  تقريبا على مستوى  ذاتها 
ــــك، يـــقـــول املـــرشـــح املــســتــقــل بــــالل لــحــول،  ذلـ
»العربي الجديد«، إن قطاعا من الناخبني  لـ
اقترع العتبارات شخصية تربطه باملرشح. 
الــعــزوف »يجد مبرراته من  أن  لكنه يعتبر 
الناحية االجتماعية السياسية، في وجود 
ــع اإلقــــبــــال عــلــى  ــراجــ تــــراكــــمــــات أدت الـــــى تــ
االنـــتـــخـــاب بــســبــب املـــمـــارســـات الــســيــاســيــة 
الــســابــقــة، كــاســتــخــدام املــــال الـــفـــاســـد، وألن 
هامش الثقة في العملية االنتخابية ال يزال 

ا«.
ّ

هش
ويــعــتــبــر الــنــاشــطــون فـــي الـــحـــراك أن تــدنــي 
ــم تــكــن تــعــبــر عن  نــســبــة الــتــصــويــت، وإن لـ
مــوقــف ســيــاســي يــنــحــاز لــلــحــراك ولــرفــض 
املـــســـار االنــتــخــابــي، إال أنــهــا تــؤكــد وجـــود 
واستمرار املأزق السياسي. في هذا الصدد، 
يــصــف الــنــاشــط الــبــارز فــي الـــحـــراك، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، انــتــخــابــات  بــلــعــربــي، لـــ
الــســبــت بــأنــهــا« فــرصــة أخــــرى تــضــيــع على 
الجزائر لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، 
وتعكس حجم الهوة بني الشعب والسلطات 
ــن الــــوعــــود الــتــي  ــم مـ ــرغـ واألحــــــــزاب، عــلــى الـ
حصلت  الــتــي  والتسهيالت  الــنــظــام  قدمها 
عــلــيــهــا األحـــــزاب والـــقـــوائـــم الـــحـــّرة، وحملة 
االنتخابات اإلعالمية، إال أن غالبية الشعب 
رفـــضـــت االقــــــتــــــراع«. بـــيـــد أن تـــدنـــي نــســبــة 
املشاركة ال يمكن تجييره بالكامل كإسناد 
الرافضة  الــحــراك واألحــــزاب  ملــوقــف  شعبي 
لالنتخابات، أو »مقاطعة« تعّبر عن موقف 
ســيــاســي رافــــض لــلــســلــطــة، ألن جــــزءًا مهما 
العزوف والتجاهل  منها يندرج في سياق 
ــــب  ــــواجـ ــالـ ــ ــبــــي وعـــــــــــدم االهــــــتــــــمــــــام بـ ــعــ ــشــ الــ
الواقع هو ما دفع السلطة  االنتخابي. هذا 
السياسية إلى عدم إبداء أي اهتمام بنسبة 
الرئيس  بحسب  االنتخابات،  في  املشاركة 
الــذي قال بعد  الجزائري عبد املجيد تبون 
إدالئــــــه بــصــوتــه الـــســـبـــت، إن مـــا يــهــمــه هو 
»شرعية ونزاهة االنتخابات أكثر من نسبة 

التصويت«.
ويــضــع أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، توفيق 
االنتخابات  عن  الــعــزوف  ظاهرة  بوقاعدة، 
رئيسية.  أسباب   3 ضمن  املبكرة،  النيابية 
الحكومي  الفشل  برأيه،  األسباب،  أول هذه 
في إدارة الشأن العام وتلبيته الحتياجات 
ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي املـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ املـــــــــواطـــــــــن. وتـ
منذ  السلطة  اعتمدتها  الــتــي  »املــمــارســات 
انتخابات 12 ديسمبر/كانون الثاني 2019 
)الــرئــاســيــة( ومـــا رافــقــهــا مــن تضييق على 
بــوقــاعــدة سببا ثالثا،  الــحــّريــات«. ويــطــرح 
وهو »الغياب الالفت ألي نقاش جدلي بني 
بلون  بــــدوا  إن جميعهم  حــيــث  املــشــاركــني، 
سياسي وخطاب واحد، هو خطاب السلطة 
حول الجزائر الجديدة والتغيير واملؤامرات 
الرأي  الخارجية وغيرها«، الفتا إلى غياب 

اآلخر من املشهد.

انتخابات الجزائر... عزوف أم مقاطعة؟

االنتخابات  سجلته  مما  ــى  أدن السبت،  انتخابات  في  التصويت  جــاء 
التشريعية التي سبقت الحراك الشعبي، بينما كان يفترض ارتفاع النسبة، 
خصوصً مع وجود هيئة مستقلة لالنتخابات ومشاركة أحزاب كانت 
الشباب.  ترشح  ودعم  االنتخابية،  المسارات  مع  سابقة  قطيعة  على 
 35.7 بلغت  النيابية،  انتخابات 2007  التصويت في  نسبة  وبالمقارنة، فإن 
قبل  البالد  شهدتها  نيابية  انتخابات  بآخر  المائة  في  و35.2  المائة،  في 

الحراك، في مايو/أيار 2017.

أقل من 2007 و2017

الحدث

الجزائر ـ عثمان لحياني

التشريعية  االنتخابات  تخرج  لــم 
املـــبـــكـــرة، الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــزائــر 
أول مــن أمـــس الــســبــت، بــخــالف ما 
املــشــاركــة  نسبة  لجهة  مــنــهــا،  متوقعا  كـــان 
الــشــعــبــيــة املـــتـــدنـــيـــة فــــي االقــــــتــــــراع. وعــلــى 
الرغم من عدم إصدار السلطات الجزائرية، 
الشاملة  للنسبة  األحـــد،  أمــس  عصر  حتى 
فــي هذا  بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  للناخبني 
االســتــحــقــاق الــتــشــريــعــي األول بــعــد رحــيــل 
 
ً
فضال السلطة،  عــن  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 
عــن إرجـــاء إعـــالن نتائج االقــتــراع لبعد غٍد 
ــعـــاء عــلــى أبــعــد تــقــديــر، إال أن املشهد  األربـ
االنتخابي املنتهي قد أدى إلى خروج نقاش 
ــداخـــل حــــول أســـبـــاب الـــعـــزوف،  جــــدي فـــي الـ
وتدني نسبة املشاركة وفق أرقام الواليات، 
إلــى ربطها بجملة  والــذي يذهب متابعون 
عوامل، ليس عدم الثقة بالسلطة الحالية إال 

واحدة منها. 
ــتـــائـــج، شـــّكـــلـــت األحــــــزاب  ــنـ ــار الـ ــتـــظـ وفـــــي انـ
السياسية غرف عمليات لتجميع األصوات 
ــفـــرز. وكــشــفــت عــمــلــيــات الــفــرز  ومــحــاضــر الـ
 الـــواليـــات وفـــي مكاتب 

ّ
الــتــي جـــرت فـــي كـــل

الخارج حتى عصر  الجزائرية في  الجالية 
تصدر  املــحــاضــر،  تجميع  وعمليات  أمـــس، 
3 كــتــل لــلــنــتــائــج، وهــــي كــتــلــة اإلســالمــيــني، 
ــدرجـــة أولـــــى حــركــتــا »مــجــتــمــع  وتــمــثــلــهــا بـ
حصلتا  اللتان  الوطني«،  و»البناء  السلم« 
ــى عـــلـــى مـــقـــاعـــد فــــي الــجــالــيــة،  ــ ــ لـــلـــمـــرة األولـ
مهما  عـــددا  جمعت  الــتــي  املستقلني  وكتلة 
مــن املــقــاعــد. لــكــن الــالفــت هــو نــجــاح قــوائــم 
التحرير  »جبهة  السلطة،  أحـــزاب  كــبــريــات 
الوطني« و»التجمع الوطني الديمقراطي«، 
في بعض الــواليــات، على الرغم من الهزات 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــعــرضــت لـــهـــا، فــيــمــا تــبــدو 
أحــزاب جديدة على غرار »جيل جديد« أقل 

حضورًا في النتائج.
ــويـــت الـــشـــعـــبـــي أول  ــتـــصـ ــــت نـــســـبـــة الـ ـ

ّ
ــل ــ وظـ

مـــن أمــــس، مــتــوقــفــة عــنــد حــــدود 14.47 في 
املائة، حتى قبل 3 ساعات من غلق مكاتب 

عمان ـ العربي الجديد

الدولة  أمن  العام ملحكمة  النائب  صــّدق 
ــة، الــعــمــيــد الــقــاضــي الــعــســكــري  ــيــ األردنــ
حــــازم عــبــد الــســالم املــجــالــي، عــلــى قــرار 
ملحكمة  العام  املدعي  عن  الصادر  الظن 
ــــي الـــقـــضـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة  أمـــــــن الــــــدولــــــة فــ
ــوان  ــديــ بــاملــشــتــكــى عــلــيــهــمــا، رئـــيـــس الــ
امللكي األســبــق، بــاســم إبــراهــيــم يوسف 
عــــوض الـــلـــه، والـــشـــريـــف عــبــد الــرحــمــن 
ُعــرفــت إعالميا  التي  حسن زيــد حسني، 
»قــضــيــة األمــيــر حــمــزة«. ومـــن املتوقع  بـــ
همني األسبوع الحالي، 

ّ
ت

ُ
بدء محاكمة امل

وفــق مــا أوردت وكــالــة األنــبــاء األردنــيــة 
»بترا«، أمس األحد. 

نــيــســان  إبــــريــــل/   3 فـــي  األردن،  وشـــهـــد 
املاضي، استنفارًا أمنيا، شمل اعتقاالت 
طـــاولـــت مــســؤولــني مــقــربــني مـــن األمــيــر 
حمزة، األخ غير الشقيق للملك عبد الله 

الثاني. 
ــعــــام إلـــــى املــشــتــكــى  وأســــنــــد املــــدعــــي الــ
ـــي جـــنـــايـــة الــتــحــريــض 

َ
عــلــيــهــمــا تـــهـــمـــت

السياسي  الحكم  نظام  مناهضة  على 
ــة الــقــيــام  ــايـ ــنـ ــم فــــي املـــمـــلـــكـــة، وجـ ــائـ ــقـ الـ
بـــأعـــمـــال مـــن شــأنــهــا تــعــريــض ســالمــة 
املجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، 
ــادة مــــخــــدرة بــقــصــد  ــ ــيــــازة مــ وتـــهـــمـــة حــ
تـــعـــاطـــيـــهـــا املـــســـنـــدة لــلــمــشــتــكــى عــلــيــه 
ـــغ املــشــتــكــى عــلــيــهــمــا 

َّ
ــُيـــبـــل الـــثـــانـــي. وسـ

بـــالئـــحـــة االتـــــهـــــام، لـــيـــصـــار فــيــمــا بــعــد 
الــدولــة  أمــن  محكمة  على  إحالتها  إلــى 
صـــاحـــبـــة االخــــتــــصــــاص لـــلـــنـــظـــر فــيــهــا 

ات املحاكمة. للبدء بإجراء
ووفق الئحة االتهام، فإن هناك ارتباطا 
بــن الحسني  األمــيــر حمزة  وثيقا يجمع 
ــلــــه والـــشـــريـــف  ــــوض الــ مــــع املـــتـــهـــمـــني عــ
التأييد  كــســب  فــي  ملساعدتهما  حــســن، 
ــم مـــــوقـــــف األمــــيــــر  ــيــ ــتــــدعــ الـــــخـــــارجـــــي لــ
بــالــوصــول إلـــى ســـدة الــحــكــم. وأضــافــت 
ـــاءات األمــــيــــر حــــمــــزة والـــشـــريـــف  ــقــ ــ أن لـ
حسن وعــوض الله كانت تتم في منزل 

الله  أن عــوض  الالئحة  األخــيــر. وبينت 
والــشــريــف حــســن شــجــعــا األمــيــر حمزة 
ــاءات الــتــحــريــضــيــة  ــقــ ــلــ عـــلـــى تــكــثــيــف الــ
مـــع بــعــض شـــرائـــح املــجــتــمــع. وتــابــعــت: 
ــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــقــ ــتــ ــزة انــ ــ ــمـ ــ »األمــــــيــــــر حـ
االنــتــقــادات  بتوجيه  العلني  التصريح 
ملؤسسة العرش وأداء الحكومة، إلحداث 
الفتنة«. وبحسب الئحة االتهام، هاجم 
عوض الله سياسة امللك في إدارته ملف 
إضعاف  بــهــدف  الفلسطينية؛  القضية 
موقف األردن والوصاية الهاشمية على 

املقدسات. 
وطـــوى الــعــاهــل األردنــــي املــلــك عبد الله 
الــثــانــي، فــي 22 إبــريــل املــاضــي، صفحة 
مــهــمــة مــــن الــقــضــيــة املــتــعــلــقــة بــاألمــيــر 
حمزة، التي وصفتها السلطات األردنية 
»الفتنة« و»محاولة زعزعة أمن البالد  بـ
واســتــقــرارهــا«، وذلـــك بــعــدمــا دعـــا امللك 
املـــســـؤولـــني املــعــنــيــني إلــــى اتـــبـــاع اآللــيــة 
القانونية املناسبة لإلفراج عن املتهمني 
فـــي الــقــضــيــة »لــيــكــون كـــل واحــــد انــدفــع 
وتم تضليله وأخطأ أو انجّر وراء هذه 
أهله في أسرع  التي وئــدت، بني  الفتنة 

وقت«.
ــانــــون  ــقــ ــاذ الــ ــ ــتــ ــ ــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال أســ ــ فــ
ــــة  ــيـ ــي الـــجـــامـــعـــة األردنـــ ــ ــوري فـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــتـــور لــيــث نـــصـــراويـــن، فـــي حــديــث  الـــدكـ
املسند  »الــجــرم   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

ــه والـــشـــريـــف حـــســـن بــشــأن  ــلـ ــعـــوض الـ لـ
القائم  مناهضة نظام الحكم السياسي 
فـــي املــمــلــكــة، قـــد يــصــل الــحــكــم فــيــه إلــى 
األشـــغـــال الــشــاقــة مـــن 3 إلـــى 15 ســنــة«. 
وحـــول ذكـــر األمــيــر حــمــزة فــي الــالئــحــة، 
ــه لــيــس بــالــضــرورة أن يكون  أوضــــح أنـ
كــل شخص ُيــذكــر فــي الــالئــحــة متورطا 
فــي الــقــضــيــة، فــالئــحــة االتـــهـــام تتضمن 
أن  وبــنّي  الوقائع.  أي  القضية  مجريات 
الئحة االتهام ترتبط بباسم عوض الله 
والــشــريــف حــســن، ومـــا دام لــم يـــرد ذكــر 
أي شخص آخر في الئحة االتهام، فهذا 
يعني أنه ضمن مجريات األحداث فقط.

األردن: محاكمة عوض اهلل 
والشريف حسن بال األمير حمزة

بلغت نسبة المشاركة 
على أساس الواليات 

30.20 في المائة

أظهرت عمليات فرز 
لألحزاب تقدم اإلسالميين 

والمستقلين

تقرير نسبة اقتراع شعبية متدنية 
تعكس الطالق المستمر مع السلطة

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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يسود جدل في 
باكستان بشأن 
إمكانية منح 

إسالم أباد قواعد 
عسكرية للواليات 

المتحدة من 
أجل شن عمليات 

مستقبلية في 
أفغانستان. 

وعلى الرغم من 
نفي الحكومة 
الباكستانية هذا 

التوجه، إال أن هناك 
من يخشى حدوث 

األمر من دون 
اإلعالن عنه

باكستان تنفي نيتها منح أميركا قواعد  عسكرية... والمعارضة تشكك قضية

)Getty/يتواصل االنسحاب األميركي من أفغانستان )جون مور

 تــلــك الــجــمــاعــات 
ّ
الــبــاكــســتــانــيــة، ومــعــلــوم أن

ــا وزنــــهــــا وثـــقـــلـــهـــا فــــي أوســــــــاط الــشــعــب  ــهـ لـ
الــبــاكــســتــانــي«. لــكــن حــامــد اســـتـــدرك بــالــقــول 
الــدولــة، وتــحــديــدًا االستخبارات  إن »أجــهــزة 
ــبـــرة فــي  والـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لـــديـــهـــا خـ
أن  وبإمكانها  الجماعات،  تلك  مــع  التعاطي 
وبقليل  بسهولة  القضية  هـــذه  مــع  تتعامل 
مــن الــعــنــاء، وأبــــرز وأحــــدث مــثــال عــلــى ذلــك، 
التصدي للحراك الشعبي الذي نظمته حركة 
»لبيك يا رسول الله« قبل شهر، واستطاعت 
الحكومة بدعم من الجيش واالستخبارات أن 

تتصدى له«.
 الـــعـــالقـــات مـــع الــصــني 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن

ــيــــركــــي  ــا الــــــوجــــــود األمــ ــمــ ــهــ وإيــــــــــــران ورفــــضــ
ــل تــحــديــا آخــــر لــلــحــكــومــة 

ّ
فـــي املــنــطــقــة، يــمــث

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــا مــــع بـــكـــني الــتــي 
تربطها عالقات وطيدة مع إسالم أباد. وفي 
حال منح باكستان قواعد عسكرية ألميركا، 
فــســتــكــون الــعــالقــات مــع الــصــني عــلــى املــحــك، 
الخطوة ستؤدي الستياء بكني، ألنها  وتلك 
ــال مــن األحـــــوال أن تكون  لــن تــرضــى بـــأي حـ
لــلــواليــات املــتــحــدة قــواعــد عــســكــريــة فــي بلد 
 عــن أن لـــدى الصني 

ً
مــجــاور لــهــا. هـــذا فــضــال

مــشــاريــع اقــتــصــاديــة ضــخــمــة فــي بــاكــســتــان، 
ــــذي يــربــط  كــاملــمــر الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي الـ

الصني وباكستان بدول آسيا الوسطى.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــزب  ــ ــذا الــــشــــأن، قـ ــ ــــي هـ وفـ
»الـــرابـــطـــة اإلســـالمـــيـــة« جـــنـــاح قـــائـــد أعــظــم، 
والعضو في مجلس الشيوخ، مشاهد حسني 
يــوم الجمعة  لــه  سيد، فــي تصريح صحافي 
 »املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي قد 

ّ
املــــاضــــي، إن

قواعد  منحها  حــال  فــي  باكستان  تواجهها 
مع  عالقاتها  في  ستكون  ألميركا،  عسكرية 
الــصــني وإيـــــران، ألنــهــمــا ال تـــريـــدان أن تكون 
وقد  املنطقة،  فــي  قــواعــد عسكرية  لواشنطن 

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

في وقــت تــدرس فيه وزارة الدفاع األميركية 
ملـــواصـــلـــة  إذن  ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
في  »طــالــبــان«  الجوية ضــد حركة  الضربات 
ــال تـــعـــرض الـــعـــاصـــمـــة األفـــغـــانـــيـــة كـــابـــول  ــ حـ
واملدن الكبرى في أفغانستان لخطر السقوط 
الباكستانية  الساحة  تشهد  الحركة،  يد  في 
جــــداًل حـــول إمــكــانــيــة مــنــح بــاكــســتــان قــواعــد 
عسكرية لــلــواليــات املــتــحــدة ملــراقــبــة الــوضــع 
األفغانية في  القوات  أفغانستان، ولدعم  في 
حــالــة االضـــطـــرار، وذلـــك على الــرغــم مــن نفي 
ــرة نية  الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة أكــثــر مــن مـ

إسالم أباد السير بمثل هذا التوجه.
وكــانــت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة قــد أكـــدت أن 
وزارة الدفاع األميركية تسعى للحصول على 
إذن من الحكومة األميركية لتوجيه ضربات 
»طـــالـــبـــان« فـــي حــالــة خــطــر ســقــوط كــابــول  لــــ
أو املــدن األخـــرى فــي أيــدي مسلحي الحركة، 
مشيرة إلــى عقد مــحــادثــات بــني إســـالم أبــاد 
وواشنطن بهذا الخصوص. وذكرت صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي تــقــريــر لــهــا، أخــيــرًا، 
الــتــركــيــز عــلــى باكستان  أن أمــيــركــا تــواصــل 
الحكومة  لكن  املنطقة.  في  عسكرية  كقاعدة 
عسكرية  قــواعــد  أي  منح  نفت  الباكستانية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة. وقـ
ــريـــشـــي، فــي  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــــاه مـــحـــمـــود قـ
أيام،  املحلية قبل  لقناة »جيو نيوز«  حديث 
ــــالده »رفـــضـــت إعـــطـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة  إن بـ
للواليات املتحدة، وليست لديها نية ملنح أي 
قاعدة عسكرية على أراضيها ألميركا ملراقبة 
األميركية  القوات  انسحاب  بعد  أفغانستان 
من األخيرة«، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية 
ــــزاب الــســيــاســيــة أنــهــا ال  »أبــلــغــت جميع األحـ
تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أميركية«. 

دعتا مــرارًا إلى خــروج القوات األميركية من 
أفغانستان«.

لكن الخبير السياسي، رشيد عمر أولخ، رأى 
 »الخطوة 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

ال يــمــكــن حــصــولــهــا عــمــلــيــا، ألن بــاكــســتــان 
لــن تتحمل تــداعــيــاتــهــا«. وأضــــاف: »نــعــم، إن 
عام  منذ  املتعاقبة  الباكستانية  الحكومات 
2001 كــانــت تــســاعــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
بــأخــرى، ولكن حتى  أو  بــصــورة  أفغانستان 
تـــلـــك االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــد تـــمـــت مــراجــعــتــهــا، 
وبالتالي ال يمكن أن تمنح إسالم أباد قواعد 
ــة«، مــعــتــبــرًا أن  ــيـ ــركـ ــيـ عــســكــريــة لـــلـــقـــوات األمـ
الــهــدف مما تــتــداولــه وســائــل إعـــالم أميركية 
وأفغانية فــي هــذا الــشــأن »هــو فقط إلحــداث 
الشرخ بني طالبان وباكستان من جهة، وبني 

األخيرة وأفغانستان من جهة ثانية«.
وكــان وزيــر الدفاع األفغاني أســد الله خالد، 
أكـــد فـــي األول مـــن يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي 
أنه »على الرغم من خروج القوات األميركية 
 سالح الجو األميركي 

ّ
من أفغانستان، إال أن

يمكنه أن يتدخل في أي وقت ويدعم القوات 
األفغانية«.

من جهتها، طلبت حركة »طالبان« األفغانية 
في 26 مايو/أيار املاضي، من دول الجوار أال 
من  تنسحب  التي  األميركية  للقوات  تعطي 
أفغانستان، فرصة للبقاء في املنطقة، محذرة 
 »الشعب األفغاني لن يقف صامتا إزاء 

ّ
من أن

هذا األمر إن حدث«. وقالت الحركة، في بيان: 
»بــثــت وســائــل إعـــالم مختلفة تــقــاريــر تؤكد 
بــقــاء الــقــوات األمــيــركــيــة فــي دول الــجــوار من 
 
ً
العمليات في بالدنا«، مشيرة أجل مواصلة 

إلـــى أن »الـــقـــوات األمــيــركــيــة والــدولــيــة كانت 
السبب الرئيسي وراء استمرار دوامة العنف 
في أفغانستان، وبقائها في املنطقة ناقوس 

خطر للمنطقة بأسرها«.

 »البحث عن القواعد يمكن أن يكون 
ّ
وتابع أن

رغــبــتــهــم )األمـــيـــركـــيـــني(، لــكــن ال يــمــكــن حتى 
من  بالعمل  لهم  السماح  عن  الحديث  مجرد 
اعتبارنا  في  أن نضع  باكستان، ألننا يجب 

مصالحنا الخاصة«.
لكن ثمة من يخشى من حــدوث الخطوة من 
دون اإلعــالن عنها، إذ ال يمكن لباكستان أن 
تعلن عن األمــر حتى وإن وافقت عليه، وهي 
فعلت ذلك إبان حكومة الرئيس الباكستاني 
األسبق برويز مشرف، إذ استخدمت القوات 
إقليم  فــي  الــواقــعــة  قــاعــدة شمسي  األميركية 
لسنوات  باكستان  غــرب  جنوب  بلوشستان 
عديدة، من دون أن تعلن واشنطن أو إسالم 

أباد عن ذلك.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــالــــت نـــائـــبـــة زعــــيــــم حـــزب 
»الـــرابـــطـــة اإلســـالمـــيـــة« جــنــاح نــــواز شــريــف، 
ــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــنــ مـــريـــم نــــــواز شـــريـــف )ابــ
الــســابــق نـــواز شــريــف(، فــي مؤتمر صحافي 
الـــحـــكـــومـــة  »عــــلــــى   

ّ
إن املــــــاضــــــي،  ــيـــس  ــمـ الـــخـ

الباكستاني  للشعب  تظهر  أن  الباكستانية 
ما جرى بني إسالم أباد وواشنطن«، مؤكدة 
 »الشعب الباكستاني يتطلع إلى أن يعرف 

ّ
أن

املوقف الحقيقي والواضح بشأن منح قواعد 
عسكرية للواليات املتحدة«.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــضـــو الـــبـــرملـــان اإلقــلــيــمــي 
فــي إقــلــيــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا، عــن »الــجــمــاعــة 
أمام  له  اإلسالمية«، مشتاق أحمد، في كلمة 
 »لــدى الشعب 

ّ
الــبــرملــان األســبــوع املــاضــي، أن

مخاوف من توافق إســالم أبــاد مع واشنطن 
باكستان، مثل  في  العسكرية  القواعد  بشأن 
برويز  األسبق  الباكستاني  الرئيس  فعل  ما 
اتــخــذت  إن  »الـــخـــطـــوة   

ّ
أن مـــؤكـــدًا  مــــشــــرف«، 

ستكون لها آثار عكسية على أمن املنطقة وأمن 
الباكستانية  الــحــكــومــة  عــلــى  لـــذا  بــاكــســتــان، 
ــــي آثــــــــار تـــلـــك الــــخــــطــــوة«. ــدًا فـ ــيــ أن تـــفـــكـــر جــ

الخطوة على باكستان، في  وحيال تأثيرات 
حـــال وافـــقـــت عــلــيــهــا، قـــال املــحــلــل الــســيــاســي 
مـــحـــمـــد حـــــامـــــد، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الجديد«، إن »باكستان بني خيارين صعبني؛ 
مع  وطيدة  استراتيجية  عالقات  تربطها  إذ 
الــواليــات املتحدة وهــي بحاجة إلــى دعــم في 
املجال االقتصادي، وأميركا تفعل ذلك بشكل 
ــدًا أن تــرفــض  ــ ــذا مــــن الـــصـــعـــب جـ ــ مــســتــمــر، لـ
أبــاد مطلب واشنطن بمنحها قواعد  إســالم 
عسكرية، خصوصا أن باكستان تخشى من 
الدور الهندي املرتقب في املنطقة وفي وملف 
أفــغــانــســتــان عــلــى وجـــه الــتــحــديــد«. وأضـــاف 
حامد أنه »من جهة ثانية، وفي حال منحها 
ــتــــحــــدة، فـــإن  ــلــــواليــــات املــ ــد عـــســـكـــريـــة لــ ــواعــ قــ
بــاكــســتــان ســتــواجــه مــشــاكــل أمــنــيــة جــمــة ألن 
منها  املتطرفة  سيما  ال  الدينية،  الجماعات 
كــطــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة والــفــصــائــل املنشقة 
ــف من 

ّ
ــــش، ســتــكــث عــنــهــا، وكـــذلـــك تــنــظــيــم داعـ

عملياتها ضــد الــحــكــومــة«. وبــرأيــه فــإن هذه 
الــتــنــظــيــمــات »ســتــجــد مـــبـــررًا جـــديـــدًا لــذلــك. 
في  السياسية   - الدينية  الجماعات   

ّ
أن كما 

باكستان، ستمارس ضغوطا على الحكومة 

العالقات مع الصين 
وإيران تمثّل تحديًا آخر 
للحكومة الباكستانية

تحذيرات من آثار 
عكسية للقواعد على 

أمن المنطقة وباكستان

كــشــف الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي الــســابــق، 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، فــي مقابلة 
مصورة نشرت عبر موقع »يوتيوب« 
ــة أمــنــيــة  ــابـ أمـــــس األحـــــــد، عــــن »عـــصـ
تعمل على شكل شبكة واسعة« في 
ها تقف وراء عمليات 

ّ
 إن

ً
إيران، قائال

فــســاد منظمة وتــهــريــب واغــتــيــاالت 
الــنــوويــني واالنــفــجــارات في  العلماء 
املــنــشــآت الــنــوويــة. وفـــي حــديــثــه عن 
ــراق فــــي املـــؤســـســـة  ــ ــتــ ــ ــتـــوى االخــ مـــسـ
 »أعــلــى 

ّ
األمــنــيــة اإليـــرانـــيـــة كــشــف أن

بـــوزارة  التجسس  ملكافحة  مــســؤول 
االســتــخــبــارات نفسه كــان جاسوسا 
الشبكة  هــذه   

ّ
أن إلسرائيل«، مضيفا 

»عمليات  تنفيذ  إلســرائــيــل  ســهــلــت 
معقدة كثيرة« في إيران. كذلك أشار 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــة املـــــوســـــاد اإلسـ ــرقــ ــى ســ ــ إلــ
ــم الــوثــائــق الــنــوويــة مـــن املــراكــز  »أهــ
 
ّ
الحساسة«. وفيما لفت نجاد إلى أن
»هناك رجال أمن مخلصني«، قال في 
 العصابة األمنية »لها نفوذ 

ّ
املقابل إن

واســـع بــمــا يمنع الــوقــوف ضــدهــا«.
)العربي الجديد(

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي،  ــاد رئـ ــ أعــ
عبد الله حــمــدوك )الــصــورة(، أمس 
ــد، الــتــأكــيــد لــالتــحــاد األفــريــقــي  األحــ
ــــى اتـــفـــاق  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـ
قــانــونــي مــلــزم حـــول مـــلء وتشغيل 
النهضة اإلثيوبي، وذلك خالل  سّد 
السودانية  العاصمة  فــي  اجتماعه 
ــرطــــوم، أمـــــس األحـــــــد، بــرئــيــس  الــــخــ
موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
فكي محمد، ووفــد مــرافــق لــه. وقــال 
 
ّ
بــيــان صـــادر عــن مكتب حــمــدوك إن
 قضية 

ّ
 حـــل

ّ
األخـــيـــر أبــلــغ الـــوفـــد أن

ــكـــون فــي  ــّد الــنــهــضــة يـــجـــب أن يـ ــ سـ
إطــــــار شـــامـــل لـــلـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
الــدول الثالث، السودان ومصر  بني 
 
ّ
ــار الـــبـــيـــان إلــــى أن ــ وإثـــيـــوبـــيـــا. وأشــ
األفريقي  االتــحــاد  مفوضية  رئيس 
أكــــد مــتــابــعــة االتــــحــــاد املـــفـــاوضـــات 
ــة،  ــهـــضـ ــنـ ــأن ســــــــّد الـ ــ ــشـ الـــــجـــــاريـــــة بـــ
ــاق عــلــى أن  ــفــ ـــــه تـــم االتــ

ّ
مــوضــحــا أن

بــتــزويــد مفوضية  الـــســـودان  يــقــوم 
ما  في  بمعلومات إضافية  االتحاد 

يتعلق بمسألة سّد النهضة.
)العربي الجديد(

قـــتـــل تــســعــة مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
وأصــيــب آخــــرون فــي إقــلــيــم هلمند، 
جــنــوبــي أفــغــانــســتــان، أمـــس األحـــد، 
فــــــي هـــــجـــــوم نـــــفـــــذه أحــــــــد عـــنـــاصـــر 
الشرطة ضد رفاقه في مدينة لشكر 
ــيـــم، قــبــل أن يــلــوذ  ــلـ كـــــاه، مـــركـــز اإلقـ
بالفرار، بحسب ما قال مصدر أمني 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. فـــي غــضــون  لــــ
ذلـــك، قــتــل خمسة مــدنــيــني وأصــيــب 
شخص جــراء سقوط صــاروخ على 
مـــنـــزل قــبــلــي فـــي مــديــريــة الــيــشــنــك، 
أفغانستان.  شــرقــي  لغمان،  بإقليم 
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال املـ
مقصود  سيد  اإلقليم  في  األفغاني 
 مسلحي 

ّ
صــاحــبــزاده، فــي بــيــان، إن

الهاون على  قذائف  أطلقوا  طالبان 
ــازل ســـكـــنـــيـــة وســـقـــطـــت قــذيــفــة  ــ ــنـ ــ مـ
منها على منزل سكني في منطقة 
إلــى مقتل خمسة  كــوتــالــي، مــا أدى 
مــدنــيــني وإصـــابـــة شــخــص بــجــراح. 
لكن املــتــحــدث بــاســم حــركــة طالبان 
تغريدة  فــي  أكــد  الله مجاهد  ذبيح 
 قـــوات الجيش 

ّ
لــه على »تــويــتــر« أن

ــذائــــف عــلــى  ــقــ ــقـــت الــ ــلـ ــانــــي أطـ ــغــ األفــ
اليشنك.  السكان في مديرية  منازل 
ــــك، تــعــرضــت ثــكــنــة للجيش  إلــــى ذلـ
األفـــغـــانـــي فــــي مــنــطــقــة ســالــيــســون 
بمديرية معروف، في إقليم قندهار، 
ــان، لــهــجــومــني  ــتـ ــانـــسـ ــغـ جـــنـــوبـــي أفـ
ــــد، ما  انــتــحــاريــني لــيــل الــســبــت األحـ
خــلــف قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
ــا قـــــال مــصــدر  ــيـــش، بــحــســب مــ ــجـ الـ

»العربي الجديد«. أمني لـ
)العربي الجديد(

أحمدي نجاد: 
إسرائيل تخترق 

المؤسسات 
اإليرانية 

حمدوك: حّل 
سّد النهضة 

يجب أن يكون 
بإطار التعاون 

قتلى وجرحى 
في أعمال عنف 

بأفغانستان

)Getty( من المتوقع بدء محاكمة الُمتّهمين األسبوع الحالي

استمر فرز األصوات في الجزائر أمس )مصعب الرعيبي/األناضول(
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أنصار نافالني 
سيضطرون للبحث عن 

أساليب عمل جديدة

موسكو ـ رامي القليوبي

مع بقاء أقل من ثالثة أشهر على 
الدوما  مجلس  انتخابات  موعد 
)الـــنـــواب( الــروســي الـــذي يهيمن 
ــدة« الـــحـــاكـــم،  ــ ــــوحـ ــــزب »روســــيــــا املـ عــلــيــه حـ
الخناق  مــن تضييق  حــالــة  روســيــا  تعيش 
على املعارضة »غير النظامية«، تراوح بني 
اعتقال رموزها أو الضغط عليهم ودفعهم 
ــواًل إلـــى حــظــر جميع  ــ ملـــغـــادرة الـــبـــالد، وصـ
منظمات ومــقــار املــعــارض الــروســي األبـــرز 
واملعتقل حاليا، مؤسس »صندوق مكافحة 
بتصنيفها  نـــافـــالـــنـــي،  ألــيــكــســي  ــفـــســـاد«  الـ

»متطرفة«. كـ
وواجــه نافالني تضييقا غير مسبوق منذ 
ــن الــتــســمــيــم بــغــاز  ــعـــالج مـ انـــتـــهـــاء رحـــلـــة الـ
مجموعة  إلـــى  ينتمي  أنـــه  يشتبه  أعــصــاب 
ــه إلـــى  ــ ــــودتـ ــي أملـــانـــيـــا وعـ ــتـــشـــوك« فــ ــيـ »نـــوفـ
الثاني املاضي،  كــانــون  فــي يناير/  روســيــا 
وتم تحويل حكم السجن الصادر بحقه مع 
وقف التنفيذ في قضية »االختالس« بشركة 
النافذ بذريعة  إلــى السجن  »إيــف روشــيــه« 
خرقه شــروط إطــالق سراحه. وبعد تغييب 
السياسية،  الساحة  عن  بشخصه  نافالني 
إبريل/  نيابة موسكو منذ منتصف  بــدأت 
ــإدراج جميع  ــ نــيــســان املـــاضـــي، بــاملــطــالــبــة بـ
مــنــظــمــاتــه عــلــى قــائــمــة املــنــظــمــات املتطرفة 
ــــروف لــزعــزعــة  »خـــلـــق ظــ بــحــجــة قــيــامــهــا بــــ
والسياسي«  االجتماعي  الــوضــع  اســتــقــرار 

 إن »هـــذه الــحــمــلــة تــنــدرج في 
ً
املــقــبــل، قــائــال

سياق االنتخابات، وبايدن سيتحدث خالل 
الــقــمــة عـــن الـــعـــقـــوبـــات وســـيـــعـــرب عـــن قلق 
واشنطن من وجود معتقلني سياسيني في 

روسيا، ولكنه لن يخطو أبعد من ذلك«.
وسبق ملحكمة مدينة موسكو أن قررت في 
جلسة مغلقة، عقدت يــوم األربــعــاء املاضي 
واســتــمــرت ألكــثــر مـــن 12 ســـاعـــة، تصنيف 
»صندوق مكافحة الفساد« ومقار نافالني 
كمنظمات »متطرفة«، ما زاد من صعوبات 
تنسيق العمل السياسي بني قوى املعارضة 

»غير النظامية«.
»مجموعة  مدير  يعتبر  السياق،  هــذا  وفــي 
الخبراء السياسيني« )منظمة روسية تضم 
سياسيني(،  ومستشارين  ومحللني  خبراء 

قــــــــرار حــظــر  قـــســـطـــنـــطـــني كـــــاالتـــــشـــــوف، أن 
مستبعدًا  متوقعا،  كــان  نافالني  منظمات 
احــتــمــال إقـــــدام أنـــصـــاره عــلــى تــســجــيــل أي 
ــي الــفــتــرة  ــدة فــ ــديــ ــة جــ ــاريـ ــبـ ــتـ شــخــصــيــة اعـ
املقبلة. ويــقــول كــاالتــشــوف، فــي حــديــث مع 
ــــذه الــقــصــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت هـ
أنصار  أن  وأعــتــقــد  كبير،  إلــى حــد  متوقعة 
أساليب  عــن  للبحث  سيضطرون  نافالني 
ــدة«، الفـــتـــا إلــــى أن أهــــم مــوظــف  ــديــ عــمــل جــ
فـــي »صـــنـــدوق مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، ليونيد 
فــولــكــوف، مــوجــود حــالــيــا فــي الـــخـــارج، وال 
عوائق أمامه لبث أفكاره بواسطة مختلف 
قنوات االتصال. ويذّكر بأن »فولكوف نفسه 
أعلن في نهاية إبريل املاضي عن حل مقار 
إدراجها تحت  املنظمة سيتم  نافالني، ألن 
العالمة لن يساعد  )التطرف(، وتغيير  بند 

في هذه الحالة«.
ومـــن مـــؤشـــرات مــواصــلــة فــولــكــوف نشاطه 
ــا، عـــقـــده لــقــاء  ــيــ ــه روســ ــادرتـ ــغـ حــتــى بــعــد مـ
مــع لجنة الــعــالقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ األمـــيـــركـــي فـــي واشـــنـــطـــن، تــنــاول 
ــرام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســــيــــادة  ــ ــتـ ــ قـــضـــايـــا احـ
ــــى مــوضــع  ــّول إلـ ــقـــاء تــــحــ ــو لـ ــ ــانــــون، وهـ ــقــ الــ
لــلــهــجــوم مـــن قــبــل بــعــض وســـائـــل اإلعــــالم 

ــة لـــلـــكـــرمـــلـــني. ويــخــلــص  ــيــ ــوالــ ــة املــ ــيــ الــــروســ
ــه »لــــن تـــكـــون هـــنـــاك في  كـــاالتـــشـــوف إلــــى أنــ
لتسجيل  ــاوالت  مــــحــ أي  الـــعـــاجـــل  الـــقـــريـــب 
ــبـــاريـــة جــــديــــدة« مــــن قــبــل  ــتـ شــخــصــيــات اعـ

أنصار نافالني في الظروف الحالية.

ــن الـــالفـــت أن حــظــر مــنــظــمــات نــافــالــنــي  ومــ
تزامن مع مواصلة مجلس الدوما مناقشة 
املــــــادة 284.1 من  تــعــديــل  قـــانـــون  مـــشـــروع 
نشاط  )مــزاولــة  الــروســي  الجنائي  القانون 
ــا(، لــتــشــمــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوب فـ ــرغــ ــ ــر مــ ــيــ ــة غــ ــمـ ــنـــظـ مـ
الـــتـــعـــديـــالت إمــكــانــيــة املـــالحـــقـــة الــجــنــائــيــة 
بتهم تمويل أو املساعدة في جمع األمــوال 
وتقديم  فــيــهــا«  املـــرغـــوب  »غــيــر  للمنظمات 
أيار  أي خدمات مالية لها. وفــي 31 مايو/ 
املــــاضــــي، اعــتــقــلــت قــــــوات األمــــــن الـــروســـيـــة 
املفتوحة«  الــســابــق ملنظمة »روســيــا  املــديــر 
أنــدريــه بــيــفــوفــاروف، عند ســفــره مــن مطار 
الروسية  الشمالية  العاصمة  في  بولكوفو 
سانت بطرسبورغ إلى وارسو. وتم إخراج 
ــن الــــطــــائــــرة عـــنـــدمـــا كــانــت  بـــيـــفـــوفـــاروف مــ
تستعد لإلقالع، ثم جرى ترحيله إلى مدينة 
كراسنودار، جنوب روسيا، وقررت محكمة 

محلية حبسه ملدة شهرين.

تدفع إجراءات السلطات 
الروسية بحظر جميع 

منظمات أليكسي نافالني 
واعتقال رموز المعارضة 

أو الضغط عليهم 
ودفعهم لمغادرة 

البالد، إلى تجفيف أي 
عمل معارض حقيقي 

في البالد مع اقتراب 
موعد انتخابات الدوما 

المقررة في سبتمبر/ أيلول 
المقبل

)Getty( تحرص السلطات على طمس كل ما له عالقة بنافالني

ــال الـــعـــنـــف والـــنـــشـــاط  ــ ــمـ ــ »أعـ ـــ ــ ودعــــوتــــهــــا لـ
العامة عن طريق  الشغب  وأعمال  املتطرف 
مـــحـــاوالت تــوريــط الــقــاصــريــن فــي الــنــشــاط 
ــقـــانـــونـــي« بــالــتــنــســيــق وبـــطـــلـــب مــن  غـــيـــر الـ
الــروايــة  بحسب  األجنبية،  املــراكــز  مختلف 

الرسمية الروسية.
ــو قـــــــرارًا  ــكــ ــد إصـــــــــــدار مـــحـــكـــمـــة مــــوســ ــ ــعـ ــ وبـ
ــاره  ــ ــقـ ــ ــنــــي ومـ ــالــ ــافــ بـــتـــصـــنـــيـــف صـــــنـــــدوق نــ
كمنظمات »متطرفة«، يتوقع عضو املجلس 
ــو« )تـــفـــاحـــة(  ــوكــ ــلــ ــابــ ــزب »يــ ــحــ اإلقـــلـــيـــمـــي لــ
املــعــارض فــي مــوســكــو أليكسي كــرابــوخــني 
أن تزيد هــذه الخطوة مــن صعوبة وصــول 
مــرشــحــي املــعــارضــة »غــيــر الــنــظــامــيــة« إلــى 
تأتي ضمن تضييق  بأنها  الــدومــا، جازما 
االنتخابات  عشية  املعارضة  على  الخناق 
الــتــشــريــعــيــة املـــقـــرر إجــــراؤهــــا بـــني 17 و19 
كرابوخني،  ويقول  املقبل.  أيلول  سبتمبر/ 
»قــرار  إن  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
جميع  على  سلبا  سيؤثر  موسكو  محكمة 
وا رؤية انتخابات نزيهة في روسيا، 

ّ
من تمن

ــد ال يــنــعــكــس فـــقـــط عــلــى  خـــصـــوصـــا أنـــــه قــ
على  أيضا  وإنــمــا  نافالني،  حملة  ناشطي 
مــن دعــمــوهــم بــالــتــبــرعــات«، مــتــابــعــا »نحن 
، كان بإمكاننا تقديم 

ً
كحزب يابلوكو، مثال

مــرشــحــني مـــن حــمــلــة نــافــالــنــي، ولـــكـــن ذلــك 
القانونية  النظر  من وجهة  سيكون صعبا 
بعد صدور القرار«. ويضيف ساخرًا: »بهذا 
املــنــطــق يــمــكــن تــصــنــيــف حــتــى مـــن سمعوا 
نــافــالــنــي أو رأوا صـــورتـــه مــتــطــرفــني،  اســـم 
فهذا مسرح العبث وال تبقى لنا فيه سوى 

السخرية املّرة«.
ومع ذلك، يعتبر كرابوخني أن قرار محكمة 
موسكو ال يعني استبعاد احتمال وصول 
مــرشــحــي املــعــارضــة »غــيــر الــنــظــامــيــة« إلــى 
: »ال تزال هناك فرصة، 

ً
الدوما نهائيا، قائال

فــهــنــاك مـــرشـــحـــون مـــن غــيــر أعـــضـــاء مــقــار 
نافالني، ولكن الوضع ازداد تعقيدًا، كما أن 
أيــام سيقلل  التصويت ملدة ثالثة  استمرار 
مــن إمــكــانــيــات املــراقــبــة طــــوال هـــذه الــفــتــرة، 
وســيــزيــد مـــن احــتــمــال الـــتـــزويـــر«، مضيفا 
على  الخناق  تضييق  يــجــري  عـــام،  »بشكل 
املـــعـــارضـــة، واضـــطـــر الـــنـــائـــب الـــســـابـــق في 
الــدومــا، املــعــارض دمــيــتــري غــودكــوف، إلى 

مغادرة البالد«.
ــزاعـــم بــأن  ويــقــلــل كـــرابـــوخـــني مـــن أهــمــيــة املـ
إلى توجيه  يهدف  نافالني  حظر منظمات 
رســالــة مــا إلـــى الــغــرب عشية أول لــقــاء بني 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني، ونظيره 
األمــيــركــي جــو بــايــدن، فــي جنيف األربــعــاء 

حظر أنشطة منظمات نافالني
روسيا: خنق المعارضة قبل انتخابات الدوما
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مصر: قلق برلماني من الديون
القاهرة ـ العربي الجديد

طـــالـــب بـــرملـــانـــيـــون مـــصـــريـــون، حــكــومــة بــالدهــم 
ــن إصــــــدار أدوات الــــديــــن، الـــتـــي تــفــاقــم  بــالــحــد مـ
املــديــونــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، والــعــمــل عــلــى تدبير 
الرسمية  البيانات  الــذي تظهر  الــوقــت  فــي  مـــوارد حقيقية، 
إلــــى 129.19 مــلــيــار دوالر  الـــخـــارجـــي فــقــط  الـــديـــن  وصــــول 
العام  بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 14.7% عن 
السابق، فيما تجاوزت أعباء الديون نحو 65.2 مليار دوالر.

ودعا رئيس اللجنة االقتصادية في البرملان، أحمد سمير، 
إلــــى ســرعــة تــفــعــيــل مــــواد قـــانـــون »الـــصـــكـــوك الــســيــاديــة«، 
باعتباره وسيلة تمويل بديلة لالقتراض التقليدي، على 

حد قوله.
يــذكــر أن االســتــثــمــار األجــنــبــي فــي ديــــون مــصــر قــد سجل 
أذون  من  الخارجية  الحيازات  بلغت  إذ  تاريخيا،  ارتفاعا 
نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دوالر  نــحــو 28.5  ــة  ــزانـ الـــخـ ــنــــدات  وســ
فبراير/شباط املاضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة 
الحقيقية فــي مــصــر، والــــذي يــحــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 

شبكة  تتبعتها  رئيسا  اقتصادًا   50 مــن  أكثر  بــني  فيتنام 
»بلومبيرغ« األميركية.

ــانـــب مـــلـــيـــارات الـــــــدوالرات فـــي أدوات الــديــون  وضــــخ األجـ
املصرية، منذ أن خفضت السلطات قيمة الجنيه أواخر عام 
2016، ضمن البرنامج االقتصادي الشامل املدعوم بقرض 
قيمته 12 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي، غير أن 
ما  كــورونــا،  وبــاء  ارتـــدت مؤقتا بسبب جائحة  التدفقات 
أدى إلى خروج نحو 17.5 مليار دوالر في ربيع عام 2020.

وتستهدف مصر في مشروعها للموازنة الجديدة أن تبلغ 
دوالر(  مليار   63( جنيه  مليار   990.1 املحلية  التمويالت 
مــن إجــمــالــي املــســتــهــدف، والــتــمــويــالت الــخــارجــيــة 78.37 
مليار جنيه. بينما من املتوقع أن تصل إصدارات السندات 
الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في 

السنة املالية الحالية 2021/2020.
املزمن  العجز  نتيجة  تمويلية  فجوات  من  وتعاني مصر 
في موازنتها العامة، باإلضافة إلى جفاف بعض مصادر 
جديدة  أدوات  عــن  بالبحث  يلزمها  مما  األجــنــبــي،  النقد 
لــالســتــدانــة. آخــر هــذه األدوات إعـــالن وزيـــر املــالــيــة محمد 

مــعــيــط، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــجـــاري، 
استعداد بالده لدخول سوق التمويل اإلسالمي عبر طرح 
صكوك سيادية ألول مرة. وقال معيط إنه، بصدور قانون 
الصكوك السيادية، تدخل مصر سوق التمويل اإلسالمي 
ــدارات الصكوك بــه إلــى 2.7  ألول مـــرة، إذ يصل حجم إصــ

تريليون دوالر.
وقـــال ســمــيــر: »يــجــب تــرشــيــد الــنــفــقــات الــعــامــة، ومــراجــعــة 
موازنة  في  الفجوة  وتقليص  الحكومية،  املشتريات  بند 
الدولة من خالل تعظيم إيراداتها، وتحقيق املستهدف من 
املتحصالت الضريبية، ومتأخرات الضرائب في السنوات 
ــاء الــهــيــئــات الــبــرملــانــيــة لــأحــزاب  ــ الــســابــقــة«. وأعـــلـــن رؤسـ
ــد، مــوافــقــتــهــم املــبــدئــيــة عــلــى مــشــروع  املــصــريــة، أمـــس األحــ
الــتــي تحل  الــجــديــدة 2021/ 2022،  املــالــيــة  السنة  مــوازنــة 
الخطة  لجنة  وطالبت  املقبل.  يوليو/تموز  مــن  األول  فــي 
ــوازنـــة، الــحــكــومــة بــعــدم اســتــحــداث نــفــقــات غــيــر واردة  واملـ
في املوازنة، إال بعد الرجوع إلى مجلس النواب، وإقــراره 
للقانون الــخــاص بــذلــك الــصــرف فــي حـــدود اعــتــمــادات كل 

باب من أبواب موازنة كل جهة حكومية.

غزة ـ عالء الحلو

 للصياد الفلسطيني، فهد بكر، أّي مصدر دخل 
َ

لم يبق
يمّكنه من توفير احتياجات عائلته املكونة من ثالثة 
عشر فردًا، بعدما أعطبت بحرية االحتالل اإلسرائيلي 
الكثير من القوارب، إلى جانب احتجاز املحرك الخاص 
بقاربه، في محاولة ملنعه من مزاولة مهنته. يقول بكر 
عــلــى هــامــش وقــفــة احــتــجــاجــيــة نظمتها هــيــئــة كسر 
الحصار وإعــادة اإلعمار في ميناء غــزة، أمس األحد، 
»العربي  لـ الفلسطينيني،  الصيادين  نقابة  بمشاركة 
ه يعمل في البحر منذ 35 عاما، ولم يشهد 

ّ
الجديد« إن

أســـوأ مــن األيـــام الــحــالــيــة، الــتــي يــغــرق فيها بالديون 
بسبب فـــرض بــحــريــة االحــتــالل حــصــارًا مــشــددًا على 
البحر، عالوة على إطالق النار واملالحقة املستمرة في 

املساحة الضيقة املسموح بها. 
شارك عدد من الصيادين، إلى جانب بكر، في الوقفة 
التي تأتي رفضا للحصار البحري الذي تفرضه قوات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع لــلــعــام الخامس 
عشر على التوالي، وقد رفعوا أعالم فلسطني والفتات 
الــبــحــري املــفــروض  الــفــوري للحصار  تطالب بــالــرفــع 
على غــزة، كــان من بينها: »مــن حقي التنقل بحرية« 
و»كسر الحصار أو االنفجار« و»نعم لكسر الحصار 

الكامل عن غزة« و»يجب على العالم أن يتحرك بشكل 
فوري من أجل كسر الحصار عن غزة«. 

من ناحيته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيني نزار 
 الــــــزوارق اإلســرائــيــلــيــة مــا زالــــت تحاصر 

ّ
عــيــاش، إن

الــصــيــاديــن فـــي عـــرض الــبــحــر، وتــالحــقــهــم وتــصــادر 
مراكبهم، ومــا زالـــت تحتجز أكــثــر مــن 27 قــاربــا و60 
موتورًا، إلى جانب مواصلة تضييق مساحة الصيد 
 إلـــى 6 أو 3 أمـــيـــال، أو مــنــع الــصــيــاديــن 

ً
مــن 15 مــيــال

بــالــكــامــل مـــن الـــنـــزول إلــــى الــبــحــر. وأكــــد عـــيـــاش، في 
 قوات االحتالل اإلسرائيلي لم 

ّ
كلمته خالل الوقفة، أن

تسمح بالصيد إاّل ملسافة 6 أميال بحرية، وذلك ألكثر 

من ألــف قــارب و4500 صياد يعيلون 50 ألــف نسمة. 
وطالب املؤسسات الدولية واملحلية بدعم الصيادين، 
فــي هذه  تثبيتهم  فــي  عــن طريق مشاريع تساعدهم 
دعا  فيما  أســرهــم،  رزق  كــي يستطيعوا كسب  املهنة 
املؤسسات الحقوقية إلى رفع دعــاوى ضد االحتالل 
لدى املحافل الدولية على ما يقوم به من ممارسات 

في عرض البحر.
بــــدوره، شـــدد الــنــاطــق بــاســم الهيئة الــوطــنــيــة لكسر 
ــرورة جــعــل مساحة  ــد، عــلــى ضــ الــحــصــار، أشـــرف زايــ
ــام الــصــيــاديــن، مـــن دون التقيد  الــصــيــد مــفــتــوحــة أمــ

بالحدود التي يفرضها االحتالل.

صيادو غزة يطالبون برفع الحصار البحري

انتعاش 
صادرات 
السيارات 
الكورية

أظــهــرت بيانات صــادرة 
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  عـــــــن 
ــة والــــطــــاقــــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أن 
صـــــــــــــــادرات الـــــســـــيـــــارات 
 ،%58 بــــنــــســــبــــة  ــزت  ــ ــفــ ــ قــ
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، 
القوي  بالطلب  مدعومة 
الصديقة  املركبات  على 
ــلــــبــــيــــئــــة والــــــســــــيــــــارات  لــ
ــة مــــتــــعــــددة  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
وبلغت  االســـتـــخـــدامـــات. 
الــــشــــحــــنــــات الــــــصــــــادرة 
مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات نـــحـــو 
150.9 ألــف وحـــدة، وفق 
أوردتــهــا  الــتــي  البيانات 
وكـــالـــة يـــونـــهـــاب، أمـــس، 
قــيــمــة  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرة 
الـــــــصـــــــادرات تــضــاعــفــت 
 3.49 إلــى  لتصل  تقريبا 
مليارات دوالر. وبحسب 
الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة، شـــــــهـــــــدت 
صــــــــــــــــادرات هـــــيـــــونـــــداي 
ــور، أكــــبــــر شـــركـــات  ــ ــوتـ ــ مـ
ــارات في  ــيـ ــسـ تــصــنــيــع الـ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، قفزة 
بنسبة  صـــادراتـــهـــا  فـــي 
ــى  ــ إلـ لــــتــــصــــل   ،%73.8
ألــف وحـــدة، تليها   64.7
الصغرى  الشقيقة  كــيــا، 
لــــهــــيــــونــــداي، بــتــصــديــر 
64.7 ألف وحدة، بزيادة 
 %70.8 نــســبــتــهــا  بــلــغــت 

عن مايو/أيار 2020.

تسهيالت مغربية للمغتربين
األحد،  أمس  السادس،  محمد  المغربي  العاهل  دعا 
سلطات بالده إلى العمل على تسهيل عودة المغتربين 
ومنذ  مناسبة.  بأسعار  الوطن،  أرض  إلى  الخارج  في 
من  انطالقً  الجوية  الرحالت  استئناف  المغرب،  إعالن 
المغتربين  من  عدد  اشتكى  الجاري،  يونيو/حزيران   15
االجتماعي.  التواصل  منصات  عبر  التذاكر،  غالء  من 
أمر  المغربي  »العاهل  أن  الملكي،  للديوان  بيان  وذكر 
النقل الجوي، خاصة شركة  كل المتدخلين في مجال 
في  الفاعلين  ومختلف  المغربية،  الملكية  الخطوط 
معقولة«.  أسعار  اعتماد  على  بالحرص  البحري،  النقل 
السياحيين، سواء في مجال  الفاعلين  البيان، كل  ودعا 
الالزمة. ويستقر خارج  التدابير  اإلقامة »التخاذ  أو  النقل 

المملكة، نحو 5 ماليين مغربي في أكثر من 100 دولة، 
85% منهم في أوروبا.

الغاز يصل إلى 98% من مدن إيران
الغاز  إمدادات  تنسيق  مدير  مشايخي،  رضا  غالم  قال 
إيران  اإليرانية أن 98% من مدن  الوطنية  الغاز  في شركة 
ونحو 85% من سكان المناطق القروية يستفيدون حاليا 
قرية   2918 أن  مشايخي،  وأضاف  الطبيعي.  الغاز  من 
إنتاجية وصناعية  6 آالف وحدة  و23 مدينة وأكثر من 
إلى  مشيرا  البالد،  في  الغاز  مشتركي  عدد  إلى  أضيفت 
لتتمكن   2022 عام  حتى  الغاز  لتطوير  خطة  تحديد 
الخدمة  تقديم  من  المحافظات  في  الغاز  شركات 

للمواطنين بشكل أفضل مع نظرة مستقبلية مناسبة.

تبادل عمالت بين تركيا والصين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتفقت 
العمالت  مبادلة  تسهيل  قيمة  زيادة  على  الصين  مع 
القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دوالر من 2.4 مليار في 
األجنبي.  النقد  من  أنقرة  احتياطيات  تعزز  قد  خطوة 
وهوت احتياطيات تركيا من النقد األجنبي بنسبة %75 
العام الماضي. وقال أردوغان، أمس قبيل توجهه إلى 
بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال األطلسي: »أنجزنا 
اتفاقً مهمً للغاية مع الصين حديثا، وهي بلد مهم 
بالفعل  لدينا  كان  التجاريين..  شركائنا  أكبر  ومن  للغاية 
اتفاقا  أبرمنا  اآلن  اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دوالر، 
 6 إلى  اإلجمالي  ليزيد  دوالر،  مليارات   3.6 بقيمة  جديدا 

مليارات دوالر«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مرة أخرى يحتل رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، 

صدارة األخبار ليس فقط بسبب 
القمة الناجحة التي استضافتها 

بالده ملجموعة السبع، وقبلها 
إدارة أزمتي بريكست وكورونا، 
لكن بسبب هدية بسيطة تلقاها 
من الرئيس األميركي جو بايدن 

على هامش القمة، وهي عبارة عن 
دراجة، وهدية تلقاها بايدن عبارة 

عن صورة لجدارية مطبوعة من 
موقع املوسوعة الحرة )ويكيبيديا( 

لألميركي فريدريك دوغالس.
عقب تبادل الهديتني بدأت 

االنتقادات توجه للرئيسني، 
وتتساءل حول الجهة التي تحملت 

قيمتهما، وهل هي من أموال 
دافعي الضرائب أم من راتبهما 

الشخصي، لدرجة أّن البيت 
 إّن 

ً
األبيض خرج بسرعة قائال

وزارة الخارجية األميركية دفعت 
1800 دوالر لشراء الدراجة.

وفي بداية مايو/ أيار واجه رئيس 
الوزراء البريطاني أزمة أخرى حني 
عصفت به اتهامات تتعلق بحجم 

إنفاقه على تجديد مقر إقامته 
في داونينغ ستريت، وتعرض 

وقتها النتقادات حادة ومحاكمات 
رغم أّن املقر حكومي وليس بيتًا 

خاصًا لجونسون، فحسب األرقام 
فإّن جونسون تسلم من ميزانية 

الدولة 30 ألف جنيه إسترليني 
لتجديد املقر. لكّن مصادر، ومنها 

»صنداي تايمز« أكدت أّن تكلفة 
أعمال التجديد بلغت نحو 200 
ألف جنيه إسترليني )280 ألف 

دوالر(، وأّن أحد املتبرعني لحزب 
املحافظني الحاكم سدد واحدة من 
الفواتير مباشرة، وهو تبرع كان 
يجب إبالغ سلطات الضرائب به.

بعدها تم فتح باب جهنم على 
»من أين لك  جونسون، ومواجهته بـ
هذا«، خصوصًا أّن راتبه ال يتجاوز 
150 ألف إسترليني سنويًا، بعدما 

جرى تخفيضه بسبب كورونا، 
وهو باملناسبة راتب ال يكفي 

لالستعانة بمدبرة منزل.
وسارع جونسون لتبرئة ذمته 

حيث قال إنه تحّمل تكاليف تجديد 
شقته. بل طلب من مسؤول رفيع 

مراجعة الطريقة التي دفعت بها 
تكاليف التجديد.

في دول يتم فتح تحقيقات وتوجيه 
اتهامات في جرائم نعتبرها 

بسيطة ويمكن أن يرتكبها موظف 
صغير وليس رئيس دولة في 
حجم بريطانيا، وربما ينتهي 

األمر بعزل املسؤول بسبب تلقيه 
هدية ال تتجاوز قيمتها بضعة 
ماليني من الدوالرات كما حدث 
مع ملك إسبانيا السابق خوان 
كارلوس. وفي منطقتنا ال أحد 
يجرؤ حتى بالحديث مع نفسه 
عن السؤال حول مئات املاليني 

من الدوالرات التي ينفقها حاكم 
أو مسؤول على بناء عدة قصور 

وفيالت واستراحات، أو شراء 
لوحة تتجاوز قيمتها نصف 

مليار دوالر أو شراء يخت قيمته 
550 مليون دوالر، في الوقت الذي 
تعاني فيه موازنة الدولة من عجز 

حاد واملواطن من حالة تقشف 
غير مسبوقة، بل إّن مخصصات 
الرئاسة تظل سرية ومفتوحة في 

بعض دول املنطقة.

جريمة جونسون 
الكبرى

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة
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اقتصاد

مــــا إن اطــــمــــأن املــــســــؤولــــون فــي 
مـــصـــر، خــــالل األعـــــــوام األخـــيـــرة، 
إلى استسالم الشارع لإلجراءات 
املــتــعــاقــبــة الــرامــيــة إلـــى الــتــخــلــص مـــن دعــم 
السلع ورفـــع أســعــار كــل شـــيء، حتى أطلت 
أزمــة خارجية، ربما تدفع الحكومة إلعادة 
ــات تــجــنــبــا النـــفـــالت  ــابـ ــحـــسـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــار،  ــ ــعــ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد األســ ــر مــــحــــســــوب عــ ــيــ غــ
الــشــعــبــيــة. ويــتــوقــع  الـــفـــعـــل  وكــــذلــــك ردود 
ــة الــــغــــذاء الــعــاملــيــة،  ــ مــحــلــلــون انـــعـــكـــاس أزمـ

ــا فــــي الـــظـــهـــور عــلــى  ــ ــــوادرهـ ــــدأت بـ والــــتــــي بــ
ال  عــام،  املصرية بشكل  االقتصادية  الحالة 
يــســتــورد حــوالــي 60% من  الــبــلــد   

ّ
أن سيما 

قيمتها  تصل  والتي  الغذائية،  احتياجاته 
البيانات  إلى حوالي 15 مليار دوالر، وفق 
الرسمية. وتستورد مصر نحو 47.8% من 
احتياجاتها من اللحوم وكميات كبيرة من 
األكثر  القمح  واردات   

ّ
ولــعــل الطعام،  زيــوت 

حــــضــــورًا، إذ تـــوقـــع تــقــريــر حـــديـــث لـــــوزارة 
الـــزراعـــة األمــيــركــيــة أن تــصــل واردات مصر 
من القمح والدقيق في العام املالي الحالي 
يــونــيــو/ بــنــهــايــة  )يــنــقــضــي   2021  /2020

حزيران الجاري( إلى 13 مليون طن، مقابل 
12.8 مليون طن العام املالي املاضي. ورجح 
التقرير أن يرتفع استهالك القمح إلى 20.8 
العام  طــن  مليون   20.3 مقابل  طــن،  مليون 
ــق بـــيـــانـــات الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  ــ املــــاضــــي. ووفـ
الــحــكــومــي، اســتــوردت  للتعبئة واإلحــصــاء 
مصر قمحا خالل 2020، تخطت قيمته 2.5 
دوالر،  ملياري  وذرة بحوالي  دوالر،  مليار 
دوالر. ومن  مليار   1.5 بنحو  وفــول صويا 
فــي ظل  املصريني  معاناة  تــزيــد  أن  املتوقع 
وتوفير  الدعم  تقديم  عن  الحكومة  امتناع 
الــذي قد يؤدي  الحماية االجتماعية، األمــر 

والــتــخــطــيــط االقـــتـــصـــادي جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، 
 ســيــاســات تحرير 

ّ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، بـــأن

ــن كــثــيــرًا  ــ ــواطـ ــ ــار »ســـيـــعـــانـــي مـــنـــهـــا املـ ــ ــعـ ــ األسـ
وسيمّر بجراحات مؤملة جدًا وستكون عميقة 
استئصال  عبر  إاّل  عــالج  ال  بينما  وشــديــدة، 

املرض«، على حّد وصفه.

ترّدٍ معيشي في العراق 
وسورية واليمن

ر بـــرملـــانـــيـــون مــــن غــيــاب 
ّ
ــراق، حـــــــذ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ وفــ

الغالء  موجات  ملواجهة  الحكومي  التخطيط 
تــتــشــكــل، بينما تعاني  بــــدأت  الــتــي  الــجــديــدة 
ــاألســــاس مـــن تــبــعــات تـــراجـــع قيمة  الـــبـــالد بــ
الدينار أمام الدوالر وتردي الوضع املعيشي.

يــقــول عــضــو لــجــنــة الــــزراعــــة الــبــرملــانــيــة علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« : »ال تــوجــد  ـــ لـ الـــبـــديـــري 
ــدارك مــخــاطــر ارتـــفـــاع  ــتــ لـــأســـف أّي خــطــط لــ
 الــــعــــراق يــعــتــمــد 

ّ
ــم أن ــ األســــعــــار الـــعـــاملـــيـــة، رغـ

ــيـــراد فـــي الــحــصــول  ــتـ بــشــكــل كــبــيــر عــلــى االسـ
على الغذاء«. ويضيف: »العراق سيكون حتما 
فــي صــلــب األزمــــة، فــاالكــتــفــاء الــذاتــي الــزراعــي 

ــتـــاج املــحــلــي مــحــاربــان، وهـــو مــا يحول  واإلنـ
دون تحقيق األمن الغذائي«.

ووفـــقـــا آلخــــر إحـــصـــائـــيـــات الـــجـــهـــاز املـــركـــزي 
أكثر   

ّ
فــإن التخطيط،  لــوزارة  التابع  لإلحصاء 

مـــن 20% مـــن الــعــراقــيــني يــقــبــعــون تــحــت خط 
عام  نهاية  البطالة  نسبة  بلغت  فيما  الــفــقــر، 
2020 نحو 40%، بينما يشكك خبراء اقتصاد 
 الــنــســبــة 

ّ
فـــي هــــذه األرقــــــــام، مــشــيــريــن إلــــى أن

الحقيقية أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة.
وفي سورية، يواجه املواطنون أزمات تتزايد 
ــا بـــعـــد يــــــوم. وفـــيـــمـــا تـــرتـــفـــع نــســب  ــومـ ــدة يـ ــ حـ
التضخم إلى مستويات قياسية، وفي الوقت 
الــــذي تــشــهــد فــيــه الــلــيــرة انــهــيــارات متالحقة 
أمام الدوالر األميركي، ال تكفي مداخيل األسر 
الــزهــيــدة لــشــراء حــتــى الــحــاجــيــات األســاســيــة 
ــتـــوقـــع رئـــيـــس مــجــمــوعــة عــمــل  ألفـــــرادهـــــا. ويـ
اقــتــصــاد ســـوريـــة أســـامـــة الــقــاضــي أن تــــزداد 
مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــني املــعــيــشــيــة خــــالل الــفــتــرة 
أغلب  يعاني  الـــذي  لليمن  وبالنسبة  املقبلة. 
ــر، تــشــهــد األســــــــواق مــوجــة  ــقـ ــفـ ــن الـ ســـكـــانـــه مــ
الغذاء تشمل بشكل رئيسي  جديدة من غــالء 

ــيـــق والــــقــــمــــح، بــســبــب صـــعـــود األســـعـــار  ــدقـ الـ
عــاملــيــا، مــا يــنــذر بتبعات أكــثــر كــارثــيــة للبلد 
الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ست سنوات. 
وقفزت أسعار املواد الغذائية بشكل متفاوت 
بني املناطق خالل األسبوعني املاضيني، وفق 
تجار، إذ زاد سعر الدقيق عبوة 25 كيلوغراما 
مــن 7200 ريـــال إلــى 8 آالف ريـــال فــي صنعاء 
ومــنــاطــق شـــمـــال الــيــمــن، بــيــنــمــا وصــــل سعر 
نــفــس الــعــبــوة فـــي عـــدن ومــنــاطــق فـــي جــنــوب 

البالد إلى ما يقارب 10 آالف ريال.
تصل  بنسبة  االستيراد  على  اليمن  ويعتمد 
ــى 90% لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــه األســـاســـيـــة،  إلــ
وسط توقعات بأن يشهد العام الجاري نقصا 
كــبــيــرًا فــي الــســلــع املــســتــوردة. وتــأتــي واردات 
الـــغـــذاء، مــثــل الــقــمــح، فـــي املــرتــبــة األولـــــى بني 
أهـــم 30 ســلــعــة مـــســـتـــوردة. وتــســبــبــت الــحــرب 
نسبة  وارتــفــاع  العملة  بانهيار  األســـاس  فــي 
تــتــزايــد  إلـــى 70%، بينما  الــســكــان  بــني  الــفــقــر 
الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مـــن مــجــاعــة وســـط هــذا 

االنهيار املعيشي.
)العربي الجديد(

غالء الغذاء يجتاح  الدول العـربية

مسّن سوري يحمل خبزًا بينما تتعاظم الصعوبات المعيشية )فرانس برس(

من تظاهرة لمهندسين تونسيين يطالبون 
بتحسين الرواتب )األناضول(

خسائرها  تلملم  العربية  الدول  تكد  لم  بينما 
االقتصادية الناجمة عن اإلغالق العالمي بفعل 
من  تدنو  هي  ها  كورونا،  جائحة  تفشي 

أن  ما يمكن  نتيجة  أكثر عمقًا  ربما تكون  أزمة 
يطلق عليه »ربيع الغالء العالمي« الذي تسبب 
مع  الكبرى،  االقتصادات  فتح  المرة  هذه  فيه 

وستكون  المكبوت.  للطلب  العنان  إطالقها 
األكثر  وحروبًا،  اضطرابات  تشهد  التي  الدول 
والعراق،  واليمن وسورية  لبنان  ال سيما  معاناة، 

الشعبية  االحتجاجات  لدائرة  دول  تعود  بينما 
األسعار،  ورفع  للدعم  الالغية  بسبب سياستها 

فيما لن تبتعد التداعيات عن دول الخليج.

الغالف

مصر تستورد 
حوالي 60% من 

احتياجاتها الغذائية

تونس ـ إيمان الحامدي

تــضــغــط نــفــقــات الـــغـــذاء عــلــى مـــوازنـــة تونس 
الــتــي بــــدأت مـــســـارات لتفكيك الــدعــم تــزامــنــا 
األساسية،  املــواد  عاملي ألسعار  مع تصاعد 
وســط تحذيرات من مخاطر ذلــك على األمن 
الــغــذائــي لــلــبــالد وإمــكــانــات فــقــدان السيطرة 
عــلــى الــغــالء، األمـــر الـــذي يــؤجــج مــن الــوضــع 
االجتماعي في البلد الذي يشهد اضطرابات 
سياسية واحتجاجات مستمرة ضد تراجع 

الظروف املعيشية.
ــن الــحــبــوب  ــيـــاجـــات تـــونـــس مــ ــتـ ومـــعـــظـــم احـ
ومـــواد أخـــرى، منها السكر والــشــاي والزيت 
ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ ــاتــــي، خــــاضــــعــــة جـــمـــيـــعـــهـــا لـ ــبــ ــنــ الــ
بيانات  العاملية. وتعكس  األســواق  لبورصة 
الغذائي  التجاري  امليزان  رسمية حول عجز 
وقــــوع تــونــس تــحــت تــأثــيــر ارتـــفـــاع األســعــار 
الــعــاملــيــة، حــيــث وصـــل خـــالل إبــريــل/ نيسان 

عمان ـ زيد الدبيسية

السلع  مــن  للعديد  امللتهبة  األســعــار  تــضــع 
الــعــاملــيــة األردن في  الـــســـوق  فـــي  الـــغـــذائـــيـــة 
مأزق كبير، فإما أن يمرر هذه الزيادات إلى 
املــســتــهــلــك، أو أن يــضــطــر إلـــى إعــــادة النظر 
على  املفروضة  بالضرائب  تتعلق  بنود  في 

إلى 574.4 مليون دينار، مقابل 3.2  املاضي 
ماليني دينار خالل نفس الفترة من عام 2020 
الحبوب وتراجع  زيــادة أسعار توريد  بفعل 

صادرات زيت الزيتون.
ــثـــا عــــن املـــرصـــد  ووفـــــــق تـــقـــريـــر صـــــــادر حـــديـ
الــوطــنــي لــلــفــالحــة، فـــإن الــعــجــز املــســجــل عــاد 
بــاألســاس إلـــى وتــيــرة تــوريــد الــحــبــوب التي 
بــنــســبــة 20% وتـــراجـــع صـــــادرات زيــت  زادت 
الــــواردات  وشــكــلــت   .%22.8 بنسبة  الــزيــتــون 
الـــــــــواردات  إجـــمـــالـــي  مــــن   %11.9 الـــغـــذائـــيـــة 
الــتــونــســيــة فــي الــفــتــرة املـــذكـــورة. وتتصاعد 
تـــحـــذيـــرات املــنــظــمــات الـــزراعـــيـــة مـــن مــخــاطــر 
فقدان البالد ألمنها الغذائي وتنامي تبعيتها 
نحو الخارج بسبب غياب سياسات زراعية 
املنتجني وتحافظ على قدرتهم على  تحمي 

االستمرار في اإلنتاج.
ــة والـــصـــيـــد  ــفــــالحــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ وقــــــــال عـــضـــو املـ
ــبــــحــــري، مـــحـــمـــد رجـــايـــبـــيـــة، فــــي تــصــريــح  الــ

االســتــهــالك خــشــيــة حــــدوث أي احــتــجــاجــات 
شعبية رافضة للغالء، بينما في كل األحوال 
ــه املـــالـــيـــة لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــتــ ســـتـــتـــعـــرض مــــوازنــ
ــــي، فــي تصريح  الــعــجــز. وقـــال مــســؤول أردنـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة تـــدرس  لــــ
كافة السيناريوهات املمكنة ملواجهة موجة 
الــغــالء املــرتــقــبــة، مشيرا إلــى أن هــذه املوجة 
تــعــصــف بــالــعــالــم أجــمــع، وبــــدأت شــواهــدهــا 
وتوقع  األخــيــرة.  الفترة  فــي  تدريجيا  تظهر 
املسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، 
أن ترتفع قيمة دعم السلع واملواد التموينية 
خـــالل 2021 بــســبــب هـــذه الـــتـــطـــورات، إال أن 
ذلــــك ســـيـــؤدي الــــى انـــعـــكـــاســـات مــالــيــة على 
ــة  ــ أزمـ ــد  ــزيــ تــ أن  األردن  ويـــخـــشـــى  الــــــدولــــــة. 
األسعار العاملية مأزق املوازنة العامة، التي 
بــاألســاس مــن عجز يقدر بنحو 2.9  تعاني 
يستورد  فيما  الــجــاري،  للعام  دوالر  مليار 
البلد حوالي 90% من احتياجاته من املواد 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــبــعــيــة الــغــذائــيــة  لـــ
تجاه األسواق الخارجية في تصاعد مستمر 
الغذائي  امليزان  يؤثر بشكل مباشر على  ما 
ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن الــســلــطــات  ونــفــقــات الــــدولــ
تتحّمل مسؤولية خسارة البالد الستقاللها 

الغذائي. 
ــــى ضــــــــرورة أن تــكــون  ــة إلــ ــيـ ــبـ ــايـ وأشــــــــار رجـ
ــــق واضـــــحـــــة لــتــنــمــيــة  ــريـ ــ ــــاك خــــريــــطــــة طـ ــنـ ــ هـ
اإلنــتــاج وتحقيق االكــتــفــاء الــذاتــي فــي مــواد 
الــحــبــوب واأللــبــان واللحوم  أســاســيــة، منها 
ــات  ــاسـ ــيـ إلـــــــى أن سـ ــا  ــ ــتـ ــ والــــــخــــــضــــــروات، الفـ
الــحــكــومــة لـــزيـــادة أســعــار املــحــروقــات وعــدم 
حــمــايــة املــنــظــومــات الـــزراعـــيـــة ســـتـــؤدي إلــى 
مزيد مــن الــغــالء. وأضـــاف أن اعتماد تونس 
للمنتجني  دعــمــا  يمثل  الــغــذاء  واردات  عــلــى 
األجـــانـــب عــلــى حــســاب الــفــالحــني واملنتجني 
املــحــلــيــني، الـــذيـــن ال يـــجـــدون الـــدعـــم الــكــافــي 
مــن بــلــدهــم رغـــم قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر أمنها 

وتراجع  الزراعي  اإلنتاج  لتواضع  الغذائية 
املساحات املزروعة خالل السنوات املاضية.

وقـــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حـــســـام عــايــش 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــة بــاتــت في  لـــ
ــات  ــاعــ ــفــ ــرج لـــلـــغـــايـــة بـــســـبـــب االرتــ ــ ــع حــ ــ وضــ
الكبيرة لأسعار، وخاصة للمواد الغذائية، 
املحلي يعتمد  اإلنــتــاج  أن حتى  إلــى  مشيرا 
على مدخالت ومستلزمات إنتاج مستوردة، 
بمعنى أن السلع املنتجة في الداخل سترتفع 
كما حدث مؤخرًا بالنسبة للزيوت النباتية 

ــقـــات الــــغــــذاء  ــفـ ــبـــب زيــــــــادة نـ الــــغــــذائــــي. وبـــسـ
وارتفاع كلفة الدعم، بدأت تونس في تفكيك 
منظومة الــدعــم الــشــامــلــة عــبــر رفـــع األســعــار 
مـــقـــابـــل وعــــــود بـــتـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة لــأســر 

والدجاج. وأضاف عايش: »رغم أن الحكومة 
ال تـــدعـــم الــســلــع، بــاســتــثــنــاء مـــادتـــي الــقــمــح 
والشعير، إال أنها تواجه معضلة كيفية الحد 
من أثــار تلك االرتــفــاعــات، خاصة مع تراجع 
مستويات املعيشة وارتفاع نسبة الفقر إلى 
أكثر من 25% وفق البيانات الرسمية، بينما 
تــزيــد الــنــســبــة بكثير وفـــق تــقــديــرات دولــيــة 
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها«. وتابع 
الــرســوم  لتخفيض  تضطر  قــد  الحكومة  أن 
الجمركية والضرائب على بعض السلع، ما 
للموازنة  املالي  العجز  ارتــفــاع  إلــى  سيؤدي 
ــــورد  ــــون اإليــــــــــرادات الــضــريــبــيــة تــشــكــل املـ كـ
األساسي للخزينة، وبالتالي سيدخل األردن 
في معضلة ارتفاعات جديدة لعجز املوازنة 
االحتقان  حالة  تزيد  أن  وتوقع  واملديونية. 
الحكومي  األداء  عــن  الشعبي  الــرضــا  وعـــدم 
بسبب تـــردي الــوضــع االقــتــصــادي وارتــفــاع 
نسب الفقر والبطالة، ما يزيد التحديات أمام 

الــدخــل، وســط تحذيرات  الفقيرة ومــحــدودة 
من انفجار اجتماعي نتيجة هذه السياسات. 
ويــعــانــي أغــلــب الــتــونــســيــني مــن ارتـــفـــاع غير 
مسبوق في األسعار، حيث سجل مايو/ أيار 
املاضي زيــادة في أثمان الخضروات بنسبة 
 %8.1 والبيض  ومشتقاته  والحليب   %10.2
بيانات  بحسب   %13.8 الــنــبــاتــيــة  والـــزيـــوت 

صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي. 
زيـــادة سعر  عــن  أيـــام  الحكومة قبل  وأعلنت 
الــســكــر املــوجــه لــالســتــعــمــال األســــري بنسبة 
تـــطـــاول  أخـــــــرى  زيــــــــــادات  أقـــــــرت  كـــمـــا   ،%40
تــعــريــفــات الــنــقــل الــحــكــومــي ومـــيـــاه الــشــرب. 
ــام املـــشـــيـــشـــي خــطــة  ــ ــــشـ ــة هـ ــكــــومــ وبــــــــــدأت حــ
إطــار  فــي  الــدعــم،  لتفكيك منظومة  مــتــدرجــة 
بتنفيذها  تعهدت  اقــتــصــاديــة  »إصـــالحـــات« 
فـــي رســـالـــة نـــوايـــا قــدمــتــهــا لــصــنــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى تــمــويــالت 

بقيمة 4 مليارات دوالر.

الحكومة في إدارة ملف األزمة االقتصادية، 
ارتــفــاع  يقترب حــدوثــهــا عامليا بسبب  الــتــي 
األســعــار والــزيــادة الكبيرة التي طــرأت على 
أجـــور الــشــحــن. وتــوقــع املــنــتــدى االقــتــصــادي 
ــار الــســلــع  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ــرًا، ارتـ ــ ــــؤخـ األردنــــــــــي، مـ
يــتــراوح بــني 10% و15% خالل  العاملية بما 
األشهر املقبلة نتيجة القيود التي فرضتها 
جــائــحــة كـــورونـــا، إضــافــة إلـــى زيــــادة الطلب 
التجارة  لبيانات  ووفقا  السلع.  على جميع 
الخارجية الــصــادرة عــن دائـــرة اإلحــصــاءات 
الــعــامــة، بــلــغــت قــيــمــة الــــــواردات خـــالل الــعــام 
املاضي 17 مليار دوالر. وأشار املنتدى إلى 
ارتــفــاع أســعــار القمح أكثر مــن 14% مقارنة 
بــالــعــام املــاضــي، وقــفــزت أســعــار الــــذرة أكثر 
السنة املاضية.  من 80% والحديد 30% عن 
لــكــن مـــؤشـــرات األســـعـــار الــفــعــلــيــة تــظــهــر أن 
الزيادات قد تكون أكبر بكثير من التقديرات 

الحكومية.

األردن يخشى »السلع الملتهبة«... وسيناريوهات لتفادي األزمةتونس: ارتفاع المخاطر مع تفكيك الدعم

أسعار الذرة قفزت 
عالميًا أكثر من %80 

والقمح %14

للضعف، ما تسبب في صعود فوري ألسعار 
الــعــديــد مــن املــنــتــجــات الــتــي تشهد بــاألســاس 
صـــعـــودًا بــســبــب الــــزيــــادات الــعــاملــيــة وارتـــهـــان 

السوق لسعر الدوالر.
ويــطــبــق الــــســــودان مـــا يــصــفــه بـــاإلصـــالحـــات 
النقد  ملطالب صندوق  استجابة  االقتصادية 
الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول 
عــلــى إعـــفـــاء مـــن الـــديـــون واجـــتـــذاب الــتــمــويــل. 
 اإلصــــالحــــات مــؤملــة لــلــبــلــد الــــذي يــعــانــي 

ّ
لــكــن

معدل  ارتفع  إذ  معيشيا،  ترديا  سكانه  أغلب 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلــــى 363% فـــي إبـــريـــل/ 

نيسان املاضي.
ــر املــالــيــة  ــ ومـــســـاء األربــــعــــاء املـــاضـــي، أقــــر وزيـ

الغالء العالمي يؤجج 
أزمات عربية ويدفع 

دوًال لالنهيار

انــدالع احتجاجات شعبية، على غرار  إلــى 
ما وقع عامي 2008 و2011.

لبنان والسودان على حافة االنهيار
ويـــقـــتـــرب لــبــنــان مـــن انـــفـــجـــار شــعــبــي بسبب 
انــهــيــار الـــوضـــع املــعــيــشــي الــنــاجــم عـــن تحكم 
ســعــر الــــــدوالر املــنــفــلــت فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
ــلـــد مــــن انـــهـــيـــار  ــبـ ــاة، بــيــنــمــا يـــعـــانـــي الـ ــيــ الــــحــ
اقتصادي ومالي. ويستمر املسار التصاعدي 
لــأســعــار فــي الــوقــت الــــذي تــجــاوز فــيــه سعر 
الدوالر 15 ألف ليرة، بينما كان يجرى تداول 
البنوك واملتاجر  اللبنانية بحرية في  العملة 
وأماكن أخرى عند 1500 ليرة مقابل الدوالر، 
قبل أن تضرب االقتصاد أزمة ديون في أواخر 
عام 2019. وأسقطت األزمة شريحة واسعة من 

املواطنني في براثن الفقر والبطالة. 
وبينما يخشى العديد من الدول العربية، هذه 
السلع تجنبا للغضب  بــدعــم  املــســاس  األيـــام، 
الــســودان على طريق معاكس  أقــدم  الشعبي، 
بـــإعـــالنـــه، األســـبـــوع املـــاضـــي، تــحــريــر أســعــار 
الــبــنــزيــن والـــديـــزل بــالــكــامــل ورفـــع أسعارهما 

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

املتحدة  التابعة لأمم  إعــالن منظمة األغذية والزراعة  جاء 
»الــفــاو«، في 3 يونيو/ حزيران الــجــاري، عن ارتفاع أسعار 
الغذاء العاملية في مايو/ أيار املاضي، بأسرع وتيرة شهرية 
في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر 
على التوالي، بمثابة ناقوس خطر ينذر بأزمة عاملية قادمة 
ستطاول أهم مصادر الحياة. ويشير مؤشر »الفاو« ألسعار 
الحبوب  مــن  لسلة  الشهرية  التغيرات  يقيس  الــذي  الــغــذاء، 
وزيــــوت الــطــعــام ومــنــتــجــات األلــبــان والــلــحــوم والــســكــر، إلــى 
ارتفاع األسعار بنسبة 39.7%، خالل الشهر املاضي. وسّببت 
وتيرة األسعار املتسارعة قلقا في الدول املستوردة، ومنها 
دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستورد باألساس ما 

بني 70% و95% من احتياجاتها من الغذاء.
قـــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــقــطــري، عــبــد الــلــه الــخــاطــر، في 
إلــى حلول  تشير  التوقعات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
أزمة اقتصادية عاملية، ومن أبرز أسبابها عودة االستهالك 
إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وكذلك عودة املصانع 
واملـــعـــامـــل ووســـائـــل اإلنـــتـــاج إلــــى مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
ترافقها زيادة الطلب على املواد األولية، ما يثير املخاوف من 
التضخم عامة. وأوضــح الخاطر أن تكاليف املــواد الغذائية 
كلفة  ارتــفــاع  عــدة، منها  األساسية ستتأثر سلبا، ألســبــاب 
النقل جراء زيادة أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت أخيرًا 
بنحو 75%، ما يعني أن معدالت التضخم ستكون مرتفعة 
على املدى املتوسط، مضيفا أن قطاع الغذاء في دول الخليج 
التأثر في ظل االختناقات في مختلف  تأثر وسيستمر في 
القطاعات. وتضاعفت تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس 
التعاون خالل عشر سنوات، من 25.8 مليار دوالر في عام 
2010 إلى 53.1 مليار دوالر عام 2020، حيث تزايدت في قطر 
من 1.3 مليار دوالر إلى 3.3 مليارات دوالر، والبحرين من 
 2.3 مــن  والــكــويــت  دوالر،  مليار   1.6 إلــى  دوالر  مليون   700
2.1 مليار  5.3 مليارات دوالر، وُعمان من  إلــى  مليار دوالر 
إلــى 4.8 مــلــيــارات دوالر، والــســعــوديــة مــن 16.8 مــلــيــارًا إلى 
35.2 مليار دوالر، واإلمارات من 3.6 مليارات دوالر إلى 8.4 
مليارات دوالر، بحسب تقرير حديث ملركز »تريندز للبحوث 

واالستشارات«.
ويشير مؤلف كتاب »النموذج االقتصادي القياسي للقطاع 
الــــزراعــــي فـــي دولــــة قـــطـــر«، مــحــمــد الــكــبــيــســي، عــبــر بــيــانــات 
نــشــرهــا عــبــر حــســابــه الشخصي عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، إلــى 
تــضــاعــف تــكــالــيــف املــعــيــشــة فـــي قــطــر ألكــثــر مـــن 200% في 
غضون عشر سنوات. فقد قفزت التكلفة اإلجمالية للمعيشة 

من 6150 ريااًل في 2011 إلى 15850 ريااًل في عام 2021، أي 
إن التكلفة زادت خالل عشر سنوات قرابة 258%، وارتفعت 
التكلفة الشهرية للمواد الغذائية األساسية 215% من 2000 
ريال عام 2011، إلى 4300 ريال العام الجاري، وكذلك التكلفة 
الشهرية للمواد الغذائية الثانوية زادت من 800 إلى 2100 
ريــال بنسبة 263%، خــالل 10 سنوات. وحــول مــدى الزيادة 
فــي أســعــار الــغــذاء على دول الخليج جــراء األزمـــة املتوقعة، 
الخليج ستتأثر  إن دول  الــخــاطــر،  االقــتــصــادي  الخبير  قــال 
بــشــكــل ســلــبــي، خــاصــة أنــهــا غــيــر منتجة لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
لكن مدى  الــغــذاء،  من  الكبرى  النسبة  األساسية، وتستورد 
التأثر سيختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن قطر قد 
تكون األقل تأثرًا، ألنها استفادت من أزمة الحصار، فما زالت 
الحكومة وقطاع األعمال يعمالن على تعزيز ودعم ما تحقق 
من إنجازات اقتصادية في السنوات األخيرة.  وأكد الخاطر 
أنه جاء الوقت لتتمكن دول املنطقة من إنتاج الحد األدنى 
الــغــذائــي، ووضـــع رؤيـــة للعمل فــي استراتيجية  مــن األمـــن 
الغذائي والزراعي.  موحدة، وخاصة في سلسلة االستيراد 
وتــظــهــر إحـــصـــاءات الــتــجــارة الــخــارجــيــة عــجــزًا فـــي املــيــزان 
الغذائية  السلع  في  الست،  التعاون  لــدول مجلس  التجاري 
مــســتــوى  ــلــــى  وعــ دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ  27.6 بــقــيــمــة  ــة  ــيــ ــاســ األســ
عجز  أكبر  املجلس  دول  سجلت  فقد  السلعية،  املجموعات 
تــجــاري فــي مجموعة الحبوب بـــ 7 مــلــيــارات دوالر فــي عام 
2018، وفقا للتقرير الصادر عن املركز اإلحصائي الخليجي 
في مايو/ أيار 2020. وقال رجل األعمال القطري، علي حسن 
الــخــلــف، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن دول مجلس 
رئيس  بشكل  وموازناتها  مداخيلها  تعتمد  التي  التعاون 
بديلة  في مصادر  باالستثمار  والــغــاز، مطالبة  النفط  على 
القطاع  الــغــذائــي وتنظيم  اإلنــتــاج  إلـــى تحسني  وااللــتــفــات 
الزراعي، والتصنيع الغذائي، وإعادة إحياء مقترح ربط دول 
املجلس بشبكة النقل البري وسكك الحديد، التي طرحت في 

مجلس التعاون قبل نحو 30 عاما، لكنها لم تَر النور.

غذاء الخليج رهن الموردين... معول األسعار
وتكاليف المعيشة تتصاعد

ينعكس الصعود الحاد في 
أسعار السلع الغذائية العالمية، 

بشكل مقلق على دول الخليج 
التي تستورد أغلب احتياجاتها من 

الخارج، ما يرفع كلف المعيشة 
بشكل باهظ

مع  جديد،  قاع  إلى  األحد،  أمس  تعامالت،  في  اللبنانية  الليرة  هوت 
استمرار االنهيار المالي واألزمة السياسية في البالد. وقال متعاملون في 
السوق إنه يجرى تداول العملة عند حوالي 15 ألفً و150 ليرة للدوالر، 
انفجرت  حين   ،2019 عام  أواخــر  منذ  قيمتها  من   %90 نحو  لتفقد 
األزمة المالية واالقتصادية. ويعيش لبنان انهيارًا اقتصاديً عنيفً يهدد 
التاريخ  في  كساد  أعمق  بأنها  األزمة  الدولي  البنك  ووصف  استقراره. 

الحديث.

قاع جديد لليرة اللبنانية

تعّمق موجة الغالء 
الجديدة، الناجمة عن 

انفالت األسعار العالمية، 
األوجاع المعيشية في 

كّل من لبنان واليمن 
والعراق ومصر 

والسودان، ما ينذر 
بغضب شعبي واسع

تضرب األسعار الملتهبة 
للسلع العالمية الحسابات 

التي بناها األردن على 
صعيد تقليص عجز 

الموازنة عبر الضرائب التي 
يفرضها على االستهالك

متجر للسلع الغذائية في الكويت )األناضول(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

اجتماعاتها  السبع  قمة  اختتمت 
فــــي مــنــتــجــع كــــورنــــويــــل، جــنــوب 
غــربــي إنكلترا مــســاء األحـــد، على 
اتـــفـــاق مـــتـــواضـــع ملـــحـــاصـــرة تـــمـــدد »الــتــنــني 
الصيني« فــي أســـواق العالم. ووصــف نــادي 
ــهــا 

ّ
الــــدول الــغــنــيــة، الـــصـــادرات الــصــيــنــيــة بــأن

ــارســــات غـــيـــر عــــادلــــة فــــي الـــســـوق  ــمــ تـــنـــفـــذ مــ
ــاع بـــأســـعـــار رخــيــصــة  ــبـ ــا تـ ــهـ الـــعـــاملـــي، إذ إنـ
مـــقـــارنـــة بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا اتــفــق 
ــــادة مــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى الــتــنــســيــق بني  قـ
لتقديم  التنسيق  على  املتقدمة  االقتصادات 
حــــلــــول ســــالســــل اإلمـــــــــــــدادات الــــتــــي عــرقــلــت 
السريع  الغربية  االقــتــصــادات  خــروج بعض 
مــن جــائــحــة كـــورونـــا، خــاصــة أزمــــة إمــــدادات 
العديد من  التي عطلت  اإللكترونية  الرقائق 
واألدوات  واآللــيــات  السيارات  إنتاج  خطوط 
املنزلية، وذلك، وفقا ملا ذكره مسؤول أميركي 

لقناة »سي إن بي سي« األميركية. 
كما وافق أعضاء مجموعة السبع على تقديم 
دعـــم مــالــي لــلــدول الــنــامــيــة ملــكــافــحــة مخاطر 
التلوث البيئي، وكذلك منح تمويالت ملشاريع 
البنى التحتية في الدول الفقيرة واملتوسطة 
ــا الــالتــيــنــيــة  ــركــ ــيــ ــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمــ ــيــ فــــي آســ
حتى تتمكن مــن رفــض مــشــروعــات »الــحــزام 
والطريق« الصينية. وقال الرئيس األميركي، 
 بـــالده تــرغــب فــي إنــشــاء بنى 

ّ
جــو بــايــدن، إن

العالم، مقارنة  تحتية ذات مستوى عال في 
بــمــا تــنــفــذه بــكــني مــن بــنــى تحتية. وبحسب 
البيت  قال  صحيفة »وول ستريت جورنال« 
 خــطــة دعـــم الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 

ّ
األبـــيـــض إن

الــعــالــم تــســتــهــدف جــمــع مــئــات املــلــيــارات من 
الـــخـــاص  الـــســـبـــع والــــقــــطــــاع  دول مــجــمــوعــة 
وضــخــهــا فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة بـــالـــدول ذات 
الـــدخـــل املــنــخــفــض واملـــتـــوســـط، وكـــذلـــك ضخ 
استثمارات في مجال البيئة وتدريب العمال 
املالية.  الشفافية  وزيـــادة  الفساد  ومكافحة 
وهي خطة صممت ملكافحة مبادرة »الحزام 
قلق  مصدر  باتت  التي  الصينية«  والطريق 
ــادي فــي  ــتــــصــ رئـــيـــســـي ملــســتــقــبــل الـــنـــمـــو االقــ

أوروبا وأميركا وفق مشاركني في القمة. 
 2013 عــام  منذ  الصينية  الحكومة  وتواصل 
ضخ تمويالت مباشرة تفوق تريليون دوالر 
للقارات  العابرة  الــطــرق  تعبيد  مشاريع  فــي 
الحديدية  السكك  وخطوط  الكباري  وإنشاء 
واملــــــوانــــــئ ضـــمـــن خـــطـــة تـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا 
ألســواق  بسهولة  بضائعها  ونقل  التجاري 
 »مــشــروع الحزام 

ّ
الــعــالــم. وتــرى واشنطن أن

ــريــــق« يــمــثــل خـــطـــرًا عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــا  ــطــ والــ
السياسي،  ونفوذها  واالقتصادي  التجاري 
ــتــــصــــادي  ــدد مــســتــقــبــل الـــنـــمـــو االقــ ــهــ كـــمـــا يــ
الحزام  »مبادرة  وتربط  الرأسمالية.  بالدول 
والــطــريــق« اقــتــصــادات أكثر مــن 60 دولــة في 
العالم بالصني عبر تكبيلها بالقروض التي 
تقدمها مؤسسات وبنوك الدولة، كما تحتكر 
املبادرة أسواق هذه الدول بمنتجات »صنع 

في الصني«. 
ــايـــدن فـــي قــمــة الــســبــع الــصــنــاعــيــة  وســـعـــى بـ
ــدد الــصــيــنــي  ــمــ ــتــ ــرة إلــــــى تـــحـــطـــيـــم الــ ــ ــيــ ــ األخــ
ــــى إلنـــشـــاء »تــحــالــف  عــبــر وضـــع الــلــبــنــة األولـ
ــد بــكــني،  ــة« ضــ ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـ
ــتــــصــــادي ســـيـــاســـي يــعــمــل  وهـــــو تـــحـــالـــف اقــ
ــّم  ــبــــر ضــ ــبـــل عــ ــقـ ــتـ ــلــــى تـــوســـيـــعـــه فـــــي املـــسـ عــ
الهند وأســتــرالــيــا والــنــمــور اآلســيــويــة ودول 
استراتيجية في أفريقيا وأميركا الجنوبية. 
ــزام  وتــنــتــقــد واشـــنـــطـــن بـــشـــدة مــــبــــادرة »الـــحـ
ــرًا عــلــى  ــطــ ــي تــــــرى فـــيـــهـــا خــ ــتــ ــــق« الــ ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
ــهــا تــرفــع مــن مــســتــويــات الــديــن 

ّ
الــعــالــم، إذ إن

السيادي فوق طاقة الدول الفقيرة، وبالتالي 
تــهــدد مستقبل الــعــالــم الــنــامــي االقــتــصــادي، 
وتدريجيا ترهن موارده للشركات الصينية 

 القروض ذات الفوائد املتنامية. 
ّ
عبر ضخ

لكن في املقابل، ال يستبعد محللون أن تتمكن 
الحيوية والــثــروات  بكني من شــراء املشاريع 
املعدنية في البلدان الغربية بما فيها أعضاء 
مجموعة السبع حينما تعجز عن التسديد. 
 بكني ال تستهدف فقط 

ّ
ويالحظ محللون، أن

تعمل  ولكن  الــدول،  بهذه  التجارية  املصالح 
ــــراض الــســهــلــة، على  كــذلــك عــبــر عــمــلــيــات اإلقـ
ضرب النفوذ األميركي في العالم، وتدريجيا 

يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يعاود 
أزمــة  بعدما شهد  انطالقته  الــطــيــران  قــطــاع 
ولكن  كــورونــا،  جائحة  بسبب  حـــادة  مالية 
االتحاد ال يتوقع عودة حركة املالحة الجوية 
ــاء قــبــل حــلــول  ــوبـ إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الـ
العام 2023. ويفترض االتحاد أن تتضاعف 
حركة املالحة الجوية على مدى 20 عاما من 
4.5 مليارات راكب في 2019 إلى 8.5 مليارات 
في 2039. وتمثل هذه األرقام تراجعا بمليار 

ــن الـــــدول  ــي لـــلـــعـــديـــد مــ ــالــ ــط املــ ــربــ خــلــخــلــة الــ
النقد  وصــنــدوق  البنك  بمؤسسات  الفقيرة 
الـــدولـــيـــني، الــلــذيــن تــســتــخــدمــهــمــا واشــنــطــن 
بكثافة كأدوات في بسط نفوذها في أفريقيا 

وأميركا الجنوبية وآسيا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اتـــفـــاق رؤســــــاء مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع عـــلـــى الـــخـــطـــر الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــمــثــلــه 
النفوذ  ومستقبل  اقتصاداتهم  على  الصني 
 مـــســـؤولـــني 

ّ
ــم، فـــــــإن ــهــ ــدولــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لــ

 
ّ
»وول ستريت جورنال« إن أميركيني قالوا لـــ
مــســاء يوم  عــقــدت  الــتــي  املغلقة  القمة  جلسة 
الــســبــت شــهــدت تــبــايــنــا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 

حول كيفية التعامل مع الخطر الصيني.
وبينما ترى املستشارة األملانية أنغيال ميركل 
وبعض أعضاء املجموعة األوروبية ضرورة 
 من 

ّ
تبني منظور إيجابي تجاه بكني، يرى كل

الرئيس األميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء 

الـــكـــنـــدي جـــاســـنت تـــــــرودو، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، ضرورة تبني 
قمة السبع الستراتيجية »املواجهة الخشنة« 

ضد »التنني الصيني«.
 املـــصـــالـــح 

ّ
ــــني فـــــــــإن ــبـ ــ ــراقـ ــ ووفـــــــــق خـــــبـــــراء ومـ

ــة  ــيــ االقـــتـــصـــاديـــة املــتــنــامــيــة لــلــكــتــلــة األوروبــ
مـــع الــصــني ومــنــافــع شــركــاتــهــا فـــي الــتــجــارة 
ــتـــي بـــاتـــت تــــقــــارب املــصــالــح  ــثـــمـــار الـ ــتـ واالسـ
األوروبــــــــي  املــــوقــــف  وراء  ــقـــف  تـ األمـــيـــركـــيـــة 

املتصالح تجاه الصني. 
الغنية،  الـــدول  قمة  بكني  تنتقد  جانبها  مــن 
يمكنها  وال  صغيرة  مجموعة  إنــهــا  وتــقــول 
مــواصــلــة حــكــم الــعــالــم. فـــي هـــذا الـــشـــأن، قــال 
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــــي لــــنــــدن، تـــشـــنـــغ تــســه 
قوانغ: »مضت األيام التي كان القرار العاملي 
تتحكم فيه مجموعة صغيرة« وذلك بحسب 
مـــا ذكــــرت قــنــاة »بـــي بـــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة. 

راكــب عن توقعات »إيــاتــا« الــصــادرة ما قبل 
أزمــــة كــوفــيــد. مـــع ذلــــك، تــعــتــبــر األعــــــداد نبأ 
الطائرات،  تصنيع  لشركات  بالنسبة  ســارًا 
ــــالل األزمـــــــة مــع  ــتـــي خــفــضــت إنـــتـــاجـــهـــا خـ الـ
لتتمكن من  الطيران طلباتها  إلغاء شركات 

الصمود ماليا في ظل الجائحة. 
وأعلنت شركة »إيرباص« بالفعل عن خطط 
ــرة تــصــنــيــع طــائــرتــهــا األكــثــر  ــيـ لــتــســريــع وتـ
مبيعا »إيه 320« ذات املمر الواحد، مع ترقب 

بلوغ مستوى قياسي في 2023. أما »بوينغ«، 
فــتــتــوقــع أن تــحــتــاج شـــركـــات الـــطـــيـــران إلــى 
العام  ألفا و110 طــائــرات جديدة بحلول   43
العاملي  األســطــول  ما يعني مضاعفة   ،2039
تقريبا، وستساهم آسيا وحدها بنسبة 40 
فــي املئة مــن هــذا الطلب. وقــال نائب رئيس 
قــســم الــتــســويــق لــــدى شـــركـــة بـــويـــنـــغ، دارن 
هــالــســت، الــعــام املــاضــي إنــه كما كــان الحال 
مــع هــجــمــات 11 أيــلــول/ سبتمبر أو األزمـــة 
»سيثبت   ،)2009  -  2007( الــعــاملــيــة  املــالــيــة 
ــمـــوده«. مـــن جهته،  ــرة جـــديـــدة صـ الــقــطــاع مـ
لفت مــديــر األبــحــاث لــدى »معهد الــدراســات 
باريس،  في  االجتماعية«  العلوم  في  العليا 
مارك إيفالدي، إلى أن واحدا في املئة فقط من 
»فرانس  السكان يسافرون جوًا حاليا. وقال لـ
الديموغرافية  الــزيــادة  إنــه »بــمــجــرد  بـــرس« 
ومــــع ازديــــــاد ثــــراء الـــنـــاس، ســـيـــزداد الــطــلــب 
الطائرات«.  على  وبالتالي  جــّوًا  السفر  على 
الــطــائــرات األكــبــر حاليا  وإن كــانــت أساطيل 
في الواليات املتحدة وأوروبــا، فإن الزيادات 
األكــبــر منتظرة فــي آســيــا والــشــرق األوســـط، 
بحسب دراسة أعّدتها مؤخرا شركة »أوليفر 
»إيرباص«  وسلمت  لالستشارات.  وايــمــان« 
إنتاجها  تم  التي  طائراتها  من  املئة  في   19
عام 2020 إلى الصني، أي أكثر من تلك التي تم 
جاه 

ّ
تسليمها إلى الواليات املتحدة، وهو ات

املــنــظــور.  املستقبل  فــي  يــتــغــّيــر  أن  يستبعد 
ــادات الــنــاشــئــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الـــعـــديـــد مــــن االقـ وفــ
السفر  بــات  الوسطى،  الطبقة  تتوسع  حيث 
جــوًا متاحا لــعــدد مــتــزايــد مــن الــنــاس. وقــال 
»مركز الطيران« )كابا( إنه »بني بلدان آسيا 
السفر  على  الــقــدرة  ببساطة  تعد  الــنــاشــئــة، 

جوا دوليا من أكبر األهداف الطموحة«.
)فرانس برس(

صينيني.  وهذه اإلجراءات في حال تنفيذها 
ستكون مؤملة تجاريا للمصارف والشركات 
ــالــــح ضــخــمــة  ــا مــــصــ ــهــ ــديــ ــــي لــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــــاج بــالــكــلــفــة  ــتـ ــ ــي اإلنـ ــي الـــصـــني مــتــمــثــلــة فــ فــ
الرخيصة فــي الــصــني، والــتــجــارة فــي أدوات 
التي تكسبها مئات  املــال واألسهم الصينية 
 املــصــارف األميركية 

ّ
املــلــيــارات. ومــعــروف أن

السيادية  السندات  من  هائلة  أرباحا  تجني 
مقارنة  عليها  العائد  يرتفع  التي  الصينية 
بــالــســنــدات األمــيــركــيــة واألوروبـــــيـــــة. وربــمــا 
ــال تــنــفــيــذه عقبة  ــذا الــحــظــر فـــي حــ يــشــكــل هــ
تـــجـــارة  مـــحـــاصـــرة  فــــي  بــــايــــدن  إدارة  أمـــــــام 
معارضة  سيجد  ربما  أو  الصيني«  »التنني 
مـــن مــجــمــوعــات مــصــرفــيــة كــبــرى مــثــل »جــي 
بــي مـــورغـــان« و»ســيــتــي بــانــك« و»غــولــدمــان 
ساكس« وشركات التقنية الكبرى والهواتف 

النقالة التي تصنع في الصني.
ويـــــرى مــحــلــلــون فـــي مـــوقـــع »زيــــــرو هــيــدج« 
ه على الرغم مما يقال عن أجندة 

ّ
األميركي، أن

مناخية ومساعدات لتحديث البنى التحتية 
 
ّ
 الــواقــع الفعلي هو أن

ّ
وحقوق اإلنــســان، فــإن

قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي أنــهــت أعــمــالــهــا 
أمس األحد، تمحورت حول البحث عن أدوات 
على  املتحدة  الــواليــات  هيمنة  على  الحفاظ 

»الــنــظــام الــعــاملــي« وســـط مــحــيــط اقــتــصــادي 
وتجاري متغير تواصل الصني فيه الصعود 
السريع  االقــتــصــادي  النمو  عبر  القمة  نحو 
وزيـــــــــادة الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى وارتـــــفـــــاع عـــدد 
األثـــريـــاء. وبــاتــت الــشــركــات الصينية تــؤدي 
إلى الرعب إذ تملك التقنيات الغربية وتنتج 
بــأســعــار رخــيــصــة تــفــرض واقــعــا جــديــدًا في 
ــوات  الـــســـوق الـــعـــاملـــي.  وبــيــنــمــا تــرتــفــع األصــ
املـــحـــذرة فــي الــغــرب الــرأســمــالــي مــن صعود 
الصني التي يحكمها الحزب الشيوعي اسما 
ومــجــمــوعــة مـــن األثــــريــــاء حــقــيــقــة ويــصــعــب 
تــوصــيــف الــنــظــام االســـتـــبـــدادي الــرأســمــالــي، 
 قمة السبع، أو نادي الدول 

ّ
يرى منتقدون أن

الــغــربــيــة الـــــذي يــتــألــف مـــن أمـــيـــركـــا والـــــدول 
األوروبية إلى جانب اليابان مسؤول بشكل 
مــبــاشــر عـــن األزمــــــات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
العالم  يعيشها  الــتــي  العميقة  والــســيــاســيــة 

الغنية  الـــدول  إنــشــاء مجموعة  ومنذ  حاليا. 
في عام 1976، لم يتمكن أعضاؤها من بناء 
والعدل  السالم  مبادئ  لنشر  تعاون حقيقي 
الثروة  تــوزيــع  االقــتــصــادي واالجتماعي فــي 
 
ّ
والــــدخــــول وإنــــهــــاء الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة وأن
عــرقــيــة وطبقية  مــشــاكــل  الــرأســمــالــيــة خلقت 
 مشكالت 

ّ
مــعــقــدة أكــثــر مــمــا تــســاهــم فــي حـــل

ــداًل مـــن املــســاهــمــة في  ــ الـــعـــالـــم، وبـــالـــتـــالـــي، بـ
في  والطبقي  االجتماعي  السلم  قضايا   

ّ
حــل

ها ساهمت بشكل مباشر 
ّ
بلدانها والعالم فإن

فــي خلق الــنــزاعــات والــحــروب وفــق محللني. 
السبع،  أعضاء مجموعة   

ّ
وذلــك ببساطة ألن

هم الدول االستعمارية التي ما زالت تواصل 
الــثــراء على حــســاب اســتــغــالل ثـــروات العالم 
الفقير والتجارة فيها عبر تحديد أسعارها 
ــــواق الــعــاملــيــة وفــقــا ملــا يــتــنــاســب مع  فــي األسـ

اقتصاداتها.

حصاد 
قمة السبع

تعاٍف بطيء لقطاع الطيران العالمي

)Getty( بايدن يضع اللبنة األولى للتحالف ضد الصين في قمة السبع

)Getty( أمام بنك التنمية الصيني في شنغهاى)Getty( فحص سيدتين قادمتين في مطار شارل ديغول بباريس

)Getty( مركز تلقيج بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا

رؤساء الدول الغنية 
يستهدفون مبادرة 

»الحزام والطريق« وبكين 
تهدد بحظر شركاتها

ضد  الرأسمالي  التحالف  خطة  مقابل  وفــي 
الصني، استبقت بكني الخطة وقلبت الطاولة 
عــلــى بــايــدن عــبــر إجــــازة تــشــريــعــات مــضــادة 
ألّي قوانني حظر منسق بني أميركا وأوروبا 
ضـــد شــركــاتــهــا فـــي املــســتــقــبــل. وتــســتــهــدف 
ــديــــدة حــمــايــة  الـــتـــشـــريـــعـــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــجــ
املؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في 
الــبــالد مــن قــوانــني الحظر األمــيــركــي. وينص 
القانون الصيني الجديد على حظر الشركات 
الــتــي تلتزم بقوانني  األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة 
الحظر األميركي، من دخول السوق الصيني. 
وتــشــتــمــل تـــشـــريـــعـــات بـــكـــني الـــجـــديـــدة عــلــى 
الشركات  تــأشــيــرات ملسؤولي  رفــض إصـــدار 
الــغــربــيــة ومــنــعــهــم مـــن الـــدخـــول والـــطـــرد من 
األفــراد  البالد وتجميد ومــصــادرة ممتلكات 
أميركي ضد  أّي حظر  التي تنفذ  والشركات 
ــال الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة أو مــســؤولــني  ــمـ األعـ

اتفاق حول »مخاطر« الصين 
وخالفات حول أسلوب المواجهة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــع أن تـــتـــأثـــر أربـــــــاح شــركــة  ــوقـ ــتـ ــن املـ مــ
»جــونــســون آنــد جــونــســون« األميركية 
في الربع الثاني بوقف حكومة جنوب 
ــــاليـــــني مـــــن جــــرعــــات  ــا عـــــــدة مـ ــيــ ــقــ أفــــريــ
ــا  ــفــــيــــروس كــــورونــ ــاد لــ ــ لـــقـــاحـــهـــا املـــــضـ
بسبب التلوث. وأعلنت جنوب أفريقيا، 
للتطعيم  برنامجها  ر إطالق 

ّ
تعث التي 

فــــي وقـــــت تــجــتــاحــهــا مــــوجــــة وبـــائـــيـــة 
ثـــالـــثـــة، األحــــــد، عـــن تــعــلــيــق اســتــخــدام 
مليوني جرعة من لقاح الشركة بسبب 
مـــخـــاوف بــشــأن تـــلـــّوث فـــي مــصــنــع في 
الواليات املتحدة. وأعلنت إدارة الغذاء 
ها أبلغت الشركة 

ّ
والدواء األميركية، أن

 ماليني الجرعات من لقاحها املضاد 
ّ
أن

»إمرجنت  منشأة  فــي  املنتج  لــكــورونــا 
بالتيمور  مدينة  في  بايوسولوشنز« 

غير صالحة لالستخدام. وبعد مراجعة 
قرار إدارة الغذاء والدواء، أفادت »هيئة 
جنوب  فــي  الصحية  املنتجات  تنظيم 
إفــريــقــيــا« فــي بــيــان بأنها قـــررت »عــدم 
املنتجة  اللقاحات  باستخدام  السماح 
الدوائية  املـــواد  باستخدام دفــعــات مــن 
ــم تــوجــيــه مصنع  غــيــر املـــنـــاســـبـــة«. وتــ
»إمــــرجــــنــــت« بـــإيـــقـــاف اإلنــــتــــاج مــؤقــتــا 
فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، بعد عدة 
 دفعات من املواد 

ّ
أسابيع من تأكيد أن

املستخدمة في إنتاج لقاح »جونسون 
آند جونسون« كانت ملوثة بمكونات 
ــا. ولــــــم تـــحـــدد  ــكــ ــنــ ــتــــرازيــ ــاح أســ ــقــ ــــن لــ مـ
الــشــركــة الـــعـــدد الــدقــيــق لــلــجــرعــات في 
ها تعني 

ّ
 من املعروف أن

ّ
 دفعة، لكن

ّ
كل

بضعة ماليني من الجرعات. وما زالت 
إدارة الــغــذاء والــــدواء تنظر فــي مــا إذا 

كانت ستسمح بإعادة فتح املصنع.

بكين ـ العربي الجديد

شـــهـــدت املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الــربــع األول  نموًا فــي موازناتها خــالل 
ــــق مــــا أظـــهـــرت  ــــاري، وفـ ــــجـ مــــن الــــعــــام الـ
بيانات رسمية نشرتها وكالة شينخوا 
أمس األحد. وسّجلت املؤسسات املالية 
في الصني زيــادة في أصولها املجمعة 
بواقع 9.5 باملائة على أســاس سنوي، 
ــوان  يــ تـــريـــلـــيـــون   364.62 إلـــــى  لــتــصــل 
بنهاية  دوالر(  تريليون   57.1 )حــوالــي 
ارتفعت  بينما  الــعــام،  مــن  األول  الــربــع 
االلـــتـــزامـــات املــجــمــعــة لــتــلــك املــؤســســات 
بــنــســبــة 9.6 بــاملــائــة مــقــارنــة مـــع الــعــام 
يــوان،  تريليون   331.6 لتبلغ  املــاضــي، 
الشعب  بنك  بيانات  أوضحت  حسبما 
الــصــيــنــي )الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــصــيــنــي(. 

وحــقــقــت املـــؤســـســـات املــصــرفــيــة، الــتــي 
ــد مــــن الــصــنــاعــة  ــ ــ تـــحـــتـــل نـــصـــيـــب األسـ
املـــالـــيـــة، زيـــــــادة بــنــســبــة 9 بـــاملـــائـــة فــي 
إجمالي األصول، بينما شهدت شركات 
في  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ املـــالـــيـــة  األوراق  صــنــاعــة 
باملائة   22.1 بنسبة  املجمعة  أصولها 
على أساس سنوي بنهاية الربع األول. 
ــتـــأمـــني الــصــيــنــيــة  ــلـــنـــت شــــركــــات الـ وأعـ
وصــــول أصــولــهــا املــجــمــعــة إلـــى 24.26 
تريليون يوان، بزيادة 11.7 باملائة على 
أســــاس ســـنـــوي، وفــقــا لــبــيــانــات الــبــنــك 
ــفـــاع في  ــذا االرتـ ــم هـ ــركـــزي. ولــكــن رغـ املـ
مــوازنــات الــشــركــات املــالــيــة، فــإن بعض 
من مخاطر  تعاني  الصينية  املصارف 
الـــــقـــــروض املـــشـــكـــوك فــــي تــحــصــيــلــهــا، 
خاصة في قطاع اإلنشاءات الذي تمدد 

بقوة خالل السنوات املاضية.

توقعات بتراجع أرباح 
»جونسون آند جونسون«

57 تريليون دوالر أصول 
بنوك الصين

مال وسياسة

على الرغم من إجماع أعضاء مجموعة السبع في القمة التي انتهت 
الصيني« على مستقبل  »التنين  بريطانيا على خطر  األحد، في  مساء 
من  كّل  بين  المواجهة  أسلوب  في  تباينًا  هناك  فإّن  اقتصاداتهم، 

معسكر أميركا وبريطانيا وكندا والكتلة األوروبية

حّذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تفاوت 
مصاعب  وسط  كورونا  من  االقتصادي  التعافي  وتيرة  في  متفاقم 
خالل  وقالت  اللقاحات.  على  الحصول  في  الدول  بعض  تواجهها 
من  نحذر  ــا  »أخــذن السبع:  قمة 
تنذر  الــتــعــافــي  ــي  ف ــات  ــاوت ــف ت
أّن  تؤكد  البيانات  أحدث  بالخطر. 
بل  فحسب،  يتواصل  لن  المنحنى 
يكون  أن  وتوقعت  سيتعمق«. 
أمر  لكنّه  مؤقتً،  التضخم  ارتفاع 
أّن  مضيفة  به،  التسليم  يمكن  ال 
الناشئة  االقتصادات  في  التضخم 

يبعث على أشد القلق.

صندوق النقد قلق

رؤية

عبد التواب بركات

العاملي  االقــتــصــاد  على  الثقيلة  بظالله  يلقي  كــورونــا  وبـــاء  زال  مــا 
السلع  أسعار  وارتــفــاع  الغذاء  بإنتاج  املتعلقة  االضطرابات  ويفاقم 
الغذائية. وفي مطلع الشهر أطلقت األمم املتحدة تحذيرا بسبب ارتفاع 
العقد  العالم بوتيرة أســرع ومستوى أعلى خالل  الغذاء في  أسعار 
املاضي، مع استمرار زيادة تكلفة الغذاء على املستوى العاملي خالل 
12 شهرا األخيرة، وتأثر اإلمداد العاملي مدعوما باضطراب اإلنتاج 
الزراعي والنقل اللوجستي وقرارات الحماية الوطنية والتضييق على 

صادرات األغذية تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.
ــة، فــاو،  وفـــي مطلع الــشــهــر، رصـــد مــؤشــر منظمة األغــذيــة والـــزراعـ
التابع لألمم املتحدة، ارتفاع أسعار األغذية في العالم بنسبة %39.7 
فــي مــايــو/ أيـــار، عــن مستواه فــي الفترة نفسها مــن الــعــام السابق. 
أكتوبر/تشرين  إلى آخر منذ  زيــادة من شهر  أكبر  الزيادة  ومثلت 
الثاني عشر على  الشهري  االرتفاع  أنها شكلت  األول 2010. كما 
له منذ سبتمبر/ أعلى مستوى  بلغ  الــذي  املؤشر  التوالي في قيمة 

أيلول 2011. القمح، هي املادة األساسية في إنتاج الخبز ولها أهمية 
املنطقة  فــي  سياسية  ومكانة  العاملي  املستوى  على  استراتيجية 
العربية حيث كان الخبز محرك رئيس لثورات الربيع العربي خالل 
العقد املاضي وآخرها في السودان. وتعتبر مصر املتضرر األكبر 
من ارتفاع أسعار القمح باعتبارها أكبر املستوردين في العالم منذ 

سنوات، وكذلك السعودية والجزائر ودول عربية أخرى.
وسجل مؤشر املنظمة ألسعار الزيوت النباتية ارتفاًعا قدره %7.8 
في مايو. الزيادة سوف تضر املستهلك العربي خاصة في مصر، 
ألنها تستورد 95% من احتياجاتها من زيوت الطعام، بسبب تدمير 
محصول القطن الذي كان يسد حاجة البالد تماما من الزيوت، كما 

ارتفعت أسعار جميع أنواع اللحوم.
اإلمــداد  أن فيروس كورونا تسبب في اضطراب سالسل  املالحظ 
والــتــوريــدات الغذائية بــشــدة حــول الــعــالــم، مــن اإلنــتــاج إلــى التجهيز 
والتصنيع والتوزيع. وكانت تدابير الحماية التي اتخذتها الحكومات 
التجارية  القيود  انتشار فيروس كورونا وكذلك  للحد من  الوطنية 
لــلــغــذاء عــلــى صــادراتــهــا  الــــدول املنتجة  الــتــي فرضتها  والــضــرائــب 
الــغــذائــيــة، الــعــامــالن املــحــفــزان لتغييرات جــذريــة فــي نــظــام اإلمـــداد 

الغذائي وزيادة أسعار الغذاء على املستوى العاملي. 
روسيا مثال، وهي أكبر الدول املصدرة للقمح وتتحكم في تحديد 
سعره، فرضت ضريبة نحو 91 دوالرًا، على كل طن من صادرات 
القمح لتقليل الصادرات. وحددت حصة صادرات الحبوب، بما فيها 
ارتفاع  والـــذرة، بكمية 17.5 مليون طــن، خوفا من  والشعير  القمح 
أسعارها وتأثيرها على قدرة املستهلك على شراء األغذية. القرار 
الروسي كان أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار القمح بنسبة 30% عن 

أسعاره خالل العام املاضي.
وكذلك كان السبب في زيادة أسعار الذرة الصفراء، التي تدخل في 
بنسبة 60% من  اللحوم وتشارك  الالزمة إلنتاج  األعــالف  تركيب 
تكلفة إنتاج الدواجن أو بروتني الفقراء، فرض قيود على التصدير 
في البرازيل، التي تعد ثالث أكبر منتج للذرة في العالم وثاني أكبر 
دولة في الصادرات، لتلبي زيادة االستهالك الوطني بكميات كبيرة 
واستخدامها في أعالف الدواجن حيث أصبحت أكبر مصدر للحوم 
الــدجــاج فــي الــعــالــم فــي ظــل خفض اإلنــتــاج بسبب الــجــفــاف هناك، 
باإلضافة لزيادة الطلب العاملي على الذرة الصفراء إلنتاج الدواجن. 

أوكرانيا أيضا، وهي من أكبر الدول املصدرة للذرة الصفراء، قررت 
عدم زيادة حصة صادرات الذرة هذا العام عن 24 مليون طن، وذلك 
أيضا تحسبا لعدم زيــادة األســعــار املحلية وســط دعــوات منتجي 
املنتج  تأمني كميات وفيرة من  إلــى  الوطنيني  والــدواجــن  الحيوانات 
للحفاظ على استقرار أسعار األعالف، وبالتالي زادت أسعار الذرة 
الــدولــي بنسبة تقترب مــن 90% عــن أســعــارهــا في  على املستوى 

العام املاضي. 
الـــذرة على  العربية ســوف تعاني بشدة مــن تغيرات أســعــار  الـــدول 
أسعار اللحوم والدواجن، في ظل تراجع اإلنتاج العربي في السنوات 
األخيرة من هذه املادة الحيوية ليغطي 24% فقط من االحتياجات، 
وفق آخر تقرير عن أوضاع األمن الغذائي الصادر في سنة 2018 

عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
الدليل على ذلك أن الزيادة في األسعار الدولية للذرة الصفراء كانت 
ــادة أسعار  أقــل مــن 10% على أســـاس شــهــري، لكنها أدت إلــى زيـ
أعالف الدواجن ولحومها والبيض بنسبة أكبر من 25% في كثير 
من الدول العربية خاصة السعودية ومصر والجزائر. الجدير بالذكر 
أن دولة السودان لديها ميزة نسبية في إنتاج الذرة يمكن أن تستغل 
في زراعة ماليني األفدنة وتصديرها للدول العربية، ولكن الحكومات 

العربية والجامعة العربية مقصرة في ذلك. 
دول العالم الغنية تعتبر الحبوب والزيوت واللحوم ومنتجات األلبان 
إنتاجها وتكوين  أغذية إستراتيجية يجب تأمني عناصر  والسكر 
على  واحـــدة  لسنة  السكان  استهالك  يكفي  استراتيجي  مــخــزون 
األقل. هذه األغذية هي نفسها التي تعاني الدول العربية جميعها من 

عجز في إنتاجها األفقي وتخلف في إنتاجيتها الرأسية. 
ولسوء الحظ تحقق دول املنطقة نسب اكتفاء ذاتي متواضعة للغاية 
في مجال األغذية االستراتيجية. فهي تستورد أكثر من 60% من 
الــذرة، و55% من األرز، و%65  القمح، و76% من  احتياجاتها من 
من السكر، و55% من الزيوت النباتية، بحسب تقرير أوضاع األمن 
الغذائي العربي. تكرار األزمات الغذائية على مستوى الدول املنتجة 
مع الزيادة املستمرة في أسعار السلة الغذائية اإلستراتيجية خالل 
سنوات العقد الفائت، وارتفاعها بشكل حاد في مايو/أيار في ظل 
استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على امكانية الوصول 
العودة  التوقيت املناسب، تعكس أهمية  للغذاء في  الدولية  لألسواق 
الغذائي  األمن  الغذائي بديال لسياسات  الذاتي  االكتفاء  إلى مفهوم 
العربية  الــدول  احتياجات  تلبية  في  عليها  الــرهــان  ثبت فشل  التي 
التحتية  البنية  للغذاء في وقت األزمــات بسبب هشاشة  املستوردة 
إلنتاج الغذاء في املنطقة. وكذلك بسبب تخلف السياسات الزراعية 
التسالي على  ولــب  والــفــراولــة  الكنتالوب  إنــتــاج  تــدعــم  الــتــي  العربية 

حساب القمح والذرة والقطن.
زيادة االستثمار الزراعي األفقي والرأسي وتوفير التقنيات الحديثة 
العربية،  الــدول  الغذاء في كل  إنتاج  لتعزيز  الزراعية  البحوث  ودعــم 
والعيني  النقدي  بالتمويل  واملنتجني  املزارعني  صغار  دعم  وكذلك 
لالقتراب من االكتفاء الذاتي من الغذاء أصبح ضرورة وليس رفاهية، 
ذلك أن الدول املنتجة ليست جمعيات خيرية، والدول املصدرة ليست 
دعاة تكافل وإنسانية وإخاء، وسياستها التجارية واضحة وهي أن 

ما يعوزه املواطن يحرم على األجنبي.

ما يعوزه المنتجون 
يحرم على المستوردين
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عالء الترتير

الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــصــحــوة  ظـــل  فـــي 
الــجــاريــة اآلن فــي األرض املــحــتــلــة، ونــشــوء 
ديناميات جديدة، يقودها جيل جديد من 
الفلسطينيات والفلسطينيني، وجهاٌت فاعلة 
شبابية  ومنظمات  تقليدية  غير  سياسية 
وليدة، كيف يمكن أن نقرأ بعض التحّركات 
اإلقــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا مــا يتعلق بــالــدور 
وماذا  أبراهام؟  واتفاقات  املتجّدد  املصري 
التصعيد  إزاء  الــدولــيــة  االســتــجــابــات  عــن 
اإلســـرائـــيـــلـــي، ســيــمــا فــيــمــا يــخــص األدوار 
املنوطة بالواليات املتحدة واألمــم املتحدة 

واالتحاد األوروبي؟
من األهمية بمكان أن ندرَك أن الدور املصري 
املتجّدد، وخصوصا توسطه في وقف إطالق 
النار أخيرا بني إسرائيل وحركة حماس، ال 
يمثل تحّوال جوهرًيا في السياسة املصرية 
من حيث نظرتها إلى »حماس«. فالتعامل مع 
الحركة في أعقاب التصعيد أخيرا، والتوّسط 
في اتفاق وقف إطالق النار وصفقٍة محتملة 
السجون  مــن  فلسطينيني  أســـرى  لتحرير 
واملعتقالت اإلسرائيلية، ال يمثل، في أي حال، 
ا في املوقف املصري. بل نحاجج 

ً
 مفاجئ

ً
تبدال

 سياسية بامتياز، إذ يرغب 
ٌ
هنا بأنها لعبة

النظام املصري في أن يبرهن إلدارة الرئيس 
بايدن األميركية على أنه ما يزال قادًرا على 

المهدي مبروك

مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، ومــــع أول 
املــخــطــطــات الــتــنــمــويــة واالقــتــصــاديــة التي 
وضعها بناة دولة االستقالل في تونس، بدا 
الرهان واضحا على جعل السياحة قطاعا 
البالد. وكان هذا  اقتصاد  استراتيجيا في 
 تونس كانت تفتقد 

ّ
قرارًا جريئا، خصوصا أن

 مقومات الصناعة السياحية من بنية 
ّ

إلى جل
تحتية، وموارد بشرية مختصة، وال تملك 

غير شواطئ ذهبية وشمس حارة...
ــبــــالد أول مـــنـــشـــأة ســيــاحــيــة فــي  عـــرفـــت الــ
بداية سبعينيات القرن املاضي في جزيرة 
جــربــة، وكــانــت تنتمي إلـــى الــقــطــاع الــعــام. 
كان الرهان على استثمار املوقع الطبيعي 
الخالب للجزيرة، وكثير من التنوع الثقافي 
 عن كرم 

ً
واإلثني الذي يميز سكانها، فضال

ضيافتهم. سرعان ما راكمت البالد تدريجيا 
املوارد الخاصة بهذه الصناعة السياحية، إذ 
تخّرج العاملون من مدارس التكوين املهني 
الـــوحـــدات السياحية  والــجــامــعــات، وبــــدأت 
تنتشر في كامل الشريط الساحلي، وتجتهد 
في تنويع طرازها املعماري وخدماتها، حتى 
 لها جاذبيتها وقادرة على 

ً
بدت تونس وجهة

املنافسة في محيط متوسطي شرس في هذا 
املجال. وتواَصل هذا الجهد الحثيث إلى أن 
بدأت الدولة تدريجيا، منذ أكثر من عقدين، 
الخاص،  القطاع  أولـــى،  فــي مرحلة  تــرافــق، 
حتى يستثمر في هذا امليدان املربح، لتنتقل 
 منشآتها 

ّ
إلــى خصخصة جــل فــي مــا بعد 

السياحية. حدث ذلك في مناخاٍت ربما تفتقد 
الشفافية، وما زال قطاع السياحة، مثل غيره 
من القطاعات، يشكو من تلك الشبهات التي 

طاولته.
في  ساهمت  مهمة،  نتائج  تونس  حققت 
تغيير املشهد العمراني. كما أصبح القطاع 
 عما يدّره 

ً
 ليد عاملة مهمة، فضال

ً
ال

ّ
مشغ

من موارد ماليٍة تساهم في تغطية العجز 
الــتــجــاري... إلـــخ. لــكــن، مــع الــثــورة )2010- 
2011( سينقلب املشهد إلــى حــّد كبير، إذ 
 من انعدام االستقرار 

ً
ستشهد البالد حالة

السياسي واألمني، عالوة على االضطرابات 
االجتماعية، والضربات القاسية للعمليات 
اإلرهابية، خصوصا سنة 2015 )هجمات 
ــاردو...(، وهــو ما  ــ نــزل ســوســة، ومتحف بـ
فاقم من أزماتها الخانقة. وعلى الرغم من 

عصام شعبان

على  القبض  أمنية،  ومواجهات  مظاهرات 
متكَرر  مشهد  بالحبس،  قــرارات  العشرات، 
يتزامن مع إجراءات تطوير املناطق السكانية 
غــيــر املــخــطــطــة مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، 
القسري،  التهجير  والتي يتبع فيها غالبا 
لم يخرج مشهد مظاهرات أهالي عزبة نادي 
الصيد في اإلسكندرية عن اإلطــار املتكّرر، 
الــالفــت قـــدرة ســكــان الــحــي املكتظ سكانيا 
على تنظيم أنفسهم، والتعبئة مستخدمني 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، والشبكات 
االجتماعية، املقاهي واملساجد، وأن تتحد 
 منهم على التظاهر، 

ٌ
كلمتهم، ويتجاسر آالف

على الرغم من تكلفته العالية، ويواجهون 
مخاطر عدة في ظل السلطوية، تهم بالتظاهر 
والتحريض، غير إيحاءات باستغالل األزمة 
من أطراف ووسائل إعالم خارجية. تتشابه 
املظاهرات مع مثيلتها، املتعلقة بالحق في 
السكن، وضمن احتجاجاٍت على سياسات 
اندلعت  أنها  العمراني. صحيٌح  التخطيط 
وانتهت بسرعة، لكن ال يمكن االستخفاف 
، لكونها كاشفة عن 

ً
بها، واعتبارها عارضة

مأمومة،  اجتماعية  وفئات  طبقات  أحــوال 
وإن  مساكن،  في  العيش،  مساحات  تعتبر 
كانت متدنية الخدمات، ملجأ لها ومرتكزًا 
لــحــيــاتــهــا، بــمــا تـــوفـــره مـــن ســنــد، ومحيط 
اجتماعي، يتوفر فيه مصدر للعمل، ويرتبط 
تضيف  اجتماعية،  عــالقــاٍت  بشبكة  أهلها 
إليهم بوصفها رأس مال اجتماعي، شبكة 
تبادل  فيه  اقتصاديا  وسوقا  تضامن،  من 
على  والتغلب  للعيش،  ومـــورد  للمصالح 
أصحاب  بــني  خصوصا  الــحــيــاة،  مصاعب 
أو عــامــلــني ال تفي  املنتظمة،  غــيــر  الــعــمــالــة 
أجورهم تحمل السكن بأسعار مبالغ فيها 
إلى جانب أسعار الخدمات. املشكلة ليست 
في املسكن فحسب، ولكن فقدان رأس املال 
ــــوق الــعــمــل، غــيــر شــعــور  االجـــتـــمـــاعـــي، وسـ
بــالــظــلــم والــتــمــيــيــز، وشـــكـــوك فـــي مــســارات 
ومخططات تهجير. وعّبر املحتجني صراحة 
عن تشككهم ومعارضتهم ملخططات النقل 
ــذا املــوقــف  الــجــبــري وعــمــلــيــات اإلخــــالء، وهـ
يتشابه مع ردود أفعال أغلب حاالت املناطق 
التي شهدت نفس اإلجراءات، سواء الهدم أو 

النقل بالقوة الجبرية.
يحتج  التطوير  عمليات  أن صفقات  تبقى 
املهّجرون، ويرونها تشكل مخاطر،  عليها 
وغــيــر عــادلــة، تــطــرح األراضــــي بعد نزعها 
من سكانها، إلعادة االستخدام، إما بالبيع 
إقـــامـــة مــشــروعــات سكنية  أو  ملــســتــثــمــريــن 
لطبقاٍت  تخّصص  غالبا  لــلــدولــة،  مملوكة 
مسألة  متصاعد،  بشكل  أصبحت  مــتــرفــة، 
ومــدخــالت  عليها،  والــبــنــاء  األرض،  ملكية 
واستثمارات السكن في السوق غير الرسمي 
)البناء الشعبي( محل صراع، وإعادة نظر، 
وهي مصدر للموارد املالية للدولة، وسبق 
أن اندلعت املظاهرات بعدة مناطق ريفية، 
العقارات  التصالح علي  بعد تنفيذ قانون 
الحكومة  الرغم من تراجع  املخالفة، وعلى 
فــي تــقــديــر حــجــم الــغــرامــات، أو مــا سميت 
يزيد  ما  الدولة  جمعت  التصالح،  تكاليف 

عن 17 مليار جنيه.
وعلى الرغم من تكرار االحتجاجات منذ بداية 
برنامج التطوير عام 1993، إال أن توجهات 
الحكومات املتعاقبة لم تتغير كثيرا، وربما 
ساهمت الحركات االحتجاجية التي قادها 
أهالي املناطق املدرجة في مخططات تطوير 
العشوائيات إلى تحسني شروط التفاوض، 
في أحيان كثيرة، لم يكن لدى من يهّجرون 
أمــاكــن بــديــلــة )كــحــالــة كــفــر الــعــلــو بــحــلــوان، 
الكبش في  الدويقة وقلعة  وبعض مناطق 
الــقــاهــرة( لكن تــجــارب تالية ونتاج  وســط 
مقاومة الطرد إلى الشارع عّدلت جزئيا طرق 

رضوان زيادة

لــيــســت املـــــرة األولــــــى الـــتـــي يـــتـــعـــادل فيها 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــني الــحــزبــني، 
ــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري، إذ يــنــقــســم  الـــديـــمـ
 بــني الــحــزبــني، 

ً
مــجــلــس الــشــيــوخ مــنــاصــفــة

ليست  نـــادرًا.  حزبيا  انقساما  يعكس  بما 
ها قد تكون األكثر تعبيرًا 

ّ
املرة األولى، لكن

العميق  والحزبي  السياسي  االنقسام  عن 
الـــذي تعيشه الــواليــات املــتــحــدة الــيــوم، إذ 
ينطبق الوصف ذاته على إدارة الواليات، 
العليا،  الدستورية  املحكمة  أعضاء  وعلى 
وعــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي الــحــزبــي الــذي 
أصبح يركز على العدو - الخصم بوصفه 
اآلخــر من الحزب املختلف، بما يشير إلى 
أن االنقسام الحزبي سيكون له أثــره على 
املـــؤســـســـات الــســيــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

املستوى البعيد. 
تــتــألــف املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا من 
تسعة أعضاء، وقد تمّكن الرئيس السابق، 
ترامب، من تعيني ثالثة أعضاء خالل أربع 
سنوات، فيما لم يعنّي سلفه أوباما خالل 
سنواته الثماني سوى عضوين، ما جعل 
القضاة  للمحافظني األغلبية على حساب 
سكاليا،  الــقــاضــي  وفـــاة  فمع  الليبراليني. 
وهــــو مـــن أشـــهـــر الـــقـــضـــاة املــحــافــظــني في 
ل قــاٍض مــن أصــول  هــذه املحكمة، وكــان أوَّ
ــة عــّيــنــه الــرئــيــس ريـــغـــان قاضيا  مــكــســيــكــيَّ
ــهــــر بـــمـــواقـــفـــه وتـــفـــســـيـــراتـــه  ــتــ فـــيـــهـــا، واشــ
ــة، كــمــا كـــان يــقــال عــنــهــا، لنصوص  الــنــصــيَّ
ــل تــوازنــا حقيقّيا  الــدســتــور، وكـــان قــد شــكَّ
واملحافظني،  الليبراليني  بني  املحكمة  في 
ة بالغة الحساسّية في الواليات  وهي قضيَّ
املــتــحــدة، مـــع وفــــاة الـــرجـــل، تــمــّكــن تــرامــب 
الــقــضــاة املحافظني،  مــن  ثــالثــة  مــن تعيني 
يــنــتــمــون إلــــى مـــدرســـة الـــقـــاضـــي ســكــالــيــا 
فـــي الــتــفــســيــر الــنــّصــي لــلــقــانــون، وهــــو ما 
املحافظني،  املحكمة ملصلحة  بتوازن   

ّ
أخــل

والليبراليني  الديمقراطيني  تــخــوف  وزاد 
مـــن تـــراجـــع املــحــكــمــة عـــن دعـــم قــضــايــاهــم، 
املثليني واإلجهاض،  يتعلق بحقوق  فيما 
الحساسية،  بالغة  القضايا  مــن  وغــيــرهــا 
إلى املحافظني، وفي  وخصوصا بالنسبة 
ــة، وهـــو ما  الـــواليـــات الــوســطــى والــجــنــوبــيَّ
انــعــكــس فـــي خــطــاب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
اليوم الذي بدأ يتحّدث عن توسيع املحكمة 
الدستورية العليا، كي تضم 12 عضوًا، ال 
 فــقــط. وشــكــل الــرئــيــس بــايــدن لجنة 

ً
تسعة

ــذا املــــوضــــوع، وتــقــديــم  خـــاصـــة لـــدراســـة هــ
تقرير نهائي إليه بشأن ما يسمى توسيع 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا. أمـــا الـــواليـــات األمــيــركــيــة 
التي تتوزع بني حمراء جمهورية، وزرقاء 
على  األحــمــر  الــلــون  فيسيطر  ديمقراطية، 
 الــــواليــــات الــجــنــوبــيــة تــقــريــبــا، بينما 

ّ
كــــل

الـــســـاحـــل  واليــــــــات  ــلـــى  عـ األزرق  يــســيــطــر 
ــتـــحـــدة.  ــات املـ ــلــــواليــ ــرقــــي لــ الـــغـــربـــي والــــشــ
ويبدو املشترك بني هذه الواليات ضعيفا 
الواليات  إلــى كيفية رّد فعل  إذا ما نظرنا 
األميركية على وباء كورونا، وكيف اختلف 
رّد فعل  الجمهورية عن  الــواليــات  رّد فعل 
الــديــمــقــراطــيــون.  الــتــي يحكمها  الـــواليـــات 
ومع انتشار اللقاح اآلن، وقد وصلت نسبة 
امللقحني من األميركيني البالغني إلى أكثر 
من 60 في املائة، يسيطر الخالف اآلن على 
االقتصاد ودور  األفضل إلنعاش  الطريقة 

الحكومة الفيدرالية في ذلك. 
السياسي  االنــقــســام   

ّ
إن بعضهم  يــقــول  قــد 

األمــيــركــي كـــان دومــــا جــــزءًا مــن املــؤســســات 
ــة ونـــــظـــــام الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الــــذي ســيــطــر عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة منذ 
تــأســيــســهــا، وتـــرّســـخـــت قـــوتـــه مـــع صــعــود 
ة  العامليَّ الحرب  نهاية  مع  ة  األميركيَّ القّوة 
ــدة  ــتـــحـ الــــثــــانــــيــــة، فــــخــــاضــــت الـــــــواليـــــــات املـ
السوفييتي،  االتـــحـــاد  مــع  الـــبـــاردة  الــحــرب 
فــخــرجــت مــنــتــصــرة تــمــامــا، وال ســّيــمــا مع 
السوفييتي وتفّككه.  انهيار االتحاد  إعالن 
ــة التي  قــت دول املــنــظــومــة االشــتــراكــيَّ

ّ
وتــمــز

باملنظومة  األخــــرى  تــلــو  الـــواحـــدة  التحقت 
ة  األيديولوجيَّ املــبــادئ  وســادت  ة،  األميركيَّ
ة وحقوق  ة في العالم، فالديمقراطيَّ األميركيَّ
اإلنـــــســـــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــمـــا إرثــــا 
ة  األميركيَّ السياسة   

َّ
فــإن مشتركا،  ا  إنسانيَّ

ــا، وتـــبـــدو  ــمـ ــهـ ــمـ ــا بـــاسـ ــّدثــ ــحــ ــر تــ ــ ــثـ ــ ــي األكـ ــ هـ
ــذلـــك،  ــا عـــلـــى تــطــبــيــقــهــمــا. ولـ األكــــثــــر حـــرصـ
ارتــبــطــت الــفــكــرة الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
املؤسسات  وانقسام  األميركية،  بالسياسة 
السياسة  تــداعــيــات على  لــه  الــيــوم ستكون 
الـــخـــارجـــيـــة، كــمــا وجـــدنـــا ذلــــك فـــي انــقــســام 
مــوقــف الــحــزبــني مــن إســرائــيــل، وعــدوانــهــا 
الجمهوريون  أخيرًا على غزة. وبينما كّرر 
ــداعـــم إلســـرائـــيـــل، يــبــدو الــحــزب  مــوقــفــهــم الـ
في  تشّككا  أكثر  ــه 

ّ
كــأن الــيــوم،  الديمقراطي، 

ــل، إذا  ــيــ ــرائــ ــم األمــــيــــركــــي إلســ ــدعــ جــــــدوى الــ
ــتـــادة تــجــاه  ــعـ مـــا اســـتـــمـــرت ســيــاســاتــهــا املـ

الفلسطينيني.
)كاتب سوري في واشنطن(

ــه  ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي«، وأنـ الــتــعــامــل مـــع »املـ
في  األميركية  التوجيهات  التباع  مستعد 
هذا الصدد، فقد أرادت اإلدارة األميركية أن 
»تتعاقَد« مع فاعٍل إقليمي من أجل التوصل 
إلى اتفاٍق لوقف إطالق النار، وقبلت مصر 
 إرضاء إدارة بايدن. الواليات املتحدة 

َ
مهمة

أعطت التعليمات، ومصر نفذت. 
ا أن »تحتوي« حركة 

ً
من مصلحة مصر أيض

 
ُ

غل
َ
ست

ُ
ة سوف ت

ّ
حماس، فورقة إعادة إعمار غز

مــن جــديــد الحــتــواء »حــمــاس« وإســكــاتــهــا، 
من خــالل عــرض حوافز اقتصادية ومالية 
عليها، غير أن هذه االستراتيجية األميركية 
– اإلســرائــيــلــيــة - املــصــريــة قــصــيــرة النظر 
محكوٌم عليها بالفشل. فال يبدو أن الفاعلني 
بالتعلم  مهتمون  الدوليني،  أو  اإلقليميني، 
مـــن أخــطــائــهــم فـــي الــفــصــل بـــني االقــتــصــاد 
والسياسة على مدى العقود الثالثة املاضية، 
حيث إن الحوافز االقتصادية، ضمن اإلطار 
العام الحالي، لن تشتري السالم السياسي، 
أو حتى االستقرار طويل األمد، فهي تعالج 
أعراض املشكلة فقط، وليس املشكلة نفسها.     
أما فيما يتعلق بما تسمى اتفاقات أبراهام، 
ت مواطن  فإن موجة املواجهات أخيرا تحدَّ
الـــضـــعـــف والـــهـــشـــاشـــة املـــتـــأصـــلـــة فــــي هـــذه 
عليها  املوقعني  نــيــات  وكشفت  االتــفــاقــات، 
مستويات  ت 

َّ
تجل حيث  واستراتيجياتهم، 

ــيــــاســــات  ــل بــــــني الــــســ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــارب والـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ

الرئيسيني فيه، مثل أملانيا، في دعم االحتالل 
العسكري، وإدامة االستعمار وتطبيع الفصل 

العنصري واألبرتهايد.
ا تواطؤ اإلدارة األميركية 

ً
كذلك شهدنا أيض

مع إسرائيل في تدمير غزة، ومن ثم إعالنها 
د  العزَم على إعادة بنائها في تعبيٍر ُيجسِّ
منتهى الوقاحة والغطرسة غير املستغربة. 
ورأينا األمم املتحدة تلعن الوضَع البائس، 
 عــن فــعــل مــا يضمن 

ً
لكنها تــقــف عـــاجـــزة

القريب. ورأينا  املستقبل  عدَم تكراره في 
ــا 

ً
ا راســخ االتــحــاَد األوروبــــي يصبح جـــزًء

ا من الحل، دليال  من املشكلة، وليس جزًء
ــه لـــم يــتــعــلــم مـــن دروس  صـــارخـــا عــلــى أنــ
املاضي، على الرغم من تدخالته املتواصلة 
األمم  - إسرائيل.  منذ عقود في فلسطني 
املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبـــــي، عــلــى وجــه 
الخصوص، لم يخذال الشعب الفلسطيني 
وحــســب، بــل خــذال املــبــادئ الــتــي يزعمان 
إنهما يمثالنها ويجّسدانها، مثل العدالة 

والحرية واملساواة والكرامة.
ــاك  ــبــ ــتــ جــــديــــد حـــلـــقـــات املــــواجــــهــــة واالشــ
والتصعيد لم تفضح إسرائيل واملشروع 
االســـتـــعـــمـــاري االســتــيــطــانــي وتــعــّريــهــمــا 
ا مدى دعم 

ً
وحسب، بل كشفت وعّرت أيض

املجتمع  فــي  الرئيسيني  الفاعلني  بعض 
الدولي هذا املشروع دعًما مباشًرا وغير 
مباشر. ُيعد االستعمار أحَد أكثر أشكال 
ــتـــي يــســهــل تــمــيــيــزهــا فــي  االضـــطـــهـــاد الـ
ر بــعــض الــفــاعــلــني  الـــعـــالـــم. ومــــع ذلــــك، قــــرَّ
 

َّ
الــرئــيــســيــني فـــي املــجــتــمــع الــــدولــــي غــض
بــأن تنتهَك  الــطــرف، والــســمــاَح إلسرائيل 
العقاب. وإذا  فلَت من 

ُ
الدولي، وت القانون 

كان املجتمع الدولي جاًدا في حل »الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي«، فهو يعرف من 
ا، كما 

ً
أين يبدأ وكيف. األمر ليس معقًدا حق

يحبون أن يعتقدوا ويجادلوا.

أخيرًا، ينبغي للقيادات السياسية التقليدية 
م  الفلسطينية أن تتعلم من شعبها، فقد قدَّ
هــذا الــشــعــُب الــثــائــر فــي شـــوارع فلسطني 
)كل فلسطني( لقيادته، مّرة أخرى، درًسا 
مهًما: توقفوا عن نهج/ نموذج اإلرضاء 
بأنكم  الخارجية  الجهات  إلقناع  الدولي 
 من 

ً
تستحقون الحقوق؛ واستثمروا بدال

ذلـــك فــي نــهــج داخــلــي ينطلق مــن قــاعــدة 
القوة املبنية محليا، في السعي إلى إحراز 
ر 

َّ
حقوقكم وإعمالها. عندها فقط سُيضط

أولئك الفاعلون الخارجيون إلى التعامل 
تكون  فعندما  املـــســـاواة،  قــدم  على  معكم 
 على زعزعة 

ً
قاعدة القوة الداخلية قــادرة

جحف، 
ُ
الركائز األساسية للوضع الراهن امل

 على زعزعة االختالالت الحالية في 
ً
وقادرة

هياكل القوة ومنظوماتها، عندها ستأتي 
القوى والجهات الفاعلة الخارجية إليكم، 
بداًل من أن تذهبوا إليها. وهذا مهٌم لنجاح 
أي عملية تفاوضية، ومهٌم إلدراج عناصر 
املساءلة واملحاسبة في العالقة املشّوهة 
حالًيا بني القيادة السياسية الفلسطينية 
والــجــهــات الــخــارجــيــة. مــؤّكــد أن الــقــيــادة 
ليست  الحالية  الفلسطينية  السياسية 
مهتمة، وال مستعّدة لتبني نهج املواجهة 
 هذا الدرس هو باألساس لجيل 

َّ
هذا، ولكن

قادة املستقبل الصاعد في فلسطني.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

هذه الضغوط، سعت الحكومات املتتالية، 
ــل املــهــنــة ومــخــتــّصــيــهــا،  بــالــتــعــاون مـــع أهـ
إلــى إنــعــاش الــقــطــاع، مــن خــالل جملة من 
املبادرات، على غرار تنظيم حمالت دعائية 
 جملة من اإلجــراءات، بهدف 

ّ
مكثفة، وسن

التقليدية،  السياحية  األســواق  ثقة  كسب 
واســتــكــشــاف أخــــرى، والــبــحــث عــن بــدائــل 
جديدة. وقد أتت هذه املساعي بعضا من 
أكلها، ابتداء من 2019، حني عادت الرحالت 
السياحية تدريجيا، لتزور أفواج سياحية 
الرقم  مــن  الــبــالد، مقتربة، نسبيا،  عــديــدة 
)قـــرابـــة 10 ماليني  لــســنــة 2010  املــرجــعــي 
سائح(. إاّل أنه، منذ مارس/آذار 2020، عند 
اكتشاف أولى إصابات فيروس كورونا في 
الفندقية  الــوحــدات  أغــلــب  أغلقت  تــونــس، 
أبوابها، وأصبحت املناطق السياحية مدنا 
بال روح، وتراجع النشاط السياحي بشكل 
الفــت، ما نتج عنه أزمــة غير مسبوقة في 
 األصعدة، 

ّ
انعكاساتها الوخيمة على جل

وتحديدًا مئات آالف العائالت التي أصبحت 
بال مورد رزق. ونتيجة هذا التراجع، اعتبر 
قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضّررًا 
من جائحة كوفيد-19، بل يعتبره أهل املهنة 

منكوبا.
تكّبد املهنيون خسائر كبيرة خالل املوجتني، 
األولى والثانية، من الجائحة، ويتوقع ارتفاع 
ديــــون الــنــزل واملــؤســســات الــفــنــدقــيــة، وفــق 
بيانات البنك املركزي، إلى خمسة مليارات 
دينار )مليار و820 مليون دوالر( بسبب عدم 
قدرة املهنيني على اإليفاء بتعهداتهم تجاه 
البنوك. وأفادت دراسة للجامعة التونسية 
 60 في املائة من عمال القطاع 

ّ
للفنادق بأن

والحرفيني الناشطني في األسواق السياحية 
 
ّ
مهّددون بالفقر بسبب توقف النشاط، وأن

قرابة 27 ألف عامل خسروا وظائفهم.
القطاعات  مــن  السياحي  الــقــطــاع   

ّ
أن وبــمــا 

األســاســيــة فــي االقــتــصــاد الــتــونــســي، وفــي 
ل 

ّ
 يشغ

ْ
املـــوازنـــات املــالــيــة واالجــتــمــاعــيــة، إذ

قرابة نصف مليون شخص، ويسهم بنحو 
8 في املائة في الناتج املحلي الخام، ويعّد 
 سعي 

ّ
فـــإن الصعبة،  للعملة  مهما  مــصــدرًا 

الحكومة والهياكل املشرفة عليه إلى الحّد 
من تداعيات الجائحة، والتقليص من الكلفة 
 

ّ
الــســيــاحــي، يظل الــقــطــاع  الــبــاهــظــة لتعطل 
أكثر من مشروع للدراسة، بل يعّد أحد أبرز 
األولويات امللّحة أمام املسؤولني السياسيني.

معالجة األزمات، كما حالة مثلث ماسبيرو 
االستعالء  نهج  لكن  للتلفزيون،  املــالصــق 
أوجهاٍ  ويعكس  مستمرًا،  يبقى  والتشويه 
الرؤية واإلدارة والتوجهات  الخلل في  من 

واالنحيازات الطبقية.
وفــي الــحــالــة األخــيــرة )عــزبــة نـــادي الصيد 
ملــاذا يحتج  باإلسكندرية( نموذجا ملعرفة 
ــنــــاس، ويـــعـــتـــرضـــون ويـــســـتـــعـــّدون لــدفــع  الــ
ــم بــكــل تــأكــيــد يــحــســبــون، ككل  الــثــمــن، وهــ
املــنــخــرطــني فــي االحــتــجــاج، مــوازيــن الــقــوة 
ــر، وهــــــم مــع  ــائــ ــم املــــكــــاســــب والــــخــــســ وحــــجــ
مــصــالــحــهــم وتــحــســني أوضـــاعـــهـــم، تكشف 
مــظــاهــرات اإلســكــنــدريــة، كــمــا احــتــجــاجــات 
شبيهة في مطالبها وأسبابها، أنه ال توازن 
بني احتياجات السكان وضــرورة التطوير 
والتخطيط العمراني، سبق أن أعلن رسميا 
عن خطط تطوير للمنطقة عام 2019 ضمن 
سبع مناطق تضم مليوني نسمة، وبتكلفة 
كفاءة  رفــع  الخطة  وتضمنت  مليونا.   811
الخدمات. وفعليا بدأت مرحلة التنفيذ، إال أن 
هذا املسار تغّير، وأبدل بمسار اإلخالء، أعلن 
فيما بعد االحتجاج تمليك من في حوزتهم 
أوراقا ثبوتية بملكية األرض وحدات سكنية 
قريبة نسبيا من املنطقة محل اإلخالء. أما 
املستأجرون فسيتم تسكينهم في وحدات 
بجانب  التهجير،  وتمثل عملية  باإليجار، 
وحّملة  نفسية،  أعــبــاء  لبعضهم،  خــســائــر 
بشعور من التمييز الطبقي، خصوصا مع 
وضعها في إطار مخططات إعادة استخدام 
األراضي، واحتمالية تمليكها ملستثمرين، 
وهو ما يشكل صورة ذهنية عن أن الدولة 
تــتــخــلــص مـــن مــواطــنــيــهــا الـــفـــقـــراء لــصــالــح 

مجموعات املصالح.
املــعــتــادة ضد  التعبئة  وفــي مواجهة حالة 
ــة،  ســكــان املــنــاطــق الــشــعــبــيــة بــوصــفــهــم أزمـ
واستخدام عمليات الوصم االجتماعي، مع 
تحُدث  املدينة،  محيط  عن  فعليا  إبعادهم 
عن  لــلــدفــاع  مــضــادة  تعبئة شعبية  عملية 
الحق في السكن واألرض، وإيضاح الصورة 
االجتماعية للسكان، والذين، وبحكم عوامل 
عديدة، ليسوا فئة طبقية واجتماعية واحدة 
كما يصّور بعضهم، وليست منازلهم أيضا 
تاريخ  يزيد  ــدة،  واحـ معمارية  سمات  ذات 
املنطقة عن نصف قرن. يصفها أهلوها بأنها 
منطقة شعبية، في مواجهة دعاية حكومية 
وإعـــالمـــيـــة بــأنــهــا مــنــطــقــة تــحــوي أمــراضــا 
اجتماعية، وبــؤرا إجرامية، وكل مساكنها 
خطرة معماريا )أكشاك صفيح وخشب(. ومن 
حيث طبيعة امللكية، ساكنوها واضعو يد 
اللص في  )لصوص األرض وال يعرف من 
الحقيقة(. وبالتالي، ليسوا أصحاب حقوق، 
غير أن أصواتا ترى أن الدولة تتفضل عليهم 
بنقلهم إلى مساكن مخططة. في املقابل، يرفع 
احنا  والعرض  »بالطول  شعار  املحتجون 
أصحاب األرض« لنفي تهمة االستيالء التي 
وجه ضدهم في سلوٍك ال يخلو من إسقاط!

ُ
ت

ــقــــود الــــدولــــة  ــن آثـــــــار الـــســـلـــطـــويـــة أن تــ ــ ومــ
معه  تتزامن  مــا  وهــو  القهر،  عبر  التطوير 
لغة استعالئية، ترى املواطن بوصفه أزمة، 
عليه السمع والطاعة، وأحيانا تقديم الشكر. 
وال يحق له أن يسأل أو يفهم ما يخطط، حتى 
وإن كان يمّسه. تغيب املعلومات وتتضارب، 
وتــتــغــيــر أحـــيـــانـــا الــخــطــط حــســب األهـــــواء 
وصــراعــات مجموعات املــصــالــح. ومــع هذا 
التعتيم، وعدم االعتبار للمواطنني بوصفهم 
والتطوير،  التخطيط  عمليات  فــي  شــركــاء 
ــدم الــثــقــة بـــني أي جهة  ــســع مــســاحــات عـ

ّ
تــت

حكومية واملواطنني، وإن كانت الديمقراطية 
وحرية تداول املعلومات أمرا غائبا بشكل 
عــــام، فـــال يــنــتــظــر أن يــتــم حــــوار مجتمعي 
االحتياجات  تكشف  دراســــات  أو  حقيقي، 
وتحّددها، ليست وحسب السكانية، ولكن 
اجتماعيا  التطوير  أو  النقل  نتائج  أيضا 

االستعمارية االستيطانية، وهياكل الفصل 
االستبدادية،  القمعية  ظم 

ُ
والن العنصري، 

واألجـــنـــدة األمــنــيــة فــي اســتــجــابــة املوقعني 
»الــتــصــعــيــد«  إزاء  االتــــفــــاقــــات،  تـــلـــك  عـــلـــى 
ذلــك، شهدت  من  النقيض  الحاصل. وعلى 
 عــديــدٍة، 

َ
شـــوارع الــوطــن الــعــربــي فــي أمــاكــن

مثل السودان واملغرب، مظاهراٍت للتضامن 
»الــزخــم  كــان  ونضالهم.  الفلسطينيني  مــع 
الــفــلــســطــيــنــي« بــمــثــابــة تــذكــيــر ســـريـــع بــأن 
نَس، كما 

ُ
القضية الفلسطينية لم تمت، ولم ت

يوّد كثيرون من مؤيدي ما تسمى اتفاقات 
أبراهام أن يعتقدوا ويجادلوا. 

أما عن االستجابات الدولية إزاء التصعيد، 
وال سيما استجابات الواليات املتحدة واألمم 
املتحدة واالتحاد األوروبي، فجميعهم فعلوا 
ما ُيحسنون فعله: الواليات املتحدة استمّرت 
بينما  املشروط إلسرائيل،  في دعمها غير 
أصدرت األمم املتحدة بيانات إدانة، ودعت 
إلى التهدئة، وأعرب االتحاد األوروبــي عن 
 أخــــرى، في 

ً
قــلــقــه. لــقــد فــشــلــوا جــمــيــًعــا، مـــرة

إعمال القانون الدولي، وفشلوا في تحميل 
إسرائيل املسؤولية عن انتهاكها املستمر ذلك 
القانون. فقد شهدنا تراجًعا أكثر في شرعية 
مؤسسات الحوكمة العاملية الرئيسية، مثل 
مجلس األمن التابع لأمم املتحدة، ورأينا 
عــجــز الــهــيــئــات الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
املتحدة، وتواطؤ االتحاد األوروبي والفاعلني 

وبــعــيــدًا عـــن الـــنـــزعـــات املــتــشــائــمــة، يعتقد 
 األمــــل ما 

ّ
املــهــنــيــون وخـــبـــراء الــســيــاحــة أن

زال مــعــقــودًا فـــي اتـــجـــاه تــخــفــيــف األضــــرار 
ومحاصرة اآلثار في مرحلة أولى، ثم اإلقالع 
من أجل التفّرغ ملعالجة األزمــات الهيكلية، 
ــم تــوجــهــاٍت اســتــراتــيــجــيــٍة تــمــّكــن من  ورســ
مراجعة املنتوج السياحي، والتعويل على 
رافعاٍت أخرى، من شأنها أن تثري املشهد 
السياحي، وتستقدم سائحني ذوي مالمح 
مغايرة ملا عرفته السياحة التونسية عقودًا 
 
ً
)سياحة صحية، وبيئية، وثقافية...( فضال

والتحسني  والتكوين  الجودة  مراجعة  عن 
في ظروف العمل وشروطه.

 يعتمد، إلــى حد 
ّ

الــرهــان الــعــاجــل لبلٍد ظــل
اآلثــار  محاصرة  هــو  السياحة،  على  كبير، 
الــوخــيــمــة لــلــجــائــحــة عــلــى الـــقـــطـــاع: مــــوارد 
 70 )أكثر من  مالية وبشرية وبنية تحتية 
في املائة من الوحدات تم إغالقها، ما سيجعل 
ب موارد مالية باهظة(، غير 

ّ
تشغيلها يتطل

 هذا لن يدَرك، بحسب بعض الجمعيات 
ّ
أن

إعـــادة صياغة ميثاق  والــخــبــراء، إاّل ضمن 
جــــديــــد لــلــســيــاحــة الـــتـــونـــســـيـــة: مــصــالــحــة 
السياحة  بيئتها، ومصالحة  مع  السياحة 
مع الرأي العام، حتى ال تبدو لدى بعضهم 
زائدة دودية تنهش قدرات البالد وخيراتها، 
وابتكار أشكال سياحية وثقافة مختلفة، عما 
ز قيم 

ّ
تقّدمه الوحدات الفندقية اآلن، حتى تعز

الغيرية والضيافة باملعنى الذي قصده جاك 
دريدا ذات يوم.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

واقتصاديا. ال قيمة هنا إال لتقدير املوقف 
األمني، لينتج املشهد مواجهات بني سكان 
املنطقة وقوات األمن. وكان تصدير الجهات 
األمنية يعالج كل مشكلة، وتحميلها الغير 
الخوف  أدوارا غائبة، وكــان  دورهـــا، يعفي 

شيئا مستداما، يمكن أن يحقق كل شيء.
لــيــس غــريــبــا أن يـــرى أهــالــي املــنــاطــق التي 
شـــهـــدت إجـــــــراءات اإلخـــــالء أن الــســيــاســات 
تمثل  الــعــمــرانــي،  التطوير  فــي  الحكومية، 
ــم  ــا وهـ ــر يـــجـــب دفــــعــــهــــا، خـــصـــوصـ ــاطـ مـــخـ
يدرسون، ولديهم خبرات سابقة في تجارب 
تزامن  ومــا  أيــضــا(،  )والقاهرة  اإلسكندرية 
معها من ضغوط وأعباء نقل السكن، ودفع 
تكاليف اإليجار، غير شهادات متداولة )من 
( عن عــدم حصول 

ً
العنب مثال أهالي غيط 

بعض أصحاب املحال التجارية على بدائل 
في املناطق التي نقلوا إليها. وإذ أخذ في 
االعتبار أن متطلبات الحياة ليست مرتبطة 
وحسب بنوع السكن وسهولة التنقل، وإنما 
أيضا توفر نشاط اقتصادي وفرص عمل، 
يمكن فــهــم جــانــٍب مــن أســبــاب االحــتــجــاج، 
واجتماعية،  اقتصادية  أسس  على  املبنية 

فالسكن ليس متطلب الحياة الوحيد.
كما يلحظ أن أحــد أهـــداف التطوير إعــادة 
األراضــي طرحها في مشروعات  استخدام 
اســتــثــمــاريــة، ولــيــس كــمــا تــتــم الــدعــايــة عن 
إنكار  وال  السكان.  معيشة  مستويات  رفــع 
هــنــا لــتــطــويــر مــنــاطــق عــــديــــدة، وإمــــدادهــــا 
بـــالـــخـــدمـــات، لــكــن الــتــطــويــر يــمــكــن أن يتم 
بصور فيها تـــوازن وعــدالــة، ويتم فــي غير 
باع أسلوب اإلخالء على 

ّ
املناطق الخطرة ات

مراحل، وإعادة التوطني في جزء من املنطقة 
بعد تطويرها، واالستفادة من عوائد تلك 
األراضي وأسعارها املرتفعة القيمة، لبناء 
طة ومزودة بالخدمات، 

ّ
وحدات سكنية مخط

أي تطوير املنطقة السكنية وإعادة التسكني 
أو  االجتماعية  الشبكات  خــســارة  دون  مــن 
مصدر العمل. وفي التجارب العاملية خبرات 
يمكن االستفادة منها، وهي ليست مجهولة 
الــقــرار، بل إن بعض  خذي 

ّ
أو غائبة عن مت

هيئات الدولة طرحت عديدا من تلك النماذج 
ضمن مناقشة سابقة وممتدة منذ عام 2005، 
ــات املــصــالــح تــحــكــم اتــجــاهــات  ــراعـ لــكــن صـ
الــســيــاســات واالنـــحـــيـــازيـــات أيـــضـــا، وهـــذا 
ليس غائبا عن سكان املناطق التي تندرج 
يدركون جيدا  والذين  التطوير،  في خطط 
أن تحّركاتهم االحتجاجية مشروعة، وجزء 
للحصول  ضمانة  االجتماعية  الحركة  من 
على قدر من مطالبهم وحقوق عادلة، كما أن 
أشكال التجّمع والتعبير، بما فيه من تظاهر، 
أداة تأثير في عملية التفاوض مع الجهات 
الحكومية واإلدارية، فضال عن أنها تعبير 
عن املقهورين تحت سطوة اإلخالء الجبري، 
ومــا قد يترافق معه بضياع ما يستندون 
ة ال يريدون 

ّ
إليه من وجود في أوضاع هش

أن تزداد صعوبة.
)كاتب مصري(

صحوة شعبية فلسطينية وكبوة أممية

تونس... سياحة تحت حصار الوباء

تظاهرات اإلسكندرية... 
مالمح من أزمة التخطيط العمراني

االنقسام السياسي وشلل 
المؤسسات األميركية

قرَّر فاعلون رئيسيون 
في المجتمع 

الدولي غضَّ الطرف، 
والسماَح إلسرائيل 

بأن تنتهَك القانون 
الدولي

60 في المائة من 
عمال القطاع 

والحرفيين في 
األسواق السياحية 

مهّددون بالفقر

من آثار السلطوية أن 
تقود الدولة التطوير 

عبر القهر، ما تتزامن 
معه لغة استعالئية، 

ترى المواطن أزمة

آراء

معن البياري

أن يستبق حرجا مؤكدا سيغشى  أراد  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  كــأن 
النظام الــذي يمثله، عندما قــال، صباح يــوم أول من أمــس، بعد أن أدلــى بصوته في 
اقتراع االنتخابات النيابية في بالده، إن نسبة املشاركة في هذه االنتخابات ال تهمه، 
وإنما الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب يمثلون السلطة التشريعية. 
ومساء، أعلن رئيس الهيئة الوطنية املستقلة لالنتخابات، محمد شرقي، إن النسبة 
بلغت 30,20% عند إغالق صناديق االقتراع، وأنها 5% من الجزائريني في الخارج. ولو 
سلمنا بدقة هاتني النسبتني، اللتني يجدر بهما أن تكونا محرجتني، فإن من األهمية 
عدم إغفال أن قرى ونواحي وأريافا ومدنا صغرى في الجزائر الشاسعة املساحة قد 
ال تصل نسبة اإلقبال فيها إلى 2% في أحسن األحوال. وتعرفنا عودة إلى األرشيف 
بأن نسبة التصويت في انتخابات عام 2017 بلغت 38,25%، في هبوط عن سابقتها 
في عام 2012 التي بلغت 43,14%، وفي تحسن طفيف عما بلغته النسبة في انتخابات 
»انتخابات فجر  أن  عــنــاء،  عــام 2007، وكــانــت 35,65%. وبــذلــك نكتشف، مــن دون 
ت على أن ثقة الجزائريني باملؤسسة التشريعية 

ّ
التغيير«، على ما سّمتها السلطة، دل

ُيسرع القهقرى، وأن التغيير املاثل في مسّمى اقتراع السبت يعني أن السلطة لم تفلح 
في ترميم هذه الثقة، في الذي أحدثته بعد وقف واليات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
وتدشني مسار ما بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون األول 2019، ونجح 
تبون فيها بتصويت 58% من الناخبني، والتي لنا أن نرى أن نسبة التصويت فيها، 

وهي 41,13%، مقدار بنّي من إحراج الشعب السلطة. 
ا كانت تشريعيات أول من أمس هي األولى بعد انتفاضة حراك الجزائر الشعبي 

ّ
ومل

العريض الذي ما زال يطالب بالكثير من التغيير، ولم يقتنع بالقليل مما بادر إليه النظام، 
أو املحرجة بحسب وصف  الفاضحة بحسب نعت ذاع،  املعلنة،  الرسمية  وبالنسبة 
أدق، فإن هذه الواقعة تضيف شاهدا مستجدا، ومهما، على النقصان الوفير في ثقة 
املواطن العربي في املؤسسات التشريعية )البرملانية( في بالده، األمر الذي ما تنفك 
ده نتائج »املؤشر العربي« الذي ينتظم في إصداره املركز العربي لألبحاث 

ّ
سنويا تؤك

ودراسة السياسات. والجديد منها، لعام 2019/ 2020، أن 32% من الجمهور العربي 
)العينة املستطلعة في 13 بلدا عربيا بينها الجزائر( ال يثقون إطالقا باملؤسسات 
البرملانية في بالدهم، و17% لديهم عدم الثقة »إلى حد ما«، فيما ثقة 21% كبيرة، 
و26% ثقة »إلــى حد مــا«. والنسب هذه تختلف، تراجعا وتقدما، عن سابقتها في 
استطالع 2018/2017، حيث عدم الثقة إطالقا 31% و23% عدم ثقة »إلى حد ما«، 
فيما الثقة الكبيرة 14%، والثقة »إلى حد ما« 28%. وبشأن الجزائريني، ال يظهرون 
تطرفا في مواقفهم من برملانات بالدهم، فهم في املنزلة السادسة بني مواطني الدول 
العربية الـ 13 من حيث هذه الثقة، 18% يعارضون أن املجلس التشريعي يؤدي واجبه 
في الرقابة على الحكومة، و8% يعارضون بشدة، و55% يوافقون )النسبة عالية(، 
ذ ميدانيا بني نوفمبر/ تشرين 

ّ
ف

ُ
و14% يوافقون بشدة. مع االنتباه إلى أن االستطالع ن

الثاني 2019 ويوليو/ تموز 2020.
 للبرملان الجزائري الجديد، فال جدال مع الرئيس تبون في هذا 

ً
د أن ثّمة شرعية

ّ
مؤك

الخصوص، غير أن هذه الشرعية مصابة بعوار من نوع خاص، لنا نحن أصحاب 
االختصاص  فيما متروك ألهل  إليها،  أن نؤشر  الصحافة  املرتجلة في  التعاليق 
في القانون الدستوري ونظم االنتخابات اإلفادة بغير هذا. أي أن املواطن الجزائري 
سيرى نفسه غير ممثل تماما في البرملان املتوقع، أيا كانت معامله مع مقاطعة عدد 
انتخاباته، سيراه برملانا غير  إلى مقاطعة  الحراك  من األحــزاب وتوصية أنصار 
مؤهل في النيابة عن الشعب في الرقابة على الحكومة، وتشريع القوانني، وتطوير 
املنظومة السياسية .. تماما كما هي النظرة املؤكدة، الراهنة، املتحققة في غير بلد 
عربي، وفي الصدارة لبنان واألردن. .. أما كيف سيكون في وسع النخبة السياسية 
العريضة في الجزائر، وتمثيالت املجتمع املدني الناشطة، »معالجة« هذا الحال، فهذا 
التنبؤ  األنسب عدم  مقبلة، من  تفاصيل جزائرية  في  واالهتمام  االنتباه  موضع 

بشأنها، واالكتفاء بانتظارها.

بسمة النسور

الــشــنــاوي، نجاحا كبيرا،  حقق مسلسل »خلي بالك مــن زيـــزي«، مــن إخـــراج كريم 
وسجل نسب مشاهدة عالية في املوسم الرمضاني املنصرم، بحسب إحصائيات 
الشديدة.  واقعيته  هو  العمل  يميز  ما  أن  على  فيها  املشاركون  أجمع  واستفتاءات 
يستحق هذا املسلسل االجتماعي املختلف االنتباه إليه، إلقدامه على طرح مواضيع 
مــع فرط  االنتباه  العربية، مثل »اضــطــراب  الــدرامــا  فــي  لــم يسبق معالجتها  جــديــدة 
القديرة  املمثلة  الـــدور  أّدت  زيـــزي.  املسلسل،  بطلة  منه  تعاني  كانت  الــذي  النشاط« 
أمينة خليل التي أثبتت موهبتها الكبيرة من خالل قدرتها على تقّمص الشخصية، 
وتقديمها للمتلقي بحرفيٍة عالية. وتعد أمينة خليل من أهم ممثالث جيلها وأكثرهن 
فسده التدخالت 

ُ
براعة. تتميز في أدوارها باألداء العفوي واملظهر الطبيعي الذي لم ت

جسيما،  عيبا  بعضهم  ــراه  يـ قــد  الـــذي  الكبير  بأنفها   
ً
محتفظة فظلت  الــجــراحــيــة، 

أثبتت  أنها  غير  املحبوبة،  الفتاة  أدوار  على  فــرص حصولها  من  التقليل  من شأنه 
بطالن هذه النظرية، فطغت موهبتها وقوة حضورها وجاذبية شخصيتها على أي 
 وجهها نضرا طبيعيا متحّررا 

ّ
اعتباراٍت متعلقٍة باملقاييس الجمالية الشائعة، وأطل

محمد  املــبــدع  املمثل  البطولة  فــي  فعل شريكها  كــذلــك  والــحــقــن.  النفخ  عمليات  مــن 
الفتى األول  الوسامة والقوام املمشوق املطلوب توفره في  ممدوح، فقد كسر شرط 
اب 

ّ
في األعمال الدرامية العربية، فهو يفتقر إلى أيٍّ من مواصفات الشاب الوسيم الجذ

الذي تعشقه كل النساء، شأن النجوم في املسلسالت اللبنانية والسورية، تشاركهن 
في العادة ممثالت هن في األصل ملكات جمال خاضعات لعمليات تجميل كثيرة، ما 

يفقد تلك األعمال مصداقيتها وقدرتها على تصوير الواقع.
يقّدم ممدوح في »خلي بالك من زيــزي« شخصية املحامي مــراد، شخصية واقعية 
قد تصادفها في أي مكان. مراد مكتنز الجسد متواضع الجمال، محام متخصص 
في قضايا األحوال الشخصية. يتم التعارف بينهما، حني تلجأ إليه زيزي في قضية 
الطالق من زوجها. وضمن نصٍّ محكم، مشغول بعناية، ومستنٍد بشكل ملموس 
اجتماعية  قضايا  املسلسل  طــرح  دقيقة.  وقانونيٍة  وصحيٍة  طبيٍة  معلوماٍت  على 
ونفسية وصحية وعاطفية وأسرية تثير اهتمام )وتفاعل( املتلقي الذي سوف يحّس 
العمل  تناول  مبالغة.  أو  افتعال  دون  ويطرح همومه، من  ذائقته،  يحترم  العمل  بــأن 
أسباب فشل العالقات الزوجية، وتعقيدات العالقة بني الطفل وذويه، وتأثيرات مرحلة 
الطفولة على التكوين النفسي لإلنسان. واقترح، في الوقت نفسه، حلوال للمشكالت 
اضطراب  على  زًا 

ّ
مرك علمية متخصصة،  أبحاث  من  والنفسية، مستمّدة  الصحية 

القادر في  الطفلة ريم عبد  نقص االنتباه وفرط الحركة، من خالل مشاركة املمثلة 
عن  نموذجا  النشاط،  فــرط  مع  االنتباه  نقص  باضطراب  املصابة  تيتو،  شخصية 
كثيرون   

ٌ
أطفال منها  يعاني  والتي  ثقافتنا،  على  الجديدة  النفسية  العصر  أمــراض 

من دون إدراٍك من ذويهم جدية املشكلة وإمكانية التخفيف من آثارها، في حال تم 
معالجتها. ويفرد املسلسل حيزا لقصص حب جميلة غير تقليدية، تعتريها عقباٌت 
الحياة  وتجميل  الصعوبات،  تذليل  على  الحب  بقدرة  را 

ّ
مبش تتالشى،  ما  سرعان 

بألوان الفرح واألمل بالغد، ويدعو إلى قيم جميلة، مثل التسامح واملثابرة والتحّدي 
والطموح. استطاع املخرج إدخال السعادة إلى قلوب متابعي العمل، من خالل النهاية 
تفارق  من  بني  النهايات  فتنوعت  الواقعية،  منطقة  تغادر  لم  التي  واملتوازنة  الذكية 
ومن تقارب، متجاوزا أحزان املاضي. وأبقى الباب مواربا لجزٍء ثان، أرى أن العمل 
يحتمله، من خالل متابعة حياة الزوج األول. أّدى الدور ببراعة املمثل علي قاسم الذي 
تقّبل الخسارة، وبدأ في خطواٍت عملية لتحسني حياته. وكذلك تحتمل مغامرة زيزي 
في مهنتها الجديدة معالجة لألطفال املصابني بفرط الحركة، مزيدا من التفاصيل 
التوعوية في هذا املجال. »خلي بالك من زيزي« مسلسل عربي فائق التميز، يحقق 
للمتلقي املتعة والفائدة في آن. ويصلح ملتابعة من كل أفراد العائلة، لخلّوه من العنف 

والبذاءة والفجاجة التي باتت عنوانا ألعماٍل درامية عربية كثيرة.

سامح راشد

على الرغم من مظاهر الود والتقارب التي حفلت بها، إال أن جولة الرئيس األميركي، 
جو بايدن، األوروبية، لم تمُح دوافع القلق األوروبي تجاه مستقبل العالقة مع الحليف 
األميركي، فعلى الرغم من التفاؤل الكبير مع خروج دونالد ترامب من البيت األبيض، 
إال أن قراراته الهوجاء والتالعب بتقاليد السياسة الخارجية األميركية وقواعدها تركت 
 على كل مسارات العالقات الخارجية لواشنطن، ليس فقط مع األعداء 

ً
بصماٍت ثقيلة

والخصوم، وإنما أيضًا مع الحلفاء. ومما زاد من ضبابية األجواء بني واشنطن وأوروبا 
 جوهريًا في السياسة األميركية على 

ً
أن خمسة أشهر من والية بايدن لم تشهد تحّوال

مستوى املمارسة الفعلية، بسبب انشغاله باألوضاع الداخلية وإعادة ترتيب األولويات، 
خصوصًا في ما يتعلق بتوجيه مخّصصات املوازنة العامة ومراجعة إجراءات مواجهة 
أزمة »كوفيد – 19« وخططها. وألن تلك امللفات مستمرة وليست طارئة وال مؤقتة، فإن 
األوروبيني كانوا ينتظرون مسارعة بايدن إلى خطوة عملية وبادرة طمأنة باتجاه تعديل 
أخطاء ترامب، من دون أن ينتظر موعد انعقاد قمة مجموعة السبع أو قمة األطلنطي. 
 عن دور عنصر التوقيت، ال تزال الشكوك األوروبية قائمة، بصدور إشارات 

ً
وفضال

وغطرسة  تــرامــب  عنجهية  عــن  تمامًا   
ّ

تتخل لــم  بأنها  توحي  واشنطن،  مــن  سلبية 
سياساته. ويستشهد األوروبيون على ذلك بإقدام واشنطن على ترتيب موعد ألول 
قمة أميركية روسية في عهد بايدن، من دون أي ترتيب مسبق مع أوروبــا، أو حتى 
إخطارها بتلك الخطة. بل إن تصريحات بايدن، منذ تولى الرئاسة، تؤكد على »عودة 
أميركا« لقيادة العالم، وليس بوصفها مجرد قوة كبرى تشارك في تلك القيادة. كما 
ضاح أنه يمثل تيارًا له وزنه 

ّ
تسود أوروبا خشية شديدة من تكرار تجربة ترامب، بعد ات

في املجتمع األميركي. وبالتالي، فإن الديمقراطية األميركية هي النموذج الذي اعتاده 
العالم للمبادئ واألطر الحاكمة للسياسات األميركية داخليًا وخارجيًا. وباملناسبة 
ذلك أيضًا ما تطرحه إيران، وهي تحاجج بضرورة تحصيل ضماناٍت بعدم نكوص 
واشنطن مجّددًا عن االتفاق النووي، أو غيره من تفاهمات محتملة. لكن املسألة أكبر 
من املواقف الرمزية وال تقتصر على رغبة األوروبيني في الشعور بالثقة و»االطمئنان« 
. مثل 

ً
تجاه واشنطن، إذ توجد قضايا خالفية قائمة بالفعل، وتحتاج تسوياٍت وحلوال

التنسيق في مواجهة كورونا، وإدارة عالقات الطرفني مع الصني، وكذلك مع روسيا. 
وليس أدل على عمق الشرخ الحاصل في العالقات األميركية األوروبية من أن التوجس 
األوروبي ال يقتصر على الحكومات واملؤسسات الرسمية األوروبية، فالشعوب أيضًا 

ك في واشنطن، وال تثق فيما يفترض أنه تحالف بني الجانبني.
ّ
تتشك

في استطالع للرأي أجري، أخيرًا، في 12 من دول االتحاد األوروبي، بطلب من املجلس 
األوروبــي للعالقات الخارجية، فإن 20% فقط من األوروبيني يــرون قيمًا مشتركة 
عني فيتفقون في ضرورة 

َ
ستطل

ُ
بني الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي. أما بقية امل

املتحدة، لكن ألغراض استراتيجية فقط. ولهذه اآلراء أهميتها  الواليات  التعاون مع 
في قياس اتجاهات الرأي العام األوروبي تجاه واشنطن. وفي ظل انعكاس التحّوالت 
اها 

ّ
املجتمعية الجارية في أوروبا، على االستحقاقات االنتخابية والتوجهات التي تتبن

املؤسسات والسلطات املنتخبة، فإن رؤية الشعوب األوروبية إلى نظرائهم على الجانب 
اآلخر من املحيط ستلعب دورًا مهمًا في تشكيل سياسات االتحاد تجاه واشنطن 
 في صحيفة واشنطن بوست، اعتبر فيه أن 

ً
. قبل أيام، كتب جو بايدن مقاال

ً
مستقبال

التحالفات واملؤسسات الديمقراطية التي نجحت في القرن املاضي قادرة على مواجهة 
 

ٌ
التهديدات والعداوات في الوقت الراهن. وكأن مجّرد التحالف بني الديمقراطيات كفيل

وحده وبذاته بمواجهة التهديدات والعداوات تلقائيًا. وهذا النسق من التفكير األميركي 
الذي ُيبسط األمور ربما إلى حد السطحية، هو تحديدًا ما يخشاه األوروبيون، ويحتاج 
بالفعل من واشنطن خطوات أكثر تأثيرًا ووضوحًا، تستند بدورها إلى تفكير أكثر 

عمقًا وأبعد مدى.

حاشية على االنتخابات الجزائرية »خلّي بالك من زيزي« وسحر الواقع

بايدن وأوروبا وفجوة الثقة
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ضحايا السّل في أفغانستان

)غييم سارتوريو/ فرانس برس(

عالج تقليدي عن بُعد
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كابول ــ صبغة اهلل صابر

إحصائياتها  فــي  األفــغــانــيــة  الصحة  وزارة  تفيد 
ــه خــالل عــام 2020، مــات 9800 شخص 

ّ
األحـــدث، إن

هناك   
ّ
أن كما   ،

ّ
بــالــســل إصابتهم  تــداعــيــات  بسبب 

أعدادًا كبيرة من املصابني الذين لم يجِر فحصهم، 
 املــعــتــاد في 

ّ
وبــالــتــالــي لـــم يــســجــلــوا رســمــيــا، ألن

أفغانستان، عدم إجراء الفحص الطبي إاّل عندما 
مــتــدهــورة.  الصحية  حالته   

ّ
بـــأن الشخص  يشعر 

ـــه »مـــن بــني إجــمــالــي املصابني 
ّ
تضيف الـــــوزارة أن

 57 في املائة هم من النساء، و20 
ّ
، فإن

ّ
بمرض السل

فــي املــائــة مــن األطــفــال الــذيــن ال تتجاوز أعمارهم 
 األسباب الرئيسية 

ّ
الخامسة عشرة«. وتوضح أن

الفقر،  هــي  املختلفة،  األقــالــيــم  فــي  املـــرض  لتفشي 
وتــدنــي مــســتــوى املــعــيــشــة، وتــدنــي مــســتــوى وعــي 
ـــه »فــي كثير مــن األحــيــان، ال يلتزم 

ّ
املــواطــنــني، وأن

الصحية  الــجــهــات  بتعليمات  األفــغــانــي  املـــواطـــن 
ــراد  ــــرض بـــني أفــ املــخــتــصــة، وبــالــتــالــي يــتــفــشــى املـ

األسرة بعد إصابة أحدهم به«.
أمــراض الصدر في مدينة جالل  يقول اختصاصي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــرق(، مــحــمــد مــوســى، لـــ ــ أبــــاد )شـ
الفقر،  انتشار  في  تتمثل  األساسية  »املعضالت   

ّ
إن

وعــــدم تــوفــر نــظــام غــذائــي جــيــد، وبــالــتــالــي ينتشر 
أفــراد الشعب. ومن   بسرعة كبيرة بني 

ّ
مــرض السل

الــــضــــروري أن يــتــلــقــى املـــريـــض عـــالجـــا ملــــدة تسعة 

الــوعــي، ال  قلة  لكن، بسبب  انقطاع،  مــن دون  أشهر 
يــلــتــزم املــرضــى بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة«. ويــوضــح 
ــيــــرة، ارتــفــعــت أعــــداد  ــــه »فــــي الــفــتــرة األخــ

ّ
مــوســى أن

 
ّ
فــإن الــســائــد،  املصابني بــاملــرض، وعلى العكس مــن 
 األفغان باتوا يقبلون 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
هذا مؤشر جيد، ألن

 ،
ّ

للسل عــالج مضاد  وتلقي  الطبية،  الفحوص  على 
وكلما يزيد العدد املسجل للمصابني نتفاءل بتلقي 
األفغانية  الحكومة  بــدأت  للعالج.  ممكن  عــدد  أكبر 
األخيرة  السنوات  الــدولــي خــالل  املجتمع  بدعم من 
مراكز جديدة ملعالجة  بالقضية، وفتحت  االهتمام 
املـــرضـــى فـــي األقــالــيــم املــخــتــلــفــة، لــكــن لــيــســت هــنــاك 
حتى اآلن جــهــود كبيرة مــن أجــل نشر الــوعــي لدى 
املــواطــنــني، أو تــدريــب الـــكـــادر الــطــبــي املــخــتــص في 

.»
ّ

معالجة مرضى السل
باإلضافة إلى الفقر في البالد، وضعف الوعي لدى 
ومــرض  عموما،  املعدية  األمـــراض  بشأن  املواطنني 
 عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، مـــا زالـــــت املــعــضــلــة 

ّ
الـــســـل

ــم الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــعــطــل مــواجــهــة  ــ األمـــنـــيـــة مــــن أهـ
األمـــــراض، وتــوفــيــر الــعــالج لجميع املـــرضـــى. يقول 
النائية،  املــنــاطــق  »فـــي  ـــه 

ّ
إن مــوســى  الطبيب محمد 

طالبان،  حــركــة  سيطرة  تحت  الــتــي  تلك  خصوصا 
يــؤدي الفقر مــن جهة، والــوضــع األمــنــي السيئ من 
جــهــة ثــانــيــة، إلـــى عـــدم تــوفــر فـــرص عـــالج مناسبة، 
الــعــالج في  تلقي  إلــى  املــواطــنــون  وبالتالي يضطر 
املـــدن الــتــي تــقــع ضــمــن ســيــطــرة الــحــكــومــة، وهـــذا ال 

يكون عــادة إاّل إذا كان املــرض في املراحل املتقدمة، 
مما يتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات«.

وكـــان لجائحة كــورونــا أثــر كبير أيــضــا فــي تفشي 
 اهتمام الحكومة 

ّ
املرض، ال سيما في العاصمة، ألن

والـــجـــهـــات الــصــحــيــة املــعــنــيــة تـــركـــز عــلــى مــكــافــحــة 
املعدية  بــاألمــراض  االهتمام  على حساب  الجائحة 
، كــان مستشفى 

ً
األخـــرى. فــي العاصمة كــابــول مــثــال

 ،
ّ

السل يابان« متخصصا في عالج مرضى  »أفغان 
لــكــن بــعــد انــتــشــار كـــورونـــا فــي أفــغــانــســتــان، توقف 
، وأصــبــح 

ّ
املــســتــشــفــى عـــن اســتــقــبــال مـــرضـــى الـــســـل

مخصصا للمصابني بكورونا.
»العربي الجديد«  لـ الله حفيظ  يقول الطبيب عبد 
في  كــان صائبا  املستشفى  مــهــام  تغيير  ــرار  »قـ  

ّ
إن

 مــكــافــحــة كـــورونـــا كــانــت لــهــا األولـــويـــة، 
ّ
وقــتــه، ألن

وبالتالي قررت الحكومة أن يكون املستشفى خاصا 
بكورونا، وال يمكن ألّي مستشفى أن يستقبل في 
ــد مــصــابــني بـــكـــورونـــا ومــصــابــني بــمــرض  ــ آن واحـ
 »هــنــاك مستشفيات أخــرى 

ّ
إلـــى أن « مــشــيــرًا 

ّ
الــســل

 فــي الــعــاصــمــة، وفـــي املــدن 
ّ

تستقبل مــرضــى الــســل
الرئيسية األخرى، وال نقص في الكادر الطبي، وال 
مانع مــن الــوصــول إلــى املــراكــز الخاصة بمعالجة 
تتمثل  الرئيسية  »املشكلة  حفيظ:  يضيف   .»

ّ
السل

في تعامل املواطنني مع املرض، والغالبية عادة ال 
الــســنــوي كــي ُيكتشف املـــرض في  تــجــري الفحص 
املــراحــل األولــــى، بــل ال ينتبه الــنــاس إلـــى ضـــرورة 

ــراض حـــادة،  أعــ عــنــدمــا تظهر عليهم  إاّل  الــفــحــص 
ــز الــطــبــيــة. وفــــي معظم  ــراكـ وحــيــنــهــا يـــراجـــعـــون املـ
األحيان يتم عالج املريض، لكن في بعض األحيان 
كــان من كبار  إذا  ينتهي األمــر بالوفاة، خصوصا 
تحتاج  األمـــراض  جميع  »معالجة  يتابع:  الــســن«. 
 يحتاج إلى 

ّ
 مرض السل

ّ
إلى عناية املواطنني، لكن

ه يتطلب مداومة العالج من جهة، 
ّ
تركيز أكثر، ألن

يلعبان  وكالهما  ثانية،  من جهة  السليم  والــغــذاء 
، والوعي مفقود 

ّ
دورًا كبيرًا في معالجة مرض السل

إلى حّد كبير بني فقراء األفغان«.

مجتمع
أظهرت دراسة أعّدها املعهد العلمي للصحة العامة في بلجيكا ندرة اإلصابات بفيروس كورونا 
 نسبة الذي ثُبتت 

ّ
الجديد بني األشخاص الذين تلقوا اللقاح املضاد لكوفيد-19. وأشارت إلى أن

ي اللقاح لم تتعّد 0.32 في املائة، معظمهم من دون أّي أعراض. أضافت الدراسة 
ّ
إصابتهم بعد تلق

ه »من النادر حدوث إصابة 
ّ
 68.1 في املائة من املرضى الجدد لم يشعروا بأّي أعــراض، لذا فإن

ّ
أن

 هذه النتائج تثبت 
ّ
جديدة بعد اللقاح، ومن األكثر ندرة تسجيل أعراض واضحة«. وأّكد املعهد أن

)آكي( رة حاليا ضّد الوباء. 
ّ
فعالية اللقاحات املتوف

فــي مدينة غوانغجو جنوبّي  السلطات الصينية أســطــواًل مــن 60 طــائــرة مــن دون طــيــار  نــشــرت 
الصني، وذلك بهدف إبقاء الناس في منازلهم، وتذكير الذين يخرجون بضرورة وضع الكمامات. 
وكانت املدينة قد شهدت تفشيا للمتحّور الهندي من فيروس كورونا الجديد. والطائرات التي 
 
ّ
 رسائل لأشخاص الذين ال يالزمون بيوتهم، مفادها أن

ّ
تسّيرها الشرطة مزّودة بكاميرات وتبث

البقاء في الداخل أفضل لحمايتهم وحماية اآلخرين. وعمدت املدينة إلى عزل أحياء، وتقييد السفر 
)أسوشييتد برس( إلى خارج املدينة، وأغلقت دور السينما وأماكن الترفيه فيها. 

الصين: طائرات من دون طيار لتطبيق الحجردراسة: إصابات كوفيد-19 نادرة بعد اللقاح

تقول مسؤولة إدارة األمراض المعدية في وزارة 
الجديد«  لـ»العربي  سمر،  سيما  األفغانية،  الصحة 
متكاملة  خطة  وضعت  األفغانية  الحكومة  إّن 
الخدمات  وإيصال  السّل  مرض  معالجة  أجل  من 
الصحية إلى كّل أنحاء البالد، في ضوء ما تملكه 
في  تقّصر  ال  الحكومة  أّن  وتوضح  وسائل.  من 

مكافحة هذا المرض وأمراض معدية أخرى.

خطة بما توّفر

في »عيادتها« التي أنشأتها في مدينة كمبتون بارك 
غوغو  التقليدية  املعالجة  تجلس  أفريقيا،  بجنوب 
كامو )الصورة( أمام شاشة هاتفها الذكي املوضوع 
على حامل ثالثي القوائم، وتقّدم خدماتها عن ُبعد. 
في  التقليديون  املعالجون  راح  كــورونــا،  زمــن  ففي 
البالد، الذين ُيعَرفون باسم »سانغوماز« بلغة الزولو، 
االفتراضي ملساعدة من يحتاج  العالم  إلى  يلجأون 

إلى عالج. ويلجأ كثيرون من سكان جنوب أفريقيا 
»غوغو«، وهو  بون بـ

ّ
بانتظام إلى األشخاص الذين ُيلق

مصطلح يشير إلى شخص ُيحظى باحترام مهما 
ه، ويستشيرونهم في أمور عّدة، من قبيل 

ّ
كانت سن

خاذها واألمراض 
ّ
النزاعات والقرارات املهّمة الواجب ات

وتــفــســيــر األحــــــالم. هـــم يــــــؤّدون دور مــســتــشــاريــن 
إلى حّد  الناس  ووسطاء مجتمعّيني، ويذهب بعض 

تصنيفهم عّرافني. وعلى الرغم من تخفيف التدابير 
الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد في البالد، 
فــإّن كثرًا من هــؤالء ما زالــوا يعالجون »مرضاهم« 
هم استفادوا من األزمة، إذ 

ّ
عبر اإلنترنت، ال سّيما أن

صارت خدماتهم عابرة للقارات بفضل التواصل عن 
ُبعد. وكان املعالج التقليدي شانتي مادولو قد أنشأ 
مع زميل سابق له، الدليل األّول الخاص بالسانغوماز 

على اإلنترنت. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
تــســّجــل أكــثــر مــن 200 مــعــالــج فــي مــنــصــة »غــوغــو 
»املمارسني  أو  املعالجني  أّن هــؤالء  ُيــذكــر  أونــاليــن«. 
قوائم  في  أسماؤهم  درجـــت 

ُ
أ التقليديني«  الصحيني 

ي 
ّ
العاملني الصحيني في البالد الذين كانوا أوائل متلق
اللقاحات املضادة لكوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

)العربي الجديد، فرانس برس(
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آراء

عالء أبو عامر

لــــم تـــكـــن انـــتـــفـــاضـــة »الـــشـــيـــخ جــــــــّراح« الــتــي 
شـــمـــلـــت عــــمــــوم الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي، مــن 
عـــكـــا إلـــــى الـــنـــقـــب، مــــــــرورًا بـــمـــدن فــلــســطــني 
ــلـــة والـــلـــّد  الـــتـــاريـــخـــيـــة، حــيــفــا ويـــافـــا والـــرمـ
قاطبة،  الغربية  والضفة  واملثلث،  والجليل 
ــة، وتــظــاهــرات  ــازيـ ة اإلعـــجـ

ّ
مـــع مــقــاومــة غــــز

وما  الــجــوار،  دول  فــي  الفلسطيني  الشتات 
 نــظــيــره منذ 

ّ
رافــقــهــا مــن تــضــامــن عــاملــي قـــل

تمثلت  الــتــي  الفلسطينية  املـــأســـاة  نــشــوء 
)النكبة(  م 

ّ
املنظ العرقي  التطهير  بحمالت 

التي قادتها العصابات الصهيونية قبل 73 
عاما، لم تكن هي الدافع املباشر لكي تدعو 
عديدة  وشخصيات  وطنية،  حــراكــات  عــّدة 
في الداخل والخارج، إلى طّي صفحة اتفاق 
أوسلو، الذي يكاد أو كاد أن يخنق الحركة 
بمنظمة   

ً
مــمــثــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــوطــنــيــة 

 للتحرير 
َ

التحرير الفلسطينية التي لم يبق
ــذي ُيــذّكــر  مــكــان فــيــهــا ســـوى فـــي اســمــهــا الــ

سست ألجله.
ُ
ها انطلقت أو أ

ّ
بأن

 »أوسلو« نتج من تكتيٍك 
ّ
وعلى الرغم من أن

طلق عليه في سبعينيات القرن 
ُ
فلسطيني أ

املـــاضـــي »الــبــرنــامــج الــســيــاســي املــرحــلــي«، 
ع عام 1993 )اتفاق أوسلو( بني حكومة 

ِّ
وُوق

واشنطن،  فــي  التحرير  ومنظمة  االحــتــالل 
)وفــق نصه( خمس سنوات ال  وصالحيته 
 درامــاتــيــكــيــة بالفعل، 

ً
أكــثــر، وانــتــهــى نــهــايــة

الثانية  عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد 
عـــام 2000 مــع اشــتــعــال انــتــفــاضــة األقــصــى 
األمــيــركــيــة،  اإلدارة  لـــه  ومـــــــّددت  املــســلــحــة، 
ــة، بــــوضــــع »خـــريـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والــــربــــاعــــيــــة الـ
طريق« كان يجب أن تفضي إلى إقامة دولة 
 ذلك لم يحصل. 

ّ
 أن

ّ
فلسطينية عام 2005، إال

ــه، اســــتــــمــــّرت اآللـــــيـــــات األمـــنـــيـــة  ــنــ وبـــــــــداًل مــ
املعروفة بخطة جورج تينيت، التي نتجت 
عـــام 2001، فــي إطـــار مــؤتــمــر شـــرم الشيخ، 
ملنع العمل الفدائي الفلسطيني ضد جيش 

االحتالل ومستوطنيه.
وإذا قّيمنا مــا بــقــي مــن االتــفــاق الــيــوم، لن 
نجد سوى التنسيق األمني واتفاق باريس 
الذي يشاء له بعضهم، راضيا  االقتصادي 
أو مكرها، أن يؤّبد ويصبح املرجع املعتمد 
والــنــهــائــي لــلــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي 
مرجعا  وبالتالي  التحرير،  منظمة  بقيادة 
اتــفــاق  فــقــد أصــبــح  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للقضية 
ــلـــو خــريــطــة الــطــريــق املــعــتــمــدة دولــيــا  أوسـ
ــدول  ــ ــا أصـــبـــحـــت تــســمــيــه حـــالـــيـــا الـ  مــ

ّ
ــل ــحـ لـ

»النزاع  العربية  الــدول  وأغلب  بل  الغربية، 
الفلسطيني - اإلسرائيلي«. وعلى الرغم من 
التزام  الفلسطيني  زال ُيطلب من  فشله، ما 
ـــــه ال يــصــلــح وفــــق صــيــاغــتــه 

ّ
ــنــــوده، مـــع أن بــ

ٍة دقيقة، وكذلك  قـــراء . فوفق 
ً
ألن يكون حــال

تصريحات مهندسيه أنفسهم، لم يتضمن 
االتفاق أّي بنٍد ينص على إنهاء االحتالل أو 
إنهاء االستيطان أو إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وهو ما أشار إليه أمني سر اللجنة 

وائل السواح

بنصيبها  لتحظى  كثيرة  قضايا  تتسابق 
مــن الــنــقــاش فــي الــقــمــة املــرتــقــبــة للرئيسني 
األمــيــركــي جــو بــايــدن والـــروســـي فالديمير 
بــــوتــــني، فــــي جــنــيــف بـــعـــد غــــد 16 يــونــيــو/ 
السالح  قضايا  القائمة  ستتقدم  حــزيــران. 
والتدخل  اإللكترونية  والقرصنة  الــنــووي 
ــات األمــــيــــركــــيــــة  ــابـــ ــخـــ ــتـــ الـــــــروســـــــي فــــــي االنـــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــة وكـ ــيــ ــرانــ والـــصـــفـــقـــة اإليــ
وأفغانستان. وهنالك طبعا قضايا أوكرانيا 
وبــيــالروســيــا، ثــم أضـــاف إليها بــايــدن قبل 
أيــام قضية حقوق اإلنــســان. وهناك قضية 
أســاســيــة واحـــــدة ال يـــريـــد الــرئــيــس بــايــدن 
الــتــطــرق إلــيــهــا: ســوريــة. ليست ســوريــة من 
أولوياته، فحتى اآلن لم يتوّصل فريقه إلى 
 
ً
ال

ّ
ممث يعنيَّ  ولــم  بسورية،  خاّصة  سياسٍة 

خاصا إلى سورية بعد. وما انفّكت إدارتــه 
 اإليراني، 

ّ
تنظر إلى سورية من خالل امللف

لهما: هزيمة  ثالث  وترّكز على قضيتني ال 
تنظيم داعــش )تعود تدريجيا إلى نشاطه 
الشرير( وإيصال املساعدات اإلنسانية إلى 

من هم في حاجة إليها.
ال نــمــاري فــي أهمية كــال األمــريــن، فكالهما 
مـــهـــّمـــان إلــــى حــــّد بــعــيــد. هــزيــمــة »داعـــــش« 
ضـــــــرورة ال مـــفـــّر مــنــهــا إذا أردنـــــــا ســـوريـــة 
ــة لــكــل  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــقــــّرة وديــــمــــقــــراطــــيــــة وشـ
مــواطــنــيــهــا، أو أردنــــا شـــرق أوســـط مستقّرًا 
ومــســاملــا وخــالــيــا مــن الــعــنــف. وكــذلــك األمــر 
ــة، فــثــمــة  ــيـ ــانـ بــالــنــســبــة لـــلـــمـــســـاعـــدات اإلنـــسـ
ــن الــــســــوريــــني يـــقـــيـــمـــون أَودهـــــــم  ــ مــــاليــــني مـ
بــهــذه املــســاعــدات. ولكننا نــمــاري فــي جعل 
املــســألــتــني جــوهــر القضية وغــايــة الــطــريــق، 
من دون أن نلقي بااًل إلى أنهما ليسا سوى 
عرضني للمرض الرئيس، وأن التصّدي لهما 
للمرض.  استئصااًل  وليس  للعرض،  عــالج 

ياسر  السابق،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
عبد ربه، في الفيلم الوثائقي »ثمن أوسلو«.
اعتماد نصوص »أوسلو« املجافية للحقوق 
مسارًا  للتصّرف،  القابلة  غير  الفلسطينية 
من  الصهيوني  الفلسطيني  الــصــراع   

ّ
لحل

بقائه،  بــاالتــفــاق واســتــدامــة  التمّسك  خــالل 
، فــــي جـــوهـــره،  ــدُّ ــعــ ــ ــر غـــيـــر مــنــطــقــي، إذ ُي ــ أمـ
الـــتـــفـــافـــا عـــلـــى الـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة الــثــابــتــة 
 
ّ
أن ومــع  لها.  وتقزيما  الفلسطيني  للشعب 
ــفـــاق خـــدم في   االتـ

ّ
الــكــاتــب ال يــنــكــر هــنــا أن

ه 
ّ
أن مراحله األولــى )والحق يقال(، ما تبني 

ــداف يــاســر عـــرفـــات، وبــعــض حركة  أحـــد أهــ
»فـــتـــح« مــنــه، عــــودة مـــا يـــقـــارب ربـــع مليون 
الغربية  الضفة  إلى  الشتات  فلسطيني من 
ني، وعــودة قــوات الثورة 

ّ
وقطاع غــزة املحتل

الداخل. كذلك  إلى  الخارج  الفلسطينية من 
اســـتـــخـــدمـــه عــــرفــــات، صـــاحـــب الــشــخــصــيــة 
املركبة والكاريزماتية التي تخفي أكثر مما 
وتدريب  وتخزينه  السالح  لتهريب  تبدي، 
ثم اختبر استراتيجيته في  املقاتلني، ومن 
نقل النضال املسلح من الخارج إلى الداخل 
فــــي حـــدثـــني كــبــيــريــن هـــامـــني ومــفــصــلــيــني: 
الــنــفــق )1996( وانـــتـــفـــاضـــة  األقــصــى  هـــّبـــة 
فــوائــده  ومـــن  املــســلــحــتــني.   )2005  -  2000(
للعرب  بــرهــن  ـــه 

ّ
أن السياسي  الصعيد  على 

والعالم عدم رغبة الصهاينة في السالم، بل 
 ما سعوا ويسعون إليه من مثل 

ّ
 كل

ّ
أثبت أن

هذه االتفاقيات استسالم فلسطيني، مقابل 
حكم ذاتي ذي صالحياٍت محدودة، ال دولة 
فــلــســطــيــنــيــة، الــتــي وإن تــحــقــقــت اســـمـــا، لن 
 باالعتماد على 

ّ
 للحياة إال

ً
تشكل كيانا قابال

االقتصاد الصهيوني والتبعية األمنية له.
ومن فضائل انتفاضة األقصى التي جاءت، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، نــتــيــجــة »أوســــلــــو«، إنــهــاء 
الوجود الصهيوني املسلح في قطاع غزة، 
وهـــي إحـــدى الــنــتــائــج االســتــراتــيــجــيــة التي 
أحـــدثـــت ظـــروفـــا نــضــالــيــة جـــديـــدة، سمحت 
ــلـــح بـــالـــتـــطـــور،  لـــلـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي املـــسـ
ــوات  ــ ــــني قـ ــارك بـ ــ ــعـ ــ ــــي عــــــدة مـ فــــشــــاهــــدنــــاه فـ
االحـــتـــالل والــحــركــة الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة 
التي  املــتــكــّررة(،  ة 

ّ
غـــز )حـــروب  الفلسطينية 

أوجـــزهـــا أخـــيـــرًا قــائــد »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع 
غزة، يحيى السنوار، في مقابلة له بالقول: 
ــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــا تــمــتــلــكــه من  ــقـ »املـ
ســــالح الـــيـــوم هـــي اســتــكــمــال لــلــنــهــج الـــذي 

اعتمده أبو عمار في الكفاح املسلح«.  
ــيــــاســــي، فـــشـــل اتـــفـــاق  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــســ
 عــلــى العمل 

ً
ــلـــو، وأصـــبـــح عــبــئــا ثــقــيــال أوسـ

وفق  ليس  الفلسطيني،  الــرســمــي  الــوطــنــي 
تــقــيــيــمــنــا نــحــن فــقــط، بـــل وفــــق تــقــيــيــم أحــد 
أهم صانعيه، ياسر عبد ربه، الذي قال قبل 
اتفاقية  السياسية منذ  »الخطة  عام 2015: 
 ذريعا وتاما، 

ً
أوسلو حتى اآلن، فشلت فشال

ــرهـــان عــلــى املـــفـــاوضـــات كــســبــيــل وحــيــد  والـ
إلنـــهـــاء االحـــتـــالل انـــهـــار كــلــيــا، واالعـــتـــراف 
لم  التحرير وإسرائيل  املتبادل بني منظمة 
ـــه اعــتــراف بحق إسرائيل 

ّ
يكن مــتــوازنــا، ألن

والحال أنه لوال الدور التدميري الذي لعبه 
بــشــار األســـد ولفيفه ملــا كــان ثــّمــة »داعـــش«، 
ــار تــهــجــيــٌر، وال احـــتـــاج الــســوريــون  وال صــ
املـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة. إنــــه يــلــعــب لعبته 
عالنية، ومن دون مداراة. وكان فصله أخيرًا 
في لعبته االنتخابات الرئاسية التي أرادها 
 ليظهر للعالم أنه ال يأبه بما يرون، 

ً
مناسبة

وأن رأيهم في حكمه يساوي »الصفر«. يدرك 
وا عنه اآلن، ألن في 

ّ
األسد أن الروس لن يتخل

ذلك التخلي عالمة ضعٍف ال تليق بالرئيس 
الروسي الذي يتصّرف وكأنه زعيم عصابة 

أكثر مما هو زعيم دولة. 
ليست سورية، إذن، أولوية لبايدن، ولكنها 
الـــذي استثمر فــي ســوريــة،  أولــويــة لبوتني 
ولئن  استثماراته.  أربـــاح  يجني  أن  ويــريــد 
كـــان فـــي االمـــتـــيـــازات الــتــي نــالــهــا فـــي مــرفــأ 
طـــرطـــوس وقـــطـــاع الـــغـــاز بــعــض الـــربـــح، إال 
أن هدفه، في نهاية املطاف، إعــادة اإلعمار، 
ألن املكسب املادي والسياسي األكبر هناك. 
وعلى هذا، من املرّجح أن يكون بوتني هو من 
يطرح املسألة السورية على طاولة النقاش، 
ــايـــدن نــفــســه فـــي زاويــــة  وعـــنـــدهـــا ســيــجــد بـ
استراتيجية  لــه  يــطــّور  لــم  ففريقه  صــعــبــة. 
خاصة بسورية يتوكأ عليها، وهو ال يزال 
ينتظر أن يرى كيف تسير األمور مع إيران، 
ليرسو على بّر فيما يخص الشأن السوري.

يكون  لن  السورية،  املسألة  وحــني ستطرح 
أمـــام بــايــدن ســـوى أن يعيد طـــرح قضيتي 
ــــش« واملـــســـاعـــدات الــدولــيــة، وســيــكــون  »داعـ
رّد بــوتــني الــجــاهــز أن »الـــدولـــة الــســوريــة« 
تــقــاتــل »داعـــــش«، وأن املــســاعــدات يــجــب أن 
تــمــّر عــن طــريــق »الــدولــة الــســوريــة«. واألمــل 
أن يـــوافـــق بـــوتـــني عــلــى الــخــطــة األمــيــركــيــة 
لــفــتــح مــعــابــر إضــافــيــة لــتــمــريــر املــســاعــدات 
مـــن الــشــمــال الــــســــوري، ولــكــن ذلــــك لــأســف 
ــدًا.  وفـــي املــقــابــل، ســيــرّكــز بوتني  ــيـ لــيــس أكـ

ــراف  ــ ــتــ ــ ــرد االعــ ــ ــجـ ــ ــل مـ ــابــ ــقــ ــود مــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
بــاملــنــظــمــة كــمــمــثــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
 غير قابل للترميم وفق عبد ربه، 

ٌ
وهو اتفاق

وعليه: »من غير املفيد أبدًا محاولة ترميم 
ق وسقط عبر الركض وراء مشروع 

ّ
ما تمز

اعتراف  ويعتبر  األمـــن«.  في مجلس  جديد 
أخطر  قانونيا  الفلسطيني  الشعب  قــيــادة 
ــد بــلــفــور وأخـــطـــر مـــن خــطــة تــرامــب،  مـــن وعـ
فهو االعتراف القانوني الوحيد الذي يمكن 
مواصلة  لتبرير  الصهاينة  إليه  يستند  أن 
احــتــاللــهــم، فــهــو اعـــتـــراف مـــن مــالــك األرض 
بامتالك  اإلحاللي  املستوطن  الغريب  بحق 
 78 في املائة من الوطن الفلسطيني، وليس 
من قوٍة غريبٍة أخرى، كبريطانيا والواليات 

املتحدة.
وللتذكير، جــاء مــشــروع أوســلــو فــي سياق 
ــا ســـمـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي املــرحــلــي  مــ
الــذي بــدأت إرهــاصــاتــه عــام 1974؛ مشروع 
الذي صيغ وفقا لنصائح  العشر«  »النقاط 
تفاهمات  للتعاطي مع  سوفييتية وعربية 
وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة، األمـــيـــركـــي كــيــســنــجــر، 
والروسي غروميكو، املمهدة ملؤتمر جنيف 
)1973( كي يكون للفلسطينيني تمثيل فيه، 
 الصراع 

ّ
إذ كان من املزمع الدعوة إليه لحل

نتائج حرب  بناًء على  الصهيوني  العربي 
 - الــعــربــيــة   ،1973 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
إلـــيـــه هــذا  انــتــهــى  مـــا   

ّ
أن  

ّ
إال الــصــهــيــونــيــة. 

التكتيك عربيا وفلسطينيا أّدى إلى نهاياٍت 
العربي،  القومي  األمــن  كارثيٍة على صعيد 
وقـــيـــمـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا 
قضية مــركــزيــة وقضية كــرامــة عــربــيــة، فقد 
ــة مــكــانــة  ــ ــــراديـ ــفـ ــ أضـــعـــفـــت االتــــفــــاقــــيــــات االنـ
العرب  تت جبهة 

ّ
الفلسطينية، وفت القضية 

حدت في تلك الحرب كما لم تكن من 
ّ
التي ات

الصهيوني شرعية  الــكــيــان  ومــنــحــت  قــبــل، 
املــرة باعترافاٍت  البقاء واالســتــمــرار، وهــذه 

وتحالفاٍت عربيٍة مستترة.
وإذا كان اتفاق أوسلو قد استنفد الغرض، 
 فلسطيني 

ٌ
بــعــض ــا  ــ أرادهــ الــتــي  الــغــايــة  أو 

 بـــقـــاءه واســــتــــمــــراره بـــاالعـــتـــراف 
ّ
مـــنـــه، فـــــإن

بــحــق إســرائــيــل بــالــوجــود، كــيــانــا عنصريا 
لــهــو أمــر  اســتــعــمــاريــا استعالئيا إجــرامــيــا، 
ال يغتفر، ويصبح االستمرار فيه، من دون 
ــكــّبــل الــكــفــاح 

ُ
ــــدف، مــصــيــدة صــهــيــونــيــة ت هـ

ــزز االنـــقـــســـام  ــعــ ــ
ُ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وت

الكفاحية  البرامج  وتعّدد  الــرؤى  واختالف 
وهو  املناضلة.  وقــواه  الفلسطيني  للشعب 
 لقيمة 

ٌ
كــذلــك تــشــتــيــٌت لــلــجــهــود وإضـــعـــاف

فما  ودولـــيـــا،  عــربــيــا  الفلسطينية  القضية 
 إلـــى االعـــتـــراف املــجــانــي 

ً
ــة ــافـ بــقــي مــنــه، إضـ

املنافي للحق الفلسطيني، التنسيق األمني 
)غير املقّدس(، واتفاقية باريس االقتصادية 
)تكّرس التبعية(، وهما مكمالن لبعضهما؛ 
جنودًا  الصهاينة  أمــن  حماية  األول  يخدم 
وحــــــــــدودًا ومـــســـتـــوطـــنـــني، مـــقـــابـــل تــســلــيــم 
عوائد املقاّصة املالية والسماح الصهيوني 
مناطق  داخـــل  الــضــرائــب  بــجــبــايــة  للسلطة 

ــار، وســيــقــول لــبــايــدن إن  ــمـ عــلــى إعــــادة اإلعـ
األســـد قــد خــاص انــتــخــابــات الــرئــاســة وفقا 
للدستور السوري، وهو، أحّب بايدن ذلك أم 
كرهه، موجود وباٍق، وإذا كان بايدن، ومعه 
 معاناة 

ّ
فــي حــل راغــبــا  الغربية،  الحكومات 

الــســوريــني، فــال بــّد مــن إعـــادة اإلعــمــار وعن 
بــايــدن من  األســـد. وعندها سيخرج  طريق 
حوار الطرشان صفر اليدين، كما سيخرج 
معه الــســوريــون عموما بـــدون بــارقــة ضوء 

في نهاية هذا النفق املديد.
ال نــعــرف إن كـــان بـــايـــدن يـــرى كــيــف تسير 
األمـــور فــي امللف الــســوري، وفــي أي اتجاه؟ 
الـــيـــونـــان،   أوروبـــــيـــــة، وبــيــنــهــا 

ٌ
ــبـــدي دول تـ

وهــنــغــاريــا وصــربــيــا وقــبــرص، رغبتها في 
إعــــادة فــتــح ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق، وتنحو 
غــالــبــيــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة هــــذا املــنــحــى، 
ــح. وفرنسا  بــدفــع مــصــري - ســعــودي واضــ
ــــق، حــني  ــابـ ــ ــــسـ الــــتــــي أنـــــقـــــذت األســــــــد فـــــي الـ
أخرجه الرئيس األسبق، نيكوال ساركوزي، 
وسفيره إريك شوفالييه، من العزلة الخانقة 
اغتيال رئيس  التي وضــع نفسه فيها بعد 
وزراء لبنان األسبق، رفيق الحريري، فرنسا 
 عن إعادة االنخراط مع 

ً
هذه ال تبدو بعيدة

األســــــد، وخـــصـــوصـــا بــعــد أن أفــســحــت في 
املجال لسفارة الديكتاتور أن تفتح أبوابها 
الســتــقــبــال مــن يــرغــب فــي الــتــصــويــت، وهــي 
 أن االنــتــخــابــات لــن تكون 

ّ
تعلم عــلــم الــحــق

نــزيــهــة، وأنــهــا تخالف صــراحــة خطة األمــم 
 النزاع في سورية. 

ّ
حدة لحل

ّ
املت

ــات املـــتـــحـــّدة أشــخــاص  ــواليــ فـــي حــكــومــة الــ
أنها تقع شمال  إال  ال يعرفون عــن ســوريــة 
إســرائــيــل وشـــرق لــبــنــان. وفــيــهــا مــن يعرف 
ــنــا، نحن 

ُ
تــفــاصــيــل دقــيــقــة ال يــعــرفــهــا بــعــض

ــام،  الـــســـوريـــني املــتــابــعــني. جــمــعــنــي قــبــل أيــ
مــــع نـــخـــبـــٍة مــــن قــــــادة املـــنـــظـــمـــات الـــســـوريـــة 
األمـــيـــركـــيـــة، لـــقـــاء بـــنـــائـــب ديـــمـــقـــراطـــي عــن 

وهي  و»ب«.  »أ«  املنطقتني  أي  سيطرتها؛ 
األموال الالزمة لتمويل املؤسسات ورواتب 

املوظفني في القطاع العام.
 هناك عوائق لعدم إلغاء االتفاق، من 

ّ
ومع أن

البديل  املـــال  توفير  على  الــقــدرة  عــدم  بينها 
عــربــيــا لـــالســـتـــمـــرار، بــعــدمــا فــشــلــت الــســلــطــة 
الفلسطينية عّدة مراٍت في تأمني مظلٍة مالية 
 
ّ
فــإن الصهيوني،  االبــتــزاز  عــن  بعيدًا  عربية، 
هذا العائق على أهميته، الذي يضع السلطة 
ــابـــل تـــحـــريـــر األرض  ــقـ ــا فــــي مـ ــرارهــ ــمــ ــتــ واســ
 ضــــــاّرة، بل 

ً
 اســتــراتــيــجــيــة

ّ
والــــوطــــن، ســيــظــل

ومدمرة للهدف األول الذي انطلقت من أجله 
الثورة الفلسطينية املعاصرة؛ تحرير األرض 
وعـــودة الــالجــئــني إلــى ديــارهــم. فقد تحّولت 
السلطة مــع الــزمــن، بوعي أو مــن دون وعــي، 
إلى جسٍم تابع لالحتالل، فمصيرها وبقاؤها 
عمل  ألّي  ــحــبــط 

ُ
امل األمــنــي  بفعلها  مرتبطان 

 
ٌ
مقاوم ضّد الوجود االحتاللي، وهي معادلة

 
ّ

أال ويجب  الفلسطيني،  الوطني   
ّ

للكل  
ٌ
مؤملة

تنفيذية منظمة  إذ وصفتها عضو  تستمر، 
ها 

ّ
بأن عــشــراوي،  حــنــان  املستقيلة،  التحرير 

كارثة، تجعل من هم تحت االحتالل يحمون 
أمن ُمحتليهم، األمر الذي لم يحصل لشعٍب 

آخر في أّي زمان ومكان.
ينتهي،  أن  »أوســلــو«  لـــ األوان  آن  كله،  لذلك 
وتـــطـــوى صــفــحــتــه كـــي تــعــود املــنــظــمــة إلــى 
منطلقاتها األولى، وهي منطلقات سليمة، 

وهو  كريشنامورثي،  رجــا  إيلينوي،  واليــة 
عــضــو فــي لــجــنــة االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة 
املجموعة  وعضو  الــنــواب،  ملجلس  التابعة 
الــــداعــــمــــة لــلــشــعــب الــــســــوري فــــي املــجــلــس. 
إنــه ال ينبغي  قــالــه كريشنامورثي  مــا  أهــم 
ــفـــاوض  ــتـ ــكــــون جـــــــزءًا مــــن الـ لــــســــوريــــة أن تــ
ضمن امللف النووي اإليراني، وإنه بوصفه 

 
ً
كاملة فلسطني  أجــل  من  النضال  وليصبح 

هدفا، فإذا كان هدف »أوسلو« إنشاء سلطة 
ــزٍء جـــرى تــحــريــره، فقد  وطــنــيــة عــلــى أّي جــ
أنــجــز الــهــدف، وإذا كــان ذلــك هــدفــا مرحليا 

فقط، فقد تحقق.
يقترب الشعب الفلسطيني اليوم من أربعة 
ــي الـــشـــتـــات،  ــ عـــشـــر مــلــيــونــا فــــي الــــوطــــن وفـ
وهـــنـــاك ســبــعــة مــاليــني نــســمــة فـــي مساحة 
الــبــحــر« ويخضع  إلــى  النهر  مــن  »فلسطني 
نفسه،  للقهر  ويتعّرض  لالحتالل،  جميعه 
ــّبـــة أو انـــتـــفـــاضـــة يــتــكــاتــف   هـ

ّ
ــل ــ ــــو مــــع كـ وهـ

أو  »أوسلو«  لتقسيمات  آبــٍه  ويتكامل، غير 
السياسية.  املناطقية  االحــتــالل  تقسيمات 
فــلــســطــيــنــيــي  نــــضــــال  هــــــدف  أصــــبــــح  وإذا 
ــلــــو«،  الــــداخــــل املـــحـــتـــل، وفــــق مـــا تــبــع »أوســ
املــســاواة والــعــدالــة ضمن دولـــة »إســرائــيــل« 
أو الحصول على حكم ذاتي ملا يطلق عليه 
صــهــيــونــيــا »الـــوســـط الــعــربــي« كــمــا يسعى 
 رغبة األغلبية منهم كما 

ّ
إليه بعضهم، فإن

في  األحـــداث، وبعيدًا عن ممثليهم  أظهرت 
الــكــنــيــســت، الــتــكــامــل مــع أبــنــاء شعبهم في 
ــقـــدس وقـــطـــاع غــــزة، ال  الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
 في دولٍة مستقلة بجوار »إسرائيل« 

ً
تكامال

 »إسرائيل« نفسها، وال يعني ذلك 
ّ

بل محل
إزالتها، بل الخالص من صهيونيتها التي 
تــعــنــي عــنــصــريــتــهــا وفــصــلــهــا الــعــنــصــري 
 ،Genocide العرقي  وتطهيرها   Apartheid
في  عتبر 

ُ
ت وممارسات  قوانني  من  وغيرها 

عرف القانون الدولي جرائم ضد اإلنسانية.
مطلب »فلسطني كاملة« وهدفها هو املطلب 
الوحيد القابل للتطبيق والحياة، على عكس 
 الدولتني الــذي قــال مسؤولون 

ّ
مشروع حــل

أمــيــركــيــون ودولــــيــــون، بـــل حــتــى صــهــايــنــة، 
ــه أصــــبــــح غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق، بــفــعــل  ــ ــ ـ

ّ
إن

الضفة  مناطق   
ّ

كــل في  املنتشر  االستيطان 
الفلسطينيني في  الــغــربــيــة، مــا جــعــل واقـــع 
مناطق عام 1948 ال يختلف كثيرًا عن واقع 
فكالهما   ،1967 مناطق  فــي  الفلسطينيني 
محاط باملستوطنات واملستوطنني، بفارق 
والجنسية  الــحــركــة  بحرية  متعلق  بسيط 
وبعض التمييز االقتصادي في الداخل عن 

مناطق الضفة وغزة.
»فلسطني كاملة« ليست شعارًا، بل أضحت 
ــتـــمـــرار  ـــل االسـ

ّ
ــمـــث ــك، ُيـ ــذلــ هـــدفـــا وخـــــيـــــارًا، لــ

ــــو ونــــهــــجــــه، الـــعـــائـــق  ــلـ ــ ــة أوسـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــــي جـ فـ
ــــالق حـــمـــلـــة نـــضـــالـــيـــة عــاملــيــة  ــ الـــوحـــيـــد إلطـ
أيديولوجيا  بوصفها  الصهيونية  إلنهاء 
عنصرية استعمارية، وصنع سالم حقيقي 
فــي دولــة على كامل تــراب فلسطني يعيش 
فيها، ضمن حقوق متساوية   من 

ّ
كــل فيها 

العدالة واالقتصاد بال تمييز عنصري  في 
أو ديني أو قومي. لم يعد هناك خيار آخر، 
إال ملن راقته مالحقة األوهـــام تلو األوهــام، 
تنتهي  لن  واتهاماٍت  انقساماٍت  تثير  التي 
آفــــاق نضالية  إلــــى  ــي »أوســــلــــو« 

ّ
بــتــخــط إال 

أرحب وأكثر جدوى.
)كاتب فلسطيني(

»أخالقية«  سياسة  يريد  ديمقراطيا  نائبا 
السماح  يــتــم  املــتــحــدة، بحيث ال  لــلــواليــات 
لنظام األسد بالوصول إلى التمويل الالزم 
 السياسي النهائي. 

ّ
إلعادة اإلعمار قبل الحل

ــه عــن الــســعــوديــة، وســعــيــهــا، من 
ُ
وقـــد ســألــت

تــحــت الــطــاولــة وفــوقــهــا، إلـــى الــتــطــبــيــع مع 
النظام، وعّما إذا كان على اإلدارة األميركية 
أن تقف فــي وجــه ذلـــك، فــأجــاب أنــه يضغط 
على اإلدارة أن تشرح لهذه الدول أن للتقارب 

مع بشار عواقب جّدية وأثمانا عالية. 
ــن واجــــــب املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة ومـــراكـــز  مــ
األبحاث املتعاطفة معها أن تّكثف نشاطها 
الخارجية  ووزارة  الــكــونــغــرس  أعــضــاء  مــع 
ــالــــة مـــفـــادهـــا بـــأن  األمـــيـــركـــيـــة إليــــصــــال رســ
انتصار األسد املزعوم ضربة ملسار جنيف 
وقــرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وضربة 
أيــضــا ملــواقــف الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة من 
ــن قـــضـــايـــا حــقــوق  ــ املـــســـألـــة الــــســــوريــــة، ومــ
اإلنــســان عــمــومــا، وهــو مــا كــان واضــحــا في 
ــد. مـــن املـــهـــم أن يـــكـــون بــايــدن  ــ خـــطـــاب األســ
حــاســمــا مــع الـــــروس، وواضـــحـــا مــعــهــم، في 
 

ّ
الـــوقـــت نــفــســه، بــأنــه مــســتــعــد لــلــقــبــول بــحــل

سياسي يضمن مصالح روسيا في املنطقة 
ــد الــــذي ســـوف يــتــحــول من  بــعــيــدًا عـــن األســ
ديــكــتــاتــور إلــى طاغية ال يــحــّد مــن انتقامه 

حّد وال يقف في طريقه أحد.
آمل  بــايــدن، كنت  السيد  انتخاب  تم  عندما 
أن يتعلم من الــدروس املؤملة األخيرة، ومن 
األخـــطـــاء املــؤســفــة لــســلــفــيــه فـــي مـــا يــخــّص 
 أكــثــر قوة 

ً
الــشــأن الــســوري، فيضع ســيــاســة

الضعيفان.  فعل سلفاه  تجاه موسكو مما 
وال يزال ثمة رهان على حنكة الرجل وقوة 
الدولية  السياسة  فــي  وخبرته  شخصيته 
ونزعته اإلنسانية التي عّبر عنها في أكثر 

من مجال. 
)كاتب سوري في واشنطن(

آن لـ»أوسلو« أن ينتهي

هل تجد سورية مكانً لها على طاولة بايدن بوتين؟

االستمرار في جغرافية 
أوسلو ونهجه، 

العائق الوحيد إلطالق 
حملة نضالية عالمية 

إلنهاء الصهيونية 
بوصفها أيديولوجيا 

عنصرية استعمارية

إذا كان هدف 
»أوسلو« إنشاء سلطة 

وطنية على أّي جزٍء 
جرى تحريره، فقد أنجز 

الهدف

ليست سورية أولوية 
لبايدن، ولكنها أولوية 

لبوتين الذي استثمر 
في سورية، ويريد أن 

يجني أرباح استثماراته

حين ستطرح المسألة 
السورية، لن يكون 
أمام بايدن سوى 

أن يعيد طرح 
قضيتي »داعش« 
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ــة كـــورونـــا،  ضــغــط نــفــســي أكــبــر نــتــيــجــة أزمــ
ــة أتــــت اســتــثــنــائــيــة.  ــيـ فـــهـــذه الــســنــة الـــدراسـ
نا شعرنا بالتضامن مع تالميذ 

ّ
صحيح أن

 
ّ
العام املاضي الذين عانوا من األزمة، غير أن
نا كان أشّد سوءًا من هؤالء«. ويوضح 

ّ
حظ

 »اإلغـــالق الشامل واخــتــالفــه بني 
ّ
أســامــة أن

ـــــرا بـــوصـــول الــتــالمــيــذ 
ّ
ــرى أث ــ خــ

ُ
مــحــافــظــة وأ

البعيدة عن  التعليم  إلى مدارسهم ومراكز 
 تعطيل وسائل النقل 

ّ
أماكن سكنهم، في ظل

التربية  واملواصالت. كذلك، لم تعمل وزارة 
خيار  إيــجــاد  عــلــى  الفلسطينية  والــتــعــلــيــم 
من  سيما  وال  عموما،  للتالميذ  استثنائي 
تقع مدارسهم في مناطق موبوءة، أو الذين 
انتشار  بــؤر  إلــى  تحّولت مدارسهم نفسها 

لفيروس كورونا الجديد«.

إرباك في العملية التعليمية
ويــــتــــقــــّدم الـــتـــالمـــيـــذ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إلـــى 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة )الــتــوجــيــهــي( 
لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظـــروف 
اســتــثــنــائــيــة وصـــعـــبـــة تـــمـــّر بـــهـــا الــعــمــلــيــة 
كــورونــا ومــا فرضه  وبـــاء  بفعل  التعليمية 
مــن إجـــــراءات وقــائــيــة قــائــمــة عــلــى التباعد 
االجــتــمــاعــي )الـــجـــســـدي( وإغـــــالق املــــدارس 
ــر الـــتـــالمـــيـــذ واملـــــدّرســـــني  ــجــ املــــــوبــــــوءة وحــ
ــذا مــن  ــ ــالــــطــــني. ويــــزيــــد هــ املـــصـــابـــني واملــــخــ
ر النفسي الذي يرافق أساسا التالميذ 

ّ
التوت

وذويهم في هذه املرحلة الحاسمة.
والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وكــــيــــل  يــــقــــول 
العام  واملدير  والتطوير  التخطيط  لشؤون 

»الـــعـــربـــي  ـــ ــات، مـــحـــمـــد عــــــــواد، لـ ــانـ ــتـــحـ لـــالمـ
 »اإلغــالق الشامل الذي فرضته 

ّ
الجديد« إن

الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــراحـــل منذ 
بــدايــة الــســنــة الــدراســيــة فــي أغــســطــس/ آب 
العامة  الثانوية  مرحلة  استثنى  املــاضــي، 
التي بقي التعليم فيها حضوريا مع مراعاة 
التعليم عن  كـــان  فيما  الــوقــائــيــة،  الــتــدابــيــر 
ُبعد لبقّية املراحل. وفي بعض األيام، جرت 
مداورة ما بني التعليم الحضوري والتعليم 
عن ُبعد للثانوية العام، وفي بعض األشهر 
 وزارة 

ّ
للمراحل األخرى«. وعلى الرغم من أن

إلى تعديل أسئلة  التربية والتعليم عمدت 
العامة مراعاة لظروف  الثانوية  امتحانات 
الــذي  التعليمية  الـــُرزم  نظام   

ّ
فــإن التالميذ، 

ـــت تــركــيــز بــعــضــهــم. ويــشــرح 
ّ
اعــتــمــدتــه شـــت

 »الوزارة عّدلت طبيعة االمتحانات 
ّ
عواد أن

لــتــالمــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة بــهــدف تسهيل 
دخلت األسئلة االختيارية 

ُ
األمور عليهم، فأ

فــي االمــتــحــانــات، واعــتــمــدت الـــــوزارة نظام 
)عناوين  مباحث  لسبعة  التعليمية  ــُرزم  الـ
املواد والدروس املطلوبة من الكتاب األصلي 
ــلــث املــادة 

ُ
للمادة الــدراســيــة(، كــذلــك ُحـــذف ث

التي  للمواد األخـــرى  الــدراســي  املنهاج  مــن 
لم تشملها الُرزم، وذلك لتطويق التباين ما 
بني التعليم الحضوري والتعليم عن ُبعد«.

ــا الـــتـــلـــمـــيـــذة مـــــرح حــــمــــد، مــــن رام الـــلـــه،  ــ ــ أّمـ
»الــعــربــي  وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــقــول لـــ
ــُرزم أربــكــنــا كتالميذ   »نــظــام الــ

ّ
الــجــديــد« إن

ــالــــوزارة لـــم تــوضــح  كــمــا أربــــك املــــدّرســــني. فــ
النظام نهائيا في  كــان هــذا  إذا  البداية  فــي 

رام اهلل ــ فاطمة مشعلة

في  العامة  الثانوية  امتحانات  اقــتــراب  مــع 
فــي 24 يــونــيــو/ حــزيــران  ــّررة  ــقـ املـ فلسطني 
ــات الـــــعـــــدوان  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــــــجـــــــاري، مـــــا زالــــــــت تـ
اإلسرائيلي وانتهاكات املستوطنني، وكذلك 
تــداعــيــات أزمـــة كــورونــا، تلقي بثقلها على 
وفيما  االستحقاق.  بهذا  املعنّيني  التالميذ 
يــعــّبــر تــالمــيــذ عــن إصـــرارهـــم عــلــى الــنــجــاح، 
 آخرين يقّرون 

ّ
 شيء، فإن

ّ
على الرغم من كل

بــــاملــــخــــاوف الـــتـــي تـــنـــتـــابـــهـــم. مـــحـــمـــود أبـــو 
عـــطـــوان، تــلــمــيــذ مـــن مــديــنــة دورا، جــنــوبــّي 
الــخــلــيــل، فـــي جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، هو 
ــو عــــطــــوان  ــ ــ ــيـــق األســـــيـــــر الـــغـــضـــنـــفـــر أبـ ــقـ شـ
)28 عـــامـــا( املــعــتــقــل فـــي ســـجـــون االحـــتـــالل 
»لن  الجديد:  »العربي  لـ يقول  اإلسرائيلي. 
ــّدم امــتــحــان الــثــانــويــة الــعــامــة إذا استمر  أقــ
الطعام. حتى  أخــي األسير في إضرابه عن 
 
ّ
اآلن، لم أستطع فتح كتاب واحــد«. ُيذكر أن
األسير مضرب عن الطعام منذ أكثر من 30 
يوما على التوالي للمطالبة بإنهاء اعتقاله 
اإلداري، وقد تدهور وضعه الصحي أخيرًا. 
لــلــدراســة،  وعــوضــا عــن تخصيصه الــوقــت 
 

ّ
كــمــا يــفــعــل زمـــــالؤه، خــّصــص مــحــمــود ُجـــل

وقـــتـــه لـــدعـــم عـــائـــلـــتـــه، فــيــمــا يــــــالزم خــيــمــة 
حتى  دورا  املدينة  وســط  املقامة  التضامن 
 مساء. ويؤكد محمود: 

ّ
ساعة متأخرة من كل

قلبي  أستطع.  لم  ني 
ّ
لكن الدراسة،  »حاولت 

ــّم كــيــف أدرس عــنــدمــا  ــي. ثــ ــ وفـــكـــري مـــع أخـ
أرى أمــي تبكي عليه وأالحـــظ حــال إخوتي 
: »أال يكفي أخي سنوات 

ً
الخمسة«، متسائال

سجنه الطويلة؟«.
لديهم  الفلسطينيون ممن  التالميذ  وليس 
أشـــقـــاء فـــي ســـجـــون االحـــتـــالل وحـــدهـــم من 
تأثرت دراستهم سلبا. فالعدوان على قطاع 
غـــزة قــضــى عــلــى إرادة وانـــدفـــاع بــعــض من 
التالميذ. فكثيرون منهم قضوا وقتهم وهم 
القطاع  في  واملستجدات  األخبار  يتابعون 
املحتلة  الغربية واألراضـــي  الضفة  كما في 
عــام 1948. ســـارة ســالمــة واحـــدة مــن هــؤالء 
»العربي  التالميذ، وهي من الخليل. تقول لـ
الـــجـــديـــد«: »خـــســـرت جـــــزءًا مـــن الـــوقـــت في 
أثـــنـــاء اإلجـــــازة املــخــصــصــة لــلــمــراجــعــة قبل 
ــــي رّكـــــــــزت عـــلـــى مــتــابــعــة  ــنـ ــ ـ

ّ
ــان، ألن ــ ــــحـ ــتـ ــ االمـ

ــبـــار، ولـــم أكـــن فــي حـــال نفسية جــيــدة.  األخـ
ــرنــا جــدًا 

ّ
فــأنــا وصــديــقــاتــي فــي املــدرســة تــأث

نا 
ّ
فــي أثــنــاء الــعــدوان األخــيــر على غــزة. لكن

 
ّ
في نهاية األمر قّررنا مراجعة دروسنا، ألن

بحسب  الفلسطيني،  التلميذ  ســالح  العلم 
ما نرى«.

من جهته، يقول التلميذ أسامة عــدوان من 
»العربي  لـ الغربية  الضفة  شمالّي  طولكرم 
 مــرحــلــة الــثــانــويــة 

ّ
 أن

ّ
ــا نــظــن

ّ
الــجــديــد«: »كــن

الدراسية،  املراحل  من  العامة تشبه غيرها 
ــا مــزيــدًا من 

ّ
ب مــن

ّ
ــهــا تتطل

ّ
أن نا وجــدنــا 

ّ
لكن

تحت  أنفسنا  رأينا  ثّم  واملثابرة.  االجتهاد 

الثانوية العامة 
في فلسطين

تالميذ 
في مواجهة 

كورونا 
واالحتالل

التالميذ الفلسطينيون في الضفة الغربية تضرّروا، كما 
سواهم في العالم، بسبب جائحة كورونا، فيما ُتضاف 
األزمة  فرضته  ما  كّل  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات 

الصحية، وال سيّما على تالميذ الثانوية العامة

السنة الدراسية أتت 
استثنائية وسط ضغط 

كبير نتيجة أزمة كورونا

العدوان على قطاع غزة 
قضى على إرادة بعض 

من التالميذ واندفاعهم
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االمــتــحــان الــرســمــي املــعــتــمــد. وقـــد راودتــنــا 
كذلك املخاوف كتالميذ في مّرات عّدة كانت 
مع  الــشــامــل،  اإلغـــالق  فيها  تعلن  الحكومة 
ــق بالتعليم 

ّ
ــرارات فــي مــا يــتــعــل ــقـ تــأرجــح الـ

ــوري، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــقـــلـــق مــن  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
عائالتنا«.  إلــى  ونقله  بالفيروس  اإلصــابــة 
في هذا اإلطار، يشير املدّرس عامر رضوان 
 »هذه 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن من طولكرم لـ

الــســنــة الـــدراســـيـــة هـــي األطــــــول فـــي تــاريــخ 
العملية التعليمية الفلسطينية، إذ بدأت في 
أغسطس/ آب 2020، وتنتهي في منتصف 

ــاري، بــالــتــزامــن مع  ــجــ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الــ
الفصلني.  بني  للتالميذ  كافية  عطلة  غياب 
فهي لــم تتجاوز األســبــوع الــواحــد. ُيضاف 
إلى  الــدراســيــة بالنسبة  السنة   

ّ
أن ذلــك  إلــى 

 
ً
ــامـــة، شـــهـــدت ُعــطــال تــالمــيــذ الـــثـــانـــويـــة الـــعـ

عديدة على الرغم من استثنائهم منها في 
حضور  التالميذ  يلتزم  فلم  ــام.  األيــ بعض 
فجوة  إلــى  أّدى  مــا  اإللكترونية،  الحصص 
في الشرح بني التعليم الحضوري والتعليم 
ــرزم املــزيــد من  عــن ُبــعــد. وقــد ســّبــَب نــظــام الـ
فته أزمة 

ّ
اإلرباك«. والتوتر، إلى جانب ما خل

كورونا«.

التوتّر ليس بسبب الفيروس فحسب
ــى عــائــلــتــهــا،  ــ ــيــــد-19 إلـ ــرح كــــوفــ ــ ــم تــنــقــل مـ لــ
ــهــا نــقــلــت إلــيــهــم إحــســاســهــا بــالــخــوف 

ّ
لــكــن

ـــر مـــن تـــراجـــع تــحــصــيــلــهــا الــعــلــمــي 
ّ
والـــتـــوت

ــتــــي فــرضــتــهــا  ــّيــــرات الــ ــتــــغــ ــلـــى خــلــفــيــة املــ عـ
ــقـــول والـــدتـــهـــا فـــدوى  األزمــــــة الــصــحــيــة. وتـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــقــد تــخــّوفــنــا  حــمــد لـــ
منذ بداية السنة الدراسية من عدم اكتمال 
نا 

ّ
العملية التعليمية للمرحلة الثانوية، لكن

 ذلــك لم يحصل. ومــع تأرجح 
ّ
نحمد الله أن

لنا 
ّ

الـــدوام ما بني حضوري وعــن ُبعد، فض
الــحــضــوري عــلــى الــرغــم مــن مــخــاوفــنــا إزاء 
احتمال إصابة مــرح. وقــد وصلنا إلــى ذلك 
عندما أصيبت إحدى زميالتها بكوفيد-19، 

فــاضــطــررنــا إلـــى حــجــرهــا وإجــــراء الفحص 
 »من 

ّ
الــالزم لها«. تضيف الوالدة أن الطبي 

 هــذه الــظــروف أن نخشى 
ّ

الطبيعي فــي ظــل
تراجع تحصيلها  من  املتفّوقة  ابنتنا  على 
العلمي، فما بالكم بعائالت التالميذ الذين 
أو ضعيفا  مــتــوســطــا  مــســتــواهــم  ـــف 

ّ
ُيـــصـــن

ويــخــشــون الــــرســــوب؟«. فــي ســيــاق متصل، 
الخليل،  مــن  آيـــة ســلــطــان،  الــتــلــمــيــذة  أرادت 
املـــثـــابـــرة أكـــثـــر، مــتــحــديــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
سّيما  وال  تــداعــيــاتــه،  ومتجاهلة  الــجــديــد، 
ارتـــفـــاع نــســبــة اإلصـــابـــات والـــوفـــيـــات الـــذي 
التالميذ وذويــهــم. وتقول  لــدى  الــفــزع  فاقم 
ــن أنــتــظــر  ــم أكــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــ ــة لــــ آيــ
أخــبــار إغــالق املـــدارس أو فتحها، وواظبت 
 
ّ
على الدراسة من دون قلق«، مشيرة إلى أن

منذ  الــدراســي  بــي وبجهدي  تثق  »عائلتي 
صغري«. من جهة أخــرى، خاض مدّرسون 
الــدراســيــة  السنة  بــدايــات  فــي  فلسطينيون 
الــــجــــاريــــة، تـــحـــديـــدًا فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
املاضي، إضرابا جزئيا احتجاجا على عدم 
حــصــولــهــم عــلــى رواتــــب كــامــلــة وتــحــفــيــزات 
ــه »عــلــى الــرغــم  ـ

ّ
وظــيــفــيــة. ويــقــول رضــــوان إن

 ذلك استثنى الثانوية العامة، حرصا 
ّ
من أن

على التالميذ. فقد أتى اإلضراب إلى جانب 
ــدراســـيـــة  ــــزداد الـــســـنـــة الـ ــتـ ــ ظــــــروف أخــــــرى لـ
 »املــــدّرســــني 

ّ
تــشــنــجــا«. ويـــؤكـــد رضــــــوان أن

ــــروا إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل إضـــافـــي  ــطـ ــ اضـ

لــتــوفــيــر لــقــمــة الـــعـــيـــش لـــعـــائـــالتـــهـــم، فــيــمــا 
الحضوري  التعليم  بني  ما  التأرجح  سّبب 
والتعليم عن ُبعد إرباكا للمدّرس وللتلميذ 
على حّد سواء منذ بداية السنة الدراسية، 
ــدّرســــني  أضـــــف إلـــــى ذلـــــك ضـــعـــف خـــبـــرة املــ
 املــدّرســني 

ّ
ُيــذكــر أن ُبــعــد«.  فــي التعليم عــن 

ال يــخــفــون خــشــيــتــهــم مـــن نـــجـــاح الــتــالمــيــذ 
 47 عـــددهـــم  يــتــجــاوز  الـــذيـــن  الفلسطينيني 
ألفا في الضفة الغربية، من دون اكتسابهم 
الثانوية  تــالمــيــذ   

ّ
إن إذ  املــطــلــوبــة،  املــعــارف 

وينتقلون  حاسمة  مرحلة  ينهون  الــعــامــة 
مباشرة إلى التعليم الجامعي.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

عبد اهلل البشير

إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وصلت  فــي 21 
ــفـــورد- ــــى مـــن لـــقـــاح »أوكـــسـ الــدفــعــة األولــ
ــا« املـــــضـــــاد لــــكــــوفــــيــــد-19  ــكــ ــيــ ــنــ ــرازيــ ــتــ أســ
واملخّصص ملناطق شمال غربي سورية، 
ــار مــــبــــادرة »كــــوفــــاكــــس« لــتــأمــني  ــ فــــي إطــ
ثيرت العديد 

ُ
اللقاحات للدول الفقيرة. وأ

مــن األســئــلــة وعــالمــات االســتــفــهــام حــول 
اللقاح، وخصوصا أن بعض أهالي هذه 
املناطق يرفضون بشكل قطعي الحصول 
على اللقاح، على عكس آخرين يعتبرونه 
بـــمـــثـــابـــة خــــط الـــــدفـــــاع ضــــد الــــفــــيــــروس. 
وهـــنـــاك فــئــة أخـــيـــرة اخـــتـــارت االنــتــظــار، 
عن  إضافية  معلومات  أيــة  تظهر  ريثما 
الـــلـــقـــاح. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول طبيب 
األمـــــراض الــداخــلــيــة حــســام قـــره محمد، 
الــــذي يــعــمــل فــي مــديــريــة صــحــة إدلــــب، لـ 
»العربي الجديد«: »كنت من أوائل الذين 
حصلوا على لقاح أسترازينيكا. حصلت 
ــلـــى الـــجـــرعـــة األولــــــــى فــــي 30 إبــــريــــل/  عـ
أعــراض  نيسان املاضي، ولــم أشعر بأية 
الصداع واأللم  جانبية باستثناء بعض 
ــــت كـــل األعـــــراض في  مــكــان الــحــقــنــة. وزالـ
الجميع بالحصول  التالي. أنصح  اليوم 
على اللقاح كونه خيارنا الوحيد لحماية 

املجتمع من اإلصابة بالوباء«.  
وفــي 17 مـــارس/ آذار املــاضــي، أصــدرت 
تــقــريــرًا بشأن  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة 
أوصــت  »أسترازينيكا«،  لقاح  مــؤشــرات 
فيه باستمرار التطعيم به. وأوضحت أن 
بعض بــلــدان االتــحــاد األوروبـــي اتخذت 
اللقاح  استخدام  بوقف  احترازيا  إجــراًء 
مـــؤقـــتـــا، بــــنــــاًء عـــلـــى تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــى 
حـــدوث حـــاالت نـــادرة مــن تجلطات الــدم 
وا هذا اللقاح. وقررت 

َّ
لدى أشخاص تلق

ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ بــــلــــدان أخـــــــرى فــــي االتـ
مواصلة استخدام اللقاح. 

ــنـــازح مـــن مــديــنــة خــان  عــمــار مــعــراتــي الـ
شيخون إلــى الشمال الــســوري، هو أحد 
الــذيــن يــرفــضــون الــحــصــول على اللقاح. 
»العربي الجديد«: »لست مقتنعا  يقول لـ
على  قــادريــن  نكون  أن  ُيحتمل  باللقاح. 
تحديد السلبيات واإليجابيات في فترة 
الحــقــة. لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، أرفــض 
ــقـــول فــايــز  الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه«. بــــــــدوره، يـ
ــيـــارات يــقــيــم في  املــحــمــد، وهـــو تــاجــر سـ
مدينة ســرمــدا فــي ريــف إدلــب الشمالي، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا مــن معلومات 
ــتـــوفـــرة حـــتـــى اآلن حـــــول أضـــــــرار هـــذا  مـ
اللقاح، ومــا الــذي قد ينتج عنه من آثار 
 
ً
الــســرطــان مستقبال كـــأمـــراض  جــانــبــيــة، 
ــك. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لست  أو غــيــر ذلــ
مستعدًا للحصول على ما هو مجهول«. 
ويـــعـــّد الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح بــمــثــابــة 
خط املواجهة الرئيسي للحد من تفشي 
ــا الـــجـــديـــد فـــي مــنــاطــق  فـــيـــروس كــــورونــ
بالسكان،  املكتظة  ســوريــة  غربي  شمال 
والتي تعاني ضعفا في القطاع الصحي. 
وفي حال تفشي الفيروس، فقد يتسبب 
بــكــارثــة إنــســانــيــة، خــصــوصــا فـــي املـــدن 
الــكــبــيــرة املـــزدحـــمـــة مــثــل إدلــــب والـــبـــاب، 
ــى املــخــيــمــات الـــتـــي يفتقر  بـــاإلضـــافـــة إلــ
الــنــازحــون فيها ألدنــى وســائــل مواجهة 

الفيروس.
مــن جــهــتــه، يـــرى األربــعــيــنــي املــهــجــر من 
ريف حمص الشمالي، جميل أبو خضر، 
للنازحني على مقربة  واملقيم في مخيم 

من بلدة دير حسان شمالي إدلب، أنه »ال 
الوقت  في  اللقاح  على  الحصول  من  بد 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويوضح  الحالي«. 
»أعـــتـــقـــد أن الـــخـــطـــر لـــيـــس كـــبـــيـــرًا، لــكــن 
اللقاح هو  الحذر واجــب. وبالنسبة لي، 
الطريقة األنسب للخالص من الفيروس. 
لدي بعض املخاوف لكنه الحل الوحيد. 
ونأمل كنازحني أن يتاح لنا، وخصوصا 

أننا نقيم في املخيمات«.
بـــــــــدوره، يــلــفــت الـــطـــبـــيـــب عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبـــاك، الـــذي حصل على الــلــقــاح، إلــى أن 
أمر غاية في األهمية بالنسبة  التطعيم 
ويقول  املحرر.  السوري  الشمال  ألهالي 
ــد«: »حـــصـــلـــت عــلــى  ــديــ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــ لــ
الــلــقــاح مــنــذ أســبــوعــني، ولـــم تظهر لــدّي 
ــة أعـــــراض جــانــبــيــة كــتــلــك الـــتـــي شعر  ــ أّيـ
ــعــــض مــــــرضــــــاي، كـــــالـــــصـــــداع أو  ــا بــ ــهــ بــ
ــة الـــحـــرارة، أو أوجـــاع  االرتـــفـــاع فــي درجـ
أن نحصل  الجسم«. يضيف: »يجب  في 
جــمــيــعــا عــلــى الــلــقــاح لــلــوقــايــة وحــمــايــة 
أنفسنا واآلخرين. طبيعة عملنا كأطباء 
تفرض علينا أن نكون على تماس دائم 
مع املرضى. إذا لم أحم نفسي، لن أكون 

قــادرًا على حماية غيري. وحــني أحصل 
على اللقاح، أكون قد حميت نفسي أواًل 
واملرضى ثانيا. نشجع الناس على أخذ 
اللقاح ألنه ضروري، فلو لم يكن مجديا 
ملا كانت منظمة الصحة العاملية وغيرها 

من املعنيني قد سعوا إلى توفيره«.  
توفر  العاملية،  الصحة  وبحسب منظمة 
املــرض،  من  الحماية  كوفيد-19  لقاحات 
نــتــيــجــة لــتــحــفــيــز االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة 
لفيروس كورونا الجديد، ما يعني الحد 
ــار  ــ مـــن مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــاملـــرض واآلثـ
ـــســـاعـــد املـــنـــاعـــة على 

ُ
املــتــرتــبــة عــلــيــه. وت

ــيـــروس فـــي حــــال اإلصـــابـــة  ــفـ مـــحـــاربـــة الـ
بـــه. وتــشــيــر إلـــى أن »الــتــطــعــيــم قــد يكفل 
ــا حـــمـــايـــة األشـــــخـــــاص املــحــيــطــني  أيــــضــ
ــك، ألن حــمــايــتــك مـــن الـــعـــدوى واملـــرض  بـ
ــعـــدوى  ســتــقــلــل مــــن احـــتـــمـــاالت نــقــلــك الـ
خاصة  أهمية  ذلــك  ويكتسي  لــآخــريــن. 
لــحــمــايــة األشــــخــــاص املـــعـــّرضـــني بــشــدة 
الوخيمة  باملضاعفات  اإلصابة  ملخاطر 
الرعاية  مقدمي  مثل  كــوفــيــد-19،  ملــرض 
واملسنني، وسائر  السن  الصحية وكبار 

األشخاص املصابني بأمراض أخرى«.

جدال حول لقاح »أسترازينيكا« 
في شمال سورية

يحّضر اللقاح قبل وصول المريض )محمد سعيد/ األناضول(

)Getty /لم يترّدد في الحصول على اللقاح )كرم المصري

تأرجح الدوام ما بين حضوري وعن بُعد )حازم بدر/ فرانس برس(

47.000
عدد تالميذ الثانوية العامة في 

الضفة الغربية، علمً أنّهم سوف 
يخضعون لالمتحانات الرسمية بعد أيام

يخشى بعض أهالي 
شمال غربي سورية 

الحصول على 
اللقاحات المضادة 

لكوفيد-19، خشية 
التعرض إلى األعراض 

الجانبية النادرة

يطرح اإلعدام إشكاليات 
قانونية وحقوقية 

كبيرة في العالم. أما 
الحال فمأساوي في 

بعض بلدان الشرق 
األوسط التي تنفذ ما 

نسبته 88 في المائة من 
أحكام اإلعدام سنويً. 
مصر من تلك البلدان، 

وهذا هو الوضع فيها

مصر: اعترافات تحت التعذيب أفضت إلى اإلعدام
مئات المصريين دينوا 

باإلعدام منذ عام 2014 
وقد نُّفذ في حق عشرات

مصر في المركز الثالث 
عالميًا في تنفيذ حكم 

اإلعدام في عام 2020

القاهرة ــ العربي الجديد

يــنــتــظــر مــحــمــود عـــبـــادة عــبــد املــقــصــود عيد 
ــن الـــعـــمـــر، تــنــفــيــذ حكم  وهــــــدان الـــبـــالـــغ 25 مـ
اإلعــــــدام فـــي حــقــه فـــي أي لــحــظــة، والـــــذي قد 
يحصل حتى من دون إبالغ ذويه، أو السماح 
له بتوديعهم أو مجرد إجــراء مكاملة هاتفية 
أخــيــرة مــعــهــم. وقـــد اعــتــقــل وهــــدان، وهـــو من 
دائـــــــرة أبـــــو كــبــيــر بــمــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
دلــتــا مــصــر، فــي 5 فــبــرايــر/ شــبــاط 2016 في 
كــان  بالشرقية حــني  كبير  أبـــو  قــطــار  محطة 
املعلومات  العالي لنظم  املعهد  إلى  متوجها 
ــفـــي قــســريــا ملــــدة 45 يــومــا  بـــاملـــنـــصـــورة. وأخـ
يعترف  كــي  شديد  لتعذيب  تعرضه  شهدت 
بــتــهــم مــلــفــقــة، ثـــم ظــهــر فـــي مــركــز قــــوات أمــن 
ورأســه  العامة  النيابة  أمــام  ــل 

ُ
ومــث الشرقية، 

ــة إلـــيـــه.  ــهـ مــغــطــى لـــالعـــتـــراف بــالــتــهــم املـــوجـ
أيلول  بــاإلعــدام في 30 سبتمبر/  ُحكم عليه 
2020 وجرى تقديم التماس في حكم اإلعدام 
الصادر ضده، قبل أن ترفضه املحكمة في 9 

مارس/ آذار 2021، ما يعني أن الحكم أصبح 
نهائيا وقد ُينفذ في أي وقت.

األمر ذاته ينطبق على القيادي في الجماعة 
ـــّبـــت في 

ُ
اإلســالمــيــة مــصــطــفــى حــمــزة الــــذي ث

الــجــاري الحكم الصادر  الــســادس من الشهر 
بإعدامه بتهمة محاولة اغتيال وزير اإلعالم 
املــصــري الــســابــق صــفــوت الــشــريــف. وأوقـــف 
حمزة في 18 أغسطس/ آب 2013 في منزله 
بالقاهرة، وذلك بعد أشهر قليلة على تبرئته 
من محكمة، تحديدًا في 29 إبريل/ نيسان من 
العام ذاتــه، من تهمة »االنضمام إلى جماعة 
ــى قـــلـــب نـــظـــام الــحــكــم،  ــ مـــحـــظـــورة تــســعــى إلـ
وإشاعة الفوضى في البالد« والتي دين فيها 
بـــاإلعـــدام. وهــو كــان اتــهــم أيــضــا بالتخطيط 
في  مبارك  حسني  السابق  الرئيس  الغتيال 
أديـــس أبــابــا عــام 1995. وجـــرت تبرئة حمزة 
أيضا من حكم إعدام صدر في حقه في قضية 
أخــرى مضى عليها سنوات،  اغتيال  محاولة 
ما ُيشير إلى أنه من الــوارد تبرئة متهم بعد 
صــــدور حــكــم بــإعــدامــه فــي املــحــاكــم املــصــريــة، 

ــدار أحـــكـــام بـــاإلعـــدام والــتــراجــع  ــ عــلــمــا أن إصـ
ـــل أحــد 

ّ
عــنــهــا الحـــقـــا مـــع تــبــرئــة املــتــهــمــني مـــث

أسباب احتالل مصر املركز 110 بني 113 دولة 
في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع 
الـــعـــدالـــة الــعــاملــيــة )WJP( فـــي واشـــنـــطـــن عــام 
معيارًا،   44 على  اعتمد حينها  والــذي   ،2018

أضعاف، مع استئثار إيران ومصر والعراق 
والــســعــوديــة بنسبة 88 فــي املــائــة مــنــهــا، ما 
يعني أن أربع من أصل الدول الخمس األولى 
املنفذة ألحكام اإلعــدام في العالم من منطقة 
ــمــــال إفـــريـــقـــيـــا. وحــــدد  الــــشــــرق األوســـــــط وشــ
التقرير عــدد حــاالت اإلعــدام في إيــران بأكثر 
مـــن 107، والـــعـــراق  بــأكــثــر  مـــن 246، ومـــصـــر 
بأكثر من 45، والسعودية بأكثر من 27. لكنه 
لــم يحتسب عــددهــا فــي الــصــني الــتــي ُيعتقد 
بأنها تعدم اآلالف سنويا، ما يجعلها الدولة 

األكثر تنفيذًا ألحكام اإلعدام في العالم.
تــشــيــر بـــيـــانـــات حـــالـــة عــقــوبــة اإلعـــــــدام لــعــام 
ــه الــجــبــهــة املــصــريــة  ــدتـ ــا رصـ ــا ملـ ـ

ً
ــق 2020، وفـ

ــان )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي  ــســ لـــحـــقـــوق اإلنــ
مــصــريــة( وتــحــلــيــالتــهــا، إلـــى أن املــحــاكــمــات 
فــــي قـــضـــايـــا أســــفــــرت عــــن أحــــكــــام بــــاإلعــــدام 
شـــهـــدت إخــــــالاًل ســـافـــرًا بــضــمــانــات تحقيق 
الـــتـــي يكفلها  ــة، وبـــحـــقـــوق املــتــهــمــني  ــدالـ ــعـ الـ
الــقــانــون والــدســتــور فــي مــصــر، و»شــمــل ذلك 
العام  بــإعــدامــهــم  نــِفــذت أحــكــام  126 شخصا 

املاضي. وهو رقم يزيد ضعفني عن العامني 
املـــاضـــيـــني، ويــشــكــل وحــــده ثــلــث عــــدد الــذيــن 
أعــدمــوا منذ عــام 2013، والــبــالــغ 334«. وفي 
اإلعدام  الشهري لحالة عقوبة  إطار رصدها 
أو  السياسية  القضايا  فــي  فــي مصر، ســواء 
لحقوق  املصرية  الجبهة  رصــدت  الجنائية، 
اإلنسان من خالل تتبعها األخبار في وسائل 
خالل  بمحامني  املباشر  واتصالها  اإلعـــالم، 
الحالي تنفيذ عقوبة  الــعــام  مــن  الــربــع األول 
اإلعــدام في حق 37 شخصا، وتثبيت أحكام 
إعـــدام 4 أشــخــاص، والــنــطــق بها فــي قضايا 
فــي قضية  اثــنــان  بينهم  92 شخصا،  تشمل 
ــدة تــحــتــوي عــلــى وقــائــع عــنــف سياسي  واحــ
شملت قتل مسؤول في شرطة محافظة بني 
ســويــف. وقــد تــوزعــت أحــكــام اإلعــــدام املنفذة 
فــي 14  فــي 2021 عــلــى 30 شــخــصــا متهمني 
آذار،  مـــارس/  فــي  األقـــل  قضية جنائية على 
وشخص واحد متهم في قضية جنائية في 
يناير/ كانون الثاني، و6 أشخاص متهمني 

في 4 قضايا جنائية في فبراير/ شباط.

مــنــهــا الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة وغـــيـــاب الــفــســاد 
والحقوق األساسية والنظام واألمن والعدالة 
ــــي مــؤشــر  املـــدنـــيـــة، والــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة. وفـ
املركز 117 بني  احتلت مصر  العاملي،  الفساد 
املركز  فــي  180 دولــة عــام 2020، بعدما كانت 
»هــيــومــان  مــنــظــمــة  وأوردت   .2019 عـــام   106
رايتس ووتش« لحقوق اإلنسان، في تقريرها 
ــة الـــــذي أصــــدرتــــه فـــي األول من  ــداثـ ــر حـ ــثـ األكـ
الشهر الجاري، أن »مئات من املصريني دينوا 
ــــذي نــِفــذ أيــضــا  مــنــذ عـــام 2014 بــــاإلعــــدام، والـ
في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى 
وطالبت  التعذيب«.  تحت  انتزعت  اعــتــرافــات 
بتجميد تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة، حتى 

درس إلغاء هذه العقوبة.
وبـــاتـــت مــصــر فـــي املـــركـــز الــثــالــث عــاملــيــا بني 
الــــــــدول الـــعـــالـــم عـــلـــى صــعــيــد مـــعـــدل تــنــفــيــذ 
ــا لتقرير 

ً
حكم اإلعــــدام خــالل عــام 2020، وفــق

أصــدرتــه عــن منظمة العفو الــدولــيــة، فــي 21 
ــدت فــيــه زيـــادة  إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وأكــ
عدد عمليات اإلعدام عام 2020 بمعدل ثالثة 

العدالة واإلعدام قضيتان 
شائكتان منذ سنوات )خالد 

دسوقي/ فرانس برس(

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة
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صحافيو القدس يواجهون خططً لخنق الحقيقة
القدس المحتلة ـ محمد محسن

لـــم يــكــن االعـــتـــداء األخـــيـــر الــــذي تعرضت 
لــه مراسلة قناة »الــجــزيــرة« فــي األراضــي 
ومصور  الــبــديــري،  جيفارا  الفلسطينية، 
شــاذًا،  اوي، حدثا 

ّ
مــــز نبيل  نفسها  القناة 

بــل هــو نــهــج مستمر ومــتــواصــل يعتنقه 
حّي  في  خصوصا  اإلسرائيلي،  االحتالل 
املحتلة،  الــقــدس  فــي مدينة  الشيخ جــراح 
في  املتكرر  املواجهة والصدام  نقاط  وفي 
مناطق أخــرى، ســواء في بــاب العمود، أو 

في بلدة سلوان.
ــعــــظــــم االعــــــــتــــــــداءات  ــــــــــق نـــــاشـــــطـــــون مــ

ّ
وث

ــتــــهــــاكــــات بـــحـــق الـــصـــحـــافـــيـــني، كــمــا  واالنــ
ــد« املــــصــــور  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــول لــــــ »الـ ــقـ ــ يـ
السنجالوي،  إبراهيم  الشاب،  الصحافي 
الــــذي تــعــّرض بــــدوره العـــتـــداء مــتــكــرر من 
قــبــل قـــــوات االحــــتــــالل، ســـــواء فـــي الــشــيــخ 
الــبــلــدة القديمة مــن القدس  جـــراح، أو فــي 
واملــســجــد األقـــصـــى. ويـــأمـــل الــســنــجــالوي 
بـــهـــذه  الــــتــــوثــــيــــقــــات  قــــائــــمــــة  تــــشــــكــــل  أن 
االعتداءات مادة مهمة لتضمينها في أّي 
دعــــاوى مستقبلية ضــد جــنــود االحــتــالل 
اإلسرائيلي الذين تكررت اعتداءاتهم على 
مــن وكــاالت  صحافيني محليني وآخــريــن 

عاملية.
ــــوات  ــــني تـــلـــك الــــوقــــائــــع اعـــــتـــــداء قـ ومــــــن بـ
االحتالل على مراسل شبكة »سي إن إن« 
األميركية بن ويدمان، وزميل له، في حّي 
الشيخ جراح، وحتى االعتداء على أعضاء 
كنيست من اليسار اإٍلسرائيلي، مناوئني 

لسياسات االحتالل.

استهداف متعمد
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مــراســلــة وكــالــة 
»مـــعـــا« اإلخـــبـــاريـــة املــحــلــيــة فـــي الـــقـــدس، 
ــهــا تعرضت إلصابة 

ّ
إن أبــو غــزالــة،  ميسة 

صوتيتني  بقنبلتني  ومــتــعــمــدة  مــبــاشــرة 
في العاشر من مايو/ أيار املاضي، خالل 
قــوات االحــتــالل باحات  اقتحام  تغطيتها 
املـــســـجـــد األقــــصــــى، وطـــــــاول االســـتـــهـــداف 
 مــعــهــا، رغــم 

ّ
نــفــســه زمـــيـــالت أخـــريـــات كــــن

ارتدائهن سترة تشير إلى طبيعة عملهن. 
ــة فــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــى  ــزالــ وتـــضـــيـــف أبـــــو غــ
»العربي الجديد«: »كنت مع مجموعة من 
الخاص  بزيهم  مسعفني  و4  الصحافيني 
ــة الـــصـــخـــرة فــي  ــبـ ــلـــى ســـطـــح مـــســـجـــد قـ عـ
الحرم القدسي، فاقتحمت فرقة من جنود 
االحـــتـــالل املـــكـــان، وأبــعــدتــنــا عــنــه. وخــالل 
ســيــرنــا التــخــاذ مــكــان آمـــن واالبــتــعــاد عن 
بكثافة  الصوتية  القنابل  ألــقــوا  الــجــنــود، 
أصابت  قريبة،  ومــن مسافة  اتجاهنا  في 
فيما  عــنــدي،  الركبة  منطقة  منها  واحـــدة 

أصابت ثانية منطقة الصدر«.
ها واصلت املشي رغم األلم 

ّ
وتشير إلى أن

هربا من القنابل، ولم تتمكن من الوصول 
إلــى عيادة األقصى لوجود مجموعة من 
تطلق  كانت  املخفر  عند  االحــتــالل  جنود 
األعــــيــــرة املـــطـــاطـــيـــة. وتــــوضــــح: »تــمــكــنــت 
مــن الــوصــول إلــى إحـــدى الــغــرف، وحضر 
ــان، وســـاعـــد الــزمــيــالت  ــكــ مــســعــف إلــــى املــ
ــي لـــي، إذ تبينت  فــي تــقــديــم الــعــالج األولــ
بــحــروق ورضـــوض، وبقيت في  إصابتي 
األقـــصـــى حــتــى ســـاعـــات الــظــهــيــرة، وبــعــد 
انـــســـحـــاب قـــــوات االحــــتــــالل تــوجــهــت إلــى 
املركز الصحي لعالج اإلصابة التي أثرت 
املشي  على  الــقــدرة  لعدم  امليداني  بعملي 

والحركة نحو أسبوعني«.

اعتداءات عنيفة
املصورة الصحافية املقدسية، لطيفة عبد 
من  بــالــضــرب  العــتــداء  تعرضت  اللطيف، 
قــبــل جــنــود االحــتــالل الــذيــن حــاولــوا نــزع 
حجابها، فيما تمكنت من توثيق االعتداء 
عــلــيــهــا وعــــلــــى عـــــدد مــــن الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
الــدفــاع عنها. تقول عبد اللطيف  حــاولــوا 
 هذه االعتداءات لم 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

يريد  ال  »إذ  أيــضــا  زميالتها  منها  تسلم 
للعالم وتصوير  انتهاكاته  نقل  االحتالل 

ـــع املـــدنـــيـــني  ــ ــل مـ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ هـــمـــجـــيـــتـــه فــ
الفلسطينيني ووسائل اإلعالم«.

ووقع صحافيون آخرون ضحية شكل آخر 
من االستهداف بضربهم بعنف ووحشية 
ــتــــالل، كــمــا حــــدث مع  ــــوات االحــ مـــن قــبــل قـ
البديري، ومن قبلها ما تعرضت  جيفارا 
اللذان  مكية،  ووهــبــي  الحلواني،  زينة  لــه 
يــعــمــالن فـــي قــنــاة »الــكــوفــيــة« الــفــضــائــيــة 
ـــن ســـحـــل واعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب بــأعــقــاب  مـ
البنادق، تالهما اعتقال أليام، وتقديمهما 

للمحاكمة، قبل إطالق سراحهما، لكن مع 
اإلبعاد عن حّي الشيخ جراح لشهر كامل.

كتم الحقيقة عن العالم
وتيرة  ارتــفــاع  الصحافيني  من  كثير  يعزو 
اســـتـــهـــدافـــهـــم وتـــعـــمـــد عـــرقـــلـــة عــمــلــهــم إلـــى 
ملا  تغطيتهم  حققته  الـــذي  الكبير  النجاح 
ــراح، وتـــدويـــل قضية  يــجــري فــي الــشــيــخ جــ
محاولة تهجير أهله، إلى جانب محاوالت 
ي بطن الهوى والبستان  تهجير أهالي حيَّ

قصى.
ٌ
في بلدة سلوان، جنوبي املسجد األ

ــرام الــــبــــخــــاري، الــتــي  ــ ــقـــول الــصــحــافــيــة مــ تـ
تعرضت، األسبوع املاضي، للقمع مع عدد 
من زميالتها خــالل تغطيتها األحــداث في 
الجديد«  »العربي  لـ القدس، خالل حديثها 
تــرمــي عبر استهدافها  االحــتــالل  قـــوات   

ّ
إن

الصحافيني إلى ترهيبهم، والضغط عليهم 
اتــهــا عــلــى املــواطــنــني  لــعــدم تغطية اعــتــداء
املتضامنني واملعتصمني، سواء في الشيخ 
العمود. ويشاركها في  بــاب  فــي  أو  جـــراح، 
»العربي  لـ يــقــول  الـــذي  الـــرأي وهــبــي مكية، 
الغالب   االستهداف »عرقل في 

ّ
إن الجديد« 

عملنا ومنعنا من نقل صورة ما يجري من 
انتهاكات من قبل االحتالل«.

عراقيل وإبعاد
ــى االســـــتـــــهـــــداف املـــبـــاشـــر  ــ ــ وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـ
الــرصــاص  بــالــضــرب وإطـــالق  للصحافيني 
املــطــاطــي وقــنــابــل الـــغـــاز بــاتــجــاهــهــم، بــات 
ــتــــالل يــضــع عـــراقـــيـــل أمـــــام مــزاولــتــهــم  االحــ
االعتراف ببطاقة  عملهم، من خالل رفضه 
الــصــحــافــة الـــدولـــيـــة أو تــلــك الــــصــــادرة عن 
نــقــابــة الــصــحــافــيــني، مشترطا فــقــط حــيــازة 
بطاقة الصحافة اإلسرائيلية الصادرة عن 
بــيــت الــصــحــافــة الــحــكــومــي )بــيــت أغــــرون( 
اإلسرائيلي. وترمي قوات االحتالل من وراء 
ذلك - كما تقول الصحافية مرام البخاري - 
نقاط  عن  املحليني  الصحافيني  إبعاد  إلــى 
املــواجــهــة الــســاخــنــة، فــيــمــا لــيــس هــنــاك ما 
يمكن أن يفعله هؤالء الصحافيون ملواجهة 

هذا االستهداف اإلسرائيلي بحقهم.

اعتداءات بمنحًى خطير
ــداءات دفـــعـــت بشبكة  ــ ــتـ ــ االعـ تــلــك   

ّ
أن يـــبـــدو 

املنظمات األهلية الفلسطينية إلى أن تعرب 
التي  أخيرًا عن قلقها لتصاعد االعتداءات 
تــمــارســهــا ســلــطــات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
بحق الصحافيني الفلسطينيني والعاملني 
 هــذه 

ّ
فــي املــؤســســات اإلعــالمــيــة، مــؤكــدة أن

ــذت مــنــحــًى خــطــيــرًا خــالل  ــ ــداءات أخـ ــ ــتـ ــ االعـ
الــفــتــرة الــقــريــبــة املـــاضـــيـــة. ويـــقـــول »املــركــز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان« )غـــيـــر 
ــداءات على  ــ ــتـ ــ االعـ  »تـــصـــاعـــد 

ّ
إن حـــكـــومـــي( 

قوات  الصحافيني خالل عام 2021، يجعل 
لــلــصــحــافــة خـــالل  الــــعــــدو األول  االحــــتــــالل 
ــقـــــدس«.  ــ ــة الـ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــا فـ الـــــعـــــام، خـــصـــوصـ
الصحافيني  اســتــهــداف   

ّ
أن املـــركـــز  ويـــؤكـــد 

يـــشـــكـــل جـــريـــمـــة مــنــظــمــة إلخــــــــراس صـــوت 
تقترفه  مــا  تغطية  مــن  وملنعها  الصحافة، 
قوات االحتالل من جرائم بحق املدنيني في 

األرض الفلسطينية املحتلة.

عشرات االعتداءات 
على الصحافيين في القدس

ــا وثـــقـــتـــه مــجــمــوعــة مــن  ــادًا إلـــــى مــ ــنــ ــتــ واســ
ــيــــني مــــــن اعـــــــــتـــــــــداءات بـــحـــقـــهـــم،  ــافــ الــــصــــحــ
يـــقـــول هـــــؤالء إن مـــا لــديــهــم مـــن تــوثــيــقــات 
يوميا  الــتــعــرض  يــجــري  إذ  نهائية،  ليست 
النتهاك  يتعرض  وبعضهم  للصحافيني، 
 قائمة االعتداءات لديهم 

ّ
أكثر من مرة، لكن

تشمل نحو 40 صحافيا.
ــة الــــصــــحــــافــــيــــني  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــــف نــ ــقــ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــ
ــام  ــ ــــال حــــــول وال قــــــوة أمـ الــفــلــســطــيــنــيــني بـ
ــلــــي املـــمـــنـــهـــج ضــد  االســــتــــهــــداف اإلســــرائــــيــ
الصحافيني الفلسطينيني في القدس، بمن 
فــيــهــم حــمــلــة بــطــاقــتــهــا الــصــحــافــيــة، تشير 
تقارير النقابة إلى عدد كبير من االعتداءات 
سجلت خــالل الــهــّبــة األخــيــرة، تمثلت بـــ44 
حـــالـــة مــنــع مـــن الــتــغــطــيــة ألفــــــراد وطـــواقـــم 
إعـــالمـــيـــة. ووثـــقـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــني 35 
اعتداًء بالضرب، و32 حالة اختناق بالغاز 
ــام، و31 إصـــابـــة بـــالـــرصـــاص املــعــدنــي  الـــسـ
ــي، و22 إصــــابــــة مـــبـــاشـــرة بــالــجــســد  ــحــ والــ
ــااًل،  ــقـ ــتـ ــاز، و12 اعـ ــ ــغـ ــ الــــصــــوت والـ بــقــنــابــل 
وأشكااًل أخرى من االعتداءات، مثل اإلبعاد 
عـــن الــعــمــل فـــي مــحــيــط األقـــصـــى والــشــيــخ 
ــرامـــات،  ــغـ ــراح، والــتــهــديــد واملـــحـــاكـــم والـ ــ جــ
ومــــصــــادرة املـــعـــدات وتــحــطــيــمــهــا، والــــرش 

باملياه العادمة، وغيرها.

يرفض جنود االحتالل 
االعتراف ببطاقة 
الصحافة الدولية

ال تزال انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين، وتحديدًا العاملين في القدس المحتلة، من 
دون رادع، إذ يعتدي عليهم ويعتقلهم ويعرقل تغطياتهم لوحشيته وجرائمه

أدانــــت منظمة »مــراســلــون بــال حــــدود« فــي مــايــو/ أيــار 
املاضي، االستخدام غير املتناسب للقوة ضد اإلعالميني، 
ــه »ال ينبغي بــأّي حــال من األحــوال معاملتهم 

ّ
مؤكدة أن

كأطراف في النزاع املسلح«.
وقالت مسؤولة مكتب الشرق األوسط في »مراسلون بال 
الفلسطينيني  إّن »الصحافيني  النوي،  حــدود« صابرين 
 الـــظـــروف الــتــي 

ّ
ــل  خــــالل عــمــلــهــم فـــي ظــ

ً
ــــال يــعــانــون أصـ

يجدون  اآلن  هــم  وهــا  اإلسرائيلية،  السلطات  تفرضها 
انــدالع  أنفسهم مــرة أخـــرى فــي الخطوط األمــامــيــة عند 
الــوقــت نفسه سلطات االحتالل  فــي  الــتــوتــرات«، مطالبة 
»الــتــوقــف عــن هـــذا االســتــخــدام غــيــر املــتــنــاســب للقوة  بـــ
ضد الصحافيني الفلسطينيني الذين ال ينبغي التعامل 
ــأّي شــكــل مــن األشــكــال«.  معهم كــأطــراف فــي الـــنـــزاع  بـ

إلى  »حــمــاس« صــواريــخ موجهة  أطلقت حركة  وبعدما 
الــقــدس، شــرع جيش االحــتــالل، فــي 12 مــايــو، بقصف 
»بــرج الــجــوهــرة«، الــواقــع فــي غــزة، حيث مكاتب ملــا يقل 
عن 14 وسيلة إعالمية، بما في ذلك الصحيفة اليومية 
وفي  الــعــربــي«.  و»التلفزيون  نــيــوز«  »ديــلــي  الفلسطينية 
13 مايو، دمر »بــرج الشروق«، حيث مقر سبعة منابر 

إعالمية، من بينها راديو وتلفزيون »األقصى«.
الـــ 86 من  املرتبة  اإلسرائيلي يحتل  االحــتــالل  أّن  ُيذكر 
لحرية  الــعــاملــي  التصنيف  بــلــدًا على جـــدول  أصــل 180 
حــدود«  بال  »مراسلون  منظمة  نشرته  الــذي  الصحافة، 
فــي وقــت سابق هــذا الــعــام. وقــد استهدف االحــتــالل أو 
ــدة، خـــالل الــســنــوات  أغــلــق وســائــل إعـــالم فلسطينية عـ

األخيرة، بتهمة »التحريض على العنف«.

بيئة عدائية

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

انتشرت صورة تظهر 
مؤسس »فيسبوك« مارك 

زوكربيرغ بزّي عسكري إسرائيلي، 
إلى جانب رئيس وزراء االحتالل 
بنيامين نتنياهو. لكّن الصورة 

مرّكبة، والنسخة األصلية منها 
تظهر قائد أركان جيش العدو 

أفيف كوشافي.

يتداول على مواقع التواصل 
االجتماعي منذ عام 2014 تصريٌح 
منسوب إلى الصحافي األميركي، 

بيتر بينارت، يمدح فيه رئيس النظام 
السوري بشار األسد. لكّن كتابات 

بينارت ال توحي بأنّه قد يطلق هذه 
التصريحات، وقد نفاها لوكالة 

»فرانس برس«.

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي باللغة العربية منشورات 
تتحّدث عن تحّول الباحث البريطاني 

تيموثي وينتر إلى اإلسالم، بعدما 
دهش من رّد امرأة صومالية. 

صحيح أّن وينتر اعتنق اإلسالم، لكّن 
تفاصيل إسالمه المذكورة في 

المنشور ليست صحيحة.

شارك مستخدمون صورة لمنّقبات 
يجلسن داخل مركبة فيما الرجال 

على سطحها، زاعمين أّن الطبيب 
الياباني تيتسو ناكامورا التقطها 

»شاكرًا اهلل أّن ثقافة المساواة لم تصل 
إلى أفغانستان«. صحيح أّن ناكامورا 

عمل لسنوات هناك، لكن ال عالقة له 
بالصورة إطالقً.

بعد اإلفراج عن جيفارا البديري في 6 يونيو الحالي )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة

قضايا

خيري عمر

تشهد العالقات املصرية ـ التركية 
تــقــاربــا مــلــمــوســا، فــكــمــا اكتسبت 
الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة روحـــا 
إيـــجـــابـــيـــة راعــــــــت األصـــــــــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــمــــرت فــي  ــتــ ــتــــركــــة، فـــقـــد اســ واملــــصــــالــــح املــــشــ
ــور االتـــــصـــــال الـــســـيـــاســـي بــني  ــطــ ــة تــ ــبــ مــــواكــ
ــعــد تــصــريــحــات املــتــحــدث باسم 

ُ
الــبــلــديــن، وت

حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، عــمــر جــيــلــك، في 
مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الـــجـــاري، عــن تطور 
كاشفا  ــرًا 

ّ
مــؤش السياسي  االتــصــال  مستوى 

ـــي تــأتــي  ــ ــات، وهـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــة املـ ــراريــ ــمــ ــتــ عــــن اســ
اتــســاع نطاق  ضمن ســيــاقــاٍت متضافرة عــن 
امللفات املفتوحة للتداول. وبجانب الطبيعة 
الــهــادئــة لــلــمــشــاورات الــتــركــيــة ـ املــصــريــة من 
الالفت هيمنة الشؤون اإلقليمية على جدول 
الهامشية،  األحـــداث  األعــمــال، بجانب بعض 
مستقبل سياستهما  بشأن  الــجــدل  يثير  مــا 
الخارجية وموقع عوامل التوتر فترة ما بعد 

2013 من مصفوفة املصالح املشتركة.

السياقات الراهنة
ليبيا  انتهاء حرب طرابلس في  مع تداعيات 
إبــريــل/ نيسان 2020، ثم تشكيل حكومة  في 
على  البلدين  حــرص  ظهر  الوطنية،  الــوحــدة 
ــي ســيــاســة مــنــضــبــطــة، تـــقـــوم عــلــى منع 

ّ
تــبــن

التوتر ومعالجة أسباب الحرب في ليبيا. ولم 
يونيو/  ليبيا،  بــشــأن  الــقــاهــرة  إعـــالن  يشكل 
البلدين،  بــني  خالفية  مسألة   ،2020 حــزيــران 
على الرغم من ظهور بعض القراءات بإمكانية 
اندالع حرب مصريةـ  تركية، فقد تم استيعابه 
ضمن سياقات التدخل الدولي، وليس مشكلة 
 لــلــتــدخــل 

ً
ــم يــتــضــمــن خـــطـــة ثـــنـــائـــيـــة، حـــيـــث لــ

الــعــســكــري، بـــل ســاهــمــت نــتــائــجــه فـــي تمييز 
املوقف املصري عن فرنسا واإلمارات وفتحت 

الطريق أمام تسارع االتصاالت مع تركيا.
ــدأت الــســيــاســة  ــ ــاري، بـ ــجــ ــام الــ ــع مــطــلــع الـــعـ ومــ
الــتــركــيــة تتخذ مــواقــف واضــحــة لــلــتــقــارب مع 
مــصــر، كــانــت بــدايــتــهــا فـــي تــصــريــح املــتــحــّدث 
باسم رئاسة الجمهورية، أشار فيها إلى أهمية 
مصر في العالم اإلسالمي وميراثها الحضاري، 
ثم تلتها تصريحاٌت مماثلة لوزير الخارجية، 
تضمنت توضيحا عن وجود مساراٍت سياسيٍة 
مع مصر واالنتقال إلى مرحلة اللقاءات الفنية. 
ترافقت هذه التصريحات مع توجه الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات أولية لضبط النشاط اإلعالمي 
للمعارضني املصريني، أو منعه، وفي منتصف 
تــصــريــحــات  ــارت  ــ ــ أشـ نــيــســان 2021،  ــل/  ــريــ إبــ
تـــركـــيـــة إلـــــى وجــــــود تــغــيــر فــــي الــــعــــالقــــات مــع 
»الــعــهــد الــجــديــد«  ــم التعبير عــنــه بـــ مــصــر، وتـ
 

ٌ
فــي الــعــالقــات السياسية، حيث جــرى اتــصــال

بإمكانية   
ً
بــدا متفائال الخارجية،  بني وزيـــري 

املضي في استئناف العالقات العادية. وبشكل 
عـــــام، تــمــاثــلــت تــصــريــحــات ســيــاســيــي تــركــيــا 
فـــي أهــمــيــة تــطــويــر الــعــالقــات مـــع مــصــر، وقــد 
أشـــــــاروا، فـــي ســيــاقــات مــخــتــلــفــة، إلــــى املــيــراث 
التاريخي والقيم املشتركة. وكان الفتا حديث 
وزيــــر الـــدفـــاع، مــايــو/ أيــــار 2021، عــن األبــعــاد 
وليبيا  تــركــيــا  الــثــالثــيــة  لــلــعــالقــات  السياسية 
ومــصــر. وعــلــى مــســار مــــواٍز، بــدا تقديم رئيس 
الوزراء املصري، مصطفى مدبولي، في إبريل/ 
نيسان 2021، الشكر للرئيس التركي أردوغان 
على إدارة مجموعة الثماني اإلسالمية تعبيرًا 
ــى الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة.  ــ عــــن تـــمـــاثـــل الـــنـــظـــر إلـ
كــمــا تــحــدث وزيــــر الــخــارجــيــة، ســامــح شــكــري، 
ــة عـــالقـــات وبـــدء  ــامـ عـــن حــــرص بـــــالده عــلــى إقـ
الوّدية  التصريحات  واعتبر  تركيا،  مع  حــوار 
مــحــل تــقــديــر واهــتــمــام بــاالنــتــقــال مـــن مرحلة 
إلــى االنفتاح السياسي،  ــرات السياسية 

ّ
املــؤش

الدولي،  القانون  وإقامة عالقات، وفقا لقواعد 
وفـــي مقدمتها عـــدم اإلضـــــرار، وتــتــم صياغته 
للتالقي حول  تمهد  مــشــاوراٍت سياسيٍة  عبر 
االنفتاحي  املــنــاخ  املــشــتــركــة. ســاهــم  املصلحة 
فــي الـــدخـــول فــي اجــتــمــاعــات تــمــهــيــديــة، حيث 
اســتــجــابــت الــقــاهــرة عــبــر تــرتــيــب اجــتــمــاع في 
5 ـ 6 مايو/ أيــار املــاضــي، وذلــك على مستوى 
سياسي لم يحدث منذ ثماني سنوات فائتة، 
وأمنية  دبلوماسية  شخصيات  فيه  شــاركــت 
العالقات  تطوير  رفيعة، الستكشاف خطوات 
في  نتائجها  ــدرت  وصــ واإلقــلــيــمــيــة،  الثنائية 
ـــراٍت إيجابية في 

ّ
بــيــان مــشــتــرك، تضمن مـــؤش

الثنائية واإلقليمية، ال سيما  العالقات  نطاق 
الــوضــع فــي ليبيا وســوريــة والــعــراق والسالم 
واألمــن في شرقي املتوسط. وقد تالزمت هذه 
الــخــطــوة مـــع تشكيل بــرملــانــي الــبــلــديــن لجنة 
ــا لــلــمــحــادثــات  صــــداقــــة، لــتــمــثــل مــــســــارًا داعــــمــ

السياسية. 

سياقات تشكيل 
السياسة الخارجية

مـــشـــكـــالٍت  ــلــــدان  ــبــ الــ عـــــام 2013، شـــهـــد  بـــعـــد 
للسلطتني  تــحــّديــا  شكلت  داخــلــيــة  سياسية 
الــقــائــمــتــني، وكـــانـــت تــتــطــلــب بــــدء مـــحـــاوالت 
ســـريـــعـــة ملــعــالــجــتــهــا، فـــقـــد وضـــعـــت نــتــائــج 
انتخابات يونيو/ حزيران 2015 تركيا أمام 
تـــحـــّديـــات جـــديـــدة، تــتــعــلــق بــظــهــور الــجــنــاح 
ــزاب  ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الـــعـــمـــال ضـــمـــن األحــ

املــمــثــلــة فـــي الـــبـــرملـــان، وعــــدم قــــدرة »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« عــلــى تشكيل الــحــكــومــة مــنــفــردًا، 
ــــادت إلــى  مـــا مـــّهـــد لــســلــســلــة حـــــوادث عــنــف قـ
اندالع محاولة انقالبية في 15 يوليو/ تموز 
2016. وعلى إثر هذه األزمات، اتجهت تركيا 
الرئاسي  النظام  إلى  التحول  السير في  إلى 
الشعبي في 2017، ومــا تاله  االستفتاء  عبر 
مـــن انــتــخــابــات فـــي 2018، فــقــد شــّكــلــت هــذه 
تجاه  الــدولــة  قــوة  لتركيز   

ً
أرضــيــة التغيرات 

ومّكنتها  القريبة،  الــحــدود  على  التهديدات 
مــن مــراجــعــة ســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، بحيث 
ــبــــادئ الــســالمــة  ــقـــوم فــــي مــجــمــلــهــا عـــلـــى مــ تـ
ــــرام  ــتـ ــ ــراق، واالحـ ــ ــعــ ــ ــة والــ ــوريـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــسـ
املتبادل وتطوير العالقات الثقافية مع شمال 
أفريقيا. وفي هذا السياق، قامت استراتيجية 
العالقات  توسيع  على  الخارجية  السياسة 
املتبادلة،  املكاسب  الدبلوماسية على قاعدة 
أو  الثنائية  بالعالقات  يرتبط  مــا  فــي  ســواء 
كتعزيز  املشتركة،  املصالح  وفــق  الجماعية، 
ــارة ومــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــدات املــتــمــاثــلــة  ــتـــجـ الـ
ــقـــوق  ــان حـ ــ ــمــ ــ ــي مــــكــــافــــحــــة اإلرهـــــــــــــاب وضــ ــ فــ

الفلسطينيني في قضايا الحل النهائي.
وكــشــف الــبــرنــامــج االنــتــخــابــي فــي 2018 عن 
ــــود الـــدولـــة الــقــويــة شـــرطـــا الزمـــا  أهــمــيــة وجـ
عناصر  وتقوم  الخارجية.  السياسة  لنجاح 
التكنولوجيا  تــطــويــر  جــانــبــني؛  عــلــى  الــقــوة 
في  الذاتي  واالعتماد  الطاقة  واردات  لتقليل 
إلى جانب توّسع نطاق  الدفاعية،  السياسة 
التعليمية  املـــنـــح  مـــن خــــالل  الــنــاعــمــة  الـــقـــوة 
واملساعدات االقتصادية. مهدت هذه األسس 
لـــبـــدء تـــحـــّول فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه 
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا، حيث كان 
مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك تــركــيــزًا عــلــى تطوير 

العالقات الدبلوماسية وبرامج التنمية.  
انتخابات »مجلس  وفــي سياٍق مــواز، وبعد 
ــة الــكــبــيــر« فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني  األمـ
تــقــيــيــم وضـــع  ــى  ــ إلــ ــا  ــيـ ــركـ تـ ــهـــت  اتـــجـ  ،2015
املعارضة املصرية، وانعكاسه على سياستها 
الــخــارجــيــة، وخــصــوصــا مــا يتعلق بــوجــود 
مشروع سياسي أو املراهنة على اإلسالميني، 
فـــي ظـــل تــصــاعــد مــشــكــالتــهــم إقــلــيــمــيــا. كــان 
 فـــي غـــيـــاب حـــد أدنـــى 

ً
ــاه الـــعـــام مـــاثـــال االتــــجــ

 يمكن البناء عليه، سواء 
ً
يمثل قيمة مضافة

مـــن وجــهــة مــحــدوديــة الـــرأســـمـــال الــســيــاســي 
ــداف املــعــارضــني. ســاهــمــت تلك  أو تــبــاعــد أهــ
املــنــاقــشــات فـــي احــتــفــاظ الــســيــاســة الــتــركــيــة 

 20( املتوسط  العالقة بني ضفتي  تعزيز  إلــى 
+ 15( لتمثل منصة للحوار واملشاركة وزيادة 
االســتــثــمــارات األوروبـــيـــة والــقــدرة الصناعية 
فـــي جــنــوب املـــتـــوســـط، غــيــر أن مــــرور الــشــرق 
األوسط بمشكالٍت أمنيٍة حال دون نجاح حل 
الصراعات والنزاعات املسلحة، وظل استبعاد 
ســـوريـــة ولــيــبــيــا مـــن االنــــدمــــاج اإلقــلــيــمــي من 

مصادر التوتر. 

مالمح األجندة
يمكن الــقــول إن مــســار الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
ــار بــطــريــقــة مــتــمــاثــلــة تــدفــع  ــ ــة سـ ــيـ ــارجـ والـــخـ
إلــى البحث عــن شــركــاء فاعلني فــي السياسة 
مايو/  اجتماعات  إلــى  وبــالــعــودة  اإلقليمية. 
أيار املاضي، يمكن مالحظة أن جدول األعمال 
يعكس رؤية استراتيجية للعالقة بني البلدين 
ال تقتصر على معالجة االختالفات الجارية، 
فــبــالــنــظــر إلــــى نــوعــيــة املـــلـــفـــات، يــتــضــح أنــهــا 
ُكل 

َّ
التش سياسات  عــن  للبحث  طريق  بمثابة 

رئيسية؛  ملفات  ثالثة  درجــت 
ُ
أ فقد  اإلقليمي، 

ارتـــبـــط األول بــقــضــايــا شــــرق املـــتـــوســـط ومــا 
يــتــعــلــق بـــهـــا مــــن تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
ــــذه الــقــضــيــة  ــــعــــد هـ

ُ
والــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز. وت

 مــنــذ 2003، غــيــر أنـــهـــا تــصــاعــدت في 
ً
ــثــــارة ُمــ

السنوات املاضية على خلفية تشكيل منتدى 
غـــاز املــتــوســط، ومــشــاركــة دول غــيــر مشاطئة 
ــــدى، وظـــــهـــــور مـــيـــول  ــتـ ــ ــنـ ــ ــات املـ ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــي اجــ
لترسيم  الــيــونــانــي  التعريف  لتفضيل  أولــيــة 
الــــحــــدود، غــيــر أن تــوجــهــات مــصــر إلــــى ربــط 
تركيا  بني  اتفاقية  بوجود  النهائي  الترسيم 
واليونان، وقد دعمت هذه الخطوة مناخ الثقة 
لــفــتــح نــقــاٍش حـــول إمــكــانــيــة تــرســيــم جماعي 
انفتحت  السياق،  البحرية. وفي هذا  للحدود 
اليونان  مــن  كــل  على  التركية  الديبلوماسية 
ــال املــخــتــلــفــة  ــ ــكـ ــ ــا، بــــهــــدف طـــــرح األشـ ــرنــــســ وفــ
لتسوية النزاعات البحرية. وكان امللف الثاني 
قــائــمــا عــلــى تــنــاســق الـــســـيـــاســـات فـــي لــيــبــيــا، 
والــتــالقــي حـــول دعـــم الــحــل الــســيــاســي. وبعد 
انتهاء أزمة الحرب على طرابلس في إبريل/ 
أكبر  التالقي  نيسان 2020، صــارت مساحات 
مـــا يــمــكــن، وخــصــوصــا بــعــد تــشــكــيــل حكومة 
ــــف إطــــالق  ــتــــمــــرار وقـ الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة واســ
النار، فقد اتجه البلدان إلى البحث عن فرص 
الــــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادي، وإثــــــــارة املــنــاقــشــات 
املسلحني  األجــانــب ودمــج  باملرتزقة  الخاصة 
وجمع السالح. لم تشغل االتفاقيات التركية ـ 
الليبية السابقة حيزًا ملموسا من املناقشات، 
وذلـــك العــتــبــار وجـــود حــكــومــٍة ممثلٍة للدولة 
اتفاقيات متعّددة مع  في ليبيا، يمكنها عقد 
املناقشات  تنحصر  ولذلك،  املختلفة.  البلدان 
ــات الـــســـلـــمـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة  ــاقــ ــيــ ــم الــــســ ــ ــ فـــــي دعـ

املشكالت األمنية.
ويتعلق امللف الثالث بقضايا األمن اإلقليمي. 
الــوجــود  إلــى مسألة  وقــد أشـــارت املباحثات 
التركي في شمالي سورية والعراق، باعتبار 
تسويتها جزءًا من حل الصراعات اإلقليمية. 
ويمكن النظر إلى شمول جدول األعمال مثل 
رًا على فرص عملية تشُكل 

ّ
هذه القضايا مؤش

ســيــاقــات إقليمية تــســاهــم فــي رســـم خــرائــط 
الــقــوة والــنــفــوذ. ويــكــشــف، فــي الــوقــت نفسه، 
املشتركة ملناقشة قضايا  األرضية  عن توفر 
على  الطرفان  يتالقى  ناحية،  فمن  إقليمية. 
أهــمــيــة الــســالمــة اإلقــلــيــمــيــة وضــمــان فاعلية 
ســلــطــة الـــدولـــة فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق وســوريــة 
ناحية  ومـــن  األمــنــيــة.  مهامها  لتسلم  ــارًا  إطــ

أخــــــرى، ســـاهـــم رفــــض مــصــر طــلــبــا أمــيــركــيــا 
مــــن شـــرق  فــــي 2018  انـــســـحـــابـــهـــا  بــتــغــطــيــة 
ب دخول البلدين في اختبار 

ّ
سورية في تجن

عسكري، يــؤدي حتما إلــى هــدر ما تبقى من 
رصيد سياسي.

الفاعلية االنتشارية
ومنذ إعــالن تركيا ومصر عن إجـــراءات بناء 
الــثــقــة، تمهيدًا لــبــدء مــحــادثــات شــامــلــة، حدث 
تناسق متزامن في سياستهما اإلقليمية، فقد 
امللفات  الــدور اإلقليمي وفتح  تزايدت فاعلية 
املــغــلــقــة. وقـــد ظــهــر ذلـــك فــي مــســاعــي مراجعة 
ــم مــســار  ــ ــ ــلـــيـــج، ودعـ ــعــــالقــــات مــــع دول الـــخـ الــ
عوامل  لتحييد  توطئة  الخليجية،  املصالحة 
التوتر. وقد ساهمت السياسة املصرية تجاه 
الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى »األقــــصــــى«، كما 
السعودية وبلدان  انفتاح تركيا على  يساهم 
التركية  للسياسة  السهل  الهبوط  فــي  أخــرى 
وترابطها مع القضايا األساسية. وبالرجوع 
قوة  تمثل  الخارجية،  السياسة  محتوى  إلــى 
التقارب  فــي   مشتركا 

ً
عــامــال الــدولــة  السلطة/ 

تحّول  صياغة  من  تمّكنا  حيث  البلدين،  بني 
واسع في سياستهما اإلقليمية، فكما تمّكنت 
مــصــر مــن مــراجــعــة ســيــاســاتــهــا تــجــاه ليبيا، 
ومــقــاومــة مـــبـــادرة الــســالم األمــيــركــيــة، صفقة 
الـــقـــرن، وتـــســـارع الــتــطــبــيــع، اســتــجــابــت تركيا 
لــلــتــغــيــر فـــي الــعــالقــات مـــا بـــني دول الــخــلــيــج، 
وتــــوســــيــــع الــــنــــقــــاش بــــشــــأن نــــــزاعــــــات شــــرق 
املتوسط واالنفتاح على االتحاد األوروبي. قد 
الدولية نقطة  املناقشات  يشّكل االنخراط في 
اخــتــبــاريــة إلمــكــانــيــة تــنــاســق تــركــيــا ومــصــر 
ــى املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة. وهـــنـــا،  ــ فــــي الـــنـــظـــر إلـ
ليبيا،  فــي مؤتمر برلني 2 حــول  أهمية  تبدو 
واملــزمــع انــعــقــاده فــي أواخـــر يونيو/ حزيران 
الــفــرص املستقبلية  الــجــاري، فــي الكشف عــن 
للعالقة ما بني البلدين، وخصوصا ما يرتبط 
باالنخراط الفاعل في سياسات حوض البحر 
املــتــوســط، وتــضــيــيــق الــفــجــوة بـــني مـــا ُيــعــرف 
ــــك عــبــر بـــنـــاء صيغة  بــاملــركــز والـــهـــامـــش، وذلـ
املتكافئة،  الــعــالقــات  أســـاس  على  املتوسطية 
وخــصــوصــا بــعــد تـــراجـــع مـــشـــروع »االتـــحـــاد 
من أجل املتوسط« والتصّدعات الداخلية في 
االتــحــاد األوروبــــي، مــا يــطــرح إمكانية تقليل 
إقليميا.  موضوعا  لتكون  األوروبية  املركزية 
ويــشــكــل وضــــع ســـوريـــة والــــعــــراق حــالــة فـــراغ 
جــيــوســيــاســي لــكــل مـــن تــركــيــا ومـــصـــر، ســـواء 
بسبب الجوار الحدودي أو إخراج البلدين من 
اإلشــارات  الرغم من  اإلقليمي. وعلى  الــتــوازن 
ــن الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي في  ــّررة عـ ــكـ ــتـ املـــصـــريـــة املـ
شــمــالــي ســـوريـــة والــــعــــراق، ثــمــة احــتــمــال بــأن 
مــصــادر  بتأميم  تتعلق  حولهما  املــنــاقــشــات 
الــتــهــديــد املــنــبــعــثــة مـــن املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة، 
الدولية  الــتــرابــطــات  تعميق  بعد  وخــصــوصــا 
لـــحـــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي. كـــذلـــك تــرتــبــط 
ــــرى يمثل  أيـــضـــا بــــأن تـــزايـــد نـــفـــاذ أطـــــراف أخـ
تــهــديــدًا إضــافــيــا يــســمــح بــاهــتــزاز الــتــوازنــات 
اإلقليمية، فمن جهٍة، كشفت السنوات املاضية 
عـــن الـــتـــرابـــط بـــني انــهــيــار ســلــطــة الـــدولـــة في 
ــعـــراق، وتــنــامــي الضغوط  كــل مــن ســوريــة والـ
الــدولــيــة على االســتــقــرار الــداخــلــي فــي تركيا. 
تــداعــيــات حصار  ومــن جهة أخـــرى، ساهمت 
الــعــراق ثــم غـــزوه فــي 2003، وانــتــشــار الحرب 
األهــلــيــة واملــجــمــوعــات املــتــطــرفــة فــي ســوريــة، 
فـــي حـــــدوث فـــوضـــى إقــلــيــمــيــة، تـــرتـــب عليها 
تــنــامــي مــصــادر تــهــديــد مــتــجــّددة، لــم تقتصر 
على ظهور مشاريع تقسيم للدولتني، بل ُيعد 
لكل  املباشر  الحكم  النفوذ/  تحت  وقوعهما 
من روسيا وإيــران، بجانب النفوذ األميركي، 
أزمـــاٍت متتابعة بسبب   إضافيا إلثــارة 

ً
عامال

الــتــقــســيــم الـــفـــعـــلـــي لــــســــوريــــة، بــحــســب حــالــة 
االنفصالية  واملــحــاوالت  الرئاسة،  انتخابات 

للتنظيمات الكردية في شمالي البلدين. 
ــدو هــــــذه املــــنــــاقــــشــــات غـــيـــر عـــــاديـــــة، فــهــي  ــبــ تــ
ــات  ــعــــالقــ ــة الــ ــيــ ــرقــ ــلــــى بــــحــــث تــ ــتـــصـــر عــ ــقـ ال تـ
الدبلوماسية أو االقتصادية، بل ُيعد شمولها 
رًا جليا على تغير النظر 

ّ
قضايا إقليمية مؤش

في استثمار ميزات املوقع واإلمكانات الذاتية 
لصياغة نسق للعالقات اإلقليمية، يقوم على 
التعاون بني البلدين، غير أن اختالف املصالح 
اإلقليمية يعمل على  الدولية تجاه املشكالت 
تعطيل التقارب املصري ـ التركي، وخصوصا 
مــا يتعلق بــالــنــفــوذيــن األمــيــركــي والـــروســـي، 
 عن 

ً
في ملفات سورية والعراق وليبيا، فضال

مـــحـــاوالت الــتــأثــيــر عــلــى شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. 
ويمكن الــقــول إن املــضــي فــي مــشــوار مراجعة 
العالقات الثنائية واملصالح املشتركة يرتبط 
ــــدرة عـــلـــى تــحــيــيــد  ــقـ ــ بــتــمــاســك الــــدولــــتــــني، والـ
التصريحات  املباشرة. وبتحليل  غير  القيود 
املتبادلة والبيانات الصحافية، يتضح وجود 
للمضي في تطوير مسارات جدول  استعداد 
لم  الثنائية  الــعــالقــات  أن  األعــمــال، خصوصا 
تذبذب  خلفية  على  التوتر  مستوى  تتجاوز 
نــتــائــج الــربــيــع الــعــربــي، وأنــــه لــيــس هــنــاك ما 
القائم  األيــديــولــوجــي  بالخالف  وصفه  يمكن 
عــلــى الـــســـيـــاســـات الـــقـــومـــيـــة، أو الــســعــي إلــى 
تــصــديــر أفـــكـــار مــخــالــفــة أو ظـــهـــور مــشــاريــع 

هيمنة.
)كاتب وباحث مصري(

تناسق متزامن في التوجهات اإلقليمية

التقارب التركي ـ المصري 
السياقات السياسية

مع مطلع العام 
الجاري، بدأت السياسة 
التركية تتخذ مواقف 

واضحة للتقارب مع 
مصر

يلوح في األجواء تقارب مصري تركي بعد ســنوات من القطيعة السياســية، ال ســيما بعد زيارة وفد تركي القاهرة في شــهر 
مايو/ أيار الماضي. تحاول القراءة التالية اإلضاءة على هذا الملف في ظل التطورات اإلقليمية

نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال خالل لقاء مع نظيره المصري في القاهرة، مايو الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

تركيا  من  لكل  جيوسياسي  فراغ  حالة  والعراق  سورية  وضع  يشكل 
التوازن  من  البلدين  إخــراج  أو  الحدودي  الجوار  بسبب  سواء  ومصر، 
التدخل  عن  المتكرّرة  المصرية  اإلشــارات  من  الرغم  وعلى  اإلقليمي. 
المناقشات  بــأن  احتمال  ثمة  والــعــراق،  سورية  شمالي  في  التركي 
المنظمات  من  المنبعثة  التهديد  مصادر  بتأميم  تتعلق  حولهما 
العمال  لحزب  الدولية  الترابطات  تعميق  بعد  خصوصً  اإلرهابية، 
الكردستاني. كما ترتبط أيضً بأن تزايد نفاذ أطراف أخرى يمثل تهديدًا 

إضافيً يسمح باهتزاز التوازنات اإلقليمية.
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املــصــريــة، واقتصرت  املــعــارضــة  عــن  بمسافٍة 
على منح تسهيالٍت إدارية والسماح بأنشطٍة 
ال ترقى إلى مستوى التضامن السياسي، برز 
بــارزًا ومنفردًا   

ً
النشاط اإلعــالمــي عمال فيها 

بالنشاط السياسي. وفي تماثل زمني، بدأت 
الــدولــة.  لسلطة  التمكني  فــي   2015 فــي  مــصــر 
واالنتخابات  الدستورية  التعديالت  وشّكلت 
على  السياسي  التشكيل  أدوات  التشريعية  
أساس هندسة حزمٍة واسعٍة من التشريعات، 
وخصوصا املتعلقة بالتعامل مع خصومها، 
الكيانات اإلرهابية،  ولم تقتصر على قوانني 
بل شملت حزمة من التشريعات االقتصادية 
ــوازاة  ــ بــخــلــفــيــة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة. وفــــي مـ
ــــاب  ســلــســلــة مـــن املــحــاكــمــات ومــكــافــحــة اإلرهـ
في سيناء. في سياق هذه العمليات، انتقلت 
االنكماش الستعادة  الخارجية من  السياسة 
الــتــأثــيــر واالشـــتـــبـــاك اإلقــلــيــمــي. وهـــنـــا، يمكن 
ــبـــني؛ يــتــمــثــل األول فــي  ــانـ الـــجـ إلـــــى  اإلشـــــــــارة 
أنـــه، عــلــى الــرغــم مــن كــثــافــة الــــدور الخليجي، 
قرارها،  استقالل  هامش  على  مصر  حافظت 
مـــن خـــالل االحــتــفــاظ بــمــســافــة عـــن االنـــخـــراط 
الثاني،  في الصراعات اإلقليمية. أما الجانب 
ــي الــتــعــامــل  فـــقـــد شـــهـــدت تـــغـــيـــرًا مـــلـــمـــوســـا فــ
ــــات الــســيــاســيــة، بحيث اتــجــهــت إلــى  مــع األزمـ
الــبــحــث عــن حــلــول سياسية فــي ليبيا ودعــم 
الــعــالقــات  وتــطــويــر  الفلسطينية،  املــصــالــحــة 
مــع الـــســـودان، والــســيــر نــحــو تقييم أزمـــة سد 
الــنــهــضــة. وغــيــر االتـــحـــاد مــن أجـــل املــتــوســط، 
اتــجــهــت مصر  تــشــريــن األول 2017،  أكــتــوبــر/ 
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ــاع الــدرامــا قــد وجـــدوا في 
ّ
 املنتجني وصــن

ّ
أن

املتلقي  لسحب  تطويرها  يمكن  تجربة  ذلــك 
مــــن املــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي ومـــــن الــتــلــفــزيــون 
تــحــديــدًا إلـــى املــنــصــات الــرقــمــيــة، والــبــعــد عن 
التقيد الزمني بالعرض حصريا في املوسم 

الرمضاني. 
وشمل االختالف في حركة الدراما السورية 
املشتركة، سمات  والعربية عموما، ال سيما 
عـــــــدة فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا انــــتــــشــــار املـــســـلـــســـالت 
 من ثالثني حلقة. فُعرضت 

ّ
القصيرة، أي أقل

الخماسيات والسباعيات ومسلسالت من 12 
أو 15 حلقة وغيرها. وبدت تلك األعمال أكثر 
تماسكا في الحبكة والطرح نتيجة ابتعادها 
عن الشطط الذي كان يقيده قالب الـ 30 حلقة. 
كما تحررت هذه األعمال من عباءة العرض 
التلفزيوني، لتجد فضاًء أوسع في املنصات 
أو  العربية  الصبغة  ذات  اإللكترونية، ســواء 
 ذلــك جعل منها سهلة الوصول 

ّ
العاملية. كــل

لــلــمــتــلــقــي، فـــي ظـــل انــتــشــار األجـــهـــزة الــذكــيــة 
واإلنترنت والتي باتت متوفرة ألّي فرد من 

عماد كركص

شهد العام األخير حركة مختلفة 
والــســوريــة على  العربية  لــلــدرامــا 
ــه الــخــصــوص. فــبــعــد ســنــوات  وجـ
مـــن الـــركـــود الــــذي أصــــاب الــــدرامــــا الــســوريــة 
بسبب الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــالد وتأثيرها 
على قــطــاع اإلنــتــاج الـــدرامـــي، وتــأثــر الــدرامــا 
وإيجابا  حينا  سلبا  الفجوة،  بهذه  العربية 
فــي أحــيــان أخــــرى، عـــادت حــركــة اإلنــتــاج في 
سورية للدوران في املوسم املاضي، وأرجعت 
هــــــذه الـــــعـــــودة بـــعـــض املـــمـــثـــلـــني الـــســـوريـــني 
ــاب واملــخــرجــني إلـــى قــواعــدهــم بعدما 

ّ
والــكــت

تفرقوا في ظاهرة الدراما املشتركة. 
الــدرامــيــة لهذا العام  واالخــتــالف فــي الحركة 
كان من خصوصياته االبتعاد عن املوسمية، 
الـــعـــديـــد مــن  ــا  ــنــ ــم رمــــضــــان، إذ رأيــ أي مـــوسـ
األعــــمــــال الـــســـوريـــة والـــعـــربـــيـــة املــشــتــركــة قد 
اتخذت قرارًا بالعرض خارج املوسم الدرامي. 
ــــر تــصــويــر 

ُّ
ــك نــتــيــجــة تــــأخ ــ ــكـــون ذلـ ــا يـ ــمــ وربــ

الطارئة  الظروف  األعمال بسبب  من  العديد 
ــيــــد-19«. غير  الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة »كــــوفــ

يروي الفيلم قصة 
»مصطفى« وهو رجل 

متزوج لديه ثالثة أطفال

يجب على اإلنتاج أال يفرض 
على الكاتب تطويل 

النص أكثر من المطلوب

يجب تخزين الحليب 
في الجزء الخلفي من الرف 

السفلي للثالجة

2223
منوعات

ض شيوع املسلسالت  أّي شريحة كــان. وحــرَّ
اع 

ّ
التلفزيون، صن القصيرة والعرض خارج 

الدراما على استحضار أفكار غريبة وغربية 
في آٍن واحــد، لتكون حاضرة في أعمال عدة 
 ومــضــمــونــا. وســـاعـــد في 

ً
وتــصــبــغــهــا شـــكـــال

 
ً
ذلك االبتعاد عن الرقابة التي تعتبر لصيقة
للعرض التلفزيوني، وطرحت األفكار بحرية 
واملخرجني  الــكــتــاب  تقّيد  عــدم  نتيجة  أكــبــر، 

اع الدراما عموما بقالب زمني محدد. 
ّ
وصن

 ذلك بدأ يأخذ الدراما السورية والعربية 
ّ

كل

إلـــى مــؤشــر رابـــع وأخــيــر فــي حــركــة التغيير 
الــتــي تسلكها فــي الــشــكــل واملــضــمــون. وهــذا 
العام، ومن املتوقع  ر كان واضحا هذا 

ّ
املؤش

املقبلة،  األعـــمـــال  مــن  للكثير  ســمــة  يــكــون  أن 
ــــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ابـــتـــكـــار أفــــكــــار جـــديـــدة  وهـ
على  تعتمد  ال  درامـــيـــا،  ملعالجتها  ــدة 

ّ
ومــعــق

ـــمـــا عــلــى قــصــة خــاصــة 
ّ
الــحــبــكــة وحـــســـب، وإن

 دور من خالل معالجتها نفسيا، لتشكل 
ّ

لكل
ــــل الــحــبــكــة، كــتــنــاول شــخــصــيــات  حــبــكــة داخـ
ملرضى نفسيني وتشريحها بناء على املرض 

الذي تعيشه الشخصية. 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــرضــت عــلــى الصحافي 
والكاتب والناقد الفني، نضال قوشحة، هذه 
العربية والسورية  الدراما  الفرضية باتخاذ 
تحديدًا، طريقها نحو تغيير شامل وجذري، 
املذكورة  األربعة  املؤشرات  على  وباالعتماد 
ه 

ّ
لكن الفرضية،  على  قوشحة  يوافق  سابقا. 

فيها،  الــشــامــل  الــتــغــيــيــر  تعبير  مــع  يختلف 
 التغيير في نمط وشكل الدراما لن 

ّ
ويعتبر أن

 على األقــل في السنوات العشر 
ً
يكون شامال

ــى أن الـــخـــط الــكــالســيــكــي  املــقــبــلــة، مــشــيــرًا إلــ
كقالب  30 حلقة  عــلــى  يعتمد  الـــذي  لــلــدرامــا 
لحجم العمل وتقييد الكثير من األعمال في 
العرض باملوسم الرمضاني ما زال موجودًا، 
الشكلني في  عــن  أعــمــال مختلفة  وإن ظهرت 
 الكالسيكية في الطرح 

ّ
األعــوام األخيرة، فإن

الدرامي أمام املتلقي ما زالت تتسيد إلى اآلن. 
ــة فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــفــرضــيــة  يــــدخــــل قـــوشـــحـ
األعـــمـــال   ظـــهـــور 

ّ
أن يــــرى  إذ  ــا،  ــهـ ــراتـ ومـــؤشـ

 »هناك 
ّ
القصيرة أمر سليم جدًا، موضحا أن

فترة  يكون  الزمني  لبوسها  درامــيــة  أفــكــارًا 
محددة، كأن تكون القصة ال تستوعب أكثر 
مــن 12 حــلــقــة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، ومـــن هنا 
الكاتب  يــفــرض على  أال  اإلنــتــاج  يجب على 
أن يمتد بهذا الزمن أكثر من املطلوب. وفي 
الحالة التقليدية كان يفرض على الكاتب أن 
التطويل، وهذا  بغية  درامية  يــزج بخطوط 
املــطــب كـــان ســمــة لــلــدرامــا الــعــربــيــة إجــمــااًل، 
الــراغــبــة بــإنــتــاج عــمــل رمــضــانــي يمتد على 
30 حلقة، ولذلك، كان الكاتب يضطر للحيلة 
اب املحترفون 

ّ
واملهارة لكي ينجز ذلك. فالكت

تــمــكــنــوا مــن تــمــريــر بــعــض األعـــمـــال بــســالم، 
أعمااًل  أخــرجــوا  الخبرة  قليلي  الكتاب   

ّ
لكن

ضعيفة نتيجة الشطط والتطويل الواضح، 
من هبوط حالة التشويق وبطء اإليقاع إلى 
إحـــــداث خــلــل فـــي ســـيـــرورة تــصــاعــد الــــذرى 

الدرامية، األساسية والفرعي«. 
كذلك يشيد قوشحة بظاهرة انتقال عرض 
ــال الـــدرامـــيـــة إلــــى املــنــصــات الــرقــمــيــة،  ــمـ األعـ
رغم الحذر الذي ينظر إليه نحو بعض تلك 
 »ذلـــك يعتبر 

ّ
إلـــى أن ــه يشير 

ّ
لــكــن املــنــصــات، 

رية جيدة، من خالل كسر احتكار  حالة تطوُّ
القنوات التلفزيونية، خصوصا الحكومية، 
وتــحــديــدًا الــتــي تــمــتــلــك الــكــفــاءة املــالــيــة، إذ 
فرض بعضها معايير وشروطا على الكثير 
مـــن األعــــمــــال فـــي طـــريـــق تــفــكــيــرهــا املــرتــبــط 
ــر املــنــصــات  ــوفـ  تـ

ّ
ــن ــكـ ــتــــجــــاري، لـ بـــاملـــيـــزان الــ

اإللــكــتــرونــيــة بــــات يــعــتــبــر مــتــنــفــســا مــوازيــا 
 عنها للعرض 

ً
بــديــال الــقــنــوات ولــيــس  لتلك 

اع الدراما الراغبني 
ّ
أمام املتلقي، وكذلك لصن

بــتــقــديــم شــــيء مــخــتــلــف خـــــارج عـــن عــبــاءة 
التقييد التي تفرضها املنصات التقليدية«. 
ــة الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــســــالت الـ ومـــــــن أبـــــــــرز املــــســ
ــرًا: مسلسل  ــيـ كــســرت الــقــالــب الــتــقــلــيــدي أخـ
»املـــنـــصـــة« بــمــواســمــه الـــثـــالثـــة عــبــر منصة 
بـــــث املــــحــــتــــوى الـــتـــرفـــيـــهـــي واألفـــــــــــالم عــبــر 
بطولة  من  املسلسل  »نتفليكس«.  اإلنترنت 
وسامر  النمر  املحسن  وعبد  خليل  مكسيم 
بوابة  إسماعيل، عن مبرمج عبقري ينشئ 
الحقائق  تقّصي  إلــى  تهدف  اإلنــتــرنــت  عبر 
وكـــشـــفـــهـــا، فــــي حــــني يــــواجــــه مـــتـــاعـــب عــلــى 

صعيد العائلة.

A A

إبراهيم علي

تقّدم بعد  أي  اللبنانية  الشاشات  لم تسجل 
انــقــضــاء شهر رمــضــان فــي الــثــانــي عشر من 
ــار املـــاضـــي. أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرح  ــ مـــايـــو/ أيـ
نفسها حول آلية إنقاذ هذه املؤسسات، وإذا 
الدرامي  بالعرض  االكتفاء  بإمكانها  كان  ما 

الذي ما زال يحقق أعلى نسبة متابعة؟
لـــم تـــقـــدم الــتــلــفــزة الــلــبــنــانــيــة أي جـــديـــد منذ 
ــادي الــصــعــب الـــذي  ــتـــصـ ســنــتــني. الــــواقــــع االقـ
املؤسسات  على  نفسه  يفرض  لبنان  يعيشه 
اإلعـــالمـــيـــة املـــرئـــيـــة، وبــالــتــالــي، يــشــهــد قــطــاع 
ــا مــلــمــوســا لــجــهــة الـــبـــرامـــج  ــعـ ــراجـ اإلنــــتــــاج تـ
املحلية  الدرامية  اإلنتاجات  وحتى  الخاصة، 
ــوال أيـــام  الــتــي كــانــت تــحــفــل بــهــا املــحــطــات طــ
السنة. ذلك كله أمام لجوء اللبنانيني إلى عالم 
املنّصات اإللكترونية، خصوصا بعد اجتياح 
ــالــــم، مــــا شـــكـــل تـــحـــواًل  ــا الــــعــ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

واضحا للمشاهد اللبناني نحو املنّصات.
تــســتــعــد قــنــاة »الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــيــة لتقديم 
برنامج »توك شو« جديد في الخريف املقبل. 
املــقــدم جــو مــعــلــوف، الـــذي عمل فــي محطات 

تتواجد  حيث  االحــتــالل،  لحكومة  التابعة 
زوجته »سلوى« وتعمل في صالون تجميل 
لتربي أطفاله الثالثة، أما »مصطفى« فيقيم 
مع والدته في الضفة الغربية ويفصله فقط 
عن منزل أطفاله 200 متر، فيتواصل معهم 
وإطفائه.  الغرفة  إضــاءة مصباح   عبر 

ً
ليال

الطريقة الوحيدة لعبور »مصطفى« الجدار 
هـــي اســـتـــصـــدار تــصــريــح عــمــل فـــي أراضــــي 
ــاة الــتــي  ــانـ ــعـ ــبـــدأ املـ ــــن هـــنـــا تـ ــــالل، ومـ ــتـ ــ االحـ
ــا نــايــفــة بــطــريــقــة بــصــريــة مــذهــلــة،  صـــورهـ
عــبــر عـــرض مــالمــح الــطــابــور الــبــشــري على 
املعبر واألسالك الشائكة واإلضاءة املعتمة 
الفلسطيني  ل 

ّ
تـــذ الــتــي  التفتيش  وطــريــقــة 

للحصول على إذن املرور.
 حــدثــا طــــارئ يــمــنــع »مــصــطــفــى« من 

ّ
ولـــكـــن

العبور بشكل نظامي فيضطر  القدرة على 
لــلــبــحــث عــــن طــــريــــق لـــلـــتـــهـــريـــب، لــتــتــحــول 
ــلـــة الــــتــــي يــســتــقــلــهــا لــلــتــهــريــب إلـــى  الـــحـــافـ
الفلسطينيني  ــــالم  أحـ عـــن  مــصــغــر  نـــمـــوذج 
نفسي  تصوير  وســط  للمجهول،  املرهونة 
بــالــغ األهــمــيــة لحالة الــرعــب الــتــي يعشيها 
أبناء األرض املحتلة على حواجز التفتيش، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن إرهــــــاب نــفــســي وإقـــصـــاء 
الضفة  فــي  املقيمني  للفلسطينيني  واضـــح 
الغربية وغزة، ومنعهم من دخول األراضي 

عدنان حمدان

جــدار؟  ضفتي  بــني  تتفرق  أن  لعائلة  كيف 
هذا ما فعله االحتالل اإلسرائيلي على مدى 
ســنــوات ببناء الــجــدار الــعــازل الـــذي يفصل 
الـ 48، لينجز  بني الضفة الغربية وأراضــي 
عن هذه الفكرة عشرات األفالم السينمائية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي كـــل فــيــلــم يـــقـــّدم تــأتــي 
ها تروى 

ّ
الحكاية بروٍح ثورية جديدة وكأن

للمرة األولى.
ــتــــار املــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي، أمـــني  ــذا اخــ ــكـ هـ
نايفة، العمل على فيلمه »200 متر« والذي 
البندقية  إلــى مهرجان  الــوصــول  مــن  تمّكن 
ــام الـــفـــائـــت، ونـــيـــل جــائــزة  الــســيــنــمــائــي الـــعـ
الــجــمــهــور رغــــم اآلثــــــار الــســلــبــيــة لــفــيــروس 
كورونا على صناعة السينما واملهرجانات 
عـــاملـــيـــا، لــيــتــعــثــر الــفــيــلــم فـــي الــــوصــــول إلــى 
عروض جماهيرية واسعة، كما كانت تسنح 
الفيروس. ومع  انتشار  الفرصة لغيره قبل 
ذلك أصّرت منتجة الفيلم مي عودة وفريق 
ــا، رغم  أوروبـ الفيلم في  العمل على تواجد 
عدم قدرة األبطال على التواجد والحضور. 
وفـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة حــظــي الــفــيــلــم بعدة 
عــــروض مــهــمــة كـــان آخـــرهـــا فـــي مــديــنــة رام 
الله، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، كما 
أدرجــتــه سينما »مــتــروبــولــيــس« فــي لبنان 
ضمن قائمة عروض تظاهرتها السينمائية 

»القدس في القلب«.
رجل  وهــو  »مصطفى«  قصة  الفيلم  يـــروي 
متزوج لديه ثالثة أطفال يرفض الحصول 
عــلــى الــهــويــة اإلســرائــيــلــيــة، مـــا يــمــنــعــه من 
ــواجـــد مــــع عــائــلــتــه بــشــكــل مــســتــمــر فــي  الـــتـ
الـــجـــانـــب اآلخـــــر مـــن الــــجــــدار، أي األراضـــــي 

ــذه املـــرة  ــدة لـــســـنـــوات، يــســتــعــد هــ لــبــنــانــيــة عــ
في  كمتابعة ألسلوبه  »الــجــديــد«  مــن  للعمل 
البرامج االجتماعية التي تحاول البحث عن 
اليومية.  املشاكل  أو  الظواهر  لبعض  حلول 
الــذي  زميله طــونــي خليفة  ويــواجــه معلوف 
انــتــقــل مـــن »الـــجـــديـــد« إلــــى »صـــــوت بــيــروت 
إنــتــرنــاشــيــونــال« والـــــــLBCI قــبــل عــــام. ورغــم 
 
ّ
أن يبدو  خليفة،  عند  املتابعة  نسبة  تــراجــع 
استغالل  على  معا  تعمالن  واملنصة  املحطة 
ــتـــي يــجــريــهــا  بـــعـــض املـــقـــاطـــع واملــــقــــابــــالت الـ
خــلــيــفــة فـــي بــرنــامــجــه وإعــــــادة نــشــرهــا على 
نسبة  لضمان  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــدات فــــي إطــــــار ال يــخــلــو  ــاهــ ــشــ ــن املــ أخــــــرى مــ
مـــن الــتــســويــق الـــتـــجـــاري واســـتـــغـــالل بعض 
الـــعـــبـــارات الـــتـــي تـــجـــذب املــتــابــعــني وتــحــقــق 

أرقاما جيدة.
الــدرامــي في رمضان املاضي  لم يكن املوسم 
محطة  وحــدهــا  اللبنانية.  للمحطات  جــيــدًا 
نت نفسها بما تيسر من  MTV اللبنانية حصَّ
 ،

ً
وفعال الواجهة.  في  البقاء  لــزوم  مسلسالت 

يؤكد  إجــمــاع  على  املسلسالت  هــذه  حصلت 
صــوابــيــة الـــقـــرار بـــضـــرورة شــــراء مسلسالت 
أو برامج جديدة للمشاهدين، بخالف باقي 
املحطات التي استعانت بإنتاجات قديمة مر 
عليها أكثر من سنة وعرضتها ضمن الباقة 

الخاصة بدراما رمضان.
االستثمار  على   MTV محطة  الــيــوم  وتعمل 
فـــي مــجــمــوعــة ال بــــأس بــهــا مـــن اإلنـــتـــاجـــات 
 تعّد ملسلسل خاص بعيد امليالد 

ْ
الجديدة، إذ

املـــاضـــي كما  األّول  ــانـــون  كـ مــنــذ ديــســمــبــر/ 
ــعـــادة مــنــذ ســنــتــني، وهـــو مـــن كتابة  جـــرت الـ
ــلـــوديـــا مـــرشـــلـــيـــان، فــيــمــا لــــم يـــتـــأكـــد قــبــول  كـ
وتوقيع  املــشــروع  لهذا  أسمر  فيليب  املخرج 

اإلخــراج. وتعمل محطة LBCI على الشراكة 
وتبادل  إنترناشيونال«  بيروت  »صــوت  مع 
بعض البرامج التي تستغلها LBCI للعرض 
عــلــى املــحــطــة األرضـــيـــة، فــي وقـــت يحكى عن 
رجــل  يملكها  الــتــي  املــنــصــة  استقاللية  قـــرب 
األعمال بهاء الحريري، وإنشاء مركز خاص 

تعمل  التي  املحطات  باقي  عــن  يبعدها  بها 
من خاللها استديوهاتها وتجهيزاتها.

اللبنانية  املحطات  تبذلها  محاوالت حثيثة 
للبقاء »صامدة« ومواجهة أزمات متالحقة، 
ــوال، وهــذا ما  أهمها أزمــة الـــدوالر وشــّح األمـ
يــنــذر بــتــراجــع فــي املــســتــقــبــل، يــعــطــي فرصة 

ــربـــي هــذه  ــعـ لــهــجــرة املـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي والـ
املــحــطــات، والــلــجــوء إلـــى عــالــم أكــثــر نشاطا 
ــــداث ويــتــمــاشــى مــع االنـــقـــالب الــيــوم  مــع األحـ
ــــاص بـــاملـــنـــصـــات مــن  ــخـ ــ ــاج الـ ــ ــتــ ــ لـــعـــصـــر اإلنــ
مشاريع درامية وبرامج حوارية تحقق نسبة 

مشاهدة وتداواًل جيدًا.

الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا االحـــتـــالل. موسيقى 
الشهير،  الفلسطيني  الفنان  سليمان،  فرج 
صنعت خلفية عاطفية للحدث دون إرهاق 
ملشاعر املشاهدين، وسط دوامة واسعة من 
أبناء  يعيشها  التي  املختلطة  األحــاســيــس 
املــنــطــقــة، ويــتــقــاســمــون فــيــمــا بــيــنــهــم شكل 
الــهــمــوم ذاتــهــا وطبيعة تــعــقــيــدات الــحــيــاة، 
فليست هي لعنة الجغرافيا والتاريخ بقدر 
األوجـــــــاع املــشــتــركــة الـــتـــي ال يــســتــطــيــع من 
هاجم خارج املنطقة فهم تداخلها والتراكب 
املعقد فيما بينها. فال تستغرب حني تلمح 
 سائق امليكروباص 

ّ
في مشهد من الفيلم أن

إلـــى حـــازم الصدير  يستمع وبــصــوت عـــاٍل 
يغني »شعراتا ولو« في داللة على التداخل 
ــع فـــي املــــــزاج الــشــعــبــي بـــني ســوريــة  الــــواســ
ــنـــان وفـــلـــســـطـــني، كـــذلـــك ســتــلــمــح تــأثــر  ــبـ ولـ
الجيل الجديد من األطفال وحتى اليافعني 

بظاهرة كرة القدم املصري محمد صالح.
ــي مــوقــعــه   مـــمـــثـــٍل فــ

ّ
وبــــــــــأداٍء مــنــضــبــط لـــكـــل

الــصــحــيــح، وتــــٍن اســتــثــنــائــي مـــن قــبــل بطل 
الفيلم علي سليمان للحكاية من املشهد األول 
السينمائي  الــشــريــط  يــــروي  ــيـــر،  األخـ حــتــى 
معاناة الفلسطينيني على املعابر دون ادعاء 
الصنعة  فهنا تحترف  أو شعارات خشبية، 
التنظير  عن  باالبتعاد  بنائها  السينمائية 
والتوجيه املباشر السطحي إلى رسم دائرة 
مـــن الـــعـــالقـــات اإلنــســانــيــة قــصــيــرة وطــويــلــة 
األمد بحسب إيقاع الفيلم، ليغدو املمثل وليد 
وأحاسيسه  انــفــعــاالتــه  فــي  الــراهــنــة  لحظته 
ولغة جسده. ويصبح الهّم اللحظي جزءًا في 
لوحة الهموم الكبرى، فلوال الجدار ملا كانت 
مئتا متر تحتاج كــل هــذه املــعــانــاة والــهــرب 

والسير على حواف املوت.

هل يعوض خريف التلفزة اللبنانية خسارات العام؟»200 متر«... سرد المعاناة من دون شعارات
يعيش عصر التلفزيون في 
لبنان أسوأ أيامه، والبرامج 
الحوارية في تراجع كبير، 
فهل فعًال فرض واقع 

المنّصات اإللكترونية 
نفسه؟

لندن ـ العربي الجديد

لكل طعام مكان مثالي في ثالجتك. وهنا توضح 
الـــخـــبـــيـــرة الــتــنــظــيــمــيــة مــيــلــيــســا كــــوغــــالن بــعــض 
النصائح املهمة للحفاظ على الطعام طازجا، وفق 

تقرير لهيئة اإلذاعة الكندية »سي بي سي«.
¶ الرفوف العلوية: تتميز األرفف العلوية للثالجة 
ــرارة أكــثــر اتــســاقــا، واألرفـــــف السفلية  بـــدرجـــات حــ
األبــرد. ضع األطعمة مثل الحمص والزيتون  هي 
والــلــحــوم الـــلـــذيـــذة، الــتــي ال تــحــتــاج إلـــى طــهــي أو 
العلوي من  الــجــزء  مــن  بالقرب  إلعـــادة تسخينها، 
الــثــالجــة. ســـوف يستمر الــتــوت لــفــتــرة أطـــول حني 
تعرف أنه يتعفن بشكل أســرع إذا ما احتفظت به 
في األدراج، ألنه رطب جدًا، واألرفف السفلية أكثر 
تلف التوت. األعشاب تناسبها 

ُ
برودة ويمكن أن ت

بنفس  ثــم خزنها  اغسلها  العلوية.  األرفـــف  أيضا 
طريقة تخزين باقة من الزهور، في وعاء زجاجي 
ــه الــقــلــيــل من  ــاء بـ ــ ــه الــقــلــيــل مـــن املــــــاء، أو فـــي وعـ بـ

املناديل الورقية.
¶ الـــرفـــوف الــســفــلــيــة: الــبــيــض واأللـــبـــان والحليب 
كلها  الحامضة،  والقشدة  والجن  واللن  والزبدة 
تــوضــع عــلــى الـــرفـــوف الــســفــلــيــة ولــيــس عــلــى بــاب 
الـــثـــالجـــة. ال تـــخـــزن الــبــيــض فـــي حـــوامـــل الــبــيــض 
الصغيرة األنيقة على الباب، والتي تحتوي عليها 
الــعــديــد مــن الــثــالجــات. يــجــب حفظه فــي مــكــان به 
الحليب  ثابتة. يجب تخزين  بـــاردة  درجــة حـــرارة 

تكون  السفلي، حيث  الــرف  من  الخلفي  الجزء  في 
ــر تــجــب مــالحــظــتــه،  الــثــالجــة فـــي بـــــرودة. شـــيء آخـ
ليس فقط الحليب العضوي الخالي من املضادات 
الحيوية والهرمونات، بل ما تتم معالجته أيضا 
الزبدة  أطــول. حجرة  لفترة  ليدوم  بشكل مختلف 
املـــوجـــودة عــلــى بـــاب الــثــالجــة ليست أفــضــل مكان 
لــتــخــزيــنــهــا. يــمــكــن أن يـــــؤدي فــتــح بــــاب الــثــالجــة 
ــة الــــحــــرارة.  ــ ــــى ارتــــفــــاع مـــتـــوســـط   درجــ ــه إلـ وإغــــالقــ
أفضل مكان لتخزين الزبدة هو الجزء الخلفي من 
الــثــالجــة، حيث تكون درجــة الــحــرارة أكثر بــرودة. 
يقول البعض الرف العلوي، والبعض اآلخر يقول 
تحت. فقط احتفظ بها في الخلف ملفوفة بورقها 

األصلي وستكون بخير.
نصيحة: إذا كنت تصر على وجود زبدة بدرجة 
حرارة الغرفة في منزلك، فقم بتقطيع جزء منها 
وتخزينها فــي طبق الــزبــدة أو وعـــاء الــزبــدة في 
واستخدامها  للتسخني،  عــرضــة  األقـــل  الــخــزانــة 

حسب الحاجة.

¶ بــاب الــثــالجــة: املــايــونــيــز، والــكــاتــشــب، والــخــردل، 
واملـــــرق، واملـــيـــاه املــعــبــأة فـــي زجـــاجـــات، والـــصـــودا، 
والــعــصــيــر، كــلــهــا تــعــمــل بــشــكــل أفــضــل فـــي أبــــواب 
الثالجة، ملاذا؟ ألنها املنطقة األكثر دفئا في الثالجة، 
ويجب تخصيصها لأطعمة األكثر مقاومة للتلف. 
¶ الــدقــيــق: كــنــت تــقــوم بحفظه فــي الــخــزائــن طــوال 
الوقت، لكنه يحفظ بشكل أفضل في الثالجة. يمكن 
تخزين الدقيق في وعــاء محكم الغلق في الثالجة 
العلوية هي األفضل ولكن األدنــى تكون  )الــرفــوف 
جيدة إذا كــان الحجم مهما(. أو يمكنك حفظه في 
املــجــمــدة حــيــث يــمــكــن أن تــتــحــلــل جــرثــومــة القمح 
كبيرة.  بسرعة  الكامل  القمح  دقيق  فــي  املــوجــودة 
بمجرد الفتح، قم بتخزين دقيق القمح الكامل في 

الثالجة أو املجمدة لالستخدام طويل األمد.
التقاط  إلـــى  الــكــامــل  الــقــمــح  دقــيــق  يميل  نصيحة: 
لــذا احفظه في كيس  النكهات غير املرغوب فيها، 
بالستيكي، أو وعاء محكم الغلق، وتجنب تخزينه 

بجوار أي شيء برائحة قوية.
¶ البندورة: يجب أال نخزن البندورة في الثالجة 
ملـــــاذا؟ نــكــهــة الـــبـــنـــدورة هـــي نــتــيــجــة الــتــفــاعــل بني 
ــات واألحـــــمـــــاض واملــــركــــبــــات املـــتـــطـــايـــرة  ــريـ ــكـ ــسـ الـ
الثالجة  في  البندورة  بتخزين  قمت  إذا  املتعددة. 
مــن قبل، فربما الحظت تغيرًا فــي كــل مــن طعمها 
نتيجة  هــي  بــل  مــصــادفــة،  ليست  هـــذه  وملمسها. 
ــواد  ــاردة عــلــى املــ ــبــ ــرارة الــ ــحــ مـــبـــاشـــرة لــــدرجــــات الــ

املتطايرة وملمسها.

تغير كامل في الشكل والمضمون

يستعد جو معلوف للعمل في قناة »الجديد« )جو معلوف/ فيسبوك(

درجة حرارة 
الغرفة أفضل 
للبندورة من 
)Getty( الثالجة

)Getty( مخرج الفيلم أمين نايفة

حقق مسلسل »المنصة« نجاحًا معقوًال على »نتفليكس« )فيسبوك(

تحرّرت المسلسالت العربية والسورية من العرض التلفزيوني الذي يقيّدها بـ 30 حلقة رمضانيّة. 
ولعبت منصات العرض البديلة دورًا كبيرًا في هذا التطّور

الدراما السورية والعربية

أماكن مثالية لحفظ األطعمة

فنون وكوكتيل
إضاءة 

اليف ستايل

تلفزيونمراجعة

بالنسبة للجوء الدراما 
العربية والسورية إلى 
استحضار أفكار غربية 
وغريبة عن المجتمع 

العربي والسوري، يتفق 
الناقد والصحافي، نضال 
قوشحة )الصورة(، مع 

مالحظة وجود هذا النوع 
من األعمال، منبّهً إلى 
أن »عصر التقانة وتبادل 

الثقافات عبر اإلنترنت، 
سّهل على المبدعين 
وصناع الدراما متابعة 
أعمال من شتى أنحاء 

العالم، من أميركا وأوروبا 
وآسيا، والتعرف على أفكار 
جديدة، إذ لم يكن سابقً 
من السهل الوصول إلى 

هذه األعمال«.

أفكار 
جديدة

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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الــعــامــة واملـــؤّســـســـات الــثــقــافــيــة والــســلــطــات 
 )2021  –  1934( العراقي  الشاعر  السياسية. 
الذي أوصى بجنازٍة بال مشّيعني، بدأ طريقه 
ــامـــش، وســـــط ســـاحـــة أدبــــيــــة هــيــمــنــت  ــهـ فــــي الـ
الذي  ــ  السّياب  بــدر شاكر  مثل  أسماء  عليها 
يجمعه معه مكان الــوالدة في أبي الخصيب، 
منهما   

ّ
كــل عّبر  ثائرة  وروٌح  البصرة،  جنوب 

عنها بطريقة مختلفة ــ ونازك املالئكة، وعبد 
الــذي رأى يوسف أن شعره  البياتي،  الوهاب 
 فــنــيــة. ولــــم يــكــن وصــفــه هــذا 

ً
لـــم يــحــتــِو قــيــمــة

وخروجه  تمّرده  عن   
ً
منفصال البياتي  لشعر 

ــرّواد ورؤيــتــهــم للشعر. ــ الـ عــلــى معايير جــيــل 
ى صاحب ديوان »القرصان« )1952(، منذ 

ّ
تخل

الــســبــعــيــنــيــات، عــن خــطــاب الــبــطــولــة وتمثيل 
األســاطــيــر  عــلــى  ــاء  ــ ــكـ ــ ـ

ّ
الــجــمــاهــيــر واالت إرادة 

العربي  الــتــاريــخ  القديمة ورمـــوز  الــرافــديــنــيــة 
ــي، الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الــشــعــر الــعــراقــي  اإلســــالمــ
حــتــى تــلــك الــفــتــرة. وربــمــا أمــكــن الــعــثــور على 
 
ْ
وإن الشعرية،  بــدايــاتــه  منذ  قصيدته  مــالمــح 
ــى إلـــى مــواجــهــة الظلم  نــزعــت نــصــوصــه األولــ
 
ً
 مــســحــة

ّ
واالســــتــــبــــداد بـــنـــبـــرة عـــاطـــفـــيـــة. لـــكـــن

مــن الــتــشــاؤم وعـــدم االنـــجـــراف إلـــى الحماسة 
الــثــوريــة مــّيــزت تلك املــرحــلــة مــن أعــمــالــه، قبل 
عـــثـــوره عــلــى صــوتــه الـــخـــاص وتــركــيــزه على 
واالقتراب  البسيطة  اليومية  الحياة  مفردات 
أكــثــر مـــن ذات الــشــاعــر فـــي مــخــاطــبــتــه الــكــون 

وتاريخ الفرد والجماعة.
أعماله  مــن  األول  للجزء  تقديمه  فــي  يتساءل 
الكاملة إن كان الشعر »إعــادة نظر في العالم 
ونقدًا؟ وما دامت الصورة وسيلته في إعادة 

 للفكرة؟ 
ّ

الــنــظــر، وفـــي الــنــقــد، فـــأي مــكــاٍن يــظــل
اإلبداعية  العملية  تسبق  الفكرة  هل  بمعنى، 
ــذي يــتــوصــل  ــ أم تــتــلــوهــا، هـــل الـــشـــاعـــر هـــو الـ
إلــى الفكرة أم الــقــارئ؟ أسئلة كــهــذه، لــن تجد 
 في التطبيق، أي في الكتابة، وإال 

ّ
جوابها إال

 هكذا، 
ّ

بعد زمن يمّر، وسعي يتراكم، وستظل
ما دام الطريق إلى الفن أطول من حياة«.

ويــكــتــب فــي مجموعته »تــحــت جــداريــة فائق 
»قــصــيــدة«:  بـــ نــّصــه  حــســن« )1974( مــعــنــونــا 
 اغترابي/ هاجسا 

ّ
»حني صافَحني.../ صار كل

لــلــجــذور«. ويـــرد مقطع فــي قصيدة »فــي تلك 
 األغاني انتهت إال أغاني الناس/ 

ّ
األيام«: »كل

والـــصـــوت لـــو ُيــشــتــرى، مـــا تــشــتــريــه الــنــاس/ 
عمدًا نسيت الــذي بيني وبــني الــنــاس/ منهم 

أنا، مثلهم، والصوت منهم عاد«.
»أسير مع الجميع وخطوتي وحدي«، مقولة 
ني 

ّ
ها على نحو ست

َ
ل
َّ
سعدي يوسف التي تمث

ــى ذلـــك  ــ عـــامـــا مــــن قـــريـــح الـــشـــعـــر، مــخــلــصــا إلـ
الــذي يلّون األرض ويــزركــش زرعها  األخضر 
الجنوبي، وذكرياته األولــى  في مسقط رأســه 
 يعدو في املــدى املفتوح الــذي ال يصلح 

ً
طفال

الصور  والتأمل، هكذا ستتداعى  للهو  سوى 
وغيوما وحجرًا  وجــســورًا  نهرًا  فــي قصيدته 
ويفّسر  األرض  يقرأ  الشاعر  ليمون؛  وشجرة 

األحالم ويعبر إلى ضفاف أخرى.
ــاء وإلــيــه  مــا هـــذا الــوجــود الـــذي ينبثق مــن املـ
ق قصيدة 

ّ
العوالم تتخل فــي هــذه  يــعــود؟ هنا 

إليها  وسينضاف  بالوجود،  ووعيه  الشاعر 
الخمسينيات  نصوص  في  املاركسي  إيمانه 
ــّور فـــيـــهـــا الــــصــــراع  ــ ــ والـــســـتـــيـــنـــيـــات، الــــتــــي صـ
معنى  مبكر  وقــت  فــي  االجتماعي. وسيعرف 
النفي عن املكان، منذ هروبه ألّول مرة من قبضة 
األمن عام 1957 إلى الكويت ومنها إلى القاهرة. 
إلى تمجيد  لم يدفعه  بالشعب  التصاقه  لكن 
أبـــطـــال حـــزبـــه الــشــيــوعــي كــمــا فــعــل كــثــيــرون.

محمود منير

لم ُيفلت سعدي يوسفـ ـ الذي رحل 
أّول من أمس السبت في لندن عن 87 
عاماـ ـ من املقارنة، في مخّيلة قّرائه، 
بني قصيدته التي تمّيزت بنبرتها الخافتة 
ــــوره املــبــتــَكــرة ولــغــتــهــا الــصــافــيــة الــتــي  وصـ
من  الشعر  االخــتــزال وتخليص  تنزع نحو 
الحشو واملبالغات وزوائد الكالم، وبني أداء 
التسعينيات  نهاية  منذ  بــرز  حــاّد  شخص 
ورافقته انفعاالت وتعبيرات قاسية وصلت 
ــن الــشــخــصــيــات  ــد مــ ــديـ ــعـ إلـــــى حـــــّد شـــتـــم الـ

الشاعر 
بال مشيّعين

كَتب الشاعر العراقي، 
الذي غادر عالمنا السبت، 

قصيدة ترّكز على 
مفردات الحياة اليومية 

البسيطة والملتصقة 
بذات الشاعر القلقة 

والمتمرّدة، حيث ال يثبت 
على أرض سوى كلماته 

لتصف حاالت الشك 
وعدم اليقين

سعدي يوسف  كّل األغاني انتهت إال أغاني الناس

نزعت نصوصه األولى 
إلى مواجهة الظلم بال 

حماسة ثورية

لن يجد حدودًا لشعره 
الذي ينبني كرسائل 
يوّجهها إلى نفسه

شعرية،  مجلدات  ثمانية  جــانــب  ــى  إل
»مثلث  روايتين:  يوسف  سعدي  كتب 
فيها  انشغل  التي  ــــ   )2000( ــرة«  ــدائ ال
بغربته، وبهشاشة أرض ال يستقر فوقها 
من  بدءًا  جديد،  من  ليرحل  إال  المنفى 
مالعب الصبا وعراق األربعينيات وانتهاًء 
و»شمس  ــ  لندن  ضباب  خلف  بغرفة 
في  كــتــب  كــمــا   .)2020( الــمــتــوّســط« 
 )1989 األعالي«،  في  )»عندما  المسرح 
المغربي«،  المنزل  في  )»نافذة  والقصة 
2012(، وفي اليوميات )»يوميات األذى«، 
2005؛ و»يوميات ما بعد األذى«، 2007(.
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رحيل

 
ّ

ال مــكــان للزعيم األوحـــد فــي شــعــره، وسيحل
ه وحيرته منذ تركه الوطن وارتحاله 

ُ
أيضا قلق

بني مدن كثيرة، وتسكن األسئلة فيها حيث ال 
يثبت الشاعر على أرض سوى كلماته لتصف 
الــشــّك وعــدم اليقني التي استبّدت به،  حــاالت 
وتعّبر  بمحيطه  عالقته  على  تقبض  وبــاتــت 
التي عاش  الــدائــم حيال األمكنة  اغــتــرابــه  عــن 
الــزمــن في  لــواقــع يتصل مــع  فــيــهــا، وتشكيله 
وينفصل  والسياسية  االجتماعية  سياقاته 
عنه بصور ومشاهد متخّيلة ال تمّت له بصلة.

في  ما  »أجمل  يكتب:  »منفيون«،  قصيدة  في 
م« 

ّ
فكرة املنفى/ أن يصبح املنفى سلطانا/ »ينظ

العملة/ والسائحات/ وُيلبس الثورة فقطانا«. 
كما يدّون في قصيدة »البصرة«: »كم فاضت 
األرض حتى تتالت عواصمها بني كفيك/ كم 

غاضت األرض حتى غدت محض زنزانة«.
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، شــّكــلــت الــكــتــابــة الــفــضــاء 
األرحــــب لــصــاحــبــهــا، واألكــثــر حــنــّوًا عليه في 
ساعات غضبه وتيهه وعربته، وفيها لن يجد 
حدودًا لشعره الذي ينبني كرسائل يوّجهها 

إلـــى نــفــســه، وإلــــى مــا يــشــغــل بــالــه فــي الــعــالــم، 
ويحتمل مسرحته لأشياء التي تحيط به في 
حوارات ال تنتهي بني شخوصه الذين ابتدعهم 
ــه للشعر  ــتــ عــلــى مـــســـاحـــات نـــصـــوصـــه، ورؤيــ
كــحــركــة فـــي املـــكـــان تـــحـــّدد قــربــه وبـــعـــده عــنــه.

كــمــا لــن يكتفي بــالــشــعــر وســيــطــا بــيــنــه وبــني 
ــزارة إنــتــاجــه )نــشــر أكــثــر من  الـــوجـــود، رغـــم غــ
أربــعــني مــجــمــوعــة شــعــريــة(، حــيــث سينشغل 
الــعــربــيــة  للمكتبة  ــّدم  ــقـ ويـ أيـــضـــا،  بــالــتــرجــمــة 
تــرجــمــات شــعــراء مــن أمــثــال لــوركــا ويــانــيــس 
ريتسوس ووالت ويتمان وفيديريكو غارثيا 
ــريــــن، وروائـــيـــني  لـــوركـــا وغـــونـــار أكــيــلــف وآخــ
ــل  ــــورج أورويــ مـــن بــيــنــهــم وولــــي ســويــنــكــا وجـ
واثـــيـــونـــغـــو  ونــــغــــوجــــي  أوي،  ــورو  ــزابــ ــنــ ــيــ وكــ

وديفيد معلوف ودانياتشو ووركو وغيرهم.
ــــة تحت  ـــه، ســيــكــتــب روايـ

ّ
ــك كـــل وإلــــى جــانــب ذلـ

 فيها 
ً
الدائرة« )2000( منشغال ث 

ّ
عنوان »مثل

بــغــربــتــه أيـــضـــا، وبــهــشــاشــة أرض ال يــســتــقــّر 
بـــدءًا من  مــن جــديــد،  ليرحل  إال  املنفى  فوقها 
ــراق األربــعــيــنــيــات، مـــرورًا  ــ مــالعــب الــصــبــا وعـ
بمدن غرق في متاهاتها، وانتهاء بغرفة خلف 
، هي »عندما 

ً
ضباب لندن. كما كتب مسرحية

قصصية  ومــجــمــوعــة   ،)1989( األعـــالـــي«  فـــي 
املغربي«،  املــنــزل  فــي  »نــافــذة  بعنوان  قصيرة 
السياسية  والنصوص  اليوميات  مــن  وعـــددًا 
 ،)2005( األذى«  »يــــومــــيــــات  مـــثـــل  واألدبـــــيـــــة 

و»يوميات ما بعد األذى« )2007(.
ــــى مــرتــقــى  ــعـــدي يـــوســـف إلـ ــــل سـ ــا وصـ ــمـ ربـ
انتهى  حيث  الثمانينيات،  نهاية  قصيدته 
تــمــّرُده داخلها، متفّرغا فيها   

ّ
وقــل تجريبه 

لغة  اجــتــرح  ه 
ّ
لكن هــواجــســه ومحيطه.  إلــى 

بني  الفاصلة  الــحــدود  على  رشيقة خفيفة، 
 قديم. لقد اقترب 

ّ
الشعر والنثر، متجاوزًا كل

مـــن الـــنـــاس والــحــيــاة كــمــا يـــهـــوى، وأنــصــت 
عميقا إلى ذاته.

تصويب

نجوان درويش

فــي حـــزيـــراَن كــهــذا، عـــام 2012، 
ــح بــــاب  ــتـ ــفـ ــنــــت أهــــــــّم بـ بـــيـــنـــمـــا كــ
في  »توليب«  لوكندة  في  غرفتي 
مـــيـــدان طــلــعــت حــــرب بــالــقــاهــرة، 
انــتــبــهــت إلـــى رجـــل عــجــوز َيفتح 
ــاب غــرفــتــه املـــجـــاورة.  أو ُيــغــلــق بـ
قُت النظر؛ كان سعدي 

ّ
حينما دق
يوسف. 

ها 
ْ
ت
َ
أمل سريعة   

ٌ
صــداقــة انعقدت 

الــجــيــرة، ورافــقــتــه هــو والــشــاعــر 
املصري جرجس شكري بضعة 
أيام في »مثلث برمودا« كما كان 
الثالث  الــحــانــات  يسّمي  ســعــدي 
ر في أّولها 

ّ
التي نبدأ املساء املبك

ونغادر قبيل الفجر ِمْن آِخرها.
ــلــــى شـــــــاب أن  كـــــــان يـــصـــعـــب عــ
يــجــاريــه فـــي الــســهــر والـــشـــراب. 
انسحبت ألرتاح وتركت سعدي 
ــة جـــرجـــس الـــــذي كــان  ــايـ ــي رعـ فـ
يرعانا بذكاء وشهامة ابن البلد. 
أن  علّي  كــان  قليلة  بــأيــام  بعدها 
أترك القاهرة الحلم وتلك اللوكندة 
ــلــنــا الــعــامــلــون 

ّ
الــعــظــيــمــة الـــتـــي دل

ــة الـــســـقـــوف  ــيـ ــالـ ــــرف عـ ــا. غــ ــهـ ــيـ فـ
فيها  املــيــدان وتسطع   على 

ّ
تــطــل

شمسه. وكــان سعدي يعّبر عن 
الدهشة، بحركة دائرية من يديه 
وتــمــتــمــات عــراقــيــة، مـــن الــفــطــور 
الــعــظــيــم الــــذي كـــان يــــراه مــفــرودًا 
الغرفة  فــي  كــبــيــرة  عــلــى صينية 
عند استيقاظي بعد الظهر )كان 

باب الغرفة مفتوحًا(.  
ــوم وفــــــي حــــــزيــــــراٍن مـــمـــاِثـــل  ــ ــيـ ــ الـ
يغادر في مطلع  ُيــغــادر سعدي، 
الحياة  ــ كعادة  الصيف، والحياة 
ــ في أوجها، ال تكترث بالوباء أو 
أبحث  الكثيرة.  العربية  باملآسي 
ــتــي الــتــقــطــتــهــا له  عـــن الـــصـــورة ال
في »توليب«. سعدي في الشّباك 
بنظرة ذاهلة رغم أنه كان يفيض 
بــالــصــخــب قــبــل قــلــيــل. حــزيــران 

عر يبقى. 
ِّ

وذهول؛ الش
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فعاليات

السابعة من مساء  ُتقيم منّصة »تكوين«، عند  »إنستغرام«،  عبر صفحتها على 
غٍد الثالثاء، جلسًة افتراضية بعنوان استعادة فلسطين ثقافيًا، تستضيف فيها 
مهدي سلمان )1975(، والذي يتحّدث  فيها الشاعر والكاتب المسرحي البحريني 

خاللها عن أهّميّة حضور السردية الفلسطينية في الممارسات الثقافية.

العاصمة  بالجزائر  اللطيف«  عبد  »دار  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   26 حتى 
والوكالة  الفرنسي  الثقافي  المعهد  من  بتنظيم  إنــتــرامــوروس،  معرض 
الجزائرية لإلشعاع الثقافي ومتحف الفن الحديث. تحضر في المعرض أعماُل 
قرابة عشرين مصّممً تدور حول موضوع »إعادة التفكير في المدينة من خالل 

التصميم«.

تحت عنوان من القاهرة إلى مدينة كارل ماركس: دراسة الحرب الباردة، ينّظم 
برلين تستمرّ حتى  المعهد األلماني لألبحاث الشرقية سلسلًة من الفعاليات في 
خريف هذا العام. على برنامج هذا األسبوع طاولٌة مستديرة ُتقام عند السابعة 
من مساء بعد غٍد األربعاء في سينما »بابيلون«، ويتناول المشاركون فيها استمرارية 

الحرب الباردة بأشكال دبلوماسية في أيامنا هذه.

التصاوير وجمالياُتها في المخطوطات اإلسالمية عنواُن الدورة التي يُنّظمها 
مركز المخطوطات في مكتبة اإلسكندرية عبر اإلنترنت، يوَمي اإلثنين والثالثاء، 21 
و22 حزيران/ يونيو الجاري. يحاضر في الندوة، التي ُتقام من الحادية عشرة صباحً 

حتى الثالثة عصرًا، مجموعٌة من األكاديميّين المتخّصصين.

أِمن قليل يحّن الكائن 
الفلسطيني إلى 

كتالونيا، كما حّن 
واحد، سواه، مشهور، 
هو المغمور؟ أحّن إلى 

شعرائها ومشرّديها، 
إلى هشاشة أمل 

روائييها

إّما جحيٌم للغريب أو نعيم

أحّن إلى صفاء 
مانريسا، وال أحن أبدًا 

للعودة إلى بروخم

إطاللة

حنين إلى كتالونيا

باسم النبريص

عــشــت فــي أقــصــى الــشــمــال الــشــرقــي من 
شــبــه الــجــزيــرة األيــبــيــريــة، حــيــث لطاملا 
اســتــحــمــمــت بــأشــعــة الــشــمــس األولـــــى. 
ــل مـــا هو  كــتــالــونــيــا: ربــيــع شــمــســي. وكـ
ة املفترضة، موجود فيها على 

ّ
في الجن

كــتــالــونــيــا بشخصيتها  عــيــانــي.  نــحــو 
الــخــاصــة، اعــتــادت أن تــكــون حــّديــة وال 
تــقــبــل الـــحـــل الــــوســــط: هــــَي إمــــا جحيم 
نــعــيــم. واألخــــيــــر، لحسن  أو  لــلــغــريــب، 
الحظ وحسن الظروف، كان من نصيبي 

هناك.
في  اللحظة  أعيش  أنني  املــفــارقــة،  إنما 
الــجــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مــن بلجيكا، 
ــظــني. 

ّ
بـــني إخــوتــنــا الــفــلــمــنــكــيــني املــتــحــف

ورغم أنهم وضعوني، بعد عام ونصف 
مــن الــشــرشــحــة فــي مــخــّيــم الجــئــني، في 
لسوء  هنا،  الجحيم  أن  إال  فخمة،  فيال 
ــوء الــــــظــــــروف، كــــانــــت مــن  ــ ــسـ ــ الــــحــــظ ولـ

نصيبي، أيضا.
 الـــكـــائـــن الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
 قــلــيــل يـــحـــن

ْ
أِمــــــن

ــد، ســـواه،   واحــ
ّ
إلـــى كــتــالــونــيــا، كــمــا حـــن

مشهور، هو املغمور؟
 إلـــى شــعــرائــهــا، ومــشــّرديــهــا، إلــى 

ّ
ـــن أحـ

ــّبــــالت والـــحـــلـــويـــات  ــقــ جـــمـــيـــع أنــــــــواع املــ
ــيــة الــصــنــع، وقــائــمــة نــبــيــذ واســعــة 

ّ
مــحــل

النطاق.
إلى بناتها، وهشاشة أمل روائييها.

ــلــــد فــي  ــبــ  إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة وســـــــط الــ
ّ
أحـــــــــن

التضاريس  الــرغــم مــن  الــعــاصــمــة. على 
، فــي حال 

ً
الــوعــرة، التي سأقطعها لــيــال

عدت إليها اآلن.
املكان دافئ ومليء بالتاريخ، والعابرون 

ودودون وعندهم رحمة.
آكلي نقانق،  إلــى رحالة جالسني،   

ّ
أحــن

وشخص ينظرهم، واقفا على الطابور، 
ويريد سمكة مخبوزة منتقاة.

النادلون  بالتاريخ:  دافئ ومليء  املكان 
أشـــّد نــشــاطــا مــن املــوظــفــة املــرهــقــة على 
مقعد الحساب، لكن الشرفة بها أكثر من 
20 حّيزًا، مع كراٍس خشبية من طرازات 
 على املنحدرات 

ّ
وأحجام مختلفة، تطل

والبحر  الصغيرة  والخلجان  املتعرجة 
املفتوح.

وما يفعل كل هذا املتقّدم؟
ــه يــســتــرخــي بـــظـــاللـــه الـــواهـــنـــة عــلــى  ــ إنـ
الروح، على الرغم من الوباء، ويجعلها 

 شحرور يدور في مدار شجر املشمش. 
ــهـــي: عـــنـــدمـــا، كــبــيــٌر  ــا إلـ مــتــى نــشــكــرك يـ

ومريٌح هو العالم؟
ثــالث مساحات  بـــذوق، وهــنــاك  م  مصمَّ
ــــي - مـــع غــرف  مــخــتــلــفــة: الــطــابــق األرضـ
مــخــتــلــفــة بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة - الــطــابــق 
الطقس  توقعات  هنا،  والــتــراس؟  األول 

متغيرة دائـــًمـــا: ثــمــة نـــهـــارات، كــل نهار 
مــنــهــا، يــحــتــوي عــلــى ســـمـــات الــفــصــول 

األربعة.
في البدء، كان الواحد ال يتنّبأ بالطقس 

وال يتكّيف معه. 
إنما، بعد عامني، صار كواحد من حملة 

الباسبورت.
بلجيكا بإقليم فالندرز على األقل؟ إنها 

ِسم.
ُ
بلد على ما ق

وهي ال تروق إال ملزنوق، وما من بدائل، 
أو ملحّبي جمع األموال، إّما كدَّ جبني، أو 

 في الالمشروع.
ً
تجارة

 إلى صفاء مانريسا، وال أحن أبدًا 
ّ
أحن

للعودة إلى بروخم.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

تشعر بخلود لحظة الحاضر. أحن إلى 
طــقــس بــرشــلــونــي، مــمــطــر أو مــشــمــس، 
وفي الحالتني بديع، مع سمات مميزة. 
أمــا عن كثب مني، يقبع في هــذا املكان 
 حــفــالت موسيقية 

ً
)الـــــذي يــنــظــم عـــــادة

حميمة، في فترة ما بعد الظهر، ويقّدم 
ــر(، ســائــحــون  ــفـــجـ املـــشـــروبـــات حــتــى الـ
وســـائـــحـــات مـــن الـــشـــمـــال، يــرغــبــون في 
إلــى مزرعة قديمة تعود  إقامة.  أسبوع 
السادس عشر، في ضواحي  القرن  إلى 
بــيــت  إلـــــى  أرز.  أكــــمــــة  بــــجــــوار  ــا،  ــ ــاريـ ــ سـ
كـــامـــيـــران وفـــالـــيـــريـــا فــــي بـــوبـــلـــي ِســــك، 
ــاو فـــي قــريــة كــالــونــجــة جــنــوَب  وبــيــت بـ
ــعــر يــولــد من 

ِّ
مــايــوركــا، حيث رأيـــت الــش

رف حــمــام يــحــط عــلــى الــكــنــيــســة، ومــن 

)Getty( 2017 ،وسط برشلونة )الرمبال« )الرملة«

تونس ـ ليلى بن صالح

رًا تنظيمه بني 29 أيار/ مايو  بعد أن كان مقرَّ
والتاسع من حزيران/ يونيو الجاري، جرى 
تأجيل »املعرض الوطني للكتاب التونسي« 
في تونس إلى الفترة الواقعة بني 17 و27 من 
 كثير من 

ّ
 بقي محل

ٌ
هــذا الشهر، وهــو تاريخ

التشكيك، وحامت العديد من األقاويل حول 
الهيئة  تنظيم  أن  غير  آخــر،  تأجيل  إمكانية 
 يوم الجمعة 

ً
 صحافية

ً
املديرة للمعرض ندوة

املاضي، بات ُيرّجح تنظيم الدورة في املوعد 
الثقافة«  »مدينة  املحّدد:  املكان  د، وفي  املحدَّ

بالعاصمة تونس.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــونــــه ال يــحــتــضــن ســـوى  عـ
الــتــونــســيــة، يــأخــذ هــذا  الــنــشــر  منتجات دور 
العام، بسبب عدم  ُبعدًا خاصا هــذا  املعرض 
ــعــنــى بــالــكــتــاب 

ُ
تــنــظــيــم أي تــظــاهــرة كــبــرى ت

منذ نهاية 2019. فقد فرض انتشار فيروس 

كـــورونـــا إلــغــاء دورتــــني مــن »مــعــرض تونس 
ــيــــع 2020  الــــدولــــي لــلــكــتــاب الـــتـــونـــســـي« )ربــ
للكتاب  الــوطــنــي  »املـــعـــرض  وكــــان  و2021(. 
طـــلـــق فـــي خــريــف 2018، في 

ُ
الــتــونــســي« قـــد أ

مـــحـــاولـــة لـــتـــأمـــني فــســحــة لـــتـــرويـــج الــكــتــاب 
الــتــونــســي بــعــيــدًا عـــن مــنــافــســة دور الــنــشــر 
الــدولــي،  املــعــرض  إلــى  الــتــي تحضر  العربية 
ومــن هــذا املنطلق ذاتـــه فــإن دورة هــذا العام 
رًا لصناعة النشر في 

َ
سا منتظ

َّ
ستكون متنف

الــبــالد، وتــحــريــك الــقــطــاع بعد الــجــمــود الــذي 
عرفته الحياة الثقافية بشكل عام في تونس 

منذ ظهور الجائحة.
الثقافي  للبرنامج  تقديما  الندوة  تضّمنت 
الثالثة،  الـــدورة  فعاليات  سيصاحب  الــذي 
والـــــتـــــي تــــــقــــــّررت مــــنــــذ األســــــبــــــوع املــــاضــــي 
إثر رحيل  تسميتها »دورة هشام جعّيط«، 
ـــ 2021(،  ـ الــتــونــســي )1935  ــؤّرخ واملــفــّكــر  ــ املـ
ــان قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســابــق  ــــذي كــ ــو الـ وهــ
ــقــام لتكريمه خـــالل املــعــرض 

ُ
بـــأن نـــدوة ســت

البرنامج  ينقسم  األّول.  تنظيمه  تاريخ  في 
الثقافي إلى مجموعة من الفعاليات، منها: 
ــوم املـــســـرح«، و»يــــوم املــــؤّرخ الــتــونــســي«،  »يـ

أّي جديد ستقّدمه 
الدورة الثالثة من 

المعرض للقرّاء وقطاع 
النشر في تونس؟ دورة 

ستحمل اسم المؤرّخ 
والمفّكر التونسي الراحل 

حديثً هشام جعيّط

المعرض الوطني للكتاب التونسي آمال عريضة واستئناف حذر

تهدف التظاهرة إلى 
تحريك ثقافة تعيش 

ركودًا منذ بدء الجائحة

متابعة

و»يـــــوم الــــروايــــة«، و»يـــــوم حــقــوق الــتــألــيــف 
وعـــقـــود الـــنـــشـــر«، و»يـــــوم الـــقـــّصـــة«، و»يــــوم 
تــكــون مدينة  ــقــّرر أن 

َ
ت ــي«. كما 

ّ
الــفــن الكتاب 

ــرة، فــي  ــاهــ ــظــ ــتــ صـــفـــاقـــس ضـــيـــفـــة شــــــرف الــ
مبادرة تحاكي دعوة بالد أجنبية كضيف 

شرف في املعرض الدولي.
ومن املالحظ ضمن برنامج املعرض هيمنة 
ــام  ــلـــن فـــي األيــ عـ

ُ
الـــنـــزعـــة الــتــكــريــمــيــة؛ حــيــث أ

املــاضــيــة عــلــى صــفــحــات املــعــرض فــي مــواقــع 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــ
الــشــخــصــيــات الــتــي ســيــجــرى تــكــريــمــهــا بني 
ــاد ونــاشــريــن، مثل املــــؤّرخ األدبــي 

ّ
ــاب ونــق

ّ
كــت

الــقــاســم محمد كـــرو، والــنــاشــر الحبيب  أبـــو 
الــلــمــســي، والــنــاقــد محمد الــخــبــو، كــمــا جــرى 
خــرى 

ُ
إصــدار كتب تحتفي ببعض األعــالم األ

مــثــل املــفــّكــر عــبــد املــجــيــد الـــشـــرفـــي، والــفــنــان 
التشكيلي الحبيب بيدة.

تبقى جميع هذه العناصر مجّرد تأثيثات 
ديـــــكـــــوريـــــة أمــــــــــام أهــــــــــّم نــــقــــطــــة يـــنـــتـــظـــرهـــا 
ــر املـــعـــرض، وهــــي املـــــادة الـــتـــي يــقــّدمــهــا  ــ زائـ
األخيرة  الفترة  أن  املعلوم  ومــن  الناشرون. 
لم تشهد اإلعالن عن الكثير من اإلصدارات، 
كتابني  بــإنــجــاز  الـــدور  معظم  اكتفت  حيث 
أو ثـــالثـــة كــتــب جـــديـــدة ضــمــن الــتــخــّوفــات 
مـــن عــــدم اإلقـــبـــال الــجــمــاهــيــري، خــصــوصــا 
وأن الــنــاشــريــن قـــد اشــتــكــوا خــــالل دورتــــي 
ــة الــدعــايــة. لكن 

ّ
املــعــرض الــســابــقــتــني مــن قــل

أليس توفير إصدارات جديدة على مستوًى 
 من الجودة والجاذبية عنصرًا من عناصر 

الدعاية للمعرض؟

عودٌة على إيقاع التكريمات

مدينة الثقافة حيث يُقام المعرض، في تونس العاصمة
 

سعدي يوسف في القاهرة ووراءه ميدان طلعت حرب، حزيران 2012 )العربي الجديد(

في حزيران كهذا
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رياضة

وجت العبة التنس التشيكية، باربورا 
ُ
ت

كريتشيكوفا، بطلة لبطولة »روالن غاروس« 
للتنس، نسخة 2021، بفوزها في املباراة النهائية 

للبطولة املقامة على املالعب الترابية، على 
الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، محققة 

أول لقب »غراند سالم« في مسيرتها، في خامس 
بطولة كبرى تشارك بها. وبهذا التتويج تخلف 

كريتشيكوفا، املصنفة 33 عامليا، في اللقب 
البولندية، إيغا شفيانتيك، بطلة نسخة عام 2020.

أمسى الالعبان، بيار هوغو هربرت ونيكوال 
مايو، أول زوجي فرنسي ُيتوج مرتني بلقب 

بطولة فرنسا املفتوحة للتنس )روالن غاروس(، 
وذلك بعد الفوز في النهائي على الكازاخيني 

ألكسندر بوبليك وأندري غولوبيف، في ساعتني 
و11 دقيقة. ورفع الثنائي الفرنسي، الذي كان 

قد حقق الفوز في البطولة عام 2018، حصيلته 
من النجاحات كفريق إلى 18، وحصد الثنائي 
الفرنسي 5 ألقاب في بطوالت الـ«غراند سالم«.

سجل كواهي ليونارد وبول جورج ما مجموعه 
 فريق لوس أنجليس كليبرز 

ّ
65 نقطة، ليظهرا أن

ما زال يملك روحا قتالية ويمنحاه فوزًا أول على 
يوتا جاز )132 - 106(، في املباراة الثالثة بينهما 

في سلسلة مواجهات نصف نهائي املنطقة 
الغربية لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وأنهى ليونارد املباراة مع 34 نقطة و12 تمريرة 
حاسمة، في وقت سجل جورج 31 نقطة لكليبرز 

في املواجهة املثيرة.

باربورا كريتشيكوفا 
ُتتوج بطلة لبطولة 

»روالن غاروس« 2021

هربرت ومايو 
يُتوجان بلقب الزوجي 

في »روالن غاروس«

السلة األميركية: 
كليبرز يقاوم ويقلّص 

الفارق مع جاز

أصيب مدافع 
المنتخب 
البرتغالي، 
جواو كانسيلو، 
بفيروس 
»كورونا«، األمر 
الذي سيحرمه 
من المشاركة 
مع بالده في 
منافسات »يورو 
2020«، على أن 
يحل بدًال منه، 
ديوغو دالوت، 
في تشكيلة 
حامل اللقب، 
بحسب ما أعلن 
االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم. 
وُتعتبر هذه 
اإلصابة بمثابة 
ضربة قاسية 
للمدرب، فرناندو 
سانتوس، الذي 
يُعول كثيرًا على 
النجم كانسيلو.

)Getty( غياب مؤثر لكانسيلو عن منتخب البرتغال في البطولة

كورونا يُبعد كانسيلو

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة

سينما

نديم جرجوره

في تــداخــٍل، غير طــاٍغ على السرد 
الوثائقّي للحكاية، بني الشخصّي 
والعام، ينسج السوري رامي فرح 
)1980( فيلما، ُيصّور يوميات »كوميدّي في 
شارك 

ُ
امل دقيقة(،   95  ،2019( ســوريــة«  مأساة 

ـــ3 ملـــهـــرجـــان »قــــابــــس ســيــنــمــا  ــ ــ فــــي الــــــــدورة ال
ــقــامــة بــني 18 و25 يونيو/ 

ُ
« )تــونــس(، امل

ّ
فـــن

 من تجربة 
ٌ

حزيران 2021. الشخصّي منبثق
ــا عــــّدة في  ــوامـ املـــخـــرج نــفــســه فـــي الــعــيــش أعـ
بلده، املنكوب بالقتل والقهر والخوف. العام 
مفتوٌح على سيرة بلٍد واجتماع وأناس، عبر 

سعيد المزواري

ي صوتك«، جديد 
ّ
علن عن انتقاء »عل

ُ
 أ

ْ
ما إن

األفــــالم  فـــي الئـــحـــة  ــّيـــوش )1969(،  عـ نــبــيــل 
ــتــبــاريــة عــلــى »الــســعــفــة الــذهــبــيــة«، 

ُ
الــــــ24، امل

 6( الـــ74  للدورة  الرسمية  املسابقة  وجوائز 
 »

ّ
ـ 17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021( ملــهــرجــان »كـــان

ــى اشــتــعــل جـــدل مــحــتــدم ـ 
ّ
الــســيــنــمــائــي، حــت

ومحمود في بعض أبعاده ـ 
فـــي الـــوســـط الــســيــنــمــائــي املـــغـــربـــي، أفــضــى 
ــاطـــب بــــني رأيـــــــني مـــتـــنـــاقـــضـــني فــي  ــقـ إلــــــى تـ
تطّرفهما: ُمشيد ُمتحّمس، أكثر من الالزم، 
وبالفتح  الــفــارق،  التاريخي  بالحدث  ل 

ّ
ُيهل

املبني، الذي ُينبئ بولوج السينما املغربية 
املــغــلــق؛  الــــكــــبــــرى«  الــســيــنــمــا  نــــــادي »دول 
االحتفاء،  من  ه 

ّ
حق الخبر  ُيبخس   ،

ٌ
ن وُمــهــوِّ

يــرفــع عن  الـــذي  »الــغــرب  بنظرية  ُمستعينا 
قصد«، شأن مرّوجي نظرة معينة، ُمعتبرًا 
ــد أرفـــــــع مــــا أنـــتـــجـــتـــه صــفــوة  ــ ــاره أحــ ــيــ ــتــ اخــ
مبدعي السينما في العالم بأسره، »ُمجّرد 
للمخرج  املعروفة  الــقــدرة  على  جديد  دليل 
إلى اختيار  على تسويق أفالمه، وجنوحه 
 تــنــاوٍل، تلقى إقــبــااًل في 

َ
مــواضــيــع وأنــمــاط

لّبي شهّيتها 
ُ
وت للمتوّسط،  املقابلة  ة 

ّ
الضف

لإلكزوتيكية«.
 »آل عّيوش« )نبيل، 

ّ
 ُينكر أن

ْ
ال أحد ُيمكن أن

املــتــّمــرد بطبعه،  املــخــرج  وشقيقه األصــغــر، 
ى والدهما نور الدين، املتمّرس 

ّ
هشام، وحت

فـــــي عــــالــــم اإلشــــــهــــــار، وُمـــقـــتـــحـــم اإلخــــــــراج 
الــســيــنــمــائــي بــفــيــلــٍم قــصــيــر أول مــع بلوغه 
يــمــتــازون بشخصية   )2017 فــي  عــامــا،   71
ـــكـــة )صــقــلــوهــا بــفــضــل احــتــراف 

َ
قـــويـــة، وَمـــل

اإلشهار( في عدم ترك الرأي العام غير مباٍل 
 شيٍء لتحفيزه على 

ّ
بمشاريعهم، وفعل كل

التفاعل معها، رفضا أو قبواًل، ال يهّم.
ــٍم مـــغـــربـــّي فــي  ــلـ ــة فـــيـ ــاركــ ُمــــشــ  

ّ
صـــحـــيـــٌح أن

طارده سلطة القمع والتنكيل 
ُ
حكايِة فناٍن، ت

والــتــهــجــيــر واإلقـــصـــاء، النــتــمــائــه إلـــى شعٍب 
ـــصـــاَدر، ويتوق 

ُ
يــريــد عيشا آمــنــا فــي بــلــده امل

ــة. فــنــان »ُحـــــّر ال يــخــاف«،  ــريـ ــٍة وحـ ــرامـ إلــــى كـ
و»ُيحّبه املاليني«، واملخرجـ  الحالم »بالتحّرر 
من صورة حافظ األسد، كي يرى )بوضوح(« 

هم.
ّ
ـ واحٌد من

العنوان املذكور أعاله ترجمة عربية للعنوان 
اإلنكليزي. هناك عنوان عربّي أيضا: »فارس 
الفنان  النّص«.  حلو: حكاية ممثل خرج عن 
الــتــمــثــيــلــي  الـــنـــتـــاج  فـــي  ـ  لـــه   ،)1961(  

ٌ
مــمــثــل

 عّدة. الكوميديٌّ فيه )ُمفردة 
ٌ

ـ أعمال السوري 
تعني  اإلنــكــلــيــزي،  الــعــنــوان  فــي   ،Comedian
 أيضا( يتساوى ـ في جماليته األدائية 

ً
ال

ّ
ممث

 عن 
ٍّ

ـ بــالــدرامــّي. فيلم رامــي فــرح غير ُمنفض
أكثر بتوثيق رحلة عــذاٍب  ه مهموٌم 

ّ
هــذا، لكن

ــالٍم، يــقــوم بها املمثل  وقــلــٍق وارتــبــاكــاٍت وأحــ
فـــي ســـوريـــة، قــبــل تــمــّكــنــه مـــن خـــــروٍج ســلــيــٍم 
املمثلة سالف عويشق،  زوجته،  فرنسا.  إلى 
، تكشف 

ٌ
وابنتاهما، يلتحقن به الحقا. رحلة

جوانب من قواعد العيش في بلٍد منذور للدم 
والتغييب، وترسم مالمح من حياٍة مغتربٍة 
عن أصٍل ينتمي إليه أناٌس، يجدون أنفسهم 

ي عنه قسرًا.
ّ
ُمجبرين على التخل

كــــــالٌم يـــقـــولـــه الــــــــراوي عــــن ذاتـــــــه، فــــي تــقــديــم 

إلــى شهادة بصريٍة عن ممثل  فيلٍم، يتحّول 
م 

ّ
الـــراوي 20 عاما، يتسل ونــاشــٍط. عند بلوغ 

ار األسد السلطة في سورية )17 يوليو/ 
ّ

بش
عــامــا   20« ــــهــــا 

ّ
إن ــرح  ــ فـ ــقـــول  يـ  .)2000 ــمـــوز  تـ

مــن الـــخـــوف«. اآلن، هــنــاك حــاجــة إلـــى تغيير 
ــشــبــه األمــــل والـــحـــريـــة«. 

ُ
ــورة بـــأخـــرى »ت الـــصـ

 األمــل وهــٌم، والرغبة في الحرية تتحّول 
ّ
لكن

األسدية مرتكبيه  السلطة  ُجــرٍم، تعاقب  إلــى 
الـــراوي  يلجأ  والــعــنــف.  والــتــزويــر  بالتنكيل 
 الفن »يتحايل على الخوف كي 

ّ
، ألن

ّ
إلى الفن

يحكي عنه«. تحديدات متواضعة، تنبع من 
قلٍب وعقٍل وعيٍش وواقع، وتذهب إلى حافة 
ــل، كــي تصنع  ــســجِّ

ُ
ــق وت

ِّ
املــــوت، بــكــامــيــرا تــوث

ُصور التحّدي والهجرة.
مــن حكايته، في  فــرح بعضا  رامـــي  يستعيد 
ــــارج عـــن الــــنــــّص«، ذاك  »خـ ـــ ــ ســـــرده حــكــايــة الـ

 
ٌ
« حــدث

ّ
ــان املــســابــقــة الــرســمــيــة ملــهــرجــان »كـــ

ــا، بمقاييس  ــّد مــ ُيـــعـــّد اســتــثــنــائــيــا، إلــــى حــ
القليل  الــعــدد  بــاعــتــبــار  املــغــربــيــة،  السينما 
املــســابــقــة الرسمية  الــتــي بلغت  مــن األفــــالم 
ــــرى:  ــبـ ــ ــكـ ــ ــات الـــــثـــــالثـــــة الـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ألحـــــــــد املــ
ــفــــال الـــضـــائـــعـــني« لــلــجــيــاللــي  »شـــاطـــئ األطــ
 ،»1991 فينيسيا  »مــهــرجــان  فــي  فــرحــاتــي 
عــبــد  لــــلــــقــــيــــدوم  وإيـــــــقـــــــاعـــــــات«  و»أرواح 

الكوميدّي »في مأساة سورية«. معه، تتحّول 
ــراقـــب وتــلــتــقــط. الــرحــلــة  ـ

ُ
الــعــدســة إلــــى عــــنٍي ت

فني  )مركز  تمثيلية  غير  اشتغاالت  قاسية. 
ــافــــي(، يــصــنــعــهــا حـــلـــو قـــبـــل مـــغـــادرتـــه،  ــقــ وثــ
ــٍن، يــبــحــثــون عنه  ــ ــال أمـ تــنــهــار بــضــربــات رجــ
فــــي أمــكــنــتــهــا. الـــرحـــلـــة فــــي ســــوريــــة قــاســيــة 
واالستخباراتية  األمنية  املــطــاردة  وخــطــرة. 
تــســتــعــني بــالــهــاتــف، وصــــوت مـــســـؤول أمــنــي 
 من نوٍع آخر: ترغيب في حوار 

ً
ُيظهر تحايال

ن. يزداد الخطر. 
ّ
مباشر، مع لكنِة تهديٍد ُمبط

زيد 
ُ
ت لالطمئنان،  بزوجته  هاتفية  اتصاالت 

ــا.  ــّدة املـــخـــاطـــر. ُيــصــبــح الـــخـــروج ضـــروريـ ــ حـ
األمان مطلوٌب بشّدة. البقاء مستحيل.

الـــراوي شيئا من بدايات  قبل ذلــك، يستعيد 
ار األسد بحرٍب، يستخدم 

ّ
ثورة، ُيواجهها بش

 الوسائل العنفية، لتحقيق ما يصبو 
ّ

فيها كل
إليه من بقاء في السلطة، وتنكيٍل برافضني 
ق، عام 

ّ
 »املستحيل« يتحق

ّ
له. يقول الراوي إن

فالناس  الـــخـــوف«،  انــكــســر  مـــّرة  »أول   :2011
 
ّ
في الــشــارع، والــصــوت عــاٍل. يقول الـــراوي إن
 
ْ
 ال رأس لــهــا. لــكــن

ْ
»أجـــمـــل مـــا فـــي الـــثـــورة أن

أيضا لم يكن لها وجــه«. ُيضيف: »مهّم جدًا 
 يبقى الشارع بال وجه، كي يتمّكن 

ْ
للنظام أن

من تفصيل رأٍس على قياسه«. ترتفع وتيرة 
الشهداء. ُيشارك فارس  التنكيل. يرتفع عدد 
حلو في عزاٍء لشهداٍء في منطقة »القابون«. 
لن يكون  األمني. حلو  التقّصي  ترتفع حالة 
وحـــيـــدًا فـــي املــشــهــد. »الــجــيــش اإللــكــتــرونــي« 
ــه،  ــاردتـ ــُمـــطـ ــا، بـ ــو أيــــضــ ــــب، هــ

َ
ــال ــطــ ــ لـــلـــنـــظـــام ُم

وُمطاردة مي سكاف ومحمد الراشي.
 مـــن ســـيـــرة مـــخـــرٍج شــــــاٍب، وكـــثـــيـــٌر من 

ٌ
قــلــيــل

تفاصيل رحــلــة الــخــروج مــن ســوريــة، وبلوغ 
الــنــّص هــو نفسه  الــخــارج عــن  فرنسا. املمثل 
الكوميدّي في )قلب( مأساة سورية. التوثيق 
)تــصــويــر وتــســجــيــل صــوتــي وإخــــــراج: رامــي 
فرح. مونتاج: غالديس جوجو( ُيراكم جوانب 
وهوامش تنشأ في محيط نواة درامية، تبغي 
)الــــنــــواة( تــحــصــني وقـــائـــع املـــواجـــهـــة بــُصــور 
حــّيــة. شــــيٌء مــن تــاريــخ الــقــتــل والــــدم ُيــضــاف 
إلى الحاصل في راهن ثورة ُمجَهضة. تذكيٌر 
األهل  لجيل  وانتقاٌد   ،)1982( حماة  بمجزرة 
ــوا أوالدهــــم  ــ ــ ــافـــوا وأورثـ ــذيـــن صــمــتــوا وخـ »الـ
ــورة   تـــوقـــظ ثــ

ْ
الـــصـــمـــت والــــــخــــــوف«، قـــبـــل أن

2011 هؤالء »األوالد«، وتكسر فيهم الصمت 
فيد الــذاكــرة، عندما 

ُ
، بــمــاذا ت

ْ
والــخــوف: »لــكــن

يحترق البلد، ويعيش األسد«؟
ــلـــٌم جــــديــــد، بـــعـــنـــوان »لــنــا  ــيـ لــــرامــــي فـــــرح فـ
 للمّرة 

ٌ
ذاكرتنا« )2021، 93 دقيقة(، معروض

األولى في الدورة الـ18 )21 إبريل/ نيسان ـ 
»مهرجان كوبنهاغن  12 مايو/ أيار 2021( لـ
للفيلم الوثائقي )CPH: DOX(«. فيه، يذهب 
فــرح ـ رفــقــة 3 ناشطني ثــوريــني ـ إلــى درعــا، 
ولـــقـــطـــات  ُصـــــــور  الــــــثــــــورة«.  »مــــكــــان والدة 
تستعيد اللحظات األولى النكسار الصمت 
 
ّ
والخوف. نقاشات وذكريات وقــراءات. لكن
مل. رحلة 

َ
 ُيحت

ْ
أن الُجرم األســدّي أعنف من 

ــراٍد يــريــدون خــالصــا لبلدهم من  أخـــرى ألفــ
قبضة املوت، فيجدون أنفسهم في غربٍة من 

نوٍع آخر.

 .»1962  
ّ
»كــــــــــان فـــــي  ــانــــي  ــرمــــضــ الــ ـــز  ــزيـ ــعــ  الــ

ــداًل،  الـــحـــســـبـــان، جــــ ــــى إذا أخــــذنــــا فــــي 
ّ
ــت حــ

مغاربة،  غير  ملخرجني  الرمزية  ــشــاركــات 
ُ
امل

 باسم املغرب، وأبرزها تتويج أورسون 
ْ
لكن

املغربي،  العلم  ألــوان  تحت  بالسعفة،  ويلز 
يــكــفــي  ال  ــــك  ــذلـ ــ فـ  ،)1952( »عــــطــــيــــل«  ــن  ــ عــ
يؤّكد  الــذي  االستثناء،  نطاق  مــن   للخروج 
قـــاعـــدة الـــغـــيـــاب عـــن املـــســـابـــقـــات الــرســمــيــة 

للمواعيد الكبرى.
 الحديث عن سينما في طور اإلقالع 

ّ
ذلك أن

ب تواتر ُمشاركات منتظمة في أعواٍم 
ّ
يتطل

 املهرجانات الكبرى، 
ّ

طويلة، نسبيا، في ُجل
وتـــتـــويـــج أســـمـــاء عـــــّدة بــبــعــض جـــوائـــزهـــا. 
ــٍم وتــيــارات،  ــفــصــح عــن تــنــّوٍع وزخــ

ُ
أســمــاء ت

ــبـــدعـــني،  ـ
ُ
ــن امل  اســتــثــنــائــيــا مــ

ً
تــعــكــس جـــيـــال

وربما تخلق مدرسة، كما حدث في العقود 
األخيرة، مع سينما ذات ُمقّومات صناعية 
أخــرى  أو   ،)

ً
مــثــال الجنوبية  )كــوريــا  متينة 

وإداريــــــة، شبيهة  ُمــعــيــقــات هيكلية  تــعــرف 
بالحالة املغربية، كالسينما الرومانية.

 نبيل عــّيــوش حالة 
ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل  شـــيٍء يـ

ّ
كـــل

فــرديــة، تنتمي إلـــى نــطــاق االســتــثــنــاء أكثر 
من القاعدة. بدءًا من مساره، والجدل الكبير 
 اخـــتـــيـــاراتـــه، فـــي املــغــرب، 

ّ
ــرافـــق ُجــــل الــــذي ُيـ

ويــمــتــّد إلـــى خـــارجـــه، كــالــجــدل الــــذي خلقه 
 ما تريده 

ّ
»كــل املقابر«، في  مشهد »قاطني 

لوال« )2008( في مصر. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــــجــــرأة، الــتــي طــبــعــت ـ في 
شــكــلــهــا الـــســـيـــاســـي ـ بـــاكـــورتـــه »مـــكـــتـــوب« 
)1997(، حـــول ويـــالت الــتــعــّســف واالعــتــقــال 
 األلسن 

ّ
السياسي، في زمٍن لم تتحّرر فيه كل

من عقدة خوفها.

فارس حلو في تأبين مي 
سكاف في باريس )3/ 8/ 2018(: 

حكايُة فناٍن ومأساٍة )زكريا 
عبدالكافي/ فرانس برس(

نبيل عيوش: صانع أفالٍم ُتثير المغاربة )فاليري ماكون/ فرانس برس(
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تحصيٌن وثائقّي بُصور 
حيّة لوقائع مختلفة من 

المواجهة

لنقرأ أفالم عيّوش 
بتأّنٍ بعيدًا عن 

االتّهامات الجاهزة

في »كوميدي في 
مأساة سورية« يروي 

رامي فرح وقائع رحلِة 
المواجهة والخروج، 

للممثل فارس حلو، الذي 
ينتمي إلى الثورة قبل 

هجرته إلى فرنسا

رحلة خروج توثقها عين سينمائيّة

لنِعْد اكتشاف مسار مخرج مجتهد

فارس حلو بكاميرا رامي فرح

جدٌل مغربي عن اختيار عيوش في »كاّن« الـ74

¶ La Fievre ملايا دا ـ رين )الصورة(، 
تمثيل ريجيس ميروبو وروزا 

بايْكسوتو: يعمل جوستينو )45 
عاما( رجل أمن في املرفأ التجاري 

»ماناوس«، املدينة التجارية الواقعة  لـ
في قلب الغابة األمازونية. ابنته 
ر لالنتقال إلى برازيليا، 

ّ
تتحض

ملتابعة دراستها في الطّب. سُيواجه 
وحدة قاسية في منزله املتواضع، 

 حيوانا وحشيا 
ّ
وهو مقتنٌع بأن

ُيطارده. في تلك اللحظات، ُيصاب 
بحّمى غريبة.

مي إخراجا 
ْ
ز

َ
¶ Ibrahim لسمير غ

، مع لوانا باْيرامي )الصورة(: 
ً
وتمثيال

ع حياة إبراهيم بني والده أحمد، 
ّ
تتوز

حافظ، وبائع الجعة في 
ُ
الجاد وامل

دار األوبرا امللكية، وصديقه )من أيام 
ا منه، 

ّ
الكلية التقنية( آخيل، األكبر سن

»الضربات السيئة«.  واملتخّصص بـ
م حلم أحمد في 

ّ
بسبب أحدهما، يتحط

استعادة كرامته، عندما ُيضطّر إلى 
»ترتيب« أمور ابنه، املتوّرط في سرقة 
ر العالقة بني األب وابنه، 

ّ
فاشلة. تتوت

ر مواجهة املخاطر   إبراهيم ُيقرِّ
ّ
لكن

ها لتصحيح خطأه.
ّ
كل

¶ The Courier لدومينيك كووك، 
تمثيل رايتشل بروْسناهان )الصورة( 
وِبِنِدكت كامبرباتش وِمراب نينيْدزي: 

في ستينيات القرن الـ20، وبحكم 
ترّدده الدائم إلى االتحاد السوفييتي 

د »االستخبارات 
ّ
جن

ُ
)حينها(، ت

العسكرية البريطانية )MI6(« رجل 
 للعمل لحسابها، 

ّ
راِفل ِون

ْ
األعمال غ

طالبة منه نقل رسائل سّرية إلى 
كوفسكي )عن قّصة 

ْ
العميل أولغ بن

حقيقية(.

¶ Let Him Go لتوماس بازوكا، 
تمثيل كيفن كوستنر وداَين لني 

)الصورة(: في ستينيات القرن الـ20، 
وبعد وفاة ابنهما، ُيقّرر الزوجان 

ريف السابق( ومارغريت 
ِّ

جورج )الش
مغادرة مزرعتهما في مونتانا، 

واالنتقال إلى داكوتا الشمالية، إلنقاذ 
حفيدهما، الخاضع لعائلة مافياوية 

خطرة، يترأسها بالنش ويبوي. 
سريعا، يكتشف الزوجان أن عائلة 

ي 
ّ
ويبوي ليست مستعدة أبدًا للتخل

عن حفيدهما.

َوا جاكو، 
ْ
¶ Suzanna Andler لُبن

تمثيل شارلوت غاينسبور )الصورة( 
ونيلز شنايدر وناتان ويلكوكس: عن 
مسرحية للكاتبة الفرنسية مارغريت 
دوراس، يروي الفيلم حكاية سوزانا 

آندلر )40 عاما(، الزوجة واألم، 
 

ٍّ
التي تمضي إجازة في منزٍل ُمطل

على البحر خارج موسم اإلجازات. 
ترتبط برجل، تعيش معه أول قّصة 
عشٍق لها بعد الزواج: »عن الوحدة 

والشكوك والرغبة في الحرية والحّب 
وخيارات الحياة«.

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة
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قمة بين إسبانيا 

والسويد
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رياضة

إشبيلية ـ العربي الجديد

ــارة بــطــولــة أمـــم أوروبـــا  تــتــواصــل إثــ
»يورو 2020«، إذ تقام اليوم اإلثنني 
3 مــواجــهــات، 2 منها فــي املجموعة 
الــخــامــســة، وواحــــــدة فـــي الـــرابـــعـــة. وســيــكــون 
 
ًَ
فــي إشبيلية مــســرحــا كــارتــوخــا«  مــلــعــب »ال 
املرتقبة بني إسبانيا صاحبة األرض،  للقمة 
مشوارهما  افــتــتــاح  فــي  الــســويــد،  وضيفتها 
الــخــامــســة. وتـــأثـــرت تحضيرات  بــاملــجــمــوعــة 
ــا، لكن  إســبــانــيــا بــاكــتــشــاف إصــابــتــي كـــورونـ
 هــــذه الــفــوضــى 

ّ
رغــــم ذلــــك يــســود شــعــور بــــأن

ستجعلها أكثر تصميما على تحقيق انطالقة 
بوسكيتس  سيرجيو  القائد  وأصــيــب  قــويــة. 
دخول  على  التشكيلة  أجبر  مما  بالفيروس، 

رياض الترك

في  له  األول  الفوز  البلجيكي  املنتخب  حقق 
املنتخب  حساب  على   »2020 »يـــورو  بطولة 
ــة الــــفــــوارق الــفــنــيــة  الــــروســــي، وبـــــدت واضـــحـ
الــكــبــيــرة بــني املــنــتــخــبــني عــلــى أرض املــلــعــب، 
فالعناصر البلجيكية سيطرت على املواجهة 
األولــى حتى  الدقيقة  منذ  والعرض  بالطول 
نـــهـــايـــة املــــــبــــــاراة، لـــكـــن كـــيـــف نـــجـــح املـــــــدرب، 

روبيرتو مارتينيز، في تحقيق الفوز األول؟
كالعادة على سرعة  املــدرب مارتينيز  اعتمد 
البناء من الخلف وتسريع إيقاع اللعب لضرب 
وتكتله  خطوطه  وتكسير  الــروســي  املنافس 
فــي الحصول   نجح سريعا 

ً
الــدفــاعــي، وفــعــال

املباشرة  التمريرات  إما عبر  على املساحات، 
بـــني الــخــطــوط أو عــبــر تــوســيــع املــلــعــب على 
العمق،  نحو  الــعــرضــي  التمرير  ثــم  ــراف  األطــ
وهذا األمر جعل روسيا تسقط بسهولة أمام 
نوعية نجوم بلجيكا، التي تعرف جيدًا كيف 

تستغل أي فرصة تحصل عليها.
املــدرب مارتينيز كثيرًا على حركية  واعتمد 
املهاجم الهداف لوكاكو، الذي كان يتحرك بني 
الخطوط الستالم الكرة من الخلف وصناعة 
األخير  الثلث  في  يتمركز  وكذلك  الهجمات، 
فــي داخلها  أو  الــجــزاء  على مــشــارف منطقة 
الســتــقــبــال الـــكـــرات الــعــرضــيــة أو الــتــمــريــرات 
أكبر  األول  والــهــدف  الــخــطــوط،  بــني  البينية 
دلــيــل عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة التكتيكية 

ــــدرب اإلســـبـــانـــي. وفـــي ظل  الــتــي اخــتــارهــا املـ
غــيــاب نــجــم خــط الــوســط، كيفن دي بــرويــن، 
كبيرة  صعوبة  البلجيكي  املنتخب  يجد  لــم 
فــي إخـــراج الــكــرة مــن الخلف وال فــي صناعة 
اللعب وخلق الفرص في الثلث األخير، وذلك 
ألن طــريــقــة لــعــب مــارتــيــنــيــز تــمــيــزت باللعب 
اللعب  مفاتيح  نحو  تــمــريــرات  عبر  املــبــاشــر 
التي  الــوســط وكــذلــك األجنحة السريعة،  فــي 
لعبت دورًا كبيرًا في صناعة الخطورة على 

املرمى الروسي.
ــــدى 90 دقـــيـــقـــة، لــــم يـــجـــد املــنــتــخــب  ــلـــى مـ وعـ
الــبــلــجــيــكــي صــــعــــوبــــات لــتــخــطــي املــنــتــخــب 
ــــي وتـــســـجـــيـــل 3 أهـــــــــداف، خــصــوصــا  ــــروسـ الـ
أن خـــط دفــــاع »الـــــدب الــــروســــي« كــــان يــتــقــدم 
ــمـــح لــلــمــنــتــخــب  ــرًا نـــحـــو األمــــــــــام، مــــا سـ ــيـ ــثـ كـ
الخلف،  في  املساحات  باستغالل  البلجيكي 
وتمرير كــرات طويلة وضعت املهاجمني في 
حــاالت واحــد ضد واحــد، وطبعا التفوق في 
»الشياطني  منتخب  كان ملصلحة  الثنائيات 

الُحمر«.
املنافس الروسي لم يكن في يومه ولم ُيزعج 
املنتخب البلجيكي كثيرًا، واألخير عرف كيف 
االنتصار  وُيــحــقــق  ملصلحته  املــبــاراة  ُيسير 
األول املــهــم فــي دور املــجــمــوعــات، والـــذي من 
الدور  إلى  التأهل  أن ُيسهل عملية  املفترض 
الثاني من البطولة األوروبية، والهدف طبعا 
قــادر على  اللقب بجيل ذهبي  املنافسة على 

رفع الكأس في الختام.

كيف فازت بلجيكا على روسيا؟

الجماعية، وتمت  التدريبات  العزل وتعطلت 
ليتوانيا،  مــبــاراة وديــة ضد  التضحية بآخر 
فــيــهــا منتخب تــحــت 21 عــامــا. كما  لــيــشــارك 
ظهرت نتيجة فحص دييغو يورينتي لتؤكد 
إصــابــتــه بــعــد يــومــني، لــتــتــراكــم املــشــاكــل على 
ه عاد للتشكيلة بعد تحول 

ّ
خطط إسبانيا، لكن

النتيجة إلى خلوه من الفيروس. وقال املدرب 
لـــويـــس إنـــريـــكـــي فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
»عــنــدمــا يــحــدث أمــر بــهــذا الــحــجــم، يــتــرك أثــرًا 
بالتأكيد، والشكوك تسبب اإلزعاج«. وأضاف 
»تخيل أي العب بعد موسم رائع وبسبب أمر 
كهذا، يخاطر بالغياب عن بطولة تنظم كل 4 
الفريق  النتائج اإليجابية  سنوات«. وحرمت 
مـــن تــحــلــيــل املــنــافــســني عــبــر الــفــيــديــو بسبب 
مـــخـــاوف مـــن الــتــجــمــعــات فـــي أمـــاكـــن مغلقة، 
بــيــنــمــا حــصــل الـــالعـــبـــون عــلــى تــطــعــيــم، مما 
يثير مخاوف أخرى من اآلثــار الجانبية قبل 
املباراة. وتتعارض هذه الشكوك بالتأكيد مع 
 2008 بلقبي  التتويج  إنجاز  بتكرار  التفاؤل 
بالطاقة  يتمسك  إنريكي  لويس   

ّ
لكن و2012، 

اإليجابية.
ويــغــيــب ســيــرخــيــو رامــــوس قــائــد فــريــق ريــال 
مدريد عن تشكيلة منتخب بالده إسبانيا في 
البطولة، فقد أثرت عدم جاهزيته البدنية على 
قرار مدرب »الروخا« في ضمه للقائمة. وقبل 
أوروبـــا،  بطولة  فــي  االفتتاحي  إسبانيا  لقاء 
والذي سيجمعها بنظيرها السويدي، اعترف 
إمــيــل فــورســبــيــرغ وألــكــســنــدر إســحــاق، نجما 
 غــيــاب رامـــوس 

ّ
ــأن املــنــتــخــب اإلســكــنــدنــافــي، بــ

عن البطولة األوروبــيــة هو نبأ ســار لهم قبل 
ــنـــني. وقــــال إســـحـــاق فـــي تــصــريــحــات  قــمــة االثـ
لصحيفة »مــونــدو ديــبــورتــيــفــو« اإلســبــانــيــة: 
»رامـــــوس العـــب حــاســم، ولــديــه خــبــرة كبيرة. 
غــيــابــه يعتبر إيــجــابــيــا بــالــنــســبــة لــنــا ومــيــزة 
 لديهم العبني 

ّ
 ننسى أن

ّ
إضافية. لكن يجب أال

ه 
ّ
جيدين في مكانه«. وأكد العب سوسيداد أن

ســتــكــون »مــمــتــعــة« مــواجــهــة كــتــيــبــة إنــريــكــي، 
ني متأكد من 

ّ
هم »املــرشــحــون، لكن

ّ
أن وأضــاف 

املباراة  نحترمهم.  ما  بقدر  يحترموننا  هم 
ّ
أن

EURO  2020  يورو

تشهد بطولة »يورو 2020« قمة من العيار الثقيل، 
تجمع إسبانيا مع السويد، فيما تواجه بولندا منتخب 

سلوفاكيا، وتلتقي اسكتلندا مع التشيك

)Getty( منتخب إسبانيا عانى من إصابات كورونا

ليفاندوفسكي يأمل في التألق مع بولندا )يانيك سكارينيزكي/ فرانس برس(

التشيك استعادت جزءًا من بريقها مع مدربها الجديد )مايكل سيزيك/ فرانس برس(

)Getty( »2020 بلجيكا ُتحقق فوزها األول في »يورو

)Getty( بلجيكا لم تجد صعوبات لتخطي روسيا)Getty( لوكاكو سجل هدفين وساهم بهذا الفوز المهم

روبيرتو 
مارتينيز قدم 

كرة هجومية 
)Getty( قوية

أفضل العبي  واحــدًا من  فــرض نفسه  بيتور زيلنسكي في  البولندي  نجح 
ـــ27 عــامــًا اســتــفــاد مـــن الــتــحــاقــه  ــ الـــوســـط فـــي الـــــدوري اإليـــطـــالـــي. صــاحــب الـ
بقدر  وساهم  نابولي  مع  وتألق  مسيرته،  بداية  منذ  الكالتشيو  بمنافسات 

كبير في حلول الفريق ثانيًا في 2018 و2019.
في  كبيرًا  مساهمًا  تجعله  التي  الفائقة  البدنية  بقدراته  زيلنسكي  ويتميز 
صناعة اللعب أو املساعدة في العمل الدفاعي. وخالل مشاركته الثانية في 
فــإّن زيلنسكي يريد أن يؤكد من  بطولة أوروبـــا، بعد حضوره عــام 2016، 
جديد أّن بولندا ال تعتمد فقط على قّوة العناصر الهجومية، بل لديها عناصر 

قوية في وسط امليدان يمكنها أن تقول كلمتها. 

بيتور زيلنسكي

لــم  انـــتـــهـــت 1-1،  ــي اســـتـــوكـــهـــولـــم  فــ ــــرة  ــيـ ــ األخـ
تــكــن ســهــلــة بالنسبة لــهــم«. فــورســبــيــرغ كــان 
 غــيــاب رامـــوس 

ّ
ــــرأي نــفــســه، إذ كــشــف أن لـــه الـ

»ضربة قاسية« إلسبانيا، وأضاف: »لن نكون 
الكرة  قــدر من امتالك  الــذي لديه أكبر  الفريق 

هم 
ّ
أو الــذي سيخلق أكبر قــدر مــن الــفــرص. إن

ماهرون للغاية. يجب أن نتمكن من استعادة 
ــادة مـــنـــهـــا«. وتـــابـــع:  ــفـ ــتـ الــــكــــرة، وبـــعـــدهـــا االسـ
ــاحـــات ومــعــرفــة  »عـــلـــيـــك االســــتــــفــــادة مــــن املـــسـ
كيفية الجمع بني التمريرات القصيرة من ثم 

الطويلة وتغيير اللعب«.
وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يــلــتــقــي املــنــتــخــب 
الــبــولــنــدي الـــذي حــرم مــن نجمه كشيشتوف 
بــيــونــتــيــك، بــعــد إصــابــتــه بــكــســر فــي الــكــاحــل، 
نــظــيــره الــســلــوفــاكــي، عــلــى مــلــعــب »غـــازبـــروم 
أرينا« في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، مهاجم  وســيــحــاول روبــ
بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، مــحــو صـــورتـــه الــســيــئــة مع 

الفريق  بــالده، بعدما شــارك مهاجم  منتخب 
استضافتها  التي   ،2012 يــورو  في  البافاري 
بــــالده مــع أوكـــرانـــيـــا، ونــســخــة فــرنــســا 2016، 
وفشل في قيادة بالده للتأهل إلى منافسات 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا و2014 
التهديف في  بالبرازيل، وبعد ذلــك صــام عن 
فيه  الذي شارك  الوحيد  املونديال  منافسات 

)روسيا 2018(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يـــخـــوض منتخب 
اسكتلندا، تحت قيادة املــدرب ستيف كالرك، 
العالم 1998،  أول بطولة كبيرة له منذ كأس 
بعدما تغلب على صربيا في مباراة فاصلة 
مـــثـــيـــرة بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح، لــيــحــجــز مــكــانــه 

لحصد  اسكتلندا  وتــســعــى   .2020 يـــورو  فــي 
مـــواجـــهـــة  ــبـــل  قـ ــبـــطـــولـــة  الـ فــــي  فــــوزهــــا األول 
العناوين  من  الكثير  يحمل  لقاء  في  إنكلترا 
ــن  الـــعـــريـــضـــة عـــلـــى مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي. وتــحــسَّ
منتخب جمهورية التشيك كثيرًا تحت قيادة 
ــو الــــــذي يــضــّم  ــ ــــالف ســـيـــالفـــتـــش، وهـ ــاروسـ ــ يـ
الــعــديــد مــن األســـمـــاء املــألــوفــة لـــدى مشجعي 
ثنائي وست  مثل  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
ــام، تــومــاس سوتشيك وفــالديــمــيــر كــوفــال.  هـ
والتقى الطرفان في 9 مناسبات سابقة، كان 
الفوز بينهما فيها متوازنا، من خالل تحقيق 
 منتخب، فيما تــعــادال في 

ّ
لــكــل انــتــصــارات   4

مناسبة واحدة.

نجم وكرة

منتخب إسبانيا يأمل 
في العودة إلى 

منصات التتويج

يـورو بـازار
ــل فريقه 

ّ
■ تــحــّدث طبيب منتخب الــدنــمــارك، مــارتــن بويسن، عــن تــدخ

الذي  إريكسن،  كريستيان  الوطني  املنتخب  ألعاب  صانع  حياة  إلنقاذ 
أغمي عليه وسقط أرضًا خالل املباراة أمام فنلندا في منافسات »يورو 
2020« في كوبنهاغن. وقال بويسن، في مؤتمر صحافي بعد املباراة: 
ــلــب مــنــا الــنــزول إلـــى أرض املــلــعــب عــنــدمــا انــهــار كــريــســتــيــان، لــم أره 

ُ
»ط

ه فقد وعيه«. 
ّ
شخصيًا يسقط، لكن ما كان واضحًا هو أن

تابع الطبيب: »عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيًا على جانبه، كان 
يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت األمور كما شاهد الجميع 
وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه. وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة، 
وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعني علينا القيام به. لقد نجحنا في 

إعادة كريستيان إلى الحياة«. 
ــرب مــســتــشــفــى فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــى أقـ ــ ــا نــقــل كــريــســتــيــان إل وســــرعــــان مـ
الدنماركية وأجريت له اإلسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل 
االطمئنان عليه، عندما أصدر االتحاد األوروبي بيانًا أكد فيه أّن الحالة 
ه مستيقظ 

ّ
الصحية لكريستيان مستقرة، في وقت كشف اتحاد بالده أن

بعد وصوله إلى املستشفى.

■ كشفت صحيفة »أبوال« البرتغالية أّن النجم الدنماركي، كريستيان 
الحياة على أرض  الــذي تعرض إلصابة خطيرة وكــاد ُيفارق  إريكسن، 
امللعب خالل مباراة فنلندا، اتصل بزمالئه من املستشفى عبر تطبيق 
بعدما  وذلــك  بها،  والفوز  املواجهة  استكمال  منهم  تايم« وطلب  »فايس 
تناقلته  الــذي  الخبر  وهــو  وعــيــه.  واســتــعــاد  بحالة صحية جيدة  أصبح 
أّن  التواصل االجتماعي بعد ذلك بكثافة. ُيذكر  وسائل اإلعــالم ومواقع 
الطاقم الطبي في امللعب لم يتأخر في نقل إريكسن إلى أقرب مستشفى، 
الصحية  أّن حالته  فــقــط، خصوصًا  دقيقتني  حــوالــي  األمـــر  واســتــغــرق 
وسائل  وكشفت  والتصرف.  التحرك  سرعة  تستوجب  كانت  الحرجة 
اإلعــــالم بــعــد حــوالــي ســاعــة مــن الــحــادثــة أن إريــكــســن بــخــيــر وهـــو في 
املستشفى ويخضع للفحوضات الضرورية للكشف عن حالته الصحية 

وملاذا حصل معه هذا األمر على أرض امللعب.

■ عــلــى قــاعــدة ال غــالــب وال مــغــلــوب، خــرجــت ويــلــز بــتــعــادل مستحق 
فــي منافسات  بــاكــورة مبارياتهما  فــي   )1 -  1( فــي مواجهة سويسرا 
املــجــمــوعــة األولــــى فــي بــطــولــة »يــــورو 2020« عــلــى املــلــعــب األوملـــبـــي في 

العاصمة األذربيجانية باكو. 
أدرك كيفر  التسجيل لسويسرا )د.49(، في وقت  إمبولو  وافتتح بريل 
 منتخب نقطة ويتشاركا املركز 

ّ
مور التعادل لويلز )د.74(، ليحصد كل

الثاني في املجموعة التي تتصّدرها إيطاليا بعد فوزها، الجمعة، بثالثية 
نظيفة على تركيا في افتتاح البطولة. ويأمل مدرب ويلز، روبرت بايج، 
الـــدور نصف  إلــى  تــكــرار إنــجــاز »فرنسا 2016«، عندما وصــلــت ويــلــز 

النهائي وخسرت أمام البرتغال التي أحرزت اللقب الحقًا.

، بعد تأكد غياب مدافعه األيمن 
ً
 موجعة

ً
■ تلقى املنتخب البلجيكي ضربة

تيموتي كاستان عن مباريات منتخب »الشياطني الحمر« في منافسات 
»يورو 2020« بسبب إصابة خطرة تعرض لها خالل املباراة االفتتاحية 
في املجموعة الثانية ضد روسيا التي أقيمت السبت، وحسمها منتخب 
املــدرب إلى  املــبــاراة، إذ اضطّر  ُينِه كاستان  بلجيكا بثالثية نظيفة. ولم 
فــي رأســـه، وخــرج كاستان  استبداله سريعًا بعد تدخل عنيف أصــابــه 
متأثرًا باإلصابة، خصوصًا بعدما سالت الدماء من رأسه وغطت وجهه، 
ه ليس في أفضل حاالته.

ّ
وحاول العودة لدعم رفاقه، لكن كان واضحًا أن
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــتـــاد »نــيــلــتــون ســانــتــوس  إلــــى اسـ
األوملـــبـــي« فــي الـــبـــرازيـــل، مــن أجــل 
بني  الــتــي ستجمع  القوية  املــواجــهــة  متابعة 
منتخب األرجنتني وخصمه اللدود منتخب 
األولــى من  الجولة  تشيلي، ضمن منافسات 

بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.
ويطمح منتخب األرجنتني في بطولة كوبا 
أمــيــركــا لــكــرة الـــقـــدم، إلـــى إنــهــاء صــيــامــه عن 
األلقاب، الذي استمر ملدة 28 عاما، وبات اآلن 
القارية  املسابقة  قلت 

ُ
ن بعدما  صعوبة  أكثر 

من أرضه إلى أرض غريمه منتخب البرازيل، 
بــســبــب الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــبــالد، الــتــي تــمــّر 
بــظــروف صعبة لــلــغــايــة، عــقــب عـــودة تفشي 
ــا، وخـــطـــر انــهــيــار  ــ ــــورونـ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
الحكومة  فرضت  لــذلــك،  الصحية.  املنظومة 

املحلية إغالقا عاما جديدًا ملدة 15 يوما.
ــــني تــحــقــيــق  ــتـ ــ ــنـ ــ ــاع مـــنـــتـــخـــب األرجـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ـــ 14 فـــي بــطــولــة  آخــــر لــقــب لــــه، وهــــو الـــرقـــم الــ
كــوبــا أمــيــركــا عــام 1993، عندما كــان دييغو 
ســيــمــيــونــي قــائــد خــط الـــوســـط، واألســـطـــورة 
ــا هــــــــــّداف »راقــــصــــي  ــتـــوتـ ــيـــسـ ــاتـ غــــابــــريــــيــــل بـ
التانغو«، ومنذ ذلك الحني، بلغت األرجنتني 
الــنــهــائــي 4 مــــرات، جميعها مــنــذ عـــام 2004، 
ها فشلت في رفع كأس املسابقة القارية، 

ّ
لكن

وهــــو أمــــر مــؤلــم وغــيــر مــعــتــاد لـــدولـــة بــــارزة 
فــي كـــرة الــقــدم، وتــمــلــك الــعــديــد مــن الالعبني 
الرائعني، في صدارتهم ليونيل ميسي، قائد 
املــنــتــخــب. األخــيــر عــّبــر عــن أمــلــه فــي الــعــودة 
بلقب بطولة كوبا أميركا، بقوله: »هو حلمنا 
دائما. مهما كانت املنافسة، نريد دائما الفوز 

األرجنتين 
تواجه تشيلي

»راقصي  صيام  إلنهاء  األرجنتين،  منتخب  قائد  ميسي،  ليونيل  يطمح، 
التانغو« في بطولة كوبا أميركا، وتحقيق اللقب بعد غياب دام لمدة 28 

عامًا، رغم صعوبة المهمة بوجود البرازيل وتشيلي واألوروغواي

3031
رياضة

 
ّ
أن الحقيقة  الــوطــنــي.  املنتخب  مــع  مــا  بلقب 
ــــد يــكــون  الـــالعـــبـــني مــتــحــمــســون لـــلـــغـــايـــة، وقـ

األكبر سنا أكثر حماسة«.
وقد تكون بطولة كوبا أميركا، هي األخيرة 
ــيـــســـي، الـــــــذي ســيــحــتــفــل  لــلــنــجــم لـــيـــونـــيـــل مـ
ـــ34 فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن  ــ ــ ــيـــالده ال بــعــيــد مـ
ها 

ّ
أن يعني  ما  الحالي،  يونيو/ حــزيــران  من 

القارية،  املسابقة  لقب  لرفع  األخيرة  فرصته 
بعدما استطاع تحقيق الكثير من اإلنجازات 

الفردية والجماعية مع برشلونة اإلسباني.
 نــقــل بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا من 

ّ
وصــحــيــح أن

ــنــــتــــني )وكـــولـــومـــبـــيـــا( إلـــــى الــــبــــرازيــــل،  األرجــ
ــاق الــنــجــم لــيــونــيــل  ــ ســيــكــون صــعــبــا عــلــى رفـ
ه من املمكن أن يشكل حافزًا لهم، 

ّ
ميسي، لكن

ودافعا كبيرًا إلى الثأر مما حدث في نهائي 
2019، عندما خسروا املواجهة النهائية أمام 

»السامبا« بهدفني مقابل ال شيء.

المهمة الصعبة
لن تكون مهمة منتخب األرجنتني في بطولة 
كـــوبـــا أمـــيـــركـــا مـــفـــروشـــة بــــالــــورود، بـــل على 
العكس تماما، ستكون صعبة للغاية، بعدما 
أوقــعــتــهــم الـــقـــرعـــة فـــي املــجــمــوعــة الــصــعــبــة، 
 مــن تــشــيــلــي، واألوروغــــــواي، 

ً ّ
الــتــي تــضــم كـــال

وبوليفيا، والباراغواي، ليتأهل 4 منتخبات 

القارية. وعن  الثمانية من املسابقة  إلى دور 
املهمة الصعبة، قال املدرب ليونيل سكالوني، 
القدم  »كــرة  األرجنتني:  ملنتخب  الفني  املدير 
 كــرة 

ّ
تــنــافــســيــة لــلــغــايــة وصــعــبــة، لـــدرجـــة أن

 تحكيميا واحدًا قد يخرجك من 
ً
واحدة وخطأ

البطولة، ونــحــن نـــدرك ذلـــك. حتى مــع تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد، الــتــي مـــن املــفــتــرض 
املسابقة،  تــودع  أن  الــعــدالــة، يمكن  أن تحقق 
منافسك«  على  تماما  متفوقا  كنت  لو  حتى 
مضيفا: »في النهاية، األحقية ال تعني شيئا، 
فـــال ُيــعــتــَرف إال بــالــفــائــز. نــعــم، ســنــكــون من 

املرشحني وسنقاتل حتى النهاية«.
وتــمــكــن املــــــدرب لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي، املــديــر 
فريق  تكوين  مــن  األرجــنــتــني،  ملنتخب  الفني 
ليونيل  املخضرم  النجم  يضم  للغاية،  قــوي 
ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، وأنخيل دي 
ماريا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، 
والوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، مــهــاجــم إنــتــر مــيــالنــو 
اإليـــطـــالـــي، الـــذيـــن قـــدمـــوا مــوســمــا رائـــعـــا مع 
فرقهم. وقرر املدرب ليونيل سكالوني، املدير 
 

ٍّ
كل استدعاء  عــدم  األرجنتني،  ملنتخب  الفني 
من خــوان فويث )فــيــاريــال( وخوسيه لويس 
أوكــامــبــوس  ولــوكــاس  )أتــاالنــتــا(،  بالومينو 
)إشــبــيــلــيــة( وإيــمــيــلــيــانــو بــويــنــديــا )أســتــون 
فــيــال( وخــولــيــان ألــفــاريــز )ريــفــر بــاليــت( إلــى 
بطولة كوبا أميركا. وتألق منتخب األرجنتني 
إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  فــي 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، الــتــي ســتــقــام فـــي قطر 
عام 2022، بعدما حافظ على سجله الخالي 
من الهزائم في أول 6 مواجهات، وبــات رفاق 
الــوصــول  مــن  للغاية  قريبني  ميسي  ليونيل 
أمــامــهــم فقط  املنتظر، ويبقى  املــونــديــال  إلــى 
تحقيق دفعة معنوية هائلة، وهــي نيل لقب 

استعد منتخب تشيلي 
لبطولة كوبا أميركا 

بجميع نجومه

منتخب كولومبيا يتوجه إلى البرازيل لخوض »كوبا أميركا«
منافسات  لخوض  البرازيل،  إلى  املكونة من 27 العبًا  كولومبيا  منتخب  بعثة  توجهت 
»نحو  »تويتر«:  ملنتخب كولومبيا عبر  الرسمي  الحساب  أميركا«. ونشر  »كوبا  بطولة 
الكوبا! هيا!«، مرفقًا بالتغريدة صورًا لالعبني، مثل خوان جييرمو كــوادرادو ودوفان 
زابــاتــا وآخــريــن، على مــن الــطــائــرة. ورغــم استدعاء املـــدرب رينالدو رويـــدا العبني مثل 
كوادرادو ولويس مورييل، اللذين قدما موسمًا رائعًا مع يوفنتوس وأتالنتا على الترتيب، 
 من خاميس رودريغيز، العب إيفرتون، وراداميل فالكاو العب 

ّ
ه سيفقد جهود كل

ّ
 أن

ّ
إال

غلطة سراي التركي. وغاب عن القائمة أيضًا جيفرسون ليرما العب بورنموث، وخوان 
فرناندو كينتيرو.

قائد فنزويال يغيب عن رحلة البرازيل بسبب المرض
البرازيل  إلــى  بـــالده  بعثة  مــع  رينكون  تــومــاس  األول  فنزويال  منتخب  قــائــد  يسافر  لــم 
ومرض  بدنية  مشكلة  من  معاناته  بسبب  وذلــك  أميركا«،  »كوبا  بطولة  في  للمشاركة 
فيروسي. واتفق الجهاز الطبي والفني للمنتخب على اإلبقاء على العب تورينو اإليطالي 
»في عزل وقائي في كاراكاس، انتظارًا ملا ستؤول إليه حالته«، وفقًا ملا أفاد به االتحاد 
الفنزويلي عبر حساب املنتخب عبر حسابه الرسمي في »تويتر«. هذا وأعلن املدير الفني 
 من 

ٌّ
البرتغالي، جوزيه بيسيرو، عن قائمة الـ28 العبًا املستدعاة للبطولة، ليسقط منها كل

ويلكر أنخل، ورولف فليتشر، بسبب إيجابية عينتهما بفيروس كورونا في آخر اختبار 
لالعبي املنتخب قبل السفر للبرازيل.

لونغليه: غريزمان ال يحظى بالتقدير المناسب في برشلونة
اعتبر مدافع برشلونة، الفرنسي، كليمو لونغليه، أن مواطنه أنطوان غريزمان ال يحظى 
بالتقدير املناسب بني صفوف النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أّن زميله »العب مهم جدًا« 
في فريق »البالوغرانا«. وفي تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، قال لونغليه إّن 
بالكثير.  ُمطالب  ه 

ّ
فإن لذلك  العالم«  في  الالعبني  أفضل  من  كواحد  مصنف  »غريزمان 

 شيء« أّن مواطنه 
ّ

ه »كان موسمًا إيجابيًا على الرغم من كل
ّ
وأضاف الالعب الذي اعتبر أن

»العب مهم جدًا في برشلونة« وأبرز دوره في الفريق، خصوصًا في كأس ملك إسبانيا 
التي توج بها النادي »الكتالوني«.

قطر واثقة من حضور أكثر من 40 ألف مشجع مكسيكي 
في مونديال 2022

قطر في املكسيك، محمد الكواري، أّن بالده واثقة من حضور 40 ألف مشجع مكسيكي 
القطري:  السفير  وقــال  املشجعني.  مــن  عــدد  عــام 2022 كأكبر  العالم  كــأس  بطولة  فــي 
مشجع  ألــف   40 حضور  وأتمنى  املكسيكيني.  املشجعني  حضور  مــع  ينبض  »امللعب 
املــونــديــال، وقــال:  إلــى  املكسيكي  املنتخب  أهمية تأهل  وأبــرز  العالم«.  أكثر في كــأس  أو 
»بالنسبة لنا من املهم للغاية تأهل املكسيك إلى املونديال. أعشق الجماهير املكسيكية 
ألّن الجمهور املكسيكي يدعم من القلب منتخبه طوال الوقت في امللعب«. بدورها، كشفت 
بيانات الشركة الوحيدة في العالم التي تتمتع بحقوق بيع التذاكر في فعاليات »فيفا« بني 

زائري املونديال أّن الجمهور املكسيكي كان األكثر عددًا في املوندياالت األخيرة.

مبابي: علّي اتخاذ القرار الصائب بخصوص مستقبلي
أصبحت مسألة تجديد عقد كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، والذي يستمر 
حتى 2022، شغل فرنسا الشغل، خصوصًا أّن الالعب بدا غامضًا بهذا الشأن في مقابلة 
مع مجلة »فرانس فوتبول« إذ قال: »مستقبلي؟ علّي أن أتخذ القرار الصائب، سيكون ذلك 
ني في مكان يروق لي، وأشعر 

ّ
 الظروف كي أقرر جيدًا. إن

ّ
صعبًا ويجب أن تتوفر لي كل

ني على ما يرام. لكن، هل هذا أفضل مكان لي؟ ليست لدّي إجابة بعد«. 
ّ
بأن

زهير ورد

ــم أّن ألــكــســيــس ســانــشــيــز وأرتـــــــورو فـــيـــدال، نــجــحــا خــالل  رغــ
السنوات األخيرة في رفع أسهم العبي تشيلي في العالم، بما أّن 
 واحد منهما انضّم إلى أندية قوية وفاز بالعديد من األلقاب، 

ّ
كل

فإّن إدواردو فارغاس من أهم العبي منتخب تشيلي، وأرقامه 
منتخب  نجاحات  فــي  كبير  بقدر  أسهم  إذ  املعطى،  هــذا  تثبت 

بالده في السنوات األخيرة، خصوصًا في كوبا أميركا.
يتصدر فارغاس ترتيب أفضل هدافي تشيلي في كوبا أميركا، 
فــقــد نــجــح فـــي تــســجــيــل 12 هــدفــًا خـــالل مــخــتــلــف املــشــاركــات 
الحصول  التي كان خاللها مساهمًا بشكل كبير في  السابقة 
على اللقب خالل نسختي 2015 و2016، وُيدخل تشيلي ضمن 
قائمة أفضل املنتخبات في العالم. يسعى فارغاس خالل كوبا 
أفضل  ترتيب  فــي  والتقدم  أرقــامــه  تحسني  إلــى   ،2021 أميركا 
هدافي الكوبا، إذ يحتل املركز الـ 11، لكّن تسجيل 3 أهداف فقط 
خالل هذه الدورة سيجعله يصعد إلى املركز الثاني، وتسجيل 
زيزينهو من  مــن  كــل  برفقة  الترتيب  يقود  أهـــداف سيجعله   5
 واحد منهما 17 

ّ
البرازيل، ومنديز من األرجنتني، وفي رصيد كل

هدفًا. والرغبة في كتابة التاريخ ستدفعه حتمًا إلى أن يضاعف 
املجهود وأن يكون أكثر تركيزًا في إنهاء هجمات منتخب بالده 

مــن أجــل التقدم فــي املسابقة وإحـــراز أكــبــر عــدد مــن األهـــداف. 
الــبــرازيــلــي، فــي كوبا  يــشــارك فــارغــاس، العــب أتلتيكو مينيرو 
الرابعة في مسيرته، إذ خاض سابقًا 18 مباراة،  أميركا للمرة 
فيهما  حــصــدت  اللتني  املناسبتني  وفــي  باللقب،  مــّرتــني  ج  ــوِّ ــ

ُ
وت

للبطولة، وهو معطى  ــّوج فارغاس هدافًا 
ُ
ت تشيلي املركز األول، 

عتبر هذه النسخة من الكوبا 
ُ
يؤكد قيمته في منتخب تشيلي. وت

أكثر  الــذي أصبح  بـــ«إيــدو«  امللقب  الالعب  إلــى  بالنسبة   
ً
مختلفة

، فقد بلغ سن 31 عامًا ويملك تجربة تساعده في 
ً
نضجًا وخبرة

 للغاية، في هذه النسخة التي يريد 
ً
التعامل مع مباريات صعبة

السابقة. أمضى فارغاس  خاللها منتخب بالده تأكيد نتائجه 
دوريـــات مختلفة  بــني   

ً
متنقال االحترافية  مــراحــل مسيرته  أهــم 

الــقــارات. فبعد تجربة فاشلة مع نابولي اإليطالي  عبر مختلف 
)3 أهداف في 28 مباراة(، لعب في البرازيل وإنكلترا واملكسيك 
وأملانيا، وهو ما ساعده في ما يبدو على أن يعتاد اللعب بأسلوب 
أجــل تجاوز  مــن  يعتمد فقط على سرعته  يعد  لــم  إذ  مختلٍف، 
منافسيه. ويتمتع فارغاس بدعٍم كبيٍر من العديد من املختصني 
ه سيكون رقمًا صعبًا في مشاركة تشيلي في 

ّ
الذين يعتبرون أن

هذه النسخة بفضل قدراته التهديفية الرائعة. وفي تقرير ملوقع 
»ريد غول«، فإّن عددًا كبيرًا من املختصني يعتقدون أّن فارغاس 

هو املهاجم الذي تحتاجه تشيلي في هذه النسخة.

إدواردو فارغاس

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من تشيلي، تألق في عدة دوريات عالمية، ويأمل 
قيادة منتخب بالده إلى لقب كوبا أميركا 2021 في البرازيل

تترقب الجماهير 
المباراة القوية 
بين األرجنتين 
)Getty( وتشيلي

)Getty /ماريو زاغالو أسطورة البرازيل )بودا مينديز

بطولة كوبا أميركا، التي يتمناها »البرغوث« 
مع صديقه سيرخيو أغويرو.

طموح أغويرو
يــطــمــح الــنــجــم املــخــضــرم ســيــرخــيــو أغـــويـــرو، 
لقب  إلــى خطف  األرجــنــتــني،  منتخب  مهاجم 
باللعب  أحقيته  وإثبات  أميركا،  كوبا  بطولة 
في صفوف نادي برشلونة، الذي انتقل إليه، 
ــع مــانــشــســتــر سيتي  بــعــدمــا انــتــهــى عـــقـــده مـ
اإلنــكــلــيــزي، عــقــب مــســيــرة احــتــرافــيــة طــويــلــة، 
حــقــق فــيــهــا الــعــديــد مـــن اإلنــــجــــازات. ويــرغــب 

اإليطالي مع فريقه هــذا املــوســم. أمــا منتخب 
استعداداته  إنهاء جميع  من  فتمكن  تشيلي، 
لــبــطــولــة كـــوبـــا، بــكــامــل عــنــاصــره الــرئــيــســيــة، 
ــدال،  ــيــ ــم املــــخــــضــــرم أرتــــــــــورو فــ ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
والهداف إدواردو فارغاس، وزميله ألكسيس 
الــذي شــارك مع ناديه إنتر ميالنو  سانشيز، 
ـــ38 مــواجــهــة بجميع  ــ فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، بـ
املسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 8 أهداف 
لــزمــالئــه، مـــا جــعــلــه يــســاهــم بــحــصــول فريقه 
في  »الكالتشيو«. ويرغب سانشيز  لقب  على 
التتويج  إلــى منصات  إعــادة منتخب تشيلي 

ــّي صــفــحــة املــوســم  املـــهـــاجـــم املـــخـــضـــرم فـــي طــ
املــــاضــــي، الـــــذي عــــاش فــيــه لــحــظــات عصيبة 
لـــلـــغـــايـــة، بـــعـــدمـــا تـــكـــاثـــرت عــلــيــه اإلصــــابــــات، 
ه عاد 

ّ
وأصبح يخضع للعالج باستمرار، لكن

ــارك في  ـــ ــر مـــن املــــوســــم، وشـ ــيـ فـــي الــقــســم األخـ
عـــدد مـــحـــدود مـــن املـــواجـــهـــات، وعــلــى رأســهــا 
ــــذي خــســره  نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، الـ
ملصلحة تشلسي. في املقابل، تسلط األضواء 
عــلــى الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، العــب 
إنــتــر مــيــالن، الـــذي يتطلع إلــى إثــبــات جودته 
مــع منتخب بــــالده، بــعــد حــصــد لــقــب الـــدوري 

من جديد، بعدما حصد اللقب القاري مرتني 
إلـــى  ــم  ــ ــادهـ ــ قـ عـــنـــدمـــا  و2016،   2015 ــامــــي  عــ
التغلب على منافسهم منتخب األرجنتني في 

املواجهة النهائية، بركالت الترجيح.
وفــــــي املــــواجــــهــــة األخــــــــــرى، يـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــب 
ــبــــاراغــــواي مـــع مــنــافــســه مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا  الــ
لوديفيكو«  بــيــدرو  »أوليمبيكو  ملعب  عــلــى 
وأنــظــار الــفــريــقــني عــلــى خــطــف نــقــاط املــبــاراة، 
نــــظــــرًا لـــصـــعـــوبـــة الــــخــــصــــوم املــــشــــاركــــني فــي 
األرجنتني،  رأســهــم  وعــلــى  نفسها،  املجموعة 

واألوروغواي وتشيلي.

أسماء عربية ظهرت وجه رياضي
في كوبا أميركا

ــّد بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا األعـــــــرق، وطــــوال  ــَعــ ــ
ُ
ت

سنوات عديدة مر عليها العديد من النجوم، 
بالنجاح  وكــلــلــوا  الــتــوفــيــق  حالفهم  بعضهم 
فــيــمــا حــــاول غــيــرهــم مــــرارًا ولـــم يــالقــوا ســوى 
الــفــشــل. وســـط كــل هـــؤالء الــنــجــوم كـــان هنالك 
بــعــض الــالعــبــني الـــذيـــن تـــعـــود أصــولــهــم إلــى 
املنطقة العربية، التي كانت في يوم من األيام 
مـــصـــدرًا لــعــدد لــيــس بــالــقــلــيــل مـــن املــهــاجــريــن 

ألميركا الالتينية، على مّر السنوات.

ماريو زاغالو
ال تعد هذه املعلومة معروفة بالنسبة للجميع 
ــذي تــــوج بـــكـــأس الـــعـــالـــم مع  ــ ولـــكـــن زاغــــالــــو الـ
وكمدرب  و1962   1958 عامي  مرتني  البرازيل 
عــــام 1970 وكــمــنــســق لـــشـــؤون املــنــتــخــب عــام 
1994 له أصول لبنانية وفقا ملجلة )فيفا( في 
الثاني  كانون  يناير/   31 في  الصادر  عددها 
كوبا  فــي  زاغــالــو  ملشاركات  وبالنسبة   .2015
أميركا كالعب، فإنه حصل مع الـ«سيليساو« 
على املركز الثاني في نسخة 1959 وكرر نفس 
اإلنجاز كمدرب في نسخة 1995 قبل أن يقود 
فــي نــفــس املــنــصــب »راقـــصـــي الــســامــبــا« نحو 

اللقب في كوبا أميركا 1997.

أرتورو صالح
تشيلي الجنسية من أصول فلسطينية ودّرب 
ــة فـــي الــبــلــد الــالتــيــنــي  عــــددًا كــبــيــرًا مـــن األنـــديـ

منها كولو كولو وأونيفرسيداد وسانتياغو 
وانـــــــدررز. أنــهــى صـــالح مــســيــرتــه كــالعــب في 
ــادي )بــالــســتــيــنــو( الــتــشــيــلــي والـــــذي يعني  ــ نـ
اسمه باللغة العربية )فلسطيني(، وهو الذي 
أسسه مجموعة من املهاجرين الفلسطينيني، 
ــرز الـــداعـــمـــني لــلــقــضــيــة. وقـــاد  ــ ويــعــتــبــر مـــن أبـ
الــفــنــي في  املــديــر  صـــالح تشيلي مــن منصب 
كــوبــا أمــيــركــا مــرتــني األولـــى فــي نسخة 1991 
ــــالده ولـــكـــنـــه حـــصـــل فــي  ــتـــي احــتــضــنــتــهــا بــ الـ
املـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة مـــن الــبــطــولــة الـــتـــي كــانــت 
أربعة  تلعب حينها في صــورة مجموعة من 
ــز الـــثـــالـــث، فــــي حــــني تــوجــت  ــركــ فـــــرق عـــلـــى املــ
الثانية،  للمرة  وبالنسبة  باللقب.  األرجنتني 
التي قاد فيها صالح تشيلي في كوبا أميركا، 
والتي   1993 عــام  التالية  النسخة  فــي  فكانت 
ــوادور، حــيــث خـــرج مــن دور  ــ ــ اإلكـ احتضنتها 
ملجموعتها،  تشيلي  تــذيــل  عقب  املجموعات 
ــقـــب لــلــمــرة  ــلـ ــتــــني الـ ــنــ ــا حــــصــــدت األرجــ ــهـ يـــومـ

األخيرة في تاريخها.

أنطونيو محمد
العــــب أرجــنــتــيــنــي ســابــق ودرب عــــددًا كــبــيــرًا 
ــا مـــونـــتـــيـــري املــكــســيــكــي.  ــرهــ ــة آخــ ــ ــديـ ــ ــن األنـ مــ
كالعب  مسيرته  خــالل  ل 

ّ
ومث لبنانية  أصوله 

ــان وبــوكــوا جــونــيــورز  ــ عـــدة أنــديــة، مــثــل أوراكـ
وإندبندينتي. تعد مسيرة محمد مع املنتخب 
في  معه  شـــارك  إذ  جـــدًا،  األرجنتيني قصيرة 
أربع مباريات فقط، ويمكن أن يقال إنه شارك 
ولم يشارك في بطولة كوبا أميركا حيث كان 
ضمن قائمة الفريق في نسخة 1991 ولكنه لم 

يلعب في أي مباراة.

خوليو أسد
خوليو  وهــو  للقائمة  ينضم  آخــر  أرجنتيني 
أسد وكما يظهر من االسم فإن أصوله عربية 
وتـــعـــود تــحــديــدًا إلـــى مــنــطــقــة الـــشـــام، وأطــلــق 
عرقيا  ينتمي  أنــه  باعتبار   »El Turco« عليه 
إلى سورية ولبنان، إذ كان يطلق في املاضي 
 هناك »األتراك«، وذلك بسبب 

ً
على العرب خطأ

قدومهم بوثائق تركية - عثمانية إلى البالد 
أســد كالعب ثالثة  العشرين. ومثل  القرن  في 
أندية، وهي فيليز سارسفيلد وراسينغ كلوب 
انتهت سريعا  التي  وكــولــون، خــالل مسيرته 
بسبب إصابة بالرباط الصليبي. شارك أسد، 
في نسخة كوبا أميركا عام 1975 التي لعبت 
دون مــقــر وفـــي الــفــتــرة بــني 17 يــولــيــو/ تموز 
و28 أكتوبر/ تشرين األول وتوجت بها بيرو.
)إفي(

كوبـا           أميركا

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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رغم توتّر العالقات الهنديّة الصينيّة إال أّن رياضة اليوغا الهندية منتشرة بشكل كثيف في الصين. يوجد حاليًا أكثر من 8500 نادي 
يوغا في الصين ويمارسها 350 مليون إنسان

رياضة اليوغا
نزع فتيل التوتر بين الهند والصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

الـــتـــوتـــرات األمــنــيــة بني  فـــي ذروة 
ــــى خـــلـــفـــيـــة  ــلـ ــ ــــني والـــــهـــــنـــــد عـ ــــصــ الــ
الــنــزاعــات الــحــدوديــة بــني البلدين 
واملــســتــمــرة مــنــذ عــقــود، شــهــدت العاصمة 
ــكـــني مــــؤخــــرًا فـــعـــالـــيـــة كــبــيــرة  الـــصـــيـــنـــيـــة بـ
بعنوان »الصالة من أجل الهند«، وذلك في 
الهندية  األراضــي  الوباء في  أعقاب تفشي 
ــيــــات الـــيـــومـــيـــة إلـــى  ووصــــــــول أعــــــــداد الــــوفــ

معدالت قياسية. 
ــــي تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــة، أكـــاديـــمـــيـــون  شــــــــارك فـ
أفــراد  مــن  كبير  وعـــدد  ومثقفون صينيون 
الجالية الهندية، إلى جانب مدربي اليوغا 
ــيـــني، وأعــــــرب  ــنـ ــيـ ــم الـــصـ ــهــ ــنــــود وطــــالبــ ــهــ الــ
الشعب  مع  تعاطفهم  كامل  عن  املشاركون 
ــد حـــظـــي الــــنــــشــــاط بــتــغــطــيــة  ــ ــنــــدي، وقــ ــهــ الــ
ــل اإلعـــــــــالم الــصــيــنــيــة  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي 
فــي الــبــالد، والــتــي كــانــت حــتــى وقـــت قريب 
تــشــيــد بـــبـــطـــوالت الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــني في 
الــهــنــديــة« عــلــى الشريط  ردع »الــتــجــاوزات 
الحدودي املمتد بني البلدين على مساحة 

أربعة آالف كيلومتر.
مـــا تــقــدم يــشــيــر إلـــى مـــدى تــأثــيــر ونــجــاح 
ــــي تــســجــيــل  ــوة الـــنـــاعـــمـــة الـــهـــنـــديـــة فـ ــ ــقـ ــ الـ
وذلك  الصيني،  املجتمع  داخــل  اختراقات 
من خالل »رياضة اليوغا« باعتبارها أحد 
التسريبات الثقافية التي ساهمت إلى حد 
كبير في الحفاظ على شعرة معاوية بني 
الفترات وأكثرها  أحلك  الطرفني حتى في 
ــرًا، ســـــواء عــلــى املـــســـتـــوى الــســيــاســي  تــــوتــ
ــا قــد  ــيـــوغـ ــة الـ ــانــــت ريــــاضــ أو األمــــنــــي. وكــ
ــــي الصينية  إلـــى األراضـ دخــلــت ألول مـــرة 
ــقــــرن املـــاضـــي،  فــــي أواخـــــــر ثــمــانــيــنــيــات الــ
وبعدما  التلفزيونية،  الــبــرامــج  أحـــد  عــبــر 
ــا، تــشــّجــع  ــعــ القــــى الـــبـــرنـــامـــج رواجــــــا واســ
ــوا إلــى  ــبــ ــدربــــني الـــهـــنـــود وذهــ عــــدد مـــن املــ
تــدريــبــة، وســرعــان  دورات  لتقديم  الــصــني 
مــا تحولت الــــدورات املــحــدودة إلــى مراكز 
تدريب دائمة، ومن ثم معاهد وأكاديميات 
مــتــخــصــصــة تــمــنــح الــخــريــجــني شـــهـــادات 

معتمدة وموثقة من السلطات الصينية.
ــيـــوم الــعــاملــي  ــرور الـــوقـــت أصـــبـــح الـ ــ ــع مـ ومــ
ــذي يـــوافـــق 21 يــونــيــو/حــزيــران  لــلــيــوغــا الــ
الجاري، واحــدًا من أكثر األيــام خصوصية 
احتفاًء  تنظم  حيث  للصينيني،  بالنسبة 
بهذا اليوم العديد من العروض واألنشطة 
بما  الصينية،  واملناطق  املــدن  في مختلف 
فــي ذلـــك ســـور الــصــني الــعــظــيــم، وقـــد وصــل 
ــــى املــطــالــبــة  األمـــــــر بـــبـــعـــض الـــصـــيـــنـــيـــني إلــ
املهرجانات  قائمة  في  اليوغا  يــوم  بـــإدراج 

التقليدية في البالد.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مــــــودي، قـــد تــنــّبــه مــبــكــرًا إلــــى مــــدى تــأثــيــر 
الــيــوغــا عــلــى الــشــعــب الــصــيــنــي، فــقــام عــام 
2016 بإنشاء صفحة خاصة له على موقع 
فيديو  مقاطع  بنشر  وبــدأ  الصيني،  ويبو 
لتعليم اليوغا، باإلضافة إلى أنشطة أخرى 
لها عالقة بالتبادالت الشعبية بني البلدين. 
وفي زيارة له إلى الصني عام 2015، حضر 
ناريندرا مودي رفقة نظيره الصيني لي كه 

هوامش

)Getty( في يوم اليوغا العالمي تنظم العديد من االحتفاالت في الصين

في  ــم 
ّ
نــظ لليوغا  مشتركا  عــرضــا  تشيانغ، 

ساحة املعبد السماوي بالعاصمة بكني.
حول ظاهرة انتشار اليوغا، ومدى تأثيرها 
في املجتمع الصيني، قال أمارجت كومار، 
وهــو مــدرب في معهد كوانجو لليوغا، إن 
الفضل في ذلك يرجع إلى قنوات االتصال 
الشعبية بني البلدين، مشيرًا إلى أن الصني 
أقــدم الحضارات على مر  والهند صاحبتا 
التاريخ، وتشتركان في الكثير من السمات 
ــة.  ــريــــاضــ ــــب الــ ــن بـــيـــنـــهـــا حـ ــ ــة، مـ ــيــ ــابــ ــجــ اإليــ
وأضــــاف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــة الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي ملـــمـــارســـة  ــمـــاسـ أن حـ
اليوغا، تنبع من رغبة اإلنسان في تحقيق 
االنــســجــام والـــتـــوازن بــني الــــروح والــجــســد، 
وهو أمر ال يمكن تحقيقه إال في هذا النوع 
من الرياضات التي تمنح السكينة للنفس 
الــبــشــريــة مـــن خـــالل طـــرد الــطــاقــة السلبية 

ة. وتحويلها إلى قوة إيجابية بناء
ــار، إلـــــى أن الــيــوغــا  ــ ــــومـ ــــت كـ ــــارجـ ولـــفـــت أمـ
القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  أصبحت 
ــات  ــاضــ ــريــ املــــــاضــــــي، واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الــ
شــعــبــيــة فـــي الـــصـــني، وال تــــزال تــنــتــشــر في 
ــاف أنـــه يــوجــد  ــ جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد. وأضـ
حاليا أكثر مــن 8500 نــادي يوغا فــي بالد 

الــتــنــني )مــنــهــا 280 مـــركـــزًا فـــي بـــكـــني(، كما 
ــدد مـــمـــارســـي الـــيـــوغـــا الــصــيــنــيــني  ــل عــ وصــ
إلى 350 مليونا، ما يعني 25 في املائة من 
إجــمــالــي عــدد الــســكــان  )مــلــيــار وأربعمائة 
مليون(. وفي سياق متصل، أشار أمارجت 
إبريل/نيسان  أنه تم في شهر  إلى  كومار، 
لليوغا  أول مكتبة وطنية  افتتاح  املاضي، 
البالد،  في الصني بمدينة كوانجو جنوب 
وقــال إن املكتبة تضم أكثر من عشرة آالف 
كــتــاب عــن الــيــوغــا الــهــنــديــة، بــاإلضــافــة إلى 
كتب أخرى حول الطب والعلوم اإلنسانية 
تتويجا  ذلــك  معتبرًا  والفلسفة.  والــتــاريــخ 
إلـــى تعزيز  الــهــادفــة  الــجــهــود  لسلسلة مــن 
أواصر العالقات بني الشعبني املتجاورين.

فــي  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ ــن دور  ــ وعــ
ــلـــى قــــنــــوات وخــــطــــوط خــلــفــيــة  الــــحــــفــــاظ عـ
فـــي ظـــل عـــالقـــات الــســاســة املــشــحــونــة، قــال 
الباحث فــي الــشــؤون اآلســيــويــة لــي بــو، إن 
ذلك ساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر 
بني البلدين بسبب النزاعات واالحتكاكات 
لـ  املستمرة. وأضــاف في حديث  الحدودية 
»العربي الجديد«، أن الصني لديها تجربة 
الشعبية،  الدبلوماسية  مسألة  في  سابقة 
الـــعـــالقـــات  تـــطـــويـــع  ــــي  فـ الــــريــــاضــــة  ودور 

مشحونة  تكون  مــا  غالبا  التي  السياسية 
بــســبــب الــتــنــافــس الــتــقــلــيــدي أو الــنــزاعــات 
ــار فــي ذلـــك إلـــى مـــبـــاراة الـــ  ــــدول. وأشــ بــني الـ
»بينغ بونغ« الشهيرة التي جمعت الفريق 
العاصمة  فــي  الصيني  بنظيره  األمــيــركــي 
بكني عام 1971، والتي تسببت في ما بعد 
وطئت  عندما  البلدين  بني  الجمود  بكسر 
قــدمــا الــرئــيــس األمــيــركــي الــراحــل ريتشارد 
تاريخية  زيــارة  الصني في  أرض  نيكسون 
تكللت بتطبيع العالقات الدبلوماسية بعد 

عقود من القطيعة السياسية.
وأكــــد لــي بـــو، أن بــكــني تــــدرك مـــدى تأثير 
القنوات الخلفية والتبادالت الثقافية بني 
الدول، معتبرًا أن ما يعرف بـ »دبلوماسية 
الـــبـــانـــدا« الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــصـــني خــالل 
كبير  األخــيــرة، ساهمت بشكل  الــســنــوات 
التوترات خصوصا  في خفض وتخفيف 
مع الواليات املتحدة وحلفائها في الغرب، 
وأضاف أن الهند تقوم بنفس الدور اليوم 
مع الصني، وقد نجحت إلى حد بعيد، في 
مــن خاللها  بديلة تخطب  قــنــوات  إيــجــاد 
ود الشعب الصيني، في وقت ال يزال فيه 
صدامات  بعد  الغبار  ينفضان  الجانبان 

دموية على الحدود.

رياضة اليوغا قد 
دخلت ألول مرة إلى 
األراضي الصينية 

في أواخر ثمانينيات 
القرن املاضي، عبر أحد 

البرامج التلفزيونية

■ ■ ■
أصبح اليوم العاملي 

لليوغا الذي يوافق 21 
يونيو/حزيران الجاري، 
واحدًا من أكثر األيام 
خصوصية بالنسبة 

للصينيني

■ ■ ■
كان رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي، 
قد تنّبه مبكرًا إلى 

مدى تأثير اليوغا على 
الشعب الصيني

باختصار

محمود الرحبي

تالحق الُعمانية هدى حمد، وهي صحافية وساردة، في 
الكتب  أكثر  »يوتيوب«  في  النسيان«  »ضد  برنامجها 
الكتب  املتمّرسني. وكــان تقريب هذه  القّراء  ذيوعًا بني 
للعموم وإشاعتها بمثابة دعوة إلى القراءة من مختلف 
املستويات والشرائح. في كل حلقة، تنّوع هدى وتعّدد 
بــهــدف أن تضفي على برنامجها  قــراءتــهــا،  مـــادة  مــن 
الفوتوغرافي  زوجــهــا  معها  يتعاون  والــجــّدة.  الحيوية 
ال بذلك لحمة متماسكة، 

ّ
واملسرحي هالل البادي، ليشك

على الرغم من أن هالل ال يظهر إال عبر كلمات الشكر 
الــتــي تــوجــهــهــا هـــدى إلــيــه، ولــكــن ملــســاتــه الــفــنــيــة، التي 

يخلعها على البرنامج، واضحة وجلّية.
نجحت هدى، حتى اللحظة، في بث أكثر من 28 حلقة. 
كانت البداية مع رواية »صمت البحر« للفرنسي جان 
بروليه. وكانت للكتب الفكرية مساحة في البرنامج، 
ــر الـــخـــوف« لنصر حــامــد أبـــو زيــد،  ــ مــن قبيل »دوائـ
و»علم األديان« لخزعل املاجدي، باإلضافة إلى كتب 
علمية من قبيل »أشكال ال نهائية غاية في الجمال« 
لشون كــارول، ترجمة الُعمانيني حمد الغيثي وعبد 
املــعــمــري. كما كــان لكتب األطــفــال نصيب من  الــلــه 
إلى جانب  أبلغيت.  قبيل »شجرة األماني« لكاثرين 

مطبوعات  عــن  الــصــادر  كالكتاب  املــتــرجــم،  الشعر 
مــجــلــة نــــزوى »شــهــي خــســارة كــل شــــيء« للشاعر 
األميركي دونالد هول، ترجمه الشاعر الُعماني زاهر 
الساملي. باإلضافة إلى كتب تجول في عالم األمومة 
»الكائنات  مثل  والسبر،  بالعمق  وتتميز  واألســـرة، 
والــوحــدة« لــنــورا نــاجــي، و»كــيــف تلتئم: عــن األمومة 

وأشباحها« إليمان مرسال.
حــلــقــات مــتــوالــيــة ســعــت إلـــى كــســر شــوكــة كــورونــا، 
وتحطيم رتابة الحياة التي نعيش. مثل هذه البرامج 
كافة،  الــقــراء  تدعو  ألنها  أساسية،  أراهــا  املستنيرة 
وأكــوانــه  الكتاب،  عالم  إلــى  للدخول  بيضاء  يــدًا  تمّد 
الرحبة. كما أنها تــصــّرف ضــد األنــانــيــة، فهي حني 
الغالب،  فــي  يحدث  كما  جانبًا،  تلقيه  ال  كتابًا  تقرأ 
بـــل تــتــفــاعــل مـــعـــه، وتـــتـــواصـــل مـــع آفـــاقـــه بــالــصــوت 
والــصــورة، وتأثيرات فنية ذات وقــٍع وصــدى، تجّمل 

املادة للمشاهد، وتزّين فقرات البرنامج.
تستهل هدى برنامجها في الفقرة األولى بالتعريف 
الــكــتــاب. وفــي سياق  إلــى قـــراءة  بالكاتب، ثــم تنتقل 
ــمـــود الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــي يــشــهــدهــا الـــصـ الــــظــــروف الـ
ــة  واملــقــاومــة الــشــرســة الــتــي تــعــرفــهــا، اخـــتـــارت روايـ
ق 

ّ
غسان كنفاني »عائد إلى حيفا«، وهو اختيار يوف

بــني الــحــس اإلنــســانــي والــذائــقــة الــجــمــالــيــة. املــؤاخــذة 

الفصحى  بني  املــزاوجــة  هــدى  املمكنة على  الوحيدة 
والدارجة. كنت أرجو أن تنحو بالبرنامج منحًى أدبيًا 
األعــمــال،  بــه  املكتوبة  الفصيح  األدب  وبلغة  صــرفــًا، 
خاطب قّراء العربية في كل مكان، 

ُ
خصوصًا وأنها ت

وقـــد يــكــون بعضهم مــن الــنــاطــقــني بــغــيــرهــا. ونحن 
نــعــلــم أن الــفــصــحــى هـــي الــلــغــة الــجــامــعــة لــيــس فقط 
بيننا  حتى  إنما  العربي،  الوطن  بلدان  مختلف  بني 
العالم. من دون أن  مي العربية من طالب 

ّ
وبني متعل

نغفل أن قّراء األدب لن يحاروا كثيرًا مع الفصحى، 
خصوصًا وأن لغتنا الجميلة تحيطنا منذ الصباح 
حتى املساء، سواء عبر القراءات واملطالعات، أو عبر 

الــنــشــرات اإلخــبــاريــة والــفــقــرات اإلذاعـــيـــة واملــتــلــفــزة، 
خصوصًا وأن هدى حمد كاتبة متمّرسة أصدرت، 

إلى جانب القصة القصيرة، عدة روايات.
الــبــرامــج الــتــي تكسر رتابة  ظــل الــقــول إن مثل هــذه 
الــحــيــاة املــنــجــرفــة نــحــو الــتــســلــيــع والــتــشــيــيء غــدت 
 جـــــدًا، لــتــوجــيــه أنـــظـــار الـــحـــيـــاة نــحــو اآلداب 

ً
مــهــمــة

ــادت هـــدى حــمــد االخــتــيــار، نظرًا  والــفــنــون. وقـــد أجــ
ــدارات  إلـــى عــمــق قــراءتــهــا ودأبــهــا عــلــى تلمس اإلصــ
مع  كما حدث  منها،  الُعمانية  الجديدة، وخصوصًا 
روايــتــي جــوخــة الــحــارثــي »حــريــر الــغــزالــة« وبشرى 
للشاعر محمد  األخــيــر  والــكــتــاب  »دلــشــاد«،  خلفان 
الحارثي، الذي صدر بعد رحيله »فلفل أزرق«، وهو 
أن  فــي سريالنكا. وفيه يمكن  لــه  إقــامــة طويلة  عــن 
 نوعًا جديدًا من أفرع كتب الرحلة، سأسميه 

ّ
نشتق

اإلقــامــة، في مـــرادٍف لليوميات والــرحــالت، حيث إن 
تمامًا   

ٌ
اإلقــامــة مختلف فــي  الكاتب  إليه  يتوصل  مــا 

عما يتوصل إليه في الرحلة القصيرة العابرة، وهو 
 حتمًا عن اليوميات ذات الطابع البيوغرافي 

ٌ
مختلف

املمنهج على تقسيمات األيام واألوقــات انطالقًا من 
الذات... هذا وغيره من كتب كان من األهمية بمكان 
الذائقة عليها وإشاعتها، وهو ما سعى إليه   تعويد 

برنامج »ضد النسيان«.

»ضد النسيان« قناة لتثوير القراءة

وأخيرًا

تنّوع هدى وتعّدد من مادة 
قراءتها، بهدف أن تضفي 

على برنامجها »ضد النسيان« 
في »يوتيوب« الحيوية والجّدة
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


