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القدس 

أظهرت دراسة أعّدتها هيئة الخدمات الصحية 
الــبــريــطــانــيــة أّن جــرعــتــن مـــن لــقــاحــي »فـــايـــز ـ 
بيونتيك« و«أسترازينيكا ـ أكسفورد« تحوالن 
دون دخول املستشفى بعد اإلصابة باملتحور 
ــا« لــفــيــروس كـــورونـــا، بــنــســبــة تــفــوق 90  ــتـ »دلـ
فـــي املـــائـــة. وأوضـــحـــت أن تــلــقــي جــرعــتــن من 
لــقــاح »فــايــزر ـ بــيــونــتــيــك« يحمي مــن الــدخــول 
ولــقــاح  املـــائـــة،  فــي   96 بنسبة  املستشفى  إلـــى 
»أسترازينيكا ـ أكسفورد« بنسبة 92 في املائة. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة مـــات هــانــكــوك )الـــصـــورة(: 
»يظهر هذا الدليل فاعلية الجرعتن في مواجهة 

الثانية«.  الجرعة  تلقي  أهمية  ومــدى  املتحورات، 
ــي املــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت شـــركـــة »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«  فــ
الــســويــديــة الــبــريــطــانــيــة لـــأدويـــة، عـــن تعرضها 
النتكاسة في تطوير عالج ضد فيروس كورونا 
لـــم تــثــبــت فــعــالــيــتــه عــلــى األشـــخـــاص املــعــّرضــن 
ــعـــالج عبر  لــلــفــيــروس. ويــعــتــمــد الــعــقــار عــلــى الـ
األجــســام املــضــادة، واســمــه »أي زد دي 7742«، 
املــرض وعالجه. وقالت  الوقاية من  والهدف منه 
»أســتــرازيــنــيــكــا« فــي بــيــان: »لـــم تــحــقــق التجربة 
الهدف األساسي املتمثل في منع ظهور إصابات 
بـــكـــورونـــا مــصــحــوبــة بــــأعــــراض بــعــد الــتــعــرض 

ــعــقــار فـــي املــرحــلــة الــثــالــثــة  لــلــفــيــروس«. وكــــان ال
واسعة  السريرية  التجارب  في  أي  التطوير،  من 
من  وفعاليته.  اختبار سالمته  أجــل  مــن  النطاق 
جهة أخــرى، عــزز وبــاء كــورونــا شعور مواطني 
االتـــحـــاد األوروبــــــي بـــوجـــود فـــســـاد، فــقــد اعتبر 
ــدار بشفافية من  ــ

ُ
ت ــة  األزمــ أن  مــن نصفهم  أقـــل 

»منظمة  أعــدتــه  تحقيق  بحسب  السلطات،  قبل 
إلى  الدراسة  نتائج  الدولية«. وخلصت  الشفافية 
ــي، يــرى نحو أربعة من  أنــه »فــي االتــحــاد األوروبـ
بن عشرة فقط أن حكومتهم تعاملت بشفافية 
مع الوباء«. إلى ذلك، نفت خبيرة األمراض املعدية 

ورئـــيـــســـة مــخــتــبــر »بــــي 3« فـــي مــديــنــة ووهــــان 
الــصــيــنــيــة، شـــي تــجــيــنــغــلــي، أن يـــكـــون فــيــروس 
كورونا الذي تسبب بوباء كوفيد-19، قد تسّرب 
من مختبرها، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة 
أمــس. من  أول مــن  األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك 
ثالثة  أن  الُعمانية  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها، 
مرضى بكورونا أصيبوا بداء »الفطر األســود«، 
والــــــذي كــــان قـــد انــتــشــر بــســرعــة بـــن مــصــابــي 
الفيروس في الهند، وهي أولى الحاالت املعروفة 

في شبه الجزيرة العربية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

مسيرة المستوطنين تحيي المواجهات

األربعاء  16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2480  السنة السابعة

Wednesday 16 June 2021

»انقالب انتخابي« في إيـران
يقول السياسي اإلصالحي اإليراني، مصطفى تاج زادة، الذي رفضت السلطة 

ترشحه للرئاسة، إن ما يحصل هو »انقالب انتخابي«. ]4ـ5[

دعم المسؤولون العرب 
أمس، من الدوحة، 

موقف القاهرة 
والخرطوم في أزمة سد 

النهضة.
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استعراض »الحشد الشعبي«
طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية

23
سياسة

بغداد ـ عادل النواب

الــوزراء  لرئيس  تحذيرات  مع  بالتزامن 
الـــــعـــــراقـــــي، مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، مــن 
الديني  املرجع  فتوى  استغالل  خطورة 
تـــم بموجبها  الــتــي  الــســيــســتــانــي  عــلــي 
تــأســيــس »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لــغــايــات 
»غـــيـــر وطـــنـــيـــة«،  ــاريـــع وصـــفـــهـــا بــــ ومـــشـ
أعــلــن مــســؤولــون فـــي فــصــائــل »الــحــشــد 
الــشــعــبــي«، أن االســـتـــعـــراض الــعــســكــري 
فـــصـــائـــل  تـــنـــظـــمـــه  املـــــقـــــرر أن  املــــرتــــقــــب 
السابعة  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة  »الــحــشــد« 
لــتــأســيــس »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
نــهــايــة شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــحــالــي 
ــراق،  ــعــ ــالــــى شـــرقـــي الــ ــي مـــحـــافـــظـــة ديــ فــ
ــهــــد عـــــــــرض طــــــــائــــــــرات مـــســـيـــرة  ــيــــشــ ســ
ــد تــــــؤدي هـــذه  ــ ــــخ جــــديــــدة. وقـ ــواريـ ــ وصـ
التوتر على مستوى  الخطوة ملزيد من 
ــراق الــــذي يشهد  ــعـ املــلــف األمـــنـــي فـــي الـ
تـــزايـــدًا بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات املــســيــرة 
 عن قلق 

ً
لضرب مصالح أميركية، فضال

السعودية بشأن حدودها الشمالية مع 
مسلحة  فصائل  تنتشر  والــتــي  الــعــراق 
حــلــيــفــة إليـــــران عــلــى مــســاحــات واســعــة 
منها. وفي بيان صدر عن مكتبه مساء 
أول مــن أمــس اإلثــنــن، قــال الكاظمي إن 
حكومته »تعمل على تصحيح مسارات 
الـــعـــراق وضــبــط عــمــل الـــقـــوات املسلحة 
 
ّ
ــاف أن ــ وفــــق الـــقـــواعـــد الـــوطـــنـــيـــة«. وأضــ
الــحــكــومــة »تــعــمــل عــلــى تفكيك األزمـــات 
واالبتعاد عن سياسة رد الفعل«، مشيرًا 
إلى أن »تراكم السياسات الخاطئة أدى 
الكاظمي  الكوارث«. وحذر  إلى  بالعراق 
في بيانه من »استغالل الفتوى الدينية 
التي تأسس من خاللها الحشد الشعبي، 
لصالح  واقــتــصــاديــة  سياسية  لــغــايــات 
تضحيات  تفسد  وطنية  غير  مــشــاريــع 
املتطوعن األبــطــال«. فــي األثــنــاء، نقلت 
وكالة »إرنا« اإليرانية، أول من أمس، عن 
الشعبي«،  »الحشد  أركـــان  رئيس  نائب 
 »الــحــشــد 

ّ
أبــــو عــلــي الـــبـــصـــري، قــولــه إن

الشعبي سيكشف عن أسلحة وطائرات 
ــدة لـــلـــمـــرة  ــ ــديــ ــ ــرة وصـــــــواريـــــــخ جــ ــيــ ــســ مــ
األولى في االستعراض العسكري الذي 
سينظمه، وستشارك فيه جميع فصائل 

الــحــشــد مـــن دون اســتــثــنــاء«، مـــؤكـــدًا أن 
»االستعراض العسكري سيكون كبيرًا«. 
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها فصائل 
مسلحة أخيرًا، واطلعت عليها »العربي 
الجديد«، طائرات مسّيرة محمولة على 
سيارات رباعية الدفع خالل التدريبات 
ــقـــرر إقــامــتــه بعد  ــتـــعـــراض املـ عــلــى االسـ
أقــل مــن أسبوعن. ووفــقــا ملصدر مقرب 
مـــن هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، تــحــدث 
 »الـــطـــائـــرات 

ّ
ــإن ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـ لــــ

املسيرة التي سيتم الكشف عنها خالل 
االســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري هــــي إيـــرانـــيـــة 
الصنع من طراز سايا، وتم استيرادها 
ــيــــس الـــــــــوزراء  خــــــالل عـــهـــد حـــكـــومـــة رئــ
السابق عادل عبد املهدي، ضمن موازنة 
تسليح الحشد«. وأوضــح أن طــراز هذه 
الطائرات »مشابه لطراز طائرات صّماد 
قــبــل جماعة  الــيــمــن مــن  فــي  املستخدمة 
أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن(، وهـــي ثابتة 
الــجــنــاح بــمــحــرك واحــــد، وتــصــل ملــديــات 
بمعنى  باالنتحارية  وتعرف  متفاوتة، 

أنها بواقع ذهاب من دون إياب«.
من جهته، اعتبر عضو البرملان العراقي، 
بــاســم خــشــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ ــة  ــ ــايــ ــ »غــ أن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
العسكري، إيصال رسائل تهديد، ولهذا 
ــن خـــــالل األســلــحــة  ســيــتــم إيـــصـــالـــهـــا مــ
 »بعث 

ّ
أن مــن  ر خــشــان 

ّ
بالتأكيد«. وحـــذ

ــراف الــخــارجــيــة؛  رســـائـــل تــهــديــد لــــأطــ
سواء للواليات املتحدة أو لدول الخليج، 
، قد 

ً
مـــن خـــالل الـــطـــائـــرات املــســيــرة مـــثـــال

ــار  ــي إطــ فــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــال دولـ ــعــ أفــ ــد ردود  ــ
ّ
ــول يــ

الخشية من استخدام هذه األسلحة ضد 
العراق  داخــل  أجنبية  أهـــداف ومصالح 
أو فــي دول مـــجـــاورة«. وأضــــاف خشان 
ببعث  مطالبة  الــعــراقــيــة،  »الحكومة   

ّ
أن

رسائل طمأنة إلى الجهات الدولية، بأن 
هــذا الــســالح هــو تحت سيطرة الــدولــة، 
الخضراء  املنطقة  أحـــداث   

ّ
أن خصوصا 

في الفترة األخيرة، أثبتت عكس ذلك«.
بــــدوره، حـــذر الــســيــاســي الــعــراقــي ناجح 
املـــيـــزان، مــن أن »وجــــود طــائــرات مسيرة 
في مثل هذا الوقت رسالة سيئة، خاصة 
 الجميع بات مدركا بأن سالح الحشد 

ّ
أن

غـــيـــر مــســيــطــر عــلــيــه مــــن قـــبـــل الــــدولــــة«. 
وأوضح في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن الــطــائــرات املــســيــرة تــحــديــدًا رسائلها 
خارجية للسعودية والواليات املتحدة«.

مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
ــي الــــعــــراقــــي، مــؤيــد  ــ ــنـ ــ ــيـــاســـي واألمـ الـــسـ
الــجــحــيــشــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
 »كـــشـــف فــصــائــل الــحــشــد 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الشعبي عن الطائرات املسيرة القاصفة، 
يزيد من احتماالت تورطها في الهجمات 

فذت سابقا داخل السعودية«.
ُ
التي ن

ــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  لــكــن الـ
عادل الكرعاوي، قال في اتصال هاتفي 
ــد«، إن »الــحــشــد  ــديــ ــجــ ـــع »الــــعــــربــــي الــ مـ
ــن الــــدولــــة والـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة،  جـــــزء مــ
أسلحة ضمن  هــي  أسلحة تعرض  وأي 
منظومة الدولة«. وأضاف أن »األسلحة 
املــوجــودة لــدى الحشد اســتــوردت تحت 
ــا«. ونــفــى  ــهــ ــن خــــاللــ ــ غــــطــــاء الـــــدولـــــة ومــ
الكرعاوي أن يكون »استعراض الحشد 
األسلحة  بعض  عــن  والــكــشــف  الشعبي 
الجديدة، فيه رسائل ألطراف معينة، بل 

هي رسائل إلى كل أعداء العراق«.

عدد المشاركين في 
المسيرة ضئيل مقارنة 
مع السنوات الماضية

قام االحتالل بإغالق 
جميع الشوارع 

المحيطة بباب العامود

سد النهضة: اصطفاف عربـي خلف مصر والسودان

لمواجهة  وغزة،  الغربية  والضفة  المحتلة  القدس  في  الفلسطينيون،  انتفض 
المستوطنين، والذين كانت قوات االحتالل حاولت تمهيد الطريق لهم، عبر قمع 
إلى  الوصول  من   48 فلسطينيي  ومنع  الغربية،  الضفة  في  والشبان  المقدسيين 

القدس المحتلة، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية

القدس المحتلة، رام اهلل، غزة 
العربي الجديد

ــرة األعـــــــــــــالم«، الـــتـــي  ــيــ ــســ فـــــّجـــــرت »مــ
قــــام بــهــا املــســتــوطــنــون فـــي الــقــدس 
املحتلة، أمس الثالثاء بحماية قوات 
املدينة  فــي  الفلسطيني،  الــغــضــب  االحـــتـــالل، 
املــنــاطــق  ــــزة، لتستعيد  الــغــربــيــة وغـ والــضــفــة 
الفلسطينية الثالث مشهد املواجهات املتزامن 

مع االحتالل. 
ــدت قـــــــــــوات االحــــــــتــــــــالل لـــقـــمـــع  ــ ــمــ ــ وبــــيــــنــــمــــا عــ
ــي تــحــولــت  ــتــ ــــدس الــ ــقـ ــ ــــي الـ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
ــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، ومــنــعــهــم  ــ مـــنـــذ يـــومـــن إلـ
مــن الـــوصـــول إلـــى مــكــان تــجــمــع املستوطنن 
العسكرية  الحواجز  وشــهــدت  لهم،  للتصدي 
في الضفة الغربية مواجهات، كان قطاع غزة 
البالونات  عبر  استباقية،  دعــم  رســالــة  وجــه 
الحارقة، ما أدى إلى اندالع حرائق في أحراش 

مستوطنات »غالف غزة«.
وعلى الرغم من إصرار املستوطنن على إعادة 
تنظيم »مسيرة األعالم« بعد إلغائها في شهر 
مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، إال أن عــديــد املــشــاركــن 
فــيــهــا أمـــس كـــان األقــــل مــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
ــتــــقــــديــــرات ألعـــــداد  ــت الــ ــ ــراوحـ ــ ــة، إذ تـ ــيــ املــــاضــ
املــشــاركــن بــن ألـــف و5 آالف مــتــطــرف. وذكــر 
موقع »يديعوت أحرونوت« أن ألف مستوطن 
شاركوا فيها، فيما كانت األعــداد في السابق 
ال تقل عن 30 ألفا وتصل في بعض السنوات 
إلى ما بن 60 و70 ألفا. وتحت حماية قوات 
االحتالل، وصل عدد محدود من املستوطنن 
ــئـــات، إلــــى بــاب  فـــي مــســيــرة أمـــــس، يـــقـــدر بـــاملـ
العرب  إلــى  وقــامــوا بتوجيه شتائم  العامود، 

واملسلمن، واالعتداء على الصحافين، وسط 
تــكــبــيــر بــعــض املــقــدســيــن، فــيــمــا قــامــت قـــوات 
ــتـــالل بــمــهــاجــمــتــهــم، وقــمــع شــابــة رفــعــت  االحـ

العلم الفلسطيني بوجههم.
ــا مـــن رد املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  وخـــوفـ
ــــالم  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــرة األعــــــــــــالم«، ذكــــــــرت وسـ ــيــ »مــــســ
ــلــــطــــات حــــولــــت جــمــيــع  الــــســ ــيــــة أن  ــلــ ــيــ إســــرائــ
الرحالت املتجهة إلى إسرائيل واملغادرة منها 
باتجاه »املسار الشمالي« أي بعيدًا عن مطار 
ــك بــعــد أن نــصــب الــجــيــش  ــ ــوريــــون، وذلـ بـــن غــ
ــات »الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة«  ــاريـ ــلـــي بـــطـ ــيـ اإلســـرائـ
ــــالق قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة مــن  تــحــســبــا مــــن إطــ
قطاع غزة. وأشــارت وسائل إعالم إسرائيلية 
ــة واألمـــــــن ال  ــرطـ ــنـــاريـــوهـــات الـــشـ ــيـ إلـــــى أن سـ
تستبعد وقــــوع عــمــلــيــات طــعــن أو دهـــس من 
قــبــل الفلسطينين فــي الــقــدس، مــا قــد يــؤدي 
إلى تصعيد األوضاع األمنية وإطالق سلسلة 
مواجهات مــع قــوات االحــتــالل، خصوصا في 
وكــان  الفلسطينية.  الــفــصــائــل  تــهــديــدات  ظــل 
ــــن الـــداخـــلـــي اإلســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد،  ــــر األمـ وزيـ
أمـــس األول، تصديقه  أعــلــن،  بــارلــيــف،  عــومــر 
الــنــهــائــي عــلــى تــنــظــيــم املــســيــرة بــعــد »تقييم 
للوضع« أجراه مع قادة الجيش وجهاز األمن 
الـــعـــام )الـــشـــابـــاك( والـــشـــرطـــة ومــجــلــس األمـــن 

القومي، وفق »يديعوت أحرونوت«.
األعــالم«  االحــتــالل »مسيرة  واستبقت شرطة 
ــــدس، فــيــمــا قـــام  ــقـ ــ ــي الـ ــا فــ ــ ــــودهـ بــتــكــثــيــف وجـ
ومالحقتهم  الفلسطينين  بإبعاد  عناصرها 
ومــنــعــهــم مـــن االقـــتـــراب مـــن مـــســـارات اقــتــحــام 
بالقوة  االحــتــالل  قـــوات  وأخــلــت  املستوطنن. 
الذين  الفلسطينين  مــن  الخليل  بــاب  محيط 
بمدينة  الــعــامــود  بــاب  قبالة ســاحــة  تجمعوا 

الـــقـــدس. كــمــا قــامــت بـــإغـــالق جــمــيــع الـــشـــوارع 
املـــحـــيـــطـــة بــمــنــطــقــة بـــــاب الــــعــــامــــود والـــبـــلـــدة 
القديمة، وقمعت املواطنن، واعتقلت عددًا من 
الشبان. وأشار الهالل األحمر الفلسطيني في 
القدس إلى وقوع 17 إصابة خالل مواجهات 
مع قــوات االحتالل في محيط البلدة القديمة 
فــي الــقــدس. وقــمــعــت قـــوات االحــتــالل الشبان 
ــرة أحـــد  ــاهـ ــــاب الـــسـ املـــقـــدســـيـــن فــــي مــنــطــقــة بـ
ــــدس، فــيــمــا  ــقـ ــ ــن الـ أبــــــــواب الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــ
ــبـــان حـــافـــلـــة لــلــمــســتــوطــنــن بـــشـــارع  حـــطـــم شـ
الفلسطينين  عشرات  وأصيب  الدين.  صالح 
بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل 
مــواجــهــات مــع قـــوات االحــتــالل فــي بــلــدة الــرام 
شــمــال شـــرق الــقــدس. وكــانــت قـــوات االحــتــالل 
الفلسطينين  ــداد  ــ أعـ مـــن  الــتــخــفــيــف  حـــاولـــت 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــوم طــــويــــل مـــــن املـــــــشـــــــاورات واملــــبــــاحــــثــــات  ــ ــ يـ
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــعـــربـــي، عـــرفـــتـــه الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إذ نــاقــش 
تتعلق  عــدة  ملفات  الــعــرب  الــخــارجــيــة  وزراء 
النهضة،  ســد  قضية  رأســهــا،  على  باملنطقة، 

وتم تبني قــرار يطالب مجلس األمــن الدولي 
السد. وشكل هذا  أزمــة  لبحث  اجتماع  بعقد 
االجتماع مناسبة إلظهار املرحلة الجديدة ما 
بعد األزمــة الخليجية التي طويت صفحتها 
في 5 يناير/كانون الثاني املاضي، بعد عقد 
مــصــالــحــة بـــن الـــدوحـــة مـــن جــهــة والـــريـــاض 
وأبوظبي واملنامة والقاهرة من جهة أخرى، 

ــــالل قـــمـــة خــلــيــجــيــة بـــمـــشـــاركـــة مـــصـــر فــي  خــ
مــديــنــة الــعــال الــســعــوديــة. وتــــرأس االجــتــمــاع 
الخارجية  وزراء  مستوى  على  االستثنائي 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة والــــذي ُعــقــد بطلب 
من مصر، نائب رئيس مجلس الــوزراء، وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
الــدول  الــعــام لجامعة  ثــانــي، بحضور األمـــن 

ــول عـــشـــرات  ــ املـــتـــضـــامـــنـــن، عـــبـــر مــنــعــهــا وصــ
الحافالت الوافدة من مدينة أم الفحم والداخل 
ــام 1948 مــــن الــــوصــــول إلـــى  ــعــ املـــحـــتـــل فــــي الــ
الــقــدس. كــمــا قـــام االحــتــالل بحملة اعــتــقــاالت 

واستدعاءات بحق ناشطن مقدسين.
الفلسطينين  بـــن  مـــواجـــهـــات  انــدلــعــت  كــمــا 
وقــوات االحتالل على املدخل الشمالي ملدينة 
ــيـــة، وعــلــى  بـــيـــت لـــحـــم جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
املـــدخـــل الــشــمــالــي ملــديــنــتــي رام الــلــه والــبــيــرة 
وسط الضفة، في إطار الفعاليات الفلسطينية 

ملواجهة »مسيرة األعالم«.
وأطلق ناشطون فلسطينيون بالونات حارقة 
ــاه مــســتــوطــنــات »غــــــالف غـــــــزة«، مــــع بـــدء  ــجـ تـ
السلمية  املــقــاومــة  ــــأدوات  وبـ شعبي  تصعيد 
»الــخــشــنــة« عــلــى الـــحـــدود، ردًا عــلــى »مــســيــرة 
األعــــالم«. وأعــلــن االحــتــالل انـــدالع حــرائــق في 
أحراش مستوطنات الغالف نتيجة البالونات 
الــقــطــاع، ودفــــع بمزيد  مــن  املنطلقة  الــحــارقــة 
ــــى جــانــب  ــــى املـــنـــطـــقـــة، إلـ ــــرق اإلطــــفــــاء إلـ مــــن فـ
الحديدية«  »القبة  املزيد من بطاريات  تفعيل 
القطاع. كما خرجت  خشية تصعيد أكبر في 
وبالتزامن  غــزة.  قطاع  فــي  ضخمة  تظاهرات 
مع ذلك، زادت طائرات االستطالع اإلسرائيلية 
املسّيرة من تحليقها في أجواء قطاع غزة، ولم 
الــعــدوان األخــيــر. وذكــرت  تتوقف منذ انتهاء 
االحتالل  جيش   

ّ
أن اإلسرائيلية   »13« القناة 

إلى  الفتة  القتال،  استئناف  يستعد الحتمال 
 وزير األمن بني غانتس، صّدق على أهداف 

ّ
أن

العربية أحمد أبو الغيط، و17 وزير خارجية 
الــذي اعتبر  الرحمن،  عربيا، بحسب بن عبد 

هذه املشاركة تعبيرًا عن »زخم إيجابي«.
وأكـــد بــن عــبــد الــرحــمــن، عــقــب االجــتــمــاع، في 
أن  الــغــيــط،  أبــو  مــع  مؤتمر صحافي مشترك 
بالده »ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول 
الــشــقــيــقــة«. وقـــــال آل ثـــانـــي، إنــــه أكــــد أهــمــيــة 
توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ 
حـــقـــوق الـــجـــمـــيـــع. وأشـــــــار وزيــــــر الــخــارجــيــة 
القطري إلى أن املوقف العربي يحث الوسيط 
األفــريــقــي عــلــى ضــمــان عـــدم حـــدوث خــطــوات 
ــودان. وتــعــهــد  ــســ أحـــاديـــة تــضــر بــمــصــر أو الــ
بـــأن »قــطــر ســتــقــدم أي دعـــم يــطــلــب مــنــهــا من 
قال  جانبه،  مــن  والصديقة«.  الشقيقة  الـــدول 
أبـــو الــغــيــط، فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي املشترك 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، إن االجــتــمــاع 
الــوزاري العربي الــذي عقد في الدوحة تبنى 
قــــــرارًا يــطــالــب مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي بعقد 
اإلثيوبي،  النهضة  ســد  أزمــة  لبحث  اجتماع 
أنــه كلف لجنة عربية بالتنسيق  إلــى  مشيرًا 
مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي مــجــلــس األمــــن لــدعــم 
مــوقــفــي مــصــر والـــســـودان فــي قضية الــســد«. 
وتــضــمــنــت نــصــوص الـــقـــرار »دعـــــوة مجلس 
األمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من 
خـــالل عــقــد جلسة عــاجــلــة لــلــتــشــاور واتــخــاذ 
اإلجــــراءات الــالزمــة إلطــالق عملية تفاوضية 
فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد 
التفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد 
النهضة يراعي مصالح الدول الثالث«. وأكد 
القرار أن »األمــن املائي ملصر والــســودان جزء 
ال يتجزأ من األمن القومي العربي ورفض أي 
إجراءات تمس من حقوقهما في مياه النيل«. 
كــمــا تــضــمــن الـــقـــرار إعــــراب وزراء الــخــارجــيــة 
ــن قــلــقــهــم لــتــعــثــر مــــفــــاوضــــات ســد  ــعــــرب عــ الــ
الــنــهــضــة، والــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــتــفــاوض 
بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل. وطالب 

ــزة. وأضــافــت أن رئيس  للهجوم فــي قــطــاع غـ
األركان اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أبلغ قادة 
الستئناف  باالستعداد  العسكرية  الــوحــدات 

القتال في غزة على خلفية »مسيرة األعالم«.
وكــانــت حــدة التوتر قــد ارتــفــعــت، منذ صباح 
أمـــس الـــثـــالثـــاء، مـــع قــيــام الــحــاخــام املــتــطــرف 
ــتـــحـــام املـــســـجـــد األقــــصــــى،  يــــهــــودا غـــلـــيـــك بـــاقـ
ــدد مـــن أعــــوانــــه وأتـــبـــاعـــه وبــحــمــايــة  بــرفــقــة عــ
ــــوات االحـــتـــالل الـــخـــاصـــة، فـــي وقــــت فــرضــت  قـ
الفلسطينين.  املصلن  حركة  على  قيود  فيه 
ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، اقتحم غليك 
ســاحــات املسجد األقــصــى ونفذ مــع معاونيه 
ــــوالت اســـتـــفـــزازيـــة فـــي ســـاحـــاتـــه، كــمــا أدوا  جـ
شعائر تلمودية بشكل جماعي قبالة مسجد 
قبة الــصــخــرة قبل أن يــغــادروا الــســاحــات من 
باب السلسلة. وكانت حركات شبابية وقوى 
وطنية وإسالمية أكدت عزمها على مواجهة 
املــســيــرة والــتــصــدي لــهــا. وقـــال منسق الــقــوى 
الــوطــنــيــة واإلســـالمـــيـــة فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه 
»الــعــربــي  والــبــيــرة، عــصــام بــكــر، فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــوى الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة 
ملدينتي  الشمالي  املدخل  على  للتجمع  دعــت 
باتجاه  بمسيرة  واالنطالق  الله،  ورام  البيرة 
ــي  ــ ــامـــة عـــلـــى أراضـ ــقـ ــل املـ ــ مــســتــوطــنــة بـــيـــت إيـ
ــــرة، وذلـــــــك رفـــضـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــه والـ ــلــ الــ مـــديـــنـــتـــي رام 
ملــســيــرة األعــــالم االســتــفــزازيــة«. وأضــــاف بكر 
تــأتــي بعد تشكيل حكومة  املــســيــرة  أن »هـــذه 
نخرج  ونحن  الجديدة،  اإلسرائيلي  االحتالل 

»باالمتناع  إثيوبيا  العرب  الخارجية  وزراء 
عن اتخاذ أي إجـــراءات أحادية توقع الضرر 

باملصالح املائية ملصر والسودان«.
ـــر الـــخـــارجـــيـــة املــــصــــري ســامــح  ــ ــان وزيــ ــ ــ وكـ
ــاء، مـــن ممثلي  ــثـــالثـ ــكـــري، طــلــب أمــــس الـ شـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة املــجــتــمــعــن فــــي الــــدوحــــة،  ــ ــ الـ
دعــم بـــالده فــي مــواجــهــة أزمـــة ســد النهضة 
اإلثـــيـــوبـــي. وقـــــال شـــكـــري فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة فــي الـــدوحـــة، إن 
»مـــصـــر تـــعـــرض هــــذه الــقــضــيــة الـــوجـــوديـــة 
على املجلس من منطلق تأثر األمن القومي 
العربي بها«، مضيفا أنه »ال ينبغي أن ُيفهم 
ــذا بــاعــتــبــاره مــحــاولــة لــخــلــق اصــطــفــاف  هــ
موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب 
يستمد روافــده من أهمية التكاتف العربي 
لحماية مقدرات أمننا القومي«. وأشار إلى 
 »األمن املائي املصري والسوداني يرتبط 

ّ
أن

ارتــبــاطــا وثــيــقــا بـــاألمـــن الــقــومــي الــعــربــي«، 
»التأكيد على وجــود تضامن  مــشــددًا على 
عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة 
وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى 

يتم التوصل إلى اتفاق متوازن«.
وقــــال شــكــري إن »مــصــر والـــســـودان انــخــرطــا 
طـــوال عــشــر ســنــوات فــي مــفــاوضــات مضنية 
ــراز أي  ــ ــيـــوبـــي، مـــن دون إحــ مـــع الـــجـــانـــب اإلثـ
تــقــدم مــلــمــوس، رغـــم مــا أبــدتــه مــصــر مــن نية 
حــســنــة إلنــجــاز اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم وعـــادل 
دون  من  التنمية  في  حقها  إلثيوبيا  يضمن 
املصب،  دولــتــي  )افــتــراء( على حقوق  افتئات 
جسيما«.  ضـــررًا  منهما  ألي  يسبب  ال  وبــمــا 
ــاف شـــكـــري أن »املــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن  ــ وأضــ
الطرف اإلثيوبي ال يريد سوى فرض رؤيته 
 في ذلك عن عمد، 

ً
قسرًا على اآلخرين، متغافال

عـــن تـــعـــارض مـــا يـــنـــادي بـــه مـــع كـــل املــواثــيــق 
واالتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــحــكــم األنـــهـــار الــدولــيــة، 
ساعيا بــذلــك إلــى فــرض واقـــع جــديــد تتحكم 

لــلــتــأكــيــد عــلــى رفــــض ســيــاســة تــكــريــس األمـــر 
الـــواقـــع فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، وأنـــهـــا لـــن تــكــون 
إال عــاصــمــة لـــدولـــة فــلــســطــن، والــتــأكــيــد على 
عــروبــتــهــا ورفـــــض االســتــبــاحــة اإلســرائــيــلــيــة 
الديمقراطية لتحرير  الجبهة  فيها«. وحملت 
فلسطن، في بيان، االحتالل املسؤولية كاملة 
عــن أيــة نقطة دم قــد تسيل، ومــن الــتــغــول في 
ــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــنــ ــتـــعـــدي عـــلـــى أبــ الـ

واعتقالهم عشوائيا.
وقال عضو املكتب السياسي لحركة »الجهاد 
اإلسالمي«، خالد البطش، إن إصرار الحكومة 
الكراهية«  »مسيرة  تنفيذ  على  اإلسرائيلية 
»مسيرة األعالم« في القدس املحتلة  املسماة بـ
استفزاز جديد ملشاعر أكثر من مليار ونصف 
ــــة ســـيـــاســـيـــة رخــيــصــة  ــايـ ــ مـــلـــيـــار مـــســـلـــم، ودعـ
فــي ســيــاق الـــصـــراع بــن الــيــمــن الــــذي يــقــوده 
ــر تــطــرفــا  ــثـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والـــيـــمـــن األكـ
البطش،  بينت. وأوضــح  نفتالي  يقوده  الــذي 
صراعا  يخوضان  وبينت  نتنياهو  أن  بــيــان، 
على حساب دمــاء األبــريــاء وحقوق املسلمن 
واملسيحين الفلسطينين بالقدس واألراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحـــــّمـــــل حــــكــــومــــة االحــــتــــالل 
ــن تـــداعـــيـــات املــســيــرة،  املـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـ
داعيا األمة العربية واإلسالمية وكل من بذل 
جهدًا لوقف جولة القتال السابقة إلى التحرك 
الــعــاجــل ملــنــع االحـــتـــالل مـــن الــــعــــدوان، ووقـــف 
ومقدساته  الفلسطيني  الشعب  بحق  إرهابه 

اإلسالمية واملسيحية.

فيه دول املنبع بدول املصب«. وأكد أن »مصر 
ال يــمــكــن أن تــقــبــل بــهــذا املــنــطــق بــاعــتــبــار أن 
كما  املنبع  لـــدول  مشتركة  ملكية  النيل  نهر 
ــد مــهــمــا  ــ لــــــدول املــــصــــب، حـــيـــث ال يـــجـــوز ألحـ
ــان أن يــغــيــر مـــن تــلــك الـــقـــواعـــد املــســتــقــرة«.  كــ
وأضاف الوزير املصري أنه »إزاء هذا التعنت 
اإلثــيــوبــي املــتــمــثــل فــي إصــــرار إثــيــوبــيــا على 
االســتــمــرار فــي مــلء خــزان هــذا السد الضخم 
من دون اتفاق مع دولتي املصب، وهو ما يعد 
املبرم  املبادئ  إعــالن  مخالفة جسيمة التفاق 
بن الدول الثالث في عام 2015، وأمام غياب 
أي إرادة سياسية إلنجاز اتفاق قانوني ملزم 
ــادل، فـــإن صــبــرنــا قــد تــعــرض الخــتــبــارات  ــ وعـ
عــدة، وفــي كــل مــرة أثبتت مصر أنها الطرف 

إدراك  منطلق  مــن  بمسؤولية  يتصرف  الــذي 
مــســبــق لــتــبــعــات تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر عــلــى أمــن 
املنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة  واستقرار 
عــلــى اســتــنــفــاد كــافــة الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة، 
األمـــر الـــذي دعــانــا ونــحــن هنا لنعرض األمــر 
عــلــى أشــقــائــنــا الـــعـــرب، طــالــبــن مــنــهــم الــدعــم 

للمسعى املصري السوداني العادل«.
ــيــــة  ــة أخــــــــــــــــرى، حـــــــضـــــــرت الــــقــــضــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الفلسطينية على طاولة املشاورات العربية، 
 عن بحث األوضاع في ليبيا ولبنان 

ً
فضال

والسودان ومواجهة وباء كورونا، بحسب 
وزير الخارجية القطري. وكشف األخير أن 
العربية  ــة  الـــوزاريـ الــلــجــنــة  ســيــرأس  األردن 
الخاصة بفلسطن، مشيرًا إلى أن »هناك قلق 

عربي إزاء الخطوات اإلسرائيلية في القدس 
وخـــاصـــة حـــي الــشــيــخ جـــــــراح«. ولـــفـــت إلــى 
اتخاذها  يمكن  على خطوات  »توافقنا  أنــه 
االنتهاكات اإلسرائيلية في  جماعيا لوقف 
ــر الــقــطــري عــلــى أن  الــــقــــدس«. وشــــدد الـــوزيـ
العربي مهم جدًا للمضي قدما في  »الزخم 
تطبيق األجندة العربية في املنطقة«. وحول 
عالقة الدوحة بالقاهرة، أكد وزير الخارجية 
في  تسير  مع مصر  »العالقات  أن  القطري، 
اتجاه إيجابي، وتم حل الكثير من املسائل 
هناك  يكون  أن  إلــى  نتطلع  ونحن  العالقة، 
خطوات ثابتة نحو تحسن العالقات ليس 
مع مصر، بل مع جميع الدول العربية«. من 
جهته أكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية 
ألي جهد مصري أو عربي أو دولي إلعادة 
 »هناك فهما 

ّ
إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن

باتجاه  للعمل  فلسطن  لجنة  في  وتوافقا 
للتصدي لإلجراءات حول  الدولي  املجتمع 

القدس«.
ــد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة املــــقــــررة فــي  وبــــشــــأن مـــوعـ
الجزائر، أوضح أبو الغيط أن األخيرة »أعدت 
فيروس  في  تكمن  واملشكلة  للقمة،  كل شــيء 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــى أن وزيـ كــــورونــــا«، مــشــيــرًا إلــ
الــجــزائــري صــبــري بـــوقـــادوم »أكــــد اســتــعــداد 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  القمة  بـــالده استضافة 

األول، أو نوفمبر/ تشرين الثاني املقبلن«.
وكــان أمير دولــة قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي، قــد استقبل قبيل االجــتــمــاع، األمــن 
الــخــارجــيــة  ووزراء  الــعــربــيــة  للجامعة  الــعــام 
ــاركـــت في  ــعـــرب ورؤســـــــاء الــــوفــــود الـــتـــي شـ الـ
االجــتــمــاع الــــــوزاري الــعــربــي، بــحــســب وكــالــة 
ــنـــا«، وجــــرى اســتــعــراض  ــبـــاء الــقــطــريــة »قـ األنـ
عدد من املوضوعات املتعلقة بمسيرة العمل 
بتعزيزه  الكفيلة  والــســبــل  املــشــتــرك  الــعــربــي 
وتــطــويــره، باإلضافة إلــى تــطــورات األوضــاع 

على الساحتن اإلقليمية والدولية.

فلسطيني خالل مواجهته شرطة االحتالل في القدس المحتلة أمس )مناحيم كهانا/فرانس برس(

وزراء الخارجية العرب في صورة جماعية قبيل بدء االجتماع )كريم جعفر/فرانس برس(

الثالثاء،  الدوحة أمس  القطرية  العاصمة  العربية في  الدول  اجتمع وزراء خارجية 
يطالب  قرار  تبني  وتم  النهضة،  سد  أزمة  خاص  بشكل  بحثت  استثنائية،  قمة  في 

مجلس األمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة السد
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )الصورة(، أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، لزيارة مصر »في أقرب فرصة«، ردًا على دعوة تلقاها 
الدوحة.  لزيارة  سابق  وقــت  في 
الخارجية  ــُر  وزيـ ــوَة  ــدع ال وحمل 
المصري سامح شكري أمس. وقال 
المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
شكري  إن  حافظ،  أحمد  السفير 
استهل اللقاء بنقل تحيات السيسي 
الرسالة  بتسليمه  وقام  قطر،  ألمير 
أهمية  عن  اإلعــراب  تضمنت  التي 
قدمًا  ــدفــع  ال أجــل  مــن  العمل 

بالعالقات بين البلدين.

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة القاهرة
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من المنتظر أن تكشف 
فصائل »الحشد 

الشعبي« عن أسلحة 
وطائرات مسيرة 

وصواريخ جديدة في 
االستعراض العسكري 
الذي ستنظمه نهاية 

الشهر الحالي

الميزان: المسيرات 
رسائلها خارجية 

للسعودية وأميركا

  شرق
      غرب
غريفيث: الحوار حّل 

وحيد ألزمة اليمن
رأى املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
)الـــصـــورة(، أمــس  مــارتــن غريفيث 
ــيـــد  الـــوحـ ــيـــل  ــبـ ــسـ الـ أن  الـــــثـــــالثـــــاء، 
لــلــخــروج مـــن األزمـــــة الــيــمــنــيــة هو 
 خــالفــاتــهــا 

ّ
ــزام الـــقـــيـــادات بــحــل الـــتـ

عبر الــحــوار واملــفــاوضــات، معتبرًا 
فـــي آخــــر إحـــاطـــة لـــه أمـــــام مجلس 
األمن الدولي قبل مغادرته منصبه 
أن وقف النار على مستوى اليمن 
ــه قـــيـــمـــة إنـــســـانـــيـــة »ال  ــ ســـتـــكـــون لـ
غريفيث  إنكارها«. ووصــف  يمكن 
ــرار إغـــــــالق مــــطــــار صــنــعــاء  ــمــ ــتــ اســ
ــــي مــيــنــاء  والــــقــــيــــود املــــفــــروضــــة فـ
ــررة«،  ــبــ الــــحــــديــــدة بـــأنـــهـــا »غـــيـــر مــ
في  ُعــمــان  سلطنة  بجهود  مشيدًا 

هذا اإلطار.
)العربي الجديد(

تونس: اإلفراج 
عن القروي

ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــرجــــــت الــ أفــــ
رئيس  عن  الثالثاء،  أمــس  املعنية، 
حزب »قلب تونس« نبيل القروي، 
بــعــد إيــقــافــه ملـــدة تــفــوق الــــ6 أشهر 
فـــي قــضــايــا مـــالـــيـــة. وذكــــــرت قــنــاة 
»نــســمــة« املــمــلــوكــة مــن الـــقـــروي أن 
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــرة الـــجـــزائـــيـــة لـ ــ ــدائـ ــ الـ
بالنقض  ــرارًا  قــ أصــــدرت  التعقيب 
دون إحالة، مع إبطال قرار التمديد 

في إيقاف القروي، واإلفراج عنه.
)العربي الجديد(

تهدئة المعارضة 
الكويتية 

أمس  الكويتية،  املــعــارضــة  أعلنت 
الـــثـــالثـــاء، تــراجــعــهــا عـــن الــجــلــوس 
عــلــى مــقــاعــد الـــــــوزراء فـــي مجلس 
ــة )الــــبــــرملــــان(، ومـــنـــح الــفــرصــة  ــ األمـ
الثالثاء  يــوم  املجلس  لعقد جلسة 
التعطيل.  من  أسابيع  بعد  املقبل، 
واجتمع نواب »كتلة 31« في مكتب 
النائب املعارض جمعان الحربش، 
وخــلــصــوا إلــى حــضــور الجلسات، 
أكــد أن  النائب عبيد الوسمي  لكن 
االجتماع لم يصدر مثل هذا القرار، 

بل طرح »الخيارات النيابية«.
)العربي الجديد(

ساركوزي يحضر 
استجوابه بقضية 

تمويل حملته
مــثــل الــرئــيــس الــفــرنــســي األســبــق، 
ــكـــوال ســــــاركــــــوزي )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
أمام  األولـــى،  للمرة  الثالثاء،  أمــس 
املـــحـــكـــمـــة الســـتـــجـــوابـــه فــــي إطــــار 
قضية حول التجاوزات في نفقات 
عــــــام 2012  ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ االنـ حـــمـــلـــتـــه 
الــتــي بــوشــر الــنــظــر فــيــهــا. ويمثل 
ســـــاركـــــوزي فــــي الـــقـــضـــيـــة بــتــهــمــة 
الـــقـــانـــونـــي لحملة  غــيــر  الــتــمــويــل 
انــتــخــابــيــة فــقــط، ويــواجــه احتمال 
الـــحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن ســـنـــة مــع 
دفــع غــرامــة، وذلـــك بعد إدانــتــه في 
ــــي بــالــســجــن  ــاضـ ــ مـــــــــــــــارس/آذار املـ
الــنــافــذ 3 ســـنـــوات بــتــهــمــة الــفــســاد 

واستخدام النفوذ. 
)فرانس برس(

مطالبة بتحقيق دولي 
في انفجار مرفأ بيروت 

بينها  50 منظمة،  مــن  أكــثــر  دعـــت 
»العفو الدولية« و»هيومن رايتس 
ــــس الــــثــــالثــــاء، األمــــم  ووتــــــــــش«، أمــ
بعثة تحقيق  إنــشــاء  إلــى  املتحدة، 
ــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت  ــة فـ ــيـ دولـ
الــــــذي وقـــــع فــــي 4 أغـــســـطـــس/ آب 
املاضي، بعدما لم يحرز التحقيق 
الــلــبــنــانــي أي تــقــّدم. وتــوّجــهــت 53 
 عن 

ً
منظمة حقوقية دولية، فضال

الـــنـــاجـــن وذوي  مــــن  62 شــخــصــا 
الـــضـــحـــايـــا، بـــرســـالـــة إلــــى مجلس 
حــــقــــوق اإلنــــــســــــان الــــتــــابــــع لـــأمـــم 
ــبـــروا فــيــهــا أنــــه »آن  ــتـ املـــتـــحـــدة، اعـ
األوان للمجلس أن يتدخل«، داعن 
إلـــى »إنـــشـــاء بــعــثــة تحقيق دولــيــة 
ومستقلة ومحايدة من قبيل بعثة 

لتقصي الحقائق ملدة سنة«.
)فرانس برس(

االنتخابات الجزائرية 
سؤال النتائج

للحديث تتمة...

مسيرة 
المستوطنين 

تحيي 
المواجهات

االحتالل يقمع 
المحتجين في القدس...

بالونات حارقة من غزة 
واشتباكات في الضفة

عثمان لحياني

هناك الكثير مما يبرر عدم ذهاب 
الجزائريني إلى مكاتب التصويت. لكن 

السؤال الذي ُيبحث له عن إجابة، هو 
ملاذا انتهت االنتخابات إلى هذه النتائج 
واملخرجات التي خالفت كل التوقعات، 

وأتاحت بقاء األحزاب التقليدية في 
الواجهة، بعد حراك مبهر تطلع فيه 

الجزائريون إلى التغيير واستبعاد ما 
يعتبرونها »أحزاب النكبة«؟ وماذا تعني 
هذه النتائج في السياق الجزائري على 

مستويني، بالنسبة للرئيس عبد املجيد 
تبون ومشروعه السياسي، وبالنسبة 

لسقف التطلعات العالي في الحراك 
الشعبي للتغيير.

يبدو االستغراب من طبيعة هذه النتائج 
مبالغًا فيه نوعًا ما، بالنظر إلى الظروف 
التي جرت فيها االنتخابات. لم تسعف 
الذاكرة املثقوبة الجزائريني الستدعاء 

وضع مشابه تمامًا، كان سيتيح توقع 
هذه النتائج بشكل ال يترك للمفاجأة 

مكانًا. في انتخابات 2012، كان مناخ 
الربيع العربي وانهيار أحزاب الدولة في 
عدد من دول الجوار، كتونس ومصر، 
ذا تأثير مباشر في املشهد الجزائري، 

سواء من حيث تنامي االحتجاجات في 
الشارع أو بروز دعوات للتغيير. نشوة 

انتصار األحزاب الثورية واملعارضة 
في عدد من الدول العربية، قدمت وجبة 

وهمية للشارع وقوى املعارضة في 
الجزائر، والتي دخلت تلك االنتخابات 

بزخم وتضخم في األنا السياسي، 
قبل أن تستفيق على فوز »جبهة 

التحرير« بنصف عدد مقاعد البرملان 
)220 مقعدًا(، حتى وإن كان هذا الرقم 
نتاج تزوير فادح. يبدو أن نفس املناخ 
ده الحراك الشعبي ضد أحزاب 

ّ
الذي ول

السلطة، واملرتبطة عضويًا بالدولة، 
والهزة العنيفة التي تعرضت لها هذه 

األحزاب منذ تظاهرات الحراك، قدم 
أيضًا مجموعة وهمية من التوقعات 

بضعف نتائجها في االنتخابات. 
لكن نفس االنتخابات تحترم املنطق 

كثيرًا والطبيعة ال تحب الفراغ، واملنطق 
يقول إنه طاملا أن نفس الكتلة الناخبة 

التي تعودت على التصويت، بنفس 
القناعات والخيارات، هي من تصوت، 

بة« 
َ
ن
َ
وطاملا الكتلة الصامتة و«حزب الك
هو األكبر في الجزائر، فإن نتائج 

االنتخابات ستبقى هي نفسها.
في منحى آخر تعطي النتائج مؤشرًا 

واضحًا على أن هناك قوة ضاغطة 
ومؤثرة في صناعة القرار، لم تكن 

توافق خيار تبون ورهانه على كتلة 
املستقلني واملجتمع املدني. وقد ظهر 

أخيرًا أنه كان رهانًا خاسرًا تمامًا ولم 
يقدم أي قيمة مضافة لالنتخابات، ال 
على صعيد التعبئة وحشد الناخبني 

للتصويت، وال على صعيد تغيير 
النتائج وخلق كتلة مستقلة موالية 

للرئيس. 



الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  زادة،  تاج  مصطفى  اإلصالحي،  اإليراني  السياسي  يفنّد 
يونيو/حزيران   18 في  المقررة  الرئاسية  باالنتخابات  يتعلق  ما  في  سيما  وال  إيران،  في  الوضع 

الحالي والتي أقصي منها، متحدثًا عن فرض إرادة األقلية على األكثرية

تونس ـ العربي الجديد

»العربي  أكد مصدر من الرئاسة التونسية، لـ
الجديد«، أن رئيس الجمهورية قيس سعّيد 
عقد، أمس الثالثاء، اجتماعا خاصا مع عدد 
بحضور  السابقن،  الحكومات  رؤســاء  من 
املشيشي.  هشام  الحالية  الحكومة  رئيس 
ــدر، الــــذي اشـــتـــرط عــــدم ذكــر  وأوضـــــح املـــصـ
اســمــه، أن االجــتــمــاع جــاء فــي إطـــار الــحــوار، 
ــاع والـــتـــشـــاور حــــول األزمــــة  ــمـ ــتـ بــغــيــة االسـ
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة وبــحــث ســبــل الــخــروج 
منها. ويجري الحديث منذ أيام في تونس 
عن وجود بوادر لحلحلة األزمة السياسية 
البالد منذ أشهر، من خالل  املستفحلة في 
االتحاد  مــبــادرة  سعّيد  قبول  على  التأكيد 
ــارزًا من  ــ الــتــونــســي لــلــشــغــل، لــكــن قــيــاديــا بــ
الجديد«،  »العربي  لـ قــال،  »النهضة«  حركة 
إن هــذه املــبــادرة لــم تتضح بعد، ولــم تصل 
إليهم تفاصيل بشأنها. وأكد القيادي، الذي 
اشترط كذلك عدم ذكر اسمه، مشاركة رئيس 
ــيـــس حــركــة  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ونــــائــــب رئـ
االجتماع مع  العريض في  »النهضة« علي 
العام  العام لالتحاد  األمــن  الرئاسة. وكــان 
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن، 
في مارس/ آذار املاضي، أن مبادرة االتحاد 
الـــداعـــيـــة إلــــى إجـــــراء حــــوار وطــنــي »لــيــســت 
لــهــا أي قــيــمــة فـــي حــــال عــــدم تــطــرقــهــا إلــى 
وحل  السياسي  بالتغيير  املتعلق  املــحــور 
األزمة السياسية«، معتبرًا أنه »تم تضييع 

الوطني«.  الحوار  املناسبة إلطالق  اللحظة 
ة 

ّ
وأضاف الطبوبي أن االتحاد »ال ينتظر من

الحوار«، في إشارة  من أحد باملوافقة على 
إلــــى تــصــريــح الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة وقــتــهــا 
بقبولها فكرة الحوار بشروط. وشدد على 
أنـــه »مـــن غــيــر املــمــكــن الــتــطــرق إلـــى املشاكل 
األزمــة  حــل  دون  واالجتماعية  االقتصادية 
أكثر  منذ  الــبــالد  تعيشها  الــتــي  السياسية 
 »الــحــل 

ّ
مـــن 10 ســــنــــوات«. وشـــــدد عــلــى أن

النطالق حوار وطني ليس باستقالة رئيس 
ــرار ما  الــحــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي«، عــلــى غـ
طــالــب بـــه ســعــّيــد. وكــــان الــنــائــب عـــن حــزب 
»قلب تونس« محمد السخيري قد أكد في 
»العربي الجديد«، وجود  لـ تصريح سابق، 
مؤشرات جدية بخصوص إمكانية الشروع 
ــال انـــتـــظـــاره، مــتــحــدثــا  ــــوار وطـــنـــي طــ فـــي حـ
الرئاسات  الجليد بن  لكسر  عن مشاورات 
والبرملان(،  والحكومة  )الجمهورية  الثالث 
وذلك »حفاظا على مؤسسات الدولة« على 
حــد تعبيره. وأضـــاف أن »الــهــدف هــو بناء 
تونس جديدة والدفع نحو الحوار الوطني«، 

مبينا أن هناك »مساعي من قبل نواب، ومن 
النظر  حــزب قلب تــونــس، لتقريب وجــهــات 
والــــــــرؤى، وبـــحـــث هـــدنـــة ســيــاســيــة ووضـــع 
مصلحة الشعب التونسي فوق كل اعتبار«. 
وكشف عن وجــود »مــشــاورات لفتح قنوات 
والتباحث  الجمهورية،  رئيس  مــع  اتــصــال 
حول املشاكل العالقة، وهناك دفع وتنسيق 

للذهاب نحو الحوار الوطني«.
القطيعة  كبير  بقلق  الــتــونــســيــون  ويــتــابــع 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  بــن  الحاصلة 
البرملان راشد الغنوشي واملشيشي، ودخول 
ــرت  ــي أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة عــمــيــقــة أثــ ــبــــالد فــ الــ
ــــاع االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  عــلــى األوضـ
ــدد مــســتــقــبــل  ــهــ ــبــــحــــت تــ والــــصــــحــــيــــة، وأصــ
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي تـــونـــس. ومــنــذ 
الــذي أعلنه املشيشي في  الـــوزاري  التعديل 
16 يناير/ كانون الثاني املاضي، ومصادقة 
ــــوة  ــيــــس دعـ ــرفــــض الــــرئــ الــــبــــرملــــان عـــلـــيـــه، يــ
الـــجـــدد ألداء الــيــمــن الــدســتــوريــة  الـــــــوزراء 
فساد  مــا وصفها بشبهات  بذريعة  أمــامــه، 
وتضارب مصالح بشأن عدد منهم، وهو ما 
وجــود  ال  أنــه  املشيشي، خصوصا  يرفضه 
اتــــهــــامــــات رســمــيــة  أو  قـــضـــائـــي  دلـــيـــل  ألي 
بــحــقــهــم. كــمــا تــشــهــد تـــونـــس مــنــذ أســبــوع 
مــوجــة احــتــجــاجــات شعبية بـــدأت فــي حي 
ــيـــدي حـــســـن الـــشـــعـــبـــي، بــســبــب تــعــنــيــف  سـ
قــــوات األمــــن لــشــاب تــونــســي، لــتــتــوســع إلــى 
التضامن بالضواحي  االنطالقة وحي  حي 

الغربية للعاصمة.

■ هــنــاك مـــن يــتــهــم بــعــض املــســؤولــني 
في الحكومة، بأنهم ال يرون أخطاءهم، 
يــقــومــون  للمنصب  مــغــادرتــهــم  ــور  وفــ
بدور املعارضة، فتاج زادة الذي نراه اليوم، يختلف 
عــن الــذي كــان قبل نحو 20 عــامــًا، عندما كــان في 
فتغّيرت  لــلــوزيــر،  نائبًا  أو  بــاإلنــابــة  وزيـــرًا  الداخلية 
مواقفك السياسية وأفكارك وتطرح نقيضها اليوم. 

ملاذا هذا التناقض؟ هل تاج زادة تغّير؟ أو ماذا؟
ال، مواقفي لم تتغّير كثيرًا باملقارنة مع ما 
مقارنة  لكن  عاما،  قبل عشرين  عليه  كانت 
مع أربعن عاما مضت، تغّيرت كثيرًا. نحن 
في العقد األول من الثورة، كنا نفكر بطريقة 
أخــــرى. كــانــت لــديــنــا قــضــايــا وحــســاســيــات، 
الثاني،  العقد  منذ  بالتدرج  تغّيرت  لكنها 
إلــى اليوم. الثورة انتصرت  إلــى أن وصلنا 
النظام  الــبــاردة بن قطبي  الحرب  في عهد 
قضيتها  كــانــت  الــحــال  وبطبيعة  الـــدولـــي، 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــال ضــــــد أمـــــيـــــركـــــا. والــــجــ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
تعتمد  كانت  تغّيرت. هي  أيضا  اإلسالمية 
عــلــى أصـــــوات أغــلــبــيــة الـــشـــارع فـــي عــقــدهــا 
األول على الرغم من ظروف الحرب، ومعظم 
الشعب كــان وراءهـــا. لكن خــالل تلك الفترة 
أيضا، كانت هناك انتهاكات كثيرة لحقوق 
ــلـــى أي حـــــال، كــــان الــحــكــم  املـــعـــارضـــن، وعـ
األقلية.  على  والــيــوم  األغلبية،  على  متكئا 
 العالم تغّير والجمهورية 

ّ
خالصة القول، إن

اإلســـالمـــيـــة تــغــّيــرت ونـــحـــن تــغــّيــرنــا. نحن 
تــجــارب، وعلينا  وأمــامــنــا  أخــطــاء،  ارتكبنا 
إصــالح تلك األخطاء وإجــراء مراجعات في 

بعض األفكار والتوجهات.

■ عن أي أخطاء تتحدث؟
وخصومنا،  اإلسالمية  والجمهورية  نحن 
كلنا أخــطــأنــا. خـــالل تــلــك األجـــــواء، لــم تكن 
القوى  والحرية قضية جميع  الديمقراطية 
ــــع اســــتــــثــــنــــاءات. قــضــيــتــنــا  الـــســـيـــاســـيـــة، مـ
كانت  فقط.  األغلبية  حكومة  تشكيل  كانت 
كان  متكاملة.  تكن  ولــم  ناقصة  ديمقراطية 
)السياسية(  األقــلــيــة  حــقــوق  احــتــرام  علينا 
وأحزابها. خالل السنوات الثالث األولى من 
الثورة، كان الوضع جيدًا على هذا الصعيد، 
لكن بعدما أطلقت منظمة »مجاهدي خلق« 
ــــى نــشــوء  ــك إلـ ــ ــيــــال، أدى ذلـ ــتــ عــمــلــيــات االغــ
فــضــاء أمــنــي وشــرطــي فــي الــبــالد، فلأسف 
ســــاء الـــوضـــع ولــــم يــتــم االهـــتـــمـــام بــحــقــوق 
املـــعـــارضـــن. كــمــا أشــــرت آنـــفـــا، املــعــارضــون 
كــانــوا أقــلــيــة خـــالل تــلــك الــفــتــرة، لــكــن الــيــوم 

هناك فارق، هناك انقالب انتخابي.
أدى  ــتــــور،  الــــدســ فــــي  الــفــقــيــه  واليــــــة  إدراج 
إلــــــى تـــحـــويـــل حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
حكومة رجــال الــديــن، وهــذا كــان أكبر خطأ 
فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، كـــان علينا اتــبــاع 
ــنـــمـــوذج الـــعـــراقـــي، والـــــــدور الـــــذي يلعبه  الـ
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ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ ــا، شـــهـــدنـــا الـ املــنــطــقــة أيــــضــ
الـــذي أخــفــق مــا عـــدا فــي الــحــالــة التونسية. 
الــــضــــرورة إجــــراء  لـــذلـــك، كــنــت أرى أن مـــن 
ــع  ــي اإلصـــــالحـــــات ورفــ ــة فــ ــذريــ مـــراجـــعـــة جــ
والسلوكية،  البنيوية  اإلصالحيات  شعار 
أي إصـــالح هــيــاكــل الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
بفترة  القيادة  منصب  وتحديد  والدستور 

زمنية محددة، ملنع التفرد بالسياسة.
البالد  استراتيجية  ترتكز  أن  ينبغي  كما 
على التنمية، ال أن تصبح إيران القوة األولى 
نعم،  الــتــوتــرات.  لــتــزداد  عسكريا،  باملنطقة 
االقتصادية  الــقــوة  لنكون  نسعى  أن  يجب 

الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة لــيــس مــن صــالحــيــات 
الحكومة ورئيس الجمهورية، بل يرسمها 
مــجــلــس األمـــــن الـــقـــومـــي الـــــذي يــمــتــلــك فيه 
أربعة أصــوات مقابل 8  الرئيس وحكومته 

أصوات للمؤسسات األخرى؟
ــغــــاء  ــــت إلــ ــانـ ــ ــه كـ ــ ــــالمـ ــكــــن نـــتـــيـــجـــة كـ ــم، لــ ــ ــعـ ــ نـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة مــن  ــاســ ــيــ ــســ ــون الــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
املناظرات. رئيس الجمهورية له دور مؤثر 
الخارجية، فعلى سبيل  السياسة  في رسم 
املثال لو لم يكن السيد روحاني رئيسا، ملا 
حــصــل االتـــفـــاق الـــنـــووي، تــركــيــبــة روحــانــي 
)الــرئــيــس األمــيــركــي األسبق  ظــريــف مقابل 
بــــاراك( أوبــامــا - )وزيـــر الــخــارجــيــة األسبق 
جــون( كيري أفضت إلــى التوصل إلــى هذا 
االتــفــاق. فلو كــان السيد )املــرشــح الرئاسي 
حصل  ملــا  رئيسا،  جليلي  سعيد(  املحافظ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي بــتــاتــا. نــعــم الـــرؤســـاء لهم 
دورهم. لكن يتم توجيه الوضع إلى مرحلة 
ال يبقى للرئيس ووزير الخارجية أي دور، 
فهذا  فــقــط،  للتعليمات  منفذين  ويــكــونــان 

يتعارض مع القانون وواجبات الحكومة. 

استبعادهم من  إلى  ينظر اإلصالحيون  ■ كيف 
السباق الرئاسي؟

ــي الـــســـبـــاق،  هــــم قـــلـــقـــون مــــن مـــشـــاركـــتـــنـــا فــ
عــلــى الــرغــم مــن حــديــثــهــم عــن أن الحكومة 
وقاعدتها  املجتمع،  في  مصداقيتها  فقدت 
 7 فقدت  الوطنية  العملة  ألن  الجماهيرية، 
املاضية.  الــســنــوات  أضــعــاف قيمتها خــالل 

الله علي السيستاني،  )املرجع الديني( آية 
أي أن يحظى آية الله الخميني بنفوذه في 
املجتمع من دون أن يكون له وضع دستوري 
خاص كمؤسسة. آية الله الخميني لم يكن 
بــحــاجــة إلـــى أن يــكــون لــه وضـــع دســتــوري. 
نفوذه في املجتمع كان يفوق نفوذ آية الله 
السيستاني حاليا في العراق بكثير، فكان 
الحاجة  مــن دون  أي شــيء  مــن فعل  يمّكنه 

إلى نصوص دستورية.
ــــي ســيــاســتــنــا  ــأ الــــثــــانــــي، حــــــدث فـ ــطــ والــــخــ
السفارة  احتالل  مواصلة  وهــو  الخارجية، 
األميركية )في طهران عام 1979(. فاستمرت 
األزمة )أزمة الرهائن األميركين( ألكثر من 
عـــام، وتسبب اســتــمــرارهــا بــوقــوع انــحــراف 
فــي الــثــورة، أدركــنــاه الحــقــا. هــذا االنــحــراف 
تمثل في تحّول الخطاب من الكل معا إلى 
الكل ضــد أمــيــركــا، وهــذا أصبح كلمة السر 
إلقصاء كل املعارضن. في خطاب الكل معا، 
الجميع يحضر ويشارك؛ املوافق واملعارض 
والــشــعــب. لكن عندما تــحــول الــخــطــاب إلى 
الكل ضد أميركا، أصبح كل من كان ينتقد 
ُيتهم بالتعاون مع أميركا وحينئذ حقوقه 

تنتهك؛ حق الترشح وحق امتالك حزب.

ــى اســـتـــبـــعـــادك مــــن الـــتـــرشـــح  ــ ــ ــيـــف تـــنـــظـــر إل ■ كـ
لالنتخابات الرئاسية، وما الذي دفعك للترشح؟

ــو ضـــــــــــرورة مـــراجـــعـــة  ــ ــي هــ ــحــ ــرشــ ــب تــ ــبــ ســ
لــيــكــون متناسبا مع  الــخــطــاب اإلصـــالحـــي 
ــظــــروف الــزمــنــيــة الـــراهـــنـــة. مــــّر 24 عــامــا  الــ

ــــات بــقــيــادة  ــــالحـ ــــرح مــــشــــروع اإلصـ عـــلـــى طـ
)الــرئــيــس األســبــق( محمد خاتمي،  الــســيــد 
وخــالل هــذه السنوات، حدثت تــطــورات في 
الــعــالــم واملــنــطــقــة والــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
أفكارنا أيضا. هــذا يستدعي مراجعة  وفــي 
ــات، فـــالـــحـــرس  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الــــبــــرامــــج واالســ
الفضاء،  مــن  كثير  على  يسيطر  )الـــثـــوري( 
وتــحــّولــت مــؤســســات الــقــيــادة إلـــى حزبية، 
 
ً
وتــدخــالتــهــا تـــطـــاول كـــل األصــــعــــدة. فــضــال
املنتخبة  املــؤســســات  لتسليم  الــســعــي  عــن 
السياسية  األقلية  إلى  والبرملان(  )الرئاسة 
ــــض أهـــلـــيـــة املـــنـــافـــســـن. وفـــي  ــــالل رفـ مــــن خـ

األولـــــى فـــي املــنــطــقــة، وهــــذا يــخــلــق تنافسا 
إيجابيا بن الــدول، وبــداًل من وجــود حرب 
عسكرية باردة، تتشكل منافسة اقتصادية 
مهمة لتعود على الشعوب واملنطقة بالنفع.
لـــذلـــك االســتــراتــيــجــيــة املــتــبــعــة خــــالل الــعــقــد 
األخير لتحويل إيران إلى قوة عسكرية أولى 
كثيرًا.  التنمية  يكلف  هــذا  خاطئة.  باملنطقة 
البنيوية  إحياء اإلصالحات  ترشحت ألعلن 

وأؤكد أن لها متحدثا ومكونات وبرامج.

■ هل تجاوب التيار اإلصالحي مع برنامجك؟
ملـــرشـــحـــي  األول  ــة  ــالثــ ــثــ الــ بـــــن  ــــاري  ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــد قـــبـــولـــهـــم بـــأفـــكـــاري  ــؤكــ ــــن، يــ ــيـ ــ ــــالحـ اإلصـ
واســتــراتــيــجــيــتــي وإعــجــابــهــم بــهــا. رفــضــوا 
ترشحي ألنهم ال يريدون أن ُيسمع صوتي. 
حتى التلفزيون اإليــرانــي الــذي كــان يغطي 
تسجيل املواطنن في السباق الرئاسي، لم 
يبث تسجيلي. لكنني كنت أحظى بجميع 
املـــؤهـــالت املــــذكــــورة فـــي الـــدســـتـــور لــرئــيــس 

الجمهورية.

■ لــكــنــك انــتــقــدت الــدســتــور وأعــلــنــت مــعــارضــتــك 
لـــواليـــة الــفــقــيــه املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــدســتــور 
لاللتزام بها. فتساءلت أوساط محافظة عن سبب 
ترشحك لالنتخابات وأنت ترفض الدستور. كيف 

تعلق؟
انتقاد الدستور في أي دولــة ال يعني عدم 
ــتـــزام مــعــنــاه عـــدم ارتــكــاب  االلـــتـــزام بـــه، وااللـ
عــمــل غــيــر قـــانـــونـــي. أنــــا قــمــت بــالــتــســجــيــل 

الذي يمنحني  الدستور  لالنتخابات، وفق 
ــــدت مـــــرارًا أنــنــي  ــا أكـ الـــحـــق فـــي انـــتـــقـــاده. أنــ
)محمد(  السيد  مــن  أكثر  بالدستور  ملتزم 
جــنــتــي، )أمــــن مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور(. 
هــو يــرفــض الــجــمــهــوريــة )ســـيـــادة الــشــعــب( 
كما  الــدســتــور.  يقبل بنصف  ال  أي  كــامــلــة، 
أن الـــدســـتـــور لــيــس وحـــيـــا مــــنــــزاًل. فــعــنــدمــا 
تــحــدث الــقــائــد )عــلــي خــامــنــئــي( عـــن إلــغــاء 
سنوات(  )قبل  الجمهورية  رئــاســة  منصب 
فهل  الــــوزراء،  رئيس  بمنصب  واستبدالها 
يعني ذلــك عــدم االلــتــزام بالدستور؟ فلماذا 

لم يقولوا إنه لم يلتزم به.
السباق  خــوضــي  على  بــاملــوافــقــة  توقعاتي 
الرئاسي كانت ضئيلة جدًا، ما كان يهمني 
صفراء،  ستكون  االنتخابات  إن  الــقــول  هــو 
تشارك،  ال  واألغلبية  الشعب غاضب،  فيما 
اقترحنا  األكثرية.  وهم ال يريدون مشاركة 
على القائد )علي خامنئي( لعبة ربح ربح، 
أي أن تــكــون االنــتــخــابــات نــشــيــطــة، بشرط 
أن تــكــون حــرة حسب تــوجــه األكــثــريــة. لكن 
ُرفـــضـــت هــــذه الــلــعــبــة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
ــيـــوم هـــي انــتــخــابــات  بــمــشــاركــة واســــعــــة. الـ
ــى تــشــكــيــل حــكــومــة  األقـــلـــيـــة، وســتــفــضــي إلــ
مشاكل  ستحدث  حينئذ  وفاشلة،  ضعيفة 
في الداخل، وعلى الساحة الدولية أيضا ال 

يمكننا الدفاع عن حقوقنا كما ينبغي.

■ »جبهة اإلصالحات« قدمت 9 مرشحني للسباق 
الـــرئـــاســـي، فــرفــضــهــم مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 

جميعهم، لكنه استثنى مرشحني إصالحيني )من 
علي  مهر  ومحسن  همتي  الناصر  عبد  املــحــرر: 
يــرون  املحافظون  بعد.  الجبهة  هما 

ّ
تتبن لــم  زادة( 

االنتخابات.  في  تنافس  لوجود  مسوغًا  ذلــك  في 
ماذا تقول؟

بالديمقراطية.  لكي يتظاهروا  استثنوهما 
املجتمع ال يقبل أن يكون جميع املرشحن 
ــرة، ارتــكــبــوا  مــن املــحــافــظــن، لكنهم هـــذه املــ
ــة أن أيــــــا مــن  ــ ــراحـ ــ ــــن صـ ــلـ ــ عـ

ُ
 ســـيـــئـــا. أ

ً
ــال ــمــ عــ

املــرشــحــن الــســبــعــة ال يــحــظــون بــمــؤهــالت 
ــوا جــمــيــع  ــم رفــــضــ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. هــ
البالد. في  إدارة  الــقــادرة على  الشخصيات 
الــســابــق، كــان عــدد املــرشــحــن مــن التيارين 
اإلصــالحــي واملــحــافــظ مــتــســاويــا، لــكــن هــذه 
املرة، 5 مرشحن محافظن مقابل مرشحْن 
مهاجمة  من  جيدًا  ليتمكنوا  )إصالحين(، 
الحكومة. والخطأ اآلخر أنهم ألغوا السياسة 
القائد  الرئاسية.  املــنــاظــرات  مــن  الخارجية 
)خـــامـــنـــئـــي( قــــال إن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ليست قضية الشعب، وبعد ذلك لم تطرحها 
الجميع  املناظرات.  في  والتلفزيون  اإلذاعــة 
يعلم أن معظم مشاكلنا االقتصادية ترتبط 
بــالــعــقــوبــات والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. مـــاذا 
يــعــنــي أال يــتــحــدث رئــيــس الــجــمــهــوريــة عن 
يكون  أن  يمكن  كيف  الــخــارجــيــة.  السياسة 

بال رؤية حول هذه السياسة؟

لكن املرشد قال فقط إن السياسة الخارجية 
ــم الــســيــاســة  ــة. كــمــا أن رســ ال تــشــكــل أولــــويــ
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مـــع ذلــــك، يــــرى املــحــافــظــون أنــــه حــتــى على 
ضـــوء هـــذا الـــوضـــع، ســيــكــســب مــنــافــســوهــم 
بــمــرشــحــيــهــم  إذا خـــاضـــوهـــا  ــتـــخـــابـــات  االنـ
ه سيئ 

ّ
اآلخــر سجل الطرف  الرئيسين، ألن 

للغاية، لذلك في أي انتخابات حرة، سيفوز 
ــيـــــون، ولــــذلــــك يــتــم  مـــنـــافـــســـوهـــم اإلصـــــالحـــ

إقصاؤهم.

الدستور أصبح  أن مجلس صيانة  تعتقد  ■ هل 
ويتحكم  مسبق  بشكل  االنتخابات  اتجاه  يحدد 

ضمنًا بالنتائج؟
وكذلك  االنتخابات،  يهندس  املجلس  نعم، 
املــــنــــاظــــرات. مـــا حــــدث مــعــنــاه فــــرض إرادة 
األقـــلـــيـــة عــلــى األكـــثـــريـــة. هــــذا انـــقـــالب على 
الــجــمــهــوريــة. بــعــض اإلصــالحــيــن يــدعــون 
إلى املشاركة في االنتخابات بكثافة )لدعم 
ــاك  ــنـ ــذا االنــــــقــــــالب، وهـ ــتـــي( إلفــــشــــال هــــ ــمـ هـ
آخرون يرون أن االنتخابات تمت هندستها 
بطريقة ال يمكن إفشالها على املدى القصير 

ويجب فضحها.

■ هناك انقسامات حادة بني التيارات اإلصالحية 
حــول املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، فالبعض يدعو 
إلى دعم همتي وآخرون إلى مقاطعة االنتخابات، 
ــة مــثــل  ــيـ ــيــــادات اإلصـــالحـ ــــقــ ــًا مــــن ال وهــــنــــاك أيـــضـ
الــرئــيــس مــحــمــد خــاتــمــي، مــن دعـــا إلـــى املــشــاركــة 
ــم املــرشــح  فـــي االنـــتـــخـــابـــات مـــن دون تــحــديــد اســ
الـــذي يــصــوت لــه أنــصــار اإلصــالحــيــني. ملـــاذا هــذا 

التناقض؟
أن االنتخابات  كــل هــذه األطــيــاف تتفق على 
تــتــم هندستها مــســبــقــا، وهــــذا يــتــعــارض مع 
الــدســتــور ومــطــلــب الـــشـــارع والــســنــة املــألــوفــة 
فــي االنــتــخــابــات، لــكــن الــخــالف يــعــود إلـــى أن 
الــبــعــض مــثــل الــســيــد خـــاتـــمـــي، عــلــى قــنــاعــة 
بـــجـــدوى االســتــعــانــة بــالــشــعــب إلحـــبـــاط هــذا 
االنـــقـــالب االنــتــخــابــي، كــمــا فعلنا عـــام 1997 
)فوز خاتمي( وعام 2013 )فوز روحاني(. لكن 
موسوي  حسن(  )مير  املهندس  مثل  آخرين 
)زعيم الحركة الخضراء القابع تحت اإلقامة 
الجبرية منذ 2010( يرون أن األفضل فضحهم 
من خــالل عــدم التصويت. أي أن الخالف هو 

حول طريقة مواجهة هذا األسلوب.

اإلصالحيين  »بعض  إن  زادة،  تاج  مصطفى  اإلصالحي،  السياسي  قال 
قضيتهم اختزلت في المشاركة بالسلطة، وهذا خطأ. الشعب يشكل 
أكبر رصيدنا، فمن يتخلى عن الشعب، يفقد رصيده. لكن الطرف اآلخر، 
إذا تخلى عن الشعب، لن يكون قلقًا كثيرًا، حتى وإن لم تدعمه األغلبية، 
فاألقلية تكفيه ألنه صاحب السلطة ولديه كل اإلمكانات«. وأضاف أن 
»مشروع اإلصالحات ما زال حيًا، لكن يجب أن يعود اإلصالحيون لتمثيل 

مطالب الشارع ليستعيدوا مكانتهم«.

اإلصالحيون والشعب

اعتبر السياسي اإلصالحي، مصطفى 
)الرئيس  أن  في  شك  »ال  أنه  زادة،  تاج 
ــب أخــطــاء،  ــك ــي ارت ــان حــســن( روح
وكــانــت لــه َمــواطــن ضــعــف، لكن 
دعمناه  عندما  صائبًا  كان  موقفنا 
عن  وتحدث  و2017«.   2013 عامي 
»ثالثة عوامل كانت وراء عدم نجاح 
روحاني في واليته الثانية؛ أوًال بسبب 
السابق  األميركي  )الرئيس  سياسات 
تدخالت  بسبب  ثانيًا  ترامب.  دونالد( 
المدعوم  المحافظ  التيار  وعقبات 
من القيادة. وثالثًا ضعف الحكومة 
الشعب  تــصــارح  لــم  إذ  نــفــســهــا، 

بصدق«.

أخطاء 
روحاني

أجراها في طهرانمقابلة
صابر غل عنبري
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

واشنطن تضغط على أكراد سورية لتشكيل مرجعية موحدة
أمين العاصي

لــدفــع  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  تــنــشــط وزارة 
أحزاب »اإلدارة الذاتية« الكردية في الشمال 
الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة وأحــــــــــزاب »املـــجـــلـــس 
الوطني الكردي« للعودة مجددًا إلى طاولة 
الحوار، الذي يرقى إلى مستوى املفاوضات، 
العالقة  القضايا  مــن  العديد  أجــل حسم  مــن 
بينهما، وتشكيل مرجعية سياسية لأكراد 
الحل  اســتــحــقــاقــات  فــي  الــســوريــن، تمثلهم 

السياسي للقضية السورية.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة مــن »حــزب االتحاد 
الديمقراطي« أن املشرفن على امللف الكردي 
»يــبــذلــون  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  فـــي  الــــســــوري 
الديمقراطية  قــوات سورية  قائد  مع  جهودًا 
ــة  ــيـ ــبــــدي، لــتــهــيــئــة األرضـ )قــــســــد( مـــظـــلـــوم عــ
أو  الذاتية،  اإلدارة  أحــزاب  لعودة  السياسية 
ما ُيسّمى بأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 
بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس 

الوطني، إلى الحوار في أقرب فرصة«.
ــر الــعــام املــاضــي  وكـــان الــحــوار تــوقــف أواخــ
بــعــد جــــوالت عــــدة، بــســبــب رفـــض »االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي«، املــهــيــمــن عــلــى »قـــســـد«، عن 
طــريــق »الــــوحــــدات« الــكــرديــة، فــك االرتــبــاط 
ــتـــانـــي«، فيما  مـــع »حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردسـ
يدعو »املجلس الوطني« إلى »تعديل العقد 
اإلجــبــاري،  التجنيد  االجــتــمــاعــي«، وإلــغــاء 
الــســوريــة«  »البيشمركة  بــدخــول  والــســمــاح 
إلى الشمال الشرقي من سورية، إضافة إلى 

 عملي 
ّ

بحث »الوضع التعليمي وإيجاد حل
معترف  بشهادات  الطلبة  مستقبل  يضمن 
بها، وإدخال التعليم باللغة الكردية بشكل 
يــنــاســب ذلــــــك«، وحـــســـم مــصــيــر املــعــتــقــلــن 

واملختطفن. 
»حركة اإلصالح الكردي«،  وأكد املنسق العام لـ
الوطني  للمجلس  الرئاسية  »الهيئة  عضو 
»العربي الجديد«  الكردي« فيصل يوسف، لـ
لتجاوز  جــديــة  أميركية  مساعي  »هــنــاك  أن 
ــفـــاوضـــات  ــــالل املـ الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي حـــدثـــت خـ
فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، والــتــأكــيــد عــلــى منع 
أيـــة انــتــهــاكــات بــحــق املــجــلــس«. وأوضــــح أن 
»املجلس لــم يضع أيــة عقبة، بــل أصــر دومــا 
على مفاوضات بمرتكزات قوية، مبنية على 
الرؤية السياسية املشتركة واتفاقية دهوك«. 
بــإمــكــانــيــة عقد  ــــاف: يعتقد »املــجــلــس«  وأضـ
جلسات التفاوض بضمانة ورعاية أميركية 
وتعهد مظلوم عبدي بتنفيذ ما نتفق عليه 
مع الجانب اآلخر، ولكن لم يتحدد حتى اآلن 
أي موعد للمرحلة الجديدة من املفاوضات. 
وحـــول شـــروط »املــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي«، 
املــنــضــوي فـــي االئـــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري، 
لــلــعــودة إلـــى طــاولــة املــفــاوضــات مــع أحـــزاب 
»االتــحــاد  مقدمتها  وفــي  الــذاتــيــة«،  »اإلدارة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي«، قـــــال يـــوســـف إن الـــشـــروط 
تتضمن مزاولة »املجلس« لنشاطه السياسي 
الـــتـــعـــرض  دون  واالجــــتــــمــــاعــــي  واإلعـــــالمـــــي 
لـــه، وحــصــول مــكــاتــبــه عــلــى حــصــانــة، وعــدم 
اعتقال أعضائه بناء على خلفيات سياسية، 

الحر«،  الكردستاني  )اليكيتي(، و»اليكيتي 
مــنــذ يـــومـــن، اتـــحـــادهـــمـــا فـــي حــــزب واحـــد 
سكرتير  وبــّن  الكردستاني«.  »الشعب  هو 
الحزب الجديد عبد الصمد برو، في حديث 

وذلـــك بضمان مــن الــراعــي األمــيــركــي وقائد 
التطورات في  »قسد«. ومن املرجح أن تدفع 
املشهد السوري األكراد إلى التفاوض مجددًا 
واحــدة  سياسية  مرجعية  تشكيل  أجــل  مــن 
تــمــثــلــهــم فـــي اســتــحــقــاقــات الــحــل الــســيــاســي 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة. ويــتــلــقــى األكــــــراد دعــمــا 
عسكريا وسياسيا من دول التحالف الدولي 
ضد اإلرهاب، وخاصة أميركا وفرنسا التي 
استقبلت أخيرًا وفدًا يمثل »اإلدارة الذاتية« 

في شمال شرقي سورية. 
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن حزبان كرديان 
ســـــوريـــــان، هـــمـــا »الـــــوحـــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــي« 

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الـــوحـــدة تأتي 
في  التشتت  بعد  جماهيرية،  لرغبة  تلبية 
العام 2011«،  منذ  السورية  الكردية  الحالة 
ــة يــعــمــالن  ــارضــ ــعــ ــام واملــ ــظـ ــنـ مــضــيــفــا أن الـ
املطالب  فــإن  لــذا  الكردية،  االنقسامات  على 
الكردية تكون في الحد األدنى في الحوارات 
مـــعـــهـــمـــا. وأشــــــــار إلـــــى أن املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة 
»تتطلب وجـــود أحـــزاب كــرديــة قــويــة قــادرة 
العادلة«،  الكردية  القضية  عن  الــدفــاع  على 
ونتمنى  للجميع،  مـــمـــدودة  يــدنــا  مــضــيــفــا: 
للحركة الكردية أن تحقق وحدة اندماجية، 
تستوعب  ال  السياسية  الساحة  أن  معتبرًا 

كل هذا العدد من األحزاب.
ووضــع برو الحزب الجديد ضمن األحــزاب 
الــكــردي«،  الوطني  »املجلس  فــي  املنضوية 
ــدة  ــ ــــون إلــــــى وحـ ــدعـ ــ مـــعـــتـــبـــرًا أن األكــــــــــراد يـ
ســوريــة، مــن خـــالل دولـــة اتــحــاديــة برملانية 
حقوقها  املكونات  كــل  فيها  تنال  علمانية، 
ضمن دســتــور عــصــري. وحـــول الــحــوار بن 
أحزاب »اإلدارة الذاتية« و»املجلس الوطني 
الكردي«، أشار برو إلى أنه »كان وصل إلى 
مــراحــل مــتــقــدمــة«، مضيفا أن »األمــيــركــيــن 
ليسوا رعاة فقط للحوار، بل باتوا ضامنن 
له«. وأشار إلى أن واشنطن جادة في تحقيق 
ــــح أن  الـــوحـــدة الــكــرديــة فـــي ســـوريـــة. وأوضـ
الـــحـــوار هـــو بـــن األكــــــراد الـــســـوريـــن »ومـــن 
ثم ال نقبل أي تدخل من قــوى خارجية في 
الـــحـــوار، منها حـــزب العمال  مــجــريــات هـــذا 

الكردستاني«. يتلقى األكراد دعمًا عسكريًا وسياسيًا من أميركا )دليل سليمان/فرانس برس(

تقرير

فيصل يوسف: يمكن 
عقد جلسات التفاوض 

بضمانة ورعاية أميركيتين



بين  معقدة  ملفات  اليوم،  األميركي،  ونظيره  الروسي  الرئيس  يبحث 
البلدين، لكن كالهما يأمالن بضبط قواعد اللعبة، مع سعي واشنطن 

للتفرغ لملفات أخرى، وموسكو لتنفيس االحتقان الداخلي

67
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بلينكن.   واستبعد ريابكوف، أمس، أن تسفر 
القمة عن أي اختراق واســع في العالقات بن 
البلدين، مرجحا أن تؤدي إلى عودة السفيرين 
ــي، أنـــاتـــولـــي أنـــطـــونـــوف  ــركــ ــيــ الــــروســــي واألمــ
وجــــون ســالــيــفــان، إلــــى واشــنــطــن ومــوســكــو، 
إلى بلديهما تباعا،  بعدما كانا قد استدعيا 
إثــر وصــف بــايــدن لبوتن بـــ«الــقــاتــل«. ورّجــح 
الــروســيــة،  ريــابــكــوف، لصحيفة »إزفــيــســتــيــا« 
أن »تكون إحــدى نتائج القمة قــرار الرئيسن 
إعــــادة الــســفــيــريــن ومــبــاشــرتــهــمــا الــعــمــل على 
الــتــي سيتم  الــتــفــاهــمــات واالتــفــاقــات  تحقيق 
الــتــوصــل إلــيــهــا خـــالل الــقــمــة«. ورأى أن ذلــك 
أنــه »من  »سيكون إشـــارة هــامــة«، لكنه اعتبر 
السذاجة أن نتوقع اختراقات واسعة النطاق 
وبعيدة املدى، نظرا للوضع الذي وصلت إليه 
وأوضح  املتحدة«.  الواليات  بسبب  العالقات 
أنه »إذا لم يتم وضع قاعدة للمضي قدما، فإن 
هذه االختراقات لن تحدث أبدًا، وهذا أمر غير 

مسموح به أيضا، على األرجح«.
وكان بوتن قد أعرب، األحد املاضي، عن أمله 
بأن تسفر القمة عن وضع آليات للتعاون على 
مختلف االتــجــاهــات. وقـــال بــوتــن فــي حديث 
ــا 1«، إنــــه يــشــاطــر األمــيــركــيــن  ــيـ لــقــنــاة »روسـ
ــأن هــنــاك عــــددًا مــن الــقــضــايــا موضع  الــــرأي بـ
ــادل، ومــــن بــيــنــهــا االســـتـــقـــرار  ــبـ ــتـ االهـــتـــمـــام املـ
اإلقليمية  الــنــزاعــات  وقــضــيــة  االســتــراتــيــجــي 
وحماية البيئة والتعاون في مجال االقتصاد. 
وأضاف: »هناك قضايا يمكننا أن نعمل فيها 

بفاعلية«.  
أول من  األمــيــركــي،  الرئيس  تعّهد  مــن جهته، 
أمس، بأن يحّدد لنظيره الروسي، في قمتهما، 
الــحــمــراء«، مضيفا فــي خــتــام قّمة  »خــطــوطــه 
األطــلــســي فــي بــروكــســل: »إنــنــا ال نسعى إلــى 
ــا، لــكــنــنــا ســنــرد إذا واصــلــت  ــيـ نــــزاع مـــع روسـ
أنشطتها«. واعتمد بايدن لهجة حازمة حيال 
بوتن، لكنه وصفه بـ«الرجل الذكي والصلب«. 
كما أبدى قلقه على مصير املعارض الروسي 
املـــســـجـــون ألـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، مــــحــــذرًا مــــن أن 
وفــاتــه إذا حــصــلــت »ســتــكــون مــؤشــرًا جــديــدًا 

بالتدخل  املتهم  بوتن،  من  األميركي  النفور 
 حـــرب 

ّ
ــن ــشــ فــــي االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة، وبــ

سيبرانية على واشنطن.
بناء على ذلك، وعلى الرغم من تعبير الطرفن 
ــّرة عـــن أمــلــهــمــا فـــي إيـــجـــاد نــقــاط  ــ أكـــثـــر مـــن مـ
التصريحات  مــن  أيــا  فــإن  لــلــتــعــاون،  مشتركة 
العالقة  حــول  املتوالية  والــروســيــة  األميركية 
ــي رفــــــع ســقــف  ــ ــم تـــســـاهـــم فـ ــ ــلــــديــــن، لـ ــبــ ــــن الــ بـ
 من 

ّ
الــتــوقــعــات املــنــخــفــض مـــن الــقــمــة، فـــي كـــل

واشــنــطــن ومــوســكــو. ووصـــف بــايــدن بــوتــن، 
بــــ«الـــقـــاتـــل«، لكنه  املـــاضـــي،  مـــــارس/ آذار  فـــي 
عاد ووصفه، أول من أمس الثالثاء، بـ«الذكي 
ــلــــب«، فــيــمــا قــــــارن بـــوتـــن بــــن بـــايـــدن  والــــصــ
وتـــرامـــب بـــإبـــرازه لــخــبــرة األول الــطــويــلــة في 
الــعــمــل الــســيــاســي. ويــراهــن بــايــدن خصوصا 
فــي روسيا  الــداخــلــي  السياسي  الــوضــع  على 
املثقل باملشاكل، والــذي قد يهدد رغبة بوتن 
بــالــبــقــاء فـــي املــشــهــد الــســيــاســي حــتــى الــعــقــد 
املقبل، فيما يريد األخير تخفيف وطأة توتر 
عالقته بالغرب عموما، على خلفية سياساته 
املتابعون  إليها  بات ينظر  والتي  الخارجية، 
لها على أنــهــا »مــحــاولــة لــم تعد تــجــدي نفعا 
فــي صــرف النظر عــن األزمـــات الداخلية التي 

يعيشها املجتمع الروسي«. 
وتنعقد القمة في فيال »ال غرانج« التاريخية 
ـــ18.  فــي جــنــيــف، الــتــي يــعــود بــنــاؤهــا لــلــقــرن الـ
الخارجية  املرافق لبوتن وزيــر  الوفد  ويضم 
الكرملن  بــاســم  سيرغي الفـــروف، واملــتــحــدث 
ــيــــر الــــروســــي  ــفــ ــيــــســــكــــوف، والــــســ دمــــيــــتــــري بــ
لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة أنــاتــولــي أنــطــونــوف، 
بــاإلضــافــة إلـــى رئــيــس هــيــئــة األركـــــان الــعــامــة 
فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية 
سيرغي ريابكوف، ونائب مدير ديوان الرئاسة 
الروسي  واملبعوث  كــوزاك،  دميتري  الروسية 
لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة ألــكــســنــدر الفــريــنــتــيــيــف. 
ــي يــــوري  ــروســ وبـــحـــســـب مــــعــــاون الـــرئـــيـــس الــ
ــــوف، الــــــذي ســيــحــضــر الـــقـــمـــة أيـــضـــا،  ــاكــ ــ أوشــ
ــإن الفـــــــروف ســـيـــشـــارك فــــي الــــجــــزء الــضــيــق  ــ فـ
مــن املــحــادثــات مــع نظيره األمــيــركــي أنتوني 

إلــى عــدم وجــود أي نية لــدى روسيا الحترام 
حــقــوق اإلنــســان األســاســيــة«. وشـــدد عــلــى أن 
ذلــــك »ســيــلــحــق ضـــــررًا بـــالـــعـــالقـــات مـــع بقية 
دول الــعــالــم ومــعــي«. ودان بــايــدن »األنــشــطــة 
نية  على وجــود  وشــّدد  لروسيا«،  العدوانية 
لــديــه ولـــدى الـــ«نــاتــو« بــــ«دعـــم وحـــدة أراضـــي 

أوكرانيا وسيادتها«.

بايدن مقابل بوتين
وكانت سياسة ترامب تجاه موسكو قد شّكلت 
الـــفـــرصـــة الــذهــبــيــة لــهــا لــتــرســيــخ حــضــورهــا 
الــدولــي، من خــالل سياسات خارجية حملت 
عـــنـــوان الــلــعــب عــلــى مــتــنــاقــضــات الــحــلــيــفــن 

الغربين. لكن على الرغم من لغة »الغزل« التي 
استخدمها ترامب تجاه بوتن، فإن األخير لم 
واالستفادة  األرض،  على  ترجمتها  يستطع 
مــنــهــا فـــي ســيــاســتــه وعـــالقـــتـــه ومــكــانــتــه في 
ــادة بــالده  الــغــرب، خــصــوصــا فــي مــســعــاه إلعــ
إلى اجتماعات قادة الدول الصناعية الثماني 
»جـــــي 8« )اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة الــثــمــانــي 
الكبرى التي تمنع روسيا من حضورها منذ 
القرم،  جــزيــرة  2014 بسبب ضّمها شبه  عــام 
ــك الـــحـــن بــصــيــغــة مــجــمــوعــة  وتــعــقــد مــنــذ ذلــ
الــســبــع(. كــذلــك لـــم يــتــمــّكــن بــوتــن مـــن تغيير 
ــه فــــي املــجــتــمــعــن  ــاهـ الــــنــــظــــرة الـــســـلـــبـــيـــة تـــجـ
أخيرًا،  الكرملن  وأكــد  واألوروبــــي.  األميركي 

أن عـــالقـــة الـــطـــرفـــن فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا. 
الكرملن  وحاشية  الــروســي  الرئيس  ويـــدرك 
 في 

ً
ــن يـــكـــون ســـهـــال أن االجـــتـــمـــاع الــثــنــائــي لـ

يتبناها  التي  الجديدة  االستراتيجية  سياق 
ز ذلك أن سمعة بوتن، 

ّ
البيت األبيض. ويعز

الـــــذي عـــاصـــر خــــالل وجــــــوده فـــي الــســلــطــة 4 
رؤســـاء أميركين )جـــورج بــوش االبـــن وبيل 
ــرامــــب(، ليست  كــلــيــنــتــون وبــــــاراك أوبـــامـــا وتــ
فــي واشنطن وفي  أفضل حاالتها حاليا  فــي 
عــواصــم أوروبــيــة عــديــدة. ويــريــد بــوتــن، بعد 
الــقــرم وارتــفــاع التوتر عسكريا  ضّمه جــزيــرة 
وأمـــنـــيـــا مـــع دول األطـــلـــســـي، أن يــقــيــم عــالقــة 
لــروســيــا مــع واشــنــطــن والـــغـــرب، عــلــى أســاس 

ما  على  خصوصا  متكئا  القطبية،  التعددية 
بنته موسكو خــالل ســنــوات حكمه، مــن لعب 
على وتر تناقض املصالح الغربية. لكن رغبة 
مــوســكــو هـــذه تــصــطــدم بــبــعــض الــتــعــقــيــدات: 
فــتــبــنــي ســيــاســيــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
واشنطن مسارًا مختلفا في العالقات الدولية 
ــى رؤيــــــة لـــنـــظـــام عـــاملـــي لــيــبــرالــي،  ــ يــســتــنــد إلـ
ــرامـــب، كــأحــد عــنــاويــن  ومــتــخــلــص مـــن إرث تـ
الكرملن يشعر بأن  التصدي للصن، يجعل 

الدائرة تضيق على تكتيكاته.
العاملية«  السياسة  »دائــرة  مدير  نائبة  ورأت 
ــــي جـــامـــعـــة ســــــان بـــطـــرســـبـــرغ الـــحـــكـــومـــيـــة  فـ
ــريـــح لــصــحــيــفــة  مــــاريــــا الغـــوتـــيـــنـــا، فــــي تـــصـ
»إنـــفـــورمـــاســـيـــون« الـــدنـــمـــاركـــيـــة، أن »اتـــهـــام 
مــوســكــو بــالــتــدخــل فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
األميركية قد كّبل جموح ترامب نحو بوتن، 
الــــــذي لــــم يــحــصــل فــــي الـــنـــهـــايـــة ســـــوى عــلــى 
خفض التوتر والتوازن على جبهة العالقات 
بواشنطن، وهو يعتقد أن القمة مع بايدن ربما 
تــكــون مفتاحا ملــواصــلــة الــتــبــريــد«. وأضــافــت 
الغوتينا أن اللقاء »مسعى فقط لكي يتجنب 
بوتن التصعيد ومخاطره، ألنه لم يعد قادرًا 
عــلــى بــيــع انــتــصــارات الــســيــاســات الخارجية 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  للمشاكل  كبديل 
الروسي  داخــل روســيــا«. لكن مدير »املجلس 
اعتبر  كورتونوف  أنــدريــه  الدولية«  للشؤون 
أن خــلــق كــيــمــيــاء بـــن الــرئــيــســن »لـــيـــس هو 
ــم«، بــل »إظــهــار االحــتــرام املــتــبــادل وليس  األهـ
التقارب«، مضيفا أن ترامب »لم يف بما قاله«.

المسائل الشائكة
وتــــبــــدو مـــســـألـــة الــــتــــوتــــرات الـــعـــســـكـــريـــة بــن 
إليه  يسعى  الــذي  التخفيض  الطرفن محور 
موسكو،  انسحاب  بعد  خصوصا  الكرملن، 
فـــي مــايــو املـــاضـــي، مـــن اتــفــاقــيــة »الــســمــاوات 
ــاتــــو« وحــلــف  ـــ«نــ املـــفـــتـــوحـــة«، املـــوقـــعـــة بـــن الــ
وارسو السابق عام 1992، والتي لم تجددها 
واشنطن بعد رحيل ترامب. لكن حتى في هذه 
املسألة، فإن التوقعات تبدو منخفضة، بحيث 
ها لخبراء من الجانبن. ومن 

ّ
تترك مسألة بت

مسألة  أيــضــا،  الطرفن  تشغل  التي  القضايا 
األمـــن الــســيــبــرانــي، كــواحــدة مــن الــنــقــاط التي 
بشأنها.  الـــروس  مفاتحة  لأميركين  يمكن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة لــوضــعــهــا  ــ ويـــســـتـــغـــل بــــوتــــن هــ
ــــاوض، كـــمـــفـــتـــاح ملــقــتــرح  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
تــعــاون روســـي - أمــيــركــي. ورأى مــراقــبــون أن 
قراصنة  هجمات  مسألة  سيقايض  »بــوتــن 
وأوروبـــا  واشنطن  دعــم  بمسألة  املعلوماتية 
لــلــحــركــات املــنــاهــضــة لـــــه«. واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
»الــروس بهذه  أن  أندريه كوتونوف  الروسي 
األميركي«،  امللعب  فــي  الــكــرة  يلقون  الطريقة 
مــعــربــا عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن مــوســكــو لـــن تــقــدم 

تنازالت كبيرة في القمة. 

احتقار في واشنطن
ــيـــة فــي  ــبــــدو واشـــنـــطـــن مـــاضـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
ــا، ومــحــاولــة  ــيــ ســيــاســة تــجــاهــل مـــوقـــع روســ
مــوســكــو اســتــثــمــار تــدخــالتــهــا الــخــارجــيــة في 
أوكرانيا  إلــى  بيالورسيا  من  املمتدة  العالم، 
إلـــى ســوريــة. ويــعــزز ذلـــك الــنــفــور الــعــالــي في 
واشنطن تجاه بوتن. وقال الخبير األميركي 
ــالــــب إنـــه  ــــن كــ ــارفـ ــ ــــي الـــــشـــــؤون الــــروســــيــــة مـ فـ
لقمة  واشنطن شعبية  فــي  تجد  أن  »يصعب 
جنيف. بل يصعب أن تجد سياسيا أو خبيرًا 
أميركيا ال يحتقر بوتن بعد التدخل السافر 
األمــيــركــي  السفير  ديــمــقــراطــيــتــنــا«. ورأى  فــي 
السوفييتي  االتحاد  في جمهوريات  السابق 
تقرير  في  سيستانوفيتش،  ستيفن  السابقة 
في »مجلس العالقات الخارجية«، أنه ال يجب 
أن تــتــكــرر كـــارثـــة قــّمــة هــلــســنــكــي بـــن تــرامــب 
يــواظــب  بــوتــن  أن  مــعــتــبــرًا   ،)2017( وبـــوتـــن 
أميركا والديمقراطيات  على »ضرب مصالح 
الغربية«، وأن بايدن »لن يتردد في قول هذه 

الحقيقة له«.
ويرى بعض الجمهورين أيضا في واشنطن 
لبوتن.  »مكافأة«  تكون  أن  القمة ال يجب  أن 
واعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري املــعــتــدل بن 
ســاســي أنـــه كـــان مــن الــخــطــأ أن يــبــادر بــايــدن 
من األســاس إلــى عقد مثل هــذه القمة. وكتب 
نافالني،  بــوتــن  يسجن  »بينما  أنـــه  ســاســي 
ــيـــالروســـي  ــبـ ــيــــس الـ ــرئــ ــمـــح لـــدمـــيـــتـــه )الــ ويـــسـ
ألـــكـــســـنـــدر( لــوكــاشــيــنــكــو بــاخــتــطــاف طــائــرة 
)إللـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مــــعــــارض(، ويــتــصــرف 
كرجل عصابات مع شعبه، فإننا نمنحه اإلذن 
 الغاز نوردستريم 2 )سيل الشمال 2 مع 

ّ
لخط

أملــانــيــا(، ونــمــنــح أفــعــالــه الــشــرعــيــة مــن خــالل 
القمة«. 

واعــتــبــر أســتــاذ الــعــلــوم السياسية فــي معهد 
كيريل  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو 
تحديد  فــي  تكمن  القمة  أهمية  أن  كوكتيش 
قواعد اللعبة على الساحة الدولية الستبعاد 
أي تصعيد محتمل بن أكبر قوتن نوويتن. 
وقال كوكتيش لـ«العربي الجديد«: »يبدو أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة ستسعى لــوضــع الــقــواعــد 
التي ستؤدي روسيا فيها دور الفتى السيئ، 
لــتــبــريــر االســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال األمـــــن. أمــا 
روســيــا، فترى أن وضــع أي قواعد أفضل من 
ــع الخبير فــي الشأن 

ّ
انــعــدامــهــا«. بــــدوره، تــوق

األمـــيـــركـــي فـــي »املـــجـــلـــس الــــروســــي لــلــشــؤون 
ــيــــة(، ألــكــســي  ــة« )مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر ربــــحــ ــيــ ــدولــ الــ
ناوموف، أن تركز القمة على قضايا التطبيع 
الــدبــلــومــاســي وعــــودة الــســفــيــريــن واألســلــحــة 
االســتــراتــيــجــيــة، وتــحــديــد مـــالمـــح املــواجــهــة 
»املتحضرة«، على غرار الوضع أثناء الحرب 
لـ«العربي  الــبــاردة. وقــال ناوموف في حديث 
الجديد«: »هناك إدراك أن القمة لن تسفر عن 

أي اختراق أو تحسن سريع في العالقات«.

قمة بايدن ـ بوتين 
آمال منخفضة

تعد القمة المرتقبة اليوم األربعاء 
بايدن،  وجــو  بوتين  فالديمير  بين 
التي  في جنيف، األولى من نوعها 
السويسرية  المدينة  تستضيفها 
السوفييتية.  الحقبة  نهاية  منذ 
بين  لقاء  استضافت  جنيف  وكانت 
أيزنهاور  ــت  دواي األميركي  الرئيس 
نيكيتا  الــســوفــيــيــتــيــي  والــزعــيــم 
وعقدت   ،1955 فــي  خروتشيف 
قمة ثانية بعد ذلك بـ30 عامًا، في 
رونالد  األميركي  الرئيس  بين   ،1985
السوفييتي ميخائيل  ريغان والزعيم 
تخفيض  لبحث  ــوف،  ــش ــات ــورب غ

سباق التسلح النووي.

جنيف... 
للمرة الثالثة

الغالف

ناصر السهلي 
موسكو ـ رامي القليوبي

ــيــــف  ــنــ تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مـــــــديـــــــنـــــــة جــ
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــوم األربــ ــ ــيـ ــ ــة، الـ الــــســــويــــســــريــ
ــيـــركـــي والــــروســــي،  الــرئــيــســن األمـ
جو بايدن وفالديمير بوتن، في القّمة األولى 
كــثــب، ال  بــعــدمــا عــرفــا بعضهما عــن  بينهما، 
سيما خــالل عمل بــايــدن إلــى جــانــب الرئيس 
األمــيــركــي األســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، كــنــائــب لــه، 
واطـــالعـــه عـــن كــثــب عــلــى مــلــف الــعــالقــات بن 
الــبــلــديــن، والــتــي شــهــدت خـــالل فــتــرة أوبــامــا، 
انــدالع األزمــة األوكــرانــيــة وضــّم روسيا لشبه 
جــزيــرة الــقــرم، ثــم التدخل الــروســي العسكري 
فــي ســوريــة. وتنعقد الــقــّمــة الــيــوم، فــي أجــواء 

وصف بايدن بوتين 
بالذكي فيما أشاد األخير 

بخبرة نظيره

ستبحث القمة 
التوترات العسكرية واألمن 

السيبراني

رسم قواعد اللعبة والخطوط الحمراء 
وإعادة السفيرين أقصى المتوقع

تـــوتـــر عـــــاٍل بـــن الـــبـــلـــديـــن، قـــد تـــوصـــف بغير 
ويأتي  الــبــاردة.  الــحــرب  نهاية  منذ  املسبوقة 
ذلــــك بــســبــب عـــوامـــل ّعــــــدة، يـــعـــززهـــا الــتــشــدد 
ــاه مـــوســـكـــو، وتــعــزيــز  ــبـــايـــدن تـــجـ املــــعــــروف لـ
روســيــا لــتــحــركــاتــهــا الــتــي تصفها واشــنــطــن 
بـــ«االســتــفــزازيــة والــعــدائــيــة«، ليس فقط على 
ــة، وفــــي املـــســـاحـــات الــتــي  ــ ــيـ ــ حـــدودهـــا األوروبـ
ضمن  األطلسي،  شمال  حلف  تحالف  يعدها 
نطاق أمنه اإلقليمي، بل في القارتن األفريقية 
واآلســيــويــة أيــضــا. وتــرتــفــع حـــّدة التعقيدات 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، وســــط ضـــغـــوط فـــي واشــنــطــن 
لــتــشــديــد الــلــهــجــة مــع مــوســكــو، ال سيما بعد 
سنوات دونالد ترامب، الذي يعتبر معارضوه 
الــديــمــقــراطــيــون أنـــه تــمــادى فــي الــتــراخــي مع 
الخصم الروسي. ويأتي ذلك على وقع ازدياد 

قال معاون الرئيس الروسي يوري أوشاكوف )الصورة(، أمس الثالثاء، إن 
بايدن ستشمل وضع وآفاق  بوتين وجو  الرئيسين فالديمير  محادثات 
وقضايا  الثنائية،  بالعالقات  الدفع 
ومكافحة  االستراتيجي  االستقرار 
الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة والــتــعــاون 
والقطب  والــمــنــاخ  االقــتــصــادي 
ــط  ــ ــي، والـــشـــرق األوس ــال ــم ــش ال
وسورية وليبيا وإيران. ولم يستبعد 
بيالروسيا  في  الوضع  إلى  التطرق 
مضيفًا  الــروســيــة،  والــمــعــارضــة 
ذلك  ــر  إث سيعقدان  الرئيسين  أن 

مؤتمرين صحافيين منفصلين. 

أجندة اللقاء

)Getty/تنعقد القمة في مدينة جنيف السويسرية )سيرغي بوبيليف
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يعقد الــرئــيــســان األمــيــركــي والـــروســـي، جو 
األولــى،  قّمتهما  بــوتــن،  وفالديمير  بــايــدن 
الــيــوم األربــعــاء، فــي جنيف، وســط رهانات 
 مــــن الـــطـــرفـــن عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إيـــجـــاد 

ّ
لــــكــــل

لــلــحــوار، وربــمــا للمقايضة،  مــســائــل قــابــلــة 
ــــرى قـــد تـــبـــدو أكـــثـــر تــعــقــيــدًا،  فـــي مــقــابــل أخـ
نظرًا ملا ترى فيه واشنطن سلوكا ملوسكو 
لم يكن هو املأمول منها. وتبرز في خلفية 
ــقـــاءات عــالــيــة  ــلـ الــقــّمــة املــرتــقــبــة الــجــولــة والـ
ــايـــدن مــنــذ يــوم  املـــســـتـــوى، الـــتـــي أجــــراهــــا بـ
البريطانين  الحلفاء،  مع  املاضي،  الجمعة 
واألوروبـــيـــن وفـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، 
بـــن بــريــطــانــيــا وبـــروكـــســـل، والـــتـــي أفــضــت 
ــتـــحـــدي  ــلـــى »الـ جــمــيــعــهــا إلــــــى الــــتــــوافــــق عـ
الــصــيــنــي لــلــنــظــام الـــدولـــي الـــقـــائـــم«. وهـــذه 
النقطة هــي مــثــار تــســاؤالت عـــدة، حـــول ما 
إذا كان بوتن يستطيع التسلل من خاللها، 

لترطيب األجواء مع الغرب.
وكـــانـــت الــتــصــريــحــات الــروســيــة قـــد أوحـــت 
ــة  خــــالل الــفــتــرة الــســابــقــة بــمــا يــمــكــنــه إراحــ
واشنطن على هذا الصدد. لكن بوتن عاد 
ورفـــع الــســقــف أول مــن أمـــس اإلثـــنـــن، وهــو 
مــا يمكن وضــعــه فــي إطـــار الضغط، مؤكدًا 
الشراكة االستراتيجية بن موسكو وبكن، 
والـــتـــي »يـــحـــاول الـــغـــرب هــدمــهــا«. ووصـــف 
الرئيس الــروســي، فــي حــوار مــع شبكة »أن 
الــتــعــاون بن  األميركية مستوى  بــي ســي« 
مــوســكــو وبــكــن بـــ«غــيــر املــســبــوق«. وتــبــدو 
ــدم الــعــالقــة  ــى مـــحـــاولـــة هــ ــارة بـــوتـــن إلــ ــ إشــ
الـــروســـيـــة - الــصــيــنــيــة، فـــي وقــــت لـــم تخف 
إلى  ميلها  الديمقراطية  األميركية  اإلدارة 

سامر إلياس

ــــس الـــثـــالثـــاء،  ــا، أمـ ــيـ ــن الـــكـــرمـــلـــن رســـمـ ــلـ أعـ
أســـمـــاء الـــوفـــد املـــرافـــق لــلــرئــيــس فــالديــمــيــر 
ــــذي سيجمعه  بـــوتـــن خــــالل لـــقـــاء الــقــمــة الـ
بــايــدن فــي جنيف،  بنظيره األمــيــركــي جــو 
الالئحة  األربـــعـــاء. وتــشــي  الــيــوم  بعد ظهر 
إدارة  بــوتــن على  بــعــزم  لــأســمــاء  الطويلة 
ــــع واشــــنــــطــــن، ومـــتـــعـــدد  حـــــــوار »جـــــــــدي« مـ
الــتــي عقدها  ات  الــلــقــاء أن  الــجــوانــب، علما 
مع نظيره األميركي السابق دونالد ترامب 
لــم تحمل هــذا الــعــدد مــن األســمــاء الرفيعة 
الــتــي رافــقــتــه إلــيــهــا. مــن الــجــهــة األمــيــركــيــة، 
الــثــالثــاء، تفاصيل كثيرة  لــم تــخــرج، أمــس 
عــن أســمــاء املــســؤولــن الــذيــن سيحضرون 
اجــتــمــاع بــوتــن - بــايــدن، علما أن الرجلن 
بينهما،  انــفــراد  على  قمة  مطلقا  يعقدا  لــن 
إذ إنه حتى الساعة األولى من القمة، التي 
ســتــتــضــمــن لـــقـــاءهـــمـــا، ســـتـــكـــون بــحــضــور 
بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
الــروســي سيرغي الفــروف. وليس  ونظيره 
كــان جيك سوليفان،  إذا  مــا  واضــحــا أيضا 
سيحضر  لبايدن،  القومي  األمــن  مستشار 
إلــــى جــنــيــف، وهــــو أمــــر مـــرجـــح، عــلــمــا أنــه 
في  السويسرية  املدينة  إلــى  قد توجه  كــان 
للقمة،  املــاضــي، تمهيدًا  أيـــار  مــايــو/  شــهــر 
والتقى مع سكرتير مجلس األمن الروسي 
ــان بــلــيــنــكــن قد  ــ نــيــكــوالي بـــاتـــروشـــيـــف. وكـ
ــــروف، لـــلـــمـــرة األولــــــــى، فــــي 20  ــــالفـ الـــتـــقـــى بـ

الصن،  ملواجهة  الــدولــي  التحالف  توسيع 
ــان الــشــعــار املـــرفـــوع رســمــيــا  وحـــتـــى وإن كــ
ــم«، مــع  ــالــ ــعــ ــيـــات الــ ــقـــراطـ ــمـ ــاد ديـ ــ ــــحـ ــو »اتـ هــ
العودة األميركية إلى التعاون مع الشركاء 
الدولين، والتي كانت قد وصلت إلى أدنى 
بــايــدن، دونالد  مستوياتها في عهد سلف 
تـــرامـــب. ومـــن كـــورنـــوال فـــي أقــصــى جــنــوب 
غـــربـــي إنـــكـــلـــتـــرا، حــيــث حــضــر بـــايـــدن قمة 
يومي  الكبرى، بن  السبع  الــدول  مجموعة 
ــد املــاضــيــن، إلـــى بــروكــســل  ــ الــجــمــعــة واألحـ
التقى بالحلفاء في قمة حلف شمال  حيث 
األطــلــســي أول مــن أمــس اإلثــنــن، والــزعــمــاء 
واملــــســــؤولــــن األوروبـــــيـــــن أمـــــس الـــثـــالثـــاء، 
حضرت الصن كبند أساسي، على طاوالت 
الحوار، وفي بيانات رسمية، وهي مرشحة 

أن تكون كذلك اليوم في جنيف.
وتــمــكــن بــايــدن مــن تــبــديــد بــعــض املــخــاوف 
لــدى األوروبـــيـــن، والــتــي كــانــت قــد زرعتها 
سنوات ترامب األربع في البيت األبيض، ال 
سيما منذ زيارته األولى إلى القارة العجوز 
عام 2017، حن أشاد بـ«بريكست«، وباشر 
التي  الكتلة األوروبية،  »حربا تجارية« مع 
ــداء، وقــولــه إنها  ــ وضــعــهــا فــي مــصــاف األعــ
ــن الــــصــــن«. ورفــــــع بـــايـــدن  ــثــــر ضــــــررًا مــ »أكــ
فــي جولته شــعــار »عـــودة أمــيــركــا«، متخذًا 
العالم تقف مع  أيضا شعار »ديمقراطيات 
الظاهر،  في  الشعار،  هذا  ويبدو  بعضها«. 
بيد  األطلسي،  ولحلف  لأوروبين  مريحا 
أن »تــوحــيــد الــديــمــقــراطــيــات« فــي الــجــوهــر 
لــيــس ســـوى تعبير عــن رغــبــة أمــيــركــيــة في 
مــحــاصــرة الــصــن، وهـــو مــا تــؤكــده قـــراءات 
ــيـــن لــتــحــركــات واشــنــطــن في  خـــبـــراء أوروبـ
أوروبا، بما في ذلك القمة املرتقبة اليوم في 

جنيف بن بايدن وبوتن. 
ويعكس بايدن في جولته خصوصا رؤية 
الــديــمــقــراطــيــن فــي واشــنــطــن، وإلـــى حـــّد ما 
أيضا بعض الجمهورين املعتدلن، والتي 
ــات املـــتـــحـــدة ال يــمــكــنــهــا  ــ ــــواليـ الـ تــعــتــبــر أن 
وحــدهــا مــواجــهــة الــتــحــدي الــصــيــنــي، وهــي 
تحتاج بشدة إلى حلفاء أقوياء، وخصوصا 
في أوروبا. هذا ما يطرحه كبير املحللن في 
مــركــز األبــحــاث األملــانــي »جــيــرمــان مــارشــال 

مجلس  انعقاد  هامش  على  املاضي،  مايو 
ريكيافيك  فــي  الشمالية  القطبية  املنطقة 
في أيسلندا. ويعد بلينكن، كما بايدن، من 
مواقفه  واتسمت  املتشددين،  »األطلسين« 
امللف  في  بالتشدد حيال روسيا، ال سيما 
األوكراني، إال أن تصريحاته األخيرة تشي 
ــتـــن بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة حــيــال  بـــإيـــمـــانـــه املـ
موسكو قريبة من تلك التي حاول الرئيس 
اعتمادها،  أوباما  بــاراك  األسبق  األميركي 
عــبــر مــحــاولــة »تــصــفــيــر« املــشــاكــل، وإعــطــاء 

األولوية للحوار، دون تقديم تنازالت.
وكـــان مــوقــع »أكــســيــوس« قــد ذكـــر أن فريق 
من  الخبراء،  من  استعان بمجموعة  بايدن 
السابق  الرئيس  إدارة  ضمن مسؤولن في 
دونالد ترامب، لالستفادة من آرائهم بشأن 
القمة مع بوتن. وقالت شبكة »سي أن أن« 
ر معظم أوقـــات فــراغــه خالل 

ّ
إن بــايــدن سخ

جولته األوروبــيــة، التي بــدأت يــوم الجمعة 
املاضي، للبحث مع بلينكن وسوليفان في 

املسائل التي يجب فتحها مع بوتن.
من جهته، يرافق الرئيس الروسي مساعده 
يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي 
ــروف. كــمــا يــضــم الــوفــد املــتــحــدث باسم  ــ الفـ
الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، والــســفــيــر 
ــات املــتــحــدة أنــاتــولــي  الـــروســـي لـــدى الـــواليـ
أنــتــونــوف، ورئــيــس األركـــان العامة للقوات 
املــســلــحــة الــروســيــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 
الخارجية سيرغي ريابكوف،  ونائب وزير 
دمــيــتــري  الــرئــاســيــة  اإلدارة  مـــديـــر  ونـــائـــب 
كوزاك، واملبعوث الخاص للرئيس الروسي 

إلى سورية ألكسندر الفرنتييف.
ويدل حضور كوزاك على أن القمة ستشهد 
بــحــثــا تــفــصــيــلــيــا بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا، فــيــمــا 
ــود ريـــابـــكـــوف والفــرنــتــيــيــف أن  ــ يــعــنــي وجـ
إيـــران وســوريــة ستكونان أيــضــا فــي صلب 
ــدة الــــلــــقــــاء. وتـــكـــشـــف عـــضـــويـــة الـــوفـــد  ــنــ أجــ
الروسي أن األزمــة األوكرانية ســوف تحتل 
ــبـــحـــث، مـــــع مـــشـــاركـــة  ــلـ ــعـــــة لـ مـــســـاحـــة واســـ
كــــــوزاك، وهــــو املـــســـؤول املــبــاشــر عـــن إدارة 
ــة. وتــكــشــف تــصــريــحــات  ــيــ ــرانــ األزمــــــة األوكــ
املــســؤولــن مــن الطرفن خــالفــات جدية في 
املتحدة كييف،  الواليات  امللف. وتدعم  هذا 

إلـــــى أن مـــوســـكـــو تــســعــى إلـــــى طـــــرح خــطــة 
القمة  تفصيلية للتفاهمات حول امللف في 
املــنــتــظــرة. وقــبــل أقـــل مــن شــهــر عــلــى انتهاء 
ــال املـــســـاعـــدات  ــ ــإدخـ ــ ــتـــفـــويـــض األمــــمــــي بـ الـ
إلـــى ســوريــة، تــركــز الـــواليـــات املــتــحــدة على 
الــجــانــب اإلنـــســـانـــي وتـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات فــي  ــيــ ــافــ فـــتـــح مـــعـــابـــر إضــ
املــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة الــنــظــام. في 
املقابل، تريد موسكو استغالل هذه النقطة 
للحصول  األميركي  الجانب  على  للضغط 
على تنازالت، من ضمنها تخفيف »قانون 
قيصر« )العقوبات األميركية(، الذي يعطل 
 استثمارات 

ّ
مشروعات إعادة اإلعمار وضخ

إلــى فــّك عزلة  في سورية. وتسعى موسكو 
الــنــظــام الــســوري عــربــيــا ودولـــيـــا، وتحسن 
الظروف املعيشية واالقتصادية في مناطق 
 
ّ
ــار، وضــخ ــمـ ســيــطــرتــه، والـــبـــدء بـــإعـــادة اإلعـ

االستثمارات وعودة الالجئن. أكد بوتين الشراكة االستراتيجية بين موسكو وبكين )بافل غولوفكين/ فرانس برس(

)Getty/دعا بلينكن إلى ضرورة الحوار مع روسيا )ألكس وونغ

فــي مواجهة  أوروبـــا كعبء على سياساته 
الحالي يرى  الرئيس األميركي  بكن«، وأن 
»أهمية أكبر ألوروبــا في تصاعد املواجهة 

)مع بكن(«. 
بــايــدن عــلــى جــمــع جبهة  ويـــراهـــن معسكر 
مـــن الــســيــاســات الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــة بـــكـــن. وبـــنـــاء  ــهـ ــواجـ ــم فــــي مـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
قّمة  عقد  حــول  مقترحه  أيضا  يأتي  عليه، 
الديمقراطيات في واشنطن الخريف املقبل. 
فــالــتــنــافــس وتــوتــر الــعــالقــة والــخــطــاب بن 
الواليات املتحدة والصن، على املستويات 
ــة والــتــقــنــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الـــســـيـــاســـيـــة واأليــ
والـــعـــســـكـــريـــة، تـــضـــع واشـــنـــطـــن فــــي مــوقــع 
الباحث عن حشد تحالف أوســع من داخل 
ــا مـــن خــارجــهــا.  ــة، وأيـــضـ ــ ــيـ ــ الـــقـــارة األوروبـ
ويــضــع ذلـــك مـــشـــروع بـــايـــدن فـــي حــالــة من 
لقّمة  املــدعــوة  لأنظمة  التصنيف  ســجــال 
يــســتــطــيــع تجنب  كــــان  إذا  الـــخـــريـــف، ومــــا 
ــيــــس الـــــــــــوزراء املــــجــــري فــيــكــتــور  دعـــــــوة رئــ
، األقرب نظامه إلى الشعبوية، 

ً
أوربان، مثال

فــاونــد« يــاكــوب فــونــك. ومثله يــذهــب أيضا 
مـــديـــر قــســم الــــدراســــات الـــدولـــيـــة فـــي مــركــز 
الدراسات الدولية اإليطالي، ريكاردو أكارو، 
إذ يعتبر أنه »من األهمية بمكان لسياسات 
كنقطة  بكن  استحضار  الخارجية  بــايــدن 
مــركــزيــة فــي الــعــالقــة مــع أوروبــــــا«، بحسب 
ــيــــة عــلــى جــولــة  تــعــلــيــقــه لــلــصــحــافــة األوروبــ
بــايــدن. الـــقـــراءة ذاتــهــا تــذهــب إلــيــهــا مــديــرة 
املــجــلــس األوروبــــــــي لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة 
ــرلـــن، يـــانـــا بــوغــلــيــريــن، مــعــتــبــرة في  فـــي بـ
تصريحات للصحافة األملانية والدنماركية 
ــايـــدن يــســيــر عــكــس تـــرامـــب الــــذي قــرأ  أن »بـ

املتطرف  اليميني  الــهــنــد  وزراء  رئــيــس  أو 
ناريندرا مودي.

وكان بايدن قد عّبر عن رغبته في توسيع 
التحالف، في فبراير/ شباط املاضي، حن 
قــال إن الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــــا وآســيــا 
مضطرة ملواجهة حكومة بكن. وفي مقال 
رأي لـــه فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت«، نــشــر في 
ــران الـــحـــالـــي، كــتــب بــايــدن  ــزيـ 6 يــونــيــو/ حـ
 عــن رغــبــة بـــالده فــي »الــتــركــيــز عــلــى كيفية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــات الـ ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــام الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ  قـ
بــوضــع  ــر،  ــ ــ آخـ ــلـــد  بـ أو أي  الــــصــــن  ولــــيــــس 
قواعد القرن الـ21 للتجارة والتكنولوجيا«، 
مـــشـــددًا عــلــى أن أكـــبـــر الــديــمــقــراطــيــات في 
الـــعـــالـــم »ســـتـــقـــدم حـــلـــواًل عـــالـــيـــة املــســتــوى 
البنية  لتطوير  الصينية،  للحلول  كبديل 
ــة  ــايــ ــرعــ ــة والــ ــيــ ــمــ ــرقــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة املــ
الــصــحــيــة، والــتــي تــكــون أكــثــر اســتــدامــة مع 

دعم التنمية العاملية«.
وفي ما يشبه مالقاة واشنطن في منتصف 
الطريق، خطا حلف الـ«ناتو« أول من أمس 
خطوة إضافية في إطار سياسة »اليقظة« 
عامليا.  الطموحة  الصينية  السياسات  إزاء 
الختامية  األطــلــســي  بــيــان قمة  مــن  إذ ظهر 
ــاء، بــن  ــفــ ــلــ أن تـــســـويـــة حــــضــــرت بـــــن الــــحــ
و«تحديا  لأميركين  »عــدوًا«  بكن  اعتبار 
ومنافسا« لأوروبين، وهو ما يعد تقدما 
لــبــايــدن. ومــقــابــل أال تصل لغة أوروبــــا إلى 
ــح بــايــدن 

ّ
ــّد تصنيف الــصــن عـــــدّوًا، تــســل حـ

ــمـــوقـــف غــربــي  ــه مــــع بــــوتــــن بـ ـ
ّ
ــت ــمـ عـــشـــيـــة قـ

ت روسيا 
ّ
بعدما ظل متشدد تجاه روســيــا، 

األطلسي.  لحلف  األكــبــر«  »الــتــهــديــد  تشكل 
األميركية  القمة  تعقد  الخلفية،  هــذه  وفــق 
واشنطن  تصبو  ففيما  الـــيـــوم.  الــروســيــة  ـــ  ـ
إلــى شــّد عضد تحالف أوســع من التحالف 
ــربـــي، ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــصــيــنــيــة،  ــغـ الـ
ــات عـــاملـــيـــة فــي  ــديـ واعــــتــــبــــارهــــا هـــــذه الـــتـــحـ
مــواجــهــة »الــديــمــقــراطــيــات الــلــيــبــرالــيــة«، قد 
ــأمــــل فــــي اســــتــــغــــالل هـــذه  ــكــــون روســــيــــا تــ تــ
األعباء  بعض  لتخفيف  بالتحديد  النقطة 
عـــن كــاهــلــهــا، والـــتـــي تــجــعــل أزمـــــات بــوتــن 

متضخمة جدًا.
ناصر...

تريد واشنطن شّد 
عضد تحالف أوسع من 
الغرب لمواجهة الصين

زيلينسكي  فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس 
مجموعة  املتحدة  الــواليــات  مشاركة  حــول 
»نـــورمـــانـــدي« )أملــانــيــا وفــرنــســا وأوكــرانــيــا 
ــــاس، وتـــؤكـــد  ــبـ ــ ــة دونـ ــ وروســـــيـــــا(، بـــحـــل أزمــ
أنــهــا ليست طــرفــا فــي الــحــرب الـــدائـــرة بن 
االنــفــصــالــيــن فـــي جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك غير املعترف بهما دوليا، وبن 
ــرفـــض مـــوســـكـــو بـــشـــدة ضــم  كـــيـــيـــف. كـــمـــا تـ
الـــ«نــاتــو«، وتعتبره »تهديدا  إلــى  أوكــرانــيــا 

وجوديا«.
وفـــــي مـــلـــف إقـــلـــيـــمـــي آخــــــر، تـــبـــرز مــشــاركــة 
ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، املـــبـــعـــوث الــخــاص 
ــة، ورئــيــس  لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى ســــوريــ
ــان الــروســيــة الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة  األركــ
جال  الــذي  غيراسيموف،  فاليري  الروسية 
مع الفروف في منتصف 2018 على باريس 
وبــرلــن وبــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة لبحث 
ــا يشير  مـــوضـــوع الـــالجـــئـــن الـــســـوريـــن، مـ

وهي أعلنت عن تزويدها بأسلحة إضافية 
ملــواجــهــة الــحــركــات االنــفــصــالــيــة والــوقــوف 
كما تشدد  الروسية«،  »التدخالت  في وجه 
على دعمها لوحدة األراضي األوكرانية وال 
تــعــتــرف بــضــم روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم. 
أمـــا مــا يثير حفيظة مــوســكــو، فــهــو إعــالن 
بايدن أخيرًا، أن »استمرار النزاع في منطقة 
عائقا  يكون  لن  أوكرانيا،  دونباس، شرقي 
أمــــام انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى حــلــف شــمــال 
األطــلــســي«. لكن روســيــا تــرفــض اقــتــراحــات 

حضور دميتري كوزاك 
يعني البحث تفصيليًا بشأن 

أوكرانيا

ال شّك في أن الصين 
ستكون حاضرة في قمة 

جو بايدن وفالديمير 
بوتين، في وقت تسعى 

فيه واشنطن إلى فّك 
ارتباطات دول كثيرة ببكين

تدّل أسماء الوفد 
المرافق لفالديمير بوتين 

في قمته مع جو بايدن، 
على أن مروحة واسعة 

من المسائل الدولية 
ستكون حاضرة على 

طاولة الحوار

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
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سياسة

مصدر دبلوماسي: 
هذه األحكام تزيد أوراق 
المساومة لدى السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــائــــل  وجـــــــه الــــنــــظــــام املـــــصـــــري رســ
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ألطـــــــــــــــراف مــــخــــتــــلــــفــــة، خـ
وداخـــلـــيـــة، بـــإصـــراره عــلــى إصـــدار 
الحكم بإعدام 12 من قيادات جماعة اإلخوان 
املسلمني، هم كل السجناء من املحكوم عليهم 
»اعــتــصــام  فـــي الــقــضــيــة املـــعـــروفـــة إعــامــيــا بـــ
إقامة  فــتــرة  فــي  الــتــي دارت وقائعها  رابــعــة«، 
االعتصام حتى فضه بالقوة املفرطة بمذبحة 
اكتفت  إذ  آب 2013،  فــي 14 أغسطس/  رابــعــة 
أول من  الــصــادر  النقض، في حكمها  محكمة 
أمـــس، بتخفيف بــعــض أحــكــام الــســجــن، التي 
كان أقصاها 10 سنوات، وأبقت أحكام اإلعدام 

واملؤبد كما هي.
ويــمــثــل هــــذا الــحــكــم ســابــقــة تــاريــخــيــة تعبر 
عــن الــوضــع القانوني الهش الــذي بــات يهدد 
مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة بــشــكــل عــــام في 
ــاء الـــجـــمـــاعـــة، املــحــكــوم  مـــصـــر. فـــقـــادة وأعــــضــ
عليهم بــاإلعــدام، لم يــدانــوا بقتل أي شخص، 
نظرًا لعدم معرفة طبيعة الجناية في حاالت 
بالفض،  القائمة  الشرطة  فــي صفوف  الــوفــاة 
بمساعدة الجيش، ما يخرج الحكم عن إطار 
املصرية،  النقض  ملحكمة  املــعــروفــة  الــســوابــق 
صارمة  شروطًا  بوضعها  ُعرفت  لطاملا  التي 

لتأييد أحكام اإلعدام.
النظام  أدخله  الــذي  القانوني  التعديل  أن  إال 
على قانون محكمة النقض عام 2017 بحجة 
املحكمة  العدالة« جعل  تحقيق  في  »اإلســـراع 
تــمــضــي مــســرعــة فـــي الــنــظــر بــالــطــعــون على 
أن  كــاٍف، ودون  تدقيق  الجنايات دون  أحكام 
املوضوعية  للدراسة  بإعادتها  ملزمة  تكون 
فـــي مــحــاكــم الــجــنــايــات مـــرة أخـــــرى، مـــا حقق 
بالفعل سرعة في النظر بالقضايا، وبخاصة 
املتهم  »الــعــنــف واإلرهـــــاب«،  بــوقــائــع  املتعلقة 
النظر   

ّ
بغض السياسيون،  املــعــارضــون  فيها 

 عــن ذلــك 
ً
عــن تحقيق الــعــدالــة بــذاتــهــا. فــضــا

فإن القضية، منذ تحريكها، مضت في اتجاه 

ــنـــهـــم مــحــكــومــون  ــــاء »اإلخـــــــــــــوان«، ومـ ــــضـ وأعـ
غيابيًا فــي قضية رابــعــة ذاتــهــا، وكــذلــك بعيد 
األميركية  اإلدارة  مــع  متقدمة  اتــصــاالت  فتح 
الـــجـــديـــدة، يــعــبــر عـــن الــتــوجــه الــقــائــم للنظام 
حتى اآلن، وهو املضي قدمًا في التأكيد على 
غــلــق أي احـــتـــمـــاالت لــلــمــصــالــحــة مـــع جــمــاعــة 
»اإلخوان« بصفة خاصة، واإلسام السياسي 

واملعارضة غير املستأنسة بشكل عام.
ووصـــــــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي مــــصــــري، فــي 
بأنه  السلوك  الجديد«، هذا  »العربي  لـ حديث 
»تكتيك خاص برئيس الجمهورية عبد الفتاح 
الــســيــســي، والــجــمــيــع يــنــفــذه وفــقــًا لتعليماته 
فاملفاوضات واالتصاالت بشأن  الشخصية«، 
واملحاكمات  واالعتقاالت  املعارضني  أوضــاع 
في رأيه يجب أن تكون بمنأى تام عن السياسة 
املصرية املحلية حيالهم، بما في ذلك األحكام 
القضائية ضدهم، وقــرارات سحب الجنسية، 
وتـــجـــديـــد الــحــبــس وغـــيـــرهـــا مـــن اإلجــــــــراءات، 
اعتقادًا من السيسي بأن إظهار هذه املواقف 

يكسب مصر احترامًا أكبر لدى اآلخرين. 
وأضاف املصدر أنه في الوقت ذاته تؤدي مثل 
هـــذه األحــكــام إلـــى زيــــادة األوراق الــتــي يمكن 
إذ   ،

ً
املساومة عليها مستقبا قبول  للسيسي 

يسمح له القانون بالتدخل في أي وقت للعفو 
ــدام،  ــاإلعـ االســتــثــنــائــي عـــن املــحــكــوم عــلــيــهــم بـ
املتاحة  القانونية  الفترة  انقضاء  بعد  حتى 
بأسبوعني  واملــقــدرة  العقوبة،  لتغيير  أمــامــه 
ــراءات الجنائية. كما  ــ اثــنــني وفــق قــانــون اإلجـ
أن هــنــاك عـــشـــرات الــســوابــق خـــال الــســنــوات 
ــمـــال تــنــفــيــذ أحـــكـــام  ــإهـ ــة بـ ــيـ الـــعـــشـــريـــن املـــاضـ
اإلعـــــدام لــســنــوات طــويــلــة، أو الــتــبــاطــؤ فيها، 
على الرغم من مسارعة الدولة بتنفيذ األحكام 
في قضايا العنف ذات الطابع السياسي خال 

السنوات الخمس األخيرة.
لكن مصدرًا أمنيًا مطلعًا رّجــح أال تحدث أي 
استثناءات إلنقاذ »اإلخــوان« املحكوم عليهم 
السياسية  إذا تغيرت األوضــاع  باإلعدام »إال 
إحــراز  فقط  وليس  وخــارجــيــًا،  داخليًا  تمامًا، 
تقدم في املحادثات مع قطر وتركيا«. وأشار 
إلــــى أن الــنــظــام »ال يـــرغـــب عــلــى اإلطـــــاق في 
توجيه رسالة إيجابية من أي نوع لإلخوان. 
وإلــــى جــانــب املــحــكــوم عــلــيــهــم بــــاإلعــــدام، فــإن 
بالوفاة  مــهــددون  املحبوسني  الجماعة  قـــادة 
داخل السجن، والنظام ال يكترث إطاقًا بهذه 
املــســألــة«. وأوضــــح املــصــدر أن مــســألــة موعد 
ـــدرس بواسطة وزارة 

ُ
ت اإلعـــدام  أحــكــام  تنفيذ 

الــداخــلــيــة ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة واملــخــابــرات 

ــة، عــلــى ضــــوء األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة  ــامـ ــعـ الـ
إعــدام  مواعيد  فاختيار  القائمة،  والسياسية 
ــاء خـــايـــا »أنـــصـــار  هـــشـــام عـــشـــمـــاوي وأعــــضــ
منذ  أخـــرى  تكفيرية  وعناصر  املــقــدس«  بيت 
2017 وحتى اآلن يتم بترتيب دقيق، وتتحنّي 
أحـــوااًل معينة تكون فيها  ذلــك  فــي  السلطات 
شــعــبــيــة الــنــظــام مــرتــفــعــة، أو لــاســتــفــادة من 
ــع لـــســـيـــاســـات الــــدولــــة،  ــ تــــرويــــج إعــــامــــي واســ
كـــاألعـــمـــال الــفــنــيــة عـــن مــحــاربــة اإلرهــــــاب في 
لتوجيه رسائل معينة  أو  املاضيني،  العامني 
ــدد املـــصـــدر عــلــى أن الــحــكــم في  لــلــخــارج. وشــ
حــالــة قــيــادات »اإلخــــوان« فــي رابــعــة، وإن كان 
الناحية  من  للطعن  قابل  وغير  ونهائيًا  باتًا 
ــقــــرار يـــضـــع فــي  الـــقـــانـــونـــيـــة، فـــلـــن يــنــفــذ إال بــ
داخليًا  للتنفيذ،  املختلفة  األبــعــاد  الحسبان 
وخارجيًا، من األجهزة الرسمية للدولة، وعلى 

رأسها رئيس الجمهورية.
املاضي  نيسان  إبريل/  في  السلطات  ونفذت 
أحكام اإلعدام بحق 16 من املدانني في أحداث 
ــة، الـــتـــي تــلــت فـــض اعــتــصــامــي رابــعــة  كــــرداســ
والنهضة، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل 
»االختيار 2«. واعتبرت منظمات حقوقية ذلك 
إشارة إلى تسارع وتيرة تنفيذ أحكام اإلعدام 
ــان عــلــيــه الــحــال  ــا كــ فـــي مـــصـــر، عــلــى عــكــس مـ
سابقًا، ال سيما وأنها جاءت في املركز الثالث 
عامليًا في تنفيذ أحكام اإلعدام في عام 2020، 
ــران، بحسب تــقــاريــر منظمة  ــ بــعــد الــصــني وإيـ

العفو الدولية.

يؤكد إصدار محكمة 
النقض حكمًا بإعدام 

12 من قيادات جماعة 
اإلخوان المسلمين أن 

السلطات المصرية أغلقت 
أي احتماالت للمصالحة 

مع »اإلخوان«

لم يدن قادة »اإلخوان« بقتل أي شخص )محمد الشاهد/فرانس برس(

الجناة  الـــدم والــضــحــايــا، ال  محاسبة شــهــود 
ـــتـــل عــلــى أيـــديـــهـــم مـــئـــات املـــواطـــنـــني، 

ُ
الـــذيـــن ق

وحــتــى إن تعبير »فـــض اعــتــصــام رابـــعـــة« لم 
التي  القضية،  هــذه  لُيطلق على  يعد مناسبًا 
وحسب.  املعتصمني  ملحاسبة  موجهة  باتت 
وتــــجــــاهــــل الــــقــــضــــاء املـــــصـــــري كـــــل الـــــدالئـــــل، 
املــوثــقــة فــي الــتــقــاريــر الــدولــيــة وحــتــى املحلية 
والــحــكــومــيــة، الـــتـــي تــنــســف مــحــاولــة الــنــظــام 
تصدير ما حدث وكأنه كان معركة وجود بني 
تيار إرهابي وقــوات الدولة، وأن كا الطرفني 
كانا مسلحني، وأن االعتصام كان خطرًا على 
األمن القومي، وأنه كان ساحة الرتكاب جرائم 
قتل وتعذيب ملعارضي الرئيس الراحل محمد 
مرسي ومؤيدي الرئيس املصري عبد الفتاح 
املقتولون  ومنهم  املعتصمني،  وأن  السيسي، 
واملــتــهــمــون الــذيــن قــدمــوا للمحكمة وأديــنــوا، 
ــراد الــجــيــش والــشــرطــة  ــ حـــرضـــوا عــلــى قــتــل أفـ
ــا تـــاه مــن أحـــداث  خـــال فــض االعــتــصــام، ومـ
ــام فـــي كـــرداســـة  شــغــب انــتــقــامــيــة ضـــد األقــــســ
وهــذا  الصعيد.  محافظات  وبــعــض  بالجيزة 
األمر ال يستوي مع أبسط األدلة، وعلى رأسها 
ما أعلنه وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم 
مــن أن الــشــرطــة وجـــدت فــي اعــتــصــام رابــعــة 9 
أســلــحــة آلــيــة وطــبــنــجــة )مـــســـدس قــديــم جـــدًا( 
واحــدة و5 فــرد خــرطــوش، بعدما كــان ُيصور 
في وسائل اإلعام، وحتى اآلن، بأن االعتصام 

كان به أسلحة ثقيلة.
القضاء  تناسى  الحقيقة،  محو  فــي  وإمــعــانــًا 
املـــصـــري، خـــال التحقيق واملــحــاكــمــة، واقــعــة 
العزل،  املواطنني  600 و700 من  ما بني  مقتل 
حـــســـب بـــيـــانـــات مــنــظــمــات حــقــوقــيــة رســمــيــة 
حكومية. فلم يتم استدعاء أي من املسؤولني 
عـــــن الـــــفـــــض، بـــيـــنـــمـــا وجــــهــــت لــلــمــعــتــصــمــني 
الــســجــنــاء اتــهــامــات بــالــنــســبــة لــســفــك الـــدمـــاء، 
وتعطيل  تصريح  دون  اعــتــصــامــات  كتنظيم 
الـــطـــرق واملـــــواصـــــات. بــــل، واكـــتـــفـــت الــنــيــابــة 
بــنــدب قــــاٍض مــن محكمة اســتــئــنــاف الــقــاهــرة 
ــمـــني، كـــواقـــعـــة  ــتـــصـ ــعـ ــي قـــتـــل املـ ــ لــلــتــحــقــيــق فـ
مستقلة بــذاتــهــا عــن جــريــمــة االعــتــصــام. لكن 
مــا حصل فعليًا فــي ذلــك التحقيق، مــن واقــع 
أوراق حصل عليها »العربي الجديد«، اقتصر 
الــوفــاة وبعض  إثــبــات  على تجميع محاضر 
ــر الـــشـــرطـــيـــة اإلداريــــــــــة، الـــتـــي وثــقــت  املـــحـــاضـ
خــــال ســـاعـــات الـــفـــض، وأثـــبـــت فــيــهــا جميعًا 
أن الــفــض تـــم بــواســطــة قــــوات الـــشـــرطـــة، بعد 
بركات،  هشام  الراحل  العام  النائب  استئذان 
في محاولة لقوننة إجراءات الفض وما ترتب 
ــزامـــن هــذا  عــلــيــهــا مـــن ســفــك لـــلـــدمـــاء. إال أن تـ
وتركيا،  قطر  مع  املصري  التقارب  مع  الحكم 
الدولتني اللتني استضافتا اآلالف من قيادات 

رسالة للخارج وتمسك برفض المصالحة داخليًا

أحكام اإلعدام في قضية رابعة

Wednesday 16 June 2021
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لبنان: غضب من إتالف حليب أطفال
بيروت ـ ريتا الجّمال

أغــــضــــبــــت مــــشــــاهــــد عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ظهر إتاف كمية كبيرة من حليب 

ُ
االجتماعي، ت

األطفال في مستودع بإحدى املناطق في لبنان، 
الكثير من اللبنانيني الذين أعربوا عن امتعضاهم من هذه 
املــشــاهــد، بينما تعاني الــدولــة مــن أزمـــة فــي هــذه السلعة 
وغيرها من املواد الغذائية األساسية واألدوية، بينما قال 
إتافه مسحوب  الــذي جــرى  »الحليب  إن  مصدر حكومي 
مــن األســــواق مــنــذ عـــام ونــصــف ولــيــس مــدعــمــًا«. وأوضـــح 
على  املوافقة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  املــصــدر 
اإلتــاف من جانب مجلس اإلنماء واإلعمار تأخرت حتى 
السوق  مــن  الكميات ُسحبت  تلك  بينما  املــاضــي،  اإلثــنــني 
واألجهزة  اللبنانية  السلطات  وتكتمت  عام ونصف.  قبل 
املعنية حول مكان املستودع وهوية مالكيه. لكن مواطنني 
إلى  تـــردي األوضــــاع، مشيرين  إزاء  أعــربــوا عــن سخطهم 
أن مشاهد إتــاف الحليب تأتي في ظل تخزين البضائع 
داخــــل املــســتــودعــات لــطــرحــهــا الحــقــًا فــي الــســوق وبيعها 

أو  الــســوق  فــي  أربـــاح خيالية  بأسعار مضاعفة وتحقيق 
أن  املدعومة منها. ويــرى مواطنون  تهريبها، وخصوصًا 
اإلتــاف  لعملية  اللبنانية  السلطات  جانب  من  تبرير  أي 
لـــن يــكــون مــقــنــعــًا أو يــمــر عــلــيــهــم فـــي وقـــت يــعــيــشــون فيه 
بينما  لبنان،  تاريخ  في  اقتصادية ومعيشية  أزمــة  أســوأ 
ــّرج، بـــل واملـــســـّهـــل الحــتــكــار  ــفـ ــتـ تــقــف الـــدولـــة فـــي مـــوقـــع املـ
بهذا  بقاء كمية  مــن  استغرابهم  عــن  عــّبــروا  التجار. كذلك 
على  وتــشــارف صاحيتها  الــرفــوف  على  مكدسة  الحجم 
االنتهاء في حني أن هناك أزمــة طلب بــاألســاس. ويقترب 
املعيشي،  الوضع  تــردي  بسبب  انفجار شعبي  من  لبنان 
إذ يــعــانــي الــبــلــد مــن انــهــيــار اقــتــصــادي ومـــالـــي. ويستمر 
املــســار التصاعدي لألسعار فــي الــوقــت الـــذي تــجــاوز فيه 
سعر الدوالر 15 ألف ليرة، بينما كان يجرى تداول العملة 
البنوك واملتاجر وأماكن أخــرى عند  اللبنانية بحرية في 
أزمة  الـــدوالر، قبل أن تضرب االقتصاد  1500 ليرة مقابل 
ديون في أواخر عام 2019، بينما أسقطت األزمة شريحة 
واســعــة مــن املــواطــنــني فــي بــراثــن الفقر والــبــطــالــة. ومطلع 
يونيو/ حزيران الجاري، حذر البنك الدولي من أن »لبنان 

يــغــرق«، ورّجـــح أن تحتل األزمـــة املالية واالقــتــصــاديــة في 
البلد مرتبة من الثاث األولى من األزمات األكثر حدة على 
ووفقًا  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
لتقرير »املرصد االقتصادي اللبناني« الصادر عن البنك، 
فـــإن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي للبنان انــخــفــض مــن نحو 
إلــى 33 مليار دوالر في 2020،  55 مليار دوالر عــام 2018 
كــمــا انــخــفــض نــصــيــب الــفــرد مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املحلي 
االجتماعية  الــظــروف  أن  مــن  ر 

ّ
ــذ وحـ تقريبًا.   %40 بنسبة 

نذر »بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية 
ُ
واالقتصادية ت

وعاملية محتملة«.
ــهــا تعمل على حــل األزمــات 

ّ
إن اللبنانية  السلطات  وتــقــول 

الخانقة. وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خال 
اته في قصر بعبدا الجمهوري اإلجراءات التي اتخذت  لقاء
الطبية  واملستلزمات  واألدويــــة  املــحــروقــات  أزمــة  ملعالجة 
املختصة  واإلدارات  ــزة  ــهـ األجـ دعــــا  إذ  األطــــفــــال،  وحــلــيــب 
األوضــاع  ومستغلي  املحتكرين  ماحقة  فــي  التشدد  إلــى 
الراهنة لرفع األسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق 

بيان للرئاسة اللبنانية.

عمان ـ العربي الجديد

ــيـــة إلســقــاط اتفاقية  كــشــفــت الــحــمــلــة الــوطــنــيــة األردنـ
تقديم  اعتزامها  عن  اإلسرائيلي،  االحــتــال  مع  الغاز 
ــد املــقــبــل، ضـــد رئــيــس  بـــاغ لــلــنــائــب الـــعـــام، يـــوم األحــ
الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، الستمرار 
العمل باتفاقية الغاز مع االحتال. وقالت الحملة في 
بيان صحافي، أمس، إنها في بداية عهد الخصاونة، 
وجــهــت إلــيــه رســالــة فــي األول مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي، طالبت فيها بعقد اجتماع مع ممثلي 
الحملة لوضع كافة التفاصيل املتعلقة باتفاقية الغاز 

املـــســـروق مـــن جــانــب االحـــتـــال، لــيــعــمــل بــشــكــٍل جــدي 
وحقيقي على إبطالها، غير أن رئيس الوزراء تجاهل 
بشكل كامل هذه الرسالة.  وأضاف البيان أن الحملة 
ستتقدم أيضا بباغ للنائب العام ضد مجالس إدارة 
العربية  الــبــوتــاس  وشــركــة  الوطنية  الكهرباء  شــركــة 
املتتالية منذ عام 2014 وحتى اآلن، من أجل التحقيق 

معهم بشأن صفقة الغاز . 
 إلباغ سابق 

ً
ولفت إلى أن هذا اإلباغ يأتي استكماال

تــم تقديمه نــهــايــة عـــام 2019، وشــمــل كــا مــن رئيس 
الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع أعضاء حكوماته، 
ورئيس الــوزراء األسبق هاني امللقي وجميع أعضاء 

النسور  الله  األسبق عبد  الـــوزراء  حكوماته، ورئيس 
مجالس  أعــضــاء  وجميع  حكوماته،  أعــضــاء  وجميع 
إدارات شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة وشــركــة الــبــوتــاس 
الــعــربــيــة، ومـــدرائـــهـــا الـــعـــاّمـــني، املـــتـــوالـــني عــلــى إدارة 
الشركتني منذ عام 2014 وحتى ذلك العام، باعتبارهم 
جميًعا مسؤولني عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقّيات 
الغاز مع االحتال. ووفق االتفاقية، تحدد سعر الغاز 
املباع لألردن بـ 5.65 دوالرات للمليون وحدة حرارية 
)مقياس بيع الــغــاز( وذلــك في حــال كــان سعر برميل 
النفط 30 دوالرًا، أما إذا أصبح سعر البرميل من 50 
6 دوالرات  إلــى  الــغــاز  70 دوالرًا فسيرتفع سعر  إلــى 

أن األردن اكتشف  للمليون وحــدة حرارية، وفي حال 
حقول غاز فا يستطيع تخفيض الشراء من إسرائيل 
ألقل من 20% وإذا أراد األردن االنسحاب من الصفقة 

فيترتب عليه غرامة تصل إلى 1.5 مليار دوالر. 
إن دراســـة أعدتها بالشراكة  األردنــيــة  الحملة  وقــالــت 
مع مركز باتفورم ألبحاث الطاقة ومقره لندن نهاية 
مـــلـــيـــارات دوالر   8.4 عـــن  يــقــل  ال  مـــا  أن  بــيــنــت   ،2014
االحــتــال كضرائب ورســوم مختلفة  ستدخل خزينة 
ــــألردن، بينما ســيــذهــب مــا يــقــارب 3  مــن بــيــع الــغــاز لـ
مليارات دوالر كأرباح للشركات اإلسرائيلية الشريكة 

في استخراج الغاز.

حملة أردنية لوقف استيراد غاز االحتالل

العالم 
نحو فقاعة 

عقارية
تــنــذر أســعــار الــعــقــارات 
املتصاعدة حول العالم، 
فقاعة  ظــهــور  باحتمال 
ــم تــشــهــدهــا األســــــواق  لــ
ــي  ــ ــتـ ــ مــــــنــــــذ الـــــــفـــــــتـــــــرة الـ
ســـبـــقـــت األزمــــــــة املـــالـــيـــة 
 ،2008 عـــــــام  ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
التحفيز  بــســبــب  وذلــــك 
املالي غير املسبوق في 
ــادات الـــكـــبـــرى  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
عن  الناتجة  واملدخرات 
تسببت  ــــذي  الـ ــــاق  اإلغــ
فـــيـــه جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــــورونــــــــا، واملــــــخــــــزون 
ــازل.  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ املـــــــــحـــــــــدود لـ
لوكالة  تقرير  وبحسب 
األميركية،  »بلومبيرغ« 
ــــــــصــــــــنــــــــف 

ُ
أمــــــــــــــــــــــــــــــس، ت

ــدا، وكـــــنـــــدا،  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــوزيـ ــيـ ــ نـ
ــلـــى أنــهــا  والــــســــويــــد، عـ
أكـــثـــر أســـــــواق املــســاكــن 
ــة  ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــة امل ــ ــيــ ــ ــاملــ ــ ــعــ ــ ــ ال

لـــــفـــــقـــــاعـــــات، وتــــقــــتــــرب 
بــريــطــانــيــا والــــواليــــات 
املــتــحــدة أيــضــًا مــن قمة 
تـــصـــنـــيـــفـــات املــــخــــاطــــر. 
ــلــــب عــلــى  ــطــ وتــــــزايــــــد الــ
الـــعـــقـــارات، خــاصــة ذات 
املساحات األكبر بسبب 
الـــجـــائـــحـــة، والــــحــــوافــــز 
الضريبية التي قدمتها 
ــات  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ بــــــعــــــض الــ

ملشتري املساكن.

ارتفاع التضخم في السعودية
السنوي  )التضخم(  المستهلك  أسعار  معدل   ارتفع 
 ،%5.7 بنسبة  الماضي  أيار  مايو/  خالل  السعودية،  في 
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/  منذ  مستوى  أعلى  مسجًال 
الرقم نفسه، وذلك في استمرار النعكاس  حينما سجل 
لتبلغ  أمثالها  ثالثة  إلى  المضافة  القيمة  ضريبة  زيادة 
أسعار  زيادة  إلى  أدى  ما  وهو  الماضي،  العام   %15

السلع والخدمات. 
حيث  التوالي،  على   17 الـ  للشهر  التضخم   وارتفع 
بإبريل/  مقارنة   %0.2 بنسبة  أيضا  شهرية  زيادة  سجل 
العامة  الهيئة  عن  أمس،  صادرة،  بيانات  وفق  نيسان، 

لإلحصاء )حكومية(. 

»طيران اإلمارات« تخسر 5.5 مليارات دوالر
بقيمة  سنوية  خسارة  اإلمارات«،  »طيران  شركة  تكبدت 
في  المنتهية  المالية  السنة  في  دوالر  مليارات   5.5
أكثر من  األولى منذ  للمرة  الماضي، وذلك  آذار  مارس/ 
ثالثة عقود، على خلفية اإلغالقات المرتبطة بفيروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة، بينما كانت قد 
سجلت أرباحًا بقيمة 288 مليون دوالر في السنة المالية 
مليارات   8.4 إلى   %66.4 اإليرادات  وانخفضت  السابقة. 
دوالر ، إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 88.3% إلى 6.5 
أحد  »ال  أن  إلى  الفتا  أمس،  للشركة،  بيان  وفق  ماليين، 
يعلم متى سيتغلّب العالم على الجائحة، لكننا نعلم أّن 

التعافي سيكون غير منتظم«.

استثمارات كورية في التكنولوجيا
الحكومة  أن  الجنوبية،  كوريا  في  المالية  وزارة  أعلنت 
البحث  مجال  في  استثماراتها  لتوسيع  تخطط 
مثل  الرئيسية،  المستقبلية  التكنولوجيا  في  والتطوير 
الرقمية  السياسة  مشاريع  من  كجزء  الموصالت،  أشباه 

الرئيسية في البالد. 
في  كبير  مسؤول  عن  »يونهاب«  وكالة   ونقلت 
ستدعم  الحكومة  إن  أمس،  قوله،  المالية   وزارة 
االستمرار  على  لمساعدتها  الرقائق  صناعة   شركات 
الذاكرة  شرائح  قطاع  في  المبادرة  زمام  تولي  في 
والتي ترصد لها الدولة استثمارات بنحو 52 مليار دوالر 

بحلول 2025.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل ثورة الزهور عام 2003، 
كانت جورجيا من بني أكثر 

الدول فساًدا في جميع بلدان 
أوراسيا. كان الفساد يسكن 
في كل ركن من أركان الدولة، 
كانت املصالح الحكومية تعج 

بالفاسدين واملرتشني، كان 
السياسيون يقدمون الرشاوى 

للحفاظ على مواقعهم املتقدمة في 
النظام الحاكم، كانت إدارة مهمة 
مثل املرور تعوم على بحار من 
الفساد والرشى، سيطر رجال 

األعمال على وسائل اإلعالم، 
كان الفساد منتشرا في قطاع 

التعليم خاصة الجامعي، فقد كان 
األساتذة يحصلون على رشى 

من الطالب. كانت نفقات الوزارات 
السيادية مثل الدفاع والداخلية 

ال تخضع ألي نوع من الرقابة أو 
التدقيق الداخلي، كانت الرقابة على 

ميزانية الدولة والنفقات العامة 
شبه معدومة. في عام 2002، 

بدأت بوادر التغير ودارت عجلة 
مكافحة الفساد، ظهرت لدى النظام 

الحاكم إرادة قوية لوأد الجرثومة 
التي أرهقت الدولة وأكلت مواردها 

املحدودة. وعملت الحكومات 
املتعاقبة بعد ثورة الزهور في 

2003 على وضع خطوات ملموسة 
ملكافحة الفساد واعتبار ذلك أولوية 

لكل الحكومات. تّم حل جهاز 
شرطة املرور الفاسد بالكامل في 
عام 2004، وصاحب ذلك اعتقال 

كبار املجرمني وشن هجوم 
مباشر على أوكار الفساد وتجار 

املخدرات، وفصل جميع أفراد 
الشرطة الفاسدين، واستخدام 

التكنولوجيا املتطورة في إنهاء 
اإلجراءات الحكومية، واملكننة في 

املدفوعات الحكومية، وتطوير 
القطاع املصرفي، وتبني أساليب 

غير تقليدية في الرقابة املالية، 
ووضع وزارة الداخلية ومراكز 

الشرطة في مكاتب زجاجية، وقد 
ملست ذلك بنفسي حينما زرت 

 ،)Justice House( مقر بيت العدل
في العاصمة تبليسي. ببساطة 

تحولت مكافحة الفساد إلى خطة 
عمل للحكومات املتعاقبة بغض 

النظر عن الحكومة القائمة، وكانت 
 مستوى 

ّ
النتيجة رائعة، حيث خف

الفساد بشكل كبير بعد ثورة 
الزهور. ومنذ عام 2004، أحرزت 
 في الحملة 

ً
جورجيا تقدًما هائال

ضد الفساد. وفي 2014 احتلت 
جورجيا املرتبة 11 من بني 197 
دولة في مؤشر مخاطر الرشوة 
لألعمال، متقدمة بذلك على دول 

مثل النرويج وفرنسا وهولندا 
وسويسرا وبريطانيا والنمسا. 

وفي عام 2010، قالت منظمة 
الشفافية الدولية )تي آي(، إن 

جورجيا كانت »أفضل ُمحاِربة 
للفساد في العالم«.

السؤال: هل يمكن تكرار تجربة 
جورجيا في مكافحة الفساد 

وتوفير مستوى أمن عال 
ملواطنيها وأسعار في متناول 
اليد وتناسب القدرة الشرائية 

للمواطن في دول املنطقة؟ وهل 
يمكن أن تكون جورجيا نموذجا 

حيا لبالدنا في تحقيق املعادلة 
الصعبة، بلد محدود املوارد، ورغم 

ذلك يتمتع املواطن فيه بأسعار 
سلع وخدمات رخيصة؟

كيف حاصرت 
جورجيا الفساد؟

Wednesday 16 June 2021
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اقتصاد

اتساع االحتجاجات على تردي المعيشة في اليمن

93
االقتصاد  خسائر  قــفــزت 
إلى  الحرب  بسبب  اليمني 
نهاية  في  دوالر  مليار   93
مليارًا   66 مقابل   ،2020
عليه،  السابق  العام  في 
أخيرًا  صـــادر  تقرير  ــق  وف
ــن قـــطـــاع الـــدراســـات  عـ
االقتصادية  والتوقعات 
مع  بالتعاون  )حكومي(، 

منظمة »يونيسف«.

تقرير

تعز تنضم لمحافظات 
جنوبية عديدة 

تشهد احتجاجات

اليمن يعتمد على 
االستيراد بنسبة %90 

لتغطية احتياجاته 

عدن ـ محمد راجح

تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز جــنــوبــي 
الــيــمــن احــتــجــاجــات واســعــة منذ 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر مــــــايــــــو/ أيــــــار 
ــــردي  ــــن تـ ــبـــني مـ ــاضـ املـــــاضـــــي، ملــــواطــــنــــني غـ
األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة وعـــــدم تـــوفـــر الــعــديــد 
إلى  لتنضم  الكهرباء،  منها  الــخــدمــات،  مــن 
العديد من املحافظات الجنوبية التي تشهد 
ــام احــتــجــاجــات مــتــواصــلــة  ــعـ ــة الـ مــنــذ بـــدايـ
عــلــى تــــردي الـــظـــروف املــعــيــشــيــة، مــثــل عــدن 
الــــتــــي تـــتـــخـــذ مـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
عاصمة مؤقتة وحضرموت ولحج. وتأتي 
اتفاق  مــع  بالتزامن  فــي تعز  االحــتــجــاجــات 
بــــني الــســلــطــة املــحــلــيــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الســـتـــغـــالل مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
للمستهلكني  الـــخـــدمـــات  وتـــقـــديـــم  الـــعـــامـــة 
بــاملــبــالــغ فيها  الــكــثــيــرون  بــأســعــار يصفها 
املواطنني  أعــبــاء  يــزيــد مــن  مــا  بشكل كبير، 
الذين يعانون من غــالء ال يتوقف وانهيار 
في القدرات املالية. يقول منصور عبده، من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وضــع  ســكــان تــعــز لـــ
مــعــظــم الـــنـــاس فـــي تـــدهـــور مــســتــمــر، بينما 
تتركز املوارد املتاحة في يد فئات محدودة 
ــرب. كــــذلــــك تــشــهــد  ــ ــحــ ــ تـــســـتـــغـــل أوضـــــــــاع الــ
مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن الــجــنــوبــيــة احــتــقــانــات 
واحتجاجات متواصلة منذ عودة الحكومة 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ ــديــــدة نـــهـــايـــة الــــعــــام املـ الــــجــ
تسببت في إعادتها إلى الرياض مرة أخرى 
ــاورات إلرجــاعــهــا  ــ ــشـ ــ ــفـــاوضـــات ومـ وبـــــدء مـ
فيها  يستمر  الــتــي  املــؤقــتــة  إلــى عاصمتها 
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي الـــذي يــنــادي 
اإلمــارات بالتمدد  باالنفصال واملدعوم من 
وبسط نفوذه على مؤسسات الدولة العامة 
املواطنون  ويشكو  الجنوبية.  اليمن  ومــدن 
فــي عـــدن وبــقــيــة املــحــافــظــات الجنوبية من 
عدم وجود أي حل لتحسني خدمة الكهرباء 
ــل مــن  ــتـــواصـ الـــتـــي يـــضـــاعـــف انــقــطــاعــهــا املـ

الوقود سمحت الحكومة بدخولها، ويقول 
الحوثيون إنها سفن تجارية محتجزة في 
عرض البحر منذ أشهر. ويؤكد ياسر مقبل، 
»العربي  لـ الــحــديــدة  فــي جامعة  األكــاديــمــي 
التحمل  اليمنيني على  قــدرات  أن  الجديد«، 
تــتــقــلــص بــشــكــل كــبــيــر مـــع تـــوقـــف حــيــاتــهــم 
وفقدانهم مصادر دخلهم وما توفر يلتهمه 
التضخم وإيـــجـــارات املــســاكــن، مــشــيــرا إلــى 
ــــان  ــــال أمـ الـــيـــمـــنـــيـــني أصــــبــــحــــوا بـ ــــن  85% مـ
اجتماعي واقتصادي بسبب فقدان مختلف 

فرص الحياة املعيشية.   
ــــن احـــتـــجـــاجـــات  ــا يـــــــدور مـ ــ ــلــــى ضــــــوء مـ وعــ
ارتفعت األصـــوات املــحــذرة مــن ثــورة جياع 
قــادمــة، إذا مــا استمر الــوضــع الــراهــن بهذا 
الــتــردي املــتــواصــل مــع انــســداد أفــق الحلول 
الهادفة إلى توقف الحرب التي نتجت عنها 
تــبــعــات اقــتــصــاديــة كــارثــيــة وضــعــت ثلثي 
السكان على حافة الجوع. وكان اتحاد عمال 
نــقــابــات اليمن قــد طــالــب فــي شهر مــارس/ 
ـــب  ــل مــشــكــلــة رواتـ آذار املـــاضـــي بــســرعــة حـ
املوظفني لتشمل الجهاز اإلداري للدولة في 
والــعــمــل على  املــحــافــظــات،  صنعاء وجميع 
إعــــداد هيكل أجـــور مــوحــد لــكــافــة املوظفني 
والــدوائــر واملــؤســســات العامة يــراعــى فيها 
ــور بــمــا يـــعـــادل 300  ــ ــى مـــن األجـ ــ الــحــد األدنـ
دوالر شهريا، مشيرا إلى أن ضرورة إيجاد 
رؤية متكاملة تشمل أيضا معالجة أوضاع 
أعمالهم  مــن  واملــســرحــني  الفائضة  العمالة 

ووظائفهم في القطاع املدني.
وتستمر أسعار السلع الغذائية في االرتفاع 
ــقـــدرات  بــشــكــل قـــيـــاســـي، بــيــنــمــا تــتــالشــى الـ
الــشــرائــيــة ألغــلــب املــواطــنــني وســـط انــعــدام 
الــســيــولــة املــالــيــة، حــتــى أضــحــت الكثير من 
األســر تحت وطــأة الديون وأعباء إيجارات 
املساكن التي تأتي في طليعة األعباء التي 
الحياة  متطلبات  إلــى  إضافة  يواجهونها، 
 يعجز كثير 

ً
 ثقيال

ً
املعيشية التي غدت حمال

منظمات  وتـــرى  تحمله.  عــن  اليمنيني  مــن 

أممية أن أزمــات الوقود املتكررة والحصار 
ــد أهـــم  ــ املــــفــــروض عـــلـــى دخــــــول الــــوقــــود أحـ
األســـبـــاب فـــي األزمـــــة اإلنــســانــيــة املــتــفــجــرة 
فــي الــيــمــن، لــذا يطالب مــســؤولــون أمميون 
ــيــــود املــــفــــروضــــة عــلــى  ــقــ ــــرورة رفــــــع الــ ــــضــ بــ
التي  اليمنية لتسريع حركة السلع  املوانئ 
إليها واملساعدة في خفض  الحاجة  تشتد 
ــا. وتـــتـــوقـــف الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة  ــارهـ ــعـ أسـ
ــة هــــــذه االحــــتــــجــــاجــــات املـــرشـــحـــة  ــهــ ــواجــ ملــ
لالنفجار عند حدود كيفية تحسني خدمة 
الــكــهــربــاء، إذ تــــدرس عــــددًا مـــن الــخــيــارات، 
منها استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل 

بوقود املازوت والنظر في عدد من العروض 
املقدمة من شركات عاملية بهذا الخصوص، 

والجدوى االقتصادية منها.
االقتصادي،  الخبير  الــقــواس،  منير  ويقول 
الــعــديــد مــن املـــدن واملناطق  إن »مــا تشهده 
من احتجاجات أمر طبيعي، إذ ال يعقل أن 
الفقر  يــعــانــون  يمني  مليون   25 نحو  يظل 
والجوع وتردي الخدمات، بينما يشاهدون 
فــي املــقــابــل تضخم أثــريــاء الــحــرب وزيـــادة 
ــوارد وثــــــروات الــيــمــن  ــ ثـــرواتـــهـــم ونــهــبــهــم ملــ
الصراع لتحقيق  أمد  إطالة  ويعملون على 

املزيد من مصالحهم الخاصة«.
ويـــعـــرب الــــقــــواس عـــن انـــدهـــاشـــه مـــن »عـــدم 
االلـــتـــفـــات ملـــعـــانـــاة الــــنــــاس فــــي الــتــحــركــات 
الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة لــتــهــيــئــة أجــــــواء الـــحـــوار 
ملناقشة خطط تحقيق السالم في البالد، في 
الوقت الذي تتم فيه مناقشة تحقيق بعض 
مصالح طرفي الحرب دون االلتفات ملعاناة 
اليمنيني والذين يدفعهم ما يتعرضون له 
إلى مجرد رفع أصوات حناجرهم للتجاوز 
أصـــوات رصــاص ومــدافــع الــحــرب«.  وتأتي 
الذي  الوقت  في  الشعبي،  الغضب  موجات 
الــغــالء؛ فــإلــى جانب  تتصاعد فيه مــوجــات 
العوامل الداخلية املتمثلة في انهيار قيمة 
وانــفــالت  األجنبية  الــعــمــالت  مقابل  الــريــال 
ــار الـــســـلـــع الــعــاملــيــة  ــعــ األســــــــواق تــشــهــد أســ
ارتــــفــــاعــــا حــــــادًا مـــنـــذ بــضــعــة أشـــهـــر وســـط 
املقبلة  الفترة  بتزايد وتيرتها في  توقعات 
فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد تــكــالــيــف الـــشـــحـــن وشـــح 
الــســلــع األســاســيــة مــع تــزايــد الــطــلــب عليها 
مــن قــبــل االقــتــصــادات الــكــبــرى الــتــي تشهد 
انــتــعــاشــا بــعــد الـــخـــروج مـــن اإلغـــــالق الـــذي 
العام  تسببت فيه جائحة فيروس كورونا 

املاضي.
ويعتمد اليمن على االستيراد بنسبة تصل 
األســاســيــة.  احــتــيــاجــاتــه  لتغطية  إلـــى %90 
فــي  الـــقـــمـــح،  مـــثـــل  ــــذاء،  ــغـ ــ الـ وتــــأتــــي واردات 
املرتبة األولى بني أهم 30 سلعة مستوردة.

شرارة ثورة جياع
اليمن، في موجة أشبه بشرارة  المعيشية في  األوضاع  تردي  تتسع رقعة االحتجاجات ضد 
ثورة جياع في البلد الذي دفعت الحرب أغلب سكانه نحو العوز، بينما ال تلوح في األفق أي 

بوادر إنقاذ لماليين األسر التي انزلقت إلى قاع الفقر

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تقييما  الليبية  الحكومة  تجري 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــوق الـــعـــمـــل واالحــ ــســ لــ
لــلــوظــائــف فــيــه تمهيدًا  الــفــعــلــيــة 
ــا دمــرتــه  ــار مـ ــمـ ــادة إعـ النـــطـــالق مــرحــلــة إعــــ
ــدار ســـنـــوات  ــ الــــصــــراعــــات املــســلــحــة عـــلـــى مــ
مــاضــيــة، فــيــمــا تــتــوقــع الــحــكــومــة املــصــريــة 
تــشــغــيــل قـــرابـــة ثـــالثـــة مـــاليـــني مـــصـــري في 
املرتقبة، ليستحوذوا على معظم  املشاريع 

الفرص التي تقدرها طرابلس.  
وقال عبد الناصر الرويمي، رئيس التفتيش 
الــعــمــل والــتــأهــيــل في  الــعــمــالــي فـــي وزارة 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن السوق 
3.5 ماليني عامل  الليبي سيستوعب نحو 
ــار الــتــي  ــمـ أجــنــبــي فـــي مــشــاريــع إعـــــادة األعـ
تــحــتــاجــهــا الـــبـــالد، مــضــيــفــا فـــي حــديــث مع 
ــديــــد«، أنـــــه يـــجـــري تــوحــيــد  »الــــعــــربــــي الــــجــ

املؤسسات الحكومية، ومن ثم سيتم حصر 
العمالة األجنبية في السوق حاليا لتقدير 

االحتياجات الفعلية.
الــعــمــل ال  أن وزارة  إلــــى  الـــرويـــمـــي  وأشــــــار 
العمالة  بــشــأن  حاليا  دقيقة  بــيــانــات  تملك 
املــــوجــــودة، لــكــن آخــــر رصــــد لــــــوزارة الــعــمــل 
والــتــأهــيــل لــفــت إلـــى وجــــود نــحــو مليوني 

عامل أجنبي بنهاية العام املاضي، 2020.
ــنـــي فـــي الــبــالد  ــع األمـ ومـــنـــذ تـــدهـــور الـــوضـ
بدءًا من عام 2011 وتدني الفعالية اإلدارية 
ــبــــح وضـــع  ــة، أصــ ــيـ ــكـــومـ لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـ
العمالة الوافدة في ليبيا عرضة للخطر، ما 
أيضا  فــي مناطق ومــجــاالت  تتركز  جعلها 
والتأهيل.  العمل  وزارة  وفــق  غــيــرهــا،  دون 
وتؤكد تقارير متخصصة أن أكثر من %60 
من العمالة األجنبية في ليبيا غير قانونية، 

منها عمالة وافدة من دول الجوار.
وتـــأتـــي مــســاعــي الــحــكــومــة لــتــنــظــيــم ســوق 
البالد  فيه  الـــذي تستعد  الــوقــت  فــي  العمل 
النــطــالق مرحلة إعـــادة اإلعــمــار الــتــي تقدر 
فــيــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   120 بــنــحــو  قــيــمــتــهــا 
ــم املـــتـــحـــدة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــانـــت لــجــنــة األمــ كـ

ــوا(، قد  ــ ــكـ ــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــغـــرب آســـيـــا )إسـ
ليبيا  فــي  للصراع  اإلجمالية  الكلفة  قــدرت 
منذ انــدالعــه قبل عشر ســنــوات بنحو 576 

مليار دوالر.
الليبية بشأن تنظيم  وجاءت التصريحات 
ســــوق الــعــمــل عــقــب تــوقــعــات حــكــومــيــة في 
قرابة ثالثة ماليني مصري  مصر بتشغيل 
ــمـــار. إذ قـــال وزيـــر  ــــادة اإلعـ فـــي مــشــاريــع إعـ
في  املصري محمد سعفان،  العاملة  القوى 
مقابلة مع فضائية »صدى البلد« املحلية، 
مساء االثنني، إن ثالثة ماليني عامل مصري 
إعــادة  فــي  للمشاركة  ليبيا  إلــى  سيعودون 

إعمارها.
وذكــــر ســعــفــان أن هـــذا الـــرقـــم يـــعـــادل حجم 
الــعــمــالــة املـــصـــريـــة الـــتـــي عـــــادت مـــن ليبيا 
املاضية،  العشر  السنوات  إلــى مصر خــالل 
نتيجة مــعــارك ضــاريــة بــني الــفــرقــاء، عقب 
ــة بــنــظــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق معمر  اإلطــــاحــ
القذافي. ومساء اإلثنني، وصل وزير العمل 
والــتــأهــيــل الليبي عــلــي الــعــابــد الــرضــا إلــى 
الليبية  الحكومة  مــن  وفــد  يرافقه  الــقــاهــرة، 
لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم 
حول تنظيم وتسهيل انتقال األيدي العاملة 

املوقعة بني البلدين.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عـــنـــه، قــــال ســعــفــان 
خـــالل اســتــقــبــالــه الـــوزيـــر الــلــيــبــي، إن وزارة 
القوى العاملة تتخذ حاليا إجــراءات عودة 
غلقه  بعد  لليبيا،  العمالي  التمثيل  مكتب 
في الفترة األخيرة نتيجة األحداث األمنية.

وتابع: »عودة الطيران بني البلدين ستكون 
الــعــامــل األســـاســـي لتسهيل عــودة  بــمــثــابــة 

ريان محمد

يــعــانــي الــكــثــيــر مـــن املـــواطـــنـــني فـــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام السوري من عدم القدرة على 
إمــا الرتفاع أسعاره  الـــدواء،  الحصول على 
الوقت  في  الصيدليات،  في  توفره  لعدم  أو 
الــذي حذر فيه املجلس العلمي للصناعات 
الــدوائــيــة مــن تــوقــف اإلنــتــاج بسبب ارتــفــاع 
الـــتـــكـــالـــيـــف. لــــم تــســتــطــع أم أحــــمــــد مــســتــو 
ـــراء وصـــفـــة الــطــبــيــب كــامــلــة  )51 عــــامــــا(، شــ
بــالــرغــم مـــن إحــســاســهــا بــاإلعــيــاء الــشــديــد، 
بسبب ارتفاع سعر األدويــة املوصوفة لها، 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  موضحة 
الــطــبــي بــلــغــت 8 آالف  الــفــحــص  أن »قــيــمــة 
ألـــفـــا، بينما  الـــــــدواء نــحــو 24  لـــيـــرة وثـــمـــن 
راتــب زوجــي التقاعدي 55 ألف ليرة، لذا لم 
ــة كــلــهــا، فقمت  ــ أســتــطــع تــدبــيــر قيمة األدويـ
بشراء جزء منها، ووضعت الوصفة الطبية 
تقدم  الــتــي  الخيرية  الجمعيات  إحـــدى  فــي 
مساعدة لتأمني الدواء على أمل أن تؤمن ما 
تبقى منها، لكن مــرت على األمــر عــدة أيــام 

ولم تتصل الجمعية بي«. 
ــافــــت »ارتـــفـــعـــت أســـعـــار األدويـــــــة منذ  وأضــ
الرسمي  فالسعر  الفــت،  بشكل  العام  بداية 
شـــيء والــســعــر الحقيقي فــي الــســوق شــيء 
املواطن سوى  آخــر، وبالنهاية ال يستطيع 
ليست  املشكلة  ألن  الــواقــع  بــاألمــر  التسليم 
في الصيدلي بل في الشركات ومستودعات 
ــه، يـــشـــعـــر أبـــو  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ  بـــيـــع األدويـــــــــــــة«. مـ
مــهــنــد أيــــوب )40 عـــامـــا(، بــالــصــدمــة جـــراء 
 أســـعـــار الـــــدواء املــرتــفــعــة، قــائــال فـــي حــديــث 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــم تــعــد أســعــار  ــعـ مـــع »الـ
الشهري،  للراتب  بالنسبة  األدويــة منطقية 
فــــأن أدفـــــع ثــمــن الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة لــطــفــلــني 
مــصــابــني بــالــرشــح وبـــعـــض االحـــتـــقـــان في 
األذن 17 ألف ليرة، هناك أمر غير منطقي، 
 وراتـــبـــي فـــي الـــدولـــة ال يــصــل إلــــى 50 ألــف 
لـــيـــرة، ولـــــوال أن لــــدي أخـــويـــن الجـــئـــني فــي 
ــا مــا كـــان مــن املــمــكــن لــنــا أن نحصل  ــ أوروبـ
على العالج بل ما كنا لنتمكن من الحصول 

على الخبز«. 
وأضــــــــاف »والـــــدتـــــي مـــريـــضـــة غـــــدة أيـــضـــا، 
وإال ستتعرض  يومي  دواء  تناول  وعليها 
ــد تـــهـــدد  ــ ــفــــات الــــتــــي قـ ــاعــ ــن املــــضــ ــ لـــكـــثـــيـــر مـ
حياتها، واملشكلة أن هذه األدويــة وغيرها 
من أدويــة األمــراض املزمنة لم تعد متوفرة 
العائلة قد  أفــراد  بشكل دائــم، فتجد جميع 
ودائما  وعياراتها،  األدويــة  أسماء  حفظوا 

مـــا نـــســـأل كـــل صــيــدلــيــة نـــمـــر مـــن أمـــامـــهـــا، 
كــمــا نـــوصـــي الــبــعــض مــنــهــا بــــأن تــخــبــرنــا 
فـــي حــــال تـــوفـــرت، وبـــعـــض األحـــيـــان نــدفــع 
من  كنوع  عليها  للحصول  إضافية  مبالغ 

التعويض عن هذه الخدمة«. 
الراتب في سورية عام  كــان  وتابع »عندما 
2011 يعادل نحو 400 دوالر في املتوسط، 
كـــان املــوظــف مــديــونــا بشكل دائـــم وعــاجــزا 
عن تأمني أبسط احتياجاته، فتجده يعمل 
فـــي عـــدة وظـــائـــف لــيــؤمــن نــحــو ألـــف دوالر 
ــى، أمـــا الـــيـــوم فــراتــب  ــ لــيــعــيــش بــالــحــد األدنــ
املوظف نحو 17 دوالرا، في وقت زاد النظام 
الــرســوم والــضــرائــب بشكل كبير وانــهــارت 
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، فــتــخــيــلــوا كيف 
يمكن أن يعيش«. وبينما يشكو املواطنون 
ــدواء، طالب  ــ مــن االرتـــفـــاع الــحــاد ألســعــار الـ
ــلـــس الـــعـــلـــمـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة  املـــجـ
الــتــابــعــة  الــصــحــة  تـــدخـــل وزارة  بــــضــــرورة 
للنظام مــن أجـــل زيــــادة أســعــار الــعــديــد من 
ــة، مــــحــــذرا مــــن تــوقــف  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ ــاف الـ ــ ــنـ ــ األصـ
املــعــامــل )املــصــانــع( بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
املواد األولية وسعر الصرف، وفق ما نقلت 
قبل  للمجلس  اجــتــمــاع  عــن  صحف محلية 

أيام.
املــعــامــل تعاني من  فــإن  املــجــلــس،  وبحسب 
ارتفاع أسعار املواد األولية لدى دول املنشأ، 
وارتــفــاع أجــور الشحن 3 أضعاف وأسعار 
الــطــاقــة، فــي حــني تــســاءل أصــحــاب املعامل 
ــاذا تــم الــتــدخــل بــرفــع أســعــار الــعــديــد من  ملــ

املواد والسلع بشكل كبير؟ 
ــار  ــعـ ــم يــــحــــدث أي تــــدخــــل بـــتـــعـــديـــل أسـ ــ ــ ول
الـــــــــدواء بـــشـــكـــل يـــنـــصـــف عــمــلــيــة اإلنــــتــــاج، 
 ويــنــصــف املـــواطـــن فـــي نــهــايــة املـــطـــاف، ما 

ــنــــاف  ــرار إنــــتــــاج األصــ ــمــ ــتــ ــم فــــي اســ ــاهـ يـــسـ
الدوائية ووجودها في الصيدليات، ويمنع 
دخـــول الــــدواء املــهــرب الـــذي يــبــاع بــأســعــار 

مضاعفة.
األدويــة  وخاصة  الصحي،  الدعم  وأضحى 
أولويات  من  الجراحية،  العمليات  وإجــراء 
واملبادرات  الخيرية  الجمعيات  من  الكثير 
املجتمعية اإلغاثية، إال أن نقص اإلمكانات 
ــــردي الــقــطــاع  مــقــارنــة مـــع االحــتــيــاجــات وتـ
الـــصـــحـــي الــــعــــام وتــــراجــــع خـــدمـــاتـــه وعــــدم 
توفر األدوية للمرضى تتسبب في معاناة 
غالبية املواطنني الذين يعيشون تحت خط 
الفقر مع االنهيار االقتصادي الذي تشهده 
ــام 2011. وبـــخـــالف ارتــفــاع  ســـوريـــة مــنــذ عـ
فاتورة الدواء بشكل حاد، يعاني السوريون 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع، حــيــث ارتــفــعــت 
املؤلفة من خمسة  األســرة  تكاليف معيشة 
»قاسيون«  ملركز  تقرير  بحسب  أشخاص، 
للدراسات، من العاصمة دمشق، في إبريل/ 
نيسان املــاضــي، مــن 773 ألــف لــيــرة، مطلع 
ــاري، إلـــى مــلــيــون وأربـــعـــني ألــف  الـــعـــام الـــجـ
من  )مستقل(،  قاسيون  مركز  ويــبــنّي  لــيــرة. 
إنفاق  أســعــار سلة  أن  الــســوريــة،  العاصمة 
األسرة السورية املكونة من ثماني حاجات 
أساسية )غذاء، سكن، صحة، تعليم، لباس، 
أثــــــاث، نــقــل واتـــــصـــــاالت(، ارتـــفـــعـــت بسبب 
النفطية  واملشتقات  الــغــذاء  أســعــار  ارتــفــاع 

وتراجع سعر صرف الليرة.
 2900 من  السورية  العملة  قيمة  وتراجعت 
الــواحــد فــي نهاية عام  الـــدوالر  ليرة مقابل 
وفــــق سعر  حـــالـــيـــا،  لـــيـــرة   3200 إلــــى   2020
الــصــرف فــي الــســوق املـــوازيـــة. وكـــان رئيس 
مــجــمــوعــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد ســــوريــــة أســـامـــة 
الــقــاضــي قــد تــوقــع، فــي تصريحات سابقة 
ــد«، أن تـــــــزداد مــعــانــاة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الــســوريــني املــعــيــشــيــة خـــالل الــفــتــرة املقبلة 
مع عــودة تهاوي سعر صرف الليرة »التي 
قوتها، وعجز نظام  فقدت جميع محددات 
بــشــار األســــد عـــن اإليـــفـــاء بــــأي وعــــد قطعه 

لناخبيه«.
وكان تقرير صادر حديثا عن »نقابة عمال 
املصارف« في دمشق قد قدر قيمة خسائر 
ــة الــــحــــرب فــــي 2011  ــدايــ االقـــتـــصـــاد مـــنـــذ بــ
وحــتــى 2021 بــأكــثــر مــن 530 مــلــيــار دوالر، 
أي مــا يــعــادل 9.7 أضــعــاف الــنــاتــج املحلي 
لــســوريــة عــام 2010. لكن تقارير  اإلجــمــالــي 
دولية أشارت إلى وصول الخسائر إلى 1.2 

تريليون دوالر.

إعمار ليبيا
فواتير الدواء تزيد أوجاع السوريين

3 ماليين مصري ينتظرون... 
وطرابلس تحصي االحتياجات

ينتظر ثالثة ماليين 
مصري دخول ليبيا للعمل 
في مشاريع إعادة اإلعمار 
التي ينتظر انطالقها، في 

الوقت الذي تجري فيه 
طرابلس تقييمًا لحصر 

االحتياجات

معيشة مال وسياسة

معدل البطالة
 في مصر بلغ %7.4 

بنهاية الربع األول من 
العام الجاري

تكاليف معيشة 
األسرة تتجاوز المليون 

ليرة شهريًا

خسائر االقتصاد 
تزيد عن نصف تريليون 

دوالر

الدولة  إلــى  رسمي  بشكل  املصرية  العمالة 
الــلــيــبــيــة، مــع ضــمــان تــوفــيــر األمــــان الــكــامــل 
والحماية  القطاعات  مختلف  في  للعاملني 

الالزمة«.
ــــي، قـــــال الـــجـــهـــاز املــــركــــزي  ــــاضـ والـــشـــهـــر املـ
الــعــامــة واإلحـــصـــاء فــي مــصــر، إن  للتعبئة 
معدل البطالة في البالد سجل 7.4% بنهاية 
الربع األول من العام الجاري، بعدد 2.155 

مــلــيــون مــتــعــطــل عـــن الـــعـــمـــل. وقـــبـــل انــــدالع 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2011،  فــي  الليبية  الــثــورة 
كـــانـــت لــيــبــيــا مـــن أهــــم الـــوجـــهـــات لــلــعــمــالــة 

املصرية املهاجرة.
ــوات، عـــانـــت لــيــبــيــا مـــن صـــراع  ــنــ ولـــعـــدة ســ
بالنفط  الــغــنــي  الــبــلــد  مــســلــح، بينما شــهــد 
انفراجا سياسيا قبل أشهر، حيث تسلمت 
 16 فــي  مــهــامــهــا،  انــتــقــالــيــة منتخبة  سلطة 

مـــــارس/ آذار املـــاضـــي، لــقــيــادة الـــبـــالد إلــى 
إجراء االنتخابات بنهاية 2021.

ــالـــح، الــبــاحــث املــخــتــص في  ــال عــلــي صـ ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شـــؤون ســـوق الــعــمــل، لـــ
إن الــــســــوق يـــحـــتـــاج إلـــــى حـــصـــر وتــنــظــيــم 
الوافدة بشكل قانوني، مشيرا إلى  العمالة 
أن املـــشـــاريـــع املــرتــقــبــة ســتــســتــوعــب عــمــالــة 

أجنبية من دول الجوار وغيرها.

مصريون يغادرون 
ليبيا قبل ست سنوات 
بسبب التدهور األمني 
)فرانس برس(

معاناتهم مع دخول فصل الصيف وارتفاع 
ــرارة بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق عــن  ــ ــــحـ ــة الـ ــ درجــ

األعوام املاضية.
يقول املواطن هايل الشتري من سكان عدن 
في حديث مع »العربي الجديد«: »الوضع ال 
يطاق وعبارة عن جحيم ال يمكن احتماله، 
إذ ال كهرباء وال مياه وال خــدمــات صحية 
الئقة وال تعليم وال أعمال متوفرة مع تردٍّ 
كبير للدخل، وما يتم صرفه من رواتــب لم 

تعد أكثر من مسكنات ال تسد الجوع«.
ــــدن واملـــنـــاطـــق مـــن غــالء  وتــعــانــي مــعــظــم املـ
ــردٍّ كــبــيــر فـــي الــخــدمــات الــعــامــة  ــ فــاحــش وتـ
ــع لــلــفــقــر والــــجــــوع والــبــطــالــة،  ــ  واسـ

ٍّ
ــفـــش وتـ

توسع  من خطورة  أممية  تحذيرات  وســط 
رقــعــة املــجــاعــة لتشمل بــــؤرًا جــديــدة بــدأت 

بالظهور في أكثر من منطقة بالدولة.
ــهـــرت األســــبــــوع املـــاضـــي مــــؤشــــرات عن  وظـ
وساطة عمانية بعد زيارة معلنة نادرة لوفد 
صــنــعــاء،  اليمنية  الــعــاصــمــة  السلطنة  مــن 
التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط أنباء 
عن تهيئة الظروف املواتية لبدء حوار بني 
األطـــــراف الــيــمــنــيــة إليــقــاف الـــحـــرب، تتمثل 
فـــي فــتــح مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة 
ــددًا مـــن شــحــنــات  ــ ــــذي اســتــقــبــل عـ ــــرب( الـ )غــ

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
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تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــنـــاء الـــفـــضـــاء الـــتـــجـــاري الــخــاص 
بــهــا بــعــد انــفــصــالــهــا عـــن عضوية 
أكثر من  اآلن  األوروبــيــة ووقعت حتى  الكتلة 
60 اتفاقية تجارية مع دول العالم، ولكنها ال 
الــشــراكــة مع  اتفاقية  توقيع  انتظار  فــي  تـــزال 
االقــتــصــاد األمــيــركــي األكــبــر فــي الــعــالــم الــذي 
الــخــدمــات املالية  الــبــاب أمـــام تــجــارة  سيفتح 

وانتعاش البورصة وحي املال البريطاني. 
ــاري، أعــلــنــت  ــجـ ــتـ وفــــي إطـــــار بـــنـــاء الـــفـــضـــاء الـ
املــمــلــكــة املــتــحــدة وأســتــرالــيــا أمــــس الــثــالثــاء، 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــجــاري مــتــكــامــل يشمل 
الدولتني  الحر للبضائع بني  التجاري  املــرور 
واالستثمارات والوظائف واألعمال التجارية. 

ويتوقع محللون أن يفيد االتفاق سعر صرف 
الــذي واصــل االرتــفــاع مقابل كل  اإلسترليني 
ــيـــورو خـــالل الــشــهــر الــجــاري،  مــن الـــــدوالر والـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــالن بــريــطــانــيــا تــأجــيــل فك 

اإلغالق من شهر يونيو/ حزيران الجاري إلى 
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بسبب املــخــاوف 
من عودة التفشي لفيروس كوفيد 19. وتمكن 
اإلسترليني من املحافظة على موقعه املرتفع 
الثالثاء مدعوما باالتفاق  في تعامالت أمس 
الـــتـــجـــاري وبـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الــتــي أظــهــرت 

أمس تحسنا في سوق العمل.
وقال محلل العمالت بمصرف »يو أو بي بنك« 
اآلســــيــــوي، كــويــك ســيــر لــيــنــغ، ملــوقــع »بــاونــد 
ستيرلنغ« الثالثاء، »خفت الضغوط التنازلية 
على العملة البريطانية، ومن غير املتوقع أن 
يــتــراجــع اإلســتــرلــيــنــي عــن مــســتــواه الــحــالــي«. 
ويذكر أنه تم التعامل في الجنيه اإلسترليني 
في لندن عند 1.4111 مقابل الدوالر و1.1660 
ــفــــاق الـــجـــديـــد، قــــال وزيـــر  يــــــورو. وبـــشـــأن االتــ
الــتــجــارة األســـتـــرالـــي، دان تــيــهــان، إن رئــيــس 
ــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون،  ــطـ ــريـ ــبـ الــــــــــوزراء الـ
اتفقا  األسترالي، سكوت موريسون،  ونظيره 
التجارية  للشراكة  العريضة  الــخــطــوط  على 
يوم اإلثنني، ومن املتوقع أن تكشف بريطانيا 
عن كامل التفاصيل الحقا. وزار رئيس الوزراء 
ــتـــرالـــي بــريــطــانــيــا لــحــضــور اجــتــمــاعــات  األسـ
التي عقدت في منتجع كورنويل  السبع  قمة 
جنوب غربي إنكلترا واجتماعات حلف شمال 
األطلسي التي ستعقد في بروكسل. وأضاف، 
تــيــهــيــان فـــي تــصــريــحــات الـــثـــالثـــاء: »عــقــد كل 
مـــن جــونــســون ومـــوريـــســـون اجــتــمــاعــا مثمرًا 

شراكة 
بريطانية أسترالية

بوريس جونسون 
وسكوت وريسون 

)Getty( في لندن
مع  وشاملة  متكاملة  تجارية  اتفاقية  الثالثاء  أمس  بريطانيا  وقعت 
منذ  عليه  تعمل  الذي  الجديد  التجاري  الفضاء  بناء  إطار  أستراليا في 

بداية الفترة االنتقالية قبل 18 شهرًا

الشراكة التجارية البريطانية 
مع أميركا ال تزال مؤجلة 

في عهد بايدن

يتوقع أن ينهي بايدن 
الخالف حول صادرات الصلب 

واأللومنيوم األوروبية

أنقرة تزيد صادراتها 
إلى أوروبا وتبحث 

في تحسين الشروط

اتفاقية 
شاملة تنظم 

التجارة واالستثمار 
والوظائف 

واألعمال

)Getty( بايدن في بروكسل مع زعماء الكتلة األوروبية)Getty( مزرعة فراولة بتركيا التي تنشط في تصدير الخضر والفاكهة
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ربــمــا تــكــون الــصــني الــعــامــل املــهــم فــي تغيير 
ــار الـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــني الــــواليــــات  مـــسـ
املتحدة وأوروبــا في عهد الرئيس األميركي 
ــو بــــايــــدن، الـــــذي يـــرغـــب فـــي بـــنـــاء تــحــالــف  جـ
الرأسمالية  الديمقراطيات  مــع  استراتيجي 
ضــد الــصــني. فقد أكــد مــســؤولــون أوروبــيــون 
وأمـــيـــركـــيـــون، أمــــس الـــثـــالثـــاء، الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق بــــني االتــــحــــاد األوروبـــــــــي والــــواليــــات 
املتحدة لحل خالفهما القديم حول اإلعانات 
إيرباص  لشركتي  املمنوحة  القانونية  غير 
وبــويــنــغ لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران. وقـــالـــت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون ديراليني، 
ــعـــد وصـــــــول بــــايــــدن إلــــــى بــــروكــــســــل لــعــقــد  بـ
قــمــة بــني االتـــحـــاد والـــواليـــات املــتــحــدة: »بــدأ 
كنا  الطائرات.  تقدم بشأن  بإحراز  االجتماع 
قد قررنا معا حل هذا الخالف. اليوم التزمنا 
بــوعــدنــا«. وأضـــافـــت أن »هـــذا االتـــفـــاق يفتح 
ننتقل من  فــي عالقاتنا، ألننا   جــديــدًا 

ً
فصال

الخالف إلى التعاون في مجال الطيران بعد 
نــزاع استمر 17 عاما«. ووافــق الطرفان على 
تعليق الرسوم الجمركية العقابية املفروضة 
في إطار هذا الخالف ملدة خمس سنوات، كما 
قالت املمثلة األميركية للتجارة كاثرين تاي 
الواليات  »تحاول  بروكسل  في  للصحافيني 
ــي في  املــتــحــدة كسب تأييد االتــحــاد األوروبــ
صراع القوة الذي تخوضه مع الصني، وتريد 

بروكسل ـ العربي الجديد

ــارة الـــتـــركـــي مــحــمــد مـــوش،  ــتـــجـ قــــال وزيـــــر الـ
الـــجـــمـــركـــي  ــاد  ــ ــحــ ــ اتـــفـــاقـــيـــة االتــ إن تـــحـــديـــث 
ســتــعــزز الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة 
بـــني تــركــيــا واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي، وســيــوفــر 
فـــوائـــد لــلــجــانــبــني. وأوضـــــح مــــوش أن وضــع 
تركيا  القائمة بني  للعالقات  إيجابية  أجندة 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي، ســيــعــود بــالــنــفــع لكال 
االستراتيجية  األهمية  إلــى  مشيرًا  الطرفني، 
لعالقات الطرفني. وأكد أن تركيا تؤيد دائما 
العالقة، وأنها  املشاكل  الدولي لحل  التعاون 
الــرفــاه  تــقــوم بــكــامــل مــســؤولــيــاتــهــا لتحقيق 
والرخاء. وكان الوزير التركي قد عقد مؤتمرا 
ــثـــالثـــاء فـــي مــقــر املــمــثــلــيــة  صــحــافــيــا أمــــس الـ
التركية الــدائــمــة لــدى االتــحــاد األوروبــــي في 
يشارك  بروكسل، حيث  البلجيكية  العاصمة 
في اجتماعات رسمية وفق وكالة األناضول 
التركية. تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية االتحاد 

الــجــمــركــي، مــعــمــول بــهــا مــنــذ ربــــع قــــرن )فــي 
نطاق  بتوسيع  تركيا  وتطالب   ،)1996 العام 
وقطاع  الزراعية  املنتجات  لتشمل  االتفاقية 
الــخــدمــات والــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة. وبموجب 
ــوم الــجــمــركــيــة في  االتــفــاقــيــة تـــم إلـــغـــاء الـــرسـ
تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات 
الــبــضــائــع وبـــــدء تــطــبــيــق تــعــريــفــة جــمــركــيــة 
مشتركة للدول الخارجية. وبينما تخطط كل 
مــن واشنطن ودول االتــحــاد األوروبـــي لبناء 
تــحــالــف ملــواجــهــة الـــصـــني، يـــرى مــحــلــلــون أن 
أنقرة ستكون نقطة مهمة في منطقة الشرق 

املهم كسبها  األوســط، وبالتالي سيكون من 
تجاريا بداًل من محاربتها. 

كما أن دول االتحاد األوروبي التي تجاهد من 
أجل إخراج اقتصاداتها من جائحة كورونا، 
تــحــتــاج إلـــى ســـوق كــبــيــر فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط في وقت تحطمت فيه معظم األسواق 
الرئيسية، وترزح إيران تحت العزلة التجارية 
والحظر االقتصادي. وشهدت تركيا ارتفاعا 
ــادرات إلــــى الـــســـوق األوروبـــــــي.  ــ ــــصـ بــحــجــم الـ
وقال مجلس املصدرين األتراك في 5 يونيو/ 
حزيران الجاري، إن قيمة الصادرات التركية 
إلـــى دول االتـــحـــاد األوروبــــــي ارتــفــعــت خــالل 
إبريل/نيسان املاضي وحده بنسبة %128.4، 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مــــن الــــعــــام املـــاضـــي 
2020، لتبلغ قيمتها 7 مليارات و180 مليونا 
املــصــدريــن  بــيــانــات  ألـــف دوالر. ووفـــق  و520 
األتــــــراك، فـــإن قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلــى 
دول االتحاد األوروبــي خالل األشهر األربعة 
األولى من العام الجاري، ارتفعت 35%، لتبلغ 
دوالر.  ألـــف  و585  مــلــيــونــا  و860  مــلــيــارًا   26
وحــل قطاع الــســيــارات فــي مقدمة الــصــادرات 
ــاد األوروبـــــــــــي، إذ  ــ ــــحـ إلـــــى دول االتـ الـــتـــركـــيـــة 
بــلــغــت قــيــمــة صـــــادرات قــطــاع الـــســـيـــارات إلــى 
األوروبـــي مليارًا و668 مليونا  االتــحــاد  دول 
التجاري  الفائض  أن  ُيذكر  ألــف دوالر.  و714 
التي تضم )19 دولـــة( تراجع  الــيــورو  ملنطقة 
بنسبة 51 بــاملــئــة خـــالل إبــريــل املــاضــي على 
أســـاس شــهــري، وســـط اســتــمــرار الصعوبات 
الناجمة عن جائحة كورونا، وتأثيرها على 
الــتــجــارة الــعــاملــيــة. وحــســب تــقــديــرات املكتب 
اإلحصائي األوروبي »يوروستات«، الصادرة 
التجاري 10.9  الفائض  الثالثاء، سجل  أمس 
خــالل  دوالر(  مــلــيــار   13.2( ــورو  ــ يـ مـــلـــيـــارات 
يـــورو )27 مليار  مــلــيــار  مــقــابــل 22.3  إبـــريـــل، 
ــه. وعــلــى  لــ دوالر( فـــي مـــــــــارس/آذار الــســابــق 
أساس سنوي، ارتفع الفائض التجاري خالل 
مليار   2.3 مــقــابــل  بــاملــئــة،  إبــريــل بنسبة 374 

يورو )2.78 مليار دوالر( في إبريل 2020.

االستفادة من هذه القمة لتهدئة العالقات بني 
توترًا شديدًا  التي شهدت  األطلسي  جانبي 
خالل عهد دونالد ترامب«. وقالت تاي »بداًل 
من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيرًا 
مــعــا فـــي مــواجــهــة تــهــديــد مــشــتــرك«. وأكـــدت 
املــســؤولــة األمــيــركــيــة تــمــديــد الــتــهــدئــة الــتــي 
تقررت في هذا امللف، والتي كان يفترض أن 
تنتهي في يوليو/تموز. وأضافت »إنه مثال 
لــلــتــعــاون مــن أجـــل مــواجــهــة تــحــديــات أخــرى 

مثل التحدي الذي تمثله الصني«.
من جهتها، رحبت فرنسا باالتفاق ووصفته 
ــد« بــــني الــــطــــرفــــني، داعـــيـــة  ــيــ ــاق »جــ ــفــ بـــأنـــه اتــ
الــى إغـــالق هــذا املــلــف »بشكل نــهــائــي«. وفي 
أعـــقـــاب تــحــقــيــق الــهــدنــة فـــي الـــخـــالف الــقــائــم 
ــربـــاص وبــويــنــغ، من  مــنــذ 17 عــامــا حـــول إيـ
الخالف حول  كذلك  بايدن  ينهي  أن  املتوقع 
ــيـــة،  صـــــادرات الــصــلــب واأللــومــنــيــوم األوروبـ
ــل االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تـــســـويـــة هـــذه  ــ ــأمـ ــ ويـ
القضية بحلول ديسمبر/كانون األول املقبل. 
الــرســوم  زيـــادة  عــن  بروكسل  وبعدما تخلت 
املــفــروضــة عــلــى املــنــتــجــات األمــيــركــيــة، يــرى 
واشنطن.  ملعب  فــي  اآلن  الــكــرة  أن  محللون 
ودعــــــت 113 مــنــظــمــة أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة، 
والــدراجــات  والكحول  النبيذ  قطاعات  تمثل 
النارية واملالبس وسواها، إلى إلغاء الرسوم 
املصدرة  منتجاتها  على  املرتفعة  الجمركية 
نــهــائــي«. وحــســب وكالة  أميركا »بشكل  إلــى 
فــرانــس بــرس، يــرى إريــك مــوريــس مــن معهد 
أن بايدن يعتزم »تسوية الخالف  »شومان« 

الصني«.  احــتــواء  استراتيجية  على  للتركيز 
ــــون »ملــعــرفــة  ــيـ ــ فـــي املـــقـــابـــل، ســيــســعــى األوروبـ
املــنــاورة املتاح لهم ضمن هذا  ما هو هامش 
الــتــحــالــف ضـــد بـــكـــني«. وحـــتـــى اآلن، هــنــالــك 
إلــى جانب  تماما  االصطفاف  بشأن  خــالفــات 
الـــواليـــات املــتــحــدة، بعضها تــبــديــهــا بــاريــس 
ــبــــاب جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وأخـــــــرى تــتــبــنــاهــا  ألســ
برلني ألسباب اقتصادية متمثلة في مصالح 
التجارية الضخمة مع الصني. وإن  شركاتها 
كانت أوروبا تجاهد لحماية سوقها الواسعة 
مـــن املــنــافــســة غــيــر الــنــزيــهــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــــتــــردد بــشــأن 

املواجهة التي تريدها واشنطن ضد الصني. 
 بــروكــســل حــتــى اآلن عــن االتــفــاق 

ّ
ولـــم تــتــخــل

ــــذي أبــرمــتــه  االســـتـــثـــمـــاري مـــوضـــع الـــجـــدل الـ
بهدف  بــكــني،  مــع  األول  ديسمبر/كانون  فــي 
بالدخول  األوروبــيــني  للمستثمرين  السماح 
كان  أو  بوجههم  مغلقة  كــانــت  قطاعات  إلــى 
نــشــاطــهــم مــقــّيــدا فــيــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
االتفاق االستثماري مجمد حاليا بعد فرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الــصــني  االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عـ
األقلية  األويــغــور،  لحقوق  انتهاكات  بسبب 

املسلمة في الصني، فإنه لم يلغ بعد. 
وتــود الــواليــات املتحدة واالتــحــاد األوروبــي 
ــالــــي  ــجــ ــة مــــــــوحــــــــدة فــــــــي مــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ تــــشــــكــــيــــل جـ
العمالق  بمواجهة  والــتــجــارة  التكنولوجيا 
اآلســيــوي، الــذي يهدد التفوق األمــيــركــي في 
الغربية  واملعايير  الرقمي،  االقتصاد  مجال 
البيانات  وســريــة  املراقبة  مثل  مواضيع  فــي 
وغيرها، كما يعتزم الطرفان اعتماد تقنيات 
جـــديـــدة مــبــنــيــة عــلــى »الـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة 
املــشــتــركــة«. وســيــتــم إنــشــاء مــجــلــس مشترك 
لــلــتــجــارة والــتــكــنــولــوجــيــا لـــوضـــع مــعــايــيــر 
مــشــتــركــة، هــدفــهــا، بــحــســب الــبــيــت األبــيــض، 
املتسلطة«.  األنــظــمــة  بهيمنة  الــســمــاح  »عـــدم 
على صعيد الوباء، سيتم إنشاء »فريق عمل« 
للقاحات، ال  العاملي  اإلنــتــاج  لــزيــادة  مشترك 

سيما من خالل عمليات نقل تكنولوجيا.

تحديث االتفاق الجمركي التركي مع أوروبااتفاق أميركي أوروبي على إنهاء النزاعات التجارية

فــي لــنــدن وتــوصــال إلـــى حــل لــلــنــقــاط العالقة 
بـــني الـــدولـــتـــني« مـــن جــانــبــهــا أكــــدت الــحــكــومــة 
البريطانية أن االتفاق يشير إلى أن تكلفة بيع 
منتجات الشركات املصنعة في بريطانيا مثل 
أقل  ستكون  والحلويات  السيارات  صناعات 

حني تصديرها إلى أستراليا. 
ووصـــــــف مــــســــؤولــــون بـــريـــطـــانـــيـــون االتــــفــــاق 

ــإن االتــفــاقــيــة تــمــنــح الــشــركــات  الـــخـــارجـــيـــة، فــ
والــشــبــاب الــبــريــطــانــي فــرصــا لــالنــتــقــال الحر 
والعمل في أستراليا بحرية كاملة ومن دون 
من  الزراعية  املنتجات  تحمي  كما  قيود،  أيــة 
كما  املنافسة.  األسترالية  املنتجات  منافسة 
التجارة  زيـــادة حجم  فــي  االتفاقية  ستساهم 
بني الدولتني، الذي بلغ في العام املاضي نحو 

عالقات  تربطها  التي  أستراليا  مع  التجاري 
ــع املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة بــأنــه  ســـيـــاســـيـــة قـــويـــة مــ
مــهــم وســيــفــتــح املـــجـــال التــفــاقــات مــمــاثــلــة مع 
ــيــــا عـــضـــو فــي  ــتــــرالــ اقــــتــــصــــادات كــــبــــرى. وأســ
منظومة الكومنولث التي أسستها بريطانيا 
التاج  كــانــت تحت  الــتــي  الـــدول  بعد استغالل 
الــتــجــارة  الــبــريــطــانــي. وحـــســـب مـــوقـــع وزارة 

13.9 مليار دوالر.  وحظي االتفاق بدعم واسع 
مــن كــبــار أعــضــاء حـــزب املــحــافــظــني، ووصــف 
النائب البريطاني والزعيم السابق املؤثر في 
الــحــزب، جــون ريــد وود، االتــفــاق فــي تغريدة 
 « الــثــالثــاء، بقوله  أمــس  على حسابه بتويتر 
إنه اتفاق جيد وعادل مع دولة صديقة مقارنة 
بـــالـــنـــزاعـــات الـــتـــي تــفــتــعــلــهــا دول املــجــمــوعــة 

األوروبـــيـــة مــع بــريــطــانــيــا«، وذلــــك فــي إشـــارة 
الـــوزراء  إلــى املشاجرة التي جــرت بــني رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس جـــونـــســـون والــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــلــى هــامــش 
قمة السبع. وكانت دول االتحاد األوروبي قد 
أيــرلــنــدا  اتــهــمــت بريطانيا بــخــرق »بــرتــوكــول 
الشمالية« الخاص بالفحص التجاري، بينما 
تــــرى بــريــطــانــيــا أن الــفــحــص املــكــثــف يــعــرقــل 
حــركــة الــتــجــارة. وفـــي ذات الــشــأن قـــال رئيس 
ديفيد  البريطانية،  األسترالية  التجارة  غرفة 
ماكريدي، في تغريدة على تويتر، إن االتفاقية 
انــتــصــار لــلــجــانــبــني وســتــوفــر فــرصــا عــديــدة 

للدولتني في التجارة واالستثمار«. 
وتــعــد االتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة مــع أســتــرالــيــا أول 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مــتــكــامــلــة وشــامــلــة توقعها 
ــا مــن  ــهـ ــروجـ الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــنـــذ خـ
الحكومة  وتــأمــل  األوروبـــيـــة.  الكتلة  عضوية 
األبـــواب  االتــفــاقــيــة  هــذه  تفتح  أن  البريطانية 
بسهولة أكبر لالنضمام إلى معاهدة التجارة 
ــهــــادئ الـــتـــي تــضــم 11 دولــــة،  عــبــر املــحــيــط الــ
وســمــحــت دول االتــفــاقــيــة لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة 
فـــي أوائـــــل يــونــيــو/ حـــزيـــران بـــبـــدء إجـــــراءات 
االنضمام إلى هذه املنطقة الواسعة للتجارة 
اتفاقيات  وقعت  قد  بريطانيا  وكانت  الــحــرة. 
ــاد األوروبــــــــــي والـــيـــابـــان  ــ ــــحـ ــع االتـ تـــجـــاريـــة مــ
ــات مـــــع الـــهـــنـــد  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــنــــذ مـــــــدة مـ وتـــــجـــــري مــ
الشراكة  بريطانيا  تنتظر  ولكن  ونيوزيلندا. 
ــات املــتــحــدة الـــتـــي ســتــفــتــح أبــــواب  مـــع الــــواليــ
ــعـــاش بــالــقــطــاع  ــتـ االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي واالنـ
الكبير إلدارة  التعاطف  أن  املالي. ولكن يبدو 
بــــايــــدن مــــع أيـــرلـــنـــدا يـــعـــرقـــل حـــتـــى اآلن هـــذه 
ــا فـــي االجــتــمــاع  ــرد ذكـــرهـ ــم يــ االتـــفـــاقـــيـــة، إذ لـ
الـــذي عــقــد بــني بــوريــس جــونــســون والــرئــيــس 
األميركي جو بايدن عشية اجتماع مجموعة 

السبع في كورنويل بجنوب غربي إنكلترا.
كـــانـــت بــريــطــانــيــا مــشــمــولــة تلقائيا  وبــيــنــمــا 
بــاالتــفــاقــات الــتــجــاريــة الــتــي عــقــدتــهــا الكتلة 
فإنها بخروجها  الــعــالــم،  مــع دول  األوروبـــيـــة 
ــة يــنــايــر/  ــدايــ مــــن عـــضـــويـــة املـــجـــمـــوعـــة فــــي بــ
االتفاقات  هــذه  الثاني، خسرت جميع  كانون 
التجارية، وبات عليها التفاوض على شروط 
تجارية جديدة مع دول العالم وبناء الفضاء 
ــاقـــات  ــفـ ــا. وكــــانــــت اتـ ــهــ ــاري الــــخــــاص بــ ــجــ ــتــ الــ
الــتــجــارة الــدولــيــة مــع الكتلة األوروبـــيـــة التي 
االنفصال  قبل  بها  مشمولة  بريطانيا  كانت 
تــغــطــي مــعــظــم تــجــارتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. وربــمــا 
التفاوض  خــالل  صعوبات  بريطانيا  تــواجــه 
أميركا والصني  الكبرى مثل  االقتصادات  مع 
والهند بسبب الفارق في الحجم االقتصادي 
ــذه االقـــتـــصـــادات  ــاوف مـــن اســـتـــغـــالل هــ ــخــ واملــ

الكبرى ملوقع بريطانيا ومركزها العاملي.

أّن  الثالثاء،  أمس  البريطاني،  الوطني  اإلحصاء  مكتب  بيانات  أظهرت 
معدل البطالة تراجع خالل الفترة من فبراير إلى إبريل/ نيسان. وانخفض 
المعدل بواقع 0.3 نقطة مئوية 
توقعات  حسب   ،%4.7 إلى  ليصل 
الوقت،  نفس  وفي  االقتصاديين. 
ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 
 .%75.2 إلى  ليصل  مئوية  نقطة 
األخيرة  البيانات  إّن  المكتب  وقــال 
تظهر دالالت على تعافي سوق 
العاملين  عــدد  وارتفع  العمل. 
أيــار  مــايــو/  الــســادس خــالل  للشهر 

الماضي بواقع 197 ألف عامل.

بريطانيا: ارتفاع معدل التوظيف

أسواق

تتجه واشنطن للتخلي 
عن النزاعات التجارية 

الخاصة بالرسوم 
والعقوبات ضد الشركات 

األوروبية في سبيل بناء 
تحالف رأسمالي ضد بكين

رؤية

عصام شعبان

بينما تحاصر دولة االحتالل غزة، استطاعت فصائل املقاومة، 
خـــالل عــمــلــيــة »ســيــف الـــقـــدس«، مــجــابــهــة حــصــارهــا بحصار 
إسرائيل،  أدركــتــهــا  التي  والنتيجة  الــجــديــد،  امللمح  هــذا  مــضــاد، 
النقل، صعوبة الوصول والحركة، نتائج تؤكد  تضرر قطاعات 
أن دولة االحتالل ال يمكن أن تحظى باألمن، ما دامت انتهاكاتها 
مستمرة، وفي مقابل دمار وخسائر سببها العدوان على غزة، 
أضرار  إلحاق  واملكثفة،  املتالحقة  املقاومة  استطاعت ضربات 
متنوعة، من قبيل تعطيل قطاعات النقل الجوي كليا، والبحري 
جزئيًا، مما أثر في عمليات الشحن، وحركة األسواق، ومعدالت 
االرتــبــاك في  عــدا  الصرف،  انخفاض سعر  التشغيل، وزاد من 
الغاز  يشمل  الــذي  الطاقة  قطاع  فــي  الــخــدمــات، وخسائر  قطاع 

والكهرباء.
ساهمت دقــة االســتــهــداف واخــتــيــار املــواقــع املــؤثــرة، فــي زيــادة 
للحرب، والتي تتضح من حجم الضرر في  املباشرة  التكاليف 
املباني واملنشآت، والتركيز على مؤسسات ومشاريع اقتصادية 
ــاز، وكـــأن  بــعــضــهــا، أجــنــبــي، كــاســتــهــداف شـــركـــات وحـــقـــول غــ
املقاومة باستهدافها املؤسسات االقتصادية، ترد على حصار 
وحصار  الفلسطيني  االقــتــصــاد  لبنية  إسرائيلي  واســتــهــداف 
غزة، ليتجرع العدو الكأس نفسها، وهو امللمح االقتصادي الثاني 
في املواجهة بني املقاومة ودولة االحتالل، استهداف املؤسسات 
اقتصادية  الــعــدو خسائر  لتكبيد  االقــتــصــاديــة  واالســتــثــمــارات 
ضــخــمــة والــتــلــويــح بــقــدرة املــقــاومــة عــلــى تــهــديــد االســتــثــمــارات 

الحيوية، وتعطيل بعض مصادر الدخل من الغاز والسياحة.
لـــم يــكــن عـــامـــل تـــطـــور مــــدى صـــواريـــخ املـــقـــاومـــة جـــغـــرافـــّيـــا، أو 
املــؤثــرة وحسب،  الــطــائــرات والــغــواصــات املسيرة هــي  استخدام 
لكن هناك أيضا، اجتهاد وتدريب ومهارات وخبرات اكتسبت، 
منذ  املقاومة  فصائل  بني  املشتركة  والتدريبات  التنسيق  منذ 
عامني، ومعها تطور في قدرات التوجيه والتخطيط، وهي ترتبط 
بالعامل البشري، استطاعت املقاومة محاصرة الحياة في دولة 
االحتالل، وساهم التوظيف الجيد للموارد املتاحة، والقدرة على 
االستهداف الدقيق، في تعظيم النتائج، وهو ملمح ثالث يشتبك 
املــوارد، من أجل زيــادة تكاليف الحرب  فيه التخطيط وتوظيف 
املقاومة  استخدمته  الــذي  التكتيك  الـــردع،  من  كنوع  العدو  على 

في تنسيقها وكأنها جيش، صنع فرق في قدراتها وتأثيرها.
ــوارد  ــع عـــن كــيــفــيــة إدارة وتــوظــيــف املــ وفـــي الــســيــاق مــلــمــح رابــ
املحدودة، وتحقيق أقصى نتيجة منها، دون هدر، وهذا الجانب 
ــوال شــعــوبــهــم مـــن أجـــل شـــراء  ــ بـــالـــذات يــضــع مـــن يــكــرســون أمـ
األســلــحــة فــي حـــرج، وأســئــلــة تتعلق بحجم اإلنــفــاق العسكري 
بني  مقارنة  االعتبار  فــي  يضع  أن  املتأمل  ويستطيع  وجـــدواه، 
الدفاعية،  أدواتها  بناء  املقاومة في  تكاليف ضئيلة استثمرتها 
وبــني دول رغــم مــا تمتلكه مــن مــؤهــالت لــم تــشــرع فــي تطوير 
أراد  ملــن  آخـــر  ومــلــمــح  وهـــو درس  والــتــقــنــيــة،  الصناعية  بنيتها 
التفكر، يفتح أسئلة عن إمكانيات التصنيع، بما فيها من أسلحة 
مؤثرة بتقنيات ممكنة وتكلفة معقولة، كما فعلت املقاومة والتي 
بنت حــائــط صــد وتــحــاول خلق حــالــة مــن تـــوازن الــقــوة، وبذلك 
 ،

ً
أعادت املقاومة، شعورًا مفتقدًا بالعزة، وبأن هناك شعبًا باسال

وأهله محاصرون،  قطاع مفقر  في  ولديه  بكل مكوناته،  يقاوم 
وبني شبابه ونسائه وفي أحيائه أبطال وبطالت، أصحاب عزم 
وتفاؤل وأمل في االنتصار، شعب يقاوم غطرسة العدو الساعي 

للهيمنة على املنطقة العربية.
وفي ضوء مجمل التأثيرات، ومنها االقتصادية، كانت النتائج، 
الحرب على غــزة، واالستجابة لوساطات  الــعــدوان، وإنهاء  صد 
عربية ودولــيــة مــن أجــل التهدئة، ورغـــم كــل الــصــعــوبــات، يمكن 
الحرب  فــي  وتأثيراتها  ردع،  أداة  أصبحت  املــقــاومــة،  إن  الــقــول 
ــرة، مــتــعــددة األوجــــــه، مــنــهــا تـــأثـــيـــرات اقــتــصــاديــة أشـــار  ــيــ األخــ
اإلعــالم  أن سلوك  رغــم  العبرية،  الصحف  في  إليها مسؤولون 
اإلسرائيلي غالبا متحفظ في إعالن حجم الخسائر واألضرار، 
 Debts of Honor, Costs of وهي سمه رصدتها ورقة بحثية
أبيب،  تــل  القومي بجامعة  األمــن  أبــحــاث  War أصــدرهــا مركز 
كما   ،2014 لــحــرب  صحف  ثــالث  تغطية  تحليل  على  وتعتمد 
 The Defense أصدر املركز أول شهر مارس املاضي، دراسة
Budget for 2021 تحلل تكلفة اإلنفاق العسكري في ظل أزمة 

اقتصادية بني مالمحها تداعيات كورونا.
أقل  النهاية  في  لكنه  مستديمة،  غــزة، حرباص  ويمثل حصار 
آثـــار مباشرة  الــحــرب، ومــا تتضمنه مــن  تكلفة إلســرائــيــل مــن 
يرتبط  ومــا  العسكري،  اإلنــفــاق  بجانب  مباشرة،  غير  وأخـــرى 
بها من تكاليف األمن والتعويضات وأجور العاملني في القطاع 
بتقلص  تتعلق  متوقعة،  وهناك خسائر مستقبلية  العسكري، 
مــســاحــات بــعــض األنــشــطــة الــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة، وحسب 
العامة  السياسات  أجــراهــا مركز  الحرب  تكاليف  دراســة حــول 
للشرق األوســط، فإن »إسرائيل لديها مكاسب مطلقة أكبر مع 
وفعليا  العنف«،  ناجمة عن  أكبر  السلم، وخسائر مطلقة  حالة 
فــي إســرائــيــل  العسكرية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  يــتــضــرر  أن  يمكن 
في جانبه املتعلق باملبيعات، رغم أنه سينشط إلعــادة تصنيع 
وتعويض ما استهلك في الحرب، لكن ستؤثر صورة مواجهة 
ارتفعت  والــتــي  الــســالح،  مــن  مبيعاتها  على  املقاومة إلسرائيل 
خالل األعــوام الخمسة األخيرة ملا يقارب 60 في املائة، وبلغت 
عــام 2017 ما يزيد عن 9 مليارات دوالر، خاصة أن إسرائيل 
ضــمــن أكــبــر عــشــر دول مــصــدرة لــلــســالح، وحــســب تــقــديــرات 
العاملي  السوق  باملائة من  معهد استوكهولم بلغت مبيعاتها 3 
عام 2019، وتسوق مبيعاتها عبر الترويج لتقدمها في صناعة 
والــدفــاع  والتجسس  املــراقــبــة  وأنظمة  التقني،  واملــجــال  الــســالح، 
الـــصـــاروخـــي، وســتــتــأثــر مــبــيــعــاتــهــا بــكــل تــأكــيــد مـــع انــخــفــاض 
قــدرتــهــا فــي صــد صـــواريـــخ املــقــاومــة، وإخــفــاقــهــا فــي عمليات 
التجسس، بينما على الجانب اآلخر، استطاعت املقاومة تطوير 
نظم الدفاع والتخفي، وجمع املعلومات بتقنيات تكلفتها ضئيلة، 
كاختراق كاميرات املراقبة وتصميم شبكة اتصال مغلقة! وكل 
للمقاومة، يقابل بعجز إسرائيلي، يرسم صورة  تأثير وتطور 
معاكسة للدعاية اإلسرائيلية، ويؤثر في مبيعات السالح، وهذا 
يــؤثــر فــي املــيــزان الــتــجــاري، ويضيف إلــى عجز املــوازنــة والتي 
القطاع  تجاوزت 50 مليار دوالر خــالل عــام 2020، خاصة أن 

العسكري جزء رئيسي في االقتصاد اإلسرائيلي.

عن تكتيك المقاومة 
وخسائر العدو

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
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محمد صالح المسفر

عــلــى أثــــر الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة الــتــي 
 ،)2021/5/21 ـ   5/10( يومًا   11 استمرت 
والـــجـــهـــود الــقــطــريــة املــصــريــة األمــيــركــيــة 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، والـــشـــروع فــي إعـــادة 
ــوات اإلســرائــيــلــيــة  ــقــ ــه الــ ــرتــ إعــــمــــار مــــا دّمــ
ــقــــطــــاع، دعـــــت الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة  فــــي الــ
في  الفلسطينية  للفصائل  اجــتــمــاع  إلـــى 
القاهرة، بهدف تثبيت وقف إطاق النار، 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة العاجلة  ــال  ــ وإدخـ
إلـــى الــقــطــاع، والـــشـــروع فــي إزالــــة أنــقــاض 
 بــالــقــطــاع )1174 وحــدة 

ّ
الــدمــار الـــذي حـــل

سكنية دّمرت كليا أو جزئيا، 7073 وحدة 
سكنية ألحقت بها أضرار نتيجة للقنابل 
الــزلــزالــيــة »االرتــجــاجــيــة« بشكل متوسط 
أو جزئي، عدد الوحدات السكنية املدمرة 
كليا 449 إضافة إلى خمسة أبراج: املكتب 
اإلعامي الحكومي في غزة(، واستشهاد 
250 وجرح أكثر من ألفي فرد من املدنيني. 
ثم أعلنت اإلدارة املصرية تأجيل االجتماع 
الــذي كــان مــقــّررًا يــوم السبت املــاضــي إلى 

موعٍد غير معلن.
)2(

 األسباب التي دعت 
ّ
يروي مصدر مطلع أن

ت 
ّ
تعن االجتماع هي  تأجيل  إلــى  القاهرة 

مفاوضي السلطة العباسية في شروطهم 
وتباين وجهات  االجتماع،  إلتمام عملية 

علي أنوزال

أكتب  أسابيع،  أربعة  خــال  الثانية  للمرة 
عـــن قــضــيــة الــصــحــافــي املــغــربــي سليمان 
الـــريـــســـونـــي، املــعــتــقــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام، 
هذا  ينشر  وعندما  الطعام.  عن  واملضرب 
ــقـــال ســيــكــون ســلــيــمــان، لـــو ُكـــتـــب لـــه أن  املـ
يستمر عــلــى قــيــد الــحــيــاة، قــد أمــضــى 70 
يومًا من هذا اإلضراب املفتوح، وهي أطول 
فترة إضراب عن الطعام يخوضها معتقل 

رأي في عهد امللك محمد السادس.
الريسوني هو آخر رئيس تحرير لصحيفة 
اليوم، وهــي آخــر صحيفة مستقلة  أخبار 
فـــي املـــغـــرب اضـــطـــرت إلـــى إغــــاق أبــوابــهــا 
تــحــت  ــــي،  ــاضـ ــ املـ آذار  مــــــــارس/  مــنــتــصــف 
الـــذي عــانــت منه  ضــغــط التضييق املــالــي 
منذ اعتقال مديرها ومؤسسها الصحافي 
توفيق بوعشرين، املحكوم عليه بالسجن 
النافذ 15 سنة، في قضية أخاقية، أثارت 
السياسية  الخلفيات  بسبب  كبيرًا،  جــداًل 
ــــرف  ــي الـــــــــــذي عـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الســــــتــــــهــــــداف الـ
بكتاباته الجريئة. ومثل بوعشرين، ُعرف 
الــريــســونــي، هـــو اآلخـــــر، بــلــغــتــه املــبــاشــرة 
ــى،  ومــقــاالتــه الــقــويــة عــلــى الــصــفــحــة األولــ
الـــذي كــانــت تنشر فيه  وفـــي املــكــان نفسه 
مـــقـــاالت زمــيــلــه ومـــديـــره الــــذي ســبــقــه إلــى 
 
ّ
الــســجــن، وهــو مــا يــدفــع إلــى االعــتــقــاد بــأن
اعتقاله كان بقرار سياسي، قبل أن يكون 

بفعل جنائي.
ســلــيــمــان الــريــســونــي، حــســب مـــا نــقــل عنه 
ــاد الـــعـــاملـــي لــعــلــمــاء  ــحــ شــقــيــقــه رئـــيـــس االتــ
املسلمني، أحمد الريسوني، الذي زاره نهاية 
األسبوع املاضي في سجنه، لم يضرب عن 
أكثر من سنة من   بعدما قضى 

ّ
إال الطعام 

ــال« مـــن دون مــحــاكــمــة.  ــمــ »االعـــتـــقـــال واإلهــ
ولذلك، يعتبر إضرابه عن الطعام، كما كتب 
 عــنــه »وجــهــًا آخـــر مــن وجــوه 

ً
شــقــيــقــه، نــقــا

نـــضـــالـــه لــــإصــــاح والـــتـــقـــويـــم فــــي وطــنــنــا 
 املـــهـــم لــيــس هـــو شــخــصــه، 

ّ
ودولـــتـــنـــا، وأن

ـــمـــا خـــدمـــة املــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. مـــا كــان 
ّ
وإن

يطالب به سليمان، منذ اعتقاله قبل سنة 
ونيف، محاكمة عادلة وهو في حالة إطاق 
سراح، حتى يستطيع أن يقف أمام املحكمة 
على قدم املساواة نفسها، جنبًا إلى جنب، 

عمار ديوب

ــــي، بــــوتــــني، تــجــديــد  ــــروسـ ــَم الـــرئـــيـــس الـ ــ دعــ
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد. عكس 
الخارجية،  األّول، صــّرح أخيرًا نائب وزيــر 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، بــإمــكــانــيــة إجــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة فــي ســـوريـــة. ال 
تناقض بني القولني؛ فبوتني يوجه رسالة 
مــــزدوجــــة إلــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري وأمــيــركــا 
ـــــــه هــــو مــــن يــــقــــّرر مــســتــقــبــل 

ّ
خـــصـــوصـــًا، أن

سورية، وهذا ما يجب اإلقرار به في اللقاء 
مع الرئيس األميركي، بايدن، اليوم األربعاء 

في السادس عشر من يونيو/ حزيران.
هــنــاك تــصــريــحــات كــثــيــرة، أخـــيـــرًا، وأفــعــال 
 مــــــن الــــــــروس 

ٌّ
ــرة يـــــقـــــوم بــــهــــا كــــــــل ــمــ ــتــ ــســ مــ

السوري،  الوضع  واألميركيني، بما يخص 
جّدد اإلدارة األميركية لشركة النفط 

ُ
كأن ال ت

األميركية بالعمل في منطقة اإلدارة الذاتية. 
إلى  قـــوات عسكرية  ذلـــك، تستقدم  وعــكــس 
تلك املنطقة ويعقد ممثلوها لقاًء مع ممثلي 
املساعدات  تنسيق  بقصد  التركية،  الدولة 
النظام،  الخارجة عن سيطرة  املناطق  إلــى 
في  املقبلة  املعركة  التنسيق  يشمل  وربما 
مجلس األمــــن، بــخــصــوص املــعــابــر، والــتــي 
بالنظام وإغــاق  تــحــاول روســيــا حصرها 
آخر معبر، باب الهوى، بينما تريد أميركا 
وأوروبا فتح معابر إضافية. تنّدد روسيا 
غير  وتعتبرها  السابقة،  أميركا  بخطوات 
ــيـــركـــا عــلــى  ــيـــة، ويـــجـــب أن تـــضـــّب أمـ شـــرعـ
جنودها ومعّداتها، وتغادر سورية. ملفات 
النقاش بني الزعيمني تشمل قضايا كثيرة 
تغطي العالم، وسورية ضمن تلك امللفات، 

ها.
ّ
وليست أّولها أو كل

ــا وأوروبــــــــــــا االنـــتـــخـــابـــات  ــيــــركــ ــت أمــ رفــــضــ
الرئاسية، ولم تتغير مواقفهما من النظام 
الــســوري، وإن توقفت عــن إصـــدار عقوبات 
جديدة على شخصياٍت وشركاٍت تابعة له. 
أميركا بتعزيز وجودها في شمال سورية، 
وبــــاتــــخــــاذ عــــــّدة خــــطــــواٍت غـــيـــر صـــدامـــيـــة، 
الـــروس: ليست  إلــى  تبتغي إيصال رسائل 
فــي سورية،  رســـي 

ُ
أ مــا  لدينا خطة لتغيير 

النظام على  استمرار  املقبول  لكن من غير 
طبيعته، ويجب تحجيم الوجود العسكري 
اإليراني خصوصًا. ليست روسيا مستعدة 
لعقد صفقة مع األميركيني، وهي تستكمل 
خــيــاراتــهــا الــكــارثــيــة بــحــق الـــســـوريـــني في 
أستانة؛ فقد تــداولــت األخــبــار عــن اجتماع 
ــران وروســــيــــا فـــي هــذه  ــ ــ جـــديـــد لــتــركــيــا وإيـ
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو الــــجــــاري، 
وضمن مسارها، وكذلك بدء العمل من أجل 

جولة سابعة للجنة الدستورية. 
التابعة  املعارضة  ألدوار  كثيف  نقد  هناك 
لــلــخــارج فــي اللجنة ومــســار أســتــانــة، وفي 
 لقاء دولي أو إقليمي، ويتضمن شروطًا 

ّ
كل

دقيقة إليقاف التدهور في الوضع السوري. 
 ليس 

ْ
وإن أرضية صلبة،  النقد من  ينطلق 

إعــادة إعمارغزة،  النظر في تنفيذ عملية 
وبنود جــدول األعمال. ترى حركة »فتح« 
 نقطة البدء في حوار القاهرة تبدأ من 

ّ
أن

تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعلن حركة 
برنامج  توافق على  ها 

ّ
أن فيها  »حــمــاس« 

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وقـــــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية. يعني ببساطة أن تقبل »حماس« 
بنود اتفاق أوسلو املوقع عام 1993، وما 
لحق به من تنازالت واتفاقيات، بما فيها 
االتفاقيات األمنية، بينما ترى »حماس« 
التحرير  منظمة  مــن  هــي  الــبــدء  نقطة   

ّ
أن

»فتح«،  ترفضة  الــذي  األمــر  الفلسطينية، 
وهنا عقدة النجار.

إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، اشـــتـــرطـــت ســلــطــة رام 
الله على مصر عــدم دعــوة ثاثة فصائل 
مقاومة في غزة، لحضور جلسات الحوار 
مع بقية الفصائل؛ حركة األحرار، وحركة 
املــجــاهــديــن، ولـــجـــان املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
 
ّ
ها نسخ من حركة »حماس« وأن

ّ
بدعوى أن

دعوتها لحضور حوار القاهره الفصائلي 
ســيــضــفــي عــلــيــهــا الــشــرعــيــة. وهــنــا يجب 
الساح  ملــن حمل  الشرعية هــي   

ّ
إن الــقــول 

من أجل تحرير األرض واستعادة الحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني، وال شرعية 
لـــســـواه. وعــمــلــيــًا، ســقــطــت شــرعــيــة سلطة 
ــد عــشــر يــومــًا  رام الــلــه نــتــيــجــة حـــرب األحــ
الدولية   جميع االتــصــاالت 

ّ
ة، ألن

ّ
على غـــز

ها 
ّ
ة إليقاف الحرب، ألن

ّ
كانت تجري مع غز

األمــنــيــة والــجــيــش اإلســرائــيــلــي املــوجــود 
عــلــى تـــخـــوم مــــدن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. ومــا 
الصهاينة  املستوطنني  اعــتــداءات  برحت 
الفلسطينيني  املــواطــنــني  عــلــى  املــســلــحــني 
ــة، وتــــحــــت حـــمـــايـــة  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي الــــضــــفــــة الــ
االحتال تتصاعد. وزادت أعداد الشهداء 
ــداءات حـــرق مـــزارع  ــتـ والــجــرحــى، وكـــذا اعـ
 1100 االحــتــال  واعتقل  ممتلكات.  وهــدم 
أيــار(،  )مــايــو/  املــاضــي  الشهر  فلسطيني 
وهم الذين من املفترض أن يكونوا تحت 
ــا األمــنــيــة  حــمــايــة ســلــطــة رام الــلــه وقـــواهـ
الــلــه جمع  اعـــتـــداء. هـــمُّ سلطة رام  أّي  مــن 

املـــال مــن املانحني وجــمــع الــضــرائــب، لكي 
تصرف رواتب كوادرها األمنية وقياداتها 

اإلدارية، بالتعاون مع إسرائيل.
)4(

ــّر الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــحــركــة  أبـــلـــغ أمــــني ســ
»فــــــتــــــح« جــــبــــريــــل الـــــــرجـــــــوب الـــســـلـــطـــات 
ــزة »ليست   إعــــادة إعــمــار غـ

ّ
ــأن املــصــريــة بــ

ــرار الــحــكــومــة  ــ ــ قــــــــرارًا مـــصـــريـــًا، بــــل هــــو قـ
ـــه 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــدرجـــة األولـــــــى«. وكـــأن

ــى الــقــطــاع  ــ يــحــتــج عـــلـــى إدخـــــــال مـــصـــر إلـ
آليات ومعّدات للعمل على إزالة األنقاض 
ومخلفات الــعــدوان اإلســرائــيــلــي مــن دون 
تــنــســيــق مـــع ســلــطــات رام الـــلـــه. وقـــد جــال 
الــوزراء الفلسطيني محمد اشتيه  رئيس 
عـــلـــى بـــعـــض دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــي 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــغــرض إعــاقــة تقديم 
الدعم لغزة إال عن طريق رام الله، وقوبل 
الخليج تجاه  بصمت في بعض عواصم 
مـــا طــــرح، وقــــال آخـــــرون لــــه: »إن شـــا الــلــه 
يــصــيــر خـــيـــر«، ولـــهـــذه الـــعـــبـــارة مــعــنــاهــا 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي. وكــــان رأي الــقــيــادة 
ــادة اإلعــمــار يــجــب أن تتم   إعــ

ّ
الــقــطــريــة أن

إشــراف دقيق،  عبر لجان خاصة، وتحت 
وتشترط »حماس« أال تكون هذه اللجنة 
ــاءات فــلــســطــيــنــيــة.  ــفــ حـــزبـــيـــة، بـــل تــضــم كــ
وقـــد زار الـــدوحـــة عــضــو الــلــجــنــة املــركــزيــة 
لحركة »فــتــح« حسني الــشــيــخ، وطــلــب من 
املسؤولني القطريني »أن يتم أّي دعم مالي 

ــك عــبــر الــســلــطــة«.  ــزة أو غــيــر ذلـ إلعـــمـــار غـ
ــمـــود عــبــاس  ــاق، اتــــصــــل مـــحـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
تشّدده  مبديًا  بــارزة،  إسرائيلية  بقيادات 
فـــي مــلــف إعـــــادة إعـــمـــار غــــزة، واملــعــونــات 
ــدم ملـــواطـــنـــني فــــي الـــقـــطـــاع، وأن  ــقـ ــتـــي تـ الـ
يكون فتح املعابر وإدخــال مــواد اإلعاشة 
للقطاع وتشغيل محطات الكهرباء وفتح 
مــســاحــات الصيد فــي بحر غــزة بــإشــراف 
الــســلــطــة، واقــتــرح عــلــى اإلسرائيليني  مــن 
لقطاع  الشهرية  القطرية  املنحة  تــمــّر  أن 
غزة عبر سلطة رام الله، مع اإلشراف على 
 األمم املتحدة وإسرائيل 

ّ
توزيعها، علمًا أن

القطرية ألهــل غزة  املساعدات   
ّ
أن تعلمان 

 الــقــاهــرة 
ّ
ــر مــدنــيــة. والـــحـــق أن ــقـــّدم ألســ تـ

الله،  رام  مــن سلطة  استيائها  عــن  عــّبــرت 
الجهود  على  »االلتفاف  ما سّمته  بسبب 
املــصــريــة الــرامــيــة إلـــى الــتــهــدئــة« وإيــجــاد 
املفعول ألجــل طويل.  حلول تكون سارية 
ــال عــبــاس  ــد اســــتــــاءت مــصــر مـــن اتـــصـ وقــ
إعــادة  فــي ملف  وتــشــّدده  باإلسرائيليني، 

اإلعمار وإدخال املساعدات اإلنسانية.
ــتـــح« حـــركـــة تــحــرر  ــقــــول: حـــركـــة »فـ آخــــر الــ
ــا أن يـــســـارعـــوا  ــ ــوادرهــ ــ ــلــــى كــ وطــــنــــي، وعــ
إلــــى إعـــــادة تــصــحــيــح مــســارهــا الــوطــنــي، 
ــون ذلــــــك إال بــتــنــحــيــة مــحــمــود  ــكــ ولــــــن يــ
اتفاقاته   

ّ
كل والتبرؤ من  وأتباعه،  عباس 

ومعاهداته مع العدو اإلسرائيلي.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

الــذي يتهمه بــاالعــتــداء عليه  مــع الشخص 
جنسيًا. أمــا تأخر القضاء، غير املــبــّرر، في 
 هــذه الفترة، فهو ما 

ّ
الــبــّت فــي قضيته، كــل

االعتقال   خلفيات 
ّ
أن في  الشّك  على  يبعث 

 يوم 
ّ

 كل
ّ
سياسية، وليست جنائية فقط، ألن

يقضيه وراء القضبان هو اعتقال تعسفي، 
إن لم يكن انتقاميًا أملته الجهة التي أمرت 

أول األمر باعتقاله.   
تــمــطــيــط مــحــاكــمــة الــريــســونــي، وحــرمــانــه 
مــن حقه فــي محاكمة عــادلــة، يدفعان إلى 
بالدرجة  سياسية  قضيته   

ّ
بـــأن االعــتــقــاد 

 بقرار 
ّ

ها ال يمكن أن يكون إال
ّ
األولــى، وحل

ســيــاســي، بــعــدمــا عــجــز الــقــضــاء، أو على 
ــل تــأخــر ومـــاطـــل فـــي الـــبـــّت فـــي قضيٍة  األقــ
ــراٍت مــــن أمــثــالــهــا  ــ ــشـ ــ يــــجــــرى الــــبــــّت فــــي عـ
يـــومـــيـــًا أمــــــام املـــحـــاكـــم املـــغـــربـــيـــة فــــي مـــدة 
القضية  استغرقتها  الــتــي  مــن  بكثير  أقــل 
موضوع هذه املقالة. لذلك، ناشدت منظمة 
ت قضية 

ّ
تبن التي  »مراسلون با حــدود« 

الــريــســونــي بــاعــتــبــاره مــعــتــقــل رأي، املــلــك 
محمد الــســادس، التدخل مــن أجــل إطــاق 
سراح الصحافي املضرب عن الطعام قبل 

فوات األوان.  
لــيــس ســلــيــمــان الـــريـــســـونـــي، املــعــتــقــل في 
ــيــــدًا فــــي مــحــبــســه،  ــة، وحــ ــراديــ ــفــ زنــــزانــــة انــ
إذ يــعــتــقــل مــعــه صــحــافــي آخـــــر، هـــو عمر 
الراضي، الذي أمضى، هو اآلخر، ما يناهز 
سنة في زنزانة انفرادية، وألسباب شبيهة 
 
ّ
بــالــتــي يـــتـــاَبـــع مـــن أجــلــهــا ســلــيــمــان، لــكــن
سياسية،  تــبــقــى  القضيتني  فــي  الخلفية 
املـــعـــتـــقـــلـــنْي صـــحـــافـــيـــان،   

ّ
ــقـــط ألن فـ ــيـــس  لـ

املنتقدة  بمقاالتهما  عــرفــا  ــهــمــا 
ّ
ألن ــمــا 

ّ
وإن

ــة الــــتــــي جــلــبــت  ــجــ ــزعــ وتـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــمـــا املــ
اعتقالهما  قبل  السلطة  مضايقات  عليها 
وانتقامها منهما، بعد زّجهما في السجن 
من دون محاكمة، كما جلبت لهما، في اآلن 
ــّراء كــثــيــريــن معهما في  نــفــســه، تــعــاطــف قــ
حقوقية  مــنــظــمــات  ومــســانــدة  محنتهما، 
ذات مصداقية عدة، داخل املغرب وخارجه، 
وارتفاع أصوات شخصيات بارزة تطالب 
التونسي  للرئيس  منها  عنهما،  باإلفراج 

السابق منصف املرزوقي.  
الــكــلــفــة الــســيــاســيــة الــتــي يــؤّديــهــا املــغــرب 
كبيرة، جّراء مثل هذه القضايا السياسية 

ــقـــوى ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة  مـــدعـــومـــًا بـ
وازنـــــــة؛ فــهــو يـــؤكـــد الـــخـــســـارات املــســتــمــرة 
لــلــمــعــارضــة وســــوريــــة مـــن تــلــك الـــلـــقـــاءات. 
اللقاءات،  تلك  إلــى  النظام يذهب  كــان  وإذا 
ــدًا عــن خــيــاراتــه األمنية  فــهــو ال يــتــراجــع أبـ
والعسكرية، بينما املعارضة تتنازل تباعًا، 
 كــبــيــٌر مـــن الــشــعــب الـــســـوري 

ٌ
ولـــــوال رفـــــض

الــوازنــة  الكتل  لشاركت  أخــيــرًا  االنتخابات 
 ما يخّص 

ّ
فيها، وكانت الحصيلة شطب كل

السلطة بني  الــســوريــني، وتقاسم  نــضــاالت 
تــلــك الــكــتــل والــنــظــام، وعــلــى أرضــيــة تأبيد 

النظام باسم التصالح مع املعارضة.
ــود  ــ ــا انــــســــحــــاب وفـ ــركــ ــيــ نــــعــــم، ال تــــريــــد أمــ
ــارات  ــســ ــة مـــن تــلــك الـــلـــقـــاءات واملــ ــعـــارضـ املـ
ــة »أســــتــــانــــة، ســــوتــــشــــي، الــلــجــنــة  ــيــ الــــروســ
الدستورية وغيرها«، وكذلك أوروبا، ولكن 
أيضًا لن تتشّدد في حال رفضت املعارضة 
املـــعـــارضـــة   

ّ
أن ســـيـــمـــا  ال  الـــــلـــــقـــــاءات،  ــلـــك  تـ

انتهجت على وقع تراجع املناطق الخارجة 
ــار الــســيــاســي  ــيـ ــخـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــن ســـيـــطـــرة الـ عــ
املعارضة  الــنــظــام. مشكلة  مــع  والــتــفــاوض 
ــا ال تـــضـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الــــســــوريــــة أن

خلف  وتلهث  الــتــفــاوض،  لكيفية   
ً
واضــحــة

أّية لقاءات هنا وهناك؛ منها املعلن ومنها 
املــخــفــي؛ وهــــذه مــن الـــكـــوارث، وهـــي ليست 
أخطاء غير مقصودة، فمسيرتها من فشل 

إلى آخر، ومنذ 2011. 
السورية ولهاثها خلف  ة املعارضات 

ّ
خف

ــل مـــن دورهـــــا الــوطــنــي، 
ّ
ــاءات، تــقــل ــقــ أّي لــ

وتسمح للدول املتدخلة بالشأن السوري 
املجتمع  فــي تفكيك  اإلمـــعـــان  مــن  بــمــزيــد 
ــعـــل مـــكـــونـــات.  ــفـ ــالـ الــــــســــــوري، وجـــعـــلـــه بـ
 مـــن مــفــهــوم الشعب 

ُّ
وهــــذه مـــفـــردة تــحــط

والــوطــن واملــجــتــمــع، وتــمــايــز بــني الشعب 
وعشائرية  وقــومــيــة  طائفية  أســـس  عــلــى 
ها هوّياٌت قديمة، 

ّ
ومناطقية وأسرية، وكل

باملعنى  الحديث  العصر  إلــى  تنتمي  وال 
زت من 

ّ
ــز ــ الــســيــاســي. املـــعـــارضـــات تــلــك عــ

هذه »املكونات«، وهذا يشكل خطرًا على 
ــة وهـــويـــتـــهـــا الــوطــنــيــة  ــوريــ مــســتــقــبــل ســ
م دور التدخل الدولي 

ّ
 تضخ

ّ
الجامعة. إن

واإلقــلــيــمــي و»فــاشــيــة« الــنــظــام، ال سيما 
بــعــد خــطــاب االنــتــصــار فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، يــســتــدعــي عــــودة إلــــى مــوقــٍف 
 

ّ
 التحاٍق بالخارج، وكل

ّ
، يرفض كل وطنيٍّ

لقاء ومبادرة ال تنطلق من القضايا التي 
ثار الشعب السوري من أجلها. الحصيلة 
هنا؛ الوضع السوري يتطلب رفضًا كلّيًا 
بالقرارات  وتمّسكًا  الروسية،  للمسارات 
ــذا وحـــده  ــثــــورة؛ هــ الـــدولـــيـــة وبــقــضــايــا الــ
الــوضــع  تــعــقــيــدات  فــي  بتغييرات  يسمح 
الــــســــوري الـــتـــي أصـــبـــحـــت، فـــي الــســنــوات 

األخيرة، مضبوطة من الدول الخارجية.
بــوغــدانــوف،  قــال  كما  مبكرة،  انتخابات  ال 
ــــروس  الــ ــٍة جــــديــــدة بــــني  ــتـــســـويـ لـ ــًا  ــقــ إاّل وفــ
ــيــــني، لــــكــــن، عـــلـــى ضـــــوء مـــواقـــف  ــركــ ــيــ واألمــ

املعنية بذلك، وليست رام الله. استطاعت 
املـــقـــاومـــة فـــي الـــقـــطـــاع أن تـــوحـــد الــشــعــب 
من  فلسطني،  أرجــــاء   

ّ
كـــل فــي  الفلسطيني 

إلــى جانب فلسطينيي  البحر،  إلــى  النهر 
الشتات.  وفلسطينيي  الــلــجــوء  مخيمات 
وخرجت الجماهير الشعبية في عواصم 
اإلسرائيلي،  بالعدوان  ومــدن عدة تنديدًا 
وانتصارًا للمقاومة في غزة، فأّي شرعيٍة 

تبحث عنها سلطة رام الله بعد هذا؟ 
)3(

الــلــه،  رام  فــي  الــوطــنــيــة  السلطة  ال تسعى 
أو  فـــلـــســـطـــني  تــــحــــريــــر  ــى  ــ ــ إلـ  ،1993 مــــنــــذ 
الفلسطينيني  الـــاجـــئـــني  ــودة  ــ عـ تــحــقــيــق 
التعايش  على  تعمل  ما 

ّ
وإن أماكهم،  إلى 

آنية  ذاتــيــة  املــحــتــل، لتحقيق مصالح  مــع 
لــشــخــوص قـــيـــاداتـــهـــا. وفــــي حــــرب األحـــد 
مواطني  مشاركة  دون  حالت  يومًا  عشر 
الغربية لنصرة إخوانهم في غزة  الضفة 
ــّراح، وإن  ــ وبــيــت املــقــدس وحـــي الــشــيــخ جـ
عبر مسيرات سلمية احتجاجية. وكانت 
االتـــصـــاالت مــع وزيــــر خــارجــيــة الــواليــات 
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن تــــجــــري مــع  ــتــ ــدة أنــ ــتــــحــ املــ
املقاومة  انتشار  عــدم  للعمل على  عباس، 
الـــشـــعـــب،   

ّ
أن  

ّ
إال الـــغـــربـــيـــة،  ــفـــة  الـــضـ ــــى  إلــ

 تـــهـــديـــدات الــســلــطــة 
ّ

ــم مــــن كـــــل ــرغــ عـــلـــى الــ
وتحذيراتها، آثر عدم االستكانة، فسارت 
ها 

ّ
املسيرات في مدن الضفة وقراها، إال أن

ووجــــهــــت بـــمـــقـــاومـــة مــــن كـــــــوادر الــســلــطــة 

ــه، فــــي تـــقـــاريـــر  ــ ــورتـ ــ الــــتــــي تــــســــيء إلـــــى صـ
ــيــــة عــــديــــدة تــنــتــقــد تـــراجـــع  مــنــظــمــات دولــ
ــنـــســـوب حــــريــــة الــــــــرأي والـــصـــحـــافـــة فــي  مـ
ــورات املــــضــــادة.  ــ ــثـ ــ املــــغــــرب، مـــنـــذ نــكــســة الـ
منتصرة  جهات  تعتبره  مــا  املقابل،  وفــي 
لــلــمــراقــبــة األمـــنـــيـــة »نـــجـــاحـــًا« فــــي ضــبــط 
حرية الرأي والتعبير، للتحكم في صناعة 
الرأي والعام وتوجيهه، هي أكبر كذبٍة يتم 
ترويجها خدمة ألصحاب املقاربة نفسها، 
 الـــواقـــع يــعــكــس نــقــيــض ذلــــك. وتــكــفــي 

ّ
ألن

زيارة مواقع التواصل االجتماعي لقياس 
شعبي  بغضٍب  املصحوب  النقد  منسوب 
املجتمع،  أحشاء  داخــل  يتفاعل  متصاعد، 
 لــحــظــة. اعــتــقــال 

ّ
ــفـــوران فـــي كــــل ــلـ وقـــابـــل لـ

صــحــافــيــني أو ثــاثــة أو أكـــثـــر، والــتــنــكــيــل 
املستقلة،  الصحف  وإغـــاق  إعــامــيــًا،  بهم 
وتكميم األفــواه املنتقدة، والتضييق على 
ها 

ّ
كل الــعــام،  املجال  في  املتبقية  الهوامش 

 تم تجريبها في وصفات أنظمة 
ٌ
 آنية

ٌ
حلول

بعدما  مــأســاويــة،  نهايتها  كــانــت  ســابــقــة 
ثـــــارت ضـــدهـــا شــعــوبــهــا. وإطــــــاق ســـراح 
األمــر بصحافي  رأي، ســواء تعلق  معتقل 
 املــشــكــلــة 

ّ
ــل أو نــــاشــــط ســــيــــاســــي، لــــن يــــحــ

ه سيساهم في التسريع بحالة 
ّ
اليوم، لكن

بالحاجة  التي يطالب  السياسي  االنفراج 
إليها اليوم كثيرون من عقاء املغرب، بمن 
فــيــهــم شــخــصــيــاٌت ال تــخــفــي دفــاعــهــا عن 

السلطة وخياراتها السياسية. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــبــلــديــن املـــتـــبـــاعـــدة، ســيــظــل األســـــد سبع 
يـــمـــكـــن أن تــفــاجــئــنــا  ــة.  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ســــــنــــــواٍت إضـ
م 

ّ
 تغييرية، وتتعلق بالتأز

ٌ
معطياٌت جديدة

الــشــديــد الــــذي تــعــيــشــه مــنــاطــق الــنــظــام أو 
أميركا  تغّير  لــن  إذ  الــخــارجــيــة،  بالتسوية 
مــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــنــظــام، وفــقــًا لقانون 
قيصر وكــذلــك أوروبــــا، وحــتــى الخليج لن 
أمــوال  إيفاد  أو  اقتصادية  بعاقاٍت  يغامر 
 النقاشات عــن عــودٍة 

ّ
إلعـــادة اإلعــمــار؛ وكــل

العربية  الـــدول  جامعة  إلــى  للنظام  قريبة 
واملحيط اإلقليمي ليست واردة. وفي حال 
استعيدت بعض تلك العاقات، لن تغّير من 
»خطوة،  الـ أي سياسة  األميركية؛  الشروط 
خطوة«. وهذا كما يبدو من سلوك النظام 
وارٍد،  غـــيـــر  واحــــتــــفــــاالتــــه«  ــــاري،  ــتـــــصـ ــ »االنـ

وكذلك ال تغيير في مواقف الروس أيضًا.
مــواقــفــهــا  ورداءة  ــعــــارضــــات،  املــ أوضــــــاع 
إزاء قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
لتركيا وهيئة تحرير  التابعة  والفصائل 
الـــشـــام، وعــــدم اتــخــاذ مــواقــف وطــنــيــة من 
ــــاف الـــوطـــنـــي لــقــوى  ــتـ ــ ــي االئـ املــــكــــّرســــة فــ
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة إزاء الــقــوى 
ــاءات الـــدولـــيـــة  ــقــ ــلــ ــا الــ ــهـ ــمـ ــورة، ودعـ ــ ــذكــ ــ املــ
ما حصل  أســوأ  الكارثية، هو  واإلقليمية 
»االئتاف«  مواقف  سورية.  في  ويحصل 
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض وســـواهـــمـــا، 
تسمح بتمادي النظام في رفضه لها، وفي 
يعني،  وهــذا  الــخــارج.  تدجينها ملصلحة 
 
ّ
ــة، أن ــ ــيـ ــ وبـــغـــيـــاب تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة ودولـ
األوضاع السورية إلى مزيٍد من االنقسام 
الشديد،  واإلفــقــار  واالســتــنــقــاع،  والتفكك 
واملشتركات  القيمية  املنظومات  وانهيار 

السورية - السورية.
ــى انـــتـــخـــابـــاٍت جــــديــــدٍة بــحــٍق،  ــؤّدي إلــ ــ ــا يــ مـ
وبــعــدمــا أوضـــحـــت الــســطــور أعــــاه مــوقــف 
ــة، انــــبــــثــــاق مـــعـــارضـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــنــــظــــام واملـ
كـــر »قـــــرارات دولــيــة 

ُ
جـــديـــدة، تنطلق مــمــا ذ

ــثـــورة« وانــتــهــاج اســتــراتــيــجــيــٍة  وقــضــايــا الـ
مختلف  تطوي  للسوريني،  جامعة  وطنيٍة 
انقساماتهم، وتقودها شخصياٌت وطنية. 
 
ٌ
الــقــضــيــة مــعــقــدة لــلــغــايــة، وهــــي مــطــروحــة

انتقاداٌت شديدة  منذ عّدة سنوات؛ فهناك 
ــــرورة صياغة  لــلــمــعــارضــات املــكــّرســة، وضـ
أفكار جديدة، وهناك بروز لقوى سياسية 
ومــقــتــرحــات جـــديـــدة، وجـــديـــدهـــا املــجــلــس 
العسكري االنتقالي. هل فكرتنا بخصوص 
مـــعـــارضـــة جــــديــــدة مـــحـــض أوهـــــــام بــســبــب 
التعثر الشديد بالوضع السوري؛ ربما هي 
وضٍع  إلنقاِذ  الوحيد  الخيار  ها 

ّ
لكن كذلك، 

 املقاييس. 
ّ

متأزٍم بكل
إذًا، ليس من انتخاباٍت مبكرة في سورية، 
ولــيــس مــن تــســوّيــٍة قــريــبــة فــي لــقــاء بوتني 

بايدن، غدًا األربعاء.
)كاتب سوري(

القاهرة ورام اهلل والمقاومة في غزة

أنقذوا سليمان قبل فوات األوان

المعارضة السورية 
من تقرّر انتخابات رئاسية مبّكرة

حركة »فتح« حركة 
تحرر وطني، وعلى 

كوادرها أن يسارعوا 
إلى إعادة تصحيح 

مسارها الوطني

تمطيط محاكمة 
الريسوني، وحرمانه 

من محاكمة عادلة، 
يدفعان إلى االعتقاد 

بأّن قضيته سياسية

األوضاع السورية إلى 
مزيٍد من االنقسام 

والتفكك واالستنقاع، 
واإلفقار الشديد، 

وانهيار المنظومات 
القيمية والمشتركات

آراء

أرنست خوري

النقاشات والتصريحات والبيانات الصادرة ما بني كورنوال )حيث  تعكس معظم 
ُعقدت قمة مجموعة البلدان السبعة جنوب غربي بريطانيا( وبروكسل )قمة حلف 
م فــي وجــه تحالف آخــذ في 

ّ
شمال األطــلــســي( مــدى صعوبة إنــشــاء معسكر منظ

التجذر على الجبهة الصينيةـ ـ الروسية. اقترح جو بايدن اسمًا ملشروع مستوحى من 
أدبيات الحرب الباردة: »اتحاد الديمقراطيات«. في املقابل، الصني وروسيا لم تقترحا 
شيئًا، ذلك أن »تحالف الديكتاتوريات« قائم بالفعل بينهما، وهو اسم يفي بالغرض 
القمتني أن »ال أحد يريد  ويكتنز كل املعاني. قد تكون أكثر عبارة تــرددت ما بني 
حربًا باردة جديدة مع الصني أو روسيا« بل إن »الدول الديمقراطية تخوض تنافسًا 
مع الحكومات االستبدادية« ممثلة بسلطات الصني وروسيا. والحال أن بايدن ربما 
يريد حقًا إحياء حرب باردة ضد الصني وروسيا، وهو يعتبر أن البلدين دخال في 
حلف حقيقي، ويدرك أن مواجهتهما اقتصاديًا وسياسيًا مستحيلة بشكل منفرد، 
االتــحــاد  فــي صراعها ضــد  املتحدة  الــواليــات  تتفّرد  أن  كــان يصعب  مثلما  تمامًا 
السوفييتي من دون الحلفاء في أوروبا وفي املحيطني الهادئ والهندي. والستعجال 
بايدن في إحياء حلف شمال األطلسي بعنوان مواجهة الصني وروسيا، حدود، ذلك 
 من ارتكابات دونالد ترامب ضد حلفاء أميركا. سبق 

ً
 ثقيال

ً
أن الرجل يرث حمال

»عدوة أميركا التي قد تكون أخطر من الصني  للرئيس البرتقالي أن وصف أوروبا بـ
 .»

ً
نفسها«. أما الحلف األطلسي، فرأى فيه عبئًا ماليًا ال طائل منه بما أن »أميركا أوال

حتى إيمانويل ماكرون زايد على ترامب، ولم يوفر الحلف من هجائه، وكأنه محلل 
صحافي ال رئيس أحد أهم بلدان هذه املنظومة، فوصف العام املاضي »الناتو« بأنه 
في »حالة موت سريري«. ثقة الحلفاء بأميركا بلغت حضيضًا خفف من كارثته 
أربــع سنوات من فقدانها ال  الثقة بعد  فــوز جو بايدن بالرئاسة. غير أن استعادة 
تحصل بكبسة زّر، وهو ما ربما يتأخر بايدن في االعتراف به مثلما تأخر ستة 

أشهر حتى يجري أول زيارة خارجية له. 
الحلفاء  بــني  مــا  الــخــارج  إلــى  النظرة  الخالفات على املصالح وحــول  مــا تقف  بقدر 
عائقًا أمام نشوب مواجهة جديدة )باردة أو حامية( ضد الصني وروسيا، بقدر ما 
ي الدول السبع والحلف 

َ
أن جمهورًا واسعًا من مواطني البلدان املعنية في مجموعت

األطلسي، يعارض ذلك بشكل حاد، وهو ما ظهر في تظاهرات مناهضة للقمتني في 
كل من بريطانيا وبلجيكا خرجت أثناء انعقاد االجتماعات. العنصر األكثر حسمًا 
في تعقيد احتمال نشوء جبهة غربية حقيقية تخوض حربًا باردة جديدة، سياسية 
واقتصادية وربما عسكرية، ضد التحالف الصيني ــ الروسي، هو أن البلدان املعنية 
محكومة بضوابط كثيرة منها ما يتعلق باإلرادة الشعبية. مسؤولو بلدان مجموعة 
في  ناخبيهم  إرادة  فــوق  القفز  عليهم  يستحيل  األطــلــســي،  شــمــال  وحــلــف  السبع 
شؤون تمّس مصالح ناسهم مباشرة، وهو املعيار الذي ال يتوفر في معسكر بكني 
ي الشرق، يمكن رصد مقدار ال بأس به من الشماتة 

َ
ــ موسكو. هناك، في عاصمت

بعجز الغرب عن مواجهة تحالفهما ألن فئة وازنة من الرأي العام األوروبي تعارض 
أي خطوة قد تنعكس سلبًا على فواتير الطاقة في املنازل، وعلى أسعار السلع في 
اقتراٍع بما ال يشبه مزاح  الدكاكني. رأي عام مستعد ملعاقبة حكامه في صناديق 
انتخابات فالديمير بوتني وحفالت تجديد البيعة للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
الصيني الذي ينافس »وول ستريت« نفسها في رأسماليتها. هناك، في عاصمتي 
الرخيص والــضــروري  الــروســي  الغاز  أوروبـــي على  اعتماد  الــشــرق، يسخرون من 
لكسر برد القارة العجوز، ويدركون أن انتخابات أوروبية عديدة قد تأتي بشعبويني 
ويمينيني متطرفني حلفاء ملوسكو ولبكني إلى السلطة في أكثر من مكان، كفرنسا 
مــن ديمقراطية  ق جمهور يسخر 

ّ
املظلم، يصف الــشــرق  فــي  الحكام  ولــهــؤالء   .

ً
مــثــال

الغرب بدل أن يخجل من أحواله البائسة وأن يحزن على حرياته املنتهكة وحقوقه 
املهدورة. يسخرون ربما كتعبير عن الغيرة من الديمقراطية. 

الديمقراطيات ال تمنع شّن الحروب، لكنها تصّعب اندالعها، وهذا من أفضالها 
للضعف  والقمع يحسبون ذلك ضعفًا، فاملجد  الحروب  بأنظمة  مون  املتيَّ علينا. 

في هذه الحالة.

مروان قبالن

، تكاد تكون نتائجها محسومة، 
ً
انتخاباٍت رئاسية الجمعة،  إيــران بعد غد  تشهد 

 سبعة، 
ّ

 املرشحني إال
ّ

بعدما »هندسها« مجلس صيانة الدستور الذي استبعد كل
خمسة منهم محافظون، فيما اآلخران ال يملكان حظوظًا فعلية، ما يجعل التنافس 
الجولة  من  االنتخابات  حسم 

ُ
ت أن  أيضًا  املحتمل  من  الــواحــد.  البيت  عمليًا ضمن 

املــحــافــظ، منعًا لتشتت األصــــوات،  الــتــيــار  ــل  انــســحــابــاٌت داخـ األولــــى، إذا حصلت 
والذهاب إلى جولٍة ثانية. لكن حتى لو جرت جولة ثانية، تفيد استطالعات الرأي بأّن 
أّن املشاركة  القضائية، إبراهيم رئيسي، سيفوز فيها، خصوصًا  رئيس السلطة 
ستقتصر، في ما يبدو، على الناخبني املحافظني خارج املدن الكبرى. ويتوقع بناًء 
، نتيجة حالة الالمباالة التي يبديها الشارع، 

ً
عليه أن تكون نسب املشاركة متدنية

كــمــا حــصــل فــي انــتــخــابــات فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 الــتــشــريــعــيــة، وحــصــد خاللها 
 في مجلس الشورى )البرملان(.

ً
 كاسحة

ً
املحافظون أغلبية

ل هذه 
ّ
هذا كله ال يجعل انتخابات بعد غد قليلة األهمية. على العكس، سوف تشك

زالــت تتلّبسه  الــذي ما  النظام   مهمًا في حياة 
ً
االنتخابات، ألسباب عــدة، مفصال

ترتيبها على  أّن  أولها  الــدولــة منذ عقود.  ــه يحكم 
ّ
أن الرغم من  الــثــورة، على  حالة 

 خيوط العملية، قد بدأ تحضيرات 
ّ

م بكل
ّ
هذا النحو يوحي أّن املرشد الذي يتحك

 أّن مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بعملية فلترة املرشحني، 
ٌ

خالفته. ومعروف
الــديــن(، وهـــؤالء يعينهم  الفقهاء )رجـــال  يتكون مــن 12 عــضــوًا؛ ستة منهم مــن 
املرشد مباشرة، والستة اآلخرون من الخبراء القانونيني، ويعينهم رئيس السلطة 
العملية  إدارتــه  الواضح من طريقة  بــدوره بتعيينه.  املرشد  الــذي يقوم  القضائية، 
أّي مجازفة تسمح بوصول  املرحلة، أخذ  أّن املرشد ال يريد، في هذه  االنتخابية 
الرئاسة، وال ينوي، بالتأكيد، تكرار تجربة   إلى منصب 

ً
 كاملة

ً
من ال يثق به ثقة

حه فيها، أحمدي نجاد، خطًا 
ّ

2009 التي هّزت أركان النظام، قبل أن يسلك مرش
، كاد يزعزع النظام برمته. يريد املرشد، هذه املرة، بوضوح وضع رئيسي 

ً
مستقال

حه املفضل عام 2017، لكّن الشعبية 
ّ

في منصب رئيس الجمهورية، وقد كان مرش
الــشــارع غلبت عليه، فعّوضه  الــتــي كــان مــا زال يحظى بها حسن روحــانــي فــي 
خامنئي بوضعه على رأس السلطة القضائية. بانتخاب رئيسي، يكون املعسكر 
التشريعية  الثالثة:  السلطة  فــروع  على  السيطرة  أحكم  قد  النظام  داخــل  املتشّدد 
)حيث يسيطر املحافظون – رجال الحرس الثوري - على 221 من مقاعد البرملان 
الـ 290( والسلطة القضائية، حيث يتجه املرشد إلى تعيني أحد تالمذته في املنصب 

الذي تركه رئيسي ليصبح رئيسًا للجمهورية.
ع، 

ّ
سوف تكون الخطوة التالية، على األرجح، اختيار خليفة للمرشد نفسه، ويتوق

على نــطــاق واســـع، أن يــكــون ابــنــه، مجتبى خامنئي. وســـوف يتم ذلــك مــن خالل 
ــا كــان مجلس 

ّ
الــذي يضم 88 »مجتهدًا« في عضويته. ومل القيادة  مجلس خبراء 

القيادة  ــحــني النــتــخــابــات مجلس 
ّ

املــرش أيــضــًا  الـــذي يختار  الــدســتــور هــو  صيانة 
خذه املرشد 

ّ
 يواجه أّي قرار يت

ّ
)آخر انتخابات جرت عام 2016(، فمن األرجح أال

الــذي جــرى عــام 1989  معارضة مهمة داخــل املجلس. وكــان التعديل الدستوري 
قد ألغى شرط أن يكون املرشد مرجعًا دينيًا. وعليه، تبدو الطريق مفتوحة أمام 
مجتبى خامنئي )يملك نفوذًا ماليًا كبيرًا ويحظى أيضًا بدعم الحرس والباسيج( 
ليخلف والــده. والسؤال اآلن في ما إذا كانت هذه الخطوة سوف تجري في حياة 
املرشد أم بعد وفاته. هنا يأتي دور العامل الخارجي، فاملرشد يعلم أّن استمرار 
أن  يريد  ولــذلــك،  األكبر على مستقبل نظامه.  الخطر  يمثل  الــصــراع مع واشنطن 
 قضية امللف النووي، وإنهاء أحد 

ّ
يغتنم فرصة وجود إدارة بايدن، املتحّمسة لحل

أبرز مظاهر التوتر مع الواليات املتحدة. 
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سمير حمدي

ال يــمــكــن أن نــنــفــي األثـــــر الــعــمــيــق لــلــثــورة 
في  أحدثتها  الــتــي  والــتــحــوالت  التونسية، 
الوعي املجتمعي عموما. ويكفي أن تتحول 
الحرية إلى املبدأ األساس الذي يتحّكم في 
الــرأي العام، ومــا بثته من روٍح نقدية لدى 
الجمهور، وهــو ما يمثل الركيزة األهــم في 
تتحّسس  زالــت  مــا  التي  الديمقراطية  بناء 
طــريــقــهــا فــي تــونــس. وإذا كــانــت املــشــكــات 
االقتصادية واألمنية هي من قبيل القضايا 
املعتادة بالنسبة لدولٍة ناميٍة هي جزء من 
ومضطرب،  متوتر  وإقليمي  دولــي  محيط 
فإن أزمة الوعي السياسي، إن صّح التعبير، 
تظل املشكلة األكــثــر خــطــورة وتــأثــيــرا على 
ــار الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس،  ــســ مــســتــقــبــل املــ
حضور  تستلزم  الــديــمــقــراطــيــة  فــاملــمــارســة 
ــٍة ومـــؤمـــنـــٍة بأهمية  ــيـ نــخــبــٍة ســيــاســيــٍة واعـ
التحوالت السياسية، مع ما يفترضه األمر 
النخبة  فكريٍة تحكم  ماٍت 

ّ
مراجعة مسل من 

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــــونــــس، وتـــشـــكـــل الــبــنــيــة 
ــراض  ــ الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــنــجــم عــنــهــا كـــل األعـ
ــة فـــي املــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي 

ّ
املــخــتــل

التونسي. يكتشف املتابع للوضع التونسي 
ــع األداء الــحــزبــي  ــراجـ ــن تـ الـــحـــالـــي حـــالـــة مـ
ــدور  ــفــــاء بــ ــتــ ــي االحــ ــي مـــقـــابـــل املـــبـــالـــغـــة فــ فــ
املــنــظــمــات والــجــمــعــيــات والــنــقــابــات، والــتــي 
بها،  تقوم  التي  األدوار  أهمية  كانت  مهما 
األحـــزاب،  محل  الــحــلــول  تستطيع  ال  فإنها 
تــســتــوفــي مــهــمــتــهــا األســـاســـيـــة في  أن  وال 
مـــجـــال الــتــنــافــس الـــســـيـــاســـي، حــيــث تبقى 
األحزاب السياسية اآللية األساسية للعمل 
ز املــســار 

ّ
الـــســـيـــاســـي، وأن ضــعــفــهــا ال يـــعـــز

ــالـــة مــن  ــقـــدر مــــا يــنــشــئ حـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـ
لصعود  املجال  ويفتح  السياسي،  الجمود 
ــا الـــتـــمـــهـــيـــد النـــتـــكـــاس  ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــويـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ

االنتقال الديمقراطي برمته.
غير أنه ال يمكن إنكار الــدور السلبي الذي 
فــي تــشــويــه العمل  الــحــزبــيــة  الــقــوى  لعبته 
الــســيــاســي، وهـــو مــا أدى إلـــى نــمــو مشاعر 
سلبية إزاءها لدى غالبية الناس، فصعود 
أحزاب وشخصيات ال تؤمن بالديمقراطية، 
وتــعــتــبــر الـــثـــورة مـــؤامـــرة، وتـــحـــاول عرقلة 
املـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي، هـــي إحـــــدى مــظــاهــر 
األزمــــــة الـــحـــالـــيـــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، هي 
في  الديمقراطي  االنــتــقــال  ُعــســر  عــن  تعبيٌر 
تونس، واملخاطر التي تتهّدده، فممارسات 
عــمــه عبير 

ّ
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــــذي تــتــز

مــوســي، ســواء داخــل الــبــرملــان، أو مــن خال 
ترسيخه، مستفيدا  يــحــاول  الــذي  الخطاب 
مـــن األزمـــــة الــســيــاســيــة، ومـــنـــاخ الــحــريــات، 
هـــو بــالــتــأكــيــد أحــــد مــظــاهــر درامـــــا املــشــهــد 

ــن لــم  ــذيــ ــهــــؤالء الــ ــتـــونـــســـي، فــ الـــســـيـــاســـي الـ
يــكــن طموحهم الــســيــاســي زمـــن االســتــبــداد 
يتجاوز الوقوف للدكتاتور من أجل الهتاف 
الديمقراطي،  املشهد  استغل  التصفيق،  أو 
ليصنع لنفسه حضورا سياسيا مبنيا على 
الحنني لزمن الطغيان.  في املقابل، األحزاب 
التي تّدعي االنتساب للثورة تتنازع املواقع 
والنفوذ، وال تقّدم خطابا مطمئنا للشارع، 
أو إنجازات فعلية. ويكفي، في هذا السياق، 
الــعــودة إلــى الخيبات الــتــي رافــقــت حكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ املــســتــقــيــلــة، لـــنـــدرك عمق 
الفشل الذي يرافق هذه األحزاب، فالحكومة 
املستقيلة، والتي ضمت تحالفا حزبيا ضم 
الديمقراطي وحركة  والتيار  الشعب  حركة 
النهضة وحزب التكتل وأحزابا أخرى ظلت 
تتنازع املواقع، وتتبادل االتهامات، انتهاًء 
بفيض التجاوزات في املمارسة، وما رافقها 
والترّبح  الــتــصــّرف  الفساد وســـوء  تهم  مــن 
من املنصب، وهو ما أفقدها دعم جانٍب مهم 
من الجمهور الذي منحها األصوات وراهن 
عليها. وإذا أضفنا إلى هذا حالة التعطيل 
الــــتــــي تـــبـــديـــهـــا رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إزاء 
استكمال املؤسسات الدستورية، ودخولها 
في تجاذبات حاّدة مع الحكومة التي تعاني 
شلا، بسبب رفض رئيس الجمهورية إقرار 
التعديل الــوزاري الــذي شمل ثلث وزرائها، 
ومــا رافــق أزمــة الحكم مــن فوضى الــشــارع، 
الديمقراطي  االنتقال  إن  الــقــول  يمكن  فإنه 
يمّر بأسوأ فتراته وأشــّدهــا عسرا، في ظل 
حالة من االستنزاف والشلل، املرتبطة بعدم 
عدم  ــاد  وازديــ املمتد،  السياسي  االســتــقــرار 
ثــقــة املــواطــنــني فــي املــؤســســات ومــســؤولــي 
الدولة، بعيدا عن استطاعات الرأي الزائفة 
التي تقوم بدور دعائي لصالح هذا الطرف 
أو ذاك، ألن غالبية الجمهور في حالة عزوٍف 
عن السياسة، فضا عن تأييد مواقف هذا 

الطرف أو ذاك.
الفاعلة  الــقــوى  لعبته  الـــذي  السلبي  الـــدور 
سياسيا من أحزاب ومنظمات وشخصيات 
رسمية ووســائــل إعـــام هــو الـــذي أّدى إلى 
حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــحـــالـــي، وتـــبـــاطـــؤ تــطــويــر 
ــبــــاد. وإذا  املـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــ
كانت بعض هذه القوى تتعّمد هذا الفعل، 
التجربة  إجــهــاض  إلــى  فعليا  ألنها تسعى 
ـــهـــا، فــــإن أطــــرافــــا أخـــــرى بــعــضــهــا في 

ّ
بـــرمـــت

تدفعها  املــعــارضــة،  مــن  وبعضها  السلطة، 
التموقع  رغباتها السلطوية، وسعيها إلى 
بما يحقق لها أكبر درجة من النفوذ )وهو 
مـــا نــاحــظــه فـــي تـــنـــازع الـــصـــاحـــيـــات بني 
إلى  أّدى  والحكومة(،  الجمهورية  رئاستي 

اإلضرار باملسار الديمقراطي.
)كاتب تونسي(

تونس بين تعزيز 
الديمقراطية واستنزافها

أنطوان شلحت

شارك بنيامني نتنياهو في مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط )1991(، عندما 
إلى  العودة  الخارجية اإلسرائيلي. ويظل من شــأن  كــان يشغل منصب نائب وزيــر 
ح بعض 

ّ
 إلى أيامنا الراهنة، أن توض

ً
ذلك املؤتمر، وإلى ما تاله من تطورات، وصوال

أن  إلى  التي تتطلع  التسوية  ثوابت موقف إسرائيل حيال عملية  ما يمكن وصفها 
الفلسطينيني. وإذا ما قفزنا عن حقيقة أن إسرائيل  تحققها لقضية صراعها مع 
أرغمت على املشاركة في املؤتمر آنذاك، بعدما هّدد الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش األب رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق يتسحاق شامير بعدم منحه ضماناٍت 
 نجمت 

ً
الزمة لقروٍض طلبتها حكومته، فإن ما يتعنّي التوقف عنده ولو بإيجاز: بداية

معارضة إسرائيل عقد مؤتمر دولــّي للسالم، كما يؤكد مقّربون من شامير، عن 
حقيقة أن فكرة املؤتمر الدولي كانت عربّية أساًسا، ُيراد منها أن ُيصار إلى تطبيق 
ا لقراءة إسرائيل، يتحّدث عن االنسحاب من 

ً
قــرار مجلس األمــن 242، والــذي، وفق

أراٍض محتلة وحدود آمنة ومعترف بها وحل عادل ملشكلة الالجئني، غير أنه، بعد 
اضطرارها املشاركة في املؤتمر، بذلت إسرائيل كل ما تستطيع في سبيل استبعاد 
ا »القضايا 

ً
فكرة رعاية األمم املتحدة للمؤتمر، وعدم البحث في ما باتت تسمى الحق

أن  على   
ً
حريصة كانت  كما  للمؤتمر.  استمرارية  هناك  تكون  ال  وأن  الــجــوهــريــة«، 

ثنائية منفصلة من دون حضور طرف  إجــراء مفاوضات  إمكان  املؤتمر  يتضّمن 
لفكرة وجــود وفد فلسطيني  لم يكن هناك قبول إسرائيلي  الوقت،  ثالث. وفي ذلك 
ل من شخصياٍت من 

ّ
مــفــاوض، بل كــان هــذا الوفد جــزًءا من الوفد األردنـــي، وتشك

ا ملا نشرته، على 
ً
األراضي املحتلة منذ 1967. واتفقت إسرائيل مع األميركيني، وفق

أن تكون مثل هذه املفاوضات من دون شروط مسبقة، وأن يكون القرار 242 أساًسا 
لها، مع احتفاظ كل طرٍف بالحق في تفسير القرار بطريقته.

ي األخير منصب رئيس الحكومة 
ّ
وبموجب ما يؤكد مدير مكتب شامير، إّبان تول

 منها 
ً

ا صيغة »األرض مقابل السالم«، وطرح بدال
ً
ا بات

ً
)1988-1992(، رفض رفض

صيغة: »السالم مقابل السالم«. و»كان )شامير( فخوًرا حتى يومه األخير بأنه في 
م إسرائيل سنتيمتًرا واحًدا من أجزاء وطنها«! 

ّ
سل

ُ
عهده لم ت

اها نتنياهو، 
ّ
يضعنا هذا مباشرة أمام أصل معادلة »السالم مقابل السالم« التي يتبن

هو  نتنياهو  أن  حقيقة  على  الضوء  يسلط  وكذلك  عربّية،  جهات  معها  وتتساوق 
مكمل درب شامير. وإكمال الدرب ينسحب كذلك على معارضة نتنياهو املشاركة 
في مؤتمر السالم الدولي الذي عقد في باريس في يناير/ كانون الثاني 2017. وشارك 
في هذا املؤتمر وزراء خارجية ومندوبو أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، ولكن من 
دون مشاركة الطرفني، اإلسرائيلي والفلسطيني. وتم التأكيد، في بيانه الختامي، على 
أنه ال بديل عن حل الدولتني إلنهاء الصراع بني إسرائيل والفلسطينيني. ودعا الطرفني 
التأثير على طبيعة  الجانب، من شأنها  أحادية  أي خطواٍت  اتخاذ  االمتناع عن  إلى 
قضايا التسوية النهائية، ومنها القدس والحدود واألمن والالجئون، وشّدد على أن 

هذه التسوية يجب أن تحفظ أمن إسرائيل.
ا على 

ً
وفــي حــني أن الــواليــات املــتــحــدة مــارســت، عند انــعــقــاد مؤتمر مــدريــد، ضغط

ا للمشاركة في مؤتمر باريس. 
ً
إسرائيل للمشاركة فيه، فإنها لم تمارس عليها ضغط

الــذي  شر فــي إسرائيل أن وزيــر الخارجية األميركي جــون كــيــري، 
ُ
أكثر مــن ذلــك، ن

شارك في املؤتمر، وكان على وشك انتهاء واليته، هو وإدارة رئيسه بــاراك أوباما، 
وتسليمها إلى إدارة دونالد ترامب، اتصل هاتفًيا بنتنياهو، وأكد له أنه لن تكون هناك 
أي استمرارية للمؤتمر في مجلس األمن، وطمأنه بأن الواليات املتحدة ستعارض أي 
طرح منبثق عن املؤتمر قد ُيعرض على مجلس األمن، كما أطلعه على الخطوات التي 

اتخذها األميركيون في مؤتمر باريس بهدف »تليني« نّص بيانه الختامي.

في استعادة »مؤتمر مدريد«

)Getty/من تظاهرات إدلب ضد »انتخابات« األسد، مايو الماضي )أحمد األطرش
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آراء

وهيبة غالب فارع

ال يــخــفــي الــيــمــنــيــون رغــبــتــهــم بــوقــف الــحــرب 
العبثية التي فرضت عليهم منذ أكثر من ست 
سنوات، والتحلل من أعبائها، لكنهم يريدون 
فهم جـــدوى إطـــاق مــبــادرة مــن طــرف واحــد، 
ومـــن دون وقـــف الــعــلــمــيــات الــعــســكــريــة، ومــن 
وطــأة  تحت  اليمنيني  أوضـــاع  معالجة  دون 
الذي  فالتحالف  والحصار،  والــجــوع  الحرب 
يــقــاتــل عــلــى األرض بــالــيــمــنــيــني، املــتــنــازعــني 
فيما بينهم، أو بمرتزقٍة يجلبهم من الخارج، 
ال يــخــســر ســـوى الـــســـاح، مــســتــخــدمــا أيـــادي 
املمنهج  التدمير  مثل  لتنفيذ خططه،  الغير، 
جــــوا، بــخــبــراٍت خــارجــيــٍة، تــطــاول كــل قـــدرات 
اليمن االقتصادية واالجتماعية والتاريخية، 
وقــتــل آالف الــشــبــاب الــيــمــنــي وإخــفــائــهــم في 
املليشيات  من  أتباعه  بيد  السّرية،  السجون 
ــفـــرقـــاء  ــا، وتـــألـــيـــب الـ ــهـ ـــحـ

ّ
ــل ــتــــي سـ املـــحـــلـــيـــة الــ

ضــد بعضهم فــي مــواجــهــاٍت ال تــتــوقــف، كي 
يشغلهم عن وقف طموحاته، ويضمن مزيدا 

من الثارات في اليمن. 
ــلـــوب، تــم تــدمــيــر جــيــٍل كــامــٍل في  وبــهــذا األسـ
حرٍب تتسع داخليا يوما بعد آخر، لتمكينه 
ــواقـــع الــجــغــرافــيــة  مـــن الــســيــطــرة عــلــى أهــــم املـ
اآلمنة، وشفط ثروات النفط والغاز بطرٍق غير 
مــشــروعــة، وغــلــق مــنــاطــق الـــثـــروات املعدنية، 
تــحــت مــبــّرر مــنــاطــق عسكرية مــحــظــورة، كي 
يستخرج الثروات ويشحنها بحرا إلى الدول 
املــجــاورة، من دون أن يعترضه أحــد، وإغاق 
الــثــروة  وتــجــريــف  الساحلية  الصيد  مناطق 
ــن مــنــاطــق  الــبــحــريــة وتــهــجــيــر الـــصـــيـــاديـــن مـ
الــصــيــد إلــــى ســـواحـــل دول الـــقـــرن األفــريــقــي 
املجاورة وسجونها، حتى األلياف الضوئية 
البحرية، لم تسلم من االعتداء وإعادة تشغيل 
انطاقا  بثمن مجحف،  لليمنيني  االتصاالت 
من دول الجوار، كي تسهل السيطرة على كل 

وسائل التواصل بني اليمن والخارج.
وعلى الرغم مما يعانونه من ويات الحرب 
والنهب املنظم لثرواتهم، والقتل املتواصل 
بشوق،  السام  اليمنيون  ينتظر  ألبنائهم، 
حــفــاظــا عــلــى مــا تبقى مــن أرواح وأعـــراض 
وأمــوال وإنــســان،  ويتطلعون إلــى مساراٍت 
جديدٍة، تؤّمن لهم السام القائم على العدل 
الذي ال يقود إلى حرب جديدة، ويتدارسون 
مــحــاوالت تحقيق الــســام مــن طـــرف واحــد 
ويبحثون  األطــــراف،  بقية  موافقة  دون  مــن 
عــّمــن سيقف معهم إلحـــال الــســام الــعــادل 
لــبــادهــم وللمنطقة، وهـــم تــحــت حــصــاٍر ال 
يناصرهم فيه أحد سوى بعض املتعاطفني 
أمـــام تنّمر كثيرين  قـــرارا  الــذيــن ال يملكون 
من املستفيدين من استمرار الحرب، الذين 
ليس في مصلحتهم التأسيس لساٍم دائٍم 

ومنصٍف في اليمن، وال إيقاف الحرب!

معين الطاهر

نـــعـــم، مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة هــي 
ــل الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــشــعــب الــعــربــي 

ّ
املــمــث

ــتـــي  ــن الـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــي جـــمـــيـــع األمـ ــ ــيـــنـــي فــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يــعــيــش فـــيـــهـــا؛ داخــــــل فــلــســطــني مــــن نــهــرهــا 
ليست  لكنها حتًما  وخــارجــهــا،  بحرها  إلــى 
ومشلولة  اإلرادة  مسلوبة  املنظمة  هــذه  هي 
املــؤســســات، والــتــي تــعــتــرف الــفــصــائــل كلها، 
بــمــا فــيــهــا حـــركـــة فـــتـــح، بــأنــهــا بــحــاجــة إلــى 
إعــادة إحيائها من موتها السريري، وإعادة 
بنائها. ينّص النظام الداخلي للمنظمة على 
عقد دورة سنوية ملجلسها الوطني، بصفته 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لـــهـــا، والــــــذي ينتخب 
لــجــنــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة وهــيــئــاتــهــا الــقــيــاديــة، 
لــــزم األمــــــر، كما  ويـــراقـــبـــهـــا ويــحــاســبــهــا إذا 
يحّدد برنامجها السياسي. ومنذ تأسيسها 
في مؤتمرها األول الذي ُعقد في القدس، في 
 27 خـــال  دورة  عــشــرون  ُعــقــدت   ،1964/6/2
عــاًمــا، آخــرهــا فــي الــجــزائــر، فــي 1991/9/28. 
ولكن منذ توقيع اتفاق أوسلو، أي خال 30 
عقد سوى ثاث دورات: في 1996 

ُ
عاًما، لم ت

فــي غــــزة، وكــانــت بــهــدف إلــغــاء بــعــض بنود 
الــلــه،  فـــي رام  الـــوطـــنـــي؛ وفــــي 2009  املــيــثــاق 
وهدفت إلى إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة 
القانوني؛  فقدت نصابها  أن  بعد  التنفيذية 
ا. أي إن 

ً
واألخيرة عام 2018 في رام الله أيض

الدورات كانت بمعدل دورة واحدة كل عشرة 
منا 

ّ
 من دورة في كل عــام، إذا سل

ً
أعــوام، بــدال

بصحة هذه الجلسات وشرعيتها.
مـــن املــفــتــرض أن املــنــظــمــة هـــي املــســؤولــة عن 
تغّولت  السلطة  لــكــن  الفلسطينية،  السلطة 
عــلــى املــنــظــمــة، حــتــى كــــادت تــنــهــي وجــودهــا 
ح بها، وما  تماًما، فما عــادت سوى رايــة ُيلوَّ
مــلــمــوس، ومــا عاد  أي فعل  عــاد ملؤسساتها 
لـــقـــرارات مــجــلــســهــا املـــركـــزي فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
ــتـــراف  ــق بــســحــب االعـ

ّ
ــتـــي تــتــعــل الــيــتــيــمــة، والـ

بــإســرائــيــل، وإنـــهـــاء اتــفــاقــات أوســـلـــو، ووقــف 
ـــخـــذت فـــي ذروة 

ُ
الــتــنــســيــق األمـــنـــي، والـــتـــي ات

ــد مــــن »صــفــقــة  ــ ــوّحـ ــ املــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي املـ
الــقــرن«، أي قيمة. كما تــحــّول الــاجــئــون إلى 

ومع كل ما تركته املبادرة السعودية لوقف 
ح 

ّ
إطاق النار في اليمن من لغط، فإن املتصف

لرؤية  تفتقر  سيجدها  وتوقيتها  بنودها 
املــتــرتــبــة  ــار  ــ مــتــكــامــلــة لكيفية مــعــالــجــة اآلثـ
 من أي 

ً
على حرٍب ال تزال مستمرة، وخالية

ضماناٍت مستقبليٍة لتحقيق استقرار دائم، 
وال تــمــنــح الــيــمــنــيــني فـــرصـــة املـــشـــاركـــة في 
الــدفــاع عــن قضيتهم فيها. وال  أو  وضعها 
مــن دول  الــخــارجــيــة  الهيمنة  إلــغــاء  تضمن 
ــــاألرض واإلنـــســـان!  الـــجـــوار الــتــي تــتــحــّكــم بـ
فمع إطــالــة عمر الــحــرب، ومــا تــرتــب عليها 
إنسانية واجتماعية من تجويع  مــآٍس  من 
ــان الـــيـــمـــنـــي، فـــإن  وتــفــقــيــر مــمــنــهــج لـــإنـــسـ
أولــــويــــات الــيــمــنــيــني املــهــمــلــة فـــي املـــبـــادرة 
هــــي: مــعــالــجــة آثــــار الـــحـــرب الــكــارثــيــة على 
مجتمعهم، وإتاحة الفرصة لجميع األطراف 
للجميع  آلــيــة تضمن  فــي وضــع  للمشاركة 
خروجا آمنا من هذه الحرب، ووقف تكوين 
املــلــيــشــيــات وتــســلــيــحــهــا، وضـــبـــط انــتــشــار 
الساح الثقيل في أوساط القرى واملدن بيد 

معارضني ومؤيدين بشكل مخيف.
ولكن في حال فرض أية مبادرة لوقف إطاق 
الـــنـــار، ومـــن دون ضـــوابـــط، قــد يــتــم التنّصل 
الــحــرب، ويتم االتــجــاه نحو ساٍم  من جرائم 
، يترك املواطن تحت رحمة هذا الساح  شكليٍّ
املــنــفــلــت. وبـــذلـــك ال يــمــكــن أن تــتــحــقــق أبــســط 
مــبــادئ الــعــدالــة واإلنـــصـــاف لــلــضــحــايــا، ولــن 
تــكــون هــنــاك أهــمــيــة إلعــــان مــــبــــادرات ســام 
غير واقعية، إن لم يكن الهدف الحقيقي منها 
تحقيق سام دائــم وعــادل، بضماناٍت دوليٍة 
تــنــهــي املــشــكــلــة مـــن جـــذورهـــا، وفــقــا لــقــوانــني 

الحرب والسام.
واملــــؤســــف أنـــــه، وبـــعـــد ســـت ســـنـــوات عــجــاف 
ى 

ّ
يتبن يبرز من  والقتل،  والــدمــار  الحرب  من 

ــا مـــســـرحـــيـــا لـــنـــهـــايـــة هـــــذه املـــغـــامـــرة  ــ ــراجـ ــ إخـ
ــا حـــــدث كـــان  الـــعـــســـكـــريـــة، بــالــتــســلــيــم بـــــأن مــ
أمـــرا عــابــرا. ويــكــفــي، فــي نــظــره، أن مــن أشعل 
إنهائها، معتقدا  في  رغبته  أبــدى  قد  الحرب 
تـــكـــون محل   ألن 

ٌ
كـــافـــيـــة الـــرغـــبـــة وحـــدهـــا  أن 

ــكـــن مــــن الــــواضــــح أن  تــــفــــاوض وتـــرضـــيـــة. ولـ
تجارب العالم في مواجهة مثل هذه الكوارث 
تؤّكد أن كل مبادرة سام ال تعالج ما أحدثته 
ــار، وبــضــمــانــاٍت يــدعــمــهــا رأي عــاملــي  ــ مـــن دمـ
وإقــلــيــمــي ضـــاغـــط يـــكـــون مــصــيــرهــا الــفــشــل، 
ــرار الــحــرب في  فــفــي الــبــدايــة، تــــوّرط صــانــع قـ
املوافقة  في  األمــن  ثم وّرط مجلس  إشعالها، 
عليها من دون حساٍب لكلفتها وال لنتائجها. 
املهولة  بإمكاناته  الــقــرار  تمرير  مــن  وتــمــّكــن 
مــن داخــل أروقـــة االمــم املتحدة، مــن دون ذكر 
يتأّكد  والــيــوم،  الحرب.  الحقيقي من  الغرض 
بإطفائها  املفاجئة  الرغبة  طبيعة  أن  للعالم 
عــلــى هــــذه الــعــجــالــة لــيــســت ســــوى مــحــاولــة 
مشكلة  إال  ليست  وكــأنــهــا  الــكــارثــة  لتصوير 

مــغــتــربــني، ومـــكـــاتـــب املــنــظــمــة إلــــى ســـفـــارات 
املنظمة،  وتــجــاهــلــت  الفلسطينية،  للسلطة 
فلسطينيي  لــلــســلــطــة،  تــبــعــّيــتــهــا  ــى  إلــ ــًرا  ــظـ نـ
املحتلة  فلسطني  في  والفلسطينيني  الخارج 
ــى ذلـــك فـــي مـــرســـوم إجـــراء 

ّ
عـــام 1948. وتــجــل

انتخابات رئاسة السلطة، إذ اعتبرت انتخاًبا 
لرئيس دولـــة فلسطني، فــي حــني أن أكــثــر من 
 

ّ
نـــصـــف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ال يــمــلــك حـــق
فلسطني  اخــتــزال  يعني  مــا  فيها،  التصويت 
أن  الفلسطينية، وبيعنا وهم  بالسلطة  كلها 

ا.
ً
ثّمة دولة، مع أنها ال تملك من أمرها شيئ

منذ بدأت الحوارات الفلسطينية في القاهرة 
التحرير  عــام 2012، وبند إحياء منظمة  في 
أعمالها.  جـــدول  مـــدرٌج على  بنائها  وإعــــادة 
وعــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق عــلــى ذلـــك فــي تلك 
قيادي  إطــار  على تشكيل  واالتــفــاق  الجولة، 
ا 

ً
ى تنفيذ هذه الخطوة، فإن شيئ

ّ
موّحد، يتول

أنــه فــي اجتماعات  ق. كما 
ّ
لــم يتحق مــن ذلــك 

عـــيـــد تــأكــيــد ذلـــك، 
ُ
األمـــنـــاء الـــعـــاّمـــني أخـــيـــرا، أ

ق 
ّ
يتعل بنًدا  االنتخابات  مراسيم  وتضّمنت 

باستكمال أعضاء املجلس الوطني، باعتبار 
أنهم يشّكلون أعضاء هذا املجلس املنتخبني 
من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم 
مــن عـــدم تــحــديــد كيفية اســتــكــمــال األعــضــاء 
لون الفلسطينيني خارج الوطن، 

ّ
الذين سيمث

فـــإن ذلــك  املــنــاطــق املحتلة عـــام 1948،  أو فــي 
اعــتــبــر خــطــوة تــوافــقــيــة عــلــى صــعــيــد إعــــادة 

االعتبار للمنظمة. 
إلغاء  الــفــردي  عباس  الرئيس محمود  قــرار 
االنتخابات بذرائع واهية، أعــاد األمــور إلى 
ب هذا 

ُ
أنه لم تعق البداية، وخصوًصا  نقطة 

اٌت أخـــرى، توحي بالعزم على  ــراء الــقــرار إجــ
تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــر اســتــكــمــال 
الخطوات النتخاب مجلس وطني فلسطيني 
والــخــارج، وبناء هيئات منظمة  الداخل  في 
الـــتـــحـــريـــر لـــتـــكـــون قــــائــــدة لـــنـــضـــال الــشــعــب 
الفلسطيني بحق. في الحوار الذي ُعقد في 
القاهرة أخيرا، تم إطاق الرصاصة األخيرة 
التحرير  بــنــاء منظمة  إعــــادة  عــلــى مــحــاولــة 
سس توافقية، إذ تصادم نهجان: نهج 

ُ
وفق أ

السلطة الذي انتعش بالتصريحات الغربية 

يتم  حتى  أنفسهم،  اليمنيون  سببها  عابرة، 
ــهـــروب من  الــتــغــاضــي عــن الـــدمـــار الــهــائــل والـ

استحقاقاته.
وقد وضعت املصالح املشتركة الجميع دعاة 
حــــرب فـــي نــظــر الـــعـــالـــم، وفــــي نــظــر الــقــانــون 
ــرٍب أجـــبـــرت اليمنيني  الـــدولـــي، حــ اإلنــســانــي 
على دفع الغالي والنفيس من أرواح وأموال 
وممتلكات. وبالتالي، لم يعد في مقدور أحد 
عن  الــتــغــاضــي  وال  مرتكبيها،  عــن  يــدافــع  أن 
كل من تسّبب فيها من الاعبني األساسيني، 
كالدول املشاركة بالدعم اللوجيستي وتوفير 
الــســاح، والــتــي حصلت على رخــصــٍة دائــمــٍة 
املــأســاة  حــســاب  على  اقتصادياتها  إلنــعــاش 
ــذي يــقــتــل الشعب  الــيــمــنــيــة، بــبــيــع الـــســـاح الــ
اليمني، وتزييف الحقائق أمام العالم، حرصا 
املتحدة  األمم  املالية. ومثل  على مكتسباتها 
التحالف،  مصالح  شبكة  إلــى  انضمت  الــتــي 
وأســهــمــت، بــمــواقــفــهــا املــتــخــاذلــة، فــي خــذالن 
اليمنيني، وتجاهل مــا يــدور فــي بــادهــم من 
انتهاكاٍت واسعٍة لحقوق اإلنسان من تجويع 
أن  أرادت  ومــن جامعة عربية  لــهــم،  وحــصــار 

تدعي النوم، فا ترى وال تسمع!
ولــعــل أكــثــر مـــا يــخــشــاه املـــراقـــبـــون أن تــجــّيــر 
مــثــل هــــذه املــــبــــادرة لــصــالــح طــــرف واحـــــد، أو 
 إلنشاء واقع جديد لطرٍف قد 

ً
تستخدم حّجة

استفاد مــن الــحــرب فــي غفلٍة مــن الــزمــن، ولم 
يــتــبــق لــلــعــالــم ســـوى مــبــاركــتــه، فـــي ظـــل زخــم 
إعامي واسع لتزييف الحقائق، ما قد يدفع 
اليمنيني نحو مزيٍد من التنازالت، خصوصا 
مع وجــود شرعيٍة عــاجــزٍة وفــاســدٍة ومقيدة، 
أو يدفع بهم نحو مزيٍد من التطّرف لخوض 
مـــزيـــٍد مـــن الـــحـــرب الــتــي ســـوف تــســتــنــزف ما 
وإمكاناته.  اليمني  الشعب  قـــدرات  مــن  تبقى 
وقــد يشّجع ذلــك بعض أطـــراف الــحــرب على 
اســـتـــغـــال رغـــبـــة الــشــعــب الــيــمــنــي بــالــســام، 
وليس  هــي،  مصالحها  على  بــنــاء  وتجييره 
بناء على مصالح اليمن، خصوصا مع وجود 
يهمهما  ال  لــلــتــحــالــف،  مــبــعــوثــني صــديــقــني 
إتمام  مــن مقابل  مــا سيحصان عليه  ســوى 

هذه الصفقة.
إذا كــان الجميع يعترفون بــأن ال جــدوى وال 
مصلحة من استمرار هذه الحرب في اليمن، 
إيقافها بمبادرة  املــجــدي أيضا  فــإن مــن غير 
غير عادلة وال توافقية من أي طرف، حتى ال 
الدولي، بإطاق  الطريق على املجتمع  قطع 

ُ
ت

ــبــــادرة ســــام حــقــيــقــيــة، تـــكـــون مــحــل قــبــول  مــ
مـــن جــمــيــع األطــــــــراف، وتــســتــطــيــع أن تسهم 
ــٍف شـــامـــٍل لــلــحــرب، ومــعــالــجــة آثــارهــا  فـــي وقــ
اإلنسانية، انطاقا من مبادئ القانون الدولي 
ٌتلزم  التي  واألخاقية  القانونية  واملسؤولية 
ــراف الــحــرب احــتــرام حــق اليمنيني  جميع أطـ

في الحياة الكريمة.
مــن هــنــا أصــبــح مــن الـــضـــروري إيــقــاف حــرب 

التي دعت إلى استئناف املفاوضات، والعودة 
املوقف  رهــن  والـــذي  السلمية،  العملية  إلــى 
عبر  الدولية،  الرباعية  لشروط  الفلسطيني 
مــطــالــبــتــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة وفـــــاق تــرضــى 
الــربــاعــيــة، وحــصــر مــوضــوعــة منظمة  عنها 
على  باملوافقة  الوطني  ومجلسها  التحرير 
والــجــهــاد اإلسامي  إدخـــال حركتي حماس 
املــركــزي بشكل رمـــزي، تحّسًبا  إلــى املجلس 
في  دولــيــٍة  لعزلٍة  التحرير  منظمة  لتعّرض 
جه 

ّ
ما لو تجاوزت شروط الرباعية. ونهج ات

إلـــى إعــطــاء األولـــويـــة إلعــــادة بــنــاء املنظمة، 
ــى هـــذه املهمة 

ّ
وتــشــكــيــل قــيــادة مــؤقــتــة تــتــول

خال أشهر معدودة.
أمام تلك املسيرة الطويلة، هل بات من املمكن 
إعــــادة إحــيــاء منظمة الــتــحــريــر، واملــحــافــظــة 
على إنجازاتها ومكانتها وتمثيلها الشعب 
ــوغ مـــشـــروع وطــنــي قــائــم  الــفــلــســطــيــنــي، وصــ
عـــلـــى دحــــــر االحـــــتـــــال بــــاســــتــــخــــدام أشـــكـــال 
املـــقـــاومـــة املـــتـــاحـــة، بــحــســب ظــــروف املــنــاطــق 
االحــتــال؟  تــحــت  الفلسطينية  والــتــجــّمــعــات 

وكيف يمكن ذلك؟
ــا واقــًعــا  ــدتـ انــتــفــاضــة الـــقـــدس وســيــفــهــا أوجـ
ــار الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  جــــديــــًدا فــــي مـــسـ
ــــي أعـــقـــبـــت  ــتـ ــ ــلــــك الــــــظــــــروف الـ ــتــــرب مـــــن تــ ــقــ يــ
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  الــثــانــيــة  االنــطــاقــة 
بعد حرب 1967، وأسفرت عن استقالة أحمد 
ي يحيى 

ّ
الشقيري في نهاية ذلك العام، وتول

حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية مؤقتا، إلى 
حة 

ّ
ــم حــركــة فــتــح والــفــصــائــل املسل

ّ
حــني تــســل

قيادتها في عام 1969. 
ــا انــتــظــار مــمــاطــات السلطة 

ً
مـــا عـــاد مــمــكــن

ــذا املـــوضـــوع الــحــّســاس.  ومــنــاوراتــهــا فـــي هـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ال يــنــبــغــي الـــوقـــوع في 
شـــرك تـــجـــارب مــمــاثــلــٍة حــدثــت فـــي املــاضــي، 
مثل تجربة جبهة الرفض أو جبهة اإلنقاذ، 
إطــاًرا  لتكون  املنظمة  بناء  إعــادة  فاملطلوب 
وليس  كــلــه،  الفلسطيني  للشعب  تمثيلًيا 
إيجاد جبهات وأطــر متعارضة، من شأنها 
تــعــزيــز االنــقــســام. ولتحقيق هـــذا الــهــدف، ال 
ينبغي الوقوع في فخ استبدال فصيٍل بغيره، 
الوطنية  الجبهة  بـــروح  العمل  يجب  وإنــمــا 

ــي، بــنــاء عــلــى طــلــب أمــمــي،  ــ الــيــمــن بـــقـــرار دولـ
يـــصـــدره مــجــلــس األمـــــن الـــــذي مــنــح شــرعــيــة 
ــذا هــو  ــ ــكــــون هــ ــد يــ ــ ــذه الـــــحـــــرب. وقــ ــ إطـــــــاق هــ
املـــخـــرج الــحــقــيــقــي الـــــذي يــمــكــن أن يــقــتــرحــه 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــيــمــن، ويـــدعـــو الــتــحــالــف 
فــرصــة صياغة  اليمنيني  والـــذي يمنح  إلــيــه، 
الدعوة  ذلــك  ويــرافــق  عليه.  والتوافق  املقترح 
إلــــى املــصــالــحــة الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة بــني اليمنيني، بــضــمــانــاٍت دولــيــٍة 
كافيٍة تمنع نزيف الدم مستقبا، وأن تحتكم 
بنود أية مبادرة إلى القانون الدولي اإلنساني 
ملحاسبة املتوّرطني في الجرائم املرتكبة ضد 
اإلنسانية، ســواء صــدرت عــن يمنيني أو عن  
للمتضّررين  التعويضات  تدفع  وأن  غيرهم، 

عن املعاناة الناتجة عن هذه الحرب.
ــــروري الـــتـــقـــاط جــمــيــع  ــــضـ ــبـــح مــــن الـ كـــمـــا أصـ
واملفكرين  املدني  املجتمع  مبادرات منظمات 
واألطــراف السياسية اليمنية إلحــال السام 
فـــي الــيــمــن بـــــدون اســتــثــنــاء واعـــتـــبـــارهـــا من 
ــادم، وأن  ـــ ــزات الــرئــيــســيــة ألي ســــام قـ ــكـ ــرتـ املـ

حدة.  ال فائدة من املراهنة على السلطة 
ّ
املت

الفلسطينية فــي إنــجــاز هــدف إعـــادة البناء، 
فــمــن الـــواضـــح، وعــبــر الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة، 
إلـــيـــه، فاملنظمة  تــســعــى  تـــريـــده، وال  أنــهــا ال 
فــي نــظــرهــا ليست أكــثــر مــن رهــيــنــة تحتفظ 
بــهــا، بــغــرض مــنــع تــفــعــيــلــهــا إطــــــاًرا قــيــادًيــا 

يتم استخاص مبادرة واقعية شاملة تلبي 
طموح الجميع بحيث تكون سندا ألية مبادرة 
لتقريب  الــدولــي  املجتمع  عليها  يتفق  دولية 
وجــهــات الــنــظــر وإتـــمـــام املــصــالــحــة الوطنية 
ــم فـــي أيـــة مـــبـــادرة وطنية  وهـــي الــنــقــطــة األهــ
الصعب قبول  إذ من  لليمن،  قادمة  أو دولية 
ــراف وال  ــ مـــبـــادرة ال تــتــفــق عليها جــمــيــع األطـ
تعبر عن طموحات الشعب اليمني وتتجاهل 
بعض أطراف النزاع. وال يمكن أن تحظى أي 
تقدم حلوال جذرية  لم  ما  باإلجماع،  مبادرة 
لسام دائم بني كل مكونات املجتمع اليمني، 
وإزالــة التباين بني دول الجوار واليمن، وقد 

وّسعت هذه الحرب رقعة هذا التباين.
وأية مبادرة ال تحمل في طياتها طريق سام 
واضــحــا يــبــدأ بــوقــف الــحــرب ورفـــع الحصار 
وإزالة اسم اليمن من قرار مجلس األمن تحت 
البند السابع، وانسحاب كل القوى العسكرية 
األجنبية من األراضي اليمنية كافة، ويطالب 
عّما  الناتجة  التعويضات  بــدفــع  السعودية 
فــي كل  دمـــار  مــن  اليمن  أحدثته حربها على 
مناحي الحياة، أي مبادرة ال تشتمل على هذا 
كله لن تكون مقبولة ألي طــرف يمني، حتى 

أولئك الذين دخل التحالف باسمهم اليمن.
يــنــبــغــي لــجــمــيــع الـــقـــوى املــتــصــارعــة داخــلــيــا 
أن تــتــهــيــأ إليـــقـــاف الـــحـــرب، وأن تــتــجــه نحو 
مــنــهــا  أي  اســــتــــقــــواء  دون  ــــن  مـ املــــصــــالــــحــــة، 
عــلــى  اإلرادات  فــــــرض  وبـــــــــدون  ــارج،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
بعضها بعضا بعد كل هذا الدمار، ألن ذلك 
ســيــكــون إنــصــافــا لــلــبــاطــل الــــذي قــامــت عليه 
الــحــرب، واعــتــرافــا بعدم استحقاق هذا  هــذه 
الــشــعــب الــســام. وعليهم أن يــقــّدمــوا الــوطــن 
على أنفسهم، فا يوجد من هو أحق بالحكم 
ــه. وال يوجد  ــإرادتـ إال مــن يــخــتــاره الــشــعــب بـ
بناء على ثوابت  بالتوافق«،  إال  »نظام حكم 
وتلغي  االجتماعية،  العدالة  تضمن  وطنية 
بقي 

ُ
املــنــاطــقــيــة والــعــنــصــريــة والــطــائــفــيــة، وت

على الوحدة الوطنية أو ما تبقى منها. وقبل 
على  الجميع  يتفق  أن  مــن  بــد  ال  وذاك،  هـــذا 
شكل الدولة بــدون وصايٍة من أحــد، فاليمن 
ــه مـــن قــبــل ظــهــور  ــدنـ ــذا ديـ ــ بــلــد تـــوافـــقـــي، وهـ
وعلى  والديمقراطيات.  السياسية  التعّددية 
تتوقف  كي  االلتقاء،  في  يسارعوا  أن  أبنائه 
اإلماءات الخارجية املفروضة، وأن يسحبوا 
شؤونهم.  فــي  بالتدخل  اآلخــريــن  تفويضهم 
وأن يستمعوا إلى الشارع اليمني جيدا، فقد 
ضاق بالجميع، فلو كانت هناك قوى حقيقية 
هدفها خــدمــة الــيــمــن، ملــا تــجــّرأ أحـــٌد على أن 
ُيقدم على جريمة حرٍب ست سنوات، دمرت 
الخيانة  أحـــٌد  الــبــاد والــعــبــاد. وال استسهل 
الوطنية بــا خــوف أو خجل بــالــوقــوف ضد 
بـــاده ووحــدتــهــا وأمــنــهــا وســامــة أراضيها 

تحت أي مبرر كان. 
)كاتبة ووزيرة يمنية سابقة(

الفلسطيني. ومن  وتمثيلًيا موحًدا للشعب 
هــنــا، ال يــنــفــصــل الـــصـــراع عــلــى إعـــــادة بــنــاء 
السياسي  النظام  الــصــراع ضد  عن  املنظمة 
عزل  أن  إدراك  مــع  فشله،  ثبت  الـــذي  الحالي 
ــذا الــنــظــام ورمـــــوزه ال يــتــم عــبــر صــراعــات  هـ
داخــلــيــة، وإنــمــا عــبــر املــعــركــة الــوطــنــيــة التي 
الكيان  ضــد  الفلسطيني  الشعب  يخوضها 
الــصــهــيــونــي، فــالــنــضــال فــي فلسطني وحــده 

الكاشف للجميع.
الـــحـــمـــات الــشــعــبــيــة إلعــــــادة الـــبـــنـــاء ينبغي 
ــاعـــد، وعـــلـــى الـــجـــالـــيـــات  ــتـــصـ أن تــســتــمــر وتـ
نفسها،  ــم 

ّ
تــنــظ أن  الــخــارج  فــي  الفلسطينية 

ــراء   إلجــ
ً
ــكـــون مــســتــعــدة وتـــرفـــع صـــوتـــهـــا، وتـ

انــتــخــابــاٍت تمثيليٍة الخــتــيــار أعــضــائــهــا في 
ــذلــــك يـــمـــكـــن مــاحــظــة  ــي. كــ ــنــ ــوطــ ــلـــس الــ املـــجـ
الــدور املهم الــذي قامت به لجنة املتابعة في 
الــهــّبــة  فلسطني املــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1948 فــي 
أخــيــرا، وقــد يكون من املمكن تطوير عملها، 
وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــهـــا، وانـــتـــخـــاب أعــضــائــهــا، 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة فــي  ــفـ بـــحـــيـــث يـــمـــتـــلـــكـــون الـــصـ
مــؤســســات املــنــظــمــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، على 
كـــــــوادر حـــركـــة فـــتـــح الـــتـــي قــــــادت شــبــيــبــتــهــا 
انتفاضات الضفة الغربية أن تقوم بدورها، 
ــلــــى الـــفـــصـــائـــل الــــــوازنــــــة املـــنـــضـــويـــة فــي  وعــ
عــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــحــالــيــة، مثل 
ترفع  أن  والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتني 
املشلولة،  اللجنة  لــهــذه  تقّدمة  الـــذي  الغطاء 
وأن تــنــخــرط فــي جــهــد بــنــاء املــنــظــمــة. وعلى 
ون نهج مقاومة االحتال، بجميع 

ّ
الذين يتبن

إلـــى مـــؤتـــمـــراٍت تأسيسيٍة  الـــدعـــوة  أشــكــالــه، 
تــضــم الـــقـــوى والــشــخــصــيــات واالتـــجـــاهـــات 
تأسيسيٌّ  مؤتمٌر  عنها  ينبثق  الفلسطينية، 
موحد، يشكل قيادة جماعية مؤقتة، تتولى 
املجال النعقاد  العظيمة، وتفتح  املهمة  هذه 
مجلس وطني فلسطيني جديد، على أسس 
القوى  جميع  وبمشاركة  حقيقية،  تمثيلية 
الفاعلة، على تعّددها، ليقّر مشروعه الوطني، 
وينتخب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، 
تقود نضاله حتى تحرير فلسطني وتحقيق 

العدالة لشعبها.
)كاتب فلسطيني(

من أجل أن تنجح مبادرات وقف الحرب في اليمن

كيف يمكن إعادة بناء منظمة التحرير؟

تفتقر المبادرة 
السعودية لوقف 

إطالق النار في 
اليمن لرؤية متكاملة 
لكيفية معالجة اآلثار 
المترتبة على حرٍب ال 

تزال مستمرة

إذا كان الجميع يعترف 
بأن ال جدوى من 

استمرار الحرب، فمن 
غير المجدي أيضًا 

إيقافها بمبادرة غير 
عادلة وال توافقية 

من أي طرف

على الجاليات 
الفلسطينية في الخارج 

أن تنّظم نفسها، 
وترفع صوتها، 

وتكون مستعدًة 
إلجراء انتخابات تمثيلية 

الختيار أعضائها في 
المجلس الوطني

المنظمة في نظر 
السلطة ليست أكثر 

من رهينة تحتفظ بها، 
بغرض منع تفعيلها 
إطارًا قياديًا وتمثيليًا 

موحدًا للشعب 
الفلسطيني
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حكاية األسير الُمحرر صالح الجعبري

لكبار 
السن 

الحق 
بالحياة
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

حّرر صالح 
ُ
لم يقَو األسير الفلسطيني امل

ــو مـــن مــديــنــة  الــجــعــبــري )33 عــــامــــا(، وهــ
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، على 
استرجاع مشهد اعتقاله قبل 14 عاما، وهي املدة 
الــتــي قــضــاهــا فــي ســجــون االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي. 
واألمــــــر ال يــتــعــلــق فــقــط بــثــقــل ســـنـــوات االعــتــقــال 
وسنوات شبابه التي ضاعت، إذ ثّمة ما هو أكثر 
الــتــي اعــتــقــل فــيــهــا، استشهد  قــســاوة. فــفــي الليلة 
والــده من دون أن يتمّكن من إسعافه أو حمايته، 

والحقا وداعه ودفنه.
ــران عــــام 2007،  ــزيــ فـــي الــــســــادس مـــن يـــونـــيـــو/ حــ
اقتحمت قوات االحتال اإلسرائيلي منزل صالح 
الجعبري بعد منتصف الليل، وأطلقت النار على 
ل، األمر الذي أدى إلى استشهاد 

ّ
سكان املنزل الُعز

أصيب  بعدما  عــامــا(   67( الجعبري  يحيى  والـــده 
»العربي  لـــ  يقول صالح  رأســه بشكل مباشر.  فــي 
الــجــديــد«: »أصــيــب والــــدي بــالــرصــاص الــحــّي في 
الــوجــه، وفــــارق الــحــيــاة عــلــى الــفــور، وقـــد تلطخت 

مابسي بدمائه«.
لــيــلــة االعــتــقــال، عــاشــت عــائــلــة الــجــعــبــري ســاعــات 
دمــويــة قــاســيــة. بعدما قتل جــنــود االحــتــال والــد 

ــحــرر بـــدم بــــارد، أمــســكــوا شقيقه راجــح 
ُ
األســيــر امل

)38 عاما( وسألوه إذا ما كان هو صالح، فأجاب 
 أن ضــــربــــوه بــأحــد 

ّ
بـــالـــنـــفـــي. فـــلـــم يـــكـــن مــنــهــم إال

أعمدة الحديد املثبتة على جانبي درج املنزل، ثم 
أطلقوا رصاصة على رأســه. كذلك، أصيبت والدة 
األســـيـــر فــاطــمــة )67 عـــامـــا( بــعــد إطــــاق رصــاصــة 
)41 عاما(  الجعبري  رائـــدة  الـــرأس، وشقيقته  فــي 
ــرأس أيــضــا. ومـــا زالــتــا تعانيان  بــرصــاصــة فــي الــ
الــيــوم. كما أصيبت  اإلصــابــتــني حتى  مــن تبعات 
شقيقتا األســيــر األخــريــان راويـــة ومــاهــرة )وهما 
نتيجة  بــالــرضــوض  الــعــمــر(  مــن  الثاثينيات  فــي 
البنادق وشظايا  بأعقاب  الجنود عليهما  اعتداء 
الذين سفكوا دم  الــرصــاص. بعدها، أخــذ الجنود 

العائلة صالح وغادروا. 
لم يكن صالح قد تجاوز 19 عاما من العمر حني 
اعتقل، في وقــت كــان أفــراد من عائلته غارقني في 
دمــائــهــم. لــم يكن يعلم حينها مــن منهم قــد فــارق 
الحياة، باستثناء والــده. وبــداًل من أن يتمكن من 
وداع والده ودفنه وأخذ العزاء به واالطمئنان على 
فــي معتقل عسقان  قـــاٍس  لتحقيق  ذويـــه، خضع 
 خــالــه االحـــتـــال عــدم 

ّ
اســتــمــر 54 يــومــا، واســتــغــل

مــعــرفــة األســـيـــر بــنــجــاة أهــلــه ملــمــارســة املـــزيـــد من 
لـ »العربي الجديد«:  الضغوط عليه. يقول صالح 

ــــدي صــعــبــا عـــلـــّي. وعــلــى  »كــــان نــبــأ اســتــشــهــاد والـ
الرغم من قسوة التحقيق وتعذيبي على الكرسي 
وإحــكــام األصــفــاد والــصــفــع والــحــرمــان مــن الــنــوم 
 أملا أكبر 

ّ
بشكٍل متواصل، لم أشعر بأّي شيء، ألن

 اآلالم بعده، وهو استشهاد 
ّ

كان قد غطى على كل
ني علمت بعد فترة بعدم صحة خبر 

ّ
والـــدّي. لكن

استشهاد والدتي«.
حــرمــت سلطات االحــتــال اإلســرائــيــلــي صــالــح من 
زيـــارة عائلته مــدة أربـــع ســنــوات، وتــعــمــدت إدارة 
سجون االحتال منح التصريح لوالدته فقط، علما 
ها مريضة وال تستطيع زيارته، وذلك لتضييع 

ّ
أن

فرصة لقائه بــأّي فــرد آخــر مــن أفـــراد عائلته، إلى 
للزيارة  تصريح  على  عايدة  شقيقته  حصلت  أن 
يقول  اللقاء.  فترة  طــوال  فبكيا  دقيقة،   45 استمر 
صالح: »لم أشعر بالزيارة وقد غلب علينا البكاء. 
كــان قصيرًا  دار بيننا  الــذي  الحديث   

ّ
بــأن شعرت 

جــدًا. قضينا الــوقــت فــي إيــصــال السامات لألهل 
واالطمئنان عليهم، ثّم جاء صوت السّجان: انتهى 

موعد الزيارة«.
حرر صالح والــده، وحكم 

ُ
أفقد االحتال األسير امل

عــلــيــه بــالــســجــن 14 عــامــا، وحــرمــه مــن لــقــاء أهــلــه. 
هــكــذا بـــدأ اعــتــقــالــه بــفــراق والـــــده، فــي وقـــت توفي 
شقيقه األكبر راضي الجعبري قبل موعد اإلفراج 

عنه بستة أشهر فقط. وتنقل الجعبري بني سبعة 
سجون إسرائيلية طــوال مدة سجنه. وخــال تلك 
الــتــنــقــات عـــاش األســــرى مــعــانــاة أيــضــا، إذ كانت 
اآللـــيـــات الــتــي تنقلهم عــبــارة عــن حــديــد فــقــط من 
دون أي شــيء للجلوس عليه. ومــا حّمله األســرى 
في سجون االحــتــال للجعبري يــوم خــرج رسالة 
تــشــجــع عــلــى املــقــاومــة، مــن أجـــل تكثيف الــجــهــود 

لإفراج عنهم.

مجتمع
قال مسؤولون إن مسلحني استهدفوا أعضاء فرق التطعيم ضد شلل األطفال في شرقي أفغانستان، 
أمس الثاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة موظفني على األقل. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها 
على الفور عن الهجمات التي وقعت في مدينة جال آباد. وقال الدكتور جان محمد، منسق حملة 
مكافحة شلل األطفال في شرق الباد، إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ما ال يقل عن ثاثة 
آخرين. وال تزال أفغانستان وباكستان الدولتني الوحيدتني في العالم اللتني ال يزال شلل األطفال 
)أسوشييتد برس( فيهما متوطنا، بعد إعان نيجيريا العام املاضي خلوها من الفيروس. 

 في متجر 
ً
قالت ميلودي مادوكس قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بوالية جورجيا األميركية إن عاما

تل برصاص أحد الزبائن يوم االثنني في خاف على وضع الكمامة، وذلك قبل إصابة املسلح في 
ُ
ق

صيب في 
ُ
تبادل إلطاق النار مع حارس املتجر. وأضافت في مؤتمر صحافي أن حارس املتجر أ

الحادث الذي وقع في متجر بيغ بير بمقاطعة ديكالب. وقالت: »حدث ذلك بسبب كمامة. ال أعرف 
إذا كانوا يضعونها أم ال«. وكان هناك عدة أشخاص في املتجر عندما نشب الخاف على وضع 
)رويترز( الكمامة ليقوم املسلح بإشهار ساحه وإطاق النار على العامل.  

أميركا: مقتل عامل بسبب خالف على وضع الكمامةأفغانستان: 4 قتلى بهجمات على فرق تطعيم

ونادي  والمحررين،  األســرى  شــؤون  هيئة  أعلنت 
ومركز  الضمير،  ومؤسسة  الفلسطيني،  األسير 
االحتالل  سلطات  أّن  حلوة،  وادي  معلومات 
اعتقلت خالل مايو/ أيار الماضي 3100 فلسطيني، 
المجمل،  وفــي  ــاء.  ــس ون أطــفــال  بينهم  مــن 
والمعتقلين  األسرى  عدد  إّن  المؤسسات  تقول 
الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ حتى نهاية 

مايو نحو 5300.

5300 معتقل

ــا حـــول  ــورونــ ــاء كــ ــ ــ ــــدء تــفــشــي وب مـــنـــذ بـ
الــعــالــم، عــانــى كــبــار الــســن مــن تداعياته 
عاشوا  نفسيًا،  األصعدة.  مختلف  على 
ــة أقـــرب  الـــخـــوف والـــعـــزلـــة، وُحـــرمـــوا رؤيــ
األمم  وبحسب  قلوبهم.  إلــى  األشخاص 
ــم مــــن أن جــمــيــع  ــــرغــ ــى ال ــلـ املـــتـــحـــدة، وعـ
العمرية معرضة لخطر اإلصابة  الفئات 
ــإّن كــبــار الــســن هـــم األكــثــر  بـــكـــورونـــا، فــ
 لــلــمــضــاعــفــات املــســبــبــة لــلــوفــاة 

ً
ــة عـــرضـ

اإلصــابــة  بعد  املستعصية  األمــــراض  أو 
بــالــفــيــروس، إذ يــســبــب الــفــيــروس وفــاة 
أولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، 
بمعدل أعلى بخمسة أضعاف من الفئات 
في  نحو 66  ويــعــانــي  األخــــرى.  العمرية 
املائة من األشخاص الذين تزيد أعمارهم 
على 70 عامًا من حالة مرضية واحــدة 
على األقل، األمر الذي يضعهم في خطر 
مــتــزايــد مــن الــتــأثــر الــشــديــد بــالــعــدوى أو 
اإلصابة بكورونا. وملناسبة اليوم العاملي 
لــلــتــوعــيــة عــلــى إســــاءة مــعــامــلــة املــســنــن، 
الذي صودف أمس الثالثاء، يواجه كبار 
ــاس الــعــمــر في  الــســن الــتــمــيــيــز عــلــى أســ
تصرفات تتعلق بالرعاية الطبية وتوفير 
األمن  ويقول  للحياة.  املنقذة  العالجات 
أنطونيو غوتيريس:  املتحدة  العام لألمم 
»ليس هناك أي شخص يمكن االستغناء 
عنه. لكبار السن الحق نفسه في الحياة 
وفي التمتع بالصحة، مثلهم في ذلك مثل 
غــيــرهــم. ويــجــب أن تــحــتــرم املــمــارســات 
املتعلقة بالرعاية الطبية حقوق اإلنسان 

وكرامة الجميع«.
)العربي الجديد(
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)رودريكو كابريتا/ األناضول(



فيما  البلد،  مــدن جنوب غربي  خصوصا في 
أصـــيـــب آخـــــــــرون، وهـــــو مــــا أثــــــار ســخــطــا فــي 

الشارع السويدي في خال األعوام املاضية.
وتربط الجماعات واألحــزاب سياسة الهجرة 
املنفتحة بزيادة تلك الجرائم، كما فعل زعيم 
حزب »ديمقراطيو السويد« اليميني القومي 
ح حزبا »اعتدال« املحافظ 

ّ
جيمي أوكسون ومل

ــيــــحــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، فـــــي تــعــقــيــب  و»املــــســ
عن  الــصــادر  التقرير  نتائج  على  سياسّييهم 

جهة تحظى بمصداقية في البلد.

خطر في المجتمع
ما  الجريمة خــطــورة  فــي علم  وينتقد خــبــراء 
يجري في املجتمع السويدي. فقد رأى أستاذ 
غيريل،  مانا  ماملو،  جامعة  في  الجريمة  علم 
 
ّ
بحسب التلفزيون السويدي )إس في تي(، أن
 األمـــور ليست تحت 

ّ
 شــيء يشير إلــى أن

ّ
»كـــل

شيع جهات أمنية وسياسية، 
ُ
السيطرة كما ت

واألرقـــــام تــخــبــرنــا بــمــا هــو عــكــس ذلـــك فــي ما 
الكبيرة والواضحة«.  الواقع  ق بخطورة 

ّ
يتعل

 تــفــاقــم 
ّ
ــا يــقــلــق الـــخـــبـــراء والــــشــــارع هـــو أن ومــ

الــتــدهــور نفسه  الــوضــع »الــخــطــيــر« ال يقابله 
فــي دول أوروبـــيـــة أخــــرى. عــلــى سبيل املــثــال، 
حن يجري السويديون مقارنات مع جارتهم 
القتل  عمليات  في  تراجعا  يجدون  الدنمارك، 

بــالــرصــاص فــي الــضــواحــي فــي خــال األعـــوام 
كوبنهاغن،  ففي  بلدهم.  في  فيها  زادت  التي 
بــاتــت تسيطر عــلــى موجة  الــســلــطــات   

ّ
أن بـــدا 

الــقــتــل واحـــتـــراب الــعــصــابــات مــنــذ عـــام 2017، 
ــام حـــوادث  الــعــام الـــذي شــهــد انــفــجــارًا فــي أرقــ
ل سياسي وصاحيات 

ّ
إطــاق النار، مع تدخ

أمــنــيــة واســـعـــة وتــفــكــيــك وحـــظـــر مــجــمــوعــات 
ـــرت تـــحـــت أســــمــــاء جـــمـــعـــيـــات ملـــمـــارســـة 

ّ
تـــســـت

نشاطها كعصابات منظمة.
ويـــذهـــب تــقــريــر املــجــلــس الـــســـويـــدي ملكافحة 
ــه.  الـــجـــرائـــم والـــوقـــايـــة مــنــهــا فـــي االتـــجـــاه ذاتــ
وبحسب بيانات وزارة العدل في كوبنهاغن، 
 20 شــخــصــا كـــانـــوا ضــحــايــا إطــــاق نــار 

ّ
فــــإن

 
ّ
لكن 2012 و2017.  بــن  مــا  املمتدة  الفترة  فــي 
هذه األرقام الدنماركية تستند إلى مجموعة 
األحكام املرتبطة بالعصابات فقط في حاالت 
 جــرائــم أخــرى وقعت من 

ّ
اإلدانـــة، مــا يعني أن

دون تضمينها في البيانات. ومقارنة بالعنف 
املفضي إلــى القتل بشكل عــام، ٌسّجل في عام 
نتيجة  الدنمارك  في  58 شخصا  مقتل   2018
الــعــنــف، فــي حــن سّجلت الــســويــد 108 حالة، 
وهـــو مـــا يــوضــح مـــدى عــمــق انــتــشــار العنف 
ــا لــلــتــقــريــر نــفــســه  ــقـ فــــي الـــســـويـــد، ودائــــمــــا وفـ

ولتصريحات متخصصن في هذا الشأن.
 حوادث 

ّ
ويسّجل التقرير السويدي كذلك، أن

ناصر السهلي

ــقــــريــــر جــــديــــد صــــــــادر عــن  رســـــــم تــ
مجلس مكافحة الجرائم والوقاية 
منها في السويد صورة قاتمة في 
ما يتعلق بجرائم القتل باألسلحة النارية في 
الباد، مقارنة بدول أوروبية أخــرى. وبعدما 
كــانــت الــســويــد قــبــل نــحــو 10 أعـــــوام مـــن بن 
أكثر الــدول سلمّية حول العالم، راحــت تشير 
البلد  هـــذا   

ّ
أن إلـــى  عـــام 2013  مــنــذ  الــبــيــانــات 

االسكندينافي يتجاوز في معّدالت القتل دول 
البلقان ونحو 23 دولة أوروبية تراجعت فيها 

معّدالت القتل بالرصاص.
والــتــقــريــر الـــذي ُوضـــع عــلــى طــاولــة املــشــّرعــن 
 عــام 2020 وحــده شهد 366 حادثة 

ّ
يفيد بــأن

إطــاق نــار دموية أّدت إلــى مقتل 47 شخصا 
وجرح 117 آخرين. ويشير معّدوه إلى انتشار 
العاصمة  ضواحي  في  نارية  بأسلحة  القتل 
الباد، مثل ماملو  استوكهولم ومــدن جنوبي 
وغــوتــنــبــرغ، حــيــث انــتــشــر مــنــذ بــدايــة األلفية 
الــحــالــيــة الــفــقــر والــجــريــمــة املنظمة فــيــهــا. في 
عام 2000، كانت النسب في دول مثل صربيا 
التقرير  وفــق  وإيطاليا،  وإسبانيا  وكــرواتــيــا 
واملــقــارنــات التي أجــراهــا خــبــراء تحدثوا إلى 
بكثير نسب  تــتــجــاوز  إعـــام محلية،  وســائــل 
 أرقــام 

ّ
القتل فــي الــســويــد. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــة أخـــرى،  ــيـ الــقــتــل بــالــرصــاص فــي دول أوروبـ
املسّجلة  تلك  مــن  أعلى  تأتي   ،2013 عــام  منذ 
الباد  سكان  بعدد  مقارنة  ه 

ّ
فإن السويد،  في 

 مليون 
ّ

ُيَعّد مقتل أربعة أشخاص من بن كل
يعني ارتفاعا في نسبة الجريمة مقارنة بـ1.3 

 مليون في دول أخرى.
ّ

شخص من بن كل
وإلـــــى جـــانـــب عــمــلــيــات الــقــتــل عــلــى خــلــفــيــات 
ها، 

ّ
جنائية وتلك التقليدية التي من املمكن حل

الــســويــديــة مشكلة »عميقة«  الــشــرطــة  تــواجــه 
تقاريرها(  تتضّمنه  الـــذي  الــوصــف  )بحسب 
 ألــــغــــاز الـــقـــتـــل عـــلـــى خــلــفــّيــة تــنــافــس 

ّ
ــل ــ فــــي حـ

الـــعـــصـــابـــات فــــي الــــضــــواحــــي، خـــصـــوصـــا مــع 
ــرة 

ّ
غــيــاب الــشــهــود. وبــحــســب الــبــيــانــات املــتــوف

والقتل  الــنــار  إطـــاق  عمليات  تحتسب  الــتــي 
ألــــــف قـــطـــعـــة ســـاح  ــة 600  ــّمــ ثــ ــــاص،  ــــرصـ ــالـ ــ بـ
إلــى جانب  بنادق صيد،  بينها  صة، من 

ّ
مرخ

 
ّ
أن علما  صة، 

ّ
غير مرخ ي قطعة ســاح 

َ
مليون

البلقان.  دول  مــن  مهّربة  بمعظمها  األسلحة 
ــتـــرة وأخــــــــرى، تـــقـــع عــمــلــيــات تــفــجــيــر  ــــن فـ وبـ
تجّمعات سكنية  على  قنابل  وإلــقــاء  بعبوات 
تعيش فيها أعداد كبيرة من أصول مهاجرة، 
في سياق احتراب العصابات وتنافسها. وقد 
تــكــون لهم  كــثــيــرون حتفهم مــن دون أن  لــقــي 
ــــور، ومــنــهــم َمـــن أصيب  عــاقــة بمثل تــلــك األمـ
بالرصاص العشوائي في داخل شقق سكنية 
 عددًا من القّصر 

ّ
وقد اخترق نوافذها. ُيذكر أن

أماكن مختلفة،  في  أثناء وجودهم  في  تلوا 
ُ
ق

أسلحة 
السويد
الجرائم 

تتفاقم في 
بالد السلم

يظّن كثر من سكان العالم أّن السويد دولة يعّمها األمان 
ويعيش أهلها بعيدًا من االضطرابات التي قد تعرفها 
اليوم  تسبق  أنّها  غير  كذلك،  كانت  هي  أخرى.  دول 

دوًال أوروبية كثيرة في مجال القتل باألسلحة النارية

ينتشر القتل بالرصاص في 
ضواحي العاصمة وعدد 

من مدن الجنوب

األمور في السويد ليست 
تحت السيطرة كما ُتشيع 

جهات أمنية وسياسية

1819
مجتمع

إطاق النار والعنف املميت انخفضت بشكل 
عام في أوروبا منذ عام 2000، خصوصا في 
فُسّجل  القائمة.  تتصّدر  كانت  التي  الـــدول 
ودول  الـــبـــلـــقـــان  ودول  فــنــلــنــدا  فــــي  تــــراجــــع 
شهدت  فيما  الــوســطــى،  ــا  ــ وأوروبـ البلطيق 
الـــســـويـــد زيـــــــادة مــلــحــوظــة ومـــســـتـــمـــرة »لـــم 
نلحظها في دول أوروبــيــة أخـــرى«، بحسب 
بـ22  مقارنتهم  في  التقرير  معّدو  يشير  ما 
دولــة أوروبــيــة أخــرى. وتــقــّدم أرقــام املجلس 
منها  والــوقــايــة  الجرائم  ملكافحة  السويدي 
ــــذي يـــضـــّم مــمــثــلــن عـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة  الـ
ومتخصصن فــي عــلــوم االجــتــمــاع، صــورة 
وُيبرز  السويدية.  الضواحي  عن  متشائمة 
الــبــاحــثــون واملــتــخــصــصــون مــشــكــلــة الــقــتــل 
االنتقام  ثقافة  انتشار  أشــكــال  مــن  »شكل  كـ
بـــــن الــــعــــصــــابــــات« فـــــي بــــيــــئــــات الـــجـــريـــمـــة 
املنظمة، فينتشر بن أفرادها الساح بشكل 
النفوذ والهيمنة على  كثيف وتتنازع على 
 »غياب 

ّ
العالم السفلي واألســواق. ويرون أن

 القاتل والقتيل من البيئة 
ّ
الشهود، بفعل أن

جرائم  يجعل  املنظمة،  الجريمة  فــي  ذاتــهــا 
 ويـــؤّدي بالتالي إلى 

ّ
قتل عــّدة من دون حــل

حلقة مفرغة من االنتقام واالنتقام املضاد«.

مقارنات
ــا الــتــقــريــر الــســويــدي  ــ ــ ــدول الـــتـــي أوردهـ ــ ــ والـ
وفنلندا  والــدنــمــارك  بلجيكا  هــي  للمقارنة 
ــدا وإيـــطـــالـــيـــا  ــنــ ــرلــ ــان وأيــ ــونــ ــيــ وفـــرنـــســـا والــ
والتفيا  ولــيــتــوانــيــا  وسلوفينيا  وكــرواتــيــا 
وإســتــونــيــا وهـــولـــنـــدا والـــنـــرويـــج وبــولــنــدا 
التشيك  وجمهورية  وإسبانيا  وسلوفاكيا 
ومنذ  والنمسا.  واملجر  وبريطانيا  وأملانيا 
منذ  2017، خصوصا  عــام  2003 حتى  عــام 
عـــام 2013، تــصــّدرت الــســويــد جــرائــم القتل 
بــالــرصــاص بـــواقـــع أربــــع عــمــلــيــات قــتــل من 
 مــلــيــون شـــخـــص، فــيــمــا انــخــفــضــت 

ّ
بـــن كــــل

تلك الــجــرائــم فــي الـــدول األخـــرى بــواقــع 1.3 
 مليون شخص.

ّ
كمتوّسط من بن كل

ــا يـــمـــّيـــز الـــجـــرائـــم فــــي الـــســـويـــد مــقــارنــة  ــ ومـ
 
ّ
ـــــا، هـــو أن بــغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم فـــي أوروبـــ
ــي غــالــبــيــتــه املــطــلــقــة  ــالــــرصــــاص فــ الـــقـــتـــل بــ
يــتــم فــي بــيــئــات الــعــصــابــات املــنــظــمــة وعلى 
ــــرى املــجــلــس الـــســـويـــدي ملــكــافــحــة  يـــدهـــا. ويـ
 مرّد 

ّ
أن تقريره،  الجرائم والوقاية منها في 

القتل  منسوب  وارتفاع  العصابات  احتراب 
ــواق املــــخــــّدرات  ــ ــرب عــلــى أســ ــ يـــعـــود إلــــى »حـ
)التي تشّكل  وتصارع املجموعات املختلفة 
الـــعـــصـــابـــات( وغـــيـــاب الــثــقــة بــالــشــرطــة بن 
الجرائم  تلك  تقع  فيما  املــجــمــوعــات،  بعض 
ــهــــّرب )نــحــو  مـــع انـــتـــشـــار هـــائـــل لــلــســاح املــ
ي قطعة منتشرة بن نحو 10 ماين 

َ
مليون

السويدية  الــحــالــة  فــي  نــســمــة(«. ومـــا يلفت 
كما الدنماركية، هو انخراط يافعن في تلك 
البيئات التي تجتذب مراهقن في أعمالها 

اإلجرامية، خصوصا في سوق املخّدرات.
 الفترة األخيرة، في بداية 

ّ
وعلى الرغم من أن

إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، ســّجــلــت اعــتــقــال 
32 عـــضـــوًا فـــي الــشــبــكــات اإلجـــرامـــيـــة بعد 
اختراق الشرطة الفرنسية وكذلك األوروبية 
استخدمت  منظمة  عــصــابــات  )يـــوروبـــول( 
شبكة »إنكرو تشات« اإللكترونية للمحادثة 
واكتشاف مسائل خطيرة تتعلق بعمليات 
 املــعــضــلــة الــســويــديــة 

ّ
اخــتــطــاف وقـــتـــل، فــــإن

ــاالت مــا  ــقــ ــتــ ــراق واالعــ ــ ــتـ ــ ــّيـــة االخـ ــم أهـــمـ ــ »رغــ
إلى  أدلــة تفضي  زالــت عميقة لجهة تقديم 
أحــــكــــام«، بــحــســب وصــــف مـــســـؤول شــرطــة 

إقليم استوكهولم ماتس لوفينغ.
السويدية،  الــوســط  يسار  حكومة  وتــواجــه 
بــزعــامــة ســتــيــفــان لــوفــن، حــرجــا كــبــيــرًا مع 
خصوصا  وذلـــك  املنظمة،  الجريمة  ي 

ّ
تفش

لجهة استغال األحزاب السياسية وبعض 
صــحــافــة الــيــمــن مــوجــات الــعــنــف والتقرير 
األخير املذكور، لتوجيه اتهامات لها بفشل 
سياستها الخاصة بالهجرة وبفرض األمن. 
ويقول يوهان فورسيل من حزب املحافظن 
)اعتدال( الذي حكم حتى عام 2014: »رأينا 
لــم تؤخذ جديا   تحذيراتنا 

ّ
أن  أســف 

ّ
وبــكــل

على مدى أعوام«. ونقل التلفزيون السويدي 
لــلــمــعــارضــة  تـــصـــريـــحـــات  تــــــي«  ــــي  فـ »إس 
مسؤولية  لــوفــن  حكومة  حّملت  اليمينية 
زعيم  فــقــال  الــســويــد،  مجتمع  فــي  السلبية 
الــحــزب الــشــعــبــوي« ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« 
 »الفضيحة هي أن تصل 

ّ
جيمي أوكسون إن

األمور إلى هذا املستوى الذي تستسلم فيه 
الحكومة وتفقد السيطرة تماما«. 

من جهته، رأى وزير داخلية حكومة يسار 
الــدولــة   »عــلــى 

ّ
الــوســط ميكائيل دامــبــرغ أن

أال تــنــســى الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــفــقــيــرة 
)في ضواحي املــدن( حيث تنشئ عصابات 

ــواق مـــخـــدرات، والـــحـــؤول دون  ــ مــنــظــمــة أسـ
إلى  ر 

ّ
السماح بانتشارها«. وذلك كله يؤش

اليمن  مــن  بمعظمها،  الــســويــد  ــزاب  أحــ  
ّ
أن

 بلدها الــذي احتل 
ّ
إلى اليسار، تعترف بــأن

لعقود سمعة طيبة في مجال األمن وتصّدر 
مؤشرات الرفاهية، بات تحت ضغط انتشار 
ــة كــانــت أقــل  ــيـ الــجــريــمــة فــســبــق دواًل أوروبـ
حظا من السويد لجهة العدالة االجتماعية 

ومحاربة الفساد والجريمة املنظمة.
ووفــقــا لــلــوائــح االتــهــامــات الــتــي تــقــّدم بها 
 املوقوفن فــي إبريل 

ّ
االدعـــاء الــعــام فــي حــق

 
ّ
أن ضح 

ّ
يت آنفا،  إليهم  أشير  الذين  املاضي 

تركيز العصابات يقوم على الشروع بالقتل 
وارتكاب جرائم خطيرة باستخدام الساح 
واملــتــفــجــرات إلـــى جــانــب الــخــطــف والسطو 
ــاوات واالبـــتـــزاز الخطير  املــســلــح وفـــرض إتــ
واقتناء  بالسرقة  تتعلق  خطيرة  وجــرائــم 
مـــواد تــفــجــيــريــة. وتــلــك الــجــرائــم بمعظمها 
ــجــار بــاملــخــدرات وبــاحــتــراب 

ّ
مــرتــبــطــة بــاالت

شر 
ُ
على السوق والترّبح السريع، وفقا ملا ن

 
ّ

فـــي لـــوائـــح اتـــهـــام طــويــلــة حــيــنــهــا فـــي حــق
هؤالء البالغ عددهم 32 موقوفا.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

التفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فه العدوان 
ّ
 هو حجم الركام الذي خل

ٌ
هائل

اإلســرائــيــلــي األخــيــر على قــطــاع غـــزة. في 
بــعــض املــنــاطــق الــتــي تبعد عــن الــشــوارع 
العامة، نصبت عائات غزية دّمر القصف 
الركام  فــوق  خياما  منازلها،  اإلسرائيلي 
على  البقاء  فــي  منها  رغبة  بشكل مؤقت 
مــقــربــة مــن أرضــهــا. وســاعــدهــا عــلــى ذلــك 

الطقس الصيفي. 
دّمر منزل أم عبد الله الزوارعة )39 عاما(، 
خــــال الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر في 
منطقة الــشــيــخ زايــــد، شــمــال قــطــاع غــزة، 
ــائـــرات اإلســرائــيــلــيــة  بــعــدمــا قــصــفــت الـــطـ
ــع بـــالـــقـــرب مـــن مــنــزلــهــا.  ــواقــ عـــــددًا مـــن املــ
تـــقـــول إن رؤيــــــة مـــنـــزلـــهـــا كـــانـــت مــشــهــدًا 
محزنا. واملحزن أكثر أن زوجها إبراهيم 
الــزوارعــة )53 عــامــا(، أسير فــي السجون 
اإلســرائــيــلــيــة، وقـــد بقيت خــمــس ســنــوات 
على خروجه من السجن. لكن املنزل دمر 

قبل أن يراه.  
ــى مـــنـــزل عــائــلــتــهــا  تــوجــهــت الــــزوارعــــة إلــ
املؤلفة من سبعة أفــراد، حيث لجأ أقارب 
آخــــــــرون أيــــضــــا. لــــم يـــكـــن الــــجــــو مـــريـــحـــا، 
فعادت إلى منزلها، ونصب نجلها األكبر 
عبد الله خيمة صغيرة بالقرب من املنزل 
الـــــذي بــقــيــت مــنــه غـــرفـــتـــان يــمــكــن قــضــاء 
الخاصة.  األشــيــاء  وبــعــض  فيهما،  الليل 
»العربي الجديد«: »لــألرض قيمة  لـ تقول 
الــركــام  أن  صحيح  لــنــا.  بالنسبة  عظيمة 
يــذكــرنــا بــالــيــوم الـــذي أخلينا فــيــه املــنــزل 
قبل أن يدمر، لكننا متمسكون بالبقاء في 
األرض. لن أجــد الــراحــة إال وســط منزلي. 
وحــتــى لــو أزيـــل الــركــام، سننصب خيمة 
من  منزلنا  نبني  فيها حتى  ونقيم  أكبر 
جديد، فذلك أفضل من التنقل بن منازل 

لإليجار أو املبيت عند أحد«. 
ــلـــدة بـــيـــت حــــانــــون، يــجــلــس ســمــيــر  فــــي بـ
املصري )37 عاما(، داخــل خيمة نصبها 
عــلــى مــقــربــة مـــن ركــــام مــنــزلــه. فـــي الــحــي 
نــفــســه، دمــــرت بــيــوت أربــعــة مــن جــيــرانــه، 
واحد منهم فقط نصب خيمة على مقربة 
مــن بيته الـــذي بقيت مــنــه غــرفــة واحـــدة، 

ووضع النايلون واألقمشة قرب الركام. 
ال يفضل املصري وأسرته ترك املنطقة، 
على الــرغــم مــن كــل املــعــانــاة. يشير إلى 
أن جــيــرانــه الــذيــن لــم تــتــضــرر منازلهم 
وأحيانا،  الحمام.  استخدام  لــه  أتــاحــوا 
يــقــيــمــون مـــائـــدة طــعــام جــمــاعــيــة. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــبــعــض يعتبر  لـــ
ــام مـــؤذيـــا نــفــســيــا.  ــا فــــوق الــــركــ وجــــودنــ
لكن ال يمكننا ترك البيت والذهاب إلى 
أحــيــاء أخـــرى. فــي أي لحظة، قــد تصير 
غــــزة كــلــهــا عـــبـــارة عـــن عـــائـــات مــشــردة 
في حال اشتد القصف اإلسرائيلي. وال 
فيها  أسكن  املــال الستئجار شقة  أملك 
وأشقائي  ووالدتي  األربعة  أطفالي  مع 
األربعة«. يضيف: »ال أريد االعتماد على 
ســكــن بــاإليــجــار وعــلــى مــانــحــن. سكان 
غــــزة ال يــثــقــون فـــي أحـــــد. أنــتــظــر إزالــــة 
الـــركـــام ألنــصــب خــيــمــة أكــبــر فـــي املــنــزل 

الذي كان مكونا من ثاثة طوابق«. 
على  غريبا  ليس  والخيام  الــركــام  مشهد 
على  اإلسرائيلي  العدوان  الغزين. خال 
قطاع غزة في ديسمبر/ كانون األول عام 
 ،2009 عــام  الثاني  كانون  ويناير/   2008
خياما  الــغــزيــن  دولــيــة  منظمات  منحت 
ــة فــيــهــا داخــــــل تــجــمــعــات  ــامـ كـــبـــيـــرة لـــإلقـ
بالقرب من أحيائهم املدمرة، وخصوصا 
فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، بــعــدمــا تــعــمــدت 
قــــــــوات االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي تـــدمـــيـــر 
البرية  العملية  إلتــمــام  بأكملها  مناطق 

حينها. وهدمت قــوات االحتال أكثر من 
4100 مــســكــن بــالــكــامــل، فــيــمــا تــضــرر 17 
إحصائيات  بحسب  جزئيا،  مسكن  ألــف 
للحكومة  التابعة  الحقائق  توثيق  لجنة 
الفلسطينية، والجهاز املركزي لإلحصاء 
عــام  الــثــانــي  الـــعـــدوان  وفـــي  الفلسطيني. 
و1500  بالكامل  منزل   200 هدمت   ،2012
عــام 2014،  الثالث  الــعــدوان  جزئيا. وفــي 
دمــرت 12 ألف مسكن بالكامل، فيما بلغ 

عدد تلك املهدمة جزئيا 160 ألف وحدة. 
وخــال الــعــدوان األخــيــر، الشهر املاضي، 
بــلــغ عـــدد الـــوحـــدات الــســكــنــيــة املــتــضــررة 
الــتــي  تـــلـــك  ــا  ــ أمـ ــدة ســكــنــيــة.  ــ 16.800 وحــ
تعرضت للهدم الكلي وألضرار كبيرة ولم 
 1800 عددها  فبلغ  للسكن،  صالحة  تعد 
وحدة سكنية، منها 1000 دمرت بالكامل، 
فيما دمرت خمسة أبراج سكنية بالكامل. 
خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي الــثــالــث عــام 
ــدول الــخــارجــيــة  ــ الــ ــدد مـــن  2014، مــنــح عــ
الــحــديــدي لألسر  كــرفــانــات مــن الصفيح 
ــا بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــازلـ ــنـ ــتــــي دمـــــــرت مـ الــ
الـــخـــيـــام. لــكــن نــتــيــجــة عــــدم ثــقــة الــغــزيــن 
بــاملــانــحــن، اضــطــر الــغــزيــون إلـــى نصب 
خيام بأدوات بسيطة لحماية أنفسهم من 
أشعة الشمس والبقاء قرب ركام منازلهم. 
ــا(، يــقــيــم في  ــامـ أبــــو يــحــيــى الـــلـــوح )50 عـ
منطقة الــدحــدوح، غــرب مدينة غــزة، وقد 
يرفض  الزراعية.  في منطقته  منزله  دمر 

مـــغـــادرة مــنــزلــه، ويـــقـــف عــلــى الـــركـــام مع 
أبــنــائــه، هــو الــذي يــود البقاء فــي املنطقة 
التي صمدت  الزيتون  إلــى جانب شجرة 
في منزله. نصب خيمة صغيرة صممها 
ــة والـــحـــصـــائـــر  ــشـ ــمـ ــة بـــعـــض األقـ ــطـ بـــواسـ
لتحميه وعائلته من أشعة الشمس. ذلك 
أفـــضـــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه مـــن الـــبـــقـــاء وســط 

مدينة غزة واالزدحام.  
لكن اللوح ال يثق بسرعة إعــادة اإلعمار، 
ــنـــزل شــقــيــقــه  ــر مـ ــ وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا دمـ
 ،2014 عــــدوان  خـــال  نفسها  املنطقة  فــي 
واحــتــاج ألكــثــر مــن ثــاث ســنــوات إلعــادة 
إعـــمـــاره. بــقــي يتنقل بــن بــيــوت اإليــجــار 
ويــنــتــظــر الــحــصــول عــلــى بـــدل مــــادي من 
الجهات املانحة أشهرًا عدة. لذلك، ال يأمل 
بــســرعــة إعــمــار مــنــزلــه رغـــم األخــبــار التي 
ــــود نــيــة إلعـــــادة اإلعـــمـــار  تــنــتــشــر عـــن وجـ
»العربي  لـ يقول  برعاية مصرية.  بسرعة 
الجديد«: »أقــف قــرب منزلي فــوق الركام، 
إلـــى أن يـــأتـــوا إلزالـــتـــه. ال أرغــــب فـــي تــرك 
املـــكـــان، وســأبــنــي غــرفــة صــغــيــرة نجلس 
فــيــهــا أنـــا وأســـرتـــي عــلــى أن أتــــرك املــكــان. 
ــة والـــشـــجـــر، حتى  ــزراعــ ــهـــدوء والــ أحــــب الـ
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي قــضــى على  لـــو أن الـ
كــل شـــيء، على الــرغــم مــن أن كثيرين من 
عائلتي اســتــعــدوا الســتــقــبــالــي. لــكــن هــذا 
حــالــنــا كــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــنــكــبــة حتى 

اللحظة. لذلك، أنا باق في األرض«.  

خيام قرب الركام في غزة

في انتظار إعادة اإلعمار )محمد الحجار(

يفّضل النوم حيث كان منزله )محمد الحجار(
هنا قضت امرأة عقب إصابتها بطلق ناري )يوهان نيلسون/ فرانس برس(

2.000.000
قطعة سالح غير مرّخصة تنتشر في 

السويد إلى جانب 600 ألف قطعة 
مرّخصة، وبمعظمها مهرّبة

فّضل غزيون نصب 
خيام على مقربة من 

ركام منازلهم، رافضين 
ترك أرضهم، حتى لو 
تأخرت إعادة اإلعمار، 

وهو ما يتوقعونه

يالحظ ارتفاع نسبة 
عمالة األطفال من فئة 

البدون في الشوارع، 
نتيجة التضييق عليهم 

من جهة واألزمة 
االقتصادية من جهة 
أخرى، ما أعاد قضية 

عمالة األطفال 
إلى الواجهة

عائالتهم صغار من البدون يعودون إلى الشارع لمساعدة 
يتصورون أننا نجبر أبناءنا 

وفلذات أكبادنا على العمل 
في الحر أو البرد الشديدين

ال ُتالم العائالت التي تدفع 
أبناءها للعمل في الشوارع، 

بل الظروف السياسية

الكويت ـ خالد الخالدي

أعادت حادثة وفاة الطفل البائع املتجول من 
عاما(،   15( الشمري  عايد  جــراح  الــبــدون  فئة 
بــعــدمــا دهــســتــه ســـيـــارة مــســرعــة أثـــنـــاء بيعه 
الورود وسط العاصمة الكويت، قضية عمالة 
األطفال من فئة البدون والفقراء من الوافدين 
ــــى الــــواجــــهــــة. وتـــضـــطـــر بــعــض  فــــي الــــبــــاد، إلـ
العمل بسبب  إلى  أطفالها  إلى دفع  العائات 
ظروفها املعيشية الصعبة. نقل الشمري إلى 
املستشفى األميري وتوفي هناك. تقول عائلته 
إن ابنها كان يعمل كبائع متجول ليساندها 
في دفع بدل إيجار املنزل في منطقة الجهراء 
الدراسة بسبب  الباد، وقد انقطع عن  شمال 

الظروف املعيشية الصعبة.
ــقـــول الـــبـــاحـــث االجـــتـــمـــاعـــي فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــد، لــ ــالــ ــكـــويـــت خــلــيــل خــ جـــامـــعـــة الـ
ــلـــوم إلــــى عــائــلــة  ــه الــبــعــض الـ ــ الـــجـــديـــد«: »وّجــ
الطفل الــبــدون الـــذي تــعــّرض لــلــدهــس«، الفتا 
إلى أن هذا اللوم »يأتي من منطلق الرفاهية 

ــــي املــجــتــمــع  ــيـــة فـ ــبـ ــالـ ــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا الـــغـ ــتــ الــ
الــكــويــتــي، عــلــى عــكــس مجتمع الـــبـــدون الــذي 
يعاني مصاعب اقتصادية كبيرة«. يضيف أن 
»نزول األطفال إلى الشوارع يعد خيارًا أخيرًا 

بالنسبة لهذه العائات«.
في السياق، تقول أستاذة اللغة اإلنكليزية في 
ينبغي  »ال  الخطيب:  ابتهال  الكويت  جامعة 
التي تدفع بأبنائها إلى العمل  العائات  لوم 
فـــي الــــشــــوارع، بـــل الـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي 
أجــبــرتــهــا عــلــى ذلــــك«. وارتــفــعــت نسبة عمالة 
األطــفــال مــن فئة الــبــدون فــي الــكــويــت، فــي ظل 
األزمة االقتصادية الناتجة عن تفشي كورونا، 
وتسريح عدد كبير من املوظفن من الشركات 
ــهـــم، كــمــا يــقــول  ــبـ واملـــؤســـســـات، أو قــطــع رواتـ
لـ  الشمري،  الــبــدون أحمد  فــي قضية  الناشط 
األطفال  عمالة  أن  يضيف  الجديد«.  »العربي 
الـــبـــدون كــانــت رائـــجـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي، حن كانت معدالت الفقر مرتفعة بن 
الفئة بشكل كبير جــدًا، لكنها انخفضت  هذه 
وأخــــرى خيرية  بــرامــج حكومية  تفعيل  بــعــد 

الــبــدون في  تولت دفــع تكاليف تعليم أطــفــال 
املدارس منذ عام 2003. إال أنها عادت لترتفع 
بعد سياسة التضييق التي انتهجها الجهاز 
املـــركـــزي ملــعــالــجــة أوضـــــاع املــقــيــمــن بــصــورة 
ــبـــدون( فــي الــفــتــرة األخــيــرة،  غــيــر قــانــونــيــة )الـ
ــع املـــصـــاعـــب االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــتـــوازي مـ ــالـ بـ

األساسية من مأكل ومشرب ولباس. لكن في 
أقربائي  أو  حال أردت الخروج مع أصدقائي 
مــمــن هــم فــي مــثــل ســنــي، يــجــب عــلــّي أن أعمل 
أياما عدة في األسبوع لتأمن ما بن 10 و20 

دينارًا أستمتع بها في نهاية األسبوع«.
البدون،  العنزي، وهو من فئة  ويعمل سعود 
في شركة لبيع الخضار والفاكهة. يوضح أن 
العمر 15 عاما يعمل في  الــذي يبلغ من  ابنه 
بقالة متجولة في منطقة سعد العبدالله في 
محافظة الجهراء شمال الباد. حاول سعود 
مــنــع ابــنــه مــن الــعــمــل، لــكــن األخــيــر يــصــر على 
احتياجات  تــأمــن  فــي  والـــده  ملساعدة  موقفه 
الــعــائــلــة، على الــرغــم مــن املـــطـــاردات املستمرة 
للباعة  الداخلية  ووزارة  البلدية  موظفي  من 
املتجولن، خصوصا األطفال. ويشير سعود 
إلـــى أنـــه تــم اســتــدعــاؤه مــرتــن مــن قــبــل وزارة 
الــداخــلــيــة، وقــد تعهد بــعــدم إجــبــار ابــنــه على 
الــعــمــل، وإن كـــان ال يــفــعــل. يــقــول لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »ال يــفــهــمــون مــعــانــاة الـــنـــاس، وال 
ــتــــصــــورون أنـــنـــا نــجــبــر  يــــريــــدون فــهــمــهــا، ويــ

الحر  العمل في  أكبادنا على  أبناءنا وفلذات 
أو الـــبـــرد الــشــديــديــن. لــكــن هــنــاك فــرقــا كبيرًا 
ــبـــدون، هـــذا في  فــي الــدخــل بــن املــواطــنــن والـ
حــال حصل شخص مــن الــبــدون على وظيفة 
إلى  الــبــدون  مــن  ناشطون  ويشير  محترمة«. 
الــتــي وقــعــت عليها  الـــدولـــيـــة   االتــفــاقــيــات 

ّ
أن

وقــانــون  األطـــفـــال،  بعمالة  واملتعلقة  الــكــويــت 
حــقــوق الــطــفــل الـــذي ُمـــرر عـــام 2015، ال يمثل 
حــمــايــة للطفل الــبــدون بــل يــعــد اضــطــهــادًا له 
لكنه  حمايته،  بحجة  العمل  مــن  يمنعه  ألنــه 
لــه. ويقول  يــوفــر ظــروفــا معيشية مناسبة  ال 
لـ  العتيبي،  عمر  القانوني  والخبير  املحامي 
الــجــديــد« إن »قــانــون حماية الطفل  »الــعــربــي 
الرسمية  األمــاكــن  فــي  األطــفــال  يمنع تشغيل 
مثل الشركات واملؤسسات، لكن البيع املتجول 
لألطفال يعد وفق قانون األحــداث تسواًل، ما 
يؤدي إلى استدعاء ولي األمر وإيقاع عقوبات 
قانونية عليه، وفي حال كان وافدًا فإنه يبعد 
من الباد«. يختم العتيبي: »أعتقد أن املشكلة 

تحتاج إلى حل اجتماعي وليس قانونيا«.

الـــبـــاد. اضــطــر أحــمــد الــفــرحــان )16  تعيشها 
األطــفــال عند  العمل كبائع أللعاب  إلــى  عاما( 
العامة في الكويت، ملساعدة  مداخل الحدائق 
أسرته في تأمن نفقات املنزل، باإلضافة إلى 
تــأمــن مــصــروفــه الـــخـــاص. يــقــول لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »ما زلت أتابع دراستي في املرحلة 
الــثــانــويــة«، الفــتــا إلـــى أن »الــــدراســــة عـــن بعد 
سمحت لــي بالعمل طـــوال الــيــوم وكــســب مال 
والــدي  أن  خصوصا  عائلتي،  ملــســاعــدة  جيد 
مــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش الــكــويــتــي )تـــقـــاعـــد با 
راتـــــب( مــنــذ عــــام 2004. أمــــا شــقــيــقــي األكـــبـــر، 
وهو املعيل الرئيسي للعائلة، فكان يعمل في 
رد منها نتيجة 

ُ
إحدى شركات التأمن، لكنه ط

ألزمة وباء كورونا«.
أقربائه  أحــد  عــامــا(   14( وليد خالد  ويساعد 
في بيع املكسرات في منطقة الجهراء، لتأمن 
مصروفه اليومي. يقول إن عائلته غير قادرة 
على إعطاء األبناء مصروفا يوميا أو ما شابه 
بسبب ظروفها االقتصادية. »نعيش في بيت 
العائلة  مــصــاريــف  بكل  يتكفل  ووالــــدي  جيد 

يبيع األزهار 
لمساعدة عائلته 

)Getty /سام تارلينغ(
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جويل سيمون: التشاؤم يخيم على الصحافيين

»غوغل« و»فيسبوك«... إحساٌن للناشرين ال يعوض الخسارات

نيويورك ـ العربي الجديد

»لــجــنــة حماية  يــســتــعــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
ــيـــن«، جـــويـــل ســـيـــمـــون، ملـــغـــادرة  ــافـ الـــصـــحـ
بعد  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية  بحلول  منصبه 
غير  العاملية،  املنظمة  فــي  قضاها  عامًا   15
تفاؤله  مــن  بعضًا  يفقد  جعلته  الحكومية، 
أو  املـــعـــتـــقـــلـــن  الـــصـــحـــافـــيـــن  أوضــــــــاع  إزاء 

املحتجزين حول العالم.
ه 

ّ
أن املــاضــي، أعلن جويل سيمون،  األربــعــاء 

»لــجــنــة  ســيــتــرك مــنــصــبــه مـــديـــرًا تــنــفــيــذيــًا لـــ
حــمــايــة الــصــحــافــيــن«، وذلــــك عــبــر حــســابــه 
 
ّ
بأن معترفًا  »تويتر«،  على منصة  الرسمي 

»املعركة من أجل حرية الصحافة ال تكتمل 
إطالقًا«.

تــأســســت »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن« عــام 
1981، وهي منظمة غير حكومية، تدافع عن 
كافة.  العالم  أنــحــاء  فــي  الصحافين  حقوق 
وانضم سيمون )56 عامًا( إلى املنظمة عام 
1997، ويتولى منصب املدير التنفيذي منذ 
عام 2006. في مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
ــبـــوع املـــاضـــي، قــال  تــايــمــز« األمــيــركــيــة األسـ
ه حن انضم إلى املنظمة كان يأمل 

ّ
سيمون إن

عزز قدرة الصحافين على أداء عملهم 
ُ
أن ت

ه فقد بعضًا من هذا التفاؤل بعد 
ّ
بأمان، لكن

أكثر من ثالثة عقود أمضاها في املساعدة 
ــراج عـــن مــئــات الــصــحــافــيــن  ــ فـــي تــأمــن اإلفــ
املــســجــونــن أو املــحــتــجــزيــن حــــول الــعــالــم. 
 »عـــنـــف الــحــكــومــات ضد 

ّ
ــــال ســيــمــون إن وقـ

الصحافين يتصاعد، والعواقب محدودة«، 
مستشهدًا بعهد الرئيس األميركي السابق، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، حــــن »شـــهـــدنـــا اســتــغــالل 
الـــحـــكـــومـــات لـــأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة فــــي تــبــريــر 
سجن الصحافين. شهدنا أيضًا استخدام 

الحكومات للعنف بوقاحة«.
»لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن«، بلغ  وفـــقـــًا لـــ
عملهم،  بسبب  السجناء  الصحافين  عــدد 
إذ  عـــــام 2020،  الـــعـــالـــم  ــي  فــ قـــيـــاســـيـــًا  رقـــمـــًا 
قــمــعــت الـــحـــكـــومـــات الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة 
ــة  ــائــــحــ ــة، وجــ ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــات املــــجــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــــالضــ لــ
فــيــروس كـــورونـــا. كـــان هــنــاك مــا ال يــقــل عن 
274 صــحــافــيــًا فـــي الـــســـجـــون بــحــلــول يــوم 
وهـــو  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   1
بــدأت بجمع  اللجنة منذ  أكبر عــدد تسجله 
بـــيـــانـــات حــــول الــصــحــافــيــن الــســجــنــاء في 
بدايات عقد التسعينيات من القرن املاضي. 

منوعات
كشفت كبيرة مذيعي شبكة »سي أخبار

أن أن« الدوليين كريستيان أمانبور، 
أول من أمس االثنين، عن إصابتها 

بسرطان المبيض، وحثت النساء 
على »تثقيف أنفسهن حول هذا 

المرض، وإجراء كل الفحوصات 
الممكنة، واالستماع دائمًا إلى 

أجسادهن«. 

عرضت سلطات بيالروسيا، االثنين، 
الصحافي الموقوف رومان 
بروتاسيفيتش، خالل مؤتمر 

صحافي وصفته المعارضة بأنه 
»مشهد من عمل لكافكا« نُفذ 

باإلكراه. الشهر الماضي أوقف 
بروتاسيفيتش في مينسك، بعد 

تحويل مسار طائرة كان فيها.

أعلنت صحيفة »أخبار اليوم« 
اليمنية، أول من أمس االثنين، تجميد 

إصداراتها الورقية واإللكترونية، 
نتيجة تعرضها لـ»الخذالن« وعدم 

قدرتها على تحّمل األعباء المالية، 
خاصة بعد مصادرة ممتلكاتها كلها 
في صنعاء وعدن، »بعد 26 عامًا من 

النضال«.

رّد صانع المحتوى المصري أحمد 
الغندور على االتهامات بالتطبيع 

التي ُوجهت لبرنامجه »الدحيح« 
منذ عودته، يوم السبت الماضي، 

مؤكدًا أن »موقفه من القضية 
الفلسطينية واضح ومعلن«، وأن 

برنامجه »لن يكون بوقًا إعالميًا ألي 
جهة«.

الــصــن وتركيا ومــصــر واململكة  وتــصــّدرت 
العربية السعودية قائمة الدول التي تسجن 
 
ّ
أن اللجنة  الصحافين. ورأت  أكبر عدد من 

»اللغة القاسية« لترامب ضد الصحافة على 
امتداد فترته الرئاسية، بما في ذلك وصف 
ــهــا »أخــبــار 

ّ
الــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة الــنــاقــدة بــأن

في  املستبدين  للحكام  ــرت غطاًء 
ّ
وف كاذبة« 

في  الصحافين  القمع ضد  ملمارسة  العالم 
بلدانهم.

ــنــــة ارتـــــفـــــاعـــــًا فــــــي عــــدد  ــلــــجــ كــــمــــا وثـــــقـــــت الــ
ـــتـــلـــوا بــســبــب عملهم 

ُ
ــن ق ــذيـ الــصــحــافــيــن الـ

خالل عام 2020، إلى أكثر من الضعفن، إذ 
استهدفت العصابات اإلجرامية واملليشيات 
أعمال  تشهد  بلدان  في  العاملن  املراسلن 

ــدان »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. فعلى  ــلـ ــهــا بـ
ّ
عــنــف لــكــن

ـــتـــل مــــا ال يـــقـــل عــــن 30 
ُ
ــالــــم، ق مـــســـتـــوى الــــعــ

صحافيًا سنة 2020، من بينهم 21 صحافيًا 
كان الدافع لقتلهم هو االنتقام منهم بسبب 
الــعــدد املسجل  قــفــزة عــن  عملهم، مما يمثل 
الــذي شهد مقتل 10 صحافين،  عــام 2019 
تل آخرون في املعارك أو تبادل إطالق 

ُ
فيما ق

الــنــيــران، أو أثــنــاء تأديتهم ملهام أخــرى آلت 
تل أحد العاملن 

ُ
إلى نهايات خطرة. كذلك ق

وأفغانستان  املكسيك  وشهدت  اإلعالمين. 
القتل  مــن حـــاالت  األكــبــر  الــعــدد  والفيليبن 

االنتقامية ضد الصحافين.
كدليل على »القوى املستبدة والعنيفة« التي 
أرهبت الصحافين وتغطياتهم اإلخبارية، 
ــيـــال الــصــحــافــي  ــتـ ــاغـ ــيـــمـــون بـ اســـتـــشـــهـــد سـ
ــــان يــكــتــب مــــقــــاالت رأي  ــــذي كـ ــعـــودي الــ الـــسـ
جمال  بوست«  »واشنطن  صحيفة  لصالح 
السعودي  العهد  ولــي  بموافقة  خاشقجي، 
ــمـــان، وفـــقـــًا لــتــقــريــر  ــلـ ــر مــحــمــد بــــن سـ ــيــ األمــ
اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي أخـــيـــرًا، إضـــافـــة إلــى 
مسار  املــاضــي،  الشهر  بيالروسيا،  تحويل 
طــائــرة ركـــاب قــســرًا بينما كــانــت تحلق بن 
دولتن من دول االتحاد األوروبــي، العتقال 
براتاسيفيتش،  رامــان  املعارض  الصحافي 
البيالروسي،  للرئيس  رئيسي  خصم  وهــو 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. وأضــــــاف: »عــنــدمــا 
يــلــقــى الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــيــن فـــي أثــنــاء 
االحتجاجات في الواليات املتحدة األميركية 
يتردد صدى هذه الصور في أنحاء العالم، 
 هذه هي الطريقة التي تتصرف 

ّ
ويوحي بأن

بها الشرطة حتى في البلدان الديمقراطية. 
 اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــن فــي 

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ وبـ

أو خــالل تغطية  فــي موسكو  االحتجاجات 
االحتجاجات في ميانمار، وهو ما نشهده 
د اهتمامًا أقل«.

ّ
اآلن، أقل إثارة للصدمة ويول

ستقود رئيسة مجلس إدارة اللجنة، كاثلن 
سيمون،  خليفة  عــن  البحث  عملية  كـــارول، 
ــارات  ــتـــشـ ــــى جـــنـــب مــــع شـــركـــة االسـ جــنــبــًا إلـ
ــوارت«. وقـــــالـــــت كــــــــارول،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــر ســ ــنـــسـ ــبـ »سـ
ــهــم 

ّ
 »املــســتــبــديــن يــشــعــرون أن

ّ
فـــي بـــيـــان، إن

ــــاس ومــضــايــقــتــهــم  ــنـ ــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون قـــتـــل الـ
 هذا 

ّ
التكنولوجيا. كل ومراقبتهم من خالل 

يــشــكــل تــهــديــدًا جـــديـــدًا. مــن سيحصل على 
ــادرًا على  ــ ــذه الــوظــيــفــة يــجــب أن يـــكـــون قــ هــ
الــتــفــكــيــر مــســبــقــًا فــــي مــــصــــادر الـــتـــهـــديـــدات 
الجديدة وكيفية تنظيم املوظفن واملوارد«.

وثقت اللجنة قتل 
ما ال يقل عن 30 صحافيًا 

سنة 2020

استحوذتا على إيرادات 
اإلعالنات الرقمية في 

الواليات المتحدة

واشنطن ـ العربي الجديد

في مواجهة ضغوط من الجهات التنظيمية 
والــســيــاســيــة، تــعــهــدت شــركــتــا »فــيــســبــوك« 
و»غوغل« بتخصيص إجمالي 600 مليون 
دوالر أمــيــركــي لــدعــم مــنــافــذ إخــبــاريــة على 
العالم، عــدد كبير منها محلية أو  مستوى 

إقليمية تتعثر في العصر الرقمي.
وتــلــقــت آالف مـــن املــنــافــذ اإلعـــالمـــيـــة دعــمــًا 
ماليًا وغير مالي لكل عملياتها، من التحقق 
مــن صــحــة األخــبــار أو التغطية اإلخــبــاريــة 
إلــــى الـــتـــدريـــب، وفــقــًا لــبــيــانــات صــــدرت عن 
ــــدي بــعــض  ــبـ ــ الـــشـــركـــتـــن الـــعـــمـــالقـــتـــن. ويـ
التي  املساهمات  لهذه  امتنانهم  الناشرين 
إيــرادات  تراجع  مع  بالضرورية  يصفونها 

اإلعالنات.
لكن محللن إعالمين ومديرين تنفيذين 
»رويترز«  لوكالة  قالوا  األخبار  مجال  في 
إن هذا التمويل املقرر استمراره على مدار 
ثــالث سنوات ال يعوض شيئًا تقريبًا عن 
عشرات املليارات من الدوالرات التي فقدها 
الناشرون مع ابتالع شركات التكنولوجيا 
لسوق اإلعالنات الرقمية. حصلت »غوغل« 
و»فيسبوك« على 54 في املائة من إيرادات 
اإلعالنات الرقمية في الواليات املتحدة عام 
ألبحاث  مــاركــتــر«  »إي  لشركة  وفقًا   ،2020
الــــســــوق. ووصـــــف بــعــض املــنــتــقــديــن هــذه 
املــشــروعــات، بما فــي ذلــك مساهمة كــل من 
فيها،  دوالر  مليون   300 بمبلغ  الشركتن 
بــأنــهــا وســيــلــة إلســـكـــات مـــن يــشــتــكــون من 
الناشرين وللظهور بمظهر طيب. وتواجه 
الـــشـــركـــتـــان مـــعـــارك قــضــائــيــة ومــطــالــبــات 
بـــتـــعـــويـــضـــات عـــــن املــــحــــتــــوى اإلخـــــبـــــاري 
على مستوى الــعــالــم، وكــذلــك دعـــاوى ضد 

االحتكار من جهات تنظيمية وناشرين.

قــــالــــت مـــاريـــبـــل بـــيـــريـــز وادزويـــــــــــــرث، وهـــي 
ناشرة مجلة »يو إس إيه تــوداي« ورئيسة 
شبكة »يو إس إيه توداي« التي تشارك في 
األخــبــار ترعاه  مــن صحة  للتحقق  برنامج 
»فيسبوك«، إن هذا »اإلحسان العابر« ليس 
سوى »غيض من فيض«. وأضافت »ناشرو 
األخبار ال يتطلعون إلحسان. نحن ببساطة 

نطالب بالعدل واإلنصاف«.
وأشـــــــــارت مــــديــــرة »مــــركــــز تـــــاو لــلــصــحــافــة 

الــرقــمــيــة« فــي »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، إميلي 
بــيــل، إلـــى أن هـــذه األمــــوال ضــروريــة لغرف 
صرف 

ُ
األخبار في األجل القريب، »لكنها ال ت

بــمــســتــوى لـــه أثــــر دائــــم عــلــى هــــذا املـــجـــال«، 
و»فعليًا ال تغير شيئًا«.

»رويــتــرز«،  أكـــدت الــشــركــتــان الــعــمــالقــتــان، لـــ
ــدق بــمــســاعــدة  ــ أنـــهـــمـــا مــلــتــزمــتــان بـــكـــل صـ
املــــنــــافــــذ املـــحـــلـــيـــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة، وأنـــهـــمـــا 
أجل  انتهاء  بعد  الــدعــم  تقديم  ستواصالن 

أميركي  الــــ600 مليون دوالر  إنفاق  مــبــادرة 
في األشهر املقبلة.

ــتــــان ســــــوى مـــعـــلـــومـــات  ــدر الــــشــــركــ ــم تــــصــ ــ لـ
مــحــدودة حــتــى اآلن عــن كيفية إنــفــاق 600 
ــــورة مــنــح وخـــدمـــات،  مــلــيــون دوالر فـــي صـ
ــيـــرات عــــامــــة أو  ــبـ وكـــثـــيـــرًا مــــا تـــطـــلـــقـــان تـــعـ
تقدمان أمثلة من دون ذكر تفاصيل مالية. 
ــن الــتــنــفــيــذيــن فــي  ــريـ ــديـ ــــدد مــــن املـ ــال عـ ــ وقــ
ــبـــار إنــهــم يــطــالــبــون الــشــركــتــن  مــجــال األخـ
العمل  بدفع املزيد مقابل املحتوى وتعزيز 
اإلخبارية  التغطيات  أولــويــات  ترتيب  فــي 
ــة. وتـــقـــول »فـــيـــســـبـــوك« و»غـــوغـــل«  ــيـ ــلـ األصـ
ــيـــاتـــهـــمـــا  إنـــهـــمـــا عـــدلـــتـــا بـــالـــفـــعـــل خـــوارزمـ
لتحقيق هذا الهدف. للشركتان تأثير هائل 
على إيــرادات اإلعالنات للمنافذ اإلخبارية، 
ــان أي  ألن خــوارزمــيــاتــهــمــا تــحــدد مــا إذا كـ
مـــقـــال بـــــرز بــشــكــل واضــــــح فــــي بـــحـــث عــلــى 
محرك »غوغل« أو على البث اإلخباري في 

»فيسبوك«.
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة وحـــدهـــا انخفضت 
إيــــــرادات الــصــحــف مـــن اإلعـــالنـــات الــرقــمــيــة 
واملطبوعة إلى 14.3 مليار دوالر في 2018 

من 49.4 مليار دوالر في 2005.
وفــي الــســابــع مــن يــونــيــو/حــزيــران الحالي، 
وافقت »غوغل« بمقتضى تسوية مع هيئة 
مــكــافــحــة االحــتــكــار الــفــرنــســيــة عــلــى إطـــالع 
مشتري اإلعالنات على مزيد من البيانات، 
بما يقلل بعضًا من املزايا التنافسية التي 

تتفوق بها على الناشرين.
الــــــــدعــــــــاوى  مــــــــن  ســــلــــســــلــــة  عـــــلـــــى  وردًا 
الــقــضــائــيــة، رفــضــت الــشــركــتــان اتــهــامــات 
بــــــأن مـــمـــارســـاتـــهـــمـــا فــــي األعـــــمـــــال تــضــر 
بــالــنــاشــريــن. وقـــالـــت »غـــوغـــل« إن الــنــاس 
يــســتــخــدمــون الــخــدمــات ألنــهــم يــخــتــارون 

ذلك، ال ألنهم مجبرون.

)Getty /يتولى جويل سيمون منصب المدير التنفيذي منذ عام 2006 )ديا ديباسوبيل

)Getty /الصحف المحلية واإلقليمية تتعثر في العصر الرقمي )أليكسي روزنفيلد

البحث جاٍر حاليًا عن مدير تنفيذي جديد لـ»لجنة حماية الصحافيين«، إذ سيترك المدير الحالي جويل سيمون منصبه بحلول نهاية العام، 
معربًا عن تشاؤمه إزاء المخاطر التي تالحق صحافيي العالم
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الرحالت المائية

الرحلة عبر الهادئ

اسكتلندا الخالبة

القطب الجنوبي

السواحل الروسية

قد يكون من الرائع خوض تجربة السفر عبر السفن في املناطق املائية النائية 
نسبيًا، أو املناطق التي ال نشاهدها سوى في األفالم الوثائقية. »الرحالت البحرية 
العبارات، يصف موقع  الجائحة«. بهذه  تجربة جديدة بعد االنتهاء من كابوس 
في  العالجي،  الطابع  ذات  السياحية  بالرحالت  املعني   Responsible Travel
الرحالت  بالفيروس.  الخاصة  القيود  تخفيف  مع  بالتزامن  نشر  تقرير  أحــدث 
املائية، بحسب مجلة Survival Psychology، تساعد معظم الناس للخروج من 
املياه  أن  دائـــم، كما  تتكرر بشكل  أنها تجربة ال  اعتبار  االكــتــئــاب، على  حــاالت 
الكثير  أن  اعتبار  وعلى  األعــصــاب.  تهدئة  في  تساعد  البرية  الحياة  واكتشاف 
منا، قد أصيب بحاالت من االكتئاب بسبب العزل، وإجــراءات كورونا، ستكون 
هذه الرحالت ملن استطاع القيام بها، أفضل العالجات على األطــالق. )بريسما 

)Getty/بيلداجنتور

تأخذك رحلة الحياة البرية في ميالنيزيا التي تستغرق 12 يومًا عبر جزر سليمان 
وإلى فانواتو في املحيط الهادئ، في جو ال يخلو من اكتشاف الحياة االستوائية بأدق 
تفاصيلها. تتيح لك الرحلة، زيارة القرى املعزولة واالستمتاع بالعروض التي يقدمها 
راقصون يرتدون أزياء متقنة، واكتشاف التقاليد القديمة لهذه األرخبيالت النائية في 
جنوب املحيط الهادئ. تبدأ رحلة ميالنيزيا البحرية في جزر سليمان، حيث يمكن 
االسترخاء في الخلجان املنعزلة. في هذه األرخبيالت النائية، ال يزال البحارة املحليون 
يستخدمون ممارسات املالحة التقليدية للتنقل بني الجزر. أما املسار الثاني للرحلة 
فهو إلى جزيرة فانواتو، حيث يجري التحدث بأكثر من 100 لغة. لقد حرصت كل 
ثقافة على حماية تقاليدها ولغتها عن كثب. يعد مشهد الثقافات هذا من بني أسعد 
البلدان في العالم - واملناظر الطبيعية الخالبة وثروة الحياة البحرية واملياه الفيروزية 
الوقت  مــن  الكثير  هناك  فــانــواتــو، سيكون  عبر  بحرية  رحلة  فــي  بالحياة.  النابضة 
 Million Dollar الختبار عالم ما تحت األمــواج، مع رحالت الغطس إلى مواقع مثل

)Getty/ليزا ويليام( .Point

 
ً
قد ال يرى املرء طوال حياته، طبيعة أكثر جماال

أو تألقًا أكثر مما قد يراه في اسكتلندا. الجزر 
الــصــغــيــرة، والــجــبــال الــتــي تــحــيــط بــالــبــحــيــرات، 
قــد تــجــعــل الــرحــلــة الــبــحــريــة عــلــى مــن سفينة 
ــدة مـــن أكـــثـــر الــــرحــــالت الـــتـــي ال  ــ شـــراعـــيـــة واحــ
من  واحـــدة  الــرحــلــة  هــذه  تعد  نسيانها.  يمكن 
الساحل  هذا  استرخاء الكتشاف  الطرق  أكثر 
النائية. يتضمن  البرية والجزر  املذهل والحياة 
خط سير الرحلة زيارة معالم بارزة مثل منارة 

Fladda »فالدا« ومناطق أخرى تاريخية.
فـــي هــــذه الــرحــلــة الــتــي ال تــســتــغــرق أكــثــر من 
الفنادق  فــي  الليل  يتم قضاء  أن  على  أســبــوع، 
املــخــتــلــفــة عــلــى الــســاحــل االســكــتــلــنــدي، يمكن 
للسياح، خوض الكثير من التجارب واملغامرات 
الترفيهية، لعل أبرزها ممارسة رياضة ركوب 
ــثـــر مـــن ذلـــــك، تتضمن  ــطـــس. أكـ ــغـ األمـــــــواج والـ
الرحلة أيضًا فرصة، للتنزه على الشواطئ بعد 
رسو املركب، الكتشاف بعض الطرق الجبلية. 

 )Getty(

الرحلة البحرية هنا، هي واحدة من أفضل الوجهات املفضلة في العام الحالي. تتضمن زيارة املناطق البيئية املختلفة، 
من جزر فوكالند وجورجيا الجنوبية وشبه جزيرة أنتاركتيكا. تستغرق الرحلة ثالثة أسابيع. يبدأ مسار الرحلة 
في بويرتو مادرين في األرجنتني وينتهي في أوشوايا في باتاغونيا األرجنتينية. في جزر فوكالند، يمكن مشاهدة 
مستعمرات أسد البحر وفقمات األفيال، وأكثر من 200 نوع من الطيور النادرة. بالقرب من جزيرة جورجيا، هناك 
محطة لنزول الركاب الذين يقيمون في الفنادق ملدة ليلة واحــدة، قبل البدء بمغامرة جديدة، لتسلق سلسلة التالل 

الجبلية وهي مصدرًا لألنهار الجليدية التي تتساقط إلى الخلجان املحمية، وهناك يمكن لقاء طيور البطريق.
مسار الرحلة ال يقف هنا، يعبر الزائر نقطة التقاء القطب الجنوبي، وعند دخول مياه القطب الجنوبي، ستنخفض 
درجة الحرارة بما يصل إلى 10 درجات في فترة زمنية ال تتعدى 10 دقائق، ما يزيد من حماس الزوار الكتشاف 

)Getty/التغييرات املناخية. )بيتر ماكديامريد

يسيطر الساحل الشرقي لروسيا على شمال املحيط الهادئ مع ما يتضمنه من جمال ساحر، ومع ذلك فإن قلة من 
الناس يعرفون أي شيء عن هذه املنطقة، وما زال عدد أقل ممن خاضعوا تجربة زيارتها، والتعرف عليها. ولعل عزلتها 
وعدم إمكانية الوصول إليها كانت أكثر امليزات التي جعلت الحياة البرية هناك أكثر قيمة. باعتبارها أقرب جزء من 
أنها »منطقة حدودية« خالل  إلى مناطق »كامتشاتكا« و«تشوكوتكا« على  ُينظر  املتحدة، كان  الواليات  إلى  روسيا 

الحرب الباردة. تم منع األجانب من الوصول. اليوم باتت هذه املناطق مناسبة تمامًا لرحلة استكشافية.
تتميز الرحلة، بتنوع املغامرات، ولعل أبرزها، االنتقال عبر قوارب صغيرة بني الخلجان املائية، حيث تأتي آالف الطيور 
تقوم  التي  الدببة  رؤيــة  يمكن  حيث  الجلدية،  الشواطئ  من  القريبة  الغابات  في  مسارها  تستكمل  الرحلة  املهاجرة. 
الرنة. يستمتع املصورون  للتعرف على حيوان  أنها فرصة  الجداول واألنهار، كما  بعمليات االصطياد مباشرة من 

واملؤرخون وعشاق التاريخ الطبيعي بهذه الرحلة. )يلالينا فريشكاال/تاس(
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عــبــر الــشــاشــات، وآملــتــنــي فــي الــصــمــيــم تلك 
الصور التي رأيتها. عدت ترافقني الكاميرا 
 خطوة أقــوم بها، فيما كنت أساعد 

ّ
في كــل

كــمــتــطــّوع فــي إعــــادة اإلعـــمـــار. أتــيــت بشكل 
ي 

ّ
لكن املــســاعــدة  لتقديم  كمتطّوع  أســاســي 

قمت  كما  األرض،  على  الصور  ألتقط  كنت 
بــتــغــطــيــة االحــــتــــجــــاجــــات. الــتــقــطــت صــــورًا 
لبيروت  واألبيض  باألسود  ومؤملة  معّبرة 

ومشاهد الدمار فيها«.
ــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الـــشـــاب يلتقط  بــيــنــمــا كــ
صــــــــــوره، أثـــــنـــــاء تــــطــــوعــــه، لـــــم يـــخـــطـــر فــي 
بــالــه أن يــقــيــم مــعــرضــًا. لــكــن، بــعــد أســابــيــع 
 هــنــاك قــّصــة الفــتــة يــمــكــن أن 

ّ
عــــدة، وجـــد أن

 هذا املشروع 
ّ
يسردها من خالل صوره. كأن

 ثمة 
ّ
أن تلقاء نفسه، عندما رأى  انبعث من 

ــدة بــإمــكــانــهــا تـــألـــيـــف حــكــايــة  ــ تــفــاصــيــل عـ
يريد أن يخبرها عن بيروت، تبدأ بالدمار، 
يوضح  وكما  الشعبي.  بالغضب  وتنتهي 
 القصة ال تقتصر على األحــداث 

ّ
زويــن، فــإن

الحالية التي يمر بها لبنان، بل على لبنان 
وتاريخه، الذي بدا حاضرًا فيها، وإن كانت 
ــداث  الــصــور اســتــنــدت إلـــى االنــفــجــار واألحــ
املــرافــقــة. قــّصــة لبنان حــاضــرة فــي املعرض 

كارين إليان ضاهر

قــــبــــل انـــــفـــــجـــــار مـــــرفـــــأ بـــــيـــــروت، 
كـــان   ،2020 ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ
ــانـــي- الــفــرنــســي  ــنـ ــبـ ــلـ املـــــصـــــّور الـ
الــشــاب، فلوريان زويــن )1990(، يعيش في 
ه، إثر االنفجار، عاد إلى املدينة 

ّ
فرنسا. لكن

ركــام،  مــن  تيّسر  مــا  يـــداه  لتلتقط  املنكوبة، 
قة 

ّ
وتلتقط كاميراه ما تيّسر من صور، معل

اآلن فــي »دار املـــصـــّور«، فــي مــعــرض يحمل 
عــنــوان »بـــيـــروت مــن الـــرمـــاد إلـــى الــغــضــب« 
يتواصل   ،)Beirut from Ashes to Anger(

حتى العشرين من الشهر الجاري.
ــات 

ّ
يــنــقــل زويـــــن، فـــي مــعــرضــه، ثــــالث مــحــط

أساسية؛ األولى عبر صور ترصد الحطام، 
ــاد، الــــلــــذيــــن خــلــفــهــمــا االنــــفــــجــــار؛  ــ ــرمــ ــ أو الــ
ــل فـــي عــمــل املــتــطــوعــن في 

ّ
والــثــانــيــة تــتــمــث

مـــا يستطيعون  ــة  ــ الـــشـــوارع وإزالــ تــنــظــيــف 
إزالته من ركام؛ واألخيرة تصّور املتظاهرين 

وغضبهم الذي جاب شوارع املدينة.
في حديث إلى »العربي الجديد« يقول زوين: 
الدمار  رأيــت مشاهد  »تــأثــرت كثيرًا عندما 
ــراء االنــفــجــار  الــحــاصــل فــي مــرفــأ بــيــروت جـ

سيمضي الرواد 
ثالثة أشهر في محطة 

»تيانغونغ«

يصور المعرض حكاية
لبنان بتاريخه وحاضره
وليس االنفجار فقط

المخرج والمنتج 
يحاوالن إثبات مقدرة 

الممثل تيم حسن 
مجددًا

2223
منوعات

وفــــي الـــصـــور والــــرمــــاد الـــــذي يــشــيــر إلــيــه، 
فات 

ّ
يــعــكــس مخل تعبير  أيــضــًا  هــو  والــــذي 

الـــحـــرب الـــتـــي مـــا زالـــــت مــــوجــــودة وتــشــهــد 
الــصــور. أمــا الغضب، فهو حاضر بعد  لها 
ه كان موجودًا 

ّ
االنفجار بطبيعة الحال، لكن

أثار  قبله أيضًا، وليس االنفجار وحــده ما 
غــضــب الـــنـــاس واحــتــجــاجــاتــهــم. وبـــهـــذا، ال 
ــيـــروت  ــلـــى تـــصـــويـــر بـ يــقــتــصــر املــــعــــرض عـ
ما هو يستعيد تاريخ 

ّ
املنكوبة وحسب، وإن

الحالي كذلك. يرفض زوين  لبنان، وواقعه 
رفـــضـــًا تـــامـــًا الـــربـــط مـــا بـــن فـــكـــرة املــعــرض 
والدعوة إلى التمّرد أو الثورة. فهو ال يدعو 
إلــى ذلــك، بل ينقل قّصة ومشاهد رآهــا في 
البلد. وقــد اكتفى بنقل مشاهد وصــور من 
االنفجار،  بعد  شهدها  التي  االحتجاجات 
والــــتــــي كــــانــــت تـــحـــمـــل غـــضـــب الــلــبــنــانــيــن 
زال. علمًا  فــي مرحلة سابقة ومــا  املــوجــود 
 الــصــور قــد التقطت بــعــد عـــام مــن بــدايــة 

ّ
أن

 بساطة قصة لبنان ينقلها 
ّ

الثورة. هي بكل
على طريقته.

يــكــفــيــه أن  كـــمـــصـــور،  مــــن دوره  وانـــطـــالقـــًا 
الــواقــع كما هــو، وأن يضعه في إطار  ينقل 
صور ومشاهد بما يسمح بتسليط الضوء 
بل  فحسب،  داخــلــي  صعيد  على  ال  عليها، 
فــي نــطــاق دولـــي. بــذلــك، يلفت األنــظــار إلى 
ه يحرص في الصور 

ّ
واقع لبنان. ويؤكد أن

التي يلتقطها على عدم نقل مشاهد العنف 
 تركيزه األســاســي هو 

ّ
بشكل خــاص، بل إن

عــلــى اإلنــســان وعــلــى الــوجــوه للتعبير عن 
أفـــكـــاره ونـــقـــل الـــواقـــع كــمــا هــــو، بــعــيــدًا عن 
مظاهر العنف، انطالقًا من حرصه على أاّل 
واللبنانين  لبنان  إلــى  العالم  نظرة  تتخذ 
هذا  على  عليه  الحكم  فيكون  املــعــنــى،  هــذا 
األســاس. يقول زويــن: »حاولت أنسنة هذه 
الصور ومشاهد االحتجاجات التي نقلتها 

قدر اإلمكان«.
يصعب على زويـــن اخــتــيــار صـــورة واحــدة 
 تـــلـــك الـــتـــي الــتــقــطــهــا 

ّ
ـــل مــفــضــلــة مــــن بــــن كــ

لكن يشير  املعرض.  لبيروت، وضّمنها في 
ــد تــكــون  ــه الــكــثــيــر، وقــ ــورة تــعــنــي لـ ــ إلــــى صـ
ــــورة طــفــل يــلــف علم  ــه، وهــــي صـ املــفــضــلــة لــ
لبنان حول كتفيه ويدير ظهره في مواجهة 
عليه  لصقت 

ُ
وأ عــبــارات  عليه  ُكتبت  حائط 

صور في االحتجاجات في أكتوبر/ تشرين 
األول مــن عــام 2020. هــي فــي الــوقــت نفسه 
حزينة، لكن جميلة بما تحمله من معاٍن؛ إذ 
تنقل الواقع الظالم في لبنان من خالل هذا 

الصبي فيها.
كــمــا كــثــرت املــشــاهــد الــتــي أثــــرت فــيــه أثــنــاء 
الــــدمــــار بــعــد  ــــط  وجـــــــوده عـــلـــى األرض وسـ
ــار، ومـــنـــهـــا صـــــور مـــبـــانـــي بـــيـــروت  ــفــــجــ االنــ
ــــرة، الـــتـــي تـــبـــدو مـــؤملـــة بــشــكــل خــاص  ــدّمـ ــ املـ
 املــشــهــد األكــثــر تــأثــيــرًا فــيــه، نقله 

ّ
لـــه. إاّل أن

مـــن خـــالل صــــورة مــعــّبــرة يــشــيــر إلــيــهــا في 
حديثه، وهي لقاموس ملّون صغير خاص 
باألطفال ُملقى على األرض وسط الحطام. 
ــرة  ــؤثـ ــعــــّبــــرة مـ ــــور املــ ــــن الـــــصـ ــبــــدو هــــــذه مـ تــ
لــه، فيمكن من خاللها تخّيل  بشكل خــاص 
طــفــل أصـــيـــب، أو أّي كـــارثـــة أخــــرى تــرتــبــط 
بالطفولة. والالفت واملؤثر، على حّد قوله، 
هو التضارب الجميل ما بن اللون األصلي 
التي باألسود  املــلــّون، والــصــورة  للقاموس 
واألبيض وسط الدمار.  بعد مشروعه هذا، 
ر لها زويــن في 

ّ
ثمة مشاريع عــديــدة يحض

الدعم بكافة  ليقّدم  املكوث  لبنان، حن قرر 
الـــوســـائـــل املـــتـــاحـــة. ومــــن املـــشـــاريـــع الــفــنــيــة 
ــر لــهــا، هــنــاك مــشــروع مشترك 

ّ
الــتــي يــحــض

الكرنتينا  منطقة  فــي  لبنانين  فنانن  مــع 
في بيروت التي تضررت إلى حّد كبير في 
االنفجار، وكــان قد عمل فيها ملــدة شهرين 
املتطوعن  بقية  مــع  سيعمل  إذ  كمتطوع، 
عــلــى إعــــــادة األلـــــــوان إلــــى املــنــطــقــة بــتــزيــن 

 الحياة فيها مجددًا.
ّ
جدرانها، لبث

إبراهيم علي

تــنــشــغــل عــــدســــات املــــخــــرج الــــســــوري ســامــر 
الجزء  وتنفيذ  بتصوير  مــجــددًا،  الــبــرقــاوي، 
األخـــيـــر مـــن ســلــســلــة »الـــهـــيـــبـــة« الـــــذي غـــادر 
ــــي،  ــــدرامـ ــان الـ ــة بـــــــازار رمــــضــ ــيـ الـــســـنـــة املـــاضـ
وتحّول إلى مسلسل ُيعرض بداية الخريف، 
ــشــيــر مــفــكــرة الــعــرض الــخــاصــة 

ُ
بــحــســب مــا ت

ــاهـــد« واملــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة  بــمــنــصــة »شـ
الــتــي تــعــاقــدت على شـــراء األجــــزاء وعرضها 

 سنة.
ّ

كل
شــغــل مــســلــســل »الــهــيــبــة« املــشــاهــد الــعــربــي. 
ــزاء األربــعــة  ــ ورغـــم تــراجــع املــحــتــوى فــي األجـ
األخيرة، لم يؤثر ذلك في شعبية الحكاية، وال 
وسيناريوهات  مواقف  استحداث  في  حتى 
لـــــزوم إنـــتـــاج أجــــــزاء مــتــالحــقــة. فـــي الــشــكــل، 
اختلف الجمهور بــن مــؤيــد ملــا قــدمــه »جبل 
شـــيـــخ الـــجـــبـــل« )املـــمـــثـــل تـــيـــم حــــســــن( وبـــن 
معارض، العتماد حسن على نمطية الطرح 
وتــصــويــره بــوصــفــه »الــبــطــل الـــذي ال ُيقهر« 

واملنتصر دائمًا على األعداء.
اب« 

ّ
ربما يكون إغفال الكاتب، أو »ورشة الكت

األضعف في شخصية »جبل شيخ  الجانب 
الــجــبــل« مــقــصــودًا، والــســبــب هــو عــدم انــتــزاع 
»هيبة« البطل في املواجهة مع فريق املمثلن 
، ومـــحـــاولـــة تــوظــيــف مــعــظــم األســـمـــاء 

ً
كـــامـــال

التي مرت في الهيبة إلذكــاء دور تيم حسن، 
ــر األجــــــــــزاء بــنــهــايــة  ــآخــ ــًا بــ ــبـ ــريـ والــــــخــــــروج قـ

»انتصار« البطل الذي ال ُيقهر.
في الجزء األول من »الهيبة«، كانت مواجهات 
تيم حسن قليلة قياسًا باألجزاء التالية، التي 
»جبل«  واجــهــة  يكملون  ممثلون  لها  اختير 
بــعــد خــــروج شــريــكــتــه نـــاديـــن نــســيــب نجيم؛ 
فاستعان املنتج بداية بـ نيكول سابا وفاليري 
ه فشل فــي إحـــراز تــقــدم، حتى 

ّ
أبــو شــقــرا، لكن

الــجــزء الــثــالــث، عــنــدمــا رفـــع اخــتــيــار سيرين 
وحقق  الــســقــف،  منافسة  كبطلة  الــنــور  عــبــد 
املستوى  وينخفض  لــيــعــود  جــيــدة،  متابعة 
في الجزء الرابع بسبب خيارات أو تحوالت 
طرأت على بطلي هذا الجزء، عادل كرم وديما 
قندلفت، ما أفضى إلى عودة التصويب على 
الشراكة  تغلبه  ال  كمحور  »جــبــل«  شخصية 
شهرتهم  سبقتهم  وإن  القادمن،  من  أّي  مع 

ونجاحهم ما قبل »الهيبة«.
فــي الــجــزء الخامس، يــحــاول املنتج صــادق 
إثبات  البرقاوي،  سامر  واملــخــرج  الصّباح، 
مـــقـــدرة تــيــم حــســن مـــجـــددًا، بــعــدمــا اخــتــيــر 
عــنــوان الــجــزء األخــيــر »الــهــيــبــة: جــبــل«، في 
إشــارة واضحة إلى إذكــاء حضور ومفهوم  
البطل، مــرة أخــيــرة، ورســم أبعاد تجسدها 

من محطة »تيانغونغ« املسماة »تيانخه«، 
ــي املـــــــدار فــــي 29 إبـــريـــل/  الـــتـــي وضـــعـــت فــ
نيسان املاضي. ونقلت مركبة شحن، الشهر 
املــاضــي، وقــــودًا وطــعــامــًا ومــعــدات للمهمة 

املأهولة.
وخــطــطــت الــصــن إلرســــال 11 مــهــمــة أخــرى 
ــام املـــقـــبـــلـــة،  ــ ــعـ ــ خــــــالل مــــــدة عــــــام ونــــصــــف الـ
الســتــكــمــال عملية إنــشــاء »تــيــانــغــونــغ« في 
املدار، والتي تتضمن تركيب ألواح شمسية 
ووحدتن مخبريتن. ومن بن هذه املهمات، 
ثــالث ستنقل رواد فــضــاء فــي إطـــار تناوب 
الطاقم. استثمرت الصن مليارات الدوالرات 
الفضائية  بالقوى  للحاق  على مدى عقود، 
الــقــائــمــة، مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وروســيــا. 

تــســتــعــد الــصــن إليـــفـــاد فــريــق يــضــم ثــالثــة 
الــــجــــاري بـــنـــاؤهـــا في  رواد إلــــى مــحــطــتــهــا 
الفضاء، بعد أكثر من أربع سنوات على آخر 
أحــدث خطوة  أرسلتها، في  مركبة مأهولة 
من برنامج بكن الطموح لترسيخ مكانتها 
هذه  نجاح  ويعتبر  عاملية.  فضائية  كقوة 
املهمة مسألة ذات مكانة لبكن التي تستعد 
لالحتفال في األول من يوليو/ تموز املقبل 
بالذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني الحاكم. من املقرر انطالق صاروخ 
 ثــالثــة رواد 

ً
ــارتـــش-2 إف« حـــامـــال »لـــونـــغ مـ

فـــي املــركــبــة الــفــضــائــيــة »شـــنـــتـــشـــو-12« من 
ــوبــــي، شـــمـــال غـــرب  ــراء غــ ــحــ ــدة فــــي صــ ــاعــ قــ
الــصــن، غـــدًا الــخــمــيــس. وســيــمــضــي الـــرواد 
وهي  »تيانغونغ«،  محطة  في  أشهر  ثالثة 
أطــول مهمة فضائية مأهولة للصن حتى 
السير  املــتــعــددة،  مهماتهم  بــن  ومـــن  اآلن. 
في الفضاء. ونقل صــاروخ »لونغ مارتش« 
اإلطــالق  منصة  إلــى  »شنتشو«  مركبة  مــع 
فــي مــركــز »جــيــوتــشــيــوان« إلطــــالق األقــمــار 
ــاضـــــي، وفــقــًا  ــبـــــوع املـــ االصـــطـــنـــاعـــيـــة، األســـ
لوكالة الفضاء الصينية. ومن املفترض أن 
الرئيسية  بــالــوحــدة  »شــنــتــشــو-12«  تلتحم 

تيم  »الجبل«   
ّ
لكن الجبل.  مفردة  أو  معاني 

ــام مــواطــنــه عبد  ــرة أمـ حــســن، سيقف هـــذه املـ
املنعم عمايري، لتقاسم الهدف والنجاح في 
املبارزة املتوقعة التي ستشهد على نهايات 
حكاية  النفوذ، وتجارة املمنوعات، والسالح، 

أمام  تقاطعت  التي  الــحــدود،  عبر  والتهريب 
»الــحــنــون« جبل شيخ الجبل،  البطل  صــورة 
وعـــصـــابـــات تــتــخــذ شــكــل املـــافـــيـــا تــعــمــل بن 
في  لكن  العالم،  إلــى  بيروت ودمشق وتصل 
كــل مـــرة يــحــقــق »جــبــل« انــتــصــارًا مــدويــًا في 
إطار ُيعرف بالتشويق والحماس األقرب إلى 
بصورة  ما 

ّ
إن األجنبية،  واألفـــالم  »الخرافي« 

غــيــر مــقــنــعــة، كـــونـــه يـــطـــرح واقـــعـــًا معيشيًا، 
ولــيــس مــن ضــمــن نــوعــيــة »الــخــيــال العلمي« 

املقنعة أكثر.
هــــكــــذا، تـــخـــتـــتـــم، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، 
البطل في  املشاهد األخــيــرة مــن حكاية هــذا 
سربة، 

ُ
أحد جبال لبنان، بحسب املعلومات امل

فـــي وقــــت مـــا زال املــنــتــج صـــــادق الــصــبــاح، 
البرقاوي، يدرسان نهايتن  واملخرج سامر 
ــة  ــتـــروكـ ــبــــة«، األولــــــــى مـــفـــتـــوحـــة ومـ ــيــ »الــــهــ ـــ لــ

سعيدة  نهاية  والثانية  وخياله،  للمشاهد 
كــمــا تــفــعــل الـــشـــركـــة فـــي مــعــظــم إنــتــاجــاتــهــا 

املشابهة.
وكان العمل الدرامي الذي عرض جزؤه األّول 
في رمضان عام 2017، قد تحّول إلى ظاهرة 
تــشــبــه تــلــك الــتــي رافــقــت مــســلــســالت عربية 
قليلة، منها »باب الحارة« على سبيل املثال. 
وقــــد ســـاهـــم الــعــمــل فـــي تــكــريــس نــجــومــيــة 
السوري تيم حسن، بصفته الرقم األصعب 
املشتركة. ورغم  السورية وتلك  الــدرامــا  في 
تــبــديــل شــريــكــاتــه فــي الــبــطــولــة فــي األجـــزاء 
املاضية، فإن حسن بقي ثابتًا، ليتحّول هو 
وحده إلى البطل املطلق للعمل، البطل الذي 
تدور حوله كل تطورات املسلسل، وتعيدنا 
كــل األحــــداث إلـــى شــخــصــه، وهـــو مــا يشّكل 

ربما عائقًا في خيارات حسن املستقبلية.

وحــتــى اآلن، تــمــّكــنــت مـــن إرســـــال بــشــر إلــى 
الفضاء ومسبار إلى القمر؟ والشهر املاضي، 
ــــوت تــابــع لــهــا، وهــو  هــبــط عــلــى املـــريـــخ روبـ
إنجاز فضائي نادر ومهم للغاية. وتأججت 
رغبة الصن في إقامة قاعدة بشرية خاصة 
بها في مدار األرض، بفعل الحظر األميركي 
عــلــى روادهـــــا فـــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
وذكرت وسائل إعالم حكومية، في أكتوبر/ 
أن روادًا  املـــاضـــي،  الـــعـــام  مـــن  تــشــريــن األول 
ــع، لكن  ــ ــ اخـــتـــيـــروا لــلــمــهــمــات املـــأهـــولـــة األربـ
هوياتهم.  بشأن  متكتمن  كانوا  املسؤولن 
الصينين  الــفــضــاء  رواد  كـــان  اآلن،  وحــتــى 
األحد عشر طيارين عسكرين. من املقرر أن 
الخدمة  مــن  الــدولــيــة  الفضاء  تــخــرج محطة 
الــفــضــاء  ــة  ــالــ »وكــ أن  رغــــم  عــــام 2024،  بــعــد 
االمــيــركــيــة« )نـــاســـا(، قــالــت إن هـــذه املحطة 
ــعــــاون بــــن الــــواليــــات  الـــتـــي تـــشـــّكـــل ثـــمـــرة تــ
املتحدة وروســيــا وكــنــدا وأوروبــــا واليابان 
قد تستمر في عملها إلى ما بعد عام 2028. 
الدولية،  الفضاء  »تقاعد« محطة  وفي حال 
ســتــكــون »تــيــانــغــونــغ« املــحــطــة الــفــضــائــيــة 

الوحيدة قيد الخدمة.
)فرانس برس(

الصين ترسخ مكانتها في الفضاء

تطوير متحف الفن 
اإلسالمي في الدوحة

هل ينقذ عبد المنعم عمايري »الهيبة«؟

ر مــن دون علمه بــشــكــوى فــي نــيــس )جــنــوب  تــقــدم شـــاب ُصــــوِّ
فرنسا(، ضد شبكة »نتفليكس«، بتهمة »التمييز العنصري«، 
بعد بثها فيلم »سنتينل« الذي ُوِصف فيه بأنه »ملتٍح«، على 
مــا أفـــاد وكيله والنيابة الــعــامــة اإلثــنــن. وقـــال املــحــامــي جان 
 موكله قــدم شــكــوى جنائية فــي األول 

َّ
بــاســكــال بــادوفــانــي إن

التمييز  العلني على  من يونيو/حزيران، بتهمة »التحريض 
والــكــراهــيــة الــعــنــصــريــة«، مــؤكــدًا مــا أوردتـــــه صحيفة »نيس 
إقامة دعوى  املستدعي  الــشــأن. كذلك، يعتزم  هــذا  ماتن« في 
مدنية بتهمة »استغالل صورة ألغراض تجارية من دون إذن«، 
ر فيلم »سنتينل«  ُصـــوِّ ر مــن دون علمه.  ُصـــوِّ أنــه  إلــى  مشيرًا 
عام 2019، وُعــِرض في مـــارس/آذار على منصة »نتفليكس«، 
منظار  خــالل  مــن  الفيلم  بطلة  فيه  تــرصــد  مشهدًا  ويتضمن 
بندقيتها الرشاشة شابن يتبادالن التحية ثم يفترقان على 
ــادة اإلنــكــلــيــز فــي مــديــنــة نــيــس. ويــرافــق املــشــهــد فــي نسخة  جـ
اآلتــي: »شابان ملتحيان مزودان  الشرح  »الوصف الصوتي« 

أن  املــحــامــي  اعــتــبــر  ويــفــتــرقــان«.  بحقيبتي ظــهــر يتصافحان 
»املخرج سمح لنفسه بالربط بن املالمح املغاربية للشخصن 
اللذين ُصّورا، من دون إذنهما وفي مسرح هجوم 14 يوليو/
تموز 2016، وبن األصولين، وهذا غير مقبول. وهذا يعني 
أن يكون  مــغــاربــيــة ُيحتمل  أن أي شــخــص مــن أصـــول  ضمنًا 
إرهابيًا«. وأشار صاحب الشكوى، وهو اختصاصي كهرباء 
يبلغ من العمر 21 عامًا ويعيش في نيس، إلى أنه تلقى أكثر 
من 80 رسالة من معارفه الذين ُصدم بعضهم برؤيته يظهر 

كإرهابي في هذا الفيلم الروائي.
وعلق ناطق باسم »نتفليكس« على الشكوى التي تستهدفها 
»فرانس برس«  لوكالة  في تصريح  فاكتفى  الفيلم،  لعرضها 
بالقول إنه ليس لدى املنصة تعليق على األمر. إال أن الوصف 
الــصــوتــي تــغــّيــر مــنــذ تــقــديــم الــشــكــوى وحــــذف مــنــه مصطلح 

»ملتحيان«.
)فرانس برس(

عندما رأيت مشاهد الدمار

فلوريان 
زوين

»نتفليكس« والعنصرية

فنون وكوكتيل
جدل

خارج األرض

معرض

مسلسلمتابعة

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت هيئة املتاحف في قطر إطالق مشروع تحسن وتطوير مرافق متحف الفن 
الدائمة،  اإلسالمي، وإعــادة تصور وتركيب صاالت العرض الخاصة باملجموعات 
على أن ُيعاد افتتاحه في خريف العام املقبل، قبيل انطالق بطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2022. 
وقالت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني، في 
الــزيــارات وعــرض  لــزيــادة  بــيــان أصــدرتــه الهيئة، إن تحديث مبنى املتحف يــهــدف 
مجموعته الدائمة من منظور جديد، »خاصة بعدما أصبحت الدوحة أكثر شهرة 

كوجهة لأحداث الرياضية الدولية والسياحة الثقافية«. 
وأوضحت مديرة املتحف جوليا غونيال أن إطالق مشروع التحسن يدعم املخطط 
ذات  الــدائــمــة  املجموعة  تقديم  فــرصــة  لفريقه  ويــوفــر  للمتحف،  الــجــديــد  الرئيسي 
بالفائدة  التحسن سيعود  أن  إلــى   

ً
الفتة بحلة جديدة،  للجمهور  العاملية  الشهرة 

على أجيال من الزائرين، ويوفر تجربة ذات مغزى أكثر عمقًا بالتعرف إلى الروائع 
الفنية من أنحاء العالم اإلسالمي. 

وأشار البيان إلى أنه خالل أعمال التحسن، سيبقى مركز التعليم باملتحف مفتوحًا، 
وسيستمر في تلبية احتياجات املجتمع سواء في عن املكان أو افتراضيًا.

الوصول  إمكانية  الخاصة باملتحف  للفنون والثقافة  كما ستوفر منصة »غوغل« 
الرقمي إلى أكثر من 200 عنصر في مجموعتها، والجوالت االفتراضية باملتحف، 

إضافة إلى جولة ثالثية األبعاد عبر موقع املتحف.
كذلك سيواصل املتحف أيضًا إنتاج موارد جديدة لتسهيل الوصول إلى مجموعته 
املتحف، وتطوير  بــدءًا بمنشورين حديثن ألبــرز مقتنيات  املتحف،  خــارج حــدود 
مجموعته عبر اإلنترنت، والتي ستشمل في نهاية املطاف جميع مقتنيات متحف 
الفن اإلسالمي، بينما ستغلق جميع املساحات األخــرى أمــام الجمهور طــوال مدة 

املشروع، بما في ذلك صاالت العرض ومتجر الهدايا واملقهى ومطعم »إدام«. 

يسرد  الغضب«  إلى  الرماد  من  »بيروت  معرضه  في 
لحظة  منذ  اللبنانية،  المدينة  حكاية  زوين،  فلوريان 
مالمح  إلى  وصوًال  بترميمها،  مرورًا  مرفئها،  انفجار 

شعبها الغاضب

»يا خوف عكا«
وليد  الفلسطيني،  الــفــنــان  شــــارك 
ــد الـــــــديـــــــن )الـــــــــــصـــــــــــورة(، فـــي  ــ ــعـ ــ سـ
املهرجان املسرحي الدولي لشباب 
الـــجـــنـــوب فــــي دورتــــــــه الـــخـــامـــســـة، 
ــة »س«  ــؤّســــســ ـــمـــه مــ

ّ
ــنـــظ والـــــــــذي تـ

الناقد  بــرئــاســة  واإلبـــــداع  للثقافة 
الفني هيثم الهواري، وذلك برعاية 
أقيم  وقــد  املــصــريــة،  الثقافة  وزارة 
فـــي مــحــافــظــة أســـيـــوط فـــي مــصــر. 
ــــرح الـــوطـــنـــي  ــــسـ ــة املـ ــرقــ ــــت فــ ــــدمـ وقـ
الفلسطيني التابعة لالتحاد العام 
لبنان  فــي  الفلسطينين  للفنانن 
عــرضــًا مـــونـــودرامـــيـــًا بــعــنــوان »يــا 

خــــوف عــكــا مـــن هـــديـــرك يـــا بــحــر« 
مــن تــألــيــف الــشــاعــر زيــــاد كــعــوش، 

وإخراج محمد الشولي.
الــخــتــامــي للمهرجان  الــحــفــل  وفـــي 
أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم املـــكـــّونـــة 
مـــــــــن املـــــــــخـــــــــرج عــــــــصــــــــام الــــســــيــــد 
رئــيــســًا، وعــضــويــة املـــخـــرج نــاصــر 
عـــبـــد املـــنـــعـــم، والـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب 
الــصــحــافــي مــحــمــد بــهــجــت نتائج 
املسابقة. وحصل وليد سعد الدين 
أفضل ممثل، وحصل  على جائزة 
املخرج محمد الشولي على أفضل 
سينوغرافيا وثاني أفضل مخرج، 
وثاني أفضل عرض وثاني أفضل 

نص.

Bullet Train موعد عرض
 فيلم 

ّ
أعــلــنــت شــركــة »ســـونـــي«، أن

 ،Bullet Train تـــــريـــــن«  »بـــــولـــــت 
ــيــــد  لـــــلـــــمـــــخـــــرج األمــــــــيــــــــركــــــــي ديــــفــ

لــيــتــش، ســيــطــرح فــي دور الــعــرض 
إبــريــل/ نيسان   8 فــي  السينمائية 
مــوقــع  نـــقـــل  مــــا  ــــق  وفــ ــام 2022،  ــ عــ
كشفت  كذلك  ريبوتر«.  »هوليوود 
ــيـــدي  ــكـــومـ الـ ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ أن  ــة  ــركــ ــشــ الــ
الــــذي يــلــعــب بــطــولــتــه املــمــثــل جــاك 
ــراب آيـــس كــيــوب،  بـــالك ومــغــنــي الـــ
 ،Oh Hell No »وعنوانه »أوه ِهل نو
سيعرض على الشاشة الكبيرة في 
 .2022 عــام  يوليو/تموز  من  األول 
إلـــى   Bullet Train فــيــلــم  يــســتــنــد 
كــتــاب الـــروائـــي الــيــابــانــي كــوتــارو 
ــا بـــيـــتـــل«، ويــضــم  ــ ــاريـ ــ إيـــســـاكـــا »مـ
نــخــبــة مـــن الـــنـــجـــوم، عــلــى رأســهــم 
براد بيت )الصورة(، وهم ساندرا 
ــــوك وجـــــــــوي كـــيـــنـــغ وأنـــــــــدرو  ــولــ ــ بــ
كــــوجــــي وبـــــريـــــان وبـــــريـــــان تـــيـــري 
وآرون  شــــانــــون  ومـــايـــكـــل  ــنــــري  هــ
تـــايـــلـــور-جـــونـــســـون وهــيــرويــوكــي 
ســـانـــادا وبــيــنــيــتــو إيــــه. مــارتــيــنــيــز 
أوكاسيو، وقد كتب زاك أولكويتز 

السيناريو.

وفاة نيد بيتي
توفي عن 83 عامًا املمثل األميركي 
نيد بيتي )الــصــورة(، املــشــارك في 
أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة كــثــيــرة، بينها 
ــان« و»تــــــــــوي ســــتــــوري  ــ ــرمــ ــ ــوبــ ــ »ســ
ــــح عنه  ــــذي ُرشـ ــــوورك« الـ ــتـ ــ 3« و»نـ
لــجــائــزة أوســـكـــار. وقــالــت الوكيلة 
لدى مجموعة »شلتر إنترتاينمنت 
غــــروب« ديـــبـــورا مــيــلــر، فــي رســالــة 
إلكترونية، إن »نيد توفي ألسباب 
ــبــــاح األحـــــــد مــحــاطــًا  طــبــيــعــيــة صــ

»نيد  وأضافت  وأقــاربــه«.  بعائلته 
ــة المـــعـــة  ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ ــبــــة أسـ كـــــــان مــــوهــ
وصديقًا عزيزًا، سنفتقده جميعًا«. 
وأطل نيد بيتن املولود في والية 
ــة لــلــمــرة  ــاشــ ــشــ كـــنـــتـــاكـــي، عـــلـــى الــ
األولــى سنة 1972، من خــالل فيلم 
ــان،  »ديــلــيــفــيــرانــس« لـــجـــون بـــورمـ
مــطــلــقــًا مــســيــرة طــويــلــة اســتــمــرت 
حــتــى 2013. وكــانــت لــه مــشــاركــات 
في أفالم كثيرة، بينها »سوبرمان« 
و»أل ذي بريزيدنتس مان«، إضافة 
إلـــى مسلسل »هــومــيــســايــد: اليــف 
الــتــلــفــزيــونــي  ســـتـــريـــت«  ذي  أون 

الناجح.

أخبار

من صور المعرض )فلوريان زوين(

من فيلم »سنتينل« )نتفليكس(

)MBC( »مواجهة بين عمايري وتيم حسن في الجزء األخير من »الهيبة

االنطالق غدًا 
الخميس 
)فرانس برس(

متحف الفن اإلسالمي )هيئة متاحف قطر(
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والكذب الذي نشره املستعمرون على أوسع 
نــطــاق، أن املــتــوّحــشــن حقًا هــم أجـــداد وآبــاء 
 
ّ
هــــؤالء املــســتــعــمــريــن الــذيــن لــم يــكــتــفــوا بشن
حروب إبادة لالستيالء على أراضي السّكان 
األصلين، بل شّوهوا، وما زالوا حتى اليوم  
يــشــّوهــون صــــورة الــضــحــايــا، ونـــشـــروا هــذا 

التشويه في جهات العالم األربع.
حتى أنه بات من النادر أن نجد لدى شعوب 
األخــرى، آسيا وأفريقيا وأستراليا،  الــقــاّرات 
وحتى أوروبا، تصّورًا واقعيًا ملصائر سّكان 
ــّم بـــهـــم مــــن ظــلــم  ــ ــ ــا أل ــ ــ أمـــيـــركـــا األصـــلـــيـــن، ومِل
تاريخي مضاف إلى مظالم قتل املالين منهم 
ذكرهم  ومحو  الثقافي،  موروثهم  وتصفية 
بوصفهم بشرًا، وتقديمهم إلى العالم كقبائل 
 
ً
ـــِولـــة

ْ
هــمــجــيــة ال تــعــرف ســـوى الــهــجــوم، ُمـــَول

صــارخــة لقتل »أطـــفـــال« الــبــيــض املــهــاجــريــن 
 صيفًا وشتاًء، 

ٌ
املساكن! قبائل أفرادها عراة

أدمغتهم  فــي  فيضع  الطّيب  اإللـــه  ق 
ّ
يترف لــم 

شرارة الخلق والوعي واإلبداع التي »خّص« 
بها أدمغة »البيض« األوروبين دون الخلق 
جــمــيــعــًا، تــمــامــًا كــمــا تـــقـــول األســـاطـــيـــر الــتــي 
تها ثــقــافــة هـــؤالء »الــبــيــض« عــن األفــارقــة 

ّ
بث

واآلســـيـــويـــن وبــقــّيــة ســـّكـــان الـــكـــرة األرضــيــة 
بــدءًا من روايــات  أيضًا، وحفلت بها كتبهم، 
طــرزان إلدغــار رايــس وصــواًل إلــى أطروحات 
 »صـــدام الــحــضــارات«( 

ُ
هنتنغنت )ســوبــرمــان

 »نهاية التاريخ«(.
ُ
وفوكوياما )باتمان

هنا مقتطفاٌت من الكتاب.

1
 شــيء يفعله الهندّي 

ّ
»... أنــت الحظَت أن كــل

يكون على شكل دائـــرة. هــذا ألن قــّوة العالم 
 شــيء 

ّ
ــل ــر دائـــمـــًا، وكــ ــ تــعــمــل عــلــى شــكــل دوائـ

ــًا: الــســمــاء دائـــريـــة،  ــريــ يـــحـــاول أن يـــكـــون دائــ
ــا ســمــعــت أن األرض دائـــريـــة مــثــل كـــرة،  ــ وأنـ
ــاح، فـــي ذروة  ــريــ ــهــا. والــ

ُّ
وكـــذلـــك الــنــجــوم كــل

قّوتها، تدور. الطيور تنسج أعشاشها على 
دين بما ندين به... حتى 

ُ
شكل دوائر ألنها ت

ــشــّكــل دائــــرة عظمى وهـــي تتغّير، 
ُ
ت املــواســم 

وتــعــود مــــّرة أخــــرى إلـــى حــيــث كــانــت دائــمــًا. 
حياة اإلنسان دائرية، من طفولة إلى طفولة. 
 شيٍء أينما تتحّرك 

ّ
وهكذا هي الحياة في كل

القوة«.  
الظبي األسود، زعيم شعب السيوكس الروحي 
)1950 ــ 1863(

2
 من تراب، سواء كان 

ٌ
الهندي األحمر مجبول

ــراب الــغــابــات أو الــســهــول أو الــهــضــاب أو  تـ
القرى. إنــه متناغم مع املشهد األرضــي ألن 
التي صاغت  الــقــاّرة هــي  التي صاغت  اليد 
اإلنسان ليكون متناغمًا مع محيطه. ونما 
اإلنسان ذات يــوم نمّوًا طبيعيًا مثل أزهــار 
عباد الشمس البّرية. إنه ينتمي إلى بيئته 

تمامًا مثلما ينتمي إليها الثور البّري.

3
 بــــأن الـــــروح األعـــظـــم يــرى 

َ
ــمــنــا اإليــــمــــان

ّ
تــعــل

ــه ال يــنــســى مطلقًا؛  ويــســمــع كـــل شــــيء، وأنــ
ــرة سيهُب لكل إنــســان بيت روح  وفــي اآلخـ

تقديم وترجمة: محمد األسعد

يـــــضـــــم كــــــتــــــاب »حـــــكـــــمـــــة ســـــّكـــــان 
ــّيــــن«، الـــــذي أعــــّده  ــلــ أمـــيـــركـــا األصــ
املــصــور الــفــوتــوغــرافــي األمــيــركــي 
إدوارد  كورِتس )1868 ــ 1952(، صور زعماء 
و»أطّبائها«  األصلين  أميركا  سكان  قبائل 
 بــنــصــوص ثــقــافــيــة تعّبر 

ً
الــروحــيــن، مــرفــقــة

عــن ســلــوك ومعتقدات هـــؤالء الــســّكــان الذين 
الفترة  في  التقليدية  القبلية  الحياة  عاشوا 
املمتّدة بن انتهاء الحرب األهلية عام 1868 
الـــذي أنــهــى فيه املصور  الــعــام  و1930، وهــو 
ظهر نصوص ثقافة هذه 

ُ
دات كتابه. وت

ّ
مجل

 شعوب 
َ
أن حكمتها كانت حكمة كــْم  القبائل 

 البعد عن الصور 
ّ

رة بالفعل، بعيدة كل
ّ

متحض
ــتــهــا ثــقــافــة املــســتــعــمــريــن 

ّ
املـــشـــّوهـــة الـــتـــي بــث

ــلــت فــي 
ّ
ــتـــي تــمــث األوروبــــــيــــــن، ســــــواء تـــلـــك الـ

القصص والــروايــات أو فــي أفــالم هوليوود. 
وهي قصص وأفــالم جعلت من هذه القبائل 
ــرة على حــظ ال بــأس بــه من 

ّ
املــســاملــة، واملــتــوف

 »متوحشة« 
َ

حظوظ أّي شعب متحضر، قبائل
تــعــيــش حــيــاة بــدائــيــة لـــم تــعــرف فــيــهــا حتى 
نسج ثيابها وطهي طعامها وبناء بيوتها. 
ظهر األيــام، بعد انجالء غبار التضليل 

ُ
وست

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد، كــمــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــار وايـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـــة أوسـ ال تـــــــــزال شـــخـــصـ
استثنائي  بحضور  تحظى  األدبــيــة،  أعــمــالــه 
الطبقة  لقيم  املناهضة  بمضامينها  ق 

ّ
يتعل

وسلطة  األخالقية،  وتناقضاتها  البرجوازية 
املؤسستن االجتماعية والسياسية، من خالل 
آرائه الراديكالية ضّد األسرة واالنتهاكات التي 
يتعّرض إليها العّمال واملهاجرون والشعوب 
الــــتــــي خـــضـــعـــت لـــالســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ــلـــوب  ــن أسـ ــمـ ــة ضـ ــديـ ــقـ ــنـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــه رؤيـ ــمـ ــديـ ــقـ وتـ
للفن. مطلقة  كغاية  واملتعة  للجمال  ينتصر 
ــان لــلــنــشــر  ــســ ــز إنــ ــركــ ــن »مــ صــــــدرت حـــديـــثـــًا عــ
من  العربية  النسخة  القاهرة،  في  والتوزيع« 
مــســرحــيــة »زوج مــثــالــي« لــلــكــاتــب األيــرلــنــدي 
الــعــربــيــة  إلـــى  نــقــلــهــا  والـــتـــي   ،)1900  -  1854(
تــســاؤالت حول  العمل  بــنــدري. يطرح  إسحق 
مــفــاهــيــم الــحــب والــــــزواج والـــصـــداقـــة والــعــفــو 

والــصــفــح واالحـــتـــيـــال والـــدهـــاء والـــفـــارق بن 
ــة. كـــمـــا ُيــشــّكــل  ــاصــ ــخــ الـــحـــيـــاتـــن الـــعـــامـــة والــ
ي العربي للكاتب 

ّ
صدوره فرصة إلخراج التلق

مــن صــورتــه الــشــائــعــة الــتــي ارتــبــطــت بكتابه 
األشهر، »صورة دوريان غراي«.

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يقول املترجم 
املصري: »وايلد واحد من األدباء الذين باتوا 
وليس  الــعــاملــي،  األدب  عـــداد كالسيكيات  فــي 
عدم  مــن  متأّسفًا  فحسب«،  البريطاني  األدب 
وصول قدر كبير من أعماله إلى العربية، حيث 
فترة قريبة  عــن ترجمتها منذ  »بــدأنــا نسمع 
فقط«. يضيف: »ال أجــادل في تثمن قيمة ما 
في  العربية  الــدول  كل  من  املترجمون  ينجزه 
تقديم روائع األدب العاملي، سواء الكالسيكية 
وهــو جهد  العربية،  اللغة  لــقــراء  الحداثية  أو 
ثمن ويستحق اإلشــادة، لكن املؤكد أيضًا أن 
حركة الترجمة عندنا ما تزال تحتاج الكثير من 
الدعم من املؤسسات والجهات الثقافية حتى 
العالم. وأتصور  الغزير حول  اإلنتاج  نالحق 
عديدة  جهات  تكاتف  إلــى  تحتاج  املسألة  أن 
املترجمن،  إعــداد أجيال جديدة من  أجــل  من 
ــي مــشــروعــات قــومــيــة لــحــركــة الــتــرجــمــة 

ّ
وتــبــن

ينمو كعبّاد الشمس

يتحّدث المترجم المصري 
إسحق بندري إلى »العربي 

الجديد« حول نقله 
مسرحية الكاتب األيرلندي، 

التي صدرت نسختها 
العربية أخيرًا في القاهرة

تقّدم »العربي الجديد« 
مقتطفات مترجمة 

من كتاب »حكمة سّكان 
أميركا األصليّين«، للمصّور 

إدوارد  كورِتس، الذي 
أرفق معه نصوصًا تعبّر 

عن ِحَكم ومعتقدات 
هذه الشعوب. نصوٌص 

تقطع مع الصورة 
المشّوهة التي صّدرها 
الغرب عن هذه القبائل 

»المتوّحشة«

في معرضها الفردّي 
األّول، الُمقام في 

»غاليري صالح بركات« 
ببيروت حتى نهاية 

الشهر المقبل، تقّدم 
الفنانة اللبنانية تنويعاٍت 

على السيراميك

زوج مثالي  الكاتب ناقًال أزماته إلى المسرح

ثريا حّداد  أشكال وكائنات ُتذّكر بالحياة

حضارة األميركيين األصليين تقول ِحَكمها

لقد تعلّمنا 
أن مشاجرات البشر ال تعني 

اآللهة بشيء

يطرح الكاتب تصوراته 
حول الجمود األخالقي 

والرياء المجتمعي

أعماٌل تختلف في 
تقنياتها لكن تحمل 

رؤية مفهومية واحدة

من نهج الهندي 
تجاه الحياة تنبثق حّرية 

عظمى

اليوم، ومع انتشار السردية الغربية حول »بدائية« شعوب أميركا األصلية، 
هذه  ثقافات  على  حضارة  تسمية  إطــاق  من  يفاجأ  البعض  بــات 
سماعه  عند  ويُدَهش  الشعوب، 
ونّحاتين  ورّسامين  كتّاب  بوجود 
يملكون  ال  بشرٌ  وكأنهم  بينهم، 
تلك »الروح« التي تبعث على الفن. 
وحده  عشر  التاسع  القرن  شهد 
البارزين  الفنانين  من  العديد  والدة 
ومن  األصليين،  أميركا  سّكان  بين 
)اللوحة(،  وافاها  وانبلي  بينهم 
ــق مــواجــهــات شعبه  ــذي وثّـ الـ

والجنود األميركيين.

فنٌّ أيضًا

2425
ثقافة

ترجمة

كتاب

معرض

فعاليات

بناًء على ما يستحقه.. أنا أؤمن بهذا، وكل 
أفراد شعبي يؤمنون باألمر نفسه. 

جوزيف، زعيم قبيلة نيز بيرسي )1830 ــ 
)1904

4
ــيــــاء فـــي الـــعـــالـــم زوجـــــــان. نــحــن في  كـــل األشــ

بــشــكــل أكـــثـــر كــثــافــة مــمــا هـــي عــلــيــه حــالــيــًا«.
حول دوافع اختياره لهذا العمل تحديدًا، يلفت 
بندري إلى أنه قرأ املسرحية باإلنكليزية ألول 
مــرة عــام 2007، وهــي واحـــدة مــن أبـــرز أعمال 
ــعــرض على املــســارح حتى 

ُ
وايــلــد، ومــا تـــزال ت

أفالم  في  السينما  وقدمتها  الحاضر،  وقتنا 
أيضًا، مضيفًا:  إذاعية  ولها معالجات  كثيرة 
»لألمانة األدبية، ال أعرف هل سبق ترجمتها 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة مــن قــبــل أم ال، إذ حــاولــت 
البحث عن ترجمات عربية لها، ســواء ورقية 
أو إلكترونية ولم أصل ألية نتيجة. حتى من 
سألتهم من أساتذة وأصدقاء لم يسمعوا عن 
تــرجــمــة لــهــا، وعــمــومــًا ال يــوجــد مــا يمنع من 

وجود أكثر من ترجمة لنفس العمل األدبي«.
سم بالطرافة وعمق الفكر 

ّ
ويرى أن »املسرحية تت

في الوقت ذاته، وهي في لغتها األصلية تتميز 
بالبالغة والبيان وقوة التعبير ورصانة اللغة، 
ولكنك تقرأها بسهولة ويسر وأيضًا، كما أنها 
تتناول العديد من القضايا الجدلية املرتبطة 
بتلك الفترة من العقد األخير من القرن التاسع 
ــددًا مــن الــقــضــايــا اإلنسانية  عــشــر، وتــطــرح عـ
الداعية للتفكير؛ مثل التصورات حيال مفهوم 
الحب غير املشروط واملثالية والصفح والغفران 
ــاء املـــاضـــي،  ــطــ ومــــــدى تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة أخــ
والخاصة،  العامة  الحياتن  بــن  واالخــتــالف 
ــاء املــجــتــمــعــي«. ــ ــريـ ــ والـــجـــمـــود األخــــالقــــي والـ

أذهــانــنــا زوجـــان؛ خــيــٌر وشـــر. بعيوننا نرى 
 وشيئًا قبيحًا... لدينا 

ً
شيئن: شيئًا جميال

يُدنا اليمنى التي تضرب، واملخلوقة للشّر، 
القريبة  بــالــرحــمــة،  املمتلئة  الــيــســرى  والــيــد 
من القلب. قد تقود قدٌم إلى طريق شّر، وقد 
تقودنا قدم أخرى إلى طريق خير. هكذا كل 

األشياء زوجان، اثنان.
الزعيم ُعقاب )أواخر القرن التاسع عشر(

5
 

ّ
آمل أن األب السماوي العظيم، الذي سُيطل

 
ّ

ــه لــكــل ــاتـ ــركـ ــُعــــلــــى، ســيــمــنــح بـ ــن الــ عــلــيــنــا مــ
ــنــا نـــســـافـــر بــــســــالم، ونــعــيــش 

ّ
الـــقـــبـــائـــل، لــعــل

الُعلى  أّيامنا؛ وأنــه سيطل من  بسالم طيلة 
 عن 

ً
على أطفالنا، ويرفعنا إلى األعلى بعيدأ

الــســمــاوي سينظر  أبــانــا   
ّ
وأن األرض،  هـــذه 

 
ُ

أطفال ويكون  أطفاله،  وكأنهم  أطفالنا  إلــى 
ونحن  نعيش  نا 

ّ
ولعل ــه، 

َ
أطــفــال القبائل  كــل 

نتصافح الــيــوم فـــوق هـــذه الــســهــل الــواســع، 
بسالم إلى األبد. 

الغيمة الحمراء، زعيم قبيلة أوجالال سيوكس 
)أواخر القرن التاسع عشر( 

6
 األشياء، كانت الحكمة واملعرفة 

ّ
ي بداية كل

ــراوا، الـــواحـــد في  ــيــ لــــدى الـــحـــيـــوانـــات، ألن تــ
. أرسل 

ً
م مع اإلنسان مباشرة

ّ
الُعلى، لم يتكل

إنـــه ُيظهر  لــلــنــاس  لــتــقــول  حــيــوانــات معّينة 
اإلنسان  وعلى  الحيوانات،  بوساطة  نفَسه 
ــم مــنــهــا، ومــــن الـــنـــجـــوم والــشــمــس 

ّ
أن يــتــعــل

خبر عن تيراوا.
ُ
والقمر... كل األشياء ت

 مــرض 
ّ

، لــكــل
ٌ

ــــرض  شـــيء عــلــى األرض غـ
ّ

لــكــل
 شخص رسالة. هذه هي 

ّ
ُعشبة تشفيه، ولكل

نظرية الوجود الهندية.
الزعيم ُعقاب )أواخر القرن التاسع عشر(

7
 األشياء؛ هو في الهواء 

ّ
الروح العظمى في كل

 
ّ
أبــونــا، ولكن العظمى  الـــروح  الــذي نتنفسه. 

ينا، وما نضعه في التراب 
ّ
غذ

ُ
األرض أّمنا. ت
تعيده إلينا...

الرعد الكبير )أواخر القرن التاسع عشر( 

أوسكار وايلد خارج صورته

ذهٌن يتفتّح في الخزف

النيجيري ياينكا شونيبار  الفنان  المقبل، يتواصل معرض  حتى نهاية تموز/ يوليو 
الجاري.  الشهر  بداية  بلندن  فريدمان  ستيفن  غاليري  في  افتُتح  الذي   )1972(
يستكشف الفنان في أعماله الهوية الثقافية واالستعمار وما بعد االستعمار في 

السياق المعاصر للعولمة، وكذلك قضايا الطبقة االجتماعية واإلثنيات.

يتواصل معرض بيروت من رماد إلى غضب للفنان اللبناني فلوريان زوين في دار 
الثاثاء الماضي يوثّق  المصّور ببيروت حتى األحد المقبل. المعرض الذي افتتح 
بورتريهات  جانب  إلى   ،2020 غسطس  آب/  من  الرابع  في  المرفأ  انفجار  مشاهد 

لمتظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على ترّدي األوضاع المعيشية.

لألبحاث  العربي  المركز  يبّث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  منّصاته  عبر 
برنامجه  األربعاء، وقائع حلقة نقاشية جديدة ضمن  اليوم  ودراسة السياسات ، 
تشرين   17 ثورة  احتجاجات  اليوم  جلسة  تتناول  الديمقراطي.  التحّول  سيمينار 
تلك  في  المشاركين  من  عدٌد  فيها  ويتحّدث  لبنان،  في   2019 أكتوبر  األّول/ 

األحداث. تنطلق الحلقة عند الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت والدوحة.

تونس  قرب  قرطاج  في  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونسي  المجمع  ينّظم 
التاريخ  أستاذة  مع  الجمعة  غد  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  لقاًء  العاصمة 
ثورة  والديمقراطية:  اإلسالم  كتاب  حول  الرمادي،  شابوتو  منيرة  اإلسامي 
الحرية  مفاهيم  فيه  يناقش  الذي  عاشور،  ابن  عياض  التونسي  للباحث  داخلية 

والجماعة في التراث.

بيروت ـ العربي الجديد

السيراميك موقعًا خاّصًا بن   
ّ
فــن يأخذ 

فمن  والبالستيكية.  التشكيلية  الفنون 
نــاحــيــة، يــواجــه املــشــتــغــلــون فــيــه مسألة 
ًا، وبن 

ّ
التمييز بن عملهم باعتباره فن

ستخَدم 
ُ
ت الــتــي  السيراميكية  املنتجات 

ألغراض تجارية ومنزلية. هذه الحاجة 
إلى فصل العمل الفني عن األداة أو عن 
املجاالت  الشيء ال تحضر في كثير من 
املــنــحــوتــة،  ــلـــوحـــة، أو  ــالـ فـ الــتــشــكــيــلــيــة: 
 

ّ
تــظــهــر فــــورًا كــاشــتــغــال جــمــالــّي مستقل
عـــن االســـتـــخـــدامـــات الــعــمــلــيــة الــيــومــيــة. 
يخلو  ال  فيكاد  السيراميكية  املـــادة  أمــا 
بوصفها  فيه  تحضر  حيث  منها،  بيٌت 

عنصرًا لالستخدام.
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــروريـ ــ ــا، الــــعــــودة ضـ ــنـ ــبــــدو، هـ قــــد تــ

األملاني  الفيلسوف  به  قــام  الــذي  التمييز 
مــارتــن هــايــدغــر بــن الــشــيء أو األداة من 
سّمي 

ُ
خــــرى. ن

ُ
 مــن ناحية أ

ّ
نــاحــيــة، والــفــن

أّي شــيٍء  هــايــدغــر،  يقول  كما  يًا، 
ّ
فن  

ً
عمال

 
ّ
يــبــدو فــي حــضــوره مكتفيًا بــذاتــه. أي أن

العمل الفني، بخالف األغــراض واألوانــي 
واألشــيــاء، ال ُيحيل بالضرورة إلــى شيء 
ل وسيلة لغاية تتجاوزه. خارجه، وال ُيشكِّ

 
ّ
فــــن ُيــــــخــــــرج  ال  الــــــقــــــول  هــــــــذا   

ّ
أن عــــلــــى 

تواجهه  خــرى 
ُ
أ إشكالية  من  السيراميك 

ــل الـــفـــضـــاء الــتــشــكــيــلــي نـــفـــســـه. هــل  ــ داخــ
البالستيكية؟  الــفــنــون  مــن  الــســيــرامــيــُك 
ربما  أو  التطبيقية؟  الــفــنــون  مــن  أنـــه  أم 
قد  التصنيفية  األسئلة  التزيينية؟ هذه 
تــصــل، عــنــد الــبــعــض، إلـــى حــد الــتــســاؤل 
حول ما إذا كان االشتغال في السيراميك 
ينتمي أساسًا إلى الحقل الفني. أّيًا يكن، 
ال تأتي هذه األسئلة من عدم؛ فوجوُدها 
ُيشير إلى مسألة االعتراف التي ما يزال 
ــور انــتــزاعــهــا عــربــيــًا  ــذا الــحــقــل فـــي طــ هــ
تشكيلية  بحقول   

ً
مقارنة غربيًا،  وحتى 

 على انتمائها 
ٌ

خــرى لم يعد ثمة نقاش
ُ
أ

إلى الفن.
ــّداد )1962(  ــ ـــريـــا حـ

ُ
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة ث

من املشتغلن بشكل شبه حصرّي على 
السيراميك. خالل السنوات املاضية، كان 
يمكن ملتابعي الِحراك الفني، في بيروت 
خــــرى مــن لــبــنــان، مشاهدة 

ُ
وفـــي أمــاكــن أ

»معرض  مثل  فعاليات  ضمن  أعمالها 
فــي  أو   ،)2017( لـــلـــتـــصـــمـــيـــم«  ــــروت  ــيـ ــ بـ
ــعــبــة الشكل« 

ُ
مــعــارض جــمــاعــيــة، مــثــل »ل

الذي أقيم عام 2015 في »تانيت غاليري« 
ببيروت، والذي قّدمت فيه أعمااًل أعطت 

ــتـــغـــاالت تــنــتــمــي إلــــى خــــزف الـــراكـــو،  اشـ
.

ّ
املعّرض لدرجة حرارٍة أقل

 هذا التنويع، الذي يشمل أيضًا 
ّ
على أن

أســـطـــح األعـــمـــال ومــالمــســهــا، ال ُيــخــرج 
مــة مــن فــهــٍم أو  مجمل االشــتــغــاالت املــقــدَّ
 

ّ
رؤيـــة واحــــدة نــكــاد نعثر عليها فــي كــل

قــطــعــة خــزفــيــة. فــنــحــن فـــي األغـــلـــب أمـــام 
أشــــكــــال، أو ربـــمـــا كـــائـــنـــات، تــنــهــض من 
إلــــى األعـــلـــى، تتكاتف  أرضـــيـــة أو جــــذع 
نا نشهد 

ّ
أو تتراكب، وكأن قــرب بعضها 

انــبــثــاٍق حـــزٍم مــن الــِفــطــر أو مــن كائنات 

لــلــتــّو مـــن األرض. حتى  تــخــرج  نــبــاتــيــة 
املعرض،  التي يضّمها  الجدارية  إحــدى 
ها أثُر والدة أو انبثاٍق لشكٍل 

ّ
تبدو وكأن

ــه عــــرف الــحــيــاة فـــي لــحــظــة مــا.  ــّد أنــ ال بــ
 »حــيــويــة« يــبــّرر عــنــوان املــعــرض 

ٌ
ة قـــــراء

)ذهن، ذكرى( الذهاَب إليها.
ــة فــي  ــيــ ــالــ  عــ

ً
ــة ِحـــــرفـــــيـــــة ــانــ ــنــ ــفــ ــر الــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت

تــطــويــع املــــــادة، وال ســّيــمــا فـــي األعـــمـــال 
الــتــي تــحــتــوي مــجــمــوعــات مــن األشــكــال 
به 

ّ
املـــتـــجـــاورة واملـــتـــراكـــبـــة، مـــع مـــا تتطل

مــجــاورتــهــا مـــن اهـــتـــمـــاٍم بــاالنــحــنــاءات 
الفردي  النهائي  وبالشكل  والتداخالت، 
ظهر 

ُ
 ُعنصٍر فيها. كما ت

ّ
والجماعي لكل

قــــدرًا عــالــيــة مـــن الــتــمــّكــن فـــي اشــتــغــالــهــا 
راوح 

ُ
على األسطحة ومالمسها، والتي ت

بن طالء أملس وآخر يحمل طبقات من 
 كما 

ّ
 وتنز

ّ
فة أو متروكة تجف

ّ
اللون مجف

ومتفّسخة  قة 
ّ
متشق أسطٍح  وبــن  تشاء، 

تحمل شعرية اإلشنّيات وألوانها.

الطبقات  تلك  ظهرها 
ُ
ت فكرة عن موهبة 

الطن  من  بتناغم،  واملتراكبة  املتتالية، 
املعّرض لحرارة عالية، ضمن توزيعات 

من األلوان الخافتة.
ــى 

ّ
ــام حــت ــ ــقـ ــ ـ

ُ
 حـــــــّداد الــــجــــديــــد، امل

ُ
ــعــــرض مــ

الـــحـــادي والـــثـــالثـــن مـــن تـــّمـــوز/ يــولــيــو 
ــيــــري صــــالــــح بــــركــــات«  ــالــ املـــقـــبـــل فــــي »غــ
 أوســـــــــع عــن 

ً
بـــــبـــــيـــــروت، ُيــــعــــطــــي فــــــكــــــرة

ــه  ــقـــط ألنـ ــيـــس فـ ــاالت الـــفـــنـــانـــة، لـ ــغــ ــتــ اشــ
معرضها الفردّي األّول، بل ألن ما تقّدمه 
القراءات،  جاوزًا، في إحــدى 

ُ
ت فيه ُيشّكل 

ملا عرفناه من أعمالها السابقة.
ــنـــوان  ــّم املـــــعـــــرض، الـــــــذي يـــحـــمـــل عـ يــــضــ
ح«، سبعة عشر 

ّ
»سراب: ِذكرى ذهٍن يتفت

 مــــن الــــخــــزف الـــحـــجـــري أنــجــزتــهــا 
ً
عـــمـــال

عتها ضمن ثالث 
ّ
الفنانة هذا العام، ووز

ــات  ودرجـ بتقنّيات  اشتغلتها  ســالســل 
إلــى جانب  حــرارة مختلفة. حيث نعثر، 
األعــمــال املــعــّرضــة لــحــرق تــقــلــيــدي، على 
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)Getty( 19 رسم لـ وانبلي وافاها، من قبائل أوغالال في داكوتا، يصّور فيه معركًة ضد الجيش األميركي نهاية القرن

)Getty( 19 تصميم لمسرحية »سالومي« ألوسكار وايلد يعود إلى نهاية القرن

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من المعرض
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رياضة

أعلن حارس املرمى اإليطالي جيانلويجي بوفون 
)43 سنة(، أنه قرر مواصلة اللعب ملدة عام آخر 

على األقل، وأنه يدرس عددًا من الخيارات، سواء 
في إيطاليا أو في خارجها. وقال بوفون على 

هامش تقديم أكاديمية حراس املرمى الخاصة 
به إن »فكرة االعتزال كانت على وشك االنتصار، 
لكنني اآلن متأكد من أنني سأستمر في اللعب، 

ألنني أشعر بالقوة. إن تقدير زمالئي في الفريق 
يجعلني أشعر بأنه يجب أن أستمر«.

تتواصل تبعات قضية األزمة القلبية التي تعرض 
لها النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، إذ عّبر 

زمالؤه في املنتخب عن غضبهم الشديد ضد 
»يويفا«، بسبب ضغطه ملتابعة املباراة في أسرع 

وقت، بالرغم من الوضعية النفسية الصعبة. وقال 
الحارس كاسبر شمايكل، في تصريحات نقلتها 

صحيفة »أر أم سي سبورت« الفرنسية: »لقد 
وضعونا في ورطة، وفرضوا علينا لعب املباراة، 

وهو ما أرى أنه ما كان يجب أن يحدث«.

تعرضت بعثة منتخب سيراليون لالحتجاز 
على الحدود الغينية بسبب عدم السماح لها 

بالدخول إلى العاصمة كوناكري، وذلك لخوض 
اللقاء املرتقب ضد بنني واملؤجل بينهما في 

ختام التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم 
األفريقية املقبلة في الكاميرون 2022. وجاء رفض 
دخول بعثة منتخب سيراليون بسبب عدم إجراء 
»املسحات« الطبية الالزمة وعدم تقديم الشهادات 
الخاصة بفحوصات فيروس كورونا أو التطعيم.

بوفون سيستمر 
في المالعب حتى سّن 

الـ44 على األقل

شمايكل حارس 
الدنمارك: فرضوا علينا 

لعب المباراة

احتجاز منتخب سيراليون 
على الحدود بسبب 

إجراءات »كورونا«

طمأن النجم 
الدنماركي، 
كريستيان 
إريكسن، متابعيه 
برسالة من 
المستشفى، 
وقال عبر حسابه 
في »إنستغرام«، 
كتب فيها: 
»مرحبًا بالجميع، 
أنا بخير، لكن 
بالنظر للظروف 
التي واجهتها، 
علّي أن أبقى 
في المستشفى 
ألجري كشوفات 
طبية جديدة، 
لكني أؤكد أني 
بحالة جيدة. 
شكرًا لكم على 
رسائلكم الرائعة، 
شكرًا للعالم 
على لطفكم، 
هذا يعني 
الكثير لي، اآلن 
سأشجع زمالئي 
في المباراة 
المقبلة«.

)Getty( إريكسن بدا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد السقوط الُمرعب

إريكسن يُطمئن الجماهير
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سينما

نديم جرجوره

ــن األملــانــيــة  ــديــ ال تــشــابــه بـــني أونــ
وعــــايــــدة   )1995 بــــيــــيــــر،  )بــــــــــاوال 
دوريتشيش،  )يــاْســنــا  البوسنية 
1966(. امرأتان تختلف إحداهما عن األخرى، 
الحّب  الــقــدر.  تتشاركان مواجهة  هما 

ّ
أن رغــم 

ــدة منهما  ــ  واحـ
ّ

ك كـــل ُيـــحـــرِّ  
ْ
ــر، إذ ُمــشــتــرٌك آخــ

ــقــــدر. يــدفــعــهــمــا إلــى  فـــي مــواجــهــتــهــا هــــذا الــ
الــتــحــّديــات. ُيحّرضهما على  أقــســى  اخــتــبــار 
 مـــوت. 

ّ
 مــصــيــبــة وكـــــل

ّ
 حــــّد وكـــــل

ّ
ــتــــراق كــــل اخــ

أوندين عاشقة. عايدة زوجة وأم. في برلني، 
 الـــراهـــن مــعــقــوٌد 

ّ
 وذاكــــــرة، لــكــن

ٌ
هــنــاك تـــاريـــخ

ــرأة إزاء شــاب،  على حــّب يــتــوّهــج فــي قلب امـ
ســيــتــوّهــج حــّبــه لــهــا أيــضــا فــي قــلــبــه. عــايــدة 
ُمصابة بلعنة حرٍب ومجزرة وانعدام فرٍص 
للنجاة، وسط صراعات السياسة واملصالح 
والــديــبــلــومــاســيــة، وفـــي مـــنـــاٍخ عـــابـــٍق بحقٍد 
عــنــصــرّي، وبــعــجــز جــنــود األمـــم املــتــحــّدة عن 

فعل صواٍب إنساني وأخالقي.
ــديـــن اســــم امـــــرأة ُيــصــبــح عــنــوانــا للفيلم  أونـ
األخير لألملاني كريستيان بيتزولد )1960(. 
 )1974( ــتـــش  ــيـ ــانـ زبـ يـــاســـمـــيـــال  الـــبـــوســـنـــيـــة 
تسأل: »إلــى أين تذهبني، عــايــدة؟«. الفيلمان 
للمّرة   

ٌ
معروض األملاني   .2020 عام  ُمنتجان 

األولـــى فــي الـــدورة الــــ70 )20 فــبــرايــر/ شباط 
بــرلــني  »مــهــرجــان  لـــ  )2020 آذار  مـــــارس/   1 ـ 
السينمائي«. تفوز باوال بيير بجائزة أفضل 
ممثلة، التي تحصل على مثلها في »جوائز 
ـــ33،  الـ )الــنــســخــة   »2020 األوروبـــيـــة  السينما 
ويحصل   ،)2020 األول  كانون  ديسمبر/   12
الفيلم على جائزة »االتحاد الدولي للصحافة 
»برليناله«  الـ في   »)FIPRESCI( السينمائية 
 لــلــمــرة األولـــى 

ٌ
نــفــســهــا. الــبــوســنــّي مـــعـــروض

ـــ77 )2 ـ 12  فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــدورة الــ
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
»أوســـكـــار«  ـــح رســـمـــي لــــ

َّ
الــســيــنــمــائــي«. ُمـــرش

أفضل فيلم دولي )النسخة الـــ93، 25 أبريل/ 
نيسان 2021(.

قهٍر  على  معقودان  الفيلمان  تفاصيل.  هــذه 
ومــصــائــب ومـــخـــاوف وانـــكـــســـاراٍت ورغـــبـــاٍت 
وأشواٍق وخيبات وأوجاع. امرأتان تنتصران 
 واحدة منهما في دروٍب مليئة 

ّ
، يقود كل لحبٍّ

ٍع خضراء. الهاوية 
َ
ٍر ُمعِتمٍة، أكثر من ُبق

َ
بُحف

 إصـــــرارًا نــســائــيــا عــلــى الــعــيــش، 
ّ
عــمــيــقــة، لــكــن

 هـــاويـــة تــمــريــنــا على 
ّ

ــــوت، يــجــعــل كـــل رغـــم املـ
انــبــعــاٍث جــديــد، واخــتــبــارًا ملــواجــهــة جــديــدة. 
 
ٌ
فانبعاث مـــوٌت  يعطبه  عشقا  ُيصبح  الــحــّب 
 من عنف عيٍش وتطهٌر من متاهاٍت 

ٌ
فاغتسال

 
ً
والتطّهر( فصال )االغتسال  قاتلة، يصنعان 
 

ٌ
آخر لحياٍة مجهولة )أوندين(. الحّب منبثق
من قلب زوجــة ـ أٍم، وهــذا كــاٍف إلدراك معنى 
ُمــقــارعــِة حــــرٍب وقــتــٍل وبــــؤٍس واخــتــنــاق، في 
 احتمال، من أجل إنقاذ عائلٍة 

ّ
جهٍد يفوق كل

 الزوجة 
ّ
)الزوجة والزوج وابنان اثنان(، لكن

 يكون 
ْ
أن ــراد  ــ ُي قــتــٍل،  األم وحــدهــا تنجو مــن 

تطهيرًا عرقيا )عايدة(.
الــتــاريــخ والـــذاكـــرة األملــانــيــان يــحــضــران في 
مهنٍة، تمارسها أوندين في متحف برلينّي، 
تـــــروي فــيــه ـ لـــــــزّوار ومــهــتــّمــني وبـــاحـــثـــني ـ 
مدينٍة  عــن  وتفاصيل  ومعلومات  حكايات 
وعـــــمـــــارة وأحــــــــــــداٍث )أونــــــــديــــــــن(. الـــتـــاريـــخ 

عان في راهــن امــرأة، تتحّول 
َ
والذاكرة ُيصن

سِة اللغة اإلنكليزية في سربنيتسا  من ُمدرِّ
املتحّدة  إلى مترجمة فورية في مقّر لألمم 
)عــايــدة(. خيبة حــبٍّ تعيشها أونــديــن، قبل 
لـــقـــاٍء يــفــتــح لــهــا مــنــفــذًا لـــخـــالٍص عــبــر حــّب 
جديد، ينتهي بخراٍب ُيصيُب جسدًا وروحا 
وذاتا وانفعاالٍت وآمااًل ورغبات. ال خيبة في 
 الحرب رهيبة، 

ّ
حّب عايدة لرجالها الـ3، لكن

ــتــــال بــــني طــــوائــــف ومــــذاهــــب ُيــطــيــح  ــتــ واالقــ
 شـــيء، والــســيــاســة حــقــيــرة، واملــصــالــح 

ّ
بــكــل

أهــّم، والديبلوماسية لعنة، واألمــم املتحدة 
قبل  تنتقم،  أوندين  املطلق.  للعجز  نموذج 
انقشاع ظلمة القهر عن مــوٍت أخير. عايدة 
 

ّ
 زيارة منزلها املحتل

ّ
ترغب في انتقاٍم، لكن

الـــ3 )تلتقي زوجته  من عائلة قاتل رجالها 

لبرلني  مــطــلــوٍب.  ثــأر  تــحــول دون  وابنهما( 
وتطهير  بعنصرية  مليئان  وذاكــــرة  تــاريــخ 
ــرة  ــشــّكــل تــاريــخــا وذاكــ

ُ
عـــرقـــّي. ســربــنــيــتــســا ت

جديدين، عن عنصرية وتطهير عرقّي. السرد 
 

ّ
بارٌع في التقاط بعٍض منهما، بعيدًا عن كل

مباشرة. »أوندين« ُيمعن في معاينة أحوال 
د والقادر على ُصنع معجزة 

ِّ
ذاك الحّب املتوق

الـــخـــروج مـــن عــمــق املــــوت إلـــى قــلــب الــحــيــاة، 
ــراق. »إلـــى أيـــن تذهبني،  ــ ـ

ُ
ــٍم وف رغـــم خــــراٍب وألــ

 بحّب امرأة تكترث لرجالها 
ٌ

عايدة؟« مشغول
 
ّ
ـــ3، فــتــحــاول ُصــنــع مــعــجــزة الــخــالص، لكن الــ
االنتقام  هاوية  في  والسقوط  أعنف،  الفشل 
ــرفـــوض، فـــالـــعـــزاء ُيــصــنــع خــــارج الــهــاويــة،  مـ
واملصالحة مع الذات تنعقد من دون انتقام، 
 تقدر عايدة على مصالحة كهذه، حقيقية 

ْ
إن

ج  الــذي ُيتوِّ الــغــرائــبــّي،  وصائبة وضــروريــة. 
)فرانتز  كريستوف  وحبيبها  أوندين  سيرة 
ــأتـــي طــبــيــعــيــا فــــي خــاتــمــٍة  روغـــوفـــســـكـــي(، يـ
تميل إلى هناٍء وسكينٍة. مالمح عايدة حادة 
وقاسية وصامتة، النبثاقها من جــرٍح غائٍر 

س.
ْ
ف

َ
في روٍح ون

كريستيان بتزولد يكتب سيناريو »أوندين«، 
ــن تــــغــــادر«،  ــ ــديــ ــ مــقــتــبــســا حـــكـــايـــتـــه مــــن »أونــ

املــجــمــوعــة القصصية »الــعــام  املــنــشــورة فــي 
إينبورغ  النمساوية  للكاتبة   )1961( ـــ30«  الـ
بالتفاصيل  ذاهــبــا   ،)1973 ـ   1926( بــاخــمــان 
إلـــى الــحــّب ومــســالــكــه ومــتــاهــاتــه ومــشــاغــلــه. 
ياسميال زبانيتش تعيش »حروبا صغيرة« 
ق )مواليد سراييفو، البوسنة 

ّ
في بلدها املمز

ـ الهرسك(، وتنتقي مجزرة سربنيتسا )11 ـ 
16 يوليو/ تموز 1995(، التي يرتكبها جنود 
»جــيــش جــمــهــوريــة الـــصـــرب فـــي الــبــوســنــة«، 
ــكـــو مـــالديـــش )1942(،  الـــجـــنـــرال راتـ بــقــيــادة 
لسرد حكاية حّب وخيبة وأعطاٍب. الحرب في 
 من قّوة الحّب وآالمه. الحرب 

ٌ
»أوندين« نابعة

ــيــا، فمظاهرها 
ّ
ً كــل فــي »عــايــدة« غير ظــاهــرة 

أكـــثـــر حـــضـــورًا، والــقــتــل »ُيـــســـَمـــع«، والــعــنــف 
 
ْ
إذ جليٌّ في لحظاٍت وكــالٍم وعجٍز وطغياٍن، 
واألداء  اللقطة  وراء  ما  في  تنكشف مالمحه 

والسرد.
الــــ3 ملهرجان  الــــدورة  )ُيــعــرضــان فــي  فيلمان 
ــقــامــة 

ُ
« فـــي تـــونـــس، امل

ّ
ــن ــ »قـــابـــس ســيــنــمــا وفــ

بني 18 و25 يونيو/ حزيران 2021( يرويان 
ــــدة مــنــهــمــا تــريــد   واحـ

ّ
ــل ــرأتـــني، كـ ــي امـ

َ
حــكــايــت

ــصــاب بـــمـــوٍت يــخــتــلــف شــكــلــه من 
ُ
عــيــشــا، فــت

مصيٍر إلى آخر.

أي حبٍّ؟ 
أّي خيبات؟

برلين وسربنيتسا وامرأتان

)Getty /باوال بيير: أفضل ممثلة في برلين 2020 )كليمنس بيالن

لْت/ فرانس برس( مشاهدو »غراند ريكس« في باريس )19 مايو 2021(: نبض حياًة )جيوفري فان ِدرْ هاسِّ

26

يختار محمد صالح هارون )الصورة( دائمًا بطله من الهامش. 
ه روائّي 

ّ
عبر كاميرته الدقيقة، يتابع مسار حياة الشخصية. وألن

الــدروس.  وإعطاء  املباشر،  الخطاب  في  السقوط  يرفض  أيضًا، 
الحرب، بل يتناول ما حول  ليتحّدث عن  ال يرتمي في الصراع 
فه من أشخاص وأماكن. ينحاز إلى هامشيني، 

ّ
الحرب، وما تخل

ال دور لهم في الصراع، لكّن حمم النيران تصلهم، فُيعانون.
محمد جّدي حسن

ــف ســيــرغــي لــوزنــيــتــســا )الـــصـــورة( 
ّ
فــي »جـــنـــازة رســمــيــة«، يــؤل

قّدم وصفًا بليغًا لعبادة شخصية 
ُ
سيمفونية سينمائية مهيبة، ت

التسجيالت  أّي مصدر آخر غير  إلى  اللجوء  ستالني، من دون 
املرئية والصوتية حينها. ال مقابالت وال رواة صوتيني. فقط تلك 
نتزعة من ظالم خزائن البالوعة السوفييتية، حيث 

ُ
التسجيالت امل

ُحٍبست أعوامًا طويلة.
محمد صبحي

نــجــز »لــن يكون 
ُ
خلف الــكــامــيــرات، هــنــاك مــن ُيــشــاهــد. لــم أكــن أل

 أبدًا« )2020(، لو لم أكن مقتنعة بهذه املسألة. بالتأكيد، 
ٌ

هناك ليل
االستخدام التكنولوجي للُصور »املنطوقة«، كما يقول فاروكي، 
أو »التشغيلية«، كما ُيسميها بيار ف.، تطمح إلى إبادة املوضوع. 

أعتقد أّن هذا الطموح ُيصاب بالفشل دائمًا.
إليونور ويبر

يــســرد حــكــايــات  وثــائــقــي  تــامــبــل:  لــجــولــيــان   Crock Of Gold
)الـــصـــورة(، منذ شبابه  ــَوان 

ُ
شــايــن مــاْكــغ واملــغــنــي  املوسيقّي 

وطرافته  ُغَوان 
ْ
ماك شغف  شاهد 

ُ
امل يكتشف  ولندن.  أيرلندا  في 

العميقة باملوسيقى والتاريخ والروحانيات  وسخريته ومعرفته 
العالم من خالل  إلى  ُغَوان، ونظرة 

ْ
الشعبية. سيرة ماك والثقافة 

عينيه، والــدائــرة الحميمة مــن األصــدقــاء املــقــّربــني، وأعــضــاء من 
عائلته.

لناين أنتيكو )الصورة(: ترغب صوفي )28 عامًا(   Playlist
ها لم تنتسب إلى معهٍد للفنون. 

ّ
صبح رّسامة، لكن

ُ
بشّدة في أْن ت

ها تبتعد كثيرًا عن الناس. تختبر 
ّ
تريد أْن تعثر على الحّب، لكن

ها 
ّ
تجارب عّدة في الحّب واملهن، فتصطدم بمشاكل ومطّبات، لكن

ر أغنية تقول إّن الحّب ال ُبّد أْن يأتي ذات يوم »فجأة«.
ّ
تتذك

Vers La Bataille لـ أورليان فيرني ـ ليرموزيو )الصورة(: 
له  ليسمح  عــام 1860،  الفرنسي،  الجيش  لــوي على جنرال  ُيلّح 
املستعرة  االستعمارية  الحرب  لتصوير  املكسيك  إلــى  بالسفر 
ــه، بعد وقـــٍت على وصــولــه، يــتــوه فــي الحرب 

ّ
ــا بــشــّدة. لــكــن أوارهــ

ويــعــجــز عـــن الــتــقــاط صــــور بـــاهـــرة. ثـــم يــلــتــقــي بــيــنــتــو، املــــزارع 
من   

ً
بــدال ماضيه،  أشــبــاح  مواجهة  على  ُيعينه  الــذي  املكسيكي 

السعي إلى مجٍد وماٍل.

عن حب عاشقة وحب 
زوجة وأم في لحظات 

خراب وموت وانكسار

فرنسيون كثيرون يفرحون بعودة النبض إلى 
 فرحهم 

ّ
صاالت السينما في مدنهم. ُيستشف

هذا من أشكاٍل مختلفة للتعبير. حشودهم في 
شاهدة، 

ُ
امل . استعادتهم تقاليد 

ٌ
الصاالت دليل

وما يحيط بها من لقاءات في مقاٍه ومطاعم 
 آخر. الصحافة تكشف شيئا من 

ٌ
ومــالٍه، دليل

الفرح أيضا. املجالت السينمائية تقول بعضا 
منه، فأعدادها الشهرية الجديدة صــادرة في 
 

ٌ
يونيو/ حزيران 2021، وإتمام بعضها حاصل

عشية موعد افتتاح الصاالت )19 مايو/ أيار 
ــر  ــغــيِّ

ُ
ت الــســيــنــمــا«،  »دفــاتــر  2021(. مــجــالت، كـــ

 مـــن ســيــرتــهــا املـــعـــروفـــة قــبــل كـــورونـــا، 
ً
قــلــيــال

النتاج  على  املفروضة  وشــروطــه  باته 
ّ
ومتطل

الــســيــنــمــائــي، إنـــتـــاجـــا وتـــوزيـــعـــا وُمـــشـــاهـــدة. 
 يستعيد مسارًا مهنّيا 

ْ
التغيير غير جديد، إذ

الــصــاالت مفتوحة.  للمجلة، وملــجــالت أخـــرى. 
املــشــاهــدون يــتــوافــدون بـــأعـــداٍد كــبــيــرة إليها. 
والنقدية  والسينمائية  الصحافية  ـ  املواكبة 

والتحليلية ـ أساسية في املشهد برّمته.
35 صــفــحــة تــنــشــرهــا »دفـــاتـــر الــســيــنــمــا« في 
عددها األخير )777، يونيو/ حزيران 2021(. 
 هذا 

ّ
يكتب ماركوس أوزال، رئيس تحريرها، أن

 للطباعة في اليوم التالي الفتتاح 
ٌ
العدد جاهز

بعودة  احتفااًل  ُيشبه  نفسه  العدد  الــصــاالت. 
أيضا،  ة 

ّ
املجل إلى  املعتاد  السينمائي  النبض 

ال إلى الصاالت فقط. الجزء الخاص بالوسائط 
األخــرى للُمشاهدة بــاٍق وضــروري، فمنّصات 
السينما  رفــد  فــي  مستمرة  وعــديــدة  مختلفة 
ــشــاهــديــن 

ُ
بــإنــتــاجــاٍت وعـــــروٍض، وفـــي مــنــح امل

شاهدة. اإلصدارات )أسطوانات 
ُ
نوعا آخر من امل

وكــتــب(، تمتلك حّيزها، وهــذا غير ممسوس. 
يكتب أوزال: »بالنسبة إلى دفتر النقد، باملعنى 
بتمّكننا  للغاية  نحن سعداء  للكلمة،  الدقيق 
اَهد على 

َ
ش

ُ
إعــادة ملئه ُمجّددًا بأفالم ست من 

 بطريقة 
ٌ

 هذا حاصل
ّ
شاشة كبيرة«. ُيضيف أن

ي أكثر من ثلث 
ّ
مختلفة، فالدفتر املذكور »ُيغط

بــأمــٍل وفـــرٍح كبيرين،  الــعــدد«. بأسلوب مفعم 
ُيكِمل أوزال االحتفاء بحدٍث )افتتاح الصاالت(، 
يواِجه استثناًء غير مسبوق في تاريخ السينما 
)إغالق الصاالت أشهرًا طويلة ولفترات عّدة(: 
افتتاحيته(  )على  الالحقة  الصفحات  »لتكن 
احتفااًل بارتباٍك، جعلته هذه األشهر األخيرة، 
االخــتــيــار،  ارتــبــاك  نـــادرًا وثمينا:  أمـــرًا  فعليا، 
الذي أصبح ُممكنا، مّرة أخرى«. ارتباٌك ينبثق 
مــن تـــوّرط ثقافي وفــكــري بالكتابة عــن أفــالٍم 
 

ٌ
أحــوال ثيرها 

ُ
ت تطرح تساؤالت، وعن قضايا 

ُصــور يصنعها محترفون  وعــن  واشتغاالت، 
ــار، إلــــى جــانــب مــبــتــدئــني يــخــطــون أولـــى  ــبـ وكـ
خــطــواتــهــم، وفــيــهــا شــــيٌء مـــن ســحــٍر وجـــمـــاٍل. 
ُيــنــجــزون  ارتـــبـــاك سينمائيني  ُيــشــبــه  ارتـــبـــاٌك 
 
ً
أفــالمــا، تــواجــه عــاملــا مضطربا وقــِلــقــا وُمثقال
ارتباٌك  غير شافية.  وإجــابــات  قة 

ّ
معل بأسئلة 

 يكون 
ْ
 حوار، وأن

َ
 يكون النقُد مساحة

ْ
ُيريد أن

الــنــاقــد صــوتــا ُيــضــاف إلـــى فــيــلــٍم، بتساؤالته 
وسجاالته وتأّمالته.

بــهــذا، تــعــود »دفــاتــر الــســيــنــمــا«، وغــيــرهــا من 
املـــجـــالت املــتــخــّصــصــة فـــي فــرنــســا، إلــــى عــهــٍد 
سابق على كورونا، بحثا في مفاصل صنيٍع 
فني، يحمل في عمقه معرفٍة، تجعل ُمكتِسَبها 

يطرح أسئلة، وُيثير نقاشات.
نديم...

أقوالهمالنقد في »دفاتر السينما« ُمجّددًا: ارتباٌك ُمنَتَظر

أفعالهم

تعاني أوندين آالم 
حّب وموت في برلين 

المعاصرة، وتواجه 
عايدة مصائب حرب 
ومجازر وعنٍف في 

سربنيتسا التسعينيات، في 
فيلمين جديدين

دت معلومات صحافية 
ّ
◆ أك

أّن املمثلة البرازيلية أليس براغا 
انضمت إلى فريق املمثلني 

واملمثالت في Hypnotic، الفيلم 
الجديد للمكسيكي األصل 
روبرت رودريغز. علمًا أّن 

 على 
ٌ
البطولة الرجالية معقودة

األميركي بن أفلك، الذي يؤّدي 
ق يحاول كشف سّر 

ِّ
دور محق

االختفاء الغامض البنته، علمًا 
 سلسلة 

ّ
ه يعمل على حل

ّ
أن

دة، في الوقت نفسه. 
ّ
جرائم ُمعق

أضافت املعلومات أّن السيناريو 
لرودريغز وماكس برنشتاين، 

واملخرج نفسه ُمشارك في اإلنتاج 
أيضًا، وأّن التصوير سيبدأ 

في سبتمبر/أيلول 2021، في 
»أوسنت« األميركية.

◆ ذكرت مواقع إلكترونية 
غربية عّدة، معنية بالسينما 

وصناعتها وعروضها التجارية، 
أّن مشاهدين كثيرين شاهدوا، 
بكثافة، نهاية األسبوع األخير 

من مايو/أيار 2021، فيلم الرعب 
 A Quiet( 2 مكان هادئ ـ«

Place 2(«، في صاالت أميركا 
ق أرقامًا غير 

ّ
»حق الشمالية، فـ

مسبوقة منذ بداية كورونا، 
بعدما أتاح رفع القيود الصحية 
في الواليات املتحدة األميركية 
عت 

ّ
إعادة فتح الصاالت«. وتوق

شركة »إكزيبيتر ريليشنز«، في 
إحصاءات أولى، أْن تبلغ إيرادات 
األيام األربعة األولى من عرضه 
في الواليات املتحدة وكندا أكثر 

من 58 مليون دوالر أميركي 

)وهذا ما حصل(. وأشارت 
تلك املواقع إلى أّن الفيلم، الذي 

ق الجزء األول منه عام 
ّ
حق

ل 
ِّ
2018 نجاحًا كبيرًا، »ُيمث

بارقة أمل لصناعة السينما، 
التي تضّررت بشّدة، كقطاعات 

ثقافية وترفيهية أخرى، من 
ي الوباء«. ُيذكر أّن الجزء 

ّ
تفش

الثاني، للمخرج واملمثل جون 
كراسنسكي، يتابع شؤون 

عائلٍة، كما في الجزء األول. عائلة 
تعيش في أجواء نهاية العالم، 

د   تحدِّ
ٌ

التي تسود فيها وحوش
مكانها بالصوت.

◆ نقلت وكالة »فرانس برس« 
عن شارل تيّسون، املشرف على 

اد«، قوله إّن أفالمًا 
ّ
»أسبوع النق

عّدة اختيرت للدورة الجديدة 
لألسبوع، الذي ُيقام ضمن 
الدورة الـ 74 )6 ـ 17 يوليو/

تموز 2021( ملهرجان »كاّن« 
ظهر شخصيات 

ُ
السينمائي، »ت

تتقاتل، وتروي قصصًا عن 
تحّرر فتيان ونساٍء، ورغبة هؤالء 

 طرقهم والذهاب 
ّ

جميعًا في شق
إلى حدود أنفسهم«. أضاف أّن 

مسؤولي األسبوع ال يبدأون من 
هوس املناصفة، بل ينطلقون من 

األفالم نفسها: »ُيسعدنا أْن تكون 
النتيجة متساوية )بني الرجال 

والنساء(«، لكّن التركيز األساسّي 
والوحيد منصٌب على األفالم. 
ُيذكر أّن رئيس لجنة التحكيم 
الخاصة باألسبوع هو املخرج 
الروماني كريستيان مونجيو.

Wednesday 16 June 2021
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أخبار



اليوم السادس
إيطاليا تالقي 

سويسرا

2829
رياضة

حسين غازي

وصلنا إلى اليوم السادس في بطولة 
يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 
عــــّدة مـــدن أوروبـــيـــة، وتــبــرز الــيــوم 3 
مــبــاريــات مــنــتــظــرة، نــتــحــدث فــي هـــذا التقرير 
عن لقاء واحد منها، هو الذي يجمع املنتخب 
غاية  قمة  فــي  السويسري  بنظيره  اإليــطــالــي 
في  »األزوري«  مــنــتــخــب  يــتــطــلــع  ــوة.  ــقــ الــ فـــي 
الجولة الثانية لتحقيق فوٍز جديد والوصول 
إلى النقطة السادسة بروح عالية، بعد الفوز 

الكبير على تركيا في االفتتاح بنتيجة 0-3.
هدفني  مــن  أكــثــر  تسجيل  إيطاليا  استطاعت 
ــيــــورو لــلــمــرة  ــاراة واحــــــدة بــبــطــولــة الــ ــبــ فـــي مــ
األولــــى فــي تــاريــخــهــا، وهـــذا األمـــر لــم يتحقق 

ألقت حادثة سقوط العب الوسط الدنماركي 
كريستيان إريكسن بظاللها على فوز فنلندا 
1-0 على الدنمارك السبت املاضي، لكن الفريق 
مراحل  فــي  مقعده  مــن حجز  كثيًرا  سيقترب 
خــروج املغلوب، اليوم األربــعــاء، إذا فــاز على 
نظيره الروسي. وتشارك فنلندا في النهائيات 
األوروبية للمرة األولــى، وهي تدرك أن الفوز 
فــي مــبــاراتــهــا الــثــانــيــة بـــدور املــجــمــوعــات في 
سان بطرسبرغ سيرفع رصيدها إلى 6 نقاط، 
وسيقربها كثيًرا من ضمان بلوغ دور الـ 16. 
وللحصول على فرصة لتحقيق هذا الهدف، 
سيتعنّي على فنلندا القيام بشيء لم تحققه 
طــــوال أكــثــر مــن قـــرن كــامــل، وهـــو الــفــوز على 
روسيا. وآخر فوز حققته فنلندا على روسيا، 
فنلندا  كانت  عندما   ،1912 أوملبياد  فــي  كــان 
ال تزال تحت السيطرة الروسية. وبعد تفكك 
االتحاد السوفييتي فازت روسيا على فنلندا 
في جميع املواجهات األربع التي جمعت بني 
ت شباكها مرة واحــدة خالل 

ّ
الطرفني، واهتز
هذه املواجهات.

ــفـــوز فـــي شـــبـــاك الـــدنـــمـــارك،  وبــفــضــل هــــدف الـ
ت 

ّ
والذي حمل توقيع جويل بوهيانبالو احتل

ــرق املــجــمــوعــة  ــ ــثـــانـــي بــــني فـ فــنــلــنــدا املــــركــــز الـ
خلف بلجيكا املتصدرة بفارق األهــداف. لكن 
الفنلندي في  املباراة، وهي األولــى للمنتخب 
بــطــولــة كــبــرى كــانــت بــمــثــابــة تــجــربــة مــروعــة 
لــالعــبــني. وســـقـــط صـــانـــع الــلــعــب الــدنــمــاركــي 
إريـــكـــســـن مــغــشــًيــا عــلــيــه عــلــى أرض املــلــعــب، 
قبل  قلبه،  وتــوقــف  قلبية  ألزمـــة  تعرضه  بعد 
ــه والـــطـــاقـــم الــطــبــي  أن تــنــجــح جـــهـــود زمــــالئــ
فــي إنــقــاذ حــيــاتــه. ووصـــف تيم ســبــارف قائد 
ــان تــحــدًيــا  ــ ــه كـ ــأنـ مــنــتــخــب فــنــلــنــدا املــــوقــــف بـ

ــــاف لــلــصــحــافــيــني أن »مـــا حــدث  ذهــنــًيــا. وأضـ
على أرض امللعب كان أمًرا أكثر أهمية تماًما 
من كرة القدم«.  وبــدا أن املهاجم تيمو بوكي 
الذي أحرز 10 أهداف خالل تصفيات البطولة 
الكاحل،  تعافى تماًما من إصابة مزعجة في 
التوقعات  تشير  بينما  الــهــجــوم،  قــاد  عندما 

إلى أن فنلندا ستسعى من جديد إلى مباغتة 
الجولة  في  الفوز  الروسي وتحقيق  املنتخب 
كأس  نهائيات  روســيــا  واستضافت  الثانية. 
الثمانية،  دور  إلــى  2018 ووصلت  في  العالم 
لكنها تعثرت تماًما في مواجهة بلجيكا في 
الجولة األولــى من البطولة الحالية وخسرت 

0-3، وسيتعني عليها تحقيق نتيجة إيجابية 
إذا رغبت في تصحيح مسارها  أمــام فنلندا، 
بالبطولة. وقال ستانيسالس تشيرتشيسوف 
مدرب روسيا في مؤتمر صحافي: »نحن في 
انتظار املنتخب الفنلندي، وبعد ذلك سنواجه 
الـــدنـــمـــارك«. وفـــي لــقــاء آخـــر، ســتــحــاول تركيا 

بــقــيــادة املــــدرب شــيــنــول غــونــيــش مــحــو األداء 
الــســيــئ عــقــب الــخــســارة الثقيلة 3-صــفــر أمــام 
إيطاليا في افتتاح البطولة، من خالل تجاوز 
عقبة ويلز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب 

»باكو« األوملبي. 
)رويترز(

فنلندا لضمان التأهل 
وتركيا من أجل التعويض

طوال 39 مواجهة سابقة، وهي اآلن ستواجه 
ها تتسلح بعاملي األرض 

ّ
منتخبًا صعبًا لكن

املــبــاراة على ملعب روما  إذ تقام  والجمهور، 
األوملــبــي. بشباك نظيفة مــرة أخــرى لم تسقط 
إيــطــالــيــا لــلــمــرة الــثــالثــني تــوالــيــًا، وهـــي تحت 
قــيــادة املـــدرب روبــرتــو مانشيني، وهــي تعلم 
إيطاليا  تــكــون ســهــلــة. وتعتمد  لــن  املــهــمــة   

ّ
أن

الشباب  مــن  البطولة على مجموعة  هــذه  فــي 
الثنائي  عــلــى  مانشيني  يــعــول  إذ  والــخــبــرة، 
ــيــــونــــاردو  املـــخـــضـــرم جـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي ولــ

بونوتشي في الخط الخلفي.
ــر أن تــــدخــــل إيــــطــــالــــيــــا بــنــفــس  ــتـــظـ ــنـ ــن املـ ــ ــ ومـ
باستثناء  تركيا،  ضــد  لعبت  التي  التشكيلة 
غــيــاب فــلــورنــزي الــــذي تـــعـــّرض لــإصــابــة في 
االفتتاحي، فيما قد نشهد عــودة نجم  اللقاء 

باريس سان جيرمان ماركو فيراتي.
ويمتلك املنتخب اإليطالي العديد من الحلول 
ــراف، وذلــــك من  ــ فــي وســـط املــلــعــب وعــلــى األطــ
ــي الــجــهــة  ــتــــمــــاد عـــلـــى إنـــســـيـــنـــي فــ خـــــالل االعــ
ــراردي فـــي الــــــرواق األيـــمـــن إلــى  ــيــ الــيــســرى وبــ
جانب مهاجم التسيو تشيرو إيموبيلي الذي 
ســجــل هــدفــًا وصــنــع آخـــر فــي املـــبـــاراة األولـــى. 
ويمتلك مانشيني عناصر قــادرة على تقديم 
الثالثي  يــوفــق  لــم  بــحــال  الهجومية  اإلضــافــة 
ــرار كــيــيــزا نــجــم يــوفــنــتــوس  ــ الـــحـــالـــي، عــلــى غـ
وبيلوتي العب تورينو وكذلك بيرناردسكي.

فـــي خـــط الـــوســـط أكــــد جــورجــيــنــيــو وبـــاريـــال 
قـــــدرة كــبــيــرة عــلــى ضــبــط اإليــــقــــاع، ال سيما 
األخير الذي كان الرابط بني الدفاع والهجوم، 
أداًء مرضيًا، مع اإلشارة  قّدم لوكاتيلي  فيما 
ــيــــســــرى، وتــــحــــديــــدًا الــظــهــيــر  إلـــــى الـــجـــبـــهـــة الــ
ســبــيــنــاتــزوال الـــــذي ســـاهـــم بــشــكــل فـــعـــال مع 
تاريخيًا،  الهجومية.  العمليات  فــي  إنسيني 
التقى الطرفان في 57 مباراة سابقة، كان الفوز 
من نصيب إيطاليا في 28 مرة فيها مقابل 7 
هزائم و22 تعاداًل. وشهدت املواجهات الثالث 
األخــيــرة فــي 2010 و2009 و2006 تــعــاداًل بني 
في  مــرة  آخــر  إيطاليا  فـــازت  فيما  املنتخبني، 
عام 2003، بينما يعود آخر انتصار ملنتخب 

EURO  2020  يورو

يطمح المنتخب اإليطالي في الجولة الثانية لتحقيق 
االنتصار الثاني والوصول إلى النقطة السادسة، فيما 

يتطلع نظيره السويسري لحصد الفوز األول

)Getty /سويسرا تعادلت مع ويلز )تولغا بوزوغلو

)Getty( تاريخيًا تتفّوق إيطاليا على سويسرا في المواجهات المباشرة

)Getty /إيطاليا هزمت تركيا في لقاء االفتتاح بثالثية )كالوديو فيا

منتخب فنلندا ظهر بمستوى جيد في أول لقاء )أولغا ماتسييفا/ فرانس برس(

)Getty( تركيا ستحاول التعويض بلقاء ويلز

تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال 1994،  إلـــــى  ســـويـــســـرا 
تحديدًا يوم 1 مايو/ أيار 1993 بهدٍف من دون 
مقابل. وسبق ملنتخب سويسرا أن حقق فوزًا 
على إيطاليا في امللعب األوملبي في روما في 
عــام 1982. فــي املقابل ورغــم تــعــادل سويسرا 

في املــبــاراة األولــى أمــام ويلز، قدمت مستوى 
مميزًا، وكانت الطرف األفضل في معظم دقائق 
اللقاء. وظهر الالعب بريل إيمبولو في اللقاء 
األول بمستوى جيد، إذ شّكل العب بوروسيا 
مونشنغالدباخ قلقًا للدفاع الويلزي. ويمتلك 
املـــــدرب فــالديــمــيــز بــيــتــكــوفــيــتــش الــعــديــد من 
ــن عـــلـــى تــشــكــيــل خـــطـــورة  ــادريــ ــقــ الـــالعـــبـــني الــ
اإليــطــالــي جيانلويجي  الــحــارس  مــرمــى  على 
دوناروما، على غرار شاكيري العب ليفربول، 
بنفيكا  ومــهــاجــم  إيمبولو  خلف  يلعب  الـــذي 
الــبــرتــغــالــي هـــاريـــس ســيــفــيــروفــيــتــش. ولــعــب 
مــنــتــخــب ســويــســرا فـــي الــلــقــاء بــطــريــقــة 4-3-

1-2، مــعــتــمــدًا عــلــى فـــرولـــر وتــشــاكــا فـــي خط 

األولــى والتعادل  املباراة  املدافع. بعد  الوسط 
ــال املـــــــدرب بــيــتــكــوفــيــتــش  ــ املـــخـــيـــب لــــآمــــال، قـ
لــنــا. علينا  الــتــي أتيحت  الــفــرص   

ّ
»لــم نستغل

أن نـــكـــون أفـــضـــل فـــي املـــبـــاراتـــني املــقــبــلــتــني«.
مــنــتــخــب ســـويـــســـرا قـــــادر عــلــى خــلــق الــعــديــد 
التحّمل  فــي  تكمن  املشكلة  لــكــن  الــفــرص،  مــن 
والـــصـــمـــود فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي، وبـــاعـــتـــراف 
املــــدرب: »كــنــا نــعــرف منذ الــبــدايــة أن إيطاليا 
هي املــشــروع األوفــر حظًا في هــذه املجموعة، 

سنحاول الحصول على النقاط ضدهم، 
ــال فــي  ــحــ ــّب الـــتـــرشـــحـــيـــات بــطــبــيــعــة الــ وتــــصــ
مصلحة إيــطــالــيــا الــتــي تــطــورت بــشــكــٍل الفــت 
تحت قيادة مانشيني بعد الفشل في التأهل 

ملــونــديــال 2018 تــحــت قــيــادة فــيــنــتــورا، وهــي 
واحــــــدة مـــن الــحــقــبــات األكـــثـــر ســــوداويــــة في 

تاريخ بطل العام 4 مرات.
وحاول إنسيني ومانشيني بعد اللقاء األول 
عدم وضع أي ضغوطات على املجموعة وذلك 
 الجميع يطمح للذهاب 

ّ
أن من خالل الحديث 

الحديث عن  أبعد نقطة ممكنة، من دون  إلــى 
 وجــود منتخبات أخرى 

ّ
حصد اللقب في ظــل

ــك، لـــكـــن مــــن دون  شــــك يــمــتــلــك  ــذلــ مـــرشـــحـــة لــ
األزوري مقومات عديدة لحصد هذه البطولة، 
ــن هـــــذا الـــجـــيـــل الـــســـويـــســـري  فــيــمــا يــنــتــظــر مــ
تحقيق إنجاز في يــورو 2020 وعــدم االكتفاء 

بلعب دور هامشي.

يـورو بـازار

إيطاليا تستضيف 
سويسرا على الملعب 

األولمبي في روما

■ اعتذر املهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش لجماهير منتخب بالده 
أعقب تسجيله هدفًا في  الــذي  العنيف  االحتفال  عــن  الــقــدم  كــرة  ومحبي 
مرمى املنافس مقدونيا الشمالية، بافتتاح مشوارهما في يورو 2020، كما 
التواصل  بمواقع  عنه  شيع 

ُ
أ ما  عبارات عنصرية، عكس  في  تورطه  نفى 

االجتماعي.
وقـــال أرنــاوتــوفــيــتــش، وهــو مــولــود فــي فيينا عــام 1989 ألب يوغسالفي 
)صربي حاليًا( وأم نمساوية، في تصريحات نقلتها صحيفة »إكسبرس« 
اإلســـاءة ألّي شخص، وأضـــاف: »كنت عصبيًا  لم يقصد  ــه 

ّ
إن البريطانية، 

في احتفالي، والسبب أّن مشاعري اختلطت علّي، ولهذا أطلب االعتذار من 
زمالئي وأصدقائي املقدونيني واأللبان )مقدونيا الشمالية كانت جزءًا من 
يوغسالفيا السابقة، كما كانت كوسوفو التي تسكنها أغلبية ألبانية( لكن 
ــي لم أتلفظ بــأّي كلمة عنصرية إطــالقــًا«. وتابع: »لست عنصريًا، 

ّ
أن أؤكــد 

 الدول وأنا من املدافعني عن التنوع الثقافي، جميع من 
ّ

لدّي أصدقاء من كل
يعرفني يشهد لي بذلك«. وكان املهاجم السابق لنادي ويستهام يونايتد 
اإلنكليزي قد فقد السيطرة على نفسه، إذ استمر في توجيه كلمات كثيرة 
ه كان ينتقد أشخاصًا معينني، قبل أن يتدخل زمالؤه، 

ّ
بطريقة عنيفة، وكأن

وعلى رأسهم مدافع ريال مدريد الجديد، ديفيد أالبا، ليوقفه، لكن بصعوبة 
كبيرة جدًا.

وبــقــي أرنــاوتــوفــيــتــش على دكــة الــبــدالء فــي مــبــاراة افــتــتــاح »يـــورو 2020« 
راوغ  إذ  رائــعــة،  بطريقة  الثالث  الهدف  ويسجل  ليدخل  ملنتخبه،  بالنسبة 

الحارس وأسكن الكرة داخل الشباك.
 ارتداء قميص نادي 

ً
وانتقل أرناوتوفيتش ليخوض تجربة جديدة، مفضال

ه اصطدم بصعوبة االنسجام 
ّ
شنغهاي بورت في الدوري الصيني، غير أن

مع نمط العيش في بلد مختلف تمامًا عن الدول األوروبية.

■ كشف مدرب منتخب سلوفاكيا شتيفان تاركوفيتش عن الطريقة التي 
نجح فيه فريقه في إيقاف خطورة هــداف بولندا وبايرن ميونيخ األملاني 

روبرت ليفاندوفسكي.
في  اإلثنني،  يــوم   1-2 بنتيجة  الفوز  تحقيق  منتخب سلوفاكيا  واستطاع 
أبرز عوامل االنتصار  الفريقني بيورو 2020، وكان أحد  افتتاح مباريات 

الحّد من خطورة أفضل العب في العالم العام املاضي.
الدفاع  أساليب  وتطبيق  الجماعي  الجهد  خــالل  »مــن  تاركوفيتش:  وقــال 
نا من تعطي هجوم بولندا، خاصة من جهة اليسار باستخدام 

ّ
القوية، تمك

أوكاش هاراسلني العب الوسط واملدافع بيتر بكاريك، الذي قام بالتغطية، 
كانت هذه نيتنا منذ البداية«.

كبيرًا  دورًا  أيضًا  لعبا  ولوبومير ساتكا  »بكاريك  الصدد  هــذا  في  وختم 
في إبطال تأثير ليفاندوفسكي الذي سدد خمس مرات فقط على املرمى... 

سعيد لهما بعدما نجحا في إيقاف العب رائع مثله«.
في  ليفاندوفسكي   ينجح  لم  ميونيخ،  بايرن  مع  الغزيرة  أهدافه  وبعكس 
هّز الشباك سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة لعبها في بطولتي اليورو 

وكأس العالم.

تــاريــخ  شتشيسني  فويتشيك  بــولــنــدا  منتخب  مــرمــى  حــــارس  دخـــل   ■
اليورو من الباب الخلفي، بعد مواجهة منتخب بالده لسلوفاكيا، أول من 
واهــتــزت شباك  يـــورو 2020.  مــن  الخامسة  املجموعة  فــي  اإلثــنــني،  أمــس 
شتشيسني، ليصبح أول هدف عكسي من حارس مرمى في تاريخ بطولة 
ــه أســرع هدف عكسي في تاريخ البطولة القارية، فيما بات 

ّ
أوروبــا، كما أن

مرماه خالل  في  هدفًا  يوفنتوس يسجل  فريق  العــب من صفوف  ثاني 
تركيا، خــالل مواجهة  ديــمــيــرال، العــب منتخب  بعد ميريح  يــورو 2020، 

إيطاليا في لقاء االفتتاح.

فشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز أمام السويد، ضمن منافسات 
كارتوخا«  »ال  ملعب  على   2020 يــورو  ببطولة  الخامسة  املجموعة 
الــجــولــة األولــــى، رغــم االســتــحــواذ الكبير  فــي مدينة إشبيلية خــالل 
والــســيــطــرة على الــكــرة. وســيــطــرت إسبانيا بــالــطــول والــعــرض على 
اللقاء، لكن السويد التي كانت لها فرص خطرة، استطاعت الصمود 
طوال الدقائق التسعني، بعدما تألق الحارس روبن أولسن، فيما كان 
تصّرف العبي إسبانيا أمام املرمى سيئًا للغاية في عّدة لقطات، وال 
سيما املهاجم ألفارو موراتا وقائد أتلتيكو مدريد كوكي. واستطاع 
فريق املــدرب لويس إنريكي تنفيذ 917 تمريرة خالل املباراة مقابل 
لــأول و%25   %75 اللقاء  طــوال  السيطرة  بلغت  فيما  للسويد،   161

للثاني.
وخالل النصف ساعة األولى من هذا اللقاء، سيطرت إسبانيا بنسبة 
84% على الكرة، ووصل عدد التمريرات إلى 419 مقابل 59 للسويد، 
وبحسب أوبتا املتخصصة في اإلحصاءات، فإنه أعلى رقم تاريخيًا 
في بطوالت أمم أوروبا منذ البدء بعمليات اإلحصاء عام 1980. هذه 
األرقــام قد يراها البعض إنجازًا كبيرًا، لكن في الحقيقة عدم حصد 
القدم،  كــرة  بعالم  فيه  غير مرغوب  أمــرًا  يعتبر  التسجيل  أو  النقاط 

ويدخل في إطار »االستحواذ السلبي«.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

استحواٌذ دون فائدة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــت مــــعــــســــكــــرات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــا انــ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ بــ
املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة املـــشـــاركـــة 
فــــــــي املــــــنــــــافــــــســــــات األفـــــريـــــقـــــيـــــة 
تــحــضــيــرًا لــلــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى بطولة 
تــبــايــنــت األحـــــــداث ما  الـــعـــالـــم 2022،  كــــأس 
بــني ســعــادة وأحــــزان، إشـــادة وانــتــقــاد، جيل 
تهديفية  غـــزارة  بالجملة،  وإصــابــات  واعـــد 
وعـــقـــم هـــجـــومـــي، فـــي جـــــدول كــــان مــزدحــمــًا 

للمنتخبات العربية.
للمنتخبات  الـــدولـــيـــة  ــبـــاريـــات  املـ وشـــهـــدت 
جديدًا  تاريخيًا  توهجًا  األفريقية  العربية 
للمنتخب الجزائري بطل كأس أمم أفريقيا 
الــســمــراء  الــقــارة  2019، وأقــــوى منتخب فــي 
ــال بـــلـــمـــاضـــي، الــــذي  ــمـ مــــع املــــديــــر الـــفـــنـــي جـ
استغل التوقف بشكل رائع. ونجح منتخب 
الجزائر في كتابة رقم قياسي باسم منتخب 
»محاربي الصحراء«، والذي تمثل في كسر 
رقـــم ســاحــل الــعــاج الــخــاص بــالــوصــول إلــى 
27 مباراة متتالية من دون خسارة واحدة، 
لــيــصــبــح ســجــلــه خــالــيــًا مـــن الــخــســائــر منذ 
الــثــانــي 2018، وهــــو ما  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
يحسب لجمال بلماضي إلى جانب تحقيق 
ــارات الـــقـــويـــة، أســعــد  ــتــــصــ ســلــســلــة مــــن االنــ
جــديــدة،  واكــتــشــف وجــوهــا  الجماهير،  بها 
الــكــبــار وجاهزيتهم  واطــمــأن عــلــى نــجــومــه 

لبدء تصفيات كأس العالم.
وحــقــقــت الــجــزائــر انــتــصــارًا مــعــنــويــًا مهمًا 
على منتخب تونس أحد أكبر 8 منتخبات 
السمراء بهدفني مقابل ال شيء  الــقــارة  فــي 
بــونــجــاح وريـــاض محرز،  بــغــداد  سجلهما 
ــد املنتخبات  وقــبــلــهــا فــــازت عــلــى مــالــي أحـ

عرب أفريقيا 
دوليًا

الجديان.  للكبير. جيل جديد لصقور  أرقام جزائرية قياسية. ضربة تونسية 
اإلصابات.  تالحقها  موريتانيا  االتهام.  قفص  في  وتبقى  تنتصر  المغرب 
هي كلّها عناوين فرضت نفسها على استعدادات المنتخبات العربية التي 

عاشت معسكرات مغلقة 

3031
رياضة

مـــن دون رّد سجله  بــهــدف  أيــضــًا  الــكــبــيــرة 
ريـــاض مــحــرز، كــمــا فـــازت عــلــى موريتانيا 
ــة أهـــــــــداف لــــهــــدف ســـجـــلـــهـــا بـــغـــداد  ــعــ ــأربــ بــ
بــونــجــاح وآدم ونــــاس وســفــيــان فــيــغــولــي، 
انــتــصــارات، مع تسجيل   3 الجزائر  لُيحقق 
7 أهــــداف مــقــابــل هـــدف واحــــد فــي الــشــبــاك. 
جيد  بشكل  سيره  بلماضي  جمال  ويــؤكــد 
نــحــو تــطــويــر الــجــيــل، وضــمــان الــتــأهــل إلــى 

املونديال القطري باكرًا.
تونسي  حزن  الجزائرية  االحتفاالت  وقابل 
بسبب الــخــســارة أمـــام الــجــزائــر بهدفني من 
دون رد وديًا، وانتهاء حقبة سلسلة النتائج 
بعد  الفني،  املــديــر  الكبير،  ملــنــذر  اإليجابية 
أكثر من عــام. وفــازت  توليه املسؤولية قبل 
تونس في أولى مبارياتها الودية باألجندة 
على الكونغو بهدف من دون رّد سجله نعيم 
الجزائر. وشهد  من  ها خسرت 

ّ
لكن سليتي، 

مــعــســكــر مــنــتــخــب »نـــســـور قــــرطــــاج« واقــعــة 
الكبير، الالعب  مثيرة، تمثلت في استدعاء 
ه 

ّ
الواعد سباستيان تونكتي )18 عامًا( لكن

لم يدفع به في املباراة الكبرى أمام الجزائر، 
ومـــنـــحـــه حــــق االســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــدريـــب أو 
العودة لفريقه النرويجي، بداعي استدعائه 
للتأقلم فقط، في وقت استغل املدرب الفترة 
الدولية في االطمئنان على جهوزية العبني 

كبار عائدين من اإلصابة مثل علي معلول، 
ظهير أيسر فريق األهلي املصري. 

رغـــم تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى غــانــا ثـــم بــوركــيــنــا 
 مــبــاراة، 

ّ
فاسو بهدف مقابل ال شــيء فــي كــل

عــــــاد الـــــجـــــدال لـــيـــالحـــق الــــبــــوســــنــــي، وحـــيـــد 
ــدرب املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي  ــ ــ حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، مـ
بــســبــب الـــكـــرة الــهــجــومــيــة الــســيــئــة، وضــعــف 
املعدل التهديفي ألسود األطلس، والذي بات 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر قــبــل بـــدء تــصــفــيــات كــأس 
الــعــالــم، ومــنــافــســات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة. 
وفازت املغرب على غانا بهدف جواد ياميق، 
فــازت على بوركينا فاسو بهدف أشــرف  ثــم 
ها لم 

ّ
حكيمي نجم إنتر ميالن اإليطالي، لكن

تقنع الجماهير.
في  كبيرة،  النتقادات  الفني  املدير  وتعرض 
 عـــدم االســتــفــادة مــن الــنــجــوم الــكــبــار في 

ّ
ظـــل

زيـــاش،  حكيم  يــتــصــدرهــا،  والــتــي  تشكيلته، 
نــجــم فـــريـــق تــشــلــســي اإلنـــكـــلـــيـــزي، ويــوســف 
ــانــــي،  ــبــ ــيــــري، هــــــــداف إشـــبـــيـــلـــيـــة اإلســ الــــنــــصــ
وكالهما قوة تهديفية مميزة، وكذلك تراجع 
املـــعـــدل الــتــهــديــفــي وســـط أنـــبـــاء عـــن اجــتــمــاع 
مــرتــقــب بـــني فــــوزي لــقــجــع، رئــيــس االتـــحـــاد، 
واملدير الفني، ملناقشته في وضعية املنتخب 
خالل الفترة املقبلة ومدى قدرته على تطوير 
الــســودانــي  املنتخب  حقق  جهته،  مــن  األداء. 
»صقور الجديان« قبل أسابيع قليلة،  امللقب بـ
إنجاز التأهل إلى كأس األمم األفريقية املقبلة 
بعد غــيــاب، وخـــاض بـــدوره مــبــاريــات دولية 
قوية حقق خاللها الفوز، وتعرض للخسارة 
ومنح الفرصة ألكثر من العب جديد لتجهيز 
ــيـــل واعـــــــد ودكـــــــة بـــــــدالء قــــويــــة. وخـــاضـــت  جـ
املدير  فيلود،  الفرنسي هوبير  مع  الــســودان 
الفني، مباراة قوية أمام زامبيا حققت فيها 

انتقادات بسبب عدم 
خوض المنتخب المصري 

أّي مباراة ودية

اكتشاف 41 إصابة 
بفيروس كورونا في بطولة 

»كوبا أميركا«
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن اكتشاف 41 إصابة بفيروس كورونا بني العبني 
وأعضاء ببعثات املنتخبات والعاملني بشكل مباشر في بطولة »كوبا أميركا« التي 
تحتضنها البرازيل حتى 10 يوليو/ تموز املقبل. وحتى اآلن، اكتشفت اإلصابات 
للوزارة، من  ووفقًا  وبيرو.  وبوليفيا  فنزويال وكولومبيا  بعثات منتخبات  داخــل 
الـــ41، هناك 31 بني العبني وأعضاء باملنتخبات، بينما اإلصابات  بني اإلصابات 
العشر األخرى بني العاملني في البطولة، وتم عزلهم جميعًا داخل أحد الفنادق في 
العاصمة البرازيلية. ولم تكشف الوزارة عن أّي تفاصيل حول اإلصابات الجديدة 
شف عن إصابة 12 عضوًا من بعثة املنتخب الفنزويلي، من بينهم 

ُ
املؤكدة، لكن، ك

ــه تم 
ّ
أن الـــوزارة  إلــى برازيليا. كما أضــاف بيان  8 العبني، وذلــك بمجرد وصولهم 

إجــراء 2927 فحصًا لكورونا حتى اآلن، من بينها أكثر من فحص واحد لنفس 
األشخاص في بعض الحاالت.

منتخب أوروغواي 
يخضع لفحص كورونا 

ويجري تدريبًا تكتيكيًا
خضع منتخب أوروغواي لفحوص »بي سي آر« للكشف عن اإلصابات املحتملة 
الــبــرازيــل  إلــى  الــتــوجــه  بــفــيــروس »كـــورونـــا« كــمــا أجـــرى تــدريــبــًا تكتيكيًا عشية 
للمشاركة في بطولة »كوبا أميركا«. وأعلن االتحاد األوروغواياني لكرة القدم أّن 
البرازيل  إلى  الوفد  48 ساعة من سفر  قبل  للفحص  املنتخب خضعوا  أعضاء 

لخوض البطولة القارية. 
الجنوبية  أميركا  مباراتني في تصفيات  آخر  التدريبي لخوض  املعسكر  وخــالل 
وسط  العــب  فحص  نتيجة  كشفت   ،2022 قطر  العالم  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة 
التعافي  أراسكايتا، إصابته بكورونا، وبعد  البرازيلي جيورجيان دي  فالمينغو 
خالل أسبوعني، تمكن من االنخراط مرة أخرى مع زمالئه للمشاركة في البطولة. 
تــابــاريــز، الالعبني لعمل تكتيكي فــي مجمع  املـــدرب، أوســكــار واشنطن  وأخــضــع 
سيليستي، وهو منشأة رياضية تقع في ضواحي العاصمة مونتيفيديو، بهدف 
وأجــرى  الجمعة.  غــد  بعد  املرتقبة  الــوطــنــي  للمنتخب  األولـــى  للمباراة  التحضير 
املنتخب تــدريــبــًا آخــر مــســاء الــثــالثــاء، قبل الــتــوجــه إلــى الــبــرازيــل الــيــوم األربــعــاء، 

تحضيرًا ملواجهة األرجنتني، على ملعب »ماني غارينشيا« في برازيليا.

ميسي 
بعد التعادل أمام تشيلي: 

غاب عنا الهدوء
تشيلي  أمــام  التعادل  بعد  األرجــنــتــني،  منتخب  وقــائــد  نجم  ميسي،  ليونيل  قــال 
بهدف ملثله في مستهل مشوار »األلبيسيليستي« في بطولة »كوبا أميركا«، التي 
تستضيفها البرازيل حتى 10 يوليو/ تموز املقبل، إّن منتخبه افتقد الهدوء من 

أجل تحقيق الفوز.
احتضنها  التي  املــبــاراة  نهاية  بعد  مباشرة  في تصريحات  »البرغوث«  وأوضــح 
ملعب »نيلسون سانتوس األوملبي« في ريو دي جانيرو: »افتقدنا الهدوء، عندما 
كنا متقدمني في النتيجة، لم نستطع الحفاظ على هذا التقدم، كما أّن عشب امللعب 
لم يساعدنا. لم نستطع السيطرة على الكرة، واللعب بشكل أسرع، وهو األمر الذي 
املــبــاراة«. وأضاف  ها غيرت مسار 

ّ
لكن الجزاء،  أشاهد ركلة  لم  املنافس.  به  تميز 

ميسي هداف املنتخب األرجنتيني: »أعتقد أّن ركلة الجزاء وهدف التعادل منحا 
املنافس الهدوء بشكل أكبر منا. العبو املنافس بدأوا في التحكم بالكرة، واملباراة 
أصبحت أصعب بالنسبة لنا. كنا نرغب في بدء البطولة بانتصار، كان مهمًا أن 
أوروغــواي ستكون كذلك،  للغاية، ومباراة  أمــام منافس صعب  لعبنا  بفوز.  نبدأ 

ولهذا كنا نود بدء البطولة بالفوز«.

الــبــاراغــويــانــي  املنتخب  ُيعتبر كــارلــوس غــامــارا مــن أســاطــيــر 
تاريخيًا، فهو ولــد فــي 17 شــبــاط/ فــبــرايــر عــام 1971، وكــان 
قائدًا ملنتخب بالده وكان يلعب في مركز قلب الدفاع، وخاض 
حوالي 110 مباريات دولية وسجل 12 هدفًا. واشتهر غامارا 
ميزة على أرض امللعب، وقوته 

ُ
خالل مسيرته الكروية بقيادته امل

البدنية وقوته في الكرات الهوائية وكذلك الضربات الرأسية، هذا 
معظم  في  املنافسني  توقف  التي  الدفاعية  التدخالت  عن  عــدا 
في  املدافعني  أفضل  مــن  التي جعلته  الصفات  وهــي  األوقـــات، 

قارة أميركا الجنوبية في تلك الفترة.
وخـــاض غــامــارا مــبــاريــات مــع منتخب بـــاراغـــواي بــني سنتي 
وكــان  وقــاريــة،  عاملية  بــطــوالت   10 فــي  ومثله  و2006،   1993
قائدًا على أرض امللعب في معظم فترات وجــوده مع املنتخب. 
ــارك غــامــارا مــع منتخب بـــاراغـــواي فــي 3 بــطــوالت كــأس  وشــ
عالم )1998 و2002 و2006(، و5 بطوالت »كوبا أميركا« في 
سنوات )1993، 1995، 1997، 1999 و2004(، وشارك مرتني 
آنذاك  في األلعاب األوملبية أيضًا عامي 1992 و2004، وحقق 
املــيــدالــيــة الــفــضــيــة. وحــصــد غـــامـــارا جــائــزة أفــضــل العـــب في 
باراغواي عامي 1997 و1998، كما كان ضمن التشكيلة املثالية 
لبطولة كأس العالم 1998. وعلى صعيد األندية، خاض غامارا 

الباراغوياني  بورتينيو  سيرو  أندية  مع  التجارب،  من  الكثير 
 8( األرجنتيني  إنديبيديينتي  وفــريــق  وهــدفــان(،  مــبــاراة   35(
مباريات بدون أي هدف(، إنترناسيونال البرازيلي )59 مباراة 
البرتغالي في عــام 1997  أهـــداف(، وكذلك لعب مع بنفيكا  و5 
وخاض 13 مباراة بدون تسجيل أي هدف. وفي موسم 1998-

ل غامارا فريق كورينثيانز في 31 مباراة وسجل 3 
ّ
1999، مث

أهداف، كما لعب مع أتلتيكو مدريد اإلسباني في موسم 1999-
2000، وخـــاض 32 مــبــاراة وســجــل هــدفــًا. ولــعــب بــني سنوات 
 27 في  ومثله  اإليطالي  ميالن  إنتر  فريق  مع  و2005،   2002
البرازيلي  بامليراس  مباراة دون تسجيل أي هــدف، وكذلك مع 
في موسم 2005-2006، وخاض بقميصه 33 مباراة، ليكون 
األندية  مع  الباراغوياني  املــدافــع  لعبها  التي  املباريات  مجموع 

حوالي 340 مباراة وسجل 17 هدفًا.
وعلى صعيد األلقاب، حقق غامارا الدوري في كل من باراغواي، 
 ،2005 عام  إيطاليا  كأس  لقب  وكذلك  واألرجنتني،  والبرازيل، 
وكان من أساطير املنتخب الباراغوياني تاريخيًا، واعتزل كرة 
الباراغوياني، وهو يبلغ  القدم في عام 2007 مع فريق أوملبيا 

من العمر اليوم 50 سنة.
رياض...

كارلوس غامارا

على هامش الحدث

أسطورة في كرة القدم الباراغويانية. مثل المنتخب في 110 مباريات 
دولية وسجل 12 هدفًا واعتزل في عام 2007، مع فريق أولمبيا

المنتخب 
الجزائري تابع 
العروض القوية 
ووصل إلى 27 
مباراة من دون 
)Getty( خسارة

ميسي سجل الركلة الحرة رقم 57 في مسيرته 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الفوز بثالثة أهداف لهدفني، وسط تألق أطهر 
الطاهر، الظهير األيمن املحترف في سموحة 
املصري، ومحمد عبد الرحمن، رأس الحربة 
املميز الذي سجل ثنائية، وعلى أبو عشرين، 
وفارس عبد الله، وأبو عاقلة عبد الله، ووليد 
الشعلة، وضياء الدين يعقوب، ثم خسرت من 
زامبيا في مباراة وديــة أخــرى بهدف مقابل 
ال شيء. واهتم خاللها فيلود بتقديم وجوه 
جــــديــــدة، وشـــهـــدت املـــواجـــهـــة مــنــح الــفــرصــة 
الــحــربــة الصاعد  الــجــزولــي حسني رأس  إلــى 

لــفــتــرة لـــن تــقــل عـــن 6 أشـــهـــر مــقــبــلــة، والــتــي 
تــعــرض لــهــا فــي لــقــاء مــوريــتــانــيــا والــجــزائــر 
الذي شهد خسارة كبيرة ملوريتانيا )4 - 1(، 
ليبيريا  على  وديــًا  فــوزًا  وحققت موريتانيا 
أنـــجـــاي بعد  أملــيــكــا  بــهــدف دون رد، ســجــلــه 

 في الشوط الثاني.
ً
مشاركته بديال

أمـــا الــكــرة املــصــريــة فــعــاشــت أجــــواء عاصفة 
ــتــــغــــالل حـــســـام  وغــــاضــــبــــة، بـــســـبـــب عــــــدم اســ
في  التوقف  للمنتخب  الفني  املــديــر  الــبــدري 
خوض أية تجارب ودية رغم شكواه من قبل 

وأحمد طبنجة الظهير األيسر، وهو ما كان 
سببًا فــي حــصــول املــديــر الفني على إشــادة 
إعالمية وجماهيرية كبيرة لالستمرار قدمًا 
الــدمــاء. ومــن املنتخبات  فــي سياسة تجديد 
الــعــربــيــة الــتــي ظــهــرت أيــضــًا وعــاشــت درامـــا 
املتأهلني  أحــد  موريتانيا  منتخب  حقيقية، 
ــم أفــريــقــيــا، إذ تلقى  أيــضــًا لــبــطــولــة كـــأس أمـ
في  تمثلت  قوية  ضربة  موريتانيا  منتخب 
إصابة العبه املميز الحسن العيد بقطع في 
املالعب  عن  غيابه  وتأكد  الصليبي،  الــربــاط 

املباريات.  قلة  بسبب  العبيه  تأقلم  عــدم  مــن 
وفاجأ البدري الجميع قبل أسابيع بموافقته 
املنتخب املصري معسكرًا  على عــدم خــوض 
انــتــظــام بطولة  الــحــفــاظ عــلــى  مغلقًا بــداعــي 
الــــــدوري املـــصـــري، قــبــل أن تــتــوقــف األخــيــرة 
بــســبــب اســـتـــدعـــاءات املــنــتــخــبــات األفــريــقــيــة 
العــبــيــهــا املـــحـــتـــرفـــني فــــي األنــــديــــة املــصــريــة 
ــــض األخــــيــــرة الــلــعــب مـــن دون الــنــجــوم،  ورفـ
ــلـــي والـــزمـــالـــك، لــيــتــوقــف  وعـــلـــى رأســـهـــم األهـ
الدوري ويغيب املنتخب املصري عن املشهد.

»كوبا أميركا«: تعثر وجه رياضي
األرجنتين وفوز باراغواي

رياض الترك

بدأت األرجنتني مشوارها في بطولة »كوبا 
أميركا« بتعثر أمام منتخب تشيلي )1 - 1(، 
قويًا  أداء هجوميًا  فيها  قدمت  مــبــاراة  فــي 
ولكنها لم تنجح في حسم الفرص وتحقيق 
الفوز املهم، ليكون التعادل الثالث ملنتخب 
»األلبيسيليستي« )تعادالن في التصفيات 
املــؤهــلــة إلــــى بــطــولــة مـــونـــديـــال قــطــر 2022 

وتعادل في بداية »الكوبا«(.
وحــاولــت األرجنتني طــوال 90 دقيقة حسم 
الــفــوز عــبــر فـــرص خــطــيــرة كــثــيــرة، وخلقت 
حوالي 13 فرصة في املباراة مع 18 تسديدة 
)5 على املرمى( و4 فرص خطيرة، مقابل 3 
فـــرص لتشيلي مــع 5 تــســديــدات و3 فــرص 
التشيلي كالوديو  الحارس  خطيرة، ولعب 
برافو دورًا كبيرًا في الحفاظ على التعادل 
بــســبــب تــصــديــه ألكــثــر مـــن فــرصــة حقيقية 

للتسجيل.
وجاء الهدف الوحيد للمنتخب األرجنتيني 
ركلة  مــن  ميسي،  ليونيل  النجم  عــن طريق 
حـــرة عــاملــيــة أضــافــهــا إلـــى ســلــســلــة أهــدافــه 
ركلة حرة   57 إلــى  ليرفع رصيده  الجميلة، 

ناجحة في الشباك، متقدمًا على البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، الــذي سجل 56 ركلة 

حرة في مسيرته الكروية حتى اآلن.
عــلــى  مـــيـــســـي  أو  املــــــــــدرب  ــوم  ــ ــ لـ يـــمـــكـــن  وال 
التشيلي  املنتخب  أن  خــصــوصــًا  الــتــعــادل، 
 على اإلطالق، مع اإلشارة إلى أن 

ً
ليس سهال

جــيــدة، خصوصًا  مــبــاراة  قدمت  األرجنتني 
لــم تنجح فــي تسجيل  الــهــجــوم، لكنها  فــي 
هــــدف ثــــاٍن فـــي 90 دقــيــقــة، واكــتــفــت بــهــدف 
ميسي مقابل هدف سجله فارغاس بعد أن 
تابع ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس 
فارغاس  وُيتابعها  لترتد  بنجاح،  أرمــانــي 
في الشباك معاداًل النتيجة ملنتخب تشيلي.

حــقــق مــنــتــخــب بــــاراغــــواي انـــتـــصـــارًا مهمًا 
ومستحقًا على نظيره بوليفيا »العنيد في 
افتتاح مشواره ضمن منافسات املجموعة 
األولــــى لــبــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا«، ليتصدر 
الترتيب متقدمًا على املنتخب األرجنتيني 
الذي تعادل أمام تشيلي في اليوم األول من 

املنافسات.
وتفوقت باراغواي على بوليفيا في املباراة 
كــانــت  أن  بـــعـــد  ــاولـــة  الـــطـ وقـــلـــبـــت   ،)1  –  3(
مــتــأخــرة بــهــدف ســجــلــه الـــالعـــب الــبــولــيــفــي 
إروين سابيدرا، من رجلة جزاء في الدقيقة 
الـــعـــاشـــرة بــعــد تـــدخـــل تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو«، 
لــيــتــعــرض بــعــد ذلــــك صـــاحـــب الـــتـــقـــدم إلــى 
نــقــص عـــددي بسبب طـــرد الــالعــب خــاومــي 

كويار.
ــاولـــة على  وســـاهـــم هــــذا الـــطـــرد بــقــلــب الـــطـ
املــنــتــخــب الــبــولــيــفــي فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
إذ ســيــطــرت بــــاراغــــواي بــالــطــول والــعــرض 
وصنعت الكثير من الفرص الخطيرة حتى 
التعادل  هــدف  سجلت  عندما   ،62 الدقيقة 

عن طريق أليخاندرو روميرو.
وبعد 4 دقائق فقط، تقدم منتخب باراغواي 
بهدف ثاٍن عن طريق الالعب أنخل روميرو، 
لُيكمل نفس الالعب االنتفاضة في الدقيقة 
ــاٍن وثـــالـــث ملنتخب  80  بــهــدف شــخــصــي ثــ
باراغواي، ويؤكد حسم الفوز بهذه النتيجة 

بعد العرض الهجومي القوي.
املجموعة  بــاراغــواي  تصدرت  الفوز  وبهذا 
األولــى برصيد 3 نقاط بفارق نقطتني عن 
املــنــتــخــبــني األرجــنــتــيــنــي وتــشــيــلــي الــلــذيــن 
سبق أن تعادال في وقت سابق )1 – 1(، على 
واألرجــنــتــني  تشيلي  مــع  بوليفيا  تلعب  أن 
مع أوروغــواي يوم الجمعة املقبل، في وقت 
تـــرتـــاح بــــاراغــــواي فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 

املنافسات.
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شاي الماتشا األخضر
كوبان يوميًا لمزاج أفضل وقلب أقوى

يارا حسين

ارتـــفـــعـــت شــعــبــيــة شــــاي املــاتــشــا 
فـــــي املـــتـــاجـــر  ـــرًا، إذ ظـــهـــر  ــ ــؤخـ ــ مــ
ــي،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة، وحــــــتــــــى املـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ـــدمـــت عــشــبــة املــاتــشــا فـــي شــكــل شـــاي، 

ُ
وق

وشاي التيه، وحتى دخلت في الحلويات 
واملــثــلــجــات... فما هــو شــاي املــاتــشــا؟ وما 

هي أهم مميزاته؟
ــن أنـــــــــواع الـــشـــاي  ــ ــا نــــــوع مـ ــاتــــشــ شــــــاي املــ
ــي الـــصـــن  ــر الـــــــــذي يـــســـتـــهـــلـــك فــــ األخــــــضــــ
واليابان منذ قــرون طويلة. ينمو املاتشا 
ــر، إذ  بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الـــشـــاي األخـــضـ
ــزرع املــاتــشــا مـــن خـــال تــغــطــيــة نــبــاتــات  ــ ُيـ
الشاي قبل 20 إلى 30 يومًا من الحصاد، 
يزيد  ما  املباشرة،  الشمس  لتجنب أشعة 
مـــن إنـــتـــاج الــكــلــوروفــيــل ويـــعـــزز مــحــتــوى 
لونًا  النبات  ويمنح  األمينية،  األحــمــاض 
أخـــضـــر داكــــنــــًا. وبـــمـــجـــرد حـــصـــاد أوراق 
طحن 

ُ
الشاي، تزال السيقان واألغصان، وت

باسم  يعرف  ناعم،  إلــى مسحوق  األوراق 
مـــاتـــشـــا، مــــا يـــنـــتـــج عـــنـــه كـــمـــيـــة أكــــبــــر مــن 
الـــكـــافـــيـــن ومـــــضـــــادات األكــــســــدة مــقــارنــة 

بالشاي األخضر.
ــا األخـــــضـــــر أعـــلـــى  ــاي املــــاتــــشــ يـــمـــتـــلـــك شـــــ
األكسدة  بمضادات  غناه  لجهة  تصنيف 
)الـــكـــاتـــيـــكـــن( مــــن بــــن جـــمـــيـــع األطـــعـــمـــة 
»ســـوبـــرفـــود« إذ تــبــلــغ نــســبــة مــضــادات  الــــ

ُتطحن األوراق لتصبح مسحوقًا ناعمًا )فرانس برس(

ــدة فــــي املـــاتـــشـــا 137 ضــعــفــًا لــتــلــك  ــســ األكــ
املــــــــوجــــــــودة فــــــي بــــعــــض أنــــــــــــواع الــــشــــاي 
األخـــضـــر و13 ضــعــفــًا ملـــضـــادات األكــســدة 
املوجودة في الرمان، و15 ضعفًا ملضادات 
األكــــســــدة املـــــوجـــــودة فــــي الـــعـــنـــب الـــبـــري. 
ــذه عــلــى  ــ ــل مـــــضـــــادات األكـــــســـــدة هــ ــمـ ــعـ وتـ
االلتهابات  مــن  الجسم  وحماية  مكافحة 
القضاء  البكتيرية والفيروسية من خال 
عــلــى الــجــذور الــحــرة املــضــرة الــتــي يــؤدي 
وجـــودهـــا إلـــى تــدمــيــر الــخــايــا والتسبب 

بأمراض مزمنة.

حرق الدهون وصحة القلب
 مـــكـــونـــات شـــاي 

ّ
ــــى أن تــشــيــر دراســــــــات إلـ

املـــاتـــشـــا قــــد تـــســـاعـــد فــــي تـــســـريـــع عــمــلــيــة 
ــادة حــرق الــدهــون.  التمثيل الــغــذائــي وزيــ
وقــد أظــهــرت الــدراســات أن تــنــاول املاتشا 
يزيد من حرق الدهون بنسبة 25 في املائة 
إذا ما ترافق بممارسة التمارين الرياضية 
املـــعـــتـــدلـــة. وأظـــهـــر بــحــث نــشــر فـــي مجلة 
 
ّ
أن نيوتريشن«  أوف  جــورنــال  »بريتيش 

غذائية  مكمات  فــي شكل  املاتشا  تــنــاول 
ــــرق الـــســـعـــرات  ُيــــعــــزز بــشــكــل كــبــيــر مــــن حـ

الحرارية على مدار اليوم.
إدراج   

ّ
أن الــدراســات  كذلك، أظهرت بعض 

شاي املاتشا مع نظام غذائي جيد ونمط 
الحماية من  فــي  قــد يساعد  حياة صحي 
اإلصابة بأمراض القلب وانخفاض خطر 

ــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة، مـــن خــال  ــابـ اإلصـ
تــقــلــيــل مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول الــكــلــي 
والــدهــون   )LDL( الــضــار  والكوليسترول 
الثاثية وزيادة مستويات الكوليسترول 

.)HDL( الجيد

تحسين االنتباه والذاكرة والمزاج
 الـــعـــديـــد مــن 

ّ
تــظــهــر بـــعـــض األبــــحــــاث أن

تساعد  أن  يمكن  املاتشا،  شــاي  مكونات 
فـــي زيــــادة االنــتــبــاه والــتــركــيــز وتــحــســن 
ــا عـــلـــى كــمــيــة  ــاتـــشـ الـــــذاكـــــرة؛ الحــــتــــواء املـ
ــن الـــشـــاي  ــن الـــكـــافـــيـــن أكـــثـــر مــ ــزة مــ ــركــ مــ
 نــصــف ملعقة 

ّ
كـــل األخـــضـــر، إذ يــحــتــوي 

على  املاتشا  مسحوق  مــن  )1غ(  صغيرة 
35 ملغ من الكافين. 

ا على الحمض 
ً

املاتشا أيض كما تحتوي 
األمــيــنــي، الــلــثــيــانــن، الـــذي يــعــزز اليقظة 
ــى تـــجـــنـــب االنـــــهـــــيـــــار فــي  ــلــ ــــد عــ ــاعـ ــ ــــسـ ويـ
أن تتبع  الــتــي يمكن  الــطــاقــة،  مــســتــويــات 
أن  الــدراســات  الكافين. وجــدت  استهاك 
تناول شاي املاتشا قد يحسن من الحالة 
ــــد االســـــتـــــرخـــــاء، بــســبــب  ــزيـ ــ املــــزاجــــيــــة ويـ
الحمض  من  عالية  كميات  على  احتوائه 
ــيـــنـــي، الــلــيــثــانــن، الـــــذي يــســاعــد فــي  األمـ
ــاغ، تــحــث  ــدمــ ــات ألـــفـــا فـــي الــ ــاج مـــوجـ ــتـ إنـ
ــعـــور  ــلــــى االســـــتـــــرخـــــاء وتــــحــــســــن الـــشـ عــ
الـــشـــعـــور بــالــنــعــاس.  ــالـــهـــدوء مـــن دون  بـ
يــســاعــد هـــذا الــحــمــض أيــضــًا فـــي تــعــزيــز 

إنــتــاج الــدوبــامــن والــســيــروتــونــن، وهي 
ــات املـــــســـــؤولـــــة عـــــن الـــشـــعـــور  ــ ــونـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــؤدي إلـــى  ــاغ، مــــا يــ ــ ــدمـ ــ بـــالـــســـعـــادة فــــي الـ

تحسن املزاج.

وقاية من السرطان وأكثر
ــيــــة وافــــــــرة  يــــحــــتــــوي املـــــاتـــــشـــــا عــــلــــى كــــمــ
ــة  ــ ــاصــ ــ مــــــــن مــــــــــضــــــــــادات األكـــــــــــســـــــــــدة، وخــ
وهو   )EGCg( جــاالتــي  إيبيغالوكاتشن 
لــه خصائص   

ّ
نــوع مــن الكاتيكن ثبت أن

وقــد  واألورام.  لــلــســرطــان  مـــضـــادة  قـــويـــة 
املاتشا  فاعلية  الــدراســات  أظــهــرت بعض 
ضــد ســرطــان الــجــلــد والــرئــة والــكــبــد، كما 
ـــه قــد يقلل من 

ّ
ــــات أخـــرى أن أظــهــرت دراسـ

الــثــدي وسرطان  خطر اإلصــابــة بسرطان 
مزيد  إلــى  حاجة  هناك   

ّ
لكن البروستاتا، 

مـــن األبـــحـــاث والــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
تبحث في أعــداد أكبر من الناس لتعميم 

هذه النتائج.
ــدة  ــ ــســ ــ ــا بــــــمــــــضــــــادات األكــ ــاهــ ــنــ ــغــ ــرًا لــ ــ ــظــ ــ نــ
للبشرة،  املذهلة  وفوائدها  والكلوروفيل، 
ــل املـــاتـــشـــا فــــي تـــركـــيـــب الـــعـــديـــد مــن  تـــدخـ
مستحضرات العناية بالبشرة؛ إذ يساعد 
شـــــاي املـــاتـــشـــا فــــي مـــحـــاربـــة الــتــجــاعــيــد 
الشيخوخة  ويــمــنــع  الــدقــيــقــة  والــخــطــوط 

املبكرة. 
وشــاي املاتشا يساهم في تخفيف تهيج 
البشرة الناتج عن البثور أو حّب الشباب، 
ما يساعد  السموم،  البشرة من  ص 

ّ
ويخل

في الحصول على بشرة صحية ونضرة. 
كــمــا تــحــمــي املـــاتـــشـــا الــجــلــد مـــن الــتــلــوث 
واآلثار الضارة لألشعة فوق البنفسجية، 
وتــقــلــل مـــن خــطــر اإلصـــابـــة بــتــلــف الــجــلــد 
 
ّ
الناتج عن أشعة الشمس الضارة. كما أن
املاتشا يساعد في  املــوجــود في  الكافين 
العينن،  الــســوداء تحت  الــهــاالت  معالجة 

ويخفف من انتفاخ العيون.

يمتلك شاي املاتشا 
األخضر أعلى 

تصنيف لجهة غناه 
بمضادات األكسدة 

)الكاتيكني( من 
بني جميع األطعمة 

»سوبرفود« الـ

■ ■ ■
تشير دراسات إلى أّن 
مكونات شاي املاتشا 
قد تساعد في تسريع 
عملية التمثيل الغذائي 

وزيادة حرق الدهون

■ ■ ■
أظهرت بعض 

الدراسات أّن إدراج 
شاي املاتشا مع نظام 

غذائي جيد ونمط 
حياة صحي قد 

يساعد في الحماية 
من اإلصابة بأمراض 

القلب

باختصار

يحتوي ما يُعرف بـ شاي الماتشا األخضر، الذي يستهلك في الصين واليابان منذ قرون طويلة، على مواد مهّمة وصحية، مثل 
الكافيين ومضادات األكسدة، المفيدة لإلنسان

هوامش

سما حسن

»أكــره  الــراحــل، أحمد خالد توفيق:  الكاتب  أقـــوال  مــن 
املـــريـــض والـــصـــديـــق الـــــذي ال يــخــبــرك إال بــاألخــبــار 
السيئة.. يقول لك إن الحمى قد عادت. إذن، فكانت قد 
ذهبْت! ملاذا لم تقل لي؟«. واملعنى أنك ملاذا تمأل الدنيا 
بــك مصيبة،  أو تحل  تتألم  أو  تــمــرض  صــراخــا حــني 
في حني أنت تصمت وتكتم الخير والصحة والــرزق، 
وتغرق في ذلك كله منزويا، ومن دون أن يعرف أحد 
عن النعم الكثيرة التي ترفل فيها. هل أنت تفعل ذلك 
اآلخرين  أن على  بالطبع،  غبائك  ولشدة  تعتقد،  ألنــك 
أن يتحّملوا معك، ولو معنويا، آالمك. أما فرحك، فهو 
ملك لك وحــدك. ولذلك فأنت من طائفة الناس التي ال 
الشكوى  تكثر من  والتي  أو تحمد،  أن تشكر  تعرف 
دائما وربما من الناظرين إلى الجزء الفارغ من الكوب، 
 
ٌ
وربما أيضا أحببت إقناع من حولك بأن كوبك فارغ

من األساس.
بــعــد تــوقــف الـــعـــدوان أخــيــرًا عــلــى غـــزة، انــهــالــت علّي 
في  والصديقات  األصــدقــاء  من  لالطمئنان،  األسئلة 
الــعــالــم االفــتــراضــي، والــجــمــيــع يــســأل: كــيــف حالكم؟ 

والرد الذي أرّده: الحمد لله نحن بخير. هذا الرد ليس 
بــحــروٍف واهــيــة، وال بــصــوٍت خفيض، بــل بكل قــوة، 
بكل مــا أوتــيــت مــن أمـــل، بكل مــا أمــلــك مــن رغــبــٍة في 
بــأن الحمى قد  االستمرار واملضي في هــذه الحياة،  
مثل مشاعر  كثيرة،  راودتــنــي مشاعر  نعم،  ذهــبــت. 
الــفــتــيــة الـــذيـــن نـــامـــوا فـــي الــكــهــف ثــالثــمــائــة عــــام، ثم 
يوم.  بعض  أو  يوما  لبثوا  قد  أنهم  ظانني  استيقظوا 
والحقيقة، لو أن هناك ميتا قد مات، ثم عاد إلى الحياة 
فنفض التراب عن مالبسه، وتلفت حوله حائرًا، فماذا 
عساه أن يفعل أو أين يتجه؟ لكنت أنا هذا الشخص. 
هذه مشاعر داخلية لم أشأ أن أخبر بها إال قلة، ولكن 
ــه، بأملي وتــفــاؤلــي، إن  ل أقـــول  للجميع، كــان عــلــّي أن 

الحّمى قد ذهبت.
ــّزة الــيــوم قــد أصــبــحــت منجما  قـــال لــي صــديــق إن غـ
الــعــدوان أخــيــرًا،  للقصص والــحــكــايــات املــوجــعــة بعد 
الـــرزق.  مــا بــني آالم الفقد لألحبة والــبــيــوت ومــصــدر 
قصصا  لتصبح  كثيرة،  صــورًا  ألتقط  أن  وأستطيع 
مــرة، حيث  كل  أفعل  كنت  مثلما  مكتوبة،  وحكايات 
إن هذا العدوان الرابع الذي يمّر بي وبعائلتي. ولكنني 
وجدت نفسي أتوقف عن ذلك أو أتساءل، عن جدوى 

حزنة التي لن تجلب 
ُ
االستمرار في الحكاية والرواية امل

لي، وملن حولي، سوى مزيد من األلم والحزن.
التي وضعت في  الجديدة  الحياة  قــّررت أن أكتب عن 
جسد جديد، ربما عن حياة مــولــوٍد صــرخ صرخته 
ا أن كثيرًا من البهجة ينتظره، 

ّ
األولــى في الحياة، ظان

فقّرر أن يرّحب ببهجٍة منتظرٍة بصرخة الحياة، وربما 
مثل روٍح زرعت داخل جسد شاب، وقد انتزعت من 
ــاٍن لــعــجــوز. وأحــســب أن هـــذه الفكرة  حــطــام جــســٍد فـ
وقد  العلمي،  الخيال  وأفـــالم  قصص  تناولتها  لطاملا 

اب الشباب على فكرة تدور بشأن هذا 
ّ
أطلق أحد الكت

الحلم اسم »حياة جديدة«، لكن الحياة الجديدة لم تكن 
كما توقع الشيخ الفاني، ألن روحه قد وضعت داخل 

جسد قاتٍل مأجور.
فنانان شابان  برع  فقد  الجديدة،  الحياة  كانت  مهما 
فلسطينيان في زرعها في أجساد موشكة على املوت 
ملليوني إنسان في غّزة، بعد أن خرجا بأغنية جديدة 
اسمها »يــال ع غــزة«. وأنــت تحفظ بــؤس غــّزة شارعا 
الحماسة  تلك  ولكن  وبحرها.  بّرها  وتحفظ  شارعا، 
اللطيفة قد جعلتك ترى غّزة جديدة، ألنها  والكلمات 
إلى  انتباهك  ولفتت  بدقة،  وصفت مالمح كل منطقٍة 
الحصار.  عليها  وأطــبــق  الــفــقــر،  غلفها  جــمــاٍل  معالم 
مع  وتغني  الجميلة،  الجديدة  غــّزة  تــرى  الــيــوم  ولكنك 
زالــت  مــا  ولكنها  الــعــدوان،  آلــة  تها 

ّ
دك ملناطق  الشابني 

 حّي 
ً
مــثــال قــويــة، وتحفظ بأسمائها وتــاريــخــهــا. خــذ 

الشجاعية وبلداٍت مثل بيت حانون. وهكذا أنت مثل 
الــذي عــزم على طــالق زوجته، وأخبر صديقه  الرجل 
بذلك، ولكن صديقه حني عّدد له محاسن تلك الزوجة، 
اكتشف جمال زوجته، وتراجع عن قرار طالق امرأٍة 

لم يكن يعرفها.

الحّمى التي ذهبت

وأخيرًا

تحفظ بؤس غزّة شارعًا 
شارعًا، وتحفظ برّها وبحرها. 

ولكن تلك الحماسة قد 
جعلتك ترى غزّة جديدة
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




