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)Getty/ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من أبرز الوجوه التقدمية في الحزب الديمقراطي حاليًا  )توم برينر

ــيــــا بـــريـــطـــانـــيـــا »مــنــطــقــة  ــانــ ــفـــت أملــ ـ
ّ
ــن ــا صـ ــدمـ ــعـ بـ

متحّورات« فيروسية، بدأت أمس األحد بفرض 
ــّدة أســبــوعــن عــلــى املــســافــريــن  حــجــر صــحــي ملــ
ــي املــتــحــّور 

ّ
ــــن مـــن بــريــطــانــيــا بــســبــب تــفــش اآلتـ

ــا الـــجـــديـــد فــيــهــا.  الـــهـــنـــدي مـــن فـــيـــروس كــــورونــ
إيف  جــان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  أعلن  كما 
لودريان، أمس األحد، أّن بالده ال تستبعد فرض 
إجــــــراءات صــحــيــة »أكــثــر صــرامــة بــقــلــيــل« على 
نفسها.  الخلفية  عــلــى  بريطانيا  مــن  الــوافــديــن 
إذاعية »نحن  وأضــاف لودريان في تصريحات 
حالة  في  زلنا  ومــا  الهندي،  املتحّور  من  قلقون 

تــأهــب عـــاٍل فــي مــا يتعلق بــاألمــر، بالتعاون مع 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة«.  وفـــي بــريــطــانــيــا، قــال 
لرئيس  السابق  املستشار  كامينغز،  دومينيك 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إّن الخطة 
املبكرة التي وضعتها بريطانيا ملكافحة فيروس 
ــرارات  كــورونــا الــجــديــد، كــانــت »كــارثــيــة« وإّن »قـ
مستهجنة« قادت الحكومة إلى فرض إجــراءات 
بها. وفي تغريدات 

ّ
عزل عام كان من املمكن تجن

له على »تويتر«، كتب كامينغز »إذا كانت لدينا 
االســـتـــعـــدادات املــنــاســبــة وأصـــحـــاب كـــفـــاءات في 
الــعــام  الــعــزل  ــا تحاشينا 

ّ
لــكــن مــواقــع املــســؤولــيــة 

األّول، وبالتأكيد ال حاجة إلى فرضه مّرة ثانية 
وثالثة«. من جهتها، أشارت الحكومة إلى أّن ثّمة 
متها من أزمة كورونا بعد مواجهتها 

ّ
دروسًا تعل

اتهامات بالبطء في فرض إجراءات العزل العام. 
ــزنــا 

ّ
وقــــال مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء فــي بــيــان »رك

إنقاذ  األوقـــات على   
ّ

كــل تعاملنا في  في طريقة 
الخدمات الصحية  أّن هيئة  د من 

ّ
األرواح، والتأك

الــوطــنــيــة لــن تــتــحــّمــل مــا يــفــوق طــاقــتــهــا. ونحن 
نواصل االسترشاد بأحدث النصائح العلمية«.

مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن وزيـــر الــصــحــة األملــانــي 
أّن البالد في حاجة  ينس شبان، أمــس األحــد، 

إلـــى الــحــفــاظ عــلــى اليقظة وخــفــض اإلصــابــات 
بــكــوفــيــد-19 بــشــكــل إضـــافـــي، حــتــى تستفيد 
ــلـــق« وإعــــــــادة فــتــح  ــيـــف بــــال قـ ــبــــالد مــــن »صـ ــ ال

املؤسسات على نطاق واسع. 
عــدد إصابات  أّن إجمالي  إلــى  ــارة  اإلشـ تجدر 
و120  مليونًا   167 تخطى  العالم  فــي  كــورونــا 
ألــف إصــابــة، مــن بينها أكــثــر مــن 148 مليون 
حالة تعاٍف، في حن أّن إجمالي عدد الوفيات 
تخطى ثالثة مالين و470 ألف وفــاة، بحسب 

عّداد »وورلد ميترز« أمس األحد.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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مدّونو المغرب... نجوم اللحظة 
عّوض المدّونون المغاربة ضعف اإلعالم المغربي الرسمي في تغطية األحداث 

الفلسطينية ونقل األخبار إلى المغربيين. ]22ـ23[

تتكرّر اغتياالت اإلعالميين 
في أفغانستان، ويجد 

هؤالء أنفسهم كأضعف 
الفئات العاملة في الشأن 

العام.
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المعادلة السياسية في الضفة بـعد عدوان غزة: ثوابت وتغييرات

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي األخـــيـــر على  انــتــهــى الــ
غــزة بوقف إطــاق نــار متبادل بــن املقاومة 
فجر  واالحــــتــــال،  الــقــطــاع  فـــي  الفلسطينية 
لــكــن جــولــة سياسية  املــاضــي،  يـــوم الجمعة 
بـــدأت فـــورًا بــن الــواليــات املــتــحــدة والــقــيــادة 
الرئيس  تــصــريــحــات  زت 

ّ
ــز وعــ الفلسطينية. 

ــــن الــضــفــة  ــركـــي جــــو بــــايــــدن أهـــمـــيـــة أمـ ــيـ األمـ
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، وتـــأكـــيـــده عــلــى الــرئــيــس 
محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية، 
السياسية  املعادلة  ثبات  مــبــرر،  غير  بشكل 
لــــلــــســــلــــطــــة. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــــوحــــــدة 
الفلسطيني  التراب  كامل  على  الفلسطينية 
ــام 1948 والــضــفــة  فـــي األراضـــــــي املــحــتــلــة عــ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة خــلــف قــضــيــة الــقــدس 
للسلطة  السياسية  املــعــادلــة  أن  إال  املحتلة، 
ــــراوح  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تــتــغــيــر، بــــل ظـــلـــت تـ
مكانها في الرهان على العملية السياسية، 
مــن دون أي اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة ملــواجــهــة 

االحـــتـــال وحــمــايــة الـــقـــدس مـــن االعـــتـــداءات 
الفلسطينية  القيادة  ومع شعور  والتهويد. 
بايدن  اعتراف  على وجودها، جاء  بالخطر 
بعباس دعمًا ملوقفه خال الحرب على غزة، 
الغربية،  التصعيد في الضفة  الــذي احتوى 
في ظل املخاوف من اختال امليزان السياسي 

لصالح حركة »حماس«.
على  اإلسرائيلي  للعدوان  األول  اليوم  ومنذ 
غــــزة، حــرصــت اإلدارة األمــيــركــيــة عــلــى عــدم 
الغربية ضد إسرائيل،  الضفة  التصعيد في 
ــذا مــــحــــور الـــحـــديـــث فــــي االتــــصــــال  ــ وكـــــــان هــ
الهاتفي الــذي جــرى بــن بــايــدن وعــبــاس في 
15 مايو/ أيار الحالي، بعد نحو أربعة أشهر 
عــلــى تــولــي بـــايـــدن الــرئــاســة فـــي 20 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. كــمــا حــصــل اتــصــال 
ــة األمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ بــــن عــــبــــاس ووزيــــــــر الـ
أنتوني بلينكن في 13 مايو الحالي، والذي 
أكده عباس في لقائه مع نائب مساعد وزير 
الفلسطينية  لــلــشــؤون  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 

واإلسرائيلية هادي عمرو في 17 مايو.
ووصــــل عــمــرو إلـــى رام الــلــه بــعــد ثــاثــة أيــام 
مــن وجـــوده فــي إســرائــيــل، آتــيــًا مــن الــواليــات 
املتحدة على منت طائرة شحن أميركية، وفقًا 
لإلعام اإلسرائيلي، والتي أثارت الكثير من 
أسلحة  كــانــت تحمل  إذا  مــا  التكهنات حــول 
وقنابل ذكية إلسرائيل في عدوانها على غزة. 
واجتمع عمرو أواًل مع وزير الشؤون املدنية، 
املركزية لحركة »فتح« حسن  اللجنة  عضو 
الشيخ، ورئيس جهاز املخابرات ماجد فرج. 
أيضًا  التقى  بــل  عليهما،  األمـــر  يقتصر  ولــم 
عــددًا من كبار رجــال األعــمــال الفلسطينين، 
ــم بــــشــــار املــــصــــري مــــؤســــس »مـــديـــنـــة  ــ ــرزهـ ــ أبـ
روابـــي«. وكــان اجتماعه مع عباس مناقض 
للبروتوكول السياسي الجتماع رئيس دولة 

بموظف أميركي برتبة نائب مساعد وزير.
»الــعــربــي  لـــ وقـــال مــســؤول فلسطيني رفــيــع 

الـــجـــديـــد« إن »هـــــادي عـــمـــرو حــضــر بــرزمــة 
األمني  الصعيد  وعلى  واقتصادية،  أمنية 
عدم  أهمية  الفلسطينية  الــقــيــادة  على  أكــد 
جّر الضفة الغربية ألي مواجهات عسكرية 
ــواء أي تــصــعــيــد قـــدر  ــ ــتـ ــ مــــع االحــــتــــال واحـ
اإلمكان«. وتابع املصدر: »على صعيد آخر 
أكـــد عــمــرو أنـــه بــعــد وقـــف إطـــاق الــنــار بن 
قــطــاع غـــزة وإســرائــيــل، ســيــصــار إلـــى الــبــدء 
بعملية سياسية واجتماع للجنة الرباعية 
الــدولــيــة، وسيعود ملف حــل الــدولــتــن إلى 

الطاولة بعد غياب أربع سنوات«.
وبــحــســب املـــصـــدر، فـــإن عــمــرو »أكـــد اســتــمــرار 
ــة األمــــيــــركــــيــــة لــلــســلــطــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدات املـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ املــ
الرئيس  الفلسطينية بعد انقطاعها في عهد 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، إضـــافـــة ملــســاعــدات 
ــــات غــيــر  ــــسـ ــــؤسـ ــاع األعـــــمـــــال واملـ ــطـ ــقـ أخـــــــرى لـ
تـــســـهـــيـــات  ــيــــة، واألهــــــــــم أن رزمـــــــــة  ــكــــومــ الــــحــ
إسرائيلية من تصاريح وعدم هدم منشآت في 
وغيرها  )ج(  املصنفة  الفلسطينية  األراضـــي 

ستكون جاهزة بعد وقف إطاق النار«.
اليوم  ومــنــذ  أنــه  محللون سياسيون  ويـــرى 
األول الــــذي ضــربــت فــيــه املــقــاومــة ضــواحــي 
القدس في 10 مايو، تنفيذًا لتهديدات متكررة 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  ــن الـــقـــائـــد الــعــســكــري لــــ مـ
الــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، محمد 
الضيف، بعد أيام من االعتداء على املصلن 
في أكثر األيام قداسة للمسلمن وهي العشر 
األواخر من شهر رمضان )النصف األول من 
شهر مايو(، إضافة إلجراءات عملية لتهجير 
ســكــان حــي الشيخ جـــراح، لــم تــبــادر القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــوفــيــر أي غـــطـــاء ســيــاســي 
لــم يتم أي اتــصــال رســمــي مع  للمقاومة، بــل 

قيادة »حماس«. 
وكان عباس قد وّجه خطابًا ساخنًا للواليات 
املـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل بـــعـــد يــــومــــن مــــن بـــدء 
 :

ً
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة قــائــا

ــا. طــفــح الــكــيــل. ارحـــلـــوا  »حـــلـــوا عـــن صــــدورنــ
ثــاث ساعات  دام نحو  اجتماع  عنا«. وبعد 
ــررت فــيــه  ــ ــادة بـــبـــيـــان هــــزيــــل، قــ ــيـ ــقـ خـــرجـــت الـ
»تــشــكــيــل لــجــنــة لـــدراســـة الــخــيــارات الــواجــب 

اتخاذها«، ولم يتم تشكيلها حتى اللحظة.
وكان مؤسس »امللتقى الوطني الديمقراطي« 
أكــد في تصريحات سابقة  القدوة قد  ناصر 
كانت  فلسطن  دولــة  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
أمــام  بــمــســودة مــشــروع  تــتــقــّدم  تستطيع أن 
مجلس األمـــن لــوقــف إطـــاق الــنــار والــعــدوان 
على قطاع غزة منذ اليوم األول لكنها لم تفعل 
ذلك، مؤكدًا أن »الحديث عن ثاثة اجتماعات 
ملجلس األمــن هو أمر غير صحيح«. ويعني 
هذا األمر أن القيادة الفلسطينية قررت عدم 

فــي ما  األمــن  الضغط سياسيًا على مجلس 
يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، بما ينسجم 

مع عدم توتير عاقتها باإلدارة األميركية.
ـــخـــِف »حــــمــــاس« رغــبــتــهــا في 

ُ
ــم ت فـــي حـــن لـ

إِلشــعــال  الغربية  بالضفة  التصعيد  زيـــادة 
جبهة اشــتــبــاك جــديــدة مــع االحـــتـــال حتى 
ــذا واضـــحـــًا في  ــان هــ ــ ال يــســتــفــرد بـــغـــزة، وكـ
كــلــمــة رئــيــس مــكــتــب »حـــمـــاس« فــي الــخــارج 
ــوم الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، حن  خـــالـــد مــشــعــل يــ
الغربية ممكنة  الضفة  في  »االنتفاضة  قــال 
ــة«. وقـــبـــل خـــطـــاب مــشــعــل، كــانــت  ــ ــروريـ ــ وضـ
ــقــــاومــــة فــــي 13 مـــايـــو تــقــصــف أهـــدافـــهـــا  املــ
فــي تــل أبــيــب ومــطــار بــن غـــوريـــون فــي اللد 
من  أسماء شهداء  عليها  أطلقت  بصواريخ 

الضفة الغربية، مثل القائد العسكري يحيى 
عياش، وباسل األعرج، وذلك بعد خطابات 
ــو عــبــيــدة الـــذي  املــتــحــدث بــاســم املــقــاومــة أبـ
دعا الضفة لاشتباك مع االحتال. وهذا ما 
كان، إذ خرجت الضفة الغربية في مسيرات 
نقاط  عــشــرات  فــي  منظمة  غير  واشتباكات 
التماس مع االحتال منذ فجر 14 مايو، ما 
الغربية  الضفة  أدى لسقوط 29 شهيدًا في 
ــقــــدس، وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن خــمــســة آالف  والــ

مواطن حتى لحظة إعان التهدئة.
ــائـــل  ــفـــصـ ــن الـ ــمــ ــــت ضــ ــانـ ــ ـــح« كـ ــ ــتـ ــ ــة »فــ ــ ــركـ ــ حـ
الــتــي دعــت أليـــام غــضــب، لكن  الفلسطينية 
أنــصــارهــا يــعــلــمــون أن الــحــركــة لـــم تــشــارك 
بكامل ثقلها في املواجهات، على الرغم من 
مــشــاركــة قــيــاداتــهــا مــن أعــضــاء فــي اللجنة 
املركزية واملجلس الثوري في مقدمة بعض 

املسيرات.
الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  الــواضــح  وكـــان مــن 
أرادت أن تــديــر أصــعــب أيـــام الــحــرب فــي غزة 
والتصعيد في الضفة الغربية بطريقة أمنية 
بقي يد األمــن مسيطرة 

ُ
حــذرة قدر اإلمكان، ت

احتكاك  مــن دون  الــحــيــاة،  كــل تفاصيل  على 
 
ً
املستفز أصا الــشــارع  ُيثير غضب  قد  كبير 

مــن املــجــازر فــي قطاع غــزة، والــهــدوء املطبق 
عــلــى مقاطعة رام الــلــه، حــيــث مــقــر الــرئــاســة. 
بالتالي اجتمع عباس مع قيادات األمــن في 
15 مايو، وتم إطاعه على محاصرة األحداث 
ضد األمــن، كما جرى في إحــراق أهالي قرية 
عوريف قرب نابلس الغاضبن مقّر الشرطة 
القرية  أبــنــاء  أحــد  استشهاد  على  احتجاجًا 
حرق مركز شرطة قرية 

ُ
في 14 مايو. والحقًا أ

بــدو، شمالي غــرب الــقــدس. وُوّجــهــت أصابع 
االتهام إلى »حماس«، فتواصل أحد أعضاء 
مــركــزيــة »فــتــح« مــع عضو مكتب »حــمــاس«، 
»أن حماس  مــن  لتحذيره  الــعــاروري،  صالح 

تلعب بالنار في الضفة ويجب أن تتوقف«. حاولت السلطة السيطرة على الضفة خالل العدوان على غزة )األناضول(

يدور نقاش واسع 
حول دور السلطة 

الفلسطينية في العدوان 
اإلسرائيلي األخير على غزة 

وموقعها السياسي، 
إال أن المباحثات بينها 

وبين األميركيين كرّست 
اعتمادها على العملية 

السياسية مجددًا

عن دور حركة »فتح« في ملف المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، 
في  )الصورة(،  الرجوب  جبريل  للحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  يؤكد 
حديٍث لـ»العربي الجديد«، أن »فتح 
موجودة بكل ثقلها في أكثر من 
االحتالل،  مع  تماس  نقطة   200
ونحن لسنا في حالة منافسة مع 
مــوجــودون  ونــحــن  فصيل،  أي 
أهم  الشامل  الشعبي  والفعل 
وسيلة في هذه المرحلة«. وكانت 
الحركة قد دعت إلى إضراب عام، 
لـ»تكثيف  الماضي،  الثالثاء  يــوم 
المواجهة الشعبية مع االحتالل«.

200 نقطة تماس

غزة، القدس المحتلة
العربي الجديد

عاش قطاع غزة، أمس األحد، يومًا ثالثًا 
من الهدوء، على وقع صمود وقف إطاق 
الفلسطينية وجيش  املقاومة  بن  النار 
ــتــــال، وشــهــد زيـــــارة جـــديـــدة لــوفــد  االحــ
االســتــخــبــارات املــصــريــة، فيما واصــلــت 
اتــــهــــا بــتــحــقــيــق إنــجــاز  إســـرائـــيـــل ادعــــاء
خال عدوانها على القطاع، وتهديداتها 
لـــقـــادة املـــقـــاومـــة، واملـــوجـــهـــة خــصــوصــًا 
للرأي العام اإلسرائيلي املحبط. وصمد 
وقـــف الــنــار فــي غـــزة، أمـــس، مــن دون أن 
يذكر أي من الجانبن وقــوع انتهاكات. 
ودعــــــت األمــــــم املـــتـــحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــن 
وسلطات االحــتــال إلــى ضـــرورة تعزيز 
وقــف إطــاق الــنــار فــي القطاع املحاصر 
املنسقة  وقالت  »االستفزازات«.  وتفادي 
ــة لــــــأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
دعــوة  »نــجــدد  هاستينغز:  لــن  املحتلة 
األمــــن الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريس إلعادة إطاق حوار جدي في 
إطـــار إيــجــاد حــل عـــادل للجميع، ولحل 
أســبــاب وجـــذور هــذا الــصــراع«، مطالبة 
بـــ«إخــضــاع مــن ينتهك الــقــانــون الــدولــي 
لـــة«. بـــــــدوره، أعـــرب  اإلنـــســـانـــي لـــلـــمـــســـاء
املـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين »أونروا«، فيليب 
الزاريـــنـــي، عــن إحــبــاطــه الــتــام مــن »هــذا 
الــعــنــف غــيــر املـــعـــقـــول«، مـــشـــددًا عــلــى أن 
»معالجة الجذور األساسية لهذا الصراع 
هي الحل األنسب«. وكــان مجلس األمن 
ــا بــاإلجــمــاع، أول مــن أمــس،  الـــدولـــي دعـ
»التقيد  إلـــى  وإســرائــيــل  الفلسطينين 
ــار حـــراك  ــ ــار«. وفــــي إطـ ــنــ ــتـــام بـــوقـــف الــ الـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــجــاه  الـــقـــاهـــرة 
زار وفد من جهاز االستخبارات العامة 
الثانية منذ  للمرة  غــزة  أمــس،  املصرية، 
انتهاء العدوان اإلسرائيلي فجر الجمعة 
ُمطلع  وأكــد مصدر فلسطيني  املــاضــي. 
لوكالة »األناضول« زيارة الوفد برئاسة 
ــــؤول املـــلـــف  ــسـ ــ ــد عـــبـــد الــــخــــالــــق، مـ ــمــ أحــ
للقاء  املــصــري،  الجهاز  فــي  الفلسطيني 
قــــادة »حـــمـــاس« واســتــكــمــال مــبــاحــثــات 
وقف النار. ويأتي ذلك في وقت أجمعت 

املـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــــال عــلــى  ــتـ ــ ــة فــــي دولــــــة االحـ ــيــ واإلعــــامــ
اإلشــــادة بـــدور الــقــاهــرة خـــال الــعــدوان. 
ــــام إســرائــيــلــيــة أن  وكــشــفــت وســـائـــل إعـ
االستخبارات املصرية لعبت دورا مهما 
فــي تقليص املــخــاطــر الــتــي تــعــرض لها 
الــعــمــق اإلســرائــيــلــي أثــنــاء الـــحـــرب، عبر 
الــضــغــط عــلــى املـــقـــاومـــة فـــي غــــزة لــعــدم 
إطاق الصواريخ في أكثر من محطة من 
محطات الحرب. وفي هذا السياق، ذكرت 
»يسرائيل هيوم« أن مصر، ممثلة بعبد 
الــخــالــق، تــعــهــدت إلســـرائـــيـــل، الخميس 
املقاومة  تلتزم  بــأن  فقط  ليس  املــاضــي، 
باملوعد املحدد لوقف النار )الثانية من 
فجر الجمعة(، بل أكدت لها أنها ستقنع 
املــقــاومــة بــعــدم إطــــاق الــدفــعــة األخــيــرة 
كانت  التي  الصواريخ،  من  »التقليدية« 
املــقــاومــة عــــادة مـــا تــنــهــي بــهــا الــحــروب 
ــرة. كــمــا نقل  ــيـ وجـــــوالت الــتــصــعــيــد األخـ
الــبــيــت  فـــي  مـــوقـــع »وااله« عـــن مـــصـــادر 
األبــــيــــض قـــولـــهـــا إن الـــتـــدخـــل املـــصـــري 
حــال، قبل أســبــوع، دون قيام »حماس« 
بإطاق صواريخ إضافية على تل أبيب 

ومحيطها. 
ــلـــي، إثــر  ــيـ ــرائـ ــتــــال اإلسـ ويــــواصــــل االحــ
العدوان، محاولة تكريس االنطباع بأنه 
املقاومة  على  جديدة  معادلة  سيفرض 
ــم مــن  ــرغــ ــي املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى الــ فــ
وإعامية  سياسية  مستويات  تشكيك 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ ــذلـــك. وفــ إســرائــيــلــيــة بـ
التلفزة اإلســرائــيــلــيــة »12«  قــنــاة  ذكـــرت 
ــل »انــتــهــاك  ــل أبـــيـــب ســـتـــرد عــلــى كـ أن تـ
ــلــــيــــة«، ســــــواء عــبــر  لـــلـــســـيـــادة اإلســــرائــــيــ
إطاق بالون حارق أو صــاروخ، بحيث 
يــكــون الـــرد غــيــر مــتــنــاســب وقــويــا جــدا. 
ــل املـــركـــبـــات  ــ وبـــحـــســـب الــــقــــنــــاة، فــــــإن كـ
الــــتــــي تـــشـــكـــل املـــؤســـســـتـــن الــعــســكــريــة 
الجهود  فــي  واالســتــخــبــاريــة ستنخرط 
الــهــادفــة إلـــى مــنــع حــركــة »حـــمـــاس« من 
تعاظم قوتها، تماما كما تفعل إسرائيل 
فــي ســوريــة )تــجــاه إيــــــران(. وأوضــحــت 
ــــررت أيـــضـــا عــدم  الــقــنــاة أن إســـرائـــيـــل قـ
الــقــدس«،  بــإمــاء معادلة »غــزة  السماح 
ــــي تـــــحـــــاول »حــــــمــــــاس« تــثــبــيــتــهــا،  ــتـ ــ الـ
كــمــا أنـــهـــا ســتــشــتــرط تــحــقــيــق الـــهـــدوء 
فـــي الـــقـــطـــاع قــبــل املـــوافـــقـــة عــلــى إعــــادة 
إعماره. وفي السياق، هدد وزير املالية 
اإلســرائــيــلــي يــســرائــيــل كــاتــس باغتيال 
ــادات »حــــمــــاس«، وضــمــنــهــم رئــيــس  ــيــ قــ
مكتبها في القطاع يحيى السنوار، ردا 
على كــل عملية إطــاق صـــاروخ تنطلق 
من القطاع، مضيفًا أن مركبات املعادلة 
الــجــديــدة تــم إقـــرارهـــا مــن قــبــل املجلس 

الوزاري املصغر لشؤون األمن.
ــــس املـــكـــتـــب  ــيــ ــ ــــى رئــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، الـ
هنية  إسماعيل  لـ«حماس«  السياسي 
ووفــــد مــن قــيــادتــهــا أمــيــر قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، فـــي الــدوحــة 
أمس. وبحسب بيان للحركة، فقد عّبر 
هنية عــن شــكــره وامتنانه ألمــيــر قطر 
ولــلــشــعــب الــقــطــري عــلــى مـــواقـــف قطر 
والداعمة  ــدة  املــؤيِّ والشعبية  الرسمية 
مساعي  مثمنًا  الفلسطيني،  للشعب 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــهــــودهــ الـــــدوحـــــة وجــ
الـــتـــي أســهــمــت فـــي وقــــف االعــــتــــداءات 
اإلسرائيلية والتوصل إلى وقف النار.

مصر تستكمل وساطتها
تهدئة غزة صامدة

فيما يلملم قطاع 
غزة آثار العدوان 

اإلسرائيلي، تسعى 
إسرائيل لإليحاء بتكريس 

معادلة جديدة إثر 
الحرب، بينما تواصل 

القاهرة حراكها 
الفلسطيني

تهديدات إسرائيلية 
بتكريس معادالت 

جديدة بعد العدوان

  شرق
      غرب

إسرائيل: يعالون يحّرض 
على فلسطينيي الداخل

حـــــرض وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي 
األسبق موشيه يعالون )الصورة(، 
ــلــــى فــلــســطــيــنــيــي  أمـــــــس األحــــــــــد، عــ
وفــي   .1948 عـــام  املحتلة  األراضــــي 
مــقــابــلــة مــع قــنــاة »كــــان« الــرســمــيــة، 
ســألــتــه املـــذيـــعـــة إســـتـــي بــيــريــز في 
برنامج »منتصف اليوم« ما إن كان 
»سيستغلون  الــداخــل  فلسطينيو 
ــيــــل ويـــذبـــحـــونـــنـــا«،  ــرائــ ضـــعـــف إســ
أجاب يعالون »بالتأكيد، ليس لدي 
أي شــك فــي هـــذا«. وأضـــاف: »إذا لم 
نكن أقوياء، فسيكون ذلك مضيعة 
ــنــــاك دولــــة  ــكــــون هــ ــلــــوقــــت، ولــــــن تــ لــ

يهودية هنا«.
)األناضول(

سورية: المعارضة 
تهاجم النظام في إدلب

تل عــدد من عناصر قــوات النظام 
ُ
ق

الـــســـوري، بينهم ضــابــط، وأصــيــب 
آخرون في قصف لفصائل املعارضة 
على موقع للنظام جنوبي محافظة 
إدلـــب، مساء أول مــن أمــس السبت. 
»العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت 
ــديــــد«، أن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  الــــجــ
موقعًا  الثقيلة  بــاألســلــحــة  قصفت 
لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة الفطاطرة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل شــحــشــبــو املمتد 
بــن ريــفــي حــمــاة الــشــمــالــي وإدلـــب 
ــفـــر عــــن تــحــقــيــق  الـــجـــنـــوبـــي، مــــا أسـ
ــعــــت قــتــلــى  ــبـــاشـــرة أوقــ إصــــابــــات مـ
ــر الـــــــزور،  ــ ــي ديــ ــ مـــنـــهـــم ضــــابــــط. وفــ
ــتــل قــيــادي فــي »كتائب حــزب الله 

ُ
ق

العراقي« جراء غارة جوية لطائرة 
مسّيرة مجهولة.

)العربي الجديد(

الكويت: فوز انتخابي 
للمعارضة

حققت املعارضة الكويتية انتصارًا 
في االنتخابات البرملانية التكميلية 
الــتــي جــــرت، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
فـــي الــــدائــــرة الـــخـــامـــســـة، عــقــب فــوز 
ـــ43.800  بـ الوسمي  عبيد  مرشحها 
صوت من أصل 47 ألف مقترع، في 
 

ّ
دائرة تضم 166 ألف ناخب، في ظل

مشاركة 28 في املائة من الناخبن. 
وحاز الوسمي على املقعد البرملاني 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ الــــوحــــيــــد فـــــي هـــــــذه االنــ
ــيـــة  ــتـ ــل املـــــعـــــارضـــــة الـــكـــويـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ لـ

سيطرتها املطلقة على البرملان. 
)العربي الجديد(

العراق: استهداف أحد 
أرتال التحالف جنوبًا

محافظة  في  أمنية  مصادر  أعلنت 
ــي الــــــــعــــــــراق، أمــــس  ــوبــ ــنــ ــى جــ ــنــ ــثــ املــ
استهدفت  ناسفة  عــبــوة  أن  ــد،  األحـ
لصالح  معدات  يحمل  مدنيًا،   

ً
رتــا

ــالــــف الــــــدولــــــي ضـــــد تــنــظــيــم  ــتــــحــ الــ
»داعــــــــش«، الـــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن 
الرتل  وأدت إلعطاب إحــدى عربات 
دون أي خسائر بشرية. وكشفت أن 
»العبوة كانت مزروعة على جانب 
الـــطـــريـــق الــــعــــام الـــخـــارجـــي ملــديــنــة 
الـــســـمـــاوة مـــركـــز مــحــافــظــة املــثــنــى، 
تقديم  بعد  أكمل طريقه  الرتل  وأن 
الشرطة والجيش املساعدة الازمة 

له بعد نحو ساعة من االعتداء«.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستنكرون 
العقوبات األميركية 

على قادتهم

اســتــنــكــر »رئـــيـــس الــلــجــنــة الــثــوريــة 
الـــعـــلـــيـــا« لــلــحــوثــيــن، مــحــمــد عــلــي 
الحوثي )الصورة(، العقوبات التي 
ــات املـــتـــحـــدة على  فــرضــتــهــا الــــواليــ
الجماعة،  في  عسكريَن  مسؤولَن 
ــاء  ــ ــي. وجــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس املـ
فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن 
املجاهدين«،  تخيف  ال  »العقوبات 
ــروا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ »إذا  أنـــــــــــه  مــــضــــيــــفــــًا 
ــم فـــربـــمـــا  ــ ــهــ ــ ــدوانــ ــ ــم وعــ ــارهــ بــــحــــصــ
تضرب أماكن غير متوقعة لبعض 

دول العدوان«.
)رويترز(
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الجبهة التونسية 
المفككة

أكثر من ألفي اعتقال 
لشبان مقدسيين منذ 

مطلع إبريل

حذر لودريان من احتمال 
حصول فصل عنصري 

في إسرائيل

للحديث تتمة...

انتهاكات 
القدس تُبقي 

الهبّة حيّة

األقصى،  المسجد  باقتحام  المستوطنين  لعشرات  األحد  أمس  االحتالل  سماح  أعاد 
توتير األجواء في القدس المحتلة، وذلك بالتوازي مع استمرار االعتقاالت والتضييق 
على أهالي حي الشيخ جراح، لتزداد المخاوف من تفجر األوضاع وتأثير ذلك على 

مساعي تثبيت التهدئة في قطاع غزة

القدس المحتلة، عّمان 
العربي الجديد

ــاعــــي الــســيــاســيــة  ــــي مـــقـــابـــل املــــســ فـ
لـــتـــثـــبـــيـــت الــــتــــهــــدئــــة بـــــن املــــقــــاومــــة 
ــــال، عــــاودت  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة واالحـ
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة تــوتــيــر األجـــــواء في 
للمستوطنن  الــســمــاح  عبر  املحتلة  الــقــدس 
ــد، مع  بــاقــتــحــام املــســجــد األقــصــى أمـــس األحــ
مناطق  فـــي  الفلسطينين  عـــشـــرات  اعــتــقــال 
العديد  وإغــــاق  الــغــربــيــة،  بالضفة  مختلفة 
من مداخل البلدات، علمًا أن هذه االقتحامات 
ــــدالع الــهــّبــة األخـــيـــرة ثم  كـــانـــت ســبــبــًا فـــي انــ
إطـــاق املــقــاومــة عملية »ســيــف الــقــدس« ردًا 
بقي انتهاكات القدس الهّبة 

ُ
على ذلك. وفيما ت

الفلسطينية حّية، فإنها تثير أيضًا مخاوف 
من تفجر األوضــاع في املدينة والــعــودة إلى 
الحصار  استمرار  مــع  خصوصًا  التصعيد، 

والتضييق على أهالي حي الشيخ جراح.
جولتن،  على  مستوطنًا   250 نحو  واقتحم 
صــبــاحــيــة وبـــعـــد الـــظـــهـــر، املــســجــد األقــصــى 
ــــس، وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة غير  أمـ
مــســبــوقــة وانــتــشــار كــثــيــف لـــقـــوات االحــتــال 
ــه. وبــــدا  ــاتـ ــاحـ ــــي سـ ــواب املـــســـجـــد وفـ ــ ــ عـــلـــى أبـ
املــســتــوطــنــن زادت عن  اقــتــحــامــات  الفــتــًا أن 
وسط  إضافية،  ساعة  لتمتد  املعتاد  وقتها 
تــحــذيــرات مــن أن يــكــون ذلــك مقدمة لتمديد 
األقــصــى.  الــزمــانــيــة على  السيطرة  االحــتــال 
ــــوات االحـــــتـــــال عـــلـــى أبــــــواب  واحــــتــــجــــزت قــــ
املسجد بطاقات هوية نحو 30 شابًا وفتاة، 
وطــلــبــت مــنــهــم الــتــوجــه إلــــى مــركــز للشرطة 
الــعــديــد منهم  وُيــتــوقــع تسليم  الســتــامــهــا، 
أوامر إبعاد. وسبق هذا االقتحام فجرًا، منع 

قــــوات االحـــتـــال لــجــمــوع كــبــيــرة مــن الــشــبــان 
حيث  للمسجد،  الــوصــول  مــن  الفلسطينين 
اعتدت على العديد منهم، ما أدى إلى وقوع 

إصابات، باإلضافة إلى اعتقال آخرين.
ــــف مــــســــؤول فــــي األوقــــــــاف اإلســـامـــيـــة  ووصــ
ل عــدم ذكــر اســمــه، في 

ّ
بالقدس املحتلة، فض

حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الـــوضـــع في 
االقتحامات  مع  بالخطير،  األقصى  املسجد 
لباحاته من قبل املستوطنن. وأشار إلى أن 
ــــاف وشــرطــة االحــتــال  االتـــصـــاالت بــن األوقـ
مــتــوقــفــة تــمــامــًا مــنــذ حـــوالـــي شــهــر، بالنظر 
إلى استمرار قوات االحتال بعمليات القمع 
ــلـــن واملــــرابــــطــــن فــي  ــلـــى املـــصـ واالعــــــتــــــداء عـ
ســاحــاتــه، مــحــذرًا مــن تــطــورات األوضــــاع في 
األقصى بالنظر إلى حجم االستفزازات التي 

تقوم بها قوات االحتال واملستوطنون.
ــال خــطــيــب األقــــصــــى الــشــيــخ  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
االحـــــتـــــال  إن ســـــمـــــاح  عــــكــــرمــــة صــــــبــــــري، 
لــلــمــســتــوطــنــن بــاقــتــحــام املــســجــد مــحــاولــة 
إلثــبــات عــدم هزيمته فــي الــحــرب على غــزة. 
»األناضول« أن »هذه  واعتبر في تصريح لـ
االقتحامات تؤكد أطماع االحتال باملسجد 
األقــــــــصــــــــى«. وحــــــّمــــــل صـــــبـــــري الـــســـلـــطـــات 
اإلسرائيلية مسؤولية التوتر الذي سينجم 

عن استئناف االقتحامات.
ـــق تــــوم نــيــســانــي، مـــديـــر ما 

ّ
ــابـــل، عـــل ــقـ فـــي املـ

الــتــراثــيــة«،  الهيكل  جبل  »مــؤســســة  بـــ تسمى 
على فتح املسجد األقصى أمــام املستوطنن 
ــذا صــبــاح مــهــم جـــدًا يــنــقــذ القليل  : »هــ

ً
قـــائـــا

ودعا  إسرائيل«.  لشعب  الوطني  الشرف  من 
نــيــســانــي فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صحيفة 
»يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت« حـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
نتنياهو »إلى سحب جميع صاحيات إدارة 

األردنــيــة،  األوقـــاف  القدسي من وزارة  الحرم 
وفتحه طوال ساعات اليوم أمام اليهود«.

في سياق آخر، أفاد نادي األسير الفلسطيني 
في بيان مقتضب، بأن قوات االحتال اعتقلت 
اعتقال  عمليات  خــال  فلسطينيًا،   28 أمــس 
نفذتها في الضفة الغربية بما فيها القدس. 
الفلسطيني  األسير  نــادي  مدير  كشف  فيما 
»االعربي الجديد«،  في القدس ناصر قوس لـ
اعتقال في  ألفي حالة  مــن  أكثر  عــن تسجيل 
شهر  مطلع  منذ  املقدسين  الشبان  صفوف 
إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي وحــتــى اآلن. ولــفــت 
قــوس إلــى أن عـــدًدا كبيرًا مــن االعــتــقــاالت تم 

في فترة زمنية وجيزة، مشيرًا إلى أنه تقرر 
إبعاد العشرات عن األقصى.

وتعليقًا على هذه التطورات، حذر املتحدث 
نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الرسمي 
أبو ردينة، الحكومة اإلسرائيلية من مغبة 
الــعــودة إلـــى مــربــع التصعيد والــتــوتــر، من 
خال عودة اقتحامات املستوطنن للمسجد 
ــرار حـــصـــار حـــي الــشــيــخ  ــمـ ــتـ األقــــصــــى، واسـ
املستمرة ضد  االعتقاالت  جــراح، وسياسة 
بيان،  في  ردينة،  أبو  الفلسطينين. وحّمل 
حكومة االحتال مسؤولية تخريب جهود 
الــــعــــدوان، خــصــوصــًا جـــهـــود اإلدارة  وقــــف 
األميركية، وجهود مصر املستمرة لتثبيت 
وقف العدوان، واإلعداد إلعادة إعمار قطاع 
غزة مع املجتمع الدولي واإلدارة األميركية. 
السريع  بالتدخل  األميركية  اإلدارة  وطالب 
مــنــعــًا لــســيــاســة االســــتــــفــــزازات والــتــصــعــيــد 
ــــذي تـــحـــاول الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة جر  الـ

املنطقة إليه من جديد.
ــة  ــ ــيـ ــ ــيــــة األردنـ ــا، دانــــــــت الــــخــــارجــ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
والتصرف  »الخطير  اإلسرائيلي  التصعيد 
االستفزازي« في املسجد األقصى، واقتحامه 
مـــــن قــــبــــل عـــــشـــــرات املـــســـتـــوطـــنـــن بــحــمــايــة 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة،  ــ ــ الــــشــــرطــــة. وقـ

ضيف الله الفايز، في بيان، إن هذه األعمال 
»تــتــحــدى الــجــهــود واملــســاعــي الــدولــيــة التي 
إلى  للوصول  املاضية  الفترة  طيلة  تبلورت 
القدس  العنف والتصعيد في  تهدئة ووقــف 

وباقي األراضي الفلسطينية املحتلة«.
ــا وزيـــــــرا الـــخـــارجـــيـــة األردنــــــــي أيــمــن  ــ كـــمـــا دعـ
الصفدي والفلسطيني رياض املالكي املجتمع 
الدولي إلى تحّمل مسؤولياته ومنع إسرائيل 
ــرب« عـــبـــر تــرحــيــل  ــ ــ مــــن »ارتـــــكـــــاب جـــريـــمـــة حـ
أهالي حي الشيخ جــراح من منازلهم. وقالت 
ــة فـــي بـــيـــان إن الــصــفــدي  ــيــ الــخــارجــيــة األردنــ
واملــالــكــي أكـــدا خــال اجــتــمــاع فــي عــمــان أمس 
الــدولــي مسؤوليته  املجتمع  »ضـــرورة تحمل 
ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة الحرب التي 
بــيــوتــهــم«،  مـــن  املــقــدســيــن  تــرحــيــل  سيمثلها 
ــرار الـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــددا عـــلـــى »اسـ
والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي 
ــد الــصــفــدي  ــراح فـــي بــيــوتــهــم«. وأكــ الــشــيــخ جــ
الذي شهدته  أن »التصعيد الخطير  واملالكي 
املحتلة  الفلسطينية  األراضــي  وباقي  القدس 
استمرار  استحالة  أكـــدا  غــزة  على  والـــعـــدوان 
الــقــضــيــة  وأن  االحـــــتـــــال،  زوال  آفــــــاق  غـــيـــاب 
ــــذي لن  ــــاس الـــصـــراع الـ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي أسـ
تنعم املنطقة بالسام العادل من دون حلها«.

الــخــارجــيــة الفرنسي  مــن جهته، حــذر وزيـــر 
جــــان-إيــــف لــــودريــــان مـــن »احـــتـــمـــال حــصــول 
فصل عنصري« فــي إســرائــيــل فــي حــال عدم 
التوصل إلى حل الدولتن. وقال خال مقابلة 
صحافية: »في مدن إسرائيلية تواجه سكان 
من الطرفن«. وأضاف: »هي املرة األولى التي 
يحصل ذلــك، مــا يظهر أنــه فــي حــال اعتماد 
حل آخر غير حل الدولتن ستتوافر مكونات 
فصل عنصري يستمر لفترة طويلة«. ونبه 
مـــن »خــطــر وقــــوع فــصــل عــنــصــري قـــوي في 
حــال االســتــمــرار بمنطق الــدولــة الــواحــدة أو 
إطــالــة الــوضــع الــراهــن. حتى إطــالــة الوضع 

الراهن قد تؤدي إلى ذلك«.
يقابلها  باالحتال  املنددة  املواقف  لكن هذه 
ــل، فــقــبــيــل وصـــولـــه  ــيــ ــرائــ ــركـــي إلســ ــيـ دعـــــم أمـ
املــتــوقــع األربـــعـــاء املــقــبــل إلـــى املــنــطــقــة، جــدد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
إسرائيل  »بمنح  ملتزمة  واشنطن  إن  القول 
ــن نــفــســهــا، خــصــوصــًا  ــاع عــ ــدفـ ــلـ الــــوســــائــــل لـ
بـــشـــأن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الــعــشــوائــيــة 
ضد املدنين«، معتبرًا في حديث لقناة »إيه.
بــي.ســي نــيــوز« أن نهج الــرئــيــس جــو بايدن 
بــاالعــتــمــاد عــلــى ســيــاســة هـــادئـــة ســاهــم في 

إنهاء العنف في الشرق األوسط.

عودة اقتحامات 
المستوطنين للمسجد 

األقصى وتحذير من 
تفجر األوضاع

اعتقلت قوات االحتالل عددًا من الفلسطينيين في المسجد أمس )األناضول( وليد التليلي

نزلت الحكومة التونسية بكل ثقلها في 
ليبيا نهاية األسبوع املاضي وأعادت 
الخطوط التونسية رحالتها مع ليبيا 

بعد زيارة لكل من رئيس الحكومة 
هشام املشيشي ووزراء ورؤساء 
منظمات رجال األعمال والعمال، 

وعشرات رجال األعمال والشركات. 
ُيفهم ذلك على أنه متنفس تبحث عنه 

تونس منذ سنوات، وتنتظر أن يستقر 
ولو نسبيًا، ليفك كل منهما عزلة اآلخر 

وضيقه على مدى السنوات الصعبة 
املاضية. املشيشي قال من ليبيا إن 

»ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز األطر 
الدبلوماسية والسياسية واملبادالت 
االقتصادية على أهميتها، ويشمل 

الروابط اإلنسانية والتاريخية«، مؤكدًا 
»استعداد تونس التام ملرافقة ليبيا في 

مرحلة البناء املقبلة، ألن مصير البلدين 
مشترك«. ورد عليه رئيس الحكومة 

الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقول »لن 
نترك تونس وحيدة في مواجهة الظروف 

االقتصادية الصعبة، وسنقوم بكافة 
الخطوات الالزمة ملساعدة األشقاء«. 

وأكد الدبيبة أنه ستتم »تسوية أوضاع 
العمال التونسين في ليبيا وتجديد 

عقودهم، وسيتم رفع القيود عن 
اعتمادات البضائع اآلتية من تونس برًا 

بالنسبة للشركات التونسية«.
كالم مطمئن لحكومة تونسية تبحث 
بصعوبة كبيرة عن مخارج ألزماتها 

املتراكمة، تحاول أن تحقق بعض 
املكاسب على أي جبهة، في املباحثات 

الثنائية مع شركائها االقتصادين 
املهّمن، االتحاد األوروبي وصندوق 

النقد الدولي واملانحن من الدول 
الغربية والعربية، إال أنها تتوّجه إلى 
كل هؤالء وجبهتها الداخلية مفككة، 

فرئيس الجمهورية قيس سعّيد 
يصرح من باريس على هامش مؤتمر 
لدعم االقتصاديات األفريقية أن املناخ 

السياسي في تونس ال يشجع على 
االستثمار، كما يؤكد مسؤولون 

داعمون للحكومة أنه تتم عرقلة اتفاقات 
دولية للحكومة وتعطيل وصول 

مساعدات، بينما يرّوج كثيرون أن 
املحادثات مع البنوك الدولية فاشلة ولن 

تحقق شيئًا. 
هذه فضيحة بكل املقاييس تنّبه إلى 

تعاسة الوضع السياسي الذي وصلت 
إليه البالد والذي بلغ حد ضرب مصالح 

التونسين العليا واملساس بقوتهم، 
وكأن الخالفات السياسية تبرر كل 

شيء، اضرب عدوك بأي شيء وفي أي 
مكان وزمان ومهما كان الضرر له أو 

لغيره. يعتقد بعضهم بسذاجة كبيرة أن 
تأزيم األوضاع الداخلية يمكن أن يمهد 

لتغييرات تخدمه، لكّن أمرًا تاريخيًا غاب 
عن هؤالء، وهو أنه إذا ما ترّدت األوضاع 

وساءت، فسيجرف الغاضبون األرض 
من تحت أقدام الجميع، وسنندم جميعًا 

على أننا لم نرَع وردة الديمقراطية 
اليتيمة.



يضغط 
المحافظون في 

طهران لوقف 
جميع االلتزامات 

النووية لبالدهم، 
ومنها المتبقية 

والممددة بشكل 
مؤقت مع 

الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، 
فيما لم يقدم 

وزير الخارجية 
األميركي أنتوني 

بلينكن، أمس، 
نظرة تفاؤلية 

حول المفاوضات 
غير المباشرة التي 
تجريها بالده مع 
طهران في فيينا، 

بهدف إحياء 
االتفاق النووي

طرابلس ـ العربي الجديد

جـــــــّددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـــس 
السبت، تهديدها ملعرقلي العملية السياسية 
في ليبيا، التي تجرى برعاية األمم املتحدة، 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم، وذلـــــك مـــع تــزايــد 
الدبلوماسي  وحراكه  األبيض  البيت  نشاط 
تجاه امللف الليبي. وأكدت املندوبة األميركية 
الــدائــمــة لـــدى األمــــم املــتــحــدة، لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، أن بادها قد تفرض عقوبات على 
ليبيا.  السياسية في  العملية   من يعرقل 

ّ
كل

ــم مـــن تـــكـــرارهـــا ملــطــالــب بــادهــا  وعـــلـــى الـــرغـ
بــشــأن ضـــــرورة تــطــبــيــق اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
ــروج الـــقـــوات األجــنــبــيــة واملــرتــزقــة  ــ الـــنـــار وخـ
العسكرين من ليبيا، إال أن غرينفيلد خّصت 
بــالــذكــر فــي كــلــمــة لــهــا أمــــام جــلــســة بمجلس 
ــن الـــدولـــي لــاســتــمــاع إلحـــاطـــة املــبــعــوث  األمــ
األممي لليبيا يان كوبيتش حول مستجدات 
ــعــــرض الــــتــــهــــديــــد، »أي  ــلــــد، وفــــــي مــ ــبــ هــــــذا الــ
شــخــص أو جــهــة تــعــرقــل إجــــراء االنــتــخــابــات 

املقرر في 24 ديسمبر/  الليبية في موعدها 
بايدن  تولي جو  ومنذ  املقبل.   األول  كانون 
الرئاسة األميركية رسميًا في يناير/ كانون 
الثاني املقبل، شهدت سياسة البيت األبيض 
رفع  آخــره  ملحوظًا،  تغيرًا  الليبي  امللف  فــي 
بتكليف  امللف  مع  واشنطن  تعامل  مستوى 
ــلـــس، رتـــشـــارد  ــرابـ ــركـــي فـــي طـ ــيـ الــســفــيــر األمـ
نــوالنــد، كمبعوث أميركي خــاص إلــى ليبيا. 
وأعــقــبــت ذلـــك زيـــــارة قـــام بــهــا إلـــى طــرابــلــس 
مساعد وزير الخارجية األميركي جوي هود، 
الذي يعد أرفع مسؤول ليبي يزور ليبيا منذ 

سبع سنوات. 
الدولية  العاقات  الليبية في  الباحثة  وترى 
األميركية في ما  املطالب  أن  إيناس محمود 
أن  إلــى  تلفت  لكنها  تتغير،  لــم  ليبيا  يخص 
لـــأفـــراد والــكــيــانــات  تــلــويــح غرينفيلد وّجـــه 
ــلــــون االنــــتــــخــــابــــات تــــحــــديــــدًا.  الـــــذيـــــن يــــعــــرقــ
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ــود، فـ ــمــ ــحــ ــول مــ ــ ــقـ ــ وتـ
بمعرقلي  الــعــقــوبــات  »حــصــر  إن  الـــجـــديـــد«، 
أميركيًا  ــًا  ــ إدراكـ يــعــكــس  االنــتــخــابــات  عملية 
في  االنــتــقــالــيــة  السلطة  تحقق  أن  بصعوبة 
لــيــبــيــا، وحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، كل 
االستحقاقات املنتظرة منها، لضيق الوقت، 
مــؤكــدة أن الــضــغــط األمــيــركــي يــدفــع باتجاه 

إنهاء الفوضى. 
وتـــوضـــح مــحــمــود أن »إنـــهـــاء الــفــوضــى في 
فالفوضى  األميركية،  املصالح  يخدم  ليبيا 
أخــرى  استثمرتها  متصارعة  أطــرافــًا  خلقت 
ــل تــقــويــضــهــا مـــن فــرص 

ّ
خــارجــيــة، فــيــمــا يــقــل

وجــــود خــصــوم واشــنــطــن فــي هـــذا الــبــلــد، أو 
على األقل عزلهم، وعلى رأسهم روسيا التي 
بــدأت تخلق مجاالت جديدة في املنطقة من 
التشادية،  الــتــمــرد  بــحــركــات  اتصالها  خــال 
بـــعـــد خــــســــارة حــلــيــفــهــا فــــي لــيــبــيــا )الــــلــــواء 

املتقاعد( خليفة حفتر«. وتشير محمود إلى 
أن الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة لــم تــذكــر أيـــًا من 
االستحقاقات الليبية املهمة في هذه املرحلة، 
وتوحيد مؤسسات  السيادية  املناصب  مثل 
الــدولــة أو أولــويــة االســتــفــتــاء على الدستور 
»باتت  لكنها  املقبلة،  لانتخابات  كــأســاس 
تركز فقط على ضرورة إجراء االنتخابات في 
موعدها، وبــأي شكل، لخلق طبقة سياسية 
جديدة من املرجح أن تكون مؤيدة للسياسة 

األميركية«. 
هراسة  مالك  الليبي  السياسي  الناشط  لكن 
ال يــــرى فـــي املـــقـــابـــل أي فــعــالــيــة لــلــعــقــوبــات 
أن واشنطن كانت قد  إلــى  األميركية، مشيرًا 
السابق عن عقوبات على فصيل  في  أعلنت 
الكاني،  مليشيا  وهــي  حفتر،  مليشيات  مــن 

متهمة إّيـــاهـــا صــراحــة بــالــتــورط فــي جــرائــم 
حــرب، لكن واشنطن فــي الــوقــت ذاتــه ال تــزال 
تتعامل مع حفتر، أو على األقل ال تزال ترى 

بقاءه في املشهد مهمًا. 
وفي إطار االهتمام اإلقليمي والدولي بليبيا 
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، والــســلــطــة 
ــم املــتــحــدة، زار أمــس  االنــتــقــالــيــة بــرعــايــة األمـ
ــد، وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن  األحــ
ثاني، طرابلس، حيث بحث  آل  الرحمن  عبد 
بن  الثنائية  الــعــاقــات  »تــعــزيــز  الدبيبة  مــع 
قــطــر ولــيــبــيــا بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات الشعبن 
الــشــقــيــقــن«، بحسب بــيــان صـــدر عــن املكتب 
اللقاء  وحــضــر  الليبية.  للحكومة  اإلعــامــي 
ــرة الــخــارجــيــة الليبية  ــ الــبــيــان، وزيـ بــحــســب 

نجاء املنقوش وعدد من الوزراء الليبين.

القاهرة ـ العربي الجديد

عــشــيــة انـــعـــقـــاد جــلــســة الـــغـــرفـــة الــقــضــائــيــة 
ضد  الجنائية  الــدعــوى  بتحريك  املختصة 
املــصــريــن األربــعــة املتهمن بقتل  الــضــبــاط 
الـــطـــالـــب اإليـــطـــالـــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، غــدًا 
الثاثاء، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــحــامــن الــذيــن تّم  لـــ
التعاقد معهم من قبل السفارة املصرية في 
للتعامل  الضباط، يستعدون  لتمثيل  رومــا 
ــلــــى مــــســــاريــــن مــخــتــلــفــن.  مـــــع الـــقـــضـــيـــة عــ
يتمحور املسار األول حول محاولة اإلرجاء 
ألطول فترة ممكنة من دون صدور قرار ببدء 

يترتب  قد  التي  الفعلية  الغيابية  املحاكمة 
عــلــيــهــا األمــــر بــالــقــبــض عــلــيــهــم. أمــــا املــســار 
الثاني فيتعلق بتقديم مذكرات مستقاة من 
دمت منذ 

ُ
ملفات التحقيقات املصرية التي ق

نحو عامن، للسلطات القضائية اإليطالية، 
إلضــفــاء شــكــوك، لــيــس عــلــى حـــدث الخطف 
والتعذيب والقتل نفسه، بل على االتصاالت 
ــان ريجيني  واألنــشــطــة والـــعـــاقـــات الــتــي كـ

منخرطًا فيها خال وجوده في القاهرة.
في  العام  لادعاء  استماع  وستعقد جلسة 
بــدايــة نــظــر تــحــريــك الـــدعـــوى ضــد الضباط 
ــدًا، بــعــد تــأجــيــلــهــا فـــي نــهــايــة  ــ املـــصـــريـــن، غـ
الشهر املاضي، بسبب تقديم أحد املحامن 
مــــن املـــكـــتـــب الــــــذي تـــعـــاقـــدت مـــعـــه الـــســـفـــارة 
ــة ما  ــعـ املــصــريــة لــلــدفــاع عـــن الــضــبــاط األربـ
كــورونــا، وعــدم  أنــه مصاب بفيروس  يثبت 
ــة. وذكــــــرت  ــلـــسـ ــجـ ــلـــى مــــبــــاشــــرة الـ ــه عـ ــ ــــدرتـ قـ
املــــصــــادر أن الـــســـفـــارة املـــصـــريـــة فــــي رومــــا 
رفـــعـــت تـــقـــريـــرًا إلــــى ديــــــوان الـــخـــارجـــيـــة في 
الــقــاهــرة يــحــمــل لــومــًا شــديــدًا لــخــطــوة نشر 
ــــري، الــــــذي أعـــدتـــه  ــقـــي املـــــصـ ــائـ الـــفـــيـــلـــم الـــوثـ
املــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة ونـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــع 
الذي  ريجيني«،  »قصة  بعنوان  »يوتيوب« 
ى سردية مغايرة للوقائع التي تستقر 

ّ
يتبن

فكرة  ويـــروج  اإليطالية.  التحقيقات  عليها 
والقتل  للخطف  ريجيني  املؤامرة وتعّرض 
مــطــلــع عـــــام 2016 عـــلـــى يــــد جـــهـــة مــعــاديــة 
للدولة املصرية، من دون إفصاح عن هوية 
صانعي الفيلم ومنتجيه، غير أنه تم إغاق 
القناة التي نشرته الحقًا وُحذف الفيلم من 
قناة  بالتزامن مع عرضه على  »يــوتــيــوب«، 
اإلعـــامـــي نــشــأت الــديــهــي املـــوالـــي لــلــنــظــام. 
ــادر أن الــســفــارة املــصــريــة  وأوضـــحـــت املـــصـ
رصدت تصاعد الغضب الشديد في أوساط 

ــيـــن خـــال  ــالـ ــــواب والـــســـيـــاســـيـــن اإليـــطـ ــنـ ــ الـ
الخطوة،  تلك  بسبب  املاضين  األسبوعن 
ــطـــوات الـــتـــي يــــحــــاول بــهــا  بـــمـــا يـــعـــرقـــل الـــخـ
الدبلوماسيون إعادة بناء جسور الثقة مع 
النخبة السياسية اإليطالية الجديدة، التي 
رسخت سيطرتها في تشكيل حكومة ماريو 
دراغــي، بقيادة وزير الخارجية لويجي دي 
»النجوم  لحركته  املــوالــيــة  واألحــــزاب  مــايــو 
ــتــــي تـــؤيـــد املـــضـــي قـــدمـــًا فــي  ــمـــس« والــ الـــخـ

املحاكمة الجادة للمتهمن بقتل ريجيني.
ــادر أن بــعــض الــشــخــصــيــات  وذكــــــرت املــــصــ
الوثائقي  الفيلم  في  ظهرت  التي  اإليطالية 
ــائــــل  املـــــصـــــري، قــــد تـــحـــدثـــت لـــلـــنـــواب ووســ
ــوا ضــحــيــة  ــ ــعـ ــ ــيـــة بـــأنـــهـــم وقـ ــلـ اإلعـــــــــام املـــحـ
»تـــاعـــب مـــن صـــنـــاع الــفــيــلــم«، إذ تـــم إيــهــام 
بـــعـــضـــهـــم بـــــــأن الـــفـــيـــلـــم يـــســـجـــل ملــصــلــحــة 
بينها  مــن  معروفة،  عربية  قــنــوات فضائية 
»الجزيرة«. ولكن ما حدث أنه قد تم اجتزاء 
كامهم، خصوصًا ما يتعلق بقوة العاقات 
االقتصادية والعسكرية املصرية اإليطالية، 
لــتــوضــع فــي ســيــاق ادعــــاء تــجــاوز البلدين 
ألزمة ريجيني. وبينما انتقد رئيس مجلس 
الذي  الفيلم  النواب اإليطالي روبرتو فيكو 
بلغت مدته 51 دقيقة، وصفه أخيرًا النائب 
لجنة  رئيس  بــاالزوتــو،  إيراسمو  اليساري 
الــتــحــقــيــق الــبــرملــانــيــة، بــأنــه »عــمــل حــقــيــر«. 

ورغم امتناع أعضاء الحكومة عن التعقيب، 
فإن رئيس الوزراء دراغي، الذي لم يتواصل 
ــــأي مــــســــؤول مـــصـــري مــنــذ  بـــعـــد مـــبـــاشـــرة بـ
املــاضــي،  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  السلطة  توليه 
استبق جلسة التحقيق بلقاء منذ ثاثة أيام 
بوالدي ريجيني، وأعلن دعم حكومته لهما. 
ريجيني  بقتل  املتهمون  األربعة  والضباط 
ــارق صــــابــــر، والـــعـــقـــيـــد آســـر  ــ ــ ــواء طـ ــ ــلـ ــ هــــم الـ
ــقــــدم  ــلـــمـــي، واملــ ــيـــد هــــشــــام حـ ــقـ كــــمــــال، والـــعـ
مجدي عبدالعال شريف. وبحسب القانون 
االدعــاء  اإليطالي يمكنهم جميعا مخاطبة 
املطالبة  الــوقــائــع، كما يمكنهم  لنفي  الــعــام 
بـــاملـــثـــول أمـــــام االدعـــــــاء لــــــإلدالء بــأقــوالــهــم. 
وصابر، أصبح حاليًا مساعد وزير الداخلية 
لأحوال املدنية، وكان خال الواقعة يعمل 
الوطني، وهو  األمــن  مدير قطاع في جهاز 
ريجيني  بمتابعة  تعليماته  أصـــدر  الـــذي 
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه 
نقيب  مــع  وتــواصــلــه  البحثية  أنشطته  عــن 
الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــن، بـــمـــنـــاســـبـــة بـــحـــثـــه عــن 
ــا كــمــال،  ــ الــنــقــابــات املــســتــقــلــة فـــي مـــصـــر. أّمـ
الــذي كــان يعمل رئيسًا ملباحث املــرافــق في 
العاصمة، وتوجد دالئــل على أنه هو الذي 
ب ريجيني في 

ّ
أشــرف على رســم خطة تعق

ــار التنسيق بــن األمـــن الــوطــنــي واألمـــن  إطـ
ــّم نــقــلــه بــعــد الـــحـــادث بأشهر  ــد تـ الـــعـــام، وقـ
عدة للعمل بمحافظة أخرى. وبالنسبة إلى 
ادعـــاء رومــا اسمًا  شريف فقد سبق ونشر 
ربــاعــيــًا تــقــريــبــيــًا لـــه هـــو »مـــجـــدي إبــراهــيــم 
عبدالعال شريف«، وهو الضابط الذي أبلغ 
منه حديثًا  بأنه سمع  أفريقي  عنه ضابط 
تــدريــب للضباط األفــارقــة في  أثــنــاء  عفويًا 
بــتــورطــه في  اعــتــرف فيه  عــام 2017،  كينيا 

قتل ريجيني.
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الصور  إلــى  الــوصــول  الوكالة  بإمكان  ليس 
واملـــعـــلـــومـــات لــــدى مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
اإليــــرانــــيــــة، ويـــــوم أمــــس )الـــســـبـــت( نــاقــشــنــا 
ــــوع، واتـــخـــذنـــا قـــــــرارا بـــشـــأنـــه«.  ــــوضـ ــذا املـ ــ هـ
وشــّدد قاليباف على ضــرورة تنفيذ قانون 
العقوبات«،  إللــغــاء  االستراتيجي  »اإلجـــراء 
املــقــر فـــي الـــبـــرملـــان مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ال يــحــق لــهــا الـــوصـــول إلــى 
املنشآت  فــي  املسجلة«  واملعلومات  الــصــور 
الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة، بــعــد انــتــهــاء صاحية 
ــران والــــوكــــالــــة.  ــ ــهـ ــ ــــن طـ ــــت بـ ــؤقـ ــ االتـــــفـــــاق املـ
وأوضــــح قــالــيــبــاف أن »املــهــلــة الــتــي منحت 
لـــلـــوكـــالـــة، كــــانــــت حـــتـــى 21 مــــايــــو الـــحـــالـــي 
)يــوم الجمعة املــاضــي(، وعلى أســاس ذلــك، 

اتـــخـــذت  بــمــوجــبــه  والـــــــذي  املــــاضــــي،  األول 
طــهــران خــطــوات نــوويــة تصعيدية إلرغـــام 
الــطــرف اآلخــــر عــلــى إلــغــاء الــعــقــوبــات. ومــن 
بالبروتوكول  العمل  الــخــطــوات، وقــف  هــذه 
ــي املـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــــي االتــــفــــاق  ــ ــافـ ــ اإلضـ
الـــنـــووي لــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى برنامجها 
ــا فـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  ــمـ ــووي، بـ ــ ــنــ ــ ــ ال

ــا يــبــدو  املـــفـــاجـــئـــة، غــيــر أنـــهـــا قـــامـــت عــلــى مـ
بالتوقيع  الخطوة،  هذه  تداعيات  لتخفيف 
على اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أثناء زيــارة غروسي إلــى طهران في 
املــاضــي، أي قبل يومن  فــبــرايــر/شــبــاط   21
من املهلة التي كانت حددتها طهران لوقف 
ذاتــه.  الشهر  من   23 في  البروتوكول  تنفيذ 

رافائيل حينها  أعلن  االتــفــاق،  وعــن فحوى 
أنه »ستكون إمكانية الوصول )إلى املنشآت 
بإمكاننا  سيكون  لكنه  مــحــدودة،  النووية( 
اإلبقاء على املستوى الضروري من املراقبة 
ــه 

ّ
والــتــحــقــق«. مــن جــهــتــهــا، أكــــدت طــهــران أن

بــالــبــروتــوكــول، سيقتصر  العمل  بعد وقــف 
تعاونها مع الوكالة الدولية على التزاماتها 
وفق اتفاق الضمانات، وهو ملحق ملعاهدة 
تعد  الــتــي  الــنــوويــة،  األسلحة  انتشار  حظر 
ـــه 

ّ
إيــــــران عـــضـــوًا فــيــهــا. كــمــا أشــــــارت إلــــى أن

كاميرات  ستبقى  املــؤقــت،  االتــفــاق  بموجب 
املـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة لــتــواصــل 
التي  املــعــلــومــات  ستشطب  ها 

ّ
لكن مهامها، 

الــكــامــيــرات، بعد 3 أشــهــر، إن  سجلتها تلك 
لم تعد واشنطن إلــى االتــفــاق الــنــووي، ولن 

مها للوكالة الدولية الذرية. 
ّ
تسل

ــلـــح الــــيــــوم بـــعـــد انــتــهــاء  ــؤال املـ ــســ ويـــبـــقـــى الــ
صاحية االتــفــاق املــؤقــت مــع الــوكــالــة، حول 
 عــدم 

ّ
مصير مــعــلــومــات الــكــامــيــرات، فــي ظـــل

تحقق شرط طهران برفع العقوبات. 
ــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  وخــاضــت إيــ
الذرية، خال الفترة األخيرة، مفاوضات في 
الطرفن،  بــن  العالقة  القضايا  حــول  فيينا 
إلى جانب املفاوضات النووية غير املباشرة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــران وواشـــــنـــــطـــــن فــ ــ ــهــ ــ ــــن طــ بــ
ــة أطـــــــــراف االتــــفــــاق  ــطــ ــواســ ــة، بــ ــمــــســــاويــ ــنــ الــ
الــرابــعــة  جولتها  اختتمت  والــتــي  الـــنـــووي، 
 لـــدى إيـــران 

ّ
األســبــوع املــاضــي. وال يــبــدو أن

الــوكــالــة،  مانعًا لتمديد االتــفــاق املــؤقــت مــع 
ــيــــن،  ــرانــ ــفــــاوضــــن اإليــ إذ تــــحــــدث كـــبـــيـــر املــ
ــتـــرة، عـــن إمــكــانــيــة  عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، قــبــل فـ
الــــــضــــــرورة« ملــنــح  تـــمـــديـــده »إن اســـتـــدعـــت 
نتيجة.  إلى  للوصول  للمفاوضات  الفرصة 
الشأن لقيت   تصريحات عراقجي بهذا 

ّ
لكن

اعتراضات داخلية، ال سيما من البرملانين 
املحافظن.

من جهته، كشف مصدر مطلع في املجلس 
األمـــن الــقــومــي األعــلــى، لــوكــالــة »نـــور نيوز« 
ــن احــتــمــال  ــلـــس، أمــــــس، عــ ــن املـــجـ ــة مــ ــربـ ــقـ املـ
ــــت مــع  ــــؤقـ ــفــــاق املـ »تــــمــــديــــد مـــــشـــــروط« لــــاتــ
الوكالة »شــهــرًا«. وأضـــاف املــصــدر أن بحث 
الــتــمــديــد »يــــدل عــلــى حــســن نــيــة إيــــران ملنح 
»في  ــه 

ّ
أن مؤكدًا  فيينا«،  ملفاوضات  الفرصة 

حـــال اتــخــاذ قـــرار قطعي )لــتــمــديــد االتــفــاق( 
يتوقع من أطراف املفاوضات أن تستفيد من 
الــفــرصــة، وتسهيل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق من 

خال القبول بمطالباتها القانونية«.
وتـــظـــهـــر تـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة 
تفاؤاًل قويًا في ما يتعلق بمفاوضات فيينا. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
 بـــاده ستواصل 

ّ
حسن روحــانــي، أمـــس، إن

ــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــى الــ ــتــ املــــبــــاحــــثــــات »حــ
 األمــيــركــيــن »أعــلــنــوا 

ّ
نـــهـــائـــي«، مــضــيــفــًا أن

صـــراحـــة عـــن اســتــعــدادهــم لــرفــع الــعــقــوبــات 
وفق االتفاق النووي«.

بن  املــبــاشــرة  غير  فيينا  مباحثات  وبـــدأت 
طــهــران وواشــنــطــن إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي 
ــي بــواســطــة  ــاضــ ــــل/ نـــيـــســـان املــ ــريـ ــ ــي 2 إبـ فــ
أطـــــــراف االتــــفــــاق الـــبـــاقـــن بـــعـــد االنـــســـحـــاب 
ــا والــــصــــن وبــريــطــانــيــا  ــيــ ــيــــركــــي؛ روســ األمــ
وأملانيا، وانعقدت 4 جوالت منذ ذلك الحن 
قبل أن تختتم الجولة الرابعة من مباحثات 
األربعاء  النووي،  لاتفاق  املشتركة  اللجنة 
املاضي، على أن تستكمل هذا األسبوع إثر 
»الــتــشــاور«.  عــودة الــوفــود إلــى عواصمها لـــ
املفاوضات  املشاركة في  األطــراف  وتتحدث 
عن »حصول تقدم جيد« فيها، مع استمرار 
الـــخـــافـــات بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا. وأشــــار 
عراقجي، بعد االجتماع األخير، إلى التوصل 
 »النص األصلي 

ّ
أن »اتفاق إطــار«، مضيفًا  لـ

 
ّ
لــاتــفــاق ومــاحــقــه أصــبــحــت واضــحــة، لكن
املــفــاوضــات حــول الــنــص لــم تنته ونــواصــل 

التفاوض حول الكثير من البنود«.

متابعةخاص

المت إيطاليا مصر 
على نشر فيلم وثائقي 

يناقض رواية روما

ضغوط إيرانية على مباحثات فيينا

أسبابه  تحدد  لم  انفجار  في  بجروح  األحــد،  أمس  أشخاص،   9 أصيب 
في  والمفرقعات  المتفجرة  للمواد  مصنع  في  فجرًا  ووقع  بعد، 
أن  لألنباء،  »إسنا«  وكالة  وأوضحت  إيــران.  وسط  أصفهان  محافظة 
ويعود  الكيميائية،  للصناعات  »ناركستر«  مجمع  في  وقع  االنفجار 
المسؤول عن هيئة  التحقيق فيها«. وأفاد  يتم  »ألسباب غير واضحة 
إدارة الكوارث في المحافظة، منصور شيشه فروش، بأن االنفجار أدى 

الى إصابة 9 من عمال المصنع، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

انفجار جديد

الحدث

طهران ـ العربي الجديد

ــاق  ــ ــفـ ــ ــعـــد أطـــــــــــراف االتـ ــتـ فـــيـــمـــا تـــسـ
النووي املوقع عام 2015 بن إيران 
ومجموعة 5+1، لجولة جديدة من 
ــبـــوع املــقــبــل، فـــي الــعــاصــمــة  الــتــفــاوض األسـ
ــادة إحـــيـــاء االتــفــاق  ــ الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، إلعـ
الــــذي انــســحــبــت مــنــه الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ــران، لفّك  ــ 2018، يــضــغــط املــحــافــظــون فــي إيـ
الــتــزامــات بــادهــم مــن االتــفــاق ومـــن القيود 
النووية، فيما بدت واشنطن أمس متحفظة 
حول سير العملية التفاوضية، متحدثة عن 
»اخــتــبــار« لــم تنجح فيه طــهــران حتى اآلن. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن إن بــاده لم تــَر بعد أّي مؤشر على 
فــعــلــه من  لــهــا  ينبغي  مــا  إيــــران ستفعل   

ّ
أن

النووية في سبيل  التقيد بااللتزامات  أجل 
رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة عليها. وأضـــاف 
بلينكن لقناة »إيه بي سي نيوز«: »أعتقد أن 
إيــران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود 
االمتثال )لالتزامات( النووية، ولم نَر حتى 
اآلن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في 
اتخاذ قرار بفعل ما يتعن عليها فعله. هذا 

هو االختبار، ولم نَر اإلجابة بعد«.
بــدورهــا، دخلت الضغوط اإليــرانــيــة، أمــس، 
مــرحــلــة حــاســمــة جـــديـــدة، مــع إعــــان رئيس 
)البرملان(، محمد  اإليراني  الشورى  مجلس 
باقر قاليباف، انتهاء العمل باتفاق املراقبة 
للطاقة  الدولية  والوكالة  بــاده  بن  املؤقت 
الذرية، ما قد يؤثر على محادثات فيينا في 
وقت حّساس. وأجرى مدير الوكالة رافائيل 
غـــروســـي مــبــاحــثــات مــكــثــفــة مـــع املــســؤولــن 
ــة، أول  ــألــ ــول املــــســ ــ اإليــــرانــــيــــن املـــعـــنـــيـــن حــ
مــن أمـــس، وســـط أنــبــاء عــن احــتــمــال تمديد 
مــــشــــروط لـــاتـــفـــاق لــشــهــر واحـــــــد. وتــســعــى 
الـــدول الــكــبــرى إلــى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
إيران قبل انتهاء مايو/أيار الحالي، علمًا أن 
الرئاسية  انتخاباتها  إيــران على موعد مع 

في 18 يونيو/حزيران املقبل.
 »الــوكــالــة الــدولــيــة 

ّ
ــد قــالــيــبــاف، أمـــس أن وأكـ

إسطنبول ــ جابر عمر

فـــي مــســعــى لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل وحــلــول 
ــن بـــيـــع مــقــاتــات  ــطـ ــنـ بـــعـــد تــعــلــيــق واشـ
تــعــمــل  ــرة،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ألنـ املـــــتـــــطـــــورة   »35 »إف 
املحلي،  أسطولها  تطوير  على  األخيرة 
والبحث عن خيارات بديلة. وضمن هذه 
مشروعي  أنقرة  أطلقت  االستراتيجية، 
تطوير مقاتات »إف 16« التي تمتلكها 
ــروع تــطــويــر الــذخــائــر  ــشــ مـــن جـــهـــة، ومــ
املــنــاســبــة لــهــا، مــن أجـــل كــســب مــزيــد من 
الــــوقــــت قـــبـــيـــل إنــــتــــاج مـــقـــاتـــلـــة مــحــلــيــة، 
ــــرى. وفـــي هــذا  أو الــبــحــث عـــن بـــدائـــل أخـ
عزم  رفيع  تركي  مسؤول  أعلن  السياق، 
بــاده دمــج صواريخ جو-جو قريبًا في 
مقاتات »إف 16« بعد انطاق التجارب 
ــذا الــــعــــام، وتــــوقــــع انــتــهــاءهــا  ــ عــلــيــهــا هـ
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وكــانــت مؤسسة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــابــعــة لــرئــاســة 
ــد كـــشـــفـــت، فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة قــ
نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
الباد  بــدء مرحلة تحديث أســطــول  عــن 
الصنع،  أميركية   »16 »إف  طــائــرات  مــن 
ــق ملــســافــة 12 ألـــف ســاعــة، 

ّ
وجعلها تــحــل

إنــتــاج مــا بــن 1200 و1500 قطعة  عــبــر 
إطــار عملية تحديثها،  في  لها،  بنيوية 
حيث يبلغ عمر تحليقها املعتاد 8 آالف 

ساعة.
ــاث وتــطــويــر  وكـــشـــف مـــديـــر مــعــهــد أبـــحـ
غــورجــان  التركية  الدفاعية  الصناعات 
أوقـــــومـــــش، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
أمس األحد، عن جهوزية املعهد لتزويد 
قـــــوات األمـــــن والـــجـــيـــش بــمــجــمــوعــة من 
ــيـــرة عــالــيــة الــتــقــنــيــة  الـــصـــواريـــخ والـــذخـ
واملـــطـــورة مــحــلــيــًا، خــصــوصــًا صــواريــخ 
جو-جو. وأوضــح أن تركيا بــدأت العمل 
على صواريخ »غوكتوغ« و»بوزدوغان« 
و»ســـوم جــي« جــو-جــو، منذ عــام 2013، 
الدفاعية،  الصناعات  مؤسسة  بإشراف 
الصواريخ،  على  عديدة  تجارب  وجــرت 
وأثــبــتــت إمــكــانــيــة عــالــيــة فـــي الــتــجــارب، 

هــذا  الــتــجــارب  تستمر  أن  املنتظر  ومـــن 
ــطــــاق إلــــى اإلنــــتــــاج ودمـــج  الــــعــــام، واالنــ
هذه األسلحة مع القوات املسلحة. وأكد 
أن صــواريــخ »ســـوم جــي 1 و2«، أثبتت 
ــع مـــقـــاتـــات »إف  إمـــكـــانـــيـــة تـــوافـــقـــهـــا مــ
الوقت  فــي  التركية  املــســّيــرات  16«، ومــع 
نفسه، خصوصًا مسّيرة »آكنجي تيها« 
الـــتـــي تــعــتــبــر مـــســـّيـــرة هــجــومــيــة قــــادرة 
املسؤول  وأعلن  الــجــوي.  االشتباك  على 
الــتــركــي أن الـــصـــواريـــخ املــحــمــولــة على 
مــدى إطاقها  الــطــائــرات، ويبلغ  جــنــاح 
إنــتــاجــهــا بشكل  بـــدأ  كــيــلــومــتــرات،   110
ــارب عــلــيــهــا،  ــجــ ــتــ فـــعـــلـــي مــــع اكــــتــــمــــال الــ
ــقـــرة إلــــى دمــجــهــا، فـــي أقـــرب  وتـــهـــدف أنـ
الهجومية،   »16 »إف  أنــظــمــة  فــي  وقــــت، 
وتعزيز القدرات القتالية لهذه املقاتات، 
وتــجــري تــجــارب عــلــى مــنــظــومــات منها 
يــمــكــن تــثــبــيــتــهــا عــلــى املـــســـّيـــرات تصل 

مداها إلى 50 كيلومترًا.
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد اتــفــقــت مـــع الـــواليـــات 
املتحدة على املشاركة في إنتاج وشراء 
ما  الــحــديــثــة، وهــــو  مــقــاتــات »إف 35« 
تــم بــالــفــعــل، وتـــم تسليم عـــدة مــقــاتــات، 
ــدريــــب عــلــيــهــا فــــي الــــواليــــات  ــتــ وبـــــــدأ الــ
ــقـــرة صـــواريـــخ  ــراء أنـ ــ املـــتـــحـــدة، ولـــكـــن شـ
إلى  واشنطن  دفــع  الروسية   »400 »إس 
تجميد بيع تلك املقاتات املتطورة لها. 
وشكلت الصواريخ الروسية واحدة من 
ــقـــرة وواشــنــطــن،  أعـــمـــق األزمــــــات بـــن أنـ
لتسعى األولــــى إلـــى تــــدارك الــنــقــص في 
ــا الـــجـــويـــة بـــعـــد مـــنـــع حــصــولــهــا  ــهـ قـــواتـ
على املقاتات املتطورة، وتعتمد بشكل 
املسّيرات  وشكلت  املــســّيــرات.  على  أكبر 
ــرة فــي  ــ ــقـ ــ ــبـــًا ألنـ ــنـــاسـ  مـ

ً
ــا ــ ــديـ ــ الـــتـــركـــيـــة بـ

العمليات العسكرية في سورية وشمال 
الـــعـــراق وفــــي لــيــبــيــا، ولـــكـــن عــلــى الــبــعــد 
ــــدى الــبــعــيــد ال  االســتــراتــيــجــي وعـــلـــى املـ
تعتبر هذه املسّيرات بديا عن املقاتات، 
وإنــمــا داعــمــًا لــهــا، ولــهــذا تــســعــى أنــقــرة 
لسد هذا الفراغ مع تواصل الخاف مع 

الواليات املتحدة.

تركيا تطّور صناعتها العسكرية 
لتعويض النقص األميركي

بلينكن: إيران لم 
تفعل بعد ما ينبغي 

عليها فعله

أعلن قاليباف انتهاء 
العمل باتفاق 

المراقبة المؤقت

تزيد واشنطن من 
ضغوطها الستكمال 
العملية السياسية في 

ليبيا، محددة أولوياتها 
بإجراء االنتخابات الليبية 

في موعدها، ومهددة 
بفرض عقوبات على 

المعرقلين

يعود ملف الطالب 
اإليطالي المقتول في 
مصر، جوليو ريجيني، 

غدًا الثالثاء، في جلسة 
قضائية في روما، 

بعد مماطالت مصرية 
طويلة

إضاءة المحافظون في البرلمان يدفعون لفك 
االلتزامات النووية
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  شرق
      غرب

تركيا تدعو اليونان 
للتخلي عن »االستفزاز«

ــركــــي  ــتــ ــه وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــ ــ ــ ــوّجـ ــ ــ تـ
خــلــوصــي أكـــــار )الـــــصـــــورة(، أمــس 
األحـــــــد، لــلــمــســؤولــن الــيــونــانــيــن 
مـــن  جـــــــــــــدوى  »ال  إنـــــــــــه  ــول  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــات االســــتــــفــــزازيــــة« الــتــي  ــابـ ــطـ الـــخـ
املسؤولن  أن  وأضـــاف  يتبنونها. 
الـــيـــونـــانـــيـــن »يــــبــــذلــــون قـــصـــارى 
جــهــدهــم لــتــخــريــب مــســار الــجــهــود 
ــة املــــبــــذولــــة بـــأفـــعـــالـــهـــم  ــيــ ــابــ اإليــــجــ
ــدد عــلــى أن  ــ وتــصــريــحــاتــهــم«. وشـ
بـــــــاده لــــن تـــســـمـــح أبـــــــدًا بــانــتــهــاك 
املتوسط وبحر  حقوقها في شرق 
لــن تقبل مطلقًا بأي  إيــجــة، وأنــهــا 
حــل يستند إلـــى مــبــدأ فـــرض األمــر 
الواقع. وجاء كام أكار خال زيارة 
مليناء صدف بمدينة إسطنبول مع 
قادة القوات التركية، تفقد خالها 
ســيــر أعــمــال تصنيع ســفــيــنــة« تي 

سي جي األناضول« الهجومية.
)األناضول(

أميركا: الكشف عن 
وفاة مواطن على يد 

الشرطة
دحضت تسجيات فيديو نشرتها 
األميركية،  لويزيانا  واليــة  شرطة 
مـــســـاء الــجــمــعــة املــــاضــــي، الـــروايـــة 
الــتــي ســاقــتــهــا الــشــرطــة ملــابــســات 
ــن األســــــود رونـــالـــد  ــواطــ مـــصـــرع املــ
غـــريـــن، خــــال مـــطـــاردة عــنــاصــرهــا 
 

َ
ه لم يلق

ّ
له قبل عامن، إذ بّينت أن

حــتــفــه عــلــى الـــفـــور جـــــّراء اصــطــدام 
قالت يومها،  سيارته بشجرة كما 

بل قضى بعد اعتقاله. 
)فرانس برس(

إسبانيا: قائد 
»البوليساريو« سيمثل 

أمام القضاء
أعلنت وزيرة الخارجية اإلسبانية 
أرانتشا غونزاليس اليا )الصورة(، 
ــد لـــزعـــيـــم  ــ أمـــــــس األحـــــــــــد، أنـــــــه ال بــ
»جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« إبــراهــيــم 
قانونية  اتهامات  يــواجــه  أن  غالي 
بــحــقــه أمــــام الــقــضــاء فـــي إســبــانــيــا 
ــــي مـــحـــور  ــالـ ــ ــا. وغـ ــهــ ــادرتــ ــغــ قـــبـــل مــ
نـــزاع دبــلــومــاســي نشب فــي اآلونــة 
الرباط ومــدريــد، على  األخيرة بن 
آتيًا  إسبانيا  إلــى  وصــولــه  خلفية 
الشهر  الــعــاج،  لتلقي  الجزائر  مــن 

املاضي. 
)رويترز(

بيالروسيا: اعتقال 
معارض في مطار 

مينسك
املعارضة  أفادت محطة »نيكستا« 
البياروسية، أمس األحد، بأن أحد 
الــعــامــلــن لــديــهــا ســابــقــًا، الــنــاشــط 
رومــــــــان بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش، أوقــــف 
فــــي مــــطــــار مـــيـــنـــســـك، بـــعـــد هــبــوط 
ــتـــي كــانــت  ــراري لـــلـــطـــائـــرة الـ ــ ــطـ ــ اضـ
تــقــلــه مـــن الـــيـــونـــان إلــــى لــيــتــوانــيــا. 
 
ً
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء »تــــاس«، نقا
عـــن الــخــدمــة اإلعـــامـــيـــة فـــي مــطــار 
 26( بــروتــاســيــفــيــتــش   

ّ
أن مــيــنــســك، 

عــامــًا( كــان على مــنت رحــلــة لشركة 
»راين إير« من أثينا إلى فيلنيوس 

اضطرت للهبوط، وتم اعتقاله«.
)فرانس برس(

فرنسا تحّذر بريطانيا من 
التالعب التجاري

ر وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
ّ
حذ

بــون بريطانيا،  األوروبــيــة كليمان 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، من 
الــتــاعــب بــالــقــواعــد الــتــجــاريــة ما 
االتحاد  من  بريطانيا  خــروج  بعد 
األوروبـــــي فــي بــروتــوكــول أيــرلــنــدا 
ــــد املــــخــــاوف  ــزايـ ــ ــــع تـ ــة، مـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
مــن الــعــنــف هـــذا الــصــيــف فــي البلد 
املــذكــور. وقــال بــون في الهــاي أمام 
ــة صــــغــــيــــرة مـــــن وســــائــــل  ــمـــوعـ مـــجـ
اإلعــــــام، فـــي خـــتـــام مـــحـــادثـــات مع 
وزير الخارجية الهولندي إن على 
لـــنـــدن أن تــظــهــر أنـــهـــا »مـــســـؤولـــة« 

بخصوص هذا النص.
)فرانس برس( )Getty( تجمعات في إيطاليا للمطالبة بالعدالة لريجيني

زار وزير الخارجية القطري طرابلس أمس )حازم تركية/ األناضول(

اعتمدت تركيا على المسيّرات المحلية )األناضول(

أجرى غروسي مباحثات مع طهران لتمديد االتفاق المؤقت )ألكس هاالدا/فرانس برس(
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روسيا: الشرطة تفّض 
اجتماعًا للمعارضة

قـــطـــعـــت الـــشـــرطـــة الــــروســــيــــة، أمـــس 
األحــــد، أعــمــال مــنــتــدى نــظــمــه نــواب 
ــدم االلـــتـــزام«  مــســتــقــلــون، بــســبــب »عــ
بالقيود الصحية ضد وباء كورونا. 
وجرى توقيف أربعة أشخاص على 
األقل على هامش املنتدى املنعقد في 
)شمالي  نوفغورود  فيليكي  مدينة 
غــــــرب روســــــيــــــا(، بـــحـــســـب املــنــظــمــة 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة املــتــخــصــصــة »أو 
املعارضة  وتستعد  اينفو«.  دي  في 
التشريعية  لانتخابات  للتحشيد 

املقررة في سبتمبر/أيلول املقبل.
)فرانس برس(

ميانمار: حراك مسلّح 
لمعارضي االنقالب  

ــل إعــــــام مــحــلــيــة فــي  ــائــ ذكــــــرت وســ
مــيــانــمــار، أمـــس األحــــد، أن مقاتلن 
ــعــــارضــــن لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري  مــ
ــلـــى مــركــز  االنــــقــــابــــي، ســـيـــطـــروا عـ
شــرطــة فـــي مــديــنــة مـــوبـــاي، شــرقــي 
ــم قـــتـــلـــوا 13  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــوا إن ــ ــالــ ــ ــــاد. وقــ ــبــ ــ الــ

عــلــى األقـــــل مـــن أفــــــراد قـــــوات األمـــن 
ــريــــن. وأظـــهـــرت  وأســـــــروا أربـــعـــة آخــ
مواقع  شرت على 

ُ
ن مقاطع مصورة 

ألفــراد  جثثًا  االجتماعي،  التواصل 
ــــوم هــو  ــــجـ ــهـ ــ مـــــن قــــــــوات األمــــــــــن. والـ
األحـــدث فــي إطــار تصعيد للصراع 
ــار مــنــذ  ــمـ ــانـ ــيـ ــاء مـ ــ ــــحـ ــعـــض أنـ ــــي بـ فـ
انــقــاب 1 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
الذي أطاح بالزعيمة املنتخبة أونغ 

سان سو تشي.
)رويترز(

مقتل جندي باكستاني 
على الحدود األفغانية

ـــتـــل جـــنـــدي بـــاكـــســـتـــانـــي، بــنــيــران 
ُ
ق

ــن  ــــحـــــن أطـــــــلـــــــقـــــــوا الـــــــــنـــــــــار مـ ــلـ ــ ــــسـ مـ
أفغانستان عبر الحدود على موقع 
باكستان،  غــرب  عسكري في شمال 
مساء أول من أمس السبت. وأوضح 
 
ّ
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فــي بــيــان أن
الهجوم وقع في منطقة وزيرستان 
الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا. 
عــلــى  ردت  الــــــقــــــوات   

ّ
أن وأضــــــــــاف 

ــاب. ولـــم  ــ ــنـــدي شــ ــتـــل جـ الـــنـــيـــران وقـ
يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن 
الــهــجــوم، ولـــم يــقــدم الــجــيــش مــزيــدًا 

من التفاصيل.
)أسوشييتد برس(

دخلت االحتجاجات الرافضة ملشروع قانون 
اإلصاح الضريبي، في كولومبيا، الذي كانت 
إلى  دوكــي  إيفان  الرئيس  قدمته حكومة  قد 
الكونغرس، أسبوعها الرابع، من دون تراجع، 
على الرغم من إعان دوكي في 2 مايو/ أيار 
الحالي، سحب املشروع املثير للجدل. وفيما 
يواصل الكولومبيون التعبير عن استيائهم 
من سياسة دوكي وحكومته، بعدما تخطت 
املطالب التخلي عن القانون، لتشمل مروحة 
واسعة من املجاالت، ومنها محاربة الفساد، 
يزداد االستياء الدولي من استخدام الشرطة 
املتظاهرين،  ضد  املفرط  العنف  الكولومبية 
الذي أدى إلى مقتل العشرات، علمًا بأن وقفه 
مطالب  رأس  على  بــه،  املتورطن  ومحاسبة 
الحراك أيضًا. هذه الضغوط يمارسها أيضًا 
َعّد 

ُ
حقوقيون على الحكومة األميركية، فيما ت

للواليات  فّعااًل  كولومبيا وشرطتها شريكًا 
املتحدة في محاربة تهريب املخدرات.

وتــســتــمــر االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي مــدن 
كولومبية عدة، بما فيها العاصمة بوغوتا، 

ــفــــرط لـــلـــقـــوة الــــذي  ــنـــديـــدًا بـــاالســـتـــخـــدام املــ تـ
تــمــارســه قـــوات األمـــن فــي وجـــه املتظاهرين، 
. ونقلت وسائل 

ً
والذي راح ضحيته 50 قتيا

إعام محلية، أول من أمس السبت، أنه تجمع 
الــعــشــرات مــن الــطــاب والــنــاشــطــن املحلين 
عّبروا  حيث  بوغوتا،  من  مختلفة  نقاط  في 
عـــن رد فــعــلــهــم مـــن خــــال تـــرديـــد الــشــعــارات 
تزايد  على  فعل  رد  في  للحكومة،  املناهضة 
الــقــتــل والــقــمــع ضـــد املـــدنـــيـــن. كـــذلـــك أغــلــقــت 
مجموعات طالبية عددًا من شوارع العاصمة 
ــيـــة، وســــــــارت ملـــســـافـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات  الـــرئـــيـــسـ
تــطــالــب بتخصيص  بـــشـــعـــارات  مــصــحــوبــة 

املزيد من امليزانية للتعليم.
الكولومبية  الحكومة  تتعرض  األثــنــاء،  في 
الــدولــي،  املجتمع  مــن  الضغوط  مــن  للمزيد 
وناشطون  دبلوماسيون  يصفه  مــا  لوقف 
في مجال حقوق اإلنسان، بالعنف الشرطي 
الــوحــشــي وغــيــر املــســبــوق تــجــاه املــواطــنــن، 
الذي تواصل خال 3 أسابيع من التظاهر. 
الــحــقــوقــيــة مقتل أكثر  املــنــظــمــات  وســّجــلــت 
من 50 شخصًا منذ بدء االحتجاجات التي 
تعد األكبر واألطول التي شهدها هذا البلد 
منذ عقود. وكانت وكاالت اإلعام الرسمية 
في كولومبيا قد أكدت بداية مقتل أكثر من 
40 شخصًا منذ بدء الحراك في 28 إبريل/ 
املــاضــي، لكنها عــادت لتتحدث عن  نيسان 
 فــقــط، وأن وفــيــات أخــرى 

ً
ســقــوط 19 قــتــيــا

مسؤولون  يــقــول  فيما  منها،  التحقق  قيد 
في الشرطة إن أكثر من ألف ضابط أصيبوا 
قــــــادرة على  بــــجــــروح، وإن الــحــكــومــة غــيــر 
الشرطة  سردية  ووفــق  التظاهرات.  احتواء 

ــن أن  ــ ــل«، مــــحــــذريــــن مـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــم نـــشـــهـــده مـ ــ لـ
»االستخدام الوحشي والعشوائي لأسلحة 
ــاه املـــواطـــنـــن  ــر الـــفـــتـــاكـــة تـــجـ ــيـ الـــفـــتـــاكـــة وغـ
الــدولــيــة«.  اإلنــســان  حــقــوق  معايير  ينتهك 

ــإن أقـــلـــيـــة مــــن املــتــظــاهــريــن،  ــ ــكـــومـــة، فـ والـــحـ
مسلحة،  مجموعات  إلــى  ينتمون  بعضهم 
تــهــاجــم رجـــال الــشــرطــة بقنابل املــولــوتــوف 
الفردي.  وبالساح  والسكاكن،  والحجارة 
أمــا الــنــاشــطــون، فــيــؤكــدون اســتــخــدام األمــن 
عن  متحدثن  املــفــرط،  للعنف  الــكــولــومــبــي 
أعمال ضرب وحشي تستهدف املتظاهرين، 
ــتـــب 55 مــحــامــيــًا  ــار عــلــيــهــم. وكـ ــ وإطـــــــاق نـ
أمــيــركــيــًا، فــي رســالــة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمن  »قــوات  إن  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
الوطنية،  الشرطة  خصوصًا  الكولومبية، 
قــد أطــلــقــت الــعــنــان ملــمــارســة الــعــنــف بشكل 

وفي الواقع، يبدو أن قوات األمن الكولومبية، 
قــد أصــيــبــت أيــضــًا بــاإلنــهــاك بــعــد 3 أسابيع 
مـــــن الـــــــحـــــــراك، جـــــــرى خــــالــــهــــا مــهــاجــمــتــهــا 
واســتــفــزازهــا مــن قــبــل بــعــض املــحــتــجــن، وال 
سيما في مدينة كالي. وفي هذه املدينة، حيث 
اتسمت االحتجاجات بالعنف املفرط، حاول 
فــتــى دهـــس شــرطــي بــدراجــتــه الــنــاريــة، ليرد 
األخير بإطاق النار عليه في ظهره، وهو أمر 
وثقه تسجيل مصور للحادثة، وبيان ملكتب 
الــكــولــومــبــي. ورأى األســـتـــاذ  ــام  الـــعـ املـــدعـــي 
الجامعي الكولومبي، غوستافو دونكان، في 
حديث لصحيفة »وول ستريت جورنال«، أنه 
»من دون شك، هناك عنف شرطي، لكن يجب 
الطرف  اآلتــي من  العنف  باالعتبار  نأخذ  أن 
الكولومبية  الشرطة  قــائــد  واعــتــرف  اآلخـــر«. 
الوطنية، الجنرال خورخيه لويس فارغاس، 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، بـــحـــدوث مــمــارســات 
إنها  قــال  لكنه  القانون،  عن  شرطية خارجة 
نابعة من أقلية من الضباط. وتنظر الواليات 
أنها  على  الكولومبية  الشرطة  إلــى  املتحدة 
شــريــك فــّعــال فــي مــحــاربــة تهريب املــخــدرات. 
ولــطــاملــا دعــم الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
خال عمله في الكونغرس كسيناتور، تقديم 
الــبــلــد، ولشرطتها  مــســاعــدات ضــخــمــة لــهــذا 
التي تلقت خال األعوام املاضية 160 مليون 
التهريب  ملــحــاربــة عــصــابــات  دوالر، ســنــويــًا، 
الحقوقيون  فــي األدغـــال. وبــنــاًء عليه، ينظر 
إلى أن الشرطة تتعاطى مع املتظاهرين وفق 
اعتمدتها  لــطــاملــا  »بــولــيــســيــة«  استراتيجية 

ضد املهربن املاركسين.
)العربي الجديد(

ابتزاز جديد 
للحكومة

نيسان املاضي. وأضاف البيان أن »ما يزيد 
ــوءًا هــــو مــــا صـــــرح بــــه مـــســـؤولـــون  ــ ــ ــر سـ ــ ــ األمـ
عسكريون أميركيون من أنه ال جدول قريبًا 
النسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي 
الــتــي طلبت منهم الــبــقــاء. ومـــع عـــدم صــدور 
نفي من الحكومة الحالية لهذه التصريحات، 
نــــرى أنــهــا لــيــســت صـــادقـــة، وال مــؤهــلــة، وال 

قادرة على تحقيق إخراج قوات االحتال«.
األمــيــركــيــة  »اإلدارة  أن  الــفــصــائــل  واعـــتـــبـــرت 
برفضها خروج قواتها قد وّجهت لنا الرسالة 
الــقــوة،  لغة  غير  يفهمون  ال  بأنهم  الــواضــحــة 
الــعــراقــيــة تــؤكــد جهوزيتها  فــاملــقــاومــة  لــذلــك 
والوطني،  الشرعي  بواجبها  لتقوم  الكاملة 
لتحقيق هذا الهدف، وأن عملياتها الجهادية 
ــل ســـتـــأخـــذ مـــنـــحـــى تـــصـــاعـــديـــًا  ــ مـــســـتـــمـــرة، بـ
ضــد االحـــتـــال، وبــمــا يجبرهم عــلــى الــخــروج 
ُهــِزُمــوا من قبل«. وجــاء البيان  مهزومن كما 
بــعــد أيـــــام مـــن بـــيـــان مــمــاثــل لــزعــيــم مليشيا 

بغداد ــ عادل النواب

ــي مـــــن نـــوعـــه  ــانــ ــثــ فـــــي بــــيــــان هـــــو الــ
مــنــذ مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي 
ـــران  ملــلــيــشــيــات مــســلــحــة حــلــيــفــة إليـ
تـــهـــدد فــيــه املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة فـــي الـــبـــاد، 
»الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة  أصــــــدرت مـــا ُيـــعـــرف بـــ
لفصائل املقاومة العراقية«، التي تضم نحو 
10 فــصــائــل مسلحة عــامــلــة ضــمــن »الــحــشــد 
الشعبي«، بيانًا، جاء فيه أنه »بعد وساطات 
ــة أكــــثــــر مـــــن فـــرصـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــنـــحـــت املـ عــــــــدة، مـ
مفاوضات  ــجــري 

ُ
ت التي  العراقية،  للحكومة 

ــيـــركـــي بــخــصــوص مصير  مـــع الـــجـــانـــب األمـ
نتج عن جولتيها  ما  لكن  األجنبية،  القوات 
)األولــــــى فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران والــثــانــيــة في 
مهزلة  فــي  ســّيــمــا  وال   ،)2020 أغــســطــس/آب 
الجولة الثانية، كان سيئًا ومؤسفًا للغاية«، 
مع العلم أنه تم عقد جولة ثالثة في إبريل/

لــّوح  الــحــق«، قيس الخزعلي،  »عــصــائــب أهــل 
األفغانية«، إلخراج  »الطريقة  أسماه  بما  فيه 
»الهيئة  العراق. وتضم  من  األميركية  القوات 
الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل املـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة«، 
ــا »كــتــائــب  مــلــيــشــيــات حــلــيــفــة إليـــــــران، أبــــرزهــ
ــائــــب«  ــعــــصــ ــاء« و»الــ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــزب الـــــلـــــه« و»الـ ــ ــ حـ
و»الـــــــــخـــــــــراســـــــــانـــــــــي« و»ســــــــيــــــــد الــــــشــــــهــــــداء« 
حة أخــــرى. وقــد 

ّ
و»الـــطـــفـــوف«، وفــصــائــل مسل

أسبوع  نحو  بعد  »الهيئة«  تشكيل  عن  علن 
ُ
أ

من مقتل زعيم »فيلق القدس« اإليراني قاسم 
سليماني والقيادي في »الحشد الشعبي« أبو 
مــهــدي املــهــنــدس، بــغــارة أمــيــركــيــة قـــرب مطار 

بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
لت مصادر حكومية 

ّ
قل الجديد،  البيان  وعن 

فـــي بـــغـــداد مـــن الــتــهــديــد بــتــصــعــيــد عسكري 
»البتزاز  أنه  معتبرة  األميركية،  القوات  ضد 
الــحــكــومــة وأخــــذ مــكــاســب ومـــحـــاولـــة الــبــقــاء 
ــــورة«. ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي مكتب  ــــصـ فـــي الـ
»العربي  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ
بالنسبة  بالتصعيد  قــرار  »أي  إن  الــجــديــد«، 
ــارج ولــيــس  لــتــلــك الــفــصــائــل يـــكـــون مـــن الــــخــ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى إيـــــــران.  ــن قـــــــرار ذاتــــــــــي«، فـ ــ مـ
ويضيف أن مثل هذا البيان يبقى في دائرة 
القواعد  بحماية  ملزمة  والحكومة  االبــتــزاز، 
قوات  التي تستضيف  العراقية  واملعسكرات 

ــان تــلــك الــفــصــائــل  ــيـ أجــنــبــيــة، مــعــتــبــرًا أن »بـ
العراقية  املــفــاوضــات  بــشــأن  مغالطات  حمل 
األمــيــركــيــة، خــصــوصــًا أن الـــواقـــع يشير إلــى 
تراجع عدد القوات العاملة في العراق، وقرب 
انتهاء صفة القوات القتالية على تلك القوات 
وبــقــاء فــقــط الـــقـــوات االســتــشــاريــة أو املكلفة 

بالتدريب«.
ــلـــكـــي  ــه، يـــــــرى الــــنــــائــــب رعـــــــد الـــدهـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــــتــــواجــــد  ضـــــد  عــــســــكــــري  تـــصـــعـــيـــد  »أي  أن 
األجــــنــــبــــي، ســـتـــكـــون لـــــه تــــداعــــيــــات خــطــيــرة 
عــلــى الـــوضـــع األمـــنـــي وكـــذلـــك لـــه تــأثــيــر على 
وهذه  السياسي.  وحتى  االقتصادي  الجانب 
التداعيات بكل تأكيد سوف يكون لها تأثير 
مــبــاشــر عــلــى إجـــــراء االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــرة«، املــــقــــررة فــــي 10 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــكــ ــبــ املــ
األول املــقــبــل. ويــضــيــف الــدهــلــكــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن »العراق حتى اللحظة  لـ
ما زال بحاجة إلى التواجد األجنبي، ملواصلة 
مــحــاربــة تنظيم داعـــش اإلرهـــابـــي واســتــمــرار 
املحررة وعموم  املناطق  في  االستقرار  فــرض 
املــــدن الــعــراقــيــة«. ويــعــتــبــر أن »هـــنـــاك أطــرافــًا 
داخلية وخارجية، ال تريد إجراء االنتخابات 
املبكرة، من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه 
نــفــوذهــا. وهــي تخشى خسارة  بــقــاء  لضمان 
الــشــعــبــي الكبير  الــرفــض  الــنــفــوذ بسبب  هـــذا 
لها، ولهذا ستسعى إلشعال كثير من األزمات 

السياسية واألمنية خال املرحلة الحالية«.
ائتاف  فــي  القيادي  يدعو  البيان،  على  وردًا 
»الـــنـــصـــر«، بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق 
السنيد، حكومة  النائب علي  العبادي،  حيدر 
على  السيطرة  نحو  »الــتــوجــه  إلــى  الكاظمي، 
الــدولــة، ومنع  املنفلت خــارج سيطرة  الساح 
أي عمليات تهدد أمن واستقرار الباد، تحت 
أي عنوان حجج ومبررات. وال يمكن استخدام 
الــســاح والــتــهــديــد لــحــل الــقــضــايــا الــخــافــيــة، 
ــانـــت أو أمـــنـــيـــة«. ويـــضـــيـــف، فــي  ســيــاســيــة كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــســم ملف  حــديــث لـــ
الــوجــود األجــنــبــي فــي الــعــراق يجب أن يكون 
مـــن خــــال الــعــمــل الــدبــلــومــاســي والــتــفــاوض 
بـــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي الـــرســـمـــي والــــواليــــات 
املتحدة، وال يمكن حسمه من خال التهديدات 
الــعــســكــريــة، فــهــذا األمـــر يــعــّمــق أزمـــة الــتــواجــد 
القوات«.  األجنبي، ويؤخر عملية سحب تلك 
ر من أن »إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

ّ
ويحذ

ذلك  وبخاف  األمني،  االستقرار  على  يعتمد 
ال يمكن إجـــراء أي انــتــخــابــات، ولــهــذا فــإن أي 
ــد الــــتــــواجــــد األجــنــبــي  تــصــعــيــد عـــســـكـــري ضــ
غير  ومــن  غير مستقرة.  أمنية  بيئة  سيخلق 
ردود  التصعيد  هــذا  يستجلب  أن  املستبعد 
أفعال أميركية، وهذا التوتر سيكون له تأثير 
ــابـــات«. ويــخــتــم  ــتـــخـ ــراء االنـ ــ بـــا شـــك عــلــى إجــ
السنيد بالقول إن »تأجيل االنتخابات املبكرة 
من جديد، تحت أي مبرر، أمنيا كان أو غيره، 
ــــى انـــفـــجـــار الــــشــــارع الـــعـــراقـــي مــن  ســـيـــدفـــع إلـ
جديد بالتظاهرات الشعبية الغاضبة، ولهذا 
املسلحة  والجماعات  السياسية  الــقــوى  على 
املدعومة من قبلها، الحذر من أي خطوات قد 
تدفع إلى تأجيل االنتخابات من خال التوتر 

األمني والعسكري«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الــخــبــيــر أحـــمـــد الــشــريــفــي 
املقبلة على  ــام  األيـ فــي  أي تصعيد متوقع  أن 
الــعــراق، سيخلق مشاكل  املستوى األمني في 
خصوصًا  الكاظمي،  لحكومة  كبيرة  وأزمـــات 
وعـــودا  تقديمها  بــعــد  الـــدولـــي،  املجتمع  أمـــام 
وتحركات  الــســاح  على  والسيطرة  بالضبط 
»العربي الجديد«  الفصائل. ويلفت في حديث لـ
إلى أن »أي تصعيد من قبل الفصائل العراقية، 
سيقابله رد أميركي عسكري أيضًا، فواشنطن 
استهداف  على  متفرجة  تبقى  لــن  تأكيد  بكل 
سّببت  إذا  خــصــوصــًا  وأهـــدافـــهـــا،  مصالحها 
تلك االستهدافات خسائر بشرية لها أو حتى 
مــاديــة كــبــيــرة«. ويــضــيــف أن »الــــرد األمــيــركــي 
عــلــى تــصــعــيــد الــفــصــائــل الــعــمــل الــعــســكــري، 
سيكون من خال توجيه ضربات على مقرات 
تنفيذ  مستبعدًا  يــبــدو  وال  لــلــفــصــائــل.  مهمة 
الذين  الفصائل  قــادة  لبعض  اغتيال  عمليات 
يقفون خلف عمليات التصعيد، خصوصًا أن 

واشنطن استخدمت هذه األساليب سابقًا«.

أنهت تظاهرات كولومبيا أسبوعها الثالث السبت )لويس روبايو/فرانس برس(

اعتبرت الفصائل أن األميركيين ال يفهمون غير لغة القوة )األناضول(

تستمر تهديدات 
المليشيات العراقية 

للوجود األميركي 
في العراق، 

مع إعالن نيتها 
مهاجمة مصالح 
واشنطن في حال 
لم تسحب قواتها 
من العراق. ويرى 

مراقبون أن األمر قد 
يندرج في سياق 

ابتزاز الحكومة، 
عشية االنتخابات 

التشريعية المقررة 
في 10 أكتوبر 

المقبل

يأتي افتتاح إيران قنصلية لها في مدينة حلب، شمالي سورية، تتويجًا 
لسعيها منذ بداية الثورة لتكريس نفوذها في المدينة، بعدما خاضت 

مليشياتها معارك مع النظام إلحكام القبضة عليها
إضاءةتقرير

مليشيات عراقية تهدد 
بضرب أهداف أميركية

متابعة

محاولة 
اغتيال ناشط

نجا الناشط في 
تظاهرات الحبوبي 

بمحافظة ذي قار، عماد 
العكيلي، أمس األحد، من 

محاولة اغتيال، بعبوة 
ناسفة زُرعت في سيارته، 

في شارع الكورنيش، وسط 
مدينة الناصرية. وكشفت 
مصادر محلية أّن العكيلي 
أُصيب بجروح متوسطة، 

نُقل على إثرها إلى 
المستشفى لتلقي العالج.

تضّم »الهيئة« 
10 فصائل عراقية 

تابعة لـ»الحشد« 

أي تصعيد عسكري 
ضد األميركيين سيؤثر 

على انتخابات 10 أكتوبر

شرطة كولومبيا 
شريك ألميركا في محاربة 

تهريب المخدرات

تتواصل التظاهرات ضد 
حكومة إيفان دوكي في 

كولومبيا، التي تترافق 
مع تزايد الضغوط 

الحقوقية لوقف عنف 
الشرطة المحلية
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إيران 
في حلب

فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، حــيــث تــقــع بلدتا 
من  غالبية  تسكنهما  اللتان  والــزهــراء  نّبل 
السورين الشيعة. ولعبت املليشيات املحلية 
ــثــــوري اإليـــرانـــي  الـــتـــي يــدعــمــهــا الـــحـــرس الــ
ــّد فــصــائــل املــعــارضــة  دورًا حــاســمــًا فـــي صــ
الــتــي حــاولــت أكــثــر مــن مـــرة، خــصــوصــًا في 
كامل  عــلــى  الــســيــطــرة  انــتــزاع  2015 و2016، 
مدينة حلب، لكنها فشلت. ورأى الصحافي 
املتابع للشأن اإليراني، رئيس تحرير موقع 
»إيـــران إنــســايــدر«، أيــمــن محمد، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــهــدف مــن افتتاح  لـــ
القنصلية فــي حــلــب »هـــو تــرســيــخ الــوجــود 
ــالـــي ســـــوريـــــة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــمـ ــــي شـ ــرانــ ــ اإليــ
لاستحواذ على عملية إعــادة إعمار حلب، 
إضافة إلى دعم املليشيات املحلية وجذبها 
ــــوري اإليـــــرانـــــي«.  ــثـ ــ لـــانـــضـــمـــام لـــلـــحـــرس الـ
»تحظى  حلب  محافظة  أن  محمد  وأوضـــح 
مضيفًا  ــــران«،  إليـ بالنسبة  خــاصــة  بأهمية 
ــل إيـــــــران الــعــســكــري  ــذ بــــدايــــة تـــدخـ ــنـ ــه »مـ ــ أنـ
فــي ســوريــة، قـــاد الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
حــمــلــة بـــريـــة واســـعـــة الســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــى كــامــل املــديــنــة، والـــوصـــول إلـــى بلدتي 
نبل والــزهــراء«. ولفت محمد إلــى أن »إيــران 
الثوري  الحرس  املقاتلن من  خسرت مئات 
فــي مــعــركــة خـــان طــومــان عــلــى أعــتــاب حلب 
الــخــســارة األشــد  الــغــربــيــة، وهـــي  الجنوبية 
املباشر  الثوري منذ تدخله  للحرس  إيامًا 

أمين العاصي

انتبه اإليــرانــيــون بــاكــرًا إلــى أهمية 
حلب،  محافظة  مركز  حلب،  مدينة 
شمالي ســوريــة، فــي إطـــار الــصــراع 
ــلـــد، والـــــــذي انـــتـــقـــل فــــي الـــعـــام  ــبـ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
2012 إلـــى املــســتــويــات الــعــســكــريــة، فــدفــعــوا 
بمليشياتهم إلى هذه املدينة العريقة، التي 
للباد، بتسهيل  االقتصادية  العاصمة  تعد 
ــع انـــســـحـــاب  ــ ــ مـــــن نــــظــــام بــــشــــار األســــــــــد. ومـ
املعارضة املسلحة من املنطقة، تحّولت حلب 
إلـــى مـــيـــدان تــنــافــس بـــن طـــهـــران ومــوســكــو، 
الــتــي تملك هــي األخــــرى نــفــوذًا كــبــيــرًا فيها. 
إيــران،  افتتحت  النفوذ،  وفي سياق ترسيخ 
أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، قــنــصــلــيــة لـــهـــا فــي 
ــاق رغــبــة  ــيـ ــلـــب، وضــعــتــهــا فــــي سـ مـــديـــنـــة حـ
ــادة   فـــي الـــحـــضـــور الـــفـــاعـــل خــــال عــمــلــيــة إعــ

إعمار سورية.
النظام  الخارجية في حكومة  وافتتح وزيــر 
الــســوري، فيصل املــقــداد، ونــظــيــره اإليــرانــي 
ــريــــق تــقــنــيــة  ــــن طــ ــــف، عـ ــريـ ــ مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـ
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، الــقــنــصــلــيــة فـــي حلب 
السبت بحضور السفير اإليراني في دمشق، 
مهدي سبحاني. وبحسب صحيفة »الوطن« 
ــداد افـــتـــتـــاح  ــ ــقـ ــ ــلـــنـــظـــام، اعـــتـــبـــر املـ الـــتـــابـــعـــة لـ
في  البلدين  رغــبــة  »يعكس  بــأنــه  القنصلية 
تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات االقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــ ــعـ ــ ــطــــي دفـ ــعــ ــة، ويــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة«، بــيــنــمــا أشــــاد ظــريــف 
الفتتاح  الــنــظــام  قــّدمــهــا  الــتــي  بالتسهيات 
ــتـــاريـــخ  ــــي حـــلـــب الـــثـــقـــافـــة والـ الــقــنــصــلــيــة »فـ
واالقتصاد«، معتبرًا أن هذه الخطوة »تمثل 
الرغبة في الحضور الفاعل في سورية خال 
مرحلة إعادة اإلعمار«. وتعد حلب العاصمة 
تـــتـــركـــز فــيــهــا  لــــســــوريــــة، إذ  االقــــتــــصــــاديــــة 
األهــم  تعتبر  وتــجــاريــة  اقتصادية  فعاليات 
في الباد. ويساند أغلب تجار ورجال أعمال 
الــســوري، وذلــك منذ انطاق  املدينة، النظام 
الــثــورة الــســوريــة، ربــيــع الــعــام 2011 وحتى 
اليوم. وكانت املعارضة السورية املسلحة قد 
سيطرت خال العام 2012 على العشرات من 
أحياء حلب، خصوصًا في قسمها الشرقي، 
ــيـــران الــنــظــام مــجــازر  ــــذي ارتـــكـــب فــيــه طـ والــ
كــبــرى، وتــحــديــدًا أواخــــر عـــام 2013 وبــدايــة 
»حملة البراميل«،   حملة ُعرفت بـ

ّ
2014، وشن

أدت إلــى تهجير أكــثــر مــن مليون مــدنــي في 
هو  الروسي  الطيران  ارتكب  حينه. والحقًا، 
ــر مـــجـــازر تــعــد األكـــبـــر بــحــق الــســوريــن  اآلخــ
الــخــروج من  املعارضة على  إلجبار فصائل 

حلب، وهو ما تحقق أواخر عام 2016.
وقبيل الــثــورة، كــان لــإليــرانــيــن نــفــوذ كبير 

في سورية أواخر 2012«. وأوضح أن »ريف 
حلب الجنوبي بالكامل بات قاعدة عسكرية 
الــســوري، حيث  متقدمة إليـــران فــي الشمال 
تحتفظ بأقوى قواعدها العسكرية في جبل 
السفيرة«، مشيرًا  الدفاع في  عــزان ومعامل 
ــيـــرًا االنــتــشــار  ــدأوا أخـ ــ إلــــى أن اإليـــرانـــيـــن بــ
فــي ريــف حلب الشرقي مــن بلدة ديــر حافر 
وصـــواًل إلــى بــلــدة مسكنة. كما لفت إلــى أن 
للتطوع  أخــيــرًا مكتبًا  افــتــتــحــوا  اإليــرانــيــن 
فـــي صــفــوف املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة فـــي حي 
الحمدانية داخل حلب، مقابل راتب شهري 
يصل إلى 200 دوالر أميركي. ورأى أن إيران 
»تــريــد الــســيــطــرة عــلــى كــامــل حــلــب وريــفــهــا، 

وهو ما يشكل خطرًا على النفوذ التركي في 
شمال سورية«.

ويــتــعــاظــم الــــدور اإليـــرانـــي فــي مــديــنــة حلب 
مــقــابــل الـــــدور الــــروســــي، إذ تــنــشــر مــوســكــو 
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة يــتــحــدرون 
مـــن الــشــيــشــان الــتــي أخـــذ رئــيــســهــا رمــضــان 
قديروف على عاتقه إصــاح الجامع الكبير 
ــرره خـــــال الــعــمــلــيــات  فــــي حـــلـــب، بـــعـــد تــــضــ
الـــعـــســـكـــريـــة. وتــــحــــاول إيـــــــران الــتــغــلــغــل فــي 
الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع الــحــلــبــي، 
مــن خـــال الــدفــع العــتــنــاق املــذهــب الشيعي، 
خــصــوصــًا فـــي األحـــيـــاء الــتــي خــرجــت منها 
ركت ملليشيات مرتبطة 

ُ
فصائل املعارضة وت

بــالــجــانــب اإليــــرانــــي، مــنــهــا »لــــــواء الـــبـــاقـــر«، 
ــقــــدس«،  ــه الـــــســـــوري«، و»لــــــــواء الــ ــلـ »حــــــزب الـ
وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة. وتــنــشــط طـــهـــران في 
مــزارات  فــي حلب وخلق  الحسينيات  إقــامــة 

لترسيخ النفوذ.
ولـــفـــت الـــصـــحـــافـــي فـــــراس ديـــبـــة، وهــــو مــن 
»الــعــربــي  أبــنــاء مــديــنــة حــلــب، فــي حــديــث لـــ
الجديد«، إلى أن مبنى القنصلية اإليرانية 
فــي مــديــنــة حــلــب »يــقــع فــي حــديــقــة بستان 
الـــقـــصـــر املـــســـمـــاة حـــديـــقـــة الـــشـــهـــبـــاء، وهـــي 
الــحــديــقــة الـــتـــي تــفــصــل بـــن حــيــي بــســتــان 
ــح أن الــحــديــقــة  ــ الــقــصــر والـــزبـــديـــة«. وأوضـ
»كانت سابقًا نقطة تماس بن قوات النظام 
ــوات  وفـــصـــائـــل الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر )قــ
القنصلية  أن  مبينًا  الــســوريــة(«،  املعارضة 
الحسن  مسجد  عــن  فقط  متر   300 »تبعد 
الشيعية في حلب«.  املزارات  أهم  )النقطة(، 
ولفت إلى أن مفتي حلب محمود عكام، كان 
فــي الــصــف األول فــي افــتــتــاح الــقــنــصــلــيــة«. 
ــنـــفـــوذ الــعــســكــري  وأشــــــار ديـــبـــة إلــــى أن »الـ
اإليــــرانــــي كــبــيــر فـــي مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا، 
ال ســيــمــا الــجــنــوبــي والــشــرقــي وجــانــب من 
فصائل  مــن  العظمى  والغالبية  الــشــمــالــي، 
واإليــرانــيــن(  النظام  )مليشيات  الشبيحة 
ــبــــاشــــرة أو  تـــتـــبـــع لــــإليــــرانــــيــــن بـــطـــريـــقـــة مــ
غــيــر مــبــاشــرة«. وأوضــــح ديــبــة أن »الــنــفــوذ 
املذهبي ال يقل حجمًا عن النفوذ العسكري 
الــعــديــد  فــي  علنية  حسينيات  انــتــشــار  مــع 
من األحياء، لكن ال يوجد تحّول واضح إلى 
املذهب الشيعي في مدينة حلب سوى عند 
باملصلحة،  عــاقــة  لــهــا  ألســبــاب  قليلة  فــئــة 
في  القاطنن  العشائر  أبــنــاء  بعض  ولـــدى 
بــعــض أحــيــاء حــلــب الــشــرقــيــة، واملــنــضــويــن 
لإليرانين  التابعة  الباقر  لواء  مليشيا  في 
أن  ديبة  ورأى  والتوجيه.  التمويل  لجهتي 
هوية  طمس  على  قادرين  »غير  اإليرانين 
مــديــنــة حــلــب، وهــــذا األمــــر صــعــب جـــدًا في 

مدينة بحجم حلب بشريًا وتاريخيًا«.

قنصلية لترسيخ 
النفوذ في الشمال 

السوري

أكد ظريف رغبة بالده 
في الحضور الفاعل خالل 

إعادة اإلعمار

يتعاظم الدور 
اإليراني في حلب مقابل 

النفوذ الروسي
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سياسة

كابوس إلسرائيل وصداع لبايدن

تقدميو الحزب الديمقراطي األميركي

الديناميات اليسارية 
قد تكون غير مسبوقة 

بتاريخ الحزب

واشنطن ــ العربي الجديد

ــشــّكــل األجــنــحــة املــخــتــلــفــة داخـــل 
ُ
ت

الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي األمـــيـــركـــي 
نموذجًا لتحوالت عميقة يعرفها 
السياسية،  ومــؤســســاتــه  األمــيــركــي  املجتمع 
وقد نجح الجناح اليساري، املسمى التقدمي، 
انتماء  على  بــنــاء  قــواعــد صلبة،  تشكيل  فــي 
األقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة إلــيــه مـــن جــهــة، 
ومـــنـــاصـــرتـــه الــقــضــايــا اإلنـــســـانـــيـــة مـــن جهة 
ــت الــعــاقــة مــع إســرائــيــل 

ّ
أخــــرى. مــع ذلــــك، ظــل

اســتــثــنــائــيــة، بــفــعــل وجــــود الــجــنــاح اليميني 
املحافظ. لكن ما هو مؤكد وأكثرت الصحف 
األميركية في الكتابة عنه أخيرًا، أن الدينامية 
اليسارية املستجدة داخل الحزب الديمقراطي 
كــانــت صــاحــبــة الــــدور الــرئــيــســي فــي الضغط 
عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن لــكــي يــرغــم بـــدوره 
العدوان على  اإلسرائيلية على وقف  القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، بــعــدمــا 
أظـــهـــر فـــي الـــيـــومـــن األولــــــن لــلــحــرب تــأيــيــدًا 
مطلقًا لتل أبيب، كيف ال وهو صاحب مقولة 
ــــرء أن يـــكـــون يــهــوديــًا لكي  ــه لــيــس عــلــى املـ أنــ
بــكــون صــهــيــونــيــًا، مــســتــداًل بــهــذه »الــحــكــمــة« 
على نفسه. وعن هذا املوضوع، يقول الدكتور 
ــــل مــن  ــــي نـــــــدوة نـــظـــمـــهـــا كـ ــزمــــي بـــــشـــــارة، فـ عــ
السياسات،  العربي لأبحاث ودراســة  املركز 
لوال  إنــه  الفلسطينية،  الـــدراســـات  ومــؤســســة 
الـــضـــغـــط داخــــــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 
بــايــدن، ملــا توقفت الــحــرب اإلســرائــيــلــيــة على 

غزة بهذه السرعة )11 يومًا(.
ــيـــســـت األجــــنــــحــــة ظـــــاهـــــرة مـــســـتـــجـــدة عــلــى  لـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي األمــيــركــي، لــكــن ربــمــا لم 
النفوذ.  اليساري بهذا  الجناح  كــان  أن  يسبق 
الــتــي خاضها الحزب  واملــعــركــة »الــوجــوديــة« 
ضــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، في 
نوفمبر/تشرين   3 في  الرئاسية  االنتخابات 

وشغفها  »بفكرها  إعجابه  مبديًا  ميتشغن، 
واهــتــمــامــهــا بــاآلخــريــن، وبــقــتــالــهــا«. وتعني 
هــــذه الــتــفــاصــيــل، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ثــبــات 
ــاه إســــرائــــيــــل، إال أن  بــــايــــدن فــــي مـــوقـــفـــه تـــجـ
الحراك الــذي يشهده حزبه بدأ يكبر. وحول 
ــر، يــقــول أحـــد املــســؤولــن السابقن  هـــذا األمــ
ــاراك أوبـــامـــا  ــ ــ بـ الـــرئـــيـــس األســــبــــق  فــــي إدارة 
ــزال هـــنـــاك دعــم  ــ »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«: »ال يـ لــــ
الديمقراطي، لكن  قوي إلسرائيل في الحزب 

الديناميكيات أصبحت أكثر تعقيدًا«.
وكان التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي 
ــارزة فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــ قــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــات بـ
األخــيــرة فــي نوفمبر املــاضــي، فمن أصــل 219 
نائبًا ديمقراطيًا، ينتمي 91 منهم إلى التيار 
التقدمي، الذي ترأسه النائبة براميا جايابال. 
ــــرز هـــــؤالء، هـــم رشـــيـــدة طــلــيــب وألــكــســنــدرا  أبـ
أوكــاســيــو كــورتــيــز وإلــهــان عــمــر. فــي املــقــابــل، 
التقدمي  السيناتور  ســانــدرز  بيرني  ُيعتبر 
الــوحــيــد مـــن بـــن 48 ديــمــقــراطــيــًا فـــي مجلس 

الشيوخ، وهو مع ذلك ليس عضوًا حقيقيًا في 
الحزب الديمقراطي، بل يترشح على قوائمهم 
ويعتبر حليفًا أساسيًا ال بل رمــزًا لجناحهم 
في  ممثلن  التقدمي  التيار  ولــدى  الــيــســاري. 
أو في  الـــــــوزارات  فـــي  أكــــان  الـــجـــديـــدة،  اإلدارة 

مناصب أخرى شديدة األهمية.
يـــدرك بــايــدن أن أي انــقــســام داخــلــي، سيؤثر 
سلبًا عــلــى املــلــفــات الــداخــلــيــة، خــصــوصــًا أن 
القديم، يسعى  االشتراكي  الخصم  ســانــدرز، 
ــرار يـــهـــدف إلــى  ــ إلــــى فــــرض تــصــويــت عــلــى قـ
دوالر  مليون   735 بقيمة  أسلحة  بيع  وقــف 
 عما إذا 

ً
إلسرائيل الذي أقره بايدن، متسائا

األميركية تساهم  العسكرية  املساعدة  كانت 
ــي املـــنـــطـــقـــة أو  ــســــام فــ ــاظ عـــلـــى الــ ــفـ ــحـ ــي الـ فــ
تغذي الصراع. وقال: »في الوقت الذي تدمر 
فــيــه الــقــنــابــل األمــيــركــيــة غـــزة وتــقــتــل النساء 
ببيع  السماح  واألطــفــال، ال يمكننا ببساطة 
أخــــرى مــن دون مناقشتها  أســلــحــة ضــخــمــة 
ــع أن جـــهـــود ســـانـــدرز  فـــي الـــكـــونـــغـــرس«. ومــ
ــه قــد  ــ ــلـــحـــة ضــعــيــفــة، إال أنـ ــوقـــف بـــيـــع األسـ لـ
ــراء تصويت  ــ يــجــبــر الــديــمــقــراطــيــن عــلــى إجـ
الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــــح، خـــصـــوصـــًا أن  ــريـ ــ غـــيـــر مـ
»إدارة ظــهــرهــم  يــتــهــمــون الــديــمــقــراطــيــن بــــــــــ
ــال أحـــد مــســاعــدي ســـانـــدرز،  إلســـرائـــيـــل«. وقــ
إن فــريــقــه ســيــســعــى لـــفـــرض الــتــصــويــت في 
ما  الــشــيــوخ، ولكنهم  فــي مجلس  مــا  مرحلة 
زالوا يستكشفون تفاصيل اإلجــراءات، كونه 

بيع  تــّم توقيف صفقة  أن  لــم يحصل سابقًا 
أســلــحــة. ويــســمــح قـــانـــون »مـــراقـــبـــة تــصــديــر 
بــيــع األسلحة  لــلــكــونــغــرس بمنع  األســلــحــة« 
ــتـــرك بــــالــــرفــــض فــــي مــجــلــس  ــر قـــــــرار مـــشـ ــبـ عـ
الـــشـــيـــوخ. وال يــتــطــلــب األمـــــر ســــوى أغــلــبــيــة 
يتطلب  املــقــابــل،  فــي  الـــقـــرار.  لتمرير  بسيطة 
األمــــر تــوفــر غــالــبــيــة الــثــلــثــن فــي كــل مجلس 
)النواب والشيوخ( لتجاوز الفيتو الرئاسي، 
في حال أصّر بايدن على تمرير الصفقة. لكن 
العمل على وقف بيع األسلحة ما زال مستمرًا، 
ــائــــب ألـــكـــســـانـــدريـــا  ــنــ ــقـــديـــم طـــلـــيـــب والــ مــــع تـ
بيع  لوقف  مشابهًا  قــرارًا  كورتيز،  أوكاسيو 
األسلحة. ولكن، عكس مجلس الشيوخ حيث 
التصويت، يمكن  يمكن لعضو واحــد فــرض 
لــلــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ــا بــرز  ــانـــون. وهــــو مـ ــقـ ــروع الـ ــشـ مــنــع طــــرح مـ
الـــنـــواب، نانسي  فــي حــديــث رئــيــســة مجلس 
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، بــقــولــهــا:  بــيــلــوســي، يـ
»أنا أؤيد بيع األسلحة، لكنني أقّدر النقاش 
املستنير الـــذي يــجــريــه أعــضــاؤنــا حـــول هــذا 
املــــوضــــوع«. وعـــضـــوة الــكــونــغــرس كــورتــيــز، 
الديمقراطية اليسارية التي تمثل نيويورك، 
االحتال  لجرائم  املناهضة  الحملة  تتصدر 
»دولــة  فــي أمــيــركــا، وقـــد وصــفــت إســرائــيــل بـــ
تكون  أن  يمكن  »ال  التي  العنصري«  الفصل 
ديــمــقــراطــيــة« بـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال. وهــي 
الـــيـــوم تــقــود مــعــركــة إلـــغـــاء صــفــقــة األســلــحــة 

األميركية إلى إسرائيل
ــلــــحــــة،  ــة األســ ــقـ ــفـ ــنــــد صـ ــقــــف األمــــــــــور عــ وال تــ
بـــل تـــحـــدى الــتــقــدمــيــون فـــي الـــحـــزب قــانــونــا 
الـــذي تصّدر  هــيــل«،  »كابيتول  بــأمــن  متعلقا 
ترامب  أنصار  اقتحام  األولــويــات بعد  قائمة 
املــبــنــى فـــي 6 يــنــايــر املـــاضـــي. فــقــبــل ساعتن 
مــن الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون يـــوم الخميس 
املـــاضـــي، اكــتــشــفــت الــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة أن 
ــدار  ــ ســـتـــة مـــشـــرعـــن تــقــدمــيــن خـــطـــطـــوا إلصـ
الــذي  الشرطة،  لــزيــادة تمويل  مــعــارض  بيان 
ــدم اهـــتـــمـــام الــكــونــغــرس بــالــتــطــرف  ُيــظــهــر عــ
وبمسألة »تــفــوق الــبــيــض«. وكـــان مــن املمكن 
أن تـــؤدي اعــتــراضــاتــهــم إلــى إســقــاط مشروع 
زيـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل لـــلـــشـــرطـــة، خـــصـــوصـــًا أن 
الديمقراطين يتمتعون بأغلبية ضئيلة أمام 
الجمهورين: 219 نائبًا ديمقراطيًا في مقابل 
القانون بصعوبة  ومــّر  نائبًا جمهوريًا.   212
مــع تــصــويــت 213 مــعــه و212 ضـــده. ويــؤشــر 
األمــر إلــى مــدى ضـــراوة الــصــدام الداخلي في 
صـــفـــوف الــديــمــقــراطــيــن. وفــــي حــــال لـــم تــتــّم 
معالجة الخافات الداخلية، فإن الجمهورين 
قــد يكتسبون األكــثــريــة فــي الــكــونــغــرس، في 

االنتخابات النصفية أواخر عام 2022.

يشهد الحزب الديمقراطي 
األميركي صراع أجنحة 

كان ظاهرًا بوضوح خالل 
أيام العدوان اإلسرائيلي 
األخير على غزة، وهو 
صراع ينتهي إلى نتائج 

إيجابية غالبًا بفضل 
تقدميي الحزب

عبّر بايدن عن إعجابه بطليب وبقتالها خالل لقائهما الخميس الماضي )فرانس برس(

الــثــانــي املــاضــي، دفعته إلـــى وضـــع الخافات 
جانبًا، والتركيز على هزيمة الرئيس الـ45. تّم 
طّي صفحة خافات هياري كلينتون وبيرني 
ســانــدرز، وكــذلــك خــافــات الرئيس جــو بايدن 
مــع نــائــبــتــه الــحــالــي كــامــاال هـــاريـــس، وصـــواًل 
إلى تنّحي ساندرز في االنتخابات التمهيدية 
الديمقراطي لدعم بايدن. وبعد  داخــل الحزب 
م بايدن مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون 

ّ
تسل

الثاني املاضي، وبدء أفول نجم ترامب، سعى 
الــقــتــال عــلــى جبهتن:  إلـــى  الــرئــيــس املنتخب 
 
ً
محاربة كورونا واإلنعاش االقتصادي، مؤجا
النقاشات الداخلية األخــرى. كان بايدن يدرك 
كــورونــا وتحقيق نمّو  فــي ملف  االنتصار  أن 
اقتصادي مستدام، سيسمح بلجم الخافات. 
أن محاولة االحتال اإلسرائيلي تهجير  غير 
ــّراح املقدسي والــعــدوان  أهــالــي حــي الشيخ جـ
األخــيــر على قــطــاع غـــزة، غــّيــرت كــل شـــيء، مع 
بــروز مواقف ديمقراطية منددة بجرائم دولة 
االحـــتـــال. وســـط كــل هـــذا، ظــل بــايــدن ُيشّكل 
رغـــم تفوق  الـــحـــزب،  فــي  تــــوازن فعلية  نقطة 
الجناح اليساري، وهو ما دفعه إلى االنتباه 
نوع  لذلك. وسعى مع مستشاريه الستياد 
مــن الـــتـــوازن بــن الــدعــم األمــيــركــي التقليدي 
كان  تاريخيًا،  الحرب.  إلسرائيل، وبن وقف 
دعم بايدن إلسرائيل على مدى سنوات ثابتًا، 
وكــــرر مــوقــفــه أكــثــر مــن مــــرة، وآخـــرهـــا مساء 
الجمعة املاضي، بقوله ألحد الصحافين: »ال 
يوجد تحول في التزامي بأمن إسرائيل على 
الــدولــتــن«.  إلــى حــل  اإلطــــاق، لكننا نحتاج 
وســاهــم بــايــدن مــع املصرين فــي رســم هدنة 
ــت الــــــعــــــدوان، فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة املـــاضـــي،  ــفــ أوقــ
ــاألحـــرى شــعــرت الـــقـــيـــادة املــصــريــة بــأن  أو بـ
حاجتها إلى إرضاء اإلدارة األميركية تفرض 
عليها اإلســـــراع فــي الــتــوســط بــن االحــتــال 
القاهرة  حكام  لعل  الفلسطينية  والفصائل 
يتلقون اتــصــااًل لطاملا انــتــظــروه مــن بــايــدن، 
وهـــو مــا حــصــل بــالــفــعــل عــنــد اكــتــمــال إعـــداد 
ــار مـــســـاء الــجــمــعــة  ــنــ ــاق وقـــــف إطــــــاق الــ ــفــ اتــ
ــاق، شــدد  ــفــ ــــان عـــن االتــ املـــاضـــي. وعـــنـــد اإلعــ
بـــايـــدن عــلــى نــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة تجديد 
القبة الحديدية اإلسرائيلية، في مقابل تعّهد 
من خــال األمــم املتحدة، بالعمل على تقديم 
املـــســـاعـــدة اإلنــســانــيــة لــقــطــاع غــــزة وتــمــويــل 
إعادة اإلعمار. وأوضح أن إدارته ستعمل مع 

السلطة الفلسطينية، ال مع »حماس«.
ولــــإلشــــارة إلــــى مــــدى دقــــة الـــوضـــع الــداخــلــي 
فــي الــحــزب، حــاول بــايــدن استيعاب النائبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة األصـــــل، رشـــيـــدة طــلــيــب، الــتــي 
هــاجــمــت إســرائــيــل بـــشـــّدة بــســبــب عــدوانــهــا. 
ــة  ــ ــار واليـ ــطــ ــــي مــ ــا فـ ــقــــاهــ ــتــ ــا، والــ ــهــ ــاد بــ ــ ــأشـ ــ فـ
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طرابلس ـ العربي الجديد

رغم اتفاق أطــراف األزمــة الليبية على إنهاء االنقسام 
السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية، ما زالت حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تواجه 
عــقــدًا فــي مــلــفــات عـــدة متصلة بــاألزمــة الــتــي تعيشها 
العامة  امليزانية  الباد منذ سنوات، ومن بينها ملف 
إلــى ورقة  إلــى باحة املساومات وتحول  الــذي انجرف 
للضغط على الحكومة. واألربعاء املاضي، دعت هيئة 
االثنن،  اليوم  الى عقد جلسة،  النواب  رئاسة مجلس 
إضافة  الحكومة،  من  املقدم  امليزانية  مقترح  ملناقشة 

 وجهات نظر 
ّ
مللف املناصب السيادية في الدولة، لكن

بــشــأن نتائج  زالـــت متضاربة  مــا  الليبين  املــســؤولــن 
الــنــواب،  تــلــك الجلسة املــنــتــظــرة. يــعــّبــر عــضــو مجلس 
 مقترح امليزانية »لن ُيعتمد 

ّ
زياد دغيم، عن اعتقاده أن

 
ّ
 ذلـــك بـــأن

ً
مــطــلــقــًا« مـــن جــانــب مــجــلــس الـــنـــواب، مــعــلــا

امليزانية »أصبحت عنوانًا لخلفيات صراع متعددة«. 
الطبلقي، توقعت  النواب، عائشة  لكن عضو مجلس 
»نسبة  موافقة مجلس النواب على مقترح امليزانية بـ
ها عادت وأشارت إلى خافات بن النواب 

ّ
كبيرة« لكن

بــشــأن دعــــوة مــجــلــس الـــنـــواب لــعــقــد جــلــســة مناقشة 
امليزانية في طبرق »كما تم االتفاق على ذلك في آخر 

جلسة في شهر رمضان«. وكان رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، قد اقترح ميزانية تقدر بـ 96.2 مليار 
مجلس  يعترض  أن  قبل  دوالر(،  مليار   21.5( ديــنــار 
بسبب  للحكومة  وإرجــاعــهــا  اعتمادها  على  الــنــواب 
افتقارها للشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها 

»الوضع املالي واالقتصادي للدولة«.  لـ
ــال أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد بــالــجــامــعــات الــلــيــبــيــة، عبد  ــ وقـ
للنواب  املبطنة  الدبيبة  اتــهــامــات   

ّ
إن حــمــزة،  الحكيم 

حـــول هـــذا املــلــف تــعــكــس قــلــقــه الــشــديــد إزاء املــصــالــح 
تتحكم  باتت  والــتــي  للنواب  والشخصية  السياسية 
 ملف 

ّ
في مصير استحقاق حكومي مهم، مشيرًا إلى أن

امليزانية لم يعد خافيًا تعلقه باملساومة على املناصب 
السيادية خصوصًا محافظ البنك املركزي. 

 »إعــــان مجلس 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وقـــال حــمــزة لـــ

الــنــواب عــن مناقشة املــلــفــن فــي جلسة واحــــدة يؤكد 
 الدبيبة يتعرض لضغوط أخرى 

ّ
العاقة«، الفتًا إلى أن

األطــراف  بعض  لصالح  فــي حكومته  مناصب  بشأن 
ــل الــســلــطــة  ــ الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســعــى لــلــتــمــوضــع داخـ
 »جهود تسوية األزمــة ما زالت 

ّ
الجديدة. ويضيف أن

فــي مــراحــلــهــا األولــــى فــالــصــراع الــســيــاســي واملــصــالــح 
ــــت مــرتــبــطــة بــمــلــفــات هـــامـــة كــالــنــفــط  الــخــاصــة مـــا زالـ

واملناصب السيادية خصوصًا االقتصادية منها«.

ليبيا: مساومات البرلمان على مناصب سيادية تعرقل الميزانية

كرواتيا تستعد الستقبال السياح
ــارات الـــشـــواطـــئ مــفــتــوحــة،  ــ ــ كـــراســـي الــشــمــس تــنــتــشــر، وبـ
وأصـــــوات املــوســيــقــى تــتــصــاعــد... هــكــذا تــســتــعــد الــفــنــادق 
واملـــطـــاعـــم فـــي كـــرواتـــيـــا الســتــقــبــال الـــــــزوار، مـــع األمــــل في 
تحقيق بــدايــة قــويــة فــي الــصــيــف، بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 
اإلغــــاق والــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــســفــر بسبب فــيــروس 

كورونا. وأعــادت كرواتيا على نطاق واسع فتح ساحلها 
أوائــل  األدرياتيكي للسياح األجــانــب، لتصبح واحــدة من 
اتها املتعلقة  الدول األوروبية التي تخلت عن معظم إجراء
الناس  بالوباء، وفــق »فرانس بــرس«. واآلن، تعتمد قــدرة 
 

ّ
إلــى هــنــاك على قــواعــد السفر الخاصة بكل الــذهــاب  على 

بلد. وتسمح كرواتيا، وهــي عضو في االتحاد األوروبــي 
ووجـــهـــة شــهــيــرة لــقــضــاء الـــعـــطـــات فـــي الــــقــــارة، بــدخــول 
ــا وخارجها  أوروبـ املتحدة ومعظم  الــواليــات  مــن  السياح 
 على اختبار سالب، 

ً
ممن يحملون شهادة تطعيم، أو دليا

أو تعافوا من كورونا.

مسعى تونسي الستعادة السوق الليبية
في  تونسية  اقتصادية  مؤسسة   150 نحو  بمشاركة 
مجاالت التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة 
أمس،  صباح  بدأت  المصرفي،  والقطاع  والخدمات 
والمعرض  المنتدى  فعاليات  طرابلس،  العاصمة  في 
الزيارة  هامش  على  المنتدى  ويأتي  الليبي-التونسي. 
المشيشي  هشام  التونسية  الحكومة  لرئيس  الرسمية 
الوحدة  حكومة  رئيس  من  لدعوة  استجابة  ليبيا،  إلى 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرافقه خالل زيارته عدد 
من الوزراء ورجال األعمال. وقال رئيس الغرفة التجارية 
إن  الجديد«  لـ»العربي  تصريحات  في  الرعيض  محمد 

العالقات الليبية التونسية تشهد قفزة قوية.

ارتفاع طفيف لمديونية األردن
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على األردن في أول 
شهرين من العام الحالي 0.8 بالمئة إلى 26.7 مليار دينار 
 .2020 نهاية  مليارًا   26.49 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   37.6(
أظهرت اإلحصاءات المنشورة في الموقع اإللكتروني 
لوزارة المالية، أمس األحد، أن الدين الداخلي لألردن في 
نهاية فبراير/ شباط بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 
13.06 مليارًا. يعادل الدين العام األردني 85.6 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وكانت وزارة المالية 
باستثناء  العام  الدين  قد غيرت منهجيتها في حساب 
الديون من صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، 

البالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

محكمة مصرية تؤيد التحفظ 
على السفينة »إيفرغيفن«

قررت محكمة مصرية رفض التظلم المقدم من الشركة 
قناة  في  جنحت  التي  »إيفرغيفن«،  للسفينة  المالكة 
التعويضات  دفع  لحين  احتجازها  قرار  على  السويس، 
اإلسماعيلية  محكمة  وقبلت  السلطات.  طلبتها  التي 
الدعوى  موضوع  ورفضت  شكًلا،  التظلم  االقتصادية 
الخاص  االستئناف  وفي  والحجز  الدين  تثبيت  عدم  بنظر 
واستمعت  السفينة.  على  الحجز  تأييد  أمر  من  بالتظلم 
الشركة  دفاع  محامي  أقوال  إلى  أمس،  المحكمة، 
المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة 
إضافة إلى بعض الشركات المالكة لحاويات على السفينة.

لقطات

خصخصة الكهرباء في مصر
القاهرة ــ العربي الجديد

وافـــــق مــجــلــس الــــنــــواب املــــصــــري، أمــــس األحــــد، 
بصفة نهائية على 6 مشروعات قوانن مقدمة 
ــة، تـــتـــضـــمـــن خـــصـــخـــصـــة قـــطـــاع  ــومــ ــكــ ــحــ مـــــن الــ
خال  متتالية  قـــرارات  الحكومة  اتــخــذت  بينما  الكهرباء، 
السنوات املاضية تضمنت زيــادات حــادة في أسعار هذه 
الخدمات. واستهدف تعديل قانون الكهرباء »خصخصة« 
وإنتاج  نقل  أنشطة  الفصل بن  املرفق من خــال  خدمات 
وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وتــحــويــل ســـوق الــكــهــربــاء 
ارتباطًا بتحرير  إلــى ســوق تنافسية،  من ســوق حكومية 
أيــضــا  املــجــلــس  الــكــهــربــاء للمستهلكن. وأقــــر  بــيــع  ســعــر 
أو االستمرار فيها، والــذي  الوظائف  قانون شــروط شغل 
يثبت  الــذيــن  للموظفن  النهائي  الفصل  إجــــراءات  ينظم 
تــعــاطــيــهــم لــلــمــخــدرات فـــي الــجــهــاز اإلداري. ويـــأتـــي هــذا 
القانون في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تقليص 

أعداد العاملن في الجهاز اإلداري للدولة إلى 3.8 ماين 
في نطاق  التعديل  6.5 ماين. وتوسع  أصــل  موظف من 
سريان أحكام القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملن 
للدولة، وحياة  العامة  املرافق  بذريعة حماية  الــدولــة،  في 
املواطنن من الخطر الداهم الذي قد يسببه بقاء متعاطي 
املخدرات في وظيفته، من دون النظر إلى تداعيات فصله 

على أوضاعه االقتصادية واالجتماعية.
كــمــا مــــرر الـــبـــرملـــان تــعــديــل قـــانـــون إنـــشـــاء صـــنـــدوق »تــحــيــا 
مصر«، والذي يمنحه املزيد من الصاحيات بعيدًا عن رقابة 
أنــواع الضرائب والرسوم  الدولة، ومنها إعفاؤه من جميع 
.
ً
سواء املفروضة في الوقت الحالي أو التي تفرض مستقبا

و»تحيا مصر« هو صندوق تبرعات أنشأه الرئيس عبد 
يــونــيــو/حــزيــران 2014، وال يخضع  فــي  السيسي  الــفــتــاح 
الرقابة على أوجــه إنفاقه. وطـــوال السنوات  ألي نــوع مــن 
ــعــلــن مــصــر عـــن طــريــقــة إدارة الــصــنــدوق 

ُ
ــة، لـــم ت ــيـ املـــاضـ

الشرفي  األمناء«  »مجلس  أو صاحيات  كاملة،  بشفافية 

ــر،  لــلــصــنــدوق، والــــذي يــضــم رئــيــس الـــــوزراء، وشــيــخ األزهـ
الــبــنــك املـــركـــزي، ووزراء املالية  وبــابــا األقـــبـــاط، ومــحــافــظ 
 عن 

ً
والــتــخــطــيــط واالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة والـــعـــدل، فــضــا

مجموعة من رجال األعمال. وأعفى التعديل الصندوق من 
فــي حكمها،  والتوثيق، ومــا  الــعــقــاري  الشهر  كافة رســوم 
التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختاف أنواعها 
التصديق  رســوم  ومــن  فيها،  طرفًا  الصندوق  يكون  التي 
عــلــى الــتــوقــيــع. وكــــذا مــن الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية 
ورســــــوم املـــنـــاطـــق الـــحـــرة لــكــل مـــا يـــســـتـــورده مـــن مــعــدات 
وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخــرى الزمــة ألعماله، 
واملنح  والتبرعات،  والهبات  الهدايا  من  إليه  يرد  ما  وكل 
التي ترد إليه من الخارج. كما وافق املجلس على تعديل 
إنشاء  قانون  والشهر« ومشروع  التوثيق  »رســوم  قانون 
السياحية  الــشــركــات  وتنفيذ  للعمرة  املــصــريــة  »الــبــوابــة 
رحات العمرة«، بهدف إحكام الرقابة على الشركات غير 

املرخصة املنظمة لهذا النوع من الرحات.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل شهور كان الخراب يعشش 
في كل ركن من أركان املطارات، 
انطفأت األضواء الباهرة داخل 
صاالت السفر، وانطفأت معها 

محركات الطائرات، هدأت حركة 
سير الحقائب في صاالت 

الوصول واملغادرة، ظهر التراب 
على هياكل الطائرات، حصل 

طيارون وأطقم ضيافة على إجازة 
مفتوحة عقب حدوث تخفيض 

شديد في الرواتب وبعدها موجة 
إقاالت جماعية، غادرت سيارات 

األجرة محيط املطارات، ومعها 
أغلقت شركات السياحة أبوابها 

وسرحت موظفيها.
الحقت الخسائر الفادحة شركات 
الطيران وأجبرت العديد منها على 

إعالن إفالسها، اختفت شركات 
طيران عمالقة بعد تكبدها 

مليارات الدوالرات، وأخرى عريقة 
غادرت الساحة بعد أن عجزت 

دولها عن دعمها، والسبب في كل 
ذلك كارثة كورونا التي حلت فجأة 

على العالم ودمرت اقتصاد دوله 
وأرهقت مالية شعوبه، وكان قطاع 

السياحة أبرز الخاسرين على 
اإلطالق بسبب توقف الحركة كليا 

ووضع دول العالم قيودا شديدة 
على حركة السفر.

ورغم حدوث انفراجة في حركة 
السير والسفر داخل املطارات 
خالل الفترة األخيرة مع زيادة 
اللقاحات، إال أن الوضع ال يزال 
هشا، لم تشهد الحركة تحوال 
جذريا ربما باستثناء حركة 
الهنود املتجهن إلى الواليات 

املتحدة وأوروبا هربا من تفشي 
الوباء داخل بلدهم والذي حصد 

أكثر من 300 ألف من األرواح، 
تستطيع أن تلمس ذلك الوضع 

الهش بنفسك وأنت تتجول بحذر 
شديد في مطارات العالم خوفا 

من أن تلمس شيئا ملسه مصاب 
بالوباء قبلك.  

لم يعد السفر متعة كما كان قبل 
سنوات، بل بات قطعة من العذاب 
ومرادفا للمشقة والتعب والتوتر 

العصبي والضغط النفسي 
والعبء املالي حيث قفزات تكلفة 
السفر، فتحليل PCR في مدينة 
مثل نيويورك تبلغ تكلفته نحو 

400 دوالر، أما التحاليل التي 
تجريها مجانًا فتحصل عليها 

في فترة من 3 إلى 5 أيام، وهي ال 
تصلح للسفر.

في املطارات تسمع قصصًا وآهات، 
بل تشاهدها بعينك، فهذا مسافر 

تمت إعادته من حيث أتى ألنه 
ليس في حوزته تحليل كورونا 

مضى عليه 4 أيام، وهؤالء أطفال 
يسافرون دون أبيهم أو أمهم 

بعد أن وضعت الدولة املستقبلة 
قيودًا على سفر كبار السن، وهذا 
مسافر تمت إعادته من املطار ألن 

حرفا من اسمه في تحاليل كورونا 
يختلف عن اسمه في جواز السفر، 

وذاك مسافر يفاجأ وهو في 
منتصف الرحلة أن الدولة التي 

يسافر إليها قد أصدرت قرارات 
بتقييد حركة الدخول، وأنها 

فرضت حجرا صحيا ال يستطيع 
تحمل أعباءه املالية خاصة في 

فنادق أوروبا وأميركا، أو أن الدولة 
أغلقت حدودها ولم تعد تستقبل 

مسافرين من األماكن املوبوءة.

السفر في زمن 
كورونا

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

الــرفــض  تــونــس جبهة  فــي  تتسع 
ــة مــع  ــيــ ــكــــومــ لــــلــــمــــفــــاوضــــات الــــحــ
صندوق النقد الدولي، تزامنا مع 
املــؤســســة املالية  بــدء اجتماعات بــن خــبــراء 
مـــوارد  تعبئة  بــهــدف  تونسين  ومــســؤولــن 
ال تقل عن 4 مليارات دوالر تحتاجها الباد 
لـــســـداد ديــــون ســابــقــة، وردم فـــجـــوات مــالــيــة 
فــي املـــوازنـــة الــعــامــة. ويــبــدي االتـــحـــاد الــعــام 
ممثلة  سياسية  ــزاب  وأحــ للشغل  التونسي 
الجديدة  املفاوضات  من  تشددا  البرملان  في 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــــول بــرنــامــج 
الــتــمــويــل الـــذي سيمكن تــونــس مــن الــخــروج 
للسوق املالية الدولية للحصول على قروض 

أخرى.
ــقـــادات لــســيــاســة الــحــكــومــة  ــتـ وتــتــصــاعــد االنـ
وخــــطــــة اإلصــــــــــاح الــــتــــي تــــنــــوي تــنــفــيــذهــا 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــن قــبــل قــــيــــادات االتــــحــــاد الـ مـ
تونس(  في  تمثيلية  األكثر  )النقابة  للشغل 
ــرارات قــد تــزيــد فــي إفــقــار  ــ الــتــي حــــذرت مــن قـ
أجل  مــن  الصفوف  رّص  مــؤكــدة  التونسين، 
الــتــي قد  الـــقـــرارات الاشعبية  الــتــصــدي لكل 

تترتب عن توقيع اتفاق القرض املرتقب. 
الشغل،  املساعد التحاد  العام  األمــن  وقــال 
ســــامــــي الــــطــــاهــــري، إن االتـــــحـــــاد لــــن يــقــف 
صـــامـــتـــا أمـــــــام مــــا تــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة فــعــلــه 
التونسي،  واملالية  االقتصاد  وزيــر  متهما 
عــلــي الــكــعــلــي، بـــجـــّر الـــبـــاد نــحــو اإلفــــاس 
واالرتــهــان لــلــخــارج. وأضـــاف الــطــاهــري في 
الــجــديــد« أن الحكومة  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
تبحث عن حلول ألزمتها املالية في جيوب 
الــدعــم وتقليص  رفــع  إلــى  بالذهاب  الفقراء 
القطعي  الــرفــض  معلنا  املــوظــفــن،  رواتــــب 
ــرارات مــن هــذا القبيل. وأكــد  قـ لاتحاد ألي 
التورط في أي  أن االتحاد رفــض  الطاهري 

ــرارات تــمــس قـــوت الــتــونــســيــن، وقــدرتــهــم  ــ قـ
رغم  الباهظة  املعيشة  كلفة  مجابهة  على 
املــشــاركــة في  إلــى  لــجــّره  الحكومة  مساعي 
ــقـــد، مــشــيــرا  ــنـ ــنــــدوق الـ ــفــــاوضــــات مــــع صــ املــ
قــّدم للحكومة حزمة  اتــحــاد الشغل  إلــى أن 
حلول عملية لتعبئة املــوارد عبر محاصرة 
ــوازي واملــتــهــربــن مــن الضرائب  الــنــشــاط املــ
مــمــن يـــراكـــمـــون الــــثــــروات بـــخـــرق الــقــوانــن 
وفــــق قـــولـــه. فـــي املـــقـــابـــل، تـــرجـــح الــســلــطــات 
التونسية التوصل قبل النصف الثاني من 
العام الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد 
 4 بقيمة  تــمــويــات  للحصول على  الــدولــي 
مليارات دوالر، مقابل تعهد بتنفيذ حزمة 
األجــور  كتلة  بينها خفض  مــن  إصــاحــات 
بــاملــائــة، وتفكيك  إلـــى 15  بــاملــائــة  مــن 17.4 
ــم فــــي غـــضـــون عـــــام 2024.  ــدعــ مــنــظــومــة الــ
وتؤكد الحكومة أن االقتراض من صندوق 
الــنــقــد ســيــســاعــد الـــبـــاد عــلــى الـــخـــروج من 

األزمة املالية الخانقة التي تعاني منها.
ــال مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي،  ــي الــســيــاق، قـ وفـ
مـــروان العباسي، أمـــام الــبــرملــان إنــه ال خيار 
ــــى صـــنـــدوق  ــــوى الــــذهــــاب إلـ ــونـــس سـ ــــدى تـ لـ
النقد، مطالبا الرافضن لذلك بتقديم البدائل 
إلنقاذ الباد املطالبة بسداد قروض خارجية 
منها مليار دوالر خال شهري يوليو/ تموز 

أن  العباسي  وأكــد  القادمن.  آب  وأغسطس/ 
الباد غير قادرة على الخروج للسوق املالية 

لتعبئة املوارد دون املرور بصندوق النقد.
وكــشــفــت الــوثــيــقــة الــتــوجــيــهــيــة لــإلصــاحــات 
لصندوق  تونس  قدمتها  التي  االقتصادية 
النقد أن الحكومة تنوي مواصلة رفع الدعم 
قبل  بنسق سريع  والكهرباء  املحروقات  عن 
واالكتفاء  الحالي،  العام  من  الثاني  النصف 
بتقديم دعم مالي عن فواتير الكهرباء والغاز 
ــتـــي تــســتــعــمــل  لـــفـــائـــدة الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة الـ

عدادات الجهد املنخفض. 
ــة، الـــتـــي اطـــلـــعـــت »الـــعـــربـــي  ــقـ ــيـ ــنـــت الـــوثـ ــّيـ وبـ
الــجــديــد« عــلــى نسخة مــنــهــا، اعــتــزام تونس 
ــي بــلــغــت  ــتــ ــة الــ ــاقــ خـــفـــض نـــفـــقـــات دعــــــم الــــطــ
في  الكبير  التقلب  بسبب  عالية  مستويات 
األسعار العاملية للنفط، وتراجع سعر صرف 
الدينار مقابل العمات األجنبية. أما رئيس 
لجنة املالية في البرملان، هيكل املكي، فيؤكد 
البرملان  فــي  الــتــي تشكلت  الــرفــض  أن جبهة 
ــررات بــســبــب مـــخـــاوف جــديــة مـــن أن  لــهــا مـــبـ
تــمــس اإلصـــاحـــات املــرتــقــبــة الــســلــم األهــلــيــة 

للباد وسيادتها.
»العربي الجديد« أن  وأكد املكي في تصريح لـ
الكتل البرملانية املعارضة ال ترفض اإلصاح 
االقتصادي، غير أنها ترفض الذهاب خلسة 
إلــى صــنــدوق النقد مــن أجــل الــحــصــول على 

أموال سريعة على حساب قوت التونسين.
ويــعــتــبــر املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم مــنــتــدى 
)منظمة  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
املتكرر  اللجوء  أن  مدنية(، رمضان بن عمر، 
النقد  صــنــدوق  عبر  املالية  للحلول  لتونس 
ا إلــى حد أن هذه  الــدولــي زاد األوضـــاع ســوء

املرة أصبحت الباد مهددة باإلفاس.
»العربي الجديد«  وقال بن عمر في تصريح لـ
إن وصــفــات اإلصـــاح الــتــي جــرى اعتمادها 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــات الــصــنــدوق خــال 
برامج التعاون السابقة تسببت في التنامي 
املتصاعد للمديونية العمومية، وإلى ارتهان 
متزايد لسيادة الوطنية عن طريق الخضوع 
إلـــى إمــــاءات وشــــروط الــصــنــدوق ومختلف 

املؤسسات املالية واالقتصادية العاملية.
ــــى الـــصـــنـــدوق بـــعـــد نــحــو  وتــــعــــود تـــونـــس إلـ
ــعــتــه 

ّ
5 ســـنـــوات مـــن اتـــفـــاق الـــقـــرض الــــذي وق

الصيد،  الحبيب  برئاسة  السابقة  الحكومة 
في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دوالر، 
الباد ســوى على 1.7 مليار  لم تحصل منه 
لــلــتــعــاون  الـــصـــنـــدوق  دوالر، بــســبــب تــعــلــيــق 
التي  املبكرة  االنتخابات  في ظل   ،2019 عــام 
الباجي قائد  الراحل  الرئيس  فرضتها وفــاة 

السبسي.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الــســودان،  فــي  االقــتــصــادي  والتخطيط  املالية  وزارة  شرعت 
بــاالســتــعــداد لــلــبــدء فــي إنــفــاذ املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج 
ــم األســــــر فــــي 10 واليـــــــات حـــيـــث ســتــنــطــلــق فــي  ــدعـ ثــــمــــرات لـ
األسبوع األول من يونيو/ حزيران املقبل 2021. ويأتي ذلك 
وسط مواجهة البرنامج العديد من التحديات. ومن املقرر أن 
األســر ويستفيد منها  املرحلة لحوالي 80% من  تصل هــذه 
التحويات  عمليات  وتستمر  شخص  مليون   13.4 حــوالــي 
املــالــيــة لــأســر الــتــي أكــمــلــت الــتــســجــيــل والــتــي يــبــلــغ عــددهــا 
حتى اآلن 414660 أسرة بأربع واليات مع استمرار عمليات 
ــال مــســؤول  الــتــســجــيــل لــأســر الــتــي لـــم تــكــمــل بــيــانــاتــهــا. وقــ
»العربي الجديد«  االتصال ببرنامج ثمرات، متوكل عمران، لـ
إن برنامج ثمرات تواصل في الواليات األربعة التي غطتها 
املــرحــلــة األولــــى، مــشــيــرا إلـــى أن مــبــالــغ الــتــمــويــل املخصصة 
أفـــراد األســـر حيث يتقاضى كل  لــأســر تختلف حسب عــدد 
من  املعلن  الرسمي  وبالسعر  شهريًا،  دوالرات   5 مبلغ  فــرد 
بــنــك الـــســـودان، وهــنــالــك أســـر تتقاضى مبلغا أقـــل بــواقــع 3 
املبلغ  حجم  تحديد  لصعوبة  يـــؤدي  مــا  فـــرد،  لكل  دوالرات 
الــراهــن، خاصة أن هناك أســرا لم  الكلي للتمويل في الوقت 
ــار إلــى جملة  ــراءات تسجيلها فــي الــبــرنــامــج. وأشـ تكمل إجــ
وإيصال  ثــمــرات  برنامج  تنفيذ  تجابه  التي  التحديات  مــن 
الــدعــم املطلوب لأسر مــن بينها عــدم وجــود أوراق ثبوتية 
ــر. وكــانــت  وحــســابــات مصرفية وأرقــــام وطــنــيــة لــغــالــب األســ
الحكومة االنتقالية بالسودان فرغت أول من أمس، من إنفاذ 
املرحلة األولى لبرنامج دعم األسر السودانية )ثمرات( والتي 
فــبــرايــر/ شــبــاط املاضي  الــرابــع والعشرين مــن  أطلقتها فــي 
بمبلغ 400 مليون دوالر بـ4 واليات شملت الخرطوم، كسا، 
البحر األحــمــر، جنوب دارفـــور. وفرغت من عمليات تحويل 

املبالغ املالية املخصصة للواليات املذكورة لـ 182248 أسرة.
وطــرح برنامج دعــم األســر، »ثــمــرات« خــال مؤتمر شراكات 

السودان رفيع املستوى الذي عقد ببرلن في يونيو/ حزيران 
املاضي 2020، بهدف دعم األسر السودانية املتأثرة باألزمة 
بسبب  تفاقمت  والــتــي  الــســودان  بها  يمر  التي  االقتصادية 
ـــ1.8 مليار  اإلصـــاحـــات االقــتــصــاديــة، حــيــث جـــرى التعهد بــ

دوالر لدعم الحكومة االنتقالية في السودان لثمرات.
وارتــفــع مــعــدل التضخم فــي الـــســـودان 21 نقطة مــئــويــة إلــى 
363.14% في إبريل/ نيسان املاضي، صعودا من %341.78 
الجهاز  بيانات  أظهرته  ملــا  وفقا  املنصرم،  آذار  مـــارس/  فــي 

املركزي لإلحصاء يوم الثاثاء املاضي.
وعزا الجهاز الحكومي في بيان ارتفاع معدل التضخم إلى 
زيادة في أسعار مجموعة األغذية واملشروبات، التي بلغت 
مــارس/  في   %469.83 مقابل  نيسان،  إبــريــل/  في   %526.88
آذار. ونفذت الحكومة تحويل املبالغ املالية لأسر املستفيدة 
عبر عدد من البنوك الحكومية )الخرطوم، البنك السعودي 
ــار والــتــنــمــيــة  ــ ــزارع الـــتـــجـــاري، االدخــ ــ ــرة، املــ ــ الـــســـودانـــي، األســ
وباالستعانة  اإللكترونية  املحفظة  خــال  مــن  االجتماعية( 
بشركات االتصاالت عبر خدمة الهاتف املصرفي بالتنسيق 
مع الوزارات والجهات املختصة )املالية، التنمية االجتماعية، 
املــركــزي وإدارة  الــســودان  االتــصــاالت والتحول الرقمي، بنك 
ثمرات  برنامج  وخصص  الداخلية(.  بـــوزارة  املدني  السجل 
إضــافــة إلــى املبلغ الكلي املخصص لكل أســـرة، نسبة زيــادة 
البيع لضمان عــدم خصم أي  بـــ 3.5% للوكاء ونــقــاط  تقدر 
مــبــالــغ مـــن األســــر مــقــابــل خــدمــة الــســحــب ولــضــمــان تسليم 
املبالغ كاملة لأسر دون أي خصم. ويعتمد برنامج ثمرات 
التنفيذ  فــي جميع مــراحــل  الــوطــنــي كمستند أســـاس  الــرقــم 
ــة  اإلداريــ بــالــوحــدات  املخصصة  بــاملــراكــز  بالتسجيل  بــدايــة 
باملحليات. ويوفر برنامج دعم األسر ثمرات 5 دوالرات لكل 
شخص مستحق في األسرة في البداية ملدة ستة أشهر حال 
توفر التمويل، على أن يتم تكثيف التحويات حتى 12 شهرا 
بهدف الوصول في نهاية املطاف إلى 80% من السكان، أو ما 

يقرب من 32 مليون مواطن سوداني.

تونس: اتساع جبهة الرفض 
إلمالءات صندوق النقد

التضخم ارتفع إلى 363% في إبريل الماضي )أشرف شاذلي/ فرانس برس(مخاوف من ضغوط معيشية جديدة على المواطنين )فتحي بلعيد/فرانس برس(

صعوبات برنامج دعم األسر

أطلق معارضون 
لضغوط صندوق النقد 

الدولي تحذيرات من 
جرّ تونس نحو اإلفالس 
واالرتهان للخارج، في 
مقابل الحصول على 

قروض للحد من األزمة 
المالية

»هيرميس« تشتري %51 
في بنك االستثمار العربي

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة املالية 
هيرميس املصرية، كريم عوض، أمس 

األحد، إن املجموعة ستنتهي من 
االستحواذ على حصة أغلبية ببنك 

االستثمار العربي خالل الربع الثالث من 
العام. تأتي تصريحات عوض لرويترز 

بعد أيام من اإلعالن عن موافقة الحكومة 
املصرية على استحواذ هيرميس 

بالتحالف مع صندوق مصر السيادي 
على 76 باملئة من بنك االستثمار العربي 

من خالل زيادة رأسماله إلى خمسة 
مليارات جنيه )320.3 مليون دوالر(. 
وقال عوض: »سيتم تمويل حصتنا 

بالبنك من خالل السيولة املتوفرة لدى 
الشركة بشكل ذاتي، لدينا سيولة جيدة 

للغاية.. بدأنا على الفور بعد الحصول 
على موافقة الحكومة على الصفقة في 
استيفاء كل الشروط واملوافقات. لكنه 

رفض اإلدالء بتفاصيل عن حجم السيولة 
املتاحة للمجموعة التي تعد بنك االستثمار 
األكبر في الشرق األوسط. وستبلغ حصة 

هيرميس في بنك االستثمار العربي 51 
باملئة من خالل االكتتاب في 423 مليون 

سهم.

اإلمارات تطلب استضافة 
مؤتمر بشأن تغير المناخ

قال وزير الخارجية اإلماراتي، عبد الله 
بن زايد آل نهيان، أمس، إن اإلمارات 

تقدمت بطلب الستضافة الدورة الثامنة 
والعشرين ملؤتمر الدول األطراف في 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ في أبوظبي عام 2023. وقالت وكالة 

أنباء اإلمارات إن »اإلمارات استثمرت 
في مشاريع للطاقة املتجددة في 70 

دولة، وتشمل هذه االستثمارات أكثر من 
ح وقروض«. 

َ
مليار دوالر على شكل ِمن

وستستضيف الحكومة البريطانية الدورة 
السادسة والعشرين ملؤتمر األطراف 

بمدينة غالسكو في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املقبل. وتصدر اإلمارات النفط 

وتستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة في آن واحد. ونقلت وكالة أنباء 

اإلمارات عن آل نهيان تأكيده على »حرص 
اإلمارات على التعاون مع جميع األطراف 

إلنجاح هذا املؤتمر الذي سينعقد في 
مرحلة دقيقة يسعى فيها املجتمع الدولي 

إلى إحراز تقدم في االلتزامات التي تم 
التعهد بها في اتفاقية باريس«.

تطعيم ثلثي العاملين 
بالسياحة التركية

أعلن نائب وزير الثقافة والسياحة في 
تركيا، نادر ألب أصالن، تطعيم حوالي 

300 ألف عامل )ثلثا العاملن( في القطاع 
السياحي بلقاحات مضادة لفيروس 
كورونا، استعدادا الستقبال املوسم 

السياحي. وفي حديث لألناضول، أكد 
ألب أصالن أن الوزارة تعمل على تطعيم 

كافة العاملن في القطاع السياحي بنهاية 
يونيو/ حزيران املقبل. وأشار إلى أن 

والية أنطاليا )جنوب( عاصمة السياحة 
في البالد، احتضنت )السبت( فعالية عن 
»السياحة اآلمنة« في ظل تداعيات الوباء 

على الصعيد العاملي. وأكد أن القائمن 
على القطاع السياحي في تركيا، قدموا 

لرؤساء بعثات 90 دولة إحاطات واسعة 
عن »شهادة السياحة اآلمنة« املتبعة في 

تركيا. وأضاف أنه تم إطالع رؤساء 
البعثات األجنبية على جوانب السياحة 

اآلمنة، وتوفير عطلة آمنة للسياح األجانب 
في تركيا. 

ارتفاع إيرادات ضريبة 
الدمغة الصينية

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة املالية في الصن، ارتفاع إيرادات 
ضريبة الدمغة بنسبة 49.6 باملئة على 

أساس سنوي، لتصل إلى 160 مليار يوان 
)نحو 24.88 مليار دوالر(، خالل األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري.
وأضافت وزارة املالية الصينية أن الفترة 

املذكورة شهدت ارتفاع إيرادات رسوم 
الدمغة من تداوالت األسهم بنسبة 57.9 

باملئة مقارنة بالعام املاضي، مسجلة 
102.5 مليار يوان. وحسب وكالة األنباء 

الصينية )شينخوا(، يدل ذلك على نشاط 
تجاري لسوق رأس املال املزدهر في البالد. 

ووفقًا للبيانات، ارتفعت اإليرادات املالية 
الوطنية بنسبة 25.5 باملئة على أساس 

سنوي لتتخطى 7.8 تريليونات يوان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4
هشام  حكومة  تــفــاوض 
النقد  صندوق  المشيشي، 
الدولي على أكبر قرض في 
تاريخ تونس بقيمة 4 مليارات 
تــعــاونــت  أن  بــعــد  دوالر، 
تونس مع الصندوق في 3 
مناسبات منذ استقالل البالد، 
وذلـــك فــي ســنــوات 1986 

و2013 و2016.

تقارير عربية

السودانتمويل

ر الرئيس العراقي، برهم صالح، 
ّ
حذ

ــد، مــن خــطــورة الفساد  أمـــس األحــ
املستشري في العراق، مؤكدا أنه ال 
يقل خطرا عن اإلرهــاب، داعيا إلى 
ــي ملــحــاربــتــه.  ــ تــشــكــيــل تــحــالــف دول
وتعد آفة الفساد من أبرز املشاكل 
ــذي  ــراق، والـ ــعـ الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـ
غير  مالية  أزمـــة  نحو  بالبالد  دفــع 
الحكومة  لــجــوء  ظــل  فــي  مسبوقة، 
الــخــارجــي لتوفير  ــتـــراض  إلـــى االقـ
قيمة  وخفض  الحكومية،  الــرواتــب 
الدينار العراقي مقابل الدوالر، في 
خطوة للتوفير تسببت في ارتفاع 

كبير في أسعار السوق املحلية.
الخاصة  كلمته  فــي  وقـــال صــالــح، 
واملــالــي  اإلداري  الــفــســاد  بــمــلــفــات 
ل إرادة 

ّ
في العراق، إنَّ »الفساد عط

الشعب في التقدم والبناء، وتسبب 
ــي خـــــروج الـــشـــبـــاب املــتــظــاهــريــن  فـ
للمطالبة بوطن يخلو من الفساد«، 
مشيرا إلــى أنَّ »الــعــراق خسر ألف 
بسبب   2003 مــنــذ  دوالر  مــلــيــار 
الـــفـــســـاد، فــضــال عـــن 150 مــلــيــار 
الفساد  من صفقات  بت  ُهرِّ دوالر 

إلى الخارج منذ 2003«.

مخاطر 
الفساد 

في العراق
الكويت ــ أحمد الزعبي

التوجه  الكويت  في  العقارية  السوق  خالفت 
العام لاقتصاد الذي كبلته تداعيات جائحة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، إذ شــهــدت أســعــار 
ارتــفــاعــًا كبيرًا  األراضـــي والــوحــدات السكنية 
ــا خـــبـــراء إلــى  ــيــــرة، مـــا دعــ خــــال األشـــهـــر األخــ
ــل الــــزيــــادات غير  الــتــحــذيــر مـــن فــقــاعــة فـــي ظـ

املبررة في الظروف الحالية.
وقال قيس الغانم، أمن سر اتحاد العقارين 
الجديد«  »العربي  مع  في حديث  الكويت  في 
الـــعـــقـــارات ارتــفــعــت بــنــســب كبيرة   أســـعـــار 

ّ
إن

إعــادة  عقب  املاضية، خصوصًا  الفترة  خــال 
فـــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي فــــي الــكــويــت 
فــي األســبــوع األول مــن مـــارس/ آذار املاضي، 

أسعار  في  الكبيرة  الــزيــادة  استمرار  متوقعًا 
ـــازل والــســكــن  ــنــ األراضــــــــي االســـتـــثـــمـــاريـــة واملـــ
االســـتـــثـــمـــاري )املـــخـــصـــص لـــلـــوافـــديـــن( خــال 

الفترة املقبلة.
 األســــعــــار تـــزيـــد حــالــيــًا 

ّ
ــم أن ــانـ ــغـ وأضـــــــاف الـ

مع  مـــقـــارنـــة  و%12،   %10 بـــن  ــراوح  ــتــ يــ بــمــا 

مــســتــويــات يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي، 
مشيرًا إلى إقبال كبير على الشراء من جانب 
 اإلقبال األكبر كان على 

ّ
املواطنن. وأوضح أن

وشــراء  البحرية  واملناطق  السكنية  األراضـــي 
الــشــالــيــهــات، خــصــوصــًا فــي منطقة الــخــيــران 
البحرية في جنوب مدينة الكويت، باإلضافة 
إلـــى املـــنـــازل فــي املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن منطقة 
العقارات  شهدت  بينما  الكويتية،  العاصمة 

الصناعية تراجعًا منذ بداية أزمة كورونا.
ــان، مــســؤول  مـــن جــانــبــه، قــــال أحــمــد الـــدويـــسـ
»العربي  تسجيل العقارات في وزارة التجارة لـ
البيع  زيــادة في عمليات   »هناك 

ّ
إن الجديد«، 

 جائحة كورونا كانت لها آثار 
ّ
والشراء وكــأن

إيــجــابــيــة عــلــى الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، لــكــن ال بــّد 
نتيجة  عقارية  فقاعة  فقد تحدث  الــحــذر،  من 

الناجمة عن االنتعاش خال  الكبيرة  الزيادة 
العقارات  أصحاب  واستغال  الراهنة،  الفترة 

اإلقبال غير املسبوق لزيادة األسعار«.
وتـــأتـــي بــيــانــات الــبــيــع والــــشــــراء الــتــي تشير 
إلــــى انـــتـــعـــاش الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة، رغــــم كثير 
السلبية  التداعيات  تظهر  التي  التقارير  مــن 
االقتصادية.  األنشطة  مختلف  على  الواسعة 
التجارة  أخيرًا عن وزارة  تقرير صــادر  وكــان 
زيــادة غير مسبوقة  والصناعة قد كشف عن 
فــي طــلــبــات الــشــطــب وتصفية األعــمــال خــال 
إغـــاق نحو  إلــى  املــاضــيــن، مشيرًا  الشهرين 
1750 نشاطًا تجاريًا في قطاع األغذية وحده.

ــادي الـــكـــويـــتـــي عــلــي  ــتــــصــ وقــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــ
 اإلقــبــال على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن املــوســى لـــ

ــرة يــرجــع إلــى  ــيـ الـــعـــقـــارات خــــال الــفــتــرة األخـ
عدة عوامل، منها إقرار قانون تأجيل أقساط 
القروض للمواطنن ملدة 6 أشهر في مجلس 
األمة )البرملان( والذي أتاح توفر سيولة مالية 
لــدى عــدد كبير مــن املــواطــنــن الــذيــن اتجهوا 
إلى استثمارها في العقارات. وأضاف املوسى 
 عدم سفر املواطنن إلى الخارج للسياحة 

ّ
أن

ــــود مـــســـارات  ــدم وجــ ــ ــــاق وعــ ــ واســــتــــمــــرار اإلغـ
ــل الـــبـــاد بــســبــب حــظــر الــتــجــول  لــإلنــفــاق داخــ
دفعت املواطنن أيضًا إلى استغال املدخرات 
 حــــدوث أّي 

ّ
ــقـــارات، مـــحـــذرًا مـــن أن ــعـ لـــشـــراء الـ

فقاعة سيضر بصغار املستثمرين، األمر الذي 
التي تشهدها  األزمــات االقتصادية  قد يفاقم 

الدولة.
وفــي منتصف إبــريــل/ نيسان املــاضــي، أعلن 
تحصيل  تأجيل  عن  الكويت  مصارف  اتحاد 
أقــســاط الـــقـــروض االســتــهــاكــيــة واإلســكــانــيــة 
الشهرية لعماء صندوق املتعثرين وصندوق 
ــرة ملـــدة 6 أشــهــر ابـــتـــداء مــن القسط  دعـــم األســ
 بقانون 

ً
املستحق للشهر املاضي، وذلك عما

تأجيل االلتزامات املالية ملدة 6 أشهر. كذلك أقّر 
مجلس األمــة في نهاية مــارس/ آذار املاضي 
قانونًا لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ــة فــيــروس كـــورونـــا، يسمح  املــتــضــررة مــن أزمـ
لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف 
دينار )828 ألف دوالر(، تضمن الحكومة %80 
مــنــه. ويــتــضــمــن الــقــانــون إعـــفـــاء الــعــمــيــل ملــدة 

سنتن من السداد، على أن يتم سداد التمويل 
خال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة 
ال تزيد عن 1% فوق سعر الحسم املحدد من 
كامل  الــدولــة  وتتحمل  املــركــزي،  الكويت  بنك 
الفوائد والعوائد املترتبة على التمويل خال 
السنتن األولى والثانية من تاريخ املنح، كما 
تتحمل 90% منها خال السنة الثالثة و%80 
في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي 

السنوات.
وخالفت السوق العقارية أيضًا واقع التمويل 
العقاري املقدم من البنوك، إذ تظهر البيانات 
ــركـــزي تــهــاوي  الـــصـــادرة عـــن بــنــك الــكــويــت املـ
من  أول شهرين  خــال  التمويات  هــذه  قيمة 
العام الجاري بنسبة 65%، لتبلغ 800 مليون 
 2.33 مقابل  شباط  فبراير/  نهاية  فــي  دوالر 
مليار دوالر في ديسمبر/ كانون األول 2020.

كما أشــارت اإلحــصــاءات إلى تراجع التمويل 
أســـاس شهري  على   %16.8 بنسبة  الــعــقــاري 
في فبراير/ شباط، إذ سجل في نهاية الشهر 
السابق عليه 950 مليون دوالر، كما انخفض 
على أساس سنوي بنسبة 22.5%، إذ بلغ في 
فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي نــحــو 1.1 
شــراء  العقاري  التمويل  ويتيح  دوالر.  مليار 
الــعــقــار بــحــّد أعــلــى 70 ألـــف ديــنــار )232 ألــف 

 عميل.
ّ

دوالر( لكل
»الكويت«  في جامعة  االقتصاد  أستاذ  وقــال 
 هــنــاك مــخــاوف مــن أن 

ّ
عــبــد الــلــه الــكــنــدري إن

تعقب حــالــة االنــتــعــاش خــال الــفــتــرة الراهنة 
حالة من الركود، خصوصًا مع انتهاء الفترة 
املــمــنــوحــة لــتــأجــيــل األقـــســـاط الــبــنــكــيــة بــعــد 6 
أشهر، إذ ستبدأ املصارف في مطالبة العماء 

بسداد االلتزامات الشهرية.
ــد مــــــخــــــاوف مـــخـــتـــلـــف األنــــشــــطــــة  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ وتــ
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن طــــــــول أمــــــــد الـــجـــائـــحـــة 
واإلجـــــــــراءات املــصــاحــبــة لــكــبــح انــتــشــارهــا. 
وقــبــل أيـــام مــن نهاية الشهر املــاضــي، أعلن 
مجلس الــوزراء االستمرار في تطبيق حظر 
التجّول الجزئي في الباد، اعتبارًا من مساء 
22 إبريل/ نيسان، من الساعة 7 مساًء حتى 
الــســاعــة 5 مــن صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، وذلــك 

حتى نهاية شهر رمضان.
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الشراء يتركز على العقارات االستثمارية واألراضي )ياسر الزيات، فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

تـــقـــاوم صـــنـــاعـــات وطــنــيــة فـــي الــيــمــن 
ــلـــة  ــرحـ ــا املـ ــ ــهـ ــ ــرزتـ ــ ــة أفـ ــيــ ظـــــروفـــــا قــــاســ
الــنــاتــجــة عــن الــحــرب والــتــي أضعفت 
قدراتها التشغيلية واإلنتاجية كثيرًا 
وهددت بقاءها في ظل ما تعاني منه 

من مشاكل وأزمات مزمنة. 
ــــم  ــن أهـ ــ ــ ــة األلــــــــبــــــــان مـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــد صـ ــ ــعــ ــ وتــ
الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي واجــــهــــت صــعــوبــة 
بالغة في التكيف مع الظروف الراهنة 
نظرًا لتوقف عملية استيراد مدخات 
ــذه الــصــنــاعــة،  اإلنــــتــــاج الـــخـــاصـــة بـــهـ
ــر الــــذي أدى إلـــى تــوقــف عـــدد من  األمــ
ــذا الــقــطــاع.  املـــشـــاريـــع الــعــامــلــة فـــي هــ
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي إغـــــاق مــنــافــذ 
الــيــمــن وحــظــر اســتــيــراد عــديــد السلع 
واملــــواد اإلنــتــاجــيــة ومــنــهــا مــا يتعلق 
كما  واأللـــبـــان،  الــغــذائــيــة  بالصناعات 
يــؤكــد عــامــلــون فـــي مــصــانــع ومــــزارع 

إنتاج األلبان.
ويمتلك اليمن، حسب بيانات رسمية، 
ثروة حيوانية تقدر بنحو 21 مليونًا 
و469 ألف رأس، منها 9 ماين و771 
ــــي 9  ــوالـ ــ ــــراف وحـ ــــخـ ـــن الـ ألـــــف رأس مـ
ماين و485 رأس ماعز، بينما يصل 
عـــدد األبـــقـــار إلـــى نــحــو مــلــيــون و818 
ألــــف من  ــقـــارب 447  يـ ــا  ألــــف رأس ومــ

الجمال.
ورغـــم امــتــاك هــذا الحجم مــن الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة إال أن ذلـــك ال يــتــرجــم في 
الـــتـــي ال تعكس  ــدرات اإلنــتــاجــيــة  ــقــ الــ
ــتـــاج الــيــمــن من  حــجــمــهــا، إذ يـــقـــدر إنـ
ألــــف  بـــنـــحـــو 300  ــيـــب ســــنــــويــــًا  ــلـ الـــحـ
ــــذي يـــقـــدر بــحــوالــي 12% من  طـــن والــ
احــتــيــاجــات الــبــاد مــن األلـــبـــان، األمــر 
الــذي يجعله يعتمد بصورة رئيسية 
احتياجات  لتغطية  االســتــيــراد  عــلــى 
األسواق املحلية، وفق بيانات رسمية. 
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــي املــ ويــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــ
للحجر البيطري، خالد الحرسي، في 

هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الحيوانية  الــثــروة  مــع  بدائيا  تعاما 
ومنتجاتها في اليمن، وهو ما يسبب 
هــــدرا كــبــيــرا فـــي الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة 
لـــألـــبـــان، إضـــافـــة إلــــى ضــعــف قــــدرات 
املوطن  يعتبر  الـــذي  الريفي  املجتمع 
الرئيسي في اليمن للثروة الحيوانية 
التجارية في  ــزارع  املـ ملــحــدوديــة  نظرًا 
ــدن، مــشــيــرًا إلـــى انــتــشــار األمــــراض  ــ املـ
الـــتـــي تــصــيــب املــــواشــــي وتــــــؤدي إلــى 
نـــفـــوقـــهـــا فــــي ظــــل مــــحــــدوديــــة وجــــود 

مراكز الحجر البيطري.
واعــــــتــــــادت األســــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
اإلغـــــــــراق بــــاملــــواشــــي املــــســــتــــوردة مــن 
الـــــــخـــــــارج، وخـــــاصـــــة مـــــن الــــصــــومــــال 
شهريًا  تصل  كــانــت  والــتــي  وإثيوبيا 
إلــى نحو 100 ألــف رأس مــن املواشي 
في  العدد  ويرتفع  أنواعها،  بمختلف 
بعض األشهر واملــواســم إلــى أكثر من 
200 ألف رأس شهريًا. ويعتبر القطاع 
الزراعي املشغل األول لأيدي العاملة 
فـــــي الــــيــــمــــن، فـــــي حـــــن تــــعــــد الــــثــــروة 
الحيوانية أهم عناصر ومكونات هذا 
القطاع الحيوي الواعد، إذ تشكل نحو 
15% من الدخل القومي للعاملن في 
ــلـــب ســكــان  األريـــــــــاف، فــيــمــا يــعــمــل أغـ
املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة وبــنــســبــة تــتــجــاوز 

70% في هذا الجانب.
في  العاملة  املـــزارع  تنتج  املقابل،  فــي 
ــاع الــصــنــاعــي األلـــبـــان  ــطـ ــقـ الــيــمــن والـ
فــي عبوات  يــوضــع  على شكل حليب 
باستيكية، شهدت أسعارها ارتفاعًا 
املاضية من 150  الفترة  نسبيًا خــال 
ريال إلى ما بن 200 و250 رياال ملعظم 
إلــى  ــواع بحسب حجمها إضــافــة  األنــ
منتج »الــزبــادي« الــذي يحظى بــرواج 
كبير وإقــبــال من قبل املستهلكن في 
اليمن، والذي قفز سعره خال سنوات 
الحرب املاضية من نحو 100 ريال إلى 
مــا يــقــارب 300 ريـــال )الــــدوالر = نحو 
600 ريـــــال(. وتــعــمــل فـــي الــيــمــن ثــاث 

ــزارع  ــ مـــــزارع عـــامـــة ومــجــمــوعــة مـــن املـ
والجمعيات  الخاص  للقطاع  التابعة 
الخبير  الــتــعــاونــيــة. ويـــقـــول  األهــلــيــة 
ــنـــاعـــي، فــــــارس عــبــد  ــال الـــصـ ــجــ فــــي املــ
إن هناك  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــولــي، 
اخـــتـــااًل كــبــيــرًا بـــن مــســتــوى اإلنــتــاج 
ونصيب الــفــرد فــي اليمن مــن األلــبــان 
االعــتــمــاد بشكل  ظــل  فــي  ومشتقاتها 
ــن الـــخـــارج  ــراد مــ ــيــ ــتــ كــبــيــر عـــلـــى االســ
والذي تضخمت فاتورته بشكل هائل 
والتي  الــحــرب  تبعات  بسبب  مــؤخــرًا 
عطلت كثيرًا من القطاعات اإلنتاجية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ومـــنـــهـــا مــا 
يــتــعــلــق بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن املــنــتــجــات 

الغذائية. 
ويشير عبد الولي إلى اندالع تنافس 
فــي هــذا الــنــوع مــن األعــمــال فــي اليمن 
مؤخرًا لكنه تنافس سلبي لم يوظف 
لصالح تطوير هذا القطاع الصناعي 
إيجاد تكتل تجاري  والزراعي بهدف 
واقتصادي يعمل على حل ما يتعلق 
ــيـــات واخــــــتــــــاالت، بــل  ــالـ ــكـ بــــه مــــن إشـ
تنافس تجاري تركز بشكل كبير في 
االستيراد من الخارج ملختلف أشكال 
وتعد  ومشتقاتها.  األلــبــان  وأصــنــاف 
القطاعات  أكثر  اليمنية من  الصناعة 
االقتصادية التي تضررت من الصراع 
الـــدائـــر فــي الــبــاد مــنــذ ســت ســنــوات، 
ــرار الــتــي تــعــرضــت لها  ــ إذ تــقــدر األضـ
بيانات  حسب  دوالر،  ملياري  بنحو 

رسمية. 
وتــــســــبــــب قــــصــــف طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف 
ــرار، فيما  ــ بــنــحــو 55% مــن هـــذه األضــ
ــتـــل الــــضــــرر غـــيـــر املـــبـــاشـــر املــرتــبــة  احـ
تسببت  بينما   ،%35 بــنــحــو  الــثــانــيــة 
ــل املــدن  االشــتــبــاكــات الــتــي دارت داخــ
بنحو 10% من األضرار. وتؤكد تقارير 
رسمية تضرر عدد كبير من املنشآت 
الخاصة والتي تعود لشركات ورجال 
مــواد  مصانع  ومنها  يمنين،  أعــمــال 

غذائية.

إنتاجأسواق

التمويل العقاري يهوي 
65% في أول شهرين من 

العام الجاري
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــا ومـــا  ــ ــــورونــ ــائـــحـــة كــ ــا كــــــان لـــجـ ــ مـ
أســـفـــرت عــنــه مـــن تـــدهـــور أوضــــاع 
قــطــاع كبير مــن املــواطــنــن الــروس 
أن تمر من دون دفعهم للجوء إلى االقتراض، 
لتتجاوز القيمة اإلجمالية لديون الروس لدى 
الــــ20 تريليون روبــل )حوالي  املــصــارف عتبة 
أعــبــاء  إجــمــالــي  لــيــرتــفــع  دوالر(،  مــلــيــار   275
القروض إلى 11% من مجموع مداخيل سكان 
الباد. وبذلك، سجل معدل ديون األشخاص 
الناتج  كبيرة من 14% من  زيــادة  الطبيعين 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي فـــي بـــدايـــة عــــام 2019 إلــى 
20% حاليًا، مما زاد من مخاوف تحّول سوق 
اإلقــراض في روسيا إلــى فقاعة قد تــؤدي في 

نهاية املطاف إلى اندالع أزمة مالية كبرى.
ما يزيد من حالة القلق في األسواق الروسية 
هــو تــزايــد حــصــة الــديــون املــتــأخــرة، إذ تشير 
ــن املـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  ــ ــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة عـ الــ
الــقــروض  نسبة  أن  إلـــى  االئــتــمــانــيــة  للتقارير 
االســتــهــاكــيــة املـــتـــأخـــرة بــلــغــت 25% بــحــلــول 
بــدايــة إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، وذلـــك بــزيــادة 
الــوضــع عليه  كـــان  بــمــا  مــقــارنــة  نسبتها %5 
قبل عام. ورغم املؤشرات املقلقة حيال الوضع 
املصرفي في روسيا، تعتبر يفغينيا الزاريفا، 
مـــديـــرة مـــشـــروع »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مـــن أجــل 
حقوق املقترضن«، أن زيادة معدل االقتراض 
تنمية  عــن  ناتجة  طبيعية  اقتصادية  عملية 
السوق املالية، داعية إلى ضرورة االسترشاد 
ــديــــون املــتــأخــرة  ــالـــدرجـــة األولــــــى بــنــســبــة الــ بـ

املثيرة للقلق.
»العربي الجديد«:  وتقول الزاريفا، في حديث لـ
»األهم من زيادة معدل االقتراض هو االنتباه 
ملــعــدل األعـــبـــاء الــقــصــوى لــلــقــروض والـــديـــون 
عام  مــن  الفترة  أن  متابعتنا  تظهر  املــتــأخــرة. 
ولــو  تـــراجـــعـــًا  شـــهـــدت   2019 عــــام  إلــــى   2015
بطيئا لــلــديــون املــتــأخــرة رغــم زيـــادة معدالت 

اإلقراض«.
وحول تغّير الوضع منذ بدء جائحة كورونا 
ــة، تــضــيــف:  ــاديـ ــتـــصـ وتــجــلــي تــداعــيــاتــهــا االقـ
»تــغــيــر الـــتـــوجـــه مـــع بــــدء الـــجـــائـــحـــة، وهــنــاك 
زيــادة في الــقــروض املتأخرة. على إثــر األزمــة 
واجه  »كــوفــيــد-19«،  الناجمة عن  االقتصادية 
الــعــديــد مــن املــواطــنــن صــعــوبــات مــالــيــة، مما 
ــى االقــــــتــــــراض. ولــكــنــه  ــ ــلـــجـــوء إلــ اضــــطــــرهــــم لـ
الــدعــم  السلبي بفضل  الــتــوجــه  هـــذا  يــتــم ردع 
أقساط  دفــعــات  تأجيل  الــذي شمل  الحكومي 
ــن الــــعــــقــــاري، وآلــــيــــة إشـــهـــار  ــرهــ ــقــــروض والــ الــ
اإلفاس خارج إطار القضاء التي تم تفعيلها 

في سبتمبر/أيلول املاضي«.
وتقر الزاريفا بتعّرض املقترضن في روسيا 
للعديد من االنتهاكات، قائلة: »تجدر اإلشارة 
إلــى أن الــســوق املالية فــي روســيــا ناشئة إلى 
حد كبير، السيما عند مقارنتها مع األسواق 
املــالــيــة لــاقــتــصــادات املــتــقــدمــة األخــــرى. لذلك 
ــرار بــعــد بـــأن انــتــهــاكــات حــقــوق  ــ ال يــمــكــن اإلقــ
مستهلكي الــخــدمــات املــالــيــة فــي روســيــا هي 
اســـتـــثـــنـــاءات ال الـــقـــاعـــدة. ولــــأســــف، ال تـــزال 
تــحــدث انــتــهــاكــات كــثــيــرة مـــن قــبــل املــقــرضــن 
والـــغـــش وتـــجـــاهـــل االلــــتــــزام بـــإعـــام الــزبــائــن 
الــقــرض، ناهيك عن وجــود مقرضن  بشروط 

ومحصلن غير قانونين«.

الرهن العقاري األكثر أمانًا
ــــن، مــــديــــر عـــام  ــــوخـ ــدانـ ــ ــتــــري جـ ــيــ ــد دمــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
تحصيل  )أي  التحصيل  أعمال  تطوير  مركز 
ــه »يــمــكــن  الـــقـــروض املـــتـــأخـــرة واملـــتـــعـــثـــرة(، أنــ
ــدء تــــدهــــور حــقــيــبــة قــــروض  ــ الـــحـــديـــث عــــن بــ
املـــصـــارف واملــكــاتــب االئــتــمــانــيــة عــلــى خلفية 
التنبؤ بفترة  جائحة كورونا، ولكنه يصعب 

استمرار هذا التوجه«.
»العربي  لـ ويقول جدانوخن، في تصريحات 
الجديد«: »تم تأجيل العديد من حاالت التعثر 
عن سداد القروض بواسطة فرض حظر على 
التحصيل وإشــهــار إفــاس املــواطــنــن، ولكنه 
بعد إلغائه تبن أن العديد من املقترضن إما 
خسروا وظائفهم وإما أن مداخيلهم تراجعت 
ــــن ســــــــداد أقـــســـاط  ــزوا عـ ــ ــجـ ــ ــم عـ ــهــ ــد أنــ ــ إلــــــى حـ
قروضهم، ومع ذلك، يصعب تقييم مدى تراجع 

بــعــد خــمــســة أشــهــر مــن بـــدء تطبيق اتــفــاق 
بــريــكــســت، ال يــــزال روبــــن مــيــرســر، صاحب 
سلسلة متاجر متخصصة في مستلزمات 
الشمالية، غاضًبا من  أيرلندا  في  الحدائق 
الــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي تنظم الــتــجــارة مع 

املقاطعة البريطانية.
غاردن  »هيلماونت  متاجر  ويقول صاحب 
نحتاج  كنا  »عـــادة  بــرس،  لفرانس  سنتر«، 
ــام لــجــلــب عـــبـــوة حـــبـــوب من  ــ إلــــى بــضــعــة أيـ
بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، اآلن يستلزم 
ــر أربــــعــــة أســـابـــيـــع بـــســـبـــب املـــعـــامـــات  ــ ــ األمـ

العديد من  إن  االلتزام بسداد األقساط، حيث 
األشــخــاص يسعون إلعـــادة تمويل قروضهم 
ــتـــراض مــن أصــدقــائــهــم أو مــعــارفــهــم«.  أو االقـ
ــى أن الــــقــــروض االســتــهــاكــيــة هي  ويــلــفــت إلــ
ــي املـــرحـــلـــة  ــ ــر لـــلـــمـــشـــكـــات فــ ــ ــبــ ــ ــدر األكــ ــ ــــصــ املــ
ــقــــروض االســتــهــاكــيــة  ــة، مــضــيــفــا: »الــ ــنـ الـــراهـ
االئــتــمــان وقــروض  غير املضمونة وبــطــاقــات 
ــيــــارات، هـــي األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــشــكــات،  الــــســ
وذلك على عكس قروض الرهن العقاري التي 
تعيش حالة مــن االســتــقــرار النسبي، فــي ظل 
ــادة الــتــمــويــل ودعــم  تــوفــر آلــيــات إضــافــيــة إلعــ
الدولة، واألهم هو ارتفاع أسعار العقارات، إذ 
أنهم في  أحــيــان كثيرة  فــي  املقترضون  يــدرك 
القرض  يــســددوا قيمة  العقار، لن  حــال باعوا 
أيــضــا«. وأدت  فــحــســب، بــل سيحققون ربــحــًا 

جــائــحــة كـــورونـــا ومـــا تــزامــن معها مــن إقـــدام 
املــصــرف املــركــزي الــروســي على خفض سعر 
الــفــائــدة األســاســيــة ووضــع برنامج القروض 
بفائدة  األولــيــة  بالسوق  الــشــراء  امليسرة عند 
نــحــو  املـــــــدخـــــــرات  أصـــــحـــــاب  وتـــــوجـــــه   %6.5
إلــى طفرة كبيرة فــي سوق  االستثمار اآلمـــن، 
الـــرهـــن الــعــقــاري الــروســيــة الــتــي ال تــكــف عن 
ــــدا تلو  ــام قــيــاســيــة جـــديـــدة، واحـ ــ تــســجــيــل أرقـ
الــبــيــانــات الــرســمــيــة، شهدت  اآلخـــر. وبحسب 
إبــريــل/ إلــى  الثاني  يناير/كانون  مــن  الفترة 
نــيــســان املـــاضـــي، مــنــح 613 ألــــف قــــرض رهــن 
روبــل  تريليون   1.72 إجمالية  بقيمة  عــقــاري 

)125 مليار دوالر تقريبا(.
على جانب آخــر، هناك من يقلل من تداعيات 
ــا يــرافــقــهــا مــن حــاالت  تــزايــد ديــــون األســــر ومـ

اإلداريـــة«، مشيرا إلــى ارتــفــاع الكلفة املالية 
أيــضــا. بــروتــوكــول أيــرلــنــدا الشمالية الــذي 
تم التفاوض بشأنه بصعوبة في 2019 بن 
لندن وبروكسل، يبقي املقاطعة البريطانية 
فـــي الـــســـوق املـــوحـــدة واالتــــحــــاد الــجــمــركــي 
األوروبي للبضائع. هذا النص الذي يهدف 
إلى حماية السام الهش الذي تم التوصل 
إلــيــه فــي 1998 فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بعد 
دامــيــة، يعتبر سيئًا لأعمال،  عــقــود  ثــاثــة 
ــا لــروبــن مــيــرســر الــــذي يـــرى أنـــه يجب 

ً
وفــق

»إلـــــغـــــاؤه«. عــلــى مــــدى ثـــاثـــة عـــقـــود كــانــت 

أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة مــســرحــًا ملــواجــهــات بن 
الـــوحـــدويـــن املـــؤيـــديـــن لــلــبــقــاء مـــع املــمــلــكــة 
املتحدة والجمهورين أنصار إعادة توحيد 
الـــــوزراء البريطاني  أيــرلــنــدا. وكـــان رئــيــس 
ــد وعــــــد بـــمـــبـــادالت  ــ ــــوريـــــس جــــونــــســــون قـ بـ
الشمالية  أيرلندا  بــن  قيود  بــدون  تجارية 
وبريطانيا. لكن روبن ميرسر الذي يوظف 

70 شخًصا، يؤكد أنه وعد لم يحترم.
الــتــي تعاني  املتاجر ليست وحــدهــا  وهـــذه 
مــن عــواقــب الــبــروتــوكــول الــخــاص بأيرلندا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي هــي أصـــا املــنــطــقــة األكــثــر 
فــقــرا فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة. وقــــدرت جامعة 
ألستر، أن االقتصاد املحلي انكمش بنسبة 
كـــورونـــا.  جــائــحــة  بــســبــب   2020 فـــي   %9.6
وفـــي األســابــيــع األولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 
أدت الــقــواعــد الــجــديــدة إلـــى صــعــوبــات في 
ــــوف فــي  اإلمـــــــــداد، لــــدرجــــة فـــرغـــت مــعــهــا رفــ
السوبرماركت. وتحت الضغط، قررت لندن 
مــن جــانــب واحــــد تــأجــيــل فـــرض الــضــوابــط 
الجمركية على البضائع من اململكة املتحدة 
أكتوبر/تشرين األول. وهو قرار دفع  حتى 
االتحاد األوروبي إلى رفع دعوى قضائية. 
ويثير دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ 
»فــي نهاية  الـــذي يعلق  روبـــن ميرسر  قلق 
العام سيبدأون بتطبيقها أكثر«. واألربعاء 
املـــاضـــي، أعــلــن املـــســـؤول الـــوحـــدوي ديفيد 
كامبل »ال يجوز أن يكون هناك اختاف في 
الوضع بن أيرلندا الشمالية وباقي اململكة 
املتحدة بدون موافقتنا«، قائا أمام النواب 
الــبــريــطــانــيــن »لـــيـــس ثــمــة بــلــد فـــي الــعــالــم 
يقبل بأن يضطر املوردون إلى ملء بيانات 
جمركية لنقل بضائع من منطقة إلى أخرى 
على أراضــيــه«. وتساءل »ملــاذا سيكون ذلك 

مقبوال في بريطانيا؟«.
)فرانس برس(

إلــــى االقــــتــــراض لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة مــــا، مثل 
التعليم والطب وتنمية األعمال، أما االقتراض 
االســتــهــاكــي مــقــابــل أســـعـــار فـــائـــدة مــرتــفــعــة، 
فهو في أغلب األحيان طريق زلــج إلــى الفقر، 
االئتمانية  املكاتب  نشاط  حظر  يجب  وربما 
الــتــي تــقــرض مــدمــنــي الــقــمــار وغــيــرهــم مقابل 
فوائد مرتفعة«. ومع تزايد ديون الروس لدى 

تسجيل  الرسمية،  البيانات  تظهر  املصارف، 
القطاع املصرفي ربحًا بلغ 1.6 تريليون روبل 
العام املاضي، وذلــك خافا للعديد من  خــال 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــضـــررت من 

تداعيات كورونا.

الروس قلقون من ارتفاع األسعار
من مؤشرات تزايد قلق الروس من أوضاعهم 
االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة مـــع اســـتـــمـــرار جــائــحــة 
كورونا، نتائج استطاع أجري حديثا وأظهر 
أن مستوى التوتر لدى الــروس في عام 2021 
يزال  السابق، ولكنه ال  بالعام  تراجع مقارنة 
عاليًا إلى حد كبير، وأكثر ما يقلق الروس هو 

ارتفاع األسعار وتدني األجور.
ــة أجــرتــهــا مــؤســســة »رومــيــر«  وأظــهــرت دراســ

نــتــائــجــهــا في  ــا«  كـ بـــي  وأوردت صــحــيــفــة »إر 
منتصف األســبــوع املــاضــي، أن أكثر من %50 
من الروس ال يزالون يشعرون بالتوتر، بينما 
كـــانـــت الــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــر أكـــبـــر قــلــق لــدى 
الــروس، هي التضخم وارتفاع األسعار، وفق 
إلى  أشــار %56  بينما  املستطلعن،  مــن   %62
مــا يقلقهم، و%30  أكثر  أن تدني األجـــور هــو 
أشاروا إلى أزمة االقتصاد، وأبدى 27% قلقهم 
من زيادة البطالة، و25% من التفاوت الطبقي.

ــنـــي  ــيـ ــغـ ــفـ ويـــــعـــــتـــــبـــــر املـــــــعـــــــالـــــــج الـــــنـــــفـــــســـــي يـ
إدزيـــكـــوفـــســـكـــي، اســـتـــمـــرار تـــوتـــر الــــــروس في 
ــائـــا فــي  ظــــــروف الـــجـــائـــحـــة أمــــــرًا طــبــيــعــيــًا، قـ
في  تزايد  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ تعليق 
القلق بالتزامن مع زيادة أعباء الديون وإفقار 
السكان، كما أن هناك توجها لدى الناس في 

كــافــة أنــحــاء العالم وفــي كــل األزمــنــة لتحميل 
ذلك،  ومــع  أوضاعهم«.  عن  املسؤولية  غيرهم 
يـــبـــدو تـــخـــوف الـــــروس مـــن الــبــطــالــة وتـــراجـــع 
ــبــــررا، إذ أســفــرت  أوضـــاعـــهـــم االقـــتـــصـــاديـــة مــ
إجــراءات اإلغــاق ومواجهة كورونا في العام 
العمل  العاطلن عن  املاضي عن زيــادة نسبة 
 %6.4 إلـــى   2020 مــــــــارس/آذار  فـــي   %4.8 مـــن 
فــي أغــســطــس/آب مــن الــعــام ذاتــــه. ومـــع ذلــك، 
أكتوبر/ منذ  التراجع  في  البطالة  معدل  بــدأ 

 %5.4 إلـــى  لينخفض  املــاضــي،  األول  تــشــريــن 
بحلول مــارس/آذار 2021، وفق بيانات وزارة 
الــعــمــل والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة، وســــط رهـــان 
الــســلــطــات الــروســيــة عــلــى أن يــــؤدي توسيع 
حملة التطعيم من كورونا إلى عــودة الحياة 

إلى طبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت.

أزمة مالية 
على أبواب روسيا

أسواق أيرلندا الشمالية تعاني من بريكست

)Getty( أعباء القروض تضغط على مداخيل السكان

التجار يشكون طول أمد توريد السلع من بريطانيا وارتفاع كلفتها )Getty(الهند كانت ثاني أكبر مشتٍر للنفط اإليراني قبل العقوبات )فرانس برس(

)Getty( البورصة تجذب المستثمرين األفراد

ديون األشخاص تقفز 
إلى 20% من الناتج 

المحلي اإلجمالي

تعثر في روسيا. إذ يستبعد ألكسندر زوتن، 
الخبير االقتصادي املستقل، احتمال أن تشكل 
زيــــادة قـــروض الــســكــان خــطــرًا عــلــى املنظومة 
املالية للباد، معربا في الوقت نفسه عن قلقه 
من عدم تكون ثقافة االستهاك االئتماني في 

روسيا حتى اآلن.
»العربي الجديد«،  ويقول زوتن، في حديث لـ
إن »معدل اقتراض األشخاص الطبيعين في 
ــه قــيــاســا بــالــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  حـــد ذاتــ
ــدول  ــزال مــنــخــفــضــا، مـــقـــارنـــة بــأغــلــبــيــة الــ ــ ال يـ
املتقدمة والنامية، ولذلك ليس هناك أي خطر 

على االستقرار املالي«.
وحول تقييمه للسلوكيات االئتمانية للروس، 
يضيف: »هناك مخاوف من عدم تكون ثقافة 
السلوك االئتماني، صحيح أنه يمكن اللجوء 

ديون غير 
مسبوقة لألسر تنذر 

بفقاعة مصرفية

بكين ـ العربي الجديد

شــهــدت الـــثـــروات الــخــاصــة فــي الصن 
توسعًا مــطــردًا، مــع اســتــمــرار اقتصاد 
الــبــاد فــي الــتــقــدم، وفــقــا لتقرير حــول 
ــدره بـــنـــك »تــشــايــنــا  ــ ــ ــــذي أصـ ــروة الــ ــثــ الــ
مــيــرشــانــتــس« بـــاالشـــتـــراك مـــع شــركــة 
االســتــشــارات اإلداريـــــة الــعــاملــيــة »بــايــن 

آند كومباني«.
بــلــغــت األصــــول  عــــام 2020،  وبــنــهــايــة 
الــقــابــلــة لــاســتــثــمــار لــلــمــواطــنــن 241 
تريليون يوان )حوالي 37.48 تريليون 
الـــنـــمـــو  ــدل  ــ ــعـ ــ مـ وصـــــــــول  ــع  ــ مــ دوالر(، 
السنوي املركب بن عامي 2018 و2020 
الـــذي أوردتـــه  للتقرير  إلـــى 13% وفــقــا 

وكالة شينخوا الصينية، أمس األحد.
وفــي عــام 2020، بلغ عــدد األفـــراد ذوي 
الثروة الصافية املرتفعة والذين لديهم 

تــزيــد عــن 10  أصـــول قابلة لاستثمار 
مــايــن يـــوان فــي الــبــاد، 2.62 مليون 
شــخــص، وذلـــك رغـــم تــداعــيــات جائحة 
ــدأ ظــهــورهــا  ــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي بــ فـ
فـــي الــصــن مــطــلــع الـــعـــام املـــاضـــي قبل 
انــتــشــارهــا عــاملــيــًا. وتــوقــع الــتــقــريــر أن 
إلى  لاستثمار  القابلة  األصــول  تصل 

268 تريليون يوان بنهاية 2021.
»تشاينا  لشركة  منفصل،  تقرير  وفــي 
للتسجيل  املــــحــــدودة«  ســيــكــيــوريــتــيــز 
األوراق  ســــوق  أن  املـــالـــيـــة،  والــتــســويــة 
مليون   1.69 مــن  أكــثــر  اجتذبت  املالية 
ــريــــل/ نــيــســان  مــســتــثــمــر جـــديـــد فـــي إبــ
املاضي، بزيادة 3.1% عن نفس الفترة 
من العام املاضي. وشكل األفراد غالبية 
إجمالي  ليتجاوز  الجدد،  املستثمرين 
عــــدد املــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـوق 185.6 

مليون شخص.

طهران ـ العربي الجديد

أعــلــنــت شــركــة الــنــفــط الــهــنــديــة رغبتها 
فــي اســتــيــراد النفط اإليــرانــي بعد رفع 
الحظر االقتصادي األميركي املفروض 
 الــنــفــط 

ّ
ــى أن ــ ــيـــرة إلــ ــلـــى إيـــــــــران، مـــشـ عـ

اإليراني يناسب املصافي الهندية.
ــت الـــهـــنـــد ثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــهــلــك  ــانــ وكــ
ــم، قــد  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــورد لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
أوقــفــت اســتــيــراد الــنــفــط اإليـــرانـــي منذ 
الضغوط  بسبب   ،2019 عــام  منتصف 
والتهديدات األميركية، التي استهدفت 
ــادرات الــنــفــط اإليـــرانـــي في  ــ تصفير صـ
أعـــقـــاب انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
في  النووي  االتفاق  من  ترامب  دونالد 
2018. ونقلت وكالة »إرنا«، أمس األحد، 
»إس  الهندية  النفط  شركة  رئيس  عــن 
 شركته ستعاود 

ّ
إن قــولــه  كــي غــوبــتــا« 

اســتــيــراد النفط مــن إيـــران بمجرد رفع 
 املــصــافــي الــهــنــديــة 

ّ
الــحــظــر، مـــؤكـــدًا أن

الـــازمـــة الستئناف  الــتــمــهــيــدات  أعـــدت 
العماء  الهند ثاني  االستيراد. وكانت 
النفط اإليــرانــي، إذ كانت  الكبار لشراء 
النفطية  احتياجاتها  مــن   %85 تــؤمــن 

من إيران، وفق »إرنا«.
اململوكة  الوطنية  النفط  وتعمل شركة 
إليــــران، عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلــى 
جــانــب تــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـــع الــعــمــاء، 
حتى تتمكن طهران من زيادة الصادرات 
اتفاق  إلــى  التوصل  حالة  فــي  النفطية 
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــنـــطـــن بـــشـــأن رفـ مــــع واشـ
خال مباحثات فيينا التي تجري منذ 
الثاني من إبريل/ نيسان املاضي، وفق 
مــا كــشــف مــســؤولــون فــي قــطــاع النفط 
اإليراني لوكالة »بلومبيرغ« األميركية، 

األسبوع املاضي.

ارتفاع قياسي للثروات 
الخاصة في الصين

الهند تعود 
للنفط اإليراني

مال وناس

تزايدت أعباء ديون األسر في روسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 
معها  لترتفع  الماضي،  العام  مطلع  كورونا  فيروس  جائحة  ظهور 
حاالت التعثر عن السداد، ما يثير مخاوف من تعرّض سوق اإلقراض إلى 

فقاعة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اندالع أزمة مالية كبرى

سوق  انتعاش  الروسي،  الرئيس  مساعد  أوريشكين،  مكسيم  توقع 
كورونا.  قبل  ما  مستويات  إلى  ليصل  العام،  بنهاية  روسيا  في  العمل 
عن  الروسية،  تارس  وكالة  ونقلت 
ــراءات  اإلجـ إّن  قوله  أوريشكين، 
النشطة لدعم االقتصاد، ساعدت 
من  البطالة  معدل  انخفاض  في 
استعادة  وتمت   ،%5.4 إلى   %6.4
االقتصاد.  فــي  وظيفة  مليون 
ــن األنــشــطــة  ــعــديــد م ــت ال ــان وك
ــة قـــد تـــضـــررت من  ــادي ــص ــت االق
بإغالقات  تسببت  التي  الجائحة 

واسعة بمختلف دول العالم.

توقعات حكومية بانتعاش العمل

رؤية

عبد التواب بركات

يوم 11 مايو/ أيار، وفي خضم الحرب الهمجية التي شنها جيش 
االحتالل على قطاع غزة، نشرت وكالة رويترز، نقال عن مسؤول 
ودون  مقتضبا  خبرا  الطاقة،  قطاع  في  وآخــر  إسرائيلي  حكومي 
تــفــاصــيــل يفيد بـــأن خــط أنــابــيــب وقـــود مــمــلــوك لــشــركــة حكومية 
إسرائيلية أصيب في هجوم صاروخي من غزة. وقالت الوكالة إن 
ألسنة  أظهر  فيديو  مقطع  بثت  اإلسرائيلي  بالتلفزيون   12 القناة 
بالقرب من  للوقود  أنه مستودع ضخم  يبدو  اللهب تتصاعد مما 
مدينة عسقالن الساحلية، جنوبي تل أبيب. إعالن القناة عن الخبر 
بطريقة مبهمة ومقتضبة ودون ذكر اسم خط األنابيب املستهدف 
بالقصف يوحي باألهمية االستراتيجية للهدف والخسارة الفادحة 
إلسرائيل. في اليوم نفسه، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري 
الــجــهــاد اإلســالمــي فــي فلسطن، عــن اســتــهــداف صهريج  لحركة 
وقود بمنشأة استراتيجية للنفط في جنوب مدينة عسقالن على 
شاطئ البحر املتوسط بصواريخ ثقيلة ومكثفة ومباشرة، ما أدى 
إلــى انـــدالع نــيــران كثيفة فــي املــكــان واحــتــراق كميات ضخمة من 
الوقود. وفي فجر اليوم التالي مباشرة لقصف الصهريج، عاودت 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة املقاومة 
اإلسالمية حماس، قصف الصهريج نفسه بـ20 صاروخا من طراز 

Q20 رغم استمرار اشتعال النيران فيه ألكثر من 24 ساعة. 
وعــلــق على الخبر مــراســل قــنــاة الــجــزيــرة إلــيــاس كـــرام، الـــذي كان 
موجودا بالقرب من املكان، بقوله إن الصهريج املستهدف يتبع خط 
إسرائيل  وتحيطه  العبرية  باللغة  »كاتسا«  يسمى  بترول  أنابيب 
بسرية كبيرة وتفرض عليه تعتيما إعالميا، وقد أعلنت قبل سنوات 
عن توقفه عن العمل بعدما كان يستخدم في تزويد دولة االحتالل 
بالبترول اإليراني في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في ستينيات 
وسبعينيات القرن املاضي.  املصادر التاريخية توثق إنشاء إيران 
تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي خط أنابيب إيالت - عسقالن 
لتزويد إسرائيل بالنفط كرد فعل على وقف مصر عبور ناقالت 
النفط وغيرها في قناة السويس بسبب العدوان الثالثي سنة 1956. 
النفطية  باحتياجاتها  إســرائــيــل  إلمـــداد  الخط  إيـــران  واستخدمت 
ملدة عقدين من الزمان من ميناء إيالت على البحر األحمر، جنوب 
ــى األســـــواق األوروبـــيـــة  ــــدرت كــمــيــات كــبــيــرة مــنــه إلـ فــلــســطــن، وصـ
الوقود في مدينة  إلــى محطة  إلــى 255 كيلومترا  أنبوب طوله  عبر 
املقاومة، حتى أسدل  عسقالن، شمال قطاع غزة، والتي قصفتها 
الستار على الخط التاريخي وتوقف عن العمل بسبب اندالع الثورة 

اإليرانية وسقوط نظام الشاه في عام 1979. 
الــخــام من  النفط  لنقل  ثــالث محطات دفــع  الخط  توجد على طــول 
البحر األحمر إلى البحر املتوسط مع إمكانية نقل حوالي 30 مليون 
طن من النفط الخام سنوًيا. وتوجد محطتا دفع تسمحان بالتدفق 
إلى  املتوسط  األبيض  البحر  من  النفط  لنقل  املعاكس  االتــجــاه  في 
البحر األحمر بطاقة 30 مليون طن سنويا أيضا. وفي 2014 حدث 
تسريب للنفط من الخط على بعد 20 كيلومترا شمال ميناء إيالت 
باتجاه عسقالن، وخالل ساعتن فقط تسبب التسريب في أسوأ 
كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل، حيث تسرب أكثر من 1.3 مليون 
غــالــون مــن النفط الــخــام، وكــونــت عــدة أنــهــار مــن زيــت النفط بطول 

سبعة كيلومترات في محمية افرونا التي يشقها أنبوب النفط. 
وقالت مصادر متخصصة في تجارة النفط إن إسرائيل تستخدم 
التدفق العكسي للخط منذ سنوات وتضخ النفط الذي يتم تفريغه 
فــي عسقالن مــن قبل منتجن فــي أذربــيــجــان وكــازاخــســتــان إلى 
ناقالت في خليج العقبة لنقلها إلى الصن وكوريا الجنوبية ودول 
األنابيب  بالتوازي مع خط  ويعمل  آسيا.  أخــرى في جنوب شــرق 

الخام، أنبوب آخر لنقل منتجات بترولية مثل البنزين والديزل.
وجهت  امللتهبة،  املنطقة  فــي  وتــاريــخــي  جيوسياسي  تــطــور  وفــي 
اإلمارات، الحليف االستراتيجي للجنرال عبد الفتاح السيسي، طعنة 
في ظهر األمن القومي املصري وضربة مؤملة لقناة السويس، حيث 
النفط  لنقل  اإلسرائيلية  األنابيب  خطوط  شركة  مع  اتفاقًا  وقعت 
ــا عبر خــط أنابيب إيــالت - عسقالن  مــن اإلمــــارات إلــى دول أوروبـ
باستثمارات بما بن 700 و800 مليون دوالر، وذلك في 20 أكتوبر/ 
اتفاق  أي بعد شهرين فقط من توقيع  األول سنة 2020،  تشرين 

إلقامة عالقات رسمية مع إسرائيل.
فــي سبتمبر/  قــد نشرت  الشهيرة  بوليسي  فــوريــن  وكــانــت مجلة 
أيلول املاضي، تقريرًا خطيرًا كشفت فيه عن أن التطبيع اإلماراتي 
النفط  لــنــقــل  مــشــروع ضــخــم  تنفيذ  إلـــى  مــع إســرائــيــل سيفضي 
الخليجي ألوروبا عبر دولة االحتالل بإعادة إحياء خط أنابيب النفط 
السري املشترك مع إيران. وقالت إن املشروع سيكون منافسا لقناة 
الخاسر  السويس  أنابيب سوميد، وستكون قناة  السويس ولخط 
 أرخص لها. ولم تخِف إسرائيل 

ً
األكبر من املشروع الذي يوفر بديال

إمكانية وربما تعمدها اإلضــرار بقناة السويس بطريقة مباشرة، 
للمشروع  املنفذة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  عن  املجلة  نقلت  فقد 
قوله إنه يعتقد أن خط األنابيب يمكن أن يقضي على حصة كبيرة 

من شحنات النفط التي تتدفق اآلن عبر قناة السويس. 
املــشــروع اإلمــاراتــي اإلسرائيلي، ما  املــصــري ال ينزعج مــن  النظام 
يعد تفريطا في األمن القومي املصري وانحرافا عن واجبات الوالء 

الوطني إلى دور وظيفي لخدمة الداعمن اإلقليمين. 
من الخدع التي ساقتها اإلمارات للتسويغ لخطوة التطبيع ادعاؤها 
أن الهدف األساسي من إقدامها على التطبيع مع إسرائيل هو وقف 
ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، والتمكن لحل الدولتن. 
إيــالت -  أنابيب  بــادرت باالستثمار في خط  أنها  الواقع  أثبت  وقــد 
أي جهد  بــذل  الــضــم، وقبل  لوقف  أي محاولة منها  قبل  عسقالن 
دبلوماسي للتمكن لحل الدولتن، ولكن لخدمة املصالح االقتصادية 
اإلسرائيلية على حساب املصالح املصرية االستراتيجية. واإلمارات 
تــدرك أن 66% من صــادرات النفط الخليجي إلى دول أوروبــا تمر 
عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد الذي يربط البحر األحمر 

باإلسكندرية واململوك للسعودية وقطر ومصر واإلمارات أيضا.
اإلسرائيلي  ــ  اإلماراتي  املخطط  تــدرك خطورة  املصرية  والحكومة 
األمن  للدفاع عن  تتحرك  لم  ولكنها  السويس،  قناة  على مستقبل 
القومي املهدد بمشروع التطبيع اإلماراتي. بل إن املنظمات البيئية 
اإلسرائيلية كانت أكثر حرصا على مصالحها البيئية من حرص 
رت 

ّ
الصفقة وحــذ بإلغاء  السيادية، فطالبت  مصر على مصالحها 

من تأثيرها على تلوث خليج إيالت الذي سيستقبل الناقالت التي 
ستنقل النفط اإلماراتي إلى إيالت، ليتم نقله إلى عسقالن ومنها 
الــنــظــام املــصــري فلم يكلف نفسه عــنــاء مراجعة  إلــى أوروبــــا. أمــا 
الحليف اإلماراتي وثنيه عن سياسته املتهورة في املنطقة، بل بارك 

مشروع التطبيع وما يحويه من خداع بدأ ولن ينتهي.

ثمار التطبيع وانحراف 
الوالء المصري
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المهدي مبروك

حــيــنــمــا اقــتــســمــت الـــقـــوى الــعــظــمــى، أواخـــر 
النصيب  كــان  العالم،  عشر،  التاسع  الــقــرن 
ــر مــــن مــســتــعــمــرات فـــرنـــســـا يـــقـــع فــي  ــبــ األكــ
بريطانيا  ذهبت  وأفريقيا.  العربي  العالم 
إلى مصر واملشرق العربي والهند وأقاصي 
آسيا، وذهبت إسبانيا والبرتغال إلى دوٍل 
أميركا  بلدان  وبعض  أفريقيا  بن  مشتتة 
سابقة  تاريخية  ألســبــاب  وذلــك  الاتينية، 
عن املوجة االستعمارية املتأخرة. لم تنَس 
فرنسا ذلك اللقاء املتوتر الذي جمعها مع 

العرب، منذ حملة نابليون على مصر.
داوت تلك املستعمرات قدر اإلمكان مشاعر 
بعد  لحقتها الحقًا،  التي  واإلذالل  اإلهــانــة 
مـــوجـــات الـــتـــحـــّرر، خــصــوصــًا وقـــد أثخنت 
فرنسا جراحها في جسد تلك املجتمعات، 
ــــت - على  ــا زالـ بــمــا ارتـــكـــبـــت مـــن جــــرائــــم، مـ
الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــلــه - مـــوضـــوع تـــوتـــر مع 
تثبت  الــســابــقــة«.  مــن »مستعمراتها  عــديــد 
يــزال صداها  التي ال  الــحــاّدة  التصريحات 
رًا بن فرنسا 

ّ
ُيسمع، بن حن وآخــر، متوت

، أن األمــــــر أعـــمـــق وأعـــقـــد 
ً
ــثــــا ــر مــ ــزائــ والــــجــ

ــادرات  ــبـ ــذا الــبــلــد مـ مــمــا نـــتـــصـــّور. شــهــد هــ
التاريخ  )كــتــاب  عــديــدة  وتــاريــخــيــة  ثقافية 
االستعماري  باملاضي  االعتراف  املدرسي، 
واالعتذار عنه( قسمت الــرأي العام ونخبه 

داود كتّاب

خال العقد املاضي وأكثر، كان وما زال أحد 
االستراتيجية، فصل  إسرائيل  أهــداف  أهم 
املحتلة بما  الغربية  الضفة  قطاع غزة عن 
 األحداث أخيرًا واملقاومة 

ّ
في ذلك القدس. لكن

ية التي جاءت بناء على نداء مقدسي 
ّ
الغز

من حّي الشيخ جّراح ومن املسجد األقصى 
فقط  لــيــس  اللحمة  وأعــــادت  األمــــور،  قلبت 
ها أيضًا نجحت في 

ّ
ة والقدس، لكن

ّ
بن غز

انتفض  فقد  الفلسطيني.  الشعب  توحيد 
املخيمات في  الــداخــل، وتحركت  فــي  أهلنا 
األردن ولبنان، وانضم ماين في الشتات 
عبر عاصفة إلكترونية لم يسبق لها مثيل، 
حـــركـــت الـــعـــالـــم، وأجــــبــــرت حــتــى الــعــمــاقــة 
الرقمية »فيسبوك« على أخذ فلسطن في 

حساباتها.
لــن يــغــّيــر الــنــجــاح الــبــاهــر األمــــور فــي ليلة 
غ في 

َ
ُيبال أن  الخطأ أيضًا  وضحاها، ومن 

نا ما زلنا تحت احتال، 
ّ
االحتفال وُينسى أن

ــا مــؤيــدة للطرف  ومــا زالـــت أميركا وأوروبــ
اآلخـــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــدم والــتــحــســن 
ــــذي تـــم إنـــجـــازه فـــي هــــذه املـــدة  املــلــحــوظ الـ

القصيرة.
الوحدة الفلسطينية التي تم تدشينها بالدم 
والجهد يجب استثمارها، في خطة وحدوية 
ــة الــقــيــاديــة  ــة، تــعــتــمــد الـــامـــركـــزيـ ــ ــــدروسـ مـ
تكميلية،  عملية  هناك  فتكون  والتنسيق، 
 املستويات. 

ّ
وتوافق وطني حقيقي على كل

وما هو ضروري اآلن وضع أولويات العمل 
الوطني، واالبتعاد عن األمور التي تسّبب 
االنشقاق والفتنة، في وقت أحوج ما يحتاجه 
الفلسطينيون هو العمل التشاركي الحقيقي 
والصادق، املبني على املصلحة الوطنية، ال 
لهذا  الشخصية  أو  الفصائلية  املــصــلــحــة 
القائد أو ذاك الزعيم، مهما كان ومهما كان 

موقعه.
ــّد مــن الــعــمــل،  عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي، ال بـ
في أسرع وقت، على تشكيل حكومة وحدة 
الجهات   

ّ
كــل فيها  تتمثل  حقيقية،  وطنية 

املـــؤثـــرة، ومــنــهــا حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد 
اإلسامي. ستعارض إسرائيل وأميركا ذلك، 
في  املعيار  يكون  أال  يجب  اعتراضها   

ّ
لكن

والتي  الوطني،  البعد  ذات  القرارات  اتخاذ 
تــعــكــس بـــصـــورة حــقــيــقــيــة رغـــبـــات الــشــعــب 
لقرارات  اآلن  الحاجة  الفلسطيني وأمانيه. 

سميرة المسالمة

كان قدر بعض الفلسطينين أن يعيشوا 
مأساة وطن مّرتن، وأن ُيشّردوا مّرتن، 
وأن ُيكتب عليهم حمل مفاتيح منازلهم 
قــراراٍت  يكون وطنهم مجّرد  وأن  مّرتن، 
ــاّرة فـــي فــلــســطــن تحت  ــ أمــمــيــة مـــّرتـــن، تـ
االحتال، وأخرى تحت حكم نظام األسد 
في سورية، وفي مخيم اليرموك تحديدًا. 
وكـــنـــا، نــحــن الـــســـوريـــن، عــلــى مـــوعـــد أن 
نعيش تجربتهم، ومأساتهم، وتشّردهم، 
ــتــــاتــــهــــم، ونـــحـــمـــل بـــقـــايـــا عـــائـــاتـــنـــا  وشــ
ومــفــاتــيــح بــيــوتــنــا مـــــّرات ومـــــــّرات. تــنــوء 
أخـــرى. ويحملنا  دولـــة، وتعجز عنا  بنا 
الــبــحــر تـــــاّرة، وتــتــقــاذفــنــا الــجــبــال حينًا، 
 الجئن في بلدان تغريبتنا الكبرى 

ّ
لنحل

معهم )فلسطينيون سوريون وسوريون 
فلسطينيون(.

نـــتـــشـــارك مــعــهــم وجــعــهــم ومــظــاهــراتــهــم 
وغــضــبــهــم، لــيــس ألنـــنـــا مــتــعــاطــفــون مع 
قــضــيــتــهــم، بـــل ألنـــهـــا قــضــيــتــنــا. وألنـــنـــا، 
بطريقٍة أو أخــرى، امتداد مأساتهم على 
نشكل  معهم  ولكننا  ظــا،  لسنا  األرض. 
 
ْ
إن الــذيــن  الضحايا  نحن  ــّرة،  املـ الحقيقة 

الثمن،  دفعنا  السياسة  أقــطــاب  تصالح 
بــدمــائــنــا خطط  كــتــبــوا  تــخــاصــمــوا   

ْ
وإن

ــار بــيــوتــنــا  ــ ــــروا فـــي دمـ
ّ
انــتــقــامــهــم، وســــط

املتعاطفن مع  قلوب  إلى  خريطة طريٍق 
أوالدنـــــا املــقــصــوفــن، األمـــــوات واألحـــيـــاء 
بفلسطينيتنا،  ــســنــا 

ّ
تــجــن هـــكـــذا  مــنــهــم. 

وهكذا أصبحنا نحن هم، كما كانوا هم 
نحن.

نـــحـــن الـــســـوريـــن فــلــســطــيــنــيــون مــــن كــل 
واستطالتها  املأساة  هــول  من  النواحي، 
ـــدهـــا. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن بــخــبــرة 

ّ
وتـــعـــق

أملــهــم واقــتــاعــهــم مـــن بــيــوتــهــم ووطــنــهــم 
إال تغريبة  التي ال تجاريها  وتغريبتهم 
سوري رفع شعار »الله .. سوريا.. وحرية 
ــــس«. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن إذ صـــارت  وبــ
ــخــتــصــر بحقنا 

ُ
الـــتـــي ال ت لــنــا قــضــيــتــنــا 

ــٍة حــديــثــٍة ديــمــقــراطــيــٍة، ومواطنة  فــي دولـ
متساوية، بل بحقنا في الوجود أساسًا. 
وفي حقنا بالعودة إلى وطن صار ُملكًا 
ع صكوك 

ّ
ى باسمهم وتوز

ّ
لحّكامه، يتكن

مواطنيتنا به على مزاجهم. نعم، صرنا 
فــلــســطــيــنــيــن، لــنــا )أو عــلــيــنــا(  فــصــائــل 
تــقــاتــل بــاســمــنــا، وتــعــقــد اتــفــاقــيــاتــهــا من 
أجـــلـــنـــا، وتـــنـــاصـــر دواًل وتــــعــــادي أخـــرى 
لــحــمــايــتــنــا، وتــتــقــاتــل مـــع بــعــضــهــا على 
ع عــلــيــنــا هـــويـــاتـــهـــا مــن 

ّ
ــوز ــ ــ تــقــاســمــنــا، تـ

عالء الترتير

القدس  في  الراهن  الشعبي  الحراُك  ُيجّسُد 
 
َ
املـــحـــتـــلـــة الـــســـيـــاســـة املــشــتــبــكــة وســـيـــاســـة
املـــقـــاومـــة فــــي أبـــهـــى صــــورهــــم، عـــلـــى غــــرار 
هــّبــات الغضب الــتــي انــدلــعــت فــي أكتوبر/ 
 ،2017 تموز  ويوليو/   2015 األول  تشرين 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــراكــ ــحــ فـــقـــد أوقــــــــدت هـــــذه الــ
أرض  على   

ً
انتفاضة الــقــدس  فــي  املشتبكة 

، تـــســـعـــى إلــــــى مــعــالــجــة 
ً
ــة ــبــ ــاطــ فــلــســطــن قــ

أســـبـــاب الـــتـــشـــرذم الــفــلــســطــيــنــي، وتــوحــيــد 
الــكــفــاح ضد  الــســيــاســيــة وأســالــيــب  اإلرادة 
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ونظام 
الفصل العنصري. إذ تهدف املواجهات إلى 
ــادة ضــبــط مــعــايــيــر مـــا يــســمــى الــصــراع  ــ إعـ
الفلسطيني اإلسرائيلي، وتقويم االختال 

عَمر.
َ
عِمر واملست

َ
في ميزان القوة بن املست

 جديد 
ٌ

ينبري لقيادِة هذه املهمِة الشاقة جيل
واستراتيجيته  رؤيــتــه  بــلــورة  على  يعكف 
وبــرنــامــجــه مـــن أجـــل املــســتــقــبــل، مـــن خــال 
بــــنــــاء تـــحـــّركـــاتـــهـــم عـــلـــى نــــمــــوذج الـــقـــيـــادة 
النظام  يفتقده  الـــذي  الــتــشــاركــي  الجمعي 
اإلضـــراب  فلسطن.  فــي  الــحــاكــم  السياسي 
العام الــذي شهدته فلسطن في 18 مايو/ 
أيـــــار الـــحـــالـــي، ودعـــــت إلـــيـــه جـــهـــاٌت فــاعــلــة 
شبابية  )منظمات  تقليدية  غير  سياسية 
ــراب،  ــاإلضــ ــــزام بــ ــتـ ــ ــــدة(، ومـــســـتـــوى االلـ ــيـ ــ ولـ
ــل، والـــروايـــة  ــ ــدار بــيــان الــكــرامــة واألمــ ــ وإصــ
رة التي يعرضها املحللون واملحلات 

ّ
املؤث

وسائل  في  والفلسطينيات  الفلسطينيون 
اإلعام السائدة، املكتوبة واملتلفزة، والدور 
الريادي الذي تضطلع به املرأة الفلسطينية 
ر املجريات واألحداث، والقدرة على  في تصدُّ
»الــخــط األخــضــر«،  مــا ُيسمى  التعبئة عبر 
ــيـــات الــســيــطــرة والــقــمــع  ــم مـــن آلـ عــلــى الـــرغـ
املـــســـتـــخـــدمـــة، وبـــــــروز مــنــظــمــات شــبــابــيــة، 
واألفعال  الديمقراطي،  التجديد  جيل  مثل 
في  الفلسطيني  الشعب  اخــتــزال  الــرافــضــة 
أوسلو«،  »سجن  بموجب  املعزولن  أولئك 
جديدة،  دينامية  نشوء  على  شواهد  كلها 
يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلـــى فــرصــة ســيــاســيــة إذا 
تها فئاٌت 

َّ
ت عليها وتبن

َ
استداَمتها وصادق

 من الشعب الفلسطيني.
ٌ
عريضة

قــد ال تــكــون هـــذه الــتــطــورات والــديــنــامــيــات 
ــلـــي فــــي هـــذه  ــة بـــشـــكـــل جـ ــيـ ــرئـ  أو مـ

ً
بــــــــــارزة

الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة إلـــى مخيمن بــــَدَوا 
ــيــــرة. لقد  غــيــر مـــتـــوازنـــن فـــي الــعــقــود األخــ
ة إلى يمن واســع يتمدد، ليضم 

ّ
مالت الكف

طيفًا من األحزاب واملنظمات والشخصيات 
ــتـــي تـــنـــاهـــض الــــعــــرب، بــشــكــل  الــيــمــيــنــيــة الـ
ــا ال تــــزال  ــتـــى نــــخــــال أن فـــرنـــسـ خـــــــاص، حـ
القديم،  االســتــعــمــاري  إنــتــاج صلفها  تعيد 
إلـــى مــجــتــمــعــاٍت عــديــدة إال على  وال تنظر 
ــمــــة. وظـــلـــت  ــتــــبــــارهــــا مـــســـتـــعـــمـــرات قــــديــ اعــ
 لها 

ً
 على أن تظل هذه الدول تابعة

ً
حريصة

اقــتــصــاديــًا ولــغــويــًا مــن خــال إعـــادة إنتاج 
ــذه الــتــبــعــيــة املـــذلـــة عــبــر اســــتــــزراع  نخب  هـ
هذه  تشد  وسياسية،  واقتصادية  ثقافية 
املــجــتــمــعــات إلــــى حــلــقــٍة مــحــكــمــة الــتــبــعــيــة. 
يكشف موقفها أخيرًا مما حدث في تشاد، 
 
ً
ورثـــــاء الــديــكــتــاتــور إدريـــــس ديـــبـــي، عــقــدة

 عجزت عن الشفاء منها. 
ً
صلبة

ظلت فرنسا مــن أكثر مــن عــانــوا ومــا زالــوا 
نخبها،  عقل  فــي  مدمية  شيزوفرينيا  مــن 
وفـــي وعـــي هـــذه الــنــخــب. فــفــي وقــــٍت كــانــت 
تتباهى فيه بأنها عاصمة األنوار والثورة 
إلــى آخــر،  الفرنسية، كانت تنظم، مــن حــن 
مــعــارض كــونــيــة، أو تــشــارك فيها، يعرض 
فيها »بشر« للفرجة، حتى تجّس جلدتهم 
ــد مـــن أنــهــم كــائــنــاٌت  وتـــفـــرك آذانـــهـــم، لــلــتــأكُّ
الفرنسين،  مثل  ومــشــاعــر،  أحاسيس  لهم 
واألوروبين عمومًا. وال أعتقد أن أحدًا من 

أنها كانت تعاقب جمال عبد الناصر على 
دعمه السخي الثورة الجزائرية، وقد كانت 

في أوج عنفوانها آنذاك.
لم يكن هذا السلوك استثناًء، بل ظلت فرنسا 
تــخــذل الــعــرب فــي كــل املــحــطــات التاريخية 
الـــتـــي وضـــعـــت مــصــالــحــهــم الــقــومــيــة على 
املــحــّك. لــذلــك ســانــدت فــرنــســا بشكل سافر 
الكيان اإلسرائيلي في كل الحروب الاحقة 
ها على العرب: حربا 1967 و1973. 

ّ
التي شن

 عن املواقف 
ً
حيه، فضا

ِّ
وكانت من أهم مسل

الــتــي اتــخــذتــهــا فــرنــســا فــي مــجــلــس األمـــن، 
وبقية هياكل منظمة األمم املتحدة.

الفرنسي  املوقف  االكتفاء بحصر  يمكن  ال 
مساندته  فــي  العربية  للقضايا  املــنــاهــض 
الصهيوني،  للكيان  والامشروطة  املطلقة 
وتــنــّكــره لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل ظلت 
فــرنــســا تـــعـــادي الـــعـــرب فـــي جـــل قــضــايــاهــم 
الواليات  مع  ت 

ّ
اصطف كيف  نذكر  األخـــرى. 

ــا، حــن  ــيــ ــانــ ــة وبــــريــــطــ ــيــ ــركــ ــيــ ــدة األمــ ــحــ ــتــ املــ
الــعــراق في حــرب الخليج األولــى  هِدف 

ُ
است

 
ً
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، وشــكــلــت قــاعــدة

مهمة ألسباٍب جيوسياسية لاعتداء.
هل ثمة مبالغة في القول إن فرنسا ناهضت 
الــعــرب، وانــحــازت إلــى الــكــيــان الصهيوني 
ــتـــي عـــرفـــهـــا صــراعــهــم  فــــي كــــل املـــحـــطـــات الـ
ولكن  عليها،  ى 

ّ
نتجن أنــنــا  أعتقد  ال  مــعــه؟ 

قادتها،  لبعض  إنصافًا  ننسى،  أال  علينا 
بعض املواقف النادرة التي جّسدها بعض 
ســـاســـتـــهـــا فــــي تــــغــــريــــداٍت خـــــــارج الـــســـرب 
الفرنسية  للقيم  إرضــاًء للضمير وانحيازًا 
ذاتــهــا. مــا زالـــت الكلمة الــتــي ألــقــاهــا وزيــر 
دوفيلبان،  دومينيك  الفرنسي،  الخارجية 
مــدويــة، وأعلن فيها رفــض بــاده املشاركة 
ولذلك   ،2003 العراق سنة  على  الحرب  في 
الرجل باحترام خــاص، وقــد جّسد  يحظى 
فيها مواقف الزعيم الراحل جاك شيراك من 

مجمل القضايا العربية. نتيجة هذا املوقف 
ت الواليات املتحدة األميركية 

ّ
بالذات، ابتز

ــًا، حــتــى أجــبــرتــهــا عــلــى دفــع  ــقـ فــرنــســا الحـ
الباهظة، فمع مجيئه سنة 2007  الفاتورة 
ســيــزايــد الــرئــيــس ســـاركـــوزي عــلــى ســاســة 
أوروبا كلها، للتقّرب من الواليات املتحدة، 
واالصطفاف وراءهــا، وما كان له أن يثبت 
ذلك إال بإعان دفاعه املستميت عن الكيان 
اإلســـرائـــيـــلـــي. وفـــرنـــســـا تـــصـــوغ مــواقــفــهــا 
وتسوقها بحذاقة، وهي »أكثر دبلوماسية 
وأقـــل صــدمــة« مــن الـــواليـــات املــتــحــدة. ومــع 
الهجرة  أن مسائل  ذلــك، يتوهم من يعتقد 
ــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ والـــــلـــــجـــــوء واألحــــــــــــــداث اإلرهــ
جـــرت أخــيــرًا فــي فــرنــســا هــي الــســبــب. إنها 
مــجــّرد حــجــج مــن أجـــل الــهــروب إلـــى األمـــام 
والــــوصــــول إلــــى نــقــطــة الــــاعــــودة. موقفها 
الــصــادم واملخيب مــن الــعــدوان أخــيــرًا على 
 
ً
غـــزة وإدانــتــهــا املــقــاومــة، واعــتــبــارهــا عما

كما  فلسطينية،  جماعات  ترتكبه  إرهابيًا 
الفرنسية بمناسبة  الرئاسة  ورد في بيان 
قمة االستثمار املخّصصة للدول األفريقية، 
 عـــن مـــحـــاولـــة مــنــعــهــا حــتــى مــجــرد 

ً
فـــضـــا

ــة حــرب اإلبـــادة  التظاهر فــي بــاريــس، إلدانـ
ــزة،  ــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـ

ّ
الـــتـــي شــن

ُيــثــبــت مـــرة أخــــرى مــوقــف فــرنــســا املــنــحــاز، 
واملناهض للحق العربي.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة تــكــمــل املــســيــرة الـــوحـــدويـــة الــتــي  وحـــدويـ
الشتات،  وعرفها  فلسطن  أخيرًا  شهدتها 
ال القرارات التي تضّر تلك الوحدة التي ُجبلت 

بدماء الشهداء وأنن األطفال.
أولـــويـــات حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة يجب 
ــزة، فــالــقــدس تتحدث  أن تــكــون الــقــدس وغــ
ها لم تكن جزءًا من 

ّ
عنها القيادات كافة، لكن

اآلن  ــهــا 
ّ
إن مــؤثــرة.  وطنية  استراتيجية  أّي 

توحد الفلسطينين، وهذا يتطلب منهم أن 
لتلك  قّدمته من تضحياٍت  ما  للقدس  نــرّد 
الــوحــدة، مــن خــال مشاركة املقدسين في 
ــقــــرارات الــتــي ســتــدعــم صــمــودهــم،  صــنــع الــ
ز من قدرتهم على التصّدي ملحاوالت 

ّ
وتعز

التهويد اإلسرائيلية. مّرة أخرى، سيتطلب 
األمــــر الــتــغــاضــي عــن الــخــافــات الــداخــلــيــة، 
وسحب الفيتو لهذه املجموعة أو مؤيّدي ذلك 
القائد، فالقدس بحاجة إلى وحدة الجهود 
 الــعــنــاصــر املــؤثــرة في 

ّ
واالســتــفــادة مــن كـــل

املدينة املقدسة، واألمر يتطلب جّدية حقيقية 
وقرارات جاّدة يشارك فيها الجميع من دون 

استثناء. 
ة باألولوية 

ّ
ويتعن أن يحظى موضوع غز

نفسها للقدس، لناحية إعادة البناء ومللمة 
الجروح بصورة مباشرة. لكن، أيضًا، ثّمة 
حاجة الى تجسيد الوحدة الوطنية، من خال 
املــوازيــة  املــؤســســات  توحيد العمل وإلــغــاء 
 أشكال االنقسام. ووجود 

ّ
واالبتعاد عن كل

اإلخــوة واألخــوات من »حماس« و»الجهاد 
اإلسامي« في الحكومة الوطنية املطلوبة 
ســـيـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف املـــنـــشـــود 

واملطلوب من الجميع.
وفي هذا املضمار، ما هو املانع اآلن، وفي 
أسرع وقت ممكن، من زيارة الرئيس محمود 
 

ّ
ة، والبقاء هناك إلنجاز كل

ّ
عباس قطاع غز

الــجــهــود؟ لقد  مـــا تتطلبه عــمــلــيــة تــوحــيــد 
أخــيــرًا،  الــرجــل وأهميته  تــراجــع كثيرًا دور 
ألسباب عدة، منها القرار غير الحكيم بإلغاء 
 العمل الدؤوب للرئيس في 

ّ
االنتخابات، لكن

ة نفسها، سيكون له 
ّ
القطاع املجروح، من غز

أثر كبير في إعادة مكانة الرئيس والحفاظ 
على رمزية الرئاسة. وال بّد من أن تكون هذه 
الزيارة مقدمة لزيارات أخرى من خال معبر 
رفح لقيادات عربية وعاملية. ملاذا ال يتم عقد 
القطاع نفسه،  فــي  إعـــادة بناء غــزة  مؤتمر 
وبــمــشــاركــة جــمــيــع الـــوفـــود وبـــأســـرع وقــت 
ممكن؟ لقد لعبت مصر دورًا مهمًا في تثبيت 

أقصى علمانيتها إلى أقصى إساميتها، 
رغــــم أنـــنـــا، فـــي كـــل الــــحــــاالت وتـــحـــت أي 
منها، أرضنا محتلة، وقراراتنا مرتهنة، 

وانتصارات قادتنا هي انكساراتنا.
صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن )نـــحـــن الـــســـوريـــن( 
وبـــاتـــت  األرض.  ــقــــاع  أصــ فــــي  مـــشـــّرديـــن 
والتاعبات  للمداخات  مجااًل  قضيتنا 
الــدولــيــة، وتــصــفــيــة الــحــســابــات وتــوزيــع 
الـــغـــنـــائـــم. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن، بــعــد أن 
صار الوطن طّي قراراٍت دوليٍة محفوظٍة 
ــاراٍت  ــ ــســ ــ ــار مــ ــظــ ــتــ ــانــ بــــــــــــأدراج أمــــمــــيــــة، بــ
تــفــاوضــيــة، وجــــــوالٍت عــبــثــيــٍة، ال نــعــرف 
التمييز بن املتفاوضن، من معنا، ومن 

ضّدنا، وعن أي وطٍن يتحّدثون؟
نـــحـــن ســــوريــــون أو فــلــســطــيــنــيــون عــلــى 
موعد مع دولٍة على ورق، ودستوٍر على 
وانــتــخــابــاٍت  ورق،  عــلــى  وســــيــــادٍة  ورق، 
على ورق، ورئــيــٍس مــن ورق. لسنا فيها 
ــاء(،  ــبــن )بــفــتــح الـــخـ

َ
نــاخــبــن وال مــنــتــخ

ولــكــن مـــن يــفــوز »ديــمــقــراطــيــًا« يحكمنا 
بــالــنــار والـــحـــديـــد، والـــفـــائـــز هـــو املــعــلــوم 
الوحيد كل مجاهيل حياتنا سلفًا في أي 

انتخاباٍت سابقٍة أو مقبلة.
ة الــصــامــدة 

ّ
ــز ــ ــــذي عــشــنــاه مـــع غـ الـــفـــزع الـ

لــيــس تــضــامــنــًا مـــع أشـــقـــاء وحـــســـب. إنــه 
فيها،  الحاضرة  السورية  ذاكرتنا  وجــع 
وجع موتنا نحن، صور دمارنا وقصفنا 
وترويعنا، في الغوطة والقلمون وحوران 
ة، 

ّ
وحمص وحلب وإدلب ودير الزور، وغز

وفي كل مكان حلقت فوقه طائرة تقصف 
 يبحث 

ٌ
إلـــيـــه صـــــــاروخ شــعــبــًا، أو وصــــل 

عــن ضــحــايــاه، يقتلهم، يقتلع جــذورهــم، 
ويشّرد من بقي من أهاليهم.

ة تضاف إلى عشرات 
ّ
 جديدة يا غز

ٌ
تغريبة

تــغــريــبــات مــدنــنــا، حــتــى صــرنــا باملاين 
نــعــرفــهــا، وال تريد  تــحــت ســـمـــاوات دوٍل 
أعامنا،  رفــع  تعرفنا، تستكثر علينا  أن 
ــافــــات حـــنـــيـــنـــنـــا، تـــلـــغـــي تـــراخـــيـــص  ــتــ وهــ
قتلتنا،  أعام  برفع  مظاهراتنا، وتسمح 
وتتألم لوجع جادنا، وتجّرم ضحايانا، 
ــحــاســبــنــا عــلــى وجــعــنــا مـــن حــّكــامــنــا، 

ُ
وت

بحقوق  تتقنع  دوٍل  أحــامــنــا،  وتــحــاكــم 
اإلنسان، وال تعرف عن إنساننا في غزة 

شيئًا.
بــل،  املــركــزيــة،  قضيتنا  فلسطن  لــيــســت 
العسكر  هي كل قضايانا، باسمها حكم 
بــــــادنــــــا، احــــتــــلــــوا مــــســــاحــــات حـــريـــتـــنـــا 
ــّد األحـــزمـــة،  تــحــت قـــانـــون الــــطــــوارئ، وشــ
والــتــحــضــيــر ملــعــركــة املـــعـــارك وأمـــهـــا. إذا 
الحرية يبدأون من حريتها  تحّدثنا عن 

املرحلة، سيما باملقارنة مع صخب الجرائم 
املرتكبة على قطاع غزة. ولكن ال ينبغي أن 
ُيغفل عــن هــذه املــحــاوالت »غير الــبــارزة أو 
 ال تزال في مهدها، ألنها 

ْ
املرئية،« حتى وإن

إلــى األمـــل فــي خضم  طــريــق الفلسطينين 
املواجهة  حلقة  انفّكت  فما  املتنامي،  األلــم 
غـــفـــلـــت في 

ُ
ـــبـــدي بـــــــوادَر لــطــاملــا أ

ُ
الــــدائــــرة ت

سياق النضال الفلسطيني من أجل التحّرر 
ــفـــادة  ــتـ ــيـــر. وال بــــد مــــن االسـ ــقـــريـــر املـــصـ وتـ
مــن هــذه الــبــوادر فــي االنــخــراط فــي عمليٍة 

إلحداث التغيير اإليجابي في املستقبل.
ُيــدلــي  أن  الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــبـــاب  أراد  لــقــد 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه فـــــي االنـ بــــصــــوتــ
ــار الـــحـــالـــي، بيد  ــ ــايـــو/ أيـ  فـــي 22 مـ

ً
مــــقــــررة

أن إســرائــيــل واملــجــتــمــع الـــدولـــي والــقــيــادة 
السياسية الفلسطينية التقليدية لم تسمح 
بــانــعــقــادهــا عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع. ومــع 
 شــوارع فلسطن )كل 

ّ
 إن

ُ
ذلــك، يمكن الــقــول

 اقتراٍع كبير، وأن 
َ

فلسطن( أمست صندوق
عاكفون على فرض  الفلسطينين  الشباب 

ه ورسمه. 
ّ
إلى املستقبل وخط

شــعــارهــم »الــتــحــريــر فــي مــتــنــاول أيــديــنــا«. 
وهذا بالطبع ال يعني أن التحرير بات على 
مرمى حجر، بل يعني أن مؤشَر البوصلة 
ــار  مــــوّجــــٌه بـــعـــيـــًدا عـــن مــفــهــوم الــــدولــــة وإطــ
جحف. 

ُ
امل الراهن  والوضع  أوسلو  اتفاقات 

أن نغفل عنه،  أمــٍل ال ينبغي  وهــذا مصدر 
أو نتجاهله، في خضم األلــم املتنامي وَكم 

الجرائم املهول املرتكب.
ينّص »بيان الكرامة واألمل« بوضوح على 
أن االنتفاضة هذه طويلة، وهي باألساس 
ــذارة الــخــنــوع  ــ ــــي، »تــنــفــض قــ انــتــفــاضــة وعـ
ــــي أجـــــيـــــااًل شــجــاعــة  ــربـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــهـ ــ واالنـ
ــعــادي كل 

ُ
على مــبــدأ فلسطن الــواحــدة. وت

ــّرس الــتــقــســيــم، مـــن نخب  ــكــ مـــن يــعــّمــق ويــ
اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة«. وهــــي انــتــفــاضــة 
»تـــواجـــه يــد الــظــلــم أيــنــمــا امـــتـــّدت. وتــواجــه 
انتفاضة  أينما ضــربــت.  األنــظــمــة  ــراوات  هــ
ــة والـــجـــبـــهـــات  ــاريــ ــعــ ــالــــصــــدور الــ تــــواجــــه بــ
ة  ــــة وبـــالـــقـــراء ــثــــورّي الـــشـــامـــخـــة. بــــاآلمــــال الــ
الشخصي  التنظيمي  واالجــتــهــاد  العلمّية 
الصهيوني  االحتال  والجماعي، رصــاص 
ــة فــلــســطــن  ــاضـ ــفـ ــتـ ــــي انـ ــا أطـــــلـــــق«. هـ ــمـ ــنـ أيـ

الواحدة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ــو يــقــتــرب مــن بشر  أولــئــك الــفــرنــســيــن، وهـ
 وروحــًا 

ً
األقــفــاص، كــان يتخّيل أن لــه عــقــا

ــن. فــفــي وقـــٍت كـــان فــيــه فاسفتها  إنــســانــيَّ
ــا يــــتــــحــــّدثــــون عـــــن الـــعـــقـــانـــيـــة  ــتــــهــ وســــاســ
ــيـــة واألخـــــــــوة، كـــانـــت أســلــحــتــهــم  ــانـ واإلنـــسـ
الجماجم في ما  الـــرؤوس، وتعلق  تقصف 
أقــواس  بها  وتــزّيــن  الــقــائــد، فتعلق  يشبه 
بل ويذهب بعضهم  ثكناتها،  النصر على 
ــا، كـــمـــا يــفــعــل بــهــلــوانــي  ــهـ ــــى الــتــســلــيــة بـ إلـ
السيرك أمام قصور أمراء السلطات املحلية 
وبـــابـــاتـــهـــا فــــي دول املــــغــــرب الـــعـــربـــي، مــن 
التي كان يرّددها  دون أن نذكر الصيحات 
جنودهم، كلما مّروا بقرية أو ولي أو ثكنة 
لانتقام  جـــاؤوا  أنهم  املخزنية،  للجيوش 

من فاطمة )بنت الرسول(.
العربي  املــغــرب  إن استقلت بعض دول  مــا 
عن فرنسا )املغرب وتونس(، حتى برهنت 
العرب،  أخــرى، على معاداتها  مــرة  فرنسا، 
وانــحــازت مــن دون مــبــّرر مقنع إلــى الكيان 
الصهيوني في عدوانه الثاثي على مصر، 
 تلك الحرب 

ّ
حن ساهمت بضراوٍة في شن

النابض  الــعــربــي  الــعــالــم  الــظــاملــة على قلب 
ــذاك، مــصــر الـــتـــحـــّرر والـــنـــضـــال الــقــومــي.  ــ آنــ
كـــانـــت مــــخــــاوف فـــرنـــســـا مــــن تـــأمـــيـــم قــنــاة 
السويس والتهديدات التي يمكن أن تكون 
 لهذا التحالف الفظيع 

ً
 إليها ذريعة

ً
موجهة

بينها وبن إسرائيل وبريطانيا. والحقيقة 

قـــرار وقــف إطـــاق الــنــار، وهـــذا يــوفــر ملصر 
القدرة واإلمكانية ألن تلعب دورًا مركزيًا في 
عقد مؤتمر إعادة البناء. وال بد، مرة أخرى، 
ة والضفة 

ّ
من وضع حرية التنقل بن قطاع غز

أّي عمل وطني  الغربية في أعلى أولويات 
وسياسي مع األطراف كافة. حق املقدسين 
ة وبالعكس، حق 

ّ
وأهل الضفة في زيارة غز

أهــل غــزة في الصاة في األقصى وكنيسة 
القيامة وزيــارة األهــل في رام الله ونابلس 
والخليل، حق يجب التركيز عليه. وال بد من 
أن يتم بالتوازي مع حرية التنقل لأشخاص 
توفير حرية النقل للبضائع والخدمات بن 
شطري الدولة الفلسطينية العتيدة. هناك 
الجانب  مــع  عليه  كــامــل متفق  بــروتــوكــول 
الضفة  اآلمــن بن  الطريق  اإلسرائيلي، عن 
الغربية وقطاع غزة، ويجب أن تعيد القيادة 
التنسيق  اســتــمــرار  بــفــرض  الفلسطينية، 
اتفاقية أوســلــو، فتح  الــذي فرضته  األمني 
املــمــّر اآلمــن بــن غــزة وترقوميا فــي جنوب 
أهم  أحــد  سيكون  الحصار  فكسر  الخليل، 
مزايا النجاح الذي يمكن تحقيقه بناء على 
املــعــطــيــات الــجــديــدة. ســتــعــارض إســرائــيــل 
 اإلصرار الفلسطيني 

ّ
وتساندها أميركا، لكن

يجب أن يكون حول أولويات العمل الوطني 
الوحدوي عنوان املرحلة املقبلة.

لقد نجح الشعب بوحدته، مع إصرار كبير 
على عــدم الــرجــوع إلــى الـــوراء. والتقّدم في 
إحــــراز نــتــائــج مــلــمــوســة يــحــتــاج تشاركية 
الــحــكــم،  عنجهية  عــن  واالبــتــعــاد  حقيقية، 
وضرورة أن يتواضع الجميع أمام تضحيات 

الشعب العماقة.
)كاتب فلسطيني(

أواًل، وما بعدها مؤّجل. وإذا تحّدثنا عن 
ثرواتنا يقولون هي ملعركتها وما بعدها 
ينتظر. عن الخدمات لحياة الناس يكون 
إسرائيل  مع  االستراتيجي  التوازن  الــرد 
دولة االحتال أواًل، وما زلنا منذ نشأتها 
ــلـــى مــــوعــــد مــــع دحــــرهــــا ولـــــم تـــنـــدحـــر،  عـ
وعــلــى مــوعــد مــع الــتــوازن االستراتيجي 
معها، وإذ بهم يحتمون بها ويتوازنون 
ال  فكيف  معها ضــّدنــا،  الــصــفــقــات  بعقد 
تكون فلسطن قضيتنا، وال نكون نحن 

الفلسطينين فيها؟
ة ال تعني أنها 

ّ
االصطفافات اليوم مع غز

مع حركة حماس أو ضد حركة فتح، أو 
عكس ذلك. هي مع ضحايا يشبهوننا في 
كل شــيء، اخــتــاروا الحرية ولــم يختاروا 
الحرب، واختاروا فلسطن، ولم يختاروا 
الغربية  الــضــفــة  فــي  مــن يحكمهم ســـواء 
أو قطاع غــزة. اختاروا كل فلسطن، ولم 
يـــخـــتـــاروا أن يـــكـــونـــوا عــلــى جـــــزٍء مــنــهــا، 
قبلوا حل  اليوم في سورية،  كما يحدث 
اتفاقات  لتنفيذ  واستسلموا  الــدولــتــن، 
الدولة  إسرائيل  تقبل  ولم   ،1993 أوسلو 
املــحــتــلــة بــــه، قــبــلــوا بــالــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية حاكما لهم، لكن السلطة لم 
قت 

ّ
ومز قت 

ّ
فتمز بهم،  وال  بنفسها  تقبل 

الــشــعــب مــعــهــا بـــن »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«، 
وجميعهم تحت سيف االحتال وسوطه.

ة خــيــارًا تأخذه 
ّ
ليس االصــطــفــاف مــع غـــز

الفصائل، هو خيار  به  األنظمة وتتمتع 
ــه ويــمــثــل قضيته،  الــشــعــب أن يــكــون ذاتــ
يــدافــع عــنــهــا بــأيــديــه وصــوتــه وصــراخــه 
داخل فلسطن أو خارجها، سواء ساندته 
عت 

ّ
صواريخ بدائية أم خذلته، سواء توز

ــاء،  االبــتــســامــات على وجـــوه قـــادة ورؤسـ
وهم يأخذون الصور ويتبادلون اإلطراء 
واملجامات، ويتهادون »نصرًا« مكتوبًا 
بــدم الــشــهــداء وعــلــى أنــقــاض الــبــيــوت، أم 
ــؤالء فــشــلــهــم وتـــبـــّدت للناظرين  أعــلــن هــ

سوءتهم.
ــاال البـــــتـــــزاز مـــواقـــفـــنـــا  ــجــ ة لـــيـــســـت مــ

ّ
غـــــــز

الــســيــاســيــة، هـــي فـــي حــقــيــقــتــهــا موقفنا 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي وخـــرافـــاتـــه  ــتـ ــ مــــن االحـ
الحّكام،  ديكتاتورية  ومــن  ومرجعياته، 
ومـــن تــخــاذلــهــم وظــلــمــهــم وإنـــكـــار حقوق 
ــام مــــرآة  ــ ة هــــي نـــحـــن أمــ

ّ
ــز ــ مـــواطـــنـــيـــهـــم. غــ

استعمارا  يــصــارع  حــر  شــعــٌب  الحقيقة، 
الفلسطيني  العلم  هي  ة 

ّ
غــز استيطانيا. 

ــة  ــود دولــ ــا بــــوجــ ــرنـ ــذّكـ ــيـ ــرف لـ ــرفــ الــــــذي يــ
وإرادة شعٍب ال ُيهزم. إذا كان الفلسطيني 
هو املــقــاوم واملــدافــع واملــشــرد والضحية، 
ــــه، وال  وهـــو اإلنــســان الـــذي ال تقهر إرادتـ
تــكــون قضيته مجّرد  أن  يقبل  وال  تــلــن، 
أيضًا  فنحن  املــســؤولــن،  أدراج  فــي  رقـــم 
جنسية  مــن  أحــاهــا  ومـــا  فلسطينيون، 

ودنيا ودين!
)كاتبة سورية(

حين ُتمعن فرنسا في معاداة العرب

القدس وغزّة أولويتان

كيف أصبحنا فلسطينيين

بيان الكرامة واألمل

ناهضت فرنسا 
العرب، وانحازت إلى 

الكيان الصهيوني 
في كل المحطات 

التي عرفها 
صراعهم معه

اإلصرار الفلسطيني 
يجب أن يكون حول 

أولويات العمل 
الوطني الوحدوي

ليست فلسطين 
قضيتنا المركزية، 

بل، هي كل قضايانا، 
باسمها حكم 

العسكر بالدنا، احتلوا 
مساحات حريتنا

آراء

معن البياري

مقادير  إلى  الشيخ محمد حسن،  الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفتي  افتقد 
واجبة من الحصافة، وإلى التقاط الحس العام، عندما خّص، في خطبته في صالة 
يوم الجمعة املاضي في املسجد األقصى، الرئيس محمود عباس باإلشادة، واعتصم 
عن إزجاء مثلها إلى املقاومة التي كانت للتو قد أعلنت وقفا متزامنا إلطالق النار 
مع جيش االحتالل، وعندما لم يبادر إلى إقامة صالة الغائب على شهداء العدوان 
قــبــوال بتهّجم مصلن  أبـــدا  الشيخ على هــذا ال يعني  انــتــقــاد  أن  اإلســرائــيــلــي. غير 
ساخطن على شخصه، وهتافهم مطالبن بطرده، فقد كان في الوسع التعبير عن 
امتعاٍض مما فعل بغير هذا السلوك، سيما وأن لسماحته مواقف وطنية مشهودة 
املستنكرة هذه بمدى ما صــارت عليه مشاعر  الحادثة  في وقائع سابقة. وتنطق 
شرائح واسعة من الفلسطينين، سيما املقدسين، تجاه السلطة الوطنية ورئاستها. 
وفــي الــبــال أن هــذا الـــذي جــرى فــي املسجد املــبــارك جــاء ســاعــات بعد هتافات من 
احتشدوا في القدس نفسها، فجر ذلك النهار، فرحن بوقف إطالق النار، محتفن 
باملقاومة، وفي األثناء رمى بعضهم الرئيس عباس بنعوٍت بالغة الحّدة. وال يحتاج 
واحــدنــا إلــى دالئــل مضافة على الــتــرّدي املهول الــذي صــارت عليه صــورة السلطة 
الفلسطينية، بعد أن أظهر أداء رئاسة هذه السلطة سقوفها الواطئة، وانعدام دورها 
في توجيه األحداث في أثناء األحد عشر يوما، وإْن حظي الرئيس عباس بمهاتفة 

من الرئيس األميركي بايدن.
ثــم اشتباك صــواريــخ  العتيقة،  الــقــدس  العمود فــي  ــّراح وبـــاب  وقــائــع حــي الشيخ جـ
املقاومة مع االحتالل تلبية لطلب أهل القدس من غّزة تحّركًا، تتابعت أياما بعد قرار 
الرئيس عباس إرجاء االنتخابات التي كان مقّررا انتظامها في هذا األسبوع، بذرائع 
مكانة  في  الفادح  التآكل  مقادير  تضاعفت  وبذلك  ملن صاغوها،  مقنعة  ها 

ّ
نظن ال 

السلطة، وقبلها وبعدها مكانة منظمة التحرير وفاعليتها، في الشعور الفلسطيني 
 مع هذا كله، كانت حركة حماس تتقّدم إلى صدارة املشهد، 

ً
العام والعريض. وموازاة

حرز فيه موقعا مقّدرا.ا. 
ُ
وتنفذ إلى الوجدان الشعبي الفلسطيني، فت

فاعال غير رسمي، في خريطة  األكاديميا،  أهــل  بلغة  تتسّمى حركة حماس،  وإذا 
تشابكات في صراع راهن، فإن هذا الفاعل بقدر ما صار يحرز مساحات مضافة 
الفاعلية، وأصبح االتصال به والتواصل معه من ضــروراٍت لم يعد في الوسع  من 
تفاديها، فإنه في الوقت نفسه يخصم من مساحات الفاعل الرسمي التي صارت 
تتناقص وتضيق، ليس فقط لجدارٍة شعبيٍة وميدانيٍة وقيادية لحركة حماس، وإنما 
قــرارات مرتجلة،  الله،  رام  الوطنية ورئاستها في  السلطة  الفاعل، وهو  ملراكمة هذا 
تنبئ بحال االستضعاف الذي تقيم فيه. ومن العجيب هنا أن بؤس أداء هذه الرئاسة 
ــ نتنياهو.  يأتي شهورا بعد أداٍء محموٍد كانت عليه إّبان تصّديها لصفقة ترامب 
ر إليها هنا تجعل اإلدارة األميركية على يقينها بأنها عندما تتواصل 

ّ
والجدارة املؤش

مع القاهرة والدوحة من أجل تثبيت وقف إلطالق النار إنما تفاوض، بكيفيٍة غير 
مباشرة، املكتب السياسي لحركة حماس. وعندما تعلن املستشارة األملانية، ميركل، 
أن الوقت حان لحوار غير مباشر مع »حماس«، فلهذا الكالم أهميته القصوى، إذ 
ح 

ّ
املرش الحوار،  لهذا  أبوابا مغلقة، وأخــرى مواربة، ستنفتح قريبا  أن  ينطوي على 

ألن يصير مباشرا، مع غير أملانيا مثال، ومع الواليات املتحدة في طور بعيد أو غير 
بعيد، عندما تنبني على مفاعيل حرب األحد عشر يوما، أو مفاعيل صواريخ الـ250 

كيلومترا، تفاصيل من غير الحكمة التعّجل بتحّسس مفاجآتها املحتملة.
تــفــتــرض شــعــورا عاليا  الــحــســاســيــة هــــذا،  بــالــغ  الفلسطينية، فــي شــأنــهــا  الــلــحــظــة 
املؤمل  حماس،  حركة  املقّدمة  وفــي  الجميع،  عند  والسياسية،  الوطنية  باملسؤولية 
منها التحلي بما يلزم من مقادير التواضع شديدة اإللحاح، وتغليب الوطني العام 
على الفصائلي، والعلم الفلسطيني على العلم األخضر، والعمل على إنقاذ منظمة 
التحرير بأفق الشراكة، أقله بإحياء املتفق عليه في جوالت حوار وفيرة مع حركة 

فتح في هذا األمر.. وغيره.

بسمة النسور

ى سحر مسلسل »البرتقالي هو األسود الجديد« بمواسمه السبعة، واملقتبس 
ّ
يتجل

ه يسرد أحداث تجربة حقيقية، عاشتها 
ّ
من كتاب األميركية، بيبير كيرمان، في أن

املحكمة  للنساء، عندما قضت   في سجٍن 
ً
نزيلة املريرة  وتناولت قصتها  الكاتبة، 

بحبسها 15 شهرًا، عقوبة على توّرطها في جريمة تهريب مخدرات، كان قد مضى 
القبض  إلقاء  تم  أمرها، وقــد  ُيكتشف  أن  أكثر من عشر سنوات، من دون  عليها 
الطيش  بمرحلة  وصفتها  التي  املرحلة  تلك  وتــجــاوزت  استقامت،  بعدما  عليها، 
 في ذلك النشاط اإلجرامي 

ً
والجنون، غير أّن صديقتها السابقة التي وّرطتها أصال

وشت باسمها في املحكمة، ما أوقعها في براثن القانون.
أضخم  مــن  مــشــاهــدات  نسب  أعــلــى  الـــذي حقق  االستثنائي  املسلسل  هــذا  اعتبر 
لجوائز  ترشيحه  وتم  كثيرًا،  تقديرًا  ونــال  »نتفليكس«  تاريخ  في  املميزة  العروض 
عديدة، كما حصل على جائزة »االيمي برايم تايم«. وعلى الرغم من أّن العمل الدرامي 
امللحمي البارع ضم أحداثًا وشخصياٍت غير واردة في النص األصلي، كما أفادت 
األوضـــاع  الــضــوء على  مــن تسليط  ن 

ّ
تمك ـــه 

ّ
أن غير  أحــد تصريحاتها،  فــي  الكاتبة 

واملعقد  ب 
ّ
املرك األميركي  املجتمع  واقــع  عكس  كما  النساء،  في سجون  اإلنسانية 

واملوبوء بالعنصرية والفساد واضطهاد املرأة. أتاح املسلسل للمتلقي الوقوف على 
حقيقة ذلك املجتمع، وذلك من خلف جدران السجن العالية وزنازينه الضيقة وعنابره 
مختلفة،  بجرائم  املــدانــات  متنوعة،  ثقافية  خلفياٍت  من  القادمات  بالنساء  ة 

ّ
املكتظ

، بالغة الدقة عن الواقع الفظ واملتوحش والقاسي. 
ً
 مصغّرة

ً
فكان السجن صورة

 ســجــيــنــٍة قــّدمــت 
ّ

احــتــوى املــســلــســل قصصًا إنــســانــيــة صــادمــة تــنــاولــت حــيــاة كـــل
باعتبارها  باملطلق،  املـــرأة  إلــى  نــّص منحاز  بأسلوب شــائــٍق رشيق ومــؤثــر، وهــو 
ودينيًا  عرقيًا  السجن،  فــي  النسائي  املجتمع  انقسم  باملعادلة.  األضــعــف  الــطــرف 
وسياسيًا، ومارست السلطة أبشع أشكال القمع التي وصلت إلى حد االغتصاب 
الــســوداء  األقــلــيــات  إلــى  ينتمن  ممن  السجينات، خصوصًا  بحق  املــفــرط  والعنف 
انغماس  مــدى  العمل  ويــبــرز  الــخــصــوص.  وجــه  على  املسلمة  والعربية  والالتينية 
ممثلي السلطة في إدارة السجن في الفساد واالنحراف والجريمة، ما يشكل إدانة 
عالم  إلى  السجينات  دفع  التي من شأن سياساتها  الفاشلة  القضائية  للمنظومة 
بعد  مواطنات صالحات  ليعدن  تأهيلهن،  إعـــادة  عــن  جــديــد، عوضًا  مــن  الجريمة 
املشاهد  وعنف  املستخدمة،  اللغة  فجاجة  من  الرغم  وعلى  محكوميتهن.  انتهاء 
ثنايا  في  عميقًا  إنسانيًا  ملمحًا  ثمة  أّن  غير  املرتكبة،  الجرائم  بقصص  املتعلقة 
املــعــقــدة واملتشابكة بن  اإلنــســانــيــة  الــعــالقــات  فــي طريقة تشكل  الــعــمــل، ال سيما 
الحائر  املتلقي  )ومشاعر(  بمزاج  م 

ّ
التحك على  قــادرًا  النص  ما جعل  السجينات، 

الحدث  تتطّور سريعًا، بحسب  التي  الشخصيات  تجاه  مواقف محّددة  تبني  في 
الدرامي، فتتراوح مشاعره بن التعاطف الكبير واإلدانــة. تتصارع السجينات في 
في  الرهانات حولهن،  الحرس  ويقيم  الصراعات،  السلطة هذه  وتؤجج  بينهن،  ما 
يلهون بحيوات سجيناتهن،  الذين  هــؤالء  )والإنسانية(  مشهد يختصر وحشية 
ويهيئون لهن أسباب الصراع على أتفه األسباب، كما لو كّن مجموعة ديكة حبيسة 
في قفص مكتظ. برعت املمثالت جميعهن في أداء أدوار مركبة صعبة، خصوصًا 
لن أدوار الشخصيات املضطربة نفسيًا، فنجحن في إقناع املتلقي بصدق 

ّ
من مث

الغضب  حــاالت  استثنائية، عن  بمهارة  وعّبرن،  بة، 
ّ
املعذ الشخصيات  تلك  معاناة 

ت بعضهن 
ّ
والقهر والتمّرد والظلم والحّب وخيبة األمل والقوة والضعف، فاستحق

جوائز فنية رفيعة. 
انــتــصــر الــعــمــل لــحــقــوق األقــلــيــات، وكــشــف الــغــطــاء عــن مـــدى الــفــســاد الـــذي ينخر 
الكريم في حّدها  العيش  الجور واالضطهاد وانعدام ظــروف  املؤسسة، من خالل 
األدنى لتلك الفئات، من فرص عمل وتأمن صحي وأمان معيشي، ما يدفعها إلى 
عالم الجريمة، كما تناول، بشكل مؤثر، قضية الهجرة غير الشرعية ومظاهر الذل 
الواهمات  البطش في بالدهن،  الهاربات من  النساء  التي تتعرض لها تلك  واملهانة 
ــثـــروات املــدعــوم  بــإمــكــانــيــة الـــخـــالص، عــبــر الــحــلــم األمــيــركــي فــي أرض الــفــرص والـ

بشعارات الحرية والعدالة واملساواة الزائفة.
مسلسل »البرتقالي هو األسود الجديد« باهر ممتع مستوٍف شروط اإلبداع، لجهة 
، وهو عمل مذهل، 

ً
نه من مالمسة الواقع، والكشف عنه بأكثر املفردات خشونة

ّ
تمك

بجماليات كثيرة، يستحق املشاهدة.

سامح راشد

تكّبد الفلسطينيون في قطاع غزة خسائر فادحة بفعل العدوان اإلسرائيلي أخيرا. 
إلــى حــوالــي ثــالثــة آالف جــريــح، فيما   إضــافــة 

ً
ارتــقــى 248 شهيدا بينهم 66 طــفــال

أكثر من  ألــف وحــدة سكنية، ونــزح  بناية تضم حوالي 16  للقصف 450  تعرضت 
50 ألف فلسطيني. في املقابل، قتل بصواريخ املقاومة الفلسطينية بضعة أفراد من 
اإلسرائيلين، وتدّمر عدد محدود من املنشآت واملركبات، فيما قاربت الخسائر املالية 
الفلسطينين  إن  لقلنا  األرقــام وحدها،  بهذه  أخذنا  لو  مليار دوالر.  املباشرة 2.14 
تلقوا هزيمة منكرة، فيما تحّملت إسرائيل خسائر مالية محدودة، غير أن معايير 
املدّمرة  املباني  أو  الضحايا  بعدد  هي  فال  التبسيط،  بذلك  ليست  والهزيمة  النصر 
وال بحجم األموال املهدرة، فمحّددات النصر والهزيمة أعمق كثيرًا من عدد الشهداء 
هنا أو كم األموال هناك. هذا من دون ُحسبان أن شهداء فلسطن في الجنة، وأموال 

إسرائيل منح وُمساعدات خارجية.
 بتعريف الصراع وتحديد طبيعته واإلملام بأبعاده. 

ٌ
معايير النصر والهزيمة مقرونة

وفي حالة القضية الفلسطينية، ال يتعلق األمر باملواجهات العسكرية وحدها، بل إن 
تكنولوجي  مع جيش  مقارنٍة  في  البدائية  وأسلحتها  للمقاومة  املقيدة  القوة  وضع 
اكة وذكية لهو نصر للفلسطينين بحد ذاته. وعلى الرغم من ذلك، 

ّ
يملك أسلحة فت

للقوة  حاسمًا  وزنــًا  أو  كبيرة  قيمة  ال  للفلسطينين،  املــاديــة  الخسائر  بلغت  مهما 
العسكرية وعدد األسلحة أو نوعيتها، وال حتى لعدد الضحايا.

 عن أن املسار العسكري للقضية هو واحد فقط من أوجهها املتعّددة، فإن 
ً
وفضال

ــداد أو جــردة  الـــدالالت السياسية، ال فــي األعـ األثــر الحقيقي لهذا املــســار يكمن فــي 
الشماتة واألسى  لذا تمتلئ وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بحمالت  املادية.  الحسابات 
على ما آلت إليه حملة »حارس األسوار«، فقد فشل نتنياهو في تحقيق كل األهداف 
فصائل  وبقية  حماس  لحركة  العسكرية  القوة  بتقويض  بــدءًا  تحقيقها،  أراد  التي 
الداخل،  الفلسطينين في  لدى  املقاومة  إرادة  املقاومة في قطاع غــزة. مــرورًا بكسر 
وانتهاء بتعظيم حضوره السياسي الداخلي، واستعادة فرصه في تشكيل الحكومة، 

ولو بأغلبية ضئيلة.
محصلة كل هذه النقاط هي صفر .. نعم صفر كبير حققه نتنياهو من التصعيد 
غير املبّرر الذي بدأ في حي الشيخ جّراح في القدس، ثم سرعان ما انتقل إلى املسجد 
التأثير بقصٍف مدّمر غاشم. بل  الرد على صواريخ املقاومة محدودة  األقصى، ثم 
املعتاد، وتوّسله إلى واشنطن والقاهرة  التراجع عن عنته  الخزي به إلى حد  وصل 
للتوسط إلقرار هدنة. ومن هنا، جاء تقّدم واشنطن بالشكر إلى القاهرة، لنجاحها 

في إقناع حركة حماس بوقف القتال. 
هذه هي النتائج اآلنية املباشرة. أما في املدى املتوسط، فالنتائج أخطر وأسوأ بالنسبة 
إلسرائيل، فبعد ما سميت باالتفاقات اإلبراهيمية، راح بعضهم يرّوج انتهاء القضية 
ر بعهد جديد في الشرق األوسط، تندمج فيه إسرائيل مع العرب، 

ّ
الفلسطينية، ويبش

لــو أن االحــتــالل انتهى،  الــتــعــاون والــســالم واملــحــّبــة و.. و.. كما  وتــســود بينهم روح 
رّدت أو مات أصحابها. 

ُ
والحقوق است

القومي عند  الحّس  األســـوار«  الفاشلة »حــارس  الحملة  أيقظت  األوســـع،  الــدائــرة  في 
العرب، وليس للفلسطينين وحدهم، وأعادت القضية الفلسطينية إلى ذاكرة الوعي 
العربي. وانكشف اإلعالم املنافق الذي كان يتهم الفلسطينين باإلرهاب، والتخلي عن 
القضية، لتبرير التطبيع. أما الدول التي قامت بالتطبيع ذاتها، فأمامها مأزق أخالقي 
وسياسي، إذ سقطت مبّرراتها وحججها الواهية للتطبيع، وانكشف بجالء أنها هي 

ت، وليس الفلسطينيون.
ّ
التي خانت وتخل

ضح أن إسرائيل هي الخاسر األكبر من 
ّ
 وعمقًا، يت

ً
أمام هذه األبعاد األكثر شموال

جاراها  أو  واالهــا  من  فجميع  الوحيد،  الخاسر  ليست  لكنها  الحمقاء.  املعركة  تلك 
خاسرون، عدا الفلسطينين، الشعب واملقاومة والقضية.

حماس أيضًا وأيضًا »البرتقالي هو األسود الجديد«

الكل خاسر إال الفلسطينيين
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آراء

نجيبة بن حسين

استعجال مجلس الشعب )البرملان( التونسي 
النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع 
دولة االحتال اإلسرائيلي خطوة مهمة نحو 
الغربلة والفرز في القوى السياسية بمختلف 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا االيـــديـــولـــوجـــيـــة 
اإلقليمية  اتها  السياسية ووالء اتها  وانتماء
ــو أيـــضـــًا مــنــاســبــة الخــتــبــار  ــ والــــدولــــيــــة. وهـ
صـــدق الــنــيــات والــســرائــر وحقيقة االنــحــيــاز 
الـــامـــشـــروط لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بغض 
الظرفية  واملصالح  اآلنية  الغنائم  عن  النظر 
السياسة...  وإكــراهــات  الضيقة  والحسابات 
فــالــبــحــث فـــي صـــدق الــنــيــات هـــو اســتــكــشــاف 
تطابق  وملـــدى  سياسية،  مجموعات  لهوية 
مـــواقـــفـــهـــا وتــصــريــحــاتــهــا مــــع مــمــارســاتــهــا 
استخاص  أيضًا  وهو  والواقعية،  امليدانية 
أو  السياسين  والفعل  الخطاب  الزدواجــيــة 
البوصلة وعمق  وثبات  لوحدانيتهما  إقــرار 
يتعرض  ما  فمع  العادلة،  بالقضايا  اإليمان 
ــزل مـــن مــجــازر  ــ لـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي األعـ
وتدمير ممنهج وقتل وتشريد وتهجير، ومع 
صموده البطولي األسطوري في وجه العدو 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاشـــم، فـــي وقــــت ســعــت فيه 
أنظمة عربية رسمية إلى التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، للظفر بمنافع ومكاسب ظرفية، 
أو للحفاظ على املناصب واملراكز، استجداء 
 
ً
زائــا غــطــاء  تمنحها  حتى  العظمى،  للقوى 
 
ّ
مــن الــشــرعــيــة املــوهــومــة، واعــتــقــادًا مــنــهــا أن
العربي مــن خــراب وحــروب  الربيع  مــا جناه 
ودمــــار عــلــى بــعــض الــــدول الــعــربــيــة سيلهي 
املــركــزيــة واملــحــوريــة،  شعوبها عــن قضيتهم 
تـــرزح تــحــت االحــتــال  الــتــي  قضية فلسطن 
ُجرحًا  ظلت  والتي  العنصري،  االستيطاني 
 مــواطــن عــربــي يــذكــره 

ّ
ــل يــنــزف فــي ضــمــيــر كـ

طهم.
ّ
بعجزه ووهنه وغّي حكامه وتسل

هــذا الــواقــع العربي البائس إن قــرأنــاه قــراءة 
ــّردة يــجــعــلــنــا نــســتــقــرئ جــزافــًا  واقـــعـــيـــة مــــجــ
طــّي  ودخــولــهــا  الفلسطينية،  القضية  عــزلــة 
النسيان وتهميشها وتجريدها من طابعها 
املـــــحـــــوري، عـــربـــيـــًا ودولـــــيـــــًا. وتــــــرك الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي يــــواجــــه مـــصـــيـــره بـــمـــفـــرده فــي 
مــحــيــط جــيــوســيــاســي مــتــنــكــر لــــه، ومنشغل 
فاجأ بانتفاضٍة مقدسيٍة عارمٍة، 

ُ
نا ن

ّ
عنه. لكن

تتمدد تدريجيًا، وتعيد إلى القضية زخمها 
ورمزيتها، بل وكونيتها وديمومتها، وتدّكنا 
صـــواريـــخ املـــقـــاومـــة دّكـــــًا، وتــســتــنــهــض فينا 
هممًا كادت تتهاوى، ونواجه بأطفال وشباب 
ل يـــتـــصـــّدون بـــصـــدور عـــاريـــة آللــــة الــقــمــع 

ّ
عــــز

الصهيونية، ويتحّدون جبروتها ودمويتها 
 مــشــاعــرنــا، 

ّ
وصـــلـــفـــهـــا... صــــور صـــادمـــة تـــهـــز

ــد األمـــــــل فــيــنــا. ــيـ ــعـ ــيـــي ضــــمــــائــــرنــــا، وتـ وتـــحـ

سعد كيوان

واألمثلة  والنماذج  الظاهرة جديدة،  ليست 
كـــثـــيـــرة، مــنــذ نـــشـــوء األنـــظـــمـــة الــقــومــيــة في 
مـــنـــتـــصـــف خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن املــــاضــــي، 
ــقــــافــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــحــــشــــود  وهـــيـــمـــنـــة ثــ
الــفــرد. جماهير  املــواطــن  ولــيــس  ونهجهما، 
للقائد  املبايعة  التي تعني  الواحد  الصوت 
- الزعيم، من تجربة جمال عبد الناصر في 
مــصــر إلـــى تــجــربــة حـــزب الــبــعــث فــي الــعــراق 
زالت  ومــا  واستدامت،  التي طالت  وسورية 
قلدة، 

ُ
لحقة وامل

ُ
مستمرة، عدا عن التجارب امل

مــثــل حــكــم مــعــمــر الــقــذافــي فــي ليبيا وعمر 
الــبــشــيــر فـــي الــــســــودان، مــنــبــعــهــا ومــنــبــتــهــا 
الــفــكــري والــســوســيــولــوجــي واحـــــد، الــهــدف 
والعسكر.  القوم  واملعادلة هي  السلطة،  هو 
ناهيك عن مبدأ الطاعة لدى امللوك واألمراء. 
ــذلــــك االســـتـــفـــتـــاء الــــــذي يــعــتــبــر أســلــوبــًا  وكــ
متقّدمًا من أساليب الديمقراطية في البلدان 
ـــ90% إلى  الغربية املــتــحــضــرة، تــحــول مــع الــ
شــكــل آخـــر مــن أشــكــال املــبــايــعــة لــحــكــام هــذه 
ــافــــظ األســــــد وحـــســـنـــي مـــبـــارك  ــلــــدان )حــ ــبــ الــ
أقــل واحــد  الـــذي مكث  ــّدام حسن و...(،  وصــ

منهم ثاثن سنة في السلطة!
ــد. وفـــي حـــن اقــتــصــرت هــذه  ــ الــنــمــوذج واحـ
الظاهرة - النهج على جماهير تلك البلدان، 
 الــنــظــام الــبــعــثــي الــذي 

ّ
وفـــي داخــلــهــا، إاّل أن

يحكم سورية، عبر األب ثم االبــن، منذ أكثر 
من نصف قرن، أراد تعميم تجربته الفريدة 
ومّدها إلى لبنان الذي ما زال يعتبره جزءًا 
لبنان نحو ثاثن  األســد  اقتطع منه. حكم 
ســنــة، أراد خــالــهــا الــتــعــويــض عـــن أطــمــاع 
والتركيبة  السلطة  »ســورنــة«  بـــ الجغرافية 
اللبنانية. حكم اللبنانين جماعاٍت وأفرادًا 
من خال العمل على تطويع الصيغة الغنية 
ــة، وإلــــغــــاء الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة  ــبـ ــركـ واملـ
وتسطيحها و»جمهرتها« عبر إلغاء التنّوع 
واملناطقي،  والــطــائــفــي  السياسي  والــتــعــّدد 
املسيحين،  ضــد  الفلسطينين  بــدعــم  بـــدءًا 
الفلسطينين  املسيحين على  ثم تحريض 
 

ّ
الصف داخـــل  الفتنة  زرع  تبعه  واملسلمن، 

على  املليشيات  بتأليب  والحــقــًا  املسيحي، 

عــــدد 151/2020  الـــقـــانـــون  مــقــتــرح  ويــتــعــلــق 
الذي قّدمه 26 نائبًا ينتمون، في أغلبهم، إلى 
والتيار  الشعب  )حركة  الديمقراطية  الكتلة 
الكيان  مــع  التطبيع  بتجريم  الــديــمــقــراطــي( 
املجلس  فــي مكتب  إيــداعــه  الصهيوني، وتــم 
في 15 ديسمبر/ كانون األول 2020، بمعنى 
 يراوح مكانه منذ عدة 

ّ
 مقترح القانون ظل

ّ
أن

أشهر في رفوف كتابة مجلس نواب الشعب، 
لدراسته  املختصة  اللجنة  على  يعرض  ولــم 
والـــنـــظـــر فـــيـــه، مـــا دفــــع مــجــمــوعــة مـــن نـــواب 
 ما 

ّ
الشعب إلى استعجال النظر فيه، في ظل

يعيشه الشعب الفلسطيني من عدوان وظلم 
فيعبر  الصهيوني،  الكيان  من  مسلط  وقهر 
هــــذا املـــقـــتـــرح، عــمــلــيــًا وفــعــلــيــًا، عـــن مــســانــدة 
الفلسطينية،  القضية  الشعب  نــواب  مجلس 
وحــشــد الـــدعـــم لــهــا عــبــر إجــــــراءات ملموسة 
عـــن مخالفتها  تــتــرتــب  مــضــبــوطــة  وقـــواعـــد 
عقوباٌت وآثار قانونية، وتتجاوز املعاضدة، 
الرنانة  والخطابات  الشعارات  أســوار  بذلك، 
لــتــتــجــّســد عــبــر نـــصـــوص تــشــريــعــيــة، تعبر 
الــــذي هــّب  الــشــعــب  إرادة  الــعــامــة  عــن اإلرادة 
 مــا أوتــي 

ّ
لــنــصــرة إخــوتــه فــي فــلــســطــن، بــكــل

ــائــــل وإمــــكــــانــــات، بــالــتــظــاهــر ورفــــع  مــــن وســ
إلكترونية   حرب 

ّ
الفلسطينية، وشن الرايات 

عــــبــــر صــــفــــحــــات الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي، 
لــلــتــنــديــد بـــالـــجـــرائـــم الــصــهــيــونــيــة، بـــل عــّبــر 
ــتــــعــــداده ملـــنـــاصـــرة إخـــوتـــه  بــعــضــهــم عــــن اســ
فــي مــيــاديــن الــوغــى والــنــضــال إن سنحت له 
الــفــرصــة، لتجاوز الــحــدود وولـــوج األراضـــي 
املــغــتــصــبــة. ذلــــك أضــعــف اإليــــمــــان، كــمــا رّدد 
ــّددون واملــســتــنــكــرون والــســاخــطــون على  ــنـ املـ
القمع الصهيوني سخطهم على جنب بعض 
التي أضحت  الحكام وتواطئهم وخياناتهم 
موصوفة ومفضوحة، بعدما كانت تحاك في 

الخفاء وفي جنح الظام.
ينتظر  أن  الساخط  التونسي  للشعب  يحق 
ــــواب الـــشـــعـــب أن  مــــن مــمــثــلــيــه فــــي مــجــلــس نــ
ــوا خـــطـــواٍت عــمــلــيــة لــنــصــرة الــقــضــيــة. 

ّ
يــتــوخ

املقدم للمجلس من  القانون  ويتكون مقترح 
ثمانية فصول، يتضمن فصله األول تحديدًا 
يقصد  إذ  وإســـرائـــيـــل،  الــتــطــبــيــع  ملصطلحي 
مباشرة  طبيعية  عــاقــات  إقــامــة  بالتطبيع 
ــع إســـرائـــيـــل وأجــهــزتــهــا  أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مـ
الكيان  ها 

ّ
بأن إسرائيل  عّرف 

ُ
وت ومواطنيها، 

ــغـــاصـــب لـــأراضـــي  الــصــهــيــونــي املــحــتــل والـ
ــلــــجــــوالن ومـــــــــزارع شــبــعــا.  الــفــلــســطــيــنــيــة ولــ
 تفصيلية تــخــّول له 

ً
ــى املــقــتــرح نــزعــة

ّ
وتــوخ

ومظاهره،  التطبيع  أشــكــال  بمختلف  اإلملـــام 
ال  وغــاصــبــًا   

ً
كيانًا محتا إســرائــيــل  وتجعل 

للجوالن  بل  فحسب،  الفلسطينية  لأراضي 
ومــــزارع شــبــعــا، وتــنــزع عــنــه صــفــة الشرعية 
والكينونة الدولية. الفصل الثاني من مقترح 

 األهم 
ّ
بعضها داخل الفريق الواحد، غير أن

واألخطر من هذا التدجن والتفتيت املمنهج 
هو إيجاد والءات عابرة لأحزاب والطوائف 
والزعامات واألفراد، من وليد جنباط الذي 
زار دمشق في 1977 بعد أربعن يومًا على 
اغتيال والده، كمال جنباط، إلى كسب والء 
الفريق  الجد وإبعاده عن  فرنجية  سليمان 
املسيحي بعد اغتيال ابنه طوني عام 1978، 
وبالتالي والء الحفيد سليمان نجل طوني، 
ثم الحقًا والء عمر كرامي بعد اغتيال شقيقه 
رشيد كرامي عام 1987. وبن هذا وذاك قائد 
»القوات اللبنانية« إيلي حبيقة، الذي انتقل 
عام 1985 من ضابط االرتباط مع إسرائيل 
ــد، وتــوقــيــعــه فـــي دمــشــق  إلــــى حــلــيــف لـــأسـ
عــلــى »االتـــفـــاق الــثــاثــي« إلنــهــاء الــحــرب مع 
الذي  بــّري  خصميه يومها، جنباط ونبيه 
ها 

ّ
الــتــي شن بــالــحــرب  املــطــلــق  أشــهــر والءه 

على املخيمات الفلسطينية والحصار الذي 
فــرضــه عــلــيــهــا بـــقـــرار مـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
ــٌع  والــــــــــذي اســــتــــمــــر ثـــــــاث ســــــنــــــوات. تـــطـــويـ
 أطــيــاف 

ّ
اٍت طــاولــت كـــل إلـــى والء تــحــّول إذًا 

الــســوري  الــنــظــام  عمل  اللبناني،  االجــتــمــاع 
على ترسيخها من خال إشراك الجميع في 
السلطة التي كان يمسك بزمام قرارها، تاركًا 
لهم الكراسي والحصص واملغانم، وفارضًا 
كما  تمامًا  يــعــارضــه.  مــن   

ّ
كــل تهميشًا على 

يفعل حزب الله اليوم!
 

ّ
 طريقها لــدى كل

ّ
وراحــت ثقافة الــوالء تشق

استثناء، ممن  دون  من  والزعماء،  األطـــراف 
يــتــصــارعــون عــلــى الــســلــطــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، 
أو  لــدمــشــق،  املــقــابــل، يحتكمون  فــي  هم، 

ّ
لكن

حــتــى لــلــحــاكــم الــعــســكــري الــــســــوري املــقــيــم 
 خــافــاتــهــم أو الــحــصــول 

ّ
فـــي الـــبـــقـــاع، لـــحـــل

زت الحرب 
ّ
على مبتغاهم. وفــي املـــوازاة، عــز

لثقافة  اآلخــر  الوجه  ومليشياتها  الهمجية 
نــاســهــا، وتعبئتهم ضد  أدلــجــة  الـــوالء عبر 
ناس الفريق اآلخــر، وتحويلهم إلى قطعاٍن 
العداء  مــن  واحــدهــم  ى 

ّ
يتغذ غيتوات  ضمن 

ــا يـــشـــّد عــصــب الــــــوالء الــســيــاســي  ــر، مـ لـــآخـ
الطائفي،  الــزعــامــاتــي والــتــعــّصــب  والــتــألــيــه 
ويـــــكـــــّون وقــــائــــع وتـــعـــبـــيـــرات وســـلـــوكـــيـــات 
يتشابهون،  النهاية،  في  هم، 

ّ
أن إاّل  مختلفة، 

 وتدقيقًا، عبر ضبطه 
ً
أكثر تفصيا القانون 

األفعال املكونة لجريمة التطبيع، وحصرها 
فــــــي صـــنـــفـــن مــــــن املـــــعـــــامـــــات مــــــع الـــكـــيـــان 
االتجار  بعمليات  األول  يتعلق  الصهيوني، 
ــادالت والـــتـــحـــويـــات بــكــل  ــ ــبــ ــ ــعــــاون واملــ ــتــ والــ
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والحرفية  أنــواعــهــا، 
واملــهــنــيــة والــخــدمــيــة والــثــقــافــيــة، والــتــي تتم 
بــــن أشــــخــــاص طــبــيــعــيــن أو مــعــنــويــن مــن 
املــقــيــمــن  أو  ــة،  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ الـــجـــنـــســـيـــة  ذوي 
 األشــخــاص 

ّ
بــالــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، وكــــل

ــم عــــــاقــــــاٌت مـــــع مـــؤســـســـات  ــهـ ــطـ ــربـ الـــــذيـــــن تـ
ــل الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــعــمــومــيــة أو الـــخـــاصـــة. ويـــشـــمـــل الــصــنــف 
الثاني من املعامات املحظورة، املشاركة في 
األنشطة والفعاليات والتظاهرات وامللتقيات 
واملعارض واملسابقات، بأنواعها السياسية 
والفنية  والثقافية  والعلمية  واالقــتــصــاديــة 
قام على األراضــي املحتلة 

ُ
والرياضية التي ت

ــشــارك في 
ُ
ت الــتــي  أو  الصهيوني،  الكيان  مــن 

ــدى املـــؤســـســـات اإلســرائــيــلــيــة  ــ تــنــظــيــمــهــا إحـ
خارج األراضي املحتلة. والجدير باملاحظة 
 التجريم ال يشمل املرتكب األصلي 

ّ
والتنبيه أن

للفعل اإلجرامي فقط، بل يمتد إلى املشاركة 
املــشــاركــة واملــحــاولــة  أن  واملـــحـــاولـــة، بمعنى 
القانون  مقترح  وحــرص  للعقاب.  موجبتان 
الفصل  اعتبر  حيث  ذلــك،  على  التأكيد  على 
مع  التطبيع  جريمة  فــي  املحاولة  أن  الثالث 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــوجــبــة لــلــعــقــاب طبقا 
الجزائية.  املجلة  مــن   59 الفصل  ملقتضيات 
وضــبــط الــفــصــل الـــرابـــع مــفــهــوم الــشــريــك في 
 من ساهم، بصورة 

ّ
ه كل

ّ
جريمة التطبيع بأن

مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، فــي املــســاعــدة في 
ارتكاب األفعال املذكورة آنفًا، وتنطبق عليه 

أحكام الفصل 32 من املجلة الجزائية.
ب مرتكب جريمة التطبيع بعقوبة 

َ
كما يعاق

سجنية تتراوح بن سنتن وخمس سنوات، 
 3676( آالف  عــــشــــرة  بــــن  ــة  ــيـ ــالـ مـ ــة  ــرامــ ــغــ وبــ
دوالرًا أمــيــركــيــًا( ومــائــة ألــف ديــنــار )36 ألفًا 
الــعــقــوبــات  ــــى  إلـ بـــاإلضـــافـــة  دوالرًا(،  و760 
الــتــكــمــيــلــيــة املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــفــصــل 
الــجــزائــيــة، والــتــي يمكن  الخامس مــن املجلة 
ــطــهــا الــقــاضــي بـــنـــاًء عــلــى اجــتــهــاده 

ّ
أن يــســل

الخاص، فنزعة مقترح القانون نحو تشديد 
العقاب، والتأكيد على البعد الزْجري الردعي 
ــة، ال يــكــتــنــفــهــا لـــبـــس،  ــ ــحــ ــ ــنـــصـــوصـــه واضــ لـ
طة 

ّ
الــعــقــوبــات املسل ســـواء مــن حــيــث طبيعة 

الـــتـــي تــشــمــل الــعــقــوبــات الــســجــنــيــة واملــالــيــة 
والتكميلية، أو من حيث شّدتها وصرامتها.

القانون وكيل الجمهورية  وقد جعل مقترح 
بإثارة  االبتدائية بتونس يستأثر  باملحكمة 
الــــدعــــوى الــعــمــومــيــة، ويــحــتــكــر مــمــارســتــهــا 
ــم الــتــطــبــيــع، واقـــتـــصـــر دور وكـــاء  فـــي جـــرائـ

واحــدة.  لظاهرة  متعّددة  أوجهًا  ويشّكلون 
ــتــــى بــعــد  ــر هـــــــذا الــــنــــهــــج، حــ ــمــ ــتــ ــك، اســ ــ ــذلــ ــ لــ
انــســحــاب جيش سلطة الــوصــايــة، وتــراجــع 
ــــه 

ّ
ــــوري فــــي لـــبـــنـــان، ألن ــسـ ــ نــــفــــوذ الـــنـــظـــام الـ

بتعبيراته  أصبح مرّسخًا ومتشابهًا حتى 
من  زاد  التي  والسوسيولوجية  السياسية 
حّدتها إفاس الطبقة السياسية وارتهانها، 
للسيادة،  واالنتهاك  االقتصادي،  واالنهيار 
والتصّحر الثقافي، وسقوط القيم، ما يجعل 
 شيء ومساويًا له في 

ّ
 شيء مشابهًا لكل

ّ
كل

السوء! 
وهكذا، رّدًا على اتهام وزير خارجية لبنان، 
شــربــل وهـــبـــه، الــعــونــي االنـــتـــمـــاء وصــاحــب 
السلوك األرعن والجهل املدقع، السعودين، 
ــهــم »بـــدو« نصبت 

ّ
فــي حـــوار تلفزيوني بــأن

ــة خــــيــــمــــة، وراحــــــــت  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــارة الـ ــ ــفــ ــ ــســ ــ الــ
األحـــزاب  مــن مختلف  وفـــودًا  فيها  تستقبل 
التي  والفعاليات  السياسية  والشخصيات 
أيــام لتعلن تضامنها  زالــت تزحف منذ  مــا 
مــع املــمــلــكــة، ولــتــعــبــر عــن اســتــنــكــارهــا كــام 
الــــوزيــــر، ولــتــجــلــس الـــقـــرفـــصـــاء فـــي مــشــهــٍد 
ــن الــعــصــور الــغــابــرة يـــوم كــانــت  يــحــاكــي زمـ
تؤّدى فروض الوالء والطاعة لزعيم القبيلة 
أو الــعــشــيــرة، فــهــذا ُيــغــدق الــكــام املــعــســول، 
وذاك ينشد أبياتًا مــن املــديــح فــي مــغــاالٍة ال 
يرغبون  السعودية نفسها   حكام 

ّ
أن نعتقد 

 الـــوزيـــر نــفــســه قـــال كامًا 
ّ
بــمــثــلــهــا. عــلــمــًا أن

خطيرًا في السياسة عندما دافع في املقابلة 
 الحفاظ عليه 

ّ
عن ساح حزب الله، وقال إن

أهم من معالجة االنهيار االقتصادي. واتهم 
دول الخليج بإرسال إرهابين من »داعش« 
اللبناني  الجيش   

ّ
أن متناسيًا  لــبــنــان،  إلــى 

هـــو مـــن قــاتــلــهــم فـــي جـــــرود الـــبـــقـــاع صيف 
2017 وهزمهم وشّردهم، فسارع حزب الله، 
بــاالتــفــاق مـــع الــنــظــام الـــســـوري، إلـــى تــأمــن 
نقلهم عبر حافاٍت مكيفة إلى دير الزور في 

سورية. 
هــذا النمط مــن الــســلــوك الـــذي يعكس مدى 
السياسية  الطبقة  مصداقية  فــي  الــتــراجــع 
 آخر من صنوف 

ٌ
يقابله سلوٌك آخر وصنف

ــــوالء الــتــي مــارســهــا الـــســـوريـــون املــغــلــوب  الـ
على أمرهم، والــذي يعكس إذالاًل لكرامتهم 

الــجــمــهــوريــة لـــدى بــقــيــة املــحــاكــم عــلــى اإلذن 
بــالــقــيــام بــاألبــحــاث األولــيــة املــتــأكــدة، لقصد 
عن  والكشف  أدلتها  وجمع  الجرائم  ُمعاينة 
االختيارية  اإلعــامــات  ويتولون  مرتكبيها، 
حّررة 

ُ
امل والتصاريح  واملحاضر  والشكايات 

بــشــأنــهــا ويــســتــنــطــقــون ذا الــشــبــهــة بــصــفــة 
إجــمــالــيــة بــمــجــّرد ُمــثــولــه أمــامــهــم، ويــأذنــون 
بــوضــعــه عــلــى ذمــــة وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة في 
املحكمة االبتدائية بتونس. وتضمن املقترح 
أيـــضـــًا أحــكــامــًا تــتــعــلــق بــســقــوط الــتــتــبــع في 
جرائم التطبيع بعد مــرور ثاث سنوات من 
تــاريــخ ارتــكــابــهــا، وســقــوط الــعــقــاب املحكوم 
به بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور 
الصدد،  هــذا  في  كــان منتظرًا،  ه 

ّ
ولعل الحكم. 

الخطيرة بأحكام  الجرائم  تخصيص بعض 
ــة، تــجــعــل تــتــبــع مــرتــكــبــيــهــا ال يسقط  خـــاصـ

بمرور الزمن.
ــون  ــانــ ــرح قــ ــتــ ــقــ ــدف مــ ــ ــهـ ــ ــة الـــــــقـــــــول، يـ ــ ــــاصـ خـ
 

ّ
كــل مــع  إحـــال قطيعٍة  إلـــى  التطبيع  تــجــريــم 
أشـــكـــال املـــعـــامـــات مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 

الــزحــف من  إلــى  اضــطــرارهــم  وإنسانيتهم، 
مختلف املناطق اللبنانية في االنتخابات - 
املهزلة لتجديد البيعة والوالء لبشار األسد 
املتفجرة،  بــالــبــرامــيــل  شعبه  يقصف  الـــذي 
ويــشــّرد املــايــن منهم، الجــئــن فــي أصقاع 
 ما هو أكثر وقاحة في هذا 

ّ
األرض، غير أن

القمع املزدوج الذي يمارس على السورين 
ـــد فـــريـــق مــــن الــلــبــنــانــيــن »شــــديــــدي« 

ّ
تـــجـــن

عدد  مــع  البعثي  للنظام  والـــوالء  الحماسة 
مـــن املـــنـــدّســـن، ملــواكــبــتــهــم رافـــعـــن األعــــام 
السورية وصور األسد، في تحدٍّ للبنانين 

ــر تـــســـلـــيـــط عــــقــــوبــــاٍت عــلــى  ــبـ وتـــجـــريـــمـــهـــا عـ
مــرتــكــبــيــهــا. وإذا نـــزل فـــي ســيــاق مــوجــة من 
العربي واالنتهاك الصارخ لحقوق  التطبيع 
ــــه يــكــتــســي بــعــدًا 

ّ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن

القضية  رمزيًا وواقعيًا عظيمًا في مناصرة 
 املــشــّكــكــن 

ّ
ــلـــى كـــــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــــــــرّد عـ

القانون،  مقترح   
ّ
لكن واملــزايــديــن.  واملطّبعن 

عــلــى أهــمــيــتــه، ال يخلو مــن هــنــاٍت ونقائص 
ــال لــتــداركــهــا عبر  وضــبــابــيــة، ســـُيـــتـــاح املـــجـ
ــــي مــجــلــس  مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا والـــــــتـــــــداول فـــيـــهـــا فـ
نــــواب الــشــعــب، ومــــن ذلــــك اعــتــمــاد مصطلح 
إسرائيل، وما يكتنفه من ضبابية وهامية 
الدقة والوضوح في صياغة  تتعارضان مع 
ــان يــســتــحــســن  ــكــ الــــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، فــ
اعتماد مصطلح الكيان الصهيوني وتدقيق 
والــتــاريــخــي، عبر ضبط  الجغرافي  امــتــداده 
مجاله االستيطاني واألراضي التي يحتلها. 
التطبيع  ملصطلح  بــالــنــســبــة  الــشــأن  وكــذلــك 
 األفعال 

ّ
الذي بدا فضفاضًا. أضف إلى ذلك أن

املكّونة لجرائم التطبيع تبقى دون املستوى 
املطلوب، إذ وجب تدقيقها وحصر مجاالتها 
ــا، بـــمـــا يــضــفــي عــلــيــهــا  ــهـ ــالـ ــكـ وآلـــيـــاتـــهـــا وأشـ
 الطرق 

ّ
طابعًا من الشمولية واالمتداد إلى كل

 
ّ

املــبــتــدعــة واملـــســـتـــجـــّدة فـــي الــتــطــبــيــع، ولــكــل
 قواعد 

ّ
األساليب املعتمدة في التبرير. كما أن

ظات، 
ّ
االختصاص القضائي تثير بعض تحف

النظر  العسكري من  القضاء  من ذلك إقصاء 
 جرائم 

ّ
والحكم في هذه القضايا. والحال أن

الــتــطــبــيــع قـــد تـــتـــحـــّول، فـــي بــعــض الـــحـــاالت، 
وبالنظر إلــى مــابــســاٍت تــحــوم حــولــهــا، إلى 
خيانٍة عظمى وأعمال إرهابية تنتهك األمن 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة، وتــســتــدعــي  الـــقـــومـــي والــــســ
تــدخــل الــقــضــاء الــعــســكــري وحــصــر مــجــاالت 
اخــتــصــاصــه فــيــهــا. أضـــف إلـــى ذلـــك استئثار 
في  االبــتــدائــيــة  باملحكمة  الجمهورية  وكــيــل 
تــونــس بــاالخــتــصــاص الــحــصــري فـــي إثـــارة 
يترتب  وما  العمومية وممارستها،  الدعوى 
لكاهله، وترسيخ ملركزية  إثقال  ذلــك من  عن 
التطبيع،  بــجــرائــم  املتعلقة  الـــدعـــاوى  إثــــارة 
في  املتدخلن  بقية  على  للخناق  وتضييٍق 

هذا الشأن.
ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، ال مـــجـــال لــلــشــك فــي 
ــتـــشـــريـــع وتـــجـــريـــم  ـــي عـــتـــبـــة الـ

ّ
ــيـــة تـــخـــط أهـــمـ

 دسترة التجريم 
ّ
التطبيع قانونًا، ال سيما أن

تــصــّدت لــهــا بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة، وفــي 
شأنها  من  وقللت  النهضة،  حركة  مقدمتها 
وأجــهــضــتــهــا، مــن دون تــقــديــم بــدائــل عملية 
السياسية نفسها هي  املجموعات  لها. هذه 
ــام اخــتــبــار تــاريــخــي ملــصــداقــيــتــهــا  ــ ــيـــوم أمـ الـ
ووضوح رؤيتها وصدق انحيازها للقضية 

الفلسطينية.
)كاتبة وباحثة تونسية(

كثيرين، وملــا ذاقـــوه مــن ويـــاٍت على أيــدي 
جيش األسد خال سنوات الحرب الطويلة، 
وملــــا فــيــه مـــن تــحــدٍّ أيــضــا لــشــعــور نــازحــن 
سورين كثيرين يتعّرضون ملختلف أنواع 
النظام  ــزدوج، ســـواء مــن  ــ املـ الــقــهــر واإلذالل 
السوري وأدواتــه في لبنان أو من األجهزة 
من  الــرغــم  وعــلــى  مــعــه.  املتواطئة  اللبنانية 
 هذا 

ّ
 هذه املغاالة في الوالء والتزلف، فإن

ّ
كل

 33 ألف 
ّ
أن االســتــفــتــاء خــذل هـــؤالء، كاشفًا 

ســوري فقط شاركوا في عملية التصويت، 
الــســوريــن  مـــن عــــدد  مـــا نــســبــتــه %2.2  أي 
الــذيــن يصل عددهم  املــوجــوديــن فــي لبنان 
إلى مليون ونصف مليون شخص، بحسب 

اٍت رسمية. إحصاء
ولكي تكتمل صورة مشاهد الوالء املتنوعة، 
ــا املــــــشــــــارب الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــيـ ــاوى فـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ وتـ
مجموعة  انــبــرت  والــعــصــبــويــة،  والطائفية 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــنــتــمــون، عــلــى األرجـــح، 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، لــلــتــعــّرض  ــ ــــى حـ إلـ
املتوجهن  الــســوريــن  تقل  الــتــي  للحافات 
إلـــى الــتــصــويــت، خـــال عــبــورهــا فــي بعض 
النظر عن مدى  املسيحية، فبغض  املناطق 
قناعة السورين بما يقومون به، وإذا كان 
ــه من  ـ

ّ
أن إاّل  هـــذا يعبر حقيقة عــن إرادتـــهـــم، 

حقهم، أو حــق مــن هــو مقتنع بــذلــك منهم، 
أن يمارسوا هذا الحق كما يرونه مناسبًا، 
 الــنــتــائــج أثــبــتــت الــعــكــس، فــكــانــت 

ّ
عــلــمــًا أن

مشاهد من الحقد والتعصب والجهل، التي 
النهاية  فــي  هــم  اٍت  والء مــع  تطّبعًا  تعكس 
ضحية لــهــا، فعلى الــرغــم مــن انــكــفــاء نظام 
 ثقافة الوالء 

ّ
وصاية »البعث« األســدي، فإن

العقول  فــي  ترّسخت  عميقًا  لها  حفر  التي 
 

ّ
والــنــفــوس. وهــكــذا، يسعى زعــمــاؤهــم - كــل

ــى إغـــراقـــهـــم بــهــا أكـــثـــر فــأكــثــر  الـــزعـــمـــاء - إلــ
ــع اســتــفــحــال أزمـــــة الــبــلــد الـــتـــي أّدت إلــى  مـ
انــكــشــافــهــم، وتــنــّكــر جــيــل الــعــشــريــنــات لهم، 
جـــيـــل الــتــكــنــولــوجــيــا ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، جيل انتفاضة 17 تشرين األول 
)أكتوبر( 2019، جيل األنا الفرد، ال الجماعة 
ه 

ّ
تح، لكن

ُ
والجماهير. لذلك، صراع األجيال ف

في بدايته.
)كاتب لبناني(

عن قانون تجريم التطبيع في تونس

لبنان وثقافة الوالء البعثية!

يهدف مقترح قانون 
تجريم التطبيع إلى 

إحالل قطيعٍة مع كّل 
أشكال المعامالت مع 

الكيان الصهيوني، 
وتجريمها بعقوبات

يحق للشعب التونسي 
الساخط أن ينتظر 

من ممثليه في 
مجلس نواب الشعب 

أن يتوّخوا خطواٍت 
عملية لنصرة القضية 

الفلسطينية

على الرغم من انكفاء 
نظام وصاية »البعث« 

األسدي في لبنان 
فإّن ثقافة الوالء 

التي حفر لها عميقًا 
ترّسخت في العقول 

والنفوس

راحت ثقافة الوالء 
تشّق طريقها لدى 

كّل األطراف والزعماء 
الذين يتصارعون على 
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اإلقامة اإلنسانية تنقذ سوريين في تركيا

طرقات للحياة

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــم مـــنـــح اإلقــــامــــة اإلنـــســـانـــيـــة لــبــعــض  ــاهـ سـ
 مشكلة إقامة 

ّ
السورّين في تركيا في حل

هؤالء بشكل قانوني، في ظل ما يتعرضون 
له من ابتزاز من قبل قنصلية نظام األسد في مدينة 
إســطــنــبــول لــلــحــصــول عــلــى جـــــواز ســـفـــر، والــكــلــفــة 
السفر املستعجل، وهي 800  املرتفعة لجواز  املالية 
عــدا  دور،  لحجز  دوالر   200 إلـــى  بــاإلضــافــة  دوالر، 
الــشــارع وتبديل املواعيد  عــن االنتظار ســاعــات فــي 
واالســـتـــفـــزازات، كــمــا يــقــول صــاحــب مــكــتــب تسيير 
املـــعـــامـــات فـــي مــنــطــقــة اســــن يــــورت فـــي إســطــنــبــول 

حسن محمد.
 »رفــع قنصلية 

ّ
لـ »العربي الجديد« إن ويقول محمد 

نظام األسد رسوم جوازات السفر، أو تأخرها بمنح 
جـــــوازات الــســفــر، دفـــع تــركــيــا إلـــى إعـــطـــاء الــســوريــن 
إقامات إنسانية، بداًل من أّية إقامة سياحية تنتهي 
مــدتــهــا ويـــتـــعـــذر تــجــديــدهــا بــســبــب عـــوائـــق الــنــظــام 
فيروس  ي 

ّ
لتفش نتيجة  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويشير  الـــســـوري«. 

ــام املــــاضــــي، وإغــــــاق قــنــصــلــيــة الــنــظــام  ــعـ كــــورونــــا الـ
السوري في إسطنبول، أو رفضها استقبال املراجعن 
مــن حجز مواعيد ودفــع تكاليف مادية،  الــرغــم  على 
انتهت صاحية العديد من جوازات سفر السورين، 

فكانت اإلقامة اإلنسانية الحل الوحيد. 
وكانت تركيا قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين األول عام 

للمواطنن  اإلنسانية  اإلقــامــة  منح  اعتزامها   ،2019
ــقــــادريــــن عـــلـــى تـــمـــديـــد صــاحــيــة  الـــســـوريـــن غـــيـــر الــ
جوازات سفرهم لدى قنصلية النظام في إسطنبول. 
تركيا  إعــان   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  وتقول مصادر 

السورية  الجمعيات  منبر  مطالب  خلفية  على  جــاء 
فــي تركيا املــتــكــررة بــإيــجــاد حــل، إذ إن وضــع بعض 
السورين بات مخالفًا نتيجة انتهاء صاحية جواز 
)وثيقة  السياحية  اإلقامة  تجديد  واستحالة  السفر 
التركية  املــتــواجــديــن على األراضــــي  لــأجــانــب  يمكن 
واملـــســـتـــوفـــن لـــشـــروط مـــحـــددة إصــــدارهــــا فـــي حــال 

رغبتهم بالبقاء في تركيا ملدة تتجاوز 90 يومًا(. 
تضيف املصادر أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2020، وبعد اجتماع ضم والي إسطنبول علي يرلي 
قايا، ومسؤولن أتراكًا وممثلن عن منبر الجمعيات 
وعز إلى اإلدارة العامة للهجرة 

ُ
السورية في تركيا، أ

اإلنسانية  اإلقــامــة  ملفات  باستام  الــبــدء  تركيا  فــي 
للسورين. بعدها، أوضح منبر الجمعيات للسورين 
الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على اإلقامة 
اإلنسانية، والتي تستغرق نحو شهرين، ليحصلوا 

من بعدها على إقامة ملدة عامن.
ويـــقـــول املــتــعــاقــد الــســابــق مـــع املــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــأمـــم املــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن بــصــفــة مــتــرجــم 
 
ّ
ــاع الـــســـوريـــن، شــوكــت أقـــصـــوي، إن ــ لــتــســويــة أوضـ
الخاصة  االتفاقية  على  وبــنــاء  القانوني،  األســـاس 
بـــوضـــع الـــاجـــئـــن، يــمــنــح حـــق اإلقــــامــــة اإلنــســانــيــة 

ملــن ال يمكنه الــعــودة إلــى بــلــده لسبب مــا. ولــم يكن 
من   ،2011 عــام  منذ  تركيا  دخلوا  الذين  السوريون 
بن تلك الجنسيات، بل أصــدرت لهم تركيا إقامات 
سياحية )دفــتــرًا أزرق( حتى عــام 2014، حن صدر 
قانون الحماية املؤقتة الذي منحهم بطاقة الحماية 
املــؤقــتــة )الــكــيــمــلــك(، وبــقــي الــخــيــار بتبديل اإلقــامــة 

القديمة بأخرى سياحية للسورين.
يضيف أقــصــوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن ميزات 
أنها تخّول حاملها السفر داخل  اإلقامة اإلنسانية 
تــركــيــا مـــن دون إذن، عــلــى عــكــس حــامــل الــكــيــمــلــك. 
ــامـــات  ــوع مـــن اإلقـ ــوري يــحــمــل أي نــ ــ ويـــحـــق ألي سـ
)ســـيـــاحـــيـــة – طـــالـــبـــيـــة – عـــائـــلـــيـــة( الـــتـــقـــدم بــطــلــب 
للحصول على اإلقامة اإلنسانية في حال لم يتمكن 
من تجديد جواز السفر باستثناء أصحاب حاملي 
بطاقة الحماية املؤقتة. كما يمكن ألي عائلة سورية 
 جديدًا 

ً
نــوع مــن اإلقــامــات وتنجب طــفــا تحمل أي 

ال تستطيع استخراج جــواز سفر له، التقدم بطلب 
للحصول على إقامة إنسانية له«.

ــك، يــقــول مــديــر تــجــمــع املــحــامــن الــســوريــن  إلـــى ذلــ
فــي تــركــيــا، غـــزوان قــرنــفــل: »اإلقــامــة اإلنسانية تعّد 
جــئــن إلـــى تــركــيــا وفــق 

ّ
مــن الــحــقــوق الــتــي تمنح لــا

االتــفــاقــيــة الــخــاصــة بــوضــع الــاجــئــن«، مشيرًا إلى 
أن »ميزة هذه اإلقامة تتمثل في شرعنتها الوجود 
الــقــانــونــي على األراضــــي الــتــركــيــة. كما أنــهــا تخول 
دون  مــن  التركية  األراضــــي  ضمن  السفر  صاحبها 

الحصول على إذن سفر، وحتى لو كان جواز سفر 
منتهي الصاحية، كونها تمنح للسورين الذين لم 

يستطيعوا تجديد جوازات سفرهم«.
وحول ما يخسره السوري حامل اإلقامة اإلنسانية 
الكيملك،  بــهــا حــامــل  مــن خــدمــات ومـــيـــزات يتمتع 
إلــى أن »اســتــخــراج اإلقــامــة اإلنسانية  يشير قرنفل 
على عكس  تأمينًا صحيًا  مــن صاحبها  يتطلب  ال 
ــيـــة. كـــمـــا يـــحـــق لـــحـــامـــل اإلقــــامــــة  ــيـــاحـ ــة الـــسـ ــ ــامـ اإلقـــ
دون  مــن  مجاني،  تعليم  على  الحصول  اإلنسانية 
الطبابة والعاج، وهي ميزة  أن ينسحب ذلك على 

يحصل عليها حامل الكيملك«.

مجتمع
ر على املصابن بكوفيد-19 أو أولئك الذين تعافوا من املرض، 

ّ
تواجه الهند عدوى فطرية قاتلة تؤث

وسط أزمة كورونا التي أّدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الباد إلى نحو 300 ألف شخص. والحالة 
 
ّ
املهددة للحياة املعروفة باسم »الفطر األسود« أو »فطر الغشاء املخاطي« هي نادرة نسبيًا، لكن
 الزيادة املفاجئة في العدوى قد تزيد من تعقيد مكافحة الهند لوباء كورونا. 

ّ
األطباء يقّدرون أن

وقد تّم اإلباغ عن نحو تسعة آالف إصابة في الهند حتى اآلن، ما أّدى إلى نقص العقار املستخدم 
)أسوشييتد برس( لعاج هذا املرض. 

 لقاَحي »فايزر-بيونتيك« و»أوكسفورد-
ّ
أظهرت دراسة أعّدتها وكالة »الصحة العامة في إنكلترا« أن

الجديد،  كــورونــا  فيروس  من  الهندي  املتحّور  ضــّد  فــّعــاالن  لكوفيد-19  املضاَدين  أسترازينيكا« 
البريطاني مات هانكوك  الصحة  البريطاني. ورّحــب وزيــر  املتحّور  فعاليتهما ضّد  تقريبًا مثل 
املتحّور  ملكافحة  الوطنية  التحصن  حملة  على  الحكومة  تــعــّول  حــن  فــي  تأتي  التي  بالنتائج 
وا الجرعة األولى من اللقاح في بريطانيا تخطت 70 في 

ّ
 نسبة البالغن الذين تلق

ّ
الهندي. ُيذكر أن

)فرانس برس( ن 40 في املائة. 
َ
وا جرعت

ّ
املائة، فيما تخطت نسبة الذين تلق

لقاحا فايزر وأسترازينيكا فّعاالن ضّد المتحّور الهنديالهند: »الفطر األسود« يهدد مصابي كورونا

تشير أرقام غير رسمية في تركيا إلى أّن أكثر من 20 
ألف سوري تقّدموا في خالل عام واحد بطلبات 
اإلقامات  وإلغاء  اإلنسانية  اإلقامة  على  للحصول 
ــوازات  ج تجديد  تــعــّذر  بعد  ــك  وذل السياحية، 
تكاليف  تأمين  على  قدرتهم  لعدم  أو  سفرهم 
اإلنسانية  اإلقامة  أّن  خصوصًا  السياحية،  اإلقامة 

تصدر مجانًا.

20 ألفًا

مايو/أيار،  من  والعشرين  الثالث  في  األحــد،  أمــس 
ــّصــص للسالمة 

ُ
انــتــهــى األســـبـــوع الــعــاملــي الـــذي خ

املــروريــة، ابــتــداًء مــن اإلثــنــن فــي السابع عشر من 
ــبـــوع الــــذي تــحــتــفــل بـــه األمـــم  ــكــّن هـــذا األسـ مـــايـــو. ل
ــة مـــوضـــوعـــه، لم  املـــتـــحـــدة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــّي
فالعالم  الــعــام.  هــذا  ه 

ّ
يستحق الــذي  بالتقدير   

َ
يحظ

وفــي كيفية  املــســتــجــدة،  الجائحة  فــي  ــه منهمك 
ّ
كــل

مستجدات  وفــي  الجديد،  كورونا  فيروس  تطويق 
الــلــقــاحــات املــضــادة لــكــوفــيــد-19. صحيح أّن أزمــة 
وأكثر،  املبذولة  الجهود  تستوجب  العاملية  كورونا 
مماثلة  تستأهل جهودًا  املرورية  السالمة  أّن  غير 
وأكثر. فحوادث الطرقات، بحسب البيانات األخيرة 
املـــتـــوفـــرة، تــحــصــد أعـــــدادًا كــبــيــرة مـــن األرواح في 
واحــد  ثانية يقضي شخص   24 

ّ
كــل ففي  الــعــالــم، 

الحوادث  تلك  أّن  علمًا  العالم،  في  في حادثة سير 
ــل الــســبــب األّول لــلــوفــيــات بــن الــشــبــاب. كذلك 

ّ
تــمــث

الــحــوادث مــن ضمن األســبــاب العشرة  ـــدرج تلك 
ُ
ت

األولى للوفيات في العالم، بحسب ما تفيد منظمة 
تحت  أتــت  التي  العام  هــذا  وحملة  العاملية.  الصحة 
السرعة  أّن  للحياة«، شــّددت على  »طــرقــات  عنوان 
 إلى عدم تجاوز 30 

ً
املنخفضة تنقذ األرواح، داعية

الطرقات، حيث تختلط  كيلومترًا في الساعة على 
الــســيــارات بــالــنــاس، وطــالــبــت واضــعــي السياسات 
 في نطاقه. 

ّ
في العالم بالعمل في هــذا االتــجــاه، كــل

ثلث  تتسّبب في  املالئمة  أو غير  الزائدة  فالسرعة 
الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، وفقًا لبيانات 

منظمة الصحة العاملية.
)العربي الجديد(

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة

)سيرغي سوبنسكي/ فرانس برس(



الغربية  الضفة  العاملة في   طواقمه 
ّ

في حــق
وبعض مناطق القدس، من خال االستهداف 
املباشر بــالــرصــاص الــحــّي واملــعــدنــي املغلف 
بــاملــطــاط. وهـــو مــا تــســّبــب فــي إصــابــات لــدى 
مسعفن، بالرصاص املعدني املغلف باملطاط 
في البطن والقدَمن، وكذلك إصابات بقنابل 
أشكال  »مــن   

ّ
أن العباسي  يضيف  الــصــوت«. 

اعتداءات االحتال على طواقم الهال األحمر 
ــاف مــن  ــعــ الــفــلــســطــيــنــي، مـــنـــع مـــركـــبـــات اإلســ
الوصول إلى مناطق املواجهات أو األحداث، 
وإعــاقــة عمل طــواقــم اإلســعــاف الراجلة كذلك 
ومنعها من الوصول إلى املصابن، والضرب 
املباشر بــاأليــدي أو بــاألرجــل أو بــالــهــراوات، 
مــثــلــمــا حـــصـــل مــــع بـــعـــض مــســعــفــي الـــهـــال 
األحمر الفلسطيني في منطقة باب األسباط 

بالقدس املحتلة«.
في مدينة القدس املحتلة التي انطلقت منها 
إلى  الشعبية األخــيــرة، تنشط  الــهــّبــة  ــرارة  شـ
الفلسطيني  األحـــمـــر  الـــهـــال  طـــواقـــم  جـــانـــب 
في  تعمل  صغيرة  وخيرية  أهلية  جمعيات 
مــجــال اإلســـعـــاف وتــقــديــم الــخــدمــات الطبية 
املسجد  في  واملصلن  للمرابطن  والصحية 
القدس، وكذلك  في  القديمة  والبلدة  األقصى 

 مــع 
ً
فــــي أحــــيــــاء تــشــهــد احـــتـــكـــاكـــًا مـــتـــواصـــا

ــّي الــشــيــخ جـــراح  ــا حــ ــرزهــ املــســتــوطــنــن، وأبــ
أخيرًا.

جـــمـــعـــيـــة »األمـــــــــل لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
 

ّ
ــــي تـــشـــّكـــل بــكــل الــــقــــدس« واحـــــــدة مـــنـــهـــا، وهـ
أفرادها وموظفيها طاقمًا لإلسعاف امليداني 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس فــــي الــــقــــدس املــحــتــلــة. 
يــــوضــــح مــــديــــر الــجــمــعــيــة عـــبـــد املـــجـــيـــد طــه 
ـــهـــا »تـــضـــّم نــحــو 50 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

العامود في مدينة  مسعفًا، وتتخذ من باب 
ــقــــدس مـــقـــرًا لـــهـــا، حـــيـــث بــــــدأت انــتــهــاكــات  الــ
ــقــــدس«.  االحــــتــــال عـــلـــى املـــصـــلـــن وأبــــنــــاء الــ
ر األوضاع في منطقة 

ّ
ه »مع توت

ّ
يضيف طه أن

بــاب الــعــامــود أخــيــرًا، اضــطــررنــا إلــى تحويل 
مـــقـــّر الــجــمــعــيــة هـــنـــاك إلــــى عـــيـــادة مــيــدانــيــة، 
عنا طواقمنا على أماكن عّدة بسبب 

ّ
كذلك وز

اتساع نطاق املواجهات مع االحتال، ليشمل 
أبــوابــًا أخــرى فــي البلدة القديمة مــن القدس 
ــصــرارة وشــارع 

ُ
مثل بــاب الــزاهــرة ومنطقة امل

»انتهاكات   
ّ
أن طه  ويؤكد  وغيرها«.  نابلس 

 ُمسعفي الضفة 
ّ

االحتال اإلسرائيلي في حق
الــغــربــيــة لـــم تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــتــي طــاولــت 
زمـــاءهـــم فــي مــديــنــة الـــقـــدس، وأبـــرزهـــا منع 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

تفصل  كــانــت  قليلة  سنتيمترات 
نــــــــادر ُمـــــــــــرار، ضــــابــــط اإلســــعــــاف 
ــة الـــــــهـــــــال األحـــــمـــــر  ــيــ ــعــ ــمــ فـــــــي جــ
الــفــلــســطــيــنــي، عــن رصــــاص جــنــود االحــتــال 
مباشر  بشكٍل  استهدفوا  الذين  اإلسرائيلي 
ها 

ّ
الــتــي كــان يستقل أبـــواب مركبة اإلســعــاف 

اشـــتـــعـــال  ــــي خــــــال ذروة  فـ مــــــــرار وزمــــيــــلــــه، 
مواجهات حاجز بيت إيل املقام على املدخل 
ــي رام الــلــه والــبــيــرة وســط 

َ
الــشــمــالــي ملــديــنــت

الضفة الغربية املحتلة. حصل ذلك قبل أيام، 
وفــي خــضــّم مــواجــهــات غاضبة على خلفية 
عدوان االحتال متعدد األشكال على مدينة 
القدس املحتلة وقطاع غزة املحاصر والداخل 
الفلسطيني املحتل في عام 1948. وعلى الرغم 
من وضــوح الــشــارة املعترف بها عامليًا على 
االتحاد  من  جــزءًا  الجمعية  بوصف  املركبة، 
والهال  األحمر  الصليب  لجمعيات  الــدولــي 
 جنود االحتال لم يكترثوا لذلك 

ّ
األحمر، فإن

انتهاكاتهم  وال لسامة املسعفن، وواصلوا 
الفلسطينية في  اإلســـعـــاف  طــواقــم   

ّ
حـــق فــي 

القدس والضفة الغربية وغيرهما.
 »صـــوت 

ّ
يــخــبــر مــــرار »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

كـــان متقطعًا وحـــاولـــت وزمــيــلــي  الـــرصـــاص 
 ،

ً
املــســعــف الــــذي يــقــود املــركــبــة الــتــقــّدم قــلــيــا

عندما تعالت أصــوات الشبان إلسعاف أحد 
ه 

ّ
املصابن. فقام أحــد جنود االحــتــال، وأظن

ــاصــًا، بــاســتــهــداف الـــبـــاب املـــحـــاذي لجهة 
ّ
قــن

الــســائــق مــبــاشــرة بــالــرصــاص الــحــّي، بقصد 
صاب، 

ُ
تأخير إسعاف الحالة وضمان قتل امل

ــر كــذلــك اســتــهــدافــًا لــنــا.  ــِعـــّد األمــ ـ
ُ
ـــنـــا ن

ّ
عــلــمــًا أن

حينها، قررنا النزول من جهتي والتقّدم نحو 
الــشــاب املــصــاب لــإلســراع فــي إنــقــاذ حياته«. 
ــّص مــــــرار وهـــــو يــعــيــد ســـــرد الـــواقـــعـــة،  ــغــ ويــ
ــــه أيــقــن مـــن خــــال التشخيص 

ّ
خــصــوصــًا أن

ـــه قد 
ّ
ــهــا قاتلة وأن

ّ
السريع إلصــابــة الــشــاب أن

يــرتــقــي شــهــيــدًا. وهـــذا مــا حــصــل بــالــفــعــل، إذ 
اســتــشــهــد الـــشـــاب مــحــمــد حــمــيــد )25 عــامــًا( 
وهو من بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.
ُيــَعــّد اســتــهــداف املسعفن بــالــرصــاص الحّي 
وبــطــريــقــة مــبــاشــرة، أحـــد أبــــرز الـــطـــرق الــتــي 
الفلسطينين  االحتال جعل  عبرها  يحاول 
املــتــظــاهــريــن فــي خـــال املــواجــهــات يــدفــعــون 
سعفن عن 

ُ
امل مــواقــفــهــم، مــن خــال ردع  ثمن 

وحرمان  للمصابن،  طبية  خدمة  أّي  تقديم 
إلنقاذ  العاجلة  الطبية  الخدمات  مــن  هــؤالء 
حياتهم. ويأتي ذلك انتهاكًا واضحًا ملبادئ 
املبادئ  الرابعة وكل  الدولية  اتفاقية جنيف 

اإلنسانية.
يــوضــح املــتــحــدث اإلعـــامـــي الــرســمــي بــاســم 
مأمون  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــال  جمعية 
 »أشــكــااًل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــبــاســي، لـــ

ــرى مـــن االنـــتـــهـــاكـــات يــرتــكــبــهــا االحـــتـــال  ــ أخـ

على 
خط النار
مسعفون 

فلسطينيون 
في مواجهة 

رصاص االحتالل

لم يكِف قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها المدنيين 
في عدوانها األخير على مناطق فلسطينية عديدة، 
اإلسعاف،  طواقم  كذلك  طاولت  فاعتداءاتها 

منتهكة بذلك القوانين واألعراف الدولية

اسُتهدف مسعفون 
بالرصاص الحّي والمعدني 

المغلف بالمطاط

ُمنعت مركبات اإلسعاف 
من الوصول إلى مناطق 

المواجهات أو األحداث
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وصولهم إلى الحالة )التي تحتاج مساعدة( 
بأّي طريقة. كذلك لم يتردد الجنود في رمي 
واستهدافنا  صوبنا  والــغــاز  الــصــوت  قنابل 

بالرصاص املطاطي«.

اعتقال وتشويش للعمل
فت 

ّ
القدس، كث الشعبية في  الهّبة  في بداية 

اعــتــقــاالتــهــا بطريقة  االحــتــال حملة  قـــوات 
 
ّ
ــه أن ــد طــ ــؤكــ »االنـــتـــقـــامـــيـــة«، ويــ ــت بــــ ــفــ ُوصــ

»مــــن بـــن املــعــتــقــلــن عـــــددًا مـــن املــســعــفــن«. 
املــســعــف  ــقـــل  ــتـ اعـ ــــال  ــتــ ــ  »االحــ

ّ
أن ويــــوضــــح 

محمد مــســودة، مــن أمـــام مــقــّر الجمعية في 
منطقة بــاب الــعــامــود. وبــعــد االعــتــداء عليه 
صـــيـــب بــتــشــنــجــات 

ُ
بـــالـــضـــرب عــلــى رأســــــه، أ

إلى مركز  االحتال  اقتاده جنود  ثّم  الحقًا، 
املنزلي  الحبس  إلــى  التحقيق وتــّم تحويله 
ــام، مـــع إبــــعــــاده عـــن منطقة  ــ ــّدة خــمــســة أيــ ــ ملـ
باب العامود وشارع صاح الدين ومنطقة 
ــزاهــــرة لــخــمــســة عــشــر يـــومـــًا«. كــذلــك  بــــاب الــ
يستهدف االحتال املسعفن بالرصاص في 
ويحاول  املصابن،  إنــقــاذ  محاولتهم  أثــنــاء 
لحق 

ُ
ت بــقــنــابــل صــوتــيــة  عليهم  الــتــشــويــش 

بهم شظاياها الصغيرة أذى جسديًا كذلك. 
غمي على 

ُ
وفي إحــدى الــحــوادث، حصل أن أ

الجمعية  مسعفو  فنقلها  الــشــابــات،  إحــدى 
إلى العيادة امليدانية، فعمد جنود االحتال 
املتمركزون عند باب العامود إلى رمي قنبلة 
ــــذي ألــحــق  ــر الـ ــ صــوتــيــة فـــي اتــجــاهــهــم، األمـ
أربعة منهم. ومثل  فُجرح  األذى باملسعفن 
هــذه االعــتــداءات قــد تـــؤّدي كذلك إلــى تفاقم 

حالة املصابن الذين ينقلهم املسعفون.
ــذا اإلطـــــــــــار، وقــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مــن  ــ ــ فـــــي هـ
الشابة  املسعفة  انــضــمــت  الــشــعــبــيــة،  الــهــبــة 
ــــدك إلـــــى عــمــلــهــا املـــيـــدانـــي،  ــيـ ــ ســمــيــحــة إدكـ
ــذه الــهــبــة  ــام مـــن هــ ــ ــهــا أصــيــبــت بــعــد أيـ

ّ
لــكــن

بــحــروق مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة في 
ذراعـــهـــا الــيــســرى، خـــال مــحــاولــتــهــا تقديم 
ــيـــة واملــيــدانــيــة للمصلن  اإلســـعـــافـــات األولـ
ليلة  فــي  الصخرة،  قبة  مــن مسجد  بالقرب 
الرغم  املــاضــي. وعلى  القدر بشهر رمضان 
ها مصرة على مواصلة عملها. 

ّ
من ذلك، فإن

»أصبت  الجديد«:  »العربي  لـ إدكيدك  تقول 
بـــحـــروق فـــي أثـــنـــاء إســعــافــي مــصــابــن، في 
حن أصيبت زميلتي راما الطويل بدورها، 

عــنــد اســتــهــدافــنــا بــقــنــبــلــة صــوتــيــة بــشــكــٍل 
ــيـــدك شــعــورهــا  ــكـ ــبـــاشـــر«. وال تــخــفــي إديـ مـ
إلى بذل مزيد من  بحماسة كبيرة تدفعها 
الــطــارئــة  الطبية  الــخــدمــات  لتقديم  الــجــهــد 
 تلك الحماسة 

ّ
إلى املصابن في القدس، لكن

اصــطــدمــت بــمــحــاوالت االحــتــال مــنــع عمل 
فــرص وصولهم  تقليل  وأبــرزهــا  املسعفن، 
 في خال اللحظات 

ّ
إلى الحاالت، على األقل

األولى من اإلصابة.
ــدك: »أحـــــــاول حــمــايــة نفسي  ــيــ تــضــيــف إدكــ
قدر املستطاع من الضرر املحتمل من جّراء 
اعتداءات جنود االحتال في خال عملنا، 
هم وفي حال وصولنا يطلقون 

ّ
خصوصًا أن

ــلـــى الــــرغــــم مــن  قـــنـــابـــل كـــثـــيـــرة صـــوبـــنـــا. وعـ
محاولتنا في بعض األحيان مخاطبتهم من 
بالوصول  اإلســعــاف  لطواقم  السماح  أجــل 
هم ال يستجيبون«. صحيح 

ّ
إلى الحالة، فإن

 
ّ
أن إال  تـــتـــواصـــل،  ــتــــال  االحــ انـــتـــهـــاكـــات   

ّ
أن

املسعفة الشابة ال تفكر في التخلي عن ذلك، 
الــرغــم من   »املــهــنــة ممتعة عــلــى 

ّ
وتــؤكــد أن

بها  التشبث  إلــى  يدفعني  ومــا  صعوبتها. 
ضرورة خدمة الناس واملصابن«.

في خال األعوام األخيرة املاضية، وبحسب 
ما يقول العباسي، »رصدت طواقم اإلسعاف 
ــــال األحـــمـــر  ــهـ ــ ــــي جـــمـــعـــيـــة الـ والـــــــطـــــــوارئ فـ
املباشرة  مــن اإلصــابــات  مــزيــدًا  الفلسطيني 
في منطقة العيون، وذلــك في خال اشتداد 
املــواجــهــات مــع قــــوات االحـــتـــال«. ويــوضــح 
 »طــواقــم اإلســعــاف املــيــدانــي نقلت ثــاث 

ّ
أن

إصابات على أقل تقدير في منطقة العيون، 

بــاإلضــافــة إلـــى إصــابــات أخـــرى فــي مناطق 
الـــصـــدر والـــجـــزء الــعــلــوي مـــن الــجــســم عند 
اشــتــداد املــواجــهــات. وقــد استشهد عــدد من 
الــشــبــان نتيجة هــذا الــنــوع مــن االســتــهــداف 
 آخرين يرقدون 

ّ
املباشر والقاتل، في حن أن

 
ّ
فـــي املــســتــشــفــيــات«. يــضــيــف الــعــبــاســي أن
»االحــتــال يقصد مــن خــال ذلــك إّمـــا القتل 
ــا إلــحــاق أكــبــر ضـــرر جــســدي بالشبان،  وإّمــ
ــواء بـــإحـــداث عــاهــة أو إعـــاقـــة دائـــمـــة، مع  ســ
 اإلصابات منذ بداية الهبة الشعبية 

ّ
العلم أن

استهدفت بمعظمها األطراف«.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــزة، وتـــحـــديـــدًا فـــي إحـــدى  ــ فـــي مــديــنــة غـ
املدارس التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين )أونروا( والتي 
تحّولت إلى مركز إيــواء للنازحن على 
خلفية العدوان اإلسرائيلي األخير على 
الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر، فــــرح هـــــؤالء أخــيــرًا 
بــــــوالدة مــحــمــد الـــضـــيـــف. أتــــى ذلــــك في 
 
ّ
أوضـــــاع حــرجــة وصــعــبــة، ال ســّيــمــا أن

بأيام  الوضع  عملية  قبل  عانت  والدته 
ــــف. وقـــــد أطــلــقــت 

ّ
وســـــط الـــقـــصـــف املــــكــــث

الجديد  مولودها  على  الصفدي  عائلة 
اســــم مــحــمــد الـــضـــيـــف، تــيــّمــنــًا بــالــقــائــد 
العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«. واألخــيــر 
الفلسطينية  للمقاومة  رمــزًا  ُيــَعــّد  صــار 
في قطاع غزة، إلى جانب الشعبية التي 
عن  الكشف  عــدم  خلفية  على  اكتسبها 
وجــهــه. وقــد بــرز دوره فــي إدارة كتائب 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــاومــ ــقــ ــام واملــ ــقـــسـ الـ
هــذا الــعــدوان، من خــال الدفاع عن حّي 
الشيخ جّراح في مدينة القدس املحتلة 
وفرض حظر تجّول في مدن إسرائيلية، 
في حن ال يعلم االحتال مكان وجوده.
وفــجــر يـــوم الخميس فــي الــعــشــريــن من 
 

ّ
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، فـــي غـــرفـــة صــف
فــي مــدرســة ذكـــور الــرمــال اإلعــداديــة »أ« 
الواقعة في شارع الشفاء في حّي النصر 
بمدينة غزة، علت زغاريد النساء، إذ ُرزق 
أدهم الصفدي وزوجته أنسام الصفدي 
وقـــّرروا تسميته محمد  بمولود جديد، 
ــه الــثــاثــة  الـــضـــيـــف، لــيــنــضــّم إلــــى إخـــوتـ
ــــوام( ورهــف  اآلخـــريـــن هــيــام )ثــمــانــيــة أعـ

)ستة أعوام( ورمضان )أربعة أعوام(.
مـــدرســـة   60  

ّ
أن إلــــــى  اإلشـــــــــــارة  تــــجــــدر 

تــابــعــة لـــوكـــالـــة أونـــــــروا فـــي قـــطـــاع غــزة 
استقبلت نحو 60 ألف نازح من مناطق 
العدوان  القطاع، في خــال  مختلفة في 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــــــذي اســـتـــمـــر 11 يـــومـــًا، 
بحسب ما تفيد بيانات الوكالة األممية 
ــراد عــائــلــة الــصــفــدي التي  ــ فــي غــــزة. وأفـ
إلــى شمال  األمــيــركــيــة  فــي منطقة  تقيم 
منطقة العطاطرة في شمال قطاع غزة، 
الـــنـــازحـــن. فاملنطقة  كـــانـــوا مـــن هــــؤالء 
التي يسكنون فيها تعّرضت منذ اليوم 
األول من العدوان إلى قصف إسرائيلي، 
وفي اليوم الثاني اضطرت إلى النزوح 
ــقـــصـــف مــــع إطــــاق  ــى شـــــــّدة الـ ــ ــرًا إلــ نــــظــ
أدهــم  يــقــول  الــحــارقــة.  املضيئة  القنابل 
ــانـــت زوجــتــي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـ لــــ
أنـــســـام، وهـــي زوجــتــي الــثــانــيــة، تعاني 
آالمـــًا شــديــدة فــشــعــرُت بقلق شــديــد من 
نا نازحون. 

ّ
وقوع مكروه لها، ال سّيما أن

وهـــذا أحــد األســبــاب الــتــي دفعتني إلى 
النزوج بسرعة وعدم املخاطرة بالبقاء 
فــي املــنــزل. أردت إنــقــاذ الــجــنــن وكــذلــك 
 »زوجتي 

ّ
إخــوتــه«. ويلفت أدهــم إلــى أن

 ليلة 
ّ

كانت خائفة من الـــوالدة، وفــي كــل
ــهــا ســوف تلد. 

ّ
بــأن كــانــت تتألم وتشعر 

ـــي وعـــن 
ّ
ــهــا كـــانـــت تــخــفــي ذلـــــك عـــن

ّ
لــكــن

األربعاء  مساء  ها، 
ّ
لكن وتكابر.  والــدتــي 

19 مايو، راحت تصرخ ونحن في غرفتة 
ــواء، وأخــبــرتــنــي  ــ الــعــائــلــة فــي مــركــز اإليــ
 األلم 

ّ
ها غير قادرة على الحركة وأن

ّ
بأن

شديد وتشعر بالطلق. فاتصلت سريعًا 
باإلسعاف«.

تأمن  أّي  مــن  ال يستفيد  الــصــفــدي   
ّ
وألن

صـــحـــي، تــكــفــلــت وكـــالـــة أونـــــــروا بعملية 

الوضع في مستشفى العودة في منطقة 
 الزعتر شمالي غزة. وفي اليوم التالي، 

ّ
تل

عادت أنسام مع صغيرها لتحمل البهجة 
إلى جميع الاجئن في املدرسة، وصارت 
التي  الــصــف  غــرفــة  فــي  املهنئن  تستقبل 

ّصصت للعائلة.
ُ

كانت قد خ
 
ّ
ــــم شـــعـــوره بــالــضــيــق ألن ال يــخــفــي أدهـ
أيــامــه األولـــى فــي مركز  الصغير قضى 
ه يؤكد 

ّ
إيواء بداًل من منزل العائلة، لكن

إلــّي،  بالنسبة  »بهجة  لت 
ّ
مث والدتـــه   

ّ
أن

عــلــى الـــرغـــم مــّمــا نــعــيــشــه مـــن آالم. وقــد 
ــف حــضــوره عــن كــثــيــريــن فــي مركز 

ّ
خــف

اإليـــــــواء، فــيــمــا تـــوافـــد األطـــفـــال لــرؤيــتــه 
 
ّ
ــيـــف أدهـــــــــم أن وفــــــرحــــــوا بــــــذلــــــك«. يـــضـ
»زوجــتــي كــانــت تشعر بــألــم فــي بطنها 
مـــع كـــل جـــولـــة قــصــف إســـرائـــيـــلـــي، هــذا 
ــــوالدة. وفــيــمــا كــان  مــا قــالــتــه لــي بــعــد الــ
املقاومون واملرابطون في امليدان، كانت 
هــي مــن جهتها تــقــاوم اآلالم والــظــروف 
جنينها«.  على  تحافظ  حتى  الصعبة 
ــقــــت عـــلـــيـــه اســــــم مــحــمــد  ــلــ ــتــــابــــع »أطــ ويــ

الضيف حتى يعلم حينما يكبر معاناة 
والدته وكيف جاء إلى الدنيا، باإلضافة 
ــم الـــدفـــاع عــن حــقــه وعـــن الحق 

ّ
إلـــى تــعــل

الفلسطيني وكذلك القدس«.
من جهتها، رافقت الجدة هيام الصفدي 
زوجــــة ابــنــهــا فــي أثــنــاء الـــــوالدة، وتــقــول 
محمد  »حفيدي   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

الــضــيــف لـــم يــولــد فـــي ظــــروف أســــوأ من 
 الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 

ّ
ــن ــ غــــيــــره. فـــكـــثـــيـــرات هـ

 
ّ
 في خال العدوان الرابع، وقبلهن

َ
أنجنب

ــا 
ّ
ــى ثـــّم ثــانــيــة وكــن ــا فــي انــتــفــاضــة أولـ

ّ
كــن

 األمهات الفلسطينيات«.
ّ
نلد. هكذا هن

ــفـــدي عــــــادت إلـــى   عـــائـــلـــة الـــصـ
ّ
ــر أن ــذكــ ــ ُي

منزلها بعد يــوم واحـــد مــن اتــفــاق وقف 
ــقــــاومــــة  ــائــــل املــ اطـــــــــاق الـــــنـــــار بـــــن فــــصــ
ــتــــال اإلســرائــيــلــي،  الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــ
على الرغم من تعّرض منزلها إلى أضرار 
إلــى أدهــم، من األفضل  جزئية. بالنسبة 
الــعــودة إلـــى املــنــزل واالســتــقــرار فــيــه مع 
في  الضيف  محمد  يعيش  وأال  العائلة، 

داخل مركز إيواء مدة أطول.

محمد الضيف مولودًا نازحًا بغزة

ال بّد من أن يدافع عن حقه وعن الحق الفلسطيني )محمد الحجار(

فخوران به رغم كل الظروف الصعبة )محمد الحجار(

)Getty /في مرمى االحتالل )لوران فان دير ستوكت

6225
عدد اإلصابات التي تمّكنت طواقم 

الهالل األحمر الفلسطيني من التعامل 
معها في الضفة الغربية والقدس

لم يُعرف بعد عدد 
المواليد الجدد الذين 

أبصروا النور في 
قطاع غزة، في خالل 

العدوان اإلسرائيلي 
األخير. لكّن محمد 

الضيف واحد منهم 
وقد بلغ يومه الرابع

تعاني مؤسسات القطاع 
الحكومي في العراق، 
من بينها المستشفيات، 
إهماًال كبيرًا قد يتسبب 

في اندالع حرائق. وهذا 
ما يحصل بالفعل، إذ 

تجاوز عدد الحرائق في 
البالد سبعة آالف منذ 

بداية العام الجاري

الحرائق تهّدد مؤّسسات العراق الحكومية
شروط السالمة في 

المؤسسات العراقية 
مفقودة منذ عهود

مسؤولون حكوميون 
أشاروا إلى أرقام مرعبة 

للحرائق في الفترة األخيرة

بغداد ـ سالم الجاف

عــّبــر مــســؤولــون عــراقــيــون عــن مــخــاوف من 
ــي املـــؤســـســـات  ــرار حــــــــوادث الــــحــــرائــــق فــ ــكــ تــ
العراقية الحكومية، على غرار حريق اندلع 
إبــريــل/ نيسان املاضي في  في نهاية شهر 
ــــط بـــغـــداد  ــن الـــخـــطـــيـــب« وسـ ــ مــســتــشــفــى »ابــ
 
ّ
وأوقــــــــع عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، مـــؤكـــديـــن أن
غالبية مؤسسات الدولة تفتقر إلى شروط 
ــان، مــا يجعلها عــرضــة ملثل  ــ الــســامــة واألمـ
الحوادث. وقد كشف حريق املستشفى  تلك 
ــــدى ضــعــف  ــق أخـــــــرى عــــن مــ ــ ــرائـ ــ أخــــيــــرًا وحـ
الحكومية،  الدوائر  في  الوقائية  اإلجـــراءات 
الحكومين  املــســؤولــن  مـــن  ــددًا  عــ  

ّ
أن حــتــى 

تحدثوا عن أرقام مرعبة لحرائق ُسّجلت في 
وزارة  باسم  املتحّدث  وقــال  األخيرة.  الفترة 
الــداخــلــيــة الـــلـــواء خــالــد املــحــنــا فــي تصريح 
 »الباد شهدت سبعة آالف حريق 

ّ
سابق إن

بــحــســب مــديــريــة الـــدفـــاع املـــدنـــي فـــي عــمــوم 
ــبـــاد فـــي خــــال الـــعـــام الــحــالــي«،  مــنــاطــق الـ

فــي ظل  املقبلة  الفترة  فــي  زيــادتــهــا  متوقعًا 
 
ّ
ارتفاع درجــات الحرارة. وعلى الرغم من أن
 أحـــدًا ال 

ّ
اإلهــمــال واضـــح فــي هــذا املــلــف، فـــإن

يتحمل املسؤولية.
الداخلية  وزارة  فــي  حكومي  مــســؤول  يــقــول 
»الــعــربــي  ــظ عــلــى الــكــشــف عــن هــويــتــه لـــ

ّ
تــحــف

ــــروط الــســامــة فـــي الـــدوائـــر   »شـ
ّ
الــجــديــد« إن

واملـــؤســـســـات الـــعـــراقـــيـــة كـــانـــت مـــفـــقـــودة في 
ــي تــركــة  ــ عــــهــــود الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وهــ
النهوض  الحالية  للحكومة  يمكن  ال  ثقيلة 
ــة  ــ ــــرى واألزمـ بــهــا فـــي ظـــل املـــســـؤولـــيـــات األخــ
الــوزراء  »رئيس   

ّ
أن الحالية«. يضيف  املالية 

مصطفى الكاظمي وّجه املؤسسات والدوائر 
باتخاذ إجراءات السامة من الحرائق، وهدد 
بعقوبات  والتقصير  اإلهمال  عن  املسؤولن 
 »املــؤســســات العراقية 

ّ
رادعــــة«، الفــتــًا إلــى أن

مــتــهــالــكــة بــشــكــل عـــــام، وذلـــــك نــتــيــجــة فــســاد 
الحكومات السابقة، وال يمكن أن ُيحسب ذلك 
على حكومة الكاظمي كونها حكومة مؤقتة، 
وقد ُكلفت على أساس التمهيد لانتخابات. 

 األزمة املالية التي يمّر بها العراق 
ّ
كذلك فإن

الحكومية  الحلول  يجعل  مــا  مسبوقة،  غير 
 
ّ
غــيــر مـــجـــديـــة«. ويـــؤكـــد  املـــســـؤول نــفــســه أن
 
ّ
وأن املــلــف«،  بهذا  جهودها  تبذل  »الحكومة 
البرملان  قبل  مــن  تكاتف  إلــى  »املــلــف يحتاج 
والقوى السياسية املؤثرة في عمله، ونحتاج 

صـــفـــاء الـــعـــزي، فــيــحــّمــل مـــديـــريـــات الـــدفـــاع 
الحرائق،  مسؤولية  املؤسسات  في  املدني 
 »ثّمة ضرورة 

ّ
مؤكدًا لـ »العربي الجديد« أن

الـــدوائـــر، وتنظيم  كــل  فــي  الــرقــابــة  لتفعيل 
الرقابية  الجهات  قبل  من  ميدانية  زيــارات 
ــرى كــالــبــرملــان والــجــهــات الــحــكــومــيــة،  ــ األخـ
ــان،  ــر شـــروط الــســامــة واألمــ

ّ
ومــتــابــعــة تــوف

ــقــــّصــــريــــن فــي  ــبـــة املــــســــؤولــــن واملــ ومـــحـــاسـ
 »اإلهــــمــــال قـــد يــكــون 

ّ
الــــدوائــــر«. ويـــقـــول إن

أحيان  فــي  متعمد  غير  أو  أحيانًا  متعمدًا 
أخــــرى، لــجــهــة تــوفــيــر شــــروط الــســامــة في 
واملــــدارس  املستشفيات  فــي  كــافــة،  الـــدوائـــر 
والــدوائــر األخــــرى«، مــشــددًا على »ضـــرورة 
ــراءات وقــائــيــة بــــداًل مــن انــتــظــار  ــ اتــخــاذ إجــ
وقــــوع الــكــارثــة، ومـــراعـــاة شــــروط الــســامــة 
لوقوع  تافيًا  املستشفيات  كــل  فــي  العامة 
الـــحـــوادث«. ويــدعــو الــعــزي إلـــى »محاسبة 
شـــديـــدة لــلــمــقــّصــريــن واملــهــمــلــن فـــي داخـــل 
ــــل شــخــص  ــــات، حـــتـــى يـــتـــحـــّمـــل كـ ــــسـ ــــؤسـ املـ
مسؤوليته وواجباته«. في املقابل، حاولت 

لجنة األمـــن الــبــرملــانــيــة ربـــط تــلــك الــحــرائــق 
ها »عمل إرهابي« في 

ّ
بامللف األمني، ورأت أن

وقت أبعدت املسؤولية عن أّي جهة أخرى. 
ــّرح عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب محمد  ــ وقــــد صـ
 »األعــمــال اإلرهــابــيــة قد 

ّ
حسن أبــو ذر بـــأن

تكون بأشكال عــّدة، منها القتل أو الخطف 
الــتــخــريــب  أو  الــكــهــربــاء  أو  أو األوكــســجــن 
واألفـــــكـــــار الـــســـامـــة الــــتــــي تــــدخــــل لــلــشــبــاب 
 مـــن بــيــنــهــا الــحــرائــق في 

ّ
وغــيــرهــا، كــمــا أن

لجنته   
ّ
أن وأوضــح  وغيرها«.  املستشفيات 

»أوصــت اللجان األمنية األخــرى بأن يكون 
لــهــا دور فـــي تــتــّبــع حـــرائـــق املــســتــشــفــيــات، 
وفــحــص أنــابــيــب األوكــســجــن والــكــهــربــاء. 
فتلك الحوادث ال تتعلق بالجانب الصحي 
األمني  ما بالجانب 

ّ
الخدماتي فقط، وإن أو 

ـــه فــي ظــل تلك التجاذبات، 
ّ
أيــضــًا«. ُيــذكــر أن

والخوف  القلق  العراقي يشعر  املواطن  بدأ 
فــي خـــال مــراجــعــتــه أّي دائــــرة حكومية أو 
 تلك 

ّ
ــن الــجــمــيــع أن

ّ
مــســتــشــفــى، بــعــدمــا تــيــق

الدوائر فاقدة إلجراءات السامة واألمان.

مــالــيــة، خصوصًا  مـــوازنـــات  إلـــى تخصيص 
لجهة دعم هذا املفصل املهم في الدولة«.

مــن جــهــتــه، يــحــّمــل الــنــائــب جـــواد املــوســوي 
ويرى  املسؤولية،  الدولة  إدارات مؤسسات 
ــًا تــابــعــة  ـــــه »مــــن املـــفـــتـــرض أن تـــضـــم فـــرقـ

ّ
أن

للمتابعة،  املــدنــي ولــجــانــا خــاصــة  لــلــدفــاع 
ــدات فـــي كل  ــذه الــــوحــ  هــ

ّ
لــكــن لـــأســـف، فـــــإن

املؤسسات تشكو من اإلهمال وعدم الجدية 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد  العمل«.  في 

»ثـــّمـــة عـــدم جــديــة فـــي صــفــوف تــلــك الــفــرق، 
فــي ظــل إهــمــال إدارات املؤسسات مــن جهة 
واإلهـــمـــال الــنــاتــج عـــن عــنــاصــر تــلــك الــفــرق 
ــر  ـ

ّ
ــوف ــدم تـ  عــــن عــــ

ً
ــة أخــــــــرى، فــــضــــا ــهـ مــــن جـ

مـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة كـــافـــيـــة لـــهـــذا املـــلـــف«. 
 »الـــفـــســـاد هـــو أحــد 

ّ
ويـــوضـــح املـــوســـوي أن

ــــي هــــــذا الـــجـــانـــب.  ـــر فـ ــؤثـ ــي تــ ــتــ ــل الــ ــاكــ املــــشــ
فــمــؤســســات عــراقــيــة كــثــيــرة هــي مؤسسات 
قديمة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمال 
انــــدالع الــحــرائــق فــي خـــال فــصــل الــصــيــف، 
وغيرها من الحوادث«. أّما النائب العراقي 

في أحد المستشفيات 
العراقية )صباح عرار/ 

فرانس برس(
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مسؤولو »فيسبوك« يعتذرون 
عن حجب منشورات فلسطين

الشرطة الفرنسية والصحافة: 
عالقة تتدهور منذ سنوات

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تــســتــمــر جـــرائـــم اغــتــيــال وقــتــل اإلعــامــيــن 
ــتــــان، فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مــن  ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
انـــدالع حــرب أهــلــيــة، بعد أن قـــررت الــقــوات 
بحلول  نهائي  بشكل  االنسحاب  األجنبية 
تلك  أحــدث  كــان  املقبل.  11 سبتمبر/أيلول 
االغــتــيــاالت قتل اإلعــامــي ومــقــدم األخــبــار 
ســابــقــًا فـــي مــحــطــة طـــلـــوع املــحــلــيــة نعمت 
نفذها مجهولون  اغتيال  إثر عملية  روان، 
في  أفغانستان  جنوب  قندهار  مدينة  فــي 
الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وبــاإلضــافــة 
ــــي مــحــطــة  ــبــــار فـ ــه مـــقـــدمـــا لــــأخــ ــونــ إلــــــى كــ
ــان الــــشــــاب الــعــشــريــنــي يــديــر  ــ ــــوع«، كـ ــلـ ــ »طـ
أن  قبل  برامج سياسية وأخــرى تحقيقية، 
أيـــام ليصبح  فــي املحطة قبل  العمل  يــتــرك 
الناطق باسم وزارة املالية. هذه املرة كانت 
الرئاسة األفغانية أول من شجبت الجريمة، 
 عـــن أســفــهــا الـــشـــديـــد، مـــع تــكــرارهــا 

ً
مــعــربــة

الحقائق،  لتقصي  التحقيق  بإجراء  الوعد 
كـــان شـــأن سياسيين كــثــيــريــن. كما  وكــــذا 
االجتماعي  الــتــواصــل  ــرواد منصات  لـ كــان 
نــصــيــب مـــن اإلدانـــــــات، حــيــث نــشــر الــكــاتــب 
نعمان دوست صورة اإلعامي نعمت الله 
وكتب  »فيسبوك«  فــي  صفحته  على  روان 
»إنـــي أحــــب األزهــــــار ولــكــن  مــرفــقــًا إيـــاهـــا بــــ
ال أتــذكــر أنـــي قطفت يــومــًا مــا أي زهــــرة، ال 
أدري كــيــف يــجــرؤ هــــؤالء عــلــى قــطــف هــذه 
الــزهــرة«، مشيرًا إلى صــورة الشاب نعمت. 
ــد دورانــــــــي  ــمــ ــنــــاشــــط نـــصـــيـــر أحــ ــر الــ ــشــ ونــ
في  نعمت على صفحته  لإلعامي  صــورة 
القلب  قاسي  »الــعــدو  إن   

ً
قائا »فيسبوك«، 

ــا حــــدث فـــي حـــق هــذا  ــدا، ومــ ــ وال يـــرحـــم أحــ
الشاب هو نموذج للظلم والضيم. إن أعداء 
الباد قتلوا الشاب اليانع نعمت الله روان«. 
عــلــى »تــويــتــر« نــشــرت اإلعــامــيــة حسيبه 
»طلوع«،  في محطة  العاملة  وهــي  أتكبال، 
مع نعمت: »ليس لدي كلمات أكتبها، لدي 
ذكريات كثيرة مع الشاب واإلعامي الرائع، 

ال أدري بأي ذنب قتلوه؟«.
لــيــســت األولــــــى من  اغـــتـــيـــال روان  جــريــمــة 
نوعها وال يبدو أنها ستكون األخيرة. ففي 
الفترة األخيرة، قتل العديد من اإلعامين، 
الصحافين  بن  وكــان  التهديدات.  وكثرت 
التي اغتيلت في  املستهدفن ماله ميوند 
التي كانت تعمل  أبـــاد، وهــي  مدينة جــال 
كــمــقــدمــة أخـــبـــار فـــي مــحــطــة »االنـــعـــكـــاس«. 
الــذي اغتيل  باإلضافة إلى ياما سياووش 
للبرامج في  كــان مقدمًا  أن  في كابول بعد 
محطة »طــلــوع«، وإلــيــاس داعـــي الـــذي قتل 
ــان يعمل  ــ فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد الــجــنــوبــي وكـ
مــــع وســــائــــل إعـــــــام مـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا قــتــلــت 
ــــاج فــي  ــــدوبــ ــــاث مـــوظـــفـــات فــــي قـــســـم الــ ثــ
محطة »االنــعــكــاس« في مدينة جــال أبــاد. 

منوعات

وما  تكرر،  واألحـــداث  القائمة،  هكذا تطول 
يصدر من ردود األفــعــال بعد كل حــادث ال 
الحكومة  بــه  إدانـــة وشــجــب، تقوم  يتغّير... 
واملؤسسات املعنية ونقابات الصحافين، 

ورواد منصات التواصل االجتماعي. 
 جــريــمــة قــتــل اإلعــــامــــي نــعــمــت روان 

ّ
لـــكـــن

 
ّ

ــاره تــهــديــد كــل ــ ــدل أثــ ــاءت فـــي خــضــم جــ ــ جـ
مـــن الــحــكــومــة وطـــالـــبـــان لــوســائــل اإلعــــام 

األفــغــانــيــة وطــلــب الــطــرفــن مــن اإلعــامــيــن 
الــحــيــاد أو تحمل  ــزام  ــتــ »الــ والــصــحــافــيــن 
الـــنـــتـــائـــج«. وكـــتـــب الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
»طالبان« ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له 
ه »منذ عدة أيام 

ّ
قبل يومن من الجريمة، أن

نشاهد بعض وسائل اإلعــام وهــي تروج 
األفغانية،  االســتــخــبــارات  لصالح  األخــبــار 
مــؤكــدًا أن وســائــل اإلعــــام األفــغــانــيــة ال بد 

وأن تــحــافــظ عــلــى الــحــيــاديــة الــكــامــلــة، وأال 
الحكومة  أجــنــدات  لترويج  وسيلة  تصبح 
األفــغــانــيــة«. فــي املــقــابــل كــشــف أعــضــاء في 
الـــبـــرملـــان أن رئـــيـــس االســـتـــخـــبـــارات أحــمــد 
ضياء سراج أكد أثناء تقديم إيجاز للبرملان 
الــرابــع من الشهر  حــول الوضع األمني في 
الجاري أن »بعض وسائل اإلعام  وبعض 
لصالح  يعملون  والناشطن  الصحافين 
أعـــداء هــذه الــبــاد، ويــســاعــدون الجماعات 
الــقــوات  النفسية ضــد  الــحــرب  فــي  املسلحة 
األفغانية  الــحــكــومــة  أن  مــوضــحــًا  املسلحة 
ســوف تتعامل مــع كــل أولــئــك كاإلرهابين 

والذين يروجون للعنف واإلرهاب«. 
ــدات طــــالــــبــــان والـــحـــكـــومـــة  ــديــ ــهــ وأثــــــــــارت تــ
الــنــقــابــات الصحافية  امــتــعــاض  األفــغــانــيــة 
واإلعـــامـــيـــن، خــصــوصــًا فـــي ظـــل املــخــاطــر 
ــذا  ــهــ ــم. بــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــلــــهــــم وحــ املــــــحــــــدقــــــة بــــعــــمــ
الــخــصــوص، يــقــول رئــيــس »لــجــنــة حماية 
حــــــقــــــوق الــــصــــحــــافــــيــــن واإلعـــــــامـــــــيـــــــن«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــوحــيــد الــلــه صــديــقــي لـــ
أن وســـائـــل  »املـــشـــكـــلـــة األســـاســـيـــة هــــي  إن 
اإلعـــــام فـــي أفــغــانــســتــان تــعــمــل حــالــيــًا في 
الــحــرب وتبعاتها.  بــويــات  ســاحــة مفعمة 
ونــحــن فـــي الــحــقــيــقــة وقــعــنــا بـــن الــســنــدان 
واملــطــرقــة، كــل مــا ننشره ال يــرضــي أطــراف 
الـــحـــرب، وبــالــتــالــي هـــم يــــرون أنــنــا ننحاز 
لــلــطــرف الـــثـــانـــي واألمــــــر لــيــس كـــذلـــك. لقد 
اإلعامين  أجــل حقوق  مــن  رفعنا صوتنا 
ووســائــل اإلعـــام وسنفعل ذلــك فــي الفترة 
املقبلة رضي من رضي وسخط من سخط«. 
يضيف توحيدي أن »تهديد الطرفن بحد 
ذاته يشير إلى أننا نعمل مهنيًا مع االلتزام 
بالحياد وإال كــان أحــد طــرفــي الــحــرب عنا 
راضـــيـــا، لــكــن مــا يــحــدث يــعــنــي أنــنــا نعمل 
بحيادية كاملة وال ننحاز إلى أي جهة لذا 
يهددنا طرفا الحرب وليس طرفا واحــدا«. 
أن  الــدولــي  مــن املجتمع  تــوحــيــدي  ويطلب 
»يــولــي اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا بمستقبل وســائــل 
اإلعــام في أفغانستان وأال يكتفي بمجرد 
التي ال  إصـــدار بيانات الشجب واإلدانــــات 
تكفي، إذ إنها ال تسمن وال تغني من جوع«. 
ــاد الــــــــذي يــــدعــــو إلــــيــــه كــل  ــيــ ــحــ وحــــــــول الــ
ــرفـــي الــــحــــرب الـــحـــكـــومـــة وطـــالـــبـــان  مــــن طـ
ــقـــــول اإلعـــــــامـــــــي مــحــمــد  ــ اإلعــــــامــــــيــــــن، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  إســمــاعــيــل عــنــدلــيــب لـــ
 »كـــا مـــن طــرفــي الـــحـــرب يــريــد مــنــا أن 

ّ
إن

نغطي األحـــداث كما يحلو له وليس كما 
هــي، وعندما نغطي األحـــداث كما هــي ال 
أنــنــا  بــالــتــالــي يــعــتــبــرون  ــر،  ــ يعجبهم األمـ
الثانية«، مؤكدًا أن »العمل  ننحاز للجهة 
في أفغانستان صعب جدًا، ومن الصعب 
أيضا أن ترضي أطـــراف الــحــرب. هــذا أمر 
الحياد  نــلــتــزم  أن  علينا  ولــكــن  مستحيل 

ونبرز الحقائق للعالم كما هي«.

طالبان والحكومة 
األفغانية هددتا 

اإلعالميين بحجة االنحياز

باريس ـ فادي الداهوك

تـــتـــدهـــور الـــعـــاقـــة بــــن اإلعـــــــام الــفــرنــســي 
والــشــرطــة مــنــذ ســـنـــوات، بــحــســب مــا أظهر 
ــــوزراء  تــقــريــر جـــديـــد. فــقــد تــســلــم رئـــيـــس الــ
الفرنسي جان كاستكس، أوائل مايو/أيار 
الحالي، تقريرًا خلص إلى »تدهور شديد« 
فـــي الــعــاقــات بـــن الــصــحــافــيــن والــشــرطــة 
مــتــواصــل مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات، كــانــت 
الــحــكــومــة قــد كــلــفــت بــه لــجــنــة مستقلة في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، في أعقاب 
املــادة 24 من قانون  التي أحدثتها  الجلبة 
األمــــن الـــشـــامـــل، والـــتـــي اســتــنــفــرت وســائــل 
ــــام فـــأصـــدرت بــيــانــات حــيــنــهــا تــدعــو  اإلعــ
تعرقل  ألنها  نظرًا  سحبها،  إلــى  الحكومة 
عمل الصحافة وحرية نشر املعلومات بما 
التقرير  الشرطة. ويطرح  انتهاكات  يخص 
اقتراحًا مــن أجــل معالجة هــذا الوضع.   32
ــتـــعـــارض طـــرفـــان  ــا يـ ــنـــدمـ ــه »عـ ــ وأوضـــــــح أنـ
أســاســيــان جـــدًا فـــي الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة 
اآلخــر، يجب  أو يخاف أحدهما من  لأمة، 
أن نــتــحــرك«، وأضـــاف أن هــذا الــتــدهــور في 
الـــعـــاقـــات ُيـــاحـــظ عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
ــنـــاء الــتــظــاهــرات، الــتــي تــشــهــد تــوتــرات  »أثـ
قـــويـــة«. مـــن بـــن أبــــرز املــقــتــرحــات، يــوصــي 
الجسدية  السامة  »ضمان  بـ أواًل  التقرير 

جميع  تحت  الــتــظــاهــرات  فــي  للصحافين 
ــظــــروف، والـــســـمـــاح لــهــم بـــالـــوقـــوف وراء  الــ
خطوط عناصر إنفاذ القانون«. كما أوصى 
بأنهم  بــوضــوح  عناصرالشرطة  »بتذكير 
ال يــســتــطــيــعــون مـــن حــيــث املـــبـــدأ مــعــارضــة 
التي  للعمليات  أصــــوات  أو  الــتــقــاط صـــور 
ــة، وال  ــامــ ــعــ ــا فــــي األمـــــاكـــــن الــ ــهـ يــــقــــومــــون بـ
ــاب أولــــــى إزالـــــــة مـــثـــل هـــذه  ــ يــطــلــبــون مــــن بـ

التسجيات«.
وفـــي مــا يتعلق بــاملــادة 24 املــثــيــرة للجدل 
مــن قــانــون »األمــــن الــشــامــل«، والــتــي تنص 
عــلــى الــحــد مـــن إمــكــانــيــة بـــث صــــور تــدخــل 
ــن  ــاكــ ــــي األمــ الــــشــــرطــــة خــــــال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـ
تعليمات  »بإحالة  التقرير  يوصي  العامة، 
واضحة إلى الشرطة، مع التذكير بأن هذه 
إمكانية  على  تأثير  أي  لها  ليس  األحــكــام 
التقرير  هـــذا  وأعــــدت  تسجيل صــورتــهــم«. 
ــام  ــعـ لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة بــــرئــــاســــة املـــــراقـــــب الـ
السابق للسجون جــان مــاري ديـــارو. وتم 
تقديمه في ديسمبر/ كانون األول املاضي 
إلعـــادة كتابة املـــادة 24 مــن مــشــروع قانون 
الــشــامــل«، قــبــل أن تــعــيــد الحكومة  »األمــــن 
من  موسعًا  تقريرًا  وتطلب  عملها  توجيه 
اللجنة إلعادة كتابة هذا التقرير. وتضمن 
التقرير مقابات وشهادات لعدد كبير من 
القانون  إنفاذ  الصحافين ومسؤولن من 

فـــي مــخــتــلــف األجـــهـــزة األمــنــيــة الــفــرنــســيــة. 
وأعلنت الحكومة أنها »أصــدرت تعليمات 
لــوزيــر الــداخــلــيــة ووزيــــر الــثــقــافــة بــضــرورة 
املشاركة في العمل الذي سيؤدي إلى تنفيذ 

كل هذه التوصيات«.
وكانت معظمو وسائل اإلعام الفرنسية قد 
أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، ســحــب كــل صحافييها 
املــيــدانــيــن قــالــت فــيــه إنــهــا تــخــشــى عليهم 
القانون بعد تبني  قــوات إنفاذ  اعــتــداء  من 
ــادة املــثــيــرة لــلــجــدل مـــن قــانــون  ــ الــبــرملــان املـ

»األمن الشامل«.

جدارية للصحافي األفغاني ياما سياووش الذي قتل في تفجير في نوفمبر الماضي )وكيل كوشار/فرانس برس(

)Getty/فابيان باللو(

واشنطن ـ العربي الجديد

اعتذر مسؤولون رفيعو املستوى في شركة »فيسبوك« لرئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد اشتية، خال اجتماع افتراضي، أقيم يوم الثاثاء املاضي، بعد أن اشتكى 
العدوان اإلسرائيلي  أثناء  مسؤولون للشركة من حجب منشورات فلسطينية في 
أوردتـــه  مــا  غـــزة، بحسب دبــلــومــاســي عمل على تسهيل االجــتــمــاع. وبحسب  على 
مجلة »تايم« األميركية، في تقرير لها السبت، فإن املسؤولن الفلسطينين غادروا 
 »فيسبوك« قــد أقــّر بــوجــود »مشكلة 

ّ
االجــتــمــاع يــوم الــثــاثــاء، ولديهم انطباع بــأن

وفقًا  بمعالجتها،  وعـــدوا  وأنــهــم  بالشرطة«،  الخاصة  الــخــوارزمــيــات  فــي  متأصلة 
الــبــعــثــة الفلسطينية فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، حــســام زمــلــط. ومـــع التصعيد  لــرئــيــس 
اإلسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، قّيد »إنستغرام« الوصول إلى املنشورات 
واستعاد  األقــصــى«.  »املسجد  عبارة  التي تضمنت  العربية  باللغة  والهاشتاغات 
»إنستغرام«، الذي تملكه شركة »فيسبوك«، الحقًا العديد من املنشورات التي تشير 
إلى »األقصى«، الفتًا إلى أن عمليات اإلزالة كانت بالخطأ. وقال متحدث باسم الشركة 
َدت الهاشتاغات من طريق الخطأ«. وأقّر فريق »فيسبوك«،  يِّ

ُ
ملجلة » ناشيونال«: »ق

 
ّ
بأن كليغ،  نيك  العاملية،  للشؤون  الشركة  رئيس  نائب  االجتماع  في  ترأسه  الــذي 
»فيسبوك« قد صنف، بشكل غير دقيق، بعض الكلمات التي يشيع استخدامها من 
قبل الفلسطينين، بما في ذلك »شهيد« و»مقاومة«، على أنها تحريض على العنف. 
وقال زملط: »لقد وعدوا بأنهم سيعيدون النظر في األمر، وسيعيدون تقييم إطار 
عملهم«. وحضر االجتماع نائب رئيس »فيسبوك« للسياسة العامة العاملية، جويل 
كابان، ومنسق سياسات الشرق األوسط وشمال أفريقيا عزام علم الدين. وردًا على 
أسئلة »تايم«، لم ينِف متحدث باسم »فيسبوك« أن فريق كليغ قد اعتذر للجانب 
الفلسطيني، ولم ينِف أن الشركة التزمت إعادة النظر وإعادة تقييم الطريقة التي 
تعاملت بها مع املنشورات واللغة. وكــان أشتية قد طالب خال االجتماع بوضع 
التواصل،   الفلسطينين عبر مواقع  حد لتحريض املستوطنن اإلسرائيلين ضد 

وتساءل عن اإلجراءات التي تقوم بها الشركة وتنتهك املحتوى الفلسطيني.

حرب مفتوحة على اإلعالميين األفغان

أعلن »المكتب اإلعالمي أخبار
الحكومي« في غزة أّن 68 صحافيًا 
يمثلون وسائل إعالم دولية، دخلوا 
غزة عبر حاجز بيت حانون، في يوم 

واحد، بتسهيل من كافة الجهات 
الحكومية في القطاع، لالطالع 

على األوضاع هناك بعد العدوان 
اإلسرائيلي العنيف.

استقال توني هول الذي كان يدير 
هيئة التحرير في »بي بي سي« 

عند إجراء المقابلة النارية المثيرة 
للجدل مع األميرة ديانا عام 1995، 

من منصب رئيس متحف »ناشونال 
غاليري« في لندن، بعد نشر تقرير 

مستقل يؤكد حصول خداع في 
المقابلة.

أطلقت محكمة في بنغالدش 
األحد بكفالة مشروطة سراح 

الصحافية المعروفة بتغطيتها 
القوية للفساد الرسمي في 

صحيفة »بروثوم ألو« الرائدة، روزينا 
إسالم، وسط احتجاجات في الداخل 

والخارج طالبت باإلفراج عنها، بعد 
اعتقالها اإلثنين.

دان »اتحاد اإلعالميين السوريين« 
الذي يتخذ من الشمال السوري 

مركزًا له، اعتداء عناصر من 
»الجيش الوطني السوري« 

المعارض على الناشط اإلعالمي 
العضو في االتحاد، عمار نصار أثناء 

تغطيته تظاهرة طالبت بالسماح 
لمهّجرين بدخول حلب.

تتكّرر حوادث اغتيال اإلعالميين في أفغانستان، وتتكرر معها بيانات الشجب واإلدانة، والوعود بالتحقيقات ومعاقبة المعتدين، من 
دون أن يغير ذلك في واقع التهديدات التي يتعرضون لها شيئًا
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قضايا

أمجد أحمد جبريل

ــيــــر زيــــــــــــارة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــثــ تــ
ــان،  ــ ــ ــران خـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي، عـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي مــــــايــــــو/ أيــــــار 
عة على هامشها، 

ّ
الجاري، واالتفاقيات املوق

ــقــــارب  ــتــ ــــن طـــبـــيـــعـــة »الــ تــــــســــــاؤالٍت مـــهـــّمـــة عـ
الــراهــن« فــي العاقات بــن الــريــاض وإســام 
رًا على نهاية 

ّ
آبــاد، وما إذا كان يحمل مؤش

»التوتر الدبلوماسي« بينهما، والذي حدث 
الــهــنــدي، ناريندرا  الــــوزراء  قــرار رئيس  بعد 
بــإلــغــاء   ،2019 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي  مـــــــودي، 
التي كانت  الهندي  الدستور  املــادة 370 في 
آنــذاك،  خــاصــًا.  كشمير، وضعًا  إلقليم  تكفل 
الــريــاض،  بــاكــســتــان، بسبب صــمــت  غضبت 
وعدم تحّمسها لتفعيل دور منظمة التعاون 
اإلسامي، في التضامن مع مسلمي كشمير 
ملواجهة التعّسف الهندي، سيما بعد تجرؤ 
البنا، على  الهند، أحمد  سفير اإلمـــارات في 
دعم قرار مودي، بوصفه »خطوة ستؤدي إلى 
تحسن الظروف االجتماعية واالقتصادية، 
والثقة في الحكم املحلي لــدى شعب »واليــة 
جــامــو وكــشــمــيــر«. وبــهــدف تحليل الــتــقــارب 
الراهن في العاقات السعودية الباكستانية، 
تستعرض هـــذه املــطــالــعــة ملــحــات مــن تطور 
فيها،  ــرة 

ّ
املــؤث باملتغيرات  مـــرورًا  الــعــاقــات، 

وانتهاًء بآفاقها املستقبلية. 

تطور العالقات 
املشتركة  اإلسامية  الدينية  الرابطة  شّكلت 
 مــهــّمــًا فـــي تــوطــيــد عــاقــة الــســعــوديــة 

ً
عـــامـــا

ــى،  وبــاكــســتــان الــثــنــائــيــة فـــي بــدايــاتــهــا األولــ
بــيــد أنـــهـــا تـــطـــّورت تــدريــجــيــًا إلــــى املـــجـــاالت 
االقتصادية والسياسية واألمنية والدفاعية. 
وقــد كــانــت السعودية مــن أوائـــل الـــدول التي 
عام  الهند  عــن  باكستان  باستقال  اعترفت 
املحطات  إحـــدى  باكستان  كــانــت  كما   .1947
املهّمة في جولة امللك فيصل بن عبد العزيز، 
إيجاد  ُبغية   ،1966 عــام  إسامية،  دول  على 
العالم اإلسامي.  »رابــط تنظيمي« بن دول 
وعــنــدمــا انــفــصــلــت بــنــغــادش عــن باكستان 
أواخر عام 1971، دعم امللك فيصل استضافة 
في  اإلسامي  املؤتمر  منظمة  قمة  باكستان 
الهــــور، عـــام 1974، مــا شــّكــل تــوطــيــدًا ملكانة 
الــتــي يقع مقرها  آبـــاد داخـــل املنظمة  إســـام 
ــرًا إلــــى حـــاجـــة دول الــخــلــيــج  ــّدة. ونـــظـ ــ فـــي جــ
املتزايدة إلى األيدي العاملة، خصوصًا بعد 
سبعينيات  مــنــتــصــف  الــنــفــطــيــة«،  »الـــطـــفـــرة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــدفــقــت أعــــــداٌد كــبــيــرة من 
الــعــمــال الــبــاكــســتــانــيــن عــلــى الــســعــوديــة، ما 
اقتصادية جيدة بن  إرســـاء عاقة  إلــى  أّدى 
بــأن حجم  التقديرات  أحــد  يفيد  إذ  البلدين؛ 
التبادل التجاري بن البلدين بلغ 2,5 مليار 
أعداد  دوالر، مطلع عام 2019، كما تجاوزت 
العمال الباكستانين املقيمن في السعودية 
1.9 مليون. في حن تذكر الباحثة في مركز 
الــــدراســــات االســتــراتــيــجــيــة فـــي إســــام أبـــاد، 
أرحمه صديقه، أن أعدادهم بلغت، قبل انتشار 
2.5 مليون عامل. مــن  أكثر  كــورونــا،  جائحة 
على صعيد آخــر، لعبت األبعاد السياسية 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دورهــــــــا فــــي »الــــتــــقــــارب 
عقود؛  مــدار  على  الباكستاني«،  السعودي 
إذ تمتعت الدولتان بمستوًى من التنسيق 
ــــي عــــــدة قــضــايــا  ــاور الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والـ
إقليمية ودولية، مثل: القضية الفلسطينية، 
ــي،  ــ ــامـ ــ ــر اإلسـ ــمــ ــؤتــ ــيــــس مـــنـــظـــمـــة املــ ــأســ وتــ
والقضية األفغانية، والتصّدي للمحاوالت 
الــســوفــيــيــتــيــة لــلــتــغــلــغــل فـــي آســيــا والــعــالــم 
العربي، والحرب العراقية - اإليرانية، وأمن 
الخليج العربي، وتطوير البرنامج النووي 
الــبــاكــســتــانــي، واالصـــطـــفـــاف مـــع الــســيــاســة 
األميركية في »الحرب على اإلرهـــاب«، بعد 
كــمــا   .2001 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/   11 ـــداث  أحــــ
شــهــدت الــعــاقــات مــظــاهــر تـــعـــاون عــديــدة، 
مــنــهــا: إرســــال بــاكــســتــان فــريــقــا للمساعدة 
ــرم املـــكـــي عـــــام 1979،  فــــي فــــك حـــصـــار الــــحــ
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع بــن الــبــلــديــن عــام 
1982، ثم بيع باكستان معّدات عسكرية إلى 
الــتــدريــبــات العسكرية  ــراء  الــســعــوديــة، وإجــ
 عـــن تــقــديــم 

ً
واملـــــنـــــاورات املـــشـــتـــركـــة، فـــضـــا

إسام آباد املشورة العسكرية للرياض. 
فـــي املـــقـــابـــل، حــظــيــت الــســعــوديــة بـــقـــدٍر من 
االحــــتــــرام الــشــعــبــي الــبــاكــســتــانــي، كــونــهــا 
ــي مــكــة  ــ ــرمــــن الـــشـــريـــفـــن فـ تـــحـــتـــضـــن الــــحــ
 في إغاثة املنكوبن 

ً
سهم عــادة

ُ
واملدينة، وت

 
ٌ

في الزالزل والفيضانات،  كما حدث تداخل
مشهود بن البيئات االجتماعية والثقافية 
انتشار  يكشفه  مــا  نحو  على  البلدين،  بــن 
الـــتـــيـــارات الــســلــفــيــة واملــــــدارس الــديــنــيــة في 
املالي  بالدعم  تحظى  كانت  التي  باكستان 
الــــســــعــــودي، خـــصـــوصـــًا قـــبـــل أحــــــــداث »11 
الــواليــات  تشديد  إلــى  أّدت  الــتــي  سبتمبر« 
ــــات/  ــقـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ ــلــــى »الـ ــدة قـــبـــضـــتـــهـــا عــ ــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
التحويات املالية« في سياق »الحرب على 
اإلرهــاب«، والتي يمكن القول إنها أسهمت 
فــي إنــهــاء ســيــاســة »الــتــضــامــن اإلســامــي« 
التي أرساها امللك فيصل، وسار عليها من 

بعده امللكان خالد وفهد.

مصالح متباينة وتحوالت 
دولية وإقليمية

العاقات  في  التعاون  غلبة  من  الرغم  على 
ــة كــــل مــــن الـــطـــرفـــن إلـــى  الـــثـــنـــائـــيـــة، وحــــاجــ

ــــى الـــســـطـــح مــجــمــوعــة مــن  ــرزت إلـ ــ اآلخـــــــر، بــ
الــخــافــات، تزامنت مــع تــولــي املــلــك سلمان 
واشنطن  سياسة  وتغير  الــعــزيــز،  عبد  بــن 
تــجــاه الــعــاقــات الــبــاكــســتــانــيــة الــســعــوديــة، 
ــدور اإلقــلــيــمــي  ــ ــادة تــعــريــف الــ ــ ــار إعــ ــ فـــي إطـ
الــســعــودي، وتقليص نشاطه وحــصــره في 
الــدائــرتــن، الخليجية والــعــربــيــة. وفــي هذا 
التي تمّر بها  التغير  أفــرزت حالة  السياق، 
السعودية، منذ عام 2015، تداعياٍت خطيرة 
اإلقــلــيــمــيــة للمملكة  املــكــانــة  تــآكــل  إلـــى  أّدت 
ــة، بــســبــب  ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ وضــــعــــف أوراقــــــهــــــا الــ
وانجرافها  الخارجية«،  السياسة  »عسكرة 
إلـــى حـــرب الــيــمــن مــنــذ مــــارس/ آذار 2015، 
من دون القدرة على إيجاد »مخرج مائم« 
مــنــهــا، ثـــم حــصــار قــطــر )يـــونـــيـــو/ حــزيــران 
ثم   ،)2020 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   2017-
السعودي جمال  اغتيال الصحافي  جريمة 
خاشقجي في أكتوبر/ تشرين األول 2018، 
ــواًل إلـــى اســتــعــداء الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة  ــ ووصــ
رغبة  مقابل  فــي  وباكستان،  وتركيا  إيـــران 
ســعــوديــة واضــحــة فــي الــتــقــارب مــع الهند، 
وربما بدرجٍة أقل مع ماليزيا وإندونيسيا.

ــن إرســـــال  ــاع بـــاكـــســـتـــان عــ ــنـ ــتـ ــدو أن امـ ــبــ ويــ
قوات برية للمشاركة في حرب اليمن، لدعم 
»التحالف العربي« بقيادة الرياض، قد ترك 
أثرًا عميقًا لدى كل من السعودية واإلمارات، 
بباكستان،  »الــتــرّبــص«  إلـــى  انتقلتا  الــلــتــن 
بسبب رفضها االنخراط في جهود عزل إيران 
ومليشياتها إقليميًا، خشية انعكاسات ذلك 
الداخلية، خصوصًا  باكستان  أوضــاع  على 

أقلية الهزارة الشيعية فيها.
وعلى الرغم من قيام ولي العهد السعودي، 
آسيوية، شملت  بجولة  بن سلمان،  محمد 
ــقـــد الحـــظ  ـــن، فـ ــــصــ ــتـــان والـــهـــنـــد والـ بـــاكـــسـ
الــتــقــارب مع  كــثــيــرون تركيز الــريــاض على 
نـــيـــودلـــهـــي، أكـــثـــر مــــن إســــــام آبـــــــاد. وعــلــى 
اإلسامي  التعاون  منظمة  عجز  من  الرغم 
عـــن مـــســـانـــدة مــســلــمــي كــشــمــيــر، لـــم تــذهــب 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــاكــســتــانــيــة إلــــى تــوتــيــر 
ــــات مـــــع الــــســــعــــوديــــة، بـــــل حــــاولــــت  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
استرضاءها عبر إلغاء مشاركتها في قمة 
كواالملبور في ديسمبر/ كانون األول 2019، 
الرياض تحّديًا مباشرًا  بسبب ما اعتبرته 
ملنظمة التعاون اإلسامي، وتفضيل إسام 
ــران وتــركــيــا وماليزيا  آبـــاد الــتــقــارب مــع إيــ

على  اإلســامــي  التعاون  ملنظمة  الضعيف« 
االنتهاكات التي ارتكبتها الهند في كشمير، 
مـــن دون أن يــنــجــح رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي، الـــلـــواء قــمــر بـــاجـــوا، الــــذي زار 
الرياض الحقًا، في تجاوز ما شهدته عاقات 
الــبــلــديــن مــن عـــثـــرات؛ إذ طــالــبــت الــســعــوديــة 
بــاســتــعــادة مــلــيــار دوالر، مــن قــــروٍض بلغت 
قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة ثــاثــة مـــلـــيـــارات دوالر، 
إلــى باكستان عــام 2018، كما  كانت قدمتها 
امتنعت الرياض، منذ مايو/ أيار 2020، عن 

تجديد تسهيات ائتمان نفطي لباكستان. 
ــنـــاٍت فــي  ــايـ ــبـ ــاٍت وتـ ــافــ ــــود خــ ــــان وجــ وإذا كـ
املــصــالــح أمـــرا عــاديــا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
فـــــإن الــــخــــافــــات الـــســـعـــوديـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
تــكــشــف عـــن تـــحـــوالٍت فـــي الــبــيــئــة الــداخــلــيــة 
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة املــحــيــطــة بــالــبــلــديــن. 
وفـــي حـــن تــتــزايــد انــعــكــاســات حـــرب اليمن 
عــلــى الــســعــوديــة داخــلــيــًا، أمــنــيــًا وســيــاســيــًا 
واقـــتـــصـــاديـــا، مــــا يــســهــم فــــي إعــــاقــــة تــنــفــيــذ 
مشروعات رؤية 2030، املحكومة بتوجهاٍت 
ــــرب  »نــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة«، تـــجـــعـــل الـــــريـــــاض أقـ
ــة اقـــتـــصـــاديـــة« مـــع الـــهـــنـــد، فــإن  ــراكــ إلــــى »شــ
باكستان تتخّوف من ذلك، سيما بعد تكريم 
السعودية، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
مودي، وتقليده وسام امللك عبد العزيز عام 
بــن سلمان،  توقيع محمد  عــن   

ً
2016، فضا

مـــذكـــرات تفاهم  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019،  فــي 
إّبــان زيارته الهند، بقيمة مائة مليار دوالر 
 بــــ20 

ً
ــثـــمـــارات املـــتـــنـــوعـــة، مـــقـــارنـــة ــتـ مـــن االسـ

زيــارتــه باكستان. هذا  مليار دوالر فقط في 
ــــوة الــســعــوديــة الحـــقـــًا وزيــــرة   عـــن دعـ

ً
فـــضـــا

الشؤون الخارجية الهندية، آنذاك، سوشما 
التعاون  ملنظمة  اجتماع  لحضور  ســـواراج، 
اإلسامي، على الرغم من معارضة باكستان 
تلك الــدعــوة. ناهيك عن قلق إســام آبــاد من 
مــتــغــيــريــن؛ تــصــاعــد الــتــطــبــيــع اإلمــــاراتــــي/ 
الهندية  والعاقات  إسرائيل،  مع  الخليجي 
اإلســرائــيــلــيــة، ســيــمــا فـــي تـــبـــادل املــعــلــومــات 
أن  علمًا  السيبراني،  واألمــن  االستخباراتية 
في  نفسه  اإلسرائيلي  األسلوب  تتبع  الهند 

تنفيذ عملياتها داخل كشمير.
ــات الـــعـــوامـــل/  ــاسـ ــكـ ــعـ ويـــكـــشـــف تــحــلــيــل انـ
السعودية  عــاقــات  على  الخارجية  البيئة 
ــن مـــحـــوريـــة تـــأثـــيـــر الــعــامــل  بـــبـــاكـــســـتـــان عــ
الــهــنــدي فــي زيــــادة خــافــاتــهــمــا، فــي مقابل 
أولوية تأثير العاملن، األميركي واإليراني، 
بحيث  السعودية،  الخارجية  السياسة  في 
ــن الـــــقـــــول إن عـــــاقـــــات الــــــريــــــاض مــع  ــكـ ــمـ يـ
»التضامن  قائمة على  لــم تعد  آبـــاد  إســـام 
اإلسامي«، كما كانت في بداياتها األولى، 
بــل أصبحت فــي حقبة ولــي الــعــهــد، محمد 
بـــن ســلــمــان، قــائــمــة عــلــى أســــس مصلحية 
اقتصادية، تتمحور حول إمكانية انخراط 
باكستان وأيديها العاملة في املساهمة في 
تــآكــل صيغ  يــبــدو  كــمــا  تنفيذ رؤيــــة 2030. 
الــتــعــاون األمـــنـــي/ الــعــســكــري الــســابــقــة بن 
الــزيــارات  استمرار  من  الرغم  على  البلدين، 
ــون عــســكــريــون  ــؤولــ ــســ ــا مــ ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ

باكستانيون كبار إلى السعودية. 

العالقات السعودية الباكستانية 
إلى أين؟

على الرغم من استناد العاقات السعودية 
الباكستانية إلى ركائز مصلحية اقتصادية 
افتقادها  فــإن  آنفًا،  ذكــر  وأمنية مهّمة، كما 

الرئيس  فــي عهد  األمــيــركــي، سيما  الغطاء 
السابق دونالد ترامب، قد أوجــد توترًا في 
الشعبوية  اليمينية  فالتوجهات  العاقات؛ 
ــر، وتـــقـــاربـــه مـــع الــهــنــد بــزعــامــة  ــيـ لــــدى األخـ
ــنـــدا مــــــودي، عــلــى حـــســـاب بــاكــســتــان،  نـــاريـ
تزامن مع بروز توجهات محمد بن سلمان، 
الرياض مع  إلى توطيد عاقات  وانحيازه 
تظهير  في  أسهم  ما  ونيودلهي،  واشنطن 
ســواء  الــســعــوديــة،  الباكستانية  الــخــافــات 
بقواتها  املشاركة  باكستان عن  إحجام  في 
فــي حــرب اليمن التي بــدأت فــي عهد بــاراك 
إيـــــران  عـــــزل  أم  قــــطــــر،  أم حــــصــــار  أوبـــــامـــــا، 
الــتــي تفاقمت  إقــلــيــمــيــًا، أم قــضــيــة كــشــمــيــر 
بــســبــب حــالــة »الـــفـــوضـــى اإلقــلــيــمــيــة« الــتــي 

أّججتها سياسات ترامب.
وإذا كـــانـــت الــتــغــيــرات فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار 
السعودي، أّدت إلى »شخصنة/ ارتجالية« 
الــخــارجــيــة وعسكرتها،  الــســيــاســة  ــرارات  ــ قـ
وبــالــتــالــي اإلخـــال بــالــتــوازنــات السعودية 
والعربية  الخليجية  الصعد  على  السابقة 
الباكستاني«،  »الــنــمــوذج  فــإن  واإلقليمية، 
الـــقـــائـــم عــلــى هــيــمــنــة املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
عــلــى شــــؤون الـــبـــاد، ال يــــزال يــحــاول إدارة 
يمنع  بما  اإلقليمية،  وتحالفاته  تــوازنــاتــه 
حـــدوث صـــراعـــات غــيــر ضـــروريـــة مــع إيـــران 
وتركيا، خشية إضعاف قدرة باكستان على 
التعامل مع جارتها النووية الكبيرة، الهند، 
والــتــي تلعب دور »الــطــرف الــثــالــث« املــؤثــر 

على العاقات الباكستانية السعودية.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــول إن زيـــــــــارة رئــ ــقـ ــ يـــبـــقـــى الـ
الــســعــوديــة، في  عــمــران خـــان،  الباكستاني، 
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، تــشــيــر إلــــى تــدشــن 
ــي عـــاقـــات  ــدة فــ ــديــ مـــرحـــلـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة جــ
من  »أكثر  بأنها  توصيفها  يمكن  البلدين، 
تــعــاون اقــتــصــادي، ولكنها أقــل مــن تحالف 
عـــســـكـــري«، وذلــــــك ضـــمـــن اســـتـــعـــداد أغــلــب 
ــمــــاالت تـــغـــيـــرات/ ــتــ الــــــــدول اإلقـــلـــيـــمـــيـــة الحــ

انكفاء السياسة األميركية في عهد الرئيس 
ــــط. وبــهــذا  جــو بـــايـــدن، تــجــاه الــشــرق األوسـ
العاقات  طبيعة  في  »التغير«  فــإن  املعنى، 
الــبــاكــســتــانــيــة الــســعــوديــة يــعــكــس ضــغــوط 
الــســيــاقــْن، الــدولــي واإلقــلــيــمــي، سيما بعد 
تداعيات جائحة كورونا. وهذا ربما يجعل 
الــريــاض أقـــرب إلــى الــســيــاســات األميركية، 
ــع«  ــمـــوضـ ــــن تـــعـــيـــد إســـــــام آبـــــــاد »تـ ــــي حـ فـ
ــــرب إلــى  ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة لــتــكــون أقـ
»الفلك الصيني«، سيما عبر موقعها املميز 

في »مبادرة الطريق والحزام«.
وعلى الرغم من إيجابية مساعي »االنفتاح 
وكــل من  السعودية  بــن  الــراهــن«  اإلقليمي 
إيــــــران وتـــركـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان، فـــإنـــه يصعب 
ــذا املــنــحــى، بسبب  الـــجـــزم بــاســتــمــراريــة هــ
ــتـــدخـــات الـــدولـــيـــة في  كـــثـــرة الــضــغــوط والـ
شــــــؤون اإلقــــلــــيــــم، عـــلـــى نـــحـــٍو يــبــقــي خــيــار 
اشـــتـــداد الـــصـــراع اإلقــلــيــمــي قــائــمــًا، سيما 
الذي  العدواني  السلوك اإلسرائيلي  بسبب 
ــزال يــحــلــم بــمــكــانــة الـــفـــاعـــل اإلقــلــيــمــي  ــ ال يــ
املهيمن/ الــرئــيــس فــي الــشــرق األوســــط، ما 
اإلقليمية،  املصالحات  التسويات/  ــر 

ّ
يــؤخ

كونه املستفيد األكــبــر مــن الــصــراعــات التي 
تــمــّكــنــه مــن االســتــمــرار فــي تــقــديــم خــدمــاتــه 
األمنية والتسليحية والتكنولوجية، للدول 
»مكافحة  الفتة  تحت  الهند،  مثل  الحليفة 

اإلرهاب«.
)كاتب وباحث فلسطيني في إسطنبول(

مسارها وتقلباتها وآفاقها
العالقات السعودية الباكستانية

حظيت السعودية 
بقدٍر من االحترام 

الشعبي الباكستاني، 
كونها تحتضن 

الحرمين الشريفين في 
مكة والمدينة

الخالفات السعودية 
الباكستانية تكشف 

عن تحوالٍت في البيئة 
الداخلية واإلقليمية 
والدولية المحيطة 

بالبلدين

هناك تآكل في 
التعاون األمني/ 

العسكري بين البلدين، 
على الرغم من 
استمرار الزيارات

زار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، السعودية في شهر مايو/ أيار الحالي، وتكمن أهمية هذه الزيارة في محاولة لتجاوز 
الخالف الطارئ بين البلدين. تستهدف المقالة االطالع على سير العالقات بين البلدين وتبيان آفاقها

محمد بن سلمان، يستقبل عمران خان، في الرياض 2021/5/8 )األناضول(

عالقات  على  الخارجية  البيئة  العوامل/  انعكاسات  تحليل  يكشف 
زيادة  في  الهندي  العامل  تأثير  محورية  عن  بباكستان  السعودية 
في  واإليــرانــي،  األميركي  العاملين،  تأثير  أولوية  مقابل  خالفاتهما، 
مع  الرياض  عالقات  إّن  القول  يمكن  إذ  السعودية،  الخارجية  السياسة 
بل  كانت،  كما  اإلسالمي«  »التضامن  على  قائمة  تعد  لم  آباد  إسالم 
أصبحت في حقبة ولي العهد، محمد بن سلمان، قائمة على أسس 
وأيديها  باكستان  انخراط  إمكانية  حول  تتمحور  اقتصادية،  مصلحية 

العاملة في المساهمة في تنفيذ رؤية 2030.

العامل الهندي

20

وقطر في تلك القمة، بحثًا عن دعم املوقف 
الباكستاني في قضية كشمير. 

استنكار  بعد  ازداد  الــعــاقــات  تــوتــر  أن  بيد 
ــان، شـــــاه مــحــمــود  ــتـ ــسـ ــاكـ وزيــــــر خـــارجـــيـــة بـ
»الــــرد  آب 2020،  أغــســطــس/   5 فـــي  قـــرشـــي، 
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املنابر  وانتهاكات وجــرائــم، بما يجعل هــذه 
ــة، أمــــــــام ســـطـــوة  ــ ــــدوهـ ــــشـ الــــرســــمــــيــــة تــــقــــف مـ
مشروعة ُيمارسها جيش من املدّونن الذين 
ضاقت بهم فسحة العيش داخل بلد لم يُعد 
 الــقــائــل مــمــن يـــجـــرؤون عــلــى تكييل 

ّ
فــيــه إال

داخــل  املــغــرب  عــن مصير  للمؤّسسات  النقد 
املسلسل الــديــمــقــراطــي املــعــطــوب، والـــذي ألــّم 
بــه مــنــذ تــجــربــة حــكــومــة الــتــنــاوب الــتــوافــقــي 
 
ْ
)دخــول اليسار للُسلطة( سنة 1998، بعد أن

ت القضية الفلسطينّية في مقّدمة اليسار 
ّ
ظل

املـــغـــربـــي مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن.
 يــأخــذ بــعــض املـــدّونـــن 

ْ
مـــن كـــان يــتــصــّور أن

املغاربة، على اختاف أعمارهم وتكويناتهم 
ضــرورة  عاتقهم  على  الحياتية،  ومشاربهم 
ــلــــة وتـــشـــجـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى  مــــواصــ
مــقــاومــتــهــم املــشــروعــة والــحــقــيــقــيــة فـــي وجــه 
 عـــددًا مــن رّواد املجتمع 

ّ
أن ــل. بــل نجد 

ّ
ــحــت

ُ
امل

ــفــوا عــنــد الـــتـــدويـــن، بل 
ّ
االفـــتـــراضـــي لـــم يــتــوق

ــارع لــلــتــنــديــد بــالــصــمــت  ــ ــشـ ــ خــــرجــــوا إلـــــى الـ
مغربيًا.  القضية  على  ُيخّيم  الـــذي  الــرهــيــب، 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

»فــلــســطــن تــنــتــفــض« و»فــلــســطــن 
تـــتـــحـــّرر«... بــمــثــل هــــذه الــعــبــارات 
غاربة وعيهم بالقضية 

َ
يستعيد امل

الفلسطينّية، في نقاش سجالّي محموم على 
صفحاتهم في وسائل التواصل االجتماعي. 
اليوم  الــذي يحدث   واحتجاجاٌت عن 

ٌ
صــراخ

في فلسطن، أمام صمت العالم وتزايد عدد 
غفير من الدول العربّية لركوب قطار التطبيع 

السياسي مع الكيان الصهيوني. 
صــوٌر مؤملة وحــزن ُيخّيم على وجــوه الناس 
املــرء لحظة قــراءة  وغــّصــة خانقة يشعر بها 
ما يكتبه بعض املدّونن املغاربة عن جرائم 
االحــتــال، مــا ُيــؤّكــد الـــدور الــذي باتت تلعبه 
ــام  ــعـ ــة الــــــــرأي الـ ــاعـ ــنـ ــات فــــي صـ ــّصــ ــنــ ــذه املــ ــ هــ
مارسه، بدون 

ُ
ت والتأثير الشرس الذي باتت 

وعي، على الجرائد واملجات اليومية داخل 
حقيقيًا،  ارتباكًا  تعيش  يجعلها  ما  املغرب، 
ــّرة وأكــثــر الــتــحــامــًا بــاالجــتــمــاع  بــن أقــــام حــ
»هدنة«  املغربي، وبن منابر تعيش أشبه بالـ
فــيــمــا يــحــصــل داخــــل فلسطن مــن اعــتــقــاالت 

جاء ترشيحي لـ»حرب 
أهلية« من مؤلف 

المسلسل أحمد عادل

تدوين المغاربة يؤكد 
دور المنصات في صناعة 

الرأي العام

األثاث الجلدي ليس 
مريحًا للجلوس فترة طويلة 

كما ال يدوم

2223
منوعات

صـــوٌر آلالف املــظــاهــرات داخـــل أحــيــاء مدينة 
الدار البيضاء ومراكش وباقي املدن األخرى، 
تــزال تحتلها  التي ما  املكانة  عيد ســوى 

ُ
ت ال 

ــــي قـــلـــب الـــشـــعـــب املــــغــــربــــي مــنــذ  فـــلـــســـطـــن فـ
سبعينيات القرن املنصرم. 

 حــضــر فهو 
ْ
املــغــربــي غـــائـــب، وإن اإلعـــامـــي 

مجّرد أخبار يومية تمّر سريعًا داخل نشرات 
األخــبــار وعــلــى شــكــل تغطيات مــأخــوذة في 
االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  مــن  عمومها 
ال تتعدى إحصاء عدد القتلى واملدن، والتي 

 وتفتيتًا. 
ً
اســتــهــدفــهــا االحـــتـــال قــهــرًا وقـــتـــا

دّونون ال ينقلون أخبارًا وال يحصون عدد 
ُ
امل

قوّية  يكتبون خطابات سجالّية  بل  القتلى، 
رة تضع االحتال داخــل قفص االتهام 

ّ
ومؤث

ومختبر الفحص والنقد والتنديد بجرائمه 
ر عليه. 

ّ
لدى مؤّسسات رسمية عاملية تتست

االكــتــفــاء بنقل األخــبــار مــن مــصــادر إعامية 
الفلسطينّية  القضية  يخدم  ال  أخــرى  عربية 
إعـــامـــيـــًا، مـــن خــــال الــضــغــط عــلــى األنــظــمــة 
الــعــربــّيــة إلــــى الــتــأثــيــر فـــي ســلــطــة االحـــتـــال 
ــوء الــقــوانــن  وجــنــونــه ومــحــاكــمــتــه عــلــى ضــ
الدولية بخصوص العدد الكبير من املدنين 
الذين قتلوا داخل عدد من املدن الفلسطينّية. 
خطابًا  تفرض  اليوم  نعيشها  التي  اللحظة 
نقديًا ال يهادن وال يقف حائرًا بن الضحية 
 نقرأ داخل اإلعام املرئي الرسمي 

ْ
والجاد. إذ

 الكسل والركون 
ّ

خطابًا انبطاحّيًا ال يجيد إال
إلى األخبار وإعادة توليف التقارير وإصدار 
الصمت  لغة  هــو  يمّيزها  مــا  كــاذبــة،  بيانات 
واالرتــــبــــاك الــحــاصــل لــــدى هــــذه املــؤّســســات 
الــرســمــيــة فــي التعبير عــن رأيــهــا بــعــيــدًا عن 
التفكير فــي انــتــمــائــهــا إلـــى إعـــام رســمــي له 

حدوده وسياجاته.
هم نجوم 

ّ
املدّونون املغاربة ال حدود لهم، إن

ــالـــب والــفــقــيــه  ــطـ الـــلـــحـــظـــة الــفــلــســطــيــنــّيــة. الـ
ــــي هـــــم مــن  ــامـ ــ ــحـ ــ ــــب واألســـــــتـــــــاذ واملـ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـ
القضية في أجسادهم.  يقبضون على جمر 
ــّرة ال  إضـــافـــة إلـــى أنــــاس يــمــتــهــنــون مــهــنــًا حــ
عــاقــة لــهــا بــالــثــقــافــة، لــكــن لــهــم وعــيــًا كبيرًا 
ــّيـــة الــلــحــظــة  بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة وأهـــمـ
 املــــآزق 

ّ
ــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا عـــربـــيـــًا. إن ــنـ الـــراهـ

املغربّية  الصحافة  تعيشها  التي  الحقيقية 
ــدّونــــن تــجــاه  ــذه األيـــــــام، بــفــعــل ســـطـــوة املــ هــ
في  للتفكير  كــافــيــة  الــفــلــســطــيــنــّيــة،  الــلــحــظــة 
وظــيــفــتــهــا وســوســيــولــوجــيــة عــمــل يجعلها 
مجّرد بوصلة في يد رواد شبكات التواصل 
عملها  ُيسّهلون  جّهة  من  هم 

ّ
إن االجتماعي. 

ــا يـــجـــري وإتــــاحــــة فـــرصـــة كــبــيــرة  فـــي فــهــم مـ
للصحافي، حتى يفهم ما يحدث داخل املدن 
الفلسطينّية من سرقة وتدمير وقتل، بحكم 
منطلقاتها.  وتعّدد  الكتابات  هذه  آراء  زخم 
ها من جهة أخرى تضعها ضمن موقف 

ّ
لكن

ــمــيــت فــي أداء 
ُ
إشــكــالــي، يــقــوم على العجز امل

 تكون بوصفها 
ْ
وظيفتها كما ينبغي لها أن

 تأخذ موقفًا حاسمًا 
ْ
سلطة رابعة، ينبغي أن

د وجرائمه البشعة. 
ّ

من الجا
ونـــظـــرًا إلــــى أهـــمـــّيـــة هــــذه الـــخـــطـــابـــات، الــتــي 
وّجه يوميًا اإلعــام املغربي والتأثير 

ُ
باتت ت

جعل  العاملي،  االجتماع  داخــل  حدثه 
ُ
ت الــذي 

مـــؤّســـســـات شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ل وبشكل آنّي وعنيف في وجه عدد من 

ّ
تتدخ

مارس نوعًا من االحتال 
ُ
املدّونن املغاربة لت

ــط، الــــذي يــقــوم عــلــى ســيــاســة حضر 
ّ
والــتــســل

ـــدّون. 
ُ
امل حساب  ومعه  الفلسطيني  املحتوى 

قهٌر ال ُيــبــّدده ســوى قهٌر آخــر، يـــزداد فداحة 
سياسّي  تطبيع  حــمــأة  فــي  لهيبه  ويــتــأّجــج 
إلى  وصمت مؤّسسات عربية تلهث جاهدة 
التقوقع في ذاتها. ال بد من اإلعــام املغربي 
الراهنة،  خذ موقفًا صارمًا مع اللحظة 

ّ
 يت

ْ
أن

فّسر غياب اللحظة داخل اإلعام 
ُ
وإاّل كيف ن

املــرئــي مــن خــال استضافة باحثن مغاربة 
ــنــاقــشــة املـــرحـــلـــة ومــــا يــطــبــعــهــا من 

ُ
وعـــــرب مل

مـــرارة وعــنــف، أمـــام عــشــرات الــبــرامــج الفنّية 
 
ّ
السخيفة حول الطبخ والديكور واملوضة. إن
املغرب، هي  عرفها  التي  فة، 

ّ
املكث التظاهرات 

من ثمرات املــدّونــن ومــن نتائج ما يسمى بـ 
»املجتمع االفتراضي« الذي ُيعّبر كما يشاء، 
ــر عــلــيــه اإلعــــام 

ّ
 فــطــن إلــــى مـــا يــتــســت

ْ
بــعــد أن

الــرســمــي فــي قضايا االجــتــمــاع املــغــربــي. من 
ــّم، أضـــحـــى صـــاحـــب ســلــطــة قـــوّيـــة يــنــزعــهــا  ــ ثـ
ــمــــّرس« على  ــتــ ــ

ُ
بــســهــولــة مـــن الــصــحــافــي »امل

التنمر والصمت أمام إغراءات دعم الدولة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الحياة  مــن تعطيل  أشــهــر  ثــاثــة  بعد نحو 
في شارع املتنبي وسط بغداد، وهو السوق 
يوم  في  الباد، وتحديدًا  في  للكتب  األكبر 
ــــراءات  الــجــمــعــة مـــن كـــل أســـبـــوع، بــســبــب إجـ
املقلق إلصابات  التفشي  إثر  التجول  حظر 
ــا حـــيـــنـــذاك، عــــادت الــحــيــاة  فـــيـــروس كـــورونـ
مـــجـــددًا إلــــى الـــشـــارع يــــوم الــســبــت املــاضــي 
الحظر  إلغاء  الصحية  السلطات  قــرار  بعد 
الــشــامــل يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت وإبــقــاءه 
جـــزئـــيـــًا. وإثـــــر تـــراجـــع مــلــحــوظ بــإصــابــات 
كـــورونـــا خـــال األســبــوعــن األخــيــريــن، قــرر 
ــوزراء الــعــراقــي، بعد اجــتــمــاع له،  مجلس الــ
الحظر  بــإلــغــاء  الــحــظــر،  إجــــــراءات  تخفيف 
الــــشــــامــــل، يـــومـــي الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت، وأن 
يكون جزئيًا كسائر أيام األسبوع، يبدأ من 

 وحتى الساعة 5 فجرًا.
ً
الساعة 9 ليا

وُيـــعـــد يــــوم الــجــمــعــة مـــن أهــــم األيــــــام الــتــي 
توافد مثقفن  املتنبي، من  يشهدها شــارع 
وإعـــامـــيـــن، حــيــث تـــقـــام فــعــالــيــات ثــقــافــيــة 

جاء ترشيحي من مؤلف املسلسل أحمد عادل 
الــــذي ســبــق وشــاركــتــه مـــن قــبــل فـــي مسلسل 
»الكاستينغ«  نفس  تقريبًا  وهــو   ،»2 »نــمــرة 
الــكــســر«، حــيــث إن  الـــخـــاص بمسلسل »ضـــد 
»العدل جــروب«،  إنتاج شركة  املسلسلن من 
التعامل معها، ألن  أحببت جــدًا  وهــي شركة 
ومحترفون،  محترمون  عليها  القائمن  كــل 
ــا العربية  ولــهــم أســمــاؤهــم فــي ســـوق الـــدرامـ

بشكل عام.

¶ هل تجدين أن مبررات الشر لدى نادين مقنعة؟
دعونا نتفق على شيء، أال وهو أن كل إنسان 
ا. 

ً
في الحياة بداخله الخير وبداخله الشر أيض

املوضوع هو أي نزعة تنتصر داخل اإلنسان.

 لهيفا وهبي 
ً
¶ هــل دورك فــي املسلسل كــان بــديــال

التي اعتذرت عن املشاركة في العمل؟
الدور الذي كانت ستقدمه هيفا ليس »ضرة« 
ــدور الـــذي  ــ ــا، بـــل هـــو الـ ــذي قــدمــتــه أنــ يـــســـرا، الــ

قدمته املمثلة املصرية أروى جودة.

¶ ماذا يمثل لك الوقوف أمام اسم كبير بحجم يسرا؟
أحبها جًدا منذ صغري وكنت أشاهد أعمالها 
ســـواء أفـــام أو مــســلــســات، وال أخــفــى عليكم 
أنــنــي كــنــت خــائــفــة جـــدًا مـــن الـــوقـــوف أمــامــهــا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــلــبــنــانــيــة، سينتيا خليفة،  املــمــثــلــة  اســـم  ملــع 
ــًرا، فـــي الــــدرامــــا الــتــلــيــفــزيــونــيــة املــصــريــة  أخــــيــ
من خــال مشاركتها بشخصية »نــاديــن« في 
ــلـــيـــة«، والــــــذي عــــرض في  مــســلــســل »حـــــرب أهـ
املــاراثــون الدرامي لشهر رمضان، أمــام يسرا، 
كما شاركت أيضًا في نفس املوسم من خال 
تــجــســيــدهــا شــخــصــيــة »مــــايــــا« فــــي مــســلــســل 
»ضـــد الــكــســر« مــع نيللي كــريــم. ومـــن قــبــل أن 
تــطــل سينتيا عــلــى الــجــمــهــور املـــصـــري، فهي 
مــعــروفــة عــلــى مــســتــوى لــبــنــان حــيــث شــاركــت 
في مسلسات عديدة، منها »روبي« الذي كان 
»جـــذور«  ومسلسل  لها  تمثيلية  تجربة  أول 
ملعرفة  التقتها،  الجديد«  »العربي  وغيرهما. 
وما  املصرية  الدراما  في  مشاركتها  كواليس 

هي مشروعاتها القادمة.

¶ ما شعورك مع قرائتك لشخصية »نادين« وهي ال 
تزال سطورًا على الورق؟

لم  الشخصية  ألن  الشديدة،  بالحيرة  شعرت 
يسبق لي على مــدار سنوات عملي أن قدمت 
مثلها، ألني دائمًا اعتدت على تقديم شخصية 
الــطــيــبــة املــســاملــة. وكــمــا شــاهــد الــجــمــهــور في 
ــدًا، لــذا  املــســلــســل شــخــصــيــة نـــاديـــن شـــريـــرة جــ
لــم أكــن أعــرف مــا هــي بدايتها وكيف سأكون 
ترجمت  ولــكــن  الشخصية.  بخطوط  ممسكة 
كل عامات االستفهام في ذهني إلى مذاكرة 
جدية لكل ما تتطلبه الشخصية من تفاصيل 
ــيـــدات، والـــحـــمـــد لـــلـــه قــدمــتــهــا  ــقـ ودوافــــــــع وتـــعـ

بالشكل الذي جعل الكثيرين يشيدون بها.

¶ من وراء ترشيحك للعمل في »حرب أهلية«؟

وندوات ومحاضرات، تقيمها مراكز ثقافية 
في الشارع، تستضيف أكاديمين ومثقفن، 
عَرض الكتب املتنوعة في الشارع بكثرة 

ُ
وت

قياسًا بــاأليــام األخــــرى. األكــاديــمــي، هاشم 
علي، وهو أستاذ لأدب العربي في جامعة 
 »شــارع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بــغــداد، أكــد لـــ

ــتــــرجــــع طـــعـــمـــه الـــــخـــــاص، وال  املـــتـــنـــبـــي اســ
إلـــى عــودتــه«،  املثقفن  ــش 

ّ
تــعــط بــعــد  سيما 

ليل  منذ  »اتفقنا  الجديد«:  »العربي  لـ  
ً
قائا

أمس، أنا وعدد من األصدقاء، على الذهاب 
صــبــاحــًا إلــــى املــتــنــبــي، ووصــلــنــا مــبــكــريــن، 
ــا الـــشـــارع مــزدحــمــًا جـــدًا أكــثــر مما  ووجـــدنـ
كان متوقعًا، بسبب اإلقبال ولهفة املثقفن 
: »حــصــلــنــا 

ً
ــاء الـــكـــتـــب«. وأكــــــد قــــائــــا ــنـ ــتـ القـ

وبأسعار  الكتب،  مــن  جيدة  مجموعة  على 
تنافسية. كــانــت جــولــة رائــعــة أعــيــدت فيها 
الــحــيــاة الـــى شــــارع املــتــنــبــي«. أّمــــا الــشــاعــر 
فقال:  الــعــزاوي،  باسل  العراقي،  واإلعــامــي 
ـــارع والـــتـــقـــيـــنـــا بــعــض  ــشــ ــ »تـــجـــّولـــنـــا فــــي الـ
النشاطات  عـــودة  بلهفة  ننتظر  األصــدقــاء. 
بشكل كامل في الشارع، من فعاليات أدبية 
»الــعــربــي  ونــــدوات ومــهــرجــانــات«، مــؤّكــدًا لـــ
املتنفس  هــو  املتنبي  أن »شـــارع  الــجــديــد«، 
أثر  ولــه  الذين ال يستغنون عنه،  للمثقفن 
في حركة الثقافة العراقية من أدب وفن، وال 

يمكن هذه الحركة أن تشل«.
أبــو خــالــد، ذو الـــ 58 عــامــًا، وهــو أحــد باعة 
الــكــتــب فـــي شــــارع املــتــنــبــي، أكــــد أن »عــــودة 
الحياة إلى شارع املتنبي يوم الجمعة، هي 
عـــودة للثقافة واملــطــالــعــة والــعــلــم«، مــؤكــدًا 
الفترة  طــوال  »حرمنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
السابقة من هذا املهرجان األسبوعي، حيث 
بــغــداد ومــن خارجها  يــتــوافــد املثقفون مــن 

املتنبي، يلتقون ويجلسون في  إلــى شــارع 
املقاهي وعلى ضفاف النهر، وهم يتحدثون 
ــن الـــكـــتـــب وآخــــــر اإلصـــــــــــدارات الــثــقــافــيــة،  عــ
ــاف:  ــ ويـــقـــتـــنـــون مــــا يـــرغـــبـــون مـــنـــهـــا«. وأضــ
»اليوم تمكنا من بيع أعداد كبيرة من الكتب 
واملجات الثقافية العلمية. كان يومًا مميزًا. 

 الــحــيــاة 
ّ

ــل أبـــعـــد الـــلـــه كـــورونـــا عـــنـــا، فــقــد شــ
وعطل حركة الثقافة في الشارع«.

ومع عودة الحياة إلى الشارع، بدأت املراكز 
األدبية فيه باالستعداد إلعادة املهرجانات 
العيسى،  طــالــب  وقـــال  الثقافية،  والـــنـــدوات 
وهــــو مــديــر املـــركـــز الــثــقــافــي الـــبـــغـــدادي في 

شارع املتنبي، بتغريدة له إن »إدارة املركز 
الفعاليات  عـــودة  تعلن  الــبــغــدادي  الثقافي 
في  الــبــغــدادي  الثقافي  املــركــز  فــي  الثقافية 
شارع املتنبي، يوم الجمعة املقبل املوافق الـ 
28 من الشهر الجاري، آملن للجميع دوام 

الصحة والسامة«.

ألن مــشــاهــد عـــديـــدة رئــيــســّيــة تــجــمــعــنــا مــعــًا. 
لذلك فضلت أن أقوم بتهدئة نفسي، فأرسلت 
الــزهــور، ورسالة أعبر لها عن  إليها باقة من 
مــدى حبي لــهــا، وكــيــف أنــهــا أيــقــونــة وملهمة 

بالنسبة لي.

¶ هل وجهت إليك أي نصائح؟
املثال  سبيل  فعلى  مــبــاشــرة،  نصائح  ليست 
هي لم تتدخل في أدائــي حتى تجعلني على 
طبيعتي وأخرج ما بداخلي، بل كانت تتدخل 
في أشياء بسيطة تخص سير املشهد نفسه، 
وأنا للعلم أكون سعيدة جدا بأي نصيحة من 
نجمة بحجم يسرا، لها تاريخ فني كبير، وأنا 
أعتبر أن وقوفي فقط أمامها، عامة مضيئة 

في السيرة الذاتية لي.

¶ ما املختلف في شخصيتك التي قدمتها من خالل 
مسلسل »ضد الكسر«؟

مـــســـلـــســـل »ضــــــد الــــكــــســــر« الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
قــدمــتــهــا، تــدعــى مـــايـــا، وهـــي صــاحــبــة عقلية 
ــــك يـــعـــود إلــــى أنـــهـــا لــهــا جـــذور  مــنــفــتــحــة، وذلـ
أميركي ونصفها مصري،  أميركية، فنصفها 
وتفعل ما تريد أن تفعل في حياتها بصرف 
في  أوقعها  وهـــذا  مــن حولها،  آراء  عــن  النظر 

العديد من املشاكل.

¶ ماذا عن الوقوف أمام الفنانة نيللي كريم؟
أحببتها جدًا فهي إنسانة بسيطة وتلقائية، 
حــتــى طــريــقــة حــوارهــا فيها ســاســة جميلة، 
ولم أشعر بأي غربة وأنا معها في املسلسل، 
بـــل شــعــرت أنــــي أعــرفــهــا مـــن ســـنـــوات طــويــلــة 
ونيللي خفيفة الظل جــدًا، وتمنح ملن حولها 

طاقة إيجابية.

تخفيف إجراءات كورونا يعيد الحياة لشارع المتنبي في بغدادسينتيا خليفة: لست بديلة لهيفا وهبي في »حرب أهلية«
عادت الحياة إلى شارع 

المتنبي في العراق بعد 
ثالثة أشهر من تعطيل 

الحياة بسبب إجراءات 
الحظر، إذ كان التجّول 

ممنوعًا يومي الجمعة 
والسبت

كارين إليان ضاهر

ال تــقــتــصــر أهــمــيــة ديـــكـــور املـــنـــزل عــلــى الــنــاحــيــة 
الجمالية، فكل تفصيل فيه له أثر نفسي بوجوده 
أو حتى بغيابه على املوجودين فيه. في الواقع، 
كثر يقعون في أخطاء عديدة في هذا املجال، في 
تــفــاصــيــل تنعكس سلبًا عــلــى أهـــل املــنــزل ســواء 
أهمية  هنا  من  البعيد،  للمدى  أو  مباشر  بشكل 
الوقوع فيها في  تجنبها والحرص على تجنب 
تصميم املنزل، كما توضح في حديثها مهندسة 

الديكور آية قمر الدين. 
ثمة خــطــوات عــديــدة تــحــذر منها قمر الــديــن في 
ــا الــنــفــســي الــســلــبــي على  ــرهـ ــزل ألثـ ــنـ تــصــمــيــم املـ
ــهــا تعتبر من 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ املــقــيــمــن فــيــه، مــع اإلشـ

األخطاء الشائعة التي يجهل كثيرون ما يمكن أن 
تسببه. إذ يجب عدم تصميم املنزل بشكل يبدو 
الدين  أو ضيقًا. فتشدد قمر   

ً
فيه أصغر مساحة

وواســعــًا  بسيطًا  يــبــدو  املــكــان  أهمية جعل  على 
ومفتوحًا بغياب العوائق للنظر بشكل أساسي. 
فــمــن الــخــطــأ أن يــبــدو املــكــان صغير املــســاحــة أو 
ضيقًا أو تكثر فيه األغــراض واألثــاث والعوائق. 
انطاقًا من ذلــك، يجب عــدم اعتماد األثــاث كبير 
 ألن هــذا ينعكس 

ً
الحجم في غــرف صغيرة مثا

سلبًا على الحالة النفسية ألصحاب املنزل. 
ــا عــدم الخلط مــا بــن أكــثــر مــن طــراز 

ً
ويــجــب أيــض

فــا تمانع قمر  غــرفــة معينة.  ديــكــور  فــي  معتمد 

املنزل، أي  أكثر من أسلوب في  الدين في اعتماد 
أن يكون كاسيكيًا في غرفة وعصريًا في أخرى. 
فــي املــقــابــل، يــجــب عـــدم املـــزج بــن األســلــوبــن في 
غرفة واحــدة بطريقة غير متناغمة وكأنه ما من 
تناسق بن األثــاث أو األكسسوارات أو األغراض 
أال يكون هناك  أيضًا   

ً
فــا يجوز مثا املــوجــودة. 

الــطــراز واألرضية  تناسق بن األسقف من حيث 
ـــهـــا تــــكــــون مــتــنــاغــمــة 

ّ
ــل ــدران. فـــاملـــســـاحـــة كـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ

 
ً
عامة فيها  وللموجودين  للنظر  مريحة  لتكون 

أن كل ما هو  النفسية، بحيث يبدو  الناحية  من 
موجود فيها متكامل. بهذه الطريقة يكون املكان 

مريحًا ودافئًا ومألوفًا.
ويـــجـــب عــــدم اعـــتـــمـــاد األثــــــاث الـــجـــلـــدي. بــالــدرجــة 
ــاث مــريــحــًا  ــ ــنـــوع مـــن األثــ ــذا الـ ــى ال يــعــتــبــر هــ ــ األولــ
لــلــجــلــوس لــفــتــرة طــويــلــة. كــمــا أن املــشــكــلــة فــيــه في 
ــه يــعــطــي انــطــبــاعــًا  ــم أنـ ــ ، واألهـ

ً
ــه ال يــــدوم طـــويـــا أنـ

بالوجود في مكتب وليس في منزل حيث يفترض 
اللون  تجنب  ويجب  مختلفة.  تكون  أن  بــاألجــواء 

الــلــون، تنصح  البعض هــذا  األحــمــر. ففيما يحبذ 
الجدران  أو  لأسقف  اعتماده  بتجنب  الدين  قمر 
أو حتى لأثاث. علمًا أن األحمر معتمد في مطاعم 
األطــعــمــة ســريــعــة الــتــحــضــيــر العـــتـــبـــاره لــيــس من 
األلوان التي توحي بالراحة وتدعو للمكوث فترة 
ما  إلــى  إضــافــة  للنظر،  ليس مريحًا  فهو  طــويــلــة. 
يسببه من مشاعر أقرب إلى العدوانية، وهذا ما ال 

يعتبر مرغوبًا أبدًا في املنزل.
ويـــجـــب عـــــدم نـــقـــل تــصــمــيــم مـــنـــزل كـــمـــا هـــــو. فــقــد 
يعجب أصــحــاب املــنــزل بــديــكــور مــعــن ويــرغــبــون 
بنقله كما هــو واعــتــمــاده فــي منزلهم. فــي الــواقــع، 
ثــمــة مــعــايــيــر عــديــدة يــجــب عـــدم إهــمــالــهــا. فيجب 
الــتــفــكــيــر بــالــديــكــور الــــذي ُيــشــعــر أصـــحـــاب املــنــزل 
ع  بالراحة والــدفء والحب فيه، ويجب عدم التسرُّ
فــي االخــتــيــار حــرصــًا عــلــى هـــذه املــعــايــيــر وتجنبًا 
. هــذا وتحذر 

ً
يــكــون مــمــا الـــذي يمكن أن  للديكور 

قــمــر الــديــن مــن اخــتــيــار الـــرمـــادي، ولـــو بـــدا رائــجــًا، 
املــنــزل،  فــي  فــي استخدامه  املبالغة  ألنــه ممل عند 

خصوصًا أنه يفتقد إلى الحيوية.
ومن الضروري تجنب الجدران السوداء. ففي حال 
لجدار  األســود  اعتماد  يمكن  التغيير،  في  الرغبة 
واحد وال يمكن اعتماده لكافة الجدران، خصوصًا 
 
ً
أنــهــا تــعــطــي انــطــبــاعــًا بـــأن املــكــان أصــغــر مــســاحــة
 
ً
ويؤثر سلبًا على املزاج. فاألسود قد يكون جميا
لفترة قصيرة عند اعتماده، لكن على املدى البعيد 

سرعان ما يسبب وجوده في املحيط االكتئاب.

نجوم اللحظة الفلسطينية الراهنة

)Getty( تقام في الشارع فعاليات ثقافية وندوات ومحاضرات، تنظمها مراكز ثقافية

ال مانع في 
اعتماد أكثر 
من أسلوب في 
المنزل أي أن 
يكون كالسيكيًا 
)Getty(

)Getty( خليفة: شعرت بالحيرة الشديدة، ألن الشخصية لم يسبق لي أن قدمت مثلها

خالل تظاهرة تضامن مع فلسطين في الرباط، 15 مايو )جالل مرشدي/األناضول(

في ظّل كسل وضعف اإلعالم المغربي الرسمي في تغطية المقاومة الشعبية في فلسطين، 
يتولّى المدّونون المغاربة نقل األخبار وإيصال الواقع إلى المغربيين

المدّونون الَمغاربة

أخطاء في ديكور المنزل

فنون وكوكتيل
رصد

إضاءة

أمكنةدردشة

عرفت الساحة التونسية 
أيضًا العبين جددًا خالل 

التحركات المناصرة للقضية 
الفلسطينية، وهم 

الناشطون اإللكترونيون 
الذين شنوا حملة مناصرة 

كبيرة في منصات التواصل 
بكل اللغات.

وكان للتونسيين حضور 
أكبر في »فيسبوك« على 
حساب »تويتر«. وواصل 

عدد التدوينات والتغريدات 
ارتفاعه منذ العدوان 

اإلسرائيلي على حي الشيخ 
جراح، وتوسع حملة 

االعتداءات بعد ذلك على 
كامل األراضي الفلسطينية 

المحتلة.

في تونس 
أيضًا

Monday 24 May 2021 Monday 24 May 2021
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خـــالـــة اســمــهــا فــاطــمــة، اســتــشــهــد أبــنــاؤهــا 
ـــت تــــزرع 

ّ
ـــهـــا ظـــل

ّ
ــــرب، لـــكـــن ــــحـ ــي الـ الـــثـــاثـــة فــ

حقلها، فهي امرأة تحّملت آالمها بكرامة«. 
خرى هي إحدى بطات 

ُ
وكانت هناك امرأة أ

طــفــولــتــي فــــي تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات. اســـتـــدعـــوا 
ــام من  ــ ــا إلــــى الــجــيــش بــعــد ثـــاثـــة أيـ ــهـ زوجـ
ــم يــعــد بــعــد مــــرور اثــنــي عشر  زفــافــهــمــا، ولـ
ــهــا لم 

ّ
عــامــًا. كـــان بــإمــكــانــهــا أن تـــتـــزّوج لــكــن

ت على أمِل أن يعود زوجها 
ّ
تفعل، ألنها ظل

شغل وقتها 
ُ
يومًا ما. كانت تبتسم كثيرًا، وت

بعمل أّي شيء دائمًا، وتساعد جيرانها في 
أعــمــالــهــم. كــانــت جــّدتــي تــقــول عنها دائــمــًا، 
وأنا أنام في ِحْجرها بهدوء: »كم هي امرأة 

ل آالمها بكرامة«... تتحمَّ
ــة امــــــــرأة مــــن بــــطــــات طــفــولــتــي  ــ ــ ـ لــــم تـــعـــد أيُّ
عــلــى قــيــد الــحــيــاة اآلن. كـــان ذلـــك قــبــل مائة 
يــرفــرف بأجنحته  الـــذي   كالحمام 

َّ
عـــام، كــن

 فـــي هـــدوء. 
َ
فـــي ِخـــضـــمِّ الــعــاصــفــة ثـــم رحـــلـــن

 من السماء كسحاٍب شامٍخ ثم ماتت 
َ
مــررن

أفتقُد نساء  لها، كنُت  دي 
ْ
فق جّدتي. وبقْدر 

 
ّ
حــكــايــاتــهــا أيـــضـــًا، ثـــم أدركــــــُت الحــقــًا أنــهــن

 الـــذي أمــســكــت بــه فــي الــحــيــاة. لقد 
ُ
الــغــصــن

ــات.  ــيَّ مِّ
ُ
أ  

ّ
 أغلبهن

ّ
أن لــي رغــم  ماٍت 

ّ
 معل

َ
صــرن

.
َّ
ُكن

ُ
 كثيرًا حتى رأيت

ّ
اشتقُت إليهن

تــعــود مــشــاهــدي األولـــــى عـــن فــلــســطــن إلــى 
فترة »االنتفاضة األولى« التي انطلقت عام 
1987. كــنــُت طــالــبــة فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة، 
 قناة 

ُّ
وكان لدينا تلفاز أبيض وأسود، َيُبث

ــذاك،  ــ واحــــــدة، كــأغــلــب املـــنـــازل فـــي تــركــيــا آنـ
وكـــانـــت األخـــبـــار تـــبـــدأ فـــي الــثــامــنــة مـــســـاًء. 
استطعنا وقتها فقط أن نشاهد لقطات من 
أعـــرف ما  أكـــن  لــم  الفلسطينية.  االنــتــفــاضــة 
 والدي شرَح 

ّ
تعنيه االنتفاضة بالضبط، لكن

، وحــكــى لـــي عـــن أصــدقــائــه الــذيــن 
ً
لـــي قــلــيــا

ذهبوا إلى فلسطن للقتال في السبعينيات. 
الرجال  الذاهبن كانوا من  أن جميع  ورغــم 
التلفاز،  فــي   

َّ
ــهــن

ُ
رأيــت الــلــواتــي  النساء   

َّ
أن  

ّ
إال

 شــجــاعــات.
ّ
 انــتــبــاهــي. كــم ُكــــن

َ
 مــن أثــــرن

َّ
ُهــــن

، واســتــمــّرت 
ً
مـــّرت الــســنــوات، ولـــم أعـــد طــفــلــة

الشاعر  يــقــول  وكــمــا  الفلسطينية.  املــقــاومــة 
عــصــمــت أوزال فـــي إحـــــدى قـــصـــائـــده: »ُعــــْد 
إلــى بيتك! ُعــْد إلــى أغنيتك! ُعــْد إلــى قلبك!«، 
حتى يقول: »سأعود إلى قلبي ولكن من أّي 
الـــطـــرق؟« كــانــت لــديــنــا إشــــارات كــثــيــرة لكي 
ــارات  ــ نــجــد الــطــريــق إلـــى قــلــوبــنــا. هـــذه اإلشـ
 
َ
 الحياة

َ
هي آثار أقدام النساء اللواتي عبرن

َّ صاحبات آثار األقدام  ُ
بخطواٍت كريمة. أننت

تــلــك، يـــا نــســاء الـــقـــدس وحــيــفــا وعــكــا وغـــزة 
ونــابــلــس ورام الــلــه والــــنــــاصــــرة... يـــا نــســاء 

 قراها ومدنها.
ّ

فلسطن في كل
ل من  ــُت. أوَّ ــ ــا قــــرأُت ورأيــ تــحــّمــســُت كــثــيــرًا مِلـ
ــدأْت  ــان الـــتـــي بـــ ــُت كـــانـــت فــــــدوى طــــوقــ ــرفــ عــ
كانت  بنابلس.  بيتها  فــي  أشــعــارهــا  كتابة 
ــذ عــــوَدهــــا أحـــيـــانـــًا، وتـــجـــلـــس بـــجـــوار  ــأخـ تـ
ـــزف ألـــحـــانـــًا عـــربـــيـــة رائـــعـــة.  ــعـ ــّبــــاك وتــ الــــشــ
ى اإلنسان أن يركض نحوها ويجلس 

ّ
يتمن

م. عرفُت بعد 
َّ
بجوارها لساعاٍت دون أن يتكل

ذلك أسماء طوبي صاحبة الصوت الجميل 
ها األول في 

ّ
في إذاعــة القدس التي بدأت بث

ــارس/ آذار عـــام 1936. وقــد  الــثــاثــن مــن مــ

بيرين بيرسايجيلي ُموت

ــيـــع فـــــي األنـــــــاضـــــــول تــعــبــيــر  يـــشـ
ــِم بــَكــرامــٍة« لــإلشــارة  ــل األلــ ــَحــمُّ

َ
»ت

ل عــــن الـــكـــرامـــة 
ُ
ــــدم الــــتــــنــــاز ــــى عـ إلـ

ــمــت اآلالم. يــجــب عــلــى املــــــرأِة أن 
ُ
مــهــمــا عــظ

ــَهــا 
َ
 ألن تــبــدأ حــيــات

َ
ــّوة ــقـ تــجــَد فــي نفسها الـ

ام، وهــي مرفوَعة 
َ
الُحط الجديدة من وســط 

أِس أماَم من أوصلوها إلى هذه الحالة...  الرَّ
تــّم تدميُره أو كسره  وأن تقوَم بإصاح ما 
ــاٍد مـــاهـــرة، بــعــد أن تمسح  ــأيـ مـــن حــولــهــا بـ
 التي 

َّ
 تزرَع زهورًا أجمل محل

ْ
ن

َ
دموعها، َكأ

طفت من حديقتها… وإذا دخلوا إلى غرفة 
ُ
ق

، أن 
ُ
 املكان

َ
خ معيشتها بأحذيٍة موحلة واتسَّ

األخيرة في  الفور، وبالخيوط  فه على 
ّ
تنظ

رّبي 
ُ
 للطاوالت... وأن ت

َ
يديها تحيك مفارش

مته 
َّ
 بأغراِض طفلها الذي سل

َ
أطفااًل آخرين

 شعر 
َ
ـــط

ّ
ـــمـــش

ُ
ــتــــراب… وأن ت بــيــديــهــا إلــــى الــ

ابنها الصغير ــ إذا نجا ــ بنفس املشط الذي 
ط به ابنها األكبر.

ِّ
كانت تمش

نستخدم هذا التعبير في األناضول للنساء 
 الـــحـــرب، وجـــّدتـــي كــانــت 

َ
الـــلـــواتـــي شـــاهـــدن

تستخدمه كثيرًا. كنُت أنام في ِحْجرها لكي 
التي  الحكايات  لي  وتحكي  تداعب شعري 
: »كانت هناك 

ً
ّمها. تقول مثا

ُ
سمعتها من أ

سومر شحادة

 الــضــحــيــة عــّمــن 
َ
 وبــديــهــي أن تــبــحــث

ٌ
مـــألـــوف

نتظر من ُيجيب. وفي 
َ
نادي وت

ُ
ُيساندها، أن ت

 القصف 
َ

ــاٍت شــاِمــلــة تــصــيــُب الــبــشــر، مــثــل ــ أزمـ
والــــحــــروب، حــيــث تــكــاد تــكــون فـــرص الــنــجــاة 
 ،

ً
بالنسبة إلى من ُهم تحت القصف مستحيلة

 بـــــاألقـــــدار، َيــــخــــرج الـــضـــحـــايـــا عــن 
ً
ومـــرتـــبـــطـــة

 السماء.
َ
بون إرادة

ّ
اعتبارات الدنيا، ويترق

 األقدار، منذ البداية، 
ّ
تذهب آراٌء لاعتقاد بأن

ضــون للقصف،   الــذيــن يــتــعــرَّ
ِّ

ليست فــي َصـــف
 ما 

ّ
ــِلــقــوا فــي أوطـــان كــل

ُ
ــِصــفــوا، أو خ

ُ
وإال ملــا ق

فيها، حتى األبنية واألتربة والطيور والريح، 
ترجو النجاة. ال َيجُد البشر في أوقــات كهذه 
ــه، فــمــســائــل األرض  ــلـ ــوى الـ ــ ــن يــنــاجــونــه ِسـ َمــ
إلى  بالنسبة  تصبُح  املختلفة،  بتنويعاتها 
املهم  تعنيه.  ال  مسائل  للقصف  ض  َيتعرَّ مــن 

القذائف  ال  النجاة،  حبائل  السماء   
َ

ــرِســل
ُ
ت أن 

َمــن يعيش تحت  الــطــائــرات فقط. إذًا،  وهــديــر 
القصف واألخــطــار، في لحظٍة ما، ال تعني لُه 
ــه 

ّ
إن البشر شيئًا،  وآراء  تشريعات  أو  مــواقــف 

إلــى ما هو أسمى في مخّيلتِه، وأعمق  ينظر 
ــه يتساءل أمــام خالقِه: إلهي، 

ّ
إن فــي وجــدانــِه؛ 

ملاذا ترميني، مع أطفالي، وسط التهلكة؟ وقد 
 
ّ
تــأّســس مــعــتــقــٌد قــديــم، بــــدءًا مــن املــســيــح، بــأن

ل الله لدى 
ّ

دخ
َ
الضحايا هم أبناء الله، كذلك ت

نبّيه إبراهيم كي ال يضّحي بإسماعيل.
ـــهـــم يــعــتــبــرون 

ّ
يــنــاجــي الــضــحــايــا خــالــقــهــم ألن

ــيـــدِه، أمــــام عــجــز الــبــشــر وضــعــف   أمـــرهـــم بـ
ّ
أن

أخــبــار  مــع  الــتــعــاطــي  مــســألــة  لتبقى  حيلتهم. 
 تعني 

ً
الــقــصــف واملــــوت فــي الـــحـــروب، مــســألــة

ِمع إلى هذه األخبار، َمن َيرى الصور 
َ
َمن َيست

 
َ
املفجعة، واملشاهد الصادمة ألطفال نجوا ِمن

املوت مع أسماكهم وألعابهم؛ يصيُر مفهومًا 
 مــن نجا من 

ُ
 تعاطفه أمـــٌر ال َيــشــغــل

ّ
لــديــه بـــأن

م سقفه اآلمِن فوق رأسِه،  هدَّ
َ
املوت لتّوِه. فمن ت

ــــى عـــدالـــة  ال يــعــنــيــه كـــيـــف يــنــظــر اآلخــــــــرون إلـ
عاطى اآلخرون مع 

َ
قضيته، وال يعنيه كيف َيت

رج منها، ما إن اقترَب من 
َ

آالمِه. هذِه مسائل خ

ستحّولن فلسطين إلى حـديقة

مرًّة بعد مرّة، يتأّكد 
لشعوب العالم العربي، 

حيُث تحتشُد اآلالم 
والضحايا، أّن فلسطين 

هم، وأّن صوَتها  َتخصُّ
يبقى أعمق أصوات 

آالمهم

كانت لدينا إشارات كثيرة 
لكي نجد الطريق إلى 
قلوبنا. هذه اإلشارات 
هي آثار أقدام النساء 

اللواتي عبرن الحياة 
بخطواٍت كريمة. أنتُنَّ 

صاحبات آثار األقدام تلك، 
يا نساء القدس وحيفا 

وعّكا وغزّة ونابلس ورام 
اهلل والناصرة... نساء 

فلسطين في كّل قراها 
ومدنها

مع رحيل خوسيه 
مانويل كاباييرو بونالد، 

في التاسع من أيار/ 
مايو الجاري، يكون 

المشهد الشعري 
اإلسباني قد خسر 
واحدًا من أبهى 

أسمائه

حيث يُختَزل الموت إلى طرفين

خوسيه كاباييرو بونالد  غاَدر البهاء الذي فتن العالَم

رسالة مفتوحة إلى نساء سيدة األرض

األرض التي علَّمتنا 
فيها النساء كلَّ الصفات 

الجميلة 

ترتبط مسألة 
التعاطف بَمن يشاهد 

العنف ال بمن يتلّقاه

حياتي موجودٌة 
في شعري وعوالمي 

الذاتية تتحّدد عبر 
قصائدي

هذا هو تأثير 
َجمالُِكّن علينا رغم الظلم 

واالحتالل

كتاب  ومؤلفة  إزمير،  مواليد  من  تركية  كاتبة   Peren Birsaygılı Mut
الفلسطيني  المقاومة  أدب  تجربة  يقّدم  الذي  الزيتون«  أشجار  »بين 
رواده.  بعض  تــجــارب  خــالل  مــن 
والتاريخ  األدب  عن  مقاالت  نشرت 
الحديث في العديد من المجالت، 
عن  ومـــقـــاالت  كتبًا  وتــرجــمــت 
كما  واإلنكليزية.  األلمانية  اللغتين 
وثائقي  برنامج  إنتاج  في  شاركت 
أجزاء  خمسة  من  فلسطين  عن 
التركية. وهي أيضًا    TRT بثته قناة
ناشطة من أجل الالجئين السوريين 

في تركيا وقضيتهم.   

بطاقة

2425
ثقافة

من وإلى

إطاللة

رحيل

فعاليات

لــعــبــت دورًا مــهــّمــًا لــســنــوات فـــي »االتـــحـــاد 
ثــورة  تــأّســس بعد  الــذي  العربي«  النسائي 
ــزور الـــجـــرحـــى وعـــائـــات  ــ ــَراق. كـــانـــت تــ ــ ــ ــُب ــ ــ ال
كما  للمقاومن،  األمـــوال  الــشــهــداء، وتجمع 
كــانــت تــقــوم بــتــدريــب املـــمـــّرضـــات وطــواقــم 

اإلسعاف.
ـــــرُت كـــثـــيـــرًا بـــهـــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل. وكـــانـــت 

ّ
تـــــأث

ــر فـــيَّ بــشــكــل كبير، 
ّ
خــــرى تــؤث

ُ
هــنــاك امــــرأة أ

قلت في أواخــر 
ُ
وهــي ســاذج نّصار التي اعت

املــوت حــّدًا ليس بوسِع من لم يقترب املسافة 
ذاتها، من املوِت ذاتِه، أن يصفه.

التعاطف برّمتها مرتبطة  تكاُد تكون مسألة 
اه أو يمارسه. 

ّ
بمن يشاهد العنف، ال بَمن يتلق

بمن يمتلك أدواٍت ُحّرة كي ُيعّبر عن أولئك الذين 
تعوزهم األدوات، وتعوزهم الحّرية أيضًا. ما 
 من يشاهد املعركة، ما بن 

َ
بن قاتٍل وقتيل، ثّمة

 من يسمع ويقرأ ويؤّول. قد 
َ
جاٍد وضحية، ثّمة

 في 
ُ

ه يحصل
ّ
ينفع اختزال املوت إلى طرفن، لو أن

غرفٍة مغلقة أو في صحراء شاسعة. كذلك ينفع 
 في 

ُ
ه يحصل

ّ
اختزال التعذيب إلى طرفن، لو أن

 على املأ، ال 
ُ

 موتًا يحصل
ّ
قاِع بئر مظلم. لكن

 تعذيبًا يحدث 
ّ
يمكن اختزالُه إلى قاتٍل وقتيل. إن

أمام الكاميرات، ال يمكن اختزاله أيضًا االختزال 
ذاته. ومسألة االختبار اإلنساني بأن يستمر 
الــبــشــر عــلــى عــهــدهــم بــالــدفــاع عــن اإلنــســانــيــة، 
التي تصبح على املحّك وقت األزمات الشاملة 
ه ُيفّكر 

ّ
 ال تعني القتيل ألن

ٌ
مثل الحروب، مسألة

ى عن جزٍء من 
ّ
خل

َ
ه ت

ّ
بخالقِه، وال تعني القاتل، ألن

إنسانّيتِه. االختبار اإلنساني، هنا، يعني َمن 
ُيشاهد وَيتفاعل ــ وهو في مأمن ــ مع ما َيرى. 
والتضامن مع الضحايا، يحدث، كي ال َيفقَد 
البشر القيم التي يدافعون عنها، واإلنسانية 
التي َيتنادون على أطرافها، وُيناِصرونها في 

 األزمنة.
ّ

كل
)كاتب من سورية(  

عــام 1938، أي خــال األوقــــات األكــثــر حرجًا 
وصفها  الــكــبــرى.  الفلسطينية  الـــثـــورة  فــي 
ها امرأة خطيرة للغاية، وحتى 

ّ
ون بأن

ّ
املحتل

لــحــم، حيث  فــي سجن بيت  اعتقالها  خــال 
 مــكــتــوفــة 

َ
مــكــثــت أحــــد عــشــر شـــهـــرًا، لـــم تـــبـــق

ــة 
ّ
األيـــــــدي. فــمــثــلــمــا كـــانـــت تــكــتــب فـــي »مــجــل

داخل  من  بإصراٍر  عملها  واصلت  الكرمل«، 
السجن. ما زلت أشعر بحماس كبير، حتى 

وأنا أكتب هذه السطور.
قــال عنها  التي  ام، 

ّ
عـــز وهناك أيضًا سميرة 

غـــّســـان كــنــفــانــي فـــي تــأبــيــنــهــا: »أســـتـــاذتـــي 
القّصة  بكتابة  مشهورة  كانت  متي«. 

ّ
ومعل

الـــقـــصـــيـــرة، ثـــم صـــــارت املـــحـــاربـــة الــوحــيــدة 
ت 

ّ
ــا زلــيــخــة الــشــهــابــي، فظل ــال. أّمــ ــرجـ بـــن الـ

والثمانن  التاسعة  حتى  تناضل  شامخة 
ــد نــاضــلــت بــشــكــل ال مثيل  مـــن عـــمـــرهـــا، وقــ
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــْت، خــــــال االنـ ــ ــلــ ــ ــا رحــ ــدمــ ــنــ لــــــه. وعــ
األولــــــى، حــضــر آالف الـــنـــاس جــنــازتــهــا في 
 جـــمـــيـــعـــًا مــن 

َّ
املــــســــجــــد األقــــــصــــــى. لــــقــــد ُكــــــــن

 شجاعة.
َّ
رأيتهن مــن  وأكــثــر  النساء،  أشــرف 

ف، وكانت 
ّ
كانت األخبار من فلسطن ال تتوق

 
ّ

 كل
ّ
تزلزلنا من الداخل. صرت متأّكدة من أن

ٍة. 
َ
ل

َ
امرأة فلسطينية تمرُّ من هذه الحياة َكَبط

 كيف ُيمكن لإلنسان أن يكون 
َّ
ا نرى لديكن

ّ
كن

معتقداته  عــن  يتخلى   
ّ

وأال قضية،  صاحب 
ــانـــت الــتــكــلــفــة عـــالـــيـــة، وأن يــحــدث  مــهــمــا كـ
 من 

ّ
 هــذا فــي بساطة مذهلة. وأدركــنــا أن

ّ
كــل

 جيٍش 
َّ

 امــرأة من هؤالء محل
َّ

املمكن أن تحل
السحرية  املقولة  هــي  بالضبط  هــذه  كــامــٍل. 
ل األلم بكرامة«.  في حكايات طفولتي: »تحمُّ
 هذا منذ سنوات با تعٍب، ولو 

َ
ّ تفعلن ُ

ــنت
ْ
أن

لدقيقة واحدة.
كــانــت الــكــاتــبــة الــتــركــيــة جــيــهــان أكــتــاش قد 
فت  اوّيــة التي تعرَّ

ّ
َحــَكــْت لــي عــن الفتاة الــغــز

عليها عام 2018، وقالت لها: »لسنا يائسن 
ولسنا ضحايا. نحن النساء الفلسطينيات 
م الناَس معنى الحياة«. َحكْت لي أكتاش 

ِّ
نعل

رة كثيرًا بكام الفتاة. 
ّ
وهي متأث

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا 
ومالك دينيز أوزدمير(

ضحايا يرأفون بضحايا

وطٌن كنَت تراه من النافذة

مجلة  بُعد  عن  تنّظمها  ندوة  عنوان  للطفل،  القراءة  وأهمية  األطفال  أدب 
منهجيات بعد غد األربعاء بدايًة من السادسة مساء بتوقيت القدس. يشارك في 
الندوة كّل من الكاتبة تغريد النجار، والحّكاءة سارة إمام، والباحثة التربوية منى 

سروجي، والتربوية نداء قناديلو، فيما تدير النقاش هيفاء نجار.

موسيقيًا  حفًال  وصال  فرقة  تقّدم  الجاري،  الشهر  من  الـ31  المقبل،  اإلثنين  يوم 
على خشبة ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة، بداية من السابعة والنصف 
حيث  كورالي؛  بأداء  العربية  الكالسيكية  الموسيقى  أنماط  الفرقة  تقّدم  مساء. 
تعود إلى أعمال من تلحين رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد.

ينّظم كوليج دو فرانس، عند السادسة من مساء بعد غد األربعاء، محاضرة عن 
بُعد بعنوان العدالة في القرون الوسطى، تلقيها الباحثة إليزابيت شميت ضمن 
المحاضرة،  تقديم  بحسب  الفرنسية.  المؤّسسة  في  التاريخ  كرسي  برنامج  أعمال 
أسرة  حكم  استقرار  مع  إال  تتكرّس  لم  فرنسا  في  المحاكم  عدالة  في  الثقة  فإن 

بوربون التي لم تكتف بربط كل شرعية بها، بل صنعت مشهدية للعدالة.

التي  وقرينه  الممثّل  ورشة  ُتقام   ،2021 تموز  يوليو/  و19  حزيران  يونيو/   9 بين 
الفاضل  المخرج  إشراف  تحت  العاصمة،  تونس  في  الحمراء  مسرح  ينّظمها 
الجعايبي وأعضاء فرقة »فاميليا« المسرحية. وقد جرى تحديد تاريخ 31 مايو/ 

أيار واألول من يونيو/ حزيران موعدين الختبارات القبول للمشاركة في الورشة.

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

الثاني/  مــن تشرين  الــحــادي عشر  فــي 
نوفمبر املــاضــي، قــام أصــدقــاء خوسيه 
مانويل كاباييرو بونالد بتهنئته بعيد 
مياده الرابع والتسعن. كانوا يأملون 
بتعافيه من املرض، والخروج رّبما من 
عزلته التي اختارها قبل خمس سنوات. 
 األمــور لم تسْر كذلك. رحل الشاعر 

ّ
لكن

والروائي اإلسباني في التاسع من أيار/ 
مايو الجاري، بعد حياة لم يكن يحّدها 
الليل وال النهار، نشر خالها أكثر من 
، بن شعر، وروايــة، وكتب 

ً
أربعن عما

مـــحـــاوالت، إضـــافـــة إلـــى أنــطــولــوجــيــات 
شعرية.

ُولد بونالد عام 1926 ألب كوبي وأم من 
امِلـــاحـــة وعــلــم  ــــول فــرنــســيــة، ودرس  أصـ
ف وينتقل 

ّ
الفلك في قادش، قبل أن يتوق

لدراسة الفلسفة واآلداب في إشبيلية، ثم 
مدريد التي استقر فيها عام 1951. منذ 
بــدايــاتــه الــشــعــريــة، نـــال بــونــالــد اعــتــرافــًا 
نقديًا، إذ حاز »جائزة أدونايس للشعر« 
 .)1952( »الــتــكــّهــنــات«  األول  ديــوانــه  عــن 
ل بالعديد 

ّ
مــســار سُيكل فــي  بــدايــة  وهــي 

ــــز، وأبــــرزهــــا  ــــوائـ ــــجـ مــــن الـــتـــكـــريـــمـــات والـ
»جـــائـــزة املــلــكــة صــوفــيــا للشعر اإليــبــرو 
الوطنية  و»الــجــائــزة   ،)2004( أمــيــركــي« 
و»جـــائـــزة   ،)2005( اإلســبــانــيــة«  ــــآداب  لـ

سرفانتس« )2012(. 
ــه مـــن بيبا  ــ انــتــقــل عـــام 1960، بــعــد زواجـ
راميس، رفيقة حياته، إلى بوغوتا ليعمل 
أســتــاذًا لـــأدب فــي »الــجــامــعــة الوطنية«. 
يــقــول عــن تــلــك املــرحــلــة: »إذا كـــان الــوطــن 
هــو مــا تــراه مــن نــافــذة البيت الــذي تحيا 
فيه براحة، فأنا لدّي عدة أوطان، بعضها 
أكثر ديمومة من غيرها: منطقة دونيانا، 
كنت  بوغوتا...  مدريد،  ميورقة،  شريش، 
فــي كولومبيا ملــدة ثــاث ســنــوات وهناك 
ــتــــي األولـــــــى، وُرزقـــــــت بــابــنــي  كــتــبــت روايــ
ال  ــا  مــ ذاك.  وطـــنـــي  جـــيـــدًا  أتــــذّكــــر  األول. 
يعجبني على اإلطاق هو وطن الوطنين 

اإلسبان«.
بــعــد هــــذه الــــروايــــة األولــــــى الـــتـــي كتبها 
ـــشـــرت 

ُ
أثـــنـــاء إقـــامـــتـــه فـــي كــولــومــبــيــا، ون

سُيصدر  سبتمبر«،  من  »يومان  بعنوان 
بونالد أربـــع روايــــات، كــان آخــرهــا »حقل 
بــونــالــد  اســـم   

ّ
لــكــن أغــرامــانــتــي« )1992(. 

سيتكّرس أساسًا كشاعر؛ شاعر متشّكك 

 لــعــدد من 
ٌ
عبر قــصــائــدي«. هنا تــرجــمــة

قصائده:

طريقة صوفي
الــزرقــاء كنُت نوتّيًا في مركٍب  في إزمير 

صغير
وبائَع جواهر في سوق إزمابوال

أمير  فــارســّيــة ملكتبة   نــصــوٍص 
َ
ونـــاســـخ
قرطبة.

اشتغلُت في عّدة أعمال عابرة أخرى 
ــُت فـــي خـــدمـــة يــوحــنــا كــانــتــا  ــلـ ـــى دخـ

ّ
حـــت

كوزينوس،
دين

َّ
 مدّرٍب للُمَجن

َ
ممارسًا عمل

بكيٍس من الُبردي.

ًا 
ّ
 الشيء الوحيد الذي قمُت به حق

ّ
لكن

،
َ

ى دمشق
ّ
كان سفري سّرًا حت

 
ً
حصى، حياة

ُ
 هادياٍت ال ت

ّ
ساحبًا بالحظ

مضطربة
 يوم،

ّ
كل

التي  الانهائية  الحكمة  بحثًا عن شيخ 
سوف يتمُّ

ها فيما بعد باألندلس.
ُ
إجال

 الدائرية الكثيفة للقرون
َّ

اق
َ

ش
َ
عبرُت امل

ــُت ســلــيــمــًا ُمـــعـــافـــًى إلــــى الــقــصــور  ــلـ ووصـ
الباذخة ملدينة الزهراء،

 لــم أقــرأهــا 
ً
 مــســاٍء قــصــيــدة

ّ
ُحيث أتــلــو كــل

ِمن قبل
ْسِكيِّ 

ُّ
والتي أبلغني إّياها من كهفه الن

في صحراء طهمور
ُم الوقور الذي كانت تعاليُمه

ّ
ذلك املعل

 ما توصلْت روحي إلى معرفته.
َّ

كل
ــد، ذاك  ــ فــلــيــكــن مــحــمــوَد الــســعــي إلـــى األبـ

الذي 
رغَب أن ينفخ فيَّ الهّبة البطولية

للقدرة على اقتحام األبواب الخفّية
واالستمتاع أخيرًا بذلك التفاهم العجيب

 واقع.
ّ

الذي يمضي أبعد من كل

في جدوى شعٍر بعيد عن االلتزام بقضايا 
الدكتاتورية  معاداة  سّيما  وال  املجتمع، 
ــف الــشــاعــر 

ّ
ــا ســيــكــل الـــفـــرانـــكـــيـــة. وهـــــو مــ

الشهير،  كارابانشيل  االعتقال في سجن 
سنة 1966.

أصـــــــدر بــــونــــالــــد 12 مـــجـــمـــوعـــة شــعــريــة 
على مــدار أكثر من 60 عامًا، كــان آخُرها 
مه« )2015(. كما جمعت 

ّ
»نسيان ما تتعل

أعــمــالــه الــشــعــريــة، الـــصـــادرة قــبــل األلفية 
 مـــا تبقى 

ُ
ــنـــوان: »نـــحـــن الــثــانــيــة، تــحــت عـ

لــنــا مــن الـــزمـــن« )2004(. وفـــي مــذّكــراتــه، 
التي صدر آخر قسٍم منها عام 2017، أّرخ 
بونالد ملا يقارب قرنًا من التاريخ الثقافي 
الفرانكية  الحقبة  سّيما  وال  اإلســبــانــي، 

وما تاها.
ص بونالد تصّوره للشعر بالقول: 

ّ
يلخ

»في القصيدة، يجب أن يكون للكلمات 
ــــره 

ّ
تــــوف الــــــــذي  ــن ذاك  ــ مـــعـــنـــًى أغــــنــــى مـ

القواميس. أحيانًا تجمع بن كلمتن لم 
يسبق وضعهما معًا، فتفتحان أمامنا 
مًا. تفعان ذلك عبر 

ْ
عاملًا، وتكسران خت

الــجــاذبــيــة الــصــوتــّيــة الــخــالــصــة. الشعر 
ــات:  ــيـ ــاضـ ــريـ ــٌج مــــن املـــوســـيـــقـــى والـ ــزيــ مــ
تــنــغــيــم وصــــرامــــة«. ويـــقـــول عـــن عاقته 
 
ٌ
مــوجــودة »حياتي  بالشعر:  الــوجــوديــة 

فـــي شـــعـــري، وعـــواملـــي الـــذاتـــيـــة تــتــحــّدد 
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)Getty( يدا امرأة فلسطينية تستند إلى سور شرفتها المطلّة على األقصى والقدس القديمة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( 2007 ،خوسيه مانويل كاباييرو بونالد على شاطئ قادش

)Getty( 2014 طفل فلسطيني يحمل لعبته في بيت حانون بغّزة بعد »وقف إطالق النار«، 11 أغسطس/ آب
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رياضة

قررت اللجنة 
المحلية 
المنظمة 
لبطولة كأس 
السوبر األفريقي 
توتال 2020، 
إقامة مباراة 
السوبر األفريقي 
بنسختها 
التاسعة 
والعشرين 
بحضور 
جماهيري بنسبة 
30%. وسيقام 
النهائي بين 
األهلي المصري 
بطل دوري 
أبطال أفريقيا، 
ونظيره نهضة 
بركان المغربي 
بطل كأس 
االتحاد األفريقي 
)الكونفدرالية( 
.2020

األهلي يسعى لتعزيز رقمه القياسي في السوبر األفريقي )خالد دسوقي/فرانس برس(

السوبر األفريقي مع جمهور

لم ُيخِف التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب 
ريال بيتيس، رضاه عن تأهل فريقه للمشاركة 

في النسخة القادمة من بطولة الدوري األوروبي، 
وهي الجائزة التي اعتبرها »عادلة« نظرا ملًا 

قام به العبوه هذا املوسم، والذي اختتموه 
»ريمونتادا« ملحمية أمام سيلتا فيغو بعد  بـ

تحويل تأخره أمامه إلى فوز بنتيجة )3-2(. وقال 
املدرب »يجب صنع تمثال لهذه املجموعة التي 

حاربت في ظل األوقات السيئة«.

حصد النرويجي كاسبر رود لقب بطولة جنيف 
املفتوحة للتنس إثر فوزه في النهائي على 

الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتن دون رد. 
واحتاج املرشح الثالث للقب إلى ساعة و42 دقيقة 
من أجل تحقيق املفاجأة وحسم املباراة والبطولة 

بنتيجة 7-6 )8-6( و6-4. ويعد هذا ثاني ألقاب 
الاعب الشاب )22 عاما( في مسيرته االحترافية، 

بعد لقب بطولة بوينس آيرس الذي توج به العام 
املاضي، في النهائي الرابع له.

أعلنت 72 منطقة يابانية على األقل تراجعها 
عن استضافة الرياضين املشاركن في دورتي 

األلعاب األوملبية والباراليمبية طوكيو 2020 
قبل شهرين من انطاق الحدث، حسبما تناقلت 

وسائل إعام محلية. واتخذت 72 منطقة على 
األقل في اليابان قرار إلغاء مشاركتها في برنامج 

)هوست تاونز( حتى مطلع األسبوع املقبل، 
بينما تدرس مدن أخرى هذا اإلجراء، وفقا ملا 

أفادت به صحيفة )ماينيتشي(.

بيليغريني: يجب صنع 
تمثال لهذه المجموعة 

من الالعبين

كاسبر رود يتوج 
ببطولة جنيف 

ويضيف ثاني ألقابه

»طوكيو 2020«: 72 
منطقة يابانية تتراجع 
عن استضافة الرياضيين
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سينما

نديم جرجوره

ــيــــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ تــــــعــــــرض املــــــنــــــّصــــــة الــ
»أفامنا«، بدءًا من 24 مايو/ أيار 
الراحلة  للمخرجة  وثائقيًا   ،2021
رندة الشّهال )1953 ـ 2008(، بعنوان »سهى، 
)فـــرنـــســـا، 2001، 57  الــجــحــيــم«  مـــن  الـــنـــجـــاة 
اليوم  في  نتهي 

ُ
)امل العرض  بــدء  يتزامن  د.(. 

األخير من الشهر نفسه( مع احتفاٍل لبناني 
بالذكرى الـ21 لتحرير الجنوب من االحتال 
كهذا   

ٌ
احــتــفــال  .)2000  /5  /25( اإلســرائــيــلــي 

ُمـــصـــاب بـــأعـــطـــاٍب، أبـــرزهـــا انــقــســام داخـــلـــّي 
ــــات اقتصاد  ــؤوٍن كــثــيــرة، وأزمـ عميق فــي شــ

ومال وسياسة واجتماع وإعام وثقافة.
القهر  أيـــام  فيها  ستعاد 

ُ
ت  ،

ٌ
تــجــربــة الــوثــائــقــّي 

الــتــي تعيشها سهى  واملــصــائــب والــتــعــذيــب، 
بــشــارة 10 أعـــوام )بينها 6 أعـــوام فــي العزلة 
ــة( فـــي »مــعــتــقــل الـــخـــيـــام«، أحــــد أســـوأ  ــامـ ــتـ الـ
اللبناني  الجنوب  في  اإلسرائيلية  املعتقات 
حاول بشارة قتل العميل أنطوان لحد 

ُ
. ت

ّ
املحتل

)1927 ـ 2015(، قائد »جيش لبنان الجنوبي«، 
في منزله )17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988(، 
واالحتيال  املــواربــة  من  أشهٍر  بعد  بمسدٍس، 
اللذين تعتمدهما املناضلة الشيوعية لكسب 

املنزل  إلــى  الدخول  والتمّكن من  ثقة زوجته، 
املحاولة هــذه اختباٌر  إثــارة شكوك.  من دون 
ــانــــاٍت مـــتـــواضـــعـــة عــلــى  ــكــ إضــــافــــّي لــــقــــدرِة إمــ
تحقيق شيٍء مطلوٍب وأساسّي في املواجهة 

 وأبناء البلد وبناته.
ّ

الدائمة بن ُمحتل
ــزٌء مــــن مــــســــاٍر تــعــتــمــده »جــبــهــة  ــ املـــحـــاولـــة جــ
املــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة )جـــمـــول(« منذ 
االجـــتـــيـــاح اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان )6 يــونــيــو/ 
تنضّم   )1967( بــشــارة  1982(. سهى  حــزيــران 
إلى مناضلن ومناضات في أحزاٍب علمانية 
 غير قادٍر على حماية 

ّ
لبنانية، ملقاومة محتل

جــنــوده مــن ضــربــات »جـــمـــول«، ثــم »املــقــاومــة 
اإلســـامـــيـــة« وغـــيـــرهـــا. املــنــاضــلــة الــشــيــوعــيــة 
الــتــجــربــة، فيجري  لــخــوض  الــشــاّبــة تتحّمس 
 االغتيال غير ُمنَجز، 

ّ
التخطيط والتنفيذ. لكن

واالعـــتـــقـــال ُيــصــبــح تـــدريـــبـــًا أمــنــيــًا عــســكــريــًا 
إلســرائــيــلــيــي »مــعــتــقــل الـــخـــيـــام« ولــبــنــانــيــيــه 
ــــي مـــســـائـــل الـــتـــعـــذيـــب  ــلـــن مـــعـــهـــم، فـ املـــتـــعـــامـ
هانة، مع فشٍل ذريٍع في تحطيم 

َ
والتنكيل وامل

إرادة وتفكير، رغــم أهــــواٍل عـــّدة. »الــنــجــاة من 
ــلــي 

َ
ــق

َ
 ذاتـــــّي مــشــتــرك بـــن مــعــت

ٌ
الــجــحــيــم« فــعــل

قاته. الــوصــف املــوضــوع في 
َ
»الــخــيــام« ومعت

واقــٍع  مــن  منبثق  )الجحيم(  الوثائقي  عــنــوان 
يعيشه هؤالء، وُيدركه كثيرون بفضل أخباٍر 
تتسّرب من داخله إلى خارٍج، ُيحاول فاعلون 
فيه العثور على وسائل للتضامن، أو لتخفيف 
حــــّدة الــقــهــر، أو إلطــــاق ســــراح الــبــعــض. بعد 
ــصــدر بــشــارة كتابًا 

ُ
»الــنــجــاة مــن الــجــحــيــم«، ت

»ُمــقــاِومــة  بــعــنــوان   ،)2003( الفرنسية  باللغة 
وتأّماتها،  سيرتها  نه  ضمِّ

ُ
ت  ،»)Resistante(

ــقــاٍت 
َ
ــال صـــمـــودهـــا، وعــاقــاتــهــا بــمــعــت ــكـ وأشـ

أخرياٍت في زنزانات مشتركة، وأخــرى فردية 
يــوضــعــن فــيــهــا أحــيــانــًا لتنفيذ عــقــوبــات، أو 
 من حّيز 

ٌ
إلضافة أهـــواٍل. رنــده الشّهال قــادمــة

نــضــالــّي يــقــتــرب كــثــيــرًا مــن ذاك الـــذي تنخرط 

يسارًا  ملتزمة  سينمائّية  فــيــه.  بــشــارة  سهى 
ر ســـرد حــكــايــة املــقــاِومــة  ـــقـــرِّ

ُ
لــبــنــانــيــًا عــربــيــًا، ت

ــيــــق، تـــتـــرافـــق مــع  ــــة عـــبـــر ُصــــــور وتــــوثــ ــاّب الــــشــ
نفسها،  والــزنــزانــة  نفسه،  املعتقل  إلــى  عـــودة 
الصغيرة نفسها،  والنوافذ  واألروقــة نفسها، 
ــبـــدو الـــشـــّهـــال  ــذا، تـ ــ واألحــــــــام نــفــســهــا. فــــي هــ
ـــهـــا عــلــى مـــســـافـــٍة مــلــتــبــســة مـــع املــنــاضــلــة 

ّ
كـــأن

 
ٌ
ها مكتفية

ّ
وتفاصيل عيشها، فتثير وهمًا بأن

كاتبة  )الشّهال،  الكاميرا  صّوره 
ُ
ت ما  بالتقاط 

 يكشف املــونــتــاج 
ْ
الــســيــنــاريــو أيــضــًا(، قــبــل أن

)إيف ديشان( توّرط املخرجة في إعادة صوغ 
املشهد الحياتّي في قلب الجحيم.

ــقــل الــخــيــام« املـــكـــان الــوحــيــد 
َ
لـــن يــبــقــى »مــعــت

ــده  ــ ــــاالت رنـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــارة واشـ ــ ــــشـ لـــســـيـــرة ســـهـــى بـ

الشّهال. فالسيرة تذهب إلى بلدة األولى )دير 
ميماس، قضاء مرجعيون، جنوب لبنان(، في 
ــه »رحــلــة عـــودة«، تبغي 

ّ
مــســاٍر مــوصــوٍف بــأن

شــريــٍط  تحقيق  وعــبــرهــا  منها  السينمائية 
ق حكاية شاّبة ُمقاوِمة، وسيرة مقاَوَمة، 

ِّ
يوث

ويوميات أمكنٍة تعاني أهوال االحتال أيضًا 
حاول اغتيال 

ُ
)تعود بشارة أيضًا إلى حيث ت

الظاهر،  تخترق  الشّهال  واشــتــغــاالت  لــحــد(. 
لكشِف حاالٍت أكبر من فرٍد، وأوسع من حّيز، 
ـ بحكاية  ـ أخــاقــي وثقافي وفني  الــتــزاٍم  مــع 

الفرد والحّيز معًا. 
ل الشّهال مفردات الفيلم الوثائقي  حوِّ

ُ
بهذا، ت

تيح دخواًل إلى عوالم وتفاصيل، 
ُ
إلى منافذ ت

ــٍل  ــقـ ــّبـــات وثـ ــمـــطـ ــكــــون )الــــــدخــــــول( مــلــيــئــًا بـ يــ
نَجٍز، 

ُ
مل نــواة درامــيــة  ها 

ّ
ل كل شكِّ

ُ
ت وتــحــّديــات، 

ُيـــحـــاول إزالـــــة الـــحـــّد الــفــاصــل بـــن الــتــوثــيــق 
واملــتــخــّيــل، كــاخــتــبــاٍر ســيــنــمــائــّي فـــي بــلــورة 

مفهوٍم مختلف للوثائقّي.
ــنـــة، الـــتـــي تـــعـــود بـــشـــارة إلــيــهــا بــرفــقــة  ــكـ األمـ
في  وعــواملــهــا  مناخاتها  تتناقض  الــشــّهــال، 
ــٍة منبثقٍة مــن عيٍش  ــــى، بــن راحــ ــرة األولـ ذاكــ
ها مبتورة )لبشارة وعٌي 

ّ
ٍة كأن

َ
طفولّي وُمراَهق

لبلدتها  دائــم  إزاء احتاٍل إسرائيلي  ر 
ّ
متجذ

ها لن تعرف شيئًا آخر سواه(، 
ّ
وبلدها، إذ إن

وانخراٍط في نضاٍل مبنّي على ثقافة والتزام 
ــل  وجــــرأة، وســقــوٍط فــي دهــالــيــز املـــوت املــؤجَّ
قبل  غلبته  من  الشاّبة  ستتمّكن  جحيٍم،  في 

خروجها منه، وفي أعوامه الطويلة.
 الــفــيــلــم »يــومــيــات 

ّ
ــه، ُيــــذَكــــر أن فـــي تـــعـــريـــٍف بــ

 »رحلة 
ّ
سفر سعيدة وجـــاّدة ومــتــحــّررة«. كــأن

ــراد لـــهـــا إشــــاعــــة إحــــســــاٍس،  ــ ــ ــلـــك، ُيـ ــــودة« تـ ــعـ ــ الـ
ــصــالــحــة 

ُ
»إمــكــانــيــة امل وإن لــفــتــرة قــصــيــرة، بـــ

مــع بــلــدنــا«. رغــبــة رنـــدة الــشــّهــال فــي هــذا غير 
قٍة. تحرير البلد من االحتال اإلسرائيلي 

ِّ
متحق

)25 مايو/ أيار 2000( قبل خمسة أعوام على 
ــراج« الــجــيــش الــســوري مــنــه )26 إبــريــل/  ــ »إخـ
نيسان 2005(، بعد نحو 30 عامًا من دخوله 
إليه )5 يونيو/ حزيران 1976(، غير قادٍر على 
إصاح العاقة السوية ببلٍد وناسه. »النجاة 
ــــارة، لــقــنــاعــٍة  ــــشـ ــن الـــجـــحـــيـــم« قــــــدُر ســـهـــى بـ مــ
أقـــوى، وااللــتــزام   

ّ
الــحــق  

ّ
صلبة فيها تــقــول إن

أعمق، والتصّدي واجــب. الوثائقّي دعوة إلى 
استعادِة بعض ذاكرٍة، تصنع جزءًا من تاريخ 

بلٍد وناسه وحكاياته.

توثيق 
ذاكرة 
وسيرة

»النجاة من الجحيم« لرندة الشهال

)Getty /رنده الشّهال في مهرجان فينيسيا السينمائي )2003(: جحيم الذاكرة )فرانكو أوريْغلِيا

كيرك دوغالس في »سبارتاكوس«: غالف »بوزيتيف« )فيسبوك(

26

ة مختلفتان. ال ُيشبه فنانًا آخر. يقرأ 
ّ
لسمير غانم ابتسامة وطل

الــتــي سُيقّدمها.  ــف نــّصــه عــن الشخصية 
ّ
الــنــّص جــيــدًا، ثــم يــؤل

 شخصية. أما 
ّ

ُمتجّدد دائمًا في أدواته ومالبسه وحركاته في كل
ه أحد أوائل الكوميدين في مصر، 

ّ
ة. إن

ّ
شخصيته هو، فمستقل

وأبرزهم.
نادية لطفي

فــي مــشــهــٍد صغير  أّدى دورًا صــغــيــرًا  سمير هــو ســمــيــر، وإن 
في فيلٍم أو في أي عمٍل فني آخر، يترك بصمته الواضحة فيه. 
لوجوده معنى كبير دائمًا. عندما يصنع الفنان مكانة معّينة في 
الــدور واملشهد  إذا كان  قلوب مشاهديه ومتابعيه، ال يهتّم بما 

صغيرين.
ميرفت أمين

الفّن، خصوصًا بفضل شخصية  أعشق  غانم جعلني  سمير 
ــي ورثـــُت منه األذن 

ّ
أن أعتقد  بــدايــاتــه.  فــي  التي قّدمها  »فطوطة« 

ر  أكــرِّ دائــمــًا، وبعضها  أعماله  أشــاهــد  الــغــنــاء.  املوسيقية وحـــّب 
 

ّ
مــشــاهــدتــي إيـــاهـــا، مــن دون أدنــــى شــعــوٍر بــاملــلــل مــنــه. فــي كــل

ه 
ّ
إن و»إيفيهات« جديدة.  أشياء  نفسه،  العمل  في  أكتشف،  مــرة 

ي إنسانة قريبة من 
ّ
ها في حياتي. صنع من

ّ
»األشياء الجميلة« كل

الناس، تشعر بهم وتحّبهم.
دنيا سمير غانم

ــان دوري وإيــمــا ماكاي  رومـ تمثيل  ــن، 
ُ
بــوربــول ملــارتــن   Eiffel

)الصورة(: يروي الفيلم حكاية غوستاف إيفل، عند بلوغه ذروة 
شهرته بعد تعاونه على تصميم تمثال الحرية وتنفيذه. عندها، 
تطلب الحكومة الفرنسية منه تحقيق شيٍء باهر لعرضه باسم 
فرنسا في »املعرض العاملي« في باريس 1889. ستتبّدل أحواله 

يًا إثر لقائه »حّب حياته«.
ّ
كل

)الــصــورة(  لـــوران  مياني  تمثيل  آجــا،  أللكسندر   Oxygene
فاقدة  أنها  فتشعر  تستيقظ شاّبة  ذات صباح،  زيــدي:  وماليك 
الذاكرة، وتجد نفسها في صندوق بحجم تابوت. لكْن، مع بداية 
ن من 

ّ
نقص األوكسجن، تجهد في استعادة ذاكرتها كي تتمك

إنهاء هذا الكابوس الذي تعيش فيه.

The Woman In The Window لجو رايت، تمثيل آمي آدامز 
ــهــا ُمــعــاِلــجــة نفسية لــألطــفــال فــي نــيــويــورك، 

ّ
)الـــصـــورة(: رغــم أن

املفتوحة،  والــفــضــاءات  العامة  األمكنة  رهــاب  فوكس  آنــا  تعاني 
املبنى  إلى  تنتقل عائلة راســل  دائمًا. عندما  فتبقى في منزلها 
قيم، تبدأ بالتجّسس على أفرادها، إلى أْن تكتشف 

ُ
نفسه حيث ت

وقوع جريمة قتل ستكون »شاهدة عليها«.

رحلة موثّقة سينمائيًا 
في ذاكرة وأمكنة 

وتأّمالت وأحوال

ــدد الــجــديــد  ــعــ ــّمـــون صــــــدور الــ ــتـ ــهـ يــنــتــظــر املـ
املــــجــــات  مـــــن   )2021 حــــــزيــــــران  ــو/  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ )يـ
ــرز،  ــ الــســيــنــمــائــيــة الـــشـــهـــريـــة الــفــرنــســيــة األبــ
»دفاتر السينما« و»بوزيتيف« و»بروميير«، 
الجديدة،  األفـــام  مــع  تعاملها  كيفية  ملعرفة 
بعد أشهٍر من االحتيال على إغاق الصاالت، 
ــــروض،  ــعـ ــ ــد لــــبــــدء الـ ــيــ وعــــــــدم تـــحـــديـــد مــــواعــ
وتأجيل تصوير مشاريع وتوزيع أفاٍم إلى 
 ،

ٌ
أوقاٍت غير معروفة. احتيال املجات ُمرتبط

ــق بـــاألفـــام 
ّ
أســــاســــًا، بـــمـــســـاحـــٍة فــيــهــا تــتــعــل

الجديدة املنوي إطاقها في مواعيد محّددة. 
ــل بــصــفــحــات نــقــديــة، وأخـــرى 

ّ
املــســاحــة تــتــمــث

إلــى جانب  النقد،  مع بعض  باملتابعة  تهتّم 
ــدّمــجــة 

ُ
م »جـــديـــد« األســـطـــوانـــات امل حــّيــز ُيـــقـــدِّ

بأشكالها املختلفة. وفي مقابل إتاحة مجاٍل 
تلفزيونية  عرض على شاشات 

ُ
ت أفــاٍم  أمــام 

ومــنــّصــات مــخــتــلــفــة، وبــعــض تــلــك املــنــّصــات 

نتجها أو تساهم في إنتاجها، ُيفتح الحّيز 
ُ
ت

 انعدام »جديد الــصــاالت«، ملا 
ّ

األكبر، في ظــل
تعرضه األقنية التلفزيونية واملنّصات.

ــيــــال غـــيـــر ُمـــكـــتـــٍف بــــهــــذا. مــجــلــة  ــتــ  االحــ
ّ
لـــكـــن

»بــوزيــتــيــف«، الــتــي يرتكز جـــزٌء أســاســّي من 
مــشــروعــهــا الــثــقــافــي والــنــقــدي عــلــى التفكير 
ــهــــا وقـــضـــايـــاهـــا  ــل أحــــوالــ ــ ــأّمـ ــ بــالــســيــنــمــا وتـ
ومــنــاقــشــة مــواضــيــعــهــا، تلجأ ـ فــي أكــثــر من 
العالم،  فــي  السينما  إلــى مــاضــي تلك  ـ  عــدد 
وإلــــى بــعــض الــحــكــايــات غــيــر املـــرويـــة، وإلــى 
للكتابة  معروفن،  أو  مكّرسن  سينمائين 
عــنــهــم بــمــنــظــور عـــصـــرّي، أو الســتــنــطــاقــهــم 
ـ  ــواراٍت معهم سابقة  ـ عبر كــتــابــاٍت لهم وحــ
ــاٍت وأفـــــاٍم يصنعها  عـــن ُمـــشـــاهـــداٍت وعـــاقـ
زماؤهم، هنا وهناك. غاف عددها األخير 
لــلــعــبــوديــة،  )مـــايـــو/ أيــــار 2021( مــخــّصــص 
وصـــورة الــغــاف لكيرك دوغـــاس فــي لقطة 

لــســتــانــلــي   )1960( »ســـــبـــــارتـــــاكـــــوس«  مـــــن 
شاركة 

ُ
امل السينما«،  »دفــاتــر  مجلة  كوبريك. 

ــــوء »املــــــوجــــــة الــــجــــديــــدة  ــــشـ ــة فـــــي نـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ بـ
في  تجديدّي   جديد 

ّ
كــل ومرافقة  الفرنسية« 

ــص صــفــحــاٍت عـــّدة ملسائل  ــخــصِّ
ُ
الــســيــنــمــا، ت

ــّي، كــاملــعــاهــد  ــتــــراضــ ــم طــغــيــان االفــ ــة، رغــ ــيـ آنـ
)توزيعًا  واملهن  تحقيقها  املنوي  واملشاريع 
وإنتاجًا وتقنياٍت، مع عاملن وعامات في 
أحــوال  وأيــضــًا  تــحــديــدًا(،  ة 

ّ
املستقل السينما 

سينمائين في زمن كورونا.
ــيـــر« تــحــتــفــي بــــإعــــادة فــتــح  ــيـ مــجــلــة »بـــرومـ
الصاالت في فرنسا )19 مايو/ أيار 2021(، 
خّصص صفحاٍت عّدة )مع الغاف(، في 

ُ
فت

ــار 2021(، لــهــذا  عـــددهـــا األخـــيـــر )مـــايـــو/ أيــ
املــوضــوع، إلــى حـــواٍر مــع املمثلة الفرنسية 
عرض 

ُ
فيرجيني أفيرا، التي لها 6 أفام ست

ــــي فــرنــســا  ــيــــرة، فـ ــثــ ــكــ ــًا. املــــنــــّصــــات الــ ــاعــ ــبــ تــ
القسم  إنتاجاتها   

ّ
وأوروبــا وأميركا، تحتل

والنقدية،  الصحافية  للمتابعة  املخّصص 
ما يطرح سؤااًل عن القسم نفسه في األعداد 
املقبلة، فهناك 450 فيلمًا ُينتظر عرضها في 
فرنسا وحدها. باإلضافة إلى أنــواٍع أخرى 
راي«  »بلو  ــشــاهــدة، كأشرطة 

ُ
امل من وسائل 

 )فيها صفحتان اثنتان 
ً
و»دي في دي« مثا

التجارية  الــعــروض  بجديد  معنّيتان  فقط 
في الصاالت(.

ــنــتــظــر فــي األعـــــداد املــقــبــلــة لــن يــحــول دون 
ُ
امل

االســتــمــرار فــي تخصيص صــفــحــات لــراهــٍن 
يطغى على صناعة األفام، إنتاجًا وتوزيعًا 
 املنّصات 

ّ
. الراهن يقول إن

ً
وعرضًا وُمشاهدة

شاهدة 
ُ
وامل تأثيرًا،  يــزداد  وحضورها  باقية، 

مرهونة بأحوال الوباء ومصيره.
نديم...

أقوالهمتحايل صحافي فرنسي: ما الُمنتظر الحقًا؟

أفعالهم

بين 24 و31 مايو/ أيار 
2021، تعرض منّصة 

»أفالمنا« وثائقيًا بعنوان 
»سهى، النجاة من 

الجحيم« للّبنانية الراحلة 
رندة الشّهال

أخبار
◆ أعلنت »الفيدرالية الوطنية 
لصاالت السينما في فرنسا« 

أّن عدد املشاهدين الذين توافدوا 
إلى الصاالت في اليوم األول 

إلعادة فتح أبوابها )19 مايو/ 
أيار 2021(، بعد أشهٍر طويلة 

ي 
ّ

على إغالقها بسبب تفش
وباء كورونا، تجاوز 300 ألف 

ُمشاهد: »هذا مستوى يوم 
عادي قبل كورونا«، كما قال 

مارك ـ أوليفييه سيّباغ، 
املندوب العام للفيدرالية. 

ُيذكر أّن القيود املعمول بها في 
إطار السالمة الصّحية العامة 

ق املشاهدين بنسبة 
ّ
تحّد من تدف

 
ً
35 باملئة، وحظر التجّول ليال

يقطع الزخم على الصاالت: »في 
وضٍع كهذا، يبدو الرقم أعاله 

قنا مبيعاِت 3 أيام في 
ّ
نا حق

ّ
كأن

يوٍم واحد فقط«.

◆ قبل تحديد موعد رسمي 
إلطالق عروضه التجارية، 

املؤّجلة مرارًا بسبب كورونا، 
م »جمعية الوثائقي عبر 

ِّ
نظ

ُ
ت

»منزل«  الصورة« عرضًا لـ
لجوديث أوفري، في األول من 

يونيو/ حزيران 2021 
)السادسة والنصف مساًء(. 

يتناول الفيلم علم النفس 
قام 

ُ
التربوي. بعد العرض، ت

ندوة ُيشارك فيها ماركو 

أوزال، رئيس تحرير املجلة 
السينمائية الفرنسية »دفاتر 
السينما«، إلى جانب أوفري. 

قبله بساعتن ونصف ساعة، 
ُيعرض فيلم وثائقي آخر عن 

 La املوضوع نفسه، بعنوان
Deviniere لبونوا ِدْرفو، املنجز 
عام 1999: فيه، رافق املخرج 19 

مراهقًا ُمصابن باضطرابات 
نفسية، وُيقيمون في مركز 
للعالج النفسي في املنطقة 

الفرنسية التي يحمل الفيلم 
اسمها.

◆ بعد تأجيل حاصل في 
ي وباء 

ّ
العام الفائت، بسبب تفش

كورونا، أعلنت إدارة 
»مهرجان البحر األحمر 

السينمائّي الدولي« أّن الدورة 
قام بن 11 و20 

ُ
االفتتاحية ست

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. 
تح باب تقديم الطلبات 

ُ
لذا، ف

للُمشاركة في برامج الدورة 
تلك، علمًا أّن هناك 11 قسمًا: 

مسابقة البحر األحمر، مسابقة 
البحر األحمر لألفالم القصيرة، 

سينما سعودية جديدة، 
تجريب، روائع العالم، روائع 

السينما العربية، اختيارات عاملية، 
السينما التفاعلية، كنوز البحر 

األحمر، جيل جديد، حلقات 
البحر األحمر.

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة



غالسكو
»المدينة الخضراء« 
تحتضن كرة القدم

2829
رياضة

رياض الترك

كان من الصعب على منظمي بطولة 
مدينة  اخــتــيــار  عـــدم   »2020 »يــــورو 
غــاســكــو االســكــتــلــنــديــة فـــي قــائــمــة 
ــبـــر بـــطـــولـــة أوروبــــيــــة  ــــدن املــســتــضــيــفــة ألكـ املــ
ــهــا مــديــنــة فريقن 

ّ
أن الـــقـــدم، فيكفي  فــي كـــرة 

ــقـــن بـــحـــجـــم ســلــتــيــك وريــــنــــجــــرز، لــكــي  ــريـ عـ

تستحق استضافة أقوى مباريات كرة القدم 
األوروبـــــيـــــة. وســـتـــكـــون مــديــنــة غــاســكــو من 
ضمن املدن الـ11 التي ستستضيف مباريات 
»هــامــبــدن  الــشــهــيــر  بملعبها   »2020 ــــورو  »يـ
بارك« لتكون من النجوم املضيئة في البطولة 
ــة، خــصــوصــًا مـــع الــســمــاح لنسبة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
املباريات في  الجمهور بحضور  ُمحددة من 

مدرجات امللعب الخاص.

لمحة وتاريخ
ــدد ســـكـــان مــديــنــة غــاســكــو حــوالــي   عــ

ُ
يــبــلــغ

أرقــــام 2019، وهــي  نــســمــة، بحسب  ألـــف   633
ورابــع  اسكتلندا  في  اكتظاظًا  األكثر  املدينة 
ـــهـــا تحتل 

ّ
أكــبــر املــــدن فـــي بــريــطــانــيــا، كــمــا أن

الــرقــم 27 فــي قــائــمــة أكــبــر املــــدن فــي أوروبــــا، 
وهــــي أيـــضـــًا خـــامـــس أكـــثـــر املـــــدن زيــــــارة في 

ــارك« مـــن أشــهــر  ــ ُيــعــتــبــر مــلــعــب »هــامــبــدن بـ
املاعب في اسكتلندا، وهو الذي يستضيف 
مباريات املنتخب الوطني ويتسع لـ51.866 
إذ  متفرجًا، وهو مثل »ويمبلي« في لندن، 
لــبــطــوالت  الــنــهــائــيــة  املـــبـــاريـــات  يستضيف 
ــا يــســتــضــيــف  ــنـــدا، كـــمـ ــلـ ــتـ ــكـ الــــكــــأس فــــي اسـ
الحفات املوسيقية، وكان الحاضن لبطولة 

ألعاب »الكومنولث« في عام 2014.
تــم افــتــتــاح املــلــعــب فــي 31 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املاعب  أكــبــر  بــن  مــن  وُيعتبر  األول 1903، 
في تلك الفترة، إذ وصلت السعة اإلجمالية 
للملعب إلى حوالي 100 ألف متفرج، واملثير 
 هــذه السعة وصــلــت إلــى مــا ُيــقــارب 150 

ّ
أن

ألف متفرج بن سنوات 1927 و1937.
وكــانــت املــبــاراة الــتــي جمعت بــن منتخبي 
اسكتلندا وإنكلترا في عام 1937، قد سجلت 
أعــلــى حــضــور جماهيري فــي تــاريــخ الكرة 
إلى  الــحــضــور  وصــل  عندما  االسكتلندية، 
السنوات  ألف متفرج. وبمرور  حوالي 149 
تـــم تــخــفــيــض ســعــة املــلــعــب إلـــى حـــوالـــي 81 
ألف متفرج، وذلك من أجل إجراءات السامة 

العامة، لتنخفض أكثر الحقًا.
االتحاد  بــارك« مقار  يضُم ملعب »هامبدن 
ــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ االســــكــــتــــلــــنــــدي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، والـ
واستضاف  املــمــتــاز،  لــلــدوري  االسكتلندية 
ــثـــل 3  ــيـــة مـ  عـــاملـ

ً
ــة ــيــ ــداثـــــًا ريــــاضــ ــلـــعـــب أحـــ املـ

نهائيان في دوري  أوروبــيــة، هي  نهائيات 
ــــي،  ــــدوري األوروبــ األبـــطـــال، ونــهــائــي فـــي الــ
وهــو ملعب صــاحــب تصنيف »فــئــة 4« من 
ــي لــكــرة الـــقـــدم. كــمــا ُيــذكــر  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
سيستضيف  ــارك«  ــ بــ »هـــامـــبـــدن  مــلــعــب   

ّ
أن

ــرة فــي  ــ مـــبـــاريـــات بـــطـــولـــة »يــــــــورو« ألول مـ
الــتــاريــخ، إذ لــم يــســبــق ملــديــنــة غــاســكــو أن 
ــة واســتــضــافــت  ــيـ حضنت الــبــطــولــة األوروبـ

املباريات منذ التأسيس.
وبـــخـــصـــوص الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 

ــد »يــويــفــا«، بــمــوافــقــة السلطات  املــلــعــب، أكـ
ألف   12 حــوالــي  دخـــول  على  االسكتلندية، 
ــــال املـــبـــاريـــات  ــــات خــ ــــدرجــ ــــى املــ ــتـــفـــرج إلــ مـ
حددة لهذا امللعب، والتي ستكون بمثابة 

ُ
امل

والجمهور  األرض  لصاحب  معنوية  دفعة 
»هامبدن  ملعب  فــي  االسكتلندي  املنتخب 

بارك«.
ــنـــدي فــي  ــلـ ــتـ ــكـ ــل يـــنـــجـــح املـــنـــتـــخـــب االسـ ــهـ فـ
التأهل إلى الــدور الثاني في »يــورو 2020« 

ــفـــضـــل خــــوضــــه املـــــبـــــاريـــــات عــــلــــى أرضـــــه  بـ
وأمــــام جــمــاهــيــره، وفـــي ملعبه الـــذي دائــمــًا 
الودية  الدولية  مبارياته  يحتضن  كــان  ما 
ستنتهي  املنتخب  رحلة   

ّ
أن أم  والرسمية؟ 

الـــــدور األول وال يــســتــفــيــد من  ســريــعــًا مـــن 
أفــضــلــيــة حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي مــدرجــات 
ملعبه الذي شهد سابقًا إنجازات كبيرة في 

كرة القدم؟
رياض...

ملعب »هامبدن بارك«

بريطانيا. تأسست املدينة تاريخيًا على نهر 
كايد الشهير، وأمست بعد ذلك أكبر ميناء 
بـــحـــري فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا، وتــحــتــضــن املــديــنــة 
تنوعًا ثقافيًا كبيرًا، خصوصًا بعد تأسيس 
الـــ15،  القرن  في  الشهيرة  جامعة »غاسكو« 
وبــعــد ذلــك أمــســت غاسكو مــهــدًا للحضارة 

االسكتلندية.
ــدن الــــتــــي تــعــرف  ــ ــ ـــعـــتـــبـــر غـــاســـكـــو مــــن املـ

ُ
وت

الرياضة جيدًا، فهي املدينة التي استضافت 
وكـــذلـــك   ،2014 ــام  ــ عـ ــنـــولـــث«  ــكـــومـ »الـ ألــــعــــاب 
بطولة أوروبا 2018 )حدث متنوع الرياضات 
بــمــشــاركــة بــلــدان أوروبـــيـــة عــــدة(، وهـــي التي 
املنافسة  بــفــضــل  أيــضــًا  الــقــدم  بــكــرة  تشتهر 
الــتــاريــخــيــة بـــن فــريــقــي ســلــتــيــك وريــنــجــرز، 
ــيــــزة فــي  ــمــ ــا بـــصـــمـــة ذهـــبـــيـــة ُمــ ــركــ ــلــــذيــــن تــ الــ

البطوالت األوروبية أيضًا على مّر التاريخ.
ــة فـــــي الــــقــــرون  ــنـ ــديـ ــمـ تــــأســــســــت غــــاســــكــــو كـ
الــــوســــطــــى، إذ كــــانــــت مــــركــــزًا لــلــكــنــيــســة فــي 
ــقـــرن  ــة فــــي الـ ــيـ ــمـ ــبـــت أهـ ــتـــسـ ــدا، واكـ ــنـ ــلـ ــتـ ــكـ اسـ
الثاني عشر، وساهمت عملية إنشاء جامعة 
في  الثقافي  العنصر  تطوير  في  »غاسكو« 
املــديــنــة، وهـــي الــتــي ُعــرفــت بــاملــديــنــة الثانية 
عتبر اليوم 

ُ
في اإلمبراطورية البريطانية، وت

من بن أفضل مراكز أوروبا املالية العشرين 
الشركات  مــن  الكثير  فيها  ويــوجــد  الــكــبــرى، 
ــتـــي مــنــحــت املــديــنــة  الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة، والـ

االسكتلندية قوة كبيرة في القارة العجوز.
استفادت املدينة من اكتشاف أميركا وشهدت 
نــشــاطــًا تـــجـــاريـــًا وصــنــاعــيــًا كـــبـــيـــرًا. وأثـــنـــاء 
الــثــورة الــصــنــاعــيــة، تــطــورت غــاســكــو كثيرًا 
وأمست من بن أفضل املدن األوروبية تطورًا 
فـــي الــهــنــدســة وبـــنـــاء الــســفــن وتــصــمــيــمــهــا، 
وبسبب هذا التطور الكبير ارتفع عدد سكان 
ــدول  ــاتـــت مـــن بـــن أكـــثـــر الــ املـــديـــنـــة كــثــيــرًا وبـ

األوروبية اكتظاظًا بالسكان.

المعالم السياحية
فـــي غــاســكــو كــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة غالسكو االسكتلندية التي يعرف 
سكانها كرة القدم جيدًا بسبب أندية مثل سلتيك 

ورينجرز، على موعد مع استضافة تاريخية لبطولة 
»يورو 2020«، إذ ستُقام المباريات على ملعب المدينة

)Getty( نيكروبوليس« المقبرة الفيكتورية«

)Getty( »قصر سيادة »بروفالند )Getty( »تستضيف مدينة غالسكو 4 مباريات في بطولة الـ»يورو

)Getty( السفينة الطويلة الشهيرة

يتسع الملعب 
لحوالي 52 ألف 
)Getty( متفرج

)Getty( هامبدن بارك« هو الملعب الرئيسي لمنتخب اسكتلندا«

ُيعتبر ألي )أليستر( ماكويست، من أساطير كرة القدم في مدينة غالسكو االسكتلندية، 
ل فريق رينجرز بن 1983 و1998، وخــاض بقميصه 581 مباراة وسجل 

ّ
الــذي مث وهو 

هدفًا،   19 مــبــاراة وسجل   61 في  االسكتلندي  املنتخب  ماكويست  مثل  كما  هدفًا.   355
وهو من بن أساطير املنتخب الوطني تاريخيًا. كما خاض ماكويست الكثير من املباريات 
على أرض ملعب »هامبدن بارك« مستضيف بطولة »يورو 2020«، وجميعها كانت على 
اللعبة  في  املدينة  لهذه  أسطورة  يجعله  ما  والرسمية،  الودية  اللقاءات  في  الدولي  الصعيد 

الشعبية األولى هناك.

ألي ماكويست

ملعب المدينة

ــا كــــانــــت مــقــصــدًا  ــ ــًا مـ ــ ــمـ ــ ــــمــــيــــزة الــــتــــي دائـ
ُ
امل

لــلــســيــاح مـــن حـــول الــعــالــم، وأبـــرزهـــا قصر 
ســـيـــادة »بـــروفـــانـــد« وهـــو الــــذي شــيــد عــام 

أقــدم  1471 وأصــبــح متحفًا، مــا يجعله مــن 
املباني في املدينة حاليًا.واملعلم الثاني هو 
فيكتورية  مــقــبــرة  »نــيــكــروبــولــيــس«، وهـــي 
ــاك تــتــواجــد  ــنــ ومـــعـــلـــم ســـيـــاحـــي بــــــــارز، وهــ
املنقوشة بطريقة مثيرة  التاريخية  القبور 
لــاهــتــمــام، إذ دفـــن فــيــهــا 50 ألـــف شــخــص، 
باإلضافة إلى كثير من اآلثار والتماثيل في 
عّبر 

ُ
املكان، وهي من األماكن األثرية التي ت

أيضًا  وهناك  اسكتلندا.  تاريخ  عن  بالذات 
مثل 

ُ
ت قصر الشعب وحــدائــق الشتاء، وهــي 

من  كثير  وفيها  غــاســكــو،  مدينة  حــضــارة 

والعروض  واللوحات  والصور  املطبوعات 
ـــقـــدم تـــاريـــخ املــديــنــة. 

ُ
الــتــفــاعــلــيــة، والـــتـــي ت

ومــــن املــعــالــم الــســفــيــنــة الــطــويــلــة الــشــهــيــرة 
الـــتـــي لــطــاملــا ذهـــبـــت فـــي رحـــــات عــبــر نهر 
ريــفــرســايــد. بــاإلضــافــة لــذلــك، هــنــاك معالم 
»كاتدرائية غاسكو«  مثل  أخــرى  سياحية 
و»منزل ماكينتوش الكبير« و»ساحة دوق 

ويلينغتون«. 
وهـــنـــاك املــعــلــم الــســيــاحــي »غــــرف املــديــنــة«، 
ــاريــــة  ــمــ ــعــ ــة املــ ــنــــدســ ــهــ ــالــ والــــــتــــــي تـــتـــمـــيـــز بــ
الــفــيــكــتــوريــة والـــتـــي تـــم بــنــاؤهــا بـــن 1882 

ــاري  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ املـ املـــــهـــــنـــــدس  ــل  ــفــــضــ بــ و1888، 
االســكــتــلــنــدي، ويــلــيــام يـــونـــغ. وتـــضـــُم هــذه 
ــــن الــــلــــوحــــات الــجــمــيــلــة  ــــرف الـــكـــثـــيـــر مـ ــغـ ــ الـ
ــات املــــزخــــرفــــن  ــــة وملـــــســـ ــــدويـ ــيـ ــ ــرف الـ ــ ــحــ ــ والــ
القدماء، وهناك جوالت سياحية يومية إلى 
داخل هذه الغرف، تستقطب سنويًا املاين 
مــن حــول الــعــالــم، مــن أجــل التمتع بالتراث 
الـــتـــاريـــخـــي الــجــمــيــل الـــــذي يــعــكــس صـــورة 
مدينة غاسكو الحضارية، والتي ستكون 
ـــورو 2020«  ــ مـــقـــصـــدًا لــجــمــهــور بـــطـــولـــة »يــ

بشكل مؤكد هذا الصيف.

وسائل النقل
بــســبــب املــســاحــة الــكــبــيــرة ملــديــنــة غــاســكــو، 
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ّ
فــإن مهمة،  سياحية  وجهة  وباعتبارها 

مطارات تخدمها في استقبال أكبر عدد من 
غاسكو  »مطار  من   

ً
بداية سنويًا،  السياح 

الـــدولـــي« ثــم »مــطــار غــاســكــو بريستويك« 
كما مطار العاصمة »مطار إدنبره الدولي«، 
ويــبــعــُد األول عــن وســط املــديــنــة حــوالــي 14 
كيلومترًا، أما الثاني فحوالي 50 كيلومترًا، 

والثالث حوالي 65 كيلومترًا.
ــُم مــديــنــة غــاســكــو شــبــكــة مـــتـــرو من  وتـــضـ

ــل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــيــمــا تـــقـــع أكــبــر  األفــــضــ
محطة في شارع غوردون في وسط املدينة، 
والتي تخدم سكان املناطق الواقعة جنوبي 
وغـــربـــي غــاســكــو، كــمــا أن هــنــاك مــحــطــات 

أخرى.
إذ  بالباصات،  التنقل  ميزة  غاسكو  وفــي 
ــات مـــتـــطـــورة متصلة  ــرقـ تــتــمــيــز بــشــبــكــة طـ
املــديــنــة وكذلك  فــي  املهمة  املــنــاطــق  بجميع 
تنقل  عملية  يجعل  مــا  »هــامــبــدن«،  ملعب 
الجماهير التي من املمكن أن تحضر خال 

بطولة »يورو 2020« سهلة.

سيكون »هامبدن 
بارك« من المالعب 

الكبيرة في بطولة 
»يورو 2020« والذي 
سيستضيف مباريات 

في دور المجموعات، 
وتحديدًا المجموعة 

الرابعة التي تضم 
منتخب اسكتلندا، 
والمباريات هي: 

اسكتلندا ضد 
تشيكيا، وكرواتيا 

ضد تشيكيا، وكرواتيا 
ضد اسكتلندا. كما 
سيستضيف مباراة 

من دور الـ16 يوم 29 
يونيو/حزيران المقبل. 

وسيكون المنتخب 
االسكتلندي أمام 

فرصة ذهبية لتحقيق 
انتصارين على األقل 
على أرضه، وبالتالي 

ضمان التأهل إلى الدور 
الثاني بنسبة كبيرة، مع 
العلم أّن مباراته الثالثة 

ستكون ضد منتخب 
إنكلترا الذي يلعب على 

أرضه في »ويمبلي«.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

تستضيف مدينة 
غالسكو منافسات 

الـ»يورو« ألول مرة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة إيـــــــاب الـــــــــدور ربـــع  ــولــ كـــتـــبـــت جــ
ــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا  ــ الــنــهــائــي لـ
 ،2021-2020 ملـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
الــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر الــتــي فــرضــت نفسها 
على مسرح األحداث، تصدرها حصول الكرة 
إلى  التأهل  فــي  األســـد  على نصيب  العربية 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي عــبــر 3 بــطــاقــات من 
التونسي  والترجي  املصري  األهلي  نصيب 
املــغــربــي، برفقة كــايــزر تشيفز بطل  والــــوداد 
ــعـــرب في  جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لــــتــــزداد فــــرص الـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــكـــأس الـــقـــاريـــة الـــتـــي يحمل 

لقبها حاليا األهلي املصري. 
ــرا، عــرفــتــه  ــيـ ــبـ ــة شــغــبــا كـ ــولـ كـــمـــا كــتــبــت الـــجـ
مــبــاراة الــتــرجــي التونسي وشــبــاب بــلــوزداد 
ــزائــــري، عــنــدمــا ســجــل مــحــمــد عــلــي بن  الــــجــ
ــانـــي  ــثـ رمـــــضـــــان العـــــــب الــــتــــرجــــي الـــــهـــــدف الـ
لفريقه قبل نهاية الوقت األصلي بـ3 دقائق، 
واصـــطـــدم العــبــو شــبــاب بـــلـــوزداد مـــع طــاقــم 
الــتــحــكــيــم بـــمـــشـــاركـــة الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وســـط 
اعتراضات كبيرة، استدعت نزول قوات األمن 
ــتـــواء  الــتــونــســيــة لــلــفــصــل بـــن الـــطـــرفـــن واحـ
املــوقــف، وتــوقــفــت املــبــاراة لــدقــائــق أن يجرى 
اســتــكــمــالــهــا فــيــمــا بـــعـــد، ويـــحـــســـم الــتــرجــي 
بطاقة التأهل عبر ركات الترجيح. وشهدت 
الجولة واقعة شغب أخــرى، بطلها جماهير 
صـــن داونـــــز الــجــنــوب أفــريــقــي الــتــي فــاجــأت 
الجميع قبل لقاء فريقها مع األهلي املصري 
في عقر دارها بالتواجد أمام حافلة األهلي، 
موسيماني  لبيتسو  مسيئة  الفــتــات  وحمل 
املــديــر الــفــنــي الــحــالــي لــأهــلــي ومــــدرب صن 
داونز التاريخي، والذي قاد الفريق للتتويج 

عبور عربي 
في األبطال

أبطال  لدوري  النهائي  نصف  الدور  في  بطاقات   3 العربية  الكرة  حصدت 
والترجي  المصري  األهلي  عبر  النهائي،  ربع  الدور  إياب  جولة  في  أفريقيا 
التونسي والوداد المغربي، برفقة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، لتزداد 

فرص العرب في الحفاظ على الكأس القارية

3031
رياضة

تقرير

2016 وتحقيق  أفريقيا  أبــطــال  لـــدوري  بطا 
الـــــدوري املــحــلــي أكــثــر مـــن مـــرة قــبــل الــرحــيــل 
لأهلي. ولم تتوقف الظواهر عند حد تأهل 
3 أندية عربية، والشغب والخروج عن النص، 
وامتدت لتشمل وداعا جزائريا كاما بعدما 
فشل شباب بــلــوزداد الــجــزائــري فــي الحفاظ 
بهدفن  التونسي  الترجي  أمــام  تفوقه  على 
دون رد ذهابا، وخسر لقاء اإلياب بالنتيجة 
نفسها، وودع بركات الترجيح 2-3 البطولة 
ليفشل في العبور للمربع الذهبي. ولحق به 
مواطنه مولودية الجزائر الذي ودع البطولة، 
بــعــد خــســارتــه أمــــام الــــــوداد املــغــربــي بــهــدف 
بــهــدف  إيـــجـــابـــيـــا  تــعــادلــهــمــا  عـــقـــب  رد  دون 
لــقــاء الــذهــاب على ملعبه في  لكل فــريــق فــي 
الــجــزائــريــة في  الــكــرة  الــجــزائــر ليفرط ممثا 
فرصة العبور إلى املربع الذهبي في البطولة 

القارية. 
وفي الوقت نفسه، شهدت جولة إياب الدور 
ــع الــنــهــائــي ظـــهـــور 3 انـــتـــصـــارات، بــدأهــا  ربــ
تشيفز  كايزر  على  بالفوز  التنزاني  سيمبا 
الجنوب أفريقي بثاثة أهداف مقابل ال شيء، 
وكــذلــك فـــوز الـــــوداد املــغــربــي عــلــى مــولــوديــة 
الــجــزائــر الـــجـــزائـــري بــهــدف مــقــابــل ال شـــيء، 
وفوز الترجي التونسي على شباب بلوزداد 
الــجــزائــري بــهــدفــن مــقــابــل ال شـــيء، وتــعــادل 

وحيد كــان مــن نصيب األهــلــي املــصــري أمــام 
أفريقيا  بطل جنوب  داونـــز  ماميلودي صــن 
ــدور 8  ــ بــهــدف لــكــل فـــريـــق. وســجــلــت خـــال الـ
أهداف في 4 مباريات بمعدل هدفن في  كل 
مـــبـــاراة، وهـــو مــعــدل تــهــديــفــي جــيــد وكــبــيــر، 
ويتناسب مع الكرة الهجومية التي أدت بها 
الفرق سعيا وراء حصد تأشيرات التأهل إلى 

الدور نصف النهائي. 
ويــنــتــظــر أن يــشــهــد الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا مــواجــهــة تجمع بن 
فيما  التونسي،  الترجي  مع  املصري  األهلي 
يــلــعــب الـــــــوداد املـــغـــربـــي ضـــد نــظــيــره كــايــزر 
تشيفز الجنوب أفريقي. وكان استاد حمادي 
العقربي »امللعب األوملبي« في تونس، شهد 
ريـــمـــونـــتـــادا تــاريــخــيــة مـــن نــصــيــب الــتــرجــي 
ــوزه الـــغـــالـــي عــلــى شــبــاب  ــ الــتــونــســي، بــعــد فـ
ــلـــوزداد الــجــزائــري 3-2 بــركــات الــتــرجــيــح،  بـ
ــلـــي بــهــدفــن  ــوقـــت األصـ حــيــث انــتــصــر فـــي الـ
مــقــابــل ال شـــيء وهـــي نــتــيــجــة لــقــاء الـــذهـــاب. 
ويـــديـــن الــتــرجــي فـــي تــأهــلــه إلــــى فـــــاروق بن 
مصطفى حارس املرمى، الذي تصدى لركلتي 
تــرجــيــح مــتــتــالــيــتــن، وقـــــاد فــريــقــه النـــتـــزاع 
بــطــاقــة الــعــبــور فــي الــديــربــي الــعــربــي لــلــدور 
املقبل. وأعرب معن الشعباني، املدير الفني 
للترجي التونسي في املؤتمر الصحافي الذي 
بالريمونتادا  فــخــره  عــن  الــلــقــاء،  عــقــده عقب 
إلى  الــتــأهــل  بطاقة  وحــســم  لاعبيه  الكبيرة 
الــدور نصف النهائي لــدوري األبــطــال. وقال 
الشعباني: »قبل اللقاء أكدت أن الترجي يلعب 
من أجل هدف واحد وهو إنقاذ املوسم قاريا، 
ــّوجــنــا بــالــدوري ولــم نحتفل، كنا نأمل في 

ُ
ت

تقديم هدية التتويج إلى الجماهير من خال 
الهدف  بـــلـــوزداد، حققنا  عــبــور عقبة شــبــاب 

األهلي المصري حصد 
لقب النسخة الماضية 

على حساب الزمالك

إيمري: أمامنا هدف رائع سنقاتل من أجله
أبدى أوناي إيمري، املدير الفني لفياريال، انزعاجه من عدم قدرة فريقه على تحقيق 
الهدف الذي كان يتطلع إليه وهو ضمان التأهل للدوري األوروبي مباشرة، دون خوض 
امللحق، في املوسم املقبل بالخسارة أمام ريال مدريد )2-1( السبت في ختام الليغا، 
ولكنه أكــد في الوقت ذاتــه أنــه ينتظرهم »هــدف رائــع« يــوم األربــعــاء املقبل في نهائي 
الــدوري األوروبــي أمــام مانشستر يونايتد اإلنكليزي، حيث سيمنح اللقب، في حال 
تحقيقه، فريق »الغواصات الصفراء« بطاقة التأهل لدوري األبطال. وقال إيمري في 
تصريحاته عقب الخسارة أمام الفرق امللكي وإنهاء املوسم في املركز السابع إنه »من 
املمكن أن نضع تقييما ونقول إن الهدف الرئيسي وهو التأهل لليوروبا ليغ، ولكنه لم 
يتحقق. ولكن بإمكاننا يوم األربعاء املقبل أن نشارك في »التشامبيونز ليغ«. لعبنا 
بمستوى ثابت في مراحل مهمة من عمر الليغا، ولكن في مراحل أخرى لم يحدث هذا، 
وعوقبنا«. وتابع املــدرب املتخصص في بطولة الــدوري األوروبــي، بعد أن توج بها 3 
مرات متتالية مع إشبيلية )2013-16(: »ولكني سعيد بأداء الفريق بشكل عام. لحسن 
الحظ املوسم لم ينته اليوم بالنسبة لنا، ويتبقى أمامنا هدف رائــع«. ولم يعط إيمري 
أهمية كبيرة لعدم حصول العبيه على راحة كافية قبل النهائي أمام املان يونايتد على 
ملعب )بي جي إي أرينا( بمدينة غدانسك البولندية. وقال في هذا الصدد »اعتدنا على 
اللعب يوم الخميس واألحد. العبو فريقي يتمتعون باالحترافية، ويعرفون أجسادهم. 
لم يكن هناك أي شكوك على مدار املوسم«. وسيكون فياريال على موعد مع التاريخ 
في حالة تتويجه باللقب، حيث ستكون البطولة القارية األولى في تاريخه في النهائي 

األول له بأي بطولة أوروبية.

سبارتاك موسكو يضم فيكتور موزيس 
بصورة نهائية لمدة موسمين

موزيس  فيكتور  النيجيري  املهاجم  مــع  التعاقد  عــن  موسكو  سبارتاك  نــادي  أعلن 
الــروســي على سبيل  الفريق  الــجــاري مع  املوسم  بشكل نهائي، وذلــك بعدما شــارك 
اإلعارة قادما من تشلسي اإلنكليزي. ووقع موزيس -الذي سجل أربعة أهداف وساهم 
في تسجيل مثلها- عقدًا ملدة موسمن، وذلك حسبما أعلن النادي الروسي. وانضّم 
الالعب النيجيري إلى الفريق في منتصف أكتوبر/ تشرين األول من عام 2020 وارتفع 
أداؤه حتى أصبح أحد الالعبن الرئيسين في الفريق. وسمح هدف سجله لسبارتاك 
الجولة األخيرة من  الثاني في  املركز  بالحفاظ على  الشيشاني  دار أخمات  في عقر 
الــدوري. وسيشارك سبارتاك موسكو في املوسم املقبل بــدوري أبطال أوروبــا على 

غرار حامل اللقب زينيت سانت بطرسبرغ.

غوارديوال حول ميسي: هو األقوى فنيًا وذهنيًا
النجم  أن  اإلنكليزي،  ملانشستر سيتي  الفني  املدير  غــوارديــوال،  بيب  اإلسباني  أكــد 
األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، »هو األقوى«، مشيرًا إلى أن ما 
الفنية« هو »عقليته«. وقــال غوارديوال في تصريحات  يؤثر عليه »بعيدًا عن قدراته 
ملنصة )تويتش( للبث الحي »هو العب قوي للغاية، بل األقوى. بعيدًا عن قدارته الفنية، 
أقمنا مباريات كثيرة في  مــدار 4 سنوات في برشلونة،  عقليته قوية، تفكيره. على 
 5 أو   4 وهــنــاك  التنافسية،  العقلية  هــذه  يمتلك  هــو  منها.  أيــا  ولــم يخسر  التدريبات، 
العبن فقط عبر التاريخ يمتلكون شيئًا مختلفا«. وعاد بطل البريميرليغ هذا املوسم 
مع السيتي بالذاكرة لفترته مع الفريق الكتالوني. وقال في هذا الصدد: »العبو فريقي 
)في برشلونة( كانوا مثل الحيوانات املتبارية، تعلمت الكثير منهم. كانوا يرغبون في 
الفوز كل 3 أيام، وكانوا يريدون أن يكونوا األفضل حتى عن زمالئهم بنفس الفريق. 
كنت محظوظا بقيادة الالعب األفضل عبر التاريخ )يقصد ميسي(، بجانب 7 أو 8 
العبن من أكاديمية )ال ماسيا( بأعمار صحيحة 24 و25 و26 عاما«. وتابع: »كما أننا 
كنا نمتلك العبن أجانب أقوياء جدا مثل )الكاميروني صامويل( إيتو. الجميع تواجد 
في اللحظة املثالية، والنجوم سمحوا بأن يستمر مشروعنا ألربعة أعــوام. لقد كانت 
حقبة استثنائية، وكنا نلعب املباريات النهائية وكأنها مباريات ودية«. وأقر غوارديوال 
بأن لقب البريميرليغ الذي توج به هذا املوسم له مذاق خاص، ال سيما مع الصعوبات 

الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

زهير ورد

ســيــطــر املــنــتــخــب الــفــرنــســي، خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، على 
املسابقات  مختلف  على  هيمنته  وفـــرض  الــيــد  كــرة  منافسات 
ه 

ّ
الــكــبــرى، أوروبــيــًا وعــاملــيــًا، بفضل جيل مــوهــوب ُيــوصــف بأن

األفضل في تاريخ كرة اليد العاملية، نظرًا إلى النجاحات القياسية 
 منافسيه.

ّ
التي عرفها والتي جعلت منتخب فرنسا ُيرعب كل

ه ال يجد صعوبة 
ّ
»الخبراء«، بما أن وهذا الجيل املميز ُيوصف بـ

 املنتخبات على 
ّ

 املنافسن، ورغم حرص كل
ّ

في فّك شفرات كل
هـــزم فــرنــســا، فــهــذا األمـــر كـــان صعبًا لــلــغــايــة. وُيــعــتــبــر نيكوال 
كاراباتيتش، عنصرًا مهّمًا في منظومة املنتخب الفرنسي، فهو 
اللحظات الحاسمة خالل املواعيد   ورجل 

ً
الالعب األكثر تكامال

أجل  املسؤولية من  التحدي وتحّمل  إلى رفع  يبادر  إذ  الكبرى، 
االنــتــصــارات  تمهد  أو  الـــفـــارق،  الــتــي تصنع  ــــداف  األهـ تسجيل 
أصــول  مــن  وهــو  كاراباتيتش سنة 1984،  ُولـــد  بـــالده.  ملنتخب 
)ثالث  اليوغسالفية  نيش  ولد في مدينة  فقد  صربية كرواتية، 
كرواتية.  وأم  والــد صربي  من  حاليًا(،  في صربيا  مدينة  أكبر 
ه 3 أعــوام، بما أّن والــده كان العب كرة 

ّ
وغــادر إلى فرنسا وسن

يد محترفًا، وقد حصل على فرصة العمل في فرنسا في مجال 
بــوالــده ويــمــارس كرة  الطبيعي أن يتأثر نيكوال  الــتــدريــب. ومــن 

لــوكــا العــب كــرة يــد محترف أيــضــًا. غير  الــيــد، كما أّن شقيقه 
أو شقيقه، فقد ظهرت  لم يكن مرتبطًا بوالده  أّن نجاح نيكوال 
مهارته سريعًا وأبهر العالم عندما لعب لفريق مونبيلييه الذي 
وصل معه إلى قّمة املجد وساعد الفريق في التميز أوروبيًا. فاز 
مــّرات متتالية )2002 و2003  الفرنسي 4  بــالــدوري  مع فريقه 
و2004 و2005( كما فاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2003. 
كيل  نــادي  مــع  التعاقد  إلــى  كاراباتيتش  قــادت  النجاحات  هــذه 
األملـــانـــي، الـــذي يصنف مــن أفــضــل الــفــرق فــي الــعــالــم، ومـــع هــذا 
ــنــادي كـــرر نــجــاحــاتــه فــي فــرنــســا، وتــــّوج بـــالـــدوري األملــانــي 4  ال
أوروبـــا مجددًا.  أبطال  إلــى الحصول على دوري  مـــّرات، إضافة 
وبعد تتالي إصاباته، عاد كاراباتيتش إلى فرنسا ولعب لفريق 
إلى  الباب النتقاله  بألقاب جديدة، ما فتح  مونبيلييه وفــاز معه 
باريس سان جيرمان فريقه الحالي. وفاز مع املنتخب الفرنسي 
ببطولة  فــاز  كما  مرتن،  األوملبية  األلعاب  في  الذهبية  بامليدالية 
فــاز بالعديد من  ــا 3 مـــرات، كما  مـــّرات وببطولة أوروبـ العالم 5 
الجوائز الفردية التي يصعب حصرها، من بينها أفضل العب 
في العالم، ثالث مرات. ومن الواضح أّن كاراباتيتش لم يكن العبًا 
ه 

ّ
، إذ أن

ً
عاديًا، بل هو من أكثر العبي اليد على مّر التاريخ موهبة

يشغل مراكز متنوعة ما يصعب على املنافسن مراقبته، ولوال 
اإلصابات التي تعّرض لها لتمكن من تحقيق مزيد من األلقاب.

نيكوال كاراباتيتش

على هامش الحدث

يعتبر نيكوال كاراباتيتش الالعب الذي صنع مجد كرة اليد الفرنسية، فقد 
قدم أداء خرافيًا في هذه اللعبة الجماعية

الترجي عاد من 
بعيد لحصد 
بطاقة نصف 
النهائي )فاضل 
سينا/فرانس برس(

فاز سيميوني بالليغا مع أتلتيكو مدريد للمرة 
)Getty( الثانية

وســجــلــنــا هــدفــن فـــي وقـــت حــاســم وتــأهــلــنــا 
ــاف »فــرضــنــا ســيــطــرة  ــ ــلـــدور املـــقـــبـــل«. وأضــ لـ
كاملة على الــلــقــاء، هــددنــا املــرمــى ولــم يكتب 
بــالــشــوط األول،  التسجيل  فــي  الــتــوفــيــق  لــنــا 
ــــروح الــقــتــالــيــة تــحــســب لــاعــبــن، تمسكوا  الـ
دقيقة وسجلنا هدفن،   20 آخــر  فــي  بــاألمــل 
ونــجــحــنــا فـــي الــــذهــــاب بــالــلــقــاء إلــــى ركـــات 
الترجيح، وشارك فاروق بن مصطفى وتألق 
 كاملعتاد في التصدى لها وحققنا الصعود«.
في الوقت نفسه، صعد الوداد املغربي للدور 

الافي  ومؤيد  الكرتي  ووليد  أوناجم  محمد 
رأس  الكعبي  وأيـــوب  املهاجم  الــوســط  ثاثي 
الــحــربــة، وحــصــد الــفــوز املــعــنــوي الــغــالــي في 
أبطال  دوري  بطل  لقب  على  املنافسة  سباق 
الـــوداد صرف  نــادي  أفريقيا. وقــرر مسؤولو 
مــكــافــأة مــالــيــة خــاصــة لــاعــبــي الــفــريــق، بعد 
حــصــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور املــقــبــل، 
ــوار نــحــو الـــفـــوز بــالــبــطــولــة  ــة املــــشــ ــلـ ومـــواصـ
 .2017 عــام  منذ  املغربي  الــنــادي  عــن  الغائبة 
وفــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، كــــرر الــــنــــادي األهــلــي 

املقبل بأقل مجهود، بعدما فاز على مولودية 
الــجــزائــر الــجــزائــري بــهــدف دون رد فــي لقاء 
اإلياب. وكان الوداد يحتاج للتعادل السلبي 
لــحــســم الــتــأهــل، بــعــد الــتــعــادل بــن الــنــاديــن 
ــريـــق. وســهــلــت الــخــطــة  ــا بـــهـــدف لــكــل فـ ــابـ ذهـ
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي لــعــب بــهــا املـــولـــوديـــة منعا 
الـــوداد بطاقة  الستقبال أهــداف مهمة حسم 

التأهل. 
للوداد  الفني  املدير  البنزرتي  واطمأن فوزي 
الــضــاربــة، يتصدرها  قوته  اللقاء على  خــال 

الــلــقــب، سيناريو عــام 2020،  املــصــري حــامــل 
أطــاح بصن داونـــز بالتعادل معه في  عندما 
ملعب األخير 1-1 في اإلياب مع الفوز ذهابا 
رد. وأخــيــرا، نجا كايزر تشيفز  بهدفن دون 
الــجــنــوب أفــريــقــي مــن الــخــروج بشكل درامـــي 
بـــعـــدمـــا خـــســـر بــثــاثــيــة نــظــيــفــة مــــن ســيــمــبــا 
ــر. وكـــــان لــقــاء  ــيــ الـــتـــنـــزانـــي فـــي عــقــر دار األخــ
ــاب بـــن الــفــريــقــن، انــتــهــى بــفــوز كــايــزر  ــذهـ الـ
تشيفز بأربعة أهداف مقابل ال شيء ليحسم 

بطاقة التأهل بنتيجة 3-4.

سيميوني نجح وجه رياضي
في خطف »الليغا«

دييغو سيميوني،  األرجنتيني  املــدرب  عانى 
املدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، في موسم 
2021/2020، بخوضه الصعاب ضد منافَسيه 
ريال مدريد وبرشلونة، اللذين تصارعا معه 
ه خطف لقب الــدوري 

ّ
في جــدول الترتيب، لكن

اإلسباني )ليغا( للمرة الثانية في تاريخه.
وابـــتـــعـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــــصــــدارة الـــــدوري 
 ســيــمــيــونــي وجــد 

ّ
اإلســـبـــانـــي قــبــل فـــتـــرة، لــكــن

نفسه في مأزق كبير للغاية، بعدما تراجعت 
نتائج »الروخيبانكوس«، فيما انتفض ريال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة بحثًا عــن الــتــتــويــج بلقب 
ــــدرب األرجــنــتــيــنــي  املـ  خــبــرة 

ّ
»الــلــيــغــا«، إاّل أن

نجحت في النهاية.
ورغم الضغط الكبير املسلط على سيميوني 
ــيــــرة مـــن عــمــر »الـــلـــيـــغـــا«، ال  فـــي املــــبــــاراة األخــ
ــــي تــســجــيــل  ــيــــد نـــجـــح فـ  بـــلـــد الــــولــ

ّ
ســـيـــمـــا أن

األرجنتيني  املــدرب   مهارة 
ّ
فــإن التقدم،  هــدف 

نجومه  وجعلت  هيمنتها،  فــرض  استطاعت 
جــمــاهــيــر  وإهــــــــــداء   ،)1-2( الــــفــــوز  يـــحـــقـــقـــون 

»الروخيبانكوس« لقب الدوري اإلسباني.
وأصــبــح ديــيــغــو سيميوني ثــالــث مــــدرب في 
تاريخ نادي أتلتيكو مدريد، يستطيع تحقيق 
لــقــب الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، مــرتــن، 

بعد ريكاردو زامــورا في عامي 1940 و1941، 
وهيلينيو هيريرا في عامي 1950 و1951، ما 
اسمه  يكتب  األرجنتيني  الفني  املدير  يجعل 

بأحرف من ذهب مع »الروخيبانكوس«. 
 أتلتيكو مدريد تعتبره الجماهير 

ّ
صحيح أن

كــان فريقًا يصارع  ه 
ّ
لكن القوية،  األنــديــة  أحــد 

الـــدوري اإلســبــانــي، ويحتل مراكز  فــي  للبقاء 
 قدوم املدرب دييغو 

ّ
بعيدة عن الصدارة، إاّل أن

 شـــيء 
ّ

ــــل ــــام 2011، جـــعـــل كـ ســيــمــيــونــي فــــي عـ
يتغير إلى األفضل، وبات »الروخيبانكوس« 
»الــلــيــغــا«. وخـــال تسعة مواسم  أحــد عمالقة 
لــســيــمــيــونــي مـــع أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، اســتــطــاع 
الفريق احتال املراكز الثاثة األولى، وخطف 
فــي عام  األولـــى  فــي مناسبتن:  »الليغا«  لقب 
2014، والثانية في عام 2021، ما جعله يرفع 
رصيده من األلقاب إلى 8. وتمكن سيميوني 
من إهداء أتلتيكو مدريد وجماهيره 8 ألقاب، 
منها اثنان في الــدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ومثلهما في »يوروبا ليغ« ونفس الرقم أيضًا 
فــي السوبر األوروبــــي، فيما حقق كــأس ملك 
إســبــانــيــا والـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي فـــي مــنــاســبــة 
وحيدة. باختصار، يدين نادي أتلتيكو مدريد 
ــرة إلــــى ســيــمــيــونــي، صــاحــب  ــيــ بــألــقــابــه األخــ
التي استطاع من خالها  القوية،  الشخصية 
فرض صرامته على جميع نجوم الفريق مهما 
كــانــت أســمــاؤهــم، وأصـــر على إكــمــال طريقته 
في اللعب، لينجح في النهاية في خطف لقب 
»الليغا«. وبعد نيل لقب »الليغا« عّبر املدرب 
سعادته  عن  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني 
الــكــبــيــرة بــالــتــتــويــج، بــقــولــه فـــي تــصــريــحــات 
ــا  ــا« اإلســـبـــانـــيـــة: »أنـ ــاركــ نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »مــ
ســعــيــد مـــن أجـــل الــجــمــاهــيــر، واملــشــاعــر الــتــي 
نا في هذا العام املعقد مع كثير 

ّ
تراودني هي أن

من األشخاص الذين رحلوا بسبب الفيروس، 
لقد كانت سنة  أتلتيكو كبطل مختلف.  ظهر 
ها واحدة من أفضل 

ّ
صعبة، مثل تاريخنا، لكن

السنوات فقد أصبحنا أبطااًل«.
وعن االختاف بن اللقب الحالي ولقب 2014، 
ـــهـــمـــا مــخــتــلــفــان بــالــطــبــع، وحــالــيــًا 

ّ
كـــشـــف: »إن

الــعــالــم يــمــّر بــحــالــة حــزيــنــة لــلــغــايــة، وآمــــل أن 
نــتــمــكــن مـــن إســـعـــاد الــكــثــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر، 
وأشــعــر بــاالمــتــنــان لــلــذيــن لــعــبــوا بشكل أقــل، 
فــنــحــن كــفــريــق كــــان لــديــنــا هــــدف وجــمــيــعــنــا 
بــالــقــول:  حــديــثــه  واخــتــتــم  لتحقيقه«.  سعينا 
»النادي مستمر في النمو، وقمنا بعمل هائل 
اســـتـــقـــرارًا  الـــفـــريـــق  مــنــحــت  الـــتـــي  اإلدارة،  مـــع 

ساهم في تحقيق النتائج املطلوبة«.
)العربي الجديد(

Monday 24 May 2021 Monday 24 May 2021
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حكواتية غزة
هنا تاريخ وأساطير وبحر

غزة ـ يوسف أبو وطفة

بــعــدمــا هـــدأ الــقــصــف، وعــــاد أهــل 
غــزة إلــى شــوارعــهــم، وســط دمــار 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــه الـــــــعـــــــدوان اإلســ ــفــ ــ

ّ
ــل خــ

ــة واألحـــيـــاء طابعًا  الــوحــشــي، تــأخــذ األزقــ
مختلفًا. غزة التي تنقلها وكاالت األنباء، 
ــذكــــره الـــعـــالـــم إال فــي  الـــقـــطـــاع الــــــذي ال يــ
االعتداءات واملوت، له وجه آخر، له تاريخ، 
ــيــــر. تــــحــــاول الــشــابــة  وحــــكــــايــــات، وأســــاطــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــســان عـــــودة )22 عــامــًا( 
على  البسيطة  بطريقتها  الضوء  تسليط 
هذا الوجه اآلخــر. تجلس عــودة أمــام أحد 
املــرتــبــطــة بطابع  أو  الــتــاريــخــيــة  األمـــاكـــن 
هذا  لتسرد حكاية  الــقــطــاع،  فــي  قصصي 
لجمهورها  بطريقة جذابة وشيقة  املكان 
ــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عبر  عــبــر مـ

مقاطع فيديو مقتضبة.
»الــــحــــكــــواتــــيــــة«، لـــقـــب ظـــهـــرت مــــن خــالــه 
ــــودة فــــي بـــرنـــامـــج تـــقـــدمـــه عــبــر  الـــشـــابـــة عــ
صفحتها على »فيسبوك«، ترجع فيه إلى 
قصص وحكايات تاريخية، مستلهمة من 
ــم الــســمــات  فــكــرة »الــحــكــواتــي«، إحــــدى أهـ
الثقافية التي انتشرت في القرون املاضية 
في فلسطن وبــاد الشام. وقامت الشابة 

بيسان عودة أثناء التحضيرإلحدى الحلقات )عبد الحكيم أبو رياش(

املــعــتــادة  الــطــريــقــة  بتغيير  الفلسطينية 
لــلــحــكــواتــي، فــبــداًل مــن ارتـــــداء الــطــربــوش 
واإلزار )املــعــطــف( تــحــول ذلــك إلــى كرسي 
إلى  للحديث  الكاميرا  أمــام  عليه  تجلس 
الجمهور من الشارع، أو داخل املكان الذي 
فكرة  ملتابعيها.  حكايته  تـــروي  أن  تــريــد 
الــبــرنــامــج ولــــدت لـــدى الــشــابــة عــــودة في 
ظل وجــود الكثير من األماكن املميزة في 
القطاع، والتي يتوافد عليها الناس دون 
أن يعرفوا تفاصيل حكاياتها مثل أسباب 
وطبيعة  عنها  القصص  وأبـــرز  التسمية 
الناس التي عاشت فيها، وفقًا لحديثها لـ 

»العربي الجديد«.
وتنوعت الحلقات التي قدمتها عودة بن 
تمثال العنقاء، والجندي املجهول، وسوق 
ــزة الـــقـــديـــم، وشــجــرة  الــــزاويــــة، ومـــيـــنـــاء غــ
السدرة، وسفينة ساتيا التي غرقت قبالة 
شواطئ بحر غزة قبل عقود، فيما تعمل 
ــزيــــد مــــن الـــقـــصـــص خـــال  ــتــــاج املــ عـــلـــى إنــ
الــفــتــرة املــقــبــلــة. ويــتــمــيــز املــحــتــوى املــقــدم 
مراحل  بعرضه  »الحكواتية«  برنامج  في 
مــتــنــوعــة لــلــمــكــان الــــذي يــتــم فــيــه تصوير 
ــرز املـــراحـــل واألحـــــــداث الـــذي  ــ الــحــلــقــة وأبــ
حلقة  ففي  نشأته،  وتفاصيل  فيه  وقــعــت 
الشابة  استعرضت  املــجــهــول«،  »الجندي 

حكاية هــذا النصب الــتــذكــاري الــواقــع في 
وســـط مــديــنــة غـــزة بــاعــتــبــاره أحـــد أشــهــر 

األماكن في املدينة.
ــلـــقـــة أخــــــــرى خـــصـــصـــت لــلــحــديــث  وفــــــي حـ
ــذي  ــ ــم، والــ ــديــ ــقــ ــزة الــ ــ ــاء غــ ــنـ ــيـ عــــن تــــاريــــخ مـ
إلــى مكان تقام  تحول خــال العقد األخــيــر 
يــرتــادهــا الشبان  الــتــي  عليه االســتــراحــات 
عن  معلومات  تقديم  تــم  إذ  واملــصــطــافــون، 
تــاريــخ هــذا املــكــان ونشأته وأبـــرز األحــداث 

التي شهدها قبل أن يغلق نهائيًا.
تــقــتــصــر حــلــقــات  أن  عــــــودة  تـــشـــتـــرط  وال 
بــرنــامــجــهــا الــــذي تــقــوم بــتــقــديــم حلقتن 
تاريخيًا  املــكــان  كــون  على  أسبوعيًا  منه 
الحاضر  املــوازنــة ما بن  إذ تحاول  فقط، 
واملستقبل، بشرط أن يكون املكان املختار 
للحلقة مرتبطًا بقصة غير معروفة كثيرًا 

لدى الجمهور.
وتعتبر مهارة كتابة القصص، التي تتقنها 
الشابة عــودة منذ عــام 2018، أحــد الدوافع 
والعوامل التي ساعدتها على االتجاه نحو 
تــقــديــم بــرنــامــجــهــا »الـــحـــكـــواتـــيـــة«، وحــالــة 
بتوثيق  تمتلكها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــشــغــف 
تقليدية  غير  بطريقة  وســردهــا  القصص، 

تجذب انتباه املتابع لها.
وتــنــتــهــج عــــــودة، أثـــنـــاء عــمــلــيــة تحضير 

الــحــلــقــة، مـــســـارًا خــاصــًا يــتــثــمــل فـــي جمع 
عن  يجيب  بشكل  وتنقيحها  املــعــلــومــات 
أهــــم األســئــلــة املــــوجــــودة لــــدى الــجــمــهــور، 
بـــأســـلـــوب ســـــرد قـــصـــصـــي يـــتـــنـــاســـب مــع 
الجمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي 

وبسقف زمني محدودة.
ويتراوح إجمالي املدة الزمنية التي تعرض 
بـــهـــا حـــلـــقـــات الـــبـــرنـــامـــج مــــا بــــن دقــيــقــتــن 
ونــصــف و3 دقـــائـــق ونــصــف كــحــد أقــصــى، 
الــوقــت هــو جــذب  الــهــدف مــن تقليل  إذ إن 
الــجــمــهــور مــن أجـــل مــتــابــعــة املــقــطــع بشكٍل 
كامل، واالبتعاد عن الحشو الزائد الذي قد 

يصيب املتابعن بامللل.
وتـــقـــدم الـــشـــابـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــرنــامــجــهــا 
بـــمـــســـاعـــدة فــريــقــهــا املـــتـــطـــوع، املــــكــــون مــن 
أبـــو سلطان  يـــزن عـــودة ودهــمــان  شقيقها 
ــه، إذ يـــقـــوم كـــل شــخــص من  ــيــ ونــبــيــل درابــ
الـــفـــريـــق بــمــهــمــة مــخــتــلــفــة مــــا بــــن الـــدعـــم 
الــلــوجــســتــي والـــتـــصـــويـــر واإلشــــــــراف على 
معالجة الحلقات وإنتاجها بعد التصوير. 
ــرف عـــلـــى إنـــتـــاج  ــشــ ويـــســـتـــعـــن الـــفـــريـــق املــ
البرنامج ببعض الصور ومقاطع الفيديو 
ذكريات  مــن  بعضًا  توثق  التي  األرشيفية 
بــعــض املــنــاطــق، ال ســيــمــا تــلــك الــتــي جــرى 
توثيقها سابقًا، الستخدامها بشكل يعزز 
املحتوى املقدم من قبل الشابة عودة خال 

تقديم حلقات برنامجها.
ــفـــريـــق صـــعـــوبـــات، مــنــهــا نــقــص  وواجـــــــه الـ
ــا شكل  ــو مـ اإلمـــكـــانـــيـــات الــلــوجــســتــيــة، وهــ
تحديًا كبيرًا بالنسبة لها وللفريق املتطوع 
 عن تأثيرات بعض اإلجراءات 

ً
معها، فضا

التي كانت سائدة ملواجهة تفشي فيروس 
التصوير  عملية  على  القطاع  فــي  كــورونــا 

خال األسابيع املاضية.

تجلس بيسان عودة 
أمام أحد األماكن 

التاريخية أو املرتبطة 
بطابع قصصي في 

القطاع لتسرد حكاية 
هذا املكان بطريقة 

جذابة وشيقة

■ ■ ■
تنوعت الحلقات التي 

قدمتها عودة بن 
تمثال العنقاء، والجندي 
املجهول، وسوق الزاوية، 

وميناء غزة القديم، 
وشجرة السدرة، 
وسفينة ساتيا

■ ■ ■
تنتهج عودة، أثناء 

عملية تحضير الحلقة، 
مسارًا خاصًا يتمثل 
في جمع املعلومات 
وتنقيحها بشكل 

يجيب عن أهم األسئلة 
املوجودة لدى الجمهور

باختصار

العالم  الفلسطينية بيسان عودة تحاول تعريف  الشابة  ماذا نعرف عن قطاع غزة؟ ماذا نعرف عن حكاياته وتاريخه وأهله؟ 
بهذه المنطقة المعزولة والمحاصرة عبر طريقتها الخاصة

هوامش

محمود الرحبي

ك تستطيع أن تأخذ 
ّ
»هناك حقيقة واحدة عن الهند: أن

ــوزراء عــن الــبــالد ثم  ــ ــ أّي شـــيء تسمعه مــن رئــيــس ال
»النمر  روايــة  من  الحقيقة«...  على  فتحصل  تعكسه، 
األبـــيـــض« لــلــكــاتــب الــهــنــدي، آرافــيــنــد آديـــغـــا. يــمــكــن أن 
يفسر هذا املقطع، بشكٍل ما، ما عانته الهند جّراء وباء 
كورونا، بسبب الحسابات الخاطئة للحكومة الهندية، 
حن فتحت مجال الحركة عن آخره في بلٍد مليارّي، 
التباعد فيه شبه مستحيل، فما بالك بالسماح بحرية 
الــذي تمت فيه، حن سمح  الحركة، وعلى ذلك الشكل 
وهو  كاملة؟  بحريٍة  الدينية  الشعائر  بممارسة  حتى 
األمر الذي نتجت عنه كارثة حقيقية، ووضع ال تمكن 
السيطرة عليه، إذ بلغ حدودًا قصوى في اإلصابات، إلى 
جانب ألوف الوفيات يوميًا، إلى درجة أن تصبح الهند 
املهّدد الرئيس للعالم في عودة رعب كورونا إلى نقطة 
 

ّ
البداية، عبر تصدير فيروس متحّور، خلط أوراق كل

املجهودات الطبية السابقة، ويهّدد بتقويض ما حققه 
الذي  العصر  التغلب على فيروس  العلم من قفزٍة في 
الحياة، وخنقها ثالث سنوات. نستطيع،  أوقــف سير 
د مما يشكله الفساد 

ّ
الــوضــع، أن نتأك من خــالل هــذا 

السياسي مــن خطر عــاملــي، فعن طريق مــا حــدث في 

العالم مهّددًا  الفساد أصبح  انعكاسات هذا  الهند من 
إسرائيل  أفعال  الهندية  الحكومة  وتأييد  في صحته. 

اإلجرامية خير دليل على ذلك االنحراف اإلنساني.
 طبقاتها، 

ّ
تعكس رواية »النمر األبيض« حال الهند بكل

خــصــوصــًا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي تــوظــف الــخــرافــة 
االجتماعية  األنــمــاط  هــذه  تــبــرز  إذ  والــفــقــر،  والتخلف 
إلى  للوصول  األساسية  الجسور  باعتبارها  الوبائية، 
وطبقة   حكومة 

ّ
كــل تعتمد  ما 

ّ
وكأن السياسية.  املــآرب 

ســيــاســيــة عــلــى تــكــريــس الــتــخــلــف والــفــســاد مــن أجــل 
الحفاظ على الصورة السياسية، وإن بدت ديمقراطية 
ــهــا فــي الــجــوهــر مــحــتــكــرة لعائالت 

ّ
فــي الــشــكــل، إال أن

بالسياسة زواجًا  املال  فيها  يتزاوج  بعينها،  وطبقات 
)هندوسيًا( ال فصام فيه.

تبت حسب املزاج الغربي، 
ُ
وعلى الرغم من أّن الرواية ك

د 
ّ
وذلك بالحرص على  إظهار ما يمكن للغرب أن يؤك

 للعالم 
ً
فيه تفوقه الحضاري على الدولة األكثر تمثيال

الهند،  في  الطبقية  اإلنكليزي  االستعمار  فاقم  الثالث، 
ه ما جاء إال لإلصالح، 

ّ
على الرغم من اّدعائه الظاهر أن

ودفــع الهند إلــى ركــب الــحــضــارة، لكّن هــذه الحضارة 
البرملاني  التمثيل  مــن  نــوٍع  إيــجــاد  مثل  كانت شكلية، 
الذي لم يكن، في العمق، سوى مستنقع للفساد. وهذا 
في  غياتري سبيفاك،  الهندية،  الباحثة  إليه  ذهبت  ما 

معظم أبحاثها املتعلقة بدراسات ما بعد الكولونيالية. 
الــذي  البناء  وقــد حــاولــت »النمر األبــيــض« تفكيك هــذا 
حظيت  والــتــي  الهند،  فــي  الحاكمة  الطبقة  عليه  تــقــوم 
بــقــدر مــن التعليم واحــتــكــار املــــال، فــاســتــحــوذت على 
خريطة تحريك املال في شبه القارة الواسعة. وتحولت 
الـــروايـــة إلـــى فيلم غــايــة فــي املــتــعــة، حــمــل اســـم الــروايــة 
الطبقية  أكثر على تصوير دواعــي  تركَز  ه 

ّ
لكن نفسه، 

فيها  يعمل  ثريٍة  الهند، من خالل عائلٍة  املتفاقمة في 
سائق يتم التسليط عليه، وعلى تقلبات حياته مع هذه 
العائلة التي تتميز بالثراء، لكن، كذلك بالفساد الذي لم 
، أّن زوجة 

ً
يردعها عن فعل أّي شيء، إذ سنرى، مثال

، فيتم إقــنــاع السائق، 
ً
ابــن الــرجــل الــثــري تدهس طــفــال

ه 
ّ
تحت اإلغــراء والتهديد، بأن يوقع على ورقــٍة تثبت أن

 لو 
ً
هو من كان يقود السيارة، ستكون هذه الورقة ماثلة

اهتمت الشرطة بالبحث عن القاتل، وهو ما لم  يحدث. 
وهذه العائلة الثرية، جاءت في الرواية نموذجًا لشريحة 
أوســع، تعتمد على الرشوة في تسيير أمــور حياتها، 
بــالــتــواصــل مــع السلطة   مــا يتعلق 

ّ
خصوصًا فــي كــل

وتسخير  لالنتخابات  ساللتها  وترشيح  والحكومة، 
املال والعنف في تسهيل أمورها.

نـــال كــاتــب »الــنــمــر األبــيــض« آرافــيــنــد آديــغــا، بسببها 
جائزة مان بوكر للروايات املكتوبة باإلنكليزية. وهي  
في بنيتها املباشرة رسالة يوجهها البطل إلى الرئيس 
ــبـــار الــرســمــيــة أّن هــذا  الــصــيــنــي، وقـــد ســمــع مـــن األخـ
ما يقول له من خالل 

ّ
الرئيس يزمع زيــارة الهند، وكأن

الرواية: يا سيدي الرئيس، لن ترى في زيارتك الهند إال 
ما يرغب لك رئيس الوزراء الهندي وحكومته أن تراه. 
الهند الحقيقية هي هذه التي أخبرك عنها اآلن. وهكذا 
الفيلم، فــي حــديــث طــويــل شائق،  ثــم  الـــروايـــة،  تستمر 
مفاجئ مليء باألحداث. على الرغم من أّن الفيلم حاول 
لــم يستطع أن يعكس سوى  ه 

ّ
الــروايــة، لكن أن يــجــاري 

ملخٍص بسيط عن تلك العوالم التي أبدعت الرواية في 
وصفها بدقة متناهية.

صورة لقاع الهند

وأخيرًا

حاولت رواية »النمر 
األبيض« تفكيك البناء 

الذي تقوم عليه الطبقة 
الحاكمة في الهند
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