مصر :تعقيد إقامات السوريين

فاقمت تعقيدات البيروقراطية المصرية معاناة الالجئين السوريين الساعين
الستخراج إقاماتهم ،وخاصة بعد ارتفاع الرسوم وتردي الوضع المعيشي]13[ .
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ارتفعت ،في اآلونة
األخيرة ،نسبة الطائفية
في اإلعالم اللبناني،
واستخدام تعابير إلغائيّة
أو تخويفية.
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الحدث

الصحة العالمية :عام كورونا الثاني أكثر فتكًا
دعا مدير عام منظمة الصحة العاملية تيدروس
أدهــانــوم غيبريسوس ،أمــس الجمعة ،إلــى عدم
تحصني األطفال والناشئة باللقاحات املضادة
لكوفيد ،19-بل تحويلها إلى مبادرة «كوفاكس»
بهدف إع ــادة توزيعها على ال ــدول التي تحتاج
إليها ،من أجل خفض التفاوت الهائل في توفير
ّ
الـلـقــاحــات مــا بــن الـ ــدول .مــن جـهــة ثــانـيــة ،حــذر
ّ
غيبريسوس مــن أنــه وفــق املـســار الــذي تسلكه
األمـ ــور ،ف ـ ّ
ـإن ال ـعــام الـثــانــي مــن تفشي فـيــروس
كورونا الجديد سوف يكون «أكثر فتكًا بكثير»
م ـقــارنــة بــال ـعــام األولُ .ي ــذك ــر ّأن إج ـمــالــي عــدد

ّ
وفيات كورونا عامليًا تخطى ثالثة ماليني و360
ألــف وفــاة ،فيما ّ
سجل إجمالي عــدد اإلصابات
نحو  162مليون إصابة من بينها أكثر من 139
ـاف ،بحسب بيانات
مليونًا و 770ألــف حالة تـعـ ٍ
ّ
عداد «ورلد ميترز» أمس الجمعة.
وف ــي وق ــت تــراجـعــت فـيــه بـعــض ال ـشــيء وتـيــرة
ّ
األخبار املتعلقة بتفشي فيروس كورونا الجديد
ف ــي الـهـنــد ال ـتــي تـشـهــد األزمـ ــة الــوبــائ ـيــة األش ــد
س ــوءًا فــي ال ـعــالــم ،مــا زال ــت ب ـلــدان كـثـيــرة ّ
تعبر
ّ
املتحور الهندي من الفيروس
عن خشيتها من
الـ ــذي يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة ال ـك ـبــرى ف ــي تــدهــور

ّ
الوضع الصحي في البلد الــذي يحل ثانيًا على
قائمة الـبـلــدان األكـثــر تـضــررًا مــن الـفـيــروس مع
نحو  24مليونًا و 50ألــف إصابة بعد الواليات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،وثــالـثــا عـلــى قــائـمــة الـبـلــدان
التي ّ
سجلت عدد الوفيات األكبر مع نحو 262
ألفًا و 350وفاة بعد الواليات املتحدة األميركية
والبرازيل ،بحسب بيانات أمس الجمعة .والهند
ال ـتــي اسـتـقـطـبــت اه ـت ـمــامــا عــامل ـيــا وم ـســاعــدات
مــن دول كـثـيــرة ،ب ــدأت أمــس الجمعة بتحصني
سكانها بلقاح «سبوتنيك في» الروسي املضاد
لكوفيد .19-من جهة أخرى ،تحاول دول كثيرة

استعادة الحياة الطبيعية ،وسط تساؤالت كثيرة
تتعلق بإمكانية الـنـجــاح فــي ذل ــك ،ال ّ
سيما مع
تحذيرات أممية سابقة من ّأن ما يحدث في الهند
قد يكون في ّأي مكان آخر .وفي هذا اإلطار ،دعا
وزير الصحة األملاني ينس شبان ،أمس الجمعة،
ّ
إلى توخي الحذر مع اتجاه السلطات إلى السماح
ُبهامش أكبر لحياة طبيعيةّ .أما في اليونان ،فقد
أطلق ،أمس الجمعة ،املوسم السياحي مع عودة
حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة أشهر.

(العربي الجديد،
فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،موقعًا المزيد من الشهداء الفلسطينيين ،وذلك
فيما كان وفد مصري موجودًا في تل أبيب يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار ،غير
أن إصرار االحتالل على تحقيق «نصر» ولو إعالمي ،بدا أنه يعرقل أي جهود للتهدئة .وحاول

االحتالل عبر قصف عنيف ،ليل الخميس وفجر الجمعة ،الترويج لتكبيد المقاومة خسائر كبيرة،
غير أن األخيرة ردت أيضًا على العدوان بقصف مناطق مختلفة ،ومعلنة استعدادها ألي
عملية برية كان االحتالل قد روج لها

العدوان على غزة

نتنياهو :الغارات
على قطاع غزة لن
تنتهي قريبًا

وساطات تصطدم بمحاولة
االحتالل تحقيق «نصر»

غزة ـ ضياء خليل
القاهرة ـ العربي الجديد

مع استمرار الـعــدوان اإلسرائيلي
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ومـ ــواص ـ ـلـ ــة
املقاومة الفلسطينية الرد بقصف
مناطق إسرائيلية مختلفة ،تصاعد الحراك
الــدبـلــومــاســي ،أم ــس الـجـمـعــة ،لـلـتــوصــل إلــى
وق ــف إلط ــاق ال ـن ــار ،تـحــديـدًا مــن قـبــل الــوفــد
األم ـنــي امل ـص ــري ،ال ــذي ك ــان م ــوج ــودًا فــي تل
أب ـ ـيـ ــب ،فـ ــي ظـ ــل صـ ـع ــوب ــات أم ـ ــام ال ــوس ــاط ــة
املصرية ،مع إصــرار االحتالل على أن النزاع
«لم ينته بعد» ،وهو الذي يصر على تحقيق
نصر ،ولو إعالمي ،قبل القبول بوقف عدوانه.
وأع ـلــن رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،أمــس ،أن ال ـغــارات على قـطــاع غزة
لن تنتهي قريبًا ،مضيفًا في بيان صــدر إثر
ّ
سنكبد
اجتماع في وزارة الدفاع« :قلت إننا
حماس ومجموعات إرهابية أخــرى خسائر
ك ـب ـيــرة ...إنـهــم يــدفـعــون وسـيـظـلــون يدفعون
ثمنًا باهظًا .األمر لم ينته بعد».
مساع كان يقودها
ويأتي هذا املوقف في ظل
ٍ
وفد أمني مصري في تل أبيب للتوصل إلى
وقف إلطــاق النار ،لكن مهمته كانت ال تزال
مـتـعـثــرة حـتــى عـصــر أمـ ــس .وق ــال ــت مـصــادر
مـصــريــة  ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن سلطات
االحتالل رفضت املقترح املصري بشأن وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي ،واش ـتــرطــت
تنفيذ عدة طلعات جوية هجومية على غزة،
مــن دون أن يعقبها رد مــن فصائل املقاومة،
على أن يتم في أعقاب ذلك إعالن وقف إطالق
ال ـ ـنـ ــار ،وهـ ــو م ــا رف ـض ـت ــه ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
الفلسطينية .وشــددت فصائل املقاومة على
أنـهــا لــن تقبل «بــاتـفــاق هــزيـمــة» ،مـشــددة في
الوقت ذاته على أن األمر يعتمد على النفس

ال ـط ــوي ــل وهـ ــو م ــا تـمـلـكــه امل ـق ــاوم ــة ف ــي هــذه
الجولة ،بحسب تعبير املصادر.
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن اإلدارة املـصــريــة نقلت
رس ــال ــة لـلـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـبــر وفــدهــا
امل ــوج ــود ف ــي ت ــل أب ـيــب ب ــأن عـ ــددًا م ــن ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدوره ــا االس ـت ـم ــرار
ف ــي دور الــوس ــاطــة ف ـقــط وتـشـجـيــع الـجــانــب
الفلسطيني على التهدئة ،مؤكدة أنه ستكون
هناك إجراءات داعمة إذا ما أعلنت إسرائيل،
بشكل نهائي ،فشل وساطة وقف إطالق النار.
وأوضحت املصادر أن هناك حالة من القلق
بـسـبــب ح ــال ــة ال ـغ ـضــب ف ــي الـ ـش ــارع الـعــربــي
بـشـكــل ع ــام ،كــاشـفــة أن تـقــريــر حــالــة ال ـشــارع
الــذي رفعته أجـهــزة سـيــاديــة ،حــذر مــن مغبة
استمرار األوضاع في غزة واألراضي املحتلة
بـ ـه ــذه ال ــوتـ ـي ــرة فـ ــي ظـ ــل ت ـن ــام ــي ال ـت ـعــاطــف
مــع حــركــات امل ـقــاومــة م ـج ــددا ،وع ـلــى رأسـهــا
«ح ـمــاس» ،وهــو األم ــر ال ــذي يــزعــج «أصــدقــاء
إلسرائيل» أيضًا ،على حد تعبير املصادر.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن الــوفــد امل ـصــري أبلغ
الجانب اإلســرائـيـلــي بــأنــه فــور انتهاء األيــام
الثالثة املقررة إلغالق معبر رفح ،اليوم السبت،
ستعلن القاهرة عن استعدادها إلدخال كافة
امل ـســاعــدات الـعــربـيــة ألهــالــي قـطــاع غ ــزة عبر
املعبر ،وكذلك استعدادها لنقل املصابني إلى
املـسـتـشـفـيــات املـصــريــة أو إل ــى خ ــارج مصر،
في إشــارة لــدول داعمة للحراك الفلسطيني.
وقــالــت املـصــادر إن رئيس املـخــابــرات العامة
املـ ـص ــري ــة ع ـ ـبـ ــاس كـ ــامـ ــل هـ ــو الـ ـ ـ ــذي ت ـح ــدث
بشكل شخصي إلى ثالثة من قادة الفصائل
الفلسطينية ،الخميس ،في محاولة إلقناعهم
بتصور محدد لوقف إطالق النار ،والذي كان
مـحــل رف ــض مــن حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلســامــي»
قبل القبول به بعد الضغط املصري .وأعلنت
«حـمــاس» ،مساء الخميس ،عن تلقي رئيس

 122شهيدًا فلسطينيًا
بينهم  31طفًال إضافة
إلى  900مصاب

وحدة الدم والمصير

أشادت حركة «حماس» ،أمس الجمعة ،بالمسيرات التي خرجت في
مدن الضفة الغربية ليل الخميس تضامنًا مع قطاع غزة والقدس
المحتلة .ووجــه المتحدث باسم الحركة فــوزي برهوم (الصورة)،
في تصريح ،التحية «للمواقف
البطولية والشجاعة للجماهير
في مدن وقرى الضفة والداخل
الفلسطيني المحتل» .وقــال إن
تلك المواقف «أكدت وحدة الدم
والمصير» ،معتبرًا أنها «توصل
رسالة مفادها بأن زمن االستفراد
الصهيوني بالقدس وغــزة وأي
مكان في فلسطين قد ولى».

ّ
شن االحتالل قصفًا عنيفًا أدى لسقوط شهداء ودمار كبير (علي جاداهلل/األناضول)

مكتبها السياسي إسماعيل هنية «اتصالني
هــات ـف ـيــن م ــن األشـ ـق ــاء ف ــي م ـصــر وامل ـب ـعــوث
األممي للشرق األوسط».
ويــأتــي مــوقــف االح ـتــال املـتـشــدد بـعــد فشله
في الوصول إلى «صورة نصر» ،وهو ما بدا
فــي الـقـصــف الـعـنـيــف ،لـيـلــة الـخـمـيــس وفجر
أمس الجمعة ،وبدت آثــاره في الدمار الكبير
الذي أصاب بلدتي بيت الهيا وبيت حانون،
شمالي قطاع غزة .ووصل العدوان إلى ذروته
في أربعني دقيقة ،ليل الخميس ،مع أكثر من
 450غارة متتابعة نفذتها  160طائرة ،إضافة

إلى املدفعية اإلسرائيلية والــزوارق الحربية،
تركزت على البلدتني الواقعتني قرب السياج
الحدودي مع األراضي املحتلة وعلى الشريط
الـســاحـلــي ،لترتكب فيهما إســرائـيــل مـجــازر
بتدمير مـنــازل على رؤوس ساكنيها .وفي
شــرق الـشـجــاعـيــة ،شــرقــي مــديـنــة غــزة أيـضــا،
ّ
ك ـ ــان امل ـش ـه ــد م ـشــاب ـهــا وإن ك ـ ــان أق ـ ــل ح ــدة،
فعشرة منازل على األقل سويت باألرض ،ما
أجبر سكان املنطقة على النزوح طلبًا لألمان،
كما هو الحال في قرية أم النصر وعزبة بيت
ً
حانون شماال .ولــم تكن املناطق األخــرى في

القطاع بعيدة عن القصف اإلسرائيلي ،لكن
صورة النصر اإلسرائيلي لم تحصل.
وفـ ــي ذروة ال ـق ـصــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـعـنـيــف،
والـ ــذي ك ــان ُي ــرج ــى مـنــه إســرائـيـلـيــا تحقيق
صـ ـ ـ ــورة نـ ـص ــر عـ ـل ــى جـ ـث ــت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
املدنيني ،أطلقت املقاومة رشقات صاروخية
ّ
كثيفة لتؤكد أن شدة العدوان لن تمنعها من
ال ــرد .وف ــي أق ــل مــن ســاعـتــن أطـلـقــت «كتائب
القسام» و«سرايا القدس» نحو  200صاروخ
مستهدفة مستوطنات «غالف غزة» وعسقالن
وتل أبيب ،كرد على استهداف منازل املدنيني.

متابعة

الحدث

 7شهداء ومئات الجرحى في الضفة
انتفض الفلسطينيون
في مختلف مناطق
الضفة الغربية المحتلة
أمس الجمعة ،حيث
واجهتهم قوات
االحتالل بالقوة المفرطة،
موقعة  7شهداء
ومئات الجرحى حتى
عصر أمس
رام اهلل ـ العربي الجديد

تـحــولــت مــدن وق ــرى الـضـفــة الـغــربـيــة املحتلة
أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،إل ـ ــى س ــاح ــة ح ـ ـ ــرب ،ب ـعــدمــا
خ ــرج الفلسطينيون فــي مختلف مناطقها،
بـتـظــاهــرات ومـسـيــرات حــاشــدة دعـمــا لقطاع
غ ــزة ال ــذي يـتـعــرض ل ـع ــدوان إســرائـيـلــي منذ
اإلثنني املاضي ،ونصرة للقدس ،فيما واجهت
قـ ــوات االحـ ـت ــال امل ـت ـظــاهــريــن الفلسطينيني
بالرصاص .فقد تم تسجيل سقوط  7شهداء
حتى عصر أمــس ومئات الجرحى؛  90منهم
بــالــرصــاص الـحــي ،بعضهم حالتهم خـطــرة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إص ــاب ــات ال ـع ـش ــرات بــالــرصــاص
امل ـغ ـل ــف ب ــامل ـط ــاط واالخـ ـتـ ـن ــاق جـ ـ ــراء ق ـنــابــل
الـغــاز املـسـ ّـيــل لـلــدمــوع الـتــي أطلقتها الـقــوات
اإلسرائيلية بكثافة ضد الفلسطينيني الذين
اش ـت ـب ـكــوا م ــع االحـ ـت ــال ف ــي ع ـش ــرات امل ــواق ــع
والنقاط.
وانـطـلـقــت مـنــذ س ــاع ــات الـفـجــر األولـ ــى أمــس
مـسـيــرات حــاشــدة فــي م ــدن نــابـلــس ،وجـنــن،
وال ـخ ـل ـيــل ،وط ــول ـك ــرم ،وقـلـقـيـلـيــة ،ورام الـلـ ًـه
وسلفيت وغيرها نصرة لقطاع غزة ،متوجهة
إلـ ــى ن ـق ــاط ال ـت ـم ــاس والـ ـح ــواج ــز الـعـسـكــريــة
اإلسرائيلية املنصوبة على مــداخــل كــل املــدن
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـتـشـتـبــك م ــع قـ ــوات االح ـت ــال
في مواجهات حامية .وأدت االشتباكات مع
ق ــوات االح ـتــال لـسـقــوط شهيدين بــرصــاص
االحتالل في قريتي مردة واسكاكا في سلفيت
شـمــالــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،بـحـســب مــا أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية .فــي حــن أعلنت
الوزارة عن استشهاد الشاب يوسف نواصرة

مــن قــريــة فـحـمــة ج ـنــوب مــديـنــة جـنــن شـمــال
الضفة الغربية فــي املــواجـهــات التي اندلعت
على حاجز دوتان العسكري ،القريب من بلدة
يعبد قضاء جنني .فيما ذكــرت وكالة األنباء
الفلسطينية أن شـهـيـدًا راب ـعــا يــدعــى نضال
الصفدي ،سقط أثناء تصدي األهالي لهجوم
املستوطنني على قرية عوريف جنوبي نابلس
شمال الضفة الغربية .بدورها ،أفادت مصادر
مـحـلـيــة« ،ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،بـسـقــوط شهيد
ج ــراء إصــابـتــه بــالــرصــاص الـحــي فــي الـصــدر
مدخل أريحا الجنوبي
خالل املواجهات عند
ُ
شرق الضفة الغربية .كما أعلن عن استشهاد
الشاب عيسى برهم جراء إصابته بالرصاص
الحي في املواجهات التي اندلعت في محيط
جـبــل صـبـيــح فــي ب ـلــدة بـيـتــا ج ـنــوب نــابـلــس.
وك ــان ــت أعـلـنــت وزارة الـصـحــة الفلسطينية
فــي وقــت سابق أمــس استشهاد مــواطــن بعد
إط ــاق االح ـتــال الـنــار عليه قــرب مستوطنة
عوفرا ،شرقي رام الله ،بزعم محاولته تنفيذ
عملية دهس.
وكانت املواجهات بني الشبان الفلسطينيني
وق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي قــد امـتــدت إلى
أكثر من خمسني موقعًا في مناطق مختلفة
مـ ــن الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت ال ــواجـ ـه ــات
األعنف قد وقعت في محافظة نابلس ،حيث
جــرت مواجهات دامية في بلدات وقــرى بيتا
وح ــوارة وأوصــريــن وعــوريــف جـنــوبــا ،وبيت
دجن شرقًا ،أسفرت عن عشرات املصابني ،عدد
منهم بــالــرصــاص الـحــي .وك ــان ش ــارك اآلالف
ف ــي مــدي ـنــة نــاب ـلــس ف ــي م ـس ـيــرة داع ـم ــة لـغــزة
ورفـضــا لـلـعــدوان املستمر عليها ،الـتــي دعت
لها حركة «حماس» عقب صالة الجمعة .وفي
جـنــن ،دارت مــواجـهــات عنيفة على حاجزي
«الجلمة» و«دوتان» منذ فجر أمس.
وف ــي طــول ـكــرم ،كــانــت املــواج ـهــات ت ــدور قــرب
مصانع جيشوري االستيطانية ،وعلى أطراف
ً
قــريــة قـفــن ش ـم ــاال .أم ــا ف ــي ط ــوب ــاس ،ف ــدارت
اش ـت ـب ــاك ــات قـ ــرب ح ــاج ــز ت ـيــاس ـيــر وال ـطــريــق
املوصل إلــى األغــوار الشمالية .وفــي سلفيت،
تركزت املواجهات في قريتي مردة واسكاكا،
ً
حـيــث سـجــل ع ــدد م ــن اإلص ــاب ــات ،ف ـضــا عن
سقوط شهيدين .كما جرت مواجهات أسفرت
عن إصابات بالرصاص الحي املغلف باملطاط
وب ــاالخ ـت ـن ــاق ع ـلــى امل ـع ـبــر ال ـش ـمــالــي ملــديـنــة
قلقيلية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ـي ـ ــب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
ب ــرص ــاص االح ـت ــال ال ـحــي إض ــاف ــة إل ــى عــدد

المتطرفون بحماية شرطة االحتالل في الداخل
يلعب االحتالل لعبة
مزدوجة في الداخل
الفلسطيني ،عبر
حمايته عنف جماعاته
المتطرفة ضد
الفلسطينيين ،والتنديد
علنًا بأفعالها

استخدمت قوات االحتالل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين أمس (عباس مومني/فرانس برس)

آخـ ــر ب ــال ــرص ــاص امل ـع ــدن ــي امل ـغ ـلــف بــامل ـطــاط
وحــاالت اختناق ،إثر مواجهات اندلعت عند
مدخل بلدة نعلني غرب رام الله وسط الضفة
الـغــربـيــة وأخ ــرى انــدلـعــت ق ــرب ج ــدار الفصل
العنصري غــرب البلدة وعند معبر بيت إيل.
ً
فضال عن إصابة العشرات في مواجهات في
بلدتي بــدرس وبــن سيرا غــرب رام الله .وفي
جـنــوب الضفة الغربية ،أح ــرق الشبان برجًا
عـسـكــريــا ل ـقــوات االح ـت ــال فــي مـحـيــط مخيم
عــايــدة لالجئني قــرب بيت لحم التي اندلعت
فيها مواجهات عنيفة ،فيما انطلقت مسيرة
ف ــي مـخـيــم الــده ـي ـشــة .وف ــي مــدي ـنــة الـخـلـيــل،

المواجهات امتدت
إلى أكثر من  50موقعًا
في الضفة الغربية

انــدلـعــت مــواجـهــات فــي منطقة ب ــاب الــزاويــة،
وسط املدينة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،كــان ــت م ـنــاطــق ف ــي ال ـقــدس
ســاحــة لـلـمــواجـهــات كــذلــك .فـقــد أصـيــب شــاب
فلسطيني برصاص حي في فخذه وآخــرون
بالرصاص املعدني واالختناق ،بعد قمع قوات
االحتالل ملسيرة جماهيرية وصلت إلى القرب
مــن مستوطنة حــدشــاه املـقــامــة عـلــى أراض ــي
قرى شمال غرب القدس .وقال الناشط حسام
الـشـيــخ لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن مستوطنني
أطلقوا الــرصــاص باتجاه املتظاهرين الذين
اس ـت ـط ــاع ــوا ف ـت ــح بـ ــوابـ ــات ال ـس ـي ــاج املـحـيــط
باملستوطنة واستطاعوا الوصول إلى شارع
محيط بها .واقتحم جيش االحتالل بعد ذلك
قرية بدو التي انطلقت منها املسيرة ،وأطلق
الرصاص والغاز تجاه األهالي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وع ـق ــب ان ـت ـه ــاء صـ ــاة ال ـظ ـه ــر فــي
املـسـجــد األق ـصــى ،انطلقت مـسـيــرة مــن داخــل
املـ ـسـ ـج ــد وان ـ ـت ـ ـهـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ـ ــدرجـ ـ ــات م ـس ـجــد
ال ـص ـخ ــرة ،ه ـتــف خــال ـهــا ال ـش ـبــان ب ـش ـعــارات

كذلك ،قال املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي
جوناثان كونريكوس ،أمس ،إن القوات البرية
ش ــارك ــت ف ــي ه ـج ــوم ض ــد األنـ ـف ــاق ف ــي غ ــزة.
فيما كانت وســائــل إعالمية قــد نقلت ،مساء
ال ـخ ـم ـيــس ،أن ج ـيــش االحـ ـت ــال بـ ــدأ عـمـلـيــة
بـ ّـريــة ضــد قـطــاع غ ــزة ،قبل أن يــؤكــد الجيش
أنــه لم يدخل قطاع غــزة ،متحدثًا عن مشكلة
«ت ــواص ــل داخـ ـل ـ ّـي ــة»ُ .
وب ـع ـي ــد مـنـتـصــف لـيــل
الخميس الجمعة ،بعث الجيش اإلسرائيلي
رسالة إلى وسائل اإلعالم قال فيها ّإن ّ
قوات
برية منه «موجودة» في قطاع غزة .لكن بعد

سـ ّـاعـتــن ،أص ــدر الـجـيــش «تــوضـيـحــا» ُيفيد
بأنه «ال يوجد جنود» في غزة .ورد املتحدث
العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة
ً
قــائــا إن الحركة ال تخشى غ ــزوًا بــريــا ،وهو
األمر الذي قد يكون فرصة «لزيادة صيدنا»
من الجنود القتلى أو األسرى.
وفـ ــي ظ ــل ال ـ ـعـ ــدوان ال ـع ـن ـيــف م ــن االحـ ـت ــال،
ارت ـف ـعــت حـصـيـلــة ال ـض ـحــايــا الفلسطينيني
بشكل كبير ،لتصل حتى عصر أمس إلى 122
ً
شهيدًا ،بينهم  31طفال و 20سيدة ،إضافة إلى
 900مصاب ،بحسب ما أعلنت وزارة الصحة

الـفـلـسـطـيـنـيــة .ف ــي امل ـقــابــل ،قـصـفــت املـقــاومــة
م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة أم ـ ــس .وأعـ ـلـ ـن ــت «س ــراي ــا
ال ـق ــدس» عــن تنفيذ عملية «ح ـمــم ال ـه ــاون»،
الـ ـت ــي ق ـص ـف ــت وح ــدتـ ـه ــا امل ــدف ـع ـي ــة خــال ـهــا
مــواقــع وح ـشــودات االحـتــال العسكرية على
طــول ح ــدود قـطــاع غ ــزة .كما أعلنت «كتائب
القسام» أنها قصفت بلدة «كريات مالخي»،
شمال قطاع غزة ،برشقة صاروخية ،من دون
أن تـحــدد ع ــدد ال ـصــواريــخ الـتــي أطلقتها أو
أنواعها ومدياتها ،إضافة إلى قصف مدينة
أس ــدود وعـسـقــان وبـئــر الـسـبــع ،واسـتـهــداف

مصنع كيميائيات في بلدة نير عوز بطائرة
ّ
مسيرة.
وتأتي هــذه التطورات امليدانية بعيد عرقلة
الواليات املتحدة عقد اجتماع ملجلس األمن
ال ــدول ــي ،أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ق ـبــل امل ــواف ـق ــة على
ع ـقــده غـ ـدًا األحـ ــد ،وم ــن امل ـتــوقــع أن يحضره
الشرق األوسط تور
مبعوث األمم
ً
املتحدة إلى ّ
وينيسالند ،إضافة إلى ممثلني عن إسرائيل
ّ
والفلسطينيني .وقال دبلوماسي إن الواليات
ـاع طــارئ
املـتـحــدة ،الـتــي عــارضــت عقد اجـتـمـ ٍ
«وافقت
يوم الجمعة واقترحت عقده الثالثاءُ ،
عـلــى تـقــديــم م ــوع ــده إل ــى ي ــوم األح ـ ــد» .قبيل
ّ
الخارجية األميركي أنتوني
ذلــك ،كــان وزيــر
ب ـل ـي ـن ـكــن قـ ــد أك ـ ــد ل ـل ـص ـحــافــة فـ ــي واش ـن ـط ــن
ّأن بـ ــاده «ت ـ ّ
ـؤي ــد» عـقــد اج ـت ـمــاع «ف ــي بــدايــة
األسبوع املقبل» .وقال «آمل في أن يمنح هذا
ّ
للدبلوماسية ،من أجل تحقيق
بعض الوقت
ّ
نتائج ومعرفة ما إذا كنا سنصل إلــى وقف
حقيقي للتصعيد» .ونقلت وكالة «رويترز»
ع ــن مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ق ــول ــه إن امل ـس ــؤول ــن
األميركيني يتحلون بالواقعية بشأن احتمال
استمرار العنف إذا لم يتفاقم خالل اليومني
امل ـق ـب ـل ــن .ك ـم ــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز» عــن
دبـلــومــاســي عــربــي كـبـيــر لــم تـسـمــه أن ــه على
ما يبدو ليست لدى واشنطن «استراتيجية
واض ـح ــة» ب ـشــأن كـيـفـيــة ال ـتــوســط ف ــي هــدنــة
و«هذه هي املشكلة الحقيقية».
وك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن قــد قــال،
مـســاء الـخـمـيــس ،إن ــه يضغط مــن أج ــل وقــف
العنف .وادع ــى بــايــدن أنــه «لــم يكن هناك رد
فعل مبالغ فيه» من جانب اإلسرائيليني على
الهجمات .وردت حركة «الجهاد اإلسالمي»
ّ
م ـع ـت ـب ــرة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن املـ ــوقـ ــف األم ـي ــرك ــي
«مـ ـت ــواط ــئ م ــع االح ـ ـتـ ــال ف ــي عـ ــدوانـ ــه عـلــى
شعبنا وداعــم لإلرهاب املنظم الذي تمارسه
حـ ـك ــوم ــة وج ـ ـيـ ــش االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ض ـ ــد ال ـش ـع ــب
الفلسطيني».

م ــؤي ــدة وداع ـم ــة لـلـمـقــاومــة الفلسطينية في
غ ــزة .وقـبـيــل ال ـص ــاة ،أك ــد أح ــد الـعــامـلــن في
ع ـي ــادة املـسـجــد األق ـص ــى إصــاب ــة  12مــواطـنــا
ب ــال ـغ ــاز ،إض ــاف ــة إلـ ــى إص ــاب ـت ــن بــالــرصــاص
املـطــاطــي خــال قمع جـنــود االح ـتــال ملصلني
كانوا يحاولون الدخول إلى املسجد للصالة،
في حني حدث تدافع ومحاولة عرقلة وصول
املصلني للمسجد من ناحية باب األسباط.
ك ــذل ــك ،أغ ـل ـقــت قـ ــوات االحـ ـت ــال م ـنــذ ســاعــات
ص ـبــاح أم ــس ،حــي الـشـيــخ ج ــراح بــالـحــواجــز
الـحــديــديــة ،ومنعت غير سكانه مــن الــدخــول
إليه .كما حاولت عرقلة دخــول وفد من كهنة
الـكـنــائــس املـحـلـيــة إل ــى ال ـحــي لـلـتـضــامــن مع
العائالت املهددة باإلخالء من منازلها .ورغم
ذلك تمكن أعضاء الوفد من التقاء العائالت.
وفــي وقــت الح ــق ،عـمــدت ق ــوات االح ـتــال إلى
االع ـتــداء على متظاهرين تمكنوا مــن دخــول
ح ــي ال ـش ـي ــخ ج ـ ـ ــراح ،وب ـع ـض ـهــم م ــن ال ـي ـســار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ــالـ ـض ــرب وقـ ـن ــاب ــل الـ ـص ــوت،
محاولني تفريق املشاركني.

فـ ـيـ ـم ــا يـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــان ف ـ ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل
الفلسطيني املحتل عام  ،1948لجهة استمرار
ال ـح ــراك الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداع ــم لـهـ ّـبــة ال ـقــدس،
واملندد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
املحاصر ،ال يتوانى االحـتــال وشرطته عن
تمييع أسباب العنف ّالذي تقوده الجماعات
اليهودية املتطرفة ،بحق فلسطينيي الداخل،
متغاضيًا عــن تــاريــخ االح ـتــال الـطــويــل من
ّ
العنف الدموي الــذي شكلت هذه الجماعات
ً
أدات ـ ــه لـلـتـنـكـيــل بــأص ـحــاب األرض ،وص ــوال
إل ـ ــى ع ـه ــد ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو الـ ـ ــذي ك ـ ّـرس
تـحــالـفــه مـعـهــا ،مــا سـمــح لـهــا بــالـتـمــادي في
إظهار كراهيتها وعنفها ضد الفلسطينيني.
وعـلــى الــرغــم مــن تـصــريـحــاتــه العلنية التي
بـ ــاتـ ــت ت ـ ـحـ ــذر م ـ ــن «خ ـ ـطـ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ــودي» ،ف ــإن
االح ـ ـت ـ ــال وش ــرطـ ـت ــه ي ـع ـك ـف ــان عـ ـل ــى لـعـبــة
مزدوجة في تعاطيهما مع االعتداءات التي
تـنـفــذهــا الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـيـهــوديــة
ضــد فلسطينيي ال ــداخ ــل .فـفــي الــوقــت الــذي
تتهم ق ـيــادة الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة ،رسميًا،
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـي ـهــوديــة بــإشـعــال
األوضاع في املدن املحتلة عبر االعتداء على
فلسطينيي الداخل ،فإنها ال تحرك ساكنًا من
أجل منع هذه االعتداءات.
ّ
ودلت أحداث ليل الخميس ـ الجمعة ،على أن
ّ
شــرطــة االح ـتــال تــوفــر ال ـظــروف الـتــي تمكن
عـنــاصــر الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـيـهــوديــة،
مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـل ــى ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ــداخـ ــل.
وعـ ــرض ال ـنــائــب ف ــي الـكـنـيـســت ع ــن الـقــائـمــة
العربية املشتركة ،سامي أبــو شـحــادة ،على
حسابه على «تويتر» ،فيديو أظهر عناصر
التنظيمات اإلرهابية اليهودية خالل إلقائهم
الحجارة على منازل الفلسطينيني في مدينة
ّ
اللد ،في ظــل وجــود عناصر الشرطة ،الذين
بدوا وكأنهم يعملون على تأمني اإلرهابيني

حتى انتهاء مهمتهم .وفي فيديو آخر عرضه
الصحافي اإلسرائيلي يوسي دورفمان ،ظهر
ع ـنــاصــر تـنـظـيــم «اله ــاف ــا» اإلرهـ ــابـ ــي ،ال ــذي
ي ـق ــوده ال ـح ــاخ ــام بـنـتـســي غــوف ـش ـتــن ،وهــم
يقتحمون مركزًا للتسوق في تل أبيب بحثًا
ّ
عن عمال فلسطينيني ،في ظل تواجد شرطة
االح ـت ــال أي ـض ــا ،وال ـت ــي ل ــم ت ـح ــاول وقـفـهــم.
ّ
وردد اإلره ــاب ـي ــون ف ــي الـتـسـجـيـلــن ،شـعــار
«امل ـ ــوت ل ـل ـعــرب» ،م ـهــدديــن أص ـح ــاب املـحــال
التجارية اليهود مــن مغبة اسـتـخــدام ّ
عمال
ّ
فلسطينيني .وعــلــق الصحافي اإلسرائيلي
درور إي ـ ـت ـ ـيـ ــك ،م ـش ـب ـه ــا سـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـش ــرط ــة
اإلسرائيلية ،بما تقوم به مع جيش االحتالل
في الضفة الغربية ،من إسناد املستوطنني
في اعتداءاتهم على الفالحني الفلسطينيني.
وكــانــت صحيفة «ه ــآرت ــس» قــد كـشـفــت أول
من أمــس ،عن أن شرطة االحـتــال لم تحاول
م ـنــع اإلره ــاب ـي ــن ال ـي ـهــود ال ــذي ــن ق ــدم ــوا من
مستوطنة «يستهار» شمال نابلس ،وسط
ال ـض ـف ــة ،م ــن اق ـت ـح ــام الـ ـل ــد ،ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
االعتداءات على الفلسطينيني.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي إس ـ ـ ـنـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
تحميل قيادتها هذه التنظيمات املسؤولية
عن إشعال فتيل املواجهات التي قــادت إلى

ه ـ ّـب ــة الـ ـق ــدس وال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى غـ ــزة وتـفـجــر
األوض ـ ــاع فــي ال ــداخ ــل الفلسطيني املـحـتــل.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـق ـن ــاة
اإلسرائيلية « ،»12دانــا فــايــس ،فــإن املفتش
العام لشرطة االحـتــال كوبي شفتاي ،أبلغ
كال من نتنياهو ووزير األمن الداخلي أمير
أوحــانــا ،أن الـنــائــب إيـتـمــار بــن غفير ،زعيم
ال ـحــركــة «ال ـك ـهــان ـيــة» اإلره ــابـ ـي ــة ،ه ــو ال ــذي
تسبب في إشعال الوضع في القدس ،بعدما
ّ
أصــر على تدشني مكتب لــه فــي حــي الشيخ
ج ــراح ب ـهــدف الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف ضد
الفلسطينيني ه ـنــاك .وأضـ ــاف ش ـف ـتــاي ،أن
بن غفير قاد عــددًا كبيرًا من أعضاء منظمة
«الهــافــا» اإلرهــابـيــة إلــى عـكــا ،ل ــذات الـهــدف.
وأكـ ــد رئ ـي ــس ح ــرك ــة «م ـي ــرت ــس» ال ـي ـســاريــة،
نيسان هورفيتش ،أن بن غفير «هو حليف
لنتنياهو ،الذي يدعي حرصه على التهدئة».
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وس ــط ذل ــك ،أعـلــن «املــركــز الـقــانــونــي لحقوق
األقلية العربية في إسرائيل» (عدالة) ،ومقره
ح ـي ـف ــا ،أمـ ـ ــس ،أن قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال اعـتـقـلــت
 90ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن
ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وأوض ـ ـ ــح مــديــر
املــركــز ،حـ ّـســان جـبــاريــن ،أنــه تــم اعـتـقــال «48
فلسطينيا فــي حـيـفــا ،و 19فــي وادي ع ــارة،
و 12ف ــي سـخـنــن وعـ ــرابـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى 11
فلسطينيا ف ــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة» ،مضيفًا
أن سـلـطــات االح ـت ــال «عـ ــادت وأف ــرج ــت عن
عــدد منهم بتدابير احترازية ،منها الحبس
املنزلي لفترات متفاوتة».
في هذه األثناء ،ال تزال تتوالى التصريحات
اإلسرائيلية املـحــذرة من تفجر األوض ــاع في
الــداخــل الفلسطيني .وفــي هــذا الـسـيــاق ،رأى
زعيم حزب «يش عتيد» ،يائير لبيد ،املكلف
بـتـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،أول مــن
أمــس ،أن إسرائيل تواجه «تهديدًا وجوديًا»
من جــراء االضطرابات ّالعنيفة املستمرة في
الداخل الفلسطيني .وحذر لبيد من أنه «إذا لم
يتوقف االقتتال العرقي» ،فإن «الدولة ستكون
في خطر» ،مضيفًا في خطاب متلفز« :نحن
على شفا الهاوية» .من جهته ،قال نتنياهو
في بيان« :ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس
الـ ـح ــدود وأفـ ـ ــراد قـ ــوات األمـ ــن األخ ـ ــرى دعـمــا
ً
كــامــا الس ـت ـعــادة ال ـقــانــون وال ـن ـظــام ال ـعــام».
وأضاف أنه ّ
تم منح هذه القوات «صالحيات
الـطــوارئ» ،وبالتالي يمكنها «إشــراك جنود
ج ـيــش ال ــدف ــاع وج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي» في
عملها .واعتبر «كــل هــذه اإلج ــراءات شرعية
وض ـ ــروري ـ ــة لـ ــوقـ ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــدة داخـ ـ ـ ــل دول ـ ــة
إســرائ ـيــل» ،داع ـيــا «املــواط ـنــن اإلســرائـيـلـيــن
إلى عدم تطبيق القانون بأنفسهم ،ومن يفعل
ذلك سيعاقب بشدة» .وقال «ال شيء يبرر قتل
الـعــرب مــن ِقـبــل الـيـهــود ،وال شــيء يـبــرر قتل
اليهود من ِق ّبل العرب».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ح ـ ـ ــذر رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
االسرائيلي «شني بيت» ،نداف أرغمان ،أمس،
أن جهازه لن يتسامح مع العنف العرقي «من
قبل العرب وال من قبل اليهود» .وأشار إلى أن
الجهاز يعمل مع شرطة االحتالل ودوريــات
الحدود في مدن الداخل الفلسطيني بهدف
التعرف على «كل من يحاول إيــذاء مواطنني
إسرائيليني ،من اليهود أو العرب» ،والقبض
عـلـيــه ومـحــاكـمـتــه «ح ـتــى ي ـعــود ال ـســام إلــى
شوارع البالد» ،على ّ
حد قوله.
(العربي الجديد ،األناضول ،أسوشييتد برس)
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شرق
غرب
ميانمار :أحكام عرفية
تستهدف مناطق
المتمردين
ذكـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الــرس ـم ـيــة
ف ــي م ـي ــان ـم ــار ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـح ــاك ــم أعـلــن
فـ ــرض األحـ ـك ــام ال ـعــرف ـيــة ف ــي بـلــدة
بوالية تشني ،بعدما أنحى باللوم
عـ ـل ــى «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن م ـ ّـسـ ـلـ ـح ــن» فــي
ش ــن ه ـج ـمــات ع ـلــى مــركــز للشرطة
ومـ ـص ــرف ،وسـ ــط ت ـص ــاع ــد ال ـق ـتــال
بــن الجيش واملتمردين العرقيني.
وق ــال ــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء م ـي ــان ـم ــار إن
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي بـ ـل ــدة م ـي ـن ــدات
تضمنت ،يومي األربعاء والخميس
املــاضـيــن ،قـيــام نـحــو  100شخص
بــاسـتـخــدام ب ـنــادق محلية الصنع
ملهاجمة مركز للشرطة واستهداف
نحو  50مصرفًا ،مضيفة أن قــوات
األمن صدت الهجوم.
(رويترز)
فنزويال :انتخابات
محلية في نوفمبر

حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ه ـي ـئ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات فــي
فـنــزويــا ،أول مــن أمــس الخميس،
مــوعــد إج ــراء االنـتـخــابــات املحلية
ف ــي  21نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
املـقـبــل ،تــزامـنــا مــع إج ــراء الرئيس
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات إلح ـ ـيـ ــاء
محادثات متوقفة .ويشكل اقتراع
نوفمبر ،إذا ما حصل ،أول اقتراع
ل ـل ـف ـنــزوي ـل ـي ــن م ـن ــذ االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية في العام املاضي ،التي
قــاطـعـتـهــا امل ـعــارضــة بـعــد رفضها
أي ـض ــا امل ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
الــرئــاسـيــة ع ــام  2018وال ـتــي أعيد
فيها انتخاب مادورو.
(فرانس برس)

تظاهرات ضد
العنصرية في البرازيل
تـظــاهــر آالف األش ـخ ــاص ،أول من
أمـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل،
احتجاجًا على العنصرية وعنف
الشرطة ،بعد أسـبــوع على عملية
أمـنـيــة فــي مــديـنــة صفيح فــي ريــو
دي جــان ـيــرو ،أس ـفــرت عــن سقوط
ً
 28ق ـت ـي ــا .وط ــال ــب امل ـت ـظ ــاه ــرون
بوضع حد للتمييز في حق السود
والـخــاسـيــن ،الــذيــن يشكلون 55
ّ
فــي املــائــة مــن ســكــان ال ـبــاد ،وذلــك
مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في
البالد عام  ،1888رافعني شعارات
مطالبة بوقف «اإلبادة الجماعية»
ضد املواطنني من أصول أفريقية.
(فرانس برس)
 12قتيًال بانفجار استهدف
مسجدًا في كابول
ّأدى ان ـف ـج ــار اس ـت ـه ــدف مـسـج ـدًا
فــي حــي شـكــر دارا ،أح ــد ضــواحــي
الـعــاصـمــة األف ـغــان ـيــة ك ــاب ــول ،إلــى
مقتل  12شخصًا على األقل ،أثناء
أدائهم صالة الجمعة ،أمس .وأكد
املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم شـ ــرطـ ــة ك ــاب ــول
فردوس فارامارز أن من بني القتلى
إمام املسجد ،باإلضافة إلى إصابة
 15آخــريــن على األقــل ،فيما نـ ّـددت
حركة «طالبان» ،التي أعلنت وقفًا
إلطــاق النار يستمر  3أيــام خالل
عيد الفطر ،بالهجوم.
(رويترز)
القوات األميركية تخلي
قاعدتها في قندهار

أك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش
األفغاني في والية قندهار ،جنوب
أف ـغــان ـس ـتــان ،خــوجــة بــابــا عـلــوي،
أمس الجمعة ،أن الواليات املتحدة
أك ـم ـل ــت ان ـس ـح ــاب ـه ــا م ــن ال ـق ــاع ــدة
الجوية في الوالية ،التي تعد ثاني
أكبر قــاعــدة عسكرية أميركية في
هـ ــذا ال ـب ـل ــد .وأوضـ ـ ــح ب ــاب ــا عـلــوي
أن الـقــوات األميركية «لــم تسلمنا
رسميًا القاعدة بعد ،لكن يمكنني
التأكيد أنهم غادروا القاعدة» يوم
األربعاء املاضي.
(فرانس برس)

4

سياسة

السبت  15مايو /أيار  2021م  3شوال  1442هـ ¶ العدد  2448السنة السابعة
Saturday 15 May 2021

السبت  15مايو /أيار  2021م  3شوال  1442هـ ¶ العدد  2448السنة السابعة
Saturday 15 May 2021

تتساقط أوهــام قتل القضية الفلسطينية راهنًا ،في الذكرى 73
للنكبة ،مع اشتعال مواجهات بين قوات االحتالل والفلسطينيين في
الداخل والضفة المحتلة وغزة .وتشير هذه األحداث إلى عجز إسرائيل
عن إخضاع الفلسطينيين

تقرير

القضية واحدة والوجع مشترك

الداخل الفلسطيني في ذكرى النكبة

 73عام ًا على

لم يفلح االحتالل على
مدى عقود تلت
النكبة ،في فصل
الشعب الفلسطيني
عن بعضه ،وهو ما
تؤكده األحداث في
الداخل المحتل اليوم

النكبة
صالح النعامي

يتزامن حلول الذكرى الـ 73للنكبة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ،مع
تـ ـح ـ ّـوالت ك ـب ـيــرة أعـ ـ ــادت الـقـضـيــة
الــوطـنـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إل ــى دائ ـ ــرة االهـتـمــام
العاملي واإلقليمي ،وهي تطورات ال تقل أهمية
عن اندالعّ االنتفاضة األولى أواخر عام ،1987
وال ـت ــي مــثـلــت ف ــي حـيـنــه ال ـح ــدث األبـ ــرز على
الـصـعـيــد الــوط ـنــي الفلسطيني مـنــذ احـتــال
الضفة الغربية وقـطــاع غــزة فــي  .1967وعند
مقارنة الظروف التي تتزامن مع حلول ذكرى
النكبة هذا العام ،بتلك التي كانت سائدة عند
ّ
التحوالت
حلولها العام املاضي ،يتضح حجم
على مسار القضية بشكل جلي وواضــح .فقد
أفشلت التطورات محاوالت االحتالل وبعض
األط ـ ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـط ـمــس ه ـ ــذه الـقـضـيــة
بوصفها قضية شعب واقع تحت آخر احتالل
على وجه األرض .كما أسقطت أوهام االحتالل
بـ ــإخـ ــراج ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ــن دائ ـ ــرة
االهتمام بعد اتفاقات التطبيع التي توصل
إليها مع بعض الدول العربية.
ّ
وم ــث ـل ــت ه ـب ــة الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة امل ـس ـت ـمــرة،
والتي تفجرت ملواجهة قــرار إسرائيل طرد
ع ــائ ــات فلسطينية م ــن مـنــازلـهــا ف ــي حي
الـشـيــخ جـ ــراح وإغـ ــاق م ــدرج ــات ح ــي بــاب
ال ـع ــام ــود ،وت ـعــاظــم م ـح ــاوالت التشكيالت
اليهودية املتطرفة املس باملسجد األقصى،
الشرارة التي قــادت إلى التحوالت األخــرى.
وه ـ ــي ت ـ ـحـ ــوالت ش ـم ـلــت انـ ـ ـ ــدالع امل ــواج ـه ــة
الـعـسـكــريــة ال ـقــائ ـمــة ب ــن ف ـصــائــل امل ـقــاومــة
فـ ــي غ ـ ــزة واالح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وت ـف ـج ــر ت ـظ ــاه ــرات
فلسطينيي ال ــداخ ــل ،وام ـت ــداد الـتـظــاهــرات
إل ــى مـنــاطــق الـضـفــة الـغــربـيــة حـيــث تتولى
السلطة الفلسطينية مقاليد األمور .ولفتت
ّ
هبة القدس وما شملته من مظاهر مقاومة
وتحدي أنظار العالم ،إلى خطورة مشاريع
االس ـت ـي ـط ــان وال ـت ـه ــوي ــد ال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى
تهويد الجغرافية والديمغرافية في املدينة
املقدسة والضفة الغربية.
وسـ ـلـ ـط ــت الـ ـه ـ ّـب ــة األنـ ـ ـظ ـ ــار عـ ـل ــى املـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـت ـ ـهـ ــويـ ــديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـف ــذه ــا ال ـج ـم ـع ـي ــات
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة الـ ـيـ ـه ــودي ــة ب ــدع ــم ورع ــاي ــة
حـ ـك ــوم ــة وبـ ـل ــدي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وإسـ ـ ـن ـ ــاد مــن
املنظمات الـيـهــوديــة األمـيــركـيــة ،فــي سـلــوان،
والـبـلــدة القديمة مــن الـقــدس وبقية األحـيــاء
ً
الفلسطينية فــي املدينة ،فضال عــن التركيز
عـلــى املـشــاريــع الـهــادفــة إل ــى تـهــويــد الفضاء
الجغرافي املحيط بالقدس.
وتمثل املشاريع التهويدية االستيطانية في
الـقــدس على خـطــورتـهــا ،ص ــورة مصغرة ملا
تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء
الضفة الغربية عبر ثالث آليات عمل واضحة،

سقوط أوهام
قتل القضية
الفلسطينية

وه ــي ب ـنــاء مـسـتــوطـنــات ج ــدي ــدة ،وتــوسـيــع
مستوطنات قائمة ،وغــض الـطــرف عــن قيام
املنظمات اليهودية ببناء نقاط استيطانية
من دون إذن الحكومة اإلسرائيلية ،وبعد ذلك
يتم إضفاء الشرعية عليها .يتزامن ذلك مع
غض الطرف عن اعتداءات املستوطنني التي
تهدف إلى ضرب دافعية الفلسطينيني على
البقاء في أرضهم ،عبر السيطرة على األرض،
واجتثاث كروم الزيتون ،وتسميم آبار املياه،
وإطالق قطعان من الخنازير البرية ،تحديدًا
في وسط الضفة الغربية املحتلة وشمالها،
ً
لتعيث خرابًا في الحقول ،فضال عن مداهمة
ال ـقــرى وال ـب ـلــدات وتـنـفـيــذ عـمـلـيــات تخريب،
تشمل إحراق املساجد والكنائس.
وإذا ك ــان ــت إس ــرائـ ـي ــل قـ ــد ص ـن ـع ــت ال ـن ـك ـبــة
الفلسطينية فــي  1948عـبــر الـجـهــد الحربي
واملـ ـج ــازر الــوح ـش ـيــة ،ف ــإن الـنـكـبــة تـتــواصــل
بـعــد  73عــامــا عـبــر وســائــل أخ ــرى ،وتـحــديـدًا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـنـ ـص ــري.
فــالـقـضــاء اإلســرائ ـي ـلــي أص ــدر قـ ــراره بــإخــاء
امل ـن ــازل الفلسطينية فــي حــي الـشـيــخ جــراح
مــن مالكيها الــذيــن يقطنونها منذ أكـثــر من
 70عامًا ،بحجة أن األرض التي بنيت عليها
تعود ليهود .وهو نفس القضاء الذي يرفض
أي دعـ ــوى ل ـع ــودة امل ـقــدس ـيــن إل ــى مـنــازلـهــم
وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا
مـنـهــا فــي ح ــرب  .1948وه ــو الـقـضــاء نفسه،
ال ـ ــذي يـ ـش ـ ّـرع تــدم ـيــر مـ ـن ــازل الـفـلـسـطـيـنـيــن
والسيطرة على أراضيهم ويتساهل إلى حد
الـتــواطــؤ مــع جــرائــم املستوطنني ،عبر غض
الـطــرف عــن اعـتــداءاتـهــم على الفلسطينيني،
وإغ ـ ــاق م ـل ـفــات الـتـحـقـيــق م ـع ـهــم .وت ـتــزامــن
ذكرى النكبة هذا العام مع بروز تحول خطير
وك ـب ـيــر ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،يتمثل
فــي إض ـفــاء شــرعـيــة عـلــى مـشــاركــة الـحــركــات
واملـنـظـمــات اإلرهــابـيــة فــي الـنـظــام السياسي
اإلسرائيلي ،وهو ما لم يحدث من قبل.
فــإســرائ ـيــل ال ـتــي مـنـعــت ف ــي « 1984ال ـحــركــة
ال ـك ـهــان ـيــة» ب ــزع ــام ــة ال ـح ــاخ ــام م ـئ ـيــر كـهــانــا
مــن التنافس فــي االنـتـخــابــات العامة بسبب
توجهاتها اإلرهــاب ـيــة ودعــوات ـهــا الصريحة

إلــى طــرد الفلسطينيني ،هــي إســرائـيــل التي
سمحت فــي عــام  2021لــ«الـحــركــة الكهانية»
بقيادة إيتمار بن غفير ،تلميذ كهانا ومقتفي
أث ــره ،بالتنافس فــي االنتخابات والحصول
على تمثيل في الكنيست .ليس هذا فحسب،
بل إن «الحركة الكهانية» باتت حليفًا لحزب
«ال ـل ـي ـك ــود» ال ـح ــاك ــم ،ال ـ ــذي ي ـق ــوده بـنـيــامــن
نتنياهو وأوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة.
ولـلــوقــوف على خـطــورة هــذا الـتـحــول ،يمكن
اإلشارة إلى ما نقلته الصحافية دانا فايس
من قناة « ،»12مساء أول من أمس الخميس،
عــن مفتش عــام الـشــرطــة اإلسرائيلية كوبي
ش ـف ـتــاي ،الـ ــذي ح ـ ّـم ــل امل ـســؤول ـيــة ل ــن غفير
ب ــإشـ ـع ــال األوضـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس .وات ـه ـم ــه
ب ــال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى شـ ــن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات عـلــى
الفلسطينيني في الشيخ جراح ،وعبر تنفيذه
اقتحامات للمدن املشتركة التي يعيش فيها
فلسطينيو الداخل واليهود ،على رأس املئات
من عناصر منظمة «الهافا» اإلرهابية التي
يترأسها زميله في قيادة «الحركة الكهانية»
ً
الـ ـح ــاخ ــام ب ـن ـت ـســي غ ــوف ـش ـي ــن ،فـ ـض ــا عــن
تحريضه املـبــاشــر على قتل الفلسطينيني،
من دون أن تتم مساءلته .لكن ما أقدمت عليه
«ال ـح ــرك ــة ال ـك ـهــان ـيــة» ل ــن ي ـصــب بــال ـضــرورة
فــي مصلحة إســرائـيــل ،فنشاط هــذه الحركة
اإلره ــاب ـي ــة أف ـضــى إل ــى أح ــد أه ــم الـتـحــوالت
التي طــرأت على مسار الـصــراع بــن الشعب
الـعــر ّبــي الفلسطيني وال ـك ـيــان الصهيوني،
وت ـم ــث ــل ف ــي ان ـض ـم ــام فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل
إل ــى دائ ـ ــرة امل ــواج ـه ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل .وتـنـبــع
أهمية هــذا الـتـحـ ّـول الـتــاريـخــي فــي حقيقة
أن ال ـح ــدي ــث يـ ـ ــدور ع ــن قـ ـط ــاع فـلـسـطـيـنــي
يعيش في احتكاك مباشر مع املستوطنني،
فــي الـجـلـيــل ،وامل ـث ـلــث ،وال ـن ـقــب ،وف ــي املــدن
امل ـخ ـت ـل ـطــة .ف ـت ـصــدي فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل
الستفزازات واعتداءات «الحركة الكهانية»
واملنظمات املتحالفة معها ،وما يتخلله من
فـعــل وردة فـعــل ،أش ــاع حــالــة مــن الفوضى
فــي املــدن اإلسرائيلية وتخومها ،إذ ّ
تقرب
هذه الفوضى إسرائيل من فقدان السيطرة.
ول ــم ي ـكــن م ـفــاج ـئــا أن ي ـص ــرح وزيـ ــر األم ــن

حيفا ـ ناهد درباس

اشتعلت الضفة في تظاهرات ضد االحتالل واعتداءاته (فرانس برس)

سلطت الهبّة األنظار
على المشاريع
االستيطانية التهويدية
تصدي فلسطينيي
الداخل أشاع حالة من
الفوضى لدى اإلسرائيليين
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـنــي غــان ـتــس أن م ــا تـشـهــده
املــدن اإلسرائيلية من مواجهات يفوق في
خ ـطــورتــه ك ــل مـظــاهــر الـتـهــديــد ال ـخــارجــي،
فــي حــن حــذر الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي رؤفــن
ريفلني من خطورة اندالع حرب أهلية.
وم ــا يـفــاقــم األم ــور تـعـقـيـدًا بالنسبة للكيان
الـصـهـيــونــي بـعــد  73عــامــا عـلــى الـنـكـبــة ،أنــه
يـ ـغ ــرق م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات فـ ــي أت ـ ــون أزمـ ــة
ً
سياسية ومعضلة حكم لم يشهد لها مثيال،
ط ـفــت ع ـلــى ال ـس ـطــح بـسـبــب م ـشــاكــل بنيوية
ت ـف ـجــرت مـ ــرة واح ـ ـ ــدة .وت ـم ـث ـلــت ف ــي ت ـهــاوي
مـنـظــومــة ال ـت ــوازن ــات ال ـتــي تـضـمــن اسـتـقــرار
ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ون ـضــب امل ـعــن ال ـق ـيــادي،
ل ــدرج ــة أن يـحـطــم نـتـنـيــاهــو رق ــم دي ـف ـيــد بن
غوريون القياسي في البقاء في الحكم ،على
الرغم من توجيه لوائح اتهام له في قضايا
فساد خطيرة ،تشمل :تلقي الرشوة ،االحتيال،
وخيانة األمــانــة ،مــن دون أن تتمكن النخبة
السياسية من طرح منافس وبديل عنه .فكل
املــؤشــرات تــدل على أن زعيم املعارضة يئير
ل ـب ـيــد ،الـ ــذي ت ــم تـكـلـيـفــه بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة

أخيرًا ،لن يتمكن من ذلك ،مما يجعل إسرائيل
أمــام خيارين ال ثالث لهما :حكومة برئاسة
نتنياهو مجددًا أو جولة انتخابات خامسة
في أقل من ثالثة أعوامُ .
صادف مرور ذكرى
وي
ّ
النكبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل
على غزة ،والتي تمكنت املقاومة خاللها حتى
اآلن مــن تحقيق إن ـجــازات كبيرة على الرغم
م ــن نـتــائـجـهــا امل ــدم ــرة بـسـبــب تــوســع جيش
االح ـت ــال ف ــي اسـتـنـفــاد ال ـطــاقــة الـكــامـنــة في
تفوقه النوعي في استهداف البنى التحتية
وامل ــدن ـي ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع .ف ـفــي ه ــذه املــواج ـهــة
غطت صواريخ املقاومة كل مناطق فلسطني
التاريخية بعد أن وصلت إلــى تخوم إيــات،
ً
فــي أقـصــى الـجـنــوب ،فـضــا عــن املــس برموز
سيادية إســرائـيــل ،ال سيما إخ ــراج مطار بن
غــوريــون املهم عــن العمل وتــوقــف الكثير من
شركات الطيران العاملية عن توجيه رحالت
إلــى إســرائـيــل حتى بعد أن تــم نقل عمليات
الهبوط واإلق ــاع إلــى مـطــار رام ــون الصغير
نـسـبـيــا ف ــي أق ـصــى ال ـج ـنــوب ،والـ ــذي أعلنت
امل ـقــاومــة اس ـت ـهــدافــه أي ـضــا ب ـص ــاروخ جــديــد
يصل مداه إلى  250كيلومترًا.
كما طــاولــت صــواريــخ املـقــاومــة للمرة األولــى
م ـش ــاري ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل ،ب ـعــد أن
أص ــاب ــت خ ــط أنــاب ـيــب ن ـفــط إيـ ــات عـسـقــان،
وهــو األن ـبــوب ال ــذي جــاهــرت إســرائـيــل بأنها
ً
تراهن على طرحه مستقبال كبديل عن قناة
الـســويــس؛ وذلــك بعد أن توصلت إلــى تفاهم
مع اإلمارات على نقل نفطها إلى أوروبا عبره.
كذلك ،أدت هذه املواجهة إلى ضرب مستوى
الـشـعــور بــاألمــن ل ــدى املـسـتــوطـنــن وقلصت
ثقتهم بالقيادات السياسية والعسكرية .وما
يــدل على ذلــك ،هــو نــزوح مستوطني منطقة
«غ ــاف غ ــزة» عــن مـنــازلـهــم ،وتــوقــف التعليم
مــن عسقالن حتى حيفا ،وتــوقــف الكثير من

الحدث

لم تنحصر االحتجاجات العربية على العدوان
اإلســرائـيـلــي على غــزة بــالـتـظــاهــرات فحسب،
بـ ــل ح ـ ــاول آالف األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـجــان ـبــن
اللبناني واألردن ــي مــن الـحــدود مــع فلسطني
املحتلة اقتحامها ،أمس الجمعة ،تضامنًا مع
الفلسطينيني .فــي األردن ،استخدمت قــوات
األمــن األردنـيــة الغاز املسيل للدموع بكثافة،
للحيلولة دون وصول محتجني إلى الحدود
م ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،ب ـع ــد ن ـج ــاح نـشـطــاء
ف ــي اج ـت ـي ــاز ال ـح ــاج ــز األمـ ـن ــي ،ق ـبــل سـيـطــرة
ق ــوات األم ــن وال ــدرك على االحـتـجــاج بالقوة.
وسبق املحاولة األردنية ،احتشاد اآلالف في
منطقة الشونة الجنوبية ،التي تبعد حوالي
 35كـيـلــومـتـرًا ،غــربــي الـعــاصـمــة عـ ّـمــان ،وتقع
بمحاذاة الحدود مع الضفة الغربية املحتلة،
ل ــدع ــم ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .وقـ ــال املـتـحــدث
اإلع ــام ــي بــاس ــم مــديــريــة األمـ ــن ال ـع ــام عــامــر
ال ـســرطــاوي ،إن ال ـقــوة األمـنـيــة امل ــوج ــودة في
منطقة الشونة الجنوبية للحفاظ على األمن،
اضـطــرت السـتـخــدام الـقــوة املناسبة مــع عدد
م ـحــدود مــن االش ـخ ــاص إث ــر دخــولـهــم م ــزارع
مــواط ـنــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـ ـع ـ ّـدوا عـلـيـهــا .في
ّ
التجمع السلطات
املقابل ،دعا املشاركون في
األردن ـي ــة ،إلــى فتح ال ـحــدود «مــن أجــل نصرة
األشقاء الفلسطينيني ودعمهم ،وعدم حماية
االحتالل».
وفي إطار متصل انطلقت عقب صالة الجمعة
مسيرة شعبية ضخمة وسط العاصمة ،ردد
املشاركون فيها هتافات غاضبة ،ومطالبني

يتحضر الفلسطينيون
إليقاد شعلة العودة
في بلدات عربية عدة
حايك :الهبة الشعبية
تؤكد أن الشعب
الفلسطيني هو واحد

شرق
غرب
السفارة األميركية
في موسكو تستأنف
خدماتها
أع ـل ـن ــت الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
روس ـيــا ،أمــس الـجـمـعــة ،استئنافها
الخدمات القنصلية لرعاياها مؤقتًا
وحـ ـت ــى  16ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز امل ـق ـب ــل،
بعد أن أرج ــأت موسكو حـظـرًا على
تــوظـيـفـهــا مــواط ـنــن أج ــان ــب ،قبيل
لقاء محتمل بني الرئيسني فالديمير
بوتني وجو بايدن .وكانت السفارة
قــد عـلـقــت ســابـقــا غــالـبـيــة الـخــدمــات
القنصلية ملواطنيها ،وتــوقـفــت عن
م ـنــح ال ـت ــأش ـي ــرات ب ـعــدمــا اض ـطــرت
لتقليص اليد العاملة في القنصلية
بشكل كبير.
(فرانس برس)
إجراء أوكراني
«يزعج» بوتين

كـشــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني (الـصــورة) ،أمــس الجمعة ،أن
مــوس ـكــو «س ـ ـتـ ــرد» ،ب ـعــدمــا فــرضــت
محكمة أوكــران ـيــة اإلق ــام ــة الجبرية
على النائب األوكراني النافذ فيكتور
ميدفيدشوك املقرب منه .وقال بوتني
فــي اجـتـمــاع ملجلس األم ــن الــروســي
«م ــع أخ ــذ جـمـيــع ال ـت ـه ــدي ــدات الـتــي
ي ـتــم إطــاق ـهــا ضــدن ــا ف ــي االع ـت ـبــار،
سيتعني علينا الرد على ذلك بشكل
ص ـح ـي ــح وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـن ــاس ــب»،
ملمحًا على مــا يـبــدو إلــى املحاكمة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــاول صـ ــدي ـ ـقـ ــه مـ ـ ــن دون
تـسـمـيـتــه .ويـ ـت ــرأس مـيــدفـيــدتـشــوك
«منصة املعارضة من أجل الحياة»،
ال ـقــوة املـعــارضــة الرئيسية املــوالـيــة
لروسيا في أوكرانيا وتضم حوالى
 40نائبًا في البرملان.
(فرانس برس)

توقيف أول عسكري
شارك في اقتحام
«كابيتول هيل»
أوقـ ــف ال ـضــابــط بــرتـبــة مـيـجــور في
قوات املارينز األميركية ،كريستوفر
وارنــاغ ـيــريــس ،مـســاء أول مــن أمــس
الخميس ،بتهمة املشاركة مع أنصار
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب في
اقتحام «كابيتول هيل» في  6يناير/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،حـسـبـمــا
أعلنت وزارة العدل .ووارناغيريس
هــو أول عسكري فــي الخدمة توجه
ل ــه اتـ ـه ــام ــات ف ــي الـ ـهـ ـج ــوم ،عـنــدمــا
اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر
املـجـلــس الـتـشــريـعــي ،وتـسـبـبــوا في
وقــف جلسة تثبيت فــوز جــو بايدن
بالرئاسة في انتخابات  3نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي.
(فرانس برس)
قوات أذرية تخترق
أراضي أرمينيا

خالل تظاهرة في حيفا الثالثاء الماضي (ماتي ميلستين)Getty/

إضاءة

محاوالت اقتحام عفوية للحدود اللبنانية واألردنية
عمان ـ العربي الجديد
بيروتّ ،

خ ـطــوط الـنـقــل ال ـع ــام ،واض ـط ــرار صحافيني
إس ــرائ ـي ـل ـي ــن مل ـقــاط ـعــة م ــؤتـ ـم ــرات امل ـت ـحــدث
العسكري اإلسرائيلي هيدي زيلبرمان بسبب
ميله لتضليل الجمهور حول نتائج الحرب.
وإليـ ـ ـض ـ ــاح ح ـق ـي ـقــة مـ ــا يـ ـج ــري خـ ـ ــال ه ــذه
املــواج ـهــة يمكن امل ـقــارنــة فـقــط بــن ردة فعل
املـقــاومــة فــي غــزة وبــن مـئــات ال ـغــارات التي
تنفذها إسرائيل في قلب ســوريــة ،والـعــراق،
وعملياتها السرية في قلب إيــران ،والتي لم
تواجه في الغالب برد.
ودل تفجر هبة القدس وانخراط فلسطينيي
الــداخــل فــي مــواجـهــة املـحـتــل ،وجــولــة القتال
الـحــالـيــة ب ــن امل ـقــاومــة ف ــي غ ــزة وإســرائ ـيــل،
ومـظــاهــر تـحــرك شعبي فــي الضفة الغربية
ضــد االح ـتــال ،على أن البرنامج السياسي
الذي تتبناه قيادة السلطة الفلسطينية بات
غير ذي صلة وال يحظى بدعم الفلسطينيني
وثقتهم.
فــي الــوقــت ذات ــه ،ف ــإن اشـتـعــال املـقــاومــة ضد
االحتالل في كل مناطق الفلسطينيني ضمن
ح ــدود فلسطني الـتــاريـخـيــة ،وم ــا أعـقـبــه من
إس ـنــاد جـمــاهـيــري عــربــي ،إســامــي وأمـمــي.
كـمــا عـكــس ذل ــك ن ـشــاط الـتـضــامــن الــواسـعــة
فــي العاملني العربي واإلســامــي وفــي أرجــاء
العالم ،دل على زيــف رهانات إسرائيل على
دور اتـفــاقــات التطبيع الـتــي توصلت إليها
مع بعض الــدول العربية في إخــراج القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ــن دائ ـ ــرة االه ـت ـم ــام الـعــربــي
واإلسالمي والدولي.
كما حاصرت تحوالت الساحة الفلسطينية
األخيرة الخطاب الــذي تبنته نخب مرتبطة
تـحــديــدا بنظم الـحـكــم الـعــربـيــة الـتــي ّ
طبعت
ع ــاق ــات ـه ــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ووصـ ـ ــل إل ـ ــى حــد
عــدم ال ـتــردد فــي إسـنــاد إســرائـيــل ومهاجمة
فلسطني وقضيتها.

تحل الــذكــرى ال ــ 73للنكبة الـيــوم السبت،
مـخـتـلـفــة ع ـلــى فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل هــذا
ال ـع ــام .فـعـلــى الــرغــم مــن أن عــاقــة هــؤالء
ب ــامل ــؤسـ ـس ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
واالحـتــال منذ العام  1948عرفت ّ
هبات
وانتفاضات شعبية مختلفة ،خرج فيها
الفلسطينيون إلــى ال ـشــوارع لالحتجاج
عـلــى الـسـيــاســات الـعـنـصــريــة ضــدهــم ،إال
ّ
أن اعـ ـت ــداءات االح ـت ــال ومــواط ـن ـيــه على
أهالي حي الشيخ جراح والقدس املحتلة
واملسجد األقصى ،كان لها ارتدادات قوية
فــي ال ــداخ ــل أخ ـي ـرًا .إذ خ ــرج فلسطينيو
مناطق الــ 48للتضامن مع أهالي القدس
وال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة وق ـط ــاع غــزة
الذي يتعرض لعدوان ،لتتبع ذلك هجمة
إجرامية من املتطرفني اليهود على أهالي
ال ــداخ ــل ،بـتـغـطـيــة م ــن شــرطــة االح ـت ــال،
لتظهر أسوأ مظاهر العنصرية اليهودية
ضد هؤالء .وما يدل على أهمية انتفاضة
فلسطينيي الــداخــل ،مــا كشفته صحيفة
«ه ــآرت ــس» أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس ،من
أن امل ــواج ـه ــات ف ــي ال ــداخ ــل تـضـغــط على
االحتالل لتسريع إنهاء عدوانه على غزة،
خــوفــا م ــن ف ـقــدانــه ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األم ــن
الداخلي .وبهذا ،أثبتت األحــداث األخيرة
أن الـشـعــب الفلسطيني واح ــد وقضيته
واحدة ،لتسقط الرهانات على أن «الشعب
سينسى».
وفـ ــي الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ـ ــ 73لـلـنـكـبــة ال ـت ــي تـحــل
ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ،يـتـحـضــر الفلسطينيون
إليقاد «شعلة الـعــودة» في بلدات عربية
عــدة ،وال سيما فــي حيفا والـنــاصــرة وأم
الـفـحــم ،بــالـتــزامــن مــع نـشــاطــات متوقعة
ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ـشـ ـت ــات فـ ــي امل ـخ ـي ـم ــات
والعالم ،لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني

حول قضيته وحقه في العودة إلى وطنه.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال م ــدي ــر م ــرك ــز «م ـ ــدى»
ل ــأب ـح ــاث ،م ـه ـنــد م ـص ـط ـفــى ،ف ــي حــديــث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «نكبة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي لـ ــم ت ـك ــن ح ــدث ــا تــاري ـخ ـيــا
وانتهى ،بل هي حالة مستمرة حتى اليوم.
فإذا كانت النكبة عام  1948حدثت بسبب
االحـتــال ،والتهجير ،وطــرد الفلسطيني
ّ
مــن مكانه ووط ـنــه ،ف ــإن هــذه االنتهاكات
مستمرة اليوم ،وإسرائيل ال تزال تتعامل
مع الشعب الفلسطيني بــأدوات نكبوية،
فالتهجير قــائــم وخـصــوصــا فــي الـقــدس
وم ـن ــاط ــق ج (ت ـق ــع وفـ ــق اتـ ـف ــاق أوس ـل ــو،
ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـكــام ـلــة
وتـ ـبـ ـل ــغ م ـس ــاح ـت ـه ــا  %60م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة) ،والـتـضـيـيــق مـتــواصــل
فــي مناطق ال ــ ،48حيث يرفض االحتالل
االعـ ـت ــراف للفلسطينيني ه ـنــاك ف ــي حق
تـقــريــر مـصـيــرهــم كمجموعة قــومـيــة لها
حـ ـق ــوق ج ـم ـع ـي ــة ،وق ـ ــد ت ـج ـس ــد ذل ـ ــك فــي
ق ــان ــون ال ـقــوم ـيــة ال ـع ـن ـصــري .ك ـمــا تمنع
الفلسطينيني ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق من
حـقـهــم ف ــي االس ـت ـق ــال وال ـت ـح ــرر وتـمـنــع
الــاجـئــن مــن ال ـع ــودة ،وال تـعـتــرف بهذا
ال ـحــق وبــال ـظ ـلــم ال ـتــاري ـخــي ال ــواق ــع على
الشعب الفلسطيني» .ولفت مصطفى إلى
ّ
أن «الشباب الفلسطيني أثبت في األيــام
األخيرة عبر نضاله الشعبي أنه لن يقبل
نكبة ثانية ،فهو جيل مختلف ،وكل جيل
ظهر حمل معه النكبة ولم يستسلم لها،
وهو ما يزعج املشروع الصهيوني ،الذي
عـلــى الــرغــم مــن ج ـبــروتــه وعـنـجـهـيـتــه لم
ينتصر على الشعب الفلسطيني».
من جهته ،رأى املؤرخ جوني منصور ،في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الرابط
بــن األحـ ــداث ال ـجــاريــة فــي ال ـقــدس وغــزة

والداخل الفلسطيني هو موضوع النكبة
الـتــي لــم تنته فــي ال ـعــام  ،1948والشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ه ــذه األي ـ ــام ي ــواج ــه آلــة
االحـ ـت ــال وال ـق ـم ــع اإلســرائ ـي ـل ـيــة لــوحــده
بــا سـنــد لــه مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،ووســط
غـيــاب عــاملــي يــؤكــد أن النكبة مستمرة».
وأض ــاف أن «ال ـع ـقــود املــاض ـيــة ،بـ ّـيـنــت أن
إســرائـيــل غير ساعية إلــى أي تسوية أو
صلح ،بل همها إبادة الشعب الفلسطيني
والتخلص من القضية الفلسطينية التي
تقض مضاجع حكام إسرائيل».
في املـيــدان ،يتحدث ناشطون عن أهمية
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــاص ـلــة ف ــي ال ــداخ ــل على
مسار الـصــراع القائم مــع االحـتــال .وفي
ال ـس ـيــاق ،قــالــت الـنــاشـطــة الـسـيــاسـيــة في
ح ـ ـ ــراك ح ـي ـف ــا ،س ـم ـي ــة ف ـ ــاح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن «ذكـ ــرى الـنـكـبــة ه ــذا الـعــام
تختلف عنها في السنوات السابقة ،بعد
سـلـسـلــة اع ـت ـق ــاالت ل ـن ـش ـطــاء سـيــاسـيــن
فــي الــداخــل الفلسطيني أو استدعائهم
للتحقيق بتهمة الـتــواصــل مــع ع ــدو ،في
ّ
حــن أن هــؤالء الــذيــن تعتبرهم إسرائيل
ع ــدوًا ،هــم أبـنــاء الشعب الفلسطيني في
الضفة أو الشتات» ،مؤكدة على «وجــود
حاجة ماسة للتواصل بني أبناء الشعب
ال ــواح ــد ،للتأكيد عـلــى حقنا فــي الـعــودة
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة م ـم ـت ـل ـك ــات ـن ــا وال ـت ـع ــوي ــض
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا» .وش ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن «ال ـ ـظـ ــروف
القائمة والنكبة املستمرة في حي الشيخ
جراح والقدس والترحيل في النقب ،تزيد
من إصــرارنــا على التجذر بأرضنا ،على
الرغم من وحشية االحتالل».
من جهته ،أكد الناشط من حراك الناصرة،
م ـن ـه ــل ح ـ ــاي ـ ــك ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ه ـ ــذا الـ ـع ــام ي ـخ ـت ـلــف عــن
ّ
الكثير من السنوات السابقة ،في ظــل ما
نشهده في إطــار قضية األرض وقدسية
القدس واالنتهاكات في املسجد األقصى
وق ـض ـيــة ح ــي ال ـش ـيــخ جـ ــراح وم ـح ــاوالت
تـهـجـيــر أه ـلــه واالس ـت ـي ـطــان بـ ــه» ،مشيرًا
إل ــى أن «ه ــذه قـضــايــا طـفــت عـلــى السطح
فـ ــي ال ـش ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــر ،وأدت إل ـ ــى ال ـه ـبــة
الجماهيرية الشعبية التي نراها اليوم،
الـتــي تــأتــي بــالـتــزامــن مــع ذك ــرى النكبة».
واعتبر أن «الهبة الشعبية تأتي لتؤكد أن
الشعب الفلسطيني هو واحد ،وتواصلنا
ب ــال ــدم واح ـ ــد ،وال ش ــيء يـمـكــن أن يـفــرق
الفلسطيني عن الفلسطيني ،وهذه الهبة
تـسـقــط أوهـ ــام ك ــل م ــن حـ ــاول أن يــؤســرل
شعبنا ويراهن على أنه سينسى».
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ب ــإج ــراءات فعلية .وطــالــب املـشــاركــون بطرد
سفير االح ـتــال إيـتــان ســوركـيــس مــن ّ
عمان
واس ـتــدعــاء السفير األردن ــي غـســان املجالي
ً
م ــن دولـ ــة االحـ ـت ــال ،ف ـض ــا ع ــن إل ـغ ــاء كــافــة
االتـفــاقـيــات مـعــه ،بـمــا فيها مـعــاهــدتــا وادي
عــربــة وال ـغ ــاز .ونــاشــد املـحـتـجــون الـشـعــوب
العربية واإلسالمية للتحرك العاجل ونصرة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واملـ ـق ــاوم ــة ،ل ـلــوقــوف
ب ــوج ــه آل ــة االحـ ـت ــال .ك ـمــا ط ــال ـبــوا بتفعيل
ال ــوص ــاي ــة األردن ـ ـي ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،وح ـم ــاي ــة
املقدسات ،أمام ما تتعرض له بشكل مستمر
مــن انـتـهــاكــات مــن قـبــل قـطـعــان املستوطنني
وشرطة االحتالل ،منددين بالصمت العربي
ال ـح ــاص ــل ت ـج ــاه ج ــرائ ــم االح ـ ـتـ ــال .وخ ــال
األيــام املاضية شهدت معظم املــدن األردنـيــة
وم ـخ ـي ـم ــات ال ـل ـج ــوء وقـ ـف ــات واع ـت ـص ــام ــات
تـ ـض ــامـ ـن ــا ودعـ ـ ـم ـ ــا ل ـل ـم ـق ــدس ـي ــن وتـ ـن ــديـ ـدًا
باالعتداءات اإلسرائيلية في القدس وقطاع
غ ــزة ،فيما كــان محيط سـفــارة االح ـتــال في
عمان يشهد حراكا يوميا ملطالبة الحكومة
األردنية بطرد سفير االحتالل من ّ
عمان.
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،اقـ ـتـ ـح ــم مـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ال ـس ـي ــاج
الـ ـ ـح ـ ــدودي م ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ج ـنــوبــي
ل ـب ـن ــان ،ت ـضــام ـنــا م ــع ق ـط ــاع غـ ــزة وإسـ ـن ــادًا
للقدس وذلــك بالتزامن مــع اجتياز أردنيني
أيضًا الحدود األردنية الفلسطينية .وأطلق
جيش االحتالل النار على املتظاهرين وسط
ح ــال تــأهــب إســرائ ـي ـل ـيـ ُـة يـقــابـلـهــا تــرقــب من
جــانــب «ح ــزب ال ـلــه» ،وق ـتــل اللبناني محمد
طـ ـح ــان ب ـع ــد إص ــابـ ـت ــه ب ــرص ــاص م ـطــاطــي.
ووصــف مصدر في بلدية كفركال لـ»العربي

ال ـج ــدي ــد» ال ــوض ــع ج ـنــوبــا ب ــأن ــه «ع ـل ــى كف
عفريت ،ويمكن بأي لحظة أن تخرج األمور
ع ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة» .وأكـ ـ ــد مـ ـص ــدر قـ ـي ــادي فــي
الجيش اللبناني لـ»العربي الجديد» تسيير
دوريــات مكثفة في املكان والبلدات املحيطة
بــالـتـعــاون والتنسيق مــع ق ــوات اليونيفيل،
ّ
مستمرة بالدرجة العالية نفسها منذ
وهي
م ـســاء أول مــن أم ــس الـخـمـيــس ،بـعــد إطــاق
ثالثة صــواريــخ في محيط مخيم الرشيدية
في منطقة صور .وحرص إعالم «حزب الله»
وت ـح ــدي ـدًا «امل ـ ـنـ ــار» ع ـلــى وصـ ــف ال ـت ـظــاهــرة
بـ ــ»الـ ـعـ ـف ــوي ــة» وق ـ ــد ت ـح ــرك ــت ق ـ ــرب ال ـس ـي ــاج
الشائك مقابل مستعمرة املطلة ،حيث اقتحم
بعض املتظاهرين السياج فيما أطلق جيش

العدو النار وألقى قنابل صوتية ما أدى إلى
إصابة مواطن لبناني ،وشددت «املنار» على
أن األمور عادت إلى الهدوء.
ف ــي بـ ـنـ ـغ ــادش ،ه ـت ــف آالف امل ـح ـت ـجــن مــن
املسلمني فــي العاصمة دك ــا ،أمــس الجمعة،
بــ»إسـقــاط إســرائـيــل» على خلفية هجماتها

تظاهرات في بنغالدش
وإيطاليا والدنمارك
وألمانيا دعمًا لفلسطين

منع األمن األردني المتظاهرين من عبور الحدود (العربي الجديد)

مآسي غزة ال تنسيها النكبة :المقاومة خيار وحيد

ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن .وشـ ــارك ف ــي الـتـظــاهــرة
نشطاء مــن «جبهة بنغالديش اإلسالمية»،
عند مسجد بيت املكرم في دكــا ،عقب صالة
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،وانـ ـض ــم إل ـي ـه ــم آالف آخ ـ ــرون.
وك ــان ــت رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء الـبـنـغــالـيــة شيخة
حسينة واج ــد ،دعــت يــوم األرب ـعــاء املــاضــي،
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ل ـل ـت ـحــرك م ــن أج ـ ــل وق ــف
الهجمات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى
والـفـلـسـطـيـنـيــن .وف ــي رس ــال ــة بـعـثـتـهــا إلــى
الــرئـيــس الفلسطيني محمود عـبــاس ،قالت
واجــد إن عملية طــرد العائالت الفلسطينية
من منازلهم بحي الشيخ جــراح في القدس،
يـعـتـبــر انـتـهــاكــا صــارخــا التـفــاق ـيــات حـقــوق
اإلنـ ـس ــان .كـمــا تـظــاهــر آالف اإلي ـطــال ـيــن في
م ــدي ـن ــة م ـي ــان ــو ،أول م ــن أم ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس،
تـ ـن ــديـ ـدًا ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداءات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـلــى
الفلسطينيني في القدس وقطاع غزة .وتجمع
نحو  3آالف شخص في ميدان دومــو وسط
ميالنو ،ثاني أكبر املــدن اإليطالية ،منددين
باالعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل
ضــد الفلسطينيني .وخ ــال الـتـظــاهــرة رفــع
املحتجون األع ــام الفلسطينية ،كما وقفوا
دقيقة صمت إجالال ملن فقدوا أرواحهم جراء
االعـتــداءات اإلسرائيلية .كما رددوا هتافات
مـنــاهـضــة لــاح ـتــال م ــن قـبـيــل «ان ـت ـفــاضــة»
و»فلسطني الـحــرة» و»إســرائـيــل اإلرهــابـيــة».
ُ ّ
للفلسطينيني
ون ــظ ـم ــت ت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة
ُ ّ
فــي الـعــاصـمــة األملــان ـيــة بــرلــن ،فيما نظمت
تـ ـظ ــاه ــرة أمـ ـ ــام الـ ـسـ ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
الـعــاصـمــة الــدن ـمــارك ـيــة كــوبـنـهــاغــن ،تـنــديـدًا
باالعتداءات اإلسرائيلية.

ُتظهر روايات
الفلسطينيين الذين
جروا بفعل نكبة ،1948
ُ
ه ّ
أن قضيتهم لن تموت،
بفعل توارثها عبر األجيال،
عبر المقاومة المستمرة
غزة ـ ضياء خليل

يـحـكــي ال ـح ــاج أب ــو ع ـنــاد ال ــداع ــور ألح ـفــاده
ُ
عــن بـلــدتـهــم هــربـيــا ال ـتــي هـ ّـجــر مـنـهــا وال ــده
خـ ــال ن ـك ـبــة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي عــام
 ،1948ويبث فيهم الكثير من األمل بالعودة
إلـيـهــا ،على الــرغــم مــن كــل مــا يـجــري حولهم
م ــن اع ـ ـت ـ ــداءات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـس ـت ـمــرة عـلــى
ُ
الفلسطينيني .وهربيا في قضاء غــزة ه ّجر
سكانها بفعل جرائم العصابات الصهيونية
ف ــي ع ــام  ،1948وت ـح ـ ّـد ب ـيــت اله ـي ــا شـمــالــي
الـقـطــاع مــن جـهــة الـجـنــوب .يقطن أب ــو عناد
وأبـ ـ ـن ـ ــاؤه وأحـ ـ ـف ـ ــاده الـ ـي ــوم ف ــي ب ـي ــت اله ـيــا
ال ـتــي ال تـبـعــد كـثـيـرًا ع ــن بـلــدتـهــم األصـلـيــة،
وه ــو ال ـيــوم يـتـحــدث عــن أج ـيــال جــديــدة من
الفلسطينيني أشــد بأسًا وحبًا ألرضهم في
ظل ما يعايشونه من ممارسات إسرائيلية
بحقهم .يقول أبو عناد ،في حديث لـ«العربي
ّ
الجديد» ،إن أحـفــاده بعد أبنائه يستمعون
مـنــه لقصص عــن بلدتهم وال ـبــاد امل ـجــاورة

لها ،وهــم متمسكون إلــى أبعد حد بأرضهم
ولديهم يقني على الرغم من كل ظروف القهر
والعدوان ،أنهم سيعودون لها في يوم قريب.
ولد أبو عناد عام  ،1956وكان والداه يجمعان
أبناءهما كما يفعل هو اآلن ،ويحكيان لهم
عــن هربيا وخيراتها التي ضــاعــت ،ويبثان
ّ
فـيـهــم ال ـع ــزم عـلــى أل يـنـســوهــا وال يـفــرطــوا
فيها ،وهــو كما يقول ينقل األمانة لألجيال
ّ
الـجــديــدة .ويلفت أبــو عناد إلــى أن االحتالل
بعد  73عامًا من النكبة «لم يستطع تدجني
ّ
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ح ـت ــى أن األجـ ـي ــال
الـجــديــدة فــي الــداخــل املحتل وال ـقــدس وغــزة
والضفة باتوا أكثر تمسكًا بأرضهم ،ونحن
نشاهدهم اليوم وقد حملوا راية الدفاع عن
حقوقهم املسلوبة في انتفاضاتهم املتكررة
ضد االحتالل ومستوطنيه».
ّ
وفـ ــي اعـ ـتـ ـق ــاده أن االص ـ ـطـ ــدام اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـحــالــي مــع الـشـعــب الفلسطيني كـلــه بــدايــة
ن ـه ــاي ــة ل ــاحـ ـت ــال ،فـ ــ«األجـ ـي ــال ال ـت ــي راه ــن
اإلســرائـيـلـيــون عـلــى أن تنسى لــم ت ـنـ َـس ،بل
على العكس تمامًا تتمسك باألرض والدفاع
عنها مهما كلفها من ثمن ،ونحن نشاهد هذا
الدفاع في كل مكان من فلسطني التاريخية
اليوم» ،كما يقول.
مأساة تتكرر

وفي غزة تغيب هذا العام الفعاليات الوطنية
والشعبية والجماهيرية بذكرى النكبة في
ظــل ال ـعــدوان املـتــواصــل على الـقـطــاع وأهـلــه،
ّ
لكن مشاهد ال ـعــدوان والــدمــار ال ــذي تخلفه
ّ
الـطــائــرات الحربية فــي بيوت املدنيني تذكر

الفلسطينيني جميعًا بما جرى مع أجدادهم.
ُ ّ
ويذكر العدوان الحالي في غزة الفلسطينيني
ّ
بأن االحتالل ال يجيد لغة السالم ،وهو ليس
ّ
مستعدًا لدفع أي ثمن للهدوء ،وأن املقاومة
هـ ــي الـ ـح ــل ال ــوحـ ـي ــد مـ ـع ــه ،وه ـ ـ ــذا ال ـخ ـط ــاب
الفلسطيني يتجدد في ذكرى النكبة وتتجدد
ُ
مـعــه مــآســي ال ـعــائــات الـتــي هــدمــت بيوتها
على رؤوس ساكنيها .لكن الهجرة والرحيل
ل ــم ي ـع ــد خـ ـي ــارًا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن املـتـمـسـكــن
بــأرض ـهــم ،ول ــم يـعــد لــاحـتــال الـيــد الطولى
ّ
فــي أن يـمــارس عــدوانــه وحــروبــه العسكرية
والتهويدية من دون رد فلسطيني ،ويحاول
الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى
تذكير العالم بمأساة تهجيرهم األولى ،على
الرغم من الصمت الدولي وحتى التواطؤ مع
االحتالل اإلسرائيلي.
عنف بنيوي مركب

ويـ ـق ــول رئ ـي ــس «امل ــرص ــد األوروم ـت ــوس ـط ــي
ـث
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،رام ّ ــي ع ـبــده ،فــي حــديـ ٍ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن إســرائـيــل ال تتوقف
عن تذكير الشعب الفلسطيني بالنكبة التي

الشعب الفلسطيني
يعيش النكبة بشكل
يومي ويشاهدها

ح ـلــت بـ ــه ،وت ــواص ــل إجـ ـ ـ ــراءات م ـشــاب ـهــة ملا
مارسته خالل تهجير الفلسطينيني في عام
 1948عبر استراتيجيات طويلة املدى .وهذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـتـضـمــن ق ـضــم األراض ـ ــي
وت ـه ــوي ــد الـ ـق ــدس وت ـه ـج ـيــر الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ّ
واتـ ـ ـب ـ ــاع سـ ـي ــاس ــات ف ـص ــل ع ـن ـص ــري وع ــزل
الفلسطينيني في كانتونات» .ويضيف عبده
أن إسرائيل تمارس التهجير بحق السكان
الـعــرب فــي األراض ــي املحتلة عــام  ،1948عبر
طـيــف م ــن امل ـم ــارس ــات الـعـنـصــريــة الــواسـعــة
والتي تغلفها بقوانني وإج ــراءات تستهدف
بشكل أســاســي التمييز عـلــى أس ــاس عرقي
ضد السكان العرب بما يدفعهم لترك البالد.
ّ
ويشير إلى أن النكبة اليوم تتجسد في عنف
بـنـيــوي ُم ــرك ــب ت ـمــارســه ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع املـسـتـعـمــريــن
واملستوطنني الــذيــن يـتــواجــدون فــي الضفة
الغربية والــداخــل املحتل ،وبالتالي الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ي ـع ـيــش ال ـن ـك ـبــة ب ـش ـكــل يــومــي
ويشاهدها ويتذكرها.
وتـ ـشـ ـع ــل امل ـ ـمـ ــارسـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وف ــق
ع ـب ــده ،ذاك ـ ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن وال ـع ــال ــم كيف
قــام االحـتــال بتهجير الشعب الفلسطيني،
ولعل املشاهد التي خرجت مــن حــي الشيخ
جــراح خــال األسابيع املاضية جــزء من هذا
املنهج .ويضيف أنــه فــي غــزة التي تتعرض
للعدوان الواسع ،فإن صمت املجتمع الدولي
وغياب املوقف الحاسم من االتحاد األوروبي
ت ـجــاه تـحـقـيــق ال ـعــدالــة الــدول ـيــة يـســاهــم في
تـصـعـيــد االن ـت ـهــاكــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـحـقــوق
الفلسطينيني بال رادع.

ات ـ ـهـ ــم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األرمـ ـيـ ـن ــي
نيكول باشينيان (الـصــورة) ،مساء
أول م ــن أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،الـجـيــش
األذري بـ ــ«الـ ـتـ ـع ــدي» ع ـل ــى حـ ــدود
بــاده ،والسعي الحتالل مناطق في
خـضــم ت ـجــدد الـتــوتــر بــن الــدولـتــن
املـ ـتـ ـن ــازع ــن .وت ـ ـحـ ــدث بــاش ـي ـن ـيــان
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع اس ـت ـث ـن ــائ ــي ملـجـلــس
األمــن القومي عن حصول «اختراق
تخريبي» لـلـحــدود ،بحسب مــا نقل
ُ
بيان رسمي .وكشف خالل االجتماع
عن تقدم القوات األذرية ملسافة ثالثة
كيلومترات داخل الحدود األرمينية
في الجنوب.
(فرانس برس)

مالي :حكومة
جديدة قريبًا
أعـلــن مكتب الــرئـيــس االنـتـقــالــي في
مــالــي ،ب ــاه ن ــداي ،أم ــس الـجـمـعــة ،أن
رئـيــس الحكومة االنتقالية مختار
وان ،اسـ ـتـ ـق ــال فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء رس ـم ــي
م ـ ـط ـ ـلـ ــوب ،قـ ـب ــل ت ـك ـل ـي ـف ــه ب ـت ـش ـك ـيــل
حكومة جديدة .وكان وان قد اختير
رئ ـيــس وزراء مــؤقـتــا فــي سبتمبر/
أيلول املاضي ،بعد إطاحة الرئيس
إبراهيم أبو بكر كيتا.
(رويترز)
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خاص

مع إنهاء المبعوث
األميركي للقرن
األفريقي ،جيفري
فيلتمان ،جولته في
إثيوبيا واجتماعه
مع رئيس حكومتها
أبي أحمد ،يبرز ملف
محاصصة جديد
لمياه النيل األزرق،
تطرحه أديس أبابا،
لكنه يلقى رفضًا
مصريًا وسودانيًا،
كونه سيفرض
قصدًا جدول أعمال
مضغوطًا

مفاوضات
سد النهضة
تعتبر إثيوبيا أن المحاصصة تسمح في التوزيع العادل للمياه (األناضول)

شرط المحاصصة يختتم
مباحثات فيلتمان

األزمة المائية

القاهرة ـ العربي الجديد

تؤكد التقارير الفنية في
مصر ،خروج آالف األفدنة
من الرقعة الزراعية على
مراحل ،داعية إلى ضرورة
تخصيص مصروفات
ضخمة لعالج نتائج
التطور الذي سيطرأ على
استخدامها لألغراض
الزراعية والصناعية
والتنموية في كل من
إثيوبيا والسودان ،وزيادة
كميات الصرف في حوض
النيل.

أف ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـص ـ ــدر ح ـ ـكـ ــومـ ــي إثـ ـي ــوب ــي
ومـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة م ـص ــري ــة
لـ»العربي الجديد» ،بأن من املشاكل
ّ
استجدت على مسار الوساطة األميركي
التي
في قضية سد النهضة ،أن أديس أبابا طلبت
ب ـش ـكــل واض ـ ــح االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ج ـ ــدول أع ـم ــال
املفاوضات املـقــررة بعد االتـفــاق املؤقت حول
امللء الثاني ،املفترض في يوليو/تموز املقبل.
ودعت أديس أبابا إلى تزامن االتفاق النهائي
على قواعد امللء والتشغيل مع االتفاق املنشود
منها لــوضــع محاصصة جــديــدة ملـيــاه النيل
األزرق .وهــو وضــع تعتبر مصر وال ـســودان،
وك ــذل ــك «ب ـع ــض ال ــوسـ ـط ــاء» ،أن ال م ـك ــان لــه
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي إلن ـق ــاذ م ـســار الـتـفــاوض
بــرمـتــه .وأض ــاف املـصــدر اإلثـيــوبــي أن رئيس
ال ــوزراء أبــي أحـمــد نــاقــش املـبـعــوث األميركي

للقرن األفريقي جيفري فيلتمان ،الذي اختتم
زيارته للمنطقة ،أول من أمــس الخميس ،من
أديـ ــس أب ــاب ــا ،ح ــول ه ــذا امل ـط ـلــب .لـكـنــه أش ــار
إلــى أن «املــوضــوع األســاســي ملباحثات أحمد
وفيلتمان والتي جرت في مقر إقامة األخير،
كــان الــوضــع السياسي الــداخـلــي والـتـطــورات
األخـ ـي ــرة ف ــي ن ـ ــزاع ال ـح ـكــومــة اإلث ـي ــوب ـي ــة مع
قومية تيغراي واألزمــات األخرى مع قوميات
أوروم ـ ــو وأمـ ـه ــرة وب ـن ــي ش ـن ـق ــول» .وأوض ــح
املـ ـص ــدر أن تـ ـك ــرار امل ـطــال ـبــة ب ــوج ــوب فــرض
محاصصة جــديــدة ملياه نهر النيل قبيل كل
جولة تـفــاوض حــول قــواعــد املــلء والتشغيل،
أمــر مقصود لفرض جــدول أعـمــال مضغوط،
على الرغم من أن التأثير السلبي لذلك على
مـ ـس ــار املـ ـن ــاقـ ـش ــات ،وي ـب ـع ــده ــا ع ــن سـيــاقـهــا
املرغوب من مصر والسودان.
وفي انتظار حديث فيلتمان عن نتائج جولته
في جلسة استماع رسمية مع البيت األبيض

والكونغرس في اليومني املقبلني ،دعا نشطاء
إثيوبيون متعارضو االتجاهات إلى مسيرات
ُ
في واشنطن تحت عناوين مختلفة .وستقام
مسيرة إلعالن مساندة حق بالدهم في إنشاء
ســد النهضة ،وأخ ــرى تضامنية مــع تيغراي
ضد سياسات أبي أحمد.
وت ــراج ــع ب ـش ـكــل واض ـ ــح اس ـت ـخ ــدام إثـيــوبـيــا
لـ ـس ــاح املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــامل ـح ــاص ـص ــة الـ ـج ــدي ــدة
وال ـخ ــروج عــن االت ـفــاقــات الـقــديـمــة ،مـنــذ فشل
امل ـح ــاول ــة امل ـص ــري ــة ال ـس ــودان ـي ــة ل ـل ـجــوء إلــى
األمــم املتحدة الصيف املاضي ،حتى مارس/
آذار املــاضــي .وحينها ذك ــر وزي ــر الخارجية
ديميكي ميكونن ،أن «الحصة العادلة لبالده
م ــن م ـي ــاه ن ـهــر ال ـن ـيــل ه ــي  86ف ــي امل ــائ ــة وال
يستطيع أحد أن يهاجمها أو ينتقص منها»،
فــي إطــار احـتـفــاالت أديــس أبــابــا بـمــرور عشر
سنوات على بدء إنشاء سد النهضة.
ً
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه املـ ـط ــالـ ـب ــة ت ـع ـت ـب ــر س ــاح ــا فـ ـع ــاال
لـلـمـقــايـضــة ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ـ ّـار الـبـيــان
ال ـص ــادر عــن الـقـمــة األفــريـقـيــة امل ـصــغــرة التي
عـ ـق ــدت ف ــي ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز  2020ب ــال ـت ــزام ــن
مــع إت ـمــام امل ــلء األول لـلـســد ،وتـضـ ّـمــن عـبــارة
«ال ـت ـط ــورات املستقبلية عـلــى الـنـيــل األزرق»
حـســب الـطـلــب اإلث ـيــوبــي .وف ـتــح بــذلــك الـبــاب
ملفاوضات «قــد تكون طويلة األمــد» تتضمن

ناقش فيلتمان مع أبي
الملفات الداخلية في
إثيوبيا كأولوية
القاهرة والخرطوم
ترفضان أي حديث حالي
عن اتفاق المحاصصة

االتفاق على قواعد املــلء السنوي والتشغيل
املـسـتـمــر م ــن ج ـهــة ،وإعـ ـ ــادة امل ـحــاص ـصــة في
مياه النيل األزرق ،وكذلك النص على كيفية
التعامل مع املشاريع املستقبلية التي بإمكان
إث ـي ــوب ـي ــا إنـ ـش ــاؤه ــا ع ـل ــى ال ـن ـي ــل األزرق فــي
املسافة الواقعة بني املنابع وسد النهضة من
جهة أخــرى .وهي النقطة التي أصـ ّـرت كل من
مصر وال ـســودان أن يـكــون مــن الــواضــح فيها
ضرورة اإلخطار املسبق قبل فترة كافية.
وك ــان ــت إض ــاف ــة ه ــذه الـعـنــاصــر لــات ـفــاق ،من
األمــور التي رفضت مصر والـســودان التطرق
إليها فــي املـفــاوضــات السابقة ،لكن إثيوبيا
استمرت خــال التفاوض تحت لــواء االتحاد
األفريقي نهاية العام املاضي ،بما حمله بيان
قمة يوليو من عناصر ،بما في ذلك االعتراف
بعمل حساب للتطورات الجديدة على النيل
األزرق ،تمامًا كتمسكها بالتفسير الحرفي
التفاق املبادئ املوقع عام .2015
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،أعـلـنــت الــرئــاســة املـصــريــة
أن ــه «سـيـتــم الح ـقــا الـعـمــل عـلــى ب ـلــورة اتـفــاق
ٔ
ش ــام ــل ل ـكــافــة اوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون امل ـش ـت ــرك بــن
ال ـ ــدول ال ـث ــاث فـيـمــا ي ـخــص اس ـت ـخ ــدام مـيــاه
ُ
النيل» ،في ما اعتبر ارتــدادًا كبيرًا عن موقف
مـصــري ثــابــت ضــد الـخـطــة اإلثـيــوبـيــة إلعــادة
املحاصصة .وهو األمر الذي فسرته املصادر
الفنية والدبلوماسية املصرية بأن «إثيوبيا
اشـ ـت ــرط ــت ل ـل ـم ـض ــي ق ــدم ــا فـ ــي املـ ـف ــاوض ــات
للوصول إلــى اتـفــاق كامل بشأن قــواعــد املــلء
والتشغيل ،أن يتم االت ـفــاق أيـضــا على خطة
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـعــاون ف ــي االسـ ـتـ ـخ ــدام املـنـصــف
والـ ـع ــادل مل ـي ــاه ال ـن ـيــل األزرق ،أي ب ــن مصر
وال ـ ـسـ ــودان وإث ـي ــوب ـي ــا ف ـق ــط .أمـ ــا االن ـع ـكــاس
امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ل ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـه ــو إلـ ـ ـغ ـ ــاء ج ـم ـيــع
االتفاقيات السابقة لتقسيم املياه بني دولتي
املصب (ال ـســودان ،مصر) ،خصوصًا اتفاقية
عام  ،1959التي سيفرغها سد النهضة عمليًا
من مضمونها».
واآلن تـحــاول مصر وال ـســودان إع ــادة الفصل
بــن املسارين نهائيًا ،بالتركيز على مشاكل
الـ ـس ــد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا اق ـت ـن ـعــت الـسـلـطــة
ال ـح ــاك ـم ــة ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن بـعــض
الــدوائــر الحكومية الفنية ،بـخـطــورة تسليم
قرار التحكم في النيل استراتيجيا إلى أديس
أبابا .ومع ثبات مطالبة إثيوبيا بأن يكون أي
اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
«استرشاديًا» ،طاملا استمرت مصر والسودان
في تمسكهما باتفاق املحاصصة املوقع عام
 ،1959باعتبار أن من املستحيل الوفاء بذلك
التقسيم املائي في حالة األخذ بأي مصفوفة
م ــن أي طـ ــرف تـتـعـلــق بـتـنـظـيــم ت ــدف ــق امل ـيــاه
مــن الـســد .وبالتالي ،فــإن هدفها الـحــالــي ،إذا
أرادت مـصــر والـ ـس ــودان مـنـهــا واقـعـيــا إتـمــام
االتفاق على قواعد امللء والتشغيل قبل امللء
الـثــانــي املـتــوقــع إتـمــامــه نهاية يوليو املقبل،
هو أن تقرنه باتفاق جديد ينظم محاصصة
جــديــدة مل ـيــاه الـنـيــل األزرق .وه ــو مــا يجعله
يتعامل واقعيًا مع استفادة مصر من كميات
أكـبــر بكثير مــن حصتها املـنـصــوص عليها،
واسـ ـتـ ـف ــادة ال ـ ـسـ ــودان امل ـت ــوق ـع ــة م ــن كـمـيــات
إضــاف ـيــة أي ـضــا ف ــي ح ــال ال ـب ــدء ف ــي م ــلء سد
ال ـن ـه ـضــة وت ـف ـع ـيــل م ـص ـف ــوف ــات ال ـت ــدف ــق فــي
حالتي الفيضان والشح املائي.
م ــن ج ـه ـت ـهــا؛ ق ــال ــت املـ ـص ــادر الــدب ـلــومــاس ـيــة
امل ـص ــري ــة ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـقــاهــرة
وال ـخ ــرط ــوم ت ــرف ـض ــان أي ح ــدي ــث ح ــال ــي عن
اتفاق املحاصصة من دون إثبات حسن النوايا
ً
أوال ،من خالل التوافق املضمون سياسيًا من
الوسطاء على جــدول قصير املــدى للتفاوض
ً
وص ـ ــوال إل ــى ات ـف ــاق ن ـه ــائ ــي .وبــال ـتــالــي عــدم
الربط بني االتفاقني ،إذ تعتقد مصر بوجوب
ضم باقي دول حوض النيل ألي اتفاق من هذا
النوع ،مع ثبات موقفها بمراعاة وضعها مع
السودان وفقًا للقوانني الدولية».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن ش ـعــور مـصــر الـحــالــي
ب ـت ــراخ ــي امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ال ـت ـع ـه ــد بـ ـح ــل املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،ي ـن ـع ـك ــس بـ ـص ــورة
مباشرة على االتصاالت الجارية بني الطرفني
حول األزمة في األراضي الفلسطينية املحتلة.

إضاءة

ثناء الكاظمي على الصدر :بحث عن داعمين؟
يفسر مراقبون مديح
ّ
رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي
المتكرر لمقتدى الصدر،
في إطار محاولته كسب
دعمه للبقاء في منصبه
بغداد ـ عادل النواب

ّ
فـ ــي م ـ ــدة زم ـن ـي ــة تـ ـق ــل عـ ــن شـ ـه ــر ،اس ـت ـخ ــدم
رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي مصطفى الكاظمي
لقب «سـ ّـيــد املـقــاومــة» أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،لوصف
زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
ق ـب ــل أن ي ـ ــرد ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال ص ـح ــاف ــي مـطـلــع
ً
األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،ب ـشــأن ذل ــك ،ق ــائ ــا« :نـعــم
ّ
سيد املقاومة» .ثم أضاف باللهجة العراقية:
ّ
«وعـلــى عـنــاد الجميع ،مقتدى الـصــدر سيد
املقاومة» .وإذ ّ
شدد الكاظمي على أن «الصدر
أوصـ ــاه بــال ـعــراق ف ـق ــط» ،نـفــى ان ـت ـمــاء وزراء
في حكومته لـ»التيار الـصــدري» ،وذلــك على
ال ــرغ ــم م ــن ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ل ـق ـي ــادات في
«ال ـت ـي ــار» نـفـســه ،أكـ ــدوا فـيـهــا أن لـلـصــدريــن
أربعة وزراء في الحكومة العراقية الحالية،
بـيـنـهــم وزي ــر الـصـحــة حـســن الـتـمـيـمــي الــذي
استقال قبل أيام لثبوت تقصيره في فاجعة
م ـس ـت ـش ـف ــى «ابـ ـ ـ ــن الـ ـخـ ـطـ ـي ــب» ،والـ ـ ـت ـ ــي راح
ضحيتها عشرات املواطنني .قبل ذلك ،سكت

ّ
ّ
الكاظمي عن استعراض مسلح ضخم نظمه
مسلحو مليشيا «ســرايــا ال ـس ــام» ،التابعة
للصدر ،فــي العاصمة بـغــداد وفــي مــدن عدة
جنوبي البالد ،مطلع فبراير/شباط املاضي.
ّ
وس ـب ــق ك ــل ذلـ ــك ،رف ــض ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
إدان ـ ــة ه ـج ـمــات ملـسـلـحــن ي ـت ـب ـعــون لـلـصــدر،
استهدفت ناشطني متظاهرين عراقيني في
بـغــداد ،وبلدة الناصرية ،جنوبي العاصمة.
وي ـف ـ ّـس ــر م ــراقـ ـب ــون ثـ ـن ــاء ال ـك ــاظ ـم ــي امل ـت ـكــرر
ع ـل ــى زع ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ب ـم ـحــاولــة
األول كسب حليف سياسي داع ــم لــه ،للفوز
بــواليــة ثانية على رأس الحكومة العراقية،
أو عــودة الكاظمي إلــى منصبه السابق قبل
تــول ـيــه رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،أي رئ ــاس ــة جـهــاز
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــوط ـن ــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ينفي
«التيار الصدري» تقديمه أي وعود للكاظمي
بشأن ذلك.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،رأى ق ـ ـيـ ــادي ب ـ ـ ــارز فــي
«ائ ـ ـتـ ــاف الـ ـنـ ـص ــر» ،الـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه رئ ـيــس
الوزراء األسبق حيدر العبادي ،أن «الكاظمي
يـحــاول الـحـصــول على ج ــدار يستند إلـيــه»،
متحدثًا عن «اتصاالت مباشرة بني الكاظمي
وم ـق ـتــدى ال ـص ــدر» ،وأن األخ ـيــر «قـ ـ ّـدم دعمًا
لحكومة الكاظمي ،لكن األخير يحاول ضمان
ال ـح ـصــول عـلــى دع ــم ال ـصــدريــن ف ــي مسألة
ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة ،أو ع ــودت ــه لــرئــاســة جـهــاز
االستخبارات العراقي ،وهو منصب استمر
ف ـيــه خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة (ق ـب ــل نـبــوئــه
رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة)» .واع ـت ـب ــر ف ــي تـصــريــح
ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «ال ـت ـي ــار ال ـص ــدري
يعمل على استغالل الكاظمي فــي الترويج

االنتخابي له ،من خالل إعالن الكاظمي عدم
مشاركة التيار الصدري في الحكومة وعدم
املشاركة في املحاصصة الوزارية ،على الرغم
م ــن أن ال ــواق ــع ه ــو غـيــر ذل ــك ،لـكــن الـكــاظـمــي
يـخـشــى خ ـس ــارة دع ــم ال ـت ـيــار ف ــي ح ــال قــولــه
الحقيقة» .لكنه رأى أن «قضية تجديد والية
الكاظمي ،ال تتعلق بالتيار الصدري وحده،
بل هي مسألة خاضعة لتوافقات سياسية،
خ ـص ــوص ــا بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـي ـع ـي ــة ،وه ـن ــاك
رفـ ــض م ـس ـبــق ل ـه ــذا األم ـ ــر م ــن ق ـبــل تـحــالــف
الفتح وائتالف دولة القانون وأطراف أخرى،
حتى مــن غير الشيعية» .وتــوقــع أن «ي ــزداد
مــدح الكاظمي للتيار الـصــدري وزعيمه مع
اق ـت ــراب مــوعــد االنـتـخــابــات املـبـكــرة (امل ـقــررة

ف ــي أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول املـ ـقـ ـب ــل) ،وه ــذا
األم ــر يحصل بــاتـفــاق الـطــرفــن ،وهــو دعاية
انتخابية مجانية يقدمها الكاظمي للتيار
ول ـل ـص ــدر ،ول ـك ـنــه ي ــزع ــج ص ــراح ــة األط ـ ــراف
الـسـيــاسـيــة األخ ـ ــرى ،ويــدفـعـهــا إل ــى تشديد
رف ـض ـهــا ألي طـ ــرح يـتـعـلــق ب ـت ـجــديــد والي ــة

رفضت الحكومة إدانة
هجمات مسلحين يتبعون
للصدر على ناشطين

يعتبر «التيار» لقب سيّد المقاومة للصدر طبيعيًا (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الـكــاظـمــي» .ب ــدوره ،رأى النائب املستقل في
الـبــرملــان الـعــراقــي ،بــاســم خـشــان ،فــي حديث
لــ»الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـهــدف مــن املــديــح
امل ـت ـكــرر لـلـكــاظـمــي لــزع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري
مقتدى ال ـصــدر ،هــو مـحــاولــة كسب دعــم من
اآلن لوالية ثانية على رأس الحكومة» .وأكد
خشان «مشاركة التيار الصدري في الحكومة
الحالية» ،وأن له «مناصب مهمة في الدولة
ال ـعــراق ـيــة ،ك ـحــال بـقـيــة األط ـ ــراف السياسية
املتنفذة» .أما حديث الكاظمي بغير ذلك ،فهو
«محاولة لتغيير الحقيقة ،بهدف كسب دعم
الصدر وتياره».
لـ ـك ــن الـ ـن ــائ ــب مـ ـحـ ـم ــود الـ ـ ـ ــزجـ ـ ـ ــراوي ،عـضــو
تـ ـح ــال ــف «سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وه ــو
الجناح السياسي لـ»التيار ال ـصــدري» ،نفي
في اتصال هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن
يـكــون «ال ـت ـيــار» قــد ق ـ ّـدم أي وع ــود للكاظمي
بشأن دعمه لوالية ثانية ،أو بشأن أي قضايا
أخرىّ .
وبي الزجراوي أن «ما جاء في حديث
الكاظمي ليس بمديح أو محاولة منه لكسب
الدعم لوالية ثانية» ،مشددًا على أن «لقب ّ
سيد
امل ـقــاومــة لـلـصــدر أم ــر طـبـيـعــي ،فــالـصــدر هو
أول من قاوم االحتالل األميركي ،وهذا اللقب
تطلقه حتى بعض الفصائل املسلحة عليه».
ورأى أن «ه ـنــاك أط ــراف ــا داخـلـيــة وخــارجـيــة،
تسعى إلى محاولة خلط األوراق بشأن دعم
التيار الـصــدري مرشحًا لرئاسة ال ــوزراء من
اآلن ،على الرغم من أن هذا األمر غير مطروح
إطالقًا ،وهو يتم بعد االنتخابات التشريعية
امل ـب ـك ــرة ،وذل ـ ــك لـ ــدى ظ ـه ــور ح ـجــم ك ــل جهة
سياسية في البرملان املقبل».

تقرير
عماد كركص

ت ـت ــزاي ــد االسـ ـتـ ـه ــداف ــات ل ـل ـعــربــات
وبعض األرتــال العسكرية التركية
ف ــي م ـحــاف ـظــة إدل ـ ــب ،ش ـم ــال غــرب
س ــوري ــة ،وال ـت ــي وق ــع آخ ــره ــا ي ــوم اإلث ـنــن
املاضي ،ما يثير التساؤالت حول إمكانية
تحرك أنقرة التخاذ إجراءات من أجل تفادي
ـوع م ــزي ــد م ــن ال ـه ـج ـمــات ضـ ـ ّـد قــوات ـهــا،
وق ـ ـ ً
حماية لجنودها ولتواجدها العسكري في
املنطقة .غير أن بقاء تلك الهجمات مجهولة
ّ
يصعب هذه املهمة
املصدر لغاية اليوم ،قد
على تركيا ،لجهة التخطيط لها ،وتحديد
الجهة أو الـجـهــات املستهدفة لقواتها في
إدلبّ ،
ليتم التعامل معها على هذا األساس.
ومنذ إبــرام وقف إطالق النار في إدلب بني
أن ـقــرة ومــوسـكــو مطلع م ـ ــارس/آذار ،2020
والــذي أنهى العمليات القتالية بني كل من
قــوات املعارضة السورية والجيش التركي
من جهة ،وقوات النظام السوري واملليشيات
املساندة لها واملدعومة من إيــران من جهة
ّ
ثــان ـيــة ،عـ ــززت تــركـيــا تــواجــدهــا الـعـسـكــري
في إدلــب ،سواء في قواعدها الرئيسية في
عـمــق املـحــافـظــة ال ـســوريــة ،أو عـلــى نقاطها
عند خطوط التماس واالشتباك مع قوات
الـنـظــام وحـلـفــائـهــا ،وب ــات للجنود األت ــراك
وم ــدرع ــاتـ ـه ــم وع ــرب ــاتـ ـه ــم ظـ ـه ــور واضـ ــح
ف ــي ال ـعــديــد م ــن املـ ــدن وال ـب ـل ــدات ف ــي إدل ــب
ومـحـيـطـهــا .وأم ــس الـجـمـعــة ،أم ــدت تركيا
قواتها املنتشرة في شمالي غــرب سورية،
ب ـم ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـع ــزي ــزات .وذك ـ ـ ــرت م ـص ــادر
مـحـلـيــة ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن تـعــزيــزات
لــوجـسـتـيــة تــركـيــة مـكــونــة مــن  20شــاحـنــة،
محملة بكتل إسمنتية ومنصفات طرقات،
وصـلــت فـجــر أم ــس إل ــى الـنـقــاط العسكرية
التركية في إدلب.
يرض
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ـ
س
ـرو
ـ
ل
ا
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التركي
وكــون االتـفــاق
ِ
أط ـ ــراف ـ ــا ع ـس ـك ــري ــة وم ـس ـل ـح ــة فـ ــي س ــوري ــة
توصف باملتشددة والراديكالية ،تعرضت
ال ــدوري ــات الــروسـيــة  -الـتــركـيــة ،والـتــي كان
ت ـس ـي ـيــرهــا ع ـل ــى ال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ح ـل ــب -
ال ــاذق ـي ــة (أم  )4املـ ــار م ــن إدل ـ ــب ،جـ ــزءًا من
االت ـ ـفـ ــاق ،ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـه ـج ـم ــات م ــن قـبــل
جهات معلومة  -مجهولة في آن ،إذ تتبنى
تلك الهجمات جهات تحمل مسميات لها
دالالت «ج ـهــاديــة» ،لـكــن مــن دون أن تكون
مـعــروفــة مــن قـبــل ،أو تملك انـتـشــارًا فعليًا
ع ـلــى األرض ســاب ـقــا أو حــال ـيــا .وآخـ ــر تلك
ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي وق ـع ــت اإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي،
تمثلت بــاسـتـهــداف رت ــل تــركــي ق ــرب معبر
باب الهوى الحدودي مع تركيا ،ما أدى إلى
مقتل ضابط تركي ،وجرح عناصر آخرين.

يزداد التساؤل حول قدرة تركيا على الرد على هجمات تستهدف
قواتها في إدلب ،وسط غموض يسود طبيعة الجهات التي تقف
وراء الهجمات ،وإمكانية أن تكون واجهة وهمية للنظام وحلفائه

استهداف
القوات التركية
في إدلب

تهديدات أنقرة
بالرد تصطدم
بصعوبات ميدانية
وتـ ـط ــرق وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـت ــرك ــي خـلــوصــي
أك ــار ،أخـيـرًا ،إلــى احتمال تعامل أنـقــرة مع
هــذه الهجماتُ ،بإعالنه أن بــاده ستنتقم
ل ـل ـض ــاب ــط الـ ـ ــذي قـ ـت ــل فـ ــي هـ ـج ــوم اإلث ـن ــن
املــاضــي ،وذل ــك فــي كلمة لــه خ ــال اجتماع
عـ ـق ــده يـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــع قـ ــادة
الــوحــدات العسكرية التركية على الحدود
وخــارج البالد ،عبر تقنية االتصال املرئي،
عـقــب إجــرائــه جــولــة تفقدية إل ــى الــوحــدات
الحدودية في والية هطاي ،جنوبي تركيا،
واملحاذية إلدلب .وأكد أكار أنه «يجب على
كافة األطــراف الساعية للقضاء على األمن
واالس ـت ـقــرار فــي إدل ــب الـســوريــة ،أن تتمتع
بالعقالنية» ،مضيفًا« :سنواصل نضالنا
ضــدهــم إل ــى ال ـن ـهــايــة» .ول ـفــت أكـ ــار إل ــى أن
امل ـن ـط ـقــة (إدل ـ ـ ــب) «ت ـم ــر ب ـمــرح ـلــة حـ ّـســاســة
جدًا» ،مؤكدًا متابعة بالده لكافة التطورات
عن كثب ،واتخاذها كافة التدابير الالزمة
ب ـش ـكــل اس ـت ـب ــاق ــي .ون ـ ـ ـ ّـوه الـ ــوزيـ ــر ال ـتــركــي
إل ــى أن بـ ــاده تـسـعــى لـلـحـفــاظ عـلــى األم ــن
واالسـتـقــرار وضمان وقــف إطــاق النار في
شمالي ســوريــة ،وستواصل سعيها لذلك.
جنودها
وأع ـلــن أن تــركـيــا «انـتـقـمــت لـكــافــة
ُ
حـتــى ال ـيــوم ،وستنتقم لـلـمــازم ال ــذي قتل
اإلث ـنــن» .وتعليقًا على احـتـمــال ّ
رد أنـقــرة،
أشار الصحافي واملحلل السياسي التركي،

هـ ـش ــام ج ـ ــون ـ ــاي ،إل ـ ــى أن «ت ــركـ ـي ــا تـعـتـبــر
محافظة إدلب السورية منطقة استراتيجية
جـ ـدًا بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،وه ــي تـسـعــى إلبـقــاء
ً
قــوات ـهــا ف ـي ـهــا ،أوال لـحـمــايــة ح ــدوده ــا من
أي هـجـمــات إرهــاب ـيــة م ــن قـبــل الـجـمــاعــات
املـتـشــددة املنتشرة هـنــاك ،وثانيًا للحفاظ
ّ
يتعرضون العـتــداءات
على املدنيني الذين
من قبل قــوات النظام املدعومة من روسيا
وإيران ،من خالل الخروقات املتكررة لوقف
ال ـن ــار ،وب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،ف ــإن تــركـيــا تعتبر
بقاء قواتها في إدلــب رادعــا لقوات النظام
واملليشيات الحليفة لها» .وأضاف جوناي،

وصلت تعزيزات
جديدة أمس إلى النقاط
التركية في إدلب
تتبنى جماعات
مجهولة ال تملك حضورًا
على األرض الهجمات

في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن «روسيا
تـطــالــب أن ـق ــرة بــالـقـضــاء عـلــى املـجـمــوعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،وه ـ ــو ع ـه ــد قـطـعـتــه
تركيا على نفسها أمــام ال ــروس ،ســواء في
سوتشي أو أستانة ،وفي هذا اإلطار تصب
تصريحات وزيــر الــدفــاع الـتــركــي ،باإلبقاء
على ال ـقــوات التركية فــي املنطقة ،للقضاء
ع ـل ــى الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ــه ه ــدف
رئيسي هو حماية املصالح التركية».
وك ــان ــت ج ـم ــاع ــة ت ـط ـلــق ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا اس ــم
«سـ ـ ّـريـ ــة أنـ ـص ــار أب ـ ــي ب ـك ــر الـ ـص ــدي ــق» ،قــد
تبنت الهجوم األخير الذي ّ
تعرض له الرتل
الـتــركــي ،مـبــررة إي ــاه بــالــرد على قـيــام عربة
تركية بــدهــس طفلة فــي إدل ــب قبل أي ــام من
االستهداف ،ما أدى إلى وفاتها .ولم يسجل
لهذه الجماعة أي حضور على أرض امليدان
في صفوف املعارضة السورية ،إال أنها كانت
قــد تبنت فــي الـســابــق اسـتـهــداف الــدوريــات
الــروسـيــة  -التركية املشتركة على الطريق
الدولي حلب  -الالذقية ،إلى جانب جماعات
أخــرى ،مجهولة التبعية والحضور أيضًا،
كــ»كـتــائــب م ــروان حــديــد» و»كـتــائــب خطاب
ال ـش ـي ـشــانــي» .ويـفـتــح ذل ــك اح ـت ـمــال وق ــوف
جهات تعادي الوجود التركي في إدلب وراء
تلك التنظيمات التي ُيعتقد أنها وهمية ،إذ
تتجه أصابع االتهام نحو النظام وإيران في
املقام األول ،وإلى روسيا أيضًا.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أش ــار الـبــاحــث والخبير
فــي ش ــؤون الـجـمــاعــات «الـجـهــاديــة» عباس
شــري ـفــة ،إل ــى أن ت ـصــري ـحــات أكـ ــار «حـمـلــت
إشارات مبطنة بأن استهداف الرتل التركي
قبل أيام ،لم يكن بمعزل عن تدبير خارجي،
باعتبار أن هـنــاك مـحــاولــة مــن قبل أطــراف
خارجية ،ربما يكون النظام وإيران وروسيا
من بينها ،الستهداف الجنود األت ــراك عبر
أدوات مـحـلـيــة ،خـصــوصــا أن الـجـهــة الـتــي
ّ
تبنت العملية غير معروفة من بني تلك التي
نشطت أو ال تزال تنشط في إدلب ،كـ»حراس
الدين» أو «جند األقصى» أو «داعش».
وأض ـ ـ ــاف ش ــريـ ـف ــة ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ»ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ت ـصــري ـحــات ال ــوزي ــر الـتــركــي
«ت ــؤك ــد عـ ــزم أنـ ـق ــرة ع ـلــى فـ ــرض األم ـ ــن في
إدل ــب ،وأن تـكــون منطقة اسـتـقــرار ورفــض
ألي عملية تصعيد ،ســواء من خالل أدوات
مـجـهــولــة أو مــن خ ــال هـجـمــات وعمليات
عسكرية تـقــوم بها ق ــوات الـنـظــام وروسـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـش ـكــل أحـ ــد ث ــواب ــت
الـسـيــاســة الـتــركـيــة ت ـجــاه س ــوري ــة عـمــومــا،
وت ـجــاه إدل ــب عـلــى وج ــه الـخـصــوص ،وهــو
مــا دف ــع ال ــوزي ــر ال ـتــركــي لـلـتــوعــد بمالحقة
هذا الجماعات التي تستهدف قوات بالده،
تحقيقًا لهذه االستراتيجية».
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شرق
غرب
انفجار يستهدف رتًال
للتحالف الدولي بالعراق
أف ــاد مـصــدر أمـنــي عــراقــي بتعرض
رت ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات تـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـ ــواد
لوجستية للتحالف الدولي بقيادة
واش ـن ـطــن ل ـه ـجــوم بــواس ـطــة عـبــوة
ناسفة ،أمس الجمعة ،في محافظة
ذي قار جنوبي البالد .وقــال مالزم
أول فـ ــي ش ــرط ــة ذي قـ ـ ــار ل ــوك ــال ــة
«األناضول» ،طالبًا عدم ذكر اسمه،
إن عـبــوة ناسفة زرعـهــا مجهولون
انـفـجــرت فــي رت ــل شــاحـنــات تحمل
م ــواد لوجستية للتحالف الــدولــي
على طــريــق الـنــاصــريــة الـســريــع في
ّ
ذي ق ـ ــار ،مــوض ـحــا أن ال ـه ـج ــوم لم
يخلف إصابات أو أضرارًا.
(األناضول)
أحزاب كردية تنتقد
انتخابات األسد
ش ـج ـبــت أح ـ ــزاب ف ــي شـ ــرق س ــوري ــة
إص ــرار النظام الـســوري على إجــراء
االنتخابات الرئاسية في  26مايو/
أيـ ــار ال ـح ــال ــي .وذكـ ــر ب ـي ــان مـشـتــرك
صـ ــدر ع ــن أربـ ـع ــة أحـ ـ ــزاب م ــوج ــودة
ف ـ ــي ش ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة ،ه ـ ــي «ال ـ ـحـ ــزب
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري» ،و»لـ ـج ــان
الديمقراطية الـســوريــة» ،و»املنظمة
اآلثـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» و»ح ــرك ــة
ّ
ال ـش ـغــل املـ ــدنـ ــي» ،أن ال ـن ـظ ــام يـصـ ّـر
عـلــى إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
«بالوسائل واألساليب ذاتها ،التي
ي ـم ــارس ـه ــا م ـن ــذ ع ـق ــود ب ــال ـض ــد مــن
إرادة ال ـس ــوري ــن» .وأكـ ــدت رفضها
«ه ـ ــذه امل ـس ــرح ـي ــة وكـ ــل م ــا سـيـنـتــج
عنها».
(العربي الجديد)
السودان :مقتل
 10عناصر شرطة
ق ــال ــت ال ـش ــرط ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أم ــس
الجمعة ،إن ضابطًا برتبة مالزم و9
جنود قتلوا في هجوم شنته عصابة
م ـخــدرات فــي والي ــة جـنــوب دارف ــور،
غ ــرب ــي الـ ـب ــاد .وأوضـ ـح ــت الـشــرطــة
فــي بيان أن الضحايا سقطوا «إثــر
تعرضهم لهجوم غادر من عصابات
امل ـخ ــدرات بــأحــراش محمية ال ــردوم
ب ـم ـن ـط ـق ــة سـ ـنـ ـق ــو ب ـ ــوالي ـ ــة ج ـن ــوب
دارفــور ،أثناء اضطالعهم بواجبهم
في دك قالع املخدرات».
(العربي الجديد)
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شبكة من األوفياء لمراقبة «األعداء»

حرب ترامب على الدولة العميقة
ربط الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
المعارضة السياسية له
داخل الواليات المتحدة
بمؤامرة «الدولة
العميقة» ،والتي جنّد
فريقه في صراعه معها
كل طاقاته ،من أجل
التغلب عليها
واشنطن ـ العربي الجديد

كـ ـشـ ـف ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك
تايمز» ،أمــس الجمعة ،عــن فصل
آخـ ــر م ــن فـ ـص ــول ان ـش ـغ ــال إدارة
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بما
كان هو وفريقه يريان فيه مواجهة لتياره مع
ُ
«الــدولــة العميقة» ،التي تظهر الوقائع أنها
لم تكن فقط شعارًا يرفعه ترامب ّ
لشد عصب
مــؤيــديــه ّوق ــاع ــدت ــه ،ب ـقــدر م ــا ك ــان يعتبرها
حــربــا تشنها ضــده املنظومة التقليدية في
واشـنـطــن ،ووكــاالت ـهــا الـفـيــدرالـيــة .وف ــي هــذا
اإلطار ،أكدت وثائق اطلعت عليها الصحيفة،
ومـصــادر اطلعت على املسألة ،أن شبكة من
ال ـنــاش ـطــن امل ـحــاف ـظــن ،أط ـل ـقــوا خ ــال عهد
ترامب حملة لتشويه سمعة «أعداء» للرئيس
الجمهوري ،داخــل الحكومة ،باإلضافة إلى
عملية هــادفــة لـفـضــح (ت ـحــركــات مشبوهة)
ملستشار األمن القومي السابق لترامب ،إتش
ّ
آر مــاك ـمــاس ـتــر .ك ـمــا ش ــن ه ـ ــؤالء ،بـمـســاعــدة
عميل بريطاني سابق ،حملة تجسس تجاه
موظفني فــي وكــالــة «أف بــي آي» ،لفضح ما
رأوا فـيــه مـشــاعــر مـعــاديــة لـلــرئـيــس السابق
فــي مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــي األميركي.
وت ـظ ـهــر امل ـع ـلــومــات ،مـ ـج ــددًا ،وجـ ــود شبكة
واس ـع ــة وثــاب ـتــة ت ـضــم «األوف ـ ـيـ ــاء» ل ـتــرامــب،
وامل ــؤم ـن ــن ب ــأف ـك ــاره ،م ــن داخـ ــل الـكــونـغــرس
وخــارجــه ،بمن فيه املتعهد األمـنــي الخاص
إيريك برنس.
وأدارت امل ـج ـمــوعــة امل ـحــاف ـظــة «بــروج ـي ـكــت
فريتاس» العملية ضــد وكــالــة «أف بــي آي»،
ول ــم ت ـتــوان عــن اسـتـخــدام عـمـيــات سـ ّـريــات،
لـ ـت ــرتـ ـي ــب مـ ــواع ـ ـيـ ــد م ـ ــع م ــوظـ ـف ــي ال ــوك ــال ــة

وت ـس ـج ـيــل أي م ــاح ـظ ــات ل ـه ــم ع ــن ت ــرام ــب.
وك ــان عـمــل الـجــاســوس الـبــريـطــانــي السابق
ريـ ـتـ ـش ــارد س ـ ـيـ ــدون ،ب ـح ـســب مـ ــا أوض ـح ــت
املصادر لـ«نيويورك تايمز» ،مركزيًا في هذا
اإلطار ،بعدما ّ
تمت االستعانة به عام ،2016
من قبل شركة التعهدات األمنية التي يملكها
إري ـ ــك ب ــرن ــس ،ل ـت ــدري ــب ع ـم ــاء «بــروج ـي ـكــت
ف ــري ـت ــاس» لـلـتـسـلــل إل ــى اتـ ـح ــادات ال ـت ـجــارة
ّ
وح ـمــات الــديـمـقــراطـيــن لـلـكــونـغــرس .وظــل
سـيــدون يعمل لصالح املجموعة املحافظة
حتى منتصف .2018
وبحسب الصحيفة ،فإنه ليس واضحًا مدى
اطــاع مستشاري ترامب آنــذاك على حملته
هذه ،لكن إحدى املشاركات في العملية ّ
ضد
ماكماستر ،وهي بربارة ليدين ،أكدت أنه ّ
تمت
االستعانة بها من قبل أحــد «املطلعني على
برنامج عمل» مستشار ترامب السابق لألمن
القومي .وكانت ليدين في ذلك الوقت تعمل
في فريق لجنة القضاء في مجلس الشيوخ،
التي كان يرأسها عضو املجلس الجمهوري
عــن واليــة أيــوا تشارلز غراسلي .وقبل ذلــك،
عملت ليدين عام  2016ضمن مجهود ملايكل
فلني ،الذي أصبح الحقًا أول مستشار لألمن
ال ـق ــوم ــي لـ ـت ــرام ــب ،مل ــاح ـق ــة م ـض ـم ــون آالف
ال ــرس ــائ ــل ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لــوزيــرة
ال ـخــارج ـيــة الـســابـقــة (وم ـنــاف ـســة ت ــرام ــب في
رئاسيات  )2016هيالري كلينتون.
وبحسب تعبير «نيويورك تايمز» ،فقد كان
املـخـطــط ضــد إت ــش آر ماكماستر أح ــد أكثر
العمليات «وقــاحــة» ضمن الحملة .وتضمن
ذلـ ــك اسـ ـتـ ـخ ــدام ام ـ ـ ــرأة الل ـت ـق ــاط تـسـجـيــات
ّ
سرية لألخير ،وهو يدلي بتصريحات (ضد
ّ
ترامب) من املمكن استغاللها ضده ،ولطرده
م ــن مـنـصـبــه .وق ــال ــت الـصـحـيـفــة إن الحملة
انتهت في م ــارس/آذار  ،2018عندما حصل
ّ
املـخــطـطــون عـلــى م ــراده ــم .وم ــن امل ـعــروف أن
مــاكـمــاسـتــر اس ـت ـقــال فــي  22م ــارس مــن ذلــك
الـ ـع ــام ،لـتـجـنــب اح ـت ـمــال طـ ــرده م ــن ت ــرام ــب.
وقالت ليدين ،للصحيفة ،إنها كانت مجرد
«مــرســال» ،ولــم تكن جــزءًا من املــؤامــرة .وكان
ت ـق ــري ــر مل ــوق ــع «بـ ــازف ـ ـيـ ــد» قـ ــد أش ـ ــار ســاب ـقــا
إلـ ــى ع ـش ــاء ح ـص ــل عـ ــام  ،2017وصـ ــف فـيــه
مــاكـمــاسـتــر تــرامــب بــ«الـغـبــي» بنسبة ذكــاء
«من صفوف الحضانة» .وبحسب الصحيفة،
فإن املخطط ضد ماكماستر بدأ يتبلور بعد
تقرير «بازفيد» بوقت قصير ،على أن يلتقي
األخير العميلة السرية في ذات املطعم الذي
حصل فيه العشاء املذكور .وقالت ليدين إن
شخصًا «تـثــق بــه» تــواصــل معها ملساعدته

االحتالل يهدم منشآت غزة
غزة ـ العربي الجديد

لـ ــم ت ـس ـت ـث ــن وحـ ـشـ ـي ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي بـشـرًا وال حـجـرًا في
ق ـطــاع غ ــزة .قـصــف مـبــاشــر خلف
أك ـث ــر م ــن  100ش ـه ـيــد ث ـل ـث ـهــم م ــن األطـ ـف ــال.
ّ
اسـتـهــداف مــركــز عـلــى مــؤسـســات وقـطــاعــات
ح ـيــويــة اس ـت ـطــاعــت االس ـت ـم ــرار بــالــرغــم من
الحصار اإلسرائيلي املفروض منذ
أك ـث ــر م ــن  15ع ــام ــا .ه ــدم لـلـبـيــوت واألب ـ ــراج
واألراضي الزراعية .يد التخريب اإلسرائيلية
عاثت بغزة دمارًا وموتًا.
 73مليون دوالر حجم الخسائر االقتصادية
نتيجة القصف اإلسرائيلي في القطاع حتى
م ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة .وف ـ ّـص ــل امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي
الحكومي فــي غــزة األرق ــام ،فــي تقرير أعلنه
وت ـ ـن ـ ــاول م ـج ـم ــل الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ق ـطــاع غ ــزة .فقد

بلغ إجمالي األبراج واملنازل املهدمة كليا 32
مبنى ،فيما وصــل عــدد الــوحــدات املتضررة
بشكل كــامــل إل ــى  500وح ــدة سكنية وأكـثــر
مــن  3آالف وحــدة متضررة بشكل متوسط،
لـيـبـلــغ إج ـمــالــي خـســائــر ق ـطــاع اإلس ـك ــان 25
مـلـيــون دوالر .كـ ــذا ،اس ـت ـهــدف االح ـت ــال 69
مقرًا حكوميًا ،تدمرت كليًا وجزئيًا ،بخسائر
وصلت إلى  10ماليني دوالر ،فيما تم تخريب
الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،عـبــر قـصــف شـبـكــات الــري
واألراضــي والطرق الزراعية ،مخلفًا خسائر
بـ 5ماليني دوالر.
البنى التحتية التي شملت شبكات الطرق
واملياه والصرف الصحي لم تسلم أيضًا من
همجية االح ـتــال ،حيث ق ــدرت حكومة غزة
خـســائــر ه ــذه املــرافــق بـعـشــرة مــايــن دوالر.
ولفتت الحكومة إلى أن االحتالل تعمد املس
بــالـبـنــى التحتية خــاصــة شـبـكــات الـكـهــربــاء
واملياه وقصفها بشكل واضح ومقصود ،ما

أثــر على إم ــدادات املواطنني بهذه الخدمات
على الــرغــم مــن جـهــود البلديات والسلطات
املعنية إلصالح األضرار.
كذا ،استهدف االحتالل القطاعات اإلنتاجية
والـتـجــاريــة واملــالـيــة وك ــان آخــرهــا استهداف
عدد من البنوك في غزة ،تاركًا خلفه خسائر
بقيمة  15مليون دوالر تشمل هــدم املنشآت
ال ـت ـج ــاري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـل ـيــا أو جــزئ ـيــا.
كـمــا تــم تـسـجـيــل خـســائــر واس ـعــة فــي النقل
وامل ـ ــواص ـ ــات ،ف ـي ـمــا تـ ـض ــررت  100س ـي ــارة
ووسيلة نقل إما كليا أو جزئيًا .ومن املتوقع
أن تفوق الخسائر املباشرة وغير املباشرة
أضـ ـع ــاف ه ـ ــذا ال ــرق ــم إذا اس ـت ـم ــر الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي .وتفجرت األوضاع في األراضي
الفلسطينية كــافــة ج ــراء اع ـت ــداءات وحشية
ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون،
منذ شـهــر ،بــالـقــدس ،وخــاصــة منطقة «بــاب
العمود» واملسجد األقصى ومحيطه ،وحي
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أخبار

 10آالف وظيفة ألمازون
في بريطانيا

«الشيخ ج ــراح» ،حيث تريد إسرائيل إخالء
 12منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها
ملستوطنني إسرائيليني.
وفــي املـقــابــل ،تـتــراكــم الخسائر االقتصادية
اإلســرائـيـلـيــة ،حيث طــالــب اثـنــان على األقــل
من مالكي الناقالت التي تشحن النفط الخام
إل ــى االحـ ـت ــال م ــن ال ـب ـحــر األس ـ ــود ،تـحــويــل
م ـس ــارات ـه ــم م ــن ع ـس ـقــان إلـ ــى م ـي ـنــاء حيفا
املحتلة ،وذلــك نتيجة املخاوف األمنية على
الشحنات .وأصيبت منطقة صناعية بالقرب
من عسقالن يوم الثالثاء بصاروخ من غزة،
مـمــا أل ـحــق أضـ ــرارا بـصـهــريــج تـخــزيــن تابع
لـشــركــة مـمـلــوكــة لـلـحـكــومــة تــديــر شـبـكــة من
خطوط أنابيب نقل الوقود .ولــدى االحتالل
مصفاتان .واحــدة تديرها بــاز أويــل بالقرب
مــن عسقالن بطاقة  100ألــف برميل يوميا،
واألخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من
حيفا بطاقة  200ألف برميل يوميا.

أعلنت مجموعة أمازون العمالقة
في مجال التجارة اإللكترونية أنها
ستستحدث أكثر من  10آالف
وظيفة في بريطانيا ،وذلك غداة
إطالق حملة توظيف في الواليات
املتحدة بموازاة االرتفاع الكبير
للطلب على التسوق اإللكتروني

خالل الجائحة .والتوسع الذي
يوازي خمس اليد العاملة ألمازون
في بريطانيا ،سيرفع العدد
اإلجمالي ملوظفيها في هذا البلد
إلى أكثر من  55ألفا بحلول نهاية
العام .ويأتي اإلعالن غداة كشف
أمازون خططا إلضافة  75ألف
وظيفة في الواليات املتحدة وكندا.
زيادة استثمار هيونداي
في أميركا

أكدت «هيونداي موتور» خطتها
الستثمار  7.4مليارات دوالر
في الواليات املتحدة بحلول
 ،2025لدعم إنتاج السيارات
الكهربائية وتطوير اإلنتاج وتعزيز
استثماراتها في مجال حلول النقل
الذكي .وقالت الشركة اليابانية
إنها تنوي تقديم مجموعة من
السيارات الكهربائية أميركية
الصنع للمستهلكني في البالد
ً
اعتبارا من العام املقبل .وأعلنت
«هيونداي» في األسبوع املاضي
ارتفاع مبيعاتها من السيارات
بأكثر من الضعف في أبريل/
نيسان عند  345.7ألف سيارة.

استقال ماكماستر قبل أن يطرده ترامب (ماندل نغان/فرانس برس)

أدارت مجموعة
محافظة عملية لتوريط
ماكماستر وإطاحته
فــي الخطة ،لكنها أكــدت أنها «لــم تعد تذكر
من يكون» ،إال أنه «أحد األشخاص العارفني
بأن ماكماستر يرتاد دائمًا» ذلك املطعم.
وك ــان مــاكـمــاسـتــر ،فــي ذل ــك الــوقــت ،قــد جمع
بــال ـف ـعــل عـ ـ ــددًا م ــن األعـ ـ ـ ــداء ل ــه داخـ ـ ــل إدارة

تــرامــب ،الذين كانوا يــرون فيه «مخلوقًا من
صـنــع ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،مـلـتــزمــا سـيــاســات»
هم معارضون لها ،مثل االتفاق النووي مع
إيران وبقاء القوات األميركية في أفغانستان.
وكان ترامب نفسه قد هاجم مرارًا املسؤولني
فــي مكتب األم ــن الـقــومــي فــي «ســي آي إيــه»،
أو في «أف بي آي» ،أو في وزارة الخارجية،
حيث كان مقتنعًا بأن هذه الوكاالت تحاربه.
وقال ترامب ّ
مرة عام « :2018هؤالء املوظفون
غـيــر املـنـتـخـبــن فــي ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،الــذيــن
يـ ـتـ ـح ــدون الـ ـن ــاخـ ـب ــن لـ ـل ــدف ــع ب ــأج ـن ــدات ـه ــم
ّ
السرية الخاصة ،هم في الحقيقة خطر على
الديمقراطية نفسها» .لكن فريق ترامب الذي

ّ
عـمــل عـلــى ك ــل ه ــذا امل ـج ـهــود لـفـتــرة طــويـلــة،
هــو ذات ــه ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن شبكة واس ـعــة من
الناشطني املحافظني ،الذين كان لديهم نفوذ
خاص في البيت األبيض .فليدين هي عضو
فــي مجموعة «غــراونــدز وي ــل» الـتــي حاولت
«تطهير» البيت األبيض ووكــاالت حكومية
مــن أع ــداء تــرامــب .وعـنــدمــا اسـتـقــال فلني من
ّ
مـنـصـبــه ل ـي ـحــل م ـحــلــه مــاك ـمــاس ـتــر ،نـشــرت
ليدين على صفحتها على موقع «فيسبوك»
تعليقات سلبية ع ـ ّـدة عــن األخ ـي ــر .وعندما
نشرت «نيويورك تايمز» تقريرًا حــول عمل
إي ــري ــك ب ــرن ــس م ــع «ب ــروج ـي ـك ــت ف ــري ـت ــاس»،
ّ
علقت بقولها« :ندين بالكثير إليريك برنس».

نمو اإلنتاج النفطي
في قازاخستان

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان
الجمعة إن البالد أنتجت 1.483
مليون برميل من النفط يوميا
في أبريل /نيسان ،مضيفة أنها
ستعوض عن اإلنتاج الزائد عند
إغالق بعض الحقول الكبيرة
بسبب أعمال صيانة هذا الصيف.
وتجاوز هذا البلد حصة بالغة
 1.457مليون برميل يوميا
يحددها اتفاق مجموعة أوبك+
ملنتجي النفط العامليني.
اتهامات تجارية ما بين
الصين وأميركا

(فيتشير شينا)Getty /

خطر على
السيارات

أعلنت شركة االستشارات «أليكس بارتنرز» أن العجز العاملي في رقائق أشباه املوصالت سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في اإليــرادات بقيمة 110
مليارات دوالر هذا العام ،وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند  61مليار دوالر ،إذ تتوقع أن تؤثر األزمة على إنتاج  3.9ماليني سيارة .وقالت الشركة الجمعة إن
أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات ألن تكون «استباقية» في الوقت الحالي ،وأن تخلق «مرونة في سالسل التوريد» على مدى أطول لتجنب
اضطرابات في املستقبل .وقال مارك ويكفيلد الرئيس املشارك لقسم السيارات العاملية في «أليكس بارتنرز» ،إن «الخطر حقيقي .إنه ليس خطرًا محتمال» ،في
ما يتعلق بفاقد اإلنتاج بسبب عجز أشباه املوصالت.

اتهمت الصني الجمعة الواليات
املتحدة بـ«دبلوماسية اإلجبار»
بعد تصريحات وزير الخارجية
أنتوني بلينكني لنظيره األسترالي
بأن الواليات املتحدة «لن تترك
أستراليا وحدها في امللعب في
مواجهة إكراه الصني االقتصادي».
وقالت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية هوا تشون
ينغ إن الواليات املتحدة تفرض
عقوبات اقتصادية وتسلح دوال
أخرى بقوة بشأن قضايا التجارة
لتحقيق «أهدافها اإلستراتيجية».
واعتبرت هوا أن االتصاالت
السلكية والالسلكية في الصني
وغيرها من الصناعات عالية
التقنية تقع اآلن ضحية «إكراه
اقتصادي» أميركي ،في إشارة
واضحة إلى الشركات بما في ذلك
هواوي وزد تي إي التي واجهت
ً
قيودا أميركية.

بواخر تركية توقف إمداد لبنان بالكهرباء
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

أعـلـنــت شــركــة «كــاربــاورش ـيــب» الـتــركـيــة ،الـتــي تــزود
لبنان بالكهرباء ،الجمعة ،عن إطفاء مولدات بواخر
الطاقة وتوقيف اإلم ــدادات بسبب متأخرات السداد
وبعد التهديد القانوني الــذي طــاول محطتيها في
لبنان.
وتؤمن البواخر التركية ما بني  35و 40في املائة من
الكهرباء في لبنان ،وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع
ّ
الشركة التركية فــي سبتمبر /أيـلــول املقبل ،فــي ظل
تعثر الـجــانــب اللبناني عــن دف ــع  100مـلـيــون دوالر

متأخرات من العام املاضي .وتفاقمت الخالفات بني
الطرفني اللبناني والتركي ،خصوصًا بعدما أصدر
النائب العام املالي اللبناني القاضي علي إبراهيم
قرارًا قضى بـ«منع البواخر التركية من مغادرة لبنان
والحجز عليها وااللتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين
مليون دوالر أميركي للدولة اللبنانية في حال ّ
تبي
وجود سمسرات أو فساد في صفة البواخر املنتجة
لـلـكـهــربــاء» ،عــدا عــن توقيف ممثل «كــاراديـنـيــز» في
لـبـنــان رال ــف فـيـصــل وامل ــدع ـ َـو ْي ــن فــاضــل مـحـمــد رعــد
وحـ ـس ــن م ـح ـمــد أمـ ـه ــز ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة دف ـ ــع ع ـم ــوالت
ورشــاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة .وقالت

«كارباورشيب»« :واضبت الشركة على توفير الطاقة
للبنان مــن دون أن تتقاضى مستحقاتها أو وجــود
خطة للدفع ،وكان التعامل طيلة  18شهرًا مرنًا ّ
ولينًا
مــع الـسـلـطــات اللبنانية ،آخــذيــن بــاالعـتـبــار الــوضــع
االق ـت ـص ــادي الـصـعــب ال ــذي ي ـمـ ّـر ب ــه ل ـب ـنــان ،بـيــد أنــه
ليس باستطاعة أي شركة أن تعمل في بيئة مليئة
باملخاطر املباشرة وغير ّ
املبررة».
وقال رئيس لجنة األشغال العامة في لبنان ،النائب
ن ــزي ــه ن ـج ــم ،ال ـث ــاث ــاء ،إن «ال ـش ــرك ــة ال ـتــرك ـيــة أبـلـغــت
الجانب اللبناني بأنها ستتوقف عن تشغيل املعامل،
األمــر الــذي قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة».

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ،الجمعة ،أنه
عند حوالي الساعة الثامنة صباحًا ،أوقفت البواخر
التركية في معملي الذوق والجية املولدات العكسية
لديها كافة ،ما أدى إلى انخفاض القدرات اإلنتاجية
اإلجمالية املتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية
بحوالي  240ميغاواط.
وقـ ــالـ ــت إن امل ــؤسـ ـس ــة ع ـم ـل ــت ع ـل ــى ت ـش ـغ ـيــل بـعــض
املجموعات اإلنتاجية في معملي املحركات العكسية
فــي ال ــذوق والـجـيــة ورف ــع ق ــدرة معمل ال ــذوق القديم
ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري،
ما سيوفر  130ميغاواط.
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مال وسياسة

عقارات

اقتناء منزل في سورية
محصور بالمقتدرين
تسجل أسعار المنازل
في سورية ،خاصة في
دمشق ،مستويات
تفوق قدرات غالبية
السوريين الشرائية ،وسط
انهيار سعر صرف الليرة
وتزايد األزمات المعيشية
عدنان عبد الرزاق

أصـ ـب ــح اقـ ـتـ ـن ــاء مـ ـن ــزل بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـس ــوري ــن رف ــاه ـي ــة امل ـق ـت ــدري ــن،
بعدما تعدى متوسط سعر البيت
في دمشق  200مليون ليرة سورية ،في حني
ال يزيد متوسط األجــر الشهري عن  60ألف
ليرة .واقــع ّ
وســع األزمــة السكنية في البالد،
وســط أرقــام صاخبة تــدل على قسوة األزمــة
املعيشية الـتــي ت ـطــاول الـسـكــان ،خــاصــة مع
تزايد الفقر ،وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر
م ــن  83ف ــي امل ــائ ــة ،وت ــوق ــف م ـع ـظــم مـنـشــآت
القطاع الخاص عن العمل.
يقول الخبير العقاري السوري محمد فؤاد
إن أسعار العقارات لم ترتفع بني عــام 2011
واليوم إذا قيست بالعمالت األجنبية ،فسعر
املـنــزل بدمشق كــان بــن  50و 60ألــف دوالر،
وه ــو ي ـبــاع بــالـسـعــر ذات ــه ال ـي ــوم .بمعنى أن
امل ـش ـك ـل ــة هـ ــي تـ ــراجـ ــع س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة
ال ـس ــوري ــة م ــن  50م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ق ـبــل عشر
سنوات ،إلى نحو  3000ليرة اليوم.
ويشير فؤاد إلى أن نظام األسد يواصل رفع
أس ـع ــار مـ ــواد ال ـب ـنــاء املـحـلـيــة ،إذ زاد مطلع
الشهر الـجــاري سعر طن اإلسمنت إلــى 150
ألف ليرة سورية ،ما أوصل سعر املتر املكعب
من الباطون (الخرسانة) املجبول إلــى نحو
 120أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة ،كـمــا رف ــع سـعــر طن
ال ـحــديــد إل ــى  2.3مـلـيــون ل ـي ــرة ،فـيـمــا وصــل
سعر ربطة األسالك الكهربائية اليوم إلى 85
ألف ليرة وسعر باب األملنيوم إلى  400ألف
ليرة.
ولكن ،يستدرك املختص السوري« :األسعار
في سورية ،وأسعار مــواد البناء والعقارات
ض ـم ـنــا ،ال تــأخــذ ال ــدخ ــل بــاالع ـت ـبــار ،ف ـمــواد
البناء ارتفعت أسعارها نحو مائة مــرة ،إال
أن الـطـلــب ال ي ــزال كـبـيـرًا ،خــاصــة فــي بعض

مـنــاطــق دمـشــق وح ـلــب» .أمــا الـسـبــب الثاني
الرتـفــاع أسـعــار الـعـقــارات ،فيعود إلــى «رفــع
مـسـتــوى األس ـع ــار بـسـبــب إق ـب ــال اإليــران ـيــن
والـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،ب ـح ـســب م ــا ي ـق ــول ــه صــاحــب
املكتب العقاري في دمشق ،مصطفى الدالي،
حيث إن أسـعــار املـنــازل التي يشتريها غير
الـ ـس ــوري ــن صـ ـع ــدت ب ـم ـس ـت ــوي ــات األسـ ـع ــار
بشكل عام ،وهذه األسعار أعلى من تكاليف
البناء واألسعار الرائجة ،ولكن معظم املكاتب
العقارية وأصحاب املنازل املعروضة للبيع،
وضعوها كمقياس لتحديد أسعار املنازل.
ويـشـيــر ال ــدال ــي م ــن مـنـطـقــة دم ــر لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» إل ــى أن أس ـعــار امل ـنــازل فــي مناطق
ح ــي األم ـ ــن واملـ ـح ــال ف ــي ال ـحــري ـقــة وع ـمــوم
أحـ ـي ــاء دمـ ـش ــق ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ــات ــت ب ـم ـل ـيــارات
الليرات ،فهناك «سعي محموم لشراء املنازل
واملحال التجارية بأي ثمن ،وحينما يمتنع
ْ
أحــد املالكني إن وقــع االختيار على بيته أو
محله ،يتم حرق العقار أو تلفيق تهم أمنية».
ويضيف« :رأينا حرائق في ســوق البزورية
ودمشق القديمة ومنازل كثيرة بعدما رفض
أصحابها بيعها لإليرانيني».
وحــول الكثافة السكانية في دمشق وتأثير
زي ـ ـ ــادة ال ــواف ــدي ــن إل ـي ـه ــا م ــن املـ ـ ــدن امل ـهــدمــة
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نسبة ارتفاع أسعار العقارات
في دمشق ،حيث زادت
منذ أكثر مــن شهر حتى
تــاريــخــه بين  30و 40في
المائة ،فيما ال يتوافق ذلك
مع نسبة تراجع العملة
الـــســـوريـــة أمــــام الــــدوالر
األميركي

على ارتـفــاع األس ـعــار ،يلفت صاحب املكتب
ال ـع ـق ــاري ،إل ــى أن مـعـظــم س ـكــان دم ـشــق من
املــدن السورية ،ال طاقة لهم على الـشــراء ،إال
أن «ه ــؤالء ساهموا فــي رفــع أسـعــار اإليجار
الشهري إلى أكثر من  200ألف ليرة للمنزل».
ُ
وي ـع ـت ـب ــر ب ـح ـســب خ ـ ـبـ ــراء ،ق ــان ــون ال ــرس ــوم
ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـعــامــل ال ـثــالــث الرتـ ـف ــاع أس ـعــار
العقارات ،حيث أصدر رئيس النظام السوري
بشار األســد مطلع الشهر الـجــاري ،القانون
رقم  15لعام  2021القاضي بتنظيم استيفاء
ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها
ب ـم ـعــدل م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ــرائ ـج ــة لـلـمـتــر املــربــع
اس ـت ـن ــادًا إل ــى ال ــوص ــف امل ــال ــي ل ـل ـع ـقــار وفــق
ّ
السكنية
معايير وعــوامــل لكل من العقارات
أو الـتـجـ ّ
ـاريــة أو الـصـنــاعـ ّـيــة أو الــزراعـ ّـيــة أو
السياحية.
ويـ ــرى ال ـخ ـب ـيــر ال ـع ـق ــاري ع ـم ــار ي ــوس ــف من
دمشق ،أن أسعار العقارات باملجمل ارتفعت
منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بني  30و40
في املائة ،معتبرًا هــذا االرتـفــاع غير حقيقي
ألنه ال يواكب سعر الصرف حاليًا.
ويضيف الخبير السوري خالل تصريحات
صـحــافـيــة ،أن حــركــة بـيــع وشـ ــراء ال ـع ـقــارات
ازدادت بشكل ملحوظ خالل الفترة الحالية
وم ــع ال ـق ـفــزات الـكـبـيــرة الـتــي حصلت بسعر
الـ ـص ــرف أخـ ـيـ ـرًا ات ـج ـه ــت ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
ال ـن ــاس ل ـش ــراء ال ـع ـق ــارات ،الف ـتــا إل ــى أن ــه من
املالحظ أن بيع وشراء العقارات ّ
يتمان حاليًا
بالعملة الصعبة أو بالذهب .ويلفت إلى أن
معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس
بـغــرض السكن أو االسـتـثـمــار ،إنـمــا بغرض
تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى
عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة
وال ــذه ــب وي ـع ـت ـب ــرون أن ال ـع ـق ــار مـ ــاذ آمــن
ملدخراتهم.
وح ــدد الـقــانــون مـقــدار الضريبة بمعدل من
الـقـيـمــة ال ــرائ ـج ــة ل ـلــوحــدة ال ـع ـقــاريــة لـتـكــون
واح ـدًا فــي املــائــة للعقارات السكنية ،واثنني
فــي املــائــة لــأراضــي الــواقـعــة داخ ــل املخطط
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي املـ ـ ـص ـ ــدق وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي امل ــائ ــة
لألراضي الواقعة خــارج املخطط التنظيمي
املـصــدق وثــاثــة فــي املــائــة عــن بيع العقارات
غير السكنية وواحـدًا في املائة لألسطح في
العقارات السكنية.
وأما نسبة الضرائب على العقارات ،فنصت
امل ـ ــادة ال ـســاب ـعــة م ــن ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد على
ت ـحــديــدهــا عـنــد خـمـســة عـشــر ف ــي امل ــائ ــة من
املعدل املنصوص عليه في القانون إذا كانت
لألصول والفروع واألزواج.

األردنيون يرفعون الصوت ضد التطبيع
عمان ـ زيد الدبيسية

اشـ ـت ــدت ف ــي األردن دعـ ـ ــوات وقـ ــف ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع االح ـت ــال
االســرائ ـي ـلــي وم ـطــال ـبــة ال ـحـكــومــة بــإل ـغــاء كــافــة االتـفــاقـيــات
املوقعة معه ،وبخاصة اتفاقيتا السالم وشراء الغاز .ووجهت
قوى حزبية والنقابات املهنية ونشطاء نداءات إلى الحكومة
تدعو إلى وقف أشكال التعامل مع إسرائيل كافة ،ردا على
االنتهاكات التي يقوم بها بحق املقدسيني والفلسطينيني
بشكل عام ،معتبرين أنه يجب اتخاذ اجراءات ناجعة إزاء ما
تقوم به قــوات االحتالل من أعمال قتل وتدمير واقتحامات
للمسجد األقصى.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب األردني ،النائب
موسى هنطش ،لـ “العربي الجديد» إن مواجهة االعتداءات
اإلسرائيلية تتطلب قوة ردع مناسبة من الدول العربية من
خالل إلغاء االتفاقيات املوقعة من قبلها مع االحتالل ،ووقف
كافة املشاريع املتفق عليها أو التي تبحث في إطار العالقات
التطبيعية التي أقامتها مؤخرا بعض البلدان العربية.
وأضــاف أنــه يفترض اتخاذ خطوات توجه مباشرة ضربة
ل ـح ـكــومــة االحـ ـت ــال م ــن خـ ــال ع ـلــى األق ـ ــل ال ـت ـهــديــد عــربـيــا
بتجميد اتفاقيات السالم واالتفاقيات االقتصادية ،ومنها
اتـفــاقـيــة ش ــراء ال ـغــاز مل ــدة  15عــامــا مــن الـكـيــان الصهيوني
وبقيمة مقدرة بحوالي  15مليار دوالر واملوقعة مع األردن.
وت ــاب ــع أنـ ــه «لـ ــأسـ ــف ،ه ـن ــاك م ـش ــاري ــع تـطـبـيـعـيــة ضـخـمــة
يجري النقاش والتفاهم حولها بني بلدان عربية وحكومة
االحـ ـت ــال س ـت ـخــدم ف ــي املـحـصـلــة مـصـلـحــة ال ـك ـي ــان ،وتــزيــد
قــدرتــه االقـتـصــاديــة الـتــي تــوجــه بــاألصــل للتنكيل بالشعب
الفلسطيني وتحقيق أطماعه في البالد العربية».
وأشار الى أن لغة الشجب واالستنكار وإصدار البيانات هي
أشـيــاء روتينية وتعبر عــن حالة ضعف غير مسبوقة تمر
بها الدول العربية ،في الوقت الذي تملك فيه خطوات تضرب
فيها إسرائيل في العمق من خالل العودة إلى محاصرتها
اقتصادية وسياسيا وعدم إقامة أي عالقات تطبيعية معها.

زيادة في أسعار مواد البناء (لؤي بشارة /فرانس برس)

وقــال النائب هنطش إنــه «عـلــى سبيل املـثــال اتفاقية الغاز
ت ـخ ــدم ال ـك ـيــان امل ـح ـتــل وال ـت ــراج ــع عـنـهــا ال ي ــؤث ــر ع ـلــى أمــن
الطاقة في األردن على اإلطــاق لوجود عدة مصادر للتزود
بالطاقة ،كمشاريع الطاقة املتجددة ومشاريع زيادة القدرات
االس ـت ـخــراج ـيــة م ــن ح ـقــول ال ـغ ــاز ف ــي امل ـنــاطــق الـشــرقـيــة من
األردن».
م ــن جــان ـبــه ،ش ــرح رئ ـيــس لـجـنــة م ـقــاومــة الـتـطـبـيــع الـتــابـعــة
لتجمع النقابات املهنية األردن ـيــة مناف مجلي ل ـ «العربي
الجديد» أنه على املستوى الشعبي ورجال األعمال في األردن
توجد تعامالت ضئيلة جدًا مع االحتالل وذلــك انطالقا من
قـنــاعــة ل ــدى ال ـنــاس بــرفــض الـتـعــامــل مــع االح ـت ــال .وأض ــاف
أن حـمــات مـقــاومــة التطبيع سبق وأن حققت أهــدافـهــا في
األردن ،مشيرا إلى أن املخاطر تكمن في مشاريع االتفاقيات
الضخمة املوقعة أو التي ستوقع بني دول عربية واالحتالل.
وأكــد الخبير االقتصادي حسام عايش لـ «العربي الجديد»
أنه يوجد اليوم مواجهات ربما غير مسبوقة بني االحتالل
واملرابطني في القدس ومختلف املناطق الفلسطينية ،والرد
عــربـيــا يـجــب أن يــرتـقــي ال ــى حـجــم املـشـكـلــة ال ـتــي ال تحلها
بيانات الشجب واإلدانة واالستنكار.
وأضـ ــاف أن ال ـحــل األم ـثــل يـكـمــن بــإلـغــاء االت ـفــاق ـيــات ووقــف
التطبيع وإعــادة إطــاق حمالت املقاطعة للشركات العاملية
التي تتعامل مع إسرائيل واتـخــاذ كل ما يلزم ملحاصرتها
اقـتـصــاديــا عــربـيــا وعــامل ـيــا ،سيما وأن ـهــا تسعى إل ــى إقــامــة
مشاريع اقتصادية كبرى مع دول عربية أخرى غير اتفاقيات
الـغــاز والكهرباء واملـيــاه وهــذا مــا نخشى منه خــال الفترة
املقبلة.
وقوبلت اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة األردنـيــة مع
االح ـت ــال االســرائ ـي ـلــي بــالــرفــض مــن قـبــل ال ـش ــارع األردنـ ــي،
كــذا رفضها مجلس الـنــواب مــرتــن ،لكن الحكومة تمسكت
بـتـنـفـيــذهــا ،حـيــث ب ــدأت إم ـ ــدادات ال ـغــاز مــن االح ـت ــال نحو
األراضـ ــي األردن ـي ــة مـنــذ ال ـعــام املــاضــي ،مــا أطـلــق مــوجــة من
التحركات تحت عنوان« :غاز العدو احتالل».

خالل تحرك ضد اتفاقية الغاز (خليل مزرعاوي /فرانس برس)

تقارير عربية
مؤشرات

 93مليار دوالر فرص نمو ضائعة في اليمن
عدن ـ محمد راجح

وصلت خسائر نمو االقتصاد اليمني بسبب
الـحــرب والـصــراع الــدائــر فــي الـبــاد منذ ست
سنوات إلــى  93مليار دوالر في نهاية العام
امل ــاض ــي ،ارت ـف ــاع ــا م ــن  66م ـل ـيــار دوالر في
ال ـع ــام  ،2019وف ــق أحـ ــدث نـسـخــة م ــن تقرير
ق ـط ــاع الـ ــدراسـ ــات وال ـت ــوق ـع ــات االق ـت ـصــاديــة
(حكومي) ،والــذي يصدر تقاريره بالتعاون
مع منظمة «اليونيسف» .ولفت التقرير إلى
أن ه ــذه ال ـخ ـســائــر نــات ـجــة ع ــن زي ـ ــادة كلفة
الفرص الضائعة في الناتج املحلي اإلجمالي،
ف ــي اق ـت ـصــاد ي ـعــانــي م ــن ان ـك ـمــاش وت ــده ــور
متواصل فــي ظــل تفاقم األوض ــاع اإلنسانية

وان ـه ـي ــار األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي وت ــده ــور مختلف
القطاعات االقتصادية والتنموية.
ويعيش اليمن على وقع حرب وصراع طاحن
منذ الـعــام  .2015وذك ــر التقرير أنــه كــان من
امل ـتــوقــع أن يـتـجــه ن ـمــو ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي إلــى
التزايد فــي ظــل الـظــروف الطبيعية مــن 33.2

أكثر من  %100نسبة
الدين العام إلى الناتج
المحلي في اليمن

األزمات المعيشية تزيد اتساعًا (عيسى أحمد /فرانس برس)

مليار دوالر عام  2014إلى  34.6مليار دوالر
في عــام  2015ثم إلــى  42.1مليارا عــام 2019
 .إال أن اسـتـمــرار ال ـحــرب وال ـص ــراع أدى إلــى
تراجعه من  33.2مليار دوالر إلى  23.1مليار
دوالر ثم إلى  19.9مليار دوالر على التوالي.
ويرى الباحث االقتصادي أمني الحميري ،في
حديثه مع «العربي الجديد» ،أن هذه األرقام ال
تعكس ما يحصل على أرض الواقع ،من حيث
حجم الفقر والجوع الذي يطاول نسبة كبيرة
مــن اليمنيني ومعاناتهم مــن ضيق معيشي
لــم يـعــد باستطاعتهم تـحـمـلــه .ويـضـيــف أن
الصراع تركز منذ ثالث سنوات على الجانب
االق ـت ـص ــادي والـ ــذي تـسـبــب بـتـضـخــم منافذ
الفساد والنهب وتوسع حجم املستفيدين من

هذه األوضــاع وسعيهم الدائم إلى عرقلة أي
جهود لتحقيق التوافق والسالم.
ول ـف ــت إلـ ــى امل ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي رافـ ـق ــت ال ـحــرب
وت ـغ ـي ــر س ـي ــاس ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــرب ــي ،وت ــرك ـي ــز عـمـلـيــة ال ــدع ــم وال ـت ـمــويــل
عـلــى فـئــات سياسية وعـسـكــريــة أش ــرف على
تـكــويـنـهــا ،مــا أدى إل ــى تـقــويــض املــؤسـســات
الحكومية وتشتتها وانقسامها وبالتالي
اه ـتــزاز عــاقــة الـشــراكــة مــع مجتمع املانحني
وال ـج ـهــات الـتـمــويـلـيــة .إذ انـعـكـســت مختلف
هذه العوامل استمرارًا في تدهور االقتصاد
اليمني .ولــم تتضمن الخسائر االقتصادية
األض ـ ــرار امل ــادي ــة والـبـشــريــة والـتــدمـيــر الــذي
لحق بالبنى التحتية واملـنـشــآت اإلنتاجية
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة وت ـع ـط ـي ــل ك ـث ـي ــر مـ ــن األن ـش ـط ــة
االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـمــاريــة .وك ــذا األزم ــات
الـحــادة فــي السيولة النقدية وفــي املشتقات
النفطية والـكـهــربــاء وال ـغــذاء وامل ـيــاه والنقل
والتعليم والرعاية الصحية وغيرها .حيث
يـتـطـلــب ح ـصــرهــا تـنـفـيــذ م ـســوحــات شــامـلــة
لتقييم مختلف األضـ ــرار ب ـصــورة أكـثــر دقــة
وموضوعية.
وي ـعــانــي االق ـت ـصــاد الـيـمـنــي م ــن ال ـعــديــد من
الـتـحــديــات الـهـيـكـلـيــة واملــزم ـنــة واملـسـتـجــدة،
بما فيها تحديات عدم االستقرار السياسي
واألم ـ ـنـ ــي وظـ ـ ـ ــروف ال ـ ـصـ ــراع املـ ـحـ ـت ــدم مـنــذ
حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو
غير مسبوق .وأدى هــذا الواقع إلــى انكماش
النشاط االقتصادي وتراجع قدرات االقتصاد
اإلنـتــاجـيــة وتـبــديــد طــاقــاتــه املــاديــة وتــراجــع
حاد في املؤشرات االقتصادية الكلية بدرجة
عالية.
وكـمــا ج ــرت ال ـعــادة تلجأ الـحـكــومــة اليمنية
لتمويل عجز املوازنة عبر االقتراض املباشر
م ــن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـي ـم ـنــي ،م ــع م ــا يحمله
االقـ ـت ــراض م ــن مـخــاطــر كـثـيــرة عـلــى الــوضــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـث ــل زيـ ـ ـ ــادة الـ ـضـ ـغ ــوط عـلــى
ميزان املدفوعات وإضعاف العملة الوطنية،
وارتفاع معدالت التضخم ،وتدني مستويات
امل ـع ـي ـشــة .وت ــوق ــع امل ـح ـلــل االق ـت ـص ــادي م ــراد
منصور أن يشهد الوضع االقتصادي املزيد

مــن ال ـتــدهــور بــالـنـظــر إل ــى م ـس ــارات ال ـصــراع
امل ـح ـت ــدم ع ـل ــى األرض ،وكـ ـ ــذا م ــع اس ـت ـم ــرار
الوضع االستثنائي دون الوصول إلى سالم
مستدام.
وأوضح لـ«العربي الجديد» ،أن هناك تعطيال
تاما للمؤسسات العامة وتوقف أهم املنابع
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا االق ـت ـص ــاد
الـيـمـنــي ،مـثــل امل ــوارد النفطية الـتــي تسببت
الـ ـح ــرب ف ــي ت ــوق ــف إن ـت ــاج ـه ــا وت ـص ــدي ــره ــا،
وسـ ــط ع ـجــز ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة ع ــن ال ـق ـيــام
بــأي إج ــراءات لتحسني الــوضــع االقـتـصــادي
واملعيشي وإي ـقــاف تــدهــور العملة الوطنية
التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وتضاعفت خسائر االقتصاد اليمني بسبب
استمرار السوق الـســوداء للوقود وتقويض
مؤسسات الــدولــة فــي كــل مــن صنعاء وعــدن،
وفق مصادر «العربي الجديد» ،وظهور أزمة
السيولة الحادة في املوازنة العامة والنظام
امل ـصــرفــي ،إل ــى جــانــب مــا راف ــق ه ــذه الـحــرب
الدائرة في البالد من إغالق للمنافذ الجوية
وال ـبــريــة وتـقـيـيــد حــركــة ال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
وت ـع ـثــر إن ـت ــاج وت ـصــديــر ال ـن ـفــط الـ ــذي مثل
شريان الحياة لالقتصاد الوطني في اليمن.
وتعتبر أزمة املالية العامة أخطر التحديات
ال ـ ـتـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وض ـ ـمـ ــن أخ ـط ــر
تــداع ـيــات ـهــا اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة م ــرت ـب ــات ال ـجــزء
األك ـبــر مــن مــوظـفــي ال ــدول ــة ألك ـثــر مــن أربـعــة
أع ـ ــوام ،وت ـع ـل ـيــق سـ ــداد خ ــدم ــة ال ــدي ــن ال ـعــام
املحلي والــذي عــرض القطاع املصرفي ألزمة
سيولة خانقة .وفي ظل تفاقم العجز ووجود
صعوبة فــي تمويل عجز املــوازنــة مــن مــوارد
حقيقية بسبب فقدان أغلب اإليــرادات العامة
ل ـل ــدول ــة ،ل ـج ــأت ال ـح ـكــومــة إل ــى ال ــدي ــن ال ـعــام
الــداخـلــي لتمويل الـعـجــز املـتـفــاقــم .وتــزايــدت
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي من
 44.5فــي املــائــة عــام  2014إلــى أعلى مستوى
لـهــا ع ــام  2017مسجلة  102.3فــي املــائــة ،ثم
ت ــراج ـع ــت ق ـل ـيــا إلـ ــى  100.3ف ــي امل ــائ ــة ع ــام
 2019وبمتوسط سنوي بلغ  93.2في املائة
منذ بداية الـحــرب ،أي ضعف ما كانت عليه
النسبة في العام .2014

االقتصاد
العماني
ُ
يتنفس

يستعد االقـتـصــاد العماني إلى
تخفيف إجــراءات الحظر ،بعدما
قررت اللجنة العليا املكلفة ببحث
آلية التعامل مع التطورات الناتجة
عن انتشار كورونا في سلطنة
ُعـمــان ،إنهاء العمل بقرار حظر
حركة األفــراد واملركبات اعتبارًا
مــن الـسـبــت حـتــى إش ـعــار آخــر.
إال أن الـلـجـنــة أب ـقــت عـلــى حظر
استقبال الزبائن داخــل املحالت
بـ ــن ال ـث ــام ـن ــة م ـ ـسـ ـ ًـاء وال ــرابـ ـع ــة
ص ـبــاحــا م ــع ال ـس ـمــاح بخدمتي
الـتــوصـيــل وامل ـن ــاول ــة ،مـبـيـنــة أنــه
يستثنى من الحظر محالت بيع
املواد الغذائية .ويستمر تقليص
الـ ــدخـ ــول ل ـل ـم ـج ـم ـعــات واملـ ـح ــال
التجارية واملـطــاعــم واملـقــاهــي ملا
ال يــزيــد على  %50مــن طاقتها
االستيعابية .فيما أعلنت اللجنة
اس ـت ـئ ـنــاف ق ـ ــرار تـقـلـيــص عــدد
املــوظـفــن فــي م ـقــرات الـعـمــل إلــى
نسبة .%50

الجزائر :الرسوم الجمركية ترفع األسعار
قفزت أسعار املواد الغذائية املستوردة
واسعة االستهالك في الجزائر ،بمعدل
تخطى  100فــي املــائــة ،بــالـتــزامــن مع
تــراجــع كـبـيــر فــي االس ـت ـهــاك فــي ظل
ضعف القدرة الشرائية.
ويؤكد محمد تونسي ،الناطق باسم
ش ـع ـبــة امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ف ــي ال ـغــرفــة
ال ـت ـجــاريــة ف ــي الـعــاصـمــة ال ـجــزائــريــة،
أن «ه ـنــاك حــالــة مــن ال ــرك ــود تضرب
األس ـ ـ ــواق هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ارت ـف ــاع
األسعار».
وي ـض ـي ــف ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
«مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
ت ـصــريــف أك ـث ــر م ــن  30ف ــي امل ــائ ــة من
جملة مشترياتهم ،بالرغم مــن مــرور
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ــذي ي ــرتـ ـف ــع فـ ـي ــه ع ـ ــادة
اإلق ـبــال على عــدد مــن الـسـلــع ،خاصة
املكسرات والفواكه املجففة واألجبان
والحلويات».
وي ـ ــرج ـ ــع ت ــونـ ـس ــي أس ـ ـب ـ ــاب ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار إلى عدة عوامل منها «زيادة
ال ـت ـع ــرف ــة ال ـج ـم ــرك ـي ــة ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
ال ـس ـلــع بــاع ـت ـبــارهــا س ـل ـعــا ك ـمــال ـيــة»،
الفتا إلــى أن «هناك أيضا سببا غير
مباشر ،فعند ارتفاع األسعار يضطر
التاجر إلى تقليل حجم مشترياته ،ما
يعني ارتفاع التكاليف الثابتة ،والتي
تنعكس ب ــدوره ــا عـلــى املستهلك في
النهاية ،باإلضافة إلى ارتفاع أسعار
الـنـقــل ال ـتــي أث ــرت بـشـكــل مـبــاشــر في
أسعار كافة السلع في الجزائر».
وي ـق ــول ع ـمــر زي ـ ــان ،ت ــاج ــر ف ــي ش ــارع
«املنظر الجميل» املشهور ببيع املواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«حجم املبيعات في تراجع عن العام
املــاضــي بمعدل  40إلــى  50فــي املائة،
ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ،وت ـض ــاؤل
القدرة الشرائية».
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب امل ـ ــداخـ ـ ـي ـ ــل

أخبــار
العرب
ارتفاع مديونية األردن
واصلت مديونية األردن ارتفاعها لتبلغ
مستويات قياسية غير مسبوقة ،حيث
بلغت حوالي  47مليار دوالر بارتفاع
مقداره  280مليون دوالر مقارنة بحجمها
ّ
مع نهاية العام املاضي ،مشكلة ما نسبته
 106في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
وتشمل املديونية الديون املترتبة على
كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة
املياه التي تبلغ حوالي  11مليار دوالر،
إضافة إلى الديون العائدة إلى املؤسسة
العامة للضمان االجتماعي .ووفقا لبيانات
وزارة املالية األردنية ،فقد بلغت خدمة
الدين الخارجي خالل شهر كانون الثاني/
يناير  2021حوالي  85مليون دوالر ،في
حني بلغت تسديدات األقساط الخارجية
حوالي  46مليون دوالر .وبلغ رصيد الدين
الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي في
نهاية شهر يناير من العام الحالي حوالي
 19.3مليار دوالر ،كما بلغ رصيد الدين
العام الداخلي حوالي  18.4مليار دوالر.
معالجة عشوائيات العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية خطة ملعالجة
ملف العشوائيات الذي يخص  12في املائة
من سكان العراق ،فيما أشارت إلى أن
الشروع بهذه الخطة مشروط بإقرار قانون
تسوية السكن العشوائي .وقال عبد الزهرة
الهنداوي املتحدث باسم الوزارة  ،لوكالة
األنباء العراقية (واع) ،إن «وزارة التخطيط
سبق وأن أعدت خطة متكاملة ملعالجة
ملف العشوائيات ،بالتعاون مع وزارة
اإلسكان واإلعمار والبلديات ومنظمة األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية» ،مبينا أن
«هذه الخطة تمثل خارطة طريق للمعالجة
تتضمن محورين :األول ،الحد من انتشار
العشوائيات والثاني هو املعالجة».
وأضاف أن «الشروع بتنفيذ الخطة مرتبط
بإقرار قانون معالجة وتسوية السكن
العشوائي في العراق والذي قدمته الوزارة
إلى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة
أولى وما زلنا ننتظر أن يقرأ قراءة ثانية
ومن ثم يصوت عليه» ،مشيرا إلى أن «هذا
القانون يتضمن معالجات جذرية وواقعية
مللف العشوائيات» .وأكد الهنداوي أن
«العشوائيات تمثل عامل ضغط كبير على
مستوى الخدمات سواء املاء أو الكهرباء أو
املجاري أو الصحة أو التعليم وغيرها ،ألنها
أنشئت في أماكن كانت تفوق حجم الطاقة
االستيعابية ملستوى الخدمات املوجودة».

أخبــار
العالم

تجارة
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امل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة وامل ـ ـن ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــة ،كـ ــانـ ــوا
حريصني خالل األعــوام املاضية على
عــدم حــرمــان طــاوالتـهــم مــن املكسرات
واألجبان وغيرها من املواد الكمالية،
مــن خــال ش ــراء أوزان بسيطة منها،
أما اآلن ،فإن األوزان القليلة أصبحت
عصية عليهم ،ما اضطر البعض إلى
اإلحجام عن الشراء نهائيًا».
ً
ف ـق ــد اعـ ـت ــاد عـ ـم ــار زبـ ـ ــار مـ ـث ــا ،وه ــو
موظف في إحدى الشركات العمومية،
على شراء املكسرات وغيرها من املواد
الغذائية الثانوية ،ويؤكد لـ «العربي
الجديد» أن «األسعار ارتفعت بمعدل
 300ف ــي امل ــائ ــة ع ـلــى ب ـعــض املـ ـ ــواد»،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن «انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـق ــدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ل ــرات ـب ــه دف ـع ــه إلـ ــى تـقـلـيــل
الكميات التي كان يشتريها».
ويقول املواطن الجزائري إن «الدخل ال
يكفي اآلن لشراء مثل هذه الكماليات،
إذ خـ ــرجـ ــت امل ـ ـك ـ ـسـ ــرات والـ ـش ــوك ــوال
وبـ ـع ــض األج ـ ـبـ ــان م ــن ال ـق ــائ ـم ــة بـعــد
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــارهـ ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ب ـع ــض أن ـ ـ ــواع ال ـع ـص ــائ ــر الـصـنــاعـيــة
املستوردة».
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت
رف ــع الـتـجـمـيــد عــن ال ـعــديــد مــن امل ــواد
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة ،عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار امل ـن ـت ـج ــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـفـ ــواكـ ــه،
إضافة للعصائر واملشروبات ومـ ّ
ـواد
ّ
واملواد
التجميل والرخام والسيراميك
البالستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه
السلع وغيرها أعـبـ ً
ـاء جمركية تحت
مـسـمــى «ال ــرس ــم ال ـج ـمــركــي الــوقــائــي
املــؤقــت» ،يـتــراوح مــا بــن  30إلــى 200
ف ــي املـ ــائـ ــة ،م ــا اضـ ـط ــر امل ـس ـت ــوردي ــن
ّ
وتجار الجملة لرفع أسعار املنتجات
لضمان هامش ربــح جيد مع تطبيق
اإلجراءات الجديدة.
ويــرى عبد الله عــوادي ،تاجر تجزئة
أن «حالة من الــركــود ضربت تجارته

بـ  50في املائة نتيجة ارتفاع األسعار،
بسبب عــدم تمكن الـنــاس مــن الـشــراء
نتيجة األوضاع املعيشية السائدة.
ّ
للتجار
وأب ــدت الجمعية الـجــزائــريــة
والـ ـح ــرفـ ـي ــن ،ت ـح ـف ـظــا ع ـل ــى ال ــرس ــوم
ّ
املرتفعة التي ّ
املواد املستوردة،
مست
ورأت أن هــذه الــرســوم فتحت املجال
لالحتكار وأدت إلــى ارتفاع األسعار،
م ــا أث ــر سـلـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة
وخ ـ ّ
ـاص ــة إذا ل ــم تـسـتـطــع املــؤسـســات
تسديدها.
ويرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار
أن «الحكومة مطالبة بمراجعة هذه
ال ــرس ــوم ،ال ـت ــي جـ ــاءت مــرتـفـعــة على
ً
فمثال ّ
ّ
مادة اللوز واسعة
املواد،
بعض
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ع ـل ـي ـه ــا رس ـ ـ ــم ج ـم ــرك ــي
إض ــاف ــي بــأرب ـعــن ف ــي امل ــائ ــة ،يـضــاف
إليه الرسم الجمركي األصلي بخمسة
وع ـش ــري ــن ف ــي املـ ــائـ ــة ،أي س ـع ــر ه ــذه
املـ ـ ّ
ـادة ارت ـفــع بــأكـثــر مــن  70فــي املــائــة
على التاجر إذا احتسبنا هامش ربح
امل ـس ـت ــورد ،وذلـ ــك م ــن دون احـتـســاب
هوامش ربح التجار».
ويـ ـضـ ـي ــف ب ـ ــول ـ ـن ـ ــوار ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه ل ـ
«العربي الجديد» ،أن السيناريو ذاته
يتكرر مع الكاكاو والشوكوال ،اللذين
تـعــدى رسـمـهـمــا الـجـمــركــي اإلضــافــي
يعني أننا أمــام رفع
 50في املــائــة ،ما ّ
األسعار بطريقة مقنعة بالحمائية».
وت ـحــاول الـحـكــومــات الـجــزائــريــة منذ
 ،2016الـ ـح ـ ّـد م ــن فـ ــاتـ ــورة الـ ـ ـ ــواردات
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ـ ــآك ـ ــل اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـن ـق ــد
األجنبي ،بداية من إخضاع عمليات
االسـتـيــراد لرخص إداري ــة مسبقة ثم
الـتـجـمـيــد الـكـلــي لــاس ـت ـيــراد ،غـيــر أن
ـؤد إلــى النتائج
تلك الطرق كلها لم تـ ِ
املتوقعة.
ف ـق ــد ب ـق ـي ــت فـ ــاتـ ــورة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات عـنــد
مستويات مرتفعة ،وال سيما ما تعلق
بــامل ـعـ ّـدات الـصـنــاعـيــة وامل ـ ـ ّ
ـواد ال ـخــام،
وكذا السلع واسعة االستهالك.

ارتفاع أرباح
«روسنفت» الروسية
أعلنت روسنفت ،أكبر منتج للنفط في
روسيا ،الجمعة ،تسجيل صافي دخل بلغ
 149مليار روبل (ملياري دوالر) ،في الربع
األول من العام ،بدعم من تعافي أسعار
الخام ،وذلك بعد خسارة  2.1مليار دوالر
قبل عام .وانخفضت اإليرادات في ربع
السنة ،من يناير /كانون الثاني إلى مارس/
آذار ،%1.2 ،لتصل إلى  1.7تريليون روبل
بسبب انخفاض املبيعات ،بينما ارتفعت
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالكات
واستهالك الديون إلى  445مليار روبل.
استعادة الطاقة في تايوان
عادت الطاقة الكهربائية ملنازل ماليني
األشخاص في تايوان بعدما تسبب عطل
في إحدى املعدات بمحطة للطاقة في
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جميع
أنحاء الجزيرة .وقالت وكالة االنباء املركزية
الرسمية في تايوان إن الكهرباء عادت
تدريجيا ابتداء من الساعة الثامنة من مساء
الخميس .وتسبب انقطاع التيار الكهربائي
في تعطيل اإلحاطة اليومية التي يقدمها
مسؤولون حول الوضع الوبائي في الجزيرة.
اليونان تفتح أبوابها
السياحية
أطلقت اليونان ،الجمعة ،املوسم السياحي مع
عودة حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة
أشهر .وقال وزير السياحة اليوناني هاري
ثيوخاريس« :نترك وراءنا غيوم الخوف
السوداء» .فقد ُرفع منع التنقل بني املناطق
أو التوجه إلى الجزر ونظام الحصول على
اذن خروج عبر الرسائل النصية القصيرة.
وأعادت متاحف اليونان ،التي فرضت
إجراءات إغالق منذ السابع من تشرين
الثاني /نوفمبر ،فتح أبوابها ،الجمعة .وبات
الشرط الوحيد لزيارة اليونان هو الحصول
على اللقاح أو اختبار لتشخيص اإلصابة
بكوفيد 19-سالب النتيجة.
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في العيد
كيف تستعيد
توازنك الغذائي
وتستمتع في
ظل كورونا؟

هــذا ثاني عيد فطر يمر علينا في
ظــل جــائـحــة ك ــورون ــا ،مـمــا يفرض
عـلـيـنــا تـغـيـيــر كـثـيــر م ــن الـ ـع ــادات
الجميلة ال ـتــي كـنــا نستمتع بـهــا وننتظرها
بـ ـ ـف ـ ــارغ ال ـ ـص ـ ـبـ ــر .فـ ـم ــع تـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـت ـب ــاع ــد
االجتماعي وإغالق األسواق واملطاعم واألماكن
الترفيهية في الكثير من البلدان ،ومــع وجود
مـصــابــن وم ـعــزولــن فــي الـكـثـيــر مــن الـبـيــوت،
ووجــود وفيات في العديد من العائالت ،فإنه
يجب علينا أن نجد اإلجابة على السؤال التالي:
كيف نستمتع بطقوس عيد الفطر املعتادة مع
أخــذ كل االحتياطات الــازمــة لحماية أنفسنا
وأهـلـنــا واملـجـتـمــع؟ وكـيــف يمكننا املحافظة
على املكتسبات الصحية الغذائية التي تحققت
خالل الشهر الكريم؟

االحتفال بعيد الفطر بأمان
في ظل جائحة كورونا

 -1تسوق بأمان

م ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر الـ ـصـ ـح ــي وإغـ ـ ـ ـ ــاق األسـ ـ ـ ــواق
والـخــوف مــن انتشار الـفـيــروس ،وفــي نفس
الوقت رغبتنا في شــراء املالبس والحلوى
واللعب والـهــدايــاُ ،
في َ
نصح باالعتماد على
ال ـت ـس ــوق اإلل ـك ـت ــرون ــي وخ ــدم ــة ال ـتــوص ـيــل
املـنــزلــي .ويمكن ش ــراء بعض األل ـعــاب التي
ُ
تشعر أطفالك بفرحة العيد وتخفف من ملل
البقاء في املنزل .والتزام احتياطات الوقاية
فــي ح ــال ال ـخ ــروج ل ــأس ــواق أو املـتـنــزهــات،
وذل ــك بــالـحــرص عـلــى الـتـبــاعــد االجتماعي
وعـ ــدم اخ ـت ــاط األسـ ــر م ــن ب ـيــوت مختلفة،
وارتداء أقتعة الوجه ،وغسل األيدي بانتظام
ملدة  10ثوان ،أو تعقيمها بالجل الكحولي.

 -2الزيارات العائلية

ال ـت ـج ـم ـعــات ت ـش ـكــل خ ـط ـرًا ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع،
وخصوصًا كبار الـســن ،والفئات األضعف
مـ ـن ــاع ــة .ل ـ ـ ــذا ،ي ـج ــب ت ـج ـن ــب الـ ـ ــزيـ ـ ــارات إال
لـلـضــرورة ،مــع تجنب التقبيل واملصافحة
وتـعـقـيــم ال ـن ـقــود ع ـنــد إع ـطــائ ـهــا لــأط ـفــال،
وتكرار غسل األيدي باملاء والصابون.
ويـ ـنـ ـص ــح ب ــاالسـ ـتـ ـع ــاض ــة ع ـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارات
بلقاءات الفيديو كــول ،مما يتيح للمسنني
رؤيـ ـ ــة األب ـ ـنـ ــاء واألح ـ ـ ـفـ ـ ــاد ،وي ـت ـي ــح ألف ـ ــراد
العائلة تقديم الدعم للمصابني واملعزولني
ومن فقدوا أحد األحبة ،ويقلل من التأثيرات
السلبية للعزلة على نفوسنا.

 -3ممارسة الرياضة

ال ـح ـفــاظ عـلــى م ـمــارســة الــريــاضــة أم ــر ه ــام،
ح ـتــى خ ــال األعـ ـي ــاد ،ف ـهــي م ـف ـيــدة للصحة
ول ـت ـعــزيــز م ـنــاعــة ال ـج ـس ــم ،وي ـم ـك ـنــك ال ـبــدء
بــالــريــاضــات املـنـشـطــة لـلـقـلــب ( cardioمـثــل
امل ـش ــي ،وال ـس ـبــاحــة ،ورك ـ ــوب الـ ــدراجـ ــة) ،مع
إض ــاف ــة ب ـع ــض ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى (مـ ـث ــل حـمــل
األث ـقــال) فــي مرحلة الحـقــة ،ويمكنك القيام
ببرنامجك الرياضي في البيت وأنت ملتزم
تـطـبـيــق تــوص ـيــات ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـف ـيــروس.
ويفضل تجنب الذهاب إلى صاالت الرياضة.

 -4التقليل من خطر الحوادث وزيارة
املستشفيات

املـسـتـشـفـيــات م ـصــدر ل ـل ـعــدوى ،وق ــد يكون
ً
ع ــدد ال ـك ــوادر الطبية قـلـيــا بسبب ظــروف
الـعـيــد ،أو قــد ي ـكــون ه ـنــاك مــرضــى آخ ــرون
بحاجة ماسة للمساعدة .احفظ كــل املــواد
الكيميائية والبخاخات بعيدًا عن متناول
ط ـفـلــك ،وراق ـ ــب األدوات ال ـتــي يستخدمها
ط ـف ـلــك ،وت ـج ـنــب أل ـع ــاب ــا مـعـيـنــة لــأط ـفــال،
ك ــامل ـس ــدس ــات امل ـ ـ ــزودة بـ ـخ ــرز ،ال ـت ــي يمكن
أن ت ــؤدي إل ــى إصــابــات خـطـيــرة فــي الـعــن،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى خ ـط ــر اس ـت ـن ـش ــاق الـ ـخ ــرز،
وتـ ـجـ ـن ــب األل ـ ـع ـ ــاب الـ ـق ــذفـ ـي ــة مـ ـث ــل ألـ ـع ــاب
رم ــاي ــة األقـ ـ ــواس واألسـ ـه ــم وألـ ـع ــاب إط ــاق
الصواريخ .وال تسمح ألطفالك باستخدام
مؤشرات الليزر ،وخذ حذرك عند الطهو أو
استخدام األجسام الساخنة.

تعقيدات استخراج اإلقامات خلقت ظاهرة السمسرة (العربي الجديد)

فاقمت تعقيدات البيروقراطية المصرية معاناة الالجئين السوريين الساعين الستخراج إقاماتهم ،وخاصة بعد ارتفاع
الرسوم وتردي الوضع المعيشي ،وبالتالي بات عليهم الدفع لسماسرة يقربون المواعيد خوفًا من الغرامة والترحيل

ّ
 -5نظم ميزانيتك

اآلث ــار االقـتـصــاديــة للجائحة عـلــى األف ــراد
ال ينكرها أح ــد ،لــذا مــن املـهــم أن تتكلم مع
أفــراد األســرة في ما يخص وضعك املــادي،
ومــا يمكن عمله خــال العيد ومــا ال يمكن،
ك ــي ال ت ـفــاجــئ ال ـب ـع ــض ،خ ــاص ــة األطـ ـف ــال،
وحدد بشكل دقيق املوازنة املتاحة لإلنفاق
ّ
ف ــي ال ـع ـي ــد ،ب ـح ـيــث ال ت ـخ ــل هـ ــذه امل ــوازن ــة
باملتطلبات األخرى املهمة ،وبحيث ال تؤدي
إلى عجز في ميزانية الشهر التالي.

 -6بــالـنـسـبــة إل ــى مــرضــى ك ــورون ــا أو
املشتبه فيهم ومن فقدوا األحبة
ّ

يجب أل ننسى ما ّ
يمر به مرضى كورونا
واملـ ـشـ ـتـ ـب ــه ف ـي ـه ــم أو م ـ ــن فـ ـ ـق ـ ــدوا األحـ ـب ــة
بسبب الـكــورونــا ،وحتى املــرضــى اآلخــرون
م ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف ن ـف ـس ـي ــة وج ـ ـسـ ــديـ ــة ص ـع ـب ــة،
وهـ ــم ي ـق ـضــون ال ـع ـيــد ب ـم ـعــزل ع ــن ال ـب ـشــر،
وي ـ ـصـ ــارعـ ــون آالم ـ ـهـ ــم وح ــزنـ ـه ــم ال ـش ــدي ــد
بمرور العيد .لكن يمكننا التخفيف عنهم
من طريق االتصال بهم والسؤال عنهم إذا
كــان ذلــك ممكنًا بالنسبة إليهم ،أو الدعاء
ل ـهــم واالتـ ـص ــال بـعــوائـلـهــم ل ـل ـســؤال عنهم
والتمنيات لهم بالشفاء.

الحفاظ على مكتسبات
رمضان الغذائية الصحية
رم ـ ـضـ ــان ف ــرص ــة ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ال ـ ـعـ ــادات
ال ـغــذائ ـيــة ال ـخــاط ـئــة واتـ ـب ــاع ن ـظ ــام غــذائــي
صـحــي ،مـمــا يـســاعــد الـجـســم عـلــى خـســارة
بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــوزن ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــد ،ويـ ـحـ ـق ــق الـ ــراحـ ــة
وال ـت ـعــافــي لـلـجـهــاز ال ـه ـض ـمــي ،ل ـكــن م ــا إن
يـنـتـهــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ي ـع ــود ال ـك ـث ـيــر من
الناس إلى عاداتهم الغذائية الخاطئة وإلى
اإلسـ ــراف فــي ت ـنــاول ال ـط ـعــام ،فكيف يمكن
الحفاظ على التغذية السليمة بعد رمضان؟

 -1اكسر صيامك بحكمة

ُع ــد إل ــى ت ـنــاول الــوج ـبــات بـشـكــل تــدريـجــي
حـ ـت ــى ال ت ـس ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـج ـه ــاز
الهضمي.

يمكنك االستمتاع بطقوس عيد الفطر في ظل جائحة كورونا ()Getty

التواصل اآلمن مع الفئات
األكثر خطورة والمرضى
ومن فقدوا أحبتهم
مهم جدًا لصحتهم
 -2أك ـ ـ ِـث ـ ــر م ـ ــن ت ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات
والفاكهة

قــد تـتـنــاول أث ـنــاء الـعـيــد الـحـلــويــات عالية
ال ـس ـعــرات بـكـمـيــات كـبـيــرة ،ولـكــن مــن املهم
اإلك ـث ــار م ــن ت ـن ــاول ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــروات
ألنـ ـه ــا س ـت ـســاعــد ج ـس ـمــك ع ـل ــى الـتـخـلــص
مــن الـسـمــوم ًواس ـت ـعــادة ال ـت ــوازن الـغــذائــي،
ويـمـكـنــك أي ــض ــا اإلك ـث ــار م ــن ت ـن ــاول بعض
األطـعـمــة األخـ ــرى م ـثــل ،الـبـيــض وال ــزب ــادي
واملكسرات والحبوب.

 -3أقلع عن التدخني

يستطيع املــدخ ـنــون الـتـحـكــم فــي الـتــدخــن
أث ـنــاء شـهــر رم ـض ــان ،وحـ ــاول ع ــدم الـعــودة
للتدخني بإفراط بعد انتهاء رمضان.

أكثر من شرب املاء
ِ -4

يفقد الـجـســم الـكـثـيــر مــن امل ــاء أث ـنــاء الصيام
لذلك من الضروري تعويض الجسم بالكثير
من السوائل بعد رمـضــان ،خاصة مع ارتفاع
درجــات الحرارة في فصل الصيفَ ،
تناول - 8
ً
يوميا لتعويض الجسم عما
 10أكواب من املاء
يفقده من املــاء وللحفاظ على نضارة البشرة
وصحة الكلى ولتخليص الجسم من السموم.

 -5قلل من تناول الكافيني

فاإلكثار من تناول الكافيني بعد رمضان قد
يؤدي إلى اضطراب ساعات النوم.

ِّ
 -6نظم مواعيد نومك

ً
كثيرا أثناء
تضطرب ساعات النوم اليومية
شهر رمضان ،لذلك فمن املهم أن تحاول إعادة
ض ـب ــط س ــاع ـت ــك ال ـب ـيــولــوج ـيــة ب ـع ــد رم ـض ــان
ً
يوميا.
كاف من الساعات
والنوم لعدد ٍ

 -7تجنب اإلف ــراط فــي تـنــاول الوجبات
السريعة واألطعمة الدسمة

تحتوي هذه األطعمة على الكثير من الدهون
املـشـبـعــة وال ـكــربــوه ـيــدرات وال ـس ـكــريــات ،مما
يضيف الكثير من السعرات الحرارية ،ويزيد
مــن مـخــاطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض مـثــل السمنة
وأمراض القلب وارتفاع الضغط وداء السكري.

 -8حافظ على تناول إفطار جيد

ت مد وجـبــة اإلف ـطــار الجسم بالطاقة الكافية
ملـمــارســة الـنـشــاطــات الـيــومـيــة وتـســاعــد على
الـتــركـيــز الــذه ـنــي وتـنـظـيــم عـمـلـيــات األي ــض،
فــاحــرص بــانـتـظــام عـلــى ت ـنــاول وجـبــة إفـطــار
صحية ومتكاملة في بداية يومك.

 -9حاول الصيام من وقت آلخر

يـســاعــدك الـصـيــام على التخلص مــن ال ـعــادات
ِّ
ويحسن من الحالة الجسدية
الغذائية الخاطئة،
والنفسية كما يساعد في تحسني عملية األيض
وخسارة الــوزن الزائد ،لذلك حــاول الصيام من
وق ــت آلخ ــر بشكل دوري ،حـتــى يـكــون جسمك
ً
مستعدا لصيام شهر رمضان القادم.
(العربي الجديد)

معلومة تهمك أميركا تسمح بنزع الكمامة بعد التطعيم
عدلت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية في  13مايو/
أيار ،توصياتها بخصوص إجراءاتها بشأن كوفيد ،19-بما
يسمح ملن تم تطعيمه بالكامل ،بالتحرك دون كمامة أو تباعد
جسدي.

¶ شرط التطعيم الكامل

 مرور أسبوعني من الجرعة الثانية ،للقاحات ذات الجرعتني. مرور أسبوعني من الجرعة ،للقاحات ذات الجرعة الواحدة.وإال فأنت غير محصن ،وعليك االلتزام بجميع االحتياطات،
وإذا كنت مريضا أو تتناول أدوية تضعف جهاز املناعة ،فقد
تحتاج لالستمرار في التزام االحتياطات.
* املسموح به في حال التطعيم الكامل
 -استئناف األنشطة دون قناع أو تباعد اجتماعي.

 ال تحتاج للفحص قبل أو بعد السفر أو الحجر الصحي بعدالسفر ،إذا كنت تسافر داخل الواليات املتحدة.
 ال تحتاج للفحص قبل مغادرة الواليات املتحدة ،ما لم تطلبوجهتك ذلك.
 ال تحتاج للحجر الصحي الذاتي بعد وصولك للوالياتاملتحدة.
 إذا خالطت مصابا بكورونا ،فال داعي للعزل أو الفحص مالم تظهر أعراض.

¶ توجيهات ملن أتم التطعيم

 اتبع إرشادات مكان عملك. احم نفسك واآلخرين إذا كنت مسافرا. -إذا كنت مسافرا دوليا عليك الخضوع لالختبار بعد رحلتك.

سؤال في الصحة
السالم عليكم

إقامات
السوريين بمصر

عمري  44سنة وأعاني من انخفاض
م ـخ ــزون امل ـب ـيــض وارتـ ـف ــاع هــرمــون
 ،fshال ــدورة تتأخر كثيرا وال تنزل
إال بــال ـح ـبــوب ..هــل يـنـفــع مـعــي أخــذ
إبــر التنشيط لعمل حقن مجهري؟
أو طريقة مراقبة بويضة بدون حقن
ت ـن ـش ـيــط وم ـ ــن ث ــم ال ـس ـح ــب .أرج ــو
التوجيه.

تعقيدات بيروقراطية تخلق
ظاهرة السمسرة

األخت الكريمة؛

القاهرة ـ سماح محمد

انـخـفــاض م ـخــزون البويضات
له أسباب كثيرة ،أهمها بالطبع
ت ـ ـجـ ــاوز سـ ــن األرب ـ ـ ـعـ ـ ــن .ل ـك ــن،
يمكن أن يحدث قبل هذه السن
في حال مثال تم استئصال أحد
املبايض أو كليهما ،أو وجــود
مرض مناعي يدمر البويضات
وهـ ـ ــو فـ ـش ــل املـ ـب ــاي ــض امل ـب ـك ــر،
أو ح ـ ــدوث ال ـت ـه ــاب م ــزم ــن فــي
املبيضني مثل التهاب الدرن ،أو
حــدوث التهاب فيروسي يدمر
خ ــاي ــا امل ـب ـي ــض م ـث ــل ف ـي ــروس
الغدة النكافية..
عـ ـم ــوم ــا أه ـ ــم ت ـح ـل ـي ــل ل ـق ـيــاس
مخزون البويضات هو تحليل
:AMH
 النسب الطبيعية له أن يكونمن .4-1
 إذا ك ــان ــت ال ـن ـس ـب ــة بـ ــن 0.5  1.0فـيـعـتـبــر ن ـق ـصــا بـسـيـطــاويمكن تنشيط املبيض والحمل
بطريقة عادية.
 أما إذا كانت النسبة بني - 0.1 0.5فيعتبر نقصا متوسطا وال
بد من الحقن املجهري بسرعة.
 أما إذا كان التحليل أقل من 0.1فغالبا هذا يعني نقصا عنيفا،
وأن املـبـيــض لــن يستجيب ألي
ن ــوع مــن املـنـشـطــات وال ينصح
وق ـت ـه ــا ب ـت ـن ـش ـيــط امل ـب ـي ــض أو
البحث عن اإلنجاب.
نتمنى أن يــرزقــك الـلــه بــالــذريــة
الصالحة..
د .عادل ندا

استشاري أمراض النساء والحقن
املجهري وأطفال األنابيب
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

يضطر الالجئ الـســوري صبحي
عـبــدالـعــال ،إل ــى دف ــع  4000جنيه
( 254دوالرا أمـيــركـيــا) ملـحــام من
أجــل تسهيل إج ــراءات الحصول على موعد
لتجديد إقامته في قسم الجوازات والهجرة
بمدينة  6أكتوبر التي تحتضن العدد األكبر
من السوريني املتواجدين في مصر ،تفاديا
ألي عوائق قد تحول دون تجديدها بالوقت
املحدد وبالتالي دفع غرامات تأخير خاصة
وأن ال ــدور قــد يصل فــي بعض األحـيــان إلى
ش ـه ــري ــن ،ف ــي ظ ــل ت ـش ــدد اإلدارة املـخـتـصــة
بالتعامل مع الالجئني ،ما يشكل عبئا ماليا
عليه هو وأقرانه ممن يعانون ظروفا صعبة،
خاصة بعد قرار السلطات املصرية رقم 941
الـ ـص ــادر ف ــي  26م ــاي ــو/أي ــار  2019بتعديل
املــادتــن  4و 5من أحكام الـقــرار ال ــوزاري رقم
 180لعام  1964بشأن دخول وإقامة األجانب
في مصر ،والذي رفع رسوم اإلقامة الخاصة
أو ال ـعــاديــة إل ــى  500جنيه ( 32دوالرا) في
السنة ،باإلضافة إلــى مبلغ  380جنيها (24
دوالرا) مقابل إصدار بطاقة اإلقامة.
ويعد عبدالعال واحدا من بني  130.187الجئا
س ــوري ــا مـسـجـلــن ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ل ــدى مكتب
املفوضية العامة لشؤون الالجئني في مصر،
وع ـلــى جـمـيــع الــاجـئــن ومـلـتـمـســي الـلـجــوء
التقدم للحصول على إقامات من قبل وزارة
الداخلية ،بحسب ما أوضحته املفوضية في
ردها على أسئلة لـ«العربي الجديد».
أنواع اإلقامات

ت ـم ـنــح وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة امل ـص ــري ــة الــاج ـئــن
الـســوريــن ممن يمتلكون جــواز سفر ســاري
امل ـف ـعــول ،وم ـم ـهــورا بـخـتــم دخـ ــول نـظــامــي 5
أنواع من اإلقامات ،أولها ،الدراسية ،ومدتها
سنة يحصل عليها الطلبة املقيدون رسميا
فــي الـجــامـعــات أو املـ ــدارس ،وقيمة رسومها
 650جنيها ( 43.3دوالرا) ،ويوفر هذا النوع
للحاصلني عليه إمكانية السفر إلى الخارج
والعودة وإضافة والديه وأخوته من هم دون

 18عاما ،كما تتيح له إمكانية إجــراء جميع
املـ ـع ــام ــات ال ــرس ـم ـي ــة .وي ـب ـل ــغ عـ ــدد ال ـط ــاب
ال ـســوريــن املـسـجـلــن فــي املـ ــدارس املـصــريــة،
 42.300باإلضافة إلــى  6500طالب جامعي،
وه ــؤالء يمكنهم الحصول على قيد دراســي
يتيح لهم ولــذويـهــم الـحـصــول على اإلقــامــة،
بحسب ما رصدته املفوضية العامة لشؤون
الالجئني في خطة االستجابة اإلقليمية لدعم
الالجئني وتمكني املجتمعات املستضيفة لهم
استجابة لألزمة السورية  .2020/2019وتأتي
اإلقــامــة السياحية فــي املــرتـبــة الثانية ولكن
يجب تجديدها كل  6أشهر مقابل  560جنيها
( 37دوالرا) ،وال يـسـمــح لـحــامـلـهــا ف ــي حــال
مغادرة مصر بالعودة إليها إال عبر تأشيرة
دخول جديدة ،بينما ال يستطيع العدد األكبر
مــن الـســوريــن اسـتـخــراج الـنــوع الــرابــع وهو
إقــامــة املستثمر ويمكنه إضــافــة عائلته من
الــدرجــة األول ــى ضمنها ،بـعــد حـصــولــه على
املــواف ـقــة األم ـن ـيــة ،لـكــن اسـتـخــراجـهــا يحتاج
إلى افتتاح مشروع برأس مال  35ألف دوالر
كحد أدنــى ،بينما يتمتع أصحاب العقارات
التي يجب أن تتجاوز قيمتها  100ألف دوالر
باإلقامة العقارية ،شريطة شــراء العقار عن
طريق أموال محولة من الخارج .وفق توضيح
ع ـص ــام ح ــام ــد ،امل ـح ــام ــي امل ـخ ـتــص بـقـضــايــا
الالجئني والذي يعمل مع هيئة كير الدولية،
واملفوضية السامية لــأمــم املتحدة لشؤون
الالجئني في مصر .ويغلب عدد الحاصلني
عـلــى اإلق ــام ــات الــدراس ـيــة عـلــى س ــواه ــم ،كما
يمكن الحصول على إقامة زواج بعد االقتران
بحاملي الجنسية املصرية ،وتمتد من سنة
إلى  3أو  5سنوات.
وبـلــغ ع ــدد ال ـســوريــات املـقـتــرنــات بمصريني
 403س ـيــدات فــي ع ــام  ،2019مــا يمكنهن من
ال ـح ـصــول ع ـلــى إق ــام ــة زواج بـحـســب تـقــريــر
مـفــوضـيــة الــاج ـئــن .ويـمـنــح م ــن يحصلون
على وضــع اللجوء مــن املفوضية« ،البطاقة
الـ ـصـ ـف ــراء» ،وال ـت ــي ال تـعـطــي لـحــامـلـيـهــا أي
م ــزاي ــا ،ك ــإج ــراء م ـعــام ــات ح ـكــوم ـيــة ،لكنها
تتيح لهم التسجيل في املدارس والجامعات،
ويجب تجديدها كل  6أشهر.

 % 85من الالجئين
غير قادرين على
توفير احتياجاتهم
األساسية
يلجأ سوريون
لشراء قيود
مزورة للحصول
على إقامة

أعباء مالية وإجراءات معقدة

ُي ـج ـم ــع الـ ـس ــوري ــون ال ــذي ــن قــاب ـل ـت ـهــم م ـعــدة
الـتـحـقـيــق عـلــى أن ال ـعــوائــق امل ــادي ــة تصعب
حصولهم على اإلقامات ،إذ أكد  17شخصا
م ــن أص ــل  30ح ــال ــة وث ـق ــت م ـع ــدة الـتـحـقـيــق
تـجــاربـهــم أن رف ــع رسـ ــوم اإلق ــام ــات جعلهم
عاجزين عــن تأديتها ،وخــاصــة أن  %85من
الــاجـئــن الـســوريــن املسجلني غير قــادريــن
على توفير احتياجاتهم األساسية ،بحسب
تـقـيـيــم ج ــوان ــب الـضـعــف ل ــدى الــاج ـئــن في
مصر الذي أجرته املفوضية عام .2017
عـ ــاوة ع ـلــى الـتـكــالـيــف الـخـفـيــة ال ـت ــي تــدفــع
الستخراج وثائق تعد من متطلبات اإلقامة،
وهــي بحسب  22شخصا من العينة ،تشكل
«العبء األساسي» على عاتقهم .ومن بينهم
أيمن زاهــر املقيم برفقة والــدتــه في مدينة 6
أكتوبر منذ  8سنوات ،واضطر إلى دفع 5300
جنيه ( 338دوالرا) لتجديد إقامتهما العام
املاضي.
وي ـقــول زاه ــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن رســوم
ت ـجــديــد اإلق ــام ـت ــن ي ـف ـتــرض أال ت ــزي ــد عـلــى
 1500جـنـيـهــا ( 95دوالرا) ،لـكــن املتطلبات
األخ ــرى تضاعف الكلفة ،إذ استخرج ورقــة
قيد نفوس من سورية مقابل ما يوازي 1500
ج ـن ـيــه ،لـيـثـبــت أن ــه أعـ ــزب ح ـتــى يـتـمـكــن من
إضافة والدته إلى ملفه ،واضطر لدفع 1500
جنيه للحصول على عقد إيجار مسجل في
الشهر العقاري ،بعد رفــض املؤجر مرافقته
لتجديد العقد في املــرة األخيرة ،مضيفًا أنه
دف ــع  2000جنيه ( 127دوالرا) ملـحــام حتى
يـقــرب مــوعــد إص ــدار إقامته لحاجته املاسة
إلى تجديدها قبل انتهاء موعدها ودخوله
إل ــى خـطــر ال ـغــرامــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مـخــاوف
ال ـتــرح ـيــل ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ــاج ـئ ــن ،إذ تنص
املــادة  42من الـقــرار الجمهوري بقانون رقم
 77لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون
رقــم  89لسنة  1960فــى شــأن دخ ــول وإقــامــة
االجــانــب ألراض ــي جمهورية مصر العربية
وال ـخ ــروج مـنـهــا ،عـلــى أن يـعــاقــب بـغــرامــة ال
تـ ـج ــاوز  300ج ـن ـيــه ك ــل م ــن ي ـخــالــف أح ـكــام
املواد أرقام  8و 12و 13و 14من هذا القانون
ويعاقب كل من يخالف أحكام املــادة  16من
ال ـقــانــون بـغــرامــة م ـقــدارهــا أل ــف جنيه خــال
الثالثة أشهر األولــى من التخلف وتضاعف
ق ـي ـمــة ال ـغ ــرام ــة بـنـسـبــة  %50ع ــن ك ــل ثــاثــة
أشهر أخــرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك،
ويعاقب كل من يخالف أحكام املــادة  23من
هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال
تزيد على  5آالف جنيه مع جواز ترحيله إلى
خارج البالد.
وينتقد املحامي املتخصص بمتابعة قضايا
السوريني في مصر يوسف املطعني ،ضعف
الدعم القانوني الذي تقدمه املفوضية العامة
ل ـشــؤون الــاجـئــن فــي مـصــر إل ــى الــاجـئــن،
واصفا إياه بأنه «غير كاف» ،لكن املفوضية
تـقــول فــي رده ــا إن الـحـكــومــة املـصــريــة تقوم
بتحديد رس ــوم اإلقــامــات وفـقــا لتقديراتها.
مشيرة إلــى وج ــود مـفــاوضــات مستمرة مع
الـسـلـطــات املـصــريــة الت ـبــاع نـهــج م ــرن تجاه
األشـخــاص الذين انتهت صالحية وثائقهم
وإقاماتهم للتخفيف من حدة الوضع الراهن
على الالجئني وطالبي اللجوء ممن يصعب
تجديد بطاقاتهم في الوقت الحالي.

التشدد خلق محاوالت التحايل

يجمع  30الجئا ،على معاناتهم من تعقيدات
إج ــراءات مراكز الـجــوازات والهجرة التابعة
لــوزارة الداخلية ،وســوء التعامل غير املبرر
مـ ــن ضـ ـب ــاط وم ـ ـسـ ــؤولـ ــن .وه ـ ـ ــذا مـ ــا أكـ ــدت
عـلـيــه املـفــوضـيــة ف ــي خـطـتـهــا لـلـعــام /2019
 ،2020ب ــأن الــاج ـئــن ال ـســوريــن يــواجـهــون
تحديات تتعلق بالحصول على اإلقامة في
الــوقــت املـنــاســب ،بسبب اإلجـ ــراءات اإلداري ــة
امل ـطــولــة وال ـت ــي تـتـســم بــاملــركــزيــة ،وم ــن بني
هؤالء األرملة األربعينية وداد غازي ،والتي
ستضطر لدفع غرامة تأخير عن  5جــوازات
بقيمة  5265جنيها مصريا ( 334دوالرا)،
فبعد انـتـهــاء اإلقــامــة بــأسـبــوعــن يـتــم الـبــدء
بغرامة قدرها  1000جنيه ( 64دوالرا) خالل
الـشـهــور الـثــاثــة األول ــى ،ثــم تـتــزايــد بـعــد كل
ثالثة أشهر إضافية.
وال يــوجــد أم ــام غ ــازي إال خ ـي ــاران ،إم ــا دفــع
الغرامات أو جلب خطاب إعفاء من السفارة
السورية في القاهرة تقدمه إلى إدارة الهجرة
والجوازات ،وبالتالي ستدفع  25دوالرا عن
كل جــواز للسفارة ،وكــل هــذا بسبب مزاجية
ال ـضــابــط املـ ـس ــؤول ف ــي ق ـســم ال ـ ـجـ ــوازات في
مــدي ـنــة  6اك ـت ــوب ــر والـ ـ ــذي س ـحــب م ــن يــدهــا
االس ـ ـت ـ ـمـ ــارة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مـ ـج ــدول ــة ب ــداي ــة
ديسمبر/كانون األول  2020ومزقها ،ورفض
استالم أوراقها بحجة أنها لم تلتزم الصمت
أثـنــاء وقــوفـهــا فــي الـطــابــور بــرفـقــة أطفالها،
لتكون عقوبتها موعدا جديدا بعد  20يوما،
مــا يعني أنـهــا ت ـجــاوزت م ــدة الـسـمــاح التي
تعطى للسوريني بعد انتهاء إقاماتهم.
وي ـ ـبـ ــرر املـ ـح ــام ــي امل ـط ـع ـن ــي ،تـ ـش ــدد بـعــض
الـضـبــاط فــي اإلج ـ ــراءات ،بــ«حـمــايــة أنفسهم
وح ــرص ــا ع ـلــى سـمـعـتـهــم م ــع تـفـشــي جــرائــم
تــزويــر اإلق ــام ــات» ،مـشـيــرا إل ــى أح ــد ح ــوادث
التزوير في مصر الجديدة والعجوزة ،حني
كشفت الـسـلـطــات ع ــام  2015تــزويــر  34ألــف
إقامة دراسية منحت لالجئني سوريني رغم
عــدم توفر قيد مــدرســي ،وألقي القبض على
امل ـت ــورط ــن وهـ ــم ض ــاب ــط ف ــي ق ـســم ج ـ ــوازات
م ـصــر ال ـج ــدي ــدة وم ـح ــام وب ـعــض املــوظ ـفــن.
ما دفع الحكومة للقيام بإجراءات للحد من
التزوير إذ عمدت إلى منح الالجئني بطاقات
خــاصــة تتضمن شــريـحــة إلـكـتــرونـيــة تخزن
فـيـهــا جـمـيــع م ـع ـلــومــات امل ـق ـيــم إض ــاف ــة إلــى
بصمة األصابع والعني ،كما يقول.
وقـ ـ ــد يـ ـح ــدث ال ـت ـح ــاي ــل ع ـب ــر ش ـ ـ ــراء ق ـيــود
مدرسية مزورة ،أو التسجيل في الجامعات
مــع تحمل تكاليفها كثمن للحصول على
قيد جامعي وبالتالي إقــامــة ،وبحسب 15
إفـ ــادة أق ــر أصـحــابـهــا بــدفــع رشـ ــاوي تصل
قيمتها إلى  1500جنيه ( 96دوالرا) ،يحصل
عليها م ـحــامــون مــن أج ــل تـقــريــب مــواعـيــد
ت ـج ــدي ــد اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ،ولـ ـك ــن املـ ـح ــام ــي حــامــد
يشير هنا إلى قرار جديد صدر عن اإلدارة
العامة للجوازات والهجرة والجنسية في
الـعـبــاسـيــة ،إلغ ــاق ه ــذه الـثـغــرة عــن طريق
اإلقــامــة املستعجلة ،وللحصول على هذه
ال ـخ ــدم ــة ي ــدف ــع ال ـ ـسـ ــوري  200ج ـن ـيــه (13
دوالرا) باإلضافة إلى رسوم تجديد اإلقامة
األساسية ،وهو ما بدأ العمل به فعليا وفق
سوريني في  9يناير/كانون الثاني املاضي
بقسم جوازات  6أكتوبر.
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االنتخابات جرت في القدس
محمد أبو الغيط

قبل أقل من أسبوعني ،اتخذت رئاسة السلطة الفلسطينية من رفض إسرائيل إجراء
االنتخابات في القدس ذريعة لتأجيلها .حاول الرئيس محمود عباس ،في خطابه،
ٌ
تصوير الخطوة كأنها رفض شجاع لالحتالل ،وهو منطق عجيب ،إذ إنها تتجاهل
ً
تاريخًا طويال بشأن مسألة االنتخابات في القدس تحديدا .لطاملا رفضت إسرائيل
ّ
ذلــك منذ أول انتخابات عــام  1996ثم عــام  ،2005حيث تصمم على وضــع القدس
عاصمة موحدة وأبدية لها ،وتميز بينها وبني ضواحيها التي تعتبرها تابعة للضفة.
ومن هنا ،جاءت أوهام منح أبو ديس للفلسطينيني ليطلقوا عليها القدس ويعتبروها
عاصمتهم في إطار أوهام «صفقة القرن» .تم وقتها انتزاع الحلول انتزاعًا ،بتضافر
العمل على األرض مع الضغوط الدولية الالحقة ،كتسجيل الناخبني من بيت إلى بيت،
بعدما أغلقت إسرائيل ّ
مقرات لجنة االنتخابات ،حتى الوصول إلى صيغة تصويت
عدد محدود في مكاتب البريد داخــل القدس ،والباقني في ضواحي القدس الواقعة
خارج البلدية .ومن الالفت أن انتخابات 1996سبقت ببضعة أشهر فقط ّ
«هبة النفق»،
والتي شهدت ّ
تحركات عملية من السلطة تحت قيادة ياسر عرفات مع املقدسيني،
حتى أنها شهدت إحــدى أولــى حــاالت االشتباكات املسلحة بني قــوات أمــن السلطة
الفلسطينية والقوات اإلسرائيلية بعد «أوسلو».
اتفقنا أو اختلفنا مع نهج عرفات ،إال أنه كان ّ
يقدم نموذجًا جادًا المتالك استراتيجية
ّ
واضحة ألساليب نضالية منظمة ،وكان يعوض فشل تجربته العسكرية في التحرير
بعد الهزيمة في األردن ولبنان بمحاولة تقديم أدوات نضالية سياسية أخرى .اليوم
فــي عــام  ،2021أصبحت الـخـيــارات أوس ــع .وأي نضال سياسي سلمي يدعو إليه
نضال ألجل التصويت في االنتخابات؟
عباس يمكن أن يحمل أثرا أشد وقعا من
ٍ
كــان يمكن أن يتم تسجيل الناخبني إلكترونيا ،ويتم التصويت فــي املـنــازل ودور
العبادة واملــدارس وغيرها ،فليشاهد العالم الفلسطينيني يحمون صناديق االقتراع
بأجسادهم ،بينما جنود جيش االحتالل يطاردون حاملي بطاقات التصويت كأنها
أسلحة ،ويصادرون صناديق األوراق االنتخابية كأنها قنابل خطيرة.
في الواقع ،ال يعدو سبب تأجيل االنتخابات الفلسطينية رفض أبو مازن أي احتمال
لـتــداول السلطة ،ســواء على مستوى شخصه أو التيار التابع له الــذي يهيمن على
حركة فتح ،بعدما بات واضحًا تبلور تيارات أخرى معارضة له من الحركة نفسها.
سرعان ما تسارعت األحــداث ،وخرجت ّ
هبة أهالي حي الشيخ جـ ّـراح واملقدسيني.
ّ
بطوالت هائلة لحراك منظم ،قام عليه شباب ُولدوا بعد «أوسلو» ،ولم ينتموا
شهدنا
ٍ
ألي من املنظمات الفلسطينية التاريخية .وبقدر ما يختلف الفلسطينيون والعرب
حــول توجهاتهم السياسية واأليديولوجية ،وكذلك حــول استراتيجية التعامل مع
إســرائـيــل ،حيث األسئلة املعقدة عــن جــدوى أو أخالقية مختلف أساليب املقاومة،
ً
وانتهاء بالهدف منها ،هل هو حل الدولتني أم الدولة الواحدة ..إلخ ،إال
واستراتيجيتها،
أن الجميع اتفق بشكل تام على دعم املقدسيني.
جاء الرد من غزة ومن الضفة ومن الخارج .لقد تم التصويت لصالحهم باإلجماع.
ّ
ّ
تكلس سلطة
وهــم أيضًا صوتوا عمليًا بدورهم ضد الخيال القديم .صوتوا ضد ً
طاقات واسعة للشباب
أبو مــازن ،وضد شلل منظمة التحرير الذي استبعد عمليا
ٍ
الفلسطيني في الداخل والخارج في الحراك لقضيته ،باعتبارها قضية «أبارتهايد»
بلغة العصر .كما ّ
صوتوا عمليًا ضد «األسرلة» ،حيث قلبت ّ
هبة فلسطينيي الداخل،
انتصارا للقدس ،موازين الحسابات اإلسرائيلية ،وبينما كانت تعبر الخط األخضر،
كانت الحافالت تكسر حواجز نفسية وسياسية حاول االحتالل صنعها عقودا.
قــد ي ـبــدو ال ـحــديــث عــن االن ـت ـخــابــات فــي ال ـقــدس بـعـيـدًا عــن س ـيــاق ال ـق ـتــال فــي غــزة
واالش ـت ـبــاكــات داخـ ــل ال ـخــط األخ ـض ــر .ول ـك ــن ،أي ــا كــانــت الـنـتــائــج الـعـسـكــريــة ،فــإن
ترجمتها إلى مكاسب أو ّ خطوات سياسية ال يقل أهمية ،وهنا حقًا تصبح أوراق
التصويت أسلحة .ما خطته أجساد الشبان الفلسطينيني وخطواتهم ُيلزم قادتهم
بتغيير نهجهم ،أو اجبارهم على ذلك .وبدون انتخاب قيادة موحدة ،تشمل منظمة
التحرير واملجلس الوطني ،فإن االستثمار السياسي للحدث الضخم ،وترجمته إلى
استراتيجية وطنية متفق عليها سيظل قاصرا ...ومن انتزعوا الشوارع من القوات
اإلسرائيلية سينتزعون صناديق االقتراع أيضا.

أي يمين وأي يسار
في تونس؟
سمير حمدي

م ـن ــذ ت ـش ـكــل ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــدي ــث،
ظهرت مقوالت اليمني واليسار باعتبارها
م ـص ـط ـل ـحــات ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى ف ـه ــم املـشـهـ ٌـد
ٌ
أدوات تفسيرية
السياسي في بلد ما ،فهي
للتمييز بــن ال ـقــوى الـحــزبـيــة ،بــل ولفهم
ال ـت ـم ــاي ــز داخـ ـ ــل ب ـن ـيــة ال ـت ـي ــار ال ـس ـيــاســي
الــواحــد نفسها .وال يخلو أي بلد يشهد
حـ ـ ـي ـ ــاة سـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام هـ ــذه
املـصـطـلـحــات ،وتوظيفها لفهم األح ــزاب،
وتفسير البرامج واملواقف.
لــم ت ـخــرج تــونــس عــن ه ــذا ال ـس ـيــاق الـعــام
للتصنيف الـسـيــاســي ،وه ــي الـتــي عرفت
تشكيل سياسي سنة  ،1907وظهرت
أول
ّ
قــوى تتبنى االشتراكية وتصنف نفسها
ي ـس ــارا م ـنــذ ع ـشــري ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
ّ
وهو ما شكل إرثا سياسيا ظل متواصال،
ح ـت ــى ف ــي ظ ــل أحـ ـل ــك فـ ـت ــرات االس ـت ـب ــداد
وق ـم ــع األفـ ـك ــار وال ـت ــوج ـه ــات الـسـيــاسـيــة.
وإذا ّكان الصراع بني القوى املختلفة التي
ُ
تصنف يمينا أو يسارا ظل يطبع الحياة
السياسية التونسية زمن االستبداد ،وإن
عــرف نوعا من التقارب والعمل املشترك،
ف ــي أواخ ـ ــر أيـ ــام ح ـكــم زي ــن ال ـعــابــديــن بن
عـلــي ،مــع ظـهــور جبهة سياسية واسـعــة،
تـمـثـلــت فــي تـحــالــف ق ــوى  18أك ـتــوبــر ،إال
أن مــا سيحصل بعد الـثــورة وفتح الباب
أمام النشاط الحر لألحزاب سيكون مثيرا
لالستغراب.
على الرغم من أن عدد األحــزاب السياسية
الحاصلة على التأشيرة القانونية للعمل
قد فاق  220تنظيما ،إال أنها ،واقعيا ،أقل
مــن ع ـشــرة نــاشـطــة فـعـلـيــا ،وإذا احتكمنا
إل ــى منطق التمثيلية الفعلية للجمهور
الناخب ،فإن العدد ينخفض إلى ما هو أقل
من عدد أصابع اليد الواحدة .من الناحية
النظرية ،يمكن تصنيف األحزاب التونسية
وفق املنطق املعتاد إلى يمني ويسار ،غير
أن واقع املمارسة السياسية يكشف أن هذا
التصنيف مـجـ ّـرد خـطــاب أج ــوف ،ال يعبر
فعال عن واقــع تمركز األحــزاب السياسية.
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن خ ـ ـطـ ــوط الـ ـتـ ـم ــاي ــز بــن
األح ــزاب السياسية قــد انــدثــرت ،فــا نجد
اليوم في تونس يسارا حقيقيا ،وال حتى

يمينا باملعنى املـتـعــارف عـلـيــه .وإذا كــان
التمييز بني األحزاب وتصنيفها بني يمني
ويسار يقوم أساسا على أرضية االختالف
في البرامج االقتصادية واملجتمعية ،فإن
ه ــذا ال ـنــوع مــن االخ ـت ــاف ي ـكــاد ي ـكــون قد
ّ
ّ
اضمحل نهائيا ،وليحل محله تمييز على
أســاس مختلف تماما ،أعني التمييز بني
قوى تؤيد النزعة االستبدادية ،وبعضها
يدعو صراحة إلى عسكرة البالد ،وهو ما
ّ
خطاب حزب التيار الديمقراطي
يتكرر ُفي ّ
ال ـ ــذي يـ ـص ــن ــف ي ـ ـسـ ــارا ،وه ـ ــو فـ ــي ه ـ ــذا ال
يبتعد كثيرا عن الخطاب املنغلق للحزب
الدستوري الذي ال يخرج عن دائرة أقصى
اليمني.
أف ـق ــدت ح ــال ــة ال ـت ـمــاثــل ال ـح ــزب ــي ،وغ ـيــاب
ب ــرام ــج ف ـع ـل ـيــة ف ــي املـ ـج ــال االقـ ـتـ ـص ــادي،
بــاإلضــافــة إلــى التحالفات الهجينة التي
تـحـصــل ب ــن ق ــوى مـخـتـلـفــة ع ـلــى أرض ـيــة
املصلحة الـسـيــاسـيــة ،مــن دون أي بــرامــج
مشتركة أو رؤى متماثلة ،أفـقــدت الناس
الثقة في األحــزاب .ومما زاد في مشكالت
العمل الحزبي في تونس ،باإلضافة إلى
الـتـمــاثــل ف ــي ال ـخ ـطــاب م ــن أق ـصــى اليمني
إلى أقصى اليسار ،حالة التماثل البنيوي
ّ
ف ــي ت ـش ــك ــل األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـيــث
ي ـن ـف ــرد م ــؤس ــس الـ ـح ــزب وقـ ــائـ ــده غــال ـبــا
بإصدار القرار وتسيير الحزب وفق رؤاه
الشخصية ،يستوي في هــذا األمــر أقصى
اليمني مع أقصى اليسار.
لقد فشلت التيارات السياسية التونسية
فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ف ـع ـل ـي ــة ب ـم ـف ـه ــوم ـه ــا
العصري ،فاألحزاب السياسية بصورتها
الـحــداثـيــة نـشــأت لتحل مـحــل التعبيرات
القديمة القائمة على االحتماء بالعشيرة
أو ال ـق ـب ـي ـلــة أو ال ـط ــائ ـف ــة ،ول ـت ـت ـعــامــل مع
ال ـنــاس بصفتهم املــواطـنـيــة ،وه ــي تجمع
بــن األف ــراد على أســاس االنـتـمــاء لتصور
سياسي ،أو على قاعدة برنامج اقتصادي
واج ـت ـمــاعــي م ـح ـ ّـدد ي ـســاعــد ع ـلــى تــأطـيــر
ج ـمــاه ـيــر الـ ـن ــاس م ــن أجـ ــل ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
تصوراتهم ،وتحويلها إلى برامج فعلية
قــابـلــة للتنفيذ عـنــد الــوصــول إل ــى الحكم
عبر اآلليات الديمقراطية املعروفة ،ونعني
بها االنتخابات أوال وأخيرا.
(كاتب تونسي)
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وفاة منظمة التحرير

تعليق عربي على النضال في «الشيخ جـرّاح»
أيمن نبيل

ي ـخــوض الـشـعــب الفلسطيني األعـ ــزل في
مدينة القدس مواجهات مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي وعصابات املستوطنني التي
ت ـح ــاول تـهـجـيــر ع ــائ ــات فـلـسـطـيـنـيــة من
بيوتها فــي حــي الشيخ ج ـ ّـراح وتمليكها
لـلـمـسـتــوطـنــن .ول ـهــذه املــواج ـهــات أهمية
كبيرة العتبارات عديدة ،منها أنها حدثت
بعد عقد مــن ان ــدالع ال ـثــورات العربية في
 ،2011عـقــد اآلمـ ــال واألهـ ـ ــوال ،وأن الـعــرب
ً
انهيارا
والفلسطينيني يشهدون منذ 2013
ً
ً
وتيها لم يخبروا مثله منذ ستني
وضعفا
ً
عاما .كما ولم تكن إسرائيل ،منذ إنشائها،
ّ
في نفوذ مثل ذاك الــذي تتمرغ في نعيمه
فــي ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي الـفــائـتــة .وه ــذا قد
يـ ـك ــون س ـب ــب مـ ــا ي ـ ــراه ب ـع ـض ـهــم «غ ـ ـبـ ـ ً
ـاء»
ً
إسرائيليا يدفع األجـيــال العربية الشابة
ً
ُّ
دفعا نحو التسيس واالنخراط في الصراع
ٌ
ال ـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــي أج ـي ــال تــوقــع
ك ـث ـيــرون مـنـهــا ال ـت ـيــه وال ـعــدم ـيــة وضـعــف
املناعة أمام خطابي االحتالل واالستبداد
ً
عموما ،بسبب تشكل وعيها السياسي في
ّ
عــز ال ـثــورة امل ـضــادة ،وتكلس (وانـكـمــاش)
املؤسسات التي كانت تدخل الشباب في
دوائ ــر الـنـضــال الـسـيــاســي وتثقفهم ،مثل
األحــزاب والنقابات ،وصعود قوى اليمني
َ
في العالم وتجاوز النظام العربي الخطوط

كاريكاتير

الحمر في التعامل مع إسرائيل ،وتوجهه
ن ـح ــو ال ـت ـص ـهــن امل ـ ٌت ـح ـم ــس ،ال الـتـطـبـيــع
ّ
للغطرسة،
فحسب .الغباء مرافق مخل ٌص
ً
ول ـكــن ي ـبــدو أن إســرائ ـيــل ت ــرى أن سـيــاقــا
عــربـ ًـيــا مـثــالـ ًـيــا بالنسبة لـهــا مـثــل السياق
ال ـحــاضــر ل ــن ي ـت ـك ـ ّـرر ،وهـ ــذه ه ــي الـفــرصــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ (وتـ ـثـ ـبـ ـي ــت) رؤاه ـ ــا
ب ـخ ـصــوص األراض ـ ــي املـحـتـلــة ع ـ ــام.1967
رأي ـنــا ه ــذا فــي الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـجــوالن
وما سمي «صفقة القرن» ونــراه اليوم في
الـقــدس .مــن هنا ،يكتسب الـحــدث الجاري
ً
وسيتخذ املقال
عربيا،
في القدس أهمية
ً
مــن ه ــذا الـس ـيــاق ال ـعــربــي فــرصــة ملناقشة
فكرتني ،بخصوص البعد العربي للقضية
الفلسطينية في الوقت الراهن.
ً
مع
ـي
ـ
ب
ـر
ـ
ع
ـ
ل
ا
أول ،ي ـع ـيــدنــا هـ ــذا ال ـت ـفــاعــل
ً
نضال أهل القدس إلى فكرة كانت مركزية
في الستينيات ،وكــادت تدفنها السنوات
نمر بها ،أو باألحرى ّ
النحسات التي ّ
تمر
عـلـيـنــا ،م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات وحـتــى
أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة م ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــي أن ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية عــربـ ّـيــة ،ولـيـســت فلسطينية
ف ـح ـســب ،ب ــل إن ـهــا لـيـســت فـلـسـطـيـنـيــة في
امل ـق ــام األول إال بـمـعـنــى أن فـلـسـطــن هي
ال ـخــط األول فــي م ـعــركــةٍ ت ـت ـجــاوزهــا .منذ
ات ـفــاق أوس ـلــو أصـبـحــت جـمـلــة «ل ــن نــزايــد
عـلــى الفلسطينيني» ،الـتــي يطلقها كتبة
األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة وم ـث ـق ـف ــوه ــا تـ ـب ــري ـ ًـرا

لـلـتـطـبـيــع وإق ــام ــة ع ــاق ــات م ــع إســرائ ـيــل،
ً
عـ ـقـ ـي ــدة ش ــائـ ـع ــة ،ت ـح ـكــم ت ـف ـك ـيــرنــا ال ـع ــام
بـخـصــوص ال ـص ــراع الـعــربــي ً اإلســرائـيـلــي
الذي أصبحت نهايته مرهونة بالحل الذي
ً
ّ
الفلسطينية فحسب .مثل
تقبله السلطة
أصبح حــل الدولتني هــو «الـحــل» للصراع
الـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي ،ولـكـنــه فــي الحقيقة
ً
ليس إال حــا يمثل املمكن من وجهة نظر
ب ـعــض الـفـلـسـطـيـنـيــن لـقـضـيــة فـلـسـطــن،
ً
وح ــا مــن وجـهــة الـنـظــام الـعــربــي للصداع
امل ــزع ــج الـ ــذي يـعــانـيــه م ــن ه ــذا امل ــوض ــوع،
ً
ولكنه على املدى البعيد ليس حل للعرب/
الدول العربية .املشكلة مع إسرائيل ليست
فـقــط أنـهــا ق ــوة اح ـتــال واسـتـعـمــار أقــامــت
دول ــة بالتطهير الـعــرقــي وبتهجير شعب
عــربــي ،بــل قبل ذلــك أنـهــا أوال قــوة احتالل
ع ـن ـص ــري ضـ ــد ال ـ ـعـ ــرب ج ـم ـي ـ ًـع ــا ،وثــان ـيــا
تقطع طريق االتـصــال الـبــري الوحيد بني
الجناحني العربيني اآلسـيــوي واألفريقي،
وثالثا تشكل أخطر تهديد أمني لهم في
قلب منطقتهم بامتالكها ترسانة نووية
وبرؤيتها االستعمارية التي تضع العرب
ف ــي إحـ ــدى خــان ـتــن :إم ــا خــانــة ال ـع ــدو أو،
ـام» ،خانة الهامش
في أزهــى أحــوال «الـسـ ّ
والذي يمثل
ر،
التحض
الشاسع الخاوي من
ّ
ً
الخام الذي سيغذي املركز
مصدرا للمواد
ً
ً
مستقبليا
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وس ــوق ــا ومـ ـم ـ ًـرا
ً
واعدا لبضائعه ومنتجاته .وبالتالي ،ومن

سعد المهندي

علينا تجاوز المنطق
الذي غرسه النظام
العربي الذي يدفعنا
إلى رؤية الصراع مع
إسرائيل ،مختزًال في
القضية الفلسطينية

ناحية األمن القومي ،ال يمكن التخلص من
التهديد اإلسرائيلي التاريخي إال بتفكيك
ص ـه ـيــونـ ّـيـ ًـة ال ــدول ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وب ـهــذا
ً
ستحل أيــضــا القضية الفلسطينينة حل
ً
عادل ،وهذا أحد أوجه االرتباط العضوي
بني القضية الفلسطينية والصراع العربي
اإلســرائـيـلــي .ب ــدون ه ــذا ،وحـتــى لــو قامت
دولـ ــة فلسطينية عـلــى حـ ــدود ال ــراب ــع من
يونيو /حزيران ( 1967حركة االستيطان
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وتـ ـه ــوي ــد الـ ـق ــدس
ً
جـعــا ه ــذا «ال ـح ــل» مـسـتـحـيــا) ،ف ــإن هــذا

مصر بين سد النهضة وثورة يناير
تقادم الخطيب

مع كل أزمةٍ تتفاقم في مصر ،يظهر الرئيس
ّ
ليحمل ثورة
املصري ،عبد الفتاح السيسي،
يناير املسؤولية عن تلك األزمة ،بل ومتهما
إي ــاه ــا بــأن ـهــا ك ــان ــت ت ـه ــدف إل ــى الـفــوضــى
وهــدم الــدولــة ،ولــوال تدخل الجيش في 30
ّ
يــون ـيــو /ح ــزي ــران  2013لـتـفــكـكــت ال ــدول ــة،
على حد تعبيره .ولعل هذا الخطاب الذي
يهدف إلى شيطنة ثــورة يناير هو امتداد
الستراتيجية املجلس العسكري الذي أدار
الـبــاد فــي الفترة االنتقالية ،وسـعــى ،منذ
اللحظة األولى ،إلى شيطنة الثورة ،وتأليب
األغلبية الصامتة عليها واتهامها بإحداث
ال ـفــراغ واالنـهـيــار األمـنــي فــي ال ـشــارع .لقد
ت ـ ـحـ ـ ّـول األمـ ـ ـ ــر ،مـ ــع الـ ــوقـ ــت ،إل ـ ــى ن ـ ــوع مــن
الهاجس الذي يحيط بخطاب الرئيس في
كل مناسبة ،بل ذهب أبعد من هذا ،حينما
قال في خطابه ،بعد تحرير السفينة العالقة
فــي قـنــاة ال ـســويــس ،إن أزم ــة ســد النهضة
لـيـســت ه ــي املـشـكـلــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي تــواجــه
الـبــاد ،بــل االسـتـقــرار هــو أكـبــر تـحـ ّـد ّ
يهدد
مصر وليس العطش .بعدها بأيام قليلة،
لــم يـفـ ّـوت الــرجــل الـفــرصــة ،ليهاجم مـجـ ّـددا
ث ــورة ي ـنــايــر ،فيتهمها بــأنـهــا سـبــب بـنــاء
ســد النهضة اإلثـيــوبــي .وهنا يقفز الرجل
ع ـلــى ح ـقــائــق ال ـت ــاري ــخ وال ــواق ــع ،بــاتـهــامــه
«يناير» هــذا االتهام الخطير ،في محاولة
مـنــه لـلـهــروب مــن تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة بشأن
ّ
التورط
فشل نظامه في إدارة أزمة السد ،أو
ف ــي ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى إعـ ــان املـ ـب ــادئ ،وال ــذي
تــم برعاية إمــاراتـيــة بواسطة مباشرة من
محمد دحــان ،كما ذكــرت «نيوزويك» ،في
أحد مقاالتها عن الــدور الــذي لعبه األخير
في التوقيع على اإلعــان .وعلى الرغم من
ه ــذا الـخـطــاب التضليلي ال ــذي ي ـحــاول أن
ّ
يقدمه السيسي هناك حقائق مهمة يجب
ذكرها .أوال ،إن مشروع بناء سد النهضة
إثيوبي منذ عشرات السنني ،وكان بإيعاز
أمـ ـي ــرك ــي ردا ع ـل ــى جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
ومشروعه بناء السد العالي .وكان املخطط
حينها أن تـكــون السعة التخزينية خلفه
عشرة مليارات متر مكعب ،ثم تم رفعها إلى
 14مليار متر مكعب ،ووصلت اآلن إلى 75
مليار متر مكعب .ثانيا ،بــالـتــوازي ،هناك

معن البياري

رب ـم ــا ي ــرض ــي ق ـطـ ً
ـاعــا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وه ــو أق ـص ــى م ــا ح ـلــم ب ــه ال ـن ـظــام الـعــربــي
(م ـمــان ـع ــوه وم ـع ـت ــدل ــوه) ق ـبــل عـ ــام ،2011
ألنــه نظام ال تتمايز فيه مصالح السلطة
الـحــاكـمــة م ــن م ـصــالــح ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي
ً
ـن القومي،
ليس واضحا عنده مفهوم األمـ ً
ولكنه استراتيجيا ال يعني شيئا للدولة
العربية؛ ستبقى إســرائـيــل تـهــديـ ًـدا ً
أمنيا
ً
ً
وعدوا ،وسيبقى الصراع العربي
تاريخيا
اإلسرائيلي على حاله.
األم ـ ـ ـ ـ ــر اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق
هــام ـش ـيــة م ــوض ــوع األسـ ـم ــاء وال ـع ـنــاويــن
مهما إذا َ
ً
و«الالصقات»؛ ليس ً
قوميا
كنت
أم ال ،أو أي فهم لديك ملعنى «األمة العربية»،
ً
أو حـتــى مــوقـفــك مــن وجــودهــا أص ــا ،هــذا
ال ـصــراع مــن الـخـطــورة بـمـكــان ،بحيث أنه
يتجاوز هــذه األمــور .ولذلك علينا تجاوز
املنطق ال ــذي غــرســه الـنـظــام الـعــربــي الــذي
يــدفـعـنــا إل ــى رؤي ــة ال ـص ــراع مــع إســرائـيــل،
ً
مختزل في القضية الفلسطينية .إسرائيل
ً
تصر على التعامل سياسيا ،خصوصا في
«مـفــاوضــات ال ـســام» ،مــع كــل دولــة عربية
ع ـلــى حـ ــدة؛ أي أن ـه ــا ت ــرف ــض ف ـهــم ال ــدول ــة
ً
ً
عربيا،
صراعا
العربية الصراع باعتباره
وبــذلــك تستطيع إســرائـيــل تعظيم قوتها
فــي امل ـفــاوضــات ،وحــرمــان ال ــدول العربية
من مراكمة الضغط ،ولكن إسرائيل نفسها
ت ــرى ال ـصــراع مــع ال ـعــرب؛ وعـيـهــا الثقافي

وعقيدتها األمـنـيــة وثقافتها السياسية؛
ًُ
ً
ً
و«جوهرا»
واحدا،
تجعلها ترى العرب كل
واح ـ ًـدا بالطبع ،وتـمــارس العنصرية على
الفلسطينيني بصفتهم عـ ً
ـربــا ،ولنستمع
ً
مثل (على الرغم من ثقل هذه املهمة) إلى
بذاءات قطعان املستوطنني في حي الشيخ
جـ ّـراح؛ الهتافات والعبارات املقذعة ّ
توجه
إلى «العرب».
ً
ثانيا وأخـيـ ًـرا ،القدس ليست «البوصلة»؛
هــذا أمــر تعلمناه بعد كــل مــا رأيـنــاه ونــراه
مــن إب ــادة جماعية وقـهــر وإذالل وتهجير
ّ
سورية على يد نظام األسد ،وفي اليمن
في
على يد الحوثيني ،وفي العراق ولبنان على
ي ــد املـلـيـشـيــات الـطــائـفـيــة ،وب ــدع ــم وق ـيــادة
إيــرانـ َّـيـ ْـن .الحرية والـعــدالــة هــي البوصلة.
وإذا كانت كذلك ،فإنها ستشير ً
قطعا إلى
الـ ـق ــدس ،وإل ـ ــى ص ـن ـعــاء وبـ ـغ ــداد ودم ـشــق
وبيروت باعتبارها معارك ّ
تحرر مختلفة،
ولكنها بأفق واحد ليس فيها تناقض ،وال
ً
يصح أصل تقديمها بوصفها متناقضات.
القضايا وتحويلها إلــى معيار
إن تــوثــن ً
أخالقي ،عوضا عن القيم التي تقبع خلفها،
والتي أوجدتها ّ
وحولتها من أزمة ومشكلة
إل ــى ق ـض ـيــة ،يـنـتـجــان أق ـبــح امل ـس ــوخ الـتــي
بإمكانها نسف دول وسحق تمدن شعوب
بأكملها ،وقــد عايشنا ه ــذا وكــابــدنــاه في
أوطاننا العربية وال نزال.
(كاتب يمني في السويد)

عودة إسرائيلية إلى نقطة الصفر
محمود الريماوي

ثالثة سدود تزمع إثيوبيا تشييدها ،وبدأ
التخطيط لها قبل  ،2011سعتها التخزينية
إلــى جــانــب ســد النهضة مائتا مليار متر
مـكـعــب ،مــا يـعـنــي أن إثـيــوبـيــا قـ ــادرة على
تجفيف النيل في مصر ،وعــدم وصــول أي
نقطة ماء إليها في أربع سنوات كاملة ،ما
يترتب عليه مجاعات وخراب ودمار ،وعدم
وجود كهرباء ،ألن السد العالي حينها لن
تـكــون لــديــه ال ـقــدرة عـلــى تــولـيــد الـكـهــربــاء،
ل ـع ــدم وجـ ــود م ـي ــاه ف ــي بـحـيــرتــه الـخـلـفـيــة
التي تتسع لــ 160مليار متر مكعب .ثالثا،
في مايو /أيــار  ،2010وقعت ست دول من
دول حوض النيل (إثيوبيا ،أوغندا ،كينيا،
ت ـنــزان ـيــا ،روانـ ـ ــدا ،ب ــورن ــدي) عـلــى اتـفــاقـيــة
ع ـن ـت ـي ـبــي ،وت ـن ــص ع ـلــى إنـ ـه ــاء الـحـصــص
التاريخية ملصر والسودان في مياه النيل،
املنصوص عليها في اتفاقية  ،1959بغرض
إنهاء اتفاقيتي  1902و .1959وقــد تم هذا
بإيعاز من الجانب اإلثيوبي ،ورفضت كل
من مصر والسودان هذه االتفاقية .خامسا،
انتهت الحكومة اإلثيوبية ،في أغسطس/
آب  ،2010م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال امل ـ ـسـ ــح ال ـخ ــاص ــة
باملنطقة التي سيقام عليها السد (منطقة
بني شنقول) .وفي نوفمبر /تشرين الثاني
من العام نفسه ،انتهت إثيوبيا من تصميم
سد النهضة ،وأعلنت عزمها على التنفيذ.
وفي إبريل /نيسان  2011بدأت إثيوبيا في
التنفيذ.
إذًا ،ال دخــل لثورة يناير أو ما حــدث فيها
بسد النهضة ،بل هو سابق عليها ،كما أن
شروع إثيوبيا في التنفيذ كان في إبريل/
نيسان  ،2011أي في الفترة االنتقالية التي
أداره ــا املجلس العسكري ،وكــان السيسي
ّ
يتحمل املسؤولية
أحد أعضائه ،وبالتالي
ع ـن ـه ــا .إلـ ــى ج ــان ــب أن ح ـس ــن ال ـن ـي ــات مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلث ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ،وتـ ـحـ ـلـ ـي ــف رئ ـي ــس
ال ــوزراء األثيوبي ،آبــي أحمد ،اليمني ،أحد
األسباب فيما ّوصلت إليه األمور .وليست
«يناير» التي وقعت على ما يسمى إعالن
امل ـب ــادئ ب ــن مـصــر وإث ـيــوب ـيــا والـ ـس ــودان،
وك ــان بــالـكــامــل عـلــى األرض ـي ــة اإلثـيــوبـيــة،
وذه ـبــت مـصــر إلـيــه وه ــي نــائـمــة ،مــن دون
ضمانات من الجانب اإلثيوبي ولو بنسبة
 .%1أع ـطــى ه ــذا الـتــوقـيــع مـشــروعـيــة لسد
ال ـن ـه ـضــة ،وإلث ـي ــوب ـي ــا ف ــي أن تـحـتـجــز ما

بقاء النظام
المقدمة
األولوية
ّ
على أي شيء ،ولو
على حساب قضية
نهر النيل

تشاء من مياه خلف السد ،من دون االنتباه
إل ــى ح ـصــص م ـصــر ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ح ـيــث لم
يتضمن هذا اإلعالن ذكر أي حصص ملصر
فــي مـيــاه النيل ،كما أنــه لــم ينص على أي
شيء يتعلق بآليات امللء وفتراته والسعة
التخزينية .وهذا ما أتاح للجانب اإلثيوبي
الشروع في عملية امللء الثاني من دون أن
يكترث ملصر ،النتفاء ما يلزمه بذلك .وهو
أيـضــا مــا جـعــل مـصــر وال ـس ــودان يطالبان
بـضــرورة وجــود اتفاقية ملزمة ملــلء السد
وتشغيله.
كــان التوقيع على «إع ــان امل ـبــادئ» الصك
الذي منحت به مصر املشروعية والشرعية
لبناء هذا السد وتشييده ،وقد أدرك الجانب
اإلث ـيــوبــي حينها أن الـجــانــب امل ـصــري قد
تـ ّ
ـورط فــي هــذا اإلع ــان ،لــذا تمسك بــه وما
زال ،وه ــو أح ــد األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة الـتــي
أدت إلــى فشل املـفــاوضــات ،وجعلت أديــس
أبابا تستغل الوقت وتستثمره لصالحها،
وتـنـتـهــي مــن معظم اإلن ـش ــاءات فــي الـســد،
بــل وتـنـتـهــي مــن املــرحـلــة األول ــى فــي امل ــلء،
وتستعد للثانية ،من دون أن تعير النظام
امل ـصــري أي اه ـت ـمــام .وع ـلــى الــرغــم مــن كل
هــذه األخ ـطــاء القاتلة الـتــي ارتكبها نظام
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي فــي امل ـفــاوضــات مع
إثيوبيا ،إال أنه يصر كل مرة على تعميق
االنقسام السياسي ،في وقت تحتاج مصر
فيه إلى توحيد الجبهة الداخلية أكثر من
أي وقت.
(كاتب مصري في برلني)

ك ـي ــف سـيـحـتـفــل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون ب ــذك ــرى
إق ــام ــة دول ـت ـهــم ع ـلــى أرض فـلـسـطــن هــذا
األسبوع ،والتي ّ
يسمونها عيد االستقالل.
بالنسبة للفلسطينيني في الدولة العبرية،
س ــارع ــوا إل ــى االح ـت ـفــال ه ــذا ال ـع ــام ،وفــي
وق ــت م ـب ـكــر ،بــامل ـنــاس ـبــة ،وذلـ ــك بــالـتــوافــد
على القدس ،على املدينة القديمة بالذات،
ً
وصـ ــوال إل ــى املـسـجــد األق ـص ــى وبــاحــاتــه،
مــن أجــل املرابطة والـصــاة فيه والــوقــوف
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب م ــع أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ـهــم فــي
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـل ــة ،ف ــي مــواج ـهــة
حلف الشرطة اإلسرائيلية واملستوطنني
ّ
املتطرفة .ومع
واألحزاب الدينية والقومية
اشتداد وتيرة التطورات مع سعي حكومة
فصل جديد من
بنيامني نتنياهو لتنفيذ
ٍ
فـصــول التطهير الـعــرقــي فــي حــي الشيخ
ـات مشينةٍ
ج ـ ـ ّـراح ،بــالـتــزامــن مــع اق ـت ـحــامـ ٍ
ل ـج ـنــود إســرائ ـي ـل ـيــن لـلـمـسـجــد األق ـصــى،
والتنكيل باملصلني داخله ،ومع انتفاضة
شبان القدس ضد هذه اإلجراءات ،ومعها
وضــع حــواجــز حــديــديــة فــي بــاب العمود،
ملنع تدفق املصلني إلى األقصى ،فقد سرت
شـ ــرارة االح ـت ـقــان إل ــى قـطــاع غ ــزة وعـمــوم
ً
الضفة الغربية املحتلة ،وصوال إلى املدن
والـبـلــدات العربية داخ ــل الـخــط األخـضــر.
إذ ي ــدرك فلسطينيو ال ــداخ ــل ،بخبرتهم
الـحـ ّـسـيــة الـطــويـلــة وامل ــري ــرة ،أن التمييز
القائم ضــدهــم فــي مـجــال الحقوق املدنية
إن ـمــا ي ـتــم ،مـنــذ أم ــد ط ــوي ــل ،عـلــى أس ــاس
ق ــوم ــي ،لـكــونـهــم ع ـ ً
ـرب ــا وفـلـسـطـيـنـيــن ،ما
ّ
سرع ،في األعوام األخيرة ،من نمو الوعي
الوطني في أوســاط األقلية الفلسطينية
الـقــومـيــة .وح ــن انـفـجــرت األحـ ــداث مساء
االثنني املاضي ،كان االحتقان ينفجر في
صدور فلسطينيي الداخل الذين انضموا
إلى شعبهم في مظاهر سخط واحتجاج
على املمارسات اإلسرائيلية هنا وهناك.
ومل ـ ــراق ـ ــب إس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن ي ـس ـت ـخ ـلــص أن
جهود أكثر من سبعة عقود ألسرلة عرب
الــداخــل فــي سبيلها إلــى الـتـبـ ّـدد .وملــراقـ ٍـب
م ــن فـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل أن ي ــاح ــظ أن
مــا ج ــرى فــي األي ــام القليلة املــاضـيــة ضد
االحـتـجــاجــات الشعبية لـيــس جــديــدا من
ن ــوع ــه ،فـمــا أش ـبــه ال ـي ــوم بــال ـبــارحــة ،حني
ان ـف ـل ـت ــت الـ ـعـ ـص ــاب ــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة إل ــى
الـتـنـكـيــل بــأب ـنــاء ال ـب ــاد ف ــي ال ـع ــام ،1948
فليس لدى اإلسرائيليني من سياسةٍ سوى
ّ
متعدد األشكال ألبناء البلد،
االستئصال
بما في ذلك التصفيات الجسدية ،وسلب
األرض وإح ـ ـ ـ ــراق املـ ـس ــاج ــد والـ ـسـ ـي ــارات
واملمتلكات.
لــم ت ـ ّ
ـؤد  73عــامــا مــن ال ـح ــروب ،وتـطــويــر
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ال ـق ــدرات الـعـسـكــريــة اإلســرائـيـلـيــة ،وجلب
اليهود مــن أصـقــاع األرض ،ليحلوا محل
أصـحــاب األرض ،ومعها اتـفــاقـيــات سالم
م ــع دول عــرب ـيــة ،س ــوى إل ــى الـ ـع ــودة إلــى
امل ــرب ــع األول ،ف ــال ــدول ــة ال ـت ــي ق ــام ــت على
أس ـ ـ ــاس اس ـت ـع ـم ــار اس ـت ـي ـطــانــي إح ــال ــي
لـ ــم ت ـف ـق ــد هـ ـ ــذه الـ ـه ــوي ــة وخ ـص ــائ ـص ـه ــا،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـنــاء املــؤس ـســات ووض ــع
ركائز حيا ٍة ديمقراطيةٍ ركنها الكنيست،
فالديمقراطية الصهيونية إذ تستبطن
ُ
وت ـظ ـه ــر امل ـن ـح ــى ال ـع ـن ـص ــري تـ ـج ــاه غـيــر
ال ـي ـهــود ،وت ـج ــاه أب ـن ــاء ال ـب ــاد األصـلـيــن،
فإنها تنفي نفسها بنفسها ،فبينما تقوم
مهام الشرطة في الدول الديمقراطية على
إنـفــاذ الـقــانــون وحماية الجميع ،فــإن جل
ّ
جـهــود الشرطة اإلسرائيلية يتركز على
حماية املعتدين اإلسرائيليني ،والتنكيل
باملعتدى عليهم وتوقيفهم ،وهي سياسة
ُ
ت ــوص ــف ب ــاألب ــارت ـه ــاي ــد ،وتـ ـض ــاف إلـيـهــا
هــويــة ال ــدول ــة ،الــديـنـيــة والـتـمـيـيــزيــة ،ضد
غير اليهود ،وضد العرب.
أم ــا ال ـع ــدد األك ـب ــر م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـط ــاع غ ــزة وال ـش ـتــات،
ّ
مجددا الروابط الحية التي
فقد اكتشفوا
تجمعهم بأبناء الـعــام  ،1948وتعدادهم
نحو مليون و 800ألف نسمة ،وبما نسبته
نحو  %20من سكان الدولة العبرية .ومع
ّ
يتجدد
اليقظة املـتـجـ ّـددة لـهــذه ال ــرواب ــط،
وراء الخط األخضر
الوعي بأن أشقاءهم ّ
ّ
يتعرضون الحتالل ُمقنع ،وأنــه يكفي أن
يقوم هــؤالء ببعض نشاطات احتجاجية
هـ ــذا االح ـت ــال
ح ـت ــى ي ـس ـقــط ال ـق ـن ــاع ع ــن ُ
الذي حاول طويال مقايضة فتات الحقوق
ّ
امل ــدنـ ـي ــة لـفـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل بـتـخــلــي
هــؤالء عن هويتهم القومية عن جذورهم
وم ـك ــون ــات شـخـصـيـتـهــم ال ــوط ـن ـي ــة ،وعــن
عالقتهم ب ــأرض آبــائـهــم وأج ــداده ــم التي
تسبق عالقتهم بالدولة العبرية.
وم ــن امل ـف ــارق ــات أن ـ ــه ،ق ـبــل أس ــاب ـي ــع فـقــط،
وم ــع إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــراب ـعــة ،ابتهج
س ـيــاس ـيــون ف ــي ال ـي ـمــن اإلســرائ ـي ـلــي بــأن
انشقاق القائمة العربية ،برئاسة منصور
عباس ،عن القائمة املشتركة ،وصعودها
بـ ــأرب ـ ـعـ ــة نـ ـ ـ ـ ــواب ،إن ـ ـمـ ــا ي ـم ـث ــل انـ ـتـ ـص ــارا
ملـخـطـطــات دف ــع فلسطينيي ال ــداخ ــل إلــى
التخلي عن هويتهم القومية ،وذلك مقابل
وعـ ــود ب ــرف ــع امل ـي ــزان ـي ــات ل ـب ـلــدات عــربـيــة،
وتوسيع رقع البناء في هذه البلدات .وقد
جـ ــاءت تـ ـط ــورات األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة
لتثبت زيف هذه االدعــاءات ،والتي انبنت
ـزاج سـيــاســي س ــاد فترة
عـلــى ت ـقــديـ ٍ
ـرات ملـ ـ ٍ
طارئة وقصيرة ،وليتبني أن القوى الحية
من الجمهور الفلسطيني تذهب حتى أبعد
مما تدعو إليه القائمة املشتركة .وقد كان

إطالق صواريخ باتجاه كيان االحتالل من غزة في ( 2021 /5/ 11فرانس برس)

باستثناء مماألة
أميركية موروثة ،بدا
العالم يقف في صف
الفلسطينين التائقين
للتح ّرر الوطني
ً
الفتًا أن شرارة االحتجاجات اندلعت أوال
في مدينة اللد التي يشكل الفلسطينيون
أقلية ًفيها ،ولــم تكن هــذه املــديـنــة تعتبر
ناشطة سياسيا في املنظور اإلسرائيلي،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد عـ ـق ــود مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ــرس ـم ــي
امل ـم ـن ـهــج ع ـلــى ت ـحــويـ ّـل ال ـل ــد وشـقـيـقـتـهــا
الــرمـلــة إل ــى ب ــؤر ٍة لتفشي امل ـخ ــدرات ،ومــا
يتصل بذلك من آفات اجتماعية.
مـ ـج ـ ّـددا ك ـيــف سـيـحـتـفــل اإلســرائ ـي ـل ـيــون
بذكرى نشوء دولتهم هذه األيام؟ كما يرى
الرائي ،فإنهم يشغلون سماء غزة ببروق
ً
القصف ،بدال من إشعال الشعلة التقليدية
في املناسبة ،ويتلقون ،في الوقت نفسه،
صـ ــواريـ ــخ غ ـ ــزة الـ ـت ــي أم ـ ـطـ ــرت تـ ــل أب ـيــب
أيــامــا .تــل أبـيــب الـتــي بــاتــت مــركــزا لــ»قــوة
عاملية» ،كما وصفها نتنياهو بعد موجة
التطبيع الـعــربـيــة ،ردا على قــول قــائــل إن
الدولة العبرية باتت قوة إقليمية .وبعدما
شــاعــت قـنــاعــة إســرائـيـلـيــة بــأنـهــم هــزمــوا
الفلسطينيني والعرب سلمًا وحربًا .وعلى
الجبهة الفلسطينية بالذات ،فقد استثمر
اإلســرائـيـلـيــون فــي االنـقـســام الفلسطيني
ب ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة ،ف ــإذا
بصواريخ غزة تنطلق تجاوبا مع نداءات
الـ ـق ــدس وامل ـق ــدس ـي ــن ،وث ـب ــت أنـ ــه لـيـســت
ُ
هناك مسافة سياسية ونفسية تذكر بني
الضفة والقطاع ،وكذلك بينهما من جهة
وبــن فلسطينيي الــداخــل من جهة ثانية.
وق ــد ن ـجــح ال ـص ـمــود ال ـبــاســل لـلـمـكــونــات
ال ـثــاثــة م ــع الـعـنـجـهـيــة الـصـهـيــونـيــة في
إعـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء وح ـ ـ ــدة ال ـش ـع ــب الـ ــواحـ ــد،
واسـتـحـضــار الـقـضـيــة الفلسطينية على
رأس ج ــدول األع ـمــال اإلقـلـيـمــي والــدولــي.
وباستثناء مماألة أميركية موروثة ،فقد
ب ــدا الـعــالــم يـقــف فــي صــف الفلسطينيني
ّ
للتحرر الوطني ،وللخالص من
التائقني
الـكــولــونـيــالـيــة الـعـنـصــريــة الـصـهـيــونـيــة.
متوحشة محكومة
وبدت «القوة العاملية»
ً
ّ
التمرد
بغرائزها العمياء ،ومدمنة على
عـلــى ال ـقــانــون ال ــدول ــي واإلن ـس ــانــي ،وذلــك
عـلــى الــرغــم مــن جـهــود مـتــراكـمــة للتمويه
طبيعة هــذه الــدولــة ،وعلى الرغم من
على
مــدائــح تـلـ ّـقـتـهــا ه ــذه ال ــدول ــة مــن ّ
مطبعني
عـ ـ ــرب وأف ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا أعـ ـ ـ ــاد األمـ ـ ــور
استراتيجيًا إلــى نقطة قريبة من الصفر.
ّ
شكل ّ
تحديًا لــإدارة الديمقراطية في
وما
واشنطن التي تعمل على مراجعة مجمل
سياستها ال ـخــارج ـيــة ،لـكــن ه ــذه اإلدارة،
إذ س ـع ــت إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــل االه ـت ـم ــام بــاملـلــف
ً
اتقاء لعش
الفلسطيني اإلسرائيلي ،وذلك
الدبابير الصهيوني في الداخل األميركي،
إال أن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورات هـ ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع دف ـع ــت
واشنطن دفعًا إلى التعامل مع هذا امللف،
وس ـت ـبــرهــن األس ــاب ـي ــع امل ـق ـب ـلــة ،إذا كــانــت
واشنطن ســوف تنجح في اتباع سياسة
جـ ّـديــة مـتــوازنــة وفــاعـلــة ،حـيــال هــذا امللف
أو أن تستسلم أم ــام األوام ــر اإلسرائيلية
للمسؤولني األميركيني :ال تتدخلوا.
(كاتب من األردن)

يـحــق للشعب الفلسطيني الــزهــو بمنجزه الـبــاهــر ،منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية،
َ
بصيغتها االئـتــافـيــة الـتــي نــزعــت عنها صيغتها األول ــى ُمـنـجــزا لـلـنـظــام العربي
الرسميّ .
هيأت نخبة سياسية ومقاتلة ومثقفة أدبيات املنظمة ،باعتبارها الجامع
الفلسطيني الــذي يتسع ملختلف الحساسيات والخيارات الوطنية من أجل تحرير
فلسطني املحتلة في  1948وعودة الالجئني ،والعنوان السياسي للشعب الواحد في
ّ
الوطن والشتات .كانت تنظيرات خالد الحسن (وآخــريــن) املبكرة وأفكار القوميني
الـعــرب ،نـهــايــات الخمسينيات ومـطــالــع الستينيات ،الـغــاف السياسي للرصاصة
املبشرة في ُ 1965وب ْ
األولــى للثورة الفلسطينية ،ولعمليات الفدائيني ّ
عيدها .وفي
ُ
علنت منظمة التحرير لتكون أشبه بهيئ ٍة رسمي ٍة ،أرادها جمال عبد
تلك الغضون ،أ ِ
الناصر والسعوديون (خصوصا) ممثال للفلسطينيني ،ولو بعض الشيء .حتى إذا
ّ
وقع االحتالل الثاني لفلسطني ،والهزيمة العربية املوصوفة في  ،1967حق للفدائيني
الذين حملوا السالح لتحرير «الوطن السليب» (التعبير الذائع حينها) أن يكونوا قيادة
ّ
بتوليفات
املنظمة .وحق لتشكيالت صاغت رؤاها الكفاحية ،ومنظوراتها السياسية،
ٍ
تنوعت بني محض وطنية فلسطينية ،وثاني ٍة ّ
ّ
بأولويات قومي ٍة ،وثالث ٍة راياتها
ملونة
ٍ
ّ
يسارية ،ماركسية ،وفي الوسع إضافة أخريات ،حق لها أن تصير مكونات املنظمة.
ّ
ّ
املستجدة ،وأولها حقيقة البندقية في يد الفدائي امللثم،
وذلــك ملــا فرضت الحقائق
ّ
انسحاب أحمد الشقيري من الزعامة والقيادة ،بتقدير مستحق ألدائه (ولخطابيته)
ثم ّ
تصدر ياسر عرفات (بكوفيته) ورفاقه الزعامة والقيادة اللتني عبرتا بالكفاحية
الفلسطينية إلى أطوار ومنعطفات أردنية ثم لبنانية ثم تونسية شرحها يطول ،غير
أن الجوهري ،في أزيد من ثالثة عقود لها ،أن منظمة التحرير حافظت على ّ
أهليتها،
ً
ائتالفا وطنيا وسياسيا ونضاليا ،وظلت قيادتها عصية على التجاوز ،سواء حاول
ّ
ّ
ّ
هذا حافظ األسد أم من صنعوا صبري البنا ،أو من أضحكوا الناس عليهم ملا ابتدعوا
عطالله عطالله (أبو الزعيم) .وفي غضون االنتفاضة األولىّ ،إبان قياد ٍة موحد ٍة لها،
وحتى بعد اتفاقيات
كانت منظمة التحرير الحامل
السياسي واإلسناد العملياتي لهاٌ .
ّ
للسلطة الوطنية
أولوية
صارت
وإن
مكانتها،
تختل
لم
وارتهاناتها،
أوسلو برهاناتها
ً
التي قامت في بعض الوطن ّ
تتقدم عليها ،غير أنه حوفظ على املنظمة مظلة للسلطة،
وعلى لجنتها التنفيذية جهة وحيدة للقرار الفلسطيني .جيء على األرشيف أعاله،
الشديد االقتضاب ،ألمرين .أولهما أن تجربة منظمة التحرير ،باملضيء الكثير فيها،
وبالتعيس غير املنسي أيضا ،وبالعطاء الذي ّأداه فدائيوها وقادة فصائلها ،يجب أن
ُ
تحمى من النسيان ،وأن تحضر في مناهج ّ التدريس الفلسطينية (والعربية ،لم ال؟)،
بل وأن يفتخر شعب فلسطني بها ،وبمحطات باهظة املكانة في تاريخ هذا الشعب.
خطاب ياسر عرفات في األمم املتحدة في  ،1974الصمود والقتال في اجتياح بيروت
ّ
ـرج أو تصنع شعور
 ،1982مثالن .ثانيهما ،إعــان ُ وفـ ّـاة هــذه املنظمة ،من دون حـ ٍ
سمى املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
باستفظاع أمـ ٍـر كهذا ،إللغائه م
أمراض تتابعت ،وتقطعت بعض نوبات
والقول هنا إن هذه الوفاة ما صارت إال بعد
ٍ
الشفاء في أثنائها ،وبعد غيبوبات بال عدد ،وعوارض احتضار غير ّ
مرة .ولكن ما
توالى وظل يتوالى أخذ املنظمة إلى هزيعها املاثل ّقدام الجميع ،والذي يتأكد فيه أن
شعب فلسطني صار يحتاج فعال إلى ممثل شرعي ووحيد له ،ليكن اسمه منظمة
ّ
املسجى صاحب االسم نفسه.
التحرير ،مرة أخرى ،لكنه لن يكون البدن الشائخ
يـحـ ُـدث فــي امللعب الفلسطيني الــراهــن أن الشعب فــي كــل وطـنــه ،املحتل مـ ّـرتــن في
ّ
ّ
معجزات أخاذة ،ممن ينتسبون إلى مجاميع تؤول
 1967و ،1948واملقاومني صناع
ٍ
إلــى حركة حماس وغيرها ،عندما يضربون في العدو ما ّ
تيسر لهم أن يضربوا
ّ
بصواريخ ،أنى لك أن تعرف كيف صنعوها وكيف نجحوا في تخزينها وحمايتها،
وإســرائـيــل التي ّ
تتوهم أن قوتها العارية ستكسر إرادة شعب فلسطني ،ثالثتهم
ّ
ْ
ُ
عناصر املشهد الشديد الوضوح قدامنا ،وال أحد غيرهم ألبتة ،وإن يهاتف محمود
عباس من يهاتف ،وإن يتغنى الفتحاويون باملاضي الذي انصرف .يفاجئنا شجعان
ّ
فلسطني املــرابـطــون فــي الـقــدس والـلــد وغ ــزة ،وك ــذا الـبــواســل الــذيــن يقلقون املحتل
ّ
ويجعلونه يرتعش ،ويذكرونا بزمن كان فيه فدائيون ،باقون في الوجدان ،يصنعون
من جزماتهم أفقا ،وكانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية تنهض بهذا األفق ،قبل
أن يقضي الله أمرا كان مفعوال.

ضرب األوهام اإلسرائيلية
بيار عقيقي

« ...إن اعتراف األمــم املتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولــة هو اعتراف
ّ
يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه» ...« ،سوف تضمن (دولة إسرائيل) حرية الدين والعقيدة
واللغة والتعليم والثقافة ،وســوف تحمي األماكن املقدسة لجميع الديانات ،وسوف
تكون وفية ملبادئ األمم املتحدة» ...« ،نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل ،وسط
الهجوم الــذي يشن علينا ومنذ أشهر ،أن يحافظوا على السالم ،وأن يشاركوا في
بناء الدولة على أســاس املواطنة التامة القائمة على املساواة والتمثيل املناسب في
جميع مؤسسات الدولة املؤقتة والدائمة» .هذه العبارات جزء من «وثيقة إعالن دولة
ُ
إسرائيل» في  14مايو /أيار  ،1948والتي تالها ديفيد بن غوريون .تظهر الوثيقة،
ّ
التي وقع عليها  38شخصًا من أقرانه في حينه ،مدى النفاق الذي ّيدعيه االحتالل
اإلسرائيلي ،على الرغم من كل محاوالت تنقية الصورة العنصرية .مواجهات عكا
ّ
وحيفا واللد صورة مصغرة عما يفعله اإلسرائيليون« .قانون الدولة القومية لليهود»
الــذي أقـ ّـر فــي  19يوليو /تموز  2018يناقض جوهر الوثيقة نفسها .أمــا «حماية
األماكن املقدسة« و»الوفاء ملبادئ األمم املتحدة» فنكتة سمجة ،تسقط عند أول قنبلة
ّ
ُ
غاز ّ
مسيل للدموع تطلق في املسجد األقصى ،وفي رفض املحتلني تطبيق جميع
الـقــرارات األممية ،حتى التي ّ
تكرس وجــود االحـتــال اإلسرائيلي عكس إرادة أهل
األرض ،مثل القرارات املتعلقة بالعودة إلى حدود يونيو /حزيران  .1967عمليًا ،كان
بن غوريون ّ
يظن أن إعالن وثيقته في ذلك الحني ،وتسابق القوى املنتصرة في الحرب
العاملية الثانية ( 1939ـ  )1945على دعمه ،مثل االتحاد السوفييتي والواليات املتحدة،
ّ
بالتبدالت والتغيير،
كفيل بإنهاء مسار وبدء آخر .لكن التاريخ ،وإن كان أخا الزمن
ّ
شيء ناقص .الحسابات العالقة ليست في قاموسه ،بل يؤججها
ال يسمح بتمرير
ٍ
ّ
حتى إشعار آخر ،أو حصول أمر ما مختلف عن السلوكات أو التصرفات السابقة.
ّ
ظن اإلسرائيليون أن الفلسطينيني املتروكني ألقدارهم بعد عام  1948سيذوبون في
ّ
شتات مماثل للشتات اليهودي .األمر الذي لم يحصل.
أرجاء العالم ،ويتحولون إلى
ٍ
بعد  73عامًا ،يقف بنيامني نتنياهو في املوضع نفسه الذي وقف فيه بن غوريون ،في
شيء حوله ينهار .الفلسطينيون لم يخرجوا من أرضهم،
موقع املسؤولية ،غير أن كل ٍ
بل ّ
اشتدوا بأسًا .التجاهل والقصف والحصار واالعتداءات ،والوقوف عند الحواجز
وطوابير العمل ونقاط التفتيش والتضييق على الحركة ،ومراقبة كل فلسطيني ،يعززّ
غضبًا دفينًا ينتظر لحظة ما النفجاره .ولم تكن هذه املرة سوى بداية مرحلة جديدة،
ُ
ست ّ
مهد الطريق للفلسطينيني
لن تكون لصالح اإلسرائيليني ،كما جرت العادة ،بل
لرفع صوتهم سياسيًا ،بعدما نجحوا في تفعيل املقاومة امليدانية وتطويرها .من كان
يتوقع أن يخرج الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفني ريفيلن ،داعيًا إلى «وقف الجنون»؟ من
يتصور لحظة أن ّ
ّ
تتحدث وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن «التعايش بني اليهود
كان
والعرب في إسرائيل»؟ .مع العلم أنه منذ بضعة أسابيع كانت الشرطة اإلسرائيلية
ُ
تساهم في تدهور الوضع األمني في البلدات العربية .هذه اللحظة تاريخية ،وحتى
أنها تـجــاوزت انتفاضتي  1987ـ  1993و 2000ـ  ،2005مـعـ ّـززة ّ
بتطور عاملي في
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيّ .
مجرد القول إن الصواريخ الفلسطينية
قادرة على الوصول إلى كل منطقة في فلسطني املحتلة ،وإثبات ذلك ميدانيًا ،يعني
أن أي حراك سياسي ،إذا حصل ،سينطلق من هذه النقطة .ما تكسبه على األرض
ّ
سيعزز موقفك على طاولة التفاوض .من كان ّ
يظن من اإلسرائيليني أنه في  15مايو/
ّ
وتحولهم إلى قوة نفطية
أيــار  ،2021وفي ذروة «صعودهم» االقتصادي والعاملي،
وعسكرية ،سيقف أصحاب حق للمطالبة بما ُسلب منهم.
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تهب على منطقة الشرق األوسط
رياح جديدة
ّ
حسن نافعة

حــن انــدلـعــت «ثـ ــورات الــربـيــع الـعــربــي» في
ن ـهــايــة عـ ــام  2010وب ــداي ــة عـ ــام  ،2011بــدا
واض ـحــا أن هـنــاك رغـبــة شعبية عــارمــة في
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ن ـظ ــم ال ـف ـس ــاد واالسـ ـتـ ـب ــداد
الـتــي جثمت طــويــا عـلــى ص ــدور الشعوب
العربية ،مصحوبة بطموحات جــارفــة في
إرس ــاء دعــائــم نـظــم حـكــم أكـثــر ديمقراطية،
وأق ـ ـ ــل ف ـ ـسـ ــادا واسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادا ،غ ـي ــر أن ريـ ــاح
التغيير التي هبت على العالم العربي في
ّ
ذلك الوقت لم تتمكن من مواصلة مسيرتها
بما تشتهي سفن الشعوب ،حيث اعترضت
طريقها قوى مناهضة للتغيير في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج .وقـ ــد أف ـ ــرز ال ـت ـفــاعــل ب ــن ال ـقــوى
الراغبة في التغيير والقوى املناهضة له عن
سلسلة مــن التحالفات اإلقليمية اتسمت،
كبير من السيولة قبل أن
بقدر
في البداية،
ٍ
ٍ
تستقر مالمحها الحقا ،ففي البداية ،ظهر
تـحــالــف س ـع ــودي إم ــارات ــي ق ـط ــري ،مــدعــوم
م ــن تــرك ـيــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبــي ،سعى إلى حماية النظام الحاكم
ف ــي ال ـب ـحــريــن ،ث ــم أص ـب ــح ط ــرف ــا ف ــاع ــا في
املحاوالت الرامية إلى تغيير النظم الحاكمة
ف ــي ك ــل م ــن لـيـبـيــا وس ــوري ــة  ..إل ــخ ،غـيــر أن
ت ـطــور األوض ـ ــاع فــي املـنـطـقــة ع ـمــومــا ،وفــي
مصر خصوصا ،سيما عقب إطاحة الرئيس
املنتخب ،محمد مرسي ،أثــرت على تماسك
ه ــذا ال ـت ـحــالــف ،ح ـيــث بـ ــدأت تـظـهــر ش ــروخ
ع ـم ـي ـقــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
م ــا لـبـثــت أن انـتـهــت بــان ـف ـجــاره م ــن داخ ـلــه.
وهكذا راحت تتشكل في املنطقة بالتدريج،
خ ـصــوصــا ب ـعــد وص ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى ســدة
السلطة في الواليات املتحدة ،ثالثة أحالف
مـتـبــايـنــة ال ـتــوج ـهــات واألهـ ـ ـ ــداف :س ـعــودي
إماراتي ،مدعوم عربيا من مصر والبحرين
واألردن ،وإقليميا من إسرائيل ،ودوليا من
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .إيــرانــي س ــوري ،مــدعــوم
عــرب ـيــا م ــن ح ــزب ال ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي وح ــرك ــات
املـفــاومــة الفلسطينة املسلحة ،ودول ـيــا من
روسـيــا وال ـصــن .قـطــري تــركــي ،مــدعــوم من
ال ـق ــوى املـنـشـقــة ع ـلــى ال ـن ـظــامــن الـحــاكـمــن
فــي مـصــر وس ــوري ــة ،وم ــن بـعــض جـمــاعــات
متصارعة على الحكم في ليبيا بعد سقوط
نظام القذافي.
كـ ــان ف ــي وسـ ــع ك ــل م ـتــأمــل مل ـس ــار األح ـ ــداث
فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة أن ي ـل ـحــظ ب ـس ـه ــول ــة أن
حركة التفاعالت بني هــذه األحــاف الثالثة
وداخلها أسهمت بدور كبير ،ليس فقط في
إشعال عدد من الحروب األهلية واإلقليمية
وال ــدول ـي ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـي ـمــن وســوريــة
ول ـي ـب ـي ــا والـ ـ ـع ـ ــراق ،وإن ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــادت ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي،

ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،إل ــى غ ــزو مـسـلــح لــدولــة
قـطــر ،املـحــاصــرة مــن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
وال ـب ـح ــري ــن ومـ ـص ــر .وإل ـ ــى إحـ ـ ــداث قطيعة
شــامـلــة بــن تــركـيــا والـسـعــوديــة ،خصوصا
بـ ـع ــد وق ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـ ــادث اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي
ال ـس ـعــودي ،جـمــال خــاشـقـجــي ،داخ ــل مبنى
الـقـنـصـلـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،بل
وإلـ ــى إش ـع ــال فـتـيــل مــواج ـهــة مـسـلـحــة بني
م ـصــر وتــرك ـيــا ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـل ـي ـب ـيــة .وال
ش ــك أن وصـ ــول ت ــرام ــب إل ــى س ــدة الـسـلـطــة
فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــا أع ـقــب ذل ــك من
ان ـس ـحــاب ّإدارتـ ـ ــه م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إيران ،وتبنيها سياسة الضغوط القصوى
فــي مــواجـهــة إي ــران ،ثــم اإلع ــان عــن «صفقة
الـ ـق ــرن» ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت تـصـفـيــة الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ك ـل ـهــا عـ ــوامـ ــل ل ـع ـبــت دورا
حاسما ،ليس فقط فــي تثبيت دعــائــم هذه
األح ــاف ،وإنـمــا أيضا فــي رســم (وتحديد)
أنماط التفاعالت وخطوطها املتبادلة فيما
بينها .لذا كان من الطبيعي أن تفرز خسارة
ترامب االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/
ـات م ــن نــوع
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020ت ـف ــاع ـ ٍ
جــديــد ،مــن شأنها التأثير ليس فقط على
ق ــدرة ه ــذه األحـ ــاف عـلــى الـتـمــاســك ،وإنـمــا
على قابليتها لالستمرار أيضا.
ل ــم ي ـكــن ج ــو ب ــاي ــدن ق ــد اس ـت ـقــر رس ـم ـيــا في
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض بـ ـع ــد ،ح ــن ان ـع ـق ــدت قـمــة
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ال ـتــي أص ــدرت
«بـ ـي ــان الـ ـع ــا» ال ـ ــذي وضـ ــع ح ـ ـ ّـدا لـلـحـصــار
املفروض على قطر ،والــذي استمر أكثر من
ثــاث سـنــوات .وفــي تقديري أن هــذا البيان
كان بمثابة نقطة االنطالق الرئيسية ،ليس
فـقــط لـعـمـلـيــة تـطـبـيــع مـتـســارعــة لـلـعــاقــات
السعودية القطرية ،وإنما أيضا لعمليةٍ أكبر
تستهدف إع ــادة صـيــاغــة مجمل الـعــاقــات
بــن دول املـنـطـقــة ،فـمــا هــي إال أســاب ـيــع ،أو
ش ـهــور قـلـيـلــة ،حـتــى كــانــت تــركـيــا قــد بــدأت
ت ـن ـف ـتــح رس ـم ـيــا ع ـل ــى دول ع ــرب ـي ــة ك ـث ـيــرة،
ناصبتها العداء فترة طويلة ،في مقدمتها
م ـصــر وال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ث ــم راح ــت
حركة التفاعالت ،ومــا تنطوي علية إعــادة
ص ـيــاغــة لـلـتـحــالـفــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،تــواصــل
مسيرتها ،إلــى أن بلغت ذروت ـهــا بــاإلعــان
عــن ات ـص ــاالت وم ـفــاوضــات رسـمـيــة تجري
بني السعودية وإيران ،عبر وساطة عراقية،
وذلــك قبل أن تفاجئنا صحيفة الـغــارديــان
اتصاالت جرت في
البريطانية بالكشف عن
ٍ
دمشق أخـيــرا بــن كــل مــن رئيس املخابرات
السعودية ،خالد الحميدان ،ورئيس مكتب
األمن القومي املشرف على أجهزة املخابرات
السورية ،علي مملوك.
ح ــن ي ـصــل زخـ ــم االت ـ ـصـ ــاالت وال ـت ـفــاعــات

ب ــن خ ـص ــوم األمـ ــس إل ــى ه ــذه ال ــدرج ــة من
ال ـك ـثــافــة ،م ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـتــولــد ل ــدى أي
شعور ٌّ
ٌ
قوي بأن رياحا جديدة بدأت
مراقب
ّ
تهب على منطقة الشرق األوســط ،وأن هذه
ُ
تغييرات يمكن
بالفعل
حدث
ت
بدأت
الرياح
ٍ
منذ اآلن اإلمساك ببعض أطرافها .ولكن قد
يـصـعــب ،فــي الــوقــت نـفـســه ،الـتـكـهــن بــاملــدى
الذي يمكن أن تصل إليه على املدى املنظور.
ومع ذلك ،قد ال يكون من املبالغ فيه أبدا ،في
على األقل ،التأكيد على أن املنطقة
تقديري ً
تحوالت جيواستراتيجية
تبدو مقبلة على
ٍ
عميقة وبعيدة املدى.
حمل وصول ّبايدن إلى السلطة في الواليات
امل ـت ـح ــدة م ــؤش ــرات ع ــدي ــدة ع ـلــى تـغـيـيــرات
كبيرة محتملة في سياسة الواليات املتحدة
ال ـخــارج ـيــة ،بـصـفــة ع ــام ــة ،وف ــي سياستها
تجاه منطقة الشرق األوسط ،بصفة خاصة،
أهـمـهــا اح ـت ـمــال ال ـع ــودة فـعــا إل ــى االت ـفــاق
الخاص بالبرنامج النووي اإليراني املبرم
عــام  .2015ومــع ذلــك ،يبدو أن دوال عربية،
فــي مـقــدمـتـهــا اإلمـ ـ ــارات ،ورب ـمــا الـسـعــوديــة
أيضا ،ظلت تراهن بعض الوقت على قدرة
إســرائـيــل عـلــى عــرقـلــة ه ــذه ال ـعــودة أو على
ـات ج ــوه ــري ــةٍ  ،ي ــراد
األق ـ ــل رب ـط ـهــا ب ـت ـع ــدي ـ ٍ
إدخــالـهــا على هــذا االت ـفــاق ،تشمل برنامج
إي ــران الـصــاروخــي وسياساتها اإلقليمية،
غير أن هذا الرهان راح ّ
يتبدد تدريجيا ،بعد
أن اتضح ،بمرور الوقت ،أن إيران والواليات
امل ـت ـح ــدة مـتـنـبـهـتــان وم ـت ـح ـس ـب ـتــان تـمــامــا
لـلـمـحــاوالت اإلســرائـيـلـيــة املستميتة لقطع
الـطــريــق على ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق الـنــووي،
وي ــدرك ــان أن لـهـمــا م ـعــا مـصـلـحــة مـبــاشــرة
فــي إفشالها .األهــم مــن ذلــك أن كــل األطــراف
املعنية بالبرنامج ال ـنــووي اإليــرانــي بــدأت
تدرك يقينا أن إيران لن تقبل مطلقا بإدخال
تعديالت على االتفاق األصلي.
أي
ٍ
وبــال ـتــالــي ،لــم يـعــد أم ــام ال ــوالي ــات املـتـحــدة
مـ ــن خـ ـي ــار آخـ ـ ــر سـ ـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــودة ب ــاالت ـف ــاق
إلـ ــى ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي كـ ــان ع ـل ـي ـهــا ،ح ــن ق ـ ّـرر
تــرامــب االن ـس ـحــاب مـنــه .وواض ــح أن مسار
امل ـفــاوضــات فــي فيينا يـشـيــر ًإل ــى أن إدارة
ب ــاي ــدن نـفـسـهــا ب ــات ــت مـقـتـنـعــة ت ـمــامــا بــأن
عــودتـهــا إلــى االتـفــاق الـنــووي هــو الوسيلة
الــوحـيــدة املـتــاحــة أمــامـهــا ،لـضـمــان سلمية
بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي ،وأن الـنـكــوص عن
هــذه ال ـعــودة ســوف يضعها ال محالة أمــام
خيارين ،كالهما مر وغير مقبول.
األول اقـتــراب إي ــران أكـثــر مــن صنع السالح
ال ـنــووي ،والـثــانــي دخــول الــواليــات املتحدة
فــي ح ــرب م ـبــاشــرة وشــام ـلــة مـعـهــا ،ملنعها
م ــن ال ـت ـح ــول خ ــال ف ـت ــرة وج ـي ــزة إل ــى قــوة
نووية .وحني أدركت دول املنطقة أيضا هذه

مسار مفاوضات فيينا
يشير إلى أن إدارة
ً
مقتنعة
بايدن باتت
بأن عودتها إلى
االتفاق النووي مع
إيران الوسيلة الوحيدة
المتاحة أمامها
كان من الطبيعي أن
تفرز خسارة ترامب
االنتخابات الرئاسية
تفاعالت من نوع
ٍ
جديد

الحقيقة ،لم يكن أمام الجميع من سبيل آخر
سوى أن يسعى كل منها إلى إعادة صياغة
سياستها الخارجية للتأقلم مع التغيرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية في العالم ،وفي املنطقة ،وهو ما
ّ
يفسر عمق التحوالت التي بدأت تطرأ على
حــركــة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ل ــدول املنطقة،
باستثناء إسرائيل طبعا.
ق ــد ي ـك ــون م ــن ال ـس ــاب ــق ألوانـ ـ ــه الـ ـج ــزم بــأن
ال ـ ـعـ ــودة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
اإليــرانــي بــاتــت مــؤكــدة أو وشيكة ،أو أنها،
إن تـمــت ،سـتـســاعــد بــال ـضــرورة عـلــى حسم
لصالح
انتخابات الرئاسة املقبلة في إيران ّ
الـتـيــار اإلصــاحــي ،غير أن هـنــاك مــؤشــرات
عـ ــديـ ــدة ت ــرج ــح الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق بــن
الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران قبل نهاية شهر
مــايــو /أي ــار ال ـحــالــي ،بــل وت ـ ّ
ـرج ــح أيـضــا أن
ي ـك ــون ل ـه ــذا االتـ ـف ــاق تــأث ـيــر إي ـج ــاب ــي على
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ف ــي إي ـ ــران ،لصالح
التيار املحافظ .وفي جميع األحــوال ،سوف
يـ ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب ج ـ ــدا ع ـل ــى أي رئ ـيــس
إي ــران ــي ق ـ ــادم ،حـتــى ل ــو انـتـمــى إل ــى الـتـيــار

املـ ـتـ ـش ــدد ،ع ــرق ـل ــة ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أو
رفضه ،في حــال التوصل إليه .تفتح عودة
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـخ ــاص
بالبرنامج النووي اإليراني ،وانفتاح كل من
إي ــران وتركيا على ال ــدول العربية املناوئة
لـسـيــاســاتـهــا ،بــابــا جــديــدا لــأمــل قــد يــؤدي
إلــى تهدئة األوض ــاع فــي املنطقة ،والـتـقـ ّـدم
ّ
بجدية نحو البحث عن
تسويات متوازنةٍ
ٍ
ل ـيــس ف ـقــط ل ــأزم ــات وال ـ ـحـ ــروب املـشـتـعـلــة
ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــة ول ـي ـب ـي ــا،
وإن ـم ــا لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أي ـض ــا ،فهل
تستطيع ال ــدول العربية الرئيسية انتهاز
الفرصة لقيادة العالم العربي نحو صياغةٍ
جــديــد ٍة وجماعيةٍ وواعـيــةٍ لعالقة متوازنة
مــع كــل مــن إي ــران وتــركـيــا ،بما يساعد على
فـ ـت ــح الـ ـط ــري ــق نـ ـح ــو الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إيـ ـج ــاد
تسويات سياسيةٍ لهذه األزمات؟ سيتوقف
ٍ
هذا ،في النهاية ،على مدى استعداد الدول
ال ـعــرب ـيــة ،خ ـصــوصــا ال ـتــي م ــا تـ ــزال تــراهــن
ع ـلــى إس ــرائـ ـي ــل ،إلعـ ـ ــادة ص ـيــاغــة عــاقـتـهــا
بالكيان الصهيوني الــذي ينبغي التعامل
معه باعتباره املصدر الرئيسي لتهديد أمن
العالم العربي كله.
وحدها إسرائيل في املنطقة التي ستقاوم
بـضــراوة ري ــاح التغيير الـقــادمــة ،وبالتالي
سـ ـتـ ـب ــذل ك ـ ــل م ـ ــا ف ـ ــي وسـ ـعـ ـه ــا لـ ـي ــس ف ـقــط
لـلـحـيـلــولــة دون ع ـ ــودة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
إل ــى االت ـف ــاق ال ـخ ــاص بــالـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليــرانــي ،وأيضا للحيلولة دون حــدوث أي
تـقــارب حقيقي بــن ال ــدول العربية وإي ــران،
وب ــن ال ــدول الـعــربـيــة وتــركـيــا .فـهــل وصلت
الــرســالــة؟ يلفت نـظــري مـقــال بـعـنــوان «بــدأ
العد التنازلي لحرب إسرائيلية على إيران»،
كتبه جون حنا  ،John Hannahكبير الباحثني
في املعهد اليهودي لألمن القومي األميركي،
واملستشار السابق لنائب الرئيس األميركي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ديـ ـ ــك ت ـش ـي ـن ــي ،ونـ ـش ــرت ــه مـجـلــة
«فــوريــن أف ـيــرز» ،فــي  6مــايــو /أيــار الحالي،
خــاصـتــه أن ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بـهــا الــوفــد
األمني اإلسرائيلي إلى واشنطن قد فشلت،
وم ــن ث ــم ل ــم يـعــد أم ــام إســرائ ـيــل س ــوى شن
الحرب على إيران ،ملنعها من امتالك السالح
الـنــووي .ومـعــروف أن الـهــدف الرئيسي من
زيارة هذا الوفد كان إقناع إدارة بايدن بعدم
العودة إلى االتفاق النووي.
ال ت ـق ـ ّـرر إســرائ ـيــل م ـن ـفــردة ش ــن ح ــرب على
إيران ،لكنها إذا كانت تعتقد أن الحرب على
إيـ ــران خـيــارهــا الــوح ـيــد ،فـلـمــاذا ال تتركها
الــدول العربية تذهب إليها منفردة؟ وملــاذا
ت ــرب ــط ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة م ـص ـيــرهــا
بإسرائيل؟
(أكاديمي مصري)

فقدان مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
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ُ
فـقــد مــا ال يقل عــن  17مهاجرًا بعد غــرق قاربهم ال ــذي عثر عليه يــوم الخميس قبالة السواحل
التونسية ،وفق ما أفــادت املنظمة الدولية للهجرة التي أبلغت عن نقل ناجيتني إلى املستشفى.
وبحسب املعطيات األولى التي جمعتها املنظمة الدولية للهجرة ،غادر القارب ميناء زوارة الليبي
يــوم الثالثاء فــي اتـجــاه أوروب ــا .وأنـقــذت السلطات التونسية ناجيتني نيجيريتني قــرب منصة
نفطية قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط شرق البالد وتم نقلهما إلى املستشفى،
(فرانس برس)
وفق ما أفادت املنظمة .

ً
قال مسؤول غابات أمس الجمعة إن صاعقة برقية يعتقد أنها قتلت قطيعًا من  18فيال آسيويًا
بريًا في شمال شرق الهند النائي .وقال مسؤول الحياة البرية جايانتا غوسوامي إن الفيلة ،بما
في ذلك خمسة صغار ،عثر عليها نافقة أثناء هطول أمطار في محمية غابات كوندالي .ووصل
ً
حارس الغابة إلى املنطقة النائية يوم الخميس وعثر على  14فيال نافقًا على قمة تل وأربعة في
قاعه .وقالت تقارير أولية لألطباء البيطريني إن صاعقة ضربت األفيال ،لكن غوسوامي قال إن
(أسوشييتد برس)
تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق لنفوقها.

متطوعون إلنقاذ النحل في ماليزيا
يضع أوي لينغ شيي (الـصــورة) يديه العاريتني
ف ــي س ــرب يـضــم اآلالف م ــن الـنـحــل ويـسـتـخــدم
أصابعه لتوجيه بعض الحشرات الطائرة برفق
إلـ ــى س ـلــة م ــن ال ـق ــش .ه ــو ع ـضــو ف ــي مـجـمــوعــة
ُ
ماليزية تنقذ النحل وأعشاشه عندما تكتشف
في املدن وتسعى ملنع البشر من تدمير «مساكن»
ذباب العسل وقتله .وأسس ناشطون بيئيون في
ماليزيا جمعية «ماي بي سافيور أسوسييشن»

للمساعدة في وقــف تراجع أعــداد النحل وإنقاذ
أعشاشه.
وي ــؤدي النحل دورًا حيويًا فــي األنـظـمــة البيئية
ّ
كـمـلــقـحــات للمحاصيل الــرئـيـسـيــة ،لـكــن أع ــداده
تتناقص بسرعة بسبب فقدان املوائل الطبيعية
والـ ـتـ ـل ــوث واسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـبـ ـي ــدات .وتـ ـح ــذر األم ــم
ّ
امل ـت ـح ــدة م ــن ّأن  40ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ـلــق ـحــات
الالفقرية ،خصوصًا النحل والفراشات ،معرضة

لالنقراض على مستوى العالم .ويمكن ملتطوعي
امل ـج ـمــوعــة ال ـت ـعــامــل م ــع ح ــوال ــى  10اكـتـشــافــات
يوميًا في جميع أنحاء البالد بناء على بالغات
مــن املـســؤولــن والـسـكــان .وك ــان الـحــل التقليدي
في ماليزيا يقتصرعلى استدعاء فرقة اإلطفاء
التي كانت تضرم النار في األعشاش للتخلص
منها .وق ــال رئـيــس املجموعة ن ــوروي حــامــد إن
جــزءًا من عمل هــذه املجموعة هو محاولة إقناع

الهيئات الرسمية مثل خدمة اإلطـفــاء بالتعامل
مع النحل بطريقة مختلفة .وساعد نــوروي في
العقد األول من
إنـشــاء املجموعة بعد منتصف
ُ
ـضــي على
ال ـقــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن عـنــدمــا قـ ِ
العديد من مستعمرات النحل في الواليات املتحدة
وأوروبا بسبب جائحة غامضة أطلق عليها اسم
«اضطراب انهيار املستعمرة».
(فرانس برس)

الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية في أجواء التطبيع
لندا شلش

ّ
ّ
يتصور أن يأتي اليوم الــذي ُيهنئ
من كــان
فيه شبان عــرب دولــة االحـتــال اإلسرائيلي
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم «اس ـت ـق ــال ـه ــا» ،أي الـنـكـبــة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـه ــا االحـ ـتـ ــال عـ ــام  1948بـحــق
الفلسطينيني ،فقتل منهم وهـ َّـجــر عـشــرات
ّ
ً
منشورا
يتخيل أن يقرأ
اآلالف .األنكى من ّ كان
لشاب عربي يتمنى فيه املوت للفلسطينيني،
واألمـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار لــإســرائ ـي ـل ـيــن؟ على
م ـح ــدودي ــة أعـ ـ ــداد هـ ـ ــؤالء ،ل ــم ت ـكــن فعلتهم
ه ــذه ل ـت ـح ـ ُـدث ،ل ــوال ج ـهــود حـثـيـثــة تبذلها
وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـبــر دائ ــرة
الدبلوماسية الرقمية منذ نحو عقد ،لبناء
ص ــورة ذهـنـيــة إيـجــابـيــة عــن االح ـت ــال لــدى
الـعــرب ،ودفـعـهــم نحو الـقـبــول بــ«إســرائـيــل»
دولة طبيعية ،تؤمن بالسالم معهم.
ـرا مــن قبول عربي
وإن كــان مــا
نشهده أخـيـ ّ
ً
نسبيا ،وال يمثل إال شريحة ال
بإسرائيل
ُ
تكاد تذكر ممن استطاع االحتالل اختراق
وعـيـهــا وال ـتــاعــب بـسـلــوكـهــا وتــوجـهــاتـهــا
ّ ّ
الـ ـفـ ـك ــري ــة ،إل أن ذل ـ ــك ي ــدع ــون ــا إل ـ ــى ع ــدم
ّ
االستهانة بذلك ،وال ّ
سيما أن الدبلوماسية
ُ
ّ
الرقمية اإلسرائيلية تصعد أخيرا خطابها
اإلعــامــي املـ ّ
ـوجــه إلــى ال ـعــرب ،لكسب مزيد
من التأييد في ًصفوفهم.
ّ
ً
إسرائيليا صـغـيـ ًـرا يقود
الــافــت أن فــريــقــا
هــذه املعركة الضخمة للتسلل إلــى العقول
ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـت ـس ـلـ ًـحــا ب ــال ـك ـف ــاءة وال ـخ ـب ــرة
ّ
األم ـن ـي ــة واالط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ــوض ــع ال ـعــربــي
عــن كثب ،إلــى جانب قــدرتــه على استخدام
أس ــالـ ـي ــب اسـ ـتـ ـم ــال ــة اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وال ـت ــأث ـي ــر
ف ــي م ـع ـت ـقــدات ـهــم وأفـ ـك ــاره ــم .ك ـم ــا ي ـش ــارك
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون كـ ـثـ ـي ــرون عـبــر
صفحاتهم الرقمية بهذه الجهود ،أبرزهم
ّ
ال ــن ــاط ــق ب ــاس ــم ج ـيــش االحـ ـت ــال أف ـي ـخــاي
أدرعــي ،والــذي ال يترك شــاردة أو واردة إال
ويـسـتـغـلـهــا ل ـل ـت ـقـ ّـرب م ــن ال ـع ــرب لتحسني
صورة «إسرائيل» دولة متسامحة مساملة،
ّ
ومت ً
ً
شحا
متسلحا لذلك بالنصوص الدينية
بشخصية الــواعــظ الــديـنــي .فــي املـقــابــل ،ال

يلقى هــذا العمل أي رد رسـمــي فلسطيني
أو عــربــي ،بــل يقف الطرفان فــي حالة عجز
أمام الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية ،أو
ربما استخفاف بها ،ومــا يمكن أن تحققه
ً
اعتمادا على عامل الزمن.
بعد اقتناص االحتالل الفرصة التاريخية
عدد من الحكومات
في تطبيع العالقات مع ٍ
ال ـع ــرب ـي ــة ق ـب ــل أش ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة ،ف ـ ّـع ـل ــت تــل
أب ـي ــب خ ـطــاب ـهــا اإلع ــام ــي بــال ـعــرب ـيــة عبر
دبلوماسيتها الرقمية ،فاملتابع للصفحات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـنــاطـقــة بــالـعــربـيــة سيلحظ
ً
ارتفاعا في نسبة املنشورات عليها بواقع
أكثر من  600منشور خالل الشهر الواحد.
ً
ّ
أمــا مضامني هــذه املـنـشــورات فـتــركــز ،أول
وأخـ ـي ـ ًـرا ،ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـ ّـس ــام ال ـعــربــي مع
إس ــرائ ـي ــل ،وال ـع ــوائ ــد اإلي ـجــاب ـيــة للتطبيع
ُ
عـلــى ال ــدول املـنـخــرطــة فـيــه .ل ــذا؛ ت ـكـ ّـرر هــذه
الصفحات ،بل تبالغ في نشر مقاطع فيديو
ُ
تظهر األصــوات العربية الداعمة للتطبيع،
منشورات تدعو الشعوب
تناول
إلى جانب
ٍ
ً
العربية صراحة إلى االنضمام لقافلته .كما
ّ
تتعمد املنشورات الرقمية إظهار الزيارات
ـرب من الــدول املطبعة
التطبيعية
ٍ
لشبان عـ ٍ
ً
حديثا إلى الداخل الفلسطيني املحتل عام
ُ ،1984بوصفها إســرائـيــل ،ومدينة القدس
املحتلة ،ونسبة هذه «اإلنجازات التاريخية»
ُ
إل ــى ات ـفــاق ـيــات الـتـطـبـيــع .وبــال ـط ـبــع ،تــرفــق
هــذه املنشورات بصور تجمع إسرائيليني
ّ
وع ـ ً
ـرب ــا ف ــي أج ـ ــواء داف ـئ ــة وعــاط ـف ـيــة .وب ــث
ُ
مثل هذه املواد اإلعالمية وتكرارها يدلالن
عـلــى تفعيل املـعــركــة الــرقـمـيــة لكسب مزيد
م ــن الـ ـع ــرب .وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه املـتـحــدث
باسم رئيس وزراء حكومة االحتالل أوفير
َ
ج ـن ــدمل ــان ،حـيـنـمــا قـ ــال إن تــوس ـيــع نـطــاق
ّ
الـ ّـســام اإلقليمي يتطلب تصعيد املعركة
ّ
الرقمية في مخاطبة الـعــرب .ويذكرنا ّ هذا
الـخـطــاب بتكتيكات الــدعــايــة الـتــي تبنتها
الحركة الصهيونية عند التأسيس ،وهي
مقتبسة مــن «ال ـبــروبــاغ ـنــدا» الـنــازيــة التي
ّ
بأن فعالية الدعاية ُ
تكمن في التركيز
تؤمن
ـداث معينة ،وتــوجـيــه آذان الناس
على أح ـ ٍ
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وأبصارهم إليها باستمرار .وهنا الخطر
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـم ــع ت ـ ـكـ ــرار األح ـ ـ ـ ــداث يـصـب ًــح
عنصر الـتــأثـيــر بــالـشـبــاب الـعــربــي ممكنا،
رأي عام جديد
ما يعني احتمال
استحداث ٍ
ً
يـقـبــل بـمــا ك ــان مــرفــوضــا ف ــي وق ــت ســابــق،
فينتقل قطار التطبيع من رأس الهرم إلى
القاعدة الشعبية ،وهو ٌ
أمر تسعى تل أبيب
إلى تحقيقه منذ عقود.
كـمــا يعتمد الـخـطــاب اإلســرائـيـلــي الرقمي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة اسـ ـتـ ـث ــارة الـ ـع ــواط ــف ،عـبــر
استحضار تاريخ الجاليات اليهودية في
دول عربية قبيل «الـهـجــرة» إلــى فلسطني،
بغرض دفع العرب نحو التسامح والشوق
لـسـنــن خ ـلــت .ال ـع ــراق م ــن أه ــم ه ــذه ال ــدول
ّ
ال ـتــي ت ــركــز عـلـيـهــا الــدبـلــومــاسـيــة الــرقـمـيــة
اإلسرائيلية ،فعلى الرغم من العداء الشديد
ُ
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،إال ّأن ج ـه ـ ً
ـودا ك ـب ـيــرة تـبــذل
أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــن االح ـ ـتـ ــال ل ـن ـســج عـ ــاقـ ــات مــع
ً
القاعدة الشعبية ،والفوز بتأييدها وصول
إلى ّ
قمة الهرم الحاكم ،على عكس ما جرى
مع حكومات اإلمارات والبحرين والسودان
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــرب .وكـ ــانـ ــت دائـ ـ ـ ــرة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
الرقمية اإلسرائيلية قد استحدثت في العام
 ،2018صفحة «إسرائيل باللهجة العراقية»
للتواصل مع املواطنني العراقيني .وأخيرا،
أص ـبــح الـخـطــاب اإلع ــام ــي ل ـهــذه الصفحة
ً
عاطفياُ ،يـغــازل الـنــاس بلهجتهم املحلية،
وي ـس ـت ـع ــرض تـ ــاريـ ــخ الـ ـيـ ـه ــود فـ ــي ب ـغ ــداد
فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وال ـح ـيــاة التي
عــاشــوهــا مــع جـيــرانـهــم ال ـعــرب .وال تكتفي
الـصـفـحــة ب ــذل ــك ف ـح ـســب ،ب ــل تـتـعـ ّـمــد نشر
ـود بــال ـصــوت وال ـ ـصـ ــورة ،وهــم
ق ـصــص ي ـه ـ ٍ
ّ
يتحدثون عن الحنني لبلد املنشأ وأهله.
ً
م ـجـ ّـددا ،اسـتـثــارة الـعــواطــف بهذه الطريقة
تـ ـم ــث ــل إحـ ـ ـ ــدى اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ــدع ــاي ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة .وإن ً ك ــان ــت ه ــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ه ــدف ــت س ــاب ــق ــا إلـ ــى كسب
التأييد العاملي إلنـشــاء دولــة االحـتــال في
ف ـل ـس ـطــن ،فــإن ـهــا الـ ـي ــوم ت ـس ـت ـهــدف ال ـعــرب
الذين لطاملا ّ
صورتهم الدعاية الصهيونية
ّ
العدو األبرز الذي يهدد شرعية هذه الدولة
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الرأي العربي العام
ما زال مدركًا حقيقة
المعركة على أرض
الواقع ،ومؤيدًا
للقضية الفلسطينية
جهود كبيرة يبذلها
االحتالل لنسج عالقات
مع القاعدة الشعبية،
والفوز بتأييدها
قمة
وصوًال إلى ّ
الهرم الحاكم

وحق اليهود في تقرير مصيرهم .ويعود
التوجه اإلسرائيلي نحو القوة الناعمة بعد
اعتماد القوة العسكرية أكثر من ستة عقود
إلــى عــدة أسـبــاب :أولـهــا ،تنامي االنتقادات
ال ــدولـ ـي ــة ل ـت ــل أبـ ـي ــب ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة حـ ــروب
االحتالل ضد العرب والفلسطينيني ،بـ ً
ـدء ا
م ــن االن ـت ـفــاضــة الفلسطينية الـثــانـيــة عــام
 ،2000م ـ ــرورًا ب ـح ــرب ل ـب ـنــان ف ــي يــول ـيــو/
ً
تموز  ،2006وصــول إلى الحروب املتتالية
عـ ـل ــى غ ـ ـ ــزة ( ،)2014 ،2012 ،2008ف ـقــد
دف ـعــت تـلــك االن ـت ـق ــادات املـسـتــوى الــرسـمــي
اإلسرائيلي إلى تبني استراتيجية جديدة،
ً
عامليا ،وتحويله
لتجميل صــورة االحتالل

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـحـ ـ ّـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط ع ـ ــرب ـ ــي مـ ـل ــيء
بــالــدك ـتــاتــوريــة وال ـك ــراه ـي ــة .ثــان ـيــا ،بفضل
الثورة الرقمية ،حقق النشطاء واإلعالميون
ـات فــي نـقــل الــروايــة
الفلسطينيون ن ـجــاحـ ٍ
الفلسطينية إلــى العالم ،وتعرية االحتالل
خالل فترات الحروب؛ فكان ّ
الرد اإلسرائيلي
ّ
ـات دع ــائـ ـي ــةٍ م ـ ـضـ ــادة ل ـل ــرواي ــة
ب ـش ــن حـ ـم ـ ٍ
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ــداعـ ـم ــن ل ـه ــا ،ف ـض ــا عن
قيود على تلك الرواية بالتواطؤ مع
فرض
ٍ
ً
أخيرا ،وجدت
شركات التكنولوجيا الكبرى.
ّ
باملنصات الرقمية فرصة تاريخية
تل أبيب
الختراق الشعوب العربية ،والتواصل معها
ّ
ألول مــرة في تاريخ دولــة االحـتــال ،بهدف
الترغيب لها ،مقابل شيطنة الفلسطينيني
وعزلهم عن محيطهم العربي.
ّ
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن دول ـ ــة االحـ ـت ــال نـجـحــت،
ول ــو ج ــزئ ـ ًـي ــا ،ع ـبــر امل ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة ،في
تـمـهـيــد ال ـط ــري ــق إلـ ــى ات ـف ــاق ـي ــات الـتـطـبـيــع
امل ــوقـ ـع ــة أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــع األنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ــاك ـم ــة،
ً
ً
بنيويا
نهجا
لتصبح هــذه الدبلوماسية
فــي «الــدعــايــة» اإلســرائـيـلـيــة الـحــديـثــة .لكن
ّ
هــل يمكن لـهــذه الدبلوماسية التحكم في
وع ــي م ــاي ــن ال ـع ــرب ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون في
ّ
املهمة صعبة ،وال
منطقة الشرق األوســط؟
ّ
ً
ّ
سيما أن الــرأي العربي العام ما زال مدركا
حقيقة املعركة على أرض الــواقــع ،ومــؤيــداً
للقضية الفلسطينية .بــالـتــالــي؛ لـيــس من
ّ
املخيلة
السهل تغيير التاريخ وتزييفه في
العربية ،وهــذا مــا يبدو واضـ ًـحــا مــن خالل
سـيــل الـتـعـلـيـقــات الـشـبــابـيــة الـسـلـبـيــة على
املـ ـنـ ـش ــورات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .م ــع ذل ـ ــك ،يجب
عــدم مقابلة الجهود اإلسرائيلية الرقمية
باستخفاف ،أو استبعاد فكرة تأثير هذه
الدبلوماسية في عقول الجماهير العربية
واتـجــاهــاتـهــا الـفـكــريــة عـلــى امل ــدى البعيد،
خـصــوصــا فــي ح ــال واص ــل الفلسطينيون
والعرب غفلتهم عن األمر ،كما فعلوا خالل
ّ
ّ
العقد األخير ،حتى تسلقت «إسرائيل» سلم
الفضاء الرقمي ،واخترقت الشباب العربي
ً
عقودا طويلة.
بعد عجزها عن ذلك
(كاتبة فلسطينية)
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عيد روسيا من دون تجمعات دينية

موسكو ـ رامي القليوبي

حرمت اإلجــراءات الرامية إلى منع انتشار
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا م ـس ـل ـم ــي روس ـ ـيـ ــا مــن
االحـتـفــال بعيد الفطر للعام الـثــانــي على
التوالي ،وســط تدابير احترازية تخوفًا من موجة
ث ــال ـث ــة م ــن الـ ــوبـ ــاء ت ـك ــون أص ـع ــب م ــن ســاب ـقــات ـهــا،
خصوصًا مع ارتفاع نسبة اإلصابات باملتحورات
الجديدة للفيروس.
وفــي ظــل اسـتـمــرار ســريــان الحظر على الفعاليات
الـجـمــاهـيــريــة ف ــي مــوس ـكــو ،ق ــررت اإلدارة الــديـنـيــة
ملسلمي روسيا أن تقام صالة عيد الفطر في املسجد
الكبير واملسجد التاريخي واملسجد التذكاري في
موسكو ،من دون املصلني .وأضافت اإلدارة ،في بيان
لها« :لــن تستقبل مساجد مدينة موسكو املصلني
لحضور صالة عيد الفطر» .وبالفعل أقيمت صالة
العيد فــي هــذه املـســاجــد بحضور رج ــال الــديــن من
عناصر املساجد وكذلك العاملني في اإلدارة الدينية
ف ـق ــط .ك ـمــا ُب ـث ــت وق ــائ ــع ه ــذه ال ـص ــاة ع ـلــى ال ـه ــواء
ً
مباشرة .ووصفت اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا
قــرار إلـغــاء صــاة العيد حضوريًا بأنه كــان صعبًا
ولكنه مـبــرر ،داعـيــة جميع املؤمنني إلــى البقاء في
منازلهم واالحتفال بالعيد مع أفراد عائالتهم.
ب ـ ـ ــدوره ،ه ـنــأ ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر .وجــاء في نص

ُ
التهنئة التي نشرت على املوقع الرسمي للكرملني:
«ان ـت ـهــى شـهــر رم ـضــان امل ـب ــارك ،ويـسـتـعــد مسلمو
روس ـيــا لـحـلــول الـعـيــد امل ـشــرق ال ــذي ط ــال انـتـظــاره.
م ـنــذ ق ــدي ــم الـ ــزمـ ــان ،يـتـمـيــز ع ـيــد ال ـف ـطــر بــاألع ـمــال
الـصــالـحــة واالع ـت ـنــاء بــاملـحـتــاجــن ،ويـجـســد سعي
في تهنئته إلى
ّالناس لتطوير الذات» .ولفت بوتني ّ
أن «معتنقي اإلس ــام فــي روسـيــا يـكــنــون التقاليد
التاريخية والثقافية ألســافـهــم ،ويـحــرصــون على
نقلها مــن جيل إلــى جـيــل» ،مشيدًا بــدور املنظمات
اإلســام ـيــة فــي حـيــاة ال ـبــاد وتـعــزيــز تـعــاونـهــا مع
الجهات الحكومية واملجتمعية.
مــن جهته ،يــأســف الـشــاب العشريني عبد الكريم،
وال ـ ــذي ت ـع ــود أص ــول ــه إل ــى ج ـم ـهــوريــة ق ـبــردي ـنــو -
بـلـقــاريــا الــواق ـعــة ف ــي ش ـمــال ال ـق ــوق ــاز ،ل ـعــدم إقــامــة
ً
صالة العيد في املساجد ،قائال في حديثه لـ«العربي
الـجــديــد»« :جــاء العيد هــذا الـعــام على غــرار مــا كان
عليه في العام املاضي ،واقتصرت االحتفاالت على
العائلة ً واألصدقاء .صحيح أنه لم تنظم صالة العيد
جـمــاعــة ،ولـكــن األئـمــة أعـلـنــوا أثـنــاء صــاة الجمعة
التي سبقت العيد ،أنــه يمكن أداء صــاة العيد في
املنازل مع متابعة البث الحي من املسجد الجامع».
ّ
يضيف« :أعتقد أن هــذا الحل جيد فــي ظــل ظــروف
جميع املسلمني يريدون االجتماع
الجائحة ،ولكن
ً
ألداء ال ـصــاة جـمــاعــة مثلما ك ــان األم ــر عـلـيــه قبل
ّ
عامني» .مع ذلــك ،يلفت عبد الكريم إلى أن رمضان

هـ ــذا الـ ـع ــام جـ ــاء أك ـث ــر ح ـيــويــة م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
مضيفًا« :مقارنة مع العام املاضي ،كان رمضان أكثر
العام ،على األقل تم السماح بأداة صالة
حيوية هذا
ً
التراويح جماعة في املساجد ،والتي تعتبر من أهم
طقوس أجــواء الشهر املـبــارك .كما تم نصب خيمة
رم ـضــان ـيــة ف ــي مـحـيــط امل ـس ـجــد ال ـت ــذك ــاري ،نظمت
داخلها مختلف الفعاليات الثقافية».
وبــذلــك ألـقــى ك ــورون ــا بـظــالــه عـلــى أجـ ــواء رمـضــان
واألعـيــاد اإلسالمية فــي روسـيــا للعام الثاني على
ال ـت ــوال ــي ،إذ ح ـثــت ال ـس ـل ـطــات وال ـق ـي ــادات الــديـنـيــة
الــروسـيــة مسلمي ال ـبــاد ،فــي ال ـعــام املــاضــي ،على
البقاء فــي منازلهم خــال عيد األضـحــى ،فيما كان
نظام اإلغ ــاق الكلي ســاريــا عند حلول عيد الفطر
فــي ال ـعــام  .2020وف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
آن ــذاك ،أرج ــع الـنــائــب األول لرئيس مجلس شــورى
املفتني في روسيا ،مفتي مقاطعة موسكو روشان
عباسوف ،قرار االمتناع عن إقامة صالة العيد في
مساجد موسكو إلــى الـحــرص على حـيــاة وصحة
املواطنني في ظــروف بقاء الخطر الوبائي مرتفعًا،
خصوصًا أثناء التجمعات.
وتـسـجــل روس ـي ــا أك ـثــر م ــن  8آالف إص ــاب ــة جــديــدة
ي ــوم ـي ــا ب ـ ـكـ ــورونـ ــا ،ب ـي ـن ـمــا ي ـق ـت ــرب إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
اإلصــابــات مــن عتبة ال ــ 5مــايــن إصــابــة ،بما فيها
ّ
مــا يـقــارب  115ألــف وف ــاة .ورغــم تلك األرق ــام ،إال أن
السلطات الروسية تحاول تقديم الوضع على أنه

الديانة الثانية
فــي غياب اإلحــصــاءات الدقيقة ،يقدر عدد
المسلمين فــي روســيــا بما يــتــراوح بين  15و20
مليونًا ،كما يعد اإلســام ثاني أكثر ديانة انتشارًا
ّ
ويتركز المسلمون في
بعد المسيحية في البالد،
جمهوريات شمال القوقاز وجمهوري َتي تتارستان
ً
إضافة إلى العاصمة موسكو التي
وبشكيريا،
يقطنها نحو مليونَي مسلم.

تحت السيطرة .وعلى الرغم من رفع معظم القيود
ّ
املتعلقة بمواجهة كورونا ،إال أن الحظر على تنظيم
الفعاليات الجماهيرية ال يزال ساريًا في موسكو،
ً
إضافة إلى استمرار سريان نظام ارتــداء الكمامات
وال ـق ـفــازات فــي أغـلــب األمــاكــن الـعــامــة وســط عــزوف
أغلب املواطنني عن االلتزام به.
وفــي سنوات ما قبل كــورونــا ،اعتاد نحو  250ألف
مسلم على أداء صــاة العيد جماعيًا فــي مساجد
موسكو ،وهو ما كان يضطر السلطات املحلية إلى
إغالق الشوارع املحيطة ،إذ إن املساجد لم تكن تتسع
لهذا العدد الهائل من الراغبني في أداء الصالة.
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يبدو صغار غزة من بين أكثر األطفال بؤسًا في العالم .هم
ثم إلى هذه البقعة
يدفعون ضريبة انتمائهم إلى فلسطين ّ

تحقيق

أطفال غزة

في مرمى نيران االحتالل اإلسرائيلي
غزة ــ أمجد ياغي

فــي خــال أيــام قليلة مــن الـعــدوان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع غـ ــزة،
ت ـحـ ّـولــت كــل مـنــاطــق ال ـق ـطــاع إلــى
م ـن ــاط ــق ح ـ ـمـ ــراء ،ف ـل ــم ي ـس ـل ــم الـ ـغ ــزي ــون مــن
الحديد والنار ،ال ّ
سيما األطفال الذين دخلوا
ف ــي دائـ ــرة االس ـت ـه ّــداف .يــأتــي ذل ــك ف ــي حني
يـ ّـدعــي االح ـتــال أن ــه ال يستهدف إال مــواقــع
عسكرية تابعة لحركة حماس ،مطالبًا سكان
ّ
ويروج
غزة بالبقاء بعيدين عن تلك املواقع.
االحتالل لروايته بطرق مختلفة ،منها نشر
ّ
وبث إعالنات ّ
ممولة عبر صفحات إلكترونية
إسرائيلية تستهدف الجمهور الـعــربــي في
داخل فلسطني وخارجها.
ّ
ُ
وأولــى املجازر اإلسرائيلية ارتكبت في حق
عائلة امل ـصــري ،فسقط خمسة مــن أفــرادهــا،
منهم ثالثة أطـفــال ،قبل أن يحصد القصف
ّ
مزيدًا من أرواح األطفال ويخلف جرحى من
بينهم ويخلق الذعر بينهم .وعائلة العمور
هي األخــرى ّ
ودعــت ثالثة أطفال منها ،علمًا
ّ
ّ
أن طائرات االحتالل استهدفت ،أول من أمس
الـخـمـيــس 13 ،م ــاي ــو /أي ـ ــار ،ســائــد الـعـمــور،
البالغ مــن العمر  13عــامــا ،وهــو يسير على
م ـقــربــة م ــن م ـنــزلــه ف ــي ح ـ ّـي ال ـع ـمــور ،شــرقـ ّـي

ﻟﺒﻨﺎن
ﺳﻮرﻳﺔ

اﻻردن
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اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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ﻏﺰة
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ُوإص ــاب ــة ال ـبــاقــن ب ـج ــروح بــالـغــة الـخـطــورة
ن ـق ـلــوا إل ــى مستشفى نــاصــر الـحـكــومــي في
مدينة خان يونس .ولم يكن األطفال األربعة
وال عــائــاتـهــم يـتــوقـعــون اس ـت ـمــرار ال ـعــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ،ف ـق ـص ــدوا أح ــد
صــالــونــات الـحــاقــة بـهــدف االسـتـعــداد لعيد
الفطر قبل يوم من حلوله .هم خرجوا رغمًا
عــن ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي ،وقــد أمـلــوا وكذلك
عائالتهم بأن ينتهي قبل العيد.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر ابـ ــن ع ـ ّـم ـه ــم مـحـمــد
ّ
العمور ،متحدثًا لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
«الناس اعتادوا استمرار القصف اإلسرائيلي

المحاصرة ،فيختبرون بالتالي الظلم والحرمان فيما تستهدفهم
ّ
المحتل اإلسرائيلي
نيران
ّ
َ
ليومني قبل أن يـتــوقــف» ،لـكــن ّاألمــر اختلف
فــي ه ــذه امل ــرة .ويـخـبــر محمد أن ـهــم «عندما
انتهوا جميعًا من حالقة شعرهم وفي أثناء
عــودتـهــم إل ــى امل ـن ــازل ،وق ـبــل أن يـصـلــوا إلــى
منازلهم بعشرات األمتارّ ،
دوى انفجار كبير
وتطايرت الشظايا وارتفع الدخان األســود.
حينها سمعوا في املـنــازل أصــوات األطفال،
فخرجوا مسرعني ،وصدموا عندما شاهدوا
أبناءهم قتلى وجرحى مع إصابات بالغة».
ّ
َ
الشهيدين هما عمار تيسير العمور،
ُيذكر أن
الـبــالــغ مــن الـعـمــر  11عــامــا ،وح ـم ــادة عطية
الـعـمــور ،الـبــالــغ  12عــامــا مــن الـعـمــر .يضيف

محمد« :وسط الصدمة ،رحنا نصرخ لبعض
الــوقــت ،إلــى حــن وص ــول سـيــارات اإلسـعــاف
الـ ـت ــي ن ـق ـلــت ال ـش ـه ـي ـ َـدي ــن والـ ـج ــري ـ َـح ــن إل ــى
ّ
املستشفى .لكن املشهد األصعب هو عندما
حـمـلــت والـ ـ ــدة ع ـم ــار أشـ ــاء اب ـن ـهــا لتنقلها
إلى سيارة اإلسعاف .الجميع ُصــدم للوهلة
األولــى أمــام مشهد ّ
األم التي غلبتها مشاعر
ّاألمــومــة وأرادت إنـقــاذ ابنها على الــرغــم من
أنه كان قد فارق الحياة».
ّ
ويوضح محمد أن األطفال األربعة يقيمون
مــع أهــالـيـهــم «ف ــي منطقة زراع ـيــة قــريـبــة من
الحدود الشرقية ملحافظة خان يونس ،وقد

مــديـنــة خ ــان يــونــس ،فــي جـنــوب قـطــاع غــزة،
ّ
فتسببت لــه فــي إصــابــة بــالـغــة ،وســرعــان ما
فــارق الحياة بعد وقــت قصير مــن نقله إلى
املستشفى.
أدهم العمور ،أحد أقارب سائد ،كان بالقرب
مــن الـحـ ّـي وشــاهــد الجريمة عــن بـعــد ،يؤكد
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ال ـج ــري ـم ــة كــانــت
م ـق ـصــودة ،فـقـصــف ال ـطــائــرات اس ـت ـهــدف كل
مــن ك ــان يـتـحــرك ف ــي املـنـطـقــة ،ب ـهــدف إخ ــاء
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع ل ـت ـت ـمــكــن م ــن اص ـط ـي ــاد أه ــداف ـه ــا
ّ
ب ــواس ـط ــة ص ــواريـ ـخـ ـه ــا» .ي ـض ـيــف أده ـ ــم أن
«ســائــد ك ــان عـنــد أقــاربــه فــي املـنـطـقــة ،وكلنا
نعرف بعضنا بعضًا .وفي طريق عودته إلى
املنزل ،أراد شراء حاجيات مختلفة لعائلته،
ّ
لكن الجريمة وقعت .وكانت صدمة بالنسبة
ّ
إلـيـنــا .طــائــرات االسـتـطــاع كــانــت تعلم بــأن
ً
ط ـفــا ك ــان فــي امل ـك ــان ،وع ـلــى الــرغــم مــن ذلــك
قصفت املكان».
واستشهاد سائد فاقم آالم عائلة العمور ،إذ
كانت طائرات االحتالل قد استهدفت بشكل
مـبــاشــر قـبــل ي ــوم مــن اسـتـشـهــاده وبطريقة
م ـب ــاش ــرة أربـ ـع ــة أن ـس ـب ــاء م ــن أطـ ـف ــال عــائـلــة
العمور كانوا قريبني من منازلهم في منطقة
ال ـف ـخ ــاري ،ش ــرق ـ ّـي مــدي َـنــة خـ ــان ي ــون ــس ،ما
ّ
تسبب في استشهاد اثنني منهم على الفور،
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شهيدًا في غزة حتى
أمس الجمعة ،من بينهم
 31طفًال و 20امرأة ورجل
ّ
مسن ،فيما بلغ
واحد
عدد الجرحى 900
الفزع مكتوب على صغار القطاع (محمد الحجار)

تونس ـ إيمان الحامدي

اسـتـقـبــل ال ـتــون ـس ـيــون ع ـيــد ال ـف ـطــر ف ــي ظل
تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،ال ـتــي منعتهم
مــن مـمــارســة عــاداتـهــم وطقوسهم فــي هذه
املناسبة.
ول ـ ـل ـ ـعـ ــام ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ي ــذع ــن
ال ـتــون ـس ـيــون ألح ـك ــام جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،إذ
ي ـفــرض عـلـيـهــم ال ـف ـيــروس ال ـت ــزام مـنــازلـهــم
ف ــي ع ـيــد ال ـف ـطــر .وب ـس ـبــب ال ـح ـظــر الـشــامــل
وم ـنــع الـتـنـقــل ب ــن امل ـحــاف ـظــات ،ل ــن يتمكن
التونسيون هــذا الـعــام مــن ارت ـيــاد األمــاكــن
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة وال ح ـت ــى مـ ـع ــاي ــدة ال ـع ــائ ـل ــة،
إذ تـغـلــق األسـ ـ ــواق أمـ ــام زواره ـ ـ ــا ،لتكتفي
العائالت بتبادل تهاني العيد عبر شاشات

الهاتف أو اللقاءات الخاطفة بني أفرادها،
ّ
تشدد السلطات
وفــق تدابير الوقاية التي
الصحية على احترامها ،ومن بينها تعليق
صــاة العيد .ومنذ يــوم األحــد املــاضــي بدأ
في تونس تنفيذ قرار حظر التجول الشامل،
إذ توقفت الحركة بني املحافظات من خالل

الحجر الصحي
لن يؤثر على عادات
الكبار فقط بل سيكون
لألطفال نصيب منه

حجر صحي في تونس قبيل عيد الفطر (ياسين غيدي)Getty /

ال ـن ـق ــل ال ـج ـم ــاع ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص ،ك ـم ــا أغ ـل ـقــت
املحالت التجارية أبوابها بهدف كبح الوباء
وتخفيف الضغوطات على القطاع الصحي.
وت ـعـ ّـد ال ــزي ــارة خ ــال فـتــرة الـعـيــد وطـقــوس
األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ش ـه ــر رمـ ـض ــان شــأنــا
م ـق ــدس ــا لـ ــدى أغ ـل ــب الـ ـع ــائ ــات الـتــونـسـيــة
مـ ـ ــع اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف أوض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية ،وعادة ما تشهد حركة النقل
ازدحـ ــامـ ــا مـ ــروريـ ــا م ــع ح ـل ــول إج ـ ـ ــازة عـيــد
الفطر بني مختلف املحافظات ،انطالقًا من
العاصمة تونس أو املدن الكبرى نحو باقي
املحافظات الداخلية.
وبـسـبــب ال ـظ ــروف ال ـصـ ّـح ـيــة ،ت ـقــول بسمة
بـ ــاش ش ـ ــاوش ( 42عـ ــامـ ــا) ،إن ـه ــا سـتـلـتــزم
بـتــدابـيــر الـحـجــر ول ــن تـسـعــى إل ــى م ـغــادرة
بيتها مكتفية بتقاسم الفرحة مع زوجها
واب ـن ـي ـه ــا داخـ ـ ــل ش ـق ـت ـهــا ال ـص ـغ ـي ــرة ،عـلــى
الــرغــم مــن اشـتـيــاقـهــا لــاجـتـمــاع بعائلتها
التي تقطن في مدينة بوسالم ،شمال غرب
ّ
البالد .وتشير إلى أن عيد الفطر يكاد يكون
املـنــاسـبــة الـسـنــويــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تلتقي
فيها مــع أشقائها فــي بيت الـعــائـلــة ،حيث
يـتـعـ ّـرف أبـنــاؤهــا إلــى أصــولـهــم هـنــاك ،كما
تقوم بزيارة قبر والدها.
وتـضـيــف ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«ه ــذا ال ـعــام الـتــزمـنــا أن ــا وأشـقــائــي بقضاء
العيد بعيدًا عن والدتنا رغــم تلقيها لقاح
كـ ــورونـ ــا ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع»،
مـ ــؤكـ ــدة أن أش ـ ـقـ ــاء هـ ــا الـ ـث ــاث ــة ي ـق ـط ـنــون
ف ــي ث ــاث م ـحــاف ـظــات مـخـتـلـفــة ،وع ـ ــادة ما
تـجـمـعـهــم األعـ ـي ــاد ف ــي ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة ،لكن
الـحـجــر ال ـشــامــل سـيــدفـعـهــم إل ــى الـتــواصــل
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق وات ـ ـسـ ــاب ل ـت ـب ــادل ال ـت ـهــانــي.
ّ
وتعتبر بسمة أن عائلتها محظوظة مقارنة
ب ـع ــائ ــات أخ ـ ــرى ف ـق ــدت أف ـ ـ ــرادًا م ــن ذوي ـهــا
بسبب الفيروس ،فيما يخيم ّ
جو من الحزن
ع ـلــى هـ ــذه امل ـنــاس ـبــة ال ـ ــذي يـعـمـقــه شـعــور
البعد وعــدم القدرة على مواساة العائالت
املنكوبة ومعاضدتها في مصابها.
تجدر اإلشــارة إلى أن قرار الحجر الصحي
لن يؤثر على عادات الكبار فقط بل سيكون
لــأطـفــال نصيب مــن تــداعـيــات ه ــذا ال ـقــرار،
إذ لــن يتمكنوا مــن ارت ـي ــاد أمــاكــن الترفيه
وال ال ـت ـقــاط ال ـص ــور ال ـتــذكــاريــة ف ــي قــاعــات
التصوير التي تتزين وتعد منصات خاصة

قصة الجئ

كانت أمي مسؤولة عن إعالتنا .تركت المدرسة بعد إتمام
الصف السادس األساسي ،وعملت في قطع األشجار

كامل أحمد قندس

يحلم بالعودة إلى فلسطين
صيدا ـ انتصار الدنان

ّ
يتحدر من بلدة الزيب (شمال عكا في فلسطني)،
ولــد كامل أحمد قندس ،الــذي
مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني في مدينة صيدا ،جنوبي
الجئًا في
ّ
لبنان .ويذكر أنه كان يطلق على املخيم تسمية «الكم العتيق».
كان والــده بحارًا« :أخبرني أن مياه البحر في ذلك الوقت كانت ترتطم بجدران
الـبـيــوت لقربها مـنــه» .بعد الـلـجــوء إلــى لبنان والـسـكــن لبعض الــوقــت فــي قرية
القليلة (إحــدى قــرى قضاء صــور فــي الـجـنــوب) ،انتقلت العائلة إلــى مخيم عني
ُ
«ولدت في شادر عام  ،1950الذي سمي آنذاك بعام الثلجة».
الحلوة .يقول:
ّ
يتحدث عــن حـيــاة صعبة عاشتها عائلته فــي ظــل الفقر وال ـجــوع« :كــانــت أمي
السادس
مسؤولة عن إعالتنا بعد مرض والدي .تركت املدرسة بعد إتمام الصف ّ
األساسي ،وعملت في قطع األشجار .وحني بدأ الناس يبنون بيوتًا ،سكنا في
ّ
منزل سقفه من الزينكو (معدني)» .يتابع« :عشنا أيامًا صعبة جـدًا .كــان يحل
علينا شهر رمضان من دون أن يكون في حوزتنا مال ،فنأكل مما هو متوفر».
في شبابه ،سافر للعمل في ليبيا .وبعد خمسة أشهر ،انتقل إلى السعودية ،ومنها
إلى اليمن ،ثم إلى اإلمارات العربية املتحدة ،حيث عمل في قطاع البناء .تزوج في
السادسة والعشرين ،واشترت له أمه غرفة صغيرة في املخيم ،ثم استطاعت شراء
غرفة أخرى محاذية لتلك القديمة ،وعاش فيها إلى حني بدء االجتياح اإلسرائيلي
للبنان عام  .1982سقطت قذيفة على البيت فهرب إلى مدينة بعلبك ،شرقي لبنان،
حيث التقى بمجموعة من األصدقاء والتحق بحركة فتح.:
يـتــابــع ق ـنــدس« :ل ــم أسـلــم مــن ال ـعــدو الصهيوني ال ــذي اعتقلني ،فــي بــدايــة عــام
(تقع على بعد  10كيلومترات من
 ،1983ونقلني إلى قرية الجورة الفلسطينية ُ
للتعذيب .ضــربــت بخشبة فيها مسامير.
ال ـقــدس) .وأثـنــاء التحقيق ،تعرضت ّ
واستمر التحقيق  15يومًا ،واتهمت بأنني مسؤول مخزن ذخيرة في الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطني ،األمر الذي أنكرته .بعد تثبيت التهمة ،نقلت إلى
معتقل أنصار في جنوب لبنان .كنا خمسة وعشرين شخصًا في الخيمة ،وكان
الفطور عبارة عن بيضة واحدة مسلوقة تقسم على شخصني .كانت في املعسكر
عشرون خيمة .وكــان جنود العدو يعذبوننا ويهينوننا بإجبارنا على وضع
أيدينا فوق رؤوسنا .بقينا في ذلك العذاب إلى أن خرجنا من السجن في صفقة
التبادل التي أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية ( 23نوفمبر /تشرين الثاني
ً
 .»)1983يختم حديثه قــائــا« :ليتني أعــود إلــى فلسطني ،فالتعامل معنا يــزداد
سوءًا يومًا بعد يوم».

قتل األقارب ...ظاهرة في ليبيا

كورونا يحرم التونسيين من فرحة عيد الفطر
بهذه املناسبة .كما لن يجد األطفال متاجر
بـيــع األل ـع ــاب ف ــي اسـتـقـبــالـهــم بـسـبــب ق ــرار
اإلغــاق الذي ّ
طبق قبل أيام من موعد عيد
الفطر ،الذي يعد مناسبة ينتظرها الصغار
قبل الـكـبــار ،وتعني لهم املــابــس الجديدة
والهدايا واملهبة (العيدية) ،كما يمثل العيد
فرصة ّ
للم الشمل واجتماع العائالت .وجرت
العادة أن تقام مواسم األفراح بالتزامن مع
العيد تبركًا بهذه املناسبة الدينية املهمة.
وقبل انتشار وباء كورونا كان التونسيون،
وخصوصًا سكان األحياء القديمة ،ينظمون
ف ــي ص ـبــاح ع ـيــد ال ـف ـطــر م ــا ُي ـسـ ّـمــى بـخــرجــة
ال ـع ـي ــد ،إذ ي ـتــم ج ـمــع أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
ُ
املصلني َّللتوجه إلى املساجد .وتعرف خرجة
العيد بأنها مسيرة يتجمع فيها املصلون
من النساء والرجال ،ويرددون هتافات العيد
أثناء مرورهم باألحياء السكنية ،لتلحق بهم
جموع األهالي ألداء صالة العيد.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـش ـيــر امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي علم
االجـتـمــاع صـبــريــن الـجــاصــي إل ــى التعلق
الكبير الــذي يجمع التونسيني بعاداتهم،
خصوصًا تلك املتعلقة بــاألعـيــاد الدينية.
وتضيف« :نـجــد أن التونسيني حريصون
في كافة الظروف على إحياء هذه املناسبات
دون نقصان ،وهو ما يفسر حالة االزدحام
التي ُس ّجلت في محطات النقل قبل ساعات
قليلة من إعالن قرار الحجر الشامل».
وتــؤكــد الـجــاصــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
«عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر ه ــو أكـ ـب ــر م ـنــاس ـبــة ل ـل ـق ــاءات
العائلية لدى شريحة مهمة من التونسيني
ّ
بــل أنـهــا ترتقي إلــى مستوى القدسية لدى
بـعـضـهــم ،كـمــا أن ــه مــن الـصـعــب فـصــل أف ــراد
املجتمعات بني عشية وضحاها عن عادات
م ـتــأص ـلــة ف ـي ـهــم ،وهـ ــو م ــا ي ـفـ ّـســر ل ـجــوء هــم
إلــى كــافــة الـحـلــول حـتــى غـيــر الـقــانــونـيــة من
بـيـنـهــا ،ب ـهــدف الـتـحــايــل عـلــى قـ ــرار الحجر
ول ـ ـقـ ــاء ع ــائ ــاتـ ـه ــم دون م ـ ـبـ ــاالة ب ــال ــوض ــع
ال ـص ـحــي وخـ ـط ــورة ال ـت ـن ـقــل ع ـلــى صحتهم
وصـ ـح ــة ذوي ـ ـه ـ ــم» .ويـ ـج ـ ّـس ــد ال ـت ــون ـس ـي ــون
تمسكم بعادات عيد الفطر في كل تفاصيل
هـ ــذا الـ ـي ــوم ،م ــن زي ـ ـ ــارات واق ـت ـن ــاء املــابــس
الجديدة وشراء الطعام والحلويات الخاصة
باملناسبة ،معتبرين أن قطع هــذه الـعــادات
ّ
بالنسبة لهم أمر عظيم ال يتم إل في الحاالت
القصوى ،على غرار املرض واملوت.

ُسمح لهم بالخروج بعدما ُس ّجل هــدوء في
املـنـطـقــة وان ـت ـش ــار شــائ ـعــات ح ــول إمـكــانـيــة
إع ــان هــدنــة فــي الليلة نفسها .فـتــرك هـ ّـؤالء
منازلهم على أمــل االحـتـفــال بالعيد ،لكنهم
ف ــي ط ــري ــق عــودت ـهــم قـبـيــل اإلفـ ـط ــار بنصف
ُ
ساعة ،استهدفوا من قبل طائرة إسرائيلية
بشكل مباشر».
ّ
يتابع محمد أن «ما حدث مع أبناء أعمامي
خ ـلــق ذعـ ـ ـرًا ف ــي ن ـف ــوس أطـ ـف ــال ال ـعــائ ـلــة في
املـنـطـقــة ،الــذيــن عـ ّـبــروا عــن رغبتهم فــي عــدم
البقاء في املنطقة .فالضحايا الصغار كانوا
ي ـس ـيــرون ف ــي ط ــري ــق ت ــراب ــي ،وال ب ـ ّـد م ـ ّـن أن
تـكــون املـقــاتـلــة اإلســرائـيـلـيــة قــد كشفت أنـهــم
أطفال مدنيونً ،
بناء على االدعاء اإلسرائيلي
ّ
بتطور وسائله القتالية وتقنياته».
ف ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ّ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ـصـ ـف ــت الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
اإلسرائيلية شقة تعود إلى عائلة التلباني في
ّ ّ
ّ
غربي مدينة
حي تل الهوا،
مبنى سكني في
غ ــزة ،فـجــر األرب ـع ــاء املــاضــي .وق ــد أسـفــر ذلــك
عن استشهاد خمسة فلسطينيني ،من بينهم
امــرأة وطـفــان ،هما زيــد التلباني البالغ من
العمر خمسة أعوام ،وحال الريفي البالغة 13
عامًا من العمر ،وهي من سكان منزل مجاور.
ّكذلك أصيبت مريم شقيقة زيد بجروح ،علمًا
أنها تبلغ من العمر َ
عامني وسبعة شهورّ .أما
ُ
املرأة فهي والدة زيد وتدعى ريم سعد وتبلغ
من العمر  31عامًا ،بحسب ما تقول صديقتها
ـ«العربي الجديد».
نفني عايش ل ّ
ً
تـضـيــف ن ـفــن أن ـه ــا «ك ــان ــت ح ــام ــا بالشهر
الـ ــرابـ ــع ،وقـ ــد ص ــدم ــت هـ ــذه املـ ـج ــزرة سـكــان
ّ
ح ـ ّـي ت ــل ال ـهــوا وأط ـفــالــه ،خـصــوصــا أصــدقــاء
َ
ّ
َ
الشهيدين الصغيرين الذين كانوا يتجمعون
مـعـهـمــا لـلـعــب ف ــي م ـت ـنــزه بــرش ـلــونــة الــواقــع
ّ
ّ
ّ
الحي» .وتؤكد نفني أن «األطفال اليوم
شرقي
ّ
يتعرضون إلــى تعذيب نفسي مستمر .وما
تـقــوم بــه ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي يصب
فــي إط ــار تــدمـيــر املـعـنــويــات وض ــرب الحالة
النفسية في قطاع غزة ،فيفقد الجيل الناشئ
األمان والطموح واألمل».
ّ
ُي ــذك ــر أن ن ـفــن ّأم ل ـثــاثــة أطـ ـف ــال ي ـش ـعــرون
بــال ـصــدمــة ،بـحـســب م ــا ت ـق ــول« ،م ـنــذ لحظة
اسـتـشـهــاد زي ــد الـتـلـبــانــي ووال ــدت ــه وإصــابــة
ّ
أخته الصغيرة» .وال تخفي نفني أن أوالدها
«يبكون في كل ليلة منذ ذلك الحني ،وصاروا
يشكون مــن الـتـبـ ّـول ال ـ ــاإرادي» .وتلفت إلى
ّ
أن «الـجـمـيــع راح ي ـنــام بـعــد ذل ــك ال ـي ــوم ،في
وس ــط امل ـن ــزل بـعـيـدًا ع ــن ال ـنــوافــذ واألب ـ ــواب،
خشية قصف إسرائيلي مفاجئ وإصــابــات
محتملة».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن وزارة الصحة في غزة
أعـلـنــت ،أم ــس الـجـمـعــة ،عــن ارت ـفــاع حصيلة
ش ـه ــداء الـ ـع ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي األخ ـي ــر على
القطاع املحاصر إلى  122شهيدًا ،من بينهم
ً
ّ
 31طـفــا و 20ام ــرأة ورج ــل واح ــد مـســنّ .أمــا
ّ
الجرحى فقد بلغ عددهم  900غزيًا ،علمًا أن
إصاباتهم مختلفة.
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فسبكة

تركزت تعليقات
الناشطين التونسيين
على عنواني جائحة
كورونا والحرب
اإلسرائيلية على
الفلسطينيين .وفي
حين كتب تونسيون
عن معايداتهم
في عيد الفطر التي
اقتصرت على وسائل
التواصل االجتماعي
بسبب إجراءات الوقاية
التي حالت بينهم وبين
أهلهم واضطرارهم
لاللتزام بتدابير الحجر،
امتألت خلفيات
مئات الصفحات
بصور القدس وغزة
واألعالم الفلسطينية
والتعليقات الداعية
إلى نصرة الفلسطينيين
في الحرب المستمرة
عليهم.

تكثر جرائم القتل في ليبيا
وتختلف طبيعتها .وفي
اآلونة األخيرة ،راحت تنتشر
الجرائم األسرية لتُضاف إلى
األخرى
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـبــرز ال ـيــوم فــي املـشـهــد الـلـيـبــي ّ ال ـعــام نــوع
ج ــدي ــد م ــن ج ــرائ ــم ال ـق ـت ــل ي ـت ـمــثــل ف ــي قـتــل
األقـ ـ ـ ـ ـ ــارب ،وسـ ـ ــط مـ ـط ــال ــب ب ـ ــإن ـ ــزال أق ـص ــى
العقوبات بمرتكبي هذا النوع من الجرائم
ُ
التي ت َعد واحدة من نتائج الفوضى األمنية
ف ــي ال َـ ـبـ ــاد .ولـ ــم ي ـم ـ ّـر أسـ ـب ــوع ع ـل ــى إقـ ــدام
شـقـيــقــن عـلــى قـتــل شقيقهما وأس ــرت ــه في
مدينة كاباو (غرب) حتى استيقظت مدينة
إجدابيا (شرق) على فاجعة أخرى أقدم في
خاللها والد على قتل طفلته بغمرها باملاء
الساخن بعد تعذيبها بالضرب.
وعـلــى خلفية الـحــادثــة األخ ـيــرة ،أغـلــق عدد
ّ
املحتجني طرقات رئيسية في
من املواطنني
مدينة إجدابيا احتجاجًا على مقتل الطفلة
رابـحــة خالد عبد الحميد على يــد والــدهــا،
مطالبني بإنزال أقصى أنواع العقوبات في
ّ
حــقــه .ووفـقــا لبيان ص ــادر عــن مــديــريــة أمن
إجدابيا ،فقد أقدم الوالد بحسب اعترافاته
عـلــى قـتــل طـفـلـتــه الـبــالـغــة م ــن الـعـمــر ثــاثــة
أع ـ ــوام م ــن خ ــال وض ـع ـهــا ف ــي ح ــوض ّ مــاء
ّ
ســاخــن مل ــدة تـقــارب الـســاعــة ،بعدما عذبها
ب ــال ـض ــرب ق ـب ــل أن ي ـت ـ ّـم إس ـع ــاف ـه ــا .أض ــاف
ّ
بـيــان املــديــريــة أن الطفلة الـتــي وصـلــت إلى
ّ
مستشفى املدينة وهــي حــيــة ،كانت تعاني
من حــروق في كامل جسدها بنسبة  90في
املائة ،ما ّأدى إلى وفاتها.
وق ـب ــل أسـ ـب ــوع ف ـق ــط ،ش ـه ــدت ب ـل ــدة ك ــاب ــاو
ال ـج ـب ـل ـيــة ،م ـق ـتــل رجـ ــل وك ــام ــل أ َس ــرت ــه بما
ف ــي ذلـ ــك طـ ـف ــان ،ع ـلــى ي ــد ش ـق ـيــق ـيــه ،وذل ــك
ع ـلــى خـلـفـيــة ش ـجــار وخ ــاف ــات ح ــول عـقــار
أعلنت مديرية أمن
يعود لــأســرة .وبعدما
َ
طرابلس القبض على الشقيقني باإلضافة
إلـ ــى ش ـخــص ث ــال ــث اس ـت ـعــانــا ب ــه الرت ـك ــاب
الـجــريـمــة ،عــرضــت املــديــريــة عـبــر صفحتها

الــرس ـم ـيــة اع ـتــرافــات ـهــم جـمـيـعــا بـتـفــاصـيــل
ال ـح ــادث ــة ،م ــا دف ــع ع ـش ــرات امل ــواط ـن ــن إلــى
ال ـت ـج ـ ّـم ــع ف ــي س ــاح ــة مـ ـي ــدان الـ ـشـ ـه ــداء فــي
للمطالبة بضرورة إنزال
العاصمة طرابلس
ّ
أقصى العقوبات في حقهم.
وبعد تــداول خبر الحادثة وانشغال الــرأي
ال ـعــام فــي ب ـلــدة كــابــاو ب ـهــا ،طــالــب املجلس
األعلى للدولة في ليبيا السلطات القضائية
ب ـ ـضـ ــرورة م ـحــاك ـمــة ال ـج ـن ــاة وم ـعــاق ـب ـت ـهــم،
ّ
إذ رأى فــي بـيــان أن الـحــادثــة الـتــي ُوصـفــت
بـ ــ«الـ ـبـ ـشـ ـع ــة» مـ ــن الـ ـظ ــواه ــر ال ـغ ــر ّي ـب ــة عــن
ّ
الليبيني .وقد أكــد املجلس األعلى أنــه عازم
ّ
على متابعة الــواقـعــة ،لـكــن الـنــاشــط املدني
الليبي عقيلة األط ــرش ّ
ّ
«مجرد
يعد البيان

ّ
ح ـبــر ع ـلــى ورق ،إليـ ـه ــام الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ب ــأن
سلطات البالد حاضرة وتتابع» .ويتساءل
األطــرش في حديث إلــى «العربي الجديد»،
ع ــن «م ــوق ــف امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى م ــن ح ــادث ــة

أسباب ظهور
هذا الشكل الجديد
من جرائم القتل
تتعلّق بآثار الحرب

انتقام وقسوة في إيقاع الجريمة (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

ً ّ
إج ــداب ـي ــا» ،ق ــائ ــا إن «ال ـج ــرائ ــم ف ــي ازديـ ــاد
ومظاهرها باتت تأتي بأشكال جديدة ،إذ
ّ
إن البالد لم تعرف قتل األقارب من قبل».
وفـ ــي ج ـن ــوب ل ـي ـب ـيــا ،ن ــاش ــد أه ــال ــي سـبـهــا
ال ـس ـل ـطــات ف ــي الـ ـب ــاد بـ ـض ــرورة «ال ـتــدخــل
السريع» لحمايتهم من سطوة العصابات
التي نشرت الجريمة ،مؤكدين في بيان لهم
ّ
أصدروه أخيرًا أن «أعداد الضحايا املتزايدة
ُ
َّ
لجرائم القتل التي تسجل كل يوم في مدينة
ٔ
سـبـهــا ،هــي اك ـثــر بكثير مــن ضـحــايــا وبــاء
كورونا».
ُ َّ
وف ــي مـتــابـعــة ل ـهــذه ال ـجــرائــم ال ـتــي تـصــنــف
ظ ــاه ــرة ،ع ـ ّـب ــرت ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة لـحـقــوق
اإلنسان في ليبيا (أهلية) ،عن إدانتها مقتل

الطفلة رابـحــة وكــذلــك مقتل أســرة بكاملها
ّ
في كاباو ،الفتة إلى أن هذه الحوادث تأتي
ّ ّ
كذلك في ظــل تفلت أمني وانتشار للسالح
ّ
وإف ــات مــن العقاب .وقــد عــبــرت اللجنة عن
تـطـلـعـهــا إل ــى دور فــاعــل لـلـجـهــات األمـنـيــة
والقضائية بالقصاص العادل من الجناة،
ّ
فـ ــي حـ ــن أكـ ـ ــدت أن ال ـت ـس ــاه ــل مـ ــع ال ـع ـنــف
األسـ ــري ال ــذي يـسـتـهــدف األط ـف ــال والـنـســاء
في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة
يساهم ّ
والتي تمثل صدمة للمجتمع الليبي.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ــدع ــو أس ـ ـتـ ــاذ عـلــم
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـي ـبــي ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز األوج ـل ــي
إلــى «تكثيف دراس ــة الـظــاهــرة والـبـحــث عن
أسبابها» ،مع إقراره بصعوبتها الرتباطها
بنتائج حالة االحتراب التي شهدتها البالد
ط ـي ـلــة ع ـق ــد م ــن الـ ــزمـ ــن .وي ـش ـي ــر األوجـ ـل ــي
إلى «قاسم مشترك بني
لـ«العربي الجديد» ّ
ه ــذه ال ـح ــوادث ويـتـمــثــل فــي حــالــة االنـتـقــام
والقسوة فــي إيـقــاع الجريمةّ ،إمــا بواسطة
ّالحرق أو االنتقام من كامل األسرة» ،شارحًا
أن ـ ــه «ش ـك ــل ج ــدي ــد ل ــم ُيـ ـع ــرف ف ــي ال ـجــرائــم
الـســابـقــة املـنـتـشــرة عـلــى ن ـطــاق واس ــع منذ
ّ
ويرجح األوجلي أن تكون «أسباب
أعــوام».
ظهور هــذا الشكل الجديد من جرائم القتل
ّ
م ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــآثـ ــار ال ـ ـحـ ــرب ومـ ـ ــا ت ـن ـت ـجــه مــن
ّ
تفسخ أســري واضطرابات نفسية وعوامل
اق ـت ـصــاديــة خـلـقــت حــالــة م ــن ع ــدم ال ـت ــوازن
األسـ ـ ــري واالج ـت ـم ــاع ــي» ،م ــؤك ـدًا «ض ـ ــرورة
ّ
إعادة الروادع االجتماعية التي شكلت سدًا
منيعًا لحصانة املجتمع فــي الـســابــق ،من
قبيل هذه الجرائم».
ّ
ويــذكــر األوج ـلــي بـحــادثــة شبيهة أق ــدم في
خ ــال ـه ــا ش ـق ـي ــق ع ـل ــى ق ـت ــل ش ـق ـي ـق ـتــه أمـ ــام
أحــد األس ــواق فــي طــرابـلــس ،فحرقها وتــرك
ج ـث ـت ـهــا م ـل ـق ــاة ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ف ــي م ـجــاهــرة
كبيرة بالجريمة واالنفالت ،معيدًا األسباب
إل ـ ــى «تـ ــراجـ ــع أه ـم ـي ــة ال ـح ــاض ـن ــة األس ــري ــة
ّ
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» .تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
مــديــريــة أمــن طــرابـلــس كــانــت قــد أعـلـنــت في
مـنـتـصــف ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي املــاضــي،
عــن إلـقــاء القبض على شــاب أقــدم على قتل
شقيقته ورفيقتها أمام أحد املحال التجارية
ـس ،قـبــل أن يقدم
الـكـبـيــرة فــي وس ــط طــراب ـلـ ّ
على حرقها .وأشــارت إلــى أنــه بـ ّـرر جريمته
بوجود خالفات بينه وبينها.
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار

أعلنت الفرقة الموسيقية
األردنية الفلسطينية «السبعة
وأربعين» عن اعتقال االحتالل
اإلسرائيلي العضو فيها والء سبيت،
من مدينته حيفا ،ليلة الخميس.
وذكر ناشطون أن اعتقال سبيت
تم حين كان يوثق االعتداءات عبر
ّ
حسابه على «إنستغرام».

في سابقة ،غادر مراسل عسكري
إسرائيلي مؤتمرًا صحافيًا عقده
المتحدث باسم جيش االحتالل
هيدي زيلبرمان« ،احتجاجًا على
تعمده الكذب وعدم تقديم
معلومات صحيحة» حول ما يجري
في ساحة المواجهة مع المقاومة
الفلسطينية في قطاع غزة.

دان رئيس دائرة االتصال في
الرئاسة التركية ،فخر الدين ألطون،
الغارة التي شنها االحتالل
اإلسرائيلي على مكتب قناة
« TRTعربي» التركية في غزة ،بعد
استهدافها وكالة «األناضول».
وقال الخميس« :إسرائيل تواصل
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية».
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وتصدر وسم ( #Gazaغزة)
قائمة األكثر تداوًال على «تويتر»
في دول عدة ،إذ استخدمه
المغردون لنشر جرائم االحتالل في
القطاع .وأظهرت منصات تحليل
بينها «هاشتاغيفاي» وصول الوسم
إلى مستويات قياسية من التفاعل
خالل األيام األخيرة.

اإلعالم اللبناني الطائفي ...انغالق يتزايد
في اآلونة األخيرة ،يُالحظ ارتفاع نسبة الطائفية في اإلعالم اللبناني ،واستخدام تعابير إلغائيّة أو تخويفية من فئات أخرى ،في
انغالق ليس بجديد ،لكنّه يتزايد

يوم األُسر

تحديات وسط األزمتين الصحية واالجتماعية
يصادف السبت  15مايو /أيار،
ّ
اليوم العاملي لألسر .وتحل هذا
العام الذكرى الخامسة والعشرون
إلعالن كوبنهاغن وكذلك إعالن ومنهاج عمل
ّ
بكني ،في واحد من أصعب األوقات ،في ظل
َ
َ
األزمتني الصحية واالجتماعية العامليتني.
ّ
وقد سلطت جائحة كورونا في عام 2020
الضوء على أهمية االستثمار في السياسات
االجتماعية التي تحمي األفراد واألسر األكثر
ضعفًا .فاألسر هي التي تتحمل العبء األكبر
لهذه األزمة ،فهي تأوي أفرادها وتحميهم من
األذى ،وترعى األطفال في وقت اإلغالق ،كذلك
ّ
فإنها تواصل في الوقت ذاته أداء مسؤوليات

العمل .وبحسب ما تفيد األمم املتحدة،
فقد «أصبحت األسر مراكز للتفاعالت
بني األجيال التي تدعمنا في هذه األزمة».
ّ
ويتعمق الفقر تحت اإلكراه االقتصادي.
وعندما تسود الحيرة ،تزداد الشكوك ،ما
يؤدي في كثير من األحيان إلى تزايد العنف
ضد النساء واألطفال .وهذا هو السبب في
ّ
أن دعم األسر الضعيفة ،سواء التي خسرت
مساكن غير
مداخيلها أو التي تعيش في ّ
الئقة أو التي لديها أطفال ومسنون وأفراد
أصبح مسألة ضرورة أكثر
من ذوي اإلعاقة،
ُ
من ّ
أي وقت مضى .واملراد من احتفالية
هذا العام بحسب األمم املتحدة هو إذكاء

الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات
ّ
املعنية باألسرة في تعزيز الصحة بما
يضمن مستقبال مستداما .وسوف يناقش
األكاديميون واملمارسون القضايا املتصلة
بالبيئة األسرية وتلك املتعلقة بخلق توازن
بني العمل واألسرة بما ّ
يحسن صحة
ّ
أفراد األسرة .وسوف تركز املناقشات على
َ
الوالدين في رفاه األطفال والشباب،
دور
خصوصًا في ما يتصل بالدور الذي يضطلع
ً
االهتمام لدورة
به الرجل ،فضال عن إيالء
ّ
االنتقال بني األجيال ورفاه املسنني.
(العربي الجديد)
(الصور :األناضول)Getty ،

أحمد محسن

«م ـق ـعــدان ل ـل ـمــوارنــة ،مـقـعــد لـ ـل ــدروز»« .قـلــم
اقـ ـت ــراع ل ـل ـكــاثــول ـيــك»« .ت ـم ـثــل ال ـش ـي ـعــة في
الحكومة»« .حقوق املسيحيني» .ما ُيسمى
ب ـط ــراف ــة ب ــال ـغ ــة« :امل ــرج ـع ـي ــات ال ــروحـ ـي ــة».
«امل ـح ــاف ــظ األرث ــوذكـ ـس ــي ملــدي ـنــة بـ ـي ــروت».
«الـطــائـفــة الـســريــانـيــة»« .الـغـضــب الـ ُـسـنــي».
تلك عينات مباشرة ،حقيقية ،ملصطلحات
طائفية صريحة ،ال يصعب العثور عليها
نحو
فــي الصحف اللبنانية ،وتـتــردد على
ٍ
متواتر على الشاشات .لست بحاجة لتنتظر
الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت ح ـتــى تـطــالـعــك إحــداهــا
ً
لبنانيا ،ستسأل
على قناة محلية .إذا كنت
نفسك فـ ً
ـورا ما الفائدة من استعراض هذه
ال ـك ـل ـي ـش ـي ـه ــات ،ف ـه ـن ــاك مـ ــا ي ـش ـبــه ال ـق ـبــول
والتسليم بأن هذه هي «الصيغة» .والصيغة،
كمصطلح ،بحد ذاته ،ليس سوى واحد من
تـلــك املـصـطـلـحــات ال ـتــي تـلـعــب ً
دورا أعـمــق
في ّ
تكريس الخطاب الطائفي .مصطلحات
مــن ن ــوع :املـحــاصـصــة ،املـيـثــاقـيــة ،الـتــوزيــع
العادل للحصص ،سجالت النفوس ،املحاكم
ً
عربيا ،فال بد
الشرعية ،وغيرها .وإذا كنت
أن ــك تـمـلــك ت ـص ـ ً
ـورا واض ـ ًـح ــا ،عــن الطائفية
اللبنانية تـحــديـ ًـدا ،وفــرادتـهــا ،بــن مجموع
«الطائفيات» العربية .هــذا «الـ ِـوســام» على
ص ــدر اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي آخ ــذ ف ــي الـبـهــرجــة
ً
أخيرا.
والتألق
ليس فقط اللبنانيون ،بــل حتى املهتمون
من الـعــرب ،صــاروا يعرفون أن هناك شيئا
غير مفهوم في لبنان ،يتسرب إلى خطابات
ال ـس ـيــاس ـيــن ،اس ـمــه «ح ـق ــوق املـسـيـحـيــن».
ه ـن ــاك ح ــدي ــث ع ــن «األقـ ـلـ ـي ــات» ف ــي ال ـعــالــم
العربي ،والنقاش قديم ،وال يرتبط بظهور
م ـص ـط ـل ــح «أق ـ ـل ـ ـيـ ــات» نـ ـفـ ـس ــه .ول ـ ـكـ ــن ،ثـمــة
م ــا ي ـت ـكــرر أخـ ـي ـ ًـرا بــاس ـت ـمــرار ف ــي ج ــزء من
اإلع ــام اللبناني ،تـحــديـ ًـدا اإلع ــام الناطق
بــاســم ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،ال ــذي يــرأســه
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســابــق ج ـب ــران بــاسـيــل،
ويـعــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة «األب الــروحــي»
الفعلي لــه« .حـقــوق املسيحيني»
واملــؤســس ِ
أو «ح ـقــوق املـسـلـمــن» مصطلح «طبيعي»
في إعــام «غير طبيعي» ،كما لو أن حقوق
املواطنني تقاس مــن هنا ،وليس مــن درجــة
انتمائهم إلى وطنهم وحسب ،بل إلى ما هو
ً
أكثر ابتذال من ذلك ،أي إلى درجة انتمائهم
إلى طائفة محددة .وهذا «طبيعي» بالنسبة
ل ـخ ـط ــاب ط ــائ ـف ــي م ـن ـت ـشــر ف ــي الـ ـب ــاد مـنــذ
سنوات على أي حــال .لكن ّ
تسرب الخطاب
إلى التلفزيون تفاقم .صار التلفزيون نفسه
جــ ً
ـزء ا م ــن ه ــذه «ال ـح ـق ــوق» ،أك ـثــر م ــن كــون
ً
ً
الطائفة نفسها صــارت عــامــا أساسيا في
ّ
تشكل الهوية الوطنية.
مـ ـب ــادرة ال ـب ـطــريــرك (املـ ــارونـ ــي م ــار ب ـشــارة

ً
سياسيا،
بطرس الــراعــي) ،قـ ًـد تكون محقة ً
لكنه يبقى بطريركا .يبقى متحدثا باسم
جماعة دينية .والنقل التلفزيوني ملبادرته،
ً
كـ ـ ــان نـ ـق ــا غـ ــب الـ ـطـ ـل ــب ،كـ ـم ــا ت ـن ـق ــل بـقـيــة
الطوائف مهرجاناتها وخطاباتها .املفارقة
ّ
أنه ،وفي رأي كثير من املنظرين ،الطائفيني
وغ ـي ــر ال ـطــائ ـف ـيــن ،فـ ــإن ال ـخ ـط ــاب امل ـع ــادي
للطائفية ابتذل هو اآلخر ،لدرجة أن وجوده

القنوات اللبنانية
تشارك في إنتاج الخطاب
الطائفي

لبنانيون يشاهدون خطابًا للرئيس ميشال عون عبر ( MTVجوزيف عيد/فرانس برس)

تضليل وأكاذيب ترافق انتفاضة
الفلسطينيين
بيروت ـ العربي الجديد

ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى آل ـ ــة ال ـق ـت ــل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وتحيز الشركات املالكة ملنصات التواصل
االجتماعي وإعــام عربي وأجنبي ،يواجه
الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي انـتـفــاضـتـهــم األخ ـيــرة
ً
س ـ ـيـ ــا م ـ ــن األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار وال ـ ـ ـصـ ـ ــور وم ـق ــاط ــع
الفيديو الــزائـفــة ،وأبــرزهــا تلك التي يــروج
لها مسؤولون إسرائيليون.
غـ ــداة الـ ـغ ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـتــي أوق ـعــت
ّ
 26شـهـيـدًا فــي قـطــاع غ ــزة املـحــاصــر ،نشر
ّ
املتحدث باسم رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،أوفـيــر جندملان ،مقطع
ف ـيــديــو ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ق ــال إن ــه ُيـظـهــر
إط ــاق حــركــة «ح ـمــاس» صــواريــخ مــن بني
ّ
األحياء السكنية في قطاع غــزة عمدًا .لكن
ّ
االدعـ ـ ــاء غـيــر صـحـيــح ،فــالـفـيــديــو منشور
قـبــل س ـنــوات فــي سـيــاقــات مختلفة ،منها
ّ
مصور في سورية .وأضافت «تويتر»
أنــه
أخيرًا إشارة إلى الفيديو تحذر املشاهدين
ّ
من أنه مضلل.
يوم الثالثاء املاضي أيضًا ،شارك جندملان
مقطع فيديو مــن تطبيق «تيك تــوك» عبر
ً
«تــويـتــر» ،قــائــا «حـمــاس تـحــاول كعادتها
تضليل وســائــل اإلع ــام والـ ــرأي ال ـعــام من
خالل القيام بمسرحيات مفبركة ،واآلن هي

ً
ضروريا للخطاب الطائفي نفسه .وإذا
صار
ّ
قارنا التجربة الطائفية اللبنانية بالتجارب
الطائفية األخرى ،إن كان ذلك في إسبانيا أو
في أيرلندا ،فسنكتشف أن النظام الطائفي
ً
تحديدا هو نظام سيئ ،من دون
اللبناني
المركزية إدارية واضحة ،وال يستطيع سوى
أن ينتج نـفـســه ،أو ينتج حــالــة اعتراضية
رديفة ،مكملة له ،تتمثل بخطاب ال طائفي.

قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامني
ولكن مستوى التمثيل عندهم متدن جدًا
وأحــدهــم ال يستطيع التوقف عن التحرك.
نفضح أكاذيب حماس».
لـ ـك ــن الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ح ـ ـسـ ــاب «ت ـ ـيـ ــك ت ـ ــوك»
الـ ــذي أخ ــذ م ـنــه ال ـف ـيــديــو ب ــن أن ــه مـنـشــور
ف ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ــاضـ ــي .ي ــوض ــح امل ـلــف
التعريفي للمستخدم أنه في الناصرة ،لكن
ال دلـيــل واض ـحــا عـلــى أي صـلــة لــه بحركة
«ح ـم ــاس» .ي ـشــارك الـحـســاب ع ــادة مقاطع
ف ـي ــدي ــو مل ـس ـت ـخــدم ي ــرك ــب دراجـ ـ ـ ــات ن ــاري ــة
وسيارات على الطرق الوعرة.
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ان ـت ـشــر مـقـطــع فـيــديــو
روجت له وسائل إعالم وصفحات إخبارية
عدة ،بينها قناة «امليادين» الفضائية ،يزعم
أنه يصور صواريخ تنطلق من غزة كأنها
لوحة فنية .لكن هذا الفيديو مضلل وليس
من غزة ،ويعود نشره في موقع «يوتيوب»
ُ
إلى عام  ،2018وكتب في تعليق على املقطع
أنــه نظام إطــاق الـصــواريــخ املـتـعــددة ،ولم
ُيذكر املكان تحديدًا .وتراجعت «امليادين»
الحقًا عن نشره ،موضحة أنه غير دقيق.
ومنذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على
غ ـ ــزة ،يـ ـت ــداول م ـس ـت ـخــدمــون أكـ ـ ــراد ملــواقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي م ـن ـشــورات يـقــولــون
فيها إما أنهم يدعمون الفلسطينيني بغض

ولـ ّفـهــم اإلعـ ــام «امل ـح ـلــي» ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ــذي
يمثل خصوصية ،أو خصوصيات لبنانية،
ويتقاطع مع فضاءات عربية من النوع ذاته،
يجب االنـتـبــاه إلــى أن هــذه ليست محاولة
أخــرى لتقريع النظام الطائفي بالشعارات.
ً
ليس هناك ما يلفت النظر فعل في اإلعالم
اللبناني عندما يتماهى مع طائفيته ،بل ما
يستدعي االنتباه أخـيـ ًـرا هو درجــة النسخ.
لسنا أم ــام طــائـفـيــة ،بــل نـحــن أم ــام طائفية
رتيبة!
بـقـلـيــل م ــن ال ـج ــدي ــة ،يـسـعـنــا االك ـت ـش ــاف أن
ال ـق ـن ــوات الـل ـبـنــانـيــة ال تـكـتـفــي بــاس ـت ـعــارة
الـخـطــاب الـطــائـفــي مــن املجتمع بــل تـشــارك
ً
في إنتاجه .تلعب ً
أساسيا في العملية.
دورا
ً
يعني ذل ــك كــل مــراحــل اإلن ـتــاج تـقــريــبــا ،أي
اسـتـخــدام امل ــواد األول ـيــة الـتــي ُيصنع منها
هذا الخطاب ،ثم صناعة هذه املواد ودمجها،
ً
تماما
واألهــم توزيعها في صيغة نهائية،
كما فعلت أخيرًا منسقة اإلعــام في ّالتيار
الــوطـنــي الـحــر رنــدلــى جـبــور ،الـتــي لخصت
ك ــل شـ ــيء ب ــال ـخ ــوف م ــن م ـع ـ ًـزوف ــة «أك ـلــونــا
اإلسالم»( ،أشاحت بيدها قرفا في النهاية،
م ــن هـ ــذه الـ ـح ــال ال ـت ــي وص ـل ـنــا إل ـي ـهــا كـمــا
ّ
تتخيلها ،حيث يأكل املسلمون املسيحيون،
ول ــأس ــف ال ي ـع ـت ــرض أحـ ــد سـ ــوى ال ــوزي ــر
ّ
لتسرب الخطاب
الهنغاري) .املنتج النهائي
الطائفي ،في هذه الحالة ،هو أن «املسلمني
سيأكلون املسيحيني» .ال يحتاج امل ــرء ألن
يـكــون طــائـفـ ًـيــا أكـثــر مــن ذل ــك ،ونـتــوقــع هنا
أن يقول ً
كالما مثل هذا الالزمة الضرورية:
ً
أنا لست طائفيا ،وهذه ليست طائفية ،هذه
مسألة سياسية .بالنسبة لكثيرين ،يبدو
األمر أشبه بمضيعة حقيقية للوقت ،أي أن
تتحدث عن «رسالة» اإلعالم ،وعن منظومة
أخالقية ،في بلد مثل لبنان .ال توجد رسالة
س ــوى فــي الكليشيهات الـنـظــريــة البائسة،
َ
ُ
لـكــن يــوجــد ُمـسـتـ ِـلـمــن ،أو ُمـســتـلـبـ ًـن ،وهــم
املـ ـش ــاه ــدون ال ــذ ًي ــن واف ـ ـقـ ــوا ،أحـ ـي ــان ــا عـلــى
م ـضــض وأح ـي ــان ــا بـمـنـتـهــى الـ ـس ــرور ،على
الـتـقــاطــع بــن هــويــاتـهــم الـطــائـفـيــة الـنــاجــزة
بعد الحرب ،مع تركيبة اإلعالم املحلي الذي
ً
طائفيا وعند الحاجة /األزمــات يكون
نشأ
ً
مبهرا في إظهار مهاراته في الشحن والبخ
والحشو واللغو.
ع ـل ــى  ،OTVك ـم ــا ع ـل ــى  MTVو«امل ـ ـن ـ ـ ّـار».
ت ـس ـ ّـم ــى الـ ـط ــوائ ــف ب ــأس ـم ــائ ـه ــا ،وت ـح ــض ــر
«شعوبها» دائـ ًـمــا الستخدام هــذا الخطاب.
على شاشاتها ،ليست هناك نخبة سياسية
فـ ــاسـ ــدة ،أو ن ـظ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي أض ـعــف
اإليمان لم يعد ً
قادرا على خداع نفسه حتى.
هناك حديث عن خطاب إصالحي ،ويناسب
أكثر ربما استخدام مصطلح «تصحيحي»
بــالـنـظــر إل ــى الـتـحــالـفــات ال ـج ــدي ــدة ،ولـكـنــه
خطاب هامشي.

تحريض إسرائيلي عبر
مجموعات «واتساب»
صالح النعامي

(عمر ماركيز/األناضول)

النظر عن موقف الزعيم الفلسطيني ياسر
عرفات ( 1929ـ  )2004من الهجوم الكيميائي
على حلبجة عام  ،1988أو أنهم ال يساندون
القضية الفلسطينية بسبب املوقف نفسه.
ال ـحــديــث ع ــن تــرح ـيــب يــاســر ع ــرف ــات ال ــذي
كــانــت عــاق ـتــه وط ـي ــدة بــالــرئ ـيــس ال ـعــراقــي
الراحل صدام حسني بالهجوم على حلبجة
ليس جديدًا ،ويتكرر بني فترة وأخرى ،لكن
ال مصادر موثوقة له ،ولم يرد في أي أخبار
نقلتها مؤسسات صحافية موثوقة عربية
أو أجنبية حينها أو الحقًا.

تنتشر تهديدات عبر مواقع التواصل االجتماعي ّ
ضد الفلسطينيني في الداخل
املحتل ،وتتوعدهم بـ«جولة جديدة» من االعتداءات عليهم في شوارعهم ومنازلهم،
على غرار ما حصل ليل األربعاء حني اعتدى مستوطنون ومتطرفون وعناصر من
الشرطة اإلسرائيلية على الفلسطينيني هاتفني «املوت للعرب».
ً
وعرض الصحافي اإلسرائيلي باراك رفيد مثاال على األنشطة الدعائية التي تقوم
بها الجماعات اليهودية املتطرفة للتحريض على فلسطينيي الداخل .عبر حسابه
على «تويتر» ،نشر رفيد صورة لرسالة ُوجهت عبر مجموعة على تطبيق املراسلة
«واتساب» تابعة للتشكيالت اليهودية املتطرفة ،تدعو إلى تنظيم اعتداءات على
فلسطينيي الداخل ،عبر استغالل احتفالهم بعيد الفطر .وجاء في الرسالة« :أيها
اليهود األعزاء اليوم لن نتراجع ،هذا أمر الساعة ،اليوم يحتفل العرب بعيدهم وهم
يخططون ملهاجمة اليهود في اللد ،علينا التجمع في الساعة السابعة والنصف
ً
للدفاع عن اليهود في مدينة اللد» .وأضافت الرسالة« :فليكن هذا اليوم ـ كله ـ قتاال،
علينا أن نثبت للعرب من املسيطر هنا ،ومن الواضح أننا املسيطرون».
ً
ونشر الصحافي اإلسرائيلي رونــن بريغمان ص ــورة تـحـ ّـرض على فلسطينيي
الداخل يتم تداولها عبر مجموعات «واتساب».
وطالبت الرسالة أعضاء املجموعة بأن يتزود كل واحد منهم عند قدومه إلى اللد
بلثام حتى ال يتم التعرف إليه عند تنفيذ االعـتــداء عبر الكاميرات املنتشرة في
املدينة .وختم صاحب الرسالة مشددًا على ضرورة التواجد في األماكن التي يوجد
فيها العرب «لكي تتم طمأنه اليهود وتأمينهم».
من جانبهم ،تناقل ناشطون فلسطينيون بعض الرسائل عبر حساباتهم على
«إنستغرام» ،داعــن إلــى أخــذ الحيطة والحذر وتشكيل لجان للدفاع عن األحياء
ّ
وتـجــنــب ال ـخ ــروج مـنـفــرديــن .وكــانــت ق ـنــوات تـلـفــزيــونـيــة وح ـســابــات عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي عــرضــت مقاطع مـصــورة تظهر مستوطنني وهــم يعتدون
بالفعل على فلسطينيني داخل عدد من بلدات الداخل املحتل.
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منوعات فنون وكوكتيل
فيلم

الرباط ـ أشرف الحساني

ّأول ســؤال ُيـطــرح ،بعد ُمشاهدة
الفيلم التلفزيوني الجديد ّ
«عمي
نوفل» (ُ ،)2020
للمخرج املغربي
هشام العسري ُ
(عرض على شاشة «القناة
ّ
املغربية ،في  2مايو /أيــار :)2021
األولــى»
مــا ال ــذي يــدفــع مخرجًا سينمائيًا مغربيًا
ناجحًا ،كالعسري ،إلى العمل التلفزيوني؟
ّ
أيتعلق هذا بتوسيع مساحة االشتغال في
ّ
الفني األكثر ترفيهًا في العالم؛ أم
الوسيط
ّ
ّ
متصدع ومــأزوم،
بلد
في
املهنة،
أن طبيعة
ٍ
ّ
ت ـف ــرض ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــوس ــائ ــط الـبـصــريــة
واالش ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ،واملـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة ب ـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا
والتلفزيون ،لالستمرار في العمل؟
في التاريخ الفني املغربي أسماء إبداعية
عـ ـ ـ ـ ّـدة انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
لتوسيع أفــق اشتغالها الجمالي ،وجعل
ّ
تدريجيًا في
الـصــورة السينمائية تعمل،
ّ
الشاشة الصغيرة نفسها .هــؤالء كــســروا،
مُـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ـن ـصــرم ،الـعــاقــة
ّ
املتصلبة بني التلفزيون والسينما ،بكون

«عمي نوفل»
في  2مايو  ،2021عرضت «القناة األولى» في المغرب فيلمًا تلفزيونيًا بعنوان
ّ
لمخرج متميّز باختباراته السينمائية
لهشام العسري ،أثار نقاشًا حول تجربة تلفزيونية
ٍ

هشام العسري

تجربة تلفزيونية تفتقد مشروعًا جماليًّا
ً
ّ
ـا بـصـ ّ
ـريــا للثاني .هــذا الـنــزوح
األول حــامـ
ّ
س ــاه ــم ،بـشـكــل خ ـف ــي ،ف ــي تـثــويــر الـشــاشــة
الصغيرة ،على مستوى املواضيع وطــرق
ّ
البصرية.
التعبير عنها ومعالجاتها
مساحة التلفزيون

بالنسبة إل ــى الـعـســري ،فالتلفزيون ـ رغــم
رقــاب ـتــه ال ـق ــاه ـ ّـرة ـ ُي ـت ـيــح ضـمـنـيــا مـســاحــة
جـ ــديـ ــدة ُ
ومـ ـك ــثـ ـف ــة ُ ،ل ـل ـت ـع ـب ـيــر وال ـت ـخ ـي ـيــل
ّ
والتقرب أكثر من املشاهد املغربي ،بسبب

ال ـح ـظــوة اإلبـسـتـمــولــوجـيــة ،ال ـتــي تعرفها
ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـصـ ــورة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،م ـقــارنــة
بالسينمائية .فاألولى تقتحم منازل الناس
وح ـم ـي ـمـ ّـي ـت ـهــم ،وتـ ـف ــرض عـلـيـهــم مـنـتــوجــا
ّ ُ
بصريًا تــريــده ،وبالوسيلة التي تبتغيها.
أمـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــرغ ــم شـعـبـيـتـهــا لــذيــوع ـهــا
وان ـت ـشــارهــا وت ـفــاعــل ال ـن ــاس مـعـهــا ،يبقى
وسيطها نخبويًا ،وفــي صــاالت معتمة ،ال
تـتـ ّ
ـردد عليها شريحة ّ
معينة مــن املجتمع
املـغــربــي .بــالـتــالــي ،يـغــدو املــن التلفزيوني

التلفزيون مساحة
جديدة للتق ّرب أكثر من
المشاهد المغربي
ُ

م ـشــروعــا ُي ـتـ ِّـمــم ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـي ،وهـ ــذا ن ـ ٌ
ـادر
ف ــي ا ّمل ـ ـغـ ــرب ،ف ـم ـع ـظــم الـ ـتـ ـج ــارب امل ـغــربـ ّـيــة
الـ ـه ــش ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـســابــق إل ـ ــى ال ـت ـل ـفــزيــون،
ً
ط ـل ـقــات ـهــا مـ ــاديـ ــة أوال .ال ــدل ـي ــل
تـ ـك ــون م ـن ـ ّ
عـلــى ذل ــك ،أن ـهــا لــم تنجح ـ ال فــي السينما
وال فـ ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـ فـ ــي ص ـ ــوغ م ـش ــروع
فـ ـن ـ ّـي ح ـق ـي ـق ــي وب ـ ـلـ ــورتـ ــه ،قـ ــوامـ ــه ال ــرؤي ــة
ال ـف ـنـ ّـيــة وال ـج ـم ــال ـ ّـي ــة ،وأس ــاس ــه االش ـت ـغــال
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،فـ ـتـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ه ـ ــذه
ً
مـ ـت ــواضـ ـع ــة وهـ ــزي ـ ـلـ ــة ،كـ ـت ــاب ــة وت ـخ ـي ـي ــا.

سيرة
لهشام العسري تجربة
بقوة في
سينمائية فاعلة
ّ
المشهد المغربي والعربي
واألوروبي ،مخرجًا وكاتب
سيناريوهات ،باإلضافة إلى
ورسامًا .مواليد
كونه روائيًا
ّ
الدار البيضاء ( 13أبريل /نيسان
 ،)1977درس الحقوق،
وانتقل سريعًا إلى المسرح،
كاتبًا ودراماتورجيًا .له
عدة ،بدأ
أفالم قصيرة ّ
تحقيقها عام  ،2002أما
أول روائي طويل فأنجزه
عام  2011بعنوان «النهاية»،
ثم «هم الكالب» ()2013
و«البحر وراءكم» ()2014
وغيرهما.

إغراء المال

دراما

عماد كركص

قــد أث ــرت عـلــى الـعـمــل ،لـكــن وصـفــت األحـكــام
التي أطلقت بحق العمل بالقاسية ،وقالت:
«إرض ـ ـ ــاء الـ ـن ــاس غ ــاي ــة ال ت ـ ـ ــدرك» .وداف ـع ــت
موصلي عن نص حسام تحسني بك للعمل،
بــاإلشــارة إلــى تقديمه فـقــرات غنائية وفنية
ج ــدي ــدة ع ـلــى ه ـك ــذا نـ ــوع م ــن األع ـ ـمـ ــال ،كما
امتدحت مهندس الديكور على الشكل الذي
أخرج به الحارة التي دارت فيها األحداث.
ومــن أبــرز االنـتـقــادات التي طاولت املسلسل
هــو نـقــد اإلي ـق ــاع الـبـطــيء وامل ـلــل فــي الـحــوار
والـنــص عمومًا وع ــدم وج ــود حبكة درامـيــة
قوية ،وهذا ما أشار إليه املخرج محمد عبد
ال ـعــزيــز ،ال ــذي ك ــان مــن أول مـنـتـقــدي العمل
بالقول(« :الكندوش) أسوأ عمل ...ركيك ممل
وم ـش ـتــت .ح ـلــول وظـيـفـيــة تـقـلـيــديــة بــائـســة.
مــن حـسـنــات الـعـمــل أن ــه أع ــاد األس ـتــاذ أيمن
للدراما .ولكن وجــود ممثلني كبار في عمل
بــا رأس ،بــذهـنـيــة مـشـتـتــة عــديـمــة الـخـيــال،
س ـيــؤدي ال مـحــالــة لـهــذه النتيجة الهالمية
البائسة».
األم ـ ــر ال ـ ــذي ّ
رد عـلـيــه م ــؤل ــف ال ـع ـمــل حـســام
تـحـســن ب ــك ،عـبــر م ــواق ــع فـنـيــة ،بــال ـقــول أنــه
ال يـ ـع ــرف مـ ــن هـ ــو ال ـش ـخ ــص ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــد،
باالنتقاص مــن املـخــرج محمد عبد العزيز،

من أبرز االنتقادات
التي طاولت المسلسل
كانت الملل والبطء
يشارك الممثل أيمن زيدان في بطولة المسلسل (فيسبوك)

نقد

«والد المرسى» لمراد الخودي
ما الــذي يجعل املسلسل الدرامي يبقى ُمنطبعًا
ف ــي وجـ ـ ــدان م ــن ُي ـش ــاه ــده؟ ف ــاألع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
البسيطة التي شاهدناها منذ تسعينيات القرن
الفنية تطفح ّ
ّ
بقوة في
املاضي ما زالت َمشاهدها
ّ
ً
م ــروج ال ــذاك ــرة ،كلما شــاهــدنــا مسلسال مغربيًا
جديدًا.
ّ
هل مدى قدرة املخرج على اللعب بخيوط السرد
وفـتـنــة الـحـكــي وتــدرجــاتــه عـلــى أن ـمــاط الـصــورة
ّ
وج ـمــالـ ّـيــات ـهــا تـجـعــل امل ـشــاهــد امل ـغــربــي يـتـعــلــق
ّ
باملنت الدرامي؟ أم أن نجاحه (املخرج) في تحقيق
ّ
ـوع مــن املطابقة الجمالية مــع الــواقــع العيني،
نـ ٍ
ٌ
أسباب
الذي ينتمي إليه سياسيًا واجتماعيًا ،له
ّ
خ ـفـ ّـيــة ت ـت ـحــكــم ف ــي ص ـنــاعــة امل ـس ـل ـســل وت ـصــوغ
ّ
خطابه التلفزيوني فــي ذهــن كــل متلق؟ غير أن
الذي يحدث في حال امتزجت كل هذه العناصر
ّ
ّ
الفنية واملطابقة الواقعية،
البصرية ،بني املوازنة
ّ
فــإنـهــا حتمًا تنحت ص ــورة درام ـيــة أكـثــر تجذرًا
ُ
فــي مـخـيــال املـجـتـمــع ،مــا يـتـيــح للعمل الــدرامــي
االنغماس بسالسة في قاع املجتمع املغربي ،وما
يحبل به من مآس وتناقضات.
ّ
إن ه ــذا الـتـمــاهــي الـبـصــري بــن واقـعـيــة الــواقــع
ّ
وس ـي ــرة امل ـت ـخــيــل ،ه ــو م ــا يـفـتـقــر إل ـيــه املسلسل
الـجــديــد «والد املــرســى» ( ،)2021ملـخــرجــه مــراد
الـخــودي ،الــذي ُي َ
عرض منذ ُبداية رمضان على
قـنــاة  ،MBC5بحيث يعثر املـشــاهــد على جملة
ع ـنــاصــر ج ـمــال ـيــة ن ـجــح املـ ـخ ــرج ف ــي اب ـتــداع ـهــا

ُ
وال ـع ـنــايــة بـهــا بـحـكــم مــا ت ـخـ ّـولــه مــن جـمــالـ ّـيــات
على مستوى الصورة وطبيعتها األيقونية ،لكن
ّ
الفنية الدرامية موغلة
سرعان ما تصبح الصورة
فــي الـنـمـطـيــة الـب ـصـ ّ
ـريــة الـقــائـمــة عـلــى االج ـتــرار
وتـكــرار الديكورات والفضاءات والـحــوارات بني
ّ
ش ـخ ـص ـيــات امل ـس ـل ـســل ،م ــا ُي ــؤك ــد ع ـســر مـفـهــوم
ّ
ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي م ــراح ـل ـه ــا األول ـ ـ ــى وت ـس ــرع ـه ــا فــي
ّ
ـان كثيرة وعــدم قــدرة املــؤلــف /املـخــرج على
أحـيـ ٍ
صياغة وتجديد الصورة ّ الدرامية على مستوى
مضمونها البصري ،وتوغلها في مسام اإلنسان
البسيط وحياته اليومية وفــق معالجات ّ
فنية
ٍ
واشتغاالت جمالية تقرأ اللحظة ،دون الوقوع
ٍ
واقعي ّ
ّ
فج ومباشر.
خطاب
في
ٍ
بسبب هشاشة السيناريو ،لم تستطع الصورة
ـروخ
الــدرامـ ّيــة تخيل واقـعـهــا ،بما يحمله مــن شـ ٍ
ـوع من
وتـ ـص ــدع ــات ،أمـ ــام ل ـج ــوء امل ـخ ــرج إل ــى نـ ـ ُ ٍ
كمفردة
اإلفراط البصري في مفهوم التشويق ،ال

ثمة َمشاهد كثيرة
ّ
فني
حشو
د
ر
مج
هي
ّ
ّ
ٍ
أو استطراد بصري

لم تستطع
الصورة الدرامية
تخيل واقعها
بسبب هشاشة
السيناريو
(فيسبوك)

ّ
ّ
ّ
يتوسل بها املخرج من أجــل خلق
بصرية
فنية
ّ
بعض من التأويالت املتعدّدة في طبيعة الصورة
وأحداثها وسياقاتها ،وإنـمــا يشتغل التشويق
كخالص بصري يستطرد فيه
في املسلسل فقط
ٍ
ّ
م ــراد ال ـخ ــودي م ـ ّـن أج ــل الـتـســتــر عـلــى األع ـطــاب
ّ
التخيلية الـتــي أمل ــت بالكتابة مـنــذ منطلقاتها
األولى.
ال ـس ـي ـنــاريــو ه ــش وم ــرت ـب ــك ،وع ــام ــات ال ـت ـسـ ّـرع
ّ
ف ــي ك ـتــاب ـتــه بـ ـ ــارزة م ــن ح ـل ـقــاتــه األول ـ ـ ــى ،فـكــلـمــا
م ـ ّـرت حلقة يـتـشـ ّـعــب خـيــط الـحـكــايــة وقصصها
الـثــانــويــة وتظهر شخصيات وم ـســارات أخــرى،
ً
ـا ّ
مهمًا للمسلسل ،بـقــدر ما
لكن هــذا ليس عــامـ
ْ
لـعــب دورًا سلبيًا ،فــي أن يـغــدو الـعـمــل الــدرامــي
ضــائ ـعــا داخ ـ ــل ل ـغــة ال ـت ــأوي ــل وامل ـع ـن ــى وش ـ ــاردًا
ّ
ب ـج ـمــالـ ّـيــاتــه وم ـعــال ـج ـتــه ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ،ل ــدرج ــة أن
ّ
ثـ ّـمــة َم ـشــاهــد ك ـث ـيــرة ه ــي م ـج ـ ّـرد ح ـشـ ٍـو ف ـنــي أو
اس ـت ـطـ ّـراد ب ـصــري ،ال يـنـفــع املـسـلـســل فــي شــيء،
وي ّ
خطية الحكايةُ ،
ّ
ســوى أنــه ُي ّ
غيب شرط
ضيع
التكثيف داخــل العمل الــدرامــي .فهذا األخير هو
مــا ُيـتـيــح لـلـ ُـمـخــرج اب ـتــداع مـفـهــوم يشتغل على
هـنــدســة ال ـصــورة والـقــائــم عـلــى خـلــق ارت ُـبــاطــات
ّ
ضمنية ،بني الشخصيات ومساراتها املتقطعة
ٌ
واملتناحرة على أعـتــاب واق ـ ٍـع م ــأزومّ .هــذا عامل
ال يرتبط بمسلسل «والد املرسى» ،وإنما ينخر
أغلب املسلسالت الدرامية.
أشرف...

بورتريه

«الكندوش» انتقادات محقة وتبريرات غير منطقية
ينشغل ص ـنــاع مسلسل «ال ـك ـن ــدوش» الـ َّـذي
عرض في هذه الدورة الرمضانية واملصنف
ضمن أعمال البيئة الشامية ،برد االنتقادات
التي طاولت العمل منذ بدء عرض الحلقات
ّ
األولى منه وحتى اآلن ،ما يعني أن املسلسل
لــم يـلــق اإلع ـجــاب الـكــافــي ،ول ــم يحقق عامل
اإلبهار الذي وعد به صناعه املشاهدين.
وبــالـفـعــل ،لــم يظهر «ال ـك ـنــدوش» باملستوى
الذي روج له من قبل صناعه ،وال سيما املمثل
أيمن رضا املشرف على إنتاج العمل ،وكاتبه
حـســام تحسني بــك ومخرجه سمير حسني،
الــذيــن وع ــدوا ،إلــى جــانــب الكثير مــن نجوم
ال ـع ـمــل ،مـنـهــم امل ـم ـثــل أي ـمــن زيـ ـ ــدان ،بتقديم
م ـن ـتــج مـخـتـلــف م ــن خـ ــال الـ ـط ــرح وال ـش ـكــل
واملـضـمــون عــن نمط أعـمــال البيئة الشامية
السابقة .لكن العمل جــاء امـتــدادًا لغيره من
أعمال البيئة الشامية التي غدت قالبًا واحدًا.
وع ـلــى ال ـع ـكــس ،رب ـمــا يـعــد «ال ـك ـن ــدوش» في
مستوى متأخر عــن غـيــره مــن أعـمــال البيئة
الشامية السابقة ،وحتى الحالية ،كمسلسل
«حـ ــارة ال ـق ـبــة» عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وإن كــان
ال ـع ـم ــل األخ ـ ـيـ ــر ،ل ـي ــس ب ــامل ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــي
بطبيعة الحال.
وكــانــت املمثلة وف ــاء مــوصـلــي امل ـشــاركــة في
العمل بدور «داية» (قابلة) ،كأول مرة تؤدي
هذه الشخصية وبدت فيها مساملة وتتمتع
بــال ـح ـك ـمــة بـ ـخ ــاف أدوارهـ ـ ـ ـ ــا ال ـس ــاب ـق ــة فــي
مـسـلـســات الـبـيـئــة الـشــامـيــة ،قــد داف ـعــت عن
العمل بــأنــه ُب ــذل خــالــه عمل وجـهــد وأم ــوال
أنفقت من قبل الجهة املنتجة .وبــررت خالل
لقاء صحافي معها ،بأنه قد تكون الظروف

عمي نوفل

ُ
مفاجأة ّ
تكن ّ
سارة إطالقًا،
«عمي
نوفل» لم ُ
ّ
ُ
ف ـي ـمــا ي ـت ـعــلــق بــم ـت ـعــة امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ،ك ـع ــادة
ه ـش ــام ال ـع ـس ــري ف ــي أف ــام ــه الـسـيـنـمــائـيــة
املذهلة ،وقدرته فيها على تكسير القوالب
ّ
الفنية ،وأنماط التصوير ،وطرق مواضيع
ّ
حساسة وقلقة عــن الجسد املـغــربــي ،على
ّ
خلفية تحوالت البلد ،سياسيًا واجتماعيًا.
فـ ُـم ـشــاهــد «ع ـ ّـم ــي ن ــوف ــل» ُي ـص ــاب بَّـصــدمــة
ّ
ُ
بصرية ،وال ُي ّ
ّ
صدق أن مخرجه حقق «هم
الـ ـك ــاب» ( ،)2013و«ال ـب ـح ــر م ــن ورائ ـك ــم»
( ،)2014و«جـ ّـوع كلبك» ( ،)2016و«ضربة
ف ــي الـ ـ ــراس» ( .)2017ال ش ــيء ف ــي «عـ ّـمــي
ّ
نــوفــل» يــؤكــد اللمسة السينمائية املذهلة
ال ـت ــي ل ـل ـع ـســري ،وامل ـع ــروف ــة ف ــي الـسـيـنـمــا
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ،ك ـتــابــة وت ـص ــوي ـرًا ومــون ـتــاجــا.
ُ
ٌ
ّ
غالب ،في غياب ُمختلف
الترفيهي
البعد
أش ـك ــال الـتـخـيـيــل ،وال ــرك ــون إل ــى حـ ــوارات
ش ـع ـب ـيــة مـ ـب ــاش ــرة وع ـ ــادي ـ ــة ،ت ـس ـت ـنــد إل ــى
ّ
دغدغة مشاعر الجمهور ،مع أن هذا يجد
خ ـل ـفـ ّـي ـتــه امل ـع ــرف ـي ــة ف ــي ال ـ ُـب ـع ــد اإلن ـس ــان ــي
لشخصية ّ
عمي نوفل (حميد نجاح).
ّ
الفيلم كوميدي ،تغلب على نبرته الفنية
الداخلية سخرية الــواقــع ،ومــرارة العادات
وال ـت ـق ــال ـي ــد ،وص ـ ـ ــورة الـ ــزوجـ ــن م ــن دون
أوالد ف ــي املـجـتـ ُمــع ّ امل ـغ ــرب ــي .ي ـ ــزداد األم ــر
ُصـعــوبــة ل ــدى امل ـم ــث ــل ،وض ـ ــرورة إض ـحــاك
ّ
امل ـشــاهــد .لـكــن ال ـنـ ّـص ُمــرتـبــك ،وال ـح ــوارات
هزيلة ،ال تفي بالغرض الجمالي املطلوب
ّ
ّ
البصرية والفكرية،
ليتحقق شــرط املتعة
ّ
ّ
خاصة أن أداء هند
املعتادة لدى العسري،
ً
ب ــن جـ ـب ــارة ل ـســوســن ي ـب ــدو م ـف ـت ـعــا ،رغــم
ج ـهـ ٍـد فــي تـقـ ّـمــص الـشـخـصـيــة ،فأسلوبها
جــامــد ال يـتـغـ ّـيــر بـحـســب امل ــواض ــع الـفـنـ ّـيــة
ّ
الجمالية ،مــن مشهد إلــى آخــر.
وال ـشــروط
ه ــذا م ـطـ ّـب ت ـج ــارب تـلـفــزيــونـيــة ك ـث ـيــرة ،ال
تنغمس سـيـكــولــوجـيــا فــي الـ ــدور ،مـقــارنــة
م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــأل ـ ُـوف ــة ل ـل ـع ـســري فــي
ّ
السينما ،ذات الطبيعة املركبة.
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات «ع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــي ن ـ ـ ــوف ـ ـ ــل» ب ـس ـي ـط ــة
ومـ ـت ــواضـ ـع ــة ،ومـ ـع ــروف ــة ب ـ ُـأدائـ ـه ــا ال ـف ـنــي
ّ
وت ـج ــارب ـه ــا ال ـت ّـل ـفــزيــون ـيــة املـ ـتـ ـع ـ ّـددة .لـكــن
املشكلة ال تتمثل فــي هــذا ،بحكم الخلفية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـل ـف ـي ـلــم ،ال ـتــي
تـجـعــل ط ــارق (يـحـيــى ال ـف ــان ــدي) وزوج ـتــه
ّ
س ــوس ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرران ،ب ـع ــد الـ ـت ــأك ــد ّمـ ــن ع ــدم
قــدرت ـه ـمــا ع ـلــى اإلنـ ـج ــاب ،ف ــي ت ـبــنــي رج ـ ٍـل
ّ
ُمسن ،ونقله من دار العجزة إلى منزلهما،
ٌ
ظاهر في هشاشة
لإلقامة معهما .الضعف
الـ ـكـ ـت ــاب ــة وس ـط ـح ـ ّـي ـت ـه ــا وب ـس ــاط ـت ـه ــا فــي
االس ـت ـنــاد إل ــى أن ـســاق تخييلية مـبــاشــرة.
انصياع العسري إلــى أجـنــدات التلفزيون
وأوه ـ ـ ــام ـ ـ ــه ،فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور
يخدم
املغربي ،وتقديم استسهال فني ،ال
ّ
مهنيًا ُمخرجًا فــي حجمه ،بــل ربـمــا ُيــؤثــر
عـلـيــه ،وع ـلــى نـظــرتــه فــي فـحــص الـظــواهــر
والـقـضــايــا واإلشـ ـك ــاالت ،الـتــي يـعـمــل على
تفكيك ميثولوجياتها سينمائيًا.

ـت يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـل ــى
يـ ـحـ ـص ــل ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــي وق ـ ْـ ـ ـ ـ ٍ
ً
اش ـت ـغ ــاالت ال ـع ـســري أن ت ـك ــون اسـتـكـمــاال
جماليًا ملشروعه السينمائي في الشاشة
ّ ّ
ال ـص ـغ ـيــرة .إال أن ذل ــك ي ـبــدو بـعـيــد امل ـنــال
ف ــي امل ـ ـغـ ــرب ،أمـ ـ ــام إغ ـ ـ ــراء املـ ـ ــال وال ـس ـل ـطــة
ّ
«الــرمــزيــة» و«ال ـتــرنــد» ،بحيث إن كــل هــذه
األشـيــاء ّ
البرانية ،عن أصــول العمل الفني
ُ
وجودته ،تساهم اليوم ضمنيًا في تغريب
التجارب اإلبداعية الحقيقية ،وتهميشها،
وت ــأزي ــم الـفـيـلــم الـتـلـفــزيــونــي واملـسـلـســات
ُ
الــدرام ـيــة ،الـتــي أضـحــت سـطـحـيــة ،تـكـ ِّـرس
البالدة واالبتذال.
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إبراهيم السبع أعين وحكاية شكسبير
مشيرًا إلى أنه من غير املقبول انتقاد العمل
من خالل حلقاته األولى ،معتبرًا أن الجمهور
هو الفيصل في إطــاق األحكام على العمل،
والقرار لديه .لكن تحسني بك وعد بجزء ثان
من العمل يكون أكثر قــوة من حيث الحبكة
الدرامية ،وربما يعتبر ذلك اعترافا من قبل
تحسني بك بــأن الجزء األول بالفعل لم يكن
يتضمن حبكة قوية.
رأي عبد العزيز في العمل ،أثار مشكلة بينه
وبـ ــن م ـخ ــرج «الـ ـكـ ـن ــدوش» ،س ـم ـيــر حـســن،
واألخـ ـي ــر وجـ ــه ك ــام ــا قــاس ـيــا ل ـع ـبــد ال ـعــزيــز
بعد انـتـقــاده للعمل ،إذا انتقص حسني في
تصريحات لقناة «ســوريــا الـعــالــم» مــن عبد
الـعــزيــز بــوصـفــه لـيــس مـخــرجــا وال يفقه في
التمثيل واإلخ ــراج ،متهمًا إيــاه بــأن األعمال
الـتــي أخــرجـهــا جميعها فــاشـلــة ،مشيرًا إلى
أن اإلخ ـ ــراج ل ـيــس م ــن اخ ـت ـصــاصــه مـعـتـبـرًا
إياه فني إضــاءة ليس أكثر ،كما نوه حسني
في معرض رده بأن عبد العزيز الــذي أخرج
مـسـلـســل «ش ـي ـكــاغــو» قـبــل ف ـت ــرة ،سـمــح بــأن
تتعرض ممثلة للضرب أثناء تصوير العمل
عــدة مــرات ،معتبرًا ذلــك سادية من قبل عبد
العزيز.
هــذا الــرد القاسي ،حمل املخرج محمد عبد
الـعــزيــز عـلــى الـتــوجــه للقضاء لالقتصاص
م ــن امل ـخ ــرج سـمـيــر ح ـس ــن ،ب ـعــد أن اعـتـبــر
م ــا ورد ف ــي ت ـصــري ـحــات األخ ـي ــر ق ــدح وذم
ب ـح ـق ــه .وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن كـ ــل ال ـق ـضــايــا
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت ب ــالـ ـعـ ـم ــل ،ف ــإن
«ال ـك ـن ــدوش» يـمـضــي لــوصـفــه مــن سقطات
الدراما السورية للموسم الحالي ،الذي يعد
استمرارًا للموسم املاضي من حيث الفشل
ً
مستوى من النجاح.
وعدم تحقيق أي

إبراهيم السبع أعين هو
فنان تشكيلي لبناني ،فاز
بـ «كأس العالم» للفن
التشكيلي السريالي عام
 2018في لندن عن لوحة
تحمل اسم «السالم آت»
خليل العلي

ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي،
إب ــراه ـي ــم ال ـس ـبــع أع ـ ــن ،ي ـع ـلــم أن مــوهـبـتــه
بالرسم ستخوله للفوز بكأس العالم للفن
التشكيلي السريالي عام  2018في لندن عن
آت».
لوحة تحمل اسم «السالم ٍ
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـ ـيـ ــدا ج ـ ـنـ ــوب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ول ــد
إبــراه ـيــم الـسـبــع أع ــن وت ــرع ــرع ،وك ــان منذ
ط ـف ــول ـت ــه يـ ــرافـ ــق والـ ـ ـ ــده ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـمـلــك
ً
مشغال لصناعة براويز الصور في الجهة
املقابلة لقلعة صيدا البحرية ،وكان يتأمل
الصور واللوحات التي يحضرها الزبائن
ّ
حـتــى تـعــلــق بتلك الـلــوحــات وراح يقلدها.
فــي لقاء مــع «العربي الـجــديــد» ،قــال« :كنت
منذ طفولتي أه ــوى رســم القلعة البحرية
وح ـج ــارت ـه ــا ال ـق ــدي ـم ــة ،ك ــذل ــك أزقـ ـ ــة ص ـيــدا
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي ت ـح ـكــي ع ــن ت ـ ــراث امل ــدي ـن ــة،
وأجلس بالساعات أتأمل لوحات الفنانني
التي يحضرونها إلى والدي لتركيب برواز
لها وتأثرت بهذه اللوحات».
ي ـل ـف ــت ال ـس ـب ــع أع ـ ــن إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـ ــدأ ال ــرس ــم

م ــن خـ ــال ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة الـصـيـفـ ّـيــة،
وتـطـ ّـورت موهبته وصــار يتقن فــن الرسم،
حتى وجد نفسه متأثرًا بالفنان الهولندي
ف ــان غ ــوخ حـيــث ك ــان يــرســم لــوحــاتــه الـتــي
أحبها الناس ،وكانوا يطلبونها منه .يغلب
الطابع التجريدي والسريالي على لوحاته
التي تتميز بلون «التركواز» ألنه من أحب
األلوان لديه ،على الرغم من أنه أيضًا عرض
لوحات مختلفة تتعلق بالطبيعة واألزهار
خ ــال تنظيم م ـعــارضــه األرب ـع ــة ال ـتــي كــان
آخــرهــا ع ــام  ،2018قـبــل تـغـ ّـيــر األحـ ــوال في
لبنان في السنة التالية .كما أنه شارك في
مـعــارض مشتركة ع ـ ّـدة مــع فنانني آخــريــن،
وخ ــال جــائـحــة ك ــورون ــا كــانــت مـشــاركــاتــه
نشطة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
تـ ـخـ ـص ــص ال ـ ـس ـ ـبـ ــع أع ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ــدي ـ ـكـ ــور
ال ــداخ ـل ــي وه ــو م ــا دف ـعــه الف ـت ـتــاح مـعــرض
دائــم أطلق عليه اســم «شكسبير» ،يحتوي
عـلــى ديـ ـك ــورات وأثـ ــاث تـقـلـيــدي بــاإلضــافــة
إل ــى لــوحــاتــه ،وي ـق ــول« :افـتـتـحــت (غــالـيــري
شكسبير) ليكون مساحة شــاعـ ّ
ـريــة وسط
أجواء تاريخية وتقليدية والهدف منه هو
استقبال من ينشد الراحة سواء كان شاعرًا
أو ك ــات ـب ــا ح ـي ــث ي ـت ــم ت ــوف ـي ــر ج ــو مـنــاســب
للكتابة ،كما أن (غــالـيــري شكسبير) صار
م ـق ـص ـدًا ل ـل ـم ـص ــوري ــن واملـ ـخ ــرج ــن ال ــذي ــن
يستخدمونه في تصوير الفيديو كليب أو
الصور الفوتوغرافية الدعائية ،وما شابه
ذلـ ــك .ك ـمــا أن ــه م ـســاحــة لـيـتـمـكــن الـفـنــانــون
ّ
الفنية
الـتـشـكـيـلـيــون مــن ع ــرض لــوحــاتـهــم
للبيع وســط األثــاث التقليدي والتاريخي،
وي ـم ـك ــن إف ـ ـسـ ــاح امل ـ ـجـ ــال إلقـ ــامـ ــة م ـع ــارض
خاصة بداخله» .يتمنى السبع أعني الوصول

يتمنى السبع أعين الوصول إلى العالمية بفنه ،لكن هناك عقبات يتمنى من الوزارات المعنية تذليلها (العربي الجديد)

إلــى العاملية بفنه ،لكن هناك عقبات يتمنى
من الوزارات املعنية تذليلها ،وخاصة عندما
ك ــان ي ــود امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـســاب ـقــة ف ــي إح ــدى
الدول األوروبية ،ولم يستطع الحصول على
تأشيرة دخــول ،وقد تكرر هذا األمر أكثر من

م ــرة ،وه ــو يطلب مــن املعنيني أن يساهموا
في تشجيع الفنانني التشكيليني اللبنانيني
للمشاركة في املسابقات واملـعــارض الدولية
لرفع اسم لبنان عاليًا في هذا املجال ،ونشر
الـ ـف ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي ف ــي ج ـم ـيــع أرج ـ ـ ــاء ال ـع ــال ــم.

يـخـتـتــم بــال ـقــول ،أتـمـنــى أن ي ـعـ ّـم ال ـس ــام في
يكون وطننا
العالم ،وخــاصــة فــي لبنان كــي
ً
مقصدًا للفنانني واملثقفني ،وخــاصــة أن في
لبنان عددًا من الفنانني الذين يستحقون أن
تتخطى أعمالهم الحدود.
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إضاءة

معرض

تذكر فرانز فانون أو فهم
ما يحدث في حالة االستعمار

لطفي بلهوشات تونس قبل اثني عشر ألف عام

قصة الحضارة القبصية
ّ

بالغة
المنكوبين

أضاءت المحاضرة،
التي ألقاها الباحث
التونسي افتراضيًا
يوم الثالثاء الماضي،
على حضارات العصر
الهولوسيني التي
قامت في تونس
وجوارها

ع ُ
بل
ُ
نف «إسرائيل» مطلق ،وبالتالي التعبير عنه من ِق ِ
الناس في فلسطين هو مطلق ،بمعنى أن ّه بليغ
ويخرج عن سياق العادي في وصف مدى الدمار
والترهيب الذي يمارسه النظام االستعماري الصهيوني
على الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة،
«سماجة َّ
الشر» بامتياز
نظام
ُ
ِ

تونس ـ ليلى بن صالح

عاطف الشاعر

صوت امرأة
من الشيخ جرّاح
بالغة المنكوبين هي صوت المرأة
س ِر َ
ق بيتها في
الفلسطينية التي ُ
حي الشيخ جـــرّاح ،وحين سئلتْ
عن «المحاكم» اإلسرائيلية ،قالت
ً
مستعينة بتراث األمثال الشعبية
الغني للغة العربية« :لمين تشكي
والقاضي غريمك» ،أي َّ
أن القضاة
والمحاكم وعناصر الحكم كلها
ٌ
قائمة
فــي الكيان الصهيوني
عــلــى الــنــهــب والــســلــب وظلم
الفلسطينيّين ،وبالتالي فـ َّ
من
ـإن ِ
ُّ
توقع العدالة من أمثال
العبث
المؤسسات االستعمارية.
هذه
َّ

«ك ــل األوسـ ـ ــاخ ال ـلــي ف ــي الــدن ـيــا ال
تتجاوز  ٪10من اللي بيعملو لنا
حتى يقلعونا مــن بـيــوتـنــا» ...منذ
سمعت هذه الجملة من الرجل الفلسطيني
َّ
ـي ح ـي ـفــا ،نبيل
امل ـهــجــر م ــن ب ـيــت عــائـلـتــه ُ ف ـ َ
سعيد الكرد ،وهــو الــذي سـ ِـرق نصف بيته
وامل ـس ـت ـه ــدف بــأك ـم ـلــه م ــن ق ـبــل الـصـهــايـنــة
املـسـتــوطـنــن ف ــي ح ـ ّـي الـشـيــخ ج ـ ـ ّـراح ،وأن ــا
ّ
أفــكــر فــي بــاغــة املنكوبني فــي التعبير عن
ّ
نوع
نكبتهمّ .هنا بالغة معبرة والذ ُعــة من ٍ
الحقيقة
روح ت ـع ــرف
خـ ــاص .إن ـه ــا بــاغــة
ُ
والـ ـح ــق ك ـم ــا ل ــو ّأنـ ـ ــه نـ ـ ـ ٍ ٌ
ـور س ــاط ـ ٌـع ي ـش ــرق
وي ـن ـف ـج ـ ُـر ل ــوص ــف ح ـ ـثـ ــاالت امل ـس ـتــوط ـنـ ُـن
ُ
الذين ّ
وعائلته ملهانات ال توصف
عرضوه
ُّ
مــن أج ــل طــرد َهــم مــن بيتهم .ك ــل ه ــذا حتى
َ
يسيطر ويعيش فيه رجل أميركي من عيار
الفجاجة ،معترفًا ألمل الكرد ،بنت
من
مفزع
ّ
نبيل الـكــرد ،بــأنــه «إذا لــم يسرق هــو نفسه
َّ
البيت ،فإن غيره سيسرقه».
َّ
ّ
ت ـك ــاد ق ـض ـيــة فـل ـس ـطــن ك ــل ـه ــا ت ـل ــخ ــص فــي
هـ ــذا ال ـج ـم ـلــة .الـ ـس ــارق واملـ ـج ــرم والـ ـك ــاذب
ـاف الوطيئة
وامل ـخــادع وغـيــرهــم مــن األص ـ ُنـ ّ
مــن البشر أمـثــال ه ــؤالء تـعــرف أنـهــا كذلك،
فال يستطيعون تجاوز العفن الذي تتغذى
عـلـيــه أرواحـ ـه ــم بـظـلــم ال ـن ــاس وتــروي ـع ـهــم
«وال ـس ـل ـب ـط ــة» ع ـل ـي ـهــم ب ــوس ــائ ــل وض ـي ـعــة
ودن ـي ـئ ــة .األخ ـ ــاق ع ـنــد هـ ــؤالء ال ـن ــاس هي
حـقــل ق ــوة ،ال م ـكــان لـلـفـضــائــل والـعـقــانـيــة
والـ ـجـ ـم ــال واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ح ـس ــب الـ ُفـلـسـفــة
الـيــونــانـيــة واإلس ــام ـي ــة وفـلـسـفــات أخ ــرى.
ُ
أمثال هؤالء الناس ال يمكن التفاوض معهم
َّ
أو مـهــادنـتـهــم والـعـيــش معهم ب ـســام ،ألن
ّ
تتكون
السالم نقيض ملا ُج ِبلوا عليه وملــا
ّ
عنصرية وظلم.
منه شخصياتهم من
ما تريده المنظومة االستعمارية

ّ
ن ــظ ـ َـر فــران ـتــز ف ــان ــون ف ــي كـتــابــه «امل ـعــذبــون
ف ــي األرض» ل ـع ـنــف ض ـح ــاي ــا االس ـت ـع ـمــار

متابعة

امرأة من الشيخ جرّاح تتصدى لمستوطن صهيوني 10 ،أيار/مايو الجاري ()Getty

ّ
وت ـ ـح ـ ـ ّـدث كـ ـي ــف أن الـ ـعـ ـن ــف ي ـت ـغ ـل ـغ ــل فــي
ُ
شـخـ ًصـيــة ال ـض ـحــايــا ب ـح ـيــث يـلـتـحــم فيها
رغ ـبــة فــي االن ـت ـقــام مــن املـحـتــل ال ــذي فــرض
عليهم العنف باألساس .العنف مطلق هنا.
كما تـحـ ّـدث عــن الثقافة الوطنية وكيف أن
املثقفني يلتحمون مع الشعب ومع املقاومني
في أشعارهم وأغانيهم وكتاباتهم من أجل
التعبئة وعكس حالة النضال ضـ ّـد املحتل
الـغــاشــم .فــي الحالة الفلسطينية هـنــاك ما
ِّ
ّ
ُ
ـديــة جـ ٌ
ـث إن ال ـنـ ّ
ـزء
يــدلــل عـلــى ك ــل ذل ــك ،ح ـيـ
ٌ
متأصل في ثقافة املقاومة.
ي ــري ـ ُـد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وامل ـن ـظــومــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة الــوح ـشـ ّـيــة ،مــن الفلسطينيني
االستسالم والتسليم له والقبول بقوانينه
الـعـنـصـ ّ
ـريــة ،ويــريــد الفلسطينيون العيش
ّ
ب ـك ــرام ــة وع ـ ـ ــزة ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم ،وهـ ـك ــذا بــن
الـطــرفــن ال يــوجــد منطقة تــوافــق أو التقاء،
ألن وحشية االستعمار هــي التي تمنع من
هكذا نقطة التقاء .االلتقاء ال يمكن أن يحدث
دون م ـســاواة فــي الـعـيــش وكــرامــة للجميع،
وه ـ ــذا ه ــو ال ـح ــال ف ــي ف ـل ـس ـطــن .ومـ ــن هـنــا،
فإن تعبير الناطق باسم كتائب ُالقسام أبو
عبيدة ،والناطقني باسم فصائل أخرى للرد
على القصف اإلسرائيلي« ،وإن عدتم عدنا»
أو «وإن زدتم زدنا» ،هو تعبير بليغ وموجز
ّ
والشراسة التي تمتاز بها
عن حالة الندية ُ ُ
امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا .ع ـن ــف «إس ــرائـ ـي ــل» مـطـلــق،

مشهد بحاجة إلى
خالص شامل ،ال إلى
مهادنة وتواطؤ
ُ
تعرف
روح
بالغة
ٍ
الحقيقة والحق كما لو
ساطع
ٌ
أنّه نور ٌ

وبــالـتــالــي التعبير عنه مــن ِ ّقـبـ ِـل الـنــاس في
فلسطني هو مطلق ،بمعنى أنه بليغ ويخرج
عــن سـيــاق ال ـع ــادي فــي وص ــف م ــدى الــدمــار
والترهيب الذي يمارسه النظام االستعماري
الـصـهـيــونــي عـلــى الـشـعــب الفلسطيني في
أرضــه املحتلة .الفلسطينيون يعيشون في
أقــاصــي الـبــاغــة ألن مــا تـفــرضــه عليهم هو
غاية في القسوة والظلم.
يـ ـق ــول ف ــرانـ ـت ــز فـ ــانـ ــون فـ ـ َّـي ك ـت ــاب ــه (وه ـن ــا
أت ــرج ــم)« :ول ـك ــن ي ـح ــدث أنـ ّــه مل ــن ه ــم تحت
ُ
َّ
االحتالل أن هذا العنف ،وألنه ُيمثل شغلهم
الشاغل ،يضفي على شخصياتهم صفات

إيجابية وإبــداعـ ّـيــة .ممارسة العنف يربط
َّ
ككل ألن كــل فرد
الـنـ
ـاس ببعضهم البعض ِ
ُ
يـشـكــل راب ـطــا عنيفًا فــي سلسلة ال ـع ـنــف...
الكفاح املسلح ُيعبئ الناس ،أي ُيلقي بهم
واحد فقط».
في اتجاه واحد ،واتجاه
ٍ
لـ ـي ــس هـ ـن ــا اح ـ ـت ـ ـفـ ـ ً
ـاء ب ــالـ ـعـ ـن ــف ،ولـ ـك ــن مــن
ُ
الضرورة فهم ما يحدث في حالة االستعمار،
ُ
ُ
ويصبح الخالص
بحيث تنعدم الخيارات
من براثن املحتل الشغل الشاغل للجميع،
َ
ُ
صوت البنادق أحيانًا.
خفت
وإن
الحالة القصوى من التعبير

ُ
ومن هنا تجسد فكرة ما قد نسميه «بالغة
املنكوبني» الحالة القصوى من التعبير عن
املـشـهــد الفلسطيني كـمـشـهـ ٍـد بـحــاجــة إلــى
خــاص شــامــل ،ال إلــى مهادنة وتــواطــؤ مع
املحتل.
بـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــوبـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ َـي صـ ـ ـ ـ ـ ــوت املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ُس ـ ـ ـ ـ ِـرق ب ـي ـت ـهــا فـ ــي حــي
ال ـش ـي ــخ جـ ـ ـ ــراح ،وح ـ ــن سـ ــألـ ـ ْـت عـ ــن امل ـح ــاك ــم
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ــال ـ ــت م ـس ـت ـع ـي ـن ــة ب ـ ـتـ ــراث
األم ـثــال الشعبية الغني للغة العربية« :ملني
تـشـكــي وال ـق ــاض ــي غ ــري ـم ــك» ،أي أن الـقـضــاة
واملحاكم وعناصر الحكم كلها في «إسرائيل»
والسلب وظلم الفلسطينيني،
قائمة على النهب
ُّ
وبالتالي مــن العبث تــوقــع العدالة مــن أمثال
هذه املؤسسات االستعمارية وموظفيها.

َّ
ومـ ـ ـ َـن هـ ـن ــا فـ ـ ـ ــإن املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي ــة
َو ُم ــف ـ ِّـع ـل ـي ـه ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــم وص ـ ــف حـنــا
إرن ـ ـ ـ ــدت فـ ــي ت ـع ـب ـي ــره ــا ال ـب ـل ـي ــغ «س ـم ــاج ــة
ال ـ ـشـ ــر» ،ح ــن ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث ع ــن ال ـن ــازي ــة
َّ
ف ــي أملــان ـيــا ،حـيــث إن الـقــائـمــن عـلـيـهــا من
ق ــادة وجـنــود ومــؤسـســات ي ــؤدون وظــائــف
ُ
عادية بيروقراطية تـكـ ّـون ما تسميه حالة
ّ
«سماجة الشر» ،أي اعتياديه الظلم والشر
في أعمالهم وحياتهم.
صـحـيــح أن ه ـنــاك أفـ ــرادًا ومـنـظـمــات داخــل
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ص ـ ـ ــادق ـ ـ ــون ،فــي
نيتهم الـعـيــش والـتـعــايــش ،وبينهم أنــاس
شجعان ،ولكنهم ّ
أقلية في داخل املنظومة
الـصـهـيــونـيــة املـتـغـطــرســة ،وم ــع ه ــذا ال بـ َّـد
مــن أخــذهــم بــاالعـتـبــار عـلــى طــريــق تحرير
فـلـسـطــن الـ ـش ــاق ،وت ـح ــري ــر ج ـم ـيــع الـبـشــر
املوجودين على األرض هناك من االستعمار
والعدوانية بالدرجة األولى.
ب ــاغ ــة امل ـن ـكــوبــن ف ـك ــرة ع ــن أصـ ـح ــاب حق
ّ
ويعبرون
وحقائق يعيشونها ويعرفونها
عنها بصور وتعابير تعكس حجم الظلم
والـجـبــروت الــواقــع عليهم .هــؤالء ال يقلون
ُ
أهـ ـم ـ َّـي ــة عـ ــن أول ـ ـئـ ــك الـ ــك ـ ـتـ ــاب والـ ـك ــاتـ ـب ــات
َ
الـفـلـسـطـيـنـيــن وغـ ـي ــره ــم ،ال ــذي ــن وص ـف ــوا
بـ ـب ــاغ ــة ف ـص ـي ـح ــة مـ ــأسـ ــاة ف ـل ـس ـط ــن مـنــذ
وقوعها حتى اآلن.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن)

نصوص ال تحلُّ معضلة سوق الكتاب

الجزائر ـ مليكة ياسين

ُ
ال ي ــزال قـطــاع الـكـتــاب فــي ال ـجــزائــر يعيش
ُ
ـاالت ك ـث ـيــرة؛ أب ــرزه ــا مـشــاكــل تــوزيــع
اخـ ـت ـ
ٍ
ُ
ال ــكـ ـت ــب الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون وص ــولـ ـه ــا إل ــى
ال ـ ـقـ ـ ّـراء ف ــي م ـخ ـتـلــف م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ال ـتــي
ّ
ُي ُّ
بالقارة ،بالنظر إلى
حب كثيرون وصفها
مساحتها الـتــي تجعل منها الـبـلــد األكـبــر
أفريقيًا والحادي عشر عامليًا.
َ َّ
غير أن مشكلة التوزيع ال ترتبط باملساحة
ُ
الكبيرة فحسب؛ فالكتب الـتــي تـصــدر عن
ّ
ُ َّ
ً
نشر محلية قليال مــا ت ــوزع حتى في
دور
ٍ
ـاورهــا ِمــن ُمــدن،
ـ
ج
ـا
ـ
م
و
العاصمة
ـر
ـ
ئ
ـزا
ـ
الـج
ُ
ّ
وهـ ــذا ُيـحـيـلـنــا إل ــى مـشـكـلــةٍ أخـ ــرى تتعلق
ب ـن ـق ــص امل ـك ـت ـب ــات فـ ــي امل ـ ـ ــدن الـ ـج ــزائ ــري ــة،
ـدد مـنـهــا ،وُت ـحـ ُّـول
خـصــوصــا م ــع إغـ ــاق عـ ـ ٍ
البعض ُاآلخر إلى نشاطات تجارية أخرى.
تبدو أزمة
بسلسلةٍ
ِ
الكتاب ُّفي الجزائر أشبه ُ
مترابطة تقودنا كل حلقةٍ منها إلى أخرى.

ي ـف ـت ــرض الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ع ـل ـم ــاء ال ـت ــاري ــخ
واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا أن ك ـشــوفــات عصر
ما قبل التاريخ تستدعي تغيير النظرة
الـ ـت ــي ك ـ ّـرسـ ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب حـ ـ ــول الـ ـح ــداث ــة
بوصفها منتجًا أوروبيًا ،إذ إن «الحداثة
ال ـس ـلــوك ـيــة» ه ــي وصـ ــف دق ـي ــق ل ـت ـطـ ّـور
الـفـنــون لــدى اإلن ـســان األول ،خــاصــة في
مــا تركه مــن نقوش وطريقته فــي تزيني
جسده.
م ـس ــأل ــة ألـ ـق ــى ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ـي ـهــا ال ـبــاحــث
ال ـ ـت ـ ــون ـ ـس ـ ــي ل ـ ـط ـ ـفـ ــي ب ـ ـل ـ ـه ـ ــوش ـ ــات ف ــي
مـ ـح ــاض ــرت ــه االفـ ـت ــراضـ ـي ــة «الـ ـحـ ـض ــارة
الـقـبـصـيــة :عـصــر ال ـفــن واإلب ـ ـ ــداع» ،الـتــي
ّ
نظمتها «وكالة إحياء التراث والتنمية
الثقافية» فــي تونس العاصمة الثالثاء
ّ
وتحدث خاللها عن األوابد التي
املاضي،
تعود إلى أكثر من عشرة آالف سنة ،وال
تــزال شواهد منها موجودة بالقرب من
مدينة قفصة التونسية.
ّ
توقف املحاضر عند عام  1875مع العثور
ع ـلــى أول ـ ــى ال ـل ـقــى ع ـلــى ي ــد ع ــال ــم اآلث ــار
ج ــوزي ـب ــي ب ـي ـلــوت ـشــي ال ـ ــذي قـ ــام ببعثة
تنقيب فــي الـجـنــوب الـتــونـســي ،وكــانــت
ً
ق ـط ـعــا م ــن ال ـ ـصـ ـ ّـوان ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى سنة
ّ
 1909حيث تخلق وعي حيال تلك الحقبة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،إذ س ـ ّـم ــى األركـ ـي ــول ــوج ــي
جــاك دي مــورغــان مــا وج ــده مــن شواهد
َ
بـ«الحضارة القبصية» ،وأب ــرز ميزاتها
فــي سلسلة م ـقــاالت نـشــرهــا آنـ ــذاك ،إلــى
جانب دراسة أصدرها إرنست غوستاف
غوبيرت حول موقع املطقع شمال مدينة
قفصة.
ّ
وفــي مرحلة الحـقــة ،وضــع ع ــدة باحثني
فــرض ـيــات ح ــول ظ ـه ــور ه ــذه ال ـح ـضــارة
ونشأتها والتغيرات التي طــرأت عليها
حـ ـت ــى الـ ـعـ ـص ــر ال ـ ـح ـ ـجـ ــري ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،مــا
أدى إل ـ ــى ت ـص ـن ـي ـف ـهــا ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة
تـ ـف ـ ّـرع ــات ب ـح ـس ــب ت ـس ـل ـس ـل ـهــا ال ــزم ـن ــي
ت ـعـ ّـم ـقــت حــول ـهــا األبـ ـح ــاث وال ـن ـظــريــات
ُ
فــي مــرحـلــة ثــالـثــة ،لــتـمـ ّـهــد إل ــى دراس ــات
ّ
التخصصات ّ
ّ
بينت الخصائص
متعددة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـتـقـنـيــة
والفنية للقبصيني ،والتي تتواصل حتى
اليوم.
وأوضح بلهوشات أن الحضارة القبصية
قــامــت فــي شــرق الـجــزائــر وتــونــس خالل

العصر الهولوسيني الــذي ّ
تميز بمناخ
أكثر رطوبة ،وساعد في انتشار الغابات
بعد أن ساد مناخ جليدي قاس جدًا في
الفترات السابقة ،وساهمت هذه الظروف
املناخية في استقرار مجموعات بشرية
ّ
وتوزعها في مناطق مختلفة من شمال
املغرب الكبير.
ووف ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـحــدي ـثــة حـ ــول آخــر
االكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ـ ــات ،والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءات الـ ـج ــدي ــدة
ل ــاك ـت ـش ــاف ــات ال ـق ــدي ـم ــة ،ف ـق ــد تـ ّ
ـأس ـســت
الحضارة القبصية السفلى أو النمطية
فــي ج ـنــوب ووس ــط تــونــس خ ــال األلــف
العاشر قبل امليالد ،قبل قيام الحضارة
العليا عـلــى الـســاحــل خــاصــة فــي مدينة
ه ــرق ـل ــة وب ـع ــض مـ ــدن الـ ــداخـ ــل ب ـ ــدءًا مــن
منتصف األلف الثامن قبل امليالد وحتى
م ـن ـت ـصــف األلـ ـ ــف ال ـس ــاب ــع ق ـب ــل املـ ـي ــاد؛
حيث تـمـ ّـدد القبصيون فــي استقرارهم
وبــدأوا في تدجني الحيوانات ،وتطورت
صناعتهم لألدوات العظمية التي تشبه

مــا أنتجته ح ـضــارات الـعـصــر الحجري
الحديث.
اع ـت ـمــد اإلنـ ـس ــان الـقـبـصــي ع ـلــى الـصـيــد
ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي لـ ـحـ ـي ــوان ــات الـ ـثـ ـي ــران
وال ـ ـ ـغـ ـ ــزالن إلـ ـ ــى األران ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـب ــري ــة ال ـت ــي
عاشت في غاباتهم ،بحسب بلهوشات،
مــوض ـحــا أن ــه اس ـت ـخــدم ال ـح ـج ــارة ّ الـتــي
صقلها لصناعة السهام ،والتي وثقتها
الـنـقــوش املكتشفة ،حيث تظهر القوس
فــي يــديــه وإل ــى جـ ــواره ح ـيــوانــات تـبــدو
مـ ّ
ـدجـنــة ولـيـســت بـ ّـريــة ،ومـنـهــا الـخــرفــان
َ
وامل ــاع ــز ،كـمــا جــمــع الـثـمــار وخــاصــة من

اك ُتشفت آثار القبصيين
في الجنوب التونسي
عام 1875

ّ
شجرة الصنوبر الحلبي وكــان يخزنها
ُ
ف ــي أم ــاك ــن م ـ ـحـ ـ ّـددة ال تـ ـ ــزال ت ـس ـت ـخــدم
لليوم في طبخ عصيدة منها في بعض
املناطق التونسية ،وكذلك للحلزونيات
التي اقتات عليها.
ولـفــت إلــى امـتــاك الـحـضــارة القبصية
ال ـعــديــد م ــن األدوات وف ــق نـشــاطــاتـهــم
امل ـت ّـعـ ّـددة ،مــا يــدل على وج ــود مجتمع
معقد في بنائه ،مثل األوانــي الفخارية
م ــن قـ ــدور وق ــواري ــر ك ــان ي ــوض ــع فيها
ُ
ال ـل ـح ــم ،ك ـم ــا م ـن ـحــت م ـع ـت ـق ــدات ــه قـيـمــة
خ ــاص ــة ل ـل ـمــدافــن م ــن م ـظــاهــرهــا ب ــروز
ط ـ ـقـ ــوس جـ ـن ــائ ــزي ــة تـ ــوحـ ــي ب ــإي ـم ــان ــه
ب ـ ــوج ـ ــود ح ـ ـيـ ــاة بـ ـع ــد املـ ـ ـ ـ ــوت ،وأيـ ـض ــا
احترامه لكائنات معينة كالنعام الذي
حاز مرتبة القداسة ،إذ لم يكن يتناوله
ُ
فــي طـعــامــه ،واســتـعـمـلــت ق ـشــور بيض
النعامة في صناعة األوانــي في قوارير
ب ـي ـض ــوي ــة الـ ـشـ ـك ــل وك ـ ـ ـ ــؤوس وأك ـ ـ ــواب
وصحون.

كهوف اس ُتعملت في الحضارة القبصية بالقرب من بلدة السند جنوب غرب تونس

فعاليات

الجزائر بوصفها جزيرة
تتضمن مشاريع
لم
ّ
المراسيم التنفيذية ،التي
قدمتها وزارة الثقافة
ّ
َّ
مؤخرًا ،أية إشارة
الجزائرية
إلى مشكلة عدم وصول
الكتاب األجنبي إلى البالد

من دورة سابقة من «معرض الجزائر الدولي للكتاب»

25

إحــدى تلك الحلقات هي الدعم املــالـ ُّـي الذي
ّ
ُ
ظــلــت الــدولــة تـقـ ّـدمــه ل ــدور النشر على مــدار
ّ
ُ
السنوات املاضية .وبــدل أن ي ــؤدي ذلــك إلى
إنعاش ســوق الكتاب وتوفير أعـمــال ّ
جي ُدة
ٍ
لـلـقـ ّـراء ،حــدث العكس تمامًا :انتكس ســوق
ُ
الكتاب ،ولم ُ
تعد مسألة املضامني أو إيصال
الكتاب إلــى ال ـقـ ّـراء تشغل الناشرين كثيرًا،
ً
َّ
ُ
تدفع مقابال ُمجزيًا عن كتبهم
بما أن الدولة
التي تذهب ِمن املطابع إلى املخازن رأسًا.
خ ــال اج ـت ـمــاع الـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،يــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ق ـ ّـدم ــت وزيـ ـ ــرة الـثـقــافــة
ّ
بيان
تضمن ،بحسب
مليكة بن دودة عرضًا
ٍ
لـ ـل ــوزارة األولـ ـ ــى ُ ،أرب ـع ــة م ـشــاريــع مــراسـيــم
ّ
ُ
ت ـن ـف ـيــذيــة ت ـت ـع ــلــق ب ـس ــوق الـ ـكـ ـت ــابّ :أولـ ـه ــا
«كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب»،
والـ ـ ــذي ي ـه ــدف إلـ ــى وضـ ــع إط ـ ــار تنظيمي
ّ
ومؤسسات
القتناء الكتب ِمــن قبل هيئات
رسمية.
ّ
ّأما ُّ
النص القانوني الثاني ،فيتعلق بـ«دعم
ّ
الدولة إيصال الكتب بنفس السعر املوحد
ُ
حيث ُي ِّ
حدد كيفيات
إلى املناطق البعيدة»؛
دعـ ــم ال ــدول ــة إيـ ـص ــال ال ـك ـتــب إلـ ــى امل ـنــاطــق

ال ُتحيط مشاريع النصوص
القانونية بمشكلة الكتاب
ِمن جميع جوانبها

البعيدة عن املركز /العاصمة ،ضمن مبدأ
«ال ـس ـعــر امل ـ َّ
ـوح ــد ل ـل ـك ـتــاب» ف ــي ك ــل مـنــاطــق
البالد.
ُ
ويـحـ ِّـدد مرسوم املشروع التنفيذي الثالث
َ
كـيـفـيــات مـنــح الـتــرخـيــص املـســبــق لتنظيم
ّ
ُ
املتعلقة بــالـكـتــاب املـ ّ
ـوجــه إلــى
الـتـظــاهــرات
ِّ
ُ
ال ـج ـم ـهــور ،ف ــي ح ــن يـ ـح ــدد ال ـن ـ ُّـص الــرابــع
شــروط وكيفيات منح عالمة الجودة لدور
نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكيفية
سحبها.
ُ
هل ِمن شأن مشاريع هذه القوانني إحداث
اختراق حقيقي في مجال الكتاب بالجزائر؟
َّ
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ال؛ ذلـ ــك أن هـ ــذه الـنـصــوص
ُ
ال ت ـح ـيــط بــاملـشـكـلــة ِم ــن جـمـيــع جــوانـبـهــا.
ً َّ
ٌ
ص ـح ـي ــح ،مـ ـث ــا ،أن تــوف ـيــر ال ـك ـتــب بـسـ ِّعـ ٍـر
م ـ َّ
ـوح ــد ف ــي ج ـم ـيــع م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ُي ـمــثــل
ً
َّ
شكال من أشكال العدالة االجتماعية ،لكن
ُ
َ َّ
امل ـشـ َ
ـروع يتجاهل أن الـكـتــاب ال يـصــل إلى
ّ
ألسباب كثيرة .أما
املناطق «القريبة» أيضًا
ٍ
ُ
«عالمة الجودة» ،فتبدو بمثابة رفاهية في
ّ
ظل الوضع الراهن.
ُ
ِّ
إحدى املشكالت الحقيقة التي لم تقدم وزارة
الثقافة مشروع ّ
ُ
لتداركها هي
نص قانوني
عدم وصــول الكتاب األجنبي (الــذي يصدر
خ ــارج الـجــزائــر ومـنــه الكتاب الـعــربــي) إلى
ّ
البالد ،إل في مناسبة يتيمة هي «املعرض
َّ
ّ
الدولي للكتاب» .ما نخشاه أن ثمة رغبة في
ً
إبقاء الجزائر جزيرة منعزلة ال يصل إليها
ُ
مــا ي ـصـ ُـدر ِم ــن ك ـتـ ٍـب فــي محيطها الـعــربــي،
َ
وفي العالم.

ُ
صنع رودان في غاليري «تيت مودرن» بلندن،
ينطلق ،الخميس المقبل،
معرض ُ
يضم
والذي يتواصل حتى الحادي والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
ّ
المعرض مئتي عمل للنحات الفرنسي أوغست رودان ( )1917 - 1840المصنوعة
من البرونز والرخام و ُتبرز أسلوبه في كسر القواعد المثالية الكالسيكية في النحت.

ّ
ينظم «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» ،يوم األربعاء المقبل ،حلقة
التحول الديمقراطي بعنوان «احتجاجات ثورة تشرين األول/
جديدة من سيمنار
ّ
أكتوبر  2019في العراق» .يشارك في الحلقة ،التي ُتقام عن بعد ،كل من :إيهاب
شغيدل ،وثابت عامر ،وحسين الغرابي ،وروان سالم ،وحسين محمود ،وعباس
التميمي ،وفارس ح ّرام ،ونور جمال ،وياسر مكي ،فيما يدير الحوار حيدر سعيد.
أعلن «معهد تونس للترجمة» ،مؤخرًا ،عن إعــادة إطــاق مجلّته العلمية
ّ
المحكمة ميزان الترجمة ،ودعا الباحثين إلى تقديم أعمالهم للنشر .تهتم
المجلّة بمراجعة األعمال مترجمة من العربية وإليها ضمن الحقول المعرفية
التي يشتغل ضمنها المعهد؛ مثل الفلسفة والعلوم االجتماعية وترجمة األدب
العربي إلى اللغات األوروبية.
عبر منصة «كونفيرنسيا» ،تلقي الباحثة الفرنسية صوفي غايو  -ميكزا محاضرة
بعنوان الحكاية العجيبة لموتسارت الصغير بداية من الرابعة والنصف من بعد
ظهر يوم غد اإلثنين .تدرس المحاضرة السنوات الخمس األولى من حياة الموسيقار
ّ
المبكرة.
النمساوي ،وكيف لمع في المجتمع األرستقراطي بسبب موهبته
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رسم إلحدى المعارك
التي خاضها األكراد
ضد التتار ()Getty

ال ـكــرديــة حـكــم املـلــك عـلــى ج ـنــده ،وي ـقــدر على
جـمــع ع ــدد أص ـنــاف عـشـيــرتــه ،ألنـهــم واقـفــون
بصدق كلمته ،وحسن سيرته».
ويذكر وجــود طائفتني أخريني من الكاللية؛
«إحــداه ـمــا مقيمة بـنــواحــي دق ــوق ،وعــددهــم
أل ــف أو دون ـهــا ،واألخ ــرى بــإشـنــة مــن نــواحــي
آذربيجان عــدة رجالها مائتان ،وكــانــوا أكثر
من ذلك عددًا ،وأوفر مددًا ،ملا كان امللك شرف
الــديــن بــن ســار صــاحــب أربــل مــن جهة التتر
ق ـت ـلــه رجـ ــل م ــن ال ـك ـف ــار ،ف ـع ـصــى ق ــوم ــه عـلــى
الـكـفــار ،وهــاجــر بعضهم إل ــى مـصــر وال ـشــام،
وب ـق ــي ولـ ــده األم ـي ــر مـحـمــد حــاك ـمــا ع ـلــى من
بإشنة من قبيلته ،وولده األمير عثمان أميرًا
ملن أقام بوطنه من عشيرته» .ويشير العمري
إل ــى ق ــوم ب ـج ـبــال ه ـم ــذان ي ـق ــال ل ـهــم رنـكـلـيــه،
«أصحاب شجاعة وحيلة وعدتهم ألفان ،يقال
لـهــم جـمــاعــة جـمــال الــديــن ب ــاالن ،يحكم على
بالد كنكور ،وما جاورها من البقاع والكور».

ال ينقص من قيمة نص العمري أنه مسجوع ،فقد كتبه مما رآه
وسمعه ،ولم ينقل عن غيره ،وأتى بمعلومات مهمة عن مرحلة
مفصلية في تاريخ األكراد بعد اجتياح جيوش هوالكو لبالدهم،
ونزوح قسم وافر منهم

رحلة ابن العمري

رصد أحوال األكراد بعد اجتياح هوالكو
الجولمركية
األمويون
ي ـش ـيــر كــات ـب ـنــا إلـ ــى قـ ــوم اسـمـهــم
الجوملركية ،ويؤكد أنهم «طائفة
مــن بني أمـيــة ،يـقــال أنـهــا حكمية
(ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــم)،
اع ـت ـص ـمــوا بــال ـج ـبــال ،ع ـنــد غلبة
الـ ـ ــرجـ ـ ــال عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،واسـ ـتـ ـغـ ـن ــوا
بمنعتها عـنــد اسـتـعـمــال الـبــأس،
ومخالطة الـنــاس ،طلبًا للسالمة
من أعدائهم ،وفرارًا من اعتدائهم،
ف ــانـ ـخ ــرط ــوا ف ـ ــي سـ ـل ــك األكـ ـ ـ ـ ــراد،
فسلموا ،وهــم اآلن في عــدد كثير،
يـ ــزيـ ــدون ع ـل ــى ث ــاث ــة آالف ،ك ــان
ملكهم عـمــاد الــديــن بــن األس ــد بن
متكالن ،ثم خلفه ولــده امللك أسد
الدين ،وتحت يده املعادن ما ينقل
من الزرينجني ،إلى سائر األماكن،
وك ـ ــان ظ ـهــر ل ــه م ـع ــدن ال ـ ـ ــازورد،
فأخفى ،لئال يسمع به ملوك التتر،
فيطلبونه ،ومعقله ال ــذي يعتمد
عليه مــن أمـنــع املعاقل على جبل
عال ،مقطوع بذاته ،قرين الجبال،
قــائــم فــي وسـطـهــا مــع االنـفـصــال،
شامخ في الهواء راسخ فيما حوله
من املاء .والزاب الكبير محدق به،
فاصل بينه وبينها بــإذن ربــه ،ال
محط للجيش عليه ،وال وصــول
ل ـل ـس ـهــام إلـ ـي ــه ،س ـط ـحــه ل ـل ــزراع ــة
متسع ،وفي كل ضلع من جوانبه
كهف مرتفع ،يــأوي إليه مــن شاء
لــامـتـنــاع فيمتنع ،وامل ــاء محيط
بأساسه ،والثلج ال يــزال يشتعل
شيبه بــرأســه ،والصعود إليه في
بعض الـطــريــق يستدعى العبور
على أوتــاد مضروبة مصلحة ملن
يطيق ،ومن ال يستطيع التسليق
َّ
ج ـرًا بــالـحـبــال يـعــلــق بـهــا ،وكــذلــك
ترفع البغال (القمح) للطواحني،
والــذخــائــر التي يحتاج إليها في
كــل ح ــن» .ويخبرنا العمري بأن
ملك الجوملركية يدعى بهاء الدين
ب ــن قـطــب ال ــدي ــن ،وه ــو ذو مكانه
معتبرة عند األك ــراد ،ولــه ابــن عم
يــدعــى شـمــس الــديــن داود ،عصا
على دول ــة امل ـغــول ،وع ـجــزوا عنه،
ولـكــي يــرضــوه منحوه قـصـرًا من
قـصــور الـسـلـطــان ،وأرض تــدر 20
م ـل ـيــون دي ـن ــار س ـنــويــا ،وب ـعــد أن
مات عاد ابنه إلى حربهم ،وصار
يأخذ الخفارة من جميع الطرقات،
من آذربيجان من تبريز إلى خوي
ونقشوان.

بالد السهرية والزرزارية
يحدثنا رحالتنا عن «بالد السهرية املشهورين باللصوصية» ،ويقول« :هي من بالد شقالباد
إلى خفتيان أبي علي ،ويعرف بخفتيان الصغير ،وما بني ذلك من الدشت والدربند الكبير ،وهم
قوم ال يبلغ عددهم ألفًا ،وجبالهم عاصية ،ودربندهم بني جبلني شاهقني يشقهما الزاب الكبير،
ويتقلب على صخورهما بصوت مفزع وهدير قوي ،عليه ثالث قناطر اثنتان منهما بالحجر
والجير ،والوسطى مضفورة من الخشب كالحصير ،علوها عن جهة املاء ،مائة ذراع في الهواء،
وطولها بني الجبلني ،خمسون ذراعًا في عرص ذراعني ،و(هذه القنطرة الخشبية) قد تنقل تارة
من أرضها ،فينقص من طولها أو يزاد في عرضها ،ثم تمر عليها الــدواب بأحمالها ،والخيل
برجالها وهــي ترتفع وتنخفض ،وتنبسط وتنقبض ،يخاطر املجتاز عليها بنفسه ،ويغامر
بعقله ،وهم يأخذون الخفارة عندها ،يجيلون ما شــاءوا بعدها» .ثم يشرح لنا معنى الدربند
بقوله إنه «مضيق على نهر عميق» ،وأن أهل هذه البالد أصحاب «غدر وخديعة ،وقبائح شنيعة،
ال يستطيع املسافر مدافعتهم فيه ،بل ترضيه سالمته
بـنـفـســه» .وينتقل الـعـمــري للحديث عــن قبيلة أخــرى
مجاورة للسهرية يطلق عليهم اسم الزرزارية (بمعنى
ابن الذئب) ،وينقل بعض األقوال فيهم بأنهم من العجم
(أي الفرس) املتكردين املنسوبني إلى ملوكهم ،وقال إن
عددهم كبير «منهم زراع وأمراء وأغنياء وفقراء ،تبلغ
عدة رجالهم خمسة آالف ،قليل بينهم الخالف ،ومنهم
زهــاد يشار إليهم ،وفقهاء يعتمد في الفتوى عليهم،
مساكنهم من مرت إلى جبل جنجرين ،املشرف على
أسنة من ذات اليمني ،وهو جبل عــال ،مشرف بمكانه
عـلــى جـمـيــع ال ـج ـهــات ،ك ــأن هـ ــواؤه الــزم ـهــريــر ،وكــأنــه
لـلـسـحــب مـغـنــاطـيــس ،يـجــذبـهــا بــال ـخــاصــة ،ق ــد نصب
عليه للتحذير ثالثة أحجار» .ويقول إن بالد مالزكرد
والرستاق بقالعها ومزارعها وضياعها هي من جملة
ما بيد هؤالء الزرزارية.

الزيبارية والهكارية

ب ـع ــد ذل ـ ــك ي ـح ــدث ـن ــا عـ ــن ال ـ ـبـ ــاد الـ ـت ــي تـلــي
الجوملركية وهي عقرشوش ،وبالد العمادية،
وبــاد الزيبار وبــاد الهكار .وأمــا الزيبارية
ف ـي ـقــول إن ع ــدده ــم يـبـلــغ خـمـسـمــائــة ،ولـهــم
ســوق وبـلــد ،وكــان بينهم وبــن املازنجانية
حـ ــروب ق ـبــل أن ي ـت ـحــدوا م ـع ـهــم ،وكـ ــان لهم
ملكان «أحــدهـمــا األمـيــر إبــراهـيــم بــن األمير
محمد الزابي ْ،وكان موقرًا في زمن الخالفة،
معروفًا بالحشمة ،وبقي ولده بعده صغيرًا،
فاحتاج إلى االعتضاد باملبارز كنك ،ليكون
لــه ظـهـيـرًا .والـثــانــي الـشـهــاب بــن ب ــدر الــديــن
ب ـ ــرش ،ت ــوف ــى أب ـ ـ ــوه ،وخ ـل ـف ــه ك ـب ـي ـرًا ،ول ــوال
املازنجانية لم يدع لهم سواه أميرًا».
وأما الهكارية فيقول إنهم مقيمون في بالد
الـعـمــاديــة ،وعــددهــم يــزيــد عـلــى أرب ـعــة آالف

مقاتل ،وكانت إمارتهم إلى أميرين أخوين،
أحدهما األمير أبو بكر ،واآلخر األمير علي،
وي ـع ــرف وال ــده ـم ــا ب ــال ـط ــوراش ــي .ويـضـيــف
الـقــول إن الهكارية هــؤالء يــأخــذون الخفارة
فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ك ـث ـي ــرة مـ ــن ب ـ ـخـ ــارى إل ـ ــى جـبــل
الجزيرة.

قبائل البختية
يلي الهكارية من جهة املرج جبال القيمرانية
وك ـه ــف داود ،وي ـق ــول إن ه ــذه األم ــاك ــن هي
أوطـ ـ ــان الـبـسـتـكـيــة ،وع ــدده ــم ال ي ــزي ــد على
خ ـم ـس ـمــائــة ،وأم ـي ــره ــم مـقـيــم بــالـقـيـمــرانـيــة،
ويقابل الجوملركيه من جهة املوصل البختية،
وه ــم ق ــوم كــانــوا يـضــاهــون الـحـمـيــديــة ،لكن
شعبهم أكثر ،وقبيلهم أكبر ،فكان لهم كبراء

تيسير خلف

ك ـ ـ ـتـ ـ ــب ال ـ ـك ـ ـث ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرحـ ـ ــالـ ـ ــة
وال ـج ـغــراف ـيــن ال ـع ــرب واملـسـلـمــن
عن األكراد وبالدهم ،ولكن األصيل
ً
في هــذه الكتابات بقي قليال ،فمعظم ما يرد
عـنـهــم ف ــي امل ــوس ــوع ــات وال ـك ـتــب الـجـغــرافـيــة
والبلدانية منقول عن مصادر قديمة ،ومكرور
ف ــي م ـع ـظ ـمــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـع ــض ال ـن ـصــوص
ذات القيمة النوعية ،ومنها ما كتبه الرحالة
األديـ ـ ــب ش ـه ــاب ال ــدي ــن أح ـم ــد ب ــن ف ـضــل الـلــه
العمري في موسوعته «مسالك األبـصــار في
م ـمــالــك األمـ ـص ــار» ،وال ـ ــذي س ـبــق ل ــه أن عمل
رئـيـســا ل ــدي ــوان اإلن ـش ــاء ف ــي ب ــاط الـسـلـطــان
الناصر محمد بن قالوون قبل العام  741هـ /
1341م .وال ينقص من قيمة نص العمري أنه
مسجوع ،فقد كتبه مما رآه وسمعه ،ولم ينقل
عن غيره ،وأتــى بمعلومات مهمة عن مرحلة
مـفـصـلـيــة ف ــي ت ــاري ــخ األكـ ـ ـ ــراد ب ـع ــد اج ـت ـيــاح
جـيــوش هــوالكــو لـبــادهــم ،ون ــزوح قسم وافــر
مـنـهــم ،واس ـت ـقــرارهــم ف ــي أقــال ـيــم ب ــاد الـشــام
واليمن ومصر.

بالد الجبال
يـقــول الـعـمــري إن األكـ ــراد يـسـكـنــون فــي بــاد
الجبال إلى جوار أمم أخرى هي اللر ،والشول،
وشـنـكــارة .وفــي تبيانه لـحــدود بــاد الجبال
يقول إنها «الجبال الحاجزة بني ديار العرب
وديـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـج ــم ،واب ـ ـتـ ــداؤهـ ــا جـ ـب ــال ه ـم ــذان
وش ـهــرزور ،وانـتـهــاؤهــا صياصي الكفرة من
ب ــاد ال ـت ـك ـفــور ،وه ــي مـمـلـكــة سـيــس وم ــا هو
مـضــاف إليها بــأيــدي بيت الون» ،واملقصود
ب ـم ـم ـل ـكــة سـ ـي ــس وبـ ـ ــاد الـ ـتـ ـكـ ـف ــور أرم ـي ـن ـي ــا
ال ـص ـغــرى ال ـتــي كــانــت عــاصـمـتـهــا قــريـبــة من
أضنة الحالية .ويـقــول رحالتنا إنــه لــم يذكر
َّ
من عشائر األك ــراد إال من كــان به خبيرًا ،ولم
يسم فيها منهم إال بيت ملك أو إمارة ،ابتداءً
ب ـج ـبــال ه ـم ــذان وشـ ـه ــرزور وأربـ ـي ــل ،ويـشـيــر
إلــى أن ما ذكــره هو خالصة املقصود« ،إذ لم
يـبــق إال أك ــراد الـجــزيــرة وق ــرى م ــاردي ــن ،وهــم
لكل مــن جــاورهــم مــن األع ــداء املــارديــن ،مــع أن
أماكنهم ليست منيعة ومساكنهم للعصيان
غـيــر مـسـتـطـيـعــة» .ويـضـيــف« :فـمـنـهــم طائفة
بجبال همذان وشهرزور يقال لهم الكورانية،
منهم جند ورعية ،وكلهم أولو شوكة وحمية،
مقيمون بموضع يـقــال لــه ريــاوســت ،ومكان
ث ــان ي ـقــال لــه درشـ ــك ،أمـيــرهــم األم ـيــر محمد،
وع ــدة ال ـقــوم تــزيــد عـلــى خـمـســة آالف ،ال بني
بينهم وال خالف».
األكراد الكاللية
ويقول العمري حول األكراد الكاللية« :هم قوم
لهم مقدار وكمية ،تعرف بجماعة سيف الدين
صـبــور ،ومقامهم دانـتــرك ونهاوند إلــى قرب
ش ـه ــرزور ،وعــدتـهــم أل ــف رج ــل مـقــاتـلــة قــويــة،
وأميرهم يحكم على من جاورهم من العصابة

وأع ـيــان فهلك أم ــراؤه ــم ،وتـشـتــت كـبــراؤهــم،
وتـفــرق جمعهم املـعـهــود ،ولــم يبق منهم إال
شرذمة قليلة ،تفرقت بني القبائل والشعوب،
وكـ ــان م ــن ب ـقــايــا أم ــرائ ـه ــم ف ـخــر ال ــدي ــن خــدم
صاحب ماردين فأبعده ألقوال قيلت.
ومــن قبائل البختية يـعــدد الـعـمــري :قبيلة
السندية وهي أكثر القبائل عــددًا ،وأوفرهم
م ــددًا ،يـبـلـغــون ثــاثــن أل ــف مـقــاتــل .وقبيلة
املـحـمــديــة ،أمـيــرهــم شــرويــن ،وال يــزيــد عــدد
م ـقــات ـل ـي ـهــم ع ـل ــى س ـت ـم ــائ ــة رج ـ ـ ــل .وق ـب ـي ـلــة
الــراس ـت ـيــة ،وكــانــت أع ــداده ــم كـثـيــرة إل ــى أن
نزح أميرهم البدر بن كيايك من ذلك البلد،
وقد تشتت شملهم ،وتفرق جمعهم ،ويقول
إن ع ــدده ــم ف ــي ب ـلــد امل ــوص ــل ال ي ــزي ــد على
ألــف رج ــل .وقبيلة الدينلية وهــم يسكنون

بالد شهرزور
وحول بالد شهرزور يقول إنه «كان يسكنها
طوائف من األكــراد قبل خــراب البالد (يقصد
ً
غ ـ ــزو ه ـ ــوالك ـ ــو) ،أكـ ـث ــره ــم رج ـ ـ ــاال وأوفـ ــرهـ ــم
ً
أمــواال طائفتان؛ إحداهما يقال إنها اللوسة،
واألخ ـ ــرى ت ـع ــرف بــال ـبــاب ـيــريــة ،رجـ ــال ح ــرب،
وإق ـب ــال وطـعـمــة وضـ ــرب ،ن ــزح ــوا عـنـهــا بعد
واقـعــة بـغــداد فــي عــدد كثير مــن أهــل الـســواد،
بــالـنـســاء واألوالد ،وأخ ـلــوا ديــارهــم ،ووف ــدوا
إل ــى مـصــر وال ـش ــام ،وتـفــرقــت منهم األح ــزاب،
وأصــابـتـهــم األوصـ ــاب ،وعـظــم فيهم املـصــاب،
ولكل أجل كتاب .وقد بقي في أماكنهم ،وسكن
في مساكنهم قوم يقال لهم الخركسية ،ليسوا
م ــن صـمـيــم األك ـ ـ ــراد» .وي ـتــابــع م ـع ــددًا أسـمــاء
ال ـق ـبــائــل ال ـت ــي تـسـكــن ب ــاد شـ ـه ــرزور فـيــذكــر
السيولية ويقول إنهم يسكنون بني شهرزور
وإشنة« ،يبلغ عددهم ألفي نفر ،ذوو شجاعة،
وحميةٍ  ،وهم قسمان؛ قسم مورك بن عز الدين
مـحـمــود ،واآلخ ــر قـســم يـعــرف بــاألمـيــر داود،
وي ـعــرف ب ــداود بـ ــدران .ثــم يليهم الـقــريــاويــة،
وهم يسكنون بعض بالد بسقاد ،وبيدهم من
بالد أربل أماكن أخر ،يزيد عددهم على أربعة
آالف نفر ،كــان أميرهم أبــو بكر يلقب بسيف
الدين ،وتوالهم بعده ولده شهاب الدين».
ثم يذكر قبيلة تسمى الحسنانية ،ويقول عن
رجــالـهــا إنـهــم «ذوو أنـفــس قــويــة ،ينقسمون
ع ـلــى ث ــاث ــة بـ ـط ــون ،وهـ ــم ن ـحــو األلـ ـ ــف ،أكـبــر
ب ـطــون ـهــم ط ــائ ـف ــة ع ـي ـســى ب ــن شـ ـه ــاب ال ــدي ــن
كـ ـ ــراي ،ول ـه ــم ال ـخ ـفــر لـقـلـعــة بـ ــري وال ـح ــام ــي،
وثاني بطونهم نـفــران؛ نفر يقال لهم البلية،
واآلخ ــر يـعــرف بــالـجــاكـيــة ،وك ــان األم ـيــر عبد
ال ـلــه ب ــن ش ـهــاب ال ــدي ــن زن ـكــي أم ـيــر الـنـفــريــن.
وثــالــث بطونهم ك ــان لفخر الــديــن أمـيــر قيم،
واآلن أخ ــوه اخـتـيــار الــديــن عمر بــن أبــي بكر،
وتختص الحسنانية ببالد الكركار (بني آمد
ومالطية) ،وتشاركهم القرياوية في الخفارة
املأخوذة بدربند قرايلي مشاركة اآلخرين ،ثم
يليهم بالد الكرجيني».
بين المغول والمماليك
بعد ذلــك يحدثنا عــن مكان مــن أعـمــال أربيل
يــدعــى «بــن الـجـبـلــن» ،ويـقــول إن أهـلــه «قــوم
يتخدمون للدولتني (أي املـغــول واملـمــالـيــك)،
ويـ ــدارون الفئتني ،فهم فــي الـشـتــاء يعاملون
ال ـت ـت ــر ب ــامل ـج ــام ـل ــة ،وف ـ ــي ال ـص ـي ــف ي ـع ـي ـنــون
س ــراي ــا ال ـش ــام ف ــي امل ـحــام ـلــة ،وع ــدده ــم كـعــدد
الكاللية ،وكان أميرهم تاج الدين الخضر بن
سليمان كاتبًا ذا بنان ولسان ،وفد إلى الباب
امل ـل ـكــي امل ـن ـص ــوري الـسـيـفــي ق ـ ــاوون بمصر
ثــم اخترمته املنية ،وعــاد أوالده األربـعــة إلى
أوطانهم فــي األيــام العادلية الزينية ،مــع عز
ال ــدي ــن سـنـقــر م ــن ال ـش ـه ــرزوري ــة ،واملـ ـب ــارز بن
شـجــاع الــديــن مــن املــازنـجــانـيــة ،وبـهــاء الدين
بــن جمال الــديــن خــوش مــن الحميدية ،إذا لم
يـجــدوا لهم فــي الــدولــة الزينية حرمة مرعية
وال أخبارًا مرضية».
وي ـلــي ه ــؤالء مــن أع ـمــال أرب ـيــل املــازنـجــانـيــة،
ويقول إنهم طائفة تنسب إلى الحميدية« ،لم
يبق لهم أمــر غير أمرائهم ،وعدتهم تنضاف
إليهم في شدتهم ورخائهم ،وال تنقص عدتهم
عن ألف مقاتل» .ويضيف« :هؤالء املازنجانية
يتعانون الصالفة ،ويتشبهون بالناس (أي
املماليك) في اآلالت واللباس ،ألن أميرهم كان
من أمــراء الخالفة من الــدولــة العباسية ،لقب
من ديوان الخالفة بمبارز الدين واسمه كنك،
وك ــان يـ ّـدعــي الـصــاح وتـنــذر لــه ال ـنــذور ،فــإذا
حملت إليه قبلها ،ثم أضاف إليها مثلها من
عنده وتصدق بهما معًا».

الجبال ،ومطلوبون بالخفارة أميرهم يدعى
ك ـل ــي ،وع ــدده ــم ألـ ــف؛ مـتـفــرقــن ف ــي ال ـب ــاد،
متمزقني في كل واد.
ويـضـيــف« :ي ـج ــاور الـجــوملــركـيــة مــن األك ــراد
قوم يسكنون الجبال من بالد تدعى مركوان،
كثيرة الثلوج واألمطار ،مصبة ربيعها زاهر
ب ــأن ــواع الـنـبــات واألزهـ ـ ــار ،وصـيـفـهــا منوط
بــألـحــان األط ـي ــار ،وش ـتــاؤهــا واف ــر األسـمــان
واألل ـ ـ ـبـ ـ ــان ،غ ــزي ــر الـ ـلـ ـح ــوم املـ ـن ــوع ــة ،وه ــي
متاخمة ألرومـيــة من بــاد آذربيجان ،وكان
لهم بها أم ـيــران ،بــدر الــديــن واألمـيــر حسن،
أخـ ــوان شـقـيـقــان ،وبــالــرعــايــا رف ـي ـقــان ،تبلغ
عــدت ـهــم ثــاثــة آالف ،وه ــم مل ــن ج ــاوره ــم من
الزرزارية والجوملركية أخالف ،ويعاملونهم
بالرأفة واإلحسان».

اجتمع مدرب
برشلونة رونالدو
كومان ألكثر
من ساعتين
برئيس النادي،
خوان البورتا،
ونائب الرئيس
الرياضي ،رافاييل
يوست ،إليضاح
أسباب النتائج
السيئة األخيرة
للفريق والتي
أبعدته عن
المنافسة على
لقب «الليغا»،
من دون إعالن
شيء عن
مستقبل الجهاز
الفني .هذا
وقللت مصادر
من النادي من
أهمية االجتماع
وأنه مثل جميع
االجتماعات
التي عقدت بين
كومان والبورتا
منذ تولي األخير
رئاسة النادي.

اجتماع حاسم؟
هل يستمر رونالد كومان مع برشلونة في الموسم المقبل؟ ()Getty

ناصر العطية يفوز
بالمرحلة األولى لرالي
األندلس

تشيفرين يشكر روابط
الجماهير لرفضها دوري
السوبر األوروبي

بيع قميص لميسي
بـ 9400يورو لعالج
طفل صربي

فاز السائق القطري ناصر العطية باملرحلة
األولى للنسخة الثانية لرالي األندلس ،املرحلة
التحضيرية لرالي داكار  ،2022والتي تقام حتى
األحد املقبل .وقطع العطية مسافة السباق (219
كلم) في ساعة و 39دقيقة و 25ثانية بفارق
دقيقة و 25ثانية عن الالتفي فادوتاس زاال،
ودقيقتني و 32ثانية عن اإلسباني كارلوس
ساينز الثالث .ويتصدر العطية بذلك الترتيب
العام متفوقًا على فايدوتاس الوصيف.

اجتمع ألكسندر تشيفرين ،رئيس «يويفا»،
بمجموعة من املشجعنيّ ،
توجه لهم بالشكر
على رفضهم لبطولة «السوبر األوروبي» ،وقال
تشيفرين خالل اجتماعه بروابط املشجعني في
إنكلترا وإسبانيا« :من خالل التزاماتنا املتبادلة
بروح كرة القدم األوروبية سنتمكن من إنقاذ
بنيتها الهرمية الفريدة والثمينة .يجب أن نكون
مبدعني ومبتكرين معًا وأن نكون واضحني
ّ
(أوجه) شكرًا كبيرًا لكم».
بشأن أهدافنا،

تم بيع قميص العب كرة القدم األرجنتيني،
ليونيل ميسي ،في املزاد مقابل تسعة آالف و400
يورو وهو املبلغ الذي سيخصص لعالج طفل
صربي يعاني من ضمور العضالت الشوكي ،وفقًا
لصحيفة «موزارت سبورت» .وأشارت الصحيفة
إلى أن القميصني املوقعني من أكبر نجمي في كرة
القدم العاملي وهما ميسي وكريستيانو رونالدو
واملعروضني في املزاد األسبوع الحالي جمعا 20
ألف يورو لعالج الطفل املريض.
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تقرير
يطمح نادي األهلي المصري إلى المحافظة على لقب
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ،لكنه يواجه خصمًا
عنيدًا للغاية ،عندما يالقي بذهاب ربع النهائي ،صن داونز
بطل جنوب أفريقيا

دوري
أبطال أفريقيا
األهلي يريد استعادة هيبته

مجدي طايل

تتواصل مواجهات جولة ذهاب
الـ ـ ـ ـ ــدور رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ـ ــدوري
أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم
 ،2021/2020وت ـب ـحــث  3فـ ــرق عــرب ـيــة عن
نتائج طيبة ،تقترب بها من حصد بطاقات
التأهل للدور نصف النهائي ،واالستمرار
فــي سـبــاق املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل دوري
األبطال األفريقي في النسخة الجارية.
ويلتقي النادي األهلي املصري ،حامل لقب
النسخة األخيرة ،وصاحب الرقم القياسي
ف ــي ع ــدد م ــرات ال ـت ـتــويــج ،مــام ـيـلــودي صن
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السالم
بالعاصمة املـصــريــة الـقــاهــرة فــي مواجهة

نارية وسيناريو مكرر من لـقــاءات جمعت
بــن الـفــريـقــن فــي الـ ــدور نـفـســه ،خ ــال آخــر
نسختني لدوري أبطال أفريقيا.
وتأتي املباراة في ظروف مثيرة ،حيث يقود
األه ـل ــي بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي كـمــديــر فـنــي،
والـ ــذي يـعــد املـ ــدرب الــذه ـبــي لـصــن داونـ ــز،
وهو من قــاده للفوز ببطولة دوري جنوب
أفــريـقـيــا ،والـتـتــويــج ببطولة دوري أبـطــال
أفريقيا عام .2016
وك ـتــب ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي لـلـبـطــولــة عــام
 2019قيادة موسيماني صن داونــز للفوز
على األهلي  1-5بنتيجتي الذهاب واإلياب،
ل ـي ـح ـصــد ت ــأش ـي ــرة ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور نـصــف
ال ـن ـهــائــي ،ث ــم ال ـت ـقــى ال ـن ــادي ــان ع ــام ،2020
ووق ـت ـه ــا تـخـطــى األه ـل ــي ن ـظ ـيــره الـجـنــوب

رسالة الشعباني

أكد معين الشعباني مدرب فريق الترجي
ثقته فــي قـــدرة الالعبين على تقديم
مستوى مميز ضد شباب بلوزداد الجزائري،
وقـــال الــشــعــبــانــي« :لــديــنــا فــريــق مميز،
المباراة لن تكون سهلة ،شباب بلوزداد
تخطى عقبة فريق كبير وهو مازيمبي
الكونغولي ،وكذلك الهالل السوداني،
وضعنا خطة مناسبة للمباراة ،والتسجيل
فــي مرمى شباب بــلــوزداد على ملعبه
سيُعزز من فرص التأهل».

يريد األهلي تحقيق االنتصار في لقاء الذهاب ()Getty

أفريقي بنتيجة  1-3في املباراتني ليحصد
تأشيرة التأهل ،وينجح في الحصول على
لـقــب الـبـطــولــة ليحل ع ــام  2021باملواجهة
الثالثة على التوالي بني الفريقني في الدور
ربــع النهائي لــدوري أبطال أفريقيا ،بحثا
ع ــن ح ـل ــم ح ـص ــد ال ـل ـق ــب ال ـع ــاش ــر لــأه ـلــي،
واالستمرار على رأس األندية األفريقية في
التصنيف القاري.
وي ــدخ ــل األهـ ـل ــي امل ـ ـبـ ــاراة ب ـعــد أي ـ ــام قليلة
مــن تعادله مــع الــزمــالــك  1-1فــي قمة الــدور
الثاني لـلــدوري املـصــري ،وهــو يــراهــن على
قوته الضاربة ،ممثلة في محمد الشناوي
ح ــارس املــرمــى وب ــدر بــانــون ورام ــي ربيعة
قلبي الــدفــاع ومحمد هــانــي وأيـمــن أشــرف
ظ ـه ـي ــري الـ ـجـ ـن ــب ،وإل ـ ـيـ ــو ديـ ــانـ ــغ وع ـم ــرو
الـســولـيــة م ـحــوري ارت ـك ــاز ومـحـمــد مجدي
ق ـف ـشــة وح ـس ــن ال ـش ـح ــات وط ــاه ــر مـحـمــد
طــاهــر ثــاثــي ال ــوس ــط ال ـه ـجــومــي ومـحـمــد
شــريــف رأس الـحــربــة بطريقة  1-3-2-4مع

تترقب الجماهير
القمة بين الترجي وشباب
بلوزداد الجزائري
وجـ ــود دك ــة بـ ــدالء ق ــوي ــة ،يـتـصــدرهــا ولـيــد
سليمان ومحمود عبداملنعم كهربا ومروان
محسن وصــاح محسن واألخـيــر نجح في
تـقــديــم مـسـتــوى مـمـيــز ف ــي ق ـي ــادة الـهـجــوم
األهـ ــاوي وسـجــل هــدفــا جميال فــي مرمى
الزمالك خالل آخر قمة.
ويــواجــه موسيماني ضغوطًا جماهيرية
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وص ـل ــت إلــى
ح ــد تـفـكـيــر إدارة األه ـل ــي ف ــي تـغـيـيــره ،إذا
م ــا ف ـشــل ف ــي مـهـمـتــه األفــري ـق ـيــة أمـ ــام صن
داونز بطل جنوب أفريقيا ،ثم أمام نهضة

بركان املغربي على لقب بطل كأس السوبر
األف ــري ـق ــي ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ن ـتــائــج الـفــريــق
تـحــت قـيــادتــه فــي بـطــولــة الـ ــدوري املـصــري
خ ـ ــال ال ـ ـجـ ــوالت األخ ـ ـيـ ــرة وفـ ـق ــدان ــه لـقـمــة
ج ــدول الـتــرتـيــب لـصــالــح الــزمــالــك بـفــارق 4
ن ـق ــاط ،وتـلـقـيــه ألك ـثــر م ــن هــزيـمــة وت ـعــادل
أم ــام ف ــرق ال ــوس ــط ،مـثــل املـحـلــة وسـمــوحــة
والجونة ،وأيضا كثرة املشكالت الداخلية
بينه وبــن أكـثــر مــن العــب فــي الـفــريــق ،من
بينهم مـحـمــود عبداملنعم كـهــربــا الجناح
األيسر املهاجم.
وفي املقابل يراهن صن داونز على نجومه،
زوانـ ـ ـ ــي وري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو نــاس ـي ـم ـي ـن ـتــو وب ـي ـتــر
شالوليلي واليل الكاي وسفيلي مخولسي
وموتوبا ومـفــاال بطريقة لعب  3-3-4التي
يعتمد عليها روالني موكوينا املدير الفني
للفريق منذ توليه املسؤولية خلفا لبيتسو
موسيماني.
ومن جانبه ،أكد بيتسو موسيماني املدير

السلة األميركية :سان أنطونيو سبيرز يضمن الملحق
نجح فريق سان أنطونيو
سبيرز في العبور مع
األندية الكبيرة إلى مرحلة
المواجهات اإلقصائية
وحقق أحد أهم
أهداف الموسم الحالي،
في وقت تسبب فريق
فينيكس صانز بتأخر تأهل
فريق بورتالند باليزرز

ضمن فريق ســان أنطونيو سبيرز بطاقة
امللحق رغم خسارته أمام مضيفه نيويورك
ن ـي ـكــس ف ــي م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة دوري كــرة
السلة األميركية للمحترفني ،في وقت َّ
أجل
فينيكس صانز التأهل املباشر لبورتالند
تــرايــل بــايــزرز عـنــدمــا تغلب عليه (– 118
.)117
وتضمن األنــديــة صاحبة املــراكــز مــن األول
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــادس ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن ال ـش ــرق ـي ــة
والـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـت ــأه ــل املـ ـب ــاش ــر إل ـ ــى األدوار
اإلقصائية (البالي أوف) ،في وقت تخوض
الفرق من املراكز السابع إلى العاشر ملحقا
من أجل البطاقتني األخيرتني.
ويلعب صاحبا املــركــزيــن السابع والثامن
مباراة من أجل بطاقة التأهل املباشر ،على

نجح فريق سان أنطونيو سبيرز في تحقيق الهدف ()Getty

أن يلتقي الـخــاســر مــع الـفــائــز بــن التاسع
والعاشر لحجز البطاقة األخيرة.
إثارة في المنطقة الغربية

في املباراة األولى ،وعلى الرغم من خسارته
أم ــام نـيـكــس ،ضـمــن سـبـيــرز املــركــز العاشر
فــي املنطقة الغربية مستفيدا مــن خسارة

واصل ميامي هيت
انتفاضته وحقق فوزه
الرابع تواليًا

س ــاك ــرام ـن ـت ــو ك ـي ـن ـغــز ( )110 – 116أمـ ــام
مـضـيـفــه مـمـفـيــس غــريــزل ـيــز الـ ــذي يـنــافــس
بـقــوة غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز عـلــى املــركــز
الثامن .واستسلم سبيرز في الربع األخير
أمام تألق البديل أليك بوركس الذي فرض
نفسه أفضل مسجل في املباراة برصيد 30
نقطة محققا «دابل دابل» مع  10متابعات،
في وقت كان زميله جوليوس براندل قريبا
مــن تحقيق الــ«تــريـبــل داب ــل» مــع  25نقطة
وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
وأضـ ـ ـ ــاف آر ج ـ ــاي ب ــاري ــت  24ن ـق ـطــة م ــع 9
م ـت ــاب ـع ــات ،ف ــي وق ـ ــت ك ـ ــان ديـ ـم ــار ديـ ـ ــروزان
أف ـضــل مـسـجــل ف ــي ص ـفــوف سـبـيــرز برصيد
 27نقطة مع ثماني متابعات .وبلغت اإلثارة
ذروتها بخسارة بورتالند ترايل باليزرز أمام
فينيكس صانز ،ألن ذلك منح لوس أنجليس
لـيـكــرز حــامــل الـلـقــب فــرصــة الـتــأهــل املـبــاشــر.
وتخلى بــايــزرز عــن املــركــز الخامس لــداالس
مافريكس وبات سادسا قبل مباراة من نهاية
الــدوري املنتظم بفارق فوز واحــد أمــام ليكرز
السابع ،وال ــذي تبقى لــه مـبــاراتــان على غــرار
مــافــريـكــس .وج ــاءت بــدايــة امل ـب ــاراة قــويــة بني
الفريقني وفرض التعادل نفسه في الربع األول
( ،)26-26وكسب باليزرز الثاني بصعوبة (27
–  )26قـبــل أن ي ـفــرض ص ــان ــز ،ثــانــي املنطقة
الغربية ،أفضلية نسبية في الثالث (،)24-33
لكن بــايــزرز انتفض فــي الــربــع األخـيــر (-40
 )33وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما
حصل العبه روبرت كوفينغتون على رميتني
ح ــرت ــن أه ــدرهـ ـم ــا ،ل ـي ــرت ــد ص ــان ــز مـهــاجـمــا
ويحصل ديـفــايــن بــوكــر على رميتني حرتني
سجلهما قبل ثانيتني من نهاية الوقت مانحا
ف ــوزا قــاتــا لـفــريـقــه ( .)117 – 118ول ــم ينفع
باليزرز تألق نجمه داميان ليالرد صاحب 41
نقطة ،فــي وقــت بــرز الثالثي كريس بــول (26
نقطة و 7تمريرات حاسمة) وميكال بريدجز
( 21نقطة و 11متابعة) والبديل كامرون باين
( 21نقطة) في صفوف الفائز.
وعــزز فريق ممفيس غريزليز حظوظه في
منافسة غولدن ستايت ووريرز على املركز
الثامن بفوزه على ساكرامنتو كينغز (116
–  )110بـفـضــل  30نـقـطــة لــديـلــون بــروكــس
و 24نقطة لليتواني يوناس فاالنسيوناس.
وي ـل ـت ـقــي ووريـ ـ ـ ــورز م ــع غــريــزل ـيــز ف ــي قمة
ن ــاري ــة األح ـ ــد ف ــي خ ـت ــام ال ـ ـ ــدوري املـنـتـظــم،
وقبلها يلعب األول مع ضيفه نيو أورليانز
بيليكانز ،والـثــانــي مــع ضيفه ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغــز ،وه ـ ــي املـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي سـتـحـســم
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة آخ ــر األن ــدي ــة امل ـتــأه ـلــة إلــى
املرحلة اإلقصائية ملوسم .2021-2020

خسارة جديدة لسيكسرز

فــي املنطقة الـشــرقـيــة ،واص ــل مـيــامــي هيت
وصيف حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز،
انتفاضته في اآلونــة األخـيــرة وحقق فوزه
ال ــراب ــع ت ــوال ـي ــا وك ـ ــان ع ـلــى ح ـس ــاب ضيفه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز (،)94 – 106
وحـ ــرم م ـيــامــي ه ـيــت ال ـخ ــام ــس ضـيـفــه من
تأمني صــدارة املنطقة وألحق به الخسارة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــد األول ـ ـ ــى أم ــام
إنديانا بيسرز.
وف ـ ــرض م ـيــامــي أفـضـلـيـتــه ع ـلــى مـجــريــات
األربــاع الثالثة األولــى  22-38و 19-22و-29
 26على التوالي ،قبل أن يعود سيكسرز في
الربع األخير  17-27دون تفادي الخسارة،
وبرز جيمي باتلر ( 21نقطة) وبام أديبايو
( 18نقطة و 12متابعة) والبديل تايلر هيرو
( 18نقطة) فــي صـفــوف الـفــائــز ،وتوبياس
ه ــاري ــس ( 21نـقـطــة) ف ــي ص ـفــوف الـخــاســر
الـ ـ ــذي اك ـت ـف ــى ن ـج ـمــه ال ـك ــام ـي ــرون ــي جــويــل
إمبيد بتسجيل ست نقاط فقط .وقال باتلر
«أعتقد أننا وصلنا إلــى حيث نحن نرغب
في الجاهزية قبل مباريات األدوار الفاصلة.
أحــب حظوظنا ضد أي فريق ،بصراحة .ال
أحد يخيفنا».
واستغل ميلووكي باكس خـســارة سيكرز
وشـ ـ ــدد ع ـل ـيــه ال ـخ ـن ــاق ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي
ب ـعــدمــا ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
مـنــذ خـســارتــه أم ــام سـبـيــرز اإلث ـن ــن ،وذلــك
على حساب مصيفه بيسرز (.)133 – 142
ُ
ويدين باكس بفوزه إلى عمالقه اليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل  40نقطة
مع  15متابعة وست تمريرات حاسمة ،إلى
جانب الثالثي كريس ميدلتون ( )22وبروك
لــوبـيــز ( )21وغ ــرو هــول ـيــداي ( .)20وتــألــق
جــاســن ه ــول ـي ــداي ( 26ن ـق ـطــة) وت ــي جــاي
مــاكــون ـيــل ( )23ف ــي ص ـف ــوف ال ـخ ــاس ــر .في
صفوف الخاسر وبات باكس ( 46فوزا و24
خسارة) على بعد فوز واحــد من سيكسرز
( 47فوزًا و 23خسارة).
وي ـخ ــوض سـيـكـســرز م ـبــارات ـيــه األخـيــرتــن
ضــد ضيفه أورالنـ ــدو مــاجـيــك ،فيما يلعب
م ـي ـل ــووك ــي مـ ــع ض ـي ـفــه م ـي ــام ــي ومـضـي ـفــه
شـيـكــاغــو بــولــز .وف ــي بــاقــي امل ـبــاريــات ،فــاز
أت ــانـ ـت ــا ه ــوك ــس ع ـل ــى أورالنـ ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك
( ،)93 – 116وشيكاغو بولز على تورونتو
رابـ ـ ـت ـ ــورز ( ،)102 – 114فـ ــي وق ـ ــت خـســر
مينيسوتا تمبروولفز امــام دنفر ناغتس
( ،)103 – 114وت ـشــارلــوت هــورنـتــس أمــام
لوس أنجليس كليبرز (.)90 – 113
(فرانس برس)

ال ـف ـن ــي ل ــأه ـل ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات إعــام ـيــة
خوضه لقاء صن داونــز تحت شعار الفوز
واالق ـت ــراب خـطــوة مــن بـلــوغ ال ــدور املقبل،
واالس ـت ـم ــرار ف ــي س ـبــاق امل ـنــاف ـســة ،بـقــولــه:
«نعم صن داونز النادي الذي عشت خالله
أجمل سنوات حياتي ،أنا اآلن مسؤول عن
األه ـلــي ،سنلعب مــن أجــل الـفــوز وتسجيل
أكـبــر ع ــدد مــن األه ـ ــداف ،صــن داون ــز فريق
قوي ولم يختلف عن الفترة التي كنت فيها
مسؤوال عن قيادته ،ولديه مجموعة مميزة
مــن الــاعـبــن ،أعـلــم نـقــاط ال ـقــوة والضعف
ل ــدي ــه ،وه ـ ــم ي ـع ـل ـم ــون مـ ـص ــادر الـ ـق ــوة فــي
األهلي واكتسبوا خبرات اللعب أمــام بطل
مصر ،هي مباراة صعبة وكذلك لقاء اإلياب
في جنوب أفريقيا ،وسنلعب من أجل الفوز
بفارق كبير من األهــداف إن أمكن لتسهيل
مأموريتنا في جولة اإلياب».
وأض ـ ـ ــاف« :الـ ـف ــوز بـ ـ ــدوري أب ـط ــال أفــريـقـيــا
مــرة أخــرى هــو حلم حياتي مــع األهـلــي في
النسخة الجارية ،لدينا فريق مميز ،نعاني
مــن غـيــابــات بـسـبــب ك ـثــرة اإلص ــاب ــات التي
طاولت الالعبني في الفترة األخيرة ،سنركز
عـلــى كيفية اسـتـغــال ن ـقــاط الـضـعــف لــدى
صن داونــز وتدربنا بشكل جيد عليها في
املباريات األخيرة».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وص ـ ـ ــف روالنـ ـ ـ ـ ــي م ــوك ــوي ـن ــا
املــديــر الفني لصن داون ــز مــواجـهــة األهلي
بالصعبة التي لن تحسم ســوى مع نهاية
لقاء اإلياب ،بقوله« :صن داونز فريق كبير،
املــواجـهــة صعبة ،تابعنا األهـلــي جيدا في
املـبــاريــات األخـيــرة وعلى رأسـهــا لـقــاؤه مع
الزمالك ،سنلعب بتوازن ونسعى للتسجيل
في مرماه والخروج بنتيجة مريحة».
وتــابــع« :وجــود بيتسو موسيماني مدربا
لــأهـلــي يـضـيــف ق ــوة ل ـل ـم ـبــاراة ،هــو مــدرب
ك ـب ـيــر ولـ ــه ت ــاري ــخ ح ــاف ــل م ــع ص ــن داون ـ ــز،
الوضع اآلن مختلف بالنسبة لنا ،سنواجه
األهلي وموسيماني وتركيزنا ينصب على
كيفية العودة من القاهرة بما يساعدنا في
أداء اإلياب».
وف ـ ــي ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي أيـ ـض ــا ،تـتـجــه
األنظار صــوب قمة عربية كبرى «تونسية
– جـ ــزائـ ــريـ ــة» ح ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـض ـيــف ش ـبــاب
بلوزداد الجزائري نظيره الترجي التونسي
في مواجهة صعبة ،بعدما صعدت كتيبة
املدرب معني الشعباني متصدرة للمجموعة
الرابعة برصيد  11نقطة ،فيما احتل شباب
بلوزداد الوصافة في املجموعة الثانية بـ 9
نقاط.
ويــراهــن الترجي تحت قيادة مديره الفني
معني الشعباني على مفاتيح لعبه ،أنيس
البدري وطه ياسني الخنيسي ومحمد علي
بن رمضان وف ــاروق بن مصطفى وحمدي
ال ـن ـق ــاز ،إلـ ــى ج ــان ــب ح ـم ــدو ال ـه ــون ــي ال ــذي
يسود الشك حول مشاركته في ظل معاناته
من إصابة سابقة تعرض لها ،فيما يعتمد
ش ـ ـبـ ــاب بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزداد عـ ـل ــى عـ ـنـ ـص ــر األرض،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـص ــادر ق ــوت ــه ،مـمـثـلــة في
أمير سعيود هداف الفريق ومتصدر الئحة
هدافي البطولة القارية برصيد  7أهداف.
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مستمر
صراع المقاعد األوروبية ُ
في الدوريات

لم ُتحسم بعض
المقاعد المؤهلة إلى
بطوالت دوري أبطال
أوروبا والدوري األوروبي
في الدوريات ،إذ تأمل
بعض األندية في
استمرار المنافسة بغية
حجز بطاقات تأهيلية
للموسم القادم

اسـتـمــر ال ـص ــراع عـلــى امل ـقــاعــد املــؤه ـلــة إلــى
منافسات دوري أبـطــال أوروب ــا و«ال ــدوري
األوروب ــي» قبل  3جــوالت مــن ختام املوسم
الـكــروي ،وذلــك في مباريات أندية ليفربول
وإي ـفــرتــون فــي «الـبــريـمـيـيــرلـيــغ» وفـيــاريــال
فــي «الـلـيـغــا» ،املنافسني على خطف إحــدى
الـبـطــاقــات .ب ــداي ـ ًـة مــن فــريــق لـيـفــربــول ،عــزز
بـ ـط ــل امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي آم ـ ــال ـ ــه ب ــإم ـك ــان ـي ــة
ال ـتــأهــل ال ــى دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا املــوســم
املقبل عندما تـفــوق على غريمه التقليدي
مانشستر يونايتد في عقر داره ( )2 – 4في
مباراة مؤجلة من املرحلة ال ــ 34من الــدوري
اإلنكليزيُ .
ويعتبر هــذا الفوز األول لفريق
لـيـفــربــول عـلــى مـلـعــب «أولـ ــد ت ــراف ــورد» في
جـمـيــع امل ـســاب ـقــات م ـنــذ ع ــام  ،2014وب ـهــذا
الفوز رفع فريق املدرب األملاني يورغن كلوب
رصيده الى  60نقطة من  35مباراة في املركز
الخامس خلف تشلسي الرابع ( 64من )36
وليستر سيتي الثالث ( 66من  ،)36علمًا أن
االخيرين يلتقيان في املرحلة  37في لندن،
وعليه أي نتيجة ستصب في مصلحة الفريق
األحـ ـم ــر .أم ــا مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ال ـثــانــي،
الـضــامــن مسبقًا تــأهـلــه ال ــى دوري االبـطــال
وال ــذي يفكر فــي نـهــائــي الـ ــدوري األوروب ــي
«يوروبا ليغ» ضد فياريال االسباني في 26
الشهر الحالي في غدانسك البولندية ،فمني
ً
تواليا في الــدوري في ثالثة
بخسارة ثانية
أيام بعد أن خسر ( )1 – 2أمام ليستر سيتي،
ُيذكر أن مانشستر يونايتد خسر ست مرات
في الدوري هذا املوسم ،جميعها على أرضه.
وكــان مــن املـقــرر أن ُتـقــام امل ـبــاراة فــي الثاني
مــن الشهر الـحــالــي ،إال أن اقتحام جماهير
يــونــايـتــد «أولـ ــد ت ــراف ــورد» احـتـجــاجــا على
سياسة عائلة «غــايــزر» األميركية املالكة،
ال سـيـمــا ب ـعــد انـ ـخ ــراط الـ ـن ــادي ف ــي دوري
الـســوبــر االنـفـصــالــي قـبــل انـسـحــابــه ،حالت
دون ذلك .وكانت هناك مخاوف من أن يتكرر

شباط/فبراير عند نزوله في الدقيقة ،72
حيث عانى الفريق من تراجع في النتائج
في غيابه بسبب اإلصابة.
فياريال يعزز حظوظه القارية بانتظار
نهائي «الدوري األوروبي»

هل ينجح ليفربول في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ ()Getty

الـسـيـنــاريــو ذات ــه بـعــد اح ـت ـشــاد الجماهير
أيضًا خارج امللعب للسبب نفسه واعتراض
حافلة ليفربول املتوجهة إلى امللعب ،إال أن
القوى األمنية التي فرضت حراسة مشددة
ه ــذه املـ ــرة ضـمـنــت إق ــام ــة املـ ـب ــاراة م ــن دون
مشاكل .وبعد الظهور ُاملميز للنجم محمد
ص ــاح ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ،أم ـس ــى امل ـص ــري ثــانــي
العب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتني
في ملعب «أولــد تــرافــورد» في موسم واحد
منذ هاري تشامبرز في  ،1921-1920بعدما
سجل خسارة فريقه ( )2 – 3في الدور الرابع
مــن مـســابـقــة ال ـك ــأس .وس ـي ـكــون أم ــام فريق
ليفربول  3مباريات من أجل محاولة ضمان
مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا
فــي املــوســم ال ـق ــادم ،خـصــوصــا إذا بـقــي في
املــركــز الخامس فــي الترتيب ،إذ إن وصــول
تشلسي إلى نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
ووص ـ ــول مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد إل ــى نهائي
بـطــولــة «ال ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي» ،وتتويجهما
بــالـلـقـبــن سـيـعـنــي تــأهــل «الـ ــريـ ــدز» ورب ـمــا
صاحب املركز السادس أيضًا ،ألن بطاقتني
مــؤهـلـتــن س ـي ـكــونــان م ــن نـصـيــب تشلسي
و«ي ــون ــايـ ـت ــد» دون الـ ــرجـ ــوع إل ـ ــى تــرت ـيــب
«البريمييرليغ».
إيفرتون يفرّط بفرصة المنافسة
على «الدوري األوروبي»

فـ ّـرط فريق إيفرتون بفرصة االرتقاء إلى

ّ
يخوله املنافسة في
املركز الخامس الذي
ال ــدوري األوروب ــي «يــوروبــا ليغ» املوسم
املـقـبــل ،بــاكـتـفــائــه بــالـتـعــادل الـسـلـبــي مع
مضيفه أسـتــون فيال فــي م ـبــاراة مؤجلة
مــن املــرحـلــة الـ ــ 19مــن الـ ــدوري االنكليزي
لكرة القدم.
وب ـعــد أن ع ــاد فــريــق إي ـفــرتــون إل ــى سكة
االنتصارات في املرحلة  35بهدف نظيف
ض ـ ــد وس ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــام ،أهـ ـ ـ ــدر فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
اإلي ـطــالــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي م ــرة أخ ــرى
الـنـقــاط فــي األم ـتــار االخ ـيــرة مــن املــوســم،
وبات في رصيد إيفرتون الثامن  56نقطة
مــن  35م ـب ــاراة أس ــوة بـتــوتـنـهــام الـســابــع
املتفوق بفارق األه ــداف ،مقابل  57نقطة
ل ـل ـي ـفــربــول م ــن  34م ـ ـبـ ــاراة وال ـ ـ ــذي يـحــل
الحقًا على مانشستر يونايتد في مباراة
مؤجلة من املرحلة  ،33بينما يحتل فريق
ويست هــام املركز الخامس مع  58نقطة
من  35مواجهة.
وكــان الفريق األزرق فــي مدينة ليفربول
الطرف األفضل في املـبــاراة نسبيًا وسط
تــألــق ال ـح ــارس األرجـنـتـيـنــي ايميليانو
مارتينيس ،فيما خاض أصحاب األرض
امل ـب ــاراة بـغـيــاب مهاجمهم أول ــي واتكنز
بـعــدمــا ط ــرد ف ــي ال ـخ ـســارة ( )1 – 3أم ــام
فــريــق مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد .كـمــا شـهــدت
املباراة عودة صانع ألعاب وقائد أستون
فيال جاك غريليش للمرة األولــى منذ 13

ع ــزز فــريــق فـيــاريــال حـظــوظــه بــاملـشــاركــة
القارية املوسم املقبل بفوزه على مضيفه
بلد الوليد الذي يصارع من أجل البقاء،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـه ــدف ــن ن ـظ ـي ـف ــن ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
الـ ـ ــ 36م ــن م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدمُ .
وي ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ف ـ ــري ـ ــق املـ ـ ـ ــدرب
أونـ ــاي إي ـم ــري ب ـف ــوزه ال ـ ــ 13ه ــذا املــوســم
إلــى هــدافــه جـيــرارد مورينو الــذي افتتح
التسجيل في الدقيقة  ،68لينفرد باملركز
الـثــانــي عـلــى الئـحــة هــدافــي ال ــدوري بــ22
ه ــدف ــا ،ق ـب ــل أن ي ــؤك ــد ال ـف ــرن ـس ــي إت ـي ــان
كابويه النقاط الـثــاث بهدف فــي الوقت
بدل الضائع.
وبانتظار خوض نهائي الدوري األوروبي
«ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ضــد مـنــافـســه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في  26الحالي والذي
سيمنحه بطاقة دوري األبـطــال للموسم
املقبل في حال توج باللقب ،ورفع فياريال
رصـيــده إلــى  55نقطة فــي املــركــز السابع
بنفس عــدد نقاط ريــال بيتيس السادس
الــذي اكتفى بالتعادل مــع مضيفه إيبار
األخـيــر ( )1 – 1بعدما كــان متقدمًا منذ
الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة  .84ويأمل
فـيــاريــال أقله أن يحتفظ باملركز السابع
الـ ـ ــذي ي ـخ ــول ــه خ ـ ــوض امل ـل ـح ــق ال ـفــاصــل
لـلـمـســابـقــة ال ـق ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة «ي ــوروب ــا
كونفرنس ليغ» ،لكن مهمته في املرحلتني
األخ ـيــرتــن صـعـبــة جـ ـدًا ألن ــه يستضيف
إشبيلية الــرابــع ويـحــل ضيفًا على ريــال
مدريد حامل اللقب.
ومــن جهته ورغ ــم الـخـســارة ،ال ي ــزال بلد
ال ــول ـي ــد أم ـ ــام ف ــرص ــة ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ــدرج ــة
األولــى بما أنــه يتخلف في املركز الثامن
عـشــر ب ـفــارق نقطتني عــن منطقة األم ــان،
في وقت تخلف فريق إيبار األخير بفارق
ثالث نقاط عن أول مراكز النجاة.
وسيكون فريق فياريال أمام فرصة ذهبية
للتأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا
فــي املــوســم ال ـقــادم ،وذلــك فــي حــال تفوقه
ع ـلــى «ي ــون ــاي ـت ــد» ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة الـنـهــائـيــة
لبطولة «الـ ــدوري األوروبـ ـ ــي» ،وبالتالي
سـيـنــال مـقـعــد مــؤهــل بـشـكــل مـبــاشــر إلــى
البطولة األوروبية دون الرجوع لترتيب
«الليغا» النهائي ،مهما كــان مركز فريق
«الغواصات الصفراء».
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يخوض المدرب األلماني ،توماس توخيل ،النهائي األول له هذا الموسم ضد فريق ليستر سيتي في
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي على ملعب «ويمبلي» ،ويسعى لتحقيق أول لقب له في الموسم
قبل خوض القمة النارية ضد منافسه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم  29أيار/
مايو القادم على ملعب «دراغاو» في بورتو

والدة رونالدو تتمنى عودته
أكــدت ،دولوريس افيرو ،والــدة النجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،أنها تتمنى عودة
ابنها إلى فريق سبورتينغ لشبونة ،وقالت في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي بعد فوز
سبورتينغ لشبونة بلقب الــدوري« :سأذهب غدًا لرؤيته وسأتحدث معه .سيلعب العام
املقبل في الفالدي (ملعب سبورتينغ) .سأقنعه بالعودة» ،واستقبلت جماهير النادي
الرسالة بالهتاف أثناء االحتفال باللقب .وكان كريستيانو هنأ النادي الذي لعب له في
البرتغال بفوزه بلقب الــدوري على حسابه في «إنستغرام»ُ .يذكر أن رونالدو لعب مع
سبورتينغ من عام  1997حتى .2003

توماس توخيل واأللقاب
رياض الترك

منذ وصــولــه إلــى فريق تشلسي
اإلنكليزي ،لفت امل ــدرب األملــانــي،
تـ ــومـ ــاس ت ــوخـ ـي ــل ،كـ ــل األنـ ـظ ــار
وأث ـب ــت أن ــه واحـ ــد م ــن أف ـضــل امل ــدرب ــن في
«البريميرليغ» والعالم حاليًا ،وذلك بسبب
أداء فريق «البلوز» القوي والــذي مكنه من
الــوصــول إلــى نهائي بطولة كــأس االتحاد
اإلنـكـلـيــزي ونـهــائــي أبـطــال أوروبـ ــا ،وكذلك
دخـ ــولـ ــه ق ــائ ـم ــة أول  4أنـ ــديـ ــة فـ ــي تــرت ـيــب
الدوري اإلنكليزي.
وسيخوض توخيل نهائيني فــي  15يومًا
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وسـيـكــونــان بـمـثــابــة ن ـجــاح كـبـيــر لـلـمــدرب
ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل الـ ــذي ق ــاد تـشـلـســي قبل
 4أش ـه ــر ت ـقــري ـبــا وحـ ــول ال ـف ــري ــق إل ــى قــوة
أوروبـ ـ ـي ـ ــة ضـ ــاربـ ــة ،والـ ـت ــي م ــن امل ـم ـك ــن أن
تـحـصــد لـقـبــن ه ــذا املــوســم بـفـضــل الــذكــاء
التكتيكي للمدرب األملاني.

توماس توخيل يصل إلى
المباريات النهائية في كل
موسم

توخيل ملك النهائيات

خ ــاض امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ،ت ــوم ــاس تــوخـيــل،
ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي املــوســم
املــاضــي عـنــدمــا ك ــان مــدربــا لـفــريــق بــاريــس
سان جيرمان الفرنسي ،والذي خسره أمام
فريق بايرن ميونخ األملاني بهدف نظيف،

ولم يكن هذا النهائي الوحيد الذي خاضه
توخيل في املوسم املاضي.
ف ـب ـع ــد ض ـم ــان ــه ال ـت ـت ــوي ــج ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ــدوري
الفرنسي آنذاك ،تأهل باريس سان جيرمان
ب ـق ـيــادة املـ ــدرب األمل ــان ــي ،تــومــاس تــوخـيــل،
إلى املباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة
الفرنسية وك ــأس االت ـحــاد الـفــرنـســي ،وفــاز
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراتـ ــن ،ل ـ ُـي ـت ــوج ت ــوخ ـي ــل بــال ـتــالــي
بثالثة ألقاب محلية في آخــر موسم له مع
النادي «الباريسي».
وفـ ــي أول م ــوس ــم ل ــه م ــع ف ــري ــق تـشـلـســي،
أثبت توخيل أنه مدرب عظيم وأينما ذهب
ي ـن ـج ــح ف ـ ــي حـ ـص ــد األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب واألهـ ـ ـ ـ ــم هــو
الوصول إلى املباريات النهائية عن جدارة
واس ـت ـح ـقــاق .ف ــامل ــدرب األمل ــان ــي وص ــل إلــى
املـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة لـبـطــولــة ك ــأس االت ـحــاد
اإلن ـك ـل ـي ــزي وك ــذل ــك ن ـه ــائ ــي دوري أب ـط ــال
أوروبـ ــا ملــواجـهــة فــريــق مانشستر سيتي،
ل ـي ـصــل إلـ ــى م ـب ــارات ــن ن ـهــائ ـي ـتــن ف ــي أول
موسم لهُ ،
ويكرر ما فعله في املوسم األخير
مع «الباريسي».
أول لقب من أول موسم

رودجيرز والنهائي اإلنكليزي األول

يسعى المدرب األيرلندي ،برندن رودجيرز ،لتحقيق أول لقب له في
المالعب اإلنكليزية ،وهو الذي استلم تدريب فريق ليستر سيتي في عام
 ،2019وسبق له أن كان قريبًا من تحقيق لقب «البريميرليغ» مع فريق
ليفربول في عام  .2015ولم يسبق لرودجيرز أن وصل إلى نهائي بطولة
كأس االتحاد اإلنكليزي ،وجميع ألقابه كمدرب كانت مع فريق سلتيك
االسكتلندي (حين ُتوج المدرب بلقب الدوري والكؤوس) ،فهل يُسقط
رودجيرز منافسه توخيل في النهائي األول؟

ي ـم ـلــك امل ـ ـ ــدرب األمل ـ ــان ـ ــي ،ت ــوم ــاس تــوخـيــل
فــرصــة ذهـبـيــة لـلـتـتــويــج بـ ــأول لـقــب ل ــه مع
فــريــق تـشـلـســي بـعــد ح ــوال ــي  5أش ـهــر فقط
مــن قيادته «لـلـبـلــوز» ،وذل ــك عندما يواجه
منافسًا شرسًا هو ليستر سيتي في نهائي
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي ،وهو الذي
سبق أن أقصى فريق مانشستر سيتي في
ال ــدور نصف النهائي ،منافسه فــي نهائي
أبطال أوروبا.
ويسعى توخيل لتحقيق اللقب الشخصي
ال ـثــامــن خ ــال  4س ـن ــوات تــدري ـب ـيــة ،والـتــي
بدأت بلقب كأس أملانيا مع فريق بوروسيا
دورتموند ،ثم استكملها بلقبني في بطولة
الـ ـ ـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي ،ول ـق ـب ــن ف ــي ب ـط ــوالت
الـ ـ ـك ـ ــأس الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ولـ ـقـ ـب ــن ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
«ال ـس ــوب ــر ال ـف ــرن ـس ــي» خـ ــال ف ـت ــرة ق ـيــادتــه
للنادي «الباريسي».
كما وسيسعى توخيل ملنح فريق تشلسي
لـ ـق ــب ك ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ل ـل ـم ــرة
التاسعة في تاريخه ،إذ سبق «للبلوز» أن
حقق اللقب في سنوات (،2000 ،1997 ،1970
 2012 ،2010 ،2009 ،2007و .)2018في وقت
ظهر فريق تشلسي فــي  15مـبــاراة نهائية
ت ــاري ـخ ـي ــا ،وس ـب ــق ل ــه أن خ ـس ــر  6ل ـق ــاءات
ختامية كان آخرها في عام .2020
ف ــي امل ـق ــاب ــل ي ـت ـف ــوق ف ــري ــق ت ـش ـل ـســي عـلــى
ليستر سيتي فــي املــواج ـهــات الـتــاريـخـيــة،
إذ ف ــاز «ال ـب ـلــوز» فــي  57م ـب ــاراة مـقــابــل 27

فــوزًا لفريق ليستر ،أمــا التعادل فكان بني
الفريقني فــي  34مــرة ،كما أن الفريق خسر
مباراتني فقط في آخر  14مباراة لعبها ضد
فريق املدرب ،برندن رودجيرز.
وسـيـعـنــي ت ـتــويــج تــوخ ـيــل ب ــأن ــه سينضم
إل ــى امل ــدرب ــن الــذيــن حـقـقــوا ألـقــابــا مــن أول
مــوســم لـهــم م ــع فــريــق «ال ـب ـل ــوز» تــاريـخـيــا،
ولعل آخرهم كان اإليطالي أنطوني كونتي
الــذي حقق لقب ال ــدوري في أول موسم له،
واإليطالي اآلخــر ،ماوريسيو ســاري ،الذي
ح ـصــد ل ـقــب «ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي» ف ــي أول
موسم له (.)2019-2018
وبالتأكيد ستكون نتائج توخيل بمثابة
ورقة ضغط على املالك ،رومان أبراموفيتش،
الذي سيكون من الصعب عليه إقالة املدرب
األملاني مع نهاية املوسم.
دفعة معنوية قبل نهائي األبطال

سـيـكــون تـتــويــج امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ،تــومــاس
تـ ــوخ ـ ـيـ ــل ،بـ ـلـ ـق ــب بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد
اإلن ـك ـل ـيــزي بـمـثــابــة دف ـع ــة مـعـنــويــة كـبـيــرة
ل ـ ـفـ ــريـ ــق تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ق ـ ـبـ ــل م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـط ــل
«ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» ،مــانـشـسـتــر سـيـتــي ال ــذي
يـقــوده امل ــدرب اإلسـبــانــي ،بيب غــوارديــوال،
في مباراة نارية تكتيكية ُمنتظرة.
وبـعــد أن كــان فــريــق تشلسي خ ــارج قائمة
املــرشـحــن لـلــوصــول إلــى امل ـبــاراة النهائية
ل ــدوري األب ـطــال ه ــذا املــوســم ،فــاجــأ امل ــدرب
األملاني ،توماس توخيل ،الجميع بقيادته
«لـلـبـلــوز» إل ــى الـنـهــائــي بـعــد أن ق ــدم فريقًا
ـا ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن الـ ــدفـ ــاعـ ــي
م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ـ ً
وال ـه ـجــومــي وأث ـب ــت أن ــه مـ ــدرب ذك ــي ج ـدًا،
وص ـن ــع وج ـه ــا ج ــدي ـدًا لـلـفــريــق اإلنـكـلـيــزي
محليًا وأوروبيًا.
وحـصــد تــومــاس توخيل وفــريـقــه أول لقب
في املوسم الحالي سيعني أن تشلسي عاد
إلى منصات التتويج بعد غيابه ملوسمني
تقريبًا ،لتفتح الطريق أمام استعادة الهيبة
ال ـت ــي ف ـقــدهــا ب ـعــد أن ت ـع ــرض لـلـكـثـيــر من
السقطات املختلفة فــي املنافسات املحلية
واألوروبية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ف ـ ــإن ت ـت ــوي ــج ت ـش ـل ـســي بـلـقــب
ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي سيمنح الفريق
معنويات مرتفعة للتفوق على مانشستر
س ـي ـت ــي مـ ـ ـج ـ ــددًا ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد الـ ـتـ ـف ــوق فــي
املباراتني األخيرين محليًا ،إذ فاز تشلسي
في نصف نهائي كــأس االتـحــاد اإلنكليزي
بـهــدف نظيف وكــذلــك فــي املــرحـلــة ال ــ 35من
منافسات «البريميرليغ» (.)1 – 2
كما أن التتويج سيعني أن فريق تشلسي
سيكون فــي املــوســم الـقــادم منافسًا شرسًا
ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري ،م ــع ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
توخيل لن ُيغادر تشلسي مع نهاية املوسم،
نظرًا للنتائج ُاملميزة التي حققها في أول 4
أشهر من قيادته «للبلوز».

على هامش الحدث
موناكو ينهي مغامرة روميلي ويتأهل لنهائي كأس
فرنسا
أن ـه ــى م ــون ــاك ــو م ـغ ــام ــرة ف ــري ــق روم ـي ـل ــي ،ال ــذي
يـنــافــس فــي الـقـســم ال ــراب ــع ،وف ــاز عـلـيــه ()1 - 5
ليتأهل ملواجهة باريس سان جيرمان في نهائي
كأس فرنسا لكرة القدم ،وكان روميلي صاحب
امل ـبــادرة بالتسجيل فــي الدقيقة  20عــن طريق
أليكسي بوجيه ،قبل أن يرد موناكو بخماسية.
وس ـجــل خـمــاسـيــة فــريــق اإلمـ ـ ــارة ك ــل م ــن أرث ــر
بــوزون بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 27
وأوريـ ـل ــن ت ـكــومــانــي ف ــي الــدق ـي ـقــة  32ووي ـســام
ب ــن ي ــدر (د )55.وسـيـســك فــابــري ـغــاس (د)78.
وألكسندر غولوفني (د .)81.وسيخوض موناكو
ث ــام ــن ن ـهــائــي ل ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة بـحـثــا ع ــن لقبه
السادس ،واألول له منذ  ،1991حني يواجه حامل
اللقب بــاريــس ســان جيرمان الــذي فــاز األربـعــاء
على مونبلييه .وسـيـكــون هــذا ثــالــث نهائي في
الكأس بني الفريقني ،بعد نهائي  1985-1984الذي فاز به فريق اإلمارة ونهائي موسم
 2010-2009والذي فاز به النادي «الباريسي».
«الليغا» تقترح انطالق الموسم الجديد في  15أغسطس
اتفقت رابطة الــدوري اإلسباني لكرة القدم على بــدء املوسم الجديد  2022 /2021في
 14و 15آب/أغسطس املقبل وسترسل هذا املقترح لالتحاد اإلسباني لكرة القدم بعد
مناقشته مع رابطة العبي كرة القدم اإلسبان .وعقدت أندية الدرجتني األولــى والثانية
اجتماعًا ناقشت فيه مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة الــدوري إضافة إلى قضايا
أخرى ومنها عودة الجماهير للمالعب وهو اإلجــراء الذي سمحت به الحكومة منذ 24
ساعة في املناطق التي ال يشكل بها الوضع الوبائي خطورة .وسيسمح هذا القرار ،الذي
نــادت به رابطة «الليغا» منذ فترة طويلة في ظل تطور األزمــة الصحية وأيضًا بسبب
تــواجــد املشجعني فــي مسابقات رياضية أخــرى وخــال مـبــاريــات لكرة الـقــدم للفئات
غير املحترفة ،بحضور الجماهير في مباريات الدرجتني األولى والثانية .وأكثر املناطق
التي ستستفيد من هذا القرار هي فالنسيا وغاليسيا وإكستريمادورا وجزر البليار
ومورسيا ،على الرغم من تفاوت األوض ــاع بني بعض املناطق واألخ ــرى وأيضًا هناك
مناطق منها تنتظر التأكيد النهائي.

هل يُحقق
توخيل لقبين هذا
الموسم؟ ()Getty

بوروسيا دورتموند يُتوج بطًال لكأس ألمانيا
ُتوج بروسيا دورتموند بطال لكأس أملانيا للمرة
الخامسة في تاريخه بفوزه الساحق في املباراة
الـنـهــائـيــة عـلــى الي ـبــزيــغ ( )1 - 4افـتـتــح ج ــادون
سانشو التسجيل ألسود فستفاليا في الدقيقة
الخامسة من املباراة ،وأضاف إرلينغ برات هاالند
الهدف الثاني عند الدقيقة  ،28ثم عاد سانشو لهز
الشباك قبل نهاية الشوط األول ُليسجل الهدف
الثالث لفريقه في الدقيقة  ،1+45وقلص اليبزيغ
النتيجة عند الدقيقة  71بتسجيل هــدفــه األول
عــن طــريــق دانـيــل أومل ــو ،ليختم هــاالنــد مسلسل
األهداف قبل نهاية الشوط الثاني ليختتم رباعية
بوروسيا دوتموند في الدقيقة .88

وجه رياضي

أنطونيو فالنـسيا
العب كرة قدم
إكوادوري ،مثّل
عدة أندية مثل
ويغان ومانشستر
يونايتد ،وحصد
مع األخير لقب
الدوري اإلنكليزي
الممتاز

قــرر نجم ويـغــان ومانشستر يونايتد ســابـقــا ،والــاعــب
الـحــالــي لـنــادي كـيــريـتــارو املكسيكي ،أنطونيو فالنسيا،
اعـتــزال كــرة القدم عن عمر يناهز  35عامًا ،بعد مسيرة
مميزة فــي عــالــم كــرة ال ـقــدم .النجم ال ــذي ولــد فــي ال ــ 4من
أغسطس /آب  ،1985بــدأ مـشــواره االحـتــرافــي فــي موسم
 2004-2003برفقة ن ــادي «إل نــاسـيــونــال» اإلكـ ــوادوري،
شــارك معه فــي  84مـبــاراة سجل فيها  20للفريق .وفي
عــام  2005انتقل إلــى نــادي فـيــاريــال اإلسـبــانــي ولكنه لم
يلعب إال مــواجـهـتــن ،وف ــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي ،2006
أعير إلى نــادي ريكرياتيفو هويلفا اإلسباني لعام واحد
لعب فيه  14مباراة سجل فيها هدفا واحدا .وبعد موسم،
انتقل لويغان اإلنكليزي على سبيل اإلع ــارة ،وكانت أول
مباراة له في  19أغسطس /آب  ،2006أمام نيوكاسل .وفي
العام التالي ،مدد نادي ويغان إعارته من فالنسيا ،قبل أن

ينتقل بشكل دائم إلى ويغان لثالث سنوات ونصف ،حيث
خاض  83مباراة سجل فيها  7أهداف .وفي  2009أصبح
فالنسيا أولى الصفقات التي يقوم بها مانشستر يونايتد
فــي الصيف ،حيث وقــع على عقد مدته  4سـنــوات بمبلغ
وصل إلى  16مليون جنيه إسترليني ،لعب ألول مرة مع
يونايتد في عام  2009في مباراة الدرع الخيرية .وفي 17
نوفمبر /تشرين الثاني ،سجل أول هدف له مع النادي ضد
بولتون ،وبعدها أول هدف له في دوري أبطال أوروبا خالل
الفوز  0-1أمام سيسكا موسكو .في  14مايو /أيار ،أصبح
أول العب إكــوادوري يفوز بالدوري اإلنكليزي املمتاز في
موسم  ،2011-2010كما كان متواجدا في نهائي دوري
أبطال أوروبــا بني مانشستر يونايتد ضد برشلونة في
استاد ويمبلي .وبعد قرار اعتزاله ،كتب فالنسيا في بيان
له على «تويتر»« :كانت تجربة ويغان فريدة من نوعها

ومن ثم منحني الله فرصة االنضمام ملانشستر يونايتد».
وأضاف« :لن أنسى أبدًا كل ما عشته في أولد ترافورد ،ولن
أنسى أبدًا كل هدف وكل كأس واملشجعني الرائعني» .وتابع
قائد مان يونايتد السابق« :لم أكن أعتقد أن هذه اللحظة
ستأتي قريبًا ،لكن جسدي طلب مني اتخاذ هذا القرار».
ودولـيــا ،بــدأ فالنسيا باللعب مع منتخب اإلك ــوادور لكرة
الـقــدم فــي  ،2005خــاض  38مـبــاراة سجل بها  4أهــداف،
واستطاع أن يـشــارك فــي كــأس العالم لكرة الـقــدم ،2006
وقــد رشــح للحصول على جائزة أفضل العــب شــاب في
كأس العالم مع واين روني وكريستيانو رونالدو ولوكاس
بودولسكي ،وفــي يونيو  ،2014كــان اسمه فــي تشكيلة
اإلك ــوادور كقائد للفريق ،في نهائيات كــأس العالم لكرة
القدم عام .2014
(العربي الجديد)

كوبا أميركا ما بين موافقة االتحاد األرجنتيني ورفض
الحكومة
ضربت املوجة الثانية من فيروس كورونا األرجنتني بقوة وذلك قبل شهر واحد من
بدء فعاليات بطولة كوبا أميركا ،والتي ستستضيفها كل من األرجنتني وكولومبيا
على أراضيها .وفي الوقت الذي يرغب فيه االتحاد األرجنتيني بإقامة البطولة ،تشكك
حكومة الرئيس األرجنتيني ،ألبرتو فرنانديز ،بإقامتها محتفظة بتطبيق القيود
الصارمة املفروضة في البالد بهدف منع انتشار العدوىّ .
وأقرت الحكومة األرجنتينية
منذ أكثر من شهر سلسلة من التدابير تم تشديدها بمرور األيام في محاولة للتخفيف
من آثار فيروس كورونا في الوقت الذي يتم فيه تطعيم أكبر عدد ممكن من املواطنني.
وستنتهي القيود املفروضة ،والتي على سبيل املثال تحظر التجول في العاصمة ما
بني الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ،في  21أيار/مايو الحالي
ولكن جميع األمور تشير إلى أنه سيتم تمديد تلك القيود .وأكد وزير الصحة ملدينة
بوينوس آي ــرس ،فــرنــان كـيــروس ،أن «املدينة وج ــزءا كبيرا مــن الـبــاد ذات التكتالت
الحضرية ليست في ظروف تسمح بتنظيم مسابقات بتواجد جماهيري كبير» ،وهو
ما فتح الباب أمام إقامة بطولة كوبا أميركا بدون جمهور مثل ما يحدث في جميع
مباريات الدوري.
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هوامش

تطمح تركيا إلى أن تكون بلدًا سياحيًا يقصده المسنون لإلفادة من الخدمات االستشفائية فيها ،مستفيدة من موقعها
الجغرافي ومناخها وخدماتها وانخفاض التكاليف فيها

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ت ـس ـعــى ت ــرك ـي ــا إلـ ــى اس ـت ـق ـطــاب
مسني أوروبا ،من خالل تجهيز
مــا يلزم هــذه الفئة العمرية من
خــدمــات طـبـيــة وتــرفـيـهـيــة وح ـتــى إقــامــة
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ــدم ــات
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
انخفاض تكاليف املعيشة.
واس ـت ـغ ـلــت تــرك ـيــا اتـ ـج ــاه مـع ـظــم الـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـح ــداث س ـي ــاس ــات
تعاون أكبر بينها وبــن دول العالم في
م ـج ــال رع ــاي ــة امل ـس ـن ــن ،خ ـصــوصــا بعد
جائحة كــورونــا وتأثيرها املباشر على
كبار السن .كما تهدف تركيا لالستفادة
م ــن ال ـن ـس ــب امل ــرت ـف ـع ــة ل ـك ـب ــار الـ ـس ــن فــي
القارة العجوز .وبينما أشــارت التقارير
ّ
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـعــام  1950إل ــى أن نـسـبــة 12
باملائة فقط من سكان أوروب ــا كانوا في
س ــن ال ـش ـي ـخــوخــة ح ـي ـن ـهــا ،ارت ـف ــع الــرقــم
ال ـي ــوم لـيـصــل إل ــى ن ـحــو  22ب ــامل ــائ ــة في
بعض الدول األوروبية ،بينما هو مرشح
لالرتفاع بحلول العام  2050ليصل إلى
 36باملائة.
يقول رئيس جمعية السياحة العالجية
ف ــي تــرك ـيــا ،ال ــدك ـت ــور س ـنــان إي ـب ـيــش ،إن
أوروب ـ ــا سـتـتـجــه أك ـثــر إل ــى ال ـت ـعــاون مع
ال ــدول األخ ــرى فــي مجال رعــايــة املسنني
بسبب تأثيرات جائحة كــورونــا ،مشيرًا
إلى أن وضع تركيا يمنحها أفضلية في
م ـجــال سـيــاحــة رع ــاي ــة امل ـس ـنــن .ويشير
إيـ ـبـ ـي ــش ،خ ـ ــال ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إلـ ـ ــى أن الـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـص ـح ـيــة
ل ــوب ــاء ك ــورون ــا تـسـبـبــت ف ــي إث ـ ــارة جــدل
ح ــول ض ـ ــرورة وض ــع س ـيــاســات جــديــدة
بخصوص تلبية احتياجات املسنني في
أوروبا «فالكثير من املسنني إما ماتوا أو
تــركــوا للموت فــي دور املسنني بــأوروبــا
بسبب وبــاء كــورونــا ،وإن أعــداد املسنني
املـ ـت ــزاي ــدة ب ـســرعــة واح ـت ـي ــاج ــات رعــايــة
املسنني تسببت فــي نقاشات كبيرة في
تلك الدول ،سواء من الناحية االقتصادية
أو م ــن نــاح ـيــة امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة ،وه ــذه
األوضاع زادت من اهتمام تركيا بسياحة
رعاية املسنني».
يـلـفــت إيـبـيــش إل ــى أن الـ ــدول األوروب ـي ــة
ب ـ ــدأت م ـنــذ سـ ـن ــوات ف ــي ال ـت ـع ــاون حــول
هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــع دول م ـن ــاس ـب ــة مــن
ناحية الخصائص املناخية والجغرافية
والـ ـبـ ـش ــري ــة ،م ـت ــوق ـع ــا أن ت ـع ـق ــد الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ات ـف ــاق ـي ــات مـ ــع دول يـسـهــل
الوصول إليها لرعاية مواطنيها املسنني
مقابل مبالغ مالية يتم االت ـفــاق عليها.
ويـ ــؤكـ ــد أن ت ــرك ـي ــا «ت ـم ـت ـل ــك خ ـصــائــص
ومـ ـمـ ـي ــزات ت ـج ـع ـل ـهــا االخـ ـتـ ـي ــار األم ـث ــل
فــي مـجــال سـيــاحــة رعــايــة املـسـنــن ،مثل
امل ــوق ــع ال ـج ـغ ــراف ــي ،وس ـه ــول ــة ال ــوص ــول
إل ـي ـه ــا ع ــن ط ــري ــق رح ـ ــات م ـب ــاش ــرة مــن

االستشفاء في تركيا (آدم قلطان /فرانس برس)

السياحة العالجية
خطط تركية الستقطاب مسني أوروبا

ك ــل دول أوروب ـ ـ ـ ــا .ك ـم ــا ت ـت ـم ـتــع بــامل ـنــاخ
املناسب للمسنني واملتقاعدين ،وامليراث
الـثـقــافــي واالجـتـمــاعــي الـغـنــي ،والـغـطــاء
ال ـن ـب ــات ــي ال ـط ـب ـي ـع ــي ،وال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
الـشــابــة ،والـخــدمــات املـمـيــزة ،إضــافــة إلى
انخفاض التكاليف فيها مقارنة بالدول
األوروبية».
ب ــدوره ،يــؤكــد محمت آي ــدن ،وهــو رئيس
مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية
ّ
في منطقة تقسيم بإسطنبول ،أن «بعض
الــدول األوروبـيــة تتجه إلرســال مسنيها
إل ــى تــرك ـيــا ،ولـكـنـهــا ل ــم ت ـصــل ب ـعــد إلــى
مرحلة اإلقامة الدائمة ،أو حتى تمضية
فـ ـ ـت ـ ــرات طـ ــوي ـ ـلـ ــة» .ويـ ـ ـش ـ ــرح آيـ ـ ـ ــدن آل ـي ــة
ً
إرسـ ــال املـسـنــن إل ــى تــركـيــا ق ــائ ــا« :قبل
إرس ـ ــال وفـ ــود امل ـس ـنــن ،ت ـتــم مــراسـلـتـنــا،
ُ
أو ترسل وفــود لالطالع على الخدمات
والتجهيزات والبنى التحتية الخاصة
ّ
بكبار الـســن» ،متوقعًا أن بــاده ستكون
وجهة أوروب ــا فــي هــذا املـجــال بعد إبــرام
اتفاقات مع شركات السياحة أو الحكومة

باختصار
التداعيات الصحية لوباء كورونا
تسببت في إثارة جدل حول
ضرورة وضع سياسات جديدة
بخصوص تلبية احتياجات املسنني
في أوروبا
■■■
تمتلك تركيا خصائص ومميزات
تجعلها االختيار األمثل في مجال
سياحة رعاية املسنني ،مثل املوقع
الجغرافي ،وسهولة الوصول إليها
عن طريق رحالت مباشرة من كل
دول أوروبا
■■■
خاطبت تركيا منذ بداية
إغالقات كورونا 100 ،دولة حول
العالم وأطلعتها على مشروع
السياحة اآلمنة

الـتــركـيــة ،وذل ــك بسبب ق ــرب الـجـغــرافـيــا.
وح ـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ــردود امل ـ ـ ـ ــادي مـ ــن ال ـس ـي ــاح ــة
االستشفائية ،يــرى آيــدن أنها «مرتفعة،
بل هي تزيد نحو  20ضعفًا عن عائدات
ال ـس ـيــاحــة ال ـع ــادي ــة ،ولـكـنـهــا ف ــي الــوقــت
نفسه مكلفة على الــدولــة ،ألنـهــا تتطلب
ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،وعـ ـ ـل ـ ــى شـ ــركـ ــات
ال ـس ـي ــاح ــة أيـ ـض ــا ،ألنـ ـه ــا ت ـت ـط ـلــب ت ـف ـ ّـرغ
م ــوظـ ـف ــن عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ل ـخــدمــة
الـ ـسـ ـي ــاح .وعـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن اإلق ــام ــة
الــدائ ـمــة ،فهنا ينتقل الـحــديــث إل ــى دور
رعاية ونقل خاص وغذاء ورعاية صحية
ونفسية ،وهي عادة مسؤولية الحكومة
أو بعض القطاع الخاص الــذي استثمر
ّ
فــي دور ال ــرع ــاي ــة» .ويـلـفــت آي ــدن إل ــى أن
«ت ــرك ـي ــا خ ــاط ـب ــت م ـن ــذ ب ــداي ــة إغ ــاق ــات
كورونا 100 ،دولة حول العالم وأطلعتها
على مشروع السياحة اآلمنة الــذي يبدأ
الفحوصات واتخاذ
من املطار ،من خالل
ّ
اإلجـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاس ـبــة ،وال ـت ـكــفــل بــالـنـقــل
ً
اآلمن ،وصوال إلى املطاعم والفنادق التي

حصلت على شهادة السياحة اآلمنة ،إذ
حصل  727فندقًا وأكـثــر مــن  900مطعم
على الشهادة».
وعـلـمــت «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» مــن مـصــادر
ّ
مـتـخـصـصــة ،أن تـلــك ال ـف ـنــادق واملـطــاعــم
أع ـ ـ ــادت ك ــام ــل ال ـت ـص ـم ـيــم ال ــداخـ ـل ــي بـمــا
يضمن التباعد الجسدي ،وأمنت جميع
املستلزمات للسائح ،سواء كانت صحية
أو غ ــذائ ـي ــة ،ول ــم ت ـنــل ال ـش ـه ــادة إال بعد
الـتـفـتـيــش والــرقــابــة املـسـتـمــرة وتحقيق
جميع الشروط وفق نظام املعهد التركي
ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر وشـ ـ ــركـ ـ ــات االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ،ب ـمــا
يتناسب مع املواصفات العاملية ،بما في
ذلك الشركات الدولية.
وللقيام بعملية تدقيق الشهادات ،يوجد
 132معيارًا خاصًا بموضوعات مختلفة،
تـ ـب ــدأ مـ ــن دخ ـ ــول ال ـع ـم ـي ــل إل ـ ــى ال ـف ـن ــدق
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـع ــزل
ال ـص ـح ــي ،وك ــذل ــك  120م ـع ـي ــارًا خــاصــا
بــاألمــاكــن املخصصة للطعام وال ـشــراب،
و 44م ـع ـي ــارًا خ ــاص ــا ب ـمــرك ـبــات الـتـنـقــل
والتجول.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـق ــول أوزجـ ـ ـ ـ ــان أوزون ،وه ــو
صاحب شركة سياحية بمنطقة السلطان
ّ
أحمد بإسطنبول ،إن بالده حققت أرقامًا
قاسية على صعيد السياحة العالجية
واآلمنة «ولوال جائحة كورونا لتجاوزنا
املــركــز ال ـســادس عــاملـيــا ،إذ مــن بــن نحو
 46م ـل ـيــون س ــائ ــح جــذبـتـهــم تــرك ـيــا قبل
ال ـج ــائ ـح ــة ،زاد ع ـ ــدد الـ ــوافـ ــديـ ــن ب ـهــدف
الـعــاج أو اإلقــامــة الطويلة عــن  600ألف
ّ
ش ـ ـخـ ــص» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «افـ ـتـ ـت ــاح املـ ــدن
الطبية ومنتجعات املياه املعدنية الحارة
وطبيعة تركيا ،جميعها عوامل إضافية
ّ
لـجــذب املسنني واملــرضــى ،خصوصًا أن
تكاليف الـعــاج فــي تركيا تبلغ أقــل من
نصف ما هي عليه في أوروبا».
وعـ ــن جـ ــذب ك ـب ــار ال ـس ــن وامل ـع ــوق ــن من
أوروب ـ ـ ــا إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،ي ـش ـيــر أوزون ،في
ّ
حديثه لـ«العربي الجديد» ،إلى أن «تطور
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـط ــب زادا م ــن ف ــرص
سياحة املسنني وحتى أصحاب اإلعاقات
الخاصة ،إذ لحظت تركيا تلك الفئة خالل
تصميم املـنـشــآت الـسـيــاحـيــة ،مــن خــال
تصميم غ ــرف مـجـهــزة ،ورعــايــة مهنية،
وخــدمــات طبية وتــأمــن ًمــداخــل وأمــاكــن
امل ـقــار الـسـيــاحـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى الــرحــات
الـخــاصــة» ،الفتًا إلــى أن شركته تخاطب
املسنني خالل الترويج في أوروبا وحتى
في الــدول العربية« ،ولكل فئة من هؤالء
أمكنة وأنشطة خاصة ،تتعلق باالهتمام
واملـ ـ ـ ــوروث ال ـث ـقــافــي وال ـب ـع ــد ال ــروح ــي».
ويعتبر أن ّ
تحول تركيا إلى مركز سياحة
ورع ــاي ــة ملـسـنــي أوروبـ ـ ــا ،يـتـطـلــب تــدخــل
الحكومة وإب ــرام اتـفــاقـيــات ،أو التشارك
مــع الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،ألن اإلق ــام ــة لفترة
طــوي ـلــة تـتـطـلــب تـكــالـيــف وب ـن ــى تحتية
وحتى موظفني خاصني باملسنني.

وأخيرًا
األرض لنا
رشا عمران

لـقــد فـعـلــوهــا ،وأش ـع ـلــوا الــرب ـيــع الفلسطيني الـجــديــد.
أشعلوا انتفاضة ثالثة ورفـعــوا العلم الفلسطيني في
أماكن لم ُيرفع فيها منذ النكبة .فعلها شباب القدس
وعرب الـ  ،48أعادوا البوصلة إلى مكانها ،البوصلة التي
حاولت األنظمة العربية إخفاءها عن الوجود ،فكل ما
ّ
يصب
فعلته هذه األنظمة ،منذ أول الربيع العربي ،كان
في مصلحة دولــة االحـتــال ضد الفلسطينيني ،بقدر
ما هو ضد شعوب الربيع العربي .كل القتل والتهجير
والخراب لم يستفد منه سوى إسرائيل التي لم تحقق
من املكاسب ،طوال وجودها ،كما حققت خالل السنوات
العشر املاضية .كل ما حولها ّ
مدمر أو ّ
مخرب ،من كانوا
ّيدعون عداءها ومقاومتها أظهروا وجوههم الحقيقية.
كــانــت سـمــاء ســوريــة بمثابة ملعب لـهــا ،تنفذ طلعات
متواصلة وتقصف أهدافها وتعود من دون أن ّ
يتعرض
لها أحد ،فالجيش السوري وحزب الله مشغوالن بقتل
السوريني وتدمير سورية ،وروسيا (وضعت سورية
تـحــت انـتــدابـهــا) تـغــض الـنـظــر عــن تـلــك الـطـلـعــات التي
تعلم بها مسبقا .كل الــدول املحيطة بإسرائيل ّقدمت
لها خــال العقد املاضي هدايا انتهت بمهزلة التطبيع
أخـيــرا ،وعـبــور الطيران اإلسرائيلي املــدنــي ،ألول مــرة،
فوق أماكن مقدسة ،كانت ّ
محرمةّ ،برا وجوا ،على كل
ما ّ
يمت إلسرائيل بصلة ،وتهافت غير مفهوم نحوها،

وديـبــاجــات غــزل بهذه الــدولــة« ،الـحـضــاريــة» كما أطلق
عليها أحد مثقفي الدول املطبعة .فعلها شباب فلسطني.
أسقطوا ما حاولت أنظمة االستبداد واإلجــرام العربي
تكريسه لدى شعوبها خالل السنوات العشر املاضية،
أن دول ــة إســرائـيــل هــي «واح ــة الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة»
الــوحـيــدة فــي املـنـطـقــة ،وه ــو مــا ك ــادت شـعــوب املنطقة
تــؤمــن بــه وتـ ّ
ـروجــه ،إذ مــا شهدته مــن إج ــرام أنظمتها
تـجــاوز بمراحل إج ــرام دول ــة االح ـتــال .ولـعــل املقارنة
املــريــرة بني صــور املتظاهرين في القدس يـقــادون إلى
االعتقال ،وابتسامة متفائلة تغطي وجوههم ،ومشهد
الخوف املهول على وجه أي متظاهر ســوري في أثناء
ال ـثــورة ،تكفي لفهم التغيير ال ــذي حصل فــي وجــدان
الشعوب العربية تجاه إسرائيل .بيد أن شباب فلسطني
فعلوها ،فالجنون الذي اجتاح دولة االحتالل ،واستنفار
كل أجهزتها للوقوف في وجــه متظاهرين عـ ّـزل (قبل
الصواريخ) ،أعاد الصورة الحقيقية لهذا الكيان ،نظام
أبارتهايد عنصري ومجرم .أما املقارنة فال تعني شيئا
أبــدا ،إذ يعرف من يقرأ التاريخ أن وجــود هــذا الكيان،
ووجــود األنظمة العربية بشكلها ّ
املكرس منذ سبعني
عــامــا ،هــو تــازم ض ــروري لالثنتني ،املنظومة العربية
الحاكمة ودولة الكيان .من لديه شك فليعد إلى التاريخ
قليال ،حيث يرى املنفعة املتبادلة بينهما ،وكيف حمت
األنظمة العربية إسرائيل ،وضربت املقاومة الفلسطينية
في كل مكان .وفــي املقابل ،كيف حمت إسرائيل هذه

األنـظـمــة ،ودعـمــت بـقــاءهــا بعد الــربـيــع الـعــربــي بكل ما
لديها من نفوذ دولــي ،وهــو ما تعرفه األنظمة العربية
جيدا .لهذا ّ
توجه إلى أذرعها اإللكترونية لتشويه صورة
الفلسطيني ،وتحميله مسؤولية ما حــدث ،عبر إعــادة
ســرديــةً بـيـعــه أرض ــه فــي ال ـقــرن املــاضــي قـبــل النكبة،
مستغلة التغييب الذي حصل للشعوب العربية خالل
الـعـقــود املــاضـيــة ،وإلـهــاءهــا عــن االنـشـغــال بالسياسة،
وت ـكــريــس شــوفـيـنـيــة قــومـيــة بـغـيـضــة ل ــدى ك ــل شعب
عربي على حدة .فعلها فلسطينيو الـ .48أثبتوا للعالم
أجمع أن كل محاوالت التهويد التي اشتغلت عليها دولة
ُ
إسرائيل خــال عقود لم تجد نفعا ،ال مناهج التعليم
وال إحالل اللغة العبرية بدل العربية ،وال جوازات السفر

سيجتمعون كلهم
ضد انتفاضة األرض المحتلة
كما اجتمعوا ضد الربيع
العربي ،غير أن البوصلة لن
مجددا
تتوه
ّ

اإلسرائيلية التي ّ
تسهل لحاملها التنقل بني كل دول
العالم ،وال محاوالت دمجهم بالدولة اليهودية .ال شيء
مــن ذلــك كله قدرعلى اقـتــاع الفلسطيني مــن جــذوره
وأصله وانتمائه ولغته .خرجوا يهتفون في وجه العرب
الذين لطاملا خونوهم ونبذوهم ،قبل الهتاف في وجه
اإلسرائيلي :نحن فلسطينيون ،مسلمون ومسيحيون
فلسطينيون ،جذورنا هنا .والخديعة التي قامت عليها
دولة االحتالل آن لها أن تنكشف وتفضح وتنتهي .نحن
لم نخن ،ولم نبع ،ولم ننس جذرنا .نحن فلسطينيون،
ولسنا عرب إسرائيل .وهذه األرض لنا بكل ما فيها .أما
العابرون فمهما طال وقتهم سوف يرحلون ،ونسترجع
حقنا في األرض ،وحقنا في رواية التاريخ ،وحقنا في
الحياة التي نحبها.
هــل سـيـبــدأ رب ـيــع ال ـعــرب الـجــديــد مــن فـلـسـطــن؟ هل
ستكون االنتفاضة الفلسطينية الثالثة بــدايــة ثانية
للربيع العربي؟ ليس األمــر بهذه السهولة حتما ،إذ
يــدرك النظام العاملي الحاكم الــذي فعل ما في وسعه
إلف ـش ــال الــرب ـيــع ال ـعــربــي أن أي تـغـيـيــر ف ــي امل ـعــادلــة
الفلسطينية اإلســرائـيـلـيــة س ــوف يتبعه تـغـيـيـ ٌـر في
املنظومة العربية الحاكمة .يــدرك النظام العربي هذا
أيضا ،مثلما تدركه دول اإلقليم ،سيجتمعون كلهم
ض ــد انـتـفــاضــة األرض املـحـتـلــة كـمــا اجـتـمـعــوا ضد
الربيع العربي ،غير أن البوصلة لــن تتوه مـجـ ّـددا ،أو
على األقل هذا هو منطق التاريخ.
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