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االحتالل يعتقل مقدسيًا خالل مواجهات باب العامود ليلة الجمعة الماضية )أحمد غرابلي/فرانس برس(

18ـ19

سرقة 
عين الحلوة

نبع عين الحلوة في 
منطقة األغوار هو 

أحدث رموز سرقة 
المياه الفلسطينية 

من قبل االحتالل 
ومستوطنيه. خزان 

فلسطين يكاد 
يجف بالكامل، ولم 
يعد أصحاب األرض 
يتحكمون إال بنسبة 

15 في المائة من 
مصادر مياههم، 
وهم يستهلكون 

نسبة ضئيلة 
منها مقارنًة مع 

السارقين.
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    رغبة في تل أبيب 
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الصادرة أخيرًا ضد 
إدارة جو بايدن 

    الدولة العبرية تسلّم 
بأن أميركا على وشك 

التوصل إلى تفاهم 
مرحلي مع إيران

    محمد جواد ظريف 
يتنقل بين العراق 

وقطر اليوم 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

المسألة اإليرانية

المقدسيون 
ينوبون عن كل 

الفلسطينيين
الغضب الفلسطيني في القدس 

وضواحيها ليس مجرد ردة 
فعل عابرة، بل هو انفجار نتيجة 
تراكم من االضطهاد والتهويد 

والتهجير بحق أصحاب األرض.

4ـ5، 21

نسخة من لقاح »فايزر« يمكن تخزينها ألشهر في الثالجة
تستعد شركة »فايزر« إلنتاج نسخة من لقاحها 
في  ألشــهــر  تخزينها  يمكن  لــكــورونــا  املــضــاد 
درجــة حــرارة ثالجة حفظ األدويــة الكالسيكية 
ــــن 70 درجـــــــة تـــحـــت الـــصـــفـــر حـــالـــيـــا،   مـ

ً
بـــــــدال

وســتــتــوفــر خــــالل الــصــيــف، بــحــســب رئيسها 
ــورة( الــــذي قـــال:  ــــصــ الــتــنــفــيــذي ألــبــيــر بــــورال )ال
»سننتهي، كما نأمل في األيام القليلة املقبلة، من 
صياغة عقد جديد مع االتــحــاد األوروبـــي )في 
عليه،  حصلنا  وإذا  جــرعــة(.  مليار   1,8 مقابل 
سنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات في 
السلطات  آخــر، سمحت  على صعيد  ــا«.  أوروبــ

الصحية األميركية باستئناف عمليات التطعيم 
ـــحـــدة بــلــقــاح »جـــونـــســـون أنــد 

ّ
ــات املـــت ــــواليــ فـــي ال

استخدام  تعليق  أيــام على  بعد 10  جونسون« 
طات دموية 

ّ
قاح إثر تسجيل حاالت تجل

ّ
الل هذا 

على  للسيطرة  األميركية  املراكز  وقالت  نــادرة. 
األمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا والـــوكـــالـــة األمــيــركــيــة 
لقاح  »استخدام  إّن  بيان مشترك،  في  لألدوية، 
ُيستأنف  أن  يجب  لكوفيد-19  املــضــاّد  يانسن 
قاح 

ّ
الل فوائد  أّن  معتبرة  حدة«، 

ّ
املت الــواليــات  في 

بالتوازي،  البالغني.  على  مخاطره  بكثير  تفوق 
ــة، بــعــد دراســـة  ــيــ ــ أعــلــنــت وكـــالـــة األدويـــــة األوروب

جديدة، أّن فوائد لقاح »أسترازينيكا« تزداد مع 
أّن »فــوائــده تفوق  ــدت  ارتــفــاع ســن متلقيه، وأكـ
املخاطر عند البالغني من جميع الفئات العمرية«. 
املنكوبة صحيا  الهند  الــوقــت، سّجلت  هــذا  في 
جــراء  مــن  الوفيات  مــن  قياسيا  عــددًا  بالكامل، 
كـــورونـــا. وخـــالل الــســاعــات األربــــع والعشرين 
األخيرة، أحصت السلطات 2624 وفاة من جراء 
اإلجمالية  الوفيات  حصيلة  لترتفع  الفيروس، 
ألفا. كما ُسّجلت أكثر  الرسمية إلى نحو 190 
ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي  من 340 
مليونا   16,5 مــن  أكثر  إلــى  بكورونا  املصابني 

ــا أمـــام  ــدودهـ ــهــنــد. وأغــلــقــت دول عــــدة حـ فـــي ال
ذات  الــدول  فئة  أملانيا ضمن  فتها 

ّ
وصن الهند، 

الخطر الشديد اعتبارًا من اليوم األحد، وأوصت 
الواليات املتحدة بعدم السفر إليها، كما علقت 
كندا وملدة 30 يوما الرحالت القادمة من الهند 
ــــى إيــــــران، فـــي وقــت  وبــاكــســتــان، بـــاإلضـــافـــة إل
اكــتــشــاف نسخة كوفيد  أعلنت ســويــســرا عــن 
عدد  تسجيل  تم  وقــد  لديها.  الهندية  املتحورة 
أكثر  يبلغ  العالم  في  لإلصابات  يومي  قياسي 

من 893 ألفا أمس.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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مباحثات في واشنطن وبغداد والدوحة

األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2428  السنة السابعة

لبنان: ِسلع زمن االنهيار
يتعرف اللبنانيون، منذ حل االنهيار االقتصادي في بلدهم، إلى سلع جديدة 

من إيران وسورية وتركيا وجهات أخرى تكتسح األسواق. ]10ـ11[

سياسة

تحقيقات

منوعات

ثقافة

موسيقى

معادلة إماراتية 
لسد النهضة: 

االستثمارات مقابل 
الحل النهائي 

ال خطط أميركية 
لالنسحاب من 

العراق: احتماالت 
التصعيد تكبر 

محمد مرقطن: 
كيف نقرأ نقوش 

الجزيرة العربية؟

جوائز »أوسكار« 
الليلة: التحضيرات 

والتوقعات

عنصرية 
في قبرص ضد 

المسلمين: 
كلهم »أتراك«

60 عامًا من البيتلز: 
البحث عن العضو 

الخامس

06

08

13

22

24

26

مع العدد
ملحق

فلسطين



الجزائر: تحذير من انفجار اجتماعي
مخاوف على مصير االنتخابات

قمة »آسيان«: تطبيع مع انقالبيي ميانمار

ظريف يزور قطر والعراق
الحوار اإلقليمي يتصدر أجندة الزيارة
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سياسة

على هامش 
انتخابات األسد

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــزايــدت الــتــحــذيــرات فــي الــجــزائــر أخيرًا 
مــن إمــكــانــيــة حــــدوث انــفــجــار اجتماعي 
ــيــــاســــي، بـــســـبـــب تــــدهــــور األوضـــــــاع  وســ
االرتــفــاع  نتيجة  للجزائريني،  املعيشية 
املــفــرط لــأســعــار ونــــدرة مـــواد تموينية 
كالزيت، مع تفاقم أزمة السيولة النقدية 
ــكــــومــــة عـــــن تـــنـــفـــيـــذ خــطــط  ــز الــــحــ ــ ــــجـ وعـ
إلصالح األوضاع. لكن لهذه التحذيرات 
أسبابًا أخـــرى تتعلق بــاملــخــاوف مــن أن 
تدفع هذه األوضاع الجزائريني إلى عدم 
التفاعل مع الحملة الدعائية لالنتخابات 
البرملانية املبكرة املقررة في 12 يونيو/

الحملة  قرب موعد  املقبل. ومع  حزيران 
االنتخابية مطلع شهر مايو/أيار املقبل، 
ــة الــعــد الــتــنــازلــي لـــالقـــتـــراع، بعد  ــدايـ وبـ
إغــــالق بـــاب الــتــرشــيــحــات يـــوم الــثــالثــاء 
املــقــبــل، تــزامــنــًا مـــع الــطــوابــيــر الــطــويــلــة 
الحليب والزيت وقبالة  أمــام محال بيع 
مراكز البريد الستخالص املرتبات، بات 
مـــن الــصــعــب عــلــى املـــرشـــحـــني مــواجــهــة 
الــجــزائــريــني فــي هـــذا الــوضــع لدعوتهم 
لالنتخاب، في وقت يبدو فيه الجزائري 

 بالبحث عن املواد التموينية.
ً
منشغال

وعّبرت »حركة البناء الوطني« عن بالغ 
قلقها من تدهور األوضــاع االجتماعية، 
خشية أن يكون لذلك تأثير على املشهد 
االنتخابية  واالســتــحــقــاقــات  الــســيــاســي 
القادر  الحركة عبد  املقبلة. وقــال رئيس 
بن قرينة، في حفل إفطار جماعي، مساء 
شرقي  قسنطينة  منطقة  فــي  الــجــمــعــة، 
التصعيد  بالغ  بقلق  »نسجل  الــجــزائــر: 
االجــتــمــاعــي األخــيــر ولــجــوء الــعــديــد من 
الفئات االجتماعية إلى تنفيذ سلسلة من 
واالعتصامات  واالحتجاجات  الوقفات 
وشــــن اإلضـــــرابـــــات، بــعــضــهــا تـــم بشكل 
مفاجئ وحتى دون سابق إنذار«. وأشار 
إلى »تدهور ملحوظ لأوضاع املعيشية 
وتـــدنـــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــجــزائــريــني، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــداعــــيــــات األزمـــــــــة االقـ جـــــــراء تــ
عن  الناجمة  الصحية  ــة  واألزمـ الخانقة 
تفشي وباء كورونا، وما تسببت به من 
تفاقم معاناة فئات عريضة من الشعب 

الجزائري«.
ــر عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــّبـ لـــكـــن بــــن قـــريـــنـــة عـ
أن يــــشــــوش هـــــذا الــــوضــــع االجـــتـــمـــاعـــي 
الــصــعــب، عــلــى االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي 
في يونيو املقبل، وقال إن »هذا االحتقان 

جنوبي  دول  قــمــة  فــي  املجتمعون  انــتــقــد 
ــان«، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا »آسـ ــيــ شــــــرق آســ
االنقالب العسكري في ميانمار الذي وقع 
فــي 1 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، وعمليات 
القتل والقمع التي يمارسها الجيش ضد 
القمة  وبعد  هناك.  واملحتجني  املواطنني 
الــعــاصــمــة اإلندونيسية  ُعــقــدت فــي  الــتــي 
ــارك فــيــهــا قـــائـــد االنـــقـــالب  ــ ــا، وشــ ــارتـ ــاكـ جـ
الــجــنــرال مــني أونــغ هالينغ، قــال الرئيس 
ــيـــســـي جـــوكـــو ويــــــــدودو إن عــلــى  اإلنـــدونـ
الديمقراطية  إعــادة  ميانمار  في  الجيش 
ــنــــف ضــد  ــعــ ــــف عـــــن مــــمــــارســــة الــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
املواطنني. وأضاف أن »أول التزام تم طلبه 
العنف،  استخدام  عن  الجيش  توقف  هو 
وامتناع جميع األطــراف هناك في الوقت 
ــه عـــن الــقــيــام بـــذلـــك، لــيــكــون بــاإلمــكــان  ذاتــ
خفض الــتــوتــر«. ودعـــا إلــى إطـــالق ســراح 
بدخول  والــســمــاح  السياسيني  السجناء 
الــبــالد »للضغط من  إلــى  مبعوث خــاص 

أجل الحوار«. 
ــم يــــصــــدر بــــعــــد أي تــــصــــريــــح عــلــنــي  ــ ــ ولـ
رسمي من مني أونغ هالينغ، لكن رئيس 
الذي  لونغ،  هسني  لي  سنغافورة  وزراء 
دعـــا إلـــى إطـــالق ســـراح الــزعــيــمــة املدنية 
ــان ســــو تـــشـــي املـــوضـــوعـــة قــيــد  ــ ــغ سـ ــ أونــ
قــال إن رئيس املجلس  اإلقــامــة الجبرية، 
العسكري »سمعنا«. وأضاف في معرض 
نقله تصريحات هالينغ خالل االجتماع 
اء 

ّ
أنــه »لــم يعارض قيام آسيان بــدور بن

إيـــصـــال  مــــن آســــيــــان أو  أو زيــــــــارة وفـــــد 
املجلس  أو تحّرك  اإلنسانية،  املساعدات 
لالنخراط  قدمًا  )االنقالبيون(  العسكري 

اء«.
ّ
مع آسيان بشكل بن

وحــــضــــر االجــــتــــمــــاع ســـلـــطـــان بــــرونــــاي 
ــذي يـــتـــرأس »آســـيـــان«  حــســن الــبــلــقــيــة، الــ
حاليًا، إضافة إلى قادة ووزراء خارجية 
املــجــمــوعــة وعــددهــا 10،  مــن معظم دول 
وكمبوديا  وماليزيا  سنغافورة  وبينها 
والوس.  والفيليبني  وفيتنام  وتــايــالنــد 
شــاركــوا  متظاهرين  أمــن  ــّرق عناصر  وفـ
في تجّمعات صغيرة خــارج مقر التكتل 
فــــي جــــاكــــرتــــا ضــــد مــــشــــاركــــة انــقــالبــيــي 

ميانمار في االجتماع.
أمـــا فــي مــيــانــمــار، فــقــد واصـــل املحتجون 

يــقــتــرن مــع وضـــع صــعــب وحــســاس تمر 
بــه الــبــالد، ويــتــزامــن مــع اقــتــراب مواعيد 
انــــتــــخــــابــــات هـــــامـــــة، ســـتـــمـــكـــن الـــشـــعـــب 
الـــجـــزائـــري مـــن اخـــتـــيـــار مـــن يــمــثــلــه في 
باسمه  سيباشر  الــذي  الجديد  البرملان 
إصالحات تسمح باإلفراج عن منظومة 
تطلعاته  تجسد  واجتماعية  اقتصادية 
في الجزائريني للعيش الكريم«. وأضاف 
أن هـــذا الــتــزامــن قـــد »يـــحـــول دون تــوفــر 
ــامـــه وســيــرهــن  ــمـ ــمـــة إلتـ الــــظــــروف املـــالئـ
نــجــاح هــذا اإلصـــالح السياسي الــهــام«، 
ودعـــــا الــتــنــظــيــمــات املــهــنــيــة والــنــقــابــيــة 
ــة إلـــــى تــغــلــيــب املــصــلــحــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
ــــالن هــدنــة اجــتــمــاعــيــة من  الــوطــنــيــة وإعـ
أجل توفير املناخ املالئم لتجاوز األزمة 
الحالية التي تمر بها البالد. واقترح أن 
تجري الحكومة حــوارًا لتلبية ما يمكن 
تحقيقه من مطالب مشروعة وتأجيل ما 

يتوجب تأجيله ملا بعد االنتخابات.
رت »حــــركــــة مــجــتــمــع 

ّ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــــــذ

ارتــفــاع  مــن »مخاطر وتــداعــيــات  السلم« 
ــيـــة  ــي أغــــلــــب املـــــــــواد الـــغـــذائـ ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ األســ
ــة عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة املـــواطـــنـــني  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
وقـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة وعـــلـــى االســـتـــقـــرار 
إلــى »اتخاذ  الــوطــنــي«. ودعــت الحكومة 
الـــالزمـــة لتمويل  الــتــدابــيــر واإلجـــــــراءات 
وضبط السوق وضمان توازنه ومحاربة 
املضاربة، مع العمل على تحقيق الحلول 
الجذرية الدائمة للوفرة الغذائية لضمان 

العيش الكريم للمواطنني«.
املستقبل«  بــدوره، تطرق رئيس »جبهة 
ــى األزمــــــــة فــي  ــ ــز، إلــ ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ بــلــعــيــد عـ
برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، وقال 
إن »األزمة االقتصادية الخانقة وتدهور 
الــوضــع االجــتــمــاعــي، هــو نــتــاج 20 سنة 
من التدمير والنهب في العهد السابق«. 
بالفشل،  املتهمة  »الحكومة  أن  وأضــاف 
غير قادرة على معالجة الوضع في ظل 
الجزائر  تعيشها  التي  الصحية  األزمـــة 
وإزاء  الــعــالــم«.  ــرار مختلف دول  غـ عــلــى 
استحقاق  عشية  امللتبس  الــوضــع  هـــذا 
ــة، اقــــتــــرح عــبــد  ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ االنــــتــــخــــابــــات الـ
الـــعـــزيـــز، الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد املــجــهــود 
الـــوطـــنـــي، وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
السياسية، والتوافق  القوى  من قبل كل 
على خارطة طريق بعيدًا عن التجاذبات 
سيسهم  »االتــحــاد  أن  ورأى  السياسية. 

النزول إلى الشوارع بما في ذلك في والية 
كــاشــني الــشــمــالــيــة. وارتـــــدى املــتــظــاهــرون 
إلـــى املعتقلني.  لـــإشـــارة  قــمــصــانــًا زرقــــاء 
للبالد،  التجارية  العاصمة  رانغون،  وفي 
ــعــــض الــــســــكــــان جـــــنـــــازة وهـــمـــيـــة  أقـــــــــام بــ
خزفية  أوانــي  وحطموا  هالينغ  للجنرال 
صفراء على األرض، في إشــارة إلــى قطع 
ــــى. وأثـــــــــارت مــشــاركــة  ــوتـ ــ الـــعـــالقـــة مــــع املـ
قــائــد االنــقــالبــيــني فــي قــمــة آســيــان غضب 
الـــنـــاشـــطـــني واملـــجـــمـــوعـــات املــــدافــــعــــة عــن 
، تــضــم 

ّ
ــقــــوق اإلنـــــســـــان وحــــكــــومــــة ظـــــــل حــ

النواب الذين تّمت اإلطاحة بهم ولم تجِر 
دعوتها إلى املحادثات. 

وأفـــــــادت حــكــومــة الـــظـــل )املــــعــــارضــــة( في 
بيان: »نرّحب باالجتماعات التي تساهم 
في حل لأزمة التي تتفاقم في ميانمار«، 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ لــكــنــهــا شــــــــّددت عـــلـــى أن »االجـ
وتشمل  مــيــانــمــار  ســكــان  تستثني  الــتــي 
ُيستبعد  هالينغ،  أونــغ  مــني  القتلة  كبير 
أن تــكــون مــفــيــدة«. ودعـــا الــنــواب العسكر 
إلـــى »الــتــوقــف عــن قــتــل املــدنــيــني«، الــذيــن 
اآلن،  ــن 700 حـــتـــى  مــ أكـــثـــر  مــنــهــم  ســـقـــط 
وإطـــــــالق ســــــراح أكـــثـــر مــــن 3000 ســجــني 
ــادة الــســلــطــة إلـــى الحكومة  ــ ســيــاســي وإعـ
انتخابات  بموجب  ديمقراطيًا،  املنتخبة 
ــانـــي الــتــشــريــعــيــة.  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ

في تقليص الوقت الالزم لتجاوز األزمة 
الكلفة  وتــخــفــيــف  أبــعــادهــا  فــي مختلف 

أيضًا«.
ــل الــثــقــافــة  ــ ــــزب »الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــا حـ ــ أمـ
املؤشرات  »كل  أن  فــرأى  والديمقراطية«، 
تثير مخاوف حقيقية من إمكانية حدوث 
انفجار اجتماعي«. وذكر في بيان، أمس 
أن »الجبهة االجتماعية تعيش  السبت، 
حـــالـــة غـــلـــيـــان كـــبـــيـــرة وســـخـــطـــا عـــارمـــا 
ــــاط الــعــمــال وأربـــــاب الــعــائــالت.  فـــي أوسـ
اإلضـــرابـــات تــتــوالــى وتــمــس الــعــديــد من 
القطاعات، ومن الواضح أنها ستتكثف 
وقد تسبب على املدى القصير في حالة 
ــــزا ذلــــك إلــى  ــبــــالد«. وعـ مـــن الــشــلــل فـــي الــ
اقتصادي حقيقي  انتعاش  آفاق  »غياب 
ــن تــقــديــم  وعـــجـــز الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عـ
ــة النـــشـــغـــاالت  ــعـ ــاجـ ــة ونـ ــحــ حـــلـــول واضــ
ــا يـــعـــّجـــل حــــــــدوث انـــفـــجـــار  ــ الــــســــكــــان، مـ
اجــتــمــاعــي ســتــتــحــمــل الــســلــطــة وحــدهــا 

عواقبه«.
واعــتــبــر التجمع أن هـــذا الــوضــع »وجــه 
الضربة القاضية ملعنويات الجزائريني، 
ــيــــر املــــســــبــــوق فــي  ــبـــب االرتـــــــفـــــــاع غــ ــسـ بـ
األسعار الذي سّجل خالل األيــام األولى 
من شهر رمضان والذي يمس جل املواد 
الغذائية، التي أصبحت في غير متناول 
املواطن، التعطل شبه العام ألداة اإلنتاج، 
التي أهملتها السلطات العمومية. وفقد 
يــوم تأتي  مــئــات اآلالف وظــائــفــهــم، فكل 
العاطلني  لدعم صفوف  جيوش جديدة 
عن العمل، كما ُسّجل انخفاض متسارع 
على  وتداعياته  الوطنية  العملة  لقيمة 
، ما يزيد 

ً
القدرة الشرائية املتدنية أصال

من هشاشة فئات عريضة من املجتمع«. 
تردي  مسؤولية  السلطة  الحزب  وحّمل 
السياسية  املـــســـارات  بــســبــب  األوضـــــاع، 
الـــخـــاطـــئـــة، مــقــتــرحــًا فـــي املـــقـــابـــل »بــنــاء 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــــضــــروري ملـــيـــالد فــتــرة 
انتقالية مستقلة تقود مسارًا تأسيسيًا، 
عن  التعبير  بــضــمــان  الكفيلة  الــوحــيــدة 
بناء  أجــل  من  الجزائري  الشعب  سيادة 

جزائر حرة وديمقراطية«.
وأبدى متابعون اعتقادهم بأن األوضاع 
ـــد بـــشـــكـــل ال يــــخــــدم االســـتـــحـــقـــاق 

ّ
تـــتـــعـــق

ــتــــخــــابــــي. وقـــــــال الـــبـــاحـــث ســلــيــمــان  االنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــاصــر فــي حــديــٍث لـــ
مـــتـــحـــمـــســـني  ــر  ــ ــيـ ــ غـ »الــــــجــــــزائــــــريــــــني  إن 
ــذه الــــظــــروف،  ــ لـــالنـــتـــخـــابـــات فــــي مـــثـــل هـ
وُيمكن رصــد ذلــك من خــالل الكم الكبير 
ــن األحــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة والــــقــــوائــــم  ــ مــ
املستقلة التي عجزت عن إيجاد ناخبني 
الترشح«. وأضــاف أن  لتوقيع اكتتابات 
»ظـــروفـــًا اجــتــمــاعــيــة أقـــل تـــدهـــورًا دفعت 
الجزائريني، إضافة إلى دوافع سياسية 
أخرى والحراك الشعبي، إلى العزوف عن 
التصويت في االستحقاقني االنتخابيني 
املــاضــيــني، االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
 ،2019 األول  ديسمبر/كانون  فــي  جــرت 
الدستور في نوفمبر/ واالستفتاء على 

تــتــجــاوز  لـــم  إذ   ،2020 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
نسبة التصويت 24 في املائة«.

ــادت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة  ــ بـــدورهـــا، أفـ
ــيـــان«، أن »األزمــــة التي  قــبــل اجــتــمــاع »آسـ
القاتل وغير  ميانمار،  الجيش في  بدأها 
ات ارتدادية شديدة، 

ّ
النادم، ستتسبب بهز

إنـــســـانـــيـــة وأكـــــثـــــر، بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــنــطــقــة 
بـــرمـــتـــهـــا«. كــمــا صـــــدرت دعــــــوات للتكتل 
اإلقليمي لطرد ميانمار من عضويته. لكن 
»آسيان« تتبع باملجمل نهجًا قائمًا على 
عــدم الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول األعــضــاء 
املحللني  الكثير من  الداخلية. ولم يتوقع 
مشيرين  االجتماع،  من  كبيرة  اختراقات 
بداًل من ذلك إلى أنه فرصة لجلب الجيش 
ــفـــاوض والــتــمــهــيــد لــحــل  ــتـ ــــى طــــاولــــة الـ إلـ
مــحــتــمــل. وقــــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الـــشـــؤون 
»ســوالريــس ستراتيجيز  لــدى  الخارجية 
ــه  ــافــــورة« مــصــطــفــى عــــزالــــديــــن، إنـ ــغــ ــنــ ســ
»علينا أن نتحلى بالواقعية. ال أعتقد أن 
القمة ستأتي بخطة شاملة بشأن كيفية 
ــزاع«. وأضــــاف  ــ ــنـ ــ إخــــــراج مــيــانــمــار مـــن الـ
»أعتقد بداًل من ذلك أنها ستطلق نقاشًا، 
التي  الكيفية  وربما تضع األســس بشأن 
ــــى حــــل«.  يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا الـــتـــوصـــل إلـ
بميانمار  الــتــي تعصف  ــة  األزمــ وشــّكــلــت 
تــحــديــًا كــبــيــرًا ملــســتــقــبــل الــتــكــتــل ونــهــجــه 

القائم على التوافق، وفقًا لعزالدين.
)فرانس برس(

حّذرت حركة »مجتمع 
السلم« من مخاطر 

ارتفاع األسعار

فقد مئات اآلالف 
وظائفهم وانخفضت 
قيمة العملة الوطنية

لجنة األمن القومي 
اإليرانية تناقش 
محادثات فيينا

للحديث تتمة...

المسألة اإليرانية 
مشاورات في 

واشنطن وبغداد 

بين  واشنطن  تستضيفها  مشاورات  خالل  األحد  اليوم  النووية  المسألة  تحضر 
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  لوزير  جولة  وفي  وأميركيين،  إسرائيليين  مسؤولين 
اتجاه إدارة  ظريف تشمل قطر والعراق، وذلك على وقع مؤشرات عديدة على 

جو بايدن لتوقيع اتفاق مع طهران للعودة إلى اتفاق 2015

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ـــول املــلــف  ــ تــتــكــثــف املــــــشــــــاورات حـ
اإليــرانــي بعد اإلعـــالن عــن تحقيق 
ــات فــيــيــنــا بــني  ــاوضـ ــفـ تــــقــــّدم فــــي مـ
ــي االتــــفــــاق  ــ ــــوى املــــشــــاركــــة فـ ــقــ ــ ــران والــ ــ ــهـ ــ طـ
مباشرة،  غير  أميركية  وبمشاركة  الــنــووي 
ــــى نــتــائــج  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــوصــــول إلـ
وستحضر  اآلن.  حتى  بعيدًا  يبدو  نهائية 
املسألة اإليرانية اليوم األحد في مشاورات 
ــن، وأخــــــــــرى بــــغــــداد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـــحـــتـــضـــنـــهـــا واشـ
والــدوحــة، إذ يــزور مسؤولون إسرائيليون 
نظرائهم  للقاء  األميركية  العاصمة  الــيــوم 
اقتناع  فــي ظــل تسريبات عــن  األمــيــركــيــني، 
إسرائيلي بأن إدارة جو بايدن مصرة على 
التوصل التفاق مع طهران، وسعي تل أبيب 
لضمان مصالحها. مقابل ذلك، يزور وزير 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
بغداد والدوحة اليوم، وذلك بعد تسريبات 
عـــن لـــقـــاءات إيـــرانـــيـــة ســعــوديــة فـــي الــفــتــرة 

األخيرة.
وتبدأ اليوم األحد، في واشنطن، محادثات 
بــني مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن كــبــار املــســؤولــني 
ــل، وعــــلــــى رأســـهـــم  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ ــيــــني فـ ــنــ األمــ
رئــيــس »املــوســاد« يــوســي كــوهــني، ورئيس 
ــن الـــقـــومـــي مــئــيــر بــــن شـــبـــات،  ــ مــجــلــس األمــ
ورئـــيـــس شــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
تــمــيــر هــايــمــن، مـــع نــظــرائــهــم فـــي الـــواليـــات 
ــران،  املــتــحــدة، حـــول االتــفــاق الــنــووي مــع إيـ
اإلسرائيلي  الجيش  أركـــان  رئيس  أن  علمًا 
ــــفــــتــــرض أن يــــزور  ــان ُي ــ ــيــــف كــــوخــــافــــي كــ أفــ
واشنطن أيضًا، غير أنه أعلن أمس السبت 
الــزيــارة على خلفية توتر األوضــاع  تأجيل 
األمنية مــع قــطــاع غـــزة. وقــالــت قــنــاة »كــان« 
اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة أن »بــقــيــة رحـــالت 
واشنطن  إلــى  اإلسرائيلية  األمنية  القيادة 

ستجرى كما هو مخطط لها«.
وأبرزت الصحف اإلسرائيلية أهداف وصول 
هـــذه الــشــخــصــيــات الــرفــيــعــة إلـــى واشــنــطــن، 
وذكــرت أنهم ال يهدفون إلى محاولة إقناع 
األميركيني بالعدول عن قرار إدارة الرئيس 
جو بايدن بالسعي للتوصل إلى اتفاق مع 
ــع 

ّ
إيــــران لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي املــوق

في عام 2015، والــذي انسحبت منه اإلدارة 
األميركية تحت قيادة دونالد ترامب، وإنما 
الــتــركــيــز عــلــى رفـــض إســرائــيــل لــالتــفــاق من 
الــواليــات  مــعــارضــة سياسة  يعني  أن  دون 

املتحدة.
وأبــــــــــرزت الـــصـــحـــف ووســـــائـــــل اإلعــــــــالم أن 
الذهاب  اجتماع هــؤالء املسؤولني ال يعني 
بــوفــد رســمــي مــوّحــد، بــل بشكل مــنــفــرد، إذ 
سُيجري كل منهم محادثات واتصاالت مع 
الدوائر املختلفة املرتبط بها بطبيعة عمله 
الــرســمــي وضــمــن حــــدود الــتــنــســيــق األمــنــي 

والعسكري مع الواليات املتحدة.
التي  واملعلومات  التصريحات  مــن  ويــبــدو 
ــلـــيـــة فــــي هـــذا  ــيـ ــا الـــصـــحـــف اإلســـرائـ ــهـ ــرتـ ذكـ
اإلسرائيلي  السفير  وتصريحات  السياق، 
لـــدى واشــنــطــن جــلــعــاد أردان، أن إســرائــيــل 
كتقديرات  فقط  ولــيــس  فعليًا،  م 

ّ
تسل بــاتــت 

ألجهزتها االستخباراتية، بأن إدارة بايدن 
ــًا، ربـــمـــا خـــالل  ــبـ ــتـــوصـــل قـــريـ ــك الـ ــ عـــلـــى وشـ
إسرائيل  تصفه  اتــفــاق  إلــى  قليلة،  أسابيع 
بأنه اتفاق مرحلي، يمّكن العودة إلى اتفاق 
2015 النووي مع إيران. وتأمل إسرائيل أن 
يتم إدخــال تحسينات على االتفاق، تراعي 
املطالب اإلسرائيلية في حال وافقت طهران 

على ذلك.
مــع ذلـــك، فـــإن إيــفــاد هـــذه املــجــمــوعــة رفيعة 
املـــســـتـــوى مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات األمـــنـــيـــة فــي 
إســرائــيــل، تــشــي أيــضــًا بــرغــبــة إســرائــيــلــيــة، 
خصوصًا في ظل األزمة السياسية الداخلية 
ومتاعب رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو 
القضائية، في تحسني األجواء مع الواليات 
املتحدة، وتخفيف نبرة الصدام التي مّيزت 
إدارة  ضد  أخيرًا  اإلسرائيلية  التصريحات 
التركيز في املرحلة  املقابل، يتّم  بايدن. في 
املقبلة، وفق ما ذكرت الصحف اإلسرائيلية، 
على عدم معارضة إسرائيل الخط األميركي 
النووي  باالتفاق  تلتزم  لن  لكنها  الجديد، 
لــكــونــهــا ليست طــرفــًا فــيــه. بــالــتــالــي، فإنها 

ستحتفظ لنفسها بحرية العمل والتصرف 
ــة والـــهـــدف  ــيـ ــنـ بـــمـــا يـــالئـــم مــصــالــحــهــا األمـ
االستراتيجي بمنع إيران من حيازة قدرات 
نووية، مع إبراز أن هذا هو الهدف املشترك 
ــتـــحـــدة،  ــل والــــــواليــــــات املـ ــيــ ــرائــ ــكـــل مــــن إســ لـ
واإلشادة بالعالقات األميركية اإلسرائيلية 

والـــتـــحـــالـــف بــــني الـــبـــلـــديـــن. ويـــعـــكـــس هـــذا 
الــتــوّجــه اإلســرائــيــلــي، الــجــديــد عــمــلــيــًا، من 
ــزام بــاالتــفــاق  ــتــ ــدم االلــ دون الـــتـــنـــازل عـــن عــ
النووي في حال عودة الواليات املتحدة إلى 
االتفاق، تسليم إسرائيل بفشل محاوالتها 
شر عــن استهداف 

ُ
األخــيــرة، وال سيما مــا ن

للسفن اإليرانية في البحر األحمر، وضرب 
 فـــي تعطيل 

ً
وتــعــطــيــل مــنــشــآت نــطــنــز أمــــال

مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، أو عـــلـــى األقــــــل تــأخــيــر 
أكد هذا  لعدة أشهر. وقد  اإليراني  النشاط 
الفشل إعالن إيران وتأكيد الوكالة الدولية 
 من رفع 

ً
للطاقة الذرية أن إيران تمكنت فعال

املائة.  فــي   60 لنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
وفــيــمــا حـــــاول نــتــنــيــاهــو الــتــمــســك بــالــخــط 
الصدامي، سواء العتقاده بأنه يمكنه بذلك 
ثني بايدن عن مسار املفاوضات مع إيران، 
أم لــحــاجــتــه إلـــى تــوظــيــف ذلـــك فــي الساحة 
الداخلية، فإن القرار ببدء املحادثات، يأتي 
ــن الــخــط  ــع نــتــنــيــاهــو عــ ــراجــ لـــيـــؤكـــد بـــــدء تــ
املنظومة  ضغط  تحت  ومحاولته  السابق 
محاولة  نحو  االتجاه  والعسكرية،  األمنية 
الحصول على ضمانات أميركية وتفاهمات 
املتحدة تكون مكملة  الــواليــات  جانبية مع 
لالتفاق مع طــهــران. وكــان وزيــر الخارجية 
اإلســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي، قــد أعــلــن عن 
هــذا الــخــط خــالل مــــداوالت مجلس الـــوزراء 
 18 فــي  »الكابينيت«،  ــر 

ّ
املــصــغ اإلســرائــيــلــي 

ــالـــي، حــســبــمــا كشفت  إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـ
»يديعوت أحرونوت« أول من أمس الجمعة.

وبحسب الكاتب في »يديعوت أحرونوت«، 
الــذي حاول  الوقت  في  فإنه  برنيع،  ناحوم 
فيه مستشار األمن القومي مئير بن شبات 
تأكيد اعتماد خط صدامي خالل املحادثات 
مع الواليات املتحدة، معتبرًا أنه ليس هناك 
ما يمكن الحديث عنه مع إدارة بايدن، فقد 
أصــّر أشكنازي على أنــه بــداًل مــن املواجهة 
ــات املـــتـــحـــدة، يــنــبــغــي الــحــديــث  ــ ــــواليـ مــــع الـ
تفاهمات وضمانات  إلــى  والــتــوصــل  معها 
و»ربــمــا نصل فــي حــال لــم نستطع التأثير 
الــعــودة األميركية لالتفاق، إلى  في شــروط 

اتفاق جانبي مع الواليات املتحدة«.
ويـــبـــدو أن هـــذا هـــو الــخــط الــرئــيــســي الـــذي 
ستعتمده إسرائيل في املرحلة املقبلة، وهو 
إقرار باالتفاق، وعدم مهاجمة إدارة بايدن، 
لتفادي ما حــدث خــالل إدارة بــاراك أوباما. 
في املقابل، تحاول إسرائيل الحصول على 
مزيد من الدعم العسكري األميركي، وتثبيت 
الــتــفــوق الــعــســكــري إلســرائــيــل فــي املنطقة، 
وفتح حــوار مع الواليات املتحدة على أمل 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة أمــيــركــيــة ضمنية 
على حــريــة العمل اإلســرائــيــلــي ضــد إيـــران، 
عملياتي  بناء خيار عسكري  ذلــك  فــي  بما 
ضد طهران، في حال وصل املشروع النووي 
اإليراني إلى نقطة تعتبرها إسرائيل »نقطة 
الالعودة«. وتتعّهد إسرائيل بعدم مفاجأة 
الواليات املتحدة في الحرب ضد إيران، في 
إيرانيًا  عمليات يمكن لها أن تستدعي ردًا 

قد يهدد املصالح األميركية.

اإليراني،  البرلمان  في  النائب  اعتبر 
بيجن نوباوة وطن، أمس السبت، 
أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم 
بمثابة  الــمــائــة  ــي  ف  60 بنسبة 
أمــام  هـــام  علمي  اســتــعــراض 
وحلفائها،  المتحدة  الــواليــات 
أيضًا  ــران  إيـ بإمكان  أن  مــؤكــدًا 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 في 
المائة. وشّدد في حديث لوكالة 
أن  ــرورة  ض على  فــارس«،  »أنباء 
اليوم  إيــران  مع  أميركا  تتعامل 
وعليها  علمية،  قوة  أنها  على 
بلدًا  تــواجــه  بــأنــهــا  تــعــلــم  أن 
بالمكانة  تعترف  وأن  مقتدرًا، 
إليــران  والتكنولوجية  العلمية 
وعليها  المجاالت،  مختلف  في 
أن تدرك أيضًا بأنها ستتلقى ضربة 
ولن  توجهها  ضربة  كل  مقابل 

تمرّ أعمالها دون رد.

تخصيب يورانيوم 
بنسبة 80%؟

طهران ـ العربي الجديد

ــيـــة عن  فـــي خــضــم الـــتـــقـــاريـــر اإلعـــالمـ
ــقــــد جــــــــوالت تـــــفـــــاوض بـــــني إيـــــــران  عــ
والــســعــوديــة بــوســاطــة عــراقــيــة، يقوم 
ــة اإليـــــرانـــــي مــحــمــد  ــيـ ــارجـ ــخـ وزيــــــر الـ
ــارة الـــيـــوم األحـــد  ــزيــ جـــــواد ظـــريـــف بــ
إلى العراق وقطر على رأس وفد، من 
املــتــوقــع أن تــحــضــر فــيــهــا الــتــطــورات 
في  وخصوصًا  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
ظــل مــفــاوضــات فيينا حـــول الــعــودة 
لـــالتـــفـــاق الــــنــــووي. وأعـــلـــن املــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة سعيد 
فــي  الــــســــبــــت،  أمـــــــس  زادة،  خـــطـــيـــب 
ــه عــلــى  ــاتـ ــنـ ــر قـ ــبـ ــافـــي عـ إيــــجــــاز صـــحـ
ــارة ظــريــف  ــ مــنــصــة »تـــلـــغـــرام«، أن زيــ
إلى البلدين تأتي »في إطــار توسيع 
اإلقليمي  الثنائية والحوار  العالقات 
والحوار العابر لإقليم«. وأوضح أن 
في  املسؤولني  كبار  سيلتقي  ظريف 
الــبــلــديــن. وتــتــزامــن زيــــارة ظــريــف مع 
والسياسة  القومي  األمــن  لجنة  عقد 
ــيـــة فــــي الــــبــــرملــــان االيــــرانــــي،  الـــخـــارجـ
ــد، اجــتــمــاعــًا اســتــثــنــائــيــًا  ــ ــيـــوم األحــ الـ
بــحــضــور املــســاعــد الــســيــاســي لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، وذلـــك 

ملناقشة مسار املحادثات النووية في 
فيينا. هذا التطور يأتي بعد أيام من 
تايمز«  »فايننشال  لصحيفة  تقرير 
الــبــريــطــانــيــة، تــحــدث عـــن اســتــضــافــة 
بغداد في التاسع من إبريل/ نيسان 
الحالي، لقاء بني مسؤولني إيرانيني 
ــــد مـــصـــدر حــكــومــي  وســـعـــوديـــني. وأكـ
عراقي وآخر دبلوماسي غربي لوكالة 
ــــرس« حـــصـــول االجــتــمــاع  »فـــرانـــس بـ
الـــــــذي أشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة الــــــى أنـــه 
املقبلة.  األيـــام  فــي  آخــر  سُيتبع بلقاء 
لــم تؤكدا  إيـــران والــســعــوديــة   

ّ
غير أن

أو تــنــفــيــا رســمــيــًا بــعــد هـــذه األنـــبـــاء. 
العراقية  الوساطة   

ّ
أن إلى  وما يشير 

بــعــد، هــو استمرار  لــم تحقق نجاحًا 
الحليف  الحوثيني،  جماعة  هجمات 
ــلــــى املـــنـــشـــآت  ــران، عــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـــيـــمـــنـــي لـ
الـــســـعـــوديـــة خـــــالل األيــــــــام األخــــيــــرة، 

 عن تشديد السعودية موقفها 
ً
فضال

املباشرة  النووية غير  املباحثات  من 
ــران وواشــــنــــطــــن بـــواســـطـــة  ــ ــهـ ــ ــــني طـ بـ
ــفــــاق الــــــنــــــووي، والـــتـــي  أطـــــــــراف لــــالتــ
يــفــتــرض أن تستؤنف هـــذا األســبــوع 
بعد عقد أربــع جــوالت من التفاوض 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، حققت 
»بـــعـــض الـــتـــقـــدم« بــحــســب األطــــــراف 
املشاركة فيها. وكان السفير اإليراني 
في العراق، إيراج مسجدي، قد أعلن 
الثالثاء املاضي، لوكالة أنباء »إرنا«، 
 »إيـــران تــرحــب بـــأّي تــحــرك يــؤدي 

ّ
أن

ــــى تـــوســـيـــع الـــعـــالقـــات والـــتـــعـــاون  إلـ
والتقارب بني العراق والدول العربية 
والجارة وفي املنطقة وتشجع ذلك«، 
ــة لــلــقــيــام  ــيـ ــراقـ ــعـ ــًا املـــســـاعـــي الـ ــازيــ عــ
بوساطة إلزالة التوترات في املنطقة 
إلــى سعي بــغــداد »الســتــعــادة املوقع 
السياسي للعراق في العاملني العربي 
واإلسالمي، ونحن سعداء بذلك وأن 
يصبح الــعــراق محور هــذا الــحــراك«. 
وفـــي مــعــرض الــــرد عــلــى ســــؤال عما 
ــيـــة قــد  الـــعـــراقـ الــــوســــاطــــة  إذا كـــانـــت 
ها »لم 

ّ
أحــرزت إنــجــازًا عمليًا، قــال إن

وتقدمًا  واضــحــة  نتائج  بعد  تحقق 
ملحوظًا«.

وفد إسرائيلي يزور أميركا لبحث »النووي« 
مع تسليم بقرب التوصل التفاق

بن شبات ضمن الوفد اإلسرائيلي الذي يزور واشنطن )كريم صهيب/فرانس برس(

تجّمع محتجون قرب مكان القمة رفضًا لمشاركة قائد االنقالبيين فيها )األناضول(

عبسي سميسم

تشي األنباء الواردة من بعض املناطق 
التي يعّول عليها النظام السوري 

إلنجاح مسرحية االنتخابات، 
املقررة في 26 مايو/أيار املقبل، 

بوجود بعض مؤشرات لعدم تأييد 
انتخاب رئيس النظام بشار األسد 
لوالية جديدة من قبل زعامات تلك 
املناطق. ومن هذه املواقف، املوقف 

امللتبس من قبل مشايخ عقل الطائفة 
الدرزية في محافظة السويداء، الذين 

لم يبدوا تأييدًا مطلقًا لألسد، كما 
في االنتخابات السابقة )2014(، 

 عن حصول بعض التحركات 
ً
فضال

الشعبية في املحافظة التي دعت 
ملقاطعة االنتخابات. وبرز التذمر 

العام في العاصمة دمشق أيضًا من 
الوضع االقتصادي املنهار، والذي بدأ 

قسم من املواطنني يجاهر بتحميل 
النظام املسؤولية عما آلت إليه 

أوضاعهم. في املقابل، يبدو أن بعض 
األطراف لن تسمح بإجراء االنتخابات 
 في املناطق التي تسيطر عليها، 

ً
أصال

كما في شرق الفرات التي تسيطر 
عليها »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. وتشهد تلك املنطقة حاليًا 

توترًا كبيرًا بني لجان »الدفاع الوطني« 
التابعة للنظام وقوى األمن الداخلي 
»األسايش« القوة الضاربة لإلدارة 
الذاتية التي تسيطر على املنطقة. 

وسبق أن رّدد بعض مسؤولي 
األحزاب شرقي الفرات، بأن التوجه 

العام ينحو باتجاه عدم السماح 
بإجراء انتخابات في املنطقة التي 

ل أكثر من ثلث مساحة سورية. 
ّ
تشك

وبعد أن أعلن األسد ترشيح نفسه 
رسميًا لخوض هذه االنتخابات، 

وبعد أن سبقه في الترشح خمسة 
من الكومبارس، الذين يتهيأون ألداء 

دور املنافس له في املعركة االنتخابية، 
تبدو املسرحية في ظل األوضاع 

املتردية على جميع املستويات، أكثر 
انكشافًا للسوريني الذين يعيشون 

في مناطق النظام. ويدرك هؤالء 
جيدًا أن قرار تنصيب األسد رئيسًا 

لوالية جديدة، من خالل مسرحية 
االنتخابات، ال يمكن أن يمنعه 

احتجاج أو امتناع عن التصويت. 
كما يدركون أن أصواتهم ستذهب 

لصالح األسد حتى وإن امتنعوا عن 
التصويت، وستحقق النسبة املطلوبة 

لنجاحه في االنتخابات. ولكن على 
الرغم من أن االحتجاج واملقاطعة في 

الداخل لن يغّيرا شيئًا من املسار 
املرسوم لتلك االنتخابات، إال أن 

اتساع رقعة االحتجاج واملقاطعة 
بالتزامن مع املوقف الدولي الرافض 

لتلك االنتخابات، وفتح منظمات 
املجتمع الدولي ملفات تفضح جرائم 
النظام وتثبت تورطه بجرائم بأدوات 

محّرمة دوليًا ضد شعبه، ربما تهيئ 
بيئة مناسبة لتطور ما في املوقف 

الدولي للدرجة التي يمكن من خاللها 
إيقاف هذه املهزلة.
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  شرق
      غرب
العراق: تراجع أمني 

في ديالى 
قــتــل مـــدنـــي وأصـــيـــب عــنــصــر أمــن 
عــــراقــــي، لـــيـــل الــجــمــعــة – الــســبــت، 
قوة  على  مسلحون  ــه 

ّ
شــن بهجوم 

مــن الــشــرطــة الــعــراقــيــة فــي منطقة 
الهاشميات، شمال شرقي بعقوبة، 
ــــي. كـــمـــا شــهــد  ــالـ ــ فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـ
ــــو صــــيــــدا، شــرقــي  ــلـــدة أبـ مــحــيــط بـ
بعقوبة، تفجير عبوات ناسفة من 
مــن تنظيم »داعـــش«،  قبل عناصر 
ــر عــــن مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة 6  ــفــ مــــا أســ

عناصر من األمن واملواطنني.
)العربي الجديد(

 
قصف تركي وإنزال جوي 
الستهداف »الكردستاني«

تــعــرضــت مـــواقـــع تــابــعــة ملسلحي 
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 
بإقليم كردستان  العمادية  منطقة 
العراق، أمس السبت، لقصف جوي 
تـــركـــي، بــحــســب مـــا ذكــــرت وســائــل 
إعـــالم كــرديــة عــراقــيــة. ونقلت هذه 
ــل عـــــن مـــــصـــــادر مــحــلــيــة  ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
وشهود عيان تأكيدهم قيام قوات 
جوي  إنـــزال  عملية  بتنفيذ  تركية 
عـــلـــى جـــبـــل كــيــســتــه، مـــوضـــحـــة أن 
ــــالل مـــروحـــيـــات  اإلنــــــــزال تــــم مــــن خـ
حــربــيــة نـــشـــرت جـــنـــودا فــــوق قمة 
الجبل، باإلضافة إلى قرى كيستي 

وهرور ودشيشي القريبة. 
)العربي الجديد(

قاعدة عسكرية تركية 
جديدة في إدلب 

السبت،  التركي، أمس  بدأ الجيش 
بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في 
ريف إدلب الغربي، شمالي سورية. 
»العربي  لـ محلية  وذكــرت مصادر 
الــجــديــد«، أن الــجــيــش الــتــركــي بــدأ 
ــذه الـــنـــقـــطـــة الـــجـــديـــدة  ــ بــــإنــــشــــاء هــ
الــزيــاديــة بمنطقة جسر  قــريــة  فــي 
الشغور، موضحة أن بناء القاعدة 
بــدأ بعد قيام قــوة تركية عسكرية 

بعملية استطالع للمنطقة. 
)العربي الجديد(

إسرائيل تهدد »حزب اهلل« 
بضربه من البحر

ــــد وحـــــــــدة ســفــن  ــائـ ــ ــــب قـ ــائـ ــ هـــــــــّدد نـ
ــة  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ فـــــــــــي الــ
اإلســرائــيــلــيــة، جــي بــــراك، بتكثيف 
اللبناني  الــلــه«  اســتــهــداف »حــــزب 
من البحر في أي حرب مقبلة تشن 
مــعــه. وقــــال بـــــراك، فـــي مــقــابــلــة مع 
ــيـــم بـــوســـت«،  ــروزالـ ــيـ صــحــيــفــة »جـ
ــوة  قــ إن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس  ــشـــــرت  نـــ
التي سيستخدمها سالح  النيران 
ــلــــي فــــي حـــال  ــيــ ــبـــحـــريـــة اإلســــرائــ الـ
اندالع حرب على الجبهة الشمالية 
)حدود فلسطني املحتلة مع لبنان( 
أن  مضيفًا  مسبوقة،  غير  ستكون 
ذلك يعود ألن سالح البحرية حّسن 
مـــن قـــدراتـــه االســتــخــبــاريــة وتـــزود 

»الفتاكة«. بمقدرات وصفها بـ
)العربي الجديد(

إيران: القضاء على 
مجموعة »إرهابية«

أعلن »الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي«، 
أمس السبت، مقتل ثالثة أفراد من 
»اإلرهــابــيــة«،  بـــ وصفها  مجموعة 
ـــع قــــــوات أمــنــيــة  خـــــالل اشـــتـــبـــاك مـ
ــة، جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــالد.  ــيــ ــرانــ إيــ
وأفــــــاد بـــيـــان لـــلـــحـــرس، نــشــر على 
نيوز«،  »سباه  اإللكتروني  موقعه 
بأن عناصره تمكنوا من »القضاء 
فــي محافظة  إرهــابــيــة  عــلــى خلية 
سيستان - بلوشستان« الحدودية 
مـــع بــاكــســتــان، مــوضــحــًا أنـــه بــنــاء 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
»تغلغل عناصر مجموعة إرهابية 
ــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات  ــقــــة لـــتـــنـ فــــــي املــــنــــطــ
إرهـــابـــيـــة«، نــصــبــت لــهــا قــــوات من 
الـــحـــرس »كــمــيــنــًا« فــجــر أمـــــس، ما 
ومقتل  عليهم  »الــقــضــاء  إلـــى  أدى 
ــبــــط األســـلـــحـــة  ــم، وضــ ــهـ ــنـ ــة مـ ثــــالثــ
والــعــتــاد واملــعــدات الــتــي كــانــت في 

حوزتهم«.
)فرانس برس(

تخشى قوى جزائرية 
من تدهور الوضع 

االقتصادي في البالد، 
وانعكاسه سلبًا على 
مشاركة المواطنين 

في االنتخابات المبكرة 
المقررة في يونيو
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سيناء: مقتل مواطن 
على يد الجيش المصري

تل مواطن مصري، أمس السبت، 
ُ
ق

ــيـــش املــــصــــري فــي  بــــرصــــاص الـــجـ
فــي محافظة  زويـــد،  الشيخ  مدينة 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء، شــــرقــــي الــــبــــالد. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة وشــهــود 
ــدعــــى عــبــد  ــــان، بــــــأن الـــقـــتـــيـــل يــ ــيـ ــ عـ
ــكـــور مــن  ــعـ ــمـــن أبـــــو فـــرحـــة الـ ــرحـ الـ
ســـكـــان قـــريـــة الـــعـــكـــور، ويــبــلــغ من 
الــعــمــر 33 عــامــًا. وأشــــارت إلـــى أنــه 
ســيــجــري دفــنــه بــعــد االنـــتـــهـــاء من 
اإلجــــــراءات األمــنــيــة واإلداريــــــة في 
ــــدار  ــلـــى مـ ــــل عـ ــــجـ املـــســـتـــشـــفـــى. وُسـ
ســنــوات الــحــرب فــي ســيــنــاء مقتل 
عــشــرات املــدنــيــني وإصــابــة آخــريــن 

على يد الجيش بالخطأ.
)العربي الجديد(

إندونيسيا: العثور 
على حطام الغواصة 

المفقودة
اإلندونيسية،  البحرية  سالح  أعلن 
ــه تــم الــعــثــور على  أمـــس الــســبــت، أنـ
ــة »كـــــــري نـــانـــغـــاال  ــواصــ ــغــ ــام الــ حــــطــ
املفقودة قبالة بالي منذ يوم   »402
األربعاء املاضي، في إشــارة إلى أن 
مت 

ّ
تحط تكون  قد  املنكوبة  املركبة 

بـــعـــد غـــرقـــهـــا وعــــلــــى مــتــنــهــا أفـــــراد 
الــطــاقــم الــبــالــغ عــددهــم 53. وقضى 
الــتــطــور األخـــيـــر عــلــى مـــا تــبــقــى من 
اآلمال بإنقاذ البحارة، فيما ُيعتقد 
أن احتياطاتهم من األكسجني نفدت 

في وقت سابق من صباح أمس. 
)فرانس برس(

ناغورنو كاراباخ: ارتياح 
روسي ـ أرميني

فالديمير  الــروســي  الرئيس  بحث 
بــوتــني، فــي اتــصــال هــاتــفــي، أمــس 
السبت، مع رئيس الوزراء األرميني 
ــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ. 
ــــي الـــكـــرمـــلـــني  ــادر فـ ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
أعــربــا عن  بــأن بوتني وباشينيان 
ــرار اســـتـــقـــرار  ــمـ ــتـ ارتـــيـــاحـــهـــمـــا السـ
الوضع في هذا اإلقليم. كما أعلنت 
وزارة الــدفــاع األرمــيــنــيــة، أن وزيــر 
الــدفــاع فــاغــارشــاك هــاروتــيــونــيــان 
ناقش مع نظيره الروسي سيرغي 
التي  السالم  مهمة حفظ  شويغو، 
تقوم بها القوة الروسية املنتشرة 

في اإلقليم.
)قنا(

اليمن: تغييرات في 
صفوف »االنتقالي«

ــالـــــي  ــقـــ ــتـــ أجـــــــــــــرى »املــــــجــــــلــــــس االنـــ
من  أول  مساء  اليمني،  الجنوبي« 
عسكرية  تغييرات  الجمعة،  أمــس 
ــقـــب خــــالفــــات بــني  ــه عـ ــفـــوفـ فــــي صـ
ــــف املـــجـــلـــس الــعــمــيــد 

ّ
ــه. وكــــل ــ ــادتـ ــ قـ

ــــالم زيـــــــــن الـــبـــيـــحـــانـــي  ــ ــسـ ــ ــ ــــد الـ ــبـ ــ عـ
ــعــــي، بـــمـــهـــام قـــــيـــــادة قـــــوات  ــافــ ــيــ الــ
ــاد، خــلــفــا لــقــائــدهــا  ــنــ الـــدعـــم واإلســ
الــســابــق الــعــمــيــد مــحــســن الـــوالـــي. 
كــمــا عــــنّي املــجــلــس أيـــضـــًا الــعــقــيــد 
جالل الربيعي، بمهام أركان ألوية 
الدعم واإلسناد، بدل العقيد نبيل 
املـــشـــوشـــي. ووفـــــق مـــراقـــبـــني، جــاء 
هــــذا الــتــغــيــيــر عــقــب خـــالفـــات بني 
عيدروس  املجلس  ورئيس  الوالي 
الزبيدي، بسبب إنشاء األول شركة 
خدمات بترولية، أطلق عليها اسم 

»إسناد«.
)األناضول(

إجراء دبلوماسي لبوتين 

وقــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر 
بـــوتـــني )الـــــصـــــورة(، مـــســـاء أول من 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــرســـومـــًا يــســمــح  أمــ
ــن عــــــدد الــــــروس  ــ لـــلـــبـــالد بـــالـــحـــد مـ
ــدول التي  الــعــامــلــني فــي ســـفـــارات الــ
ــة، أو أن تحظر  تــقــرر أنــهــا غير وديـ
ــراء  ــ تــوظــيــفــهــم تــمــامــًا. ويـــأتـــي اإلجـ
ــيـــات طـــرد  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ وســــــط مــــوجــــة مـ
الـــواليـــات  دبــلــومــاســيــني روس مـــن 
املتحدة والـــدول األوروبــيــة واتخاذ 

موسكو إجراءات مماثلة.
)أسوشييتد برس(

غزة، القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد

 التوتر سائدًا، أمس السبت، في األراضي 
ّ

ظل
الــذي  التصعيد  ــّراء  جــ املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
شــهــدتــه مــديــنــة الـــقـــدس مــنــذ لــيــل الــخــمــيــس 
- الــجــمــعــة، بــعــد تـــصـــدي املــقــدســيــني لــقــوات 
ــوازي مــع  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــيــــه، بــ ــنــ ــتــــوطــ ــــالل ومــــســ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
التصعيد األمــنــي فــي قــطــاع غـــزة، إثـــر قصف 
االحــتــالل للقطاع، والـــذي تــقــول تــل أبــيــب إنه 
جـــاء ردًا عــلــى إطــــالق صـــواريـــخ مــنــه طــاولــت 
ــنـــات فــــي غــــالفــــه. وبــــــــدأت ســـريـــعـــًا،  ــتـــوطـ املـــسـ
محاوالت تطويق إقليمية وأممية للتطورات، 
تعقيدًا. وفي  أكــثــر  اتــجــاه  فــي  خشية ذهابها 
ليل  وقعت صــدامــات جديدة  املحتلة،  القدس 
القديمة،  البلدة  السبت، في محيط   - الجمعة 
غــــــداة املــــواجــــهــــات بــــني املـــقـــدســـيـــني وشـــرطـــة 
االحـــتـــالل، عــلــى خلفية اســتــفــزازات االحــتــالل 
ــــوع إصـــابـــات  ومــســتــوطــنــيــه، مـــا أدى إلــــى وقـ
جديدة في صفوف الفلسطينيني، وصلت إلى 
حوالي 20 إصابة. وكانت حصيلة املواجهات 
التي اندلعت ليل الخميس - الجمعة، وامتدت 
نــهــار الــجــمــعــة، قـــد تــخــطــت املـــائـــة إصـــابـــة في 
ــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــفــــوف الــفــلــســطــيــنــيــني. وفــ صــ
ــتـــالل فــجــر أمـــس بــعــدد  ــائـــرات االحـ قــصــفــت طـ
مـــن الـــصـــواريـــخ مـــواقـــع وأراضـــــــي، شــــرق حي 
الــتــفــاح شــرق مدينة غـــزة، وشــمــال بــلــدة بيت 
فلسطينيني   3 وأصيب  القطاع.  شمال  الهيا 
ــــالل الـــتـــي  ــتــ ــ بـــــجـــــروح بـــــرصـــــاص قــــــــوات االحــ
املواطنني شرق مدينة  هاجمت مجموعة من 
غــزة، على مقربة من موقع »ملكة« العسكري 
االحتالل  فيما قصفت طائرات  املدينة،  شــرق 
موقعًا وأرضـــًا زراعــيــة قــرب مطار غــزة املدمر 

أمين العاصي

فــتــحــت األحــــــداث الـــدامـــيـــة الــتــي عــصــفــت في 
ــذ أيــــــام،  ــنـ الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة مـ
 االحـــتـــمـــاالت، لــجــهــة الــعــالقــة 

ّ
الــبــاب أمــــام كـــل

ــراد  غــيــر املــســتــقــرة أســاســًا بــني الــنــظــام واألكــ
عسكرية  شوكة  لهم  باتت  الذين  السوريني، 
ال ُيــســتــهــان بــهــا فــي منطقة شــرقــي الــفــرات، 
التي تشّكل نحو ثلث مساحة البالد، والتي 
ــان خـــروجـــهـــا عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام ســبــبــًا  ــ كـ
مباشرًا في تهالك اقتصاده. وشهدت مدينة 
الحسكة،  ملحافظة  إداريــًا  التابعة  القامشلي 
في أقصى الشمال الشرقي من البالد، خالل 
األيام املاضية، اشتباكات دامية بني مليشيا 
»الدفاع الوطني« التابعة للنظام، وبني قوى 
»اإلدارة الــذاتــيــة«،  لــــــ األمـــن الــداخــلــي التابعة 
ــقــت 

ّ
ــتــــي حــق »األســـــايـــــش«، والــ ــة بــــــ ــروفــ ــعــ واملــ

مــكــاســب عــلــى األرض، أبـــرزهـــا انـــتـــزاع حــّي 
فّر  التي  الوطني«،  »الــدفــاع  مليشيا  طي من 

عناصرها بعد أيام قليلة من الصراع.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  وذكــرت مصادر 
أن الجانب الــروســي يــبــذل مــع قــيــادة »قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات الــطــابــع 
الـــــكـــــردي، جــــهــــودًا لـــتـــطـــويـــق األحــــــــــداث، كــي 
ال تـــخـــرج عـــن نـــطـــاق الــســيــطــرة وتـــكـــون لها 
تــداعــيــات ســلــبــيــة فـــي عــمــوم مــنــطــقــة شــرقــي 
نهر الــفــرات. وأوضــحــت املــصــادر أن الجانب 
الــروســي قــّدم مقترحًا بــدخــول قــوات النظام 
والشرطة التابعة له إلى حي طي الذي فقدته 
الوطني« لصالح »األســايــش«، لكن  »الــدفــاع 
ــتـــرح. كــمــا جـــرى،  ــقـ ــرة رفـــضـــت هــــذا املـ ــيــ األخــ
 »الــدفــاع 

ّ
وفـــق املـــصـــادر، تــــداول مــقــتــرح بــحــل

الوطني« برضى النظام، مقابل حلول قوات 
األخير مكان هذه املليشيا.

ــــش«  ــايـ ــ ــقـــربـــة مــــن »األسـ وبـــّيـــنـــت مــــصــــادر مـ
ــات مــع  ــاوضــ ــفــ ــد«، أن املــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

شــرق مدينة رفــح، وموقعًا شــرق مدينة خان 
يونس جنوب القطاع. وأعلن جيش االحتالل، 
قذيفة  إطــــالق »36  عــلــى  ردًا  يــأتــي  قــصــفــه  أن 
صاروخية من قطاع غزة باتجاه املستوطنات 
»منظومة  أن  مضيفًا  املــحــاذيــة،  اإلسرائيلية 
القبة الحديدية تمكنت من إسقاط ست منها«.
ــتـــح«،  ــلــــن الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »فـ وأعــ
كتائب األقصى، لواء العامودي، فجر السبت، 
عــــن إطــــــالق عـــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ مــــن قــطــاع 
ة صــوب مستوطنات االحــتــالل، وذلـــك في 

ّ
غـــز

ظــل تصاعد األحـــداث فــي مدينة الــقــدس. كما 
الجناح  مصطفى«،  علي  »أبــو  كتائب  أعلنت 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«،  املسلح لـ
ــا عـــــن إطـــــــــالق صــــــواريــــــخ عــلــى  ــهـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
للقطاع.  املــحــاذيــة  اإلسرائيلية  املستوطنات 
ــقــــدس، انــطــلــقــت مــســيــرات  ودعــــمــــًا ألهــــالــــي الــ

جابت شوارع القطاع. 
رت حركة »حماس«، أمس، 

ّ
وفي السياق، حذ

ــن اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد فـــي الـــقـــطـــاع، ومــن  مـ
املــســاس بالقدس  »أي حــمــاقــات« مــن شأنها 
واملـــســـجـــد األقــــصــــى. وقــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الحركة، فوزي برهوم، إن »تصعيد إسرائيل 
على غزة، وجرائمها وانتهاكاتها بحق القدس 
واملــســجــد األقـــصـــى، تــأتــي ضــمــن سياستها 
العدوانية الشاملة على شعبنا«، معتبرًا أن 
رّد املقاومة الفلسطينية على »العدوان« هو 
في إطار القيام بواجبها الوطني في حماية 
مصالح الشعب الفلسطيني، وكسر معادالت 
االحــتــالل الـــذي حــّمــلــه مــســؤولــيــة وتــداعــيــات 
األعمال »االستفزازية العنصرية« التي يقوم 
بــهــا جــنــوده ومــســتــوطــنــوه بــحــق املقدسّيني 
واملصلني في املسجد األقصى. وأكدت القوى 
الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة فــي قــطــاع غـــزة، خــالل 
ــداث  ــ  األحــ

ّ
ــقــــدس، أن ــفـــة تــضــامــنــيــة مــــع الــ وقـ

املتصاعدة التي تشهدها املدينة املحتلة هي 
»مــعــركــة« إلثــبــات الــســيــادة الوطنية فــي ظل 
واعتداءاتهم  املستوطنني  هجمات  تصاعد 

اليومية.
مـــن جــهــتــه، أكـــد أمـــني ســـر »املــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني« محمد صبيح، أمس، أن رسائل 
إلى برملانات عاملية ومؤسسات عربية  قلت 

ُ
ن

وإســالمــيــة بــخــصــوص مــا يــجــري فــي الــقــدس 
والــهــجــمــة الــعــنــصــريــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا من 
ــدوره، لــفــت نــائــب  ــ ــام. بــ ــ قــبــل إســرائــيــل مــنــذ أيـ
رئــيــس حــركــة »فـــتـــح« مــحــمــود الـــعـــالـــول، إلــى 
املستوطنني  عنف  »يــواجــهــون  املقدسيني  أن 
وعــنــف دولـــة االحــتــالل بــصــدورهــم الــعــاريــة«، 

الــجــانــب الـــروســـي والـــنـــظـــام اســتــمــرت أمــس 
هذا  على  الهدنة  تمدد  عن  متحدثة  السبت، 
األساس. وأوضحت املصادر أن مندوبني من 
 األطراف »شاركوا في املفاوضات«، مشيرة 

ّ
كل

إلـــى أن قــائــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
مــظــلــوم عــبــدي أرســـل مــنــدوبــًا عــنــه لحضور 
الجانب  التي يشرف عليها  املفاوضات  هذه 
الـــروســـي، لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــنــهــي حــالــة 

التوتر في عموم محافظة الحسكة.
ــن جــهــتــه، أوضـــــح الــصــحــافــي عــبــد الــعــزيــز  مـ
الحسكة(،  أبــنــاء محافظة  مــن  )وهــو  الخليفة 
أن حــي طــي الــذي سيطرت عليه »األســايــش« 
»من  أنــه  القامشلي، معتبرًا  مــطــار  مــن  قــريــب 
الـــواضـــح أن الــنــظــام حــريــص عــلــى بــقــاء هــذا 
الــجــغــرافــيــة«.  ألهميته  سيطرته  تــحــت  الــحــي 
وأعرب الخليفة عن اعتقاده بأن النظام »غير 
متمسك بمليشيا الدفاع الوطني، والدليل أن 
قواته لم تساندها«، مضيفًا أن النظام »ربما 
 هذه املليشيا مقابل نشر قوات له 

ّ
يقبل بحل

وشرطة في حي طــي«. ولفت الخليفة إلــى أن 
النزاع الحالي »ليس صراعًا يتعلق بالوجود 
في محافظة الحسكة، ولهذا السبب لم تتدخل 
قــــوات الــنــظــام أو قــســد، وبــقــي مــحــصــورًا بني 
الدفاع الوطني واألسايش«. وبنّي أن »مليشيا 
عناصر  تضم  القامشلي  فــي  الوطني  الــدفــاع 

يتأهب لــزيــارة األراضـــي املحتلة وقــطــاع غزة 
االحتالل  حكومة  في  املسؤولني  للقاء  قريبًا، 
املــصــادر  وأضــافــت  الفلسطينية.  والــفــصــائــل 
أنــه كــانــت هــنــاك جــولــة جــديــدة للوفد األمني 
ــن الــــوســــاطــــة الــخــاصــة  املــــصــــري املــــســــؤول عــ
بملف تبادل األســرى بني »حماس« وحكومة 
 تــطــورات 

ّ
االحــتــالل يتم الترتيب لــهــا، فــي ظــل

جــديــدة طــرأت على هــذا املــلــف، قبل أن تتعقد 
األمـــــــور مــــجــــددًا. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـــــى أن 
املــســؤولــني فـــي جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة 
ــادوا سلسلة مــن االتـــصـــاالت ليل  املــصــريــة، قــ
الجمعة - السبت، ملنع اتساع نطاق املواجهة 
فــي أعــقــاب الــقــصــف عــلــى غـــزة. وأوضــحــت أن 
هناك أطرافًا عدة تساعد ملنع اندالع مواجهة 
جديدة، مشيرة إلى أن املبعوث األممي للشرق 
األوســــط، تـــور ويــنــســالن، تــواصــل مــع رئيس 
الجهاز اللواء عباس كامل، مطالبا إياه بتدخل 
وامتصاص  الفصائل  على  للضغط  مــصــري 

من محافظة الحسكة إلى مناطق أخرى تتمتع 
بتداخل سكاني عربي وكردي، خصوصًا في 
مدينة  فــي  واألشــرفــيــة  مقصود  الشيخ  حيي 
حلب، كبرى مدن الشمال السوري. ويعد حي 
الشيخ مقصود أكبر تجّمع سكاني في حلب، 
إضافة إلى وجود كردي كبير في بلدة رفعت 
كيلومترًا   50 بعد  على  والــواقــعــة  ومحيطها 

شمال مدينة حلب.
ــد »املــــرصــــد الـــســـوري  ــ ــذا الــــصــــدد، أكـ ــ ــي هـ ــ وفـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان« أن قــــوات الــنــظــام تضّيق 
للضغط على  املــذكــورَيــن  ني  الحيَّ على سكان 
ــــردي فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي ولـــفـــرض  ــكـ ــ الـــجـــانـــب الـ
ــتـــشـــرت دوريــــــات  ــاك، حـــيـــث انـ ــنــ ــا هــ ــهـ شـــروطـ
فــــي حــــي األشـــرفـــيـــة لــلــتــدقــيــق فــــي الـــهـــويـــات 
وتفتيش املواطنني والتضييق عليهم. وأشار 
»املرصد« إلى أن قوات النظام قطعت الطريق 
الواصل ما بني مدينة حلب ومنطقة تل رفعت 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، ومــنــعــت وصـــول 
املواد الغذائية واملحروقات إليها، تزامنًا مع 

األحداث التي شهدتها مدينة القامشلي.
ومــن املالحظ أن الصراع الدموي تجدد بني 
النظام والجانب الكردي مع بدء االستعدادات 
إلجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة لــتــثــبــيــت بــشــار 
ــدورة جــــديــــدة مــدتــهــا  ــ ــ ــد فــــي الــســلــطــة لـ ــ األســ
ــيـــة«  ــذاتـ الـ »اإلدارة  ــانــــت  وكــ ســــنــــوات.  ســـبـــع 
الـــكـــرديـــة أعــلــنــت مــنــذ أيـــــام أنـــهـــا لـــن تسمح 
ــنـــاديـــق االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  بـــوضـــع صـ
فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـــســـد«، 
كـــون هـــذه االنــتــخــابــات »مــغــامــرة مــن جانب 
ــــروس والــنــظــام واإليـــرانـــيـــني لــفــرض األمـــر  الـ
الـــواقـــع، وتــفــتــقــر إلـــى دعـــم املــجــتــمــع الــدولــي، 
ودعــم الشعب السوري الــذي ال يرى في هذه 
االنتخابات منقذًا للوضع«، وفق قيادي في 

لة لهذه اإلدارة. أحد األحزاب املشكِّ
»قسد«  مــن  املــقــرب  السياسي  املحلل  ــار  وأشـ
آزاد حسو، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلــــــى أن مــلــيــشــيــا »الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي« هــي 
»الــخــاســر األكــبــر مما جــرى فــي القامشلي«، 
ــأن انـــشـــغـــال الــنــظــام  ــ مـــعـــربـــًا عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
بــاالنــتــخــابــات حــال دون تدخله املــبــاشــر في 
الصراع إلى جانب هذه املليشيا. ورأى حسو 
»اإلدارة الذاتية« ذات  أن »األسايش« التابعة لـ
الدفاع  بينما  منظمة،  »قــوة  الــكــردي  الطابع 
الـــوطـــنـــي تــضــم مـــرتـــزقـــة يــقــاتــلــون مـــن أجــل 
الكردية »فتحت  القوة  أن  إلــى  املـــال«، مشيرًا 
مـــمـــرات آمــنــة إلجــــالء املــدنــيــني مـــن حـــي طــي، 

ووفرت سالاًل غذائية لهم«.

معربًا عن أمله في »حراك عربي واسع وشامل 
ملواجهة هذا االحتالل«.

وفي إطار التحرك الدولي واإلقليمي الحتواء 
الـــتـــصـــعـــيـــد، ذكــــــرت قـــنـــاة الـــتـــلـــفـــزة الــرســمــيــة 
اإلسرائيلية »كـــان«، أمــس، أن أوســاطــًا دولية 
شرعت في جهود وساطة لتطويق التصعيد 
بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، 
دون تــقــديــم مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. بـــدورهـــا، 
»الــعــربــي  ذكـــــرت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
الجديد«، أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع املستوى 

من عشائر عربية عدة، ولكن العدد األكبر من 
 

ّ
قبيلة طي«. وتسيطر القوى الكردية على جل

أمنيني  مربعني  باستثناء  الحسكة  محافظة 
لــلــنــظــام فـــي مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 
القامشلي،  إلــى مطار  الــقــرى، إضــافــة  وبعض 
وفــوجــني عسكريني هما: »الــفــوج 123« )فــوج 
كــوكــب( قـــرب الــحــســكــة، و»الـــفـــوج 154« )فــوج 
تنتشر  كذلك  القامشلي.  مدينة  قــرب  طرطب( 
قـــوات الــنــظــام فــي مــنــاطــق عـــدة عــلــى الشريط 
الـــحـــدودي مـــع الــجــانــب الــتــركــي، وفـــق اتــفــاق 
ــر الـــعـــام 2019 إبـــان  ــ ــرم أواخـ ــي أبــ تــركــي روســ
العملية العسكرية التركية في منطقة شرقي 
أهم  الحسكة من  الــفــرات. وتعد محافظة  نهر 
املحافظات السورية، كونها تضم ثروة نفطية 
ــكـــردي  ـــهـــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــانـــب الـ

ّ
تـــقـــع كـــل

واملدعوم بقوة من »التحالف الدولي« بقيادة 
الواليات املتحدة. ويحاول النظام نقل التوتر 

ــرد بــعــدهــا، لحني  ــدم الــ صــدمــة الــضــربــات وعــ
السيطرة على املوقف. كما تواصل وينسالن 
أيـــضـــًا، بــحــســب املـــصـــادر، مـــع املــســؤولــني في 
املسؤولون  أكــد  فقد  املــصــادر،  قطر. وبحسب 
فــي الــجــهــاز املــصــري، اســتــمــرار تفعيل الــقــرار 
الـــحـــدودي، بهدف  رفـــح  الــخــاص بفتح معبر 

التخفيف من معاناة سكان القطاع.
ودانت مصر، أمس، »تصاعد وتيرة االعتداءات 
ــاه املــقــدســيــني«  ــال االســـتـــفـــزازيـــة تـــجـ ــ ــمـ ــ واألعـ
فــي الــقــدس منذ بــدايــة شهر رمــضــان، مؤكدة 
ــلــــطــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــّمــــل الــــســ ضــــــــــرورة تــــحــ
ملسؤوليتها، وذلك في بيان لوزارة الخارجية 
ــّمـــان، دان وزيــــر الــخــارجــيــة  املــصــريــة. وفـــي عـ
األردني أيمن الصفدي،»الهجمات العنصرية« 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينيني  اإلســرائــيــلــيــة ضــد 
داعيًا إلى »تحرك دولي لحمايتهم«، ومحذرًا 
إسرائيل من أن »القدس خط أحمر واملساس 

بها لعب بالنار«.

هبّة »باب العامود«

والتي  املقبلني،  ويوليو/تموز  مايو/أيار  في 
لـــم تـــوافـــق إســـرائـــيـــل بــعــد عــلــى إجـــرائـــهـــا في 
أن مسؤولني ومحللني مقدسيني  إال  الــقــدس، 
الــهــّبــة للضغط على  يـــرون ضـــرورة استثمار 

االحتالل من أجل هذا الهدف.

هبّة جديدة
يعرب محللون سياسيون عن اعتقادهم بأن 
القدس  مدينة  شهدتها  التي  الشعبية  الهبة 
املاضية، تستمد روحها  األيــام  املحتلة خالل 
وعــفــويــتــهــا مـــن هــّبــة الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة 
)إغالق االحتالل بوابات املسجد األقصى ومنع 
الصالة فيه( قبل نحو أربع سنوات )يوليو/
تموز 2017(، وهي الهّبة التي أّدت إلى تعزيز 
الــشــبــان املــقــدســيــني هــويــتــهــم الــوطــنــيــة الــتــي 
حــاول االحتالل تشويهها وسلبها وحبسها 
قوميتهم.  وطمس  والتهويد  األسرلة  بحبال 
ومن املمكن أن تكون إجــراءات االحتالل الذي 
دخــول  لتحديد  كــورونــا  وبـــاء  تفشي  استغل 
 مهمًا 

ً
الفلسطينيني للمسجد األقصى، عامال

فـــي تــهــيــئــة جـــو املـــواجـــهـــة، وكـــذلـــك الــخــطــوات 
السياسية التي تستخدمها سلطات االحتالل 

ملنع العملية االنتخابية في القدس الشرقية.
ولم يعد الشباب املقدسي يأبه لوجود جنود 
وأفــــراد شــرطــة االحــتــالل املــكــثــف، إذ إن الهّبة 
الــحــالــيــة فــي املــديــنــة املــحــتــلــة، لــيــســت جــديــدة 
وغير مسبوقة منذ سنوات فحسب، بل تؤكد 
أن »ال سالم دائمًا في القدس من دون التوصل 
 ســيــاســي شـــامـــل يــعــتــرف بــالــقــدس 

ّ
إلــــى حــــل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــدولـ ــلـ الـــشـــرقـــيـــة عـــاصـــمـــة لـ
وفــق مــا يــؤكــده الخبير فــي الــســلــوك النفسي 
واالجـــتـــمـــاعـــي، وعـــضـــو املــجــلــس الــتــشــريــعــي 
القدس، برنارد سابيال، في  سابقًا عن دائــرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. مــن جــهــتــه، يــرى  حــديــث لـــ

القدس المحتلة ـ محمد محسن

مــنــذ مطلع شــهــر رمــضــان الــحــالــي، تتصاعد 
ــّبــــة »بـــــــاب الــــعــــامــــود« فــــي الـــقـــدس  أحــــــــداث هــ
املحتلة، لتنفجر خالل األيام األخيرة املاضية 
ــات من  ــئــ ــهـــات بـــني أهـــالـــي املـــديـــنـــة واملــ مـــواجـ
ــبــرز قــدرة 

ُ
املستوطنني وجــنــود االحـــتـــالل، وت

جيل جديد من الشباب املقدسي على مواجهة 
تــقــّيــده  أن  مـــن دون  ــتــــالل ومــخــطــطــاتــه،  االحــ
االنــتــمــاءات الــحــزبــيــة والــفــصــائــلــيــة، ولينوب 
 الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي هــذه 

ّ
ــل املــقــدســيــون عـــن كــ

املفتوحة مــع اإلســرائــيــلــيــني، والتي  املــواجــهــة 
قد تتطور إلى انتفاضة شعبية أوسع، أو قد 

ينجح االحتالل في إخمادها.
وبدأت األحداث بتضييق قوات االحتالل على 
في  بحرّية  الجلوس  من  ومنعهم  املقدسيني، 
القدس، ثم ليزداد  العامود« في  ساحة »بــاب 
حــجــم االعــــتــــداءات والــقــمــع بــحــق املــقــدســيــني 
مــن قــبــل جــنــود االحــتــالل واملــســتــوطــنــني. لكن 
يــرى محللون  مــا  الحالية، وفــق  الهّبة  جــديــد 
أبــرزت  أنها  فلسطينية،  وقــيــادات  سياسيون 
عــلــى نــحــو كــبــيــر قـــــدرة جــيــل مــقــدســي فــتــّي، 
مقدام ويتمتع بالجرأة، وال تقّيده االنتماءات 
الفصائلية، على تحدي االحتالل، على الرغم 
ــزءًا مــهــمــًا مــمــن خـــاضـــوا مــواجــهــات  مـــن أن جــ
الــفــجــر، هــم محسوبون  كــامــلــة، وحــتــى  ليلية 
ــن مـــخـــتـــلـــف ألـــــــــوان الــطــيــف  ــ عـــلـــى فـــصـــائـــل مـ
الفلسطيني. بيد أن ما جمعهم، هي املساحة 
األخـــيـــرة مــن هــويــتــهــم الــتــي يسعى االحــتــالل 
إلــى استالبها وإعــادة إحاللها بهوية غريبة 

يلفظها تاريخ املدينة.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات مــن إقــحــام هّبة 
ــــي قـــضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات  ــــود« فـ ــامـ ــ ــعـ ــ »بـــــــاب الـ
املرتقبة  والرئاسية،  التشريعية  الفلسطينية 

القادر،  »فــتــح«، حاتم عبد  القيادي في حركة 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أحــداث 
الدفاع عن  من  نوعًا  الجديدة، شكلت  القدس 
ــقـــدس »لــيــســت  كـــرامـــة املـــديـــنـــة، وأثــبــتــت أن الـ
مــســاحــة خـــضـــراء لــلــمــســتــوطــنــني«، كــمــا أنــهــا 
بأن  مفادها  لالحتالل  تعتبر رسالة واضحة 
املــقــدســيــني لـــن يــقــفــوا مــكــتــوفــي األيـــــدي أمـــام 

هم.
ّ
ممارساته القمعية بحق

ومن املفترض أن تكون لهذه الهّبة تداعيات 
كثيرة، ليس فقط على االحــتــالل، بل أيضًا 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــفـــصـــائـــل  عـ

مــجــتــمــعــة، لــكــونــهــا حــصــيــلــة عــمــل شــعــبــي، 
ولـــيـــس فـــصـــائـــلـــيـــًا، تــتــطــلــب اســـتـــمـــراريـــتـــه 
للسلطة  سياسية  إرادة  وجــود  وديمومته 
الضغط  أجـــل  مــن  والــفــصــائــل  الفلسطينية 
على دولة االحتالل. وبالنسبة لعبد القادر، 
فإن تداعيات هّبة »باب العامود« لن تتوقف، 
لــالحــتــالل،  بــعــدمــا حملت رســالــة سياسية 
اتــه واســتــفــزازاتــه،  بــأنــه إذا استمر بــاعــتــداء
فإن املقدسيني مستعدون لهّبة أخرى، تمامًا 
كما حدث في معركة البوابات اإللكترونية 
قبل نحو أربع سنوات. أما الكاتب واملحلل 

السياسي راسم عبيدات، فيؤكد أن االتساع 
يكون  أن  يجب  وتطوراتها  الهّبة  بنية  فــي 
بعيدًا عن ركوب املوجة من قبل أي فصيل، 
»العربي الجديد«، على  مشددًا في حديث لـ
ــذه الـــهـــّبـــة أجــنــدتــهــا  ــرورة أن تـــفـــرض هــ ــ ضــ
فصائل  وعــلــى  الفلسطينية،  السلطة  على 
الــعــمــل الــوطــنــي واإلســـالمـــي الــتــي تستعد 
 أو 

َ
لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة، مـــا لـــم تـــلـــغ

رجأ. ويرى عبيدات أن حكومات االحتالل 
ُ
ت

مع  تعاملت  األمــنــيــة  وأجــهــزتــهــا  املتعاقبة 
الــذي ال  املقدسي  أن  املقدسيني على قاعدة 

ولم  منها،  باملزيد  بالقوة، يخضع  يخضع 
السياسية  حقوقهم  مــن  بحرمانهم  تكتف 
الــوطــنــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، بل 
إلى ممارسة سياسة طرد وتهجير  عمدت 
ـــهـــم بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

ّ
وتـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي بـــحـــق

مــمــارســات عــنــصــريــة فــاضــحــة أخــــرى. تلك 
املـــمـــارســـات بــاتــت »تـــتـــغـــول« و»تــتــوحــش« 
 التفاصيل الصغيرة 

ّ
تجاه املقدسيني في كل

والكبيرة، مع منح االحتالل الضوء األخضر 
لــعــصــابــاتــه مـــن املــســتــوطــنــني والــجــمــاعــات 
القمع  تمارس  لكي  والتوراتية،  التلمودية 

واالعــتــداء  والتخويف  ــاب  واإلرهـ والتنكيل 
على ممتلكات املقدسيني ومركباتهم واملّس 
بــمــشــاعــرهــم الــديــنــيــة، ســــواء اإلســالمــيــة أو 
املسيحية، ما أحدث ردة فعل وحالة غضب 
مــكــتــومــة، مـــا لــبــثــت أن انـــفـــجـــرت فـــي وجــه 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي ومــســتــوطــنــيــه، وفــق 

عبيدات.

جرأة التصدي لالحتالل والمستوطنين
املقدسية، نجوى  النسوية  الناشطة  وتــرى 
عودة، أن األحداث األخيرة »تؤكد أن القدس 

هــي الــرقــم األصــعــب والــعــقــبــة الــكــبــرى أمــام 
كــل مــحــاوالت االحــتــالل اإلســرائــيــلــي فرض 
ســيــطــرتــه وســـيـــادتـــه عــلــيــهــا، عـــلـــى الـــرغـــم 
ـــن أعـــتـــى أســـالـــيـــب الـــبـــطـــش والـــتـــرســـانـــة  مـ
ــرأي  ــ ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا«. وبــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عـــــودة، فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــــزل، مــن الــطــفــل للشيخ،  فـــإن »املــقــدســي األعـ
قد يصبر ويتحّمل أي شيء، إال االنتقاص 
 سيادته ووجوده في مدينته، وهو 

ّ
من حق

ــابـــة، تجتمع  قــــوة ســحــريــة وروح وثـ لــديــه 
وتــنــصــهــر وتــنــتــج قـــوة خـــارقـــة لــلــمــواجــهــة، 

للخطر«.  وأقصانا  قدسنا  تعرضت  ما  إذا 
وعكست املشاهد التي أظهرت مئات الشّبان 
املقدسيني وهم يطاردون فلول املستوطنني 
أمام أعني جنود االحتالل، ومن دون اكتراث 
لقمعهم باإلصابة واالعتقال، حقيقة الواقع 
ــــذي يعيشه  الــصــعــب واألقــــــرب لــلــجــحــيــم الـ
املــقــدســيــون عــمــومــًا، والــشــبــاب مــنــهــم على 

وجه الخصوص.
الـــيـــوم بـــات املــشــهــد الـــعـــام أمــــام هــّبــة شعبية 
جــديــدة، مهمة جــدًا مــن حيث الــتــوقــيــت، ومع 
بــأن صيفًا سخنًا  ما يشي  احتمال تطورها، 
 تــهــديــد 

ّ
ــل قـــد يـــكـــون بــانــتــظــار الـــقـــدس، فـــي ظــ

االحتالل وشرطته فيها. ويتوقع أحد ناشطي 
ل عدم 

ّ
املقدسي، والــذي فض الشبابي  الــحــراك 

الجديد«،  »العربي  اسمه، في حديث مع  ذكــر 
ممارسات  ضــوء  على  للقدس  ساخنًا  صيفًا 
االحــــتــــالل الـــيـــومـــيـــة مــــن قـــمـــع وقــــهــــر، وكـــذلـــك 
مـــا تــشــهــده املـــديـــنـــة مـــن تـــغـــول املــســتــوطــنــني 
ــلــــى املـــقـــدســـيـــني  ــة عــ ــيــ ــيــــومــ ــداءات الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاالعـ ــ ــ بـ
 عن تدنيسهم 

ً
واالستيالء على منازلهم، فضال

اليومي للمسجد األقصى.
ويبقى تصاعد األحــداث واحتمالية تطورها 
إلــــى انــتــفــاضــة شــعــبــيــة واســـعـــة أمـــــرًا واردًا. 
القدس  شباب  أن  املقدسي  الناشط  ويــوضــح 
يواجهون أعتى ممارسات القمع واالستهداف 
ومـــحـــاولـــة ســلــبــهــم انـــتـــمـــاءهـــم الـــوطـــنـــي، مع 
ازديــاد معدالت الفقر والبطالة بني صفوفهم 
وكما  اإلســرائــيــلــيــة.  التهويد  سياسة  بسبب 
ــّبـــات شــعــبــيــة ســـابـــقـــة، جــاء  ــال فـــي هـ هـــو الـــحـ
حـــضـــور الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة مـــتـــأخـــرًا عــن 
هــــذا الــتــطــور الـــالفـــت، كــمــا لـــم تــلــق الــبــيــانــات 
الـــصـــادرة عــن هـــذه الــفــصــائــل اهــتــمــامــًا كبيرًا 
مــن قــبــل الــشــبــان املــنــتــفــضــني الــذيــن يــؤكــدون 
أن تحركهم هو ثمرة مبادرة عفوية انتصارًا 
لكرامتهم وكرامة مدينتهم، ورّدًا على تحدي 

املستوطنني لهم.

)Getty( تضامن سّكان القطاع مع هبّة المقدسيين

رفض األكراد حصول انتخابات رئاسية في مناطق سيطرتهم )فرانس برس(

لم يأبه المقدسيون لقمع االحتالل وبطشه )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تأتي هبّة »باب العامود« في القدس المحتلة، كنتيجة لتراكمات من قمع االحتالل والتغول 
منذ  مسبوق  غير  مقدسيًا  غضبًا  انفجر  ما  والتهجير،  والعنصرية  المدينة  في  االستيطاني 
على  وقادر  الفلسطينيين،  جميع  عن  نيابة  يتحرك  شاب  مقدسي  جيل  وجود  وأكد  سنوات، 

تحدي االحتالل وآلته القمعية. وتشي األحداث في القدس، بأن صيفًا ساخنًا ينتظر المدينة، 
التهويد  وسياسة  المقدسيون،  منها  يعاني  التي  المتفاقمة  المعاناة  ظّل  في  خصوصًا 

المتصاعدة، والتي فّجرت غضبهم أخيرًا
الغالف

شباب مقدسي ينوب 
عن كّل فلسطين

يرى محللون ضرورة 
استثمار الهبّة للضغط 

على االحتالل

أبرزت الهبّة قدرة 
جيل مقدسي فتّي غير 

مقيد سياسيًا

يتحضر وفد أمني مصري 
لزيارة األراضي المحتلة 

وقطاع غزة

مليشيا »الدفاع الوطني« 
هي الخاسر األكبر من 

أحداث القامشلي

أكد الفلسطينيون، 
بمختلف أطيافهم 

السياسية، أمس السبت، 
أن القدس المحتلة خط 

أحمر، فيما بدأت اتصاالت 
محلية وأممية الحتواء 

التصعيد في القدس 
وقطاع غزة

استمرت الهدنة 
أمس السبت بين »الدفاع 

الوطني« وقوات 
»األسايش« في القامشلي، 

مع محاولة الروس 
تطويق التوتر بين الطرفين

يشدد القيادي في حركة »فتح«، حاتم عبد القادر، في حديث لـ»العربي 
تتطلب  كونها  سياسية،  دالالت  العامود  باب  لهبّة  أن  على  الجديد«، 
قــادرة  فلسطينية  سياسية  إرادة 
السماح  على  االحتالل  إرغام  على 
بل  القدس،  في  االنتخابات  بإجراء 
مؤكدًا  انتزاعًا،  منه  ذلــك  انــتــزاع 
السلطة  تتحمل  أن  ضــرورة  على 
في  مسؤوليتها  الفلسطينية 
في  ليس  وأهلها،  القدس  دعم 
الذاكرة ومواسم االنتخابات فقط، 
فالقدس »ليست ورقة انتخابية، بل 

كينونة المشروع الوطني«.

انتزاع االنتخابات

تقرير متابعة

Sunday 25 April 2021 Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة



تدّخل مصري لجمع الدبيبة وحفتر في بنغازي

67
سياسة

  شرق
      غرب

تعزيزات أميركية 
لالنسحاب من أفغانستان

الــدفــاع  وزارة  بــاســم  املتحدث  كشف 
األميركية »البنتاغون« جون كيربي، 
مساء أول من أمس الجمعة، أن وزير 
الــدفــاع األمــيــركــي لــويــد أوســـن، أمر 
بإرسال قاذفتني إضافيتني من طراز 
»بــــي 52« إلــــى الــخــلــيــج، مـــمـــّددًا في 
الطائرات  مهمة حاملة  عينه  الوقت 
»يو إس إس أيزنهاور« في املنطقة، 
وذلك لتأمني االنسحاب املقّرر لقوات 

التحالف الدولي من أفغانستان. 
)فرانس برس(

كابول: ضحايا بانفجارين 
وكمين

ــعــــة مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة  ــل أربــ ــتـ ـ
ُ
ق

ــاذ جــامــعــي فـــي أعـــمـــال عنف  ــتـ وأسـ
ــة األفـــغـــانـــيـــة  ــمــ ــعــــاصــ شـــهـــدتـــهـــا الــ
كابول، أمس السبت. كما قتل أربعة 
مــدنــيــني وثــالثــة مــن عــنــاصــر األمــن 
جـــراء انــفــجــاريــن، وقــع أحــدهــمــا في 
إقــلــيــم غــزنــة فـــي الــجــنــوب والــثــانــي 
الــشــرق. في  إقليم ننجرهار في  في 
املقابل، اّدعت حركة »طالبان« مقتل 
سبعة من عناصر الشرطة في كمني 

في إقليم تخار، شمالي البالد. 
)العربي الجديد(

فرنسا: استمرار 
التحقيقات بمقتل 

الشرطية
ــة  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ واصــــــلــــــت الــــســــلــــطــــات الـ
ــبـــت، لــفــهــم  ــسـ تــحــقــيــقــاتــهــا أمـــــس الـ
دوافع التونسي جمال قرشان الذي 
ستيفاني  الفرنسية  الشرطية  قتل 
بــالــســكــني، أول مـــن أمــس  أم. طــعــنــًا 
الــجــمــعــة، فـــي بـــلـــدة رامـــبـــويـــيـــه في 
ــاريـــــس. وأفــــــــاد مــصــدر  ــ ــي بـ ــواحــ ضــ
قريب من التحقيق بأن والد املهاجم 
ــة،  ــرطــ ــشــ ــــاص الــ ــرصــ ــ ــل بــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الـــــــــذي ق

وشــــخــــصــــني آخــــــريــــــن اســـتـــضـــافـــه 
أحدهما أخيرًا في تيا في الضاحية 
الــبــاريــســيــة والــثــانــي لـــدى وصــولــه 
إلـــى فــرنــســا فــي 2009، وضــعــوا في 
التحقيق مساء  ذمـــة  عــلــى  الــحــبــس 
ــة. وذكـــــــر مــــصــــدر قــضــائــي  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــمـــاع مــتــواصــلــة  ــتـ أن جــلــســات االسـ
ــبــــت. واملـــــوقـــــوفـــــان اســـتـــضـــافـــا  الــــســ
ــًا عــلــى األقــــل«، وفــق  ــ املــعــتــدي »إداريـ

مصدر مقرب من التحقيق.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

اللجنة  مــن  مقربة  مــصــادر مصرية  كشفت 
املعنية بامللف الليبي، عن تحركات مصرية 
لتنسيق لــقــاء بــني رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وقائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر، خالل األيام املقبلة في مدينة 
بـــنـــغـــازي، شـــرقـــي لــيــبــيــا. وقـــالـــت املـــصـــادر، 
الـــقـــاهـــرة تنسق  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
بالتنسيق  وحفتر،  الدبيبة  بني  لقاء  لعقد 
فــي محاولة سياسية مصرية  مــع روســيــا، 
جديدة تجاه األزمة الليبية، ظهرت بوضوح 
خالل األيام املاضية، وتكللت بزيارة رئيس 

الــــــوزراء املـــصـــري، مــصــطــفــى مــدبــولــي، إلــى 
وفد  رأس  الليبية طرابلس، على  العاصمة 
حكومي ضّم 11 وزيرًا، في تطور لم يحدث 
منذ أكثر من 12 عامًا. وأوضــحــت املصادر 
فــي ضـــوء تحركاتها األخــيــرة  الــقــاهــرة،  أن 
الليبية  الحكومة  مع  عالقتها  توطيد  عبر 
املحرك  صاحبة  لتكون  تسعى  وحلفائها، 
 ما تملكه 

ّ
الليبي، في ظل للملف  األساسي 

ُيمّكنها  بما  حفتر،  على  ضغط  أوراق  مــن 
مــن اإلمــســاك بــزمــام األمـــور فــي ملف األزمــة 

الليبية.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن مــصــر تــســعــى إلــى 
أيــديــهــا،  بـــني  الـــتـــي  األوراق  كـــافـــة  تــوظــيــف 
أزمــة سّد  لتعزيز موقفها في ملف  إقليميًا، 
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، نــظــرًا ملـــا تــمــثــلــه األزمـــة 
الليبية من أهمية لــدول الجنوب األوروبــي، 
 مخاوف القوى األوروبية 

ّ
خصوصًا في ظل

ــروســــي،  ــــن الـــتـــركـــي والــ ــــدوريـ الـــكـــبـــرى مــــن الـ
»وهــمــا الــقــوتــان الــلــتــان ال يــمــكــن ألي طــرف 
املــــســــاعــــدة  بـــــال  يــــواجــــهــــهــــمــــا،  أوروبـــــــــــي أن 

املصرية«، وفقًا لتقدير املصادر ذاتها.
ــقـــب بــــني حــفــتــر  ــرتـ ــاء املـ ــقـ ــلـ وعـــلـــى صــعــيــد الـ
والــدبــيــبــة، قــالــت املـــصـــادر إن األخـــيـــر أبـــدى 
مقّدرًا  بالخطوة،  املــصــري  للجانب  ترحيبه 
ــذا الــــصــــدد، مــشــيــرة  الــســعــي املـــصـــري فـــي هــ
إلـــى أن مـــا أثــيــر أخـــيـــرًا بــشــأن تـــزويـــد مصر 
الــعــالقــات  لــم يعكر صــفــو  لحفتر بــالــذخــائــر 
 تفهم رئيس 

ّ
بني الدبيبة والــقــاهــرة، في ظــل

الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة ملـــاهـــيـــة تـــلـــك الـــخـــطـــوة، 
فت تحت 

ّ
موضحة أنه يمكن القول إنها صن

بند »املسكوت عنه«، على حد تعبير املصادر.

الليبيني،  لــدعــم  املمكنة  املــســاعــدات  وتــقــديــم 
وزيــــــادة فــــرص الـــتـــعـــاون، بــمــا يــســاعــد على 
تــحــســني األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق 
األمــــن واالســـتـــقـــرار، ويـــدعـــم تــنــفــيــذ خريطة 
إلى االستحقاق االنتخابي  الطريق وصــواًل 

الليبي في ديسمبر/كانون األول املقبل.

وأفـــادت املــصــادر بــأن الــقــاهــرة تضغط على 
ــار تــعــزيــز عــالقــتــهــا بــحــكــومــة  ــ حــفــتــر فـــي إطـ
لتقديم  اللقاء، ولكن  أجــل  الدبيبة، ليس من 
رأسها  الجديدة، وعلى  للحكومة  تسهيالت 
على سبيل املثال، املساهمة في إنهاء تمرير 
املوازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة إلى 
مجلس النواب في طبرق، الفتة إلى أن مصر 
تقف حاليًا مع تحرك هذه الحكومة لأمام، 
االقتصادية  االتفاقيات  مــن  العديد   

ّ
ظــل فــي 

التي تم التوافق عليها أخيرًا بني الطرفني.
ووّجه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
خالل اطالعه على زيارة مدبولي إلى ليبيا، 
 املساعدات والدعم إلى 

ّ
الحكومة بتقديم كل

اإلمكانات  بتسخير  مطالبًا  الليبي،  الشعب 

ــي بــــاســــم رئــــاســــة  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ وقــــــــال املــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة املــــصــــريــــة، بـــســـام راضــــــــي، إن 
ــه بــتــســخــيــر كـــافـــة اإلمــكــانــات  ــ الــســيــســي وّجـ
املصرية وتقديم كافة أوجه املساعدات املمكنة 
املجاالت،  جميع  في  الليبيني  األشقاء  لدعم 
وزيــادة فرص التعاون املتاحة بني البلدين، 
إلــى أن مــدبــولــي اســتــعــرض مختلف  مشيرًا 
امللفات واملواضيع التي تّمت مناقشتها مع 
الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة 
فــتــح الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة في 
 من طرابلس وبنغازي في أقرب 

ّ
ليبيا في كل

وقت. ونقل املتحدث عن رئيس الوزراء قوله 
على سرعة  الليبي  الجانب  مع  اتفقوا  إنهم 
وضـــع الــضــوابــط واألطــــر الــخــاصــة لتنظيم 
ليبيا واملجاالت  املصرية في  العمالة  وضع 
ــة لــلــعــمــل بـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــويــ ذات األولــ
االســتــعــانــة بــالــشــركــات املــصــريــة، خصوصًا 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
واإلســــــكــــــان واملــــــــواصــــــــالت، وذلــــــــك لــتــنــفــيــذ 
املشاريع املختلفة املقرر طرحها خالل الفترة 

املقبلة في ليبيا.
كــمــا نــاقــش الــســيــســي، خـــالل اتــصــال هاتفي 
الروسي  الرئيس  مع  الجمعة،  أمــس  أول من 
فــالديــمــيــر بــوتــني، الــوضــع فــي ليبيا، ضمن 
مجموعة من القضايا التي تناولها االتصال، 
املعنية  الدولية  القوى  في وقت تسعى كافة 
في امللف الليبي، إلى إخراج املقاتلني األجانب 
مــن لــيــبــيــا، فــي ظــل ربـــط تــركــيــا اســتــعــدادهــا 
بــنــقــل املــقــاتــلــني الـــســـوريـــني الـــداعـــمـــني لــقــوى 
غربي ليبيا، بسحب روسيا ملرتزقة »فاغنر« 

املتمركزين في قاعدة الجفرة.

معادلة إماراتية 
لسد النهضة

روسيا 
وتشيكيا

الــتــي تــدفــقــت عــلــى إثــيــوبــيــا فـــي الــســنــوات 
األخيرة والتي ستزداد بإنجاز مشروع سد 
الــنــهــضــة، تــحــاول فــي الــوقــت نفسه ضمان 
اســتــمــرار الــنــظــام املــصــري فــي فلكها وعــدم 
ابــتــعــاده عــنــهــا، خــصــوصــًا فــي ظــل تــقــاربــه 
أيضًا  اإلمــــارات  مــع تركيا. وتــرغــب  الحالي 
فــي قــطــع الــطــريــق عــلــى إمــكــانــيــة أن تحقق 
الــدول  بــني  التقريب  فــي  نجاحًا  السعودية 
الثالث لحلحلة األزمة، في إطار محاوالتها 
ــلــــوســــاطــــة، عـــلـــى ضـــوء  املـــتـــعـــثـــرة أيــــضــــًا لــ
إقليميًا على  التنافس السعودي اإلماراتي 
املــفــاتــيــح االســتــراتــيــجــيــة فــي منطقة الــقــرن 
األفريقي، وكذلك على الفرص االستثمارية 

التي تعد بها إثيوبيا.
الحكومة  لرئاسة  أحمد  أبــي  صعود  ومنذ 
التنسيق مع  اتــخــذ   ،2018 عـــام  اإلثــيــوبــيــة، 
ــارات  ــ اإلمـــــــارات أبــــعــــادًا جــــديــــدة، شــمــلــت زيـ
ــاديـــني  ــتـــصـ ــؤولــــني االقـ ــســ ــة بــــني املــ ــادلـ ــبـ ــتـ مـ
ــال األعـــمـــال، ومــشــاركــات مــتــبــادلــة في  ورجــ

بوسغيروف وألكسندر بيتروف، باعتبارهما 
جزءًا من »وحــدة النخبة في جهاز املخابرات 
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة«. وأملــــــحــــــت بــعــض  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
 
ً
عميال ـــدوا 

ّ
جـــن الــــروس  أن  التشيكية  املـــواقـــع 

ــل الــجــيــش الــتــشــيــكــي، ســاهــم فـــي تدمير  داخــ
ــوزراء  ــ املــســتــودعــات، وهـــو مـــا أكــــده رئــيــس الـ
أنـــدريـــه بــابــيــس، مــوّجــهــًا أصــبــع االتـــهـــام إلــى 

االستخبارات الروسية.
وتواصل األجهزة األمنية التشيكية حمالتها 
ــي،  ــاضــ ــي بــــــــدأت مـــنـــذ فـــجـــر األربــــــعــــــاء املــ ــتــ الــ
ــبــــكــــات وأشــــــخــــــاص مـــقـــربـــني  ــــداف شــ ــهـ ــ ــتـ ــ السـ
كــــر أيــضــًا أن »روســـيـــا بنت 

ُ
مــن الــكــرمــلــني. وذ

عالقات مع رجال أعمال وصحافيني في البلد، 
الروسية،  الــروايــة  تدعيم  فــي  بعضهم ساعد 
ــا  ــ والــتــحــذيــر مـــن أن حـــربـــًا ســتــقــع بـــني أوروبـ
وموسكو«، وفقًا لشبكة »ريسبكت« اإلعالمية 

التشيكية.
دًا 

ّ
تاريخيًا كان وضع جمهورية تشيكيا معق

بــعــض الـــشـــيء مـــع روســـيـــا، فــعــلــى الـــرغـــم من 
»ربيع  فــي  سوفييتيًا  قمعًا  شهد  التاريخ  أن 
أن روســيــا تملك حــلــفــاء في  إال  ــراغ« 1968،  بــ
شاركها  تشيكيا،  فــي  متشدد  قومي  معسكر 
على تشكيل جماعات شبه عسكرية في حرب 
أوكــرانــيــا 2014. وكــشــفــت الــســلــطــات األمــنــيــة 
التشيكية أخيرًا عن اعتقال مجموعة من نفس 
الــروس،  ملساندة  للسفر  تتأهب  كانت  التيار 

بعد التوتر األخير مع أوكرانيا.
في اللعبة االستخباراتية، بني الغرب وروسيا، 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــام  ــ ــــالل األيـ أن اإلمـــــــــارات عـــــــادت، خـ
الثالثة املاضية، لطرق أبواب مصر 
والسودان، إلقناعهما بمنحها فرصة لتأدية 
النهضة  ســد  قضية  لحلحلة  الــوســيــط  دور 
اإلثيوبي. وترّكز اإلمارات هذه املرة على ملف 
االســتــثــمــارات فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها 
 عن املساعدة 

ً
بني السودان وإثيوبيا، فضال

فــي إقــامــة مــشــاريــع للتنمية املــســتــدامــة بني 
الــبــلــدان الــثــالثــة. وتــرتــبــط املــشــاريــع بتوليد 
الكهرباء من الطاقة املائية وطاقة الرياح في 
محيط سد النهضة، في واليــة بني شنقول 
أراٍض في  إلــى تخصيص  بــاإلضــافــة  - قمز، 
لتوريدها  االستراتيجية  للزراعات  املنطقة 

إلى اإلمارات ومصر.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــرت املـــصـــادر لـــ ــ وذكـ
استثماراتها  حماية  في  الراغبة  ــارات،  اإلمـ

ناصر السهلي

عــــــلــــــى وقــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــتـــــوتـــــر 
السياسي  والــتــراشــق  الــدبــلــومــاســي 
ــرزت حــالــة  ــ ــيـــا وأوروبــــــــا، بـ بـــني روسـ
ووســائــل  املتابعني  بعض  بـــرأي  عيد 

ُ
ت أمنية 

اإلعــــالم مــشــهــد حـــرب الــجــاســوســيــة وتجنيد 
الــســوفــيــيــتــي )1917- ــاد  بـــني االتــــحــ الـــعـــمـــالء 
1991( والــغــرب، أيـــام الــحــرب الــبــاردة )1947-

من  التجسس  عملية  بـــوادر  وظــهــرت   .)1991
الــتــي شــّكــلــت ذات  بــوابــة جــمــهــوريــة تشيكيا، 
الفاصل  الحديدي«  »الستار  حــدود  يــوم خط 
بــني الــســوفــيــيــت والـــغـــرب، أثــنــاء وحــدتــهــا مع 
تشيكوسلوفاكيا  دولـــة  إطـــار  فــي  سلوفاكيا 
بالغة  املفككة  الــدولــة  وكــانــت   .)1993-1918(
ــا  األهــمــيــة ملــوســكــو، لــوقــوعــهــا فــي قــلــب أوروبـ
ــــدود أملــانــيــا والــنــمــســا، الـــتـــي كــانــت  وعـــلـــى حـ
استخباراتيًا،  السوفييتي  االهــتــمــام  مــحــور 
دولية،  منظمات  مــن  فيينا  تضّمه  مــا  بسبب 
وهــو ما دفــع األوروبــيــني إلــى إبــداء مخاوفهم 
من تزايد نمط التجسس الروسي، فتطرد بني 
ــًا. ويخشى  حــني وآخـــر »دبــلــومــاســيــني« روســ
األوروبـــيـــون مــن جـــرأة مــوســكــو عــلــى تجنيد 
جواسيس و»مليشيا« شبه عسكرية في قلب 

أوروبا.
وتمثل الحالة التشيكية، في سياق ما يجري 
في الكواليس األمنية، مجرد مثال على جرأة 
االســتــخــبــارات الـــروســـيـــة، وريـــثـــة جــهــاز »كــي 
لــدول غرب  جي بــي«، سيئ الصيت بالنسبة 
ــقــلــق هــذه الــجــرأة حلف 

ُ
ــا وشــمــالــهــا. وت أوروبــ

الكشف عن مدى  أيضًا، بعد  األطلسي  شمال 
الحلف  الروسي ألمن  األمني  الجهاز  اختراق 

ودولة تشيكيا.
ومنذ أكثر من أسبوع أكد جهاز االستخبارات 
التشيكي توّرط عمالء روس في عملية أمنية 
في  تشيكية  ســـالح  مـــخـــازن  بتفجير  مــعــقــدة 
عــــام 2014، كــانــت تــحــوي تــلــك املــســتــودعــات 
ــنـــان مـــن الـــذخـــائـــر املـــعـــّدة لــلــتــصــديــر  عــلــى أطـ
القضية  في  التحقيق  واستمر  أوكرانيا.  إلــى 
فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، مـــؤديـــة إلـــى طـــرد 18 
دبلوماسيًا روسيًا. كما اعتقلت االستخبارات 
ملــوســكــو، ووجــدت  مــؤيــدة  التشيكية عناصر 
كميات من األسلحة املخزنة ملجموعات شبه 

عسكرية قريبة من الكرملني.
أن  الغربيني  الحلفاء  بـــراغ  أبلغت  أن  وســبــق 
املــتــهــمــني بمحاولة  الــروســيــني  الــجــاســوســني 
بغاز  املــزدوج سيرغي سكريبال  العميل  قتل 
مشاركان   ،2018 عــام  بريطانيا  فــي  أعــصــاب 
بـــالـــتـــفـــجـــيـــر وعــــمــــلــــيــــات أخــــــــــــرى. وحــــــــددت 
بــنــاء على معلومات  إعـــالم تشيكية،  وســائــل 
أمــنــيــة وســيــاســيــة، اســـمـــي الـــرجـــلـــني، رســـالن 

الرسمية،  والــزراعــيــة  الصناعية  املــعــارض 
إماراتية  بأموال  تنموية  وتدشني مشاريع 
ــر احــتــيــاجــًا.  ــثـ فـــي املـــنـــاطـــق اإلثـــيـــوبـــيـــة األكـ
الطبية  املـــســـاعـــدات  إرســـــال  وتـــيـــرة  وزادت 
والــلــوجــســتــيــة والـــغـــذائـــيـــة، ونــظــمــت غــرف 
ــة حــمــالت  ــيــ ــاراتــ ــارة والـــصـــنـــاعـــة اإلمــ ــجـ ــتـ الـ
إثــيــوبــيــا،  تعريفية بــفــرص االســتــثــمــار فــي 
النفطي  الــتــجــاري غير  الــتــبــادل  وزاد حجم 
بني البلدين على 2.252 مليار درهم )نحو 
باعتبار  عــام 2019،  في  614 مليون دوالر( 
أن السوق اإلثيوبية أحد أسرع االقتصادات 
ــانـــي يــصــل  ــكـ األفـــريـــقـــيـــة نــــمــــوًا بــــتــــعــــداد سـ
ــــذي يـــراه  ــر الـ ــ إلــــى 110 مـــاليـــني نــســمــة، األمـ
ــــدة لضخ  ــي فــرصــة واعـ ــادة أبــوظــبــي ودبــ قــ

االستثمارات.
ــيــــوبــــي، فـــإن  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي إثــ
نــحــو 100 مــشــروع،  فــي  اإلمـــــارات تستثمر 
استمرار  مــع  منها،  مــشــروعــًا   35 تنفيذ  تــم 
ــروعـــًا أخـــــرى.  الـــتـــجـــهـــيـــزات لــنــحــو 20 مـــشـ
املرافق  املشاريع في قطاعات  وتتوزع هذه 
التحتية والــري والزراعة والصحة  والبنية 
والصناعة والعقارات السكنية والسياحية 
عت 

ّ
ووق والتعدين.  الحكومية  واإلنــشــاءات 

اإلمــارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم 
ــعـــاون فـــي املـــجـــاالت  ــتـ عــســكــريــة لــتــعــزيــز الـ

أيــضــًا مــوقــع تشيكيا أهمية خــاصــة لم  يمثل 
ما  السوفييتي. وهو  االتحاد  بتفكك  تتراجع 
كشفت عنه الحمالت األمنية األخيرة لوحدة 
مكافحة التجسس التشيكية. وذكرت األجهزة 
ــة أن مــوســكــو،  ــيــ األمــنــيــة الــتــشــيــكــيــة واألوروبــ
ومن خالل سفارة ضخمة تضم أكثر من 125 
»مركزًا  األخيرين  العقدين  فــي  باتت  موظفًا، 
ــيـــة  ــدول األوروبـ ــ مــهــمــًا لــلــمــهــام الــســريــة فـــي الـ
لروسيا«.  املــوالــيــة  املليشيات  مــع  والتنسيق 
التشيكي  اإلخــبــاري  »أكتوالني«  موقع  ونقل 
عــــن نـــائـــب رئـــيـــس االســـتـــخـــبـــارات الــتــشــيــكــي 
ــك، قـــولـــه إن »روســـيـــا  ــ ــادوريــ ــ ــابـــق يـــــان بــ الـــسـ
ــيـــب الــســوفــيــيــتــيــة  ــالـ مـــا تـــــزال تــســتــخــدم األسـ
حول  القانونية  غير  األنشطة  على  للتغطية 

وقّدمت  البلدين،  بني  والدفاعية  العسكرية 
ــارات آنـــذاك دعما يصل إلــى 3 مليارات  اإلمـ

دوالر عام 2018 كمساعدات واستثمارات.
وذكــرت املصادر املصرية أن اإلمـــارات التي 
بدأت في طرح معادلة االستثمارات مقابل 
النهضة منذ  النهائي في قضية سد  الحل 
ــانـــي املــــاضــــي، الحــظــت  ــثـ ــانـــون الـ ــايـــر/كـ ــنـ يـ
الـــتـــحـــفـــظ املــــصــــري والـــغـــضـــب فــــي أجـــهـــزة 
الكبير  الــدعــم  الــقــاهــرة، بسبب  فــي  مختلفة 
ألــد خصوم  لــدولــة هــي حاليًا  الـــذي تقدمه 
مصر اإلقليميني. وما كان من القاهرة إال أن 
اكتفت بترك املساحة للسودان للتعامل مع 
دون  من  املبدئية،  اإلماراتية  العروض  تلك 
انخراط رسمي فيها، مع استمرار مراقبة ما 
ستؤول إليه العروض. وبالتالي، لم تحضر 
االجتماعات التي تّمت في هذا اإلطار خالل 
الشهرين املاضيني في الخرطوم وأبوظبي.

وأوضحت املصادر أن تزامن هذا التوتر مع 
إلى  اإلمــارات  التركي دفع  التقارب املصري 
تقديم تصورات أخــرى خالل األيــام الثالثة 
اتصاالت تحضيرية سرية،  خــالل  املاضية 
استفادة مصر من  تتضمن ضمان تعظيم 
املشاريع التنموية واالستثمارات اإلماراتية 
ــي املـــنـــطـــقـــة، وإدخـــــــــال مـــصـــر شـــريـــكـــًا فــي  فــ
بعضها. كما تعّهدت اإلمارات بضمان عدم 
اإلضرار بدولتي املصب )مصر والسودان(، 
ــــدات أخــــــــرى لــلــمــصــريــني  ــاعـ ــ ــــسـ ـــم مـ ــديـ ــقــ وتــ
إلنجاز املزيد من املشاريع الداخلية لتالفي 
األضرار الناشئة عن سد النهضة وتحسني 

إدارة املياه.
وأشــارت املصادر إلى أن املقاربة اإلماراتية 
الجديدة ال تتضمن، كما حدث في السابق، 
توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة 
لتبادل املعلومات حول امللء والتشغيل، بل 
تركز على الــوضــع طويل األجـــل، الــذي بات 
الجميع في الدول الثالث والقوى اإلقليمية 
والـــدولـــيـــة يــؤمــنــون أنــــه ســيــســتــمــر مــأزومــًا 
حتى في حالة توقيع اتفاق ملزم على قواعد 
امللء والتشغيل املستمر. ويستند هؤالء إلى 
املبادئ  اتفاق  إثيوبيا على  التفاف  سوابق 
ــع فــي مــــارس/آذار 2015( واملخرجات 

ّ
)املــوق

األخــــرى الــســابــقــة مــن املــفــاوضــات الثالثية 
املــبــاشــرة، ومــا تــالهــا مــن مــســارات تفاوض 
فاشلة برعاية الواليات املتحدة ثم االتحاد 

األفريقي.
ــــني مــصــر  ــتــــوتــــر بـ واتــــضــــحــــت مـــــؤشـــــرات الــ
ــرة، بــعــدمــا  ــ ــيــ ــ واإلمــــــــــــارات فــــي الــــفــــتــــرة األخــ
كــانــت لــهــا مــقــدمــات عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد 
فــي الــعــامــني املــاضــيــني، الــلــذيــن شــهــدا شــدًا 
وجذبًا مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على 
خلفيات سياسية واقتصادية عديدة. وأبرز 
مع  التعامل  طريقة  كانت  الخالفية  امللفات 
 اعــتــقــاد املــصــريــني أن 

ّ
املــلــف الليبي، فــي ظــل

املـــواقـــف اإلمــاراتــيــة وّرطــتــهــم فــيــه لسنوات 
بــال طــائــل، وإقــــدام املستثمرين اإلمــاراتــيــني 
عــلــى االنـــســـحـــاب مـــن مـــشـــاريـــع، خــصــوصــًا 
ــة الـــجـــديـــدة، وســحــب  ــ ــ فـــي الــعــاصــمــة اإلداريـ
االســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي كـــانـــوا قـــد وعـــــدوا بها 
سابقًا أو التباطؤ في تطويرها، بحجة سوء 
اإلدارة املصرية لها. كما تقاعست اإلمــارات 
ــة كــورونــا،  عــن مــد يــد الــعــون ملــصــر فــي أزمــ
بــالــتــبــاطــؤ الـــواضـــح فــي إرســــال الــلــقــاحــات، 
وتــصــاعــد الــحــديــث عـــن الـــتـــعـــاون مـــع دولـــة 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع  ــتـ ــ االحـ
تـــنـــمـــويـــة لـــوجـــســـتـــيـــة، ســـتـــؤثـــر ســلــبــًا عــلــى 

املقومات املصرية وأهمها قناة السويس.
وحــاولــت اإلمـــارات تجاوز حالة التوتر مع 
القاهرة، إعالميًا، بواسطة سياسة دعائية 
مكثفة عــبــر وســائــل اإلعــــالم املــمــلــوكــة لها، 
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــيـــس عـــبـــد الـ ــرئـ لـــصـــالـــح الـ
غير  معارضيه.  وتهاجم  إلنــجــازاتــه  تـــرّوج 
أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه؛ تـــؤدي هـــذه الــوســائــل 
أنباء وشائعات تحاول  دورًا مغايرًا بنشر 
الــتــركــي تحديدًا،  املــصــري  الــتــقــارب  تعطيل 
وتــعــيــد الــتــركــيــز عــلــى نـــقـــاط الــــخــــالف، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــظــهــر فــيــه الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة 
حريصتني، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، على 

إحراز تقدم في املفاوضات.

العالم. وهــذا الــوجــود الــروســي فــي بــراغ مهم 
للغاية ألجل النشاط في أوروبا، وتزايد كثيرًا 

منذ نهاية الحرب الباردة«.
بـــــــــــــدوره، أوضــــــــــح مـــــوقـــــع »هــــيــــلــــداســــيــــبــــس« 
املــتــخــصــص بــالــتــحــقــيــقــات الـــصـــحـــافـــيـــة فــي 
تحقيق خـــاص عــن عــمــل ســفــارة مــوســكــو في 
التشيكية  االستخبارات  أن   ،2020 مايو/أيار 
لــديــهــا قــنــاعــة »مــــن خــــالل تــقــريــر رســـمـــي أن 
ــــي االســــتــــخــــبــــارات  ــمــــالء فـ ــم عــ الــــســــفــــارة تـــضـ
واالستخبارات  آر(  في  )أس  الروسية  املدنية 
العسكرية )جي آر يو( وجهاز األمن الروسي 
)أف أس بي(. كما أن نحو 60 دبلوماسيًا من 
السفارة هم من أهم متابعي املصالح الروسية 
في وسط أوروبــا، وبأجهزة وتقنيات حديثة 

وعالقات سرية«.
الــســفــارة فــي عمليات  وبــعــد الكشف عــن دور 
ــة، عـــــارض الـــرئـــيـــس الــتــشــيــكــي  غــيــر مـــشـــروعـ
ميلوش زيمان، تقارير استخبارات بلده، بل 
طالب بتسليم »األدلة والوثائق« إلى موسكو 
ــان مـــقـــّرب مـــن الــرئــيــس  ــمــ لــلــتــأكــد مــنــهــا. وزيــ
الروسي فالديمير بوتني، وأثار موقفه سجااًل 
داخــلــيــًا بــعــد أن طــالــب بــإقــالــة رئــيــس جــهــاز 
الـــذي يعمل  االســتــخــبــارات، ميكال كــوديــلــكــا، 
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــلـــى مــتــابــعــة وتــحــجــيــم عــمــل 
ــــي بــلــده،  االســتــخــبــارات الــروســيــة عــلــى أراضـ

وبدعم غربي.
وغالبًا ما تعارضت مواقف زيمان مع مصالح 
بـــالده دعــمــًا لــلــكــرمــلــني، خــصــوصــًا فــي مجال 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة. ورأت وســائــل إعــالم 
ــيــــرة مع  تــشــيــكــيــة أن زيـــمـــان فـــي األزمــــــة األخــ
موسكو لم يتخذ موقفًا حاسمًا »وهو يضعف 
الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــكــيــة«. وتـــتـــشـــابـــك مــصــالــح 
زيــمــان ومحيطه مــن أصــحــاب األعــمــال واملــال 
وباألخص  بالكرملني،  املحيطني  مصالح  مع 
لناحية اهتمام موسكو ببناء مفاعالت نووية 
فــي بـــراغ، وهــو مــا جــرى فضحه فــي الخريف 
املاضي، حني زار مستشار لزيمان موسكو من 
بلده.  أو سفارة  الخارجية  مع  التنسيق  دون 
وعــــزز ذلـــك الــشــكــوك فـــي بــنــاء روســـيـــا شبكة 
السلطة  هــرم  فــي قمة  مصالح وضــغــط حتى 
فــي بــــراغ. وحـــني كــشــف جــهــاز االســتــخــبــارات 
الــتــشــيــكــي عــــن أن أحـــــد كـــبـــار مــوظــفــيــه كـــان 
يــتــعــاون مــع جــهــاز املــخــابــرات الــروســي عينه 
الرغم من  لديه. وعلى  أمنيًا  زيمان مستشارًا 
نفوذ شبكة بوتني، في  السابقة عن  التقارير 
أوروبـــا؛  فــي  املتطرف  القومي  اليمني  أوســـاط 
وفــقــًا ملــا كشفت عــنــه تــقــاريــر أخــيــرة، إال أنها 
املــرة األولــى التي تتحرك فيها دولــة أوروبية 
الكرملني  النطاق، الستهداف عالقة  على هذا 
 
ً
أصال معادية  تشيكية  بشبكة شبه عسكرية 

ألوروبا ولعضوية بلدهم فيها.

سياسة مصرية جديدة ظهرت بزيارة مدبولي إلى طرابلس )حازم تركية/األناضول(

تعمل اإلمارات على االستثمار الزراعي في إثيوبيا )فرانس برس(

تسعى اإلمارات 
إلى تفعيل دورها 
أكثر في ملف سد 
النهضة اإلثيوبي، 
عبر طرح معادلة 

»االستثمارات مقابل 
الحل النهائي«، 

إلخراج الموضوع من 
دائرة التوترات، وسط 

قناعة أبوظبي بأن 
الوضع المأزوم 

سيستمر حتى في 
حالة توقيع اتفاق 

ملزم

الشرقية،  أوروبــا  ساحات  في  الواجهة  إلى  الجاسوسية  حرب  تعود 
بعد كشف االستخبارات التشيكية توّغل روسيا في الكثير من مفاصل 

البالد، وصوًال إلى تفجير مخازن أسلحة في عام 2014
تقريرخاص

االستثمارات مقابل 
الحل النهائي

حرب جاسوسية على 
حدود الستار الحديدي

خاص

اتهامات 
إثيوبية

اتهم مجلس األمن 
الوطني اإلثيوبي برئاسة 
رئيس الوزراء أبي أحمد، 
أول من أمس الجمعة، 
قوى داخلية وخارجية 

لم يسمها، بالعمل على 
»إغراق البالد في صراع 

وفوضى«، مشددًا على 
أنه »رغم المؤامرات 

والضغوط التي تمارس 
علينا، سنقوم بـ)عملية( 

الملء الثاني لسد النهضة 
في يوليو المقبل«.

مقاربة أبوظبي تقوم 
على أن الوضع الحالي 

سيستمر مأزومًا

غالبًا ما تالقت 
مصالح الرئيس التشيكي 

مع موسكو

دولة اإلمارات تستثمر 
في نحو 100 مشروع 

في إثيوبيا

القاهرة تضغط على 
حفتر لتقديم تسهيالت 

للحكومة الجديدة

يخشى األوروبيون 
من جرأة موسكو على 

تجنيد جواسيس

تنسق القاهرة لعقد 
لقاء قريب بين رئيس 

الحكومة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، وخليفة 

حفتر، والضغط على 
األخير لتسهيل عمل 

حكومة الدبيبة، لتكون 
المحرك األول للملف 

الليبي في المرحلة 
المقبلة

Sunday 25 April 2021 Sunday 25 April 2021
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كورونا الهند يهدد بانتكاسة النفط
نيودلهي ـ العربي الجديد

لفيروس  شرسة  موجة  تسببت 
ــي الــــهــــنــــد، بـــتـــوقـــف  ــ كــــــورونــــــا فــ
ــيــــوي  ــاد اآلســ ــتـــصـ ــفـــاجـــئ لـــالقـ مـ
الــنــامــي بــقــوة، األمـــر الـــذي يــتــوقــع أن يــدوم 
ــل االرتــــــفــــــاع غــيــر  ــ ــــي ظـ ــع فـ ــيــ ــابــ بـــضـــعـــة أســ
طلب  على  سيؤثر  ما  لإصابات،  املسبوق 
الــــوقــــود، وهــــو مـــا قـــد يــشــكــل انــتــكــاســة في 
الــواقــعــة في  النفط العاملية. والــدولــة  ســوق 
جنوب آسيا هي ثالث أكبر مستورد للنفط 
فــي العالم، وهــو مــا يعني أنــه مــن املحتمل 
أن ينتشر وقع تأثير انخفاض الطلب على 
العاملية، حتى  الــســوق  عبر  ليمتد  الــوقــود، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ مـــع انـــتـــعـــاش الـــصـــني والـ

القوي.
وتجار  املصافي  كبار  من  ووفقًا ملسؤولني 
ينخفض  أن  املتوقع  مــن  لــلــوقــود،  التجزئة 
االســتــهــالك املــشــتــرك لــلــديــزل والــبــنــزيــن في 

إلى  تصل  بنسبة  الــجــاري  نيسان  إبــريــل/ 
املــــاضــــي، بــســبــب  بــالــشــهــر  20% مــــقــــارنــــة، 
إغــالق مدته  ذلــك  املتجددة، بما في  القيود 
أســبــوع فــي العاصمة نيودلهي. وفــي حني 
أن مصافي النفط الرئيسية ال تزال تشتري 
الخام، بــدأت تظهر مؤخرًا إشــارات إلى أنه 
التكرير  عمليات  تقليص  سيتوجب  غالبًا 
ــلــــب. ونــقــلــت  ــفــــاض الــــطــ ــــع انــــخــ لــلــتــكــيــف مـ
وكــالــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة عــن سينثيل 
ــاران، رئــيــس قــســم نــفــط جــنــوب آســيــا  ــومــ كــ
فـــي ســنــغــافــورة لـــدى شــركــة »إف جـــي إي« 
ــه »نــظــرًا  لــالســتــشــارات الــصــنــاعــيــة قــولــه إنـ
لــلــوضــع املـــحـــبـــط، فــمــن املــحــتــمــل أن يـــدوم 
ــــالق لــعــدة أســابــيــع أو حــتــى لــشــهــريــن،  اإلغـ
إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة 
ــنـــد ســيــشــهــد تـــراجـــعـــًا  ــهـ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـ
كـــبـــيـــرًا«. وتــظــهــر األرقــــــام األولـــيـــة ملــبــيــعــات 
الــصــنــاعــة تــأثــيــرًا كــبــيــرًا عــلــى الــطــلــب على 
الـــنـــصـــف األول مــــن الــشــهــر  ــــالل  الــــوقــــود خـ

الوضع  أن  إلــى  التوقعات  الــجــاري، وتشير 
سيزداد سوءًا. وقال مسؤولون من املصافي 
ــه فـــي حـــني أن الــطــلــب  وتـــجـــار الــتــجــزئــة، إنــ
عــلــى وقــــود الــســيــارات كـــان تــمــيــز بــاملــرونــة 
الــنــاس وسائل  الــوبــاء، حيث تجنب  خــالل 
لسياراتهم  قيادتهم  لصالح  العامة  النقل 
العدوى،  تجنب  بهدف  النارية  ودراجاتهم 
الجديدة من قبل حكومات  التحذيرات  فإن 
الواليات تثني الناس عن مغادرة منازلهم 
مــا لــم تكن لــحــاالت الــطــوارئ، أو للحصول 
الــذي أضر  على الخدمات األساسية، األمــر 
قــال نيتني  السياق،  باالستهالك. وفــي هــذا 
جويال، الذي يدير محطة تعبئة في املنطقة 
الشرقية املزدحمة في نيودلهي، إن مبيعات 
الوقود انخفضت 90% خالل اليوم األول من 
اإلغالق الثالثاء املاضي والذي يستمر ملدة 
أسبوع في املدينة. وعــادة ما يبيع جويال 
نحو 10 آالف لتر من البنزين والــديــزل في 
اليوم من املحطة التي تحمل عالمة »إنديان 

ربــع هذه  كــــورب«، بينما يتوقع بيع  أويـــل 
الكميات فقط خالل األيام املقبلة.

انخفاض  إي«  جي  تتوقع»إف  جهتها،  من 
الــطــلــب الــيــومــي عــلــى الــبــنــزيــن بــمــقــدار 100 
ألـــف بــرمــيــل هـــذا الــشــهــر و170 ألـــف برميل 
يوميًا في مايو/ أيار، بينما من املتوقع أن 
ألف  الــديــزل بنحو 220  استهالك  ينخفض 
برميل يوميًا في إبريل/ نيسان و400 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــًا الــشــهــر املــقــبــل. وقــبــل تفشي 
الــــوبــــاء، كـــانـــت مــبــيــعــات وقـــــود الـــســـيـــارات 
والــديــزل فــي مـــارس/ آذار عند حــوالــي 750 
ألـــف بــرمــيــل و 1.75 مــلــيــون بــرمــيــل يوميًا، 
عــلــى الــتــوالــي، وفــقــًا لــحــســابــات بلومبيرغ 
بــنــاء عــلــى بــيــانــات حــكــومــيــة رســمــيــة. وقــد 
تضطر »مــؤســســة نفط الــهــنــد«، وهــي أكبر 
شركة بيع بالتجزئة للوقود في البالد، إلى 
الخام  التفكير في خفض معدالت معالجة 
إذا كان هناك انخفاض كبير في الطلب على 

املنتجات البترولية، حسب مصدر مطلع.

تونس ـ إيمان الحامدي

استئناف  التونسية،  الجوية  الخطوط  شركة  أجلت 
رحالتها إلى ليبيا، إلى منتصف مايو/ أيار املقبل، 
بعدما قررت في وقت سابق من الشهر الجاري عودة 
رحالتها في 27 إبريل/ نيسان الجاري، مشيرة إلى 
الــوبــائــي في  الــحــجــوزات نتيجة الــوضــع   تــراجــع 

ّ
أن

البلدين، وتباطؤ حركة السفر في شهر رمضان، وراء 
قـــرار الــتــأجــيــل. وتــعــد الــرحــالت املــرتــقــبــة، هــي األولــى 
منذ سبع سنوات، بعدما أوقفت الخطوط التونسية 
االضطرابات  بسبب  الليبية  املطارات  نحو  رحالتها 

وقــال مصدر مسؤول  الــصــراع.  عــن  الناجمة  األمنية 
ه تقرر تسيير أولى 

ّ
»العربي الجديد« إن في الشركة لـ

الــرحــالت نــحــو مــطــاري معيتيقة وبــنــغــازي يـــوم 14 
مايو/ أيار املقبل، مرجحًا أن تشهد تلك الفترة طلبًا 
أكثر على التذاكر من الجانبني التونسي والليبي، إذ 

تأتي بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.
 املصالح التجارية للخطوط التونسية 

ّ
وأكد املصدر أن

اتخذت قــرار تأجيل العودة إلى ليبيا بسبب ضعف 
 شهر رمــضــان يشهد تراجعًا 

ّ
أن الــحــجــوزات، مــؤكــدًا 

فــي حــركــة املــالحــة الــجــويــة بــني الــبــلــديــن، إذ تقتصر 
 الشركة 

ّ
حركة العبور على املعابر البرية. وأضاف أن

تكبدها  قــد  أّي رحــالت  ب 
ّ
تتجن الحالي  فــي وضعها 

خسائر إضافية. وكانت الخطوط التونسية قد قررت 
إلى  الطيران  استئناف  الــجــاري  الشهر  منتصف  في 
ليبيا بمعدل 5 رحالت أسبوعيًا إلى مطار معيتيقة 
فــي طــرابــلــس ومــطــار بــنــغــازي، مــع إمــكــانــيــة توسيع 
عدد الرحالت في األشهر املقبلة، بعد تقييم املردودية 

والطلب على الرحالت.
وقــبــل عــــام 2014 الــــذي شــهــد تــوقــف الــــرحــــالت، كــان 
خــط ليبيا مــن بــني أكــثــر الــخــطــوط الــربــحــيــة للناقلة 
نشاط  مــن   %20 بنسبة  يستأثر  كـــان  إذ  الــتــونــســيــة، 
الشركة، كما كانت الشركة تسّير 7 رحالت يومية في 

اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي ومصراتة وسبها، 
 اضطراب الوضع األمني في ليبيا تسبب في 

ّ
غير أن

وقف رحالتها تمامًا نحو هذا البلد.
تقييم  إعــادة  إلــى  التونسية  الخطوط  إدارة  وتسعى 
با ملراكمة أّي خسائر إضافية 

ّ
خطتها التجارية تجن

واالكــتــفــاء بتسيير رحـــالت عــلــى الــخــطــوط املــربــحــة، 
بــعــدمــا فــقــدت الــشــركــة أكــثــر مـــن 70% مـــن عــائــداتــهــا 
نتيجة األزمة الصحية وفق تصريحات أخيرة لوزير 
الـــذي رجـــح أن تبلغ الخسائر  الــنــقــل مــعــز شــقــشــوق، 
 ،2020 املاضي  العام  نهاية  2010 حتى  من  املتراكمة 

حوالي 1.8 مليار دينار )655 مليون دوالر(.

ضعف الحجوزات يؤجل عودة طيران تونس إلى ليبيا

شطب ديون سودانية
وافق بنك التنمية األفريقي على 

شطب 413 مليون دوالر من 
املتأخرات املستحقة على السودان، 

مشيرًا إلى أن هذه التسوية 
ستسمح للبنك بإعادة التعامل 

الكامل مع السودان، ما يفتح فرص 
تمويل جديدة للمشاريع والبرامج. 
طري ملجموعة البنك 

ُ
وقال املدير الق

األفريقي للتنمية في السودان، 
راوبيل دورووجو، في بيان نشره 
البنك على موقعه اإللكتروني، إن 

تسوية هذه املتأخرات جاءت بدعم 
من بريطانيا والسويد، مشيرًا 
إلى أن اململكة املتحدة ستقدم 

 مرحليًا لسداد متأخرات 
ً
تمويال

السودان املستحقة للبنك. وأضاف 
دورووجو: »مع التدفقات التمويلية 

اإلضافية املتوقعة بعد تصفية 
املتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى 

حقبة جديدة من التعاون املثمر مع 
السودان لتحقيق تطلعات شعوبه 
في االزدهار والتنمية املستدامة«.

حملة لدعم المنتج األردني
تطلق غرفة صناعة عّمان، حملة 

لتشجيع شراء املنتجات األردنية في 
 عن تعزيز 

ً
السوق املحلية، فضال

وجودها في األسواق التصديرية. 
وتواجه الصناعة األردنية صعوبات 

كثيرة تحّد من تنافسيتها 
باألسواق التصديرية، بمقدمتها 

ارتفاع كلف اإلنتاج، ونقص العمالة 
وبعض اإلجراءات البيروقراطية، 

إضافة إلى إغراق األسواق بسلع 
مستوردة. وقال رئيس الحملة، 

إياد أبو حلتم، في مقابلة مع وكالة 
األنباء األردنية »بترا«، أمس السبت، 

إن حصة الصناعة األردنية من 
االستهالك املحلي الكلي ال تزيد 

على 42% بواقع 11.9 مليار دينار 
)16.6 مليار دوالر( من إجمالي 

استهالك السوق املحلية البالغ 28.2 
مليار دينار. وأضاف أبو حلتم 
أن هذه النسبة قد تبدو للبعض 

جيدة، غير أنها متوسطة وأقل من 
الطموحات، مشيرًا إلى أن الحملة 

تسعى إلى إقامة شراكات مع 
املؤسسات الرسمية املعنية لتعظيم 

حصة مشترياتها من املنتجات 
الصناعية األردنية واالستفادة من 

األفضلية السعرية املمنوحة لها 
بالعطاءات، إضافة إلى التشبيك مع 

القطاع التجاري باعتباره شريكًا 
مهمًا. ولفت إلى أن الصناعة 

األردنية تمتلك قدرات إنتاجية 
ضخمة تصل إلى أكثر من 17 

مليار دينار.

ارتفاع إنتاج المصافي 
الُعمانية

ارتفع إنتاج املصافي والصناعات 
البترولية في سلطنة ُعمان إلى 19.1 

مليون برميل في نهاية مارس/ 
آذار املاضي، بزيادة بلغت نسبتها 
1.2% مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2020، التي شهدت إنتاج 18.8 
مليون برميل، وفق بيانات صادرة 

أمس السبت عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات الحكومي. 

وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة األنباء العمانية، إلى أن إنتاج 

وقود السيارات ممتاز )95 أوكتان( 
بلغ 4.34 ماليني برميل، بزيادة 

قدرها 38% على أساس سنوي.

أخبار

كوريا الجنوبية 
تصادر عمالت 

مشفرة

صــادرت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عمالت مشفرة من مئات األشخاص املتأخرين في دفع الضرائب، الذين أخفوا أصولهم في هيئة 
 إدارة تحصيل الضرائب وجدت عمالت 

ّ
عمالت رقمية، لتصبح أول حكومة محلية في البالد تقوم بذلك. وقالت حكومة املدينة، وفق وكالة »يونهاب«، إن

مشفرة ملا يبلغ 1566 من األشخاص ورؤساء الشركات في ثالث بورصات للعمالت املشفرة، وصادرت أكثر من 25 مليار وون )22 مليون دوالر( في أصول 
هم 

ّ
أن نعتقد  املشفرة.  بيع عمالتهم  االمتناع عن  منا  املتأخرون يطلبون  الضرائب  »دافعو  بيان:  الحكومة في  676 شخصًا منهم. وقالت  افتراضية من 

يتوقعون زيادة قيمتها بسبب االرتفاع األخير في أسعارها«. وكان أكثر شكل للعمالت املشفرة بني املتأخرين في سداد الضرائب هو البيتكوين.

اقتصاد
Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة
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سياسة

احتماالت التصعيد تكبر

ال خطط أميركية لالنسحاب من العراق

زيارة مرتقبة للكاظمي 
إلى واشنطن مطلع يوليو 

المقبل

عثمان المختار

يفتح اإلعالن األميركي الجديد عن 
عدم وجود أّي خطط لواشنطن في 
الـــوقـــت الــحــالــي لــتــخــفــيــض عــديــد 
قواتها في العراق، الباب مجددًا أمام احتماالت 
تــصــعــيــد أمــــنــــي جــــديــــد مــــن قـــبـــل الــفــصــائــل 
العراقية املسلحة الرافضة للوجود األميركي 
فــي الـــبـــالد، وأمــــام أزمــــة ثــقــة أخــــرى بــني تلك 
األطراف وحكومة مصطفى الكاظمي. وُيظهر 
مــع حديث  كبيرًا  تضاربًا  األميركي  اإلعـــالن 
حكومة الكاظمي، في السابع من شهر إبريل/

نــيــســان الــحــالــي، حـــول طلبها مــن الــواليــات 
املتحدة وضع إطار زمني لبدء سحب قواتها 
من العراق، وذلك خالل جولة املباحثات التي 
جمعت الطرفني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
ضــمــن جــولــة الــحــوار االســتــراتــيــجــي الثالثة 
الخارجية  وزيــرا  ترأسها  التي  البلدين،  بني 
فـــؤاد حسني وأنتوني  الــعــراقــي واألمــيــركــي، 
قائد  قال  املاضي،  الخميس  بلينكن. ومساء 
كينيث  الجنرال  األميركية،  املركزية  القيادة 
ماكينزي، خالل مؤتمر صحافي، إن بالده لن 
العراق،  في  املتواجدة  قواتها  عديد  تخفض 
ــاًء عــلــى رغــبــة  ــنـ ــرار بــأنــه يــأتــي »بـ ــقـ  الـ

ً
مــعــلــال

بــغــداد«. وأضــاف ماكينزي أن »الــعــراق يريد 
ض عدد القوات هناك«.

ّ
بقاءنا، ولن نخف

ورد قيس الخزعلي، زعيم مليشيا »عصائب 
ــــرز الــفــصــائــل املــســلــحــة  أهــــل الـــحـــق«، أحــــد أبـ
الحليفة لطهران في العراق، على تصريحات 
 إنها »دليل واضح على عدم 

ً
ماكينزي، قائال

من  قواتها  بسحب  األميركية  اإلدارة  جدية 
الــعــراق«. وأضــاف في تغريدة على »تويتر« 
أمــس السبت: »فــي حــال عــدم صــدور تكذيب 
من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سُيعتبر 

وتسّببت  التحالف  لقوات  مساعدات  تحمل 
في خسائر مادية.

الكاظمي  ولم يشأ أي من مسؤولي حكومة 
الــذيــن تــواصــلــت مــعــهــم »الــعــربــي الــجــديــد«، 
التعليق على تصريحات ماكينزي وموقف 
بغداد الرسمي منها، وعلى سبب التضارب 
الجديد، لكن عضوًا بارزًا في البرملان العراقي 
قال، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
ما  الكاظمي على  أحــرجــوا  »األمــيــركــيــني  إن 
ــــالن، مــا قــد يــتــرتــب عليه  يــبــدو فــي هـــذا اإلعـ
هــجــمــات جــديــدة مــن قــبــل فــصــائــل مسلحة، 
كونه جاء مستفزًا«. وكشف النائب عن زيارة 
واشنطن،  إلــى  الكاظمي  سيجريها  مرتقبة 
مطلع يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، لبحث عــدد من 
الــقــضــايــا مــع إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن، من دون أن يستبعد أن يكون ما تّم 
التوصل إليه خالل جولة املباحثات األخيرة 
بني الطرفني، قد جــرت إعــادة النظر فيه من 
قبل اإلدارة األميركية، تحديدًا في ما يتعلق 
بــالــوجــود الــعــســكــري األمــيــركــي فــي الــعــراق. 
وشــــــّدد املـــصـــدر عــلــى أن »الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
لــلــحــوار لــم تــشــهــد أي طــلــب عــراقــي بسحب 
القوات األميركية، بل على العكس، كان هناك 

حــديــث عــن دعــم أمــيــركــي لــلــعــراق فــي برامج 
عــســكــريــة عـــــدة، مــنــهــا تــطــويــر ســــالح الــجــو 
العراقي وصيانة وتوفير قطع غيار لوحدات 
الدروع والدبابات العراقية، خصوصًا عربات 
هــامــفــي وهــامــر ودبـــابـــات أبـــرامـــز، إذ توجد 
املئات منها التي خرجت عن الخدمة، إضافة 
إلـــى الــتــدريــب والـــدعـــم الـــجـــوي الــحــربــي في 
تتبع خاليا وجيوب داعش«. وأكد النائب أن 
الحديث عن انسحاب القوات األميركية قبل 

االنتخابات هو أمٌر غير وارد.
هذه املعطيات ذاتها أكدها عضو لجنة األمن 
الغانمي،  العراقي، علي  البرملان  والدفاع في 
ــال »لـــأســـف الــشــديــد،  ــه، إذ قــ فـــي تــصــريــح لــ
فإن الجولة الثالثة للحوار االستراتيجي لم 
األميركي من  االنسحاب  إلى جدولة  تتطرق 
األراضي العراقية، عكس ما كان في الجوالت 

السابقة«.
ورأى عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان 
»العربي  العراقي، حسن شويرد، في حديث لـ
الجديد«، أن تصريح الجنرال ماكينزي »كان 
العراق«،  قواته في  بقاء  صريحًا بخصوص 
»اتجاه واحد  متحدثًا عن ضــرورة الذهاب بـ
الــعــراقــي، وهــو مــدى حاجة  للشأن  بالنسبة 
القوات العراقية لنظيرتها األميركية، وهو ما 
تحدده الحكومة بعيدًا عن أي جانب سياسي، 

كون امللف أمنيا وله اعتباراته الخطيرة«.
ــــي »الـــتـــيـــار  ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــــقــــيــــادي فـ مـ
الصدري«، النائب السابق حاكم الزاملي، أن 
حــكــومــة الــكــاظــمــي »مــطــالــبــة بـــأن تــكــون أكثر 
وضوحًا في هذا امللف«، مضيفًا، في اتصال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــراق 

االنتخابات  وهــي  مهمة،  مرحلة  على  مقبل 
فإنه  لــذا  الــتــي ستترتب عليها،  والــتــحــوالت 
يــمــكــن لــلــحــكــومــة تـــحـــديـــد مــــا تــحــتــاجــه مــن 
ــقــــوات األجــنــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــتــدريــب  الــ
لم  البالد  ألن  وغيرها،  االستخباري  والدعم 

تعد بحاجة إلى الدعم القتالي«.
ورأى األســتــاذ املــســاعــد فــي قــســم الــدراســات 
العليا،  للدراسات  الدوحة  األمنية في معهد 
مهند سلوم، أن »انسحاب القوات األميركية 
بشكل كامل من العراق مستبعد في املستقبل 
»الــعــربــي  الـــقـــريـــب«، مــوضــحــًا، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن ذلك يعود ألسباب عدة، بينها أن 
»تواجد هذه القوات بات أساسيًا للمحافظة 
ــــوذ الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــفـ ــ ــة نـ ــاحــ ــلــــى مــــســ عــ
يمكن  ال  ما  وهــو  املنطقة،  في  االستراتيجي 
تــعــويــضــه مـــن خـــالل قـــواعـــد فـــي دول أخـــرى 
أن  وقطر، خصوصًا  وتركيا  السعودية  مثل 
واشنطن تواجه تنمرًا إيرانيًا متزايدًا تجاه 
الحثيث  ــران  إيـ وســعــي  اإلقليميني  حلفائها 

المتالك التكنولوجيا النووية«.
ــد ســـلـــوم أن »الــتــصــريــح املـــشـــتـــرك الـــذي  ــ وأكـ
أصـــــدرتـــــه الـــلـــجـــنـــة الــــعــــراقــــيــــة - األمـــيـــركـــيـــة 
بــعــد مــبــاحــثــات الــســابــع مــن الــشــهــر الــحــالــي 
العراق،  من  األميركي  االنسحاب  بخصوص 
مــوّجــه إلـــى الـــداخـــل الــعــراقــي أكــثــر مــن كونه 
إذ  األمــيــركــيــة.  الــقــوات  اتفاقًا رسميًا لسحب 
أمــام  فــي شهادته  الــجــنــرال ماكينزي،  صــرح 
لــجــنــة الـــقـــوات املــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
األميركي منتصف هذا الشهر: ال أرى القوات 
الــعــراق  مــن  كــامــل  بشكل  تنسحب  األميركية 
الــوقــت نفسه،  املــســتــقــبــل«، مضيفًا »فـــي  فــي 
فــــإن مـــوضـــوع انــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
مـــن الـــعـــراق بــشــكــل كــامــل مــرتــبــط بــتــوازنــات 
ت، يمكن أن تحّول العراق إلى 

ّ
إقليمية لو اختل

ساحة صراع مفتوحة بني إيران وخصومها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط«. ولــفــت ســلــوم 
ــل الــعــراق  ــود »خــــالف ســيــاســي داخــ إلـــى وجــ
فـــي مــســألــة تــوقــيــت وآلـــيـــة انــســحــاب الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــكـــامـــل مـــن الــــعــــراق، إذ تــرفــض 
حكومة إقليم كردستان العراق انسحاب هذه 
القوات، وتعتبر وجودها ضمانًا ألمن اإلقليم 
واســتــقــرار الـــعـــراق«، متابعًا أنــه »فــي الوقت 
ية 

ّ
ذاته، تعتقد القوى السياسية العربية السن

أن انسحاب القوات األميركية في هذه املرحلة 
االنتقالية يعني إحكام إيران التام قبضتها 
على العراق، ما يعني تهميشًا وربما إقصاًء 
 لكل مــن يــعــارض ســيــاســات إيـــران في 

ً
كــامــال

مناطقهم  عــودة  وبالتالي  واملنطقة،  الــعــراق 
إلى االحتجاج وربما املواجهات العنيفة مع 

الحكومة واملليشيات املوالية إليران«.

يأتي إعالن الواليات 
المتحدة عن عدم 

عزمها سحب قواتها 
من العراق، ليؤجج 

السجال السياسي 
محليًا، والمخاوف من 

استهداف الفصائل 
الموالية إليران للمصالح 

األميركية

مسألة االنسحاب األميركي مرتبطة بالتوازنات اإلقليمية )مرتضى السوداني/األناضول(

 على عدم مصداقيته بأنه طالب بخروج 
ً
دليال

القوات األميركية من العراق، وأن ما يقال في 
العلن غير ما يقال في السر«. وهدد بالقول إن 
 تلو اآلخر على أن 

ً
»األميركيني يقّدمون دليال

الحوار واملنطق ال ينفعان معهم وأن الطريقة 
األفغانية هي الطريقة الوحيدة إلخراجهم«.

العام  القائد  باسم  املتحدث  تأكيد  ذلــك  تبع 
ــــول، أن  لــلــقــوات املــســلــحــة الـــلـــواء يــحــيــى رســ
تحددها  األجنبية  الــقــوات  انسحاب  جــدولــة 
االستراتيجي.  الــحــوار  ضمن  الفنية  اللجان 
وقـــال لــوكــالــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة )واع( أمــس: 
إن »هــنــاك جــدولــة لعملية انــســحــاب الــقــوات 
األجنبية خالل فترات تحدد بعد لقاء اللجنة 
الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات 
املسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش إلدارة 
هذا امللف ضمن الحوار االستراتيجي«، الفتًا 
إلى أن »العراق ال يحتاج ألي جندي أميركي 
القوات  أو أجنبي يحمل السالح ويقاتل مع 
العراقية وال يحتاج إلى مقاتلني على األرض 

باستثناء القوات العراقية«.
وفــــي الـــســـابـــع مـــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــحــالــي، 
أعلن مستشار األمن الوطني العراقي، قاسم 
األعــــرجــــي، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مقر 
الحوار  جولة  انتهاء  عقب  الخارجية  وزارة 
ــنـــطـــن، أن  االســتــراتــيــجــي بـــني الــــعــــراق وواشـ
»الواليات املتحدة تعهدت بسحب املزيد من 
قواتها مــن الــبــالد، وبــعــدم وجـــود أي قواعد 
 
ّ
عسكرية أميركية داخل العراق«، موضحا أن
األميركية  القتالية  القوات  انسحاب  »عملية 
تحديد  تتولى  مشتركة  لجنة  عبر  ستجري 
مكتب  إعــالن  ذلــك  تبع  الزمنية«.  التوقيتات 
الــكــاظــمــي عـــن تــشــكــيــل »لــجــنــة فــنــيــة تــتــولــى 
مهمة إقرار التوقيت واآلليات املتعلقة بنتائج 
الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي مع 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك انــســحــاب 
برئاسة  وتكون  البالد،  من  األجنبية  القوات 
رئيس أركان الجيش )الفريق األول الركن عبد 

األمير يار الله(«.
ــانـــت بــــغــــداد، قـــد شـــهـــدت لــيــل الــخــمــيــس- وكـ
الجمعة، وبعد أقل من ساعتني على اإلعالن 
األميركي بشأن عدم وجود خطط النسحاب 
من العراق، قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة 
بغداد  ملــطــار  املالصقة  العسكرية  فيكتوريا 
الــدولــي، حيث تتواجد وحــدة مهام أميركية 
ــــي« تــبــلــغ  ــدولــ ــ ــمـــن جــــهــــود »الـــتـــحـــالـــف الــ ضـ
مــن مشاة  أغلبهم  قوامها نحو 200 جــنــدي، 
ــفـــرت عـــن خــســائــر  الــبــحــريــة )املـــاريـــنـــز(، وأسـ
كما  القاعدة،  خــارج  جميعها  طفيفة،  مادية 
أصيب حارس أمن عراقي بجروح. أعقب ذلك 
ثالث هجمات جديدة استهدفت أرتاال مدنية 
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1011
اقتصاد

الفوضى تعزز الغش والتهريب... وطباع المستهلكين تتبدل

%55
قفز معدل الفقر في لبنان، 
ــالل الــعــام الــمــاضــي، إلى  خ
55%، بينما تزايد معدل الذين 
المدقع  الفقر  من  يعانون 
إلى   %8 من  أضعاف،  ثالثة 
أخير  لــتــقــريــر  وفــقــًا   ،%23
المتحدة  األمــم  لجنة  عن 
واالجتماعية  االقتصادية 

لغرب آسيا »إسكوا«.

تحقيق

غالء بعض األصناف 
دفع اللبنانيين إلى 

تقليص استهالكها

ارتفاع معدل 
الفقر إلى 55% العام 

الماضي

بيروت ـ ريتا الجّمال

ف  بــــدأ املــســتــهــلــك الــلــبــنــانــي يــتــعــرَّ
فــي األشــهــر األخــيــرة على بضائع 
مًا عليها، في ظل 

َ
جديدة بات ُمرغ

موجات الغالء التي ال تتوقف أو شح السلع، 
الســيــمــا الــغــذائــيــة الــتــي اعــتــاد عــلــى شــرائــهــا 
املستودعات  في  التخزين  إمــا بسبب  يوميًا، 
ــارج  ــى الـــخـ ــ ــرفـــع أســـعـــارهـــا أو تــهــريــبــهــا الـ لـ
والعجز عن تدبير سيولة دوالرية لالستيراد.
ــــدر، صـــاحـــب ســـوبـــر مــاركــت  يـــقـــول تــوفــيــق بـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ بيروت  العاصمة  في 
هناك  كثيرًا،  اختلف  الــيــوم  الــرفــوف  »مشهد 
أصناف وأسماء لم أسمع بها من قبل، وأنا 
في هذه املصلحة منذ أكثر من عشرين سنة«.
 أكــثــر الــســلــع الــتــي كانت 

ّ
ويــلــفــت بـــدر إلـــى أن

ــه ولــم 
ّ
ــبــاع فــي مــحــل

ُ
مطلوبة بــشــكــٍل كــبــيــٍر وت

يعد يعرضها أو يشتري منها، هي منتجات 
ــنــــان، وال ســيــمــا  ــبــ ــة »نـــســـتـــلـــه« فــــــرع لــ ــركــ شــ
»نيسكافيه« و»كوفي مايت«، ماجي، حليب 
السوق ولكن  في  مــوجــودة  أنها  نيدو، علمًا 

من فروع أخرى للشركة خصوصًا التركية.
ويـــوضـــح: »ظـــهـــرت أســـمـــاء جـــديـــدة فـــي هــذا 
 altunsaو كوفيه،   MAHMOOD مثل  املــجــال 
ومــئــات الــشــركــات الــتــي تــدخــل للمرة األولــى 
بــهــذا الــشــكــل إلـــى الــســوق وتــنــافــس بأسعار 
أرخـــص وكــمــيــات أكــثــر، ومـــع ذلـــك لــم يتأقلم 
املــســتــهــلــك عــلــيــهــا بـــعـــد، فــقــد اعـــتـــاد لسنني 
د لن  طــويــلــة عــلــى طــعــٍم مــعــنّي وصــنــٍف مــحــدَّ

يستطيع بسهولة تغييره«.
يــضــيــف: »األمــــر نــفــســه فــيــمــا يتعلق بــأنــواع 
الشوكوال، إذ اعتاد املستهلك على النوتيال، 
ــيــــت كــــــــات، ســـنـــيـــكـــرز،  مــــــــــارس، تــــويــــكــــس، كــ
القدرة على شرائها  وغيرها، بينما مع فقد 
أكثر من 3 اضعاف،  نظرًا الرتــفــاع أسعارها 
ظــهــرت بـــدائـــل عــنــهــا شــبــيــهــة جـــدًا مـــن حيث 
الــشــكــل، والـــغـــالف، ولــكــن بــأســمــاٍء مختلفة، 
وطعم أبدى املواطن انزعاجه منه في املرحلة 
األولى، قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى شرائه 
أو تغيير أولوياته وإعــادة ترتيب مصروفه 
واالســتــغــنــاء عـــن مــنــتــجــات كـــان يــنــكــّب على 
شــرائــهــا قــبــل األزمــــة االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة، 

الى جانب مواد أخرى مثل الحليب واأللبان 
واألجبان والزيوت«.

»الــعــربــي  ــد املـــوزعـــني لـــ مـــن جــهــتــه، يــشــيــر أحـ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن »بـــضـــائـــع جـــديـــدة دخــلــت 
السوق منذ حوالي ستة أشهر، أوال التركية، 
 ولـــكـــن دائـــــرة 

ً
ــــودة أصــــــال ــــوجـ الـــتـــي كـــانـــت مـ

الطلب  وارتـــفـــع  الـــيـــوم،  تــوّســعــت  منتجاتها 
عـــلـــيـــهـــا، واألمــــــــر نـــفـــســـه لـــنـــاحـــيـــة الــبــضــائــع 
الـــســـوريـــة، والـــتـــي بـــاتـــت تــمــأ أكـــثـــر مـــن أي 
وقــٍت مضى الــرفــوف وخصوصًا في مناطق 
محسوبة على حزب الله، في بيروت والبقاع 
والجنوب، وكذلك البضائع اإليرانية الوافدة 

حديثًا بهذه الكمية الضخمة إلى لبنان«.
ــاف الــــتــــي اعــــتــــاد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى أن »األصـ ــ ــ ويــــلــــفــــت إلـ
ــزال مـــوجـــودة  ــ ــا تـ الــلــبــنــانــي عــلــى شــرائــهــا مـ
ولكن بكميات ضئيلة وبمناطق محددة وفي 
تعاونيات استهالكية تستقطب زبائن ذوي 
فتؤمنها  بشرائها  لهم  تسمح  مالية  مقدرة 
لهم، وتعرضها على الرف إذ لن تخسر فيها 
ــــدرًا، بــعــكــس املــنــاطــق املــحــرومــة  أو تــذهــب هـ
ــم يــعــد أصــحــاب  ــاء الـــفـــقـــيـــرة، الـــتـــي لـ ــيــ واألحــ

املـــحـــال فــيــهــا يـــشـــتـــرون الــبــضــائــع املــعــتــادة 
نسبة إلــى الــقــدرة الــشــرائــيــة شبه املــعــدومــة، 
 هذا 

ّ
أن فيؤمنون سلعا أرخــص بكثير علمًا 

الواقع موجود في هذه املناطق قبل األزمــة، 
فكانت املواد التي تباع في أسواقها مختلفة 
العاصمة بيروت  فــي  تــعــرض  الــتــي  عــن تلك 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال وتـــأخـــذ بــعــني االعــتــبــار 
ويقول،  واملعيشي«.  للسكان  املـــادي  الــوضــع 

إن البضائع السورية واإليرانية زادت كثيرًا 
وخصوصًا بالتزامن مع الحديث عن بطاقات 
حزب الله التموينية التي تعزز حتمًا وجود 
التعاونيات  السلع واستقطابها رفوف  هذه 
وال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة حــــزب الــلــه 
وبأسعار أرخص باعتبار أنها تدخل بطرق 
غــيــر شـــرعـــيـــة، مـــا يـــعـــّرض حــتــمــًا الــشــركــات 
اللبناني  السوق  تترأس  كانت  التي  الكبرى 

لخسائر جّمة ويحصر نطاق أسواقها.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب األهــلــيــة عــام 
مــالــي غــيــر مسبوق،  انــهــيــار  إلـــى  1990، أدت 
ــي الـــعـــمـــالت  ــاطــ ــيــ ــتــ وتـــــــراجـــــــع حــــــــاد فــــــي احــ
باملصرف املركزي، وارتفاع جنوني بأسعار 
ــة واملــــــحــــــروقــــــات، لــتــشــهــد  ــيــ ــذائــ ــغــ الــــســــلــــع الــ

األسابيع األخيرة ذروة االنهيار املعيشي.
ويـــقـــول نــقــيــب مـــســـتـــوردي املــــــواد الــغــذائــيــة 
ــه ال  »الــعــربــي الــجــديــد« إنـ هــانــي بــحــصــلــي لـــ
تــوجــد إحـــصـــاءات حـــول الــبــضــائــع الــجــديــدة 
الــتــي دخــلــت لــبــنــان، ولــكــن يــجــب التوضيح 
الــوضــع تغّير نــظــرًا الرتــفــاع سعر صرف   

ّ
أن

الــــــــدوالر، وغـــــالء بــعــض األصــــنــــاف، مـــا دفــع 
ــاٍن كـــثـــيـــرة الــــشــــركــــات نــفــســهــا إلـــى  ــ ــيـ ــ فــــي أحـ
تــوزيــع أصــنــاٍف أخـــرى تــعــود لــهــا بمغلفات 
مختلفة، تكون مالئمة أكثر للسوق اللبناني، 

وبأحجام اصغر ايضًا.
 بـــ 100 

ّ
ويضيف :»أصبحنا نــرى عــبــوات بــن

غــرام بدل 200 غــرام على سبيل املثال، يكون 
ســـعـــره أرخــــــص وإن اخـــتـــلـــف وزنــــــه يــفــضــل 
حتى  استخدامه  وترشيد  شـــراءه  املستهلك 
يكفيه مّدة اطــول، واألمــر نفسه بالنسبة الى 
أكياس البطاطس أيضًا وغيرها من األمثلة«.
ويــلــفــت بــحــصــلــي إلـــى أنـــه ال تــوجــد وكـــاالت 
ــركـــات  ــان ملـــــاركـــــات أو شـ ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــريـ حـــصـ
محددة، ما يسمح بتوافد بضائع من مصادر 
أنها تدخل  مختلفة، وال مشكلة بذلك، طاملا 
الــقــنــوات الشرعية مــن مــرافــئ ومــوانــئ،  عبر 
ــع بــاســتــثــنــاء  ــائـ ــبـــضـ وهــــــو حــــــال غـــالـــبـــيـــة الـ
ــيــــة الـــتـــي هـــنـــاك عــالمــات  الـــســـوريـــة واإليــــرانــ
دخولها  كيفية  على  تطرح  كبيرة  استفهام 
وعــرضــهــا عــلــى الـــرفـــوف فــي الــســوبــرمــاركــت 
وما إذا كانت تخضع للرقابة، وهــذه مسألة 
كمستوردين نضعها برسم الدولة اللبنانية.
ويــتــابــع :« ال مــشــكــلــة أبــــدًا بـــدخـــول بــضــائــع 
ــاٍر  ــعـ ــأسـ ــدة إلـــــى الــــســــوق الـــلـــبـــنـــانـــي وبـ ــديــ جــ
أرخص، وهذا واقع نشهده في أحيان كثيرة 
أو  أن ال تكون مهّربة  وليس بحديٍث، شــرط 

مزّورة أو مغشوشة«.
فـــي املـــقـــابـــل، يــقــول نــقــيــب مـــســـتـــوردي املــــواد 
الــغــذائــيــة: »الــســلــع املــدعــومــة غــيــر مــوجــودة 
وهو واقــع بات معروفًا، والتهريب مكشوف 
وال حسيب أو رقيب، وهناك عراقيل مرتبطة 
بــتــأخــر فــتــح االعــتــمــادات الــالزمــة مــن جانب 
مـــصـــرف لــبــنــان، مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع نسبة 
ــا فــــي األشــــهــــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة  ــيـــرادهـ ــتـ اسـ

وساهم أخيرًا في حصول أزمة حليب«.
ويــضــيــف أنـــه ال مشكلة حــالــيــا فــي مــخــزون 
املـــــــواد غـــيـــر املــــدعــــومــــة، وال مــشــكــلــة بـــاملـــدى 
إمكانية  هــنــاك  طــاملــا  لــهــا  بالنسبة  املــنــظــور 
الــدوالر بأي سعٍر، ولكن يبقى الحذر  لشراء 
والــقــلــق مــن أن يختلف الــوضــع ونــصــل الــى 
ــلـــة ال يـــمـــكـــن تــــأمــــني الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  مـــرحـ

لشرائها والحصول عليها.
على الصعيد ذاتــه، أشــار آخــر تقرير ملرصد 
ــة فــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فــي بــيــروت،  األزمــ
 السلع كلها سجلت ارتفاعًا كبيرًا في 

ّ
إلى أن

الفترة املمتدة من يناير/كانون الثاني 2020 
حتى إبريل/نيسان الجاري.

وأكد التقرير أنه »يبرز بشكل واضح ارتباط 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة بــســعــر الـــــدوالر في 
املحلية  للمنتجات  حــتــى  الـــســـوداء،  الــســوق 

كــالــخــضــار والــفــاكــهــة وكــذلــك الــبــيــض وزيــت 
الزيتون ومشتقات األلبان، ويساهم االعتماد 
على املواد األولية املستوردة والتي تدخل في 
إنتاج وتصنيع هذه املواد في هذا االرتفاع«. 
وأشار إلى أنه »في ظل فقدان القدرة الشرائية 
ملعظم السكان في لبنان، وجب على وزارتي 
احتساب علمي ودقيق  والــزراعــة  االقــتــصــاد 
لكلفة إنتاج وتصنيع املواد املحلية ومراقبة 
لّح مراقبة أسباب عدم 

ُ
امل تسعيرها، كما من 

إبريل/  السلع خــالل شهر  أســعــار  انخفاض 
ــتــــوازي مــــع انــخــفــاض  ــالــ نـــيـــســـان الــــجــــاري بــ
سعر الصرف منذ تسجيله 15 ألف ليرة في 
مـــارس/آذار املــاضــي، ومــن ثم انخفاضه إلى 

حدود 12200 ليرة هذا الشهر«. بضائع جديدة 
تكتسح لبنان

تكتسح بضائع جديدة األسواق اللبنانية، تحت وطأة الصعوبات المالية الخانقة، لتتبدل سلع 
الكثيرون  أضحى  بينما  قبل،  من  اللبنانيون  عنها  يسمع  لم  ماركات  من  بأخرى  المتاجر  أرفف 

مرغمين على األصناف الجديدة التي تأتي من إيران وسورية وتركيا وجهات أخرى
مطالب بترشيد فوري للدعم

دعا النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة »اللقاء الديمقراطي« الحكومة 
ى من أموال 

ّ
اللبنانية إلى ترشيد فوري للدعم، لوقف استنزاف ما تبق

املودعني في املصارف. وقال الصايغ عبر حسابه على »تويتر« وفق 
»يعيش  أمــس:  اللبنانية،  الرسمية  لــإلعــالم«  الوطنية  »الوكالة  نقلت  ما 
اقتصادهم  السلبية على  وانعكاساته  التهريب  اليوم وطــأة  اللبنانيون 
كما على سمعتهم.. فمن جهة يتم استنزاف ما تبقى من أموال املودعني 
عبر تهريب املواد املدعومة، ومن جهة أخرى يتم تجفيف الدوالر املتأتي 
من التصدير واإلســاءة إلى سمعة لبنان عبر تهريب املخدرات ضمن 

بعض صادراته. املطلوب ترشيد فــوري للدعم، وحالة طــوارئ لضبط 
 أنـــواعـــه«. يعيش لــبــنــان مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، أســـوأ أزمــة 

ّ
الــتــهــريــب بــكــل

اقتصادية منذ انتهاء الحرب األهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي 
واملحروقات،  الغذائية  السلع  بأسعار  جنوني  وارتــفــاع  مسبوق،  غير 
لتشهد األسابيع األخيرة ذروة االنهيار املعيشي. وبدأ تهاوي الليرة في 
ديسمبر/ كانون األول 2019 حني بلغ سعر صرف الدوالر 2000 ليرة، 
بعدما صمدت على مدى 20 عامًا عند حدود 1515 ليرة، بينما هوت 

في منتصف مارس/ آذار املاضي إلى 15 ألف ليرة للدوالر.

تراجع القدرات 
الشرائية 
وأنماط 
االستهالك 
لمعظم 
اللبنانيين 
)حسين بيضون(

صنعاء ـ محمد راجح

مـــا أن حـــل شــهــر رمـــضـــان، حتى 
أطـــــلـــــت أزمــــــــــة خــــانــــقــــة فــــــي غــــاز 
الــــطــــهــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
ــن املـــــــدن، لــتــخــتــفــي هـــذه  صـــنـــعـــاء وعــــــدد مــ
ــتـــوزيـــع ومــــن يــعــرفــون  املــــــادة مـــن مـــراكـــز الـ
ــارات« بــيــنــمــا قـــفـــزت أســعــار  ــ ــحـ ــ ــقـــال الـ »عـ ـــ بـ
الضعف  إلــى  )الــقــارورة(  تعبئة األسطوانة 
في السوق الــســوداء. ووصــل سعر التعبئة 
إلــى نحو 7 آالف ريــال )11.7 دوالر( مقابل 
3500 ريال، خصوصًا في صنعاء ومناطق 
شــــمــــال الـــيـــمـــن، بـــعـــد انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــي 
املــعــروض بـــاألســـواق ولـــدى نــقــاط التعبئة 
ومـــســـؤولـــو الــــتــــوزيــــع، الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــن 
تفضيلي.  بــســعــر  لــلــمــســتــهــلــكــني  تــدبــيــرهــا 
ومنذ نحو عام حددت شركة الغاز الواقعة 
الغاز  توزيع  آلية  الحوثيني،  تحت سيطرة 
للمواطنني في صنعاء واملناطق الخاضعة 
لـــنـــفـــوذهـــم عـــبـــر مــــن يــطــلــق عــلــيــهــم »عـــقـــال 
الحارات«، فيما سمحت للمحطات بتموين 

ثالثة  وكل  فقط.  النقل  السيارات وحافالت 
صرف أسطوانة واحدة لكل أسرة، 

ُ
أسابيع ت

بينما يتجه بعض السكان الذين يحتاجون 
إلى كميات إضافية إلى السوق السوداء.

ــواطـــن حــســن الــحــيــمــي، مـــن ســكــان  وقــــال املـ
»العربي الجديد«، إنه يبحث منذ  صنعاء لـ
ثالثة أيام عن قارورة غاز دون جدوى، األمر 
الــذي جعله يعتمد على األســواق واملطاعم 
ــم احـــتـــيـــاجـــاتـــه  ــ ــ ــز فـــــي تــــوفــــيــــر أهـ ــ ــابـ ــ ــــخـ واملـ
الغذائية، وهو ما ال يقوى على تحمله في 
حـــال اســتــمــرت أزمـــة الــغــاز الــراهــنــة. بينما 
أكد املواطن مصطفى عبدالله أنه تمكن من 
الــحــصــول على أســطــوانــة بعد رحــلــة بحث 
شـــاقـــة ولـــكـــن بــســعــر مــضــاعــف بــلــغ 7 آالف 
ريــال، اضطر لالستدانة من أجــل الحصول 
عــلــيــهــا فـــي ظـــل االحــتــيــاج املــنــزلــي الــشــديــد 

للغاز.
وعـــــزت مـــصـــادر األزمــــــة الــحــالــيــة إلــــى شح 
الكميات الــواردة من الخارج، لكنها أعربت 
ــع قـــرب  ــي انـــحـــســـار األزمــــــــة مــ ــن أمـــلـــهـــا فــ عــ
وصــــول ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــغــاز الــطــهــي إلــى 
ميناء الحديدة غرب اليمن، كانت محتجزة 
مــن قــبــل قـــوات الــتــحــالــف فــي عـــرض البحر 
ــر. فــــي األثـــــنـــــاء، كـــشـــف مـــســـؤول  ــهــ مـــنـــذ أشــ
فـــي الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز فـــي صــنــعــاء، 
اســتــئــنــاف عــمــلــيــات الـــتـــوزيـــع خــــالل األيــــام 
الــحــارات«، ولكن بسعر  »عــقــال  املقبلة عبر 

جديد، بسبب »حصار التحالف واحتجازه 
لــلــســفــن املــحــمــلــة بـــالـــغـــاز« عــلــى حـــد قــولــه، 
مشيرا إلى أنه بموجب التسعيرة الجديدة 
التي تدرس الشركة تطبيقها قد يصل إلى 

4560 ريال للقنينة.
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ ــن الــ ــحــ ــشــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــع خـ وتــــخــــضــ
ومــنــهــا ســفــن الـــوقـــود املــتــجــهــة إلـــى الــيــمــن، 
ما  وهــو  دول،  لثالث  تابعة  تفتيش  لنقاط 
اليمنيني  مــن  واســعــة  تحفظ شريحة  يثير 
مــع تــأخــر الــشــحــنــات وارتـــفـــاع أكــالفــهــا، ما 
ينعكس زيادة أسعار في السوق. وال تشمل 
إلى ميناء  املتجهة  السفن  التفتيش  عملية 
ــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــني  الــــحــــديــــدة الـــخـــاضـ
فحسب، بل أيضًا تلك التي يستقبلها ميناء 
عـــدن الــخــاضــع لــنــفــوذ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الذي تعتمد عليه خطوط الشحن التجاري 
فـــي الــيــمــن بــنــســبــة تــزيــد عـــن 75%. وتــبــرز 
الــوقــود كقضية رئيسية في  أزمــة استيراد 
جــرت إليجاد حل  التي  املباحثات  مختلف 
الحوثيون قبل  اليمن. ويطالب  للحرب في 
املعروضة  الــحــلــول  بمباحثات حــول  الــبــدء 
إليـــقـــاف الــــحــــرب، عــلــى إيـــجـــاد حـــل جـــذري 
بدخول  والسماح  الــوقــود  استيراد  ملشكلة 
الــســفــن املــحــمــلــة بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى 
أو  عـــراقـــيـــل  مــــن دون أي  ــدة  ــديـ الـــحـ مـــيـــنـــاء 
تفتيش كما يحدث منذ ما يزيد عن ثالث 
سنوات. ويؤكد مراقبون أن املعارك الدائرة 
في محافظة مأرب )شرق( منذ ما يزيد على 
ثالثة أشهر، كان لها تأثير واضح أيضا على 
عملية نقل الغاز من الحقول اإلنتاجية إلى 
املحافظات  ومختلف  صنعاء  في  األســـواق 
الغاز على أسعار  أزمة  اليمنية. وانعكست 
 %50 بنسبة  لــتــزداد  املطاعم،  في  الوجبات 
منذ بداية شهر رمضان، األمر الذي أرجعه 
عاملون في القطاع إلى اعتماد املطاعم على 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تشهد أسواق الكويت نقصًا غير مسبوق في 
البيض، بسبب توقف عدد كبير من املزارع عن 
اإلنتاج في ظل إعــدام كميات من الدجاج إثر 
انتشار إنفلونزا الطيور مؤخرًا، حتى أضحى 
الـــعـــثـــور عــلــى هــــذه الــســلــعــة فـــي الــجــمــعــيــات 
االســتــهــالكــيــة أو األســــواق واملــتــاجــر املــوازيــة 

ضربًا من املستحيل في األيام األخيرة.
وقـــال نــاصــر النبهان، الـــذي يعمل مــديــرًا في 
 
ّ
»العربي الجديد« إن هيئة الزراعة الكويتية لـ
انخفض  البيض  الكويتية من  املــزارع  إنتاج 
إلــى حوالي  من نحو 3 ماليني بيضة يوميًا 
الـــتـــجـــارة  وزارة   

ّ
أن مــضــيــفــًا  فـــقـــط،  مـــلـــيـــون 

والــصــنــاعــة قــــررت وقــــف الــتــصــديــر وتــعــزيــز 
الــســوق، غير  االســتــيــراد لتلبية احــتــيــاجــات 
 تداعيات جائحة كورونا بما فيها فرض 

ّ
أن

حظر الــتــجــول الــجــزئــي فــي الــبــالد، أثـــرت في 
 
ّ
ــى أن ــار الــنــبــهــان إلــ ــ ــد. وأشــ ــتـــوريـ ســـالســـل الـ
هناك شحنات كبيرة تم التعاقد عليها خالل 
الــفــتــرة املــاضــيــة، ومـــن املــتــوقــع أن تــصــل في 
ــام، مــا يعيد الـــتـــوازن إلـــى الــســوق  غــضــون أيــ

ــل/ نــيــســان الــــجــــاري. وتــشــيــر  ــريــ بــنــهــايــة إبــ
بيانات حديثة صادرة من اتحاد الجمعيات 
 االســتــهــالك الــيــومــي من 

ّ
الــتــعــاونــيــة، إلـــى أن

الــبــيــض يــبــلــغ نــحــو 90 ألـــف كــرتــونــة )عــبــوة 
 
ّ
ــتـــوســـط، غــيــر أن تـــحـــوي 30 بــيــضــة( فـــي املـ

ــراء تـــزايـــد إلــــى 130 ألــف  ــشــ ــال عــلــى الــ ــبــ اإلقــ
كرتونة يوميًا مع قرار الحكومة فرض حظر 

التجول الجزئي قبل بضعة أسابيع.
وقـــال رئــيــس اتــحــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
 الكميات 

ّ
»العربي الجديد« إن فهد الكشتي، لـ

املعروضة في األسواق تغطي بالكاد 30% من 
حاجة املستهلكني، داعيًا املواطنني واملقيمني 
إلــــى عــــدم شــــراء أكــثــر مـــن حــاجــتــهــم. وتــوقــع 
ــام املــقــبــلــة، مشيرًا  ــ ــة خـــالل األيـ ــ ــفـــراج األزمـ انـ

إلـــى تــفــاوض االتــحــاد مــع شــركــات سعودية 
على استيراد كميات كبيرة من بيض املائدة 
التي تحددها وزارة  باألسعار  ليتم طرحها 

التجارة والصناعة.
 الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــكــويــتــي، حجاج 

ّ
لــكــن

 مــــن املـــمـــكـــن اســـتـــمـــرار 
ّ
بــــوخــــضــــور، قـــــال إن

ــعـــروض مـــن الــبــيــض الــطــازج  مــشــكــلــة قــلــة املـ
فــي األســــواق، ألكــثــر مــن 3 أشــهــر، وهــي املــدة 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا بــعــض الـــشـــركـــات املــحــلــيــة 
عهدها  ســابــق  إلــى  لتعود  للبيض،  املنتجة 
ــاف بــوخــضــور فــي اتصال  فــي اإلنــتــاج. وأضـ
ه سيكون من 

ّ
هاتفي مع »العربي الجديد« أن

الصعب توفير احتياجات السوق املحلية في 
واالستهالك،  اإلنتاج  بني  الكبير  الفارق   

ّ
ظــل

 ظـــروف جائحة كــورونــا، واســتــمــرار 
ّ

فــي ظــل
فرض حظر التجول الجزئي.

ــع الـــتـــواصـــل  ــاعـــل املـــــغـــــردون عـــبـــر مــــواقــ ــفـ وتـ
االجتماعي مع أزمة البيض، فنشر بعضهم 
مقاطع فيديو عدة لأرفف الخالية من هذه 
على  بالعمل  الحكومة  طالبوا  كما  السلعة، 
ــيـــة وتــنــظــيــم عملية  تــوفــيــر الــســلــع األســـاسـ

الشراء وفرض رقابة على األسعار.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســبــبــت الــــزيــــادة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
املــصــريــة فــي أســعــار الــبــنــزيــن، اعــتــبــارًا من 
ــبـــاك أســعــار  يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، فـــي ارتـ
داخل  ارتفاعًا ملحوظًا،  لتشهد  املواصالت 
محافظتي القاهرة والجيزة بنسبة تتراوح 
الــحــكــومــة أســعــار  بــني 7% و10%. ورفــعــت 
أسعار  ارتــفــاع  بحجة  فــئــاتــه،  بكل  البنزين 
ــة بــالــســعــر الــــذي  ــارنـ ــقـ الــــوقــــود الـــعـــاملـــيـــة مـ
لبرميل  دوالرًا   61 بــواقــع  الحكومة  حــددتــه 
النفط في موازنة العام املالي 2021/2020، 
الــــــذي يــنــقــضــي بــنــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املـــقـــبـــل. وأصــــبــــح ســـعـــر لـــيـــتـــر بـــنـــزيـــن )95 
أوكتان( 8.75 جنيهات )0.55 دوالر( مقابل 
أوكتان(   92( وبنزين  سابقا،  جنيهات   8.5
7.75 جنيهات بدال من 7.5 جنيهات، وزاد 
من  6.5 جنيهات  إلــى  أوكــتــان(   80( بنزين 
تــثــبــيــت سعر  تـــقـــرر  فــيــمــا  6.25 جــنــيــهــات، 
لليتر،  جــنــيــهــات   6.75 عــنــد  الـــســـوالر  بــيــع 
وبيع املــازوت للقطاع الصناعي عند 3900 
ــــك حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/  جــنــيــه لــلــطــن، وذلـ
املقبل. ووســط غياب دور األجهزة  حزيران 
املحلية، نشبت مــشــادات كالمية حــادة بني 
األجــرة، ال سيما  الركاب وسائقي سيارات 

فــي مــواقــف وســـط الــقــاهــرة، بسبب إصـــرار 
السائقني على تحصيل زيــادة على األجرة 
بقيمة تراوح بني 0.25 و0.50 جنيه، علمًا أن 
محافظة القاهرة لم تقر أي زيادات رسمية 

على التعرفة املعلنة حتى اآلن. 
األمــــر نــفــســه تــكــرر فـــي الــعــديــد مـــن مــواقــف 
وهو  العاصمة(،  )جنوب  الجيزة  محافظة 
ما أدى لحدوث زحمة مواطنني داخــل هذه 
املـــواقـــف خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني، خاصة 
ليل الجمعة، إثر امتناع العديد من سائقي 

املـــيـــكـــروبـــاص )الـــحـــافـــالت الـــصـــغـــيـــرة( عن 
الــتــحــرك بــعــربــاتــهــم قــبــل تــحــصــيــل األجــــرة 
الركاب  وقبول  الجديدة،  الــزيــادة  متضمنة 
الــواقــع« للعودة  »األمــر  بـــ في نهاية املطاف 
إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم، وفــــــق مــــواطــــنــــني تـــحـــدثـــوا 

»العربي الجديد«.  لـ
وحــســب إحــصــائــيــات وزارة الـــبـــتـــرول، فــإن 
األجـــــرة تستهلك  مـــن ســـيـــارات  نــحــو %43 
منها   %57 مــقــابــل  ــان(،  ــتـــ أوكـــ  80( بــنــزيــن 
تــســتــهــلــك الــــســــوالر، مــبــيــنــة أن االســتــهــالك 
املحلي من بنزين )80 أوكتان( انخفض إلى 
3 ماليني طن تقريبًا في العام املالي املاضي 
ـــ3.9 مــاليــني طــن في  2020/2019، مــقــارنــة بـ
استهالك  انخفض  كما   ،2017/2016 الــعــام 
السوالر من 14.3 إلى 12.3 مليون طن خالل 

الفترة نفسها.
إلـــى ذلـــك، لــم تشهد حــافــالت الــنــقــل العامة 
فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى )الــقــاهــرة 
زيـــــــادات على  أي  الــقــلــيــوبــيــة(   - الـــجـــيـــزة   -
ــل جــمــيــعــًا  ــمـ ــعـ ــا تـ ــبــــارهــ ــتــ أســـــعـــــارهـــــا، بــــاعــ
»الــســوالر«، وســط ترقب ألسعار سيارات  بـــ
األجرة بني املحافظات، والتي من املتوقع أن 
ترتفع تعرفتها مع بداية أسبوع العمل في 
مصر )األحد(، وهو ما سيلقي بظالله على 

أسعار جميع وسائل النقل األخرى.

أزمة غاز 
في اليمن

سائقو سيارات األجرة يتمسكون بزيادة تعرفة 
النقل بعد زيادة أسعار البنزين )فرانس برس(

اختفاء البيض من أسواق الكويت

زيادة سعر البنزين ُتربك مواصالت مصر

بحث شاق عن قارورة... 
واألسعار تتضاعف

تشهد صنعاء والعديد 
من المدن اليمنية أزمة 

غير مسبوقة في غاز 
الطهي، منذ حلول شهر 

رمضان، لتخرج الكثير 
من األسر في رحلة بحث 
شاقة على قارورة لتلبية 

احتياجاتها

سلع مال وسياسة

طاقة

سعر األسطوانة 
قفز إلى 7 آالف ريال 

مقابل 3500 ريال

توقف عدد كبير 
من المزارع بسبب انتشار 

إنفلونزا الطيور

الــســوق الـــســـوداء فــي تــوفــيــر الــغــاز، مــا دفــع 
تكلفة الحصول عليه إلى الضعف في األيام 

األخيرة.
وتــغــذي شــركــة الــغــاز الحكومية فــي مــأرب، 
ــيـــاجـــات مــعــظــم املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة  ــتـ احـ
ــتــــاجــــه مــن  ــزلــــي الـــــــذي يـــتـــم إنــ ــنــ ــغــــاز املــ ــالــ بــ
صافر  لشركة  التابع  النفطي   )18( القطاع 
الحكومية، منها 100 ألف قنينة كانت تصل 
إلــى صنعاء و8 محافظات خاضعة  يوميًا 
لسيطرة الحوثيني. وقال منذر سالم، وهو 

مـــــوزع مــعــتــمــد لـــغـــاز الــطــهــي فـــي صــنــعــاء، 
ــرة فـــي املــنــاطــق  ــدائــ ــه بــجــانــب املـــعـــارك الــ إنــ
ــا فــرضــتــه  الــقــريــبــة مـــن مـــواقـــع اإلنــــتــــاج ومــ
مـــن صــعــوبــات فـــي عــمــلــيــة الــنــقــل، وتقلص 
الواردات من الخارج، جاءت األزمة النقدية 
العديد من  الغاز في  أزمــة  تفاقم  لتزيد من 

مناطق اليمن.
الــدائــر في اليمن منذ نحو  ويفتك الــصــراع 
ــنـــوات بــمــعــيــشــة املـــواطـــنـــني الــذيــن  ســبــع سـ
أضحى أكثر من 70% منهم تحت خط الفقر 

وفق بيانات األمم املتحدة، بينما تتصاعد 
الصعوبات  تفاقم  مــن  الدولية  التحذيرات 

في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ر أكــثــر مــن مــســؤول أمــمــي، أخــيــرًا، من 

ّ
وحـــذ

تدهور األوضاع املعيشية لليمنيني في ظل 
عودة شرسة للوباء، حيث لم يعد املزيد من 
الطعام أو  الناس بإمكانهم تحمل تكاليف 
املواد األساسية األخرى، مؤكدين أن نقص 
املـــوارد يــســرع مــن تفشي املجاعة وتــدهــور 

األوضاع اإلنسانية.

الحصول على غاز 
الطهي أضحى معاناة 
متكررة للكثير من األسر 
)Getty(
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فيها  يتفاقم  والتي  قبرص،  في  والمهاجرين  الالجئين  تجاه  العنصرية  تصاعد  الجديد«،  »العربي  تحقيق  يوثق 
استهداف اآلخر، في ظل صعود اليمين سياسيا وتراٍخ رسمي عن مواجهة الظاهرة التي تصرف االنتباه عن فضائح 

الفساد واالقتصاد

رسوخ مجتمعي وتراخ رسمي 
يفاقمان الظاهرة

العنصرية 
في قبرص

الرنكا )قبرص( ـ عمر الشيخ

يــــســــتــــذكــــر الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الـــــــســـــــوري عــــــــدي أتـــــــاســـــــي، أكـــثـــر 
ــواقــــف الــعــنــصــريــة تـــأثـــيـــرا فيه  املــ
منذ انتقاله إلى قبرص في عام 1987، قائال: 
مــعــرض وحظيت  فــي  فنية  »شــاركــت بلوحة 
أنها  القبرصية حتى  الثقافة  وزارة  باهتمام 
حــجــزتــهــا لــشــرائــهــا، ثـــم تـــراجـــعـــت حـــني علم 
ــــوري«.  ــأن صـــاحـــب الــلــوحــة سـ املـــســـؤولـــون بــ
ال يعد هــذا املــوقــف فــريــدا فــي توثيق النظرة 
العنصرية لأجانب، والذي كان شاهدًا على 
حــالــة االســتــقــطــاب االجــتــمــاعــي والــديــنــي في 
واملستمر  واألتـــراك  اليونانيني  بــني  الجزيرة 
ــاســــي، مــضــيــفــا أن  مــنــذ عـــقـــود كــمــا يـــقـــول أتــ
قــبــرصــيــة واســتــقــراره في  ــه بصحافية  زواجــ
في  الجنسية  على  الجزيرة، وحتى حصوله 
عام 2003، لم ينسه ما جرى عندما ذهب إلى 
دائــرة الهجرة واألجانب لتثبيت عقد زواجه 
»ملــــاذا  إذ ســــأل شـــرطـــي زوجـــتـــه  عــــام 1988، 
ستتزوجني سوريا مسلما؟ غدا سوف يسرق 

أموالك وأطفالك«.

استقبال مطول 
في مراكز مؤقتة

يــمــكــث الـــالجـــئ الـــســـوري يـــوســـف أبــــو خــالــد 
مركز  في   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ 
الواقع في ريف  املؤقت »بورنارا«  االستقبال 
نــيــقــوســيــا، ويــعــبــر عـــن خـــوفـــه مـــن اســتــمــرار 
معاناته في املكان املخصص أصال الستقبال 
الــالجــئــني لفترة ال تــزيــد عــن 72 ســاعــة، لكنه 
صار يضم 609 الجئني بحسب تقرير صادر 
عن املفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون 
ــعــــام، ويـــقـــول يـــوســـف إن  الـــالجـــئـــني مــطــلــع الــ
بــيــنــهــم مـــن يــنــتــظــر مــنــذ 100 يـــوم فـــي املــركــز 
املــفــتــقــر لـــعـــدد كــــاف مـــن املـــوظـــفـــني املــخــولــني 
ــابـــــالت مــــعــــهــــم. وحــــتــــى إتــــمــــام  ــ ــقـ ــ بــــــإجــــــراء املـ
الالجئني  القانونية يتجه غالبية  اإلجــراءات 
إلى أقاربهم، أو يخرجون من مركز االستقبال 
بعقود إيجار وهمية بحثا عن فرصة للعيش، 
التواصل  وعــادة ما يواجهون صعوبات في 
بــســبــب عـــدم وجــــود بــرامــج تــأهــيــل لــالجــئــني، 
وصعوبة اللغة اليونانية، بحسب أبو خالد.

مفادها »املهاجرون، اإلسالم غير مرحب به«. 
ما يعتبره برودرومو »أمرا محزنا أن يحدث 
هذا من قبل أشخاص بال عقل ينجحون فقط 

في فضح قبرص في الخارج«.
التمييز  مناهضة  مكتب  إحصائيات  وتبني 
في قسم مكافحة الجريمة التابع لقيادة شرطة 
قـــبـــرص، املـــنـــشـــورة عــلــى املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 
لــــوزارة الــعــدل والــنــظــام الــعــام القبرصية في 
مايو/أيار 2020، أن عدد الحوادث أو القضايا 
العنصرية في قبرص بني عامي 2005 وحتى 
نهاية عام 2019 وصل إلى 317 قضية، منها 
147 قــضــيــة عــلــى خــلــفــيــة األصــــل الــعــرقــي أو 
أمــا  بــالــديــن،  متعلقة  قضية  و21  الــجــنــســيــة، 
املــتــعــلــقــة بــلــون الــبــشــرة فــعــددهــا 37 قضية، 
اختالف  بسبب  مرفوعتان  قضيتان  وهــنــاك 
اللغة. وبلغ عدد املتضررين من تلك الجرائم 
املــتــهــمــني 397 شخصا،  339 شــخــصــا وعــــدد 
بينهم 323 شخصا من القبارصة اليونانيني.
عــام 2010  العنصرية منذ  الجرائم  وتــزايــدت 
وحــتــى 2019 عــلــى الــرغــم مــن أن قــبــرص في 
اعتمدت   ،2008 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   28
العنصرية  بمكافحة  املتعلق  اإلطــاري  القرار 
وكــــــره األجــــانــــب ضـــمـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
القبرصية  للدولة  ملزما  صكا  يعد  مــا  وهــو 
تنفيذه  بمراقبة  األروربية  املفوضية  وتلتزم 
 1 املــادة  الوطني. ويقضي في  املستوى  على 
أو علنا  »أي شخص يحرض عمدا  بــأن  منه 
عــلــى الــعــنــف أو الــكــراهــيــة ضــد مجموعة من 
ــــرد مــــن مــجــمــوعــة مــن  األشــــخــــاص أو ضــــد فـ
األشــخــاص الــذيــن تــم تحديدهم على أســاس 
العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو األصل 
القومي أو اإلثني يخل بالنظام العام أو يكون 
ا بطبيعته، مذنب 

ً
ا أو مسيئ

ً
مهدًدا أو مسيئ

إدانته، يتعرض  بارتكاب جريمة، وفي حالة 
للسجن ملــدة ال تــتــجــاوز 5 ســنــوات أو غرامة 
دوالرا   12032( يــورو  آالف  تتجاوز عشرة  ال 

أميركيا( أو كليهما«.

تراٍخ في مواجهة العنصرية
تنامت العنصرية بشكل مطرد في الجزيرة 
منذ أن سجل حزب »إيالم« اليميني املتطرف 
املناهض لأجانب وصوال غير مسبوق إلى 
سدة البرملان القبرصي، وفق إفادة الناشط 
سياسي من أصل فلسطيني خالد مرتجى، 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  يـــحـــمـــل  والــــــــذي 
املسؤولية األكبر في تنامي العنصرية، فمنذ 
املرحلة االبتدائية يأخذ املدرسون بترسيخ 
ــتــــركــــي املـــســـلـــم«،  ثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة ضــــد »الــ
وتوظيف شعارات جعلت شريحة كبيرة من 
املسلمني حتى  كــره  القبارصة يكبرون على 
من غير األتــراك. ويستشهد بما حدث خالل 
حـــضـــوره حــفــال مـــدرســـيـــا شـــــارك فــيــه ابــنــه، 
حني أخذت املعلمة القبرصية توجه إهانات 
لـ«التركي«، ثم تهتف »مسلم مسلم«،  علنية 
وهذا الخلط يتشربه األطفال وهم يجهلونه. 
ويــنــســحــب األمــــــر عـــلـــى الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
الالجئني  يــأخــذ طابعا عنصريا ضــد  الـــذي 
وفــقــا لــتــأكــيــد كــوريــنــا دروســـيـــوتـــو، منسقة 
 Cyprus ومــســتــشــارة قــانــونــيــة فـــي مــنــظــمــة
الالجئني  لــدعــم  )منظمة   Refugee Council
الخطاب  تــصــاعــدت حــدة  إذ  نيقوسيا(،  فــي 
الــرســمــي املــعــادي لالجئني واملــهــاجــريــن في 
العامني املاضيني، في ظل وجــود زيــادة في 
عددهم في السنوات األخيرة، كما هو الحال 
ــــرى، قائلة  فــي دول االتـــحـــاد األوروبـــــي األخـ
ــتـــخـــدام هــــذه الــقــضــايــا لــصــرف  أنــــه يــتــم اسـ

في  األخـــرى  الخطيرة  القضايا  عــن  االنتباه 
البالد، مثل فضائح الفساد واالقتصاد، كما 
للسلوكيات  لــلــتــصــدي  آللـــيـــات  االفــتــقــار  أن 
ــيـــل تـــقـــديـــم الـــشـــكـــاوى  ــهـ ــة وتـــسـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
يــثــنــي الــضــحــايــا عـــن الــشــكــوى ويـــعـــزز هــذه 
الخطابات واملمارسات التي وصلت إلى حّد 
إلى قبرص  قدمن  قتل واختطاف مهاجرات 
مــن أجــل العمل على يــد ضابط فــي الجيش 
الــقــبــرصــي، مــوضــحــة أن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الـــحـــاالت أظــهــر ثــغــرات خــطــيــرة فــي الــنــظــام، 
إذ لم ُيتخذ أي إجــراء ملكافحة هذه الجرائم 
منذ ظهورها، واليزال من الصعب على غير 
القبارصة االقتراب من الشرطة والبحث عن 

الحماية. وفق دروسيوتو.

خلوراكا ترفض المهاجرين
في 3 ديسمبر/كانون األول 2020 أصدر وزير 
الداخلية القبرصي نيكوس نوريس املرسوم 
2 لعام 2020 بشأن »الحد من التوطني داخل 
قرية خلوراكا« التابعة إداريا ملدينة بافوس 
ــعــــة غـــــرب قــــبــــرص، والــــــــذي دخـــــل حــيــز  الــــواقــ
الثاني  كــانــون  يناير/  منتصف  فــي  التنفيذ 
املتقدمني  على  »ُيــحــظــر  بــأن  ويقضي   ،2021
للحصول على الحماية الدولية اإلقامة داخل 
الــحــدود اإلداريــــة ملجتمع خــلــوراكــا«. وأبــدى 
نيكوالس السيليس،  بلدية خلوراكا،  رئيس 
مــوافــقــتــه الــشــديــدة لــلــقــرار خـــالل تصريحات 
لــتــلــفــزيــون ســيــغــمــا الــقــبــرصــي فـــي 18 يناير 
املاضي قائال إن »هذا القرار جاء بعد أن دعا 
مجتمع خــلــوراكــا مـــرارا إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
ضـــد املـــئـــات مـــن طــالــبــي الـــلـــجـــوء الــســيــاســي 
في  ويتسببون  املنطقة  فــي  اســتــقــروا  الــذيــن 

العديد من املشكالت«.
ــيـــدات واجـــهـــهـــا  ــقـ ــوم ســبــقــتــه تـــعـ ــ ــرسـ ــ ــذا املـ ــ هــ
الالجئون العرب وخصوصا السوريني منهم 
عقود  على  التصديق  الــقــريــة  مختار  لــرفــض 
اإليـــجـــار، وأحــيــانــا يــقــبــل املــخــتــار تصديقها 
تحت  ذلــك  الحكومية  الجهات  ترفض  بينما 
ــرار بـــعـــدم قـــبـــول مــســتــنــدات  ــ ــود قـ ــ ذريـــعـــة وجـ
الــالجــئــني، وفــق توضيح أنــس عطالله، وهو 
صحافي فلسطيني يقيم في خلوراكا، قائال 
ــام  ــذه »الــتــعــقــيــدات تــضــع الـــالجـــئـــني أمـ إن هــ
مشاكل كبيرة ال يجوز أن تكون موجودة في 

دولة ديمقراطية تابعة لالتحاد األوروبي«. 
ويــقــول املــحــامــي القبرصي مــن أصــل ســوري 
إن هذا  الــجــديــد«،  لـ«العربي  يورغيو  يــورغــو 
املــرســوم يقيد بشكل أســاســي حــق املتقدمني 
اإلقامة  فــي  الــدولــيــة  الحماية  على  للحصول 
فــــي مــجــتــمــع خــــلــــوراكــــا، عــلــمــا بـــــأن الــنــظــام 
القانوني القبرصي يكفل الحقوق والحريات 
األساسية ليس فقط للمواطنني بل لأجانب 
أيــــضــــا الــــذيــــن يـــقـــيـــمـــون بـــشـــكـــل دائـــــــم داخــــل 
أراضـــــي جــمــهــوريــة قـــبـــرص. إذ تــنــص املــــادة 
13 مــن دســتــور قــبــرص على حــق كــل فــرد في 
شاء.  حيثما  بحرية  والعيش  بحرية  التنقل 
املفروضة  العزلة  القرار من حالة  ويعزز هذا 
العالقات  اقتصرت  إذ  الــعــرب،  الالجئني  على 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى املـــعـــارف الـــعـــرب، فـــي ظل 
ــــود  ــــع وجـ ــة االنــــــدمــــــاج بـــاملـــجـــتـــمـــع مـ ــوبـ ــعـ صـ
ــاب املــــؤســــســــات املــعــنــيــة  ــيــ حـــاجـــز الـــلـــغـــة وغــ
وبالتالي  اللغة،  وتعليمهم  الالجئني  بدمج 
فــوارق  يشكل  للمجتمع  االنتماء  حاجز  بقي 
جـــوهـــريـــة وضــــعــــت الـــالجـــئـــني واملـــهـــاجـــريـــن 
باالنتماء  الــشــعــور  عــن  »غــيــتــو« يعزلهم  فــي 
العامل  املحامي  رصــد  مــا  حسب  للمجتمع« 

في قضايا الهجرة واللجوء.

وتلقت السلطات املعنية في قبرص 7036 طلب 
لجوء جديدا عام 2020 من بينها 220 نيابة 
عن األطفال غير املصحوبني أو املنفصلني عن 
ذويــهــم، ما رفــع عــدد الطلبات املتراكمة على 
الــعــام إلـــى 20000 طــلــب، حــســب تقرير  مــــدار 
املتحدة  السامية لأمم  املفوضية  صــادر عن 
لـــشـــؤون الــالجــئــني فـــي قــبــرص فـــي األول من 
إبريل/نيسان 2021، بعدما كان هناك 19660 
ــام 2020، لــكــن  ــ طـــلـــب لـــجـــوء مــعــلــق نـــهـــايـــة عـ
التقرير ِأشار إلى انخفاض الطلبات الجديدة 
بنسبة 44.7% عن عام 2019 والذي ُسجل فيه 
12724 طلبا. وتأتي سورية على رأس قائمة 
الدول التي يتحدر منها الالجئون إلى قبرص 
والكاميرون  الهند  وبعدها   2020 عــام  خــالل 
وبنغالديش وباكستان وجمهورية الكونغو 
وجورجيا  ونــيــبــال  ونيجيريا  الديمقراطية 
دائــرة  ذاتــه منحت  التقرير  ومصر، وبحسب 
الــلــجــوء الــحــكــومــيــة وهــيــئــة مــراجــعــة شـــؤون 
الالجئني وضع الالجئ لـ 172 شخصا منهم 
21 ســوريــا، وُمــنــح 1512 طــالــب لــجــوء وضع 

الحماية الفرعية منهم 1404 سوريني.

تفشي العنصرية
في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2021، 
ظهرات شعارات عنصرية على جدران مسجد 
فـــي قــريــة إبــيــســكــوبــي فـــي مــديــنــة لــيــمــاســول 
ــراك ســوف  ــ جــنــوب قــبــرص، مــن ضمنها »األتـ
يـــمـــوتـــون«، وجــــرى رســــم األعـــــالم الــيــونــانــيــة 
أزرق،  بـــــطـــــالء  جـــــــدرانـــــــه  عــــلــــى  والــــصــــلــــيــــب 
الثانية إلعــالن  املئوية  الــذكــرى  مــع  بالتزامن 
استقالل اليونان عن تركيا. ودانت الحكومة 
القبرصية في اليوم ذاتــه هذه الحادثة، على 
كيرياكوس  الحكومة  بــاســم  املــتــحــدث  لــســان 
ــــذه األعـــمـــال  ــيـــوس، بـــقـــولـــه »إن مـــثـــل هـ كـــوسـ
الخبيثة ال تسهم بــأي شكل من األشكال في 
خــلــق املـــنـــاخ املــنــاســب الــــذي نــســعــى إلــيــه في 
جهودنا إليــجــاد حــل ملشكلة قبرص وإعــادة 
توحيد وطننا«. وتكررت هذه الحادثة ثالث 
مـــرات وفـــق مــا قــالــه عــمــدة الــقــريــة ليفكيوس 
بـــــرودرومـــــو، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إذ 
تــعــرض مــســجــد »جـــديـــت« فــي املــديــنــة ذاتــهــا 
يونيو/حزيران  مــن  األول  فــي  حــارق  لهجوم 
ــــداره رســـالـــة عنصرية  جـ عــلــى  وُكـــتـــب   ،2020

قضايا الهجرة 
واللجوء تصرف 

االنتباه عن  فضائح 
الفساد واالقتصاد

سورية تتصدر 
قائمة الدول 

التي يتحدر منها 
الالجئون إلى قبرص

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

ترفض فئات قبرصية تواجد اآلخر في مجتمعها )العربي الجديد(

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــة مــن  ــوفـ ــكـــشـ ــــارات املـ ــيـ ــ ــــسـ ــانــــت الـ كــ
ــبـــات شــعــبــيــة لــدى  بـــني أكـــثـــر املـــركـ
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــمـــسـ ــــن فـــــــي الـــخـ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــشـ املـ
املــاضــي، حــني قدمت  الــقــرن  مــن  والستينيات 
ــر مــــن 33  ــثـ الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة وحــــدهــــا أكـ
ــرازًا مــنــهــا، قــبــل أن يــتــراجــع املــعــروض منذ  طــ
صنعني من 

ُ
السبعينيات تحت وطاة خوف امل

لــوائــح األمــــان الــصــارمــة الــتــي تــم فــرضــهــا في 
النوعية  بهذه  الشغف   

ّ
لكن الــبــلــدان،  مختلف 

من السيارات يتجدد حاليًا، لتتنافس شركات 
عاملية في طرح طرازات فارهة منها في 2021.
ووفــق تصنيف أجــراه موقع »موتور تريند« 

 
ّ

العاملي املعنّي بأخبار وأبحاث السيارات، حل
الــعــديــد مــن الـــطـــرازات الــتــي تــــراوح أســعــارهــا 
بني 33 ألف دوالر و222 ألفًا ضمن السيارات 

املكشوفة األفضل للعام الجاري.

نسختان من بورش
فـــــي املــــرتــــبــــة األولــــــــــى جــــــــاءت بــــــــورش 911 
ضمن   ،)Cabriolet  911  Porsche( كابريوليه 
الفئات مرتفعة السعر والتي تراوح قيمتها 
السعر  ألفًا، ليعّد  ألــف دوالر و220  بني 115 
الـــبـــاهـــظ أبـــــرز ســلــبــيــاتــهــا لــــدى الــكــثــيــر من 
من  األحـــدث  الــطــراز  يمتاز  بينما  املشترين، 
ــارة الـــريـــاضـــيـــة بـــقـــوتـــه االســتــثــنــائــيــة  ــيـ الـــسـ
بــأعــلــى  ــًا، ويـــحـــظـــى  ــانــ الـــبـــالـــغـــة  650   حــــصــ

مــســتــويــات الـــراحـــة والــديــنــامــيــكــيــة. وتتميز 
ملحوظ،  حــّد  إلــى  األكبر  بأبعادها  السيارة 
كـــي تــتــمــاشــى مـــع مــســتــويــات الــديــنــامــيــكــيــة 
األكـــثـــر تــفــوقــًا، إذ شــهــد هــيــكــلــهــا زيـــــادة في 
الــعــرض عــنــد املــقــدمــة بــمــقــدار  45   ملليمترًا، 
بحيث يصل العرض اإلجمالي للسيارة إلى 
السيارة من  زاد عرض   1840   ملليمترًا، كما 
ليبلغ  1900    مــلــلــيــمــتــرًا،  بــمــقــدار  20    الــخــلــف 
ملليمتر. وللمرة األولى، جرى تزويد السيارة 
بعجالت ذات قياسني مختلفني، ليصبح 20 
بوصة في املحور األمامي، وعجلتني قياس 
ــة فــــي املــــحــــور الـــخـــلـــفـــي. وتــعــكــس   21   بـــوصـ
خيارات التجهيز الجديدة املظهر الرياضي 
الدفع. وتشمل  الجريء لسيارة  911   رباعية 
ضمن  الرياضي  الشاسيه  التجهيزات  هــذه 
ــع أغــطــيــة قــابــلــة  نـــظـــام الــــعــــادم الـــريـــاضـــي مـ
بمظهر  الــطــراز  مــقــصــورة  وتتميز  للضبط. 
رياضي مهيب. وتضم التجهيزات األساسية 
للمقصورة كسوة بالجلد بالكامل، وعناصر 
تــزيــيــنــيــة مـــن الـــكـــربـــون، مـــع ملــســات تصميم 

باللون الفضي الفاتح.
وفي املرتبة الثانية حلت بورش أيضًا كأفضل 
ســيــارة مكشوفة، لكن مــن خــالل طــرازهــا 718 
والــتــي   ،)Boxster  718  Porsche( بــوكــســتــر 
يــراوح سعرها بني 64 ألــف دوالر و102 ألف، 
وبقوة محرك بني 300 و400 حصان، وهي من 

السيارات االقتصادية في استهالك الوقود.
 ،)BMW Z4( وحلت في املرتبة الثالثة سيارة
الــتــي يـــدور نــطــاق سعرها بــني 51 ألــف دوالر 
العمالق  بــني  تــعــاون  ألــفــًا، وهـــي نتيجة  و65 
ــا الـــيـــابـــانـــيـــة، ومـــن  ــة تـــويـــوتـ ــركــ األملــــانــــي وشــ
املميزات فيها تصميمها الخارجي الهجومي 
بشكل كبير والداخلي الرياضي، وثباتها على 
االقتصادي  واالســتــهــالك  السريعة،  الطرقات 
كم.   100  

ّ
لكل لــتــرات   6.5 تستهلك  إذ  للوقود، 

ها 
ّ
 مــن عــيــوب الــســيــارة، وفــق محللني، أن

ّ
لــكــن

ال تتوفر على مساحات تخزين تقريبًا، فيما 
تسارعها أقــل مــن ســيــارات أكــبــر فــي الحجم، 
إلــى 100 كــم في  إذ يصل تسارعها مــن صفر 

ها رياضية.
ّ
الساعة في 6.6 ثوان، رغم أن

جاكوار المحدثة
ــاءت جــــاكــــوار إف  ــ ــــع، جــ ــرابـ ــ ــــي الـــتـــرتـــيـــب الـ وفـ
سعرها  يـــدور  الــتــي   ،)Jaguar F-Type( تــايــب 
آالف،  و108  دوالر  ــــف  ألـ  66 بــــني  األســــاســــي 
وهذا الطراز جرى تقديمه أول مرة عام 2015 
وتم تحديثه بشكل كبير أول مرة عام 2020. 
وبــفــضــل الــتــعــديــالت الــتــي أدخــلــتــهــا جــاكــوار، 
تبلغ قـــوة املــحــرك اآلن 575 حــصــانــًا مــع عــزم 

دوران مذهل يبلغ 700 نيوتن متر. 
وتتسارع السيارة الجديدة من صفر إلى 100 
كــم/ ســاعــة فــي 3.7 ثـــوان والــســرعــة القصوى 
 الـــــــوزن الــثــقــيــل 

ّ
ــن ــكـ ــــم/ ســــاعــــة. لـ تــبــلــغ 300 كـ

لـــلـــســـيـــارة، وتـــحـــديـــدًا مــقــدمــتــهــا، يــجــعــل مــن 
الكبح القوي أمرًا يحتاج إلى بعض التركيز، 
خصوصًا حني يكون الطريق يتجه نزواًل مع 
املــطــبــات، والــتــي مــن شأنها أن تزعزع  بعض 

ثبات املؤخرة، لكن بشكل طفيف.

وخــامــســًا، حــلــت مــــازدا MX-5، ضــمــن أفضل 
أقل  فسعرها   ،2021 فــي  املكشوفة  الــســيــارات 
مــن 50 ألــف دوالر، إذ يـــراوح سعرها بــني 28 
ألف دوالر و36 ألفًا. وتتميز السيارة بدعامة 
ــادة الـــصـــالبـــة، مع  ــزيـ مـــن الــســبــائــك الــصــلــبــة لـ
تزويدها بعجالت مسبوكة مقاس 17 بوصة، 
وتـــمـــثـــل الــــقــــوة املـــتـــاحـــة لـــلـــســـيـــارة نـــحـــو 135 
كيلوواط )181 حصانًا/ 184 حصانًا(، و205 
نيوتن متر من عزم الــدوران، من خالل محرك 

بسعة 2.5 ليتر رباعي األسطوانات.

فورد موستانغ المكشوفة
الترتيب السادس تأتي فورد موستانغ  وفي 
)Ford Mustang(، وهي أيضًا سعرها أقل من 
نــطــاق ســعــرهــا بني  يــــدور  إذ  ألـــف دوالر،   50
موستانغ  وتــتــمــيــز  ألــفــًا.  و47  دوالر  ألـــف   34
بثبات مــذهــل، وخــيــارات املــحــرك ضمن فئات 
أربـــع سلندرات  تــأتــي بمحركات  إذ  مــتــعــددة، 
)أســطــوانــات( سعة 2300 سي سي بقوة 310 
أحصنة، وأربع سلندرات سعة 2300 سي سي 
بــقــوة 330 حــصــانــًا، وثــمــانــي ســلــنــدرات سعة 
بــقــوة 460 حــصــانــًا، وثماني  5000 ســي ســي 
ســـلـــنـــدرات ســعــة 5000 ســـي ســـي بـــقـــوة 480 
سي   5200 سعة  ســلــنــدرات  وثماني  حصانًا، 
سي بقوة 760 حصانًا. وفي الترتيب السابع، 
تأتي شيفروليه كامارو، ويــراوح سعرها ما 
بني 33 ألف دوالر و74 ألفًا. ومن إيجابياتها 
ــهــا مــن بــني أفضل الــســيــارات املكشوفة ذات 

ّ
أن

األســعــار املــعــقــولــة، بــاإلضــافــة إلــى الكثير من 
خــيــارات املــحــرك، أمـــا الــســلــبــيــات فتتمثل في 

عدم وجود مساحة في الصندوق الخلفي.
ويحظى الطراز بمساحة داخلية تكفي ألربعة 
ركاب، والرحابة تتوفر باملقاعد األمامية فقط 
منه، التي تحظى بمساحة امتداد أسفل القدم 
تصل إلى 43.9 بوصة، ومساحة لأعلى تصل 

إلى 38.5 بوصة.

أفضل 7 سيارات 
مكشوفة 

في 2021

)Getty( بورش 911 جاءت في مقدمة أفضل السيارات المكشوفة

)Getty( إجراء فحص خارجي لسيارة مستعملة
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شيفروليه كامارو أفضل 
السيارات المكشوفة ذات 

األسعار المعقولة

مساحات التخزين الضيقة 
عيب مشترك بين العديد 

من السيارات

اختبار السيارة محدد 
أساسي للتأكد من عيوب 

قد ال يكشفها الفحص

لندن ـ العربي الجديد

إدخــال  تمامًا  يشبه  مستعملة  ســيــارة  شـــراء 
شــخــص جــديــد إلـــى مــنــزلــك، لـــذا عليك التأكد 
تمامًا مــن معرفة كــل شــيء عــن الــســيــارة قبل 
إبــــرام الــصــفــقــة، ومـــن الـــضـــروري أال تستسلم 
لتقارير الفحص وإنما تجربتها ذاتيا بشكل 

جيد الختبار كل شيء على أرض الواقع.
، قــبــل شــــراء ســـيـــارة مــســتــعــمــلــة، عليك 

ً
بــــدايــــة

نـــطـــاق ســـعـــري، ويـــجـــب أن تتضمن  تــحــديــد 
الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة ســعــر الـــشـــراء والــتــكــلــفــة 

الشهرية لتشغيل السيارة.
سيكون من الرائع أن تتمكن من شراء سيارتك 
ستشتريها  كــنــت  إذا  ولــكــن  نــقــدًا،  املستعملة 
عبر قرض فاحرص على سداد دفعة أولى ال 
تقل عن 20% من قيمتها وحاول تقليل معدل 
الفائدة على القرض عن طريق زيــادة الدفعة 
املقدمة.  وهناك حياة ما بعد امتالك سيارتك، 
لذا تذكر قاعدة امليزانية العامة، فبعد الدفعة 
يزيد  بما ال  القرض  بأقساط  احتفظ  األولـــى، 
عن 20% من صافي الدخل الشهري، كما من 
أي  لتغطية  جانبًا  املـــال  بعض  وضــع  الجيد 

إصالحات.
عبر  املعروضة  السيارات  من  املاليني  وهناك 
الــوســائــل املــخــتــلــفــة، لـــذا يــجــب تــحــديــد نطاق 
بــحــثــك لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل الـــفـــرص، وفــق 
ميزانيتك، فيمكنك أن تبدأ بقصر بحثك على 
نــوع الــجــســم، على سبيل املــثــال، ســيــارة دفع 
رباعي أو سيارة سيدان أو شاحنة، ويمكنك 
تــضــيــيــق نـــطـــاق الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــق تــحــديــد 
الحجم العام للمحرك وعمر املركبات املفضلة.
وأيـــــا كــــان الـــنـــظـــام األســــاســــي الـــــذي تــخــتــاره 
أو  اإلنترنت  للبحث عن سيارتك، ســواء عبر 
تــجــار أو أفـــراد بــائــعــني، فــال بــد مــن الحصول 
ــال، وفــق  ــ عــلــى الــقــيــمــة الــصــحــيــحــة مــقــابــل املــ
موقع »فوكس 2 موف« األميركي املتخصص 
في السيارات، فعندما تختار ما تريده، يحني 

ق من حالة السيارة.
ّ
الوقت للتحق

لـــــذا، تــحــقــق مـــن تـــاريـــخ الـــســـيـــارة وحــالــتــهــا، 
فــــالــــســــيــــارات املـــســـتـــعـــمـــلـــة تــــأتــــي فـــــي جــســم 
وذلــك  مختلفة،  ميكانيكية  وظـــروف  مختلف 
قل  االســتــخــدام ســابــقــًا. وكلما  حسب طبيعة 

عـــدد املــالــكــني الــســابــقــني، كـــان ذلـــك أفــضــل لــك، 
السابقني  املالكني  من  العديد  مع  فالسيارات 

لديها فرصة كبيرة للمشاكل األساسية.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن إجــــــراء فــحــص الــهــيــكــل 
لــلــتــحــقــق مـــن وجـــــود أي مــشــاكــل فـــي أعــمــال 
الحصول على ميكانيكي مؤهل  فــإن  الــطــالء، 
لــفــحــص ســـيـــارتـــك املــرتــقــبــة أو مـــركـــز فحص 
ــيـــد، حـــيـــث ُيــــجــــرى تــقــيــيــم  ــــر جـ مــتــخــصــص أمـ

شامل قبل إبرام الصفقة.
ومع ذلك، قد ال تكون األعمال الورقية وحدها 
كافية ملنحك الرضا بأن جميع األمور في حالة 
السيارة  تجربة  تكون  ما  غالبا  حيث  جيدة، 

أفضل اختبار. وتتيح تجربة السيارة فرصة 
الختبار الراحة والتعامل، وقد تمنحك أيضًا 
فـــرصـــة لــتــقــيــيــم مـــا إذا كــنــت تــحــب مــكــونــات 

السيارة واإلضافات مثل اإللكترونيات.
وعــنــد إجـــــراء اخــتــبــار قـــيـــادة، جــــرب أســطــحــًا 
وتـــضـــاريـــس مــخــتــلــفــة. تـــذكـــر إبـــقـــاء الـــراديـــو 
ا حتى ال تفوتك أي أصــوات غير عادية. 

ً
مغلق

وتشمل األشياء األساسية التي يجب االنتباه 
التحذير  الــقــيــادة، أضـــواء  اخــتــبــار  إليها عند 
ــاورة والـــتـــســـارع  ــ ــنـ ــ فـــي لـــوحـــة الـــــعـــــدادات، واملـ
والـــــدوران، ونــظــام الــكــبــح، وســهــولــة الــوصــول 
إلى جميع أدوات التحكم، والحالة امليكانيكية 
مثل االهتزازات، باإلضافة إلى مكونات أخرى 

مثل نظام الصوت ومكيفات الهواء.
إذا كانت  الــقــيــادة، تحقق مما  اخــتــبــار  وبــعــد 
كافية لأرجل وسعة صندوق  هناك مساحة 
األمتعة. وبعدما تستقر على حالة السيارة قم 
ببعض البحث واحصل على فكرة عن التكلفة 

العامة للسيارة التي قررت شراءها.

نصائح لشراء سيارة مستعملة: ال تستسلم 
لتقارير الفحص

X-Trail نيسان تعّدل
اليابانية، إدخــال تعديالت على سيارة X-Trail، الجتذاب  قررت شركة نيسان 
أكبر قدر ممكن من الزبائن، وذلك بعد أن الحظت املبيعات القوية التي حققتها 
هــذه املــركــبــة الــعــام املــاضــي. وذكـــر مــوقــع »مـــوتـــور1« األمــيــركــي املتخصص في 
العاملية  الجديدة في الصني وبعض األســواق  السيارة  السيارات، ستطرح  أخبار 
تعديل بعض  السابقة، كما جــرى  النسخ  عــن  بقليل  أكبر  لتأتي  الــجــاري،  الــعــام 

التصميمات الخارجية والداخلية لتصبح أكثر جاذبية.

بــارزة من  وحصلت على واجهة قيادة مختلفة مجهزة بشاشة ملسية متطورة 
ن السائق من التحكم بالعديد 

ّ
منتصفها، وأنظمة مولتيميديا بمساعد رقمي يمك

من تقنيات سيارته عبر األوامر الصوتية. كذلك جهزت بأنظمة أمان قادرة على 
التعرف إلى املشاة وتفعيل أنظمة الفرامل تلقائيًا ملنع االصطدام بهم في الحاالت 

الطارئة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

أودي تكشف عن E-Tron A6 الكهربائية

كشفت شركة أودي األملانية، عن طراز E-TRON A6 الكهربائي، ضمن فعاليات 
معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021 في الصني، الذي يشهد مشاركة قوية 
بوصة،   22 بقياس  عمالقة  بإطارات  السيارة  وتأتي  العاملية.  السيارات  ملاركات 

وطول إجمالي يصل إلى 4.96 أمتار، وعرض 1.96 متر، وارتفاع 1.44 متر.
وفي ما يخص قدرات املحرك، تقدم أودي طراز E-TRON A6 االختباري الجديد 
بمحرك كهربائي مــزدوج، ينتج قوة إجمالية تصل إلى 470 حصانًا، مع معدل 

 في الساعة خالل 4 ثواٍن.
ً
تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميال

فيات تطرح طرازًا بالتعاون مع غوغل

كشفت شركة فيات اإليطالية، عن املوديل الخاص »Hey Google« من أيقونتها 
الصغيرة 500. وُيَعّد هذا املوديل ثمرة التعاون بني فيات وشركة غوغل األميركية 
العاملة في قطاع التكنولوجيا. وذكرت فيات في بيان لها، أنه من خالل السماعة 
الذكية غوغل Nest املرفقة يمكن قائَد السيارة تحرير أقفال السيارة أو االستعالم 
املوديل  ويتوافر  بعد.  عــن  الحالي  السيارة  موقع  أو  الــوقــود  خــزان  عــن محتوى 
الخاص من الطرازات 500 و500C و500X و500L، وتبدأ األسعار من 14.7 ألف 

يورو للطراز Hey Google 500 املزود بمحرك بقوة 70 حصانًا.

جديد السيارات

يتجدد الشغف بالسيارات المكشوفة التي كانت لعقود 
الشركات  من  العديد  أضحت  إذ  الرفاهية،  رمز  ماضية 
تنافسية.  رياضية  طرازات  طرح  على  تتنافس  العالمية 
تراوح   2021 لعام  فئات   7 أفضل  التقرير  هذا  يرصد 

أسعارها بين 33 ألف دوالر و222 ألفًا

بورش في المقدمة... وشيفروليه 
كامارو تفرض وجودها

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة



عالء الترتير

ما نشهده اليوم في القدس املحتلة هو فعل 
على  فعل طبيعية  ورّدة  اشتباكي شعبي، 
الــظــلــم واالضــطــهــاد، والــــذي يمكن تأطيره 
والــحــراك  شتِبكة 

ُ
امل السياسة  نــظــريــات  فــي 

االجـــتـــمـــاعـــي، إذ تــشــيــر حــلــقــات االشــتــبــاك 
 
ّ
الـــجـــاريـــة مـــع املــحــتــل اإلســـرائـــيـــلـــي إلــــى أن
 الــشــعــارات الــفــارغــة والــقــيــادات 

ّ
الشعب مــل

املهترئة والبرامج الهزيلة، وقّرر أن يتصدى 
 عـــجـــز املـــنـــظـــومـــة 

ّ
ــــي ظــــــل ــر بـــنـــفـــســـه فـ لــــأمــ

التقليدية عن فعل ذلك.  الرسمية والقيادة 
 حـــلـــقـــات االشـــتـــبـــاك هـــــذه ال يــمــكــنــهــا 

ّ
لـــكـــن

االســتــمــرار واالســتــدامــة، مــن دون مدّعمات 
حاضنة  دون  ومــن  وشعبية،  مؤسساتية 
ومحّدداتها.  الجغرافيا  تتعّدى  مجتمعية 
الرفض  فعل  فــي  تكمن  القصوى  أهميتها 

واإلصرار والتضحية واملقاومة. 
تــمــثــل الـــقـــدس الـــيـــوم وحــراكــهــا الــشــعــبــي، 
كما كانت عليه الحال في هّبتي أكتوبر/ 
تشرين األول 2015 ويوليو/ تموز 2017، 
الــســيــاســة املــشــتــبــكــة فـــي أبـــهـــى صـــورهـــا، 
ــراكـــات، كــمــا حــاجــجــُت ســابــقــًا،  فــهــذه الـــحـ
ــلـــني  ــفـــاعـ ــــود الـ ــهـ ــ ــد جـ ــيــ ــلــــى تــــوحــ ــــوم عــ ــقـ ــ تـ
ـــحـــدون ويــجــادلــون 

ّ
ــِبــكــني الـــذيـــن يـــت

َ
ــشــت

ُ
امل

السلطات والنخب واّدعاءاتهم التمثيلية، 
ه من أجل التحّول من حالة الغضب 

ّ
غير أن

ِبَكة إلى حالة حراك اجتماعي، ممثل 
َ
شت

ُ
امل

 »كــمــجــتــمــع 
ّ

لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل
البناء  املطلوب هو   

ّ
فــإن اجتماعي«  حــراك 

عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة املــــوجــــودة 

بهي الدين حسن

يوافق 25 إبريل/ نيسان في مصر ذكرى 
االحــتــالل  مــن  تحرير شبه جــزيــرة سيناء 
اإلسرائيلي عام 1982، بينما يوافق اليوم 
ــــرى تــحــريــرهــا من  نــفــســه فـــي إيــطــالــيــا ذكـ
عـــام 1945، تــحــت قبضة  الــفــاشــي  الــحــكــم 
التطابق  موسيليني.  بنيتو  الديكتاتور 
فـــي تـــاريـــخ الــعــيــديــن واســمــهــمــا ال يــكــاد 
ــّررت ســيــنــاء من  ــحــ يــعــنــي شــيــئــًا. نـــعـــم، تــ
احـــتـــالل أجــنــبــي، لــكــن عــبــوديــة املــصــريــني 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــم الــتــســلــطــي املــتــواصــل 
منذ االنقالب العسكري األول في يوليو/ 
تــمــوز 1952 لــم تــنــحــســر، بــل صـــار الحكم 
فــاشــيــًا بــامــتــيــاز بــعــد االنــقــالب العسكري 
الــثــانــي الــــذي قــــاده الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
 2013 تــمــوز  يوليو/  فــي  السيسي  الفتاح 
ضـــد أول رئـــيـــس مــنــتــخــب غــيــر عــســكــري 
ــقــــالب األول. بـــل دعــا  فـــي مــصــر مــنــذ االنــ
السيسي سالح الجو اإلسرائيلي ليقصف 
في سيناء من جديد تحت الفتة مكافحة 
اإلرهاب، على الرغم من أن مصر ثالث أكبر 
دولة مستوردة للسالح في العالم، وتملك 
جيشًا تعداده نحو نصف مليون جندي، 
يــواجــه بضعة مــئــات مــن اإلرهــابــيــني منذ 

ثماني سنوات.
انسحب  قليلة،  بأعوام  األول  االنقالب  بعد 
ــن قـــــوات االحــــتــــالل الــبــريــطــانــي،  ــا بــقــي مـ مـ
وحـــصـــلـــت مـــصـــر عـــلـــى اســـتـــقـــاللـــهـــا. لــكــن 
مــصــر لــم تصبح حــــّرة فــي قـــرارهـــا وســيــدة 
نــفــســهــا، فــقــد احــتــكــر الـــقـــرار مــجــمــوعــة من 
الضباط أسموا أنفسهم »األحرار«. اكتشف 
املصريون الحقًا أن »حرية« هؤالء ال تشمل 
حــريــة بــاقــي املــصــريــني، وال امتالكهم زمــام 
تقرير مصير بالدهم بأنفسهم واستبداله. 
من أجل مصادرة حريات املصريني، وحقهم 
في تقرير مصيرهم شعبًا ومواطنني أفرادًا، 
خــــاض الــضــبــاط »األحـــــــرار« حــربــًا بــربــريــة 
ذات طابع استئصالي ضــد كــل مــا هــو حر 
يكن مجرد  لــم  مــصــر. هدفها  فــي  ومستقل 
إبـــعـــاد الــســيــاســيــني املــنــافــســني، بـــل تركيع 

سعد كيوان

أن حمل مشعل  بعد  كيلو  رحــل ميشيل 
ــل  ــن أجـ ــ ــداد، ومــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــنــــضــــال ضــــد االسـ
وقبع  والكلمة،  والــرأي  باملوقف  الحرية 
ســنــوات فــي ســجــون الــنــظــام البعثي مع 
ــي كــــل عـــرس  ــ األب واالبــــــــن، فـــكـــان لــــه »فـ
لــلــمــعــارضــة قـــــرص«، وظـــل حــتــى الــرمــق 
األخــيــر يكافح مــن أجــل الــحــريــة ويــدافــع 
عــنــهــا، ويـــوصـــي الـــســـوريـــني بــالــتــمــّســك 
بها، في رسالة مطولة كتبها قبل عشرة 
أيــام مــن رحيله، قــائــال: »لــن يحّرركم أي 
ــة، تــمــّســكــوا بــهــا وال  هــــدف غــيــر الـــحـــريـ
تــتــخــلــوا عــنــهــا أبـــــدا، ألن فــيــهــا وحــدهــا 

مصرع االستبداد«. 
ــفـــارقـــات الـــزمـــن أن كــيــلــو يــرحــل  ومــــن مـ
فــيــمــا يــســتــعــد بـــشـــار األســــــد لــلــتــجــديــد 
النظام،  رأس  على  الرابعة  للمرة  لنفسه 
رقــاب  على  سلطته  لتأبيد  مــحــاولــٍة  فــي 
ــوء عــلــى  ــط الـــضـ

ّ
ــذا يــســل ــ ــوريـــني. وهـ الـــسـ

المباالة املجتمع الدولي، وتخاذل الدول 
الـــكـــبـــرى فــــي مـــمـــارســـة ضــــغــــوط جــديــة 
عــلــى الــنــظــام لـــفـــرض تــطــبــيــق الـــقـــرارات 
األمــــــن 2254(  مـــجـــلـــس  )قــــــــرار  ــيــــة  الــــدولــ
وانتقال  األســـد،  رحيل  على  تنص  التي 
تدريجي للسلطة. سورية اليوم معّرضة 
مناطق  إلـــى  تــحــولــت  أن  بــعــد  للتقسيم، 
نـــفـــوذ إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، ويـــجـــثـــم عــلــى 
أراضيها خمسة جيوش أجنبية غازية!

ولد ميشيل كيلو عام 1940 في الالذقية، 
وانـــخـــرط بـــاكـــرا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
السوري  الشيوعي  الحزب  إلى  فانتسب 
ــانـــب مــجــمــوعــة مــــن الــــرفــــاق، مــن  الــــى جـ
ــتــــرك، الــذيــن  بــيــنــهــم املـــنـــاضـــل ريـــــاض الــ
الحفاظ  بدافع  بعد  فيما  الخروج  آثــروا 
وبعد  وقـــرارهـــم.  رأيــهــم  استقاللية  عــلــى 
أن درس الــصــحــافــة فـــي مــصــر وتــبــعــهــا 
ــاد إلــــى ســـوريـــة،  بــــإجــــازة فـــي أملـــانـــيـــا، عــ
الــتــرجــمــة  وعـــمـــل عــــام 1966 فـــي دائــــــرة 

التابعة لوزارة الثقافة. 
غير أنه ما لبث أن استشعر خطورة ما 
يــحــاك فــي أروقــــة ســلــطــة الــبــعــث، فــخــرج 
الــذي سيسلكه  املنحى  را من مغبة 

ّ
محذ

وزير الدفاع يومها، حافظ األسد، عندما 
ــي حـــــزب الـــبـــعـــث،  ــه فــ ــاقــ انـــقـــلـــب عـــلـــى رفــ
واســـتـــولـــى عــلــى الــســلــطــة فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول 1970، وراح يؤسس لنظام 
ــهـــزة  ــقـــوم عـــلـــى حـــكـــم األجـ ــتــــبــــدادي يـ اســ
والبغضاء  التفرقة  روح  ويبث  األمنية، 

واملذهبية. الطائفية 
الكتاب  اتــحــاد  1979، خــالل مؤتمر  عــام 
الـــــعـــــرب فـــــي دمـــــشـــــق، شـــــن الـــصـــحـــافـــي 
ــب الـــســـيـــاســـي، مـــيـــشـــيـــل كــيــلــو،  ــاتــ ــكــ والــ
»الجبهة  يومها  عرفت  ما  على  هجوما 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة« الـــتـــي اخــتــرعــهــا 
األســد الحــتــواء األحــزاب األخــرى، وقطع 
الــــطــــريــــق عـــلـــى أي مــــحــــاولــــة ملـــعـــارضـــة 
ــــزاب بأنها  حــكــمــه، عــبــر إيــهــام تــلــك األحـ
ســـتـــكـــون شـــريـــكـــا لــــه فــــي الـــســـلـــطـــة. ومـــا 
ــتـــى انــتــهــى  هــــي إال ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، حـ
السيئ  املـــزة  سجن  قضبان  خلف  كيلو 
الصيت، ألنه تجّرأ ووقف ضد محاكمة 
ــــوان املسلمني،  أعــضــاء مــن جــمــاعــة اإلخـ
ممن قـــادوا تــمــّردا على حكم األســد عام 
أن قــصــف األســـد  نــتــيــجــتــه  كــانــت   ،1982
مجازر  وارتكب  باملدفعية،  مدينة حماة 
في حقهم. وبعد سنتني، خرج  جماعية 

وغـــيـــرهـــا، لــتــوحــيــد األهــــــــداف الــجــمــعــيــة، 
التحّرر  بجهد اشتباكي يبني على ثقافة 
مـــن االســتــعــمــار، ويـــؤّســـس عــلــى ضـــرورة 
ــنـــخـــب  ــيـــة والـ ــقـــمـــعـ ــلــــطــــات الـ تـــــحـــــّدي الــــســ
املــســتــبــدة. وعــلــيــه، يـــدرك املــقــدســيــون ذلــك 
ــدركـــون أيــضــًا أن تـــحـــّول مــوجــة  جـــيـــدًا، ويـ
دائمة  اشتباك  إلى حالة  الحالية  الغضب 
إلى  أقــرب  املستعَمر  تجعل  املستعِمر  مــع 

الحرية واالنعتاق وتقرير املصير.
ومن أجل املساهمة في تحقيق هذه الغاية، 
ــاَجــــج املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، هــانــي  وكـــمـــا حــ
إّبــــــان هــبــة يــولــيــو 2017، هــنــاك  املــــصــــري، 
ضرورة لتوفر أربعة أركان: العمق الشعبي، 
ــامــــج،  ــرنــ ــبــ ــــدف والــ ــهــ ــ واالســـــتـــــمـــــراريـــــة، والــ
ــذه تــتــوفــر  والـــقـــيـــادة. أركــــــان االنـــتـــفـــاض هــ
االنتفاضة  بصورة جزئية فقط في موجة 
 الــتــفــتــت الــجــغــرافــي 

ّ
املــقــدســيــة الــــيــــوم، ألن

ان اإلصرار 
ّ
يحصر أثر العمق الشعبي، وخز

واإلرادة سينضب من دون تجديد متعّدد 
 مـــرحـــلـــة تـــطـــويـــر الـــهـــدف 

ّ
األوجــــــــه، كـــمـــا أن

البلورة، والطريق  قيد  زالت  ما  والبرنامج 
، وإن كان طبعًا ممكنًا ومطلوبًا، 

ً
ليس سهال

ــل االنـــتـــقـــال مـــن الـــحـــلـــول واملــطــالــب  مـــن أجــ
اآلنية إلى املطالب بعيدة املدى، ومن مرحلة 
املطالب املفروضة إلى املطالب املرغوبة. أما 
»فــراغ« القيادة، فيشّكل التحدي األكبر في 
والسيطرة  والسيادة  القوة  ديناميات   

ّ
ظــل

املعركة  م هذه 
ّ

املهم في خض  
ّ
لكن السائدة، 

مـــلء دفـــة الــقــيــادة بــقــيــادة شــرعــيــة وممثلة 
السياسي  النظام  توجهات  تحّدد  وفاعلة، 
الــقــدس. ال يشكل هذا  واتــجــاهــاتــه ملــا بعد 

 االضــــطــــهــــاد. الـــصـــمـــود 
ّ

لـــلـــحـــيـــاة فــــي ظـــــل
ــو فـــعـــل غــايــة  ــة هــ ــيـ ــاعـ كــاســتــراتــيــجــيــة دفـ
 املــقــاومــة واالشــتــبــاك، 

ّ
فــي األهــمــيــة، إال أن

املستعِمر  مــع  والــواســع،  الشامل  باملعنى 
يــشــكــالن  اســـتـــعـــمـــاره،  وأدوات  وأســـالـــيـــب 
الفعل الــواجــب املــكــّمــل مــن أجــل االنــعــتــاق. 
الحقيقي  املحّرك  الواجب هو  الفعل  وهــذا 
ملــيــزان الــقــوى، واملــعــيــار والــضــابــط الــلــذان 
عدمها،  أو  برغبتهم  الــجــمــيــع،  ُيــضــطــران 
هِمل الناس 

ُ
أ إلى أخــذه في الحسبان، فإن 

على الــدوام في فترات الــدوران في حلقات 
االضطهاد، فال يمكن أن ُيهَملوا في فترات 
الـــــــدوران فـــي حــلــقــات االشـــتـــبـــاك بعمقها 

ــبـــي الـــــــوحـــــــدوي. وهــــــــذه املـــالحـــظـــة  ــعـ الـــشـ
ــل مــــن الــحــالــة  ــ ــدالئـ ــ أثــبــتــتــهــا الـــقـــرائـــن والـ
ــا شــابــهــهــا من  الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا، ومــ
 هذا كله 

ّ
 أن

ّ
مشاريع تحررية انعتاقية. إال

الجهود،  تــوحــد  وبوتقة  حاضنة  يتطلب 
ــة، كي  وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــوحـــدويـ
أينما  الفلسطينيني  لكل  التغيير  تصنع 
 األطـــر 

ّ
ــوا، وهـــــذا غــيــر مــمــكــن فـــي ظــــل ــانــ كــ

الــســيــاســيــة وأشـــكـــال الــحــوكــمــة وأســالــيــب 
 هـــذه املــعــطــيــات ال 

ّ
الــقــيــادة الــســائــدة. لــكــن

تجعل املهمة مستحيلة، بل تجعلها أكثر 
ــران  ـ

ّ
إلـــحـــاحـــًا. فــالــتــاريــخ والــنــظــريــة يـــؤش

 اســـتـــمـــراريـــة حـــلـــقـــات االشـــتـــبـــاك 
ّ
إلـــــى أن

ـــي املــجــتــمــعــي لــهــا، 
ّ
وديـــمـــومـــتـــهـــا، والـــتـــبـــن

واالنــــــخــــــراط فــــي جـــهـــد جـــمـــعـــي مــــن أجـــل 
الوطني وخطابه  املــشــروع  إعـــادة تعريف 
وأهــدافــه وإعـــادة إنــتــاج النظام السياسي 
هي  مــا  التمثيلية،  ومــؤســســاتــه  وأدواتـــــه 
طال  وتصحيحية  تصويبية  خطوات   

ّ
إال

انــتــظــارهــا. وقـــد أعــلــن الــجــيــل الــجــديــد من 
الفلسطينيني جهوزيته لالنخراط في هذه 
مناسبة  من  أكثر  في  اإلصالحية  الورشة 
هـــادئـــة وهـــبـــة صــاخــبــة. وألســـبـــاب ذاتــيــة 
وموضوعية، تذبذبت حّدة اإلعالن بدرجة 
تذبذب الفعل وفترة استمراره، األمر الذي 
ال يقلل من شأن الفعل أبدًا، خصوصًا في 
والتي  الطبقات،  متعّددة  القمع  حالة   

ّ
ظــل

تمارس على الفلسطينيني. 
 الكيل 

ّ
طــبــعــًا، هـــذا اإلعــــالن والــتــصــريــح أن

طـــفـــح ال يـــكـــفـــي لــــالنــــخــــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
استباقية  مــتــطــلــبــات  ثــّمــة  إذ  الــتــغــيــيــريــة، 

ــاه، أهــمــهــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــأطـــيـــر وانـ
الحاضنة املؤسساتية، فالعملية التراكمية 
اآلخـــذة فــي التبلور تــؤســس لــوعــي جديد 
ــيـــاســـي مـــخـــتـــلـــف، يـــهـــدفـــان إلـــى  وفــــكــــر سـ
معالجة تــبــعــات تــراكــم الــفــشــل واإلحــبــاط 
عــلــى مــر الــعــقــديــن املــاضــيــني. كــذلــك، تفرز 
امليدانية  قيادتها  التراكمية  العملية  هذه 
الصمود  لفعل  املبادئ  وترّسخ  والفكرية، 
واملقاومة. لكن النقطة املفصلية والحرجة، 
والتي يمكنها تغيير قواعد اللعبة تتمثل 
اليومية  للمقاومة  السياسي  التّبني  فــي 
للفلسطينيني. عندها فقط ستبدأ الفجوة 
مـــا بـــني الــشــعــب وقـــيـــاداتـــه بــاالضــمــحــالل، 
الــقــوة  قــاعــدة  بــنــاء  الفلسطينيون  ويــبــدأ 
ــهـــزام(  الــخــاصــة بــهــم )بــعــد عــقــود مـــن االنـ
لــيــواجــهــوا بــهــا، وبــوحــدتــهــا وصــالبــتــهــا، 
ــيـــونـــي  ــهـ املـــــــشـــــــروع االســـــتـــــعـــــمـــــاري الـــصـ
واملشاريع اإلقليمية للتسوية غير العادلة. 
املعادلة ليست خطية، واللعبة السياسية 
قريبني  ولسنا  الــنــظــريــة،  ببساطة  ليست 
 
ّ
مــن بــنــاء تــلــك الــقــاعــدة الـــوحـــدويـــة، إاّل أن
مراحل )وأوجــه( االنتقال من مستوى إلى 
آخـــر تقتضي وضـــع الــــرؤى والــتــصــورات 
والـــتـــجـــادل حــولــهــا، والــســعــي إلــــى بــلــورة 
ســــيــــاســــات وخــــــطــــــوات عـــمـــلـــيـــة وعــيــنــيــة 
 وفــكــرًا، 

ً
وفــكــريــة. وهــــذا مـــا يــحــصــل، فــعــال

وإن كان في مراحله الجنينية. هذه ليست 
محاولة لإنشاء أو التنظير أو التجريب، 
بل هي قراءة ملداخل يمكن أن توفر بعض 

األمل في غمرة األلم الذي يحاصرنا.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

املــجــتــمــع. لــــذا، اســتــهــدفــت هـــذه الـــحـــرب كل 
كــيــان مــصــري مستقل، واســتــبــدالــه بمسخ 
شائه، فشملت البرملان والنقابات العمالية 
نـــســـائـــي مــســتــقــل  ــاد  اتــــحــ واملـــهـــنـــيـــة، وأول 
القضاء  واستقاللية  األهلية،  والجمعيات 
والصحافة والجامعة، واملفكرين املستقلني، 
والــقــطــاع االقــتــصــادي الـــخـــاص، واألحــــزاب 
ــــى جــمــاعــة  ــ ــا، وصــــــــواًل إل ــهـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة كـ
اإلخوان املسلمني. لم تدرك أغلبية املصريني 
مدى هول هذه الحرب وتأثيرها املدمر في 
املجتمع والدولة ومؤسساتها، بل وجيشها 
ذاته، إال بعد أكبر هزيمة عسكرية في تاريخ 
مصر الحديث، التي لحقت بهذا الجيش في 

يونيو/ حزيران 1967.
ثـــورة يــنــايــر 2011 هــي فــي جــوهــرهــا أول 
ــقــــالب الــعــســكــري  تـــمـــّرد شــعــبــي عــلــى االنــ
األول. لم يكن حسني مبارك في واقع األمر 
الــوراثــي العسكري  إال آخــر وريــث للنظام 
ــذي اســـتـــبـــدل بــــه الـــضـــبـــاط »األحـــــــــرار«  ــ ــ الـ
التسلسل الوراثي امللكي املنحصر بأسرة 
العسكرية  املؤسسة  تقبل  لم  علي.  محمد 
ــبـــدال الــــوراثــــة الــعــســكــريــة  ــتـ فـــي مــصــر اسـ
بـــوراثـــة مــدنــيــة، حــتــى لـــو كــانــت مـــن نسل 
قـــائـــد الــضــربــة الــجــويــة األولـــــى فـــي حــرب 
أكــتــوبــر 1973 ضــد االحــتــالل اإلســرائــيــلــي 
انتفاضة  إزاء  موقفها  كـــان  لـــذا،  لــســيــنــاء. 
الــتــســلــســل  لــتــثــبــيــت  فـــرصـــة  يــنــايــر 2011 
االنتفاضة  العسكري، عبر ركوب  الوراثي 

والتالعب بأطرافها نحو عامني.   
ــــي مـــــصـــــر كـــــمـــــا حـــكـــم  ــــسـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــكـ ــ ــــحـ يـ
إيطاليا.  موسيليني  بنيتو  الديكتاتور 
مــــن جـــــرؤ عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الـــســـيـــســـي فــي 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة جــــرى تــهــديــده، 
أو الــتــحــفــظ عــلــيــه فــي مــنــزلــه، أو سجنه 
بـــاتـــهـــامـــات مـــلـــفـــقـــة. الـــســـيـــســـي يـــمـــارس 
أحــد في  أن يراجعه  كــإلــه ال يقبل  الحكم 
قــــراراتــــه فـــي الـــســـيـــاســـة، كــمــا االقــتــصــاد 
وبــاقــي مــجــاالت الــحــكــم. مجلس الـــوزراء 
أقل سلطة من سكرتارية إدارية. البرملان 
ــة، لـــكـــي يــبــصــم  ــيـ ــنـ ــزة األمـ ــهــ تــشــكــلــه األجــ
عــلــى الــقــوانــني الــتــي يــجــري إعـــدادهـــا في 

كــيــلــو مــن الــســجــن، وغــــادر أول مـــرة إلــى 
فــرنــســا، حــيــث مــكــث هــنــاك نــحــو خمس 
ســـنـــوات، اســتــمــر خــاللــهــا فـــي املــجــاهــرة 
الحكم  على  محرضا  والكتابة،  بموقفه 
1989 واستمر في  عــام  عــاد  ثــم  البعثي. 
نــشــاطــه الــســيــاســي والــثــقــافــي مــعــارضــا 

للنظام. 
بعد عقود من االستبداد، أي في يونيو/ 
حزيران 2000 »مات الديكتاتور« حافظ 
ــيـــف املــــعــــارض  ــلـــى حــــد تـــوصـ األســــــــد، عـ
ريـــــــــــاض الـــــــتـــــــرك )صــــحــــيــــفــــة لــــومــــونــــد 
ــرج قــبــل  ــ ــان قــــد خــ ــ ــة( الـــــــذي كــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
اعــتــقــال دام 17 عــامــا،  فــتــرة بسيطة مــن 
السوريني،  أمــام  وكــأن هناك فسحة  بــدا 
لــيــتــنــفــســوا الــــصــــعــــداء، ويــــحــــاولــــوا أن 
يستعيدوا حريتهم، والسعي إلى إحداث 
وقد  السياسي.  النظام  بنية  فــي  تغيير 
شــّكــل تــوريــث بــشــار السلطة بــارقــة أمــل 
اب كثيرين، ومن ضمنهم 

ّ
ملعارضني وكت

كــيــلــو الـــذي بـــدأ يــنــشــط ضــمــن مــا ســّمــي 
حينها »ربــيــع دمــشــق«، وراحـــت تنتشر 
املــنــتــديــات الــســيــاســيــة، وتــنــشــأ »لــجــان 
ــتـــابـــات  ــكـ ــــي« والـ ــدنـ ــ إحــــيــــاء املـــجـــتـــمـــع املـ
واملقاالت املواكبة في الصحف السورية 

الناشئة. 
وفــــي الـــصـــحـــف الــلــبــنــانــيــة، والـــحـــمـــالت 
التي راحت تشن على الفساد السياسي 
واالقـــتـــصـــادي الــــذي كـــان يــنــخــر ســوريــة 
ــد األب،  بــعــد ثــالثــني ســنــة مــن حــكــم األسـ
إال أنه سرعان ما تبني أن سياسة االبن 
وسيثبت  األب،  سياسة  عــن  تختلف  لــن 
ــاش أكثر من 

ّ
أنــه ديكتاتوري وبــط االبــن 

والـــــــده، فــتــم عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة إغـــالق 
ــنـــت حــمــلــة  املـــنـــتـــديـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وشـ

اعتقاالت ملعارضني كثيرين. 
ــتـــمـــر فــي  ــيـــأس مــيــشــيــل كــيــلــو واسـ لــــم يـ
نــشــاطــه، عــلــى الــرغــم مــن أســالــيــب القمع 
ــــدت عـــلـــى مـــدى  ــتـ ــ ــتــــي اشـ والــــتــــرهــــيــــب الــ
السنوات الالحقة. ومع ذلك، تمّكن كيلو، 
مــــع مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن املـــعـــارضـــني 
ــة، مــن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــارات والـــــقـــــوى الـــسـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
عـــــــام 2005  ــفـــســـهـــا وإطــــــــــالق  نـ ــيـــم  ــنـــظـ تـ
ونقل  التغيير،  أجل  من  وثيقة سياسية 
سورية من االستبداد إلى الديمقراطية، 
أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم »إعـــــــــالن دمــــشــــق«، 
الــتــوقــيــع عــلــى  وتــبــعــهــا فـــي عــــام 2006 
لبنانيني  معارضني  مــع  أخــرى  عريضة 
أطــلــق عليها »إعـــالن بــيــروت - دمــشــق«، 
قوى  بــني  والــتــكــامــل  للتنسيق  تجسيدا 

تعريف  فبموجب  لإحباط؛  مــدعــاة  الــحــال 
الفعل  يكون  أن  يمكن  املشتبكة  السياسية 
ُممأسسًا  مــســتــدامــًا،  أو  الــجــمــاعــي مــوجــزًا 
 
ّ
أو جــامــحــًا، روتــيــنــيــًا أو درامــاتــيــكــيــًا. لكن

ــفـــعـــل الـــجـــمـــاعـــي يـــتـــطـــّور لــيــصــبــح  ــذا الـ ــ هــ
 مشتبكًا عــنــدمــا ُيــوظــفــه الــنــاس غير 

ً
فــعــال

الـــقـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلــــى املــؤســســات 
التمثيلية أو غير املمثلني بها، من أجل نزع 
الــوكــالــة الــســيــاســيــة بــأيــديــهــم وحــنــاجــرهــم 
وفعلهم، وعندما يتحّدون أيضًا السلطات 
واالقتصادية  السياسية  والنخب  القمعية 
والدينية واملجتمعية والقيادات السياسية 
ومصالحهم  رؤيــاهــم  وتــحــّدي  التقليدية، 
الـــضـــيـــقـــة. هـــنـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، ومـــــن هــنــا 
ــاك، وتـــتـــحـــول  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــــات االشــ ــلــ ــتـــمـــر حــ تـــسـ
 مــســتــديــمــًا إلحـــــراز الــحــقــوق وتلبية 

ً
فــعــال

استعجال  حــال  بــأي  يجب  وال  التطلعات. 
ــار، فـــاملـــعـــركـــة طــويــلــة  ــتـــصـ ــاالنـ االحـــتـــفـــاء بـ
حماية  يتطلب  الحقيقي  واالحــتــفــاء  جـــدًا، 
اإلنــــــجــــــازات مــــن املـــتـــصـــيـــديـــن املـــنـــهـــزمـــني، 
واالستمرار في حلقات االشتباك الشعبي، 
فاملبالغة فــي االشــتــبــاك، ال االحــتــفــال، هي 

مفتاح االنتصار.   
 جديدًا 

ً
القدس هذه مدخال تشكل صحوة 

ــــدوران في  ــر، وفــرصــة مــواتــيــة لــوقــف الـ آخـ
حـــلـــقـــات االضــــطــــهــــاد، واملــــضــــي فــــي حــالــة 
ــارع وأزقــــــة  ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ ــة تـــنـــتـــقـــل مـ ــيـ ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
الـــــحـــــارات إلـــــى أروقـــــــة الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
ومنها  والتمثيلية،  والــحــزبــيــة  الــرســمــيــة 
الفلسطينية،  الــحــيــاة  مناحي  جميع  إلــى 
ــاك الــــشــــعــــبــــي نـــهـــجـــًا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل االشـ ــكــ ــشــ ــيــ لــ

القضاء  الجمهورية.  رئــاســة  ســكــرتــاريــة 
جرى تطهيره من أبرز القضاة املستقلني، 
ــكـــي يــمــنــح  ــور لـ ــتــ ــدســ ــل الــ ــديـ ــعـ وجـــــــرى تـ
املحاكم.  رؤســـاء  تعيني  سلطة  السيسي 
واملــقــروءة  التلفزيونية  اإلعــــالم  وســائــل 
اشترتها شركاٌت تتبع املخابرات العامة 
الــتــي تسيطر أيــضــًا عــلــى إنــتــاج الــدرامــا 
التلفزيونية اليومية، ومن خاللها تعيد 
لكي  فاشية.  بعيون  مصر  تــاريــخ  كتابة 
يضمن السيسي والء الجيش، أغرقه في 
حساب  على  طفيلية  اقتصادية  أنشطة 
القطاعني، الخاص والعام، وازدهار مصر 
واملصريني. ولكي يضمن سكوت كبريات 
دول الغرب، يشتري منها صفقات سالح 
باهظة الثمن، ال يحتاجها جيش مصر. 
لــلــحــيــاة، هل  ــــرى، لــو بــعــث موسيليني 

ُ
ت

ــك إلعــــــــادة تــمــكــني  ــ ــثــــر مــــن ذلــ ـــى أكــ
ّ
يـــتـــمـــن

الفاشية في إيطاليا؟
عــنــدمــا طــلــبــت مــنــي مــؤســســة مــدنــيــة في 
تحرير  بمناسبة  كلمة  ألــقــي  أن  إيــطــالــيــا 
إيطاليا من الحكم الفاشي، لم أجد أفضل 
في  الــصــورة  لتقريب  السابقة  املعاني  من 
إلــى أذهـــان اإليــطــالــيــني املصدومني  مصر 
لكنهم  الحضارة،  مهد  يعتبرونه  بلد  في 
يسمعون كل يوم عنه من األنباء ما يعيد 

إلى ذاكرتهم ديكتاتورهم الدموي. 
)مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان(

الــديــمــقــراطــيــة والــتــغــيــيــر فـــي الــبــلــديــن. 
وعلى إثر هذه الحراك الالفت، تم اعتقال 
ــّددا وآخـــــريـــــن، وحــــكــــم عــلــيــه  ــ ــجـ ــ كـــيـــلـــو مـ
ــنـــوات بــتــهــمــة »نــشــر  بــالــســجــن ثــــالث سـ
القومي  الشعور  أخبار كاذبة وإضعاف 
والــتــحــريــض عــلــى الــتــفــرقــة الــطــائــفــيــة«. 
وفي مرافعة شهيرة له أمام محكمة أمن 
الدولة، قال كيلو: »أنا اإلنسان واملواطن 
ــــن حـــنـــا كــيــلــو وغــالــيــة  ــر مـــيـــشـــال ابـ الـــحـ
عــــوض، الــــذي لــيــس نــصــيــر جــمــاعــة في 
ــة، ولـــيـــس نــصــيــر ألي  ــوريــ لـــبـــنـــان أو ســ
حـــزب قــائــد أو مــنــقــاد وألي ثـــورة ســواء 
أكـــلـــت وطــنــهــا أم أكـــلـــت نـــاســـهـــا، ألنــنــي 
ووطني  سورية،  الصغير  وطني  نصير 
ــل مـــواطـــن  ــربـــي الـــكـــبـــيـــر، ونـــصـــيـــر كــ ــعـ الـ

فيهما، نصير الحرية والديمقراطية«.
مــا  تــحــقــق   2011 آذار  ــــارس/  مـــ  15 فــــي 
حــلــم بــه مــيــشــيــل، ومـــا ســعــى إلــيــه طــوال 
حياته، باندفاع السوريني إلى الشوارع، 
الـــخـــوف«، وكسر  »زمـــن  انــتــهــاء  معلنني 
ــــورة شــعــبــيــة، وقــف  الـــقـــيـــود وانــــطــــالق ثـ
كيلو إلى جانبها منذ اليوم األول. وهنا 
يروي كيلو لصديقه رامي الشاعر، عبر 
تسجيل صوتي قبل أسابيع من رحيله، 
ــام، وعــــبــــر وســــطــــاء،  ــنــــظــ ــاول الــ ــ ــ كـــيـــف حـ
يترّدد  لم  الــثــورة.  به إلخماد  االستعانة 
ــان يــخــشــى  ــ ــه كــ ــ ــلــــب، ألنــ فــــي تـــلـــبـــيـــة الــــطــ
أن يوفر  النظام وبطشه، ويريد  مراوغة 
على السوريني حمام الدم. ويروي كيف 
دخــــل إلــــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، بــرفــقــة 
الفنانة  ونــوس،  سعدالله  صديقه  أرملة 
ونصف  ساعة  ليجتمع  شاويش،  فايزة 
الــســاعــة مـــع بــثــيــنــة شــعــبــان، مــســتــشــارة 
ــة تــقــتــرح  ــ ــّدم ورقــ ــ ــه قــ ــ األســــــد. وكـــشـــف أنـ
فتح حوار عن قضايا والشباب والعمل 
وتــوزيــع الــدخــل الــقــومــي، »لنقيم حــوارا 
خاللها  النظام  يعترف  حلوٍل  عن  بحثا 
املــالحــقــات  املــعــارضــة، ويــوقــف  بشرعية 
ــتـــرف بــشــرعــيــة  ــعـ ــل أن نـ ــابـ ــقـ األمــــنــــيــــة مـ
النظام...«. ويتابع إنه شّدد على أال يتم 
الــلــجــوء إلـــى الــحــل األمـــنـــي، ألن املــســألــة 
لــم تــعــد كــمــا كــانــت عـــام 1980، إذ هناك 
مشكلة كبيرة في سورية اليوم، وليست 
مسألة تمّرد في إطار صراعات بني دول 

عربية أو خارجية. 
املـــشـــكـــلـــة هــــي تــــفــــّردكــــم فــــي حـــكـــم الــبــلــد 
والــتــعــلــيــم  واإلدارة  والـــثـــروة  والــســلــطــة 
واإلعـــالم وكــل شـــيء.. ونبهت مــن أن أي 
حــل أمــنــي مــن فـــوق ســيــالقــيــه حــل أمني 
من تحت...«. ويكشف كيلو، في تسجيله 
»والله  كــان:  بثية شعبان  رد  أن  األخير، 
ــوه«، وحــني ســألــهــا عــمــن تقصد 

ّ
مــا بــخــل

أجــابــت: »أســتــاذ ميشيل، إنــت بــدك مني 
وه«. 

ّ
بخل ما  بالبلد.  الوضع  شو  يقولك 

ووقــــعــــت »الــــفــــأس بـــــالـــــرأس«، عـــلـــى حــد 
تعبيره في ختام هذه الواقعة.

استمر من منفاه الباريسي على مبادئه 
ــنـــاضـــال شــجــاعــا  ــه وقـــنـــاعـــتـــه، مـ ــهـــجـ ونـ
وصــــلــــبــــا مــــــن أجــــــــل حـــــريـــــة الــــســــوريــــني 
وتقدمهم. لم يراهن على الخارج، وبقي 
يوما  يؤمن  لم  علمانيا.  تقدميا،  وطنيا 
ــب دائــمــا الــحــوار! أكــثــر من 

ّ
بالعنف وغــل

نــصــف قـــرن أمــضــاهــا كــيــلــو بــني زنــازيــن 
»الـــبـــعـــث« واملـــنـــفـــى، يــــقــــارع االســـتـــبـــداد 
والقمع والظلم والتخلف، لم ُيحبط، ولم 

تلن عزيمته، حتى في آخر أيام حياته.
لبناني( )كاتب 

القدس... السياسة المشتبِكة في أبهى صـورها

25 إبريل... عيدان للتحرير بمعنيين

ميشيل كيلو... 
فارس حرية الشعب السوري

يدرك المقدسيون أن 
تحّول موجة الغضب 

إلى حالة اشتباك 
دائمة مع المستعِمر 

تجعل المستعَمر 
أقرب إلى الحرية

نمط من الحكم 
الديكتاتوري حّول 
مؤسسات الدولة 

في مصر إلى أشباح

استمر من منفاه 
الباريسي على مبادئه 

ونهجه وقناعته، 
مناضًال شجاعًا 

وصلبًا من أجل حرية 
السوريين

آراء

حسام كنفاني

بات اليأس السمة األبرز في حياة اللبنانيني هذه األيــام، بعدما أصبحوا يسلمون 
بأن ال مجال إلصالح األوضاع االقتصادية اليوم من دون حلول أوسع في املنطقة 
واإلقليم. كان يتم الحديث سابقًا عن انفراجات ممكنة على الصعيد املعيشي في 
حال تم تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، والتي قاربت محاوالت إبصارها 
النور الستة أشهر من دون أي نجاح يذكر، بل إن األمور تتجه إلى مزيد من التعقيد. 
يترقب اللبنانيون اليوم، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، مرحلة أسوأ من التدهور 
االقتصادي املترافق مع رفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع واألدوية، ما يعني 
أن العديد من األسعار في طريقها إلى التحليق إلى أضعاف ما هي عليه اليوم، في 
ظل ثبات قيمة الرواتب للغالبية العظمى من املوظفني الذين يتلقون رواتبهم بالليرة 

اللبنانية، والتي فقدت نحو عشرة أضعاف قيمتها خالل األزمة الحالية.
لــم يــعــد هــنــاك مــكــان للحديث الــيــوم عــن إمــكــان حـــدوث انــفــراجــة فــي حـــال تمكن 
الحريري من تشكيل حكومته، وخصوصًا أن هذا األمــر وإن كان له بعض األثر 
اإليجابي على سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية، إال أنه سيكون أثرًا مؤقتًا، 
خصوصًا أن ال تغيير متوقعًا في املعطيات االقتصادية الداخلية، سواء نسبة إلى 
املساعدات  تدفق  لجهة  أو  الصعبة  العمالت  من  املصارف  في  االحتياطات  حجم 
السنني.  عــشــرات  منذ  اللبناني  االقــتــصــاد  أســاســا  عليها  يقوم  والــتــي  الخارجية، 
الحكومات  لم تعمد  الحرب األهلية،  السنوات املاضية، وتحديدا منذ نهاية  فخالل 
املتعاقبة إلى الخروج من منطق االقتصاد الخدماتي رغم مليارات الــدوالرات التي 
أو قــروض، ذهبت في غالبيتها في مصارف  البالد على شكل هبات  إلــى  دخلت 
بقيت  الــتــي  التحتية  البنى  تأهيل  إعـــادة  فواتير  على  ووضــعــت  الــداخــلــي،  الفساد 

متهالكة، من دون الدخول في محاولة بناء اقتصاد منتج.
هذا الواقع تدركه املؤسسات الدولية التي يراهن عليها الحاكمون في لبنان ملحاولة 
الــخــروج مــن األزمـــة. رهــان قائم على مزيد مــن الــقــروض التي مــن شأنها إنعاش 
الخزينة اللبنانية ببعض العمالت الصعبة. لكن هذا الخيار لن يكون متاحًا من دون 
إجــراءات جذرية من الحكم في لبنان، وهو ما تم إبالغه إلى املسؤولني اللبنانيني. 
املواطنني واملقيمني  تداعيات كبيرة على معيشة  لها  اقتصادية ستكون  إجــراءات 
في البالد، غير أنه ال يبدو أن هناك مفرًا منها، وخصوصًا أن جزءًا منها كان من 
بتثبيت سعر  يتعلق  ما  في  وتحديدا  السنوات،  قبل عشرات  يحدث  أن  املفترض 
بقرار سياسي استنزف  إجــراء وهميًا مرتبطًا  كــان عمليًا  والــذي  الليرة،  صــرف 

احتياطات املصرف املركزي. 
إضافة إلى التعويل على املؤسسات الدولية، تحاول القوى السياسية اللبنانية ترويج 
وهم آخر له عالقة باملساعدات الدولية عمومًا، والعربية خصوصًا، والتي يمكن أن 
حال  في  مساعدات،  اللبنانية.  الحكومة  تشكيل  عقدة  فك  فــور  لبنان  على  تتدفق 
كان هناك مجال لتدفقها، فإنها ستكون مرتبطة بشروط سياسية أصعب من تلك 
االقتصادية التي تشترطها املؤسسات الدولية، وال سيما من قبل الدول العربية التي 
كانت مانحة تاريخيا للبنان، في ظل عجز الدول األوروبية عن تقديم أي مساعدات 
حقيقية مع ما تعيشه هي األخرى من أزمات اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا. 
شروط الدول العربية، وال سيما الخليجية، باتت واضحة، ولها عالقة بسلطة حزب 
الله في لبنان، وتوسع دائرة نفوذه إلى العديد من امللفات في املنطقة، والتي تتعارض 
بشكل أو بآخر مع السياسة الخليجية عموما، والسعودية خصوصا، وال سيما في 
ما يتعلق بمحاولة محاصرة إيران اقتصاديًا. حصار بات لبنان جزءًا أساسيًا منه 
في ظل القناعة بأن حزب الله، اليد الضاربة إليران، هو الحاكم الفعلي في لبنان. ما 
بني تشكيل الحكومة أو مساعدات املؤسسات الدولية أو الدول املانحة، أوهام حلول 
ال يمكن لها أن تصرف على أرض الواقع قبل تغيير الكثير من موازين القوى املحلية 

والخارجية. بانتظار ذلك، يبدو لبنان ماضيًا في مسار انحداري ال قعر له.

باسل طلوزي

 ،
ً

طويال األردنيون  ره 
ّ
سيتذك عريض  عنوان  املعارضة«..  وأخفقت  النسوة  »نجحت 

عندما يدّون التاريخ غًدا أن محض مماحكة نسائية على رصيف شارع أسفرت عن 
تغييره.  في  وحراكات  ومعارضات  ونقابات  أحــزاب  فشلت  قانون مجحف،  تغيير 
 
ً
وفي املحصلة، كانت الغاية فرًحا غزيًرا، بينما كانت الوسيلة التي بّررت الغاية ملهاة
ا عندما تتسلل نظرية 

ً
بحجم الكوميديا السوداء كلها. غير أن املفارقة تزداد تعّمق

ش عن املرأة« من ثقوب الكوميديا أيضا، عندما أفلحت بطلتا الرصيف إياه في 
ّ
»فت

قلب محتوى النظرية رأًسا على عقب؛ ليصبح »التفتيش عن املرأة« ذا معنى إيجابي، 
تحديًدا.  باملرأة  والدسائس  املكائد  ربط  الــذي  بونابرت  نابليون  أراده  كما  ال سلبّي 
عموًما، في الواقعة األردنية الشهيرة، تماحكت امرأتان على موقف سيارة، فتحّولت 
املالسنة إلى مكيدة حاولت عبرها إحداهن اإليقاع باألخرى، عندما زّجت امللك في 
الحوار بينهما، فتفاخرت بنسبها على حساب األخرى ووالدها من خالل عبارتها 
الثانية إال أن  املــرأة  .. وأبــوك تحته بــدرجــة«، فما كــان من  التي أطلقتها: »امللك فــوق 
غضبت لوالدها ورّدت عليها: »أبوي أحسن من امللك«، فالتقطت األولى هذه العبارة 
دليل إدانة ضد األخرى، ورفعت عليها دعوى »إطالة اللسان«، فحكم عليها بالسجن 
سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ، ثم تدخل امللك الذي يبدو أنه أسقط الدعوى، 

وطلب إعادة النظر في هذا القانون برمته.
ولعل املفارقة هنا أن هذه الحادثة جاءت إّبان احتفاالت األردنيني باملئوية األولى إلنشاء 
دولتهم، ما يعني أنه كان عليهم أن ينتظروا مائة عام ملحو هذا القانون املجحف من 
دستورهم، الذي تسّبب بزج كثيرين في السجون، ألسباٍب معظمها كيدّي؛ إذ غالًبا 
ما كان يتم استفزاز الضحايا عبر حشرهم في زاويٍة لفظيٍة ضيقة، إلخراجهم عن 
طورهم، ومن ثم اقتناص أي عبارٍة تخرج من أفواههم في لحظة غضب، واعتبارها 
دليل إدانة ضدهم. واآلن؛ هل تستفيد األحــزاب والحراكات األردنية من هذه الواقعة، 
: ما الضير أن تفتعل امرأتان 

ً
لتوظيف ألسنة النساء في تغيير قوانني أخــرى؟ مثال

 ما ضّد قانون االنتخاب الذي ال يفرز أّي ديمقراطية برملانية حقيقية، كأن 
ً
مالسنة

تقول األولـــى للثانية: »هــذا الــقــانــون أهــّم مــن أبــيــك«، فتجيبها األخـــرى: »أبــي أهــم من 
قانون االنتخاب«، فتحال القضية إلى املحاكم، ثم يعيد والة األمر النظر في القانون 
النقابات  قوانني  مع  التعامل  يمكن  نفسه،  الــغــرار  وعلى  ديمقراطية.  أغــزر  ليجعلوه 
قوانني  استحداث   عن 

ً
والتظاهر، فضال والنشر  التعبير  والحريات، وحقوق  املهنية، 

معّززة للحرية، كامللكية الدستورية، وانتخاب رئيس الوزراء، وحق األغلبية البرملانية 
في تشكيل الحكومات. يدين األردنيون، إذن، للمرأة التي كانت »بأبيها معجبة«، ولو 
من منّصة العالقة األسرية، على الرغم من أنها لم تكن تعقد مقارنة بني أبيها وامللك، 
 ،

ً
غير أن »املجتمع األبــوي« كان يفرض نظريته في هذه املماحكة التي لم تكن عابرة

فكلتا املرأتني كانتا على حق في وجهتي نظرهما. األولى كانت تعتبر امللك أبا الجميع، 
واألخرى الذت بأبيها بوصفه رّب أسرتها الصغيرة، فجاء التضارب مفيًدا لضحايا 
»إطالة اللسان« الذين طلب املدعي العام أوراق قضاياهم إلعادة النظر فيها على طريق 
تبرئتهم وإعـــادة االعــتــبــار لهم. وفــي املــقــابــل، يثور ســؤال مــركــزّي: كيف سيتعامل 
األردنيون مع ألسنتهم املختطفة بعد استعادتها؟ أليسوا أشبه بيتامى دور الرعاية 
الذين نشأوا على فكرة أن الكائنات البشرية تولد من دون ألسنة، أو أن األلسنة ليست 
أبعد من زوائد دودية قابلة لالستئصال، من دون أن يترتب على ذلك أية خطورة تذكر 
على أحوالهم. واملقصود هنا بالطبع األلسنة التي تجهر بكلمة الحق من دون خوف 
املالحقات األمنية، واأللسنة التي تتقن فنون النقد، وال تخشى لومة الئم، األلسنة التي 

ق والرياء. 
ّ
تهتف بالحرية، ال األلسنة التي ال تجيد غير أساليب التمل

املواجهة هنا ستكون بني لسانني، األول مخضرم على املداهنة وتزييف الحقائق، 
واآلخر مرتبك متلعثم يحتاج إلى عمليات طويلة من إعادة التأهيل. متى سيحدث 

ذلك؟.. ربما إّبان االحتفال باملئوية الثانية للدولة األردنية، إال إذا تدخلت املرأة.

فاطمة ياسين

الرئيسية،  األخــبــار  مانشيتات  إلــى  اإلسرائيلي  الــنــووي  ديمونا  مفاعل  اســم  يعود 
الــذي سقط، بغير قصد، بالقرب من تلك  بإعالن إسرائيل عن الصاروخ السوري 
الشيء. فالجهة  الصاروخ طريفًا بعض  للجدل. ويأتي خبر إطالق  املثيرة  املنشأة 
دون أّن الجانب 

ّ
علن ذلك، وال تدري عنه شيئًا، لكّن اإلسرائيليني متأك

ُ
التي أطلقته لم ت

السوري قد أطلق الصاروخ، ومن طريق الخطأ. على الرغم من ذلك، ترّد إسرائيل 
بعنف واضح من خالل الهجوم على مواقع عسكرية وقواعد صواريخ ومضاّدات 
ــران وتــديــرهــا.  جــويــة ســـوريـــة، واســتــحــكــامــات مــحــّصــنــة تــحــت األرض تنشئها إيــ
 طريقه. يمكن الربط بني اسم املفاعل 

ّ
وذلك كله في سياق الرد على صــاروٍخ ضل

اإلسرائيلي واملباحثات التي تجري ببطء في فيينا بني إيران ومجموعة الدول املهتمة 
التي تصدر عنها بني حني وآخــر. ويمكن  املتفائلة  الــنــووي، واألخــبــار  ببرنامجها 
إدخال عامل أمني إضافي متعلق باختراق إسرائيل نشاطاٍت نووية، وهو الهجوم 
على مفاعل نطنز اإليراني، ومن قبله اغتيال عالم إيراني على عالقة ببرنامج بالده 
النووي، نستطيع خلط هذا الكوكتيل النووي املترابط واملتزامن والتعامل معه على 
ه رزمة واحدة. تحاول إيران أن تكون على مقربٍة مؤذيٍة من إسرائيل، وقد كانت 

ّ
أن

 ما حدث من تفاهمات، إلبعاد 
ّ

الرغم من كل لذلك. وعلى   
ً
السورية مناسبة الحرب 

نها حتى من 
ِّ
ها ما زالــت تحتفظ بــرأس جسر قريب من إسرائيل، يمك

ّ
إيــران، لكن

التحّرش النووي، وهذا ال يعني أّن الصاروخ املخطئ مكيدة إيرانية. لكن، وإن صّدقنا 
نظرية الخطأ، فهذا يعني أّن هناك صواريخ »سورية« لديها القدرة اللوجستية على 
اختراق القبة الصاروخية التي تحمي إسرائيل من قذائف الجوار بعيدة املدى. وبما 
أّن التهديد، مقصودًا كان أو غير مقصود، قد اقترب من أعــّز ما تملكه إسرائيل، 
إسرائيل  تعمل  أن  ويمكن  املــدة،  اآلنــي قصير  الفعل  رد  معه سيتجاوز  فالتعامل 
الحدود إلى مسافٍة كافية لحماية هذا  القريبة من   وسائط اإلطــالق 

ّ
على إبعاد كل

النوع من املنشآت بشكل خاص، فاملنشآت النووية اإلسرائيلية هي أجسام بمنتهى 
الحساسية ألمنها االستراتيجي.

تعتمد إسرائيل سياسة الغموض النووية، وذلك باتخاذ موقٍف رمادي، فال تعترف 
بوجود أسلحة نووية أو برامج خاصة بها، وال تنفي أيضًا، مع املحافظة على إطالق 
املوقف، والظالل تزداد  الشّك يتزايد بشأن  تصريحات حكومية مدروسة، تجعل 
ثار حولها زوابع الشك املصحوب 

ٌ
قتامة من حقيقة األمر، وكأّن إسرائيل ترغب أن ت

نــووي في صحراء  ها تعترف بوجود مفاعل 
ّ
أن الرغم من  بالخوف والــحــذر، على 

ه مخّصص لألغراض السلمية وإنتاج الطاقة 
ّ
ها تقول إن

ّ
النقب تحت اسم ديمونا، لكن

الخبير  تكون فضيحة  وقد  واستثمارها،  املجاورة  األراضــي  الالزمة الستصالح 
اإلسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي أفشى أسرارًا نووية إسرائيلية، عام 1985، أكبر 
عملية تسريب ملعلومات عن خطط إسرائيل الذرية. وقد يكون ما حصل للخبير 
بعد ذلك، حني اختطف وأخضع ملحاكمة في إسرائيل، قضى بعدها سنواٍت طويلة 
تمتلك سالحًا  إسرائيل  بــأّن  القناعة  يعّزز  االنــفــرادي،  في  معظمها  السجن،  في 
نوويًا. وتزداد هذه القناعة بإصرارها على رفض االنضمام إلى املعاهدة الدولية ملنع 
انتشار األسلحة النووية، وبالتالي عدم خضوع منشآتها للتفتيش النووي. سياسة 
الغيوم الداكنة التي تعتمدها إسرائيل تؤكد التفوق النووي اإلسرائيلي. واستمرار 
ر في امتالك سالح 

ّ
أّية قوة أخرى في اإلقليم تفك التفوق معناه الوقوف في وجه 

نووي. وحادثة ديمونا ال تلفت النظر إلى أسلحة إسرائيل النووية فقط، بل تلفت 
إلى حرصها الكبير على املحافظة على هذا االمتياز، من خالل رّدها العنيف على 
الصاروخ املخطئ، ملنع تكرار هذه املحاولة، ولدى إسرائيل ما يكفي من »أذونات« 
الدخول الحّر الروسية لتفعل باألراضي السورية ما تريد، وبرّدها العنيف املبالغ 

ع مع إيران في فيينا.
ّ
به تعّبر عن شكل تدخلها في االتفاقية النووية التي ستوق

محمد أبو رمان

يمكن أن يتعامل األردنيون، مع األزمة املتعلقة بما يسّمى قضية األمير حمزة )وفي 
الدولة  بــني  العالقة  بنية  فــي  عميقة  جــروحــًا  بوصفها  »الفتنة«(،  الحكومية  الــروايــة 
الحقيقي،  يقرأوها جيدًا وبعمق، بحجمها  أن  الــضــرورة،  بل من  واملجتمع، ويمكن، 
وما تستدعيه من تحّوالت فورية وجوهرية. لم يكن التحّدي مقتصرًا على ما ارتبط 
ــدتــه بصورة قطعية من 

ّ
أك ومــا  وتداعياتها،  بأبعادها  بل  األزمـــة،  بــروايــات  مباشرة 

ر فجوة الثقة بني الدولة والشارع، والشعور 
ّ
بة، ترتبط بتجذ

ّ
وجود أزمة سياسية مرك

العام بالتهميش واإلقصاء من شرائح اجتماعية عريضة، وبضعف إدراك مؤسسات 
الدولة للتحوالت املجتمعية، وبعجز ما يسمون »رجال الدولة« عن الحضور املقنع. 
لت في العقل 

ّ
 ما سبق، أّن القوى التقليدية املعارضة، التي شك

ّ
األكثر خطورة من كل

الشارع،  يحّرك  تعد هي من  لم  املاضية،  العقود  الرئيس«، خالل  »الخصم  الرسمي 
فأصبح  االفتراضي،  العالم  فرضها  التي  التغيرات  أمــام  فيه،  العليا  الكلمة  يملك  أو 
»رجل الشارع« أقوى في تأثيره وحضوره من »السياسي التقليدي«، وباتت اللعبة 
أن  بعد  تمامًا،  قواعدها  وذابــت  الجميع،  أمــام  مصراعيها  على   

ً
مفتوحة السياسية 

الوقت لم  أّن  القرار«  هرمت وتكّسرت، وباتت شيئًا من املاضي. متى يــدرك »مطبخ 
ه كلما مّر الوقت ولم نشهد ثورة إصالحية 

ّ
يعد في مصلحة »السياسة العقالنية«، وأن

حقيقية، ستكون الكلفة أكبر، وحراك املجتمع والشارع باتجاه أكثر راديكالية مما كان 
يطرح في جلسات الحوار ومن القوى السياسية التقليدية. حتى مصطلح اإلصالح 
أصبح يحتاج إلى إصالح في األردن )إذا استعرنا عبارات الباحث األردني الشاب عبد 
في   )Business as Usual( كاملعتاد«  »العمل  املعروفة  القاعدة  وتعني  الجبور(.  الله 

األردن كالمًا كثيرًا عن اإلصالح من دون تحوالت حقيقية.
دعونا، إذًا، من جدلية الدستور والعقد االجتماعي الجديد، التي يلّوح بها دومًا التيار 
نا ال نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، ما دام الدستور هو 

ّ
املحافظ، وتقوم على أن

الذي يحكم العالقة بني الدولة واملواطن، وهو صحيح، لكّن ذلك عمومّي، وكقواعد، 
وال يطبق بالصورة الصحيحة، بينما هناك دستور آخر غير مكتوب عرفي، هو 
التوقعات  ويــعــّرف  العربية،  الــدول  أغلب  في  السياسية  العالقة  قواعد  يحكم  الــذي 
الدستور،  إلى  الجديد هو إضافة  الدولة واملواطن، فالعقد االجتماعي  املتبادلة بني 
املنعطف  لعبور  للدولة،  طريق  خريطة  على  والسياسي  املجتمعي  التوافق  تعني 
الصعب الحالي، وإعادة ترسيم قواعد اللعبة السياسية، والتواطؤ بني الجميع على 
ما فيه الخير العام للدولة واملجتمع، كما كان امليثاق الوطني في عام 1991 برنامجًا 
وطنيًا تشاركيًا توافقيًا لتجاوز أزمة الثقة التي كانت قد حفرتها عقود من األحكام 
العرفية. أزمة األمير حمزة لم تكن لتصل إلى تلك النقطة الحرجة واملحرجة للدولة 
وصورتها في الداخل، قبل الخارج، لو كانت األمور على ما يرام، ولو كانت قواعد 
من  أكثر  بل  واضــحــة.  القانون(  وســيــادة  الدستور  من  )املنبثقة  السياسية  اللعبة 
ذلك، دعونا نتصارح بأّن مؤسسات الدولة جميعًا )التنفيذية والتشريعية، وحتى 
السلطة القضائية، والتعليم( فقدت كثيرًا جّدًا من رصيدها في الثقة العامة، وجرى 
املدنية  التقاليد  واحــتــرام  السلطات  بني  والــتــوازن  االستقاللية  بمبدأ  االستخفاف 

والقانونية للمؤسسات املتنوعة واملتعددة!
ر )في مقالته املنشورة 

ّ
أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه السياسي األردنــي مــروان املعش

أخيرًا على موقع كارنيغي للسالم(، أّن أّي إصالح إذا لم ينطلق من توافق مؤسسات 
ها هي الــذراع التنفيذية 

ّ
، وعلى ضرورته، سيكون مصيره الفشل، ألن

ً
الدولة عليه أوال

ــر بما وضعه امللك في األوراق النقاشية امللكية من شرط »حيادية 
ّ
لتحقيق ذلك. وأذك

حكومات  ذات  دستورية  ملكية  تكريس  إلــى  للوصول  رافــعــة  البيروقراطي«  الجهاز 
أغلبية وتعّددية سياسية ودولة مدنية. النداء الذي أوجهه إلى الحكومة، وهي تعيد النظر 
اليوم بتصوراتها لإلصالح السياسي )بعدما دعاها امللك إلى ذلك( أن تتجاوز العقلية 
التقليدية، وأن تخرج من قصة الحسابات الرقمية البائسة في قانون االنتخاب، وتفكر 

بعقلية ترى أّن البديل من اإلصالح اآلن وهنا سيكون خطيرًا جدًا في املرحلة املقبلة.

لبنان... أوهام الحلول كل فتاة بمليكها معجبة

تدخل إسرائيل 
في االتفاق النووي

أردنيًا... ما بديل اإلصالح؟
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آراء

لميس أندوني

ــلـــة الــــقــــول إن املـــطـــلـــوب فــي  أصــــبــــح مــــن نـــافـ
امللك  إليها  يــبــادر  وطــنــيــة،  مصالحة  األردن 
الــثــانــي، تــبــدأ بــإطــالق حـــوار وطني  عبدالله 
عن إصالحات سياسية واقتصادية، وحتى 
ــة الــتــي  ــ ــتـــوريـــة، لـــبـــدء الـــخـــروج مـــن األزمــ دسـ
تــعــصــف بـــــاألردن مــنــذ ســـنـــوات، لــكــن قضية 
ــلـــت هــــذه  األمـــــيـــــر حــــمــــزة وتــــفــــاعــــالتــــهــــا جـــعـ
تتطلب  أيضا  وهــي  ملّحا،  املصالحة مطلبا 
ت 

ّ
الخروج من ورطة اتهامات التآمر التي هز

ثــقــة األردنـــيـــني بــصــدقــيــة مــؤســســات الــدولــة، 
ــلـــك عــــن »وأد الـــفـــتـــنـــة« لــيــســت  فـــتـــأكـــيـــدات املـ
ــزال مــطــروحــة،  ــك أن األســئــلــة مـــا تــ كــافــيــة، ذلـ
والشكوك قائمة، خصوصا مع حظر النشر، 
املفهوم فــي سياق عــدم جــواز نشر محاضر 
أبرزهم  صحافيني،  استثناء  لكن  التحقيق، 
فــهــد الــخــيــطــان، املـــقـــّرب مــن الـــديـــوان املــلــكــي، 
يتغير  مسلسال  تبدو  برمتها  املسألة  جعل 
فِقد 

ُ
كــتــاب الــســيــنــاريــو فــيــه يــومــيــا، إلـــى أن ت

تـــتـــابـــع الــــســــرديــــة قـــيـــمـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن 
الديوان اختار من خالل خيطان، إمالء حدود 
اإلصالح على الشعب األردنــي، كأنه يخبرنا 
بما هو مسموح وغير مسموح، قبل أن يبدأ 

حوار حقيقي، هذا إذا فتح حوار كهذا.
هــذه بــدايــة سيئة، إذا كــان مــا يــريــده الــديــوان 
املــلــكــي أو يــنــويــه، مـــن وضـــع ســقــوف ملطالب 
إصــالحــيــة محقة، فــي وقــت مــا تـــزال تداعيات 
قضية األمــيــر حــمــزة مــســتــمــرة، مــا يستوجب 
مــعــالــجــة جـــّديـــة وعـــادلـــة ومــقــنــعــة، خصوصا 
اتهمت  التي  املتتابعة واملتباينة  الروايات  أن 
األمير بالضلوع في مؤامرة، وإن كانت اللهجة 
الــرســمــيــة تــبــّدلــت مــن اإلعـــــداد لــســاعــة الصفر 

حسين عبد العزيز

ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، تـــكـــون الــبــنــى  ــيـ بــلــغــة املـــاركـــسـ
ــة الــــــدافــــــع واملـــــحـــــّرك  ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ االقـ
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي 
ــل مــنــظــومــة الـــعـــالقـــات  ــ واأليــــديــــولــــوجــــي داخــ
ـ السياسية. وبهذا املعنى، تنشأ  االجتماعية 
الـــحـــركـــات االحـــتـــجـــاجـــيـــة بــــاألســــاس نــتــيــجــة 
وضــع اقــتــصــادي مــا فــرض نــوعــا مــن العالقة 
بــني قـــوى اإلنــتــاج ووســائــل اإلنـــتـــاج. ويـــؤدي 
الخلل في العالقة بني هــذه وتلك إلــى حدوث 
ــة مــاركــســيــة أّكــــدت، منذ  ثــــورة، وكـــم مــن دراســ
انـــــدالع ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، عــلــى أهــمــيــة 
الــعــامــل االقـــتـــصـــادي فـــي تــفــســيــر الــســيــاســي، 
وكــــأن الــثــانــي امـــتـــداد حــتــمــي لــــأول. ومـــع أن 
هذه الصيغة لم تعد مقبولة لدى املاركسيني 
ــر، مــــــــور(، كـــون  ــيـ ــتـــوسـ ــي، ألـ ــشــ ــرامــ ــدد )غــ ــجــ الــ
تلعب دورهـــا  اإلنــتــاجــي ال  الــنــمــوذج  حتمية 
ــادرة، فــإن  ــ كــامــال إال فـــي لــحــظــات تــاريــخــيــة نــ
البعد االقتصادي ظل له األولوية مع العوامل 
ــــق هــذه  األخـــــرى الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. ووفـ
املقاربة، يبدو الوضع االجتماعي ـ السياسي 
في سورية قاب قوسني أو أدنى من االنفجار 
نحو اندالع حركة احتجاجية جديدة، نتيجة 

عمر المرابط

والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  أفــق  فــي  
في فرنسا العام املقبل، ومع قرب االنتخابات 
الــجــهــويــة فــي أواخــــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
املقبل، وفي ظل أزمة صحية متفاقمة، صّوت 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســي يـــوم اإلثـــنـــني، 12 
إبريل/ نيسان الحالي، على تعديالت لتشديد 
اإلجــراءات الــواردة في مشروع قانون »تعزيز 
احـــتـــرام مــبــادئ الــجــمــهــوريــة«: تــوســيــع  منع 
الحجاب اإلسالمي، منع املحجبات من مرافقة 
املشاركة  أو  املــدرســيــة  الــرحــالت  فــي  أبنائهن 
والتنافس في األلعاب الرياضية، حظر لبس 
الــبــوركــيــنــي فــي املــســابــح، حــظــر رفـــع الــرايــات 
األجنبية داخل البلديات خالل حفالت الزواج، 
الوالدين  الجامعات، حرمان  الصالة في  منع 
مــن اإلعــانــات األســريــة فــي حالة التغيب. كما 
ــادة تــعــريــف الــقــانــون بــإضــافــة جملة  تــمــت إعــ
»..ومكافحة النزعات االنفصالية«، في رجوع 
إلى املسمى األصلي األول. تأتي هذه املزايدات 
الـــذي يسيطر  الفرنسي  الــشــيــوخ  مــن مجلس 
إطــار  فــي  اليميني  الــجــمــهــوريــني  حـــزب  عليه 
ــبـــاق مـــحـــمـــوم لــكــســب أصـــــــوات الــنــاخــبــني،  سـ
فمعظم األحــزاب السياسية الفرنسية تحاول 
ــواقـــف  ــاذ مـ ــ ــــخـ ــر اتـ ــبـ ــة الــــنــــاخــــبــــني، عـ ــالـ ــمـ ــتـ اسـ
فتقّدم  الجماهيري،  بالدعم  تحظى  شعبوية 
وعــــود اإلصــــالح والــتــغــيــيــر مــع الــتــركــيــز على 
التي تحظى بأكبر اهتمام،  الرئيسية  امللفات 

الــنــظــام؟( إلــى دالئــل خطيرة، لكنها لم  )لقلب 
تشكل تهديدا للنظام، ولم تكشف بعد طبيعة 
دور األمير أو أيٍّ من املتهمني ممن لم يشملهم، 
ــراج عــنــهــم. وقــد  ــ الــخــمــيــس املـــاضـــي، قــــرار اإلفــ
بإطالق سراح  بالتوجيه  امللك عبدالله  ل 

ّ
تدخ

12 من 14 موقوفا »وفقا إلجــراءات القانون«، 
مــا ســاهــم فــي تنفيس غــضــب أبــنــاء العشائر 
العاملني أو املقربني من األمير حمزة، وقد تحّد 
هــذه الخطوة مــن حــالــة االنــقــســام بــني عشائر 
ــد لــلــمــلــك ومــــؤيــــد لــأمــيــر  ــؤيـ الـــجـــنـــوب بــــني مـ
حـــمـــزة، نــتــيــجــة االتـــهـــامـــات بـــتـــوّرط أبــنــائــهــا. 
ــغــّرر بهم« 

ُ
والفــٌت أن استعمال امللك تعبير »امل

املتهمني من  التآمر عن  تهمة  ُيسقط معنويا 
أبــنــاء العشائر، وإن كــان مــن غير الــواضــح ما 
املحاكمة،  اإلفـــراج وقتيا حتى موعد  كــان  إذا 
لــكــن وصـــف املــلــك لــهــم هـــذا يعني أيــضــا أن ال 
التآمر  أو  التحريض  أدلــة تثبت عليهم تهمة 
على الــنــظــام. ولــكــن املــلــك بعث رســالــة تحذير 
إلـــى الــعــشــائــر وغــيــر الــعــشــائــر، خــصــوصــا من 
الــســابــقــني، املمتعضني من  الـــدولـــة  مــســؤولــي 
إبــعــادهــم عــن دائـــرة الــقــرار أو املــمــيــزات، بعدم 
االســتــقــواء عليه بــالــكــالم أو بــعــالقــات مــع أي 
الـــعـــائـــلـــة املـــالـــكـــة، وأن ال حـــديـــث،  عـــضـــو فــــي 
ولـــو هــمــســا، عـــن رأيـــهـــم بـــواليـــة الـــعـــرش الــتــي 
ــقـــاش أو  ــه الـــحـــســـني مــــن دون نـ ــنـ حــســمــت البـ
عودة. وتوجيه تهم خطيرة إلى كل من رئيس 
ــق، بــاســم عــــوض الــلــه،  ــبـ الــــديــــوان املــلــكــي األسـ
والــشــريــف حسن بــن زيــد، مفادها التحريض 
على نظام الحكم، هي أيضا رسائل ليس إلى 
مسؤولني سابقني يرى القصر أنهم تمادوا في 
إلى  أيضا رسالة  امللك، ولكنها  التطاول على 
من وراءهم، طبعا إذا كانت هناك أدلة تثبت أن 
من وراءهـــم هما ولــي عهد السعودية، محمد 

االنـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل فــــي االقـــتـــصـــاد والــخــلــل 
الــكــبــيــر بـــني قـــوى اإلنـــتـــاج ووســـائـــل اإلنـــتـــاج. 
وقــــد وصـــلـــت األوضــــــاع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــنــظــام إلــــى نــقــطــة الــصــفــر االقـــتـــصـــادي، مع 
التقليدية، وعجز  الحياة  مقومات  كل  انعدام 
ماليني السوريني عن تأمني قوت يومهم. وإذا 
التي  الــجــديــدة  املاركسية  الــرؤيــة  اعتمدنا  مــا 
تضع العوامل السياسية إلى جانب العوامل 
االقـــتـــصـــاديـــة، تــصــبــح الـــحـــالـــة االجــتــمــاعــيــة 
السورية أقرب إلى االنفجار، فثّمة انسداد في 
البنية الفوقية )سياسي( وثّمة انسداد يقابله 

في البنية التحتية )اقتصادي(.
ــيــــاســــي  لــــكــــن الـــــتـــــاريـــــخ االقــــــتــــــصــــــادي والــــســ
ــذا الــــدراســــات الــســيــاســيــة ـ  ــ لــلــمــجــتــمــعــات، وكـ
الــســوســيــولــوجــيــة الــحــديــثــة، تـــجـــاوزا مسألة 
الــربــط بــني االنــســداد االقــتــصــادي ـ السياسي 
والــفــعــل االحــتــجــاجــي. وقـــد بــيــنــت الـــدراســـات 
املقارنة الحديثة أن ثــورات كثيرة اندلعت في 
ــاع اقــتــصــاديــة مــريــحــة، فـــي حـــني لم  ــ ظـــل أوضـ
أخــرى حركات احتجاجية، على  بلدان  تشهد 
الرغم من أوضاعها االقتصادية املزرية. وفي 
دراسته لشخصية توماس مونتسر، قائد ثورة 
الفالحني في أملانيا عام 1525، شدد الفيلسوف 
ـ 1977( على  بــلــوخ )1885  أرنــســت  املــاركــســي 

املواطنني  اخــتــيــارات  فــي  الــتــي ستؤثر  سيما 
خـــالل الــتــصــويــت. ولــئــن كـــان أول املــلــفــات قد 
فرضته أزمة كورونا حيث يتفق الجميع، وإن 
التفاصيل، على وجــوب تحديث  اختلفوا في 
اإلمكانات  من  مزيدا  وإعطائه  الصحة  قطاع 
املالية والبشرية، إال أن امللف الصحي ال يعتبر 
الــحــاســم فـــي االخـــتـــيـــار الــنــهــائــي لــلــنــاخــبــني، 
فهم  السياسية،  انتماءاتهم  النظر عن  بغض 
يعطون األولوية القصوى للمواضيع املتعلقة 
ــان ومــحــاربــة الــجــريــمــة، وإدارة  ــ بــاألمــن واألمـ

الهجرة والحفاظ على الهوية.
ــؤّكـــده أحــــدث اســتــطــالعــات الــــرأي،  هــــذا كــلــه تـ
ــهــــرت تـــعـــاظـــم الــكــتــلــة الــيــمــيــنــيــة فــي  فـــقـــد أظــ
الـــوســـط الــفــرنــســي، وأصــبــحــت تــمــثــل حــوالــي 
70% مــن األصــــوات، فــي وقـــٍت ال تتخطى فيه 
كتلة كــل الــقــوى الــيــســاريــة حــاجــز 30%. ومن 
الرئاسية  العهدة  على  السباق  ينحصر  ثّمة، 
ــة أحــــــــزاب رئـــيـــســـيـــة مــصــنــفــة عــلــى  بــــني ثــــالثــ
يــمــني الــخــريــطــة الــحــزبــيــة، ابــــتــــداء مـــن حــزب 
ــام،  ــ ــاكــــرون، الــجــمــهــوريــة إلــــى األمـ الــرئــيــس مــ
ــمـــني، مـــــــرورا بــحــزب  ــيـ املـــصـــنـــف فــــي وســـــط الـ
الــجــمــهــوريــني، الــيــمــيــنــي الــتــقــلــيــدي، وصـــوال 
أما  املتطّرف.  اليميني  الوطني،  التجمع  إلــى 
املــواضــيــع األخــــرى الــتــي ال تــقــل أهــمــيــة، مثل 
أزمة  أو  البطالة  تكاثر  أو  االقتصادية  األزمــة 
ــذكــر 

ُ
ــمــا  ت

َّ
ــل

َ
الــســكــن املــتــفــاقــمــة أو الــتــعــلــيــم، فــق

ــارة إلــى الـــدور السلبي للهجرة  مــن دون اإلشـ
ــن ثـــمـــة لـــإســـالم  ــ ــــب، ومـ ــانـ ــ واملـــهـــاجـــريـــن األجـ

بن سلمان، وصهر الرئيس األميركي السابق 
ومستشاره، جاريد كوشنير. تعّددت الروايات 
املــســربــة، لــكــن أكــثــرهــا واقــعــيــة أن عـــوض الله 
وحسن بن زيد انضما إلى ناقدي امللك، بحّجة 
األول إبــــعــــاده عـــن املـــلـــك، وتـــذمـــر الـــثـــانـــي من 
لـــأردن،  الــتــي قــدمــت شــهــداء  تهميش عائلته 
الشريف علي بن زيد  النقيب  أبــرزهــم شقيقه 
الـــذي ســقــط فــي انــفــجــار فــي معسكر أميركي 
في أفغانستان عام 2010، لكن رصد أحاديث 
الرجلني، وعالقتهما مع األمير حمزة، ليست 
كافية إلثبات تهمة التآمر، فعوض الله قريب 
من العائلة الهاشمية منذ شبابه، بحكم عالقة 
والــده بامللك حسني الــذي طلب منه الحضور 
إلــــى األردن بــعــد تـــخـــّرجـــه مـــن جــامــعــة لــنــدن 
لــالقــتــصــاد، وعــمــلــه فـــي شـــركـــات اســتــثــمــارات 
مالية كبيرة هناك. وإحالة االثنني إلى محكمة 
أمـــن الـــدولـــة، غــيــر املــعــتــرف بأحكامها دولــيــًا، 
سوف تبقي الشكوك قائمة، إال في حال إبراز 
بينات واضحة وعلنية ال لبس فيها، فإذا تبني 
»الفتنة«،  بقضية  حمزة  األمير  مع  توّرطهما 
فإدانة عوض الله والشريف حسن تعني إدانة 
األمير حمزة نفسه، وهنا يدخل الديوان امللكي 

في دوامة جديدة.
صحيح أن فئات واسعة من األردنيني تطالب 
بـــمـــحـــاكـــمـــة عــــــوض الــــلــــه لــــــــــدوره فـــــي عــمــلــيــة 
االستراتيجية،  والـــثـــروات  ــوارد  املــ خصخصة 
لكن التحقيق الجنائي بالخصخصة محظور، 
إذ سيطاول عشرات الشخصيات، خصوصا أن 
االتفاقيات مع مؤسسات دولية على حصص 
بيع مؤسسات تم إقرارها قبل مرحلة وصول 
عوض الله إلى مركزه املتنفذ قرب امللك عبدالله. 
وقد يصّدق كثيرون أي شيء عن عوض الله، 
لــكــن فــئــات واســعــة ســتــرفــض مــا يــديــن األمــيــر 

ــإذا كــانــت  ــ ــــوق االقـــتـــصـــاديـــة، فــ ــل مـــا فـ ــعـــوامـ الـ
الشهوات االقتصادية فعال هي األشد ضراوة 
وثباتا، فإنها ليست الوحيدة، وال هي األقوى 
على املـــدى الــطــويــل، وهــي لــن تشّكل الحوافز 
األكثر خصوصية للنفس البشرية، خصوصا 
في الحقب التي تهيمن فيها العاطفة الدينية. 
ثم الحظ أن في مواجهة األحداث االقتصادية، 
أو بالتوازي معها، ال نرى على الدوام القرارات 
الحّرة اإلرادية فحسب، بل أيضا أبنية روحية 
فــي وسعنا  وليس  مطلقا،  كونية  أهمية  ذات 
أن نــنــفــي عــنــهــا واقــعــا هــو فــي أدنــــى األحــــوال 
بلوخ  دراســـة  فــي  ومــا يهمنا  سوسيولوجي. 
أن العوامل املؤثرة في الفعل االحتجاجي على 
املـــدى الــطــويــل ليست اقــتــصــاديــة، بــل روحــيــة، 
ألنها تعتبر األكثر خصوصية للنفس البشرية. 
وال يعني ذلك أن الديني هو الحافز الرئيسي 
لــلــثــورات املــعــاصــرة، فــالــزمــن اخــتــلــف، واألثـــر 
الــديــنــي املــهــيــمــن عــلــى املــخــيــال اإلنــســانــي قد 
تراجع. تماشيا مع هذا، تذهب دراسات حديثة 
إلى أن العنف ال يشكل سببا لالحتجاج. وهنا 
يتساءل إيمانويل فالرشتاين، ما الذي يحشد 
التأييد الشعبي؟ ال يستطيع املرء القول إن ذلك 
يعتمد على درجة القمع، فالقمع من الثوابت 
في أغلب األحيان، وهو بالتالي ال يفّسر كيف 

واملسلمني، خصوصا وقد أصبحوا يشكلون 
الصنف  ذلــك  كثيرين  فرنسيني  مخيالت  فــي 
من املهاجرين الذي أبى االندماج، واستنكف 
عن الذوبان في املجتمع، وامتنع عن االنخراط  
فــيــه وحـــافـــظ عــلــى ثــقــافــتــه األصـــــل، ثـــم رفــض 
ــانـــون األغــلــبــيــة والـــرضـــوخ  االنـــصـــيـــاع إلــــى قـ
جاهرا  وانفصل  نفسه  فعزل  متطلباته،  إلــى 

بانفصاله، ومطالبا باحترام خصوصياته.
فــي مواقف  الخصوصية  هــذه  رفــض  يتجلى 
طــابــع سياسي عنصري صــرف،  ذات  عــديــدة 
يتم  ــــرى، حــيــث  أخــ ــبـــاب  أسـ وراء  تــخــفــت  وإن 
ــنـــاء املـــســـاجـــد أو  ــاء تـــراخـــيـــص بـ ــــض إعــــطــ رفـ
ــدارس الـــخـــاصـــة بــحــجــج واهــــيــــة. وبـــمـــا أن  ــ ــ املـ
ــام جميع  الـــدولـــة عــلــمــانــيــة، وتــقــف نــظــريــا أمــ
ــلـــى املـــســـافـــة  ــنــــني عـ ــواطــ ــيـــع املــ ــمـ األديــــــــــان وجـ
نفسها، فإن القانون ال يمنع بناء دور العبادة، 
وال إنـــشـــاء املـــــدارس الــديــنــيــة. ولـــذلـــك يصبح 
التذّرع بوجود مشكالت تقنية وعــدم احترام 
معايير السالمة، أو عدم وجود مواقف كافية 
عدا  املشروع،  فيتوقف  امللجأ،  للسيارات، هو 
إذا كان أصحابها ذوي عزيمة قوية، فيلجأون 
إلى القضاء لينصفهم، إذ ال تصمد االدعاءات 
الــبــاطــلــة أمـــــام املـــحـــاكـــم. هــــذا مـــا وقــــع أخــيــرا 
يــوم 9 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، حني أصــدرت 
اإلداريـــة في غرونوبل )جنوب شرق  املحكمة 
ذات  إسالمية  جمعية  لصالح  حكما  فرنسا( 
ــول تـــركـــيـــة، تـــوجـــد فـــي مــديــنــة ألــبــيــرفــيــل  ــ أصـ
على  املدينة  هــذه  عمدة  وأجــبــرت  السياحية، 

بمحاكمة  مطالبات  ستكون  وحينها  حــمــزة، 
األخـــيـــر، تــنــفــيــذا لــلــقــانــون إذا ثــبــت تـــآمـــره، أي 
رفــض استثناء األمــراء من القانون. واألهــم أن 
فقدان  إلــى  نظرا  النتائج،  لن تصّدق  األغلبية 
الــدولــة املصداقية، وإلــى شعبية األمير حمزة 
ــاده عـــن األضـــــــواء، فلم  ــعـ الــتــي ازدادت بــعــد إبـ
يسبق أن جاهر هذا العدد الكبير بتأييد أمير 
هاشمي غير امللك، وهي ظاهرة قد تتسع في 
ضوء تصاعد االستياء الشعبي. ويعيدنا هذا 
إلى ضرورة تعامل القصر بهدوء، وعلى األقل 
القانونية  املعايير  تراعي  ملحاكمة  تقديمهما 
التي تفتقر إليها محكمة أمن الدولة، وأن تعكس 
ــة، فـــإدانـــة األمــيــر الضمنية،  ــ الــتــهــم حــجــم األدلـ
إذا توفرت األدلـــة، وإذا لم تتوفر، تفرض على 

أن الناس الذين استفزوا في لحظة معينة لم 
يكونوا أصال مستفزين في السابق. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن القمع الشديد قد يفعل فعله في 
أكثر األحيان، فيدفع املتمّردين إلى االمتناع عن 
املشاركة النشطة في تلك الحركة... ما يحشد 
أي  واليقني،  األمــل  بل  القمع،  ليس  الجماهير 
اإليـــمـــان بـــأن نــهــايــة الــقــمــع أصــبــحــت وشيكة، 
مقاربة  تبدو  ممكنا.  أصبح  أفضل  عاملا  وأن 

إعطاء ترخيص بناء مدرسة إسالمية خاصة. 
وبما أن القضاء غير تابع للحكومة في دولة 
ديمقراطية تحترم مبدأ فصل السلطات، فقد 
قــــّرر وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي، وبــطــلــب من 
القانون  على  تعديل  تقديم  ماكرون،  الرئيس 
بندا  لتضمينه  أعـــاله،  املــذكــور  الــذكــر  السيئ 
يسمح للوالة االعتراض على فتح أي مؤسسة 
ــن الـــعـــالقـــات  خـــاصـــة »ألســـــبـــــاٍب مـــســـتـــمـــدٍة مــ
الــدولــيــة لــفــرنــســا أو الـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا«، 
حسب نص التعديل. ومن هنا يكفي أن يكون 
واحد من أصحاب املشروع ذا أصول أجنبية، 

القصر أن يتحلى بالشجاعة الالزمة لالعتراف 
بسوء التقدير. ال نعرف الحقيقة، لكن الشجاعة 
األردن  أجــل  النتيجة من  مطلوبة مهما كانت 
ومستقبله. فــي هــذه األثــنــاء، ليست هــنــاك أي 
مــؤشــرات على إصـــالح أو حتى وعـــود تغيير 
قوانني جائرة أو تعديلها، مثل »إطالة اللسان« 
الـــذي كـــاد أن يــحــرم ســيــدة أردنــيــة سنة حرية 
من عمرها، بسبب بند متخلف وجائر ملجّرد 
قولها فــي مــشــاّدة مــع امـــرأة أخـــرى أن والــدهــا 
بالنسبة لها أهم من امللك، ولم ينقذها إال تدخل 
امللك شخصيا، استجابة إلى ضجة على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ولــكــن كـــم مـــن حــراكــي 
الـــســـجـــن، بسبب  فـــي  وســـيـــاســـي حـــوكـــم وزج 

قانون عرفي ينتسب إلى القرون الوسطى؟ 
أولى الخطوات لبناء الثقة تكون بإطالق سراح 
الــحــراكــيــني املـــعـــارضـــني ووقـــــف مــحــاكــمــاتــهــم 
وخرق حقوقهم خالل االعتقال، وكأن املطالبة 
بــحــقــوق األردنــــيــــني جــريــمــة أخـــطـــر مـــن عقد 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مــع الــعــدو اإلســرائــيــلــي، 
األميركي تستبيح  الجيش  ومــن معاهدة مع 
األراضي األردنية وسيادتها... من الطبيعي أن 
تكون هناك مظاهرات ضد سياسات اإلفقار، 
االقتصاد  ظــل جائحة ضربت  فــي  خصوصا 
وحياة الناس. ومن الطبيعي أن تعرف البالد 
احــتــجــاجــات عــلــى تــقــويــض الــحــريــات العامة 
ــون ليس  ــ ــيـ ــ وحـــريـــة الـــــــرأي. مـــا يــطــلــبــه األردنـ
كــثــيــرا، لــكــن االســتــهــتــار بــمــطــالــبــهــم أفــقــدهــم 
الثقة بالدولة، فكيف ُينتظر منهم قبول رواية 

التآمر على الحكم؟
إلـــى الشعب  الــقــصــر  الــوقــت ألن يلتفت  حـــان 
األردنــي، وإال لن يكون هناك عاقل يصبر أو 

حتى يسمع.
)كاتبة من األردن(

فالرشتاين أقرب إلى املوضوعية تجاه الحالة 
العربية والسورية، فاندالع الثورات في لحظة 
اقتصادية  ألســبــاب  يكون  ال  معينة  تاريخية 
وسياسية، ألن هذه األسباب موجودة سابقا، 
وبالتالي ال تفسر لحظة االنفجار الثوري. إنه 
األمل في إمكانية التغيير ونجاحه الذي تحّدث 
عنه عزمي بشارة في كتابة »الثورة والقابلية 
ــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة  ــركـ لـــلـــثـــورة« )املـ
الذي  الدوحة، 2012( هو  بيروت،  السياسات، 
كــان األمل  الفعل االحتجاجي. وإذا  إلــى  يقود 
والاليقني سببا في انــدالع الثورة عــام 2011، 
فإنهما اختفيا اآلن بعد العشرية األولى للثورة 
السورية، ليحل محلهما اليأس، واليقني بعدم 
إمكانية نجاح أي فعل احتجاجي ثان، بعدما 
خــبــر الــشــعــب الـــســـوري، عــلــى مــــدار الــســنــوات 
ــرام الـــذي قــام بــه النظام،  الــســابــقــة، حجم اإلجــ
إمكانية حصول  بعدم  الناس  قناعة  وبسبب 

تدخل دولي.
حدوث ثورة ثانية في مناطق سيطرة النظام 
السوري تبدو مسألة صعبة، بسبب املعطيات 
سابقة الذكر، لكن الحياة اإلنسانية كثيرا ما 
عن  الــنــظــريــات  تعجز  بــســلــوكــيــاٍت  تفاجئنا 

تفسيرها، إال بأثر رجعي.
)كاتب وإعالمي سوري(

أو لــه عــالقــة بــدولــة أجــنــبــيــة، ليستخرج هــذا 
القانون مثل السيف الصارم حالة إقراره.

الــتــضــيــيــق عــلــى املــســلــمــني فـــي فــرنــســا ليس 
ــوم، لــكــن الـــفـــرق بـــني األمــــس والــيــوم  ــيـ ولــيــد الـ
التماهي وســن قوانني كابحة لحرياتهم،  هو 
فمسلمو األمس كانوا في مجملهم من الطبقات 
الــكــادحــة الــفــقــيــرة مــن الــعــمــال الــذيــن ال كــفــاءة 
لــهــم، وجــــيء بــهــم لــيــعــمــلــوا بــســواعــدهــم على 
إعـــادة إعــمــار فرنسا مــا بعد الــحــرب العاملية. 
 هــمــهــم كــســب قـــوت يــومــهــم، وإرســــال 

ُّ
كـــان كـــل

بعض النقود إلى ذويهم في بلدانهم األصل. 
كانوا وبحكم عدم إتقانهم اللغة وجنسيتهم 
األجنبية وطبيعة عملهم يمشون ورؤوسهم 
يتكلمون،  وال  ينطقون  ال  تــواضــعــا  مــطــأطــأة 
ال يجاهرون وال يطالبون، وقابلني وضعهم. 
أما مسلمو اليوم فهم يعتبرون أنفسهم أبناء 
الــبــلــد، يــتــعــامــلــون بمنطق صــاحــب الــبــيــت ال 
بمنطق الضيف، كيف ال، وقد ولدوا وترعرعوا 
داخل البلد؟ هذا يمثل الجزء الكبير منهم. أما 
الجزء الثاني فهو من املهن والكفاءات العليا 
من األطباء واملهندسني واألساتذة والباحثني 
والخبراء، هم زبدة األدمغة املهاجرة األجنبية 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا شـــق كــبــيــر مـــن االقــتــصــاد 
إليهم  فرنسا  حــاجــة  هـــؤالء  ويعلم  الفرنسي. 
أنــه حتى  ويعرفون  إليها،  مــن حاجتهم  أكثر 
لو طبق مبدأ الهجرة االنتقائية، فسيكون لهم 

مكان ومكانة في هذا البلد.
)كاتب مغربي في باريس(

عبداهلل الثاني والخروج من المأزق

هل تندلع ثورة أخرى في سورية؟

فرنسا... التضييق على المسلمين لكسب االنتخابات

ما يطلبه األردنيون 
ليس بالكثير، لكن 

االستهتار بمطالبهم 
أفقدهم الثقة 

بالدولة، فكيف يُنتظر 
منهم قبول رواية 

التآمر على الحكم؟

إذا كان األمل سببًا 
في اندالع الثورة عام 

2011، فإنه اختفى 
بعد عشريتها األولى 

ليحل محله اليأس

أظهرت أحدث 
استطالعات الرأي 
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عبد اهلل البشير

مــع ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام الــســوري على 
ملحافظة حمص  الشمالي  الريف  مناطق 
أفــراد  التهجير  فــّرق  منتصف عــام 2018، 
الفعاليات  كافة  وألــغــى  املنطقة،  عــائــالت 
ــجـــري فــــي شـــهـــر رمــــضــــان مــــن قــبــل  ــانـــت تـ ــتـــي كـ الـ
مــنــظــمــات إنــســانــيــة كــانــت تعمل فــي املــنــطــقــة قبل 
العائالت  النظام السيطرة عليها. وتعيش  إحكام 
ــا وفــقــدانــًا  ــرادهـ فــي الــوقــت الــحــالــي شــتــاتــًا بــني أفـ

لكافة أجواء شهر الصوم.
خالل سنوات الحصار التي طبقتها قوات النظام 
عام  الشمالي(  )ريــف حمص  الحولة  منطقة  على 
2012 بعد املجزرة التي وقعت في املنطقة في 25 
مــايــو/ أيـــار مــن الــعــام ذاتـــه )ارتــكــبــتــهــا مليشيات 
املنطقة  كــانــت  الــســوري(،  للنظام  مــوالــيــة  طائفية 
تنبض بالحياة رغم الحصار املفروض عليها، في 
تقدم  كانت  التي  اإلنسانية  املنظمات  وجــود  ظــل 
على  تشرف  كانت  والتي  للمحاصرين،  املساعدة 
اإلغاثية على  السالل  وتــوزع  الرمضانية  املطابخ 
األهــالــي، فــي الــوقــت الــذي تمسكت عــائــالت كثيرة 
إلـــى جــنــب، حتى  أفـــرادهـــا جنبًا  بترابطها وبــقــاء 

تاريخ التهجير الذي حصل في املنطقة في مايو/ 
أيار 2018.

تفتقد أم أحمد، أبناءها في شهر رمضان، فقسم 
مــن عائلتها هــّجــر عــام 2018 إلــى إدلـــب )شــمــال(، 
بينما غـــادر الــقــســم اآلخـــر مــن الــعــائــلــة إلـــى لبنان 
قبل التهجير عبر طرق التهريب. تصف أم أحمد، 
العائلة  بيت  »أصبح  كالتالي:  العام  هــذا  رمضان 
موحشًا، كنا في رمضان نجتمع سويًا على مائدة 
عبر  اليوم  معهم  أتواصل  الذين  األحفاد  اإلفطار. 
الهاتف، كانوا يشاركوننا املائدة، ويضفون الدفء 
والــفــرحــة على أجـــواء عائلة. أمــا الــيــوم فتمّر أيــام 
رمضان في غياب هــذه اللمة، أجلس أنــا وزوجــي 
ــلـــب األوقــــــــات وحـــيـــديـــن عـــلـــى مــــائــــدة اإلفــــطــــار،  أغـ
أحمد  أم  املشتتة«. تضيف  العائلة  على  لنتحسر 
عبر »العربي الجديد«: »أربعة من أبنائي يقيمون 
ــد يــقــيــم فـــي لــبــنــان مـــع شقيقته.  ــ ــب، وواحـ ــ فـــي إدلـ
أغــلــب أقـــاربـــنـــا غــــــادروا املــنــطــقــة خــــالل الــتــهــجــيــر، 
ــذي صـــادف مــع حــلــول شــهــر رمــضــان حينها.  والــ
أتمنى أن أجتمع بأوالدي في شهر رمضان املقبل 
وأشاركهم املائدة ليعود الدفء إلى منزل العائلة 

في هذا الشهر املبارك«.
مــن جهته، يــقــارن خــالــد حمصي، املقيم فــي الــدار 

الكبيرة )ريــف حمص الشمالي (، بني رمضان في 
الـــوقـــت الــحــالــي ورمـــضـــان الــبــلــدة قــبــل التهجير، 
 الـــبـــلـــدة كــانــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــوضــحــًا لــــ

تــنــبــض بــالــحــيــاة، إذ كــانــت املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
تـــوزع وجــبــات اإلفـــطـــار عــلــى الــعــائــالت املحتاجة 
أو مـــســـاعـــدات عــلــى شــكــل ســــالل غـــذائـــيـــة. أمــــا في 
ــذه املـــشـــاهـــد بـــاتـــت غــائــبــة،  ــل هــ ــوقـــت الـــحـــالـــي كـ الـ
الــتــهــجــيــر«. يــقــارن أحـــد مسؤولي  فــي ظــل عملية 
املـــنـــظـــمـــات اإلغـــاثـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــلـــدو بــمــنــطــقــة 
الــحــولــة بــني الـــواقـــع الــحــالــي لــســكــان املــنــطــقــة ومــا 
: »في السابق 

ً
كان عليه الحال قبل الحصار، قائال

قــبــل ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى املــنــطــقــة، كــنــا نستعد 
االجتماعات  نعقد  كنا  إذ  مسبقًا،  رمــضــان  لشهر 
بــني الــجــهــات اإلغــاثــيــة كــافــة فــي املنطقة لتوحيد 
الجهود وتوزيع األدوار، فعدد السكان كان كبيرًا. 
ومن النشاطات التي كنا نشارك فيها إعداد سالل 
إلى  إضافة  السحور،  لوجبات  مخصصة  غذائية 
ــداد وجــبــات  ــ مــطــابــخ الــرمــضــانــيــة املــخــصــصــة إلعـ
النشاطات  الــصــوم. ومــن  أيــام شهر  الفطور طيلة 
ــر اإليــجــابــي لــدى  املــمــيــزة والــتــي كــانــت تــتــرك األثــ
العيد لأطفال  العائالت واألطفال، تأمني مالبس 
األيتام وأطفال العائالت املحتاجة«. ويضيف أنه 

»في الوقت الحالي وبعد سيطرة النظام السوري 
النشاطات، واملنطقة  املنطقة، غابت كل هذه  على 
تــعــانــي حــالــيــًا مـــن عــــدة أزمــــــات. فـــي الــســابــق كنا 
نــعــمــل عــلــى تغطية مــتــطــلــبــات املــنــطــقــة واألهــالــي 
في شهر رمضان وبقية األشهر، خصوصًا تأمني 
املواد  الوقود، وحليب األطفال، وغيرها من  مــادة 
األساسية لحياة املواطن، أما بعد اتفاق التهجير 

فقد اختفت النشاطات اإلنسانية في املنطقة«.

مجتمع
ها رصدت قبالة السواحل 

ّ
أعلنت منظمة »إس أو إس ميديتيرانيه« غير الحكومية، يوم الخميس، أن

اطي انقلب رأسًا على عقب وكان على 
ّ
الليبية حوالي عشر جثث طافية في املياه بجانب زورق مط

»أوشــن  اإلنــقــاذ  البحث واإلنــقــاذ على من سفينة  ألبيرا، منّسقة  لويزا  متنه 130 مهاجرًا. وقالت 
ه »منذ وصولنا إلى مكان الحادث لم نعثر على أي ناجني«.  

ّ
فايكينغ« التابعة للمنظمة، في بيان، إن

ه »لم يعد 
ّ
وقالت الصحافية الفرنسية إيمانويل شاز، عبر الهاتف من على من سفينة اإلنقاذ، إن

)فرانس برس( هناك أمل في العثور على ناجني«، مؤّكدة أنها رأت »الكثير من الجثث«.  

 حياتهم في خطر بسبب 
ّ
قال كينيون مصابون بفيروس نقص املناعة البشرية »إتش آي في« إن

نقص أدوية الفيروس التي تتبرع بها الواليات املتحدة وسط نزاع بني وكالة اإلغاثة األميركية 
والحكومة الكينية. ويأتي التأخير في اإلفراج عن األدوية التي تم شحنها إلى كينيا أواخر العام 
املاضي بحسب نشطاء، بسبب فقدان الثقة بني الوكالة وهيئة اإلمدادات الطبية الكينية. وقال وزير 
 »الوكالة األميركية أفرجت عن شحنة األدوية التي كانت عالقة 

ّ
الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، إن

)أسوشييتد برس(  يستقبلها املرضى هذا األسبوع«. 
ّ
في امليناء. ومن املتوقع أن

كينيا: نقص في أدوية »إتش آي في«غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل الليبية

الشمالي  حمص  ريف  في  التهجير  اتفاق  حصل 
في شهر مايو/ أيار من عام 2018، إذ غادر قسم 
عدد  المقدر  الشمالي  حمص  ريــف  أبــنــاء  مــن 
سكانه بنحو 350 ألف نسمة نحو مناطق الشمال 
المنطقة  على  النظام  قوات  لتسيطر  السوري، 
اإلنسانية  النشاطات  من  نوع  أي  وتنهي  بالكامل 

التي كانت موجودة خالل سنوات الحصار.

»اتفاق« التهجير

ــــدت مـــحـــافـــظـــة واســـــــــط الـــعـــراقـــيـــة  ــهـ ــ شـ
تــظــاهــرة مطالبة  السبت  أمــس  )جــنــوب( 
بتحسني واقــــع الــكــهــربــاء، بــعــد أقـــل من 
24 ساعة على تظاهرة مماثلة في حي 
الوحدة جنوبي العاصمة بغداد أسفرت 
عن مقتل متظاهر دهسًا على يد القوات 
أمام محطة  املتظاهرون  األمنية. وتجمع 
الكهرباء شمالي واسط، مطالبني بإنهاء 
االنـــقـــطـــاع املــســتــمــر لــلــتــيــار، خــصــوصــًا 
مــــع اقــــتــــراب فـــصـــل الـــصـــيـــف، مــلــوحــني 
بــتــصــعــيــد االحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة، في 
ــال عـــدم االســتــجــابــة ملــطــالــبــهــم. ودعــا  حـ
املياحي،  جميل  محمد  واســـط،  محافظ 
إلى  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
الكهرباء، موضحًا  اإلشــراف على ملف 
فـــي تجنب  املــســاهــمــة  يــمــكــنــه  ــك  ــ أّن »ذلـ
ومشددًا  صيف«،  كل  املتكررة  املشاكل 
الـــعـــادل للطاقة  الـــتـــوزيـــع  عــلــى ضـــــرورة 
الكهربائية بني املحافظات. كما لفت إلى 
»وجود تمييز واستثناءات في حصص 
ــافـــظـــات عـــلـــى حـــســـاب مــحــافــظــات  املـــحـ
ــرى«. وشـــهـــد حـــي الــــوحــــدة جــنــوبــي  ـــ أخــ
بغداد صدامات دامية بني قوات مكافحة 
الــشــغــب ومــتــظــاهــريــن مــطــالــبــني بتوفير 
ــى ســقــوط  ــ إل الـــتـــحـــرك  الـــكـــهـــربـــاء، وأدى 
ــــجــــرحــــى. وطـــالـــبـــت  ــدد مــــن ال ــ ــ قـــتـــيـــل وعـ
الديوانية  محافظة  في  املحلية  الحكومة 
ــنـــوب( بـــزيـــادة حــصــتــهــا مـــن الــطــاقــة  )جـ
للحيلولة  الكهربائية، في محاولة تهدف 
دون تمدد التذمر الشعبي إلى املحافظة، 
الشعالن:  زهير  الديوانية  محافظ  وقــال 
 1200 الديوانية  إلى  أّن يصل  »يفترض 
مــيــغــاواط مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وفــق 
مــا يصلنا  لــهــا، بينما  املـــقـــررة  الــحــصــة 
الــــ 400 مـــيـــغـــاواط«. وأغــلــق  ال يــتــجــاوز 
مــتــظــاهــرون الــجــمــعــة الــجــســر الــحــديــدي 
الناصرية )مركز محافظة  وسط مدينة 
ــبـــالد، كــمــا شــهــدت  ذي قــــار( جــنــوبــي الـ
منطقة البراضعية في محافظة البصرة، 

أقصى جنوب العراق، تظاهرة مماثلة.
)العربي الجديد(

Sunday 25 April 2021
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



 السيطرة 
ّ
وبحسب مــا يــوضــح األهــالــي، فـــإن

على نبع »عني الحلوة« تّمت بدعم من مجلس 
ــة ومـــؤســـســـة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـ
»ريجاليم« االستيطانية املعنية بمشروعات 
االســتــيــطــان فــي الــضــفــة، وهـــي الــجــهــة ذاتــهــا 
التي أشرفت على السيطرة الكاملة على »عني 
الساكوت« في األغوار قبل أشهر عّدة، ولديها 
مخططات لوضع اليد على كل مصادر املياه 

في األغوار الفلسطينية.
أن  مــن  األغــــوار  فــي  الفلسطينيون  ويــتــخــّوف 
يــتــوّجــه املــســتــوطــنــون بــعــد ســيــطــرتــهــم على 
نــبــع »عـــني الــحــلــوة« إلـــى غــيــره مـــن الينابيع 
املتبقية، بالتالي تصير مصادر املياه املتاحة 
بــعــدمــا  مــعــدومــة  األغــــــوار  فـــي  للفلسطينيني 
اللطيف  املــــزارع عبد  كــانــت شحيحة. ويــقــول 
ــتـــالل ال  « االحـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــــودة لـــ

يكتفي بالسيطرة على عيون املياه، بل يالحق 
الزراعية،  بالجرارات  التي تصلنا  الصهاريج 
السّم فيها، ما  أو يضع  وكثيرًا ما يصادرها 
 
ّ
أّدى إلى نفوق عشرات من رؤوس املاشية«. لكن

 أهالي األغــوار لن يتوانوا عن 
ّ
عــودة يؤكد أن

مواصلة كفاحهم ونضالهم النتزاع حقوقهم 
من أنياب املحتل، على الرغم من افتقارهم إلى 
 »معركتنا يومية 

ّ
مقومات الحياة. يضيف أن

ما بني كــّر وفــّر. ال بديل أمامنا غير مواصلة 
الكفاح والنضال السترداد عني الحلوة. األمر 
ــاه؟ عــدم  ــيـ بـــســـيـــط... كــيــف نــعــيــش مـــن دون مـ

وجــود املــيــاه يعني املــوت وتــرك األرض لقمة 
سائغة للمحتل واملستوطنني«.

الخطة قديمة
ــدأ االحـــتـــالل  ــًا، بــ ــامـ قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـ
خــطــتــه لــتــســهــيــل ســيــطــرة املــســتــوطــنــني على 
مــيــاه نــبــع »عــــني الـــحـــلـــوة« الـــعـــذبـــة، والــهــدف 
سرقة تلك املياه وتحويلها إلى املستوطنات 
التي أقيمت  العشوائية  والبؤر االستيطانية 
خالل  الفلسطينيني  املــواطــنــني  أراضـــي  على 
الحقوقي  الناشط  ويقول  املاضية.  السنوات 
ــر 

ّ
 »تــوف

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــــارس فــقــهــا لـــ

أهّم  أحد  ُيَعّد  والزراعة  للشرب  مصادر مياه 
أسباب وجود الفلسطينيني في األغوار، وهذا 
 
ً
ليال التي تعمل  االحــتــالل  ما تدركه سلطات 
ونــهــارًا على محاربة هــذا الــوجــود مــن خالل 

حرمانهم من املياه لدفعهم إلى الرحيل«.
ه »منذ احتالل الضفة الغربية 

ّ
يضيف فقها أن

في عام 1967، تتعّرض األغــوار الفلسطينية 
ــــادة إســرائــيــلــيــة مــبــرمــجــة. وقــد  إلـــى حـــرب إبـ
عني  نبع  لترميم  الوقت  املستوطنون  سابق 
الــحــلــوة وإقـــامـــة بـــركـــة صــغــيــرة إلــــى جــانــبــه 
بــهــدف تــغــيــيــر مــعــاملــه الــتــاريــخــيــة. وتمثلت 
أولــــــى خـــطـــواتـــهـــم بــتــســيــيــج مــحــيــط الــنــبــع، 
اإلسرائيلي«.  االحــتــالل  تحت حراسة جيش 
 »املـــنـــطـــقـــة كــــانــــت تــضــم 

ّ
ويــــوضــــح فـــقـــهـــا أن

ــع مـــــيـــــاه، جـــــــرى تـــدمـــيـــرهـــا  ــيـ ــابـ ــنـ ســـلـــســـلـــة يـ

األغوار ــ سامر خويرة

يــكــاد املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي مجيد 
الضبابات من منطقة وادي املالح 
في األغوار الشمالية الفلسطينية، 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، ينفجر غضبًا  الــضــفــة  فــي 
 بنبع »عــني الــحــلــوة« الـــذي سرقه 

ّ
إزاء مــا حــل

»العربي  ويخبر  اإلسرائيليون.  املستوطنون 
الــجــديــد« بــحــســرة: »كــنــت أتـــــردد عــلــى النبع 
، فأشرب وألهو وأستحّم 

ً
يوميًا مذ كنت طفال

فيه. كذلك أصطحب صباحًا ومساًء، أغنامي 
ــاري لــتــشــرب مــنــه وتــرعــى األعـــشـــاب في  ــقـ وأبـ
يحرمون  فاملستوطنون  الــيــوم،  أّمـــا  محيطه. 
األهــالــي مــن الــوصــول إلــيــه«. مــن خــالل إحكام 
ــنـــني ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى نـــبـــع »عـــني  ــتـــوطـ املـــسـ
الــحــلــوة«، بـــات ُيــحــظــر عــلــى املـــزارعـــني ورعـــاة 
املواشي الفلسطينيني االقتراب منه، ما يعني 
ــة بأكملها  حـــرمـــان تــجــّمــعــات بـــدويـــة ورعـــويـ
ــات. فخالل  مــن مــصــادر الــشــرب ورّي املـــزروعـ
املــــاضــــي، وضــــع املــســتــوطــنــون  مــــــارس/ آذار 
يدهم على النبع وشرعوا بتنفيذ سلسلة من 
ها 

ّ
األعــمــال اإلنشائية بــدت فــي بــادئ األمــر أن

لــكــن ســرعــان ما  مــجــّرد عملية تــرمــيــم للنبع، 
انكشفت نواياهم الخبيثة.

ه ال يستطيع 
ّ
 في نفس الضبابات أن

ّ
ما يحز

الـــيـــوم »الـــشـــرب مـــن مـــيـــاه عـــني الــحــلــوة ولــو 
رشــفــة واحـــــدة. أيـــن الـــعـــدل؟ يــأتــي أنــــاس من 
مستوطنات الخليل )جنوبي الضفة الغربية( 
ليسبحوا ويــســتــجــمــوا فــي الــنــبــع، فــيــمــا أنــا 
الــذي ولــدت هنا عاجز عن ذلــك. لقد حاولنا 
 جنود االحتالل املدّججني 

ّ
مرارًا منعهم، لكن

بالسالح ينتشرون لحمايتهم في كل مكان«. 
يضيف: »هذا احتالل، ونحن نتوقع منه كل 
الفلسطينيون  املـــســـؤولـــون  أيـــن  لــكــن  ــيء.  شــ
مــّمــا يــجــري؟ أعــمــال املستوطنني فــي تأهيل 
الــنــبــع بــــدأت مــنــذ نــحــو شــهــر بــشــكــل عــلــنــي، 
ألم يسمعوا صراخنا  الصور؟  ألم يشاهدوا 
ومــنــاشــداتــنــا؟ هـــل الـــصـــراع عــلــى الــكــراســي 
واالنتخابات أهّم من األرض؟ إذا ضاعت هي، 

فماذا يستفيدون من مناصبهم؟«.
وحال الضبابات ال تختلف عن أحوال أهالي 
املنطقة كلها، فهؤالء جميعًا خسروا مصدرًا 
رئيسيًا للمياه وباتوا مجبرين على اجتياز 
مسافات أطول بكثير هم ومواشيهم للوصول 
ني للداللة 

َ
إلى املياه. ويعرض الضبابات موقف

املستوطنني  إلى  التام  انحياز االحتالل  على 
عـــلـــى حـــســـاب أصــــحــــاب الــــحــــق، فـــيـــقـــول: »لـــو 
وضــعــت طــوبــة واحـــــدة فــقــط فـــي خــيــمــتــي أو 
الدبابات  لكانت  االرتــفــاع  قليل  جـــدارًا  أقــمــت 
اإلســرائــيــلــيــة تــوجــهــت فــــورًا لــتــهــدم ذلــــك. في 
املقابل، أحضر مستوطنون خالطات إسمنت 
بناء في  وأقــامــوا عمليات  متنقلة وحــجــارة، 
ــان«.  أّي كــ اعــــتــــراض  الــنــبــع مـــن دون  مــحــيــط 

نبع »عين 
الحلوة«

المستوطنون 
يسرقون مياه 

األغوار الفلسطينية

في إطار وضع اليد على الينابيع في األغوار الفلسطينية 
الشمالية، سيطر مستوطنون إسرائيليون على نبع »عين 
لمدن  خزانًا  ُتَعّد  المناطق  هذه  أّن  علمًا  الحلوة«، 
ضمن  وقوعها  إلى  نظرًا  وبلداتها  الغربية  الضفة 

حوض المياه الشرقي األكبر في فلسطين

ل  المياه ُتسرق وُتحوَّ
إلى المستوطنات والبؤر 

االستيطانية العشوائية

السيطرة على عين الحلوة 
تّمت بدعم مجلس 
مستوطنات الضفة

1819
مجتمع

الحلوة  عني  نبع  وبقي  بالكامل،  وتجفيفها 
الذي جاء دوره. واملياه تجري هنا وال يحق 
 مستوطني 

ّ
لــنــا االنــتــفــاع مــنــهــا، فــي حــني أن

مستوطنة مسكيوت يتنّعمون بخيراتها«. 
 »املستوطنني وّجهوا دعوات 

ّ
ويتابع فقها أن

إلى قادتهم من أجل زيارة املنطقة وافتتاحها 
فــيــمــا يستجم فيها  الــيــهــوديــة،  فــي األعـــيـــاد 
عشرات منهم يوميًا بهدف فرض األمر الواقع 
 
ّ
 شــرطــة االحـــتـــالل اّدعــــت أن

ّ
فــيــهــا«. ُيــذكــر أن

املنطقة برمتها »أمالك دولة«، وثّمة تصاريح 
ده فقها مشددًا على 

ّ
للعمل فيها، وهو ما يفن

 »األرض حيث يوجد النبع تعود ملكيتها 
ّ
أن

إلى بطريركية الالتني أسوة بآالف الدونمات 

السيطرة على  األغـــوار«. وتكمن خطورة  في 
 ذلك 

ّ
أن الحلوة« بحسب فقها في  نبع »عــني 

يأتي »ونحن على أبواب فصل الصيف الذي 
الفلسطينية  بـــاألغـــوار  الـــحـــرارة  فــيــه  تــرتــفــع 
لــتــبــلــغ أرقــــامــــًا قــيــاســيــة، ومــعــهــا تــتــضــاعــف 
الحاجة إلى املاء، كونها من املناطق الزراعية 
والرعوية املرغوبة من قبل مزارعني كثيرين 

والبدو الُرّحل«. 
واألغــــــــوار الــشــمــالــيــة تــقــع ضــمــن الــحــوض 
املــائــي الــشــرقــي األكــبــر فــي فلسطني، وعلى 
ــــن ذلــــــك تـــســـيـــطـــر إســــرائــــيــــل عــلــى  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
املـــائـــة مـــن مــيــاهــهــا، فــيــمــا يتحكم  فـــي   85
أي 15 في  املتبقية  بالنسبة  الفلسطينيون 
املـــائـــة. ويـــزيـــد مــعــدل اســتــهــالك املــســتــوطــن 
الــــقــــاطــــن فــــي األغــــــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة ثــمــانــيــة 
أضعاف عّما يستهلكه املواطن الفلسطيني 

الذي يقطن في أماكن أخرى.
ومــنــذ عـــام 1967، عــمــدت ســلــطــات االحــتــالل 
إلـــــى تــعــطــيــل وتـــخـــريـــب اآلبــــــــار االرتـــــوازيـــــة 
بــئــرًا   56 وعـــددهـــا  بــمــعــظــمــهــا،  الفلسطينية 
ــتـــاريـــخ. كـــذلـــك ســيــطــرت شــركــة  ــك الـ حــتــى ذلــ
املياه  مــصــادر  على  اإلسرائيلية  »مــيــكــروت« 
الجوفية في األغوار، فحفرت 42 بئرًا بأعماق 
 منها ما بني 60 و70 مليون 

ّ
منخفضة لتضخ

مــتــر مكعب مــن املــيــاه ســنــويــًا. أّدى ذلـــك إلــى 
سحب املياه الجوفية بمعظمها في املنطقة، 
وبالتالي شّحها في معظم اآلبار والينابيع 
الــفــلــســطــيــنــيــة املــتــبــقــيــة. وصـــــــارت ســلــطــات 
االحــتــالل تـــزّود أهــالــي األغــــوار وتجمعاتها 

الــشــركــة بكميات شحيحة  هــذه  بــاملــيــاه عبر 
ومـــــحـــــّددة ال تــكــفــيــهــم لــحــاجــتــهــم الــيــومــيــة 

ومزروعاتهم ومواشيهم.

المياه الفلسطينية 
تحت السيطرة اإلسرائيلية

وتــنــقــســم مــــصــــادر املــــيــــاه الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
 نهائيًا أو 

ّ
األغــوار إلى قسَمني، منها ما جف

»ميكروت«  آبــار شركة  مياهه بسبب  شّحت 
اإلسرائيلية، من قبيل عيون املاء واآلبار في 
قرى عني البيضاء وبردلة وكردلة. أّما القسم 
اآلخــــر الــــذي لــم تــتــأثــر كــمــيــة املــيــاه فــيــه، فقد 
استولت سلطات االحتالل عليه بشكل كامل 
وزّودت املستوطنني بمياهه ألغراض زراعية 
املستوطنات   

ّ
أن علمًا  الساكوت«،  »عــني  مثل 

ــة فــــي األغـــــــــوار بــمــعــظــمــهــا هــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــتـــالل  مــســتــوطــنــات زراعــــيــــة ويـــــزّودهـــــا االحـ
بكميات مياه هائلة في مقابل حرمان أهالي 

املنطقة من هذه املياه.
ـــعـــة فـــي عــام 

ّ
وبــحــســب اتــفــاقــيــة أوســـلـــو املـــوق

متر  مــلــيــون   118 تخصيص  ــّم  تـ فــقــد   ،1993
مكعب من املياه للفلسطينيني سنويًا، وهذه 
ر بنحو 15 فــي املــائــة فــقــط من  ـــقـــدَّ

ُ
الــحــصــة ت

التاريخية  فلسطني  فــي  املتاحة  املــيــاه  كمية 
التي تبلغ 700 مليون متر مكعب. وعلى الرغم 
 االحتالل لم يعِط الفلسطينيني 

ّ
من ذلك، فإن

املاضية،  السنوات  كاملة طيلة  الحصة  هذه 
كذلك لم يــزد الحصة في حني تضاعف عدد 
األهالي منذ ذلك الوقت. حينها كان عددهم 

ــني 
َ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة مــلــيــون

ونـــصـــف املـــلـــيـــون، فـــي حـــني يـــزيـــد الـــيـــوم عن 
الــذي توصي فيه  أربعة ماليني. وفــي الوقت 
منظمة الصحة العاملية بـ 110 لترات من املياه 
ستخَدم 

ُ
كحّد أدنى للفرد الواحد في اليوم، ت

من  وغيرهما  واالستحمام  الشرب  ألغــراض 
الفلسطيني  املواطن   

ّ
فــإن اليومية،  الحاجات 

يحصل على مــعــّدل 83 لــتــرًا مــن املــيــاه فقط، 
 الكمية تبدو أقل بكثير في املناطق التي 

ّ
لكن

مناطق  مثل  االحتالل  من مضايقات  تعاني 
األغــوار حيث يحصل الفرد فيها على كمية 
تتراوح بني 20 و25 لترًا من املياه فقط، فيما 
يحصل املستوطن على كمية تصل إلى 400 

لتر من املياه في اليوم.

فلسطين االردن

مصر

سورية
لبنان

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

مــنــذ بـــدء شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
ــيـــع الــــخــــيــــر« فــي  ــابـ ــنـ ــقـــت جــمــعــيــة »يـ ــلـ أطـ
ــلـــة »قــــفــــة رمــــــضــــــان« لــجــمــع  ــمـ تــــونــــس حـ
املــــســــاعــــدات الـــخـــيـــريـــة، ال ســـيـــمـــا املــــــواد 
ــة، لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــعـــائـــالت  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
املعوزة في العديد من الجهات )املناطق(، 
الــداخــلــيــة. ويــقــول عضو  وخصوصًا تلك 
الجمعية عبد الكريم بوخريص، لـ«العربي 
 الــعــمــل بــــدأ مــنــذ أكـــثـــر من 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

أســبــوعــني لجمع تــبــرعــات مــن متطوعني 
املــواد  على جمع  التركيز  مــع  ومتبرعني، 
الــــغــــذائــــيــــة األســــاســــيــــة وتـــجـــهـــيـــز قــائــمــة 
بــالــعــائــالت الــتــي تــحــتــاج إلــــى املــســاعــدة. 
إلى االستعانة أحيانًا بالبلديات  ويشير 
والواليات لجمع قائمة بالعائالت املعوزة 
وعناوينها. وخــالل شهر رمــضــان، يــزداد 
الـــخـــيـــريـــة، وخــصــوصــًا  الــجــمــعــيــات  دور 
فـــي الــجــهــات الــداخــلــيــة. وتــتــركــز غالبية 
املـــســـاعـــدات املــقــدمــة مـــن الــجــمــعــيــات على 
إفطار الصائم، وتقديم املساعدات الغذائية 
واملالية للفقراء واليتامى. وال تجد غالبية 
الجمعيات عــادة صعوبة في جمع املــواد 
 غالبية املتبرعني 

ّ
الغذائية، وخصوصًا أن

ال يمنحون أمـــوااًل مخافة استغاللها في 
غير أهدافها الخيرية. ويوضح بوخريص 
ــدات فــي  ــاعــ ــســ  الــجــمــعــيــة تــســتــقــبــل املــ

ّ
أن

ــة )فـــي  ــهــــويــ ــة والــــجــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــا الـ ــهــ ــّراتــ ــقــ مــ
املــنــاطــق(، أو مــن خـــالل تــوجــه أعضائها 
إلى بعض املتبرعني لجمع املواد الغذائية 
ــيــــة وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــعـــائـــالت  األســــاســ

باستمرار طيلة شهر رمضان. 
وقبل نحو أسبوع من بدء شهر رمضان، 
حملة  الــخــيــري  الــوســيــط  جمعية  أطلقت 
»رمضان أسعد بالعطاء« لجمع تبرعات 
غــذائــيــة. وتــجــمــع فــي ســلــة مــــواد غــذائــيــة 
أساسية بقيمة 30 دوالرًا، لتوزع على نحو 
300 عائلة محتاجة في العاصمة. ويقول 
املتطّوع سيف الدين )31 عامًا(، لـ«العربي 
الجديد«، إن الجمعية تجمع مواد غذائية 
وليس أمــوااًل. وتقسم تلك املساعدات في 
العائالت  على  وتــوزع  بالتوازي،  أكياس 
الــتــي تــكــون الــجــمــعــيــة قـــد جــهــزت قائمة 
بــأســمــائــهــا مــســبــقــًا. فــي الــغــالــب، تساعد 
الجمعية العائالت املحتاجة، وخصوصًا 

األرامل واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
بــالــتــوازي مــع تــوزيــع املـــســـاعـــدات، كانت 
موائد  ــعــّد 

ُ
ت الخيرية  الجمعيات  غالبية 

ــتــــاجــــني واملــــــــارة  اإلفــــــطــــــار الطـــــعـــــام املــــحــ
واملشردين. لكن غابت موائد اإلفطار في 
املاضي، باإلضافة  العام  الجهات،  معظم 
إلى العام الجاري، نتيجة لتفشي فيروس 
ــا وبــالــتــالــي مــنــع الــتــجــمــعــات في  كـــورونـ
الساحات العامة. لذلك، هناك تركيز على 
توزيع الطعام على العائالت في البيوت. 
ع بــعــض الــجــمــعــيــات الــوجــبــات 

ّ
ـــــوز

ُ
كــمــا ت

والعاملني  للمشّردين  الجاهزة  الغذائية 
خالل ساعات اإلفطار وفي ساعات الليل 
بالتجول  تــراخــيــص  الــحــصــول على  بعد 
ــــالل ســــاعــــات حــظــر  لــتــســهــيــل تــنــقــلــهــم خـ
العاشرة  الساعة  من  تبدأ  التي  التجول، 

 وتستمر حتى الخامسة صباحًا. 
ً
ليال

الــخــيــري خـــالل شهر  الــعــمــل  وال يقتصر 
ــان عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات واملـــنـــظـــمـــات  رمــــضــ
الــخــيــريــة، بـــل تــتــعــدد املــــبــــادرات الــفــرديــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ُيــطــلــقــهــا شـــبـــاب فــي 
ــدة لــلــتــكــفــل بــجــمــع املـــســـاعـــدات  جـــهـــات عــ
واألمــــــــــــوال وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــى الـــعـــائـــالت 
ــــد  ــا يــــتــــكــــفــــل أحـ ــ ــ املـــــحـــــتـــــاجـــــة. وعـــــــــــــادة مـ
التبرعات  مقر لجمع  بتوفير  األشخاص 

واملــواد الغذائية، في وقت يتكفل آخرون 
بجمع التبرعات في الشوارع، وخصوصًا 
إلى ذلك،  الكبرى.  التجارية  أمام املحالت 
)33 عامًا(،  الرحالي  الرحمان  يشير عبد 
ه ينظم سنويًا خالل شهر رمضان، 

ّ
إلى أن

وبــرفــقــة نــحــو أحــــد عــشــر شـــابـــًا، حــمــالت 
ــدات.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــبــــرعــــات واملـ ــتــ عــــــــّدة لـــجـــمـــع الــ
ويسوقون حملتهم عبر مواقع التواصل 
بــأهــدافــهــا واملـــواد  االجــتــمــاعــي للتعريف 
هم ينشرون 

ّ
الغذائية املطلوبة، مضيفًا أن

ــورًا تـــوثـــق تـــوزيـــع تلك  فــيــديــوهــات وصــــ
املـــســـاعـــدات، لــتــأكــيــد مــصــداقــيــة حملتهم 
الــتــشــهــيــر  الــنــبــيــلــة مــــن دون  ــا  ــهــ ــدافــ وأهــ
باألشخاص املستهدفني بتلك التبرعات. 
ــور مــتــلــقــي  ــ ــ ــيـــر نــــشــــر صـ ــثـ ــًا مـــــا يـ ــبــ ــالــ وغــ
املــــســــاعــــدات انــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة مــــن قــبــل 
ــام الـــــــــذي يـــشـــجـــع عـــمـــلـــيـــات  ــ ــعــ ــ الـــــــــــرأي الــ
ــبــــرع واألعــــــمــــــال الـــخـــيـــريـــة ويـــرفـــض  ــتــ الــ
الــتــشــهــيــر بـــاملـــعـــوزيـــن ونــــشــــر صـــورهـــم 
خالل حصولهم على املساعدات. وتلتزم 
الجمعيات واملنظمات وبعض املتطوعني 
ــدم  بـــحـــمـــايـــة املـــعـــطـــيـــات الــشــخــصــيــة وعــ
الـــتـــشـــهـــيـــر بــمــتــلــقــي املــــســــاعــــدات ونــشــر 
املـــتـــطـــوعـــني  »بــــعــــض   

ّ
أن  

ّ
إال صــــــورهــــــم. 

يـــنـــشـــرون صــــور الـــعـــائـــالت الـــتـــي تتلقى 

للتأكيد  األطــفــال،  وخصوصًا  املساعدات 
الــخــيــري«، بحسب  عملهم  عــل مصداقية 
الرحالي. ويختار بعض أصحاب املطاعم 
إفــطــار وتــوزيــعــهــا على  تجهيز وجــبــات 
العائالت املحتاجة بالتنسيق مع بعض 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، مـــع الـــحـــرص على 

إيصالها قبل ساعة من موعد اإلفطار.  
الوطني لإحصاء قد أشار  املعهد  وكــان 
 مــســتــوى الــفــقــر فـــي تــونــس يبلغ 

ّ
إلـــى أن

نحو 15 في املائة. في املقابل، تشير أرقام  
 نسبة 

ّ
أن إلى  الشؤون االجتماعية  وزارة 

إلــى نحو 28 في املائة، األمر  الفقر تصل 
الذي أثار انتقاد العديد من املتخصصني 
الذين استغربوا تضارب األرقام الصادرة 
مــــن جــهــتــني رســـمـــيـــتـــني، مــتــســائــلــني عــن 
الــتــي تعتمد الحــتــســاب نسب  املــقــايــيــس 
الفقر، على الرغم من تأكيد وزارة الشؤون 
البيانات  على  اعتمدت  ها 

ّ
أن االجتماعية 

بالعائالت  واملتعلقة  حــوزتــهــا  فــي  الــتــي 
الـــتـــي تــتــلــقــى مــنــحــًا شــهــريــة عــلــى شكل 

مساعدات.
وتــشــيــر خــريــطــة الــفــقــر الــتــي أعــلــن عنها 
 النسب األعلى للفقر سجلت 

ّ
املعهد إلى أن

فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي والــــوســــط الــغــربــي 
للبالد، حيث املناطق الفقيرة واملهمشة.

عمل خيري في رمضان تونس

خالل توضيب المساعدات )العربي الجديد(

السالل الغذائية جاهزة للتوزيع )العربي الجديد(

أطفال فلسطينيون يلهون في أحد الينابيع المتبقية )جعفر اشتية/ فرانس برس(

118.000.000
متر مكعب من المياه خصصتها 

اتفاقية أوسلو للفلسطينيين، من أصل 
700 مليون من مياه فلسطين التاريخية

عادة، ال تتخلى 
الجمعيات الخيرية عن 

أهلها األكثر حاجة 
في تونس، فتعمد 

إلى توزيع مساعدات 
غذائية مع إلغاء موائد 

اإلفطار، بسبب كورونا

في ظّل الخالفات األسرية 
المتزايدة في المغرب، 

تأتي الوساطة كوسيلة 
من شأنها معالجة األمور 

قبل تفاقمها وقبل 
وصولها إلى القضاء. 

وتنشط جمعيات عّدة 
في البالد في هذا 

المجال، مانحة أمًال 
للعالقات المأزومة

المغرب: جمعيات تعمل على لّم شمل األسر
ل محاوالت لتسوية  ُتسجَّ

الخالفات األسرية قبل 
اللجوء إلى القضاء

بروز جمعيات تطالب 
بمأسسة الوساطة األسرية 

قد تكون له إيجابيات

الرباط ــ عادل نجدي

 
ّ

إيجاد حل أمــل في  ي 
ّ
الجمعية وكل »قصدُت 

ملــعــانــاتــي، وهـــو مــا تحقق ولــلــه الــحــمــد بعد 
ثــالث جلسات مــن الــوســاطــة«. هــذا مــا تقوله 
ــــرة، املــغــربــيــة الــثــالثــيــنــيــة، بــعــدمــا انتهت  زهـ
لتوها من جلسة وساطة أسرية أخيرة أّدت 
زيـــارة  لتنظيم  مــع طليقها  اتــفــاق ودي  إلـــى 
أبنائها في إطار الحضانة. وزهرة واحدة من 
 جمعية 

َ
بني عشرات النساء اللواتي يقصدن

»الــتــحــدي لــلــمــســاواة واملــواطــنــة« فــي مدينة 
 ينهي 

ّ
أّي حــل  

َ
يــجــدن  

ّ
البيضاء، لعلهن الـــدار 

 مــن جـــّراء نــزاعــات أســرّيــة وصلت 
ّ
معاناتهن

إلى طريق مسدود. 
ــهــا عانت 

ّ
تــقــول زهــــرة »الــعــربــي الــجــديــد« إن

 »طليقي 
ّ
إن إذ  املاضية،  األشهر  كثيرًا خــالل 

اســـتـــغـــل فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وحــرمــنــي 
ــمــا طــالــبــتــه بــإعــادتــهــم إلــى 

ّ
مــن أطــفــالــي. وكــل

منزلي، كان يهّددني. وبعدما وجدت نفسي 
ــار حــرمــانــي مـــن فـــلـــذات كــبــدي  ــن، نـ ــاَريـ بـــني نـ

ونـــار صــعــوبــة اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة بسبب 
فــــرض حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فـــي الــبــالد 
مــن جــــّراء تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
قّررت االستعانة بجمعية التحدي للمساواة 
ــاء عـــلـــى نــصــيــحــة مــــن إحــــدى  ــنـ واملــــواطــــنــــة بـ
صــديــقــاتــي. وقــــد وضــــع ذلــــك نــهــايــة ملــعــانــاة 

استمرت ملا يقارب سنة كاملة«.  
 غــيــاب مــأســســة الــوســاطــة األســريــة 

ّ
وفـــي ظـــل

 إلنقاذ الزيجات والحفاظ 
ّ

حتى الساعة كحل
على حقوق جميع األفــراد، تحاول جمعيات 
لــّم شمل عشرات  نسائية وحقوقية  ومــراكــز 
مـــن األســـــر املــغــربــيــة مـــن خــــالل الــعــمــل على 
ــة الـــخـــالفـــات  ــويــ ــات وتــــســ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــالـــجـــة الـ مـــعـ
القضاء.  إلــى  اللجوء  قبل  عليها  والسيطرة 
ولتحقيق ذلك تقوم الجمعيات واملراكز التي 
التضامن  تعتمد على دعم تتلقاه من وزارة 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة واملــــســــاواة واألســــرة 
في املغرب، بوساطة مؤلفة من ست مراحل. 
األولــى هي استقبال األطــراف في حالة نزاع 
أو طرف واحــد كخطوة أولــى، تتبعها ثانية 

لــطــرح الــنــزاع مــن قــبــل األطــــراف املتخاصمة 
ــّم ثالثة  والــكــشــف عــن املــشــاكــل الــحــقــيــقــيــة، ثـ
 

ّ
إيجاد حل التي يجب  املشاكل  لالتفاق على 
لها. وفــي مرحلة رابــعــة، يقدم أطــراف النزاع 
ــلـــواًل قــابــلــة لــتــشــكــيــل أرضــيــة  مــقــتــرحــات وحـ
ــة  ــلـ لــــلــــتــــفــــاوض، فـــــي حـــــني تـــخـــصـــص املـــرحـ

الــود والوئام من أجل ضمان  والحفاظ على 
استمراريتها بعيدًا عن ردهــات املحاكم وما 
ه »في 

ّ
تسّببه من انقسام داخلها« الفتة إلى أن

 زيادة عدد حاالت الطالق مع أكثر من 100 
ّ

ظل
ألف حالة سنويًا وتزايد مقلق في النزاعات 
إلـــى نتائج  الــتــي أدت  والـــخـــالفـــات األســـريـــة 
املجتمعي،  واألمـــن  االســتــقــرار  تهدد  وخيمة 
 دور الوساطة األسرية يقضي باملساهمة 

ّ
فإن

فــي الــحــّد مــن ذلــك بتطويق الــنــزاعــات داخــل 
األسرة ومنع تفاقمها«.

االجتماع  علم  في  الباحث  يــرى  من جهته، 
 »الوساطة األسرية صارت 

ّ
منعم الكزان، أن

ضــــــرورة مــجــتــمــعــيــة مـــن جــــــّراء الــتــحــوالت 
املعمورة  بقاع  كل  تشهدها  التي  البنيوية 
انــحــســار  إلـــى  املـــغـــرب، مــا أّدى  ومـــن بينها 
دور مــجــمــوعــة مـــن املـــؤســـســـات الـــتـــي كــان 
ُيعتمد عليها كمؤسسة الحكمني أو مجلس 
العائلة في إصالح ذات البني بني األزواج«. 
 
ّ
ــزان لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن ــ ــكـ ــ يــضــيــف الـ

»بروز جمعيات تطالب بمأسسة الوساطة 

األســريــة فــي الــســنــوات العشر األخــيــرة، قد 
تــكــون لــه إيــجــابــيــات مــن بينها ســّد ثغرات 
وتخفيف  جــهــة  مــن  املجتمعية  الــتــحــّوالت 
ــلــــى املــــحــــاكــــم مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى،  الـــــعـــــبء عــ
كالسرية  مــن مميزات  بــه  تتسم  عّما   

ً
فضال

واملـــكـــاشـــفـــة والـــتـــفـــريـــغ الــنــفــســي والــبــحــث 
ب 

ّ
ــة، وهـــي مــمــيــزات تجن عــن تــســويــات وديــ

األطـــراف حــرج كشف أســـرار عــش الزوجية 
ــًا عــمــيــقــًا يــصــعــب  ـــف جــــرحــ

ّ
ــل الـــــــذي قــــد يـــخـ

 معه إعـــادة لــّم شمل األســـرة وإعــادتــهــا إلى 
سابق عهدها«.

ــــدور الــكــبــيــر الــــذي يمكن  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
 
ّ
أن تــؤديــه جمعيات الــوســاطــة األســريــة، فــإن
الــكــزان »ضعيفًا وذلــك  دورهـــا يبقى بحسب 
ألسباب عّدة، من بينها غياب ثقافة وساطة 
ــة فــي  ــ ــريـ ــ  الــــنــــزاعــــات األسـ

ّ
الـــجـــمـــعـــيـــات لــــحــــل

املــغــرب، وعــدم اقتناع األطـــراف بها كوسيط 
نتيجة غياب ضمانات نفسية كما هي الحال 
في املؤسسات التقليدية كمجلس العائلة أو 

مؤسسة الحكمني أو الجيران أو الحّي.

ــراف حـــول الــحــلــول،  الــخــامــســة لــتــفــاوض األطــ
ويــكــون الــهــدف اخــتــيــار الــحــلــول الــتــي يمكن 
ولأبناء.  لها  األفضل  فتكون  عليها  االتفاق 
العاملة  واملــراكــز  الجمعيات  مهمة  وتنتهي 
في مجال الوساطة األسرية، من خالل مواكبة 
الـــحـــاالت فــي مــرحــلــة ســادســة تــتــبــع االتــفــاق 

ملراقبة مدى التزام الطرفني بشروط االتفاق.
تــوضــح رئــيــســة جمعية الــتــحــدي لــلــمــســاواة 
 
ّ
واملواطنة في الدار البيضاء، بشرى عبدو، أن
»الوساطة األسرية التي تتوالها الجمعيات 
الزوجية والحفاظ على  للنزاعات   

ً
ل حال

ّ
تمث

»العربي  الفتة  وتماسكها«،  األســر  استقرار 
 »الــتــحــوالت الــتــي يعرفها 

ّ
الــجــديــد » إلـــى أن

املجتمع املغربي على املستويني االجتماعي 
األســريــة،  القيم  على  انعكست  واالقــتــصــادي 
وصــــار مـــن الــــضــــروري الــتــفــكــيــر فـــي وســائــل 
عبدو  إلـــى  بالنسبة  ــرة«.  ــ األسـ عــلــى  للحفاظ 
 »الــوســاطــة األســريــة هــي وسيلة تجاوز 

ّ
فـــإن

طبيعة  مع  انسجامًا  ودي،  بشكل  الخالفات 
األســـــــرة الـــتـــي تــقــتــضــي الـــســـريـــة والــكــتــمــان 

الوساطة األسريّة 
قد تجنّب عائلته التفّكك 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(
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اإلعالم اإلسرائيلي يحرض على المقدسيين
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كـــــمـــــا كـــــــــان مــــتــــوقــــعــــًا ومــــثــــلــــمــــا يـــحـــصـــل 
فـــــــي املـــــــواجـــــــهـــــــات واالعـــــــــــــتـــــــــــــداءات كـــلـــهـــا 
الــــــــتــــــــي يــــــــقــــــــوم بــــــهــــــا جــــــيــــــش االحــــــــتــــــــالل 
اإلســرائــيــلــي بــمــســانــدة املــســتــوطــنــني ضد 
ــًا، وفــــــــي الــــقــــدس  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــنـــيـــني عـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
املـــــحـــــتـــــلـــــة خـــــصـــــوصـــــًا، ســـــــاهـــــــم اإلعــــــــــالم 
ــوع فــي  ــ ــبــ ــ ــلـــع األســ اإلســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ مـــطـ
منذ  واتهامهم  املقدسيني  على  التحريض 
اللحظة األولى باملسؤولية عن االعتداءات 
القدس املحتلة منذ  التي تعرضوا لها في 

بداية شهر رمضان.
وصّعد اإلعالم اإلسرائيلي تحريضه عندما 
املعروفة  اإلسرائيلية،   »20« القناة  وصفت 
بمواقفها اليمينية املتطرفة وتبنيها الكلي 
ملــواقــف رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــني نتنياهو 
وسياساته، ما يتعرض له املقدسيون، منذ 
مــســاء األحـــد املــاضــي، بــإرهــاب »تــيــك تــوك« 
فيما انضمت بقية وسائل اإلعالم للترويج 
يــتــعــرضــون للضرب   »الــيــهــود 

ّ
أن لــفــرضــيــة 

الفلسطينيني في  واالعتداء عليهم من قبل 
يتباهون  الفلسطينيون  والشبان  الــقــدس، 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل االجتماعي، ال سيما )تيك توك(، 
باعتدائهم على يهود في خطوط الترام في 

القدس«.
ــيــــم حـــزب  وشـــــــارك عـــضـــو الــكــنــيــســت وزعــ
ــيــــة الــــديــــنــــيــــة« يــتــســلــيــئــيــل  ــيــــونــ »الــــصــــهــ
سموطريتش، جمهور املحرضني، وانضم 
مع عدد من أعضاء حزبه إلى اإلسرائيليني 
املتطرفني في القدس، عند »باب العمود«.

ــــالم  ــلـــت وســــائــــل اإلعــ ــابـــل، تـــجـــاهـ ــقـ فــــي املـ
ــا اإلذاعـــــــــــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمــ ــ اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، بــ
التي  املضايقات  بــوضــوح،  الــعــامــة »كــان« 
ينفذها جنود االحتالل في القدس املحتلة 
فـــي طريقهم  ــلـــى املــصــلــني  ــتـــداءات عـ واالعـ
وتجاهلت عشرات  األقــصــى،  املسجد  إلــى 
اليهودية  الحركات  املستوطنني وعناصر 
الفاشية، ال سيما »الهفا« وحركات دينية 
داعية لبناء الهيكل، وهم الذين يقتحمون 
بشكل سافر وشبه يومي املسجد األقصى، 
ــع وبـــــصـــــر جـــــنـــــود االحـــــتـــــالل  ــمــ ــحــــت ســ تــ

اإلسرائيلي وشرطته.
ــا«  ــفــ ــة »الهــ ــركــ ــتــــى عـــنـــدمـــا عـــمـــمـــت حــ وحــ
ــام مــبــنــى  ــ ــ الـــفـــاشـــيـــة دعــــــــوات لــلــتــجــمــع أمـ
ــتــــالل فـــي شـــــارع يـــافـــا، مــســاء  بــلــديــة االحــ
ــن هــنــاك  الــخــمــيــس املــــاضــــي، لـــالنـــطـــالق مـ
للتظاهر في »باب العمود«، مع تعليمات 
واضــحــة بــوضــع كــمــامــات زرقــــاء وســـوداء 
والــتــزود  هوياتهم،  معرفة  تتسنى  ال  كــي 
بــرقــم جــمــعــيــة »حـــنـــانـــو« الــتــي تـــدافـــع عن 
املستوطنني، لم تبرز وسائل اإلعــالم هذه 
وتقاعسها  الشرطة  قصور  وال  الحقائق، 
الكاميرات  أظهرتهم  من  على  القبض  عن 
وهم يعتدون على الفلسطينيني، بل أبرزت 
مقابل ذلك ما سمته »اعتداء فلسطينيني 

على يهود عزل«.
اإلسرائيلية دورًا  اإلعــالم  وتلعب وسائل 
تلقائيًا  اإلسرائيلي  الجمهور  تعبئة  في 
ضد أّي مظاهر احتجاج فلسطينية، بما 
في ذلك ربط االعتداءات على أهالي يافا، 
األحـــــد املــــاضــــي، بــــاألحــــداث فـــي الـــقـــدس، 
ــاة الـــيـــهـــود فــــي خــطــر،  ــيـ  حـ

ّ
ـــأن ــ  لــــالدعــــاء بـ

 الدولة تفقد سيادتها، بحسب ادعاء 
ّ
وأن

نــائــب رئــيــس بلدية االحــتــالل فــي القدس 
 املسلمني 

ّ
املحتلة، أريه كينغ، الذي زعم أن

اليهود،  على  طويلة  فــتــرة  منذ  يــعــتــدون 
فيما تفرج املحاكم اإلسرائيلية عنهم.

فــي املقابل، عــاد اســم مدينة الــقــدس بقوة 
إلــــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
بلدان عربية عدة، خالل اليومني املاضيني، 
حـــني تـــصـــدر وســــم »#الـــقـــدس_تـــنـــتـــفـــض« 
قائمة األكثر تداواًل على موقع »تويتر« في 
التعليقات  وتوالت  العربية،  الــدول  معظم 
مواجهتهم  فــي  املقدسيني  مــع  املتضامنة 

اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي.
وكتب املحامي أيمن أبو هاشم: »كعادتها، 

ــدة فــــي وجـــه  ــيــ ــــدس، وهـــــي وحــ ــقـ ــ تـــشـــاء الـ
اإلعـــصـــار، أن تنتفض بــروحــهــا املــقــدســة، 
التي تحرس  العربية  ها عني فلسطني 

ّ
ألن

ــــدي ومـــجـــدنـــا الــتــلــيــد«. ونــشــر  ــنــا األبــ
ّ
حــق

املغرد األردنــي أيهم سعود مقطع فيديو 
مع  تضامنهم  عــن  يعربون  لفلسطينيني 
ــقـــدس، مـــن مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد، شمالي  الـ
لبنان. وغرد الكويتي أنس السبع: »أحرار 
ــمـــون بــحــمــايــة  ــقـــسـ ــال فـــلـــســـطـــني يـ ــ ــطــ ــ وأبــ
املــســجــد األقـــصـــى املــــبــــارك، ونـــحـــن كــذلــك 

في  الــقــدس  تبقى  أن  العظيم  بالله  نقسم 
أيــادي  من  تحريرها  على  ونعمل  قلوبنا 
عبد  اللبناني  ونشر  الطغاة«.  الصهاينة 
املولى األمــني، صورة لشاب قيد االعتقال 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــــالل اإلسـ ــتـ ــ مــــن قـــبـــل قــــــوات االحـ
 ال أهــــاب املــنــّيــة، وروحـــي 

ٌ
ـــق: »شـــامـــخ

ّ
وعـــل

لوطني هدّية«. التضامن لم يقتصر على 
العرب، إذ قال املغرد سيدا أروم زهرا من 
باكستان: »نحن ننتظر اليوم الذي يزول 
فــيــه الــكــيــان غــيــر الــشــرعــي مـــن الـــوجـــود، 

وُيـــرفـــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي بــحــريــة على 
األرض املقدسة!«.

ــريــــدات بــالــلــغــة  ــغــ وكـــــــان الفــــتــــًا انـــتـــشـــار تــ
اإلنكليزية عبر الوسم نفسه، في محاولة 
ــتـــخـــدمـــني فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني وعـــــرب  مـــــن مـــسـ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جـــرائـــم االحـــتـــالل 
ــام الـــــرأي الــعــام  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي وكــشــفــهــا أمـ
ــــاوالت الــتــعــتــيــم عــلــى  ــــحـ الــــعــــاملــــي، رغـــــم مـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
مــــؤســــســــات إعــــالمــــيــــة وشــــــركــــــات مـــالـــكـــة 
ملــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأبــرزهــا 

»فيسبوك«.
كـــانـــت مـــواجـــهـــات قـــد دارت بـــني الــشــرطــة 
فلسطينيني  ومــتــظــاهــريــن  اإلســرائــيــلــيــة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة مــســاء يـــوم الجمعة 
ــــن مـــائـــة  ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــ ــابـ ــ املـــــاضـــــي، غـــــــداة إصـ
إســرائــيــلــيــًا  شــرطــيــًا  وعــشــريــن  فلسطيني 
بــجــروح فــي اشــتــبــاكــات هــي األعــنــف منذ 
ــقــــّدســــة، وأعــقــبــت  ــنــــوات فــــي املـــديـــنـــة املــ ســ
مها يهود متشّددون في القدس 

ّ
مسيرة نظ

معادية  هتافات  خاللها  أطلقوا  الغربية 
للعرب.

ــهــــات بــــني املــتــظــاهــريــن  وانـــدلـــعـــت املــــواجــ
الــفــلــســطــيــنــيــني والــــشــــرطــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيـــة ضــخــمــة  ــنـ ــزات أمـ ــزيــ ــعــ ــتــــي نــــشــــرت تــ الــ
فــي ضــواحــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــي أعــقــاب 

االشتباكات التي دارت في الليلة الفائتة.
وتـــــــعـــــــود آخــــــــــر صــــــــدامــــــــات كـــــبـــــيـــــرة بـــني 
إلى  اإلسرائيلية  والشرطة  الفلسطينيني 
تــزامــن عــيــد  عــنــدمــا  آب 2019،  أغــســطــس/ 
ــتـــاســـع مــن  ــوم الـ ــ ــفـــال يـ ــتـ األضـــحـــى مـــع احـ
أغــســطــس/ آب الــيــهــودي. وأدت إلــى جرح 
نحو ستني فلسطينيًا في ساحات املسجد 

االقصى.
وانـــدلـــعـــت االشـــتـــبـــاكـــات مـــســـاء الــخــمــيــس 
املـــاضـــي عــنــد مــدخــل الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
اإلسرائيلية  الشرطة  كانت  حيث  الــقــدس، 
العناصر ملواكبة مسيرة  قد نشرت مئات 
متها في القدس الغربية حركة »الهافا« 

ّ
نظ

)لهب( اليهودية اليمينية املتطرفة.
ــــول املـــشـــاركـــني في  ومــنــعــت الــشــرطــة وصـ
ــــوت  املـــســـيـــرة الــــذيــــن كــــانــــوا يـــهـــتـــفـــون: »املـ
يتجمع  التي  املناطق  بعض  إلــى  للعرب« 
كبيرة  بــأعــداد  عـــادة  الفلسطينيون  فيها 

خالل شهر رمضان.
ــّبــــان فــلــســطــيــنــيــون بـــعـــد صـــالة  ــــم شــ

ّ
ونــــظ

الــعــشــاء والـــتـــراويـــح فــي الــقــدس الشرقية 
على  لالحتجاج  مــضــاّدة  تظاهرة  املحتلة 
تلك املــســيــرة الــتــي اعــتــبــروهــا اســتــفــزازيــة. 
انــدلــعــت صـــدامـــات بينهم  لــبــثــت أن  ــا  ومــ
وبني عناصر الشرطة استمرت حتى فجر 

الجمعة.
في وقــت الحــق من ليل الجمعة - السبت، 
أطـــلـــق 15 صـــاروخـــًا مـــن قـــطـــاع غــــزة على 
إســـرائـــيـــل. وردًا عــلــى إطــــالق الــصــواريــخ، 
قــصــفــت إســرائــيــل بــالــدبــابــات ثــم بــغــارات 

جوية مواقع في غزة.
ــة الـــوطـــنـــيـــة«  ــاومــ ــقــ ــلــــنــــت »كــــتــــائــــب املــ وأعــ
الديموقراطية  »الجبهة  لـ املسلح  الجناح 
بيان »مسؤوليتها  لتحرير فلسطني« في 
عن قصف مستوطنات االحتالل املحاذية 
لــلــقــطــاع بــعــدة صــــواريــــخ ردًا عــلــى عـــدوان 
االحتالل في القدس«. كما أعلنت »كتائب 
شهداء األقصى« الجناح العسكري لحركة 
»فــتــح« فــي بــيــان، مسؤوليتها عــن إطــالق 

صواريخ عدة على جنوب إسرائيل.
ــتـــحـــدة عــــن »قــلــقــهــا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــبــــرت الـ وعــ
ــيــــق« ودعــــــــت إلـــــــى »رفــــــــض حـــــــازم«  الــــعــــمــ
»خـــطـــاب مــتــظــاهــريــن مــتــطــرفــني رددوا  ـــ لـ
األردن  ودان  عــنــيــفــة«.  كـــراهـــيـــة  هـــتـــافـــات 
املجاور الذي يشرف على األماكن املقدسة 
اإلسالمية في البلدة القديمة »التحريض 
بها مجموعات  قامت  التي  واالستفزازات 
يهودية متطرفة« بحق املقدسيني، مطالبًا 
»الـــتـــقـــيـــد بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا وفـــق  إســـرائـــيـــل بــــ
 عن 

ّ
الــقــانــون الــدولــي واإلنــســانــي، والــكــف

 مــا مــن شــأنــه املــســاس بــســكــان الــبــلــدة 
ّ

كـــل
القديمة أو التضييق عليهم«.

وصفت منصات 
االحتالل ما يتعرض 

له المقدسيون بإرهاب 
»تيك توك«

يصطف اإلعالم اإلسرائيلي خلف جيش االحتالل والمستوطنين، في اعتداءاتهم على المقدسيين، محرضًا عليهم 
ومتجاهًال ممارسات اليمين المتطرف وقصور الشرطة

أصدرت جمعية إعالم »املركز العربي للحريات اإلعالمية 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  فــي  والــبــحــوث«،  والتنمية 
تقريرًا أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في حاالت التحريض على 
وجهات  وإعــالمــيــني  سياسيني  قبل  مــن  الفلسطينيني 
عــــام 2020 )1050  املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي  فـــي  ــــرى  أخـ
حالة(. في 2019 كان عدد حــاالت التحريض 778، أما 
في 2018 فكان 580 حالة. وشمل البحث رصدًا كميًا 
املكتوبة  الصحافة  منها  اإلسرائيلية،  اإلعــالم  لوسائل 
واملرئية واملسموعة، باإلضافة إلى صفحات سياسّيني 
وإعالمّيني إسرائيليني على مواقع التواصل االجتماعي، 
أّن  السنوي  التقرير  وأوضـــح  و»تــويــتــر«.  »فيسبوك«  كـ
العبرّي  اإلعــالم  في  للتحريض  استهدافًا  األكثر  الجهة 
هي السلطة الفلسطينية بنسبة 28 في املائة، ثم القائمة 

بنسبة  مناطق  على  السيادة  فــرض  وخطاب  املشتركة 
23 في املائة، يليها املجتمع الفلسطيني كشريحة واحدة 
بنسبة 22 في املائة، وفلسطينيو الداخل بنسبة 11 في 
املائة، والرئيس الفلسطيني بنسبة 9 في املائة، وحركة 
حماس بنسبة 6 فــي املــائــة، وأخــيــرًا األســـرى بنسبة 5 

في املائة.
وأسلوب التحريض والعنصرية األكثر اتّباعًا في اإلعالم 
بنسبة  الفلسطينيني  عــن  الشرعية  نــزع  هــو  اإلسرائيلي 
78 في املائة، يليه استخدام خطاب العنصرية بنسبة 62 
خدم 

ُ
في املائة، والفوقية العرقية بنسبة 51 في املائة. است

أســـلـــوب الــشــيــطــنــة والــتــعــمــيــم وتــصــويــر إســرائــيــل بـــدور 
الضحية بنسبة 31 في املائة، وشرعنة العقوبات الجماعية 

واستخدام القوة ضد الفلسطينيني بنسبة 8 في املائة.

عنصرية وفوقية وشيطنة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

)Getty/انتشار واسع لوسم »#القدس_تنتفض« على »تويتر« )محمود عيسى

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صورة قيل إنها لتغريدة 

نُشرت على حساب شيخ األزهر 
أحمد الطيب على »تويتر«، تنتقد 

اإلنفاق الكبير على المسلسالت. لكن 
التغريدة منسوبة زورًا لشيخ األزهر 
الذي لم ينشر حسابه أي شيء من 

هذا القبيل.

بعد إعالن ترّشح رئيس النظام 
السوري بشار األسد الى االنتخابات 

الرئاسية المقبلة، أعادت صفحات 
سوريّة تداول تصريٍح منسوٍب 
 للباحث الفرنسي، أوليفييه روا، 

يشيد فيه باألسد. لكن التصريح 
المتداول مختلق، ونفاه الباحث 

عام 2012.

انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي باللغة العربية 

منشورات تّدعي أن السلطات 
الروسية أعلنت منح مساعدات 

ماليّة كبيرة لألجانب الذين يتزّوجون 
من روسيات. لكن االدعاء الذي 
يُرّجح أن يكون ظهر أوًال بداعي 

الفكاهة ال أصل له من الصّحة.

تداول مستخدمون مقطع 
فيديو يظهر فيه رجال شرطة 

يضربون عددًا من األشخاص، قيل 
إنها عقوبة الجهر باإلفطار في 

باكستان. لكن المقطع مصّور 
وسط الهند، ويُظهر عقوبات 

جسديّة علنيّة نّفذتها الشرطة هناك 
بحّق مرتكبي جرائم.

20
فالشمجتمع

دول تنجح في مكافحة المرض

يوم المالريا طرح ظهور وباء كورونا 
تحديات خطيرة في 

إطار التصدي للمالريا 
في العالم عام 2020، األمر الذي 

ما زال مستمرًا حتى اليوم. ومنذ 
بداية تفشي الجائحة، حثت منظمة 

الصحة العاملية البلدان على الحفاظ 
على الخدمات الصحية األساسية، 
بما فيها خدمات مكافحة املالريا، 

وحماية املجتمعات املحلية والعاملني 
الصحيني من انتقال كورونا. 

وملناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
املالريا الذي تحتفل به األمم املتحدة 

في 25 إبريل/ نيسان من كل عام، 
وبناًء على اإلنجازات التي تحققت 

في إطار مبادرة القضاء على املالريا 
بحلول عام 2020، حددت منظمة 

الصحة العاملية، في مبادرة جديدة، 
25 بلدًا جديدًا بإمكانه القضاء على 

أت 
ّ
املالريا بحلول عام 2025. كذلك هن

العدد املتزايد من البلدان التي تكاد 
تقضي على املالريا، وتلك التي تحقق 

 من هذا املرض. فمن 
ً
خلوًا كامال

بني 87 دولة تشهد حاالت إصابة 
باملالريا، أبلغت 46 دولة بوجود أقل 
من 10 آالف حالة إصابة باملرض في 

عام 2019، مقارنة بما مجموعه 26 
بلدًا في عام 2000. وبحلول نهاية 

2020، أبلغ 24 بلدًا بوقف انتقال 
املالريا خالل ثالثة أعوام أو أكثر. 

وشهدت املنظمة على خلّو 11 بلدًا 
من املالريا. واملالريا مرض يسّببه 

طفيلي ُيدعى املتصّورة. وينتقل ذلك 
الطفيلي إلى جسم اإلنسان من طريق 
لدغات البعوض الحامل له، ثم يشرع 
في التكاثر في الكبد ويغزو الكريات 

الحمراء بعد ذلك.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

تنتظر حصول طفلتها على طعم المالريا في غانا

يوزع الناموسيات في كوتونو

حصل على لقاح المالريا في كينيا

رش مبيدات حشرية كأحد إجراءات مكافحة المالريا في الهند

خرج من 
الناموسية في 

بوركينا فاسو

تحاول حماية نفسها من البعوض 
الناقل للمالريا في فنزويال

تواجه خطر 
المالريا وكورونا 

في كوتونو

Sunday 25 April 2021
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الـــحـــمـــراء الــتــقــلــيــديــة ســتــكــون أصـــغـــر بكثير 
ــادة، فــي حــني أن قــائــمــة الضيوف  مــمــا هــي عــ
محدودة. وأمل سودربيرغ في أن تقدم جوائز 
ممكنًا  سيكون  عما  »ملحة  للعالم  »أوســكــار« 
الــلــقــاح، وعندما  الــنــاس  يتلقى معظم  عندما 
تكون القاعدة إجراء اختبارات سريعة ودقيقة 
ورخيصة الثمن«. وأّكد أن الكمامات »ستؤدي 
دورًا مــركــزيــًا وبــالــغ األهــمــيــة« فــي االحــتــفــال. 
املنتجان جيسي  أبقى ســودربــيــرغ وزمــيــاله، 

كولينز وستيسي شير، الكثير من التفاصيل 
ــتـــمـــان، لــكــنــهــم اعـــتـــبـــروا أن الــطــابــع  طــــي الـــكـ
غــيــر املـــألـــوف الــــذي »يــؤمــل أن يــكــون مــمــيــزًا« 
الحــتــفــال »أوســـكـــار« فــي زمـــن الـــوبـــاء »أفــســح 
ــور  ــ ــة لــتــجــربــة بـــعـــض األمـ ــفـــرصـ بــالــتــأكــيــد الـ
ختبر ســابــقــًا«. وأشــــار ســودربــيــرغ 

ُ
الــتــي لــم ت

الفيلم  »بــجــمــالــيــة  االحــتــفــال سيتسم  أن  إلـــى 
الــســيــنــمــائــي«، ولــــن يـــكـــون مـــجـــّرد »بــرنــامــج 
لقطات ذات طابع  تلفزيوني«، عبر استخدام 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حـــــرص مــنــظــمــو احـــتـــفـــال تـــوزيـــع 
ــز »أوســـــــكـــــــار« الــــــــذي يـــقـــام  ــ ــوائـ ــ جـ
حضوريًا مساء اليوم األحد على 
مــا يتعلق بجائحة  فــي  تــفــادي أي مــجــازفــة 
»كـــــوفـــــيـــــد-19«، فـــاكـــتـــفـــوا بـــســـجـــادة حـــمـــراء 
»صغيرة جدًا«، ولم يوجهوا دعوات إلى أبرز 
للكمامات دورًا  أقــطــاب هــولــيــوود، وجــعــلــوا 
املناسبة  الـــ93  »أوســكــار«  احتفال  »مركزيًا«. 
األولى التي تجمع أهم شخصيات هوليوود 
ــال مــنــتــجــه املـــشـــارك،  مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة. وقــ
ستيفن ســودربــيــرغ، إنــه يستمر 3 ســاعــات، 
و»لن يكون كأي شيء أقيم سابقًا«. وسيكون 
أن يتخالطوا  املدعوين  املرشحني  إمكان  في 
الطلق، في فناء محطة »يونيون  الــهــواء  في 
ــي لـــوس  ــارات فــ ــقـــطـ ــلـ ســـتـــيـــشـــن« الـــشـــهـــيـــرة لـ
أنجليس، على أن يتناوبوا بعد ذلك دخواًل 

إلى القاعة وخروجًا منها خالل االحتفال.
 

حفل حميم بعيدًا عن »زوم«
حفل توزيع الجوائز لن يحضره إال املرشحون 
وشركاء حياتهم ومقّدمو االحتفال، والسجادة 

كان القبط يتبادلون 
الهدايا من البيض الملون 

والعدس المصفى

سودربيرغ: االحتفال 
سيتسم بجمالية 

الفيلم السينمائي

تؤكد فتح اهلل أن 
الجائحة أحدثت تغييرًا الفتًا 

في عالم الموضة
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منوعات

ســيــنــمــائــي مـــصـــورة »بـــكـــامـــيـــرا عــلــى الــكــتــف 
الدقة  عالية  وتنسيقات  الــجــمــهــور«،  بــني  مــن 
مخصصة للشاشات الكبيرة. ومن املتوقع أن 
االحتفال شخصيًا،  املرشحني  معظم  يحضر 
فيما أقيم موقعان في لندن وباريس يتيحان 
لــأوروبــيــني الــذيــن لــن يتمكنوا مــن الحضور 
إلـــى لـــوس أنــجــلــيــس املــشــاركــة فــي االحــتــفــال، 
ولكن فقط عبر وصالت األقمار االصطناعية 
املــتــوافــقــة مــع املــعــايــيــر املــطــلــوبــة، ال بواسطة 

مــقــّدمــني  أي  عـــن  يــعــلــن  ولــــم  »زوم«.  تــطــبــيــق 
 هــــؤالء الــذيــن وصــفــوا بــأنــهــم »طــاقــم 

ّ
لـــه، لــكــن

ــفـــال«، ســيــتــولــون »تــأديــة  ــتـ املــمــثــلــني فـــي االحـ
شخصياتهم«.  مــن  نسخة  أو  شخصياتهم، 
ومن بني املقّدمني هاريسون فورد وبراد بيت 
وريــس ويــذرســبــون. وسُيطلب مــن املرشحني 

أن يرووا قصصًا شخصية خالل االحتفال.
كـــذلـــك ســُيــقــدم عــــرض مــوســيــقــي قــبــل الــحــفــل 
عـــنـــوانـــه »أوســـــكـــــارز: إنـــتـــو ذا ســبــوتــاليــت«. 
وأعلن املنتجون أيضًا عن عرض بعد الحفل 
عنوانه »أوسكارز: أفتر دارك«، سيجمع كبار 
الفائزين خالل األمسية مع التماثيل الذهبية 
التي نالوها، إلى جانب مقابالت مع النجوم. 
»أوســكــار« ستقدم من  لـــ املرشحة  واألغــنــيــات 
أعلى »متحف األفالم« في لوس أنجليس ومن 

مدينة في أيسلندا.

التوقعات
ــدان الــســيــنــمــائــيــان فــــي وكـــالـــة  ــاقــ ــنــ شــــــارك الــ
»أســوشــيــتــد بـــــرس«، جــيــك كــويــل ولــيــنــدســي 
واملمثالت  واملمثلني  لأفالم  توقعاتهما  بــار، 
املـــرجـــح فـــوزهـــم خـــالل حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
مساء األحــد. األعمال املرشحة للفوز بجائزة 
 The »أوســـكـــار« أفــضــل فــيــلــم هـــي: »ذا فــــاذر«
مــيــســايــاه«  بـــالك  ذا  أنـــد  و»جــــــوداس   ،Father
و»مـــانـــك«   ،Judas and the Black Messiah
و»نـــومـــادالنـــد«   ،Minari و»مـــيـــنـــاري«   ،Mank
وومـــان«  يــونــغ  و»بــرومــيــســيــنــغ   ،Nomadland
أوف  و»ســاونــد   ،Promising Young Woman
ذا  أوف  تريال  و»ذا   ،Sound of Metal ميتال« 

.7 The Trial of the Chicago »7 شيكاغو
أشار كويل إلى أن فيلم Nomadland يبدو كأنه 
خاصة  بالجائزة،  للفوز  أكثر  املــرجــح  الفيلم 
بعدما حصد جوائز »غولدن غلوب« و»بافتا« 

وجوائز نقابتي املنتجني واملخرجني.
املمثالت املرشحات لنيل جائزة أفضل ممثلة: 
 ،)Promising Young Woman( كاري موليغان
 ،)Nomadland( مـــاكـــدورمـــانـــد  وفـــرانـــســـيـــس 
 ،)Ma Rainey›s Black Bottom( وفيوال ديفيس
وفانيّسا كيربي )Pieces of a Woman(، وأندرا 

.)The United States Vs. Billie Holiday( داي
قالت بار إن التوقعات صعبة في هذه الفئة، 
ممثلي  »نقابة  بجائزة  فــازت  ديفيس  ففيوال 
الشاشة«، وأندرا داي بجائزة »غولدن غلوب«، 
وفــرانــســيــس مــاكــدورمــانــد بــجــائــزة »بــافــتــا«. 
اســتــبــعــدت فـــوز ديــفــيــس بــجــائــزة »أوســـكـــار«، 

وقالت إن كاري موليغان جديرة بالفوز.
»أوســكــار«:  جــائــزة  لنيل  املرشحون  املمثلون 
)Sound of Metal( وهو أول مسلم  ريز أحمد 
 Ma( يرشح لنيل الجائزة، وتشادويك بوزمان
هوبكنز  وأنتوني   ،)Rainey›s Black Bottom
 ،)Mank( ــــان  ــــدمـ أولـ ــاري  ــ ــ وغـ  ،)The Father(

.)Minari( وستيفن يون
قال كويل إنه أحب أداء املرشحني كلهم عن 
الــجــائــزة تنتمي  أن  لــكــنــه رأى  الــفــئــة،  هـــذه 
لتشادويك بوزمان في أداء العظيم واألخير، 
مـــتـــوقـــعـــًا أن يــصــبــح ثـــالـــث مــمــثــل يــحــصــد 
هـــذه الــجــائــزة بــعــد وفـــاتـــه، عــلــى درب هيث 
فينش  وبــيــتــر   )The Dark Knight( لــيــدجــر 

.)Network(
إخـــراج: كلوي  أفضل  لنيل جــائــزة  املرشحون 
تــشــانــغ  ــزاك  ــ ــ أيـ ــــي  ولـ  ،)NomadLand( تـــشـــاو 
)Minari(، وديفيد فينشر )Mank(، وإيميرالد 
فينيل )Promising Young Woman(، وتوماس 
فينتربرغ )Another Round(. قالت بار إن تشاو 
هي املرشحة األبــرز للفوز بالجائزة، متمنية 
)Kajillionaire( بني  ميراندا جــوالي  كانت  لو 
املــتــنــافــســات. أمـــا فــي فــئــة األفــــالم األجنبية، 
 Another الــدنــمــاركــي  نحو  األنــظــار  فتتجه 
»الــرجــل  التونسي  الفيلم  أن  علمًا   ،Round
الذي باع ظهره«، للمخرجة كوثر بن هنية، 

مرشح عن الفئة نفسها. 

عمان ـ محمود الخطيب

توفي الفنان األردنــي، متعب الصقار، صباح 
يـــوم أمـــس الــســبــت، عــن عــمــر يــنــاهــز 55 عــامــًا، 
بعد صراع طويل مع املــرض، حسب ما أكدت 
»فــيــســبــوك«.  عــلــى  للفنان  الــرســمــيــة  الصفحة 
الصقار يعاني من مضاعفات إصابته  وكــان 
ــلــــى خــــــالل الـــشـــهـــور  ــكــ ــكــــري والــ بــــمــــرض الــــســ
املاضية، وكان مالزمًا ملستشفى امللك املؤسس 
العاصمة  كــلــم شــمــال   90( ــد  إربـ فــي محافظة 
األردنية(. وأجرى الصقار قبل شهرين عملية 
بــتــر إلصــبــع قــدمــه بــســبــب مــضــاعــفــات مــرض 
السكري، وظل مقيمًا في املستشفى الرتباطه 
بــمــواعــيــد ثــابــتــة لــغــســل الــكــلــى، لــثــالث مـــرات 
قد  األردنية  الفنية  الساحة  أسبوعيًا. وكانت 
ضــجــت نــهــايــة الــعــام املــاضــي بــأخــبــار مــرض 
عريض  قــطــاع  يعتبره  الـــذي  الشعبي  املغني 
أنـــه يمثلهم، لكونه  املــواطــنــني األردنـــيـــني  مــن 
اختّص في السنوات األخيرة بتقديم مواويل 
الناس وبؤسهم وفقرهم،  وأغـــاٍن تشكو حــال 
الــفــقــراء«.  »مــطــرب  لقب  البعض  عليه  فأطلق 

عــصــور الــرهــبــانــيــة األولـــــى؛ كــانــت صناعة 
الــخــوص مــن األعــمــال الرئيسية التي يقوم 
ــب بـــعـــد الــــصــــالة والـــــصـــــوم، إذ  ــ ــراهـ ــ بـــهـــا الـ
ــــذي يــحــّصــل  هـــي مـــــورده املـــالـــي الــوحــيــد الـ
رزقـــه مــنــه، وربــمــا كــانــت وسيلته الوحيدة 

للتسلية والترفيه أيضًا.
ــدادًا ألحــــــد الـــشـــعـــانـــني خـــصـــوصـــًا،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
السابق  األقــبــاط منذ صــبــاح الجمعة  يــبــدأ 
لـــه بــتــجــمــيــع خــــوص الــنــخــيــل، وذلـــــك عبر 
مــحــتــرفــني يــنــتــقــون بــعــنــايــة األنـــــــواع الــتــي 
يــســهــل عــلــيــهــم جـــدلـــهـــا وتــشــكــيــلــهــا. ومـــن 
فيها صانعو  يتفنن  الــتــي  األشــكــال  أشــهــر 
ــريــــد  ــعــــف املـــــهـــــرة هـــــــذه األيــــــــــــام: »الــــجــ الــــســ
الــســعــف حــول  أوراق  تـــجـــدل  إذ  املــــجــــدول« 
مـــحـــور عــــود الـــجـــريـــد عــلــى شــكــل جــنــاحــي 
مالك. وهناك »مجدوالت الزينة الصغيرة« 
على  األطــفــال  يضعها  التي  التيجان  كتلك 
رؤوســهــم، والــخــواتــم واألســــاور واألحــزمــة. 
مثل  الدينية  الرمزية  املــجــدوالت  تبرز  كما 
الــصــلــيــب« وتــتــنــوع تشكيالته  »مــجــدولــيــة 
الصانع.  ملهارة  وفقًا  واملعقد،  البسيط  بني 
الــقــربــانــة« وهــي مربعة  وهــنــاك »مجدولية 
من  يقرب  مــا  فــي صنعها  ُيستخدم  الشكل 
عشرين ورقــة من ورقــات السعف، وتتكون 
مـــن طــبــقــتــني مــجــدولــتــني مـــن الــســعــف على 

القاهرة ـ محمد كريم

بــنــكــهــة مــصــريــة قـــديـــمـــة، يــحــتــفــل األقـــبـــاط 
سنويًا بعيد »أحد السعف«؛ إذ يستلهمون 
مــشــهــدًا تــاريــخــيــًا لــلــجــمــوع الـــتـــي خــرجــت 
الســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــد املـــســـيـــح فــــي أورشـــلـــيـــم 
ــعـــف الــنــخــيــل  ــة فـــــــروع سـ ــلـ ــامـ ــــدس( حـ ــقــ ــ ــ )ال
ــتــــون. وقـــــد أشــــــار عــــــدٌد مــن  ــزيــ وأغــــصــــان الــ
املـــؤرخـــني الــقــدامــى إلـــى احــتــفــاالت األقــبــاط 
بهذا اليوم، فإذ بصورتها ال تختلف كثيرًا 

عما هي الحال اليوم.
أحــد السعف الـــذي يــوافــق هــذا الــعــام اليوم 
ــا فـــي الــتــقــويــم  ــرقـــي، أمــ بــــالــــذات )تـــقـــويـــم شـ
الــــغــــربــــي فــــقــــد صــــــــادف يـــــــوم 28 مـــــــارس/

ــًا »أحــــد  ــــي(، يــطــلــق عــلــيــه أيـــضـ ــاضـ ــ آذار املـ
الشعانني«، وهي كلمة عبرانية بمعنى »يا 
ْص«، كما يسمى أيضًا أحد الخوص، 

ّ
رب خل

وأحد الزيتون، أو عيد الزيتونة، وهو األحد 
الـــــذي يــســبــق عــيــد الــقــيــامــة مـــبـــاشـــرة، كما 
اليوم األول من األسبوع األخير من  يوافق 

الصوم، املسمى بأسبوع اآلالم.
ــلـــي الـــذي   الـــحـــدث األصـ

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــع فـــي أرض  ــذا الــعــيــد وقــ ــه فـــي هــ يــحــتــفــل بـ
 املصريني صبغوا هذا العيد 

ّ
فلسطني، فــإن

رمزية  النخيل  فلسعف  الخاص،  بطابعهم 
مــتــعــددة فـــي الــفــولــكــلــور املـــصـــري الــقــديــم، 
فهو من النباتات املميزة لعيد رأس السنة، 
العام،  بــدايــة  إلــى  ترمز  الخضراء  فالسعف 
وفـــي الــعــيــد كــانــت جــمــوع الــنــاس تحملها 
لتضعها على مقابر ذويها، وتوجد صور 
قــديــمــة لــكــاهــن يــحــمــل ســعــف الــنــخــيــل إلــى 
املــقــابــر. ومـــن ســعــف الــنــخــيــل كــانــت تصنع 
التمائم واملعلقات. وفي  أنــواع مختلفة من 

تراجعت  املــاضــي،  فبراير/ شباط  وفــي شهر 
صحة الصقار، وأصبح مالزمًا لغرف العالج 
في املستشفيات، حتى أطلق موال »له يا بلد« 
يعاتب فيه بلده واملسؤولني، شاكيًا صعوبة 

وضعه الصحي وتنكر البعض له.
الفنانني األردنيني  هذا األمر فّجر سباقًا بني 
ــل اإلعــــــــالم لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــصـــقـــار،  ــ ــائـ ــ ووسـ
ملساندته والوقوف معه في محنته املرضية، 
ــــي  ــّي الــعــهــد األردنـ ــ ــــززه اتـــصـــال ولـ وهــــو مـــا عـ
األمـــيـــر حــســني بـــن عــبــد الـــلـــه، وإعــــــالن تكفل 
الديوان امللكي األردني بعالجه في مستشفى 
املدينة الطبية. يتميز الصقار بعذوبة صوته 
ــكـــاد يــكــون  ــه، حـــتـــى يـ ــ وإحـــســـاســـه الــــخــــاص بـ
املــطــرب األردنـــي الوحيد على امــتــداد مسيرة 
ــة، املــــعــــروف بــشــجــن صــوتــه  ــ ــيـ ــ األغـــنـــيـــة األردنـ
ــــدان  وبـــراعـــتـــه بــتــقــديــم أغـــنـــيـــات تـــالمـــس وجـ
الــنــاس بــلــونــه الــغــنــائــي الــتــراثــي الــخــاص بــه. 
بــعــكــس زمــالئــه الــفــنــانــني الــذيــن عــرفــوا بقوة 
أصـــواتـــهـــم، فــالــصــقــار ملـــع اســمــه بــعــد أغنيته 
»هـــال يــا واســــٍط لــلــبــيــت« الــتــي كــتــب كلماتها 
م 

ّ
الــزيــودي مطلع تسل الــراحــل حبيب  الشاعر 

امللك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية قبل 
22 عامًا. 

الناقدة  أغانيه  الراحل  الفنان  ُعــرف عن  كذلك 
على أكثر من صعيد اجتماعي، وإسهامه في 
ت 

ّ
تغن تراثّية  برائحة  وطنية  أعــمــااًل  تقديمه 

ــه وتـــاللـــه. كــذلــك قـــّدم  ــيـ بــســهــول الـــوطـــن وروابـ
ينتصر  كثيرة  أغنيات  الفني  مــشــواره  خــالل 
بها للقضية الفلسطينية، مثلما أدى شارات 
عدد من املسلسالت واألعمال األردنية البدوية 
والريفية، وهو من املهتمني بمضمون األغنية 
املحلية ورسالتها الفنّية ووصولها إلى أكبر 
ــنـــاس.  ــدر مــمــكــن مـــن قـــطـــاعـــات املــجــتــمــع والـ قــ

وكانت أغنية »بتسأليني يا بلد« التي قدمها 
فـــي عــــام 2014، قـــد حــقــقــت رواجـــــًا كــبــيــرًا بني 
والظلم  فــقــرهــم،  عــن  تتحدث  لكونها  الــنــاس، 

الذي يتعرض الناس له بسبب الفساد.
كان يعرف عن املغني الراحل بساطته وتعامله 
اإلنــســانــي، فلم يكن يــرفــض الــغــنــاء فــي أفــراح 

األردنيني وأعراسهم، ولم يكن مستغربًا عليه 
أن يغني فــي »مــهــرجــان جــــرش«. وفـــي الــيــوم 
التالي، تجده يغني في حفل زفاف على سطح 
بيت مواطن بسيط في قرية نائية. ونعى علي 
العايد، وزير الثقافة األردنــي، الفنان الصقار 
ــقــــول: »خـــســـارتـــنـــا كـــبـــيـــرة بـــرحـــيـــل قــامــة  ــالــ بــ

الوطنية  لأغنية  الكثير  قــّدمــت  أردنــيــة  فنّية 
والتراثّية، خالل مشوار مميز وحافل بالعطاء. 
ونودع اليوم صوتًا مميزًا له حضوره كفنان 
ــي، وحمل  ــ أخــلــص فــي الــلــون الــغــنــائــي األردنــ
خــاللــه أروع األحــاســيــس الــعــذبــة فــي مسيرة 

عابقة بالتمّيز واإلبداع األصيل«.

شــكــل حـــافـــظـــة، تــفــتــح مـــن أحــــد الـــجـــوانـــب، 
القربان.  مــن خبز  قطعة  بداخلها  ويــوضــع 
متنوعة ودقيقة  أخـــرى  مــجــدوالت  وهــنــاك 
ــل. يــحــمــل  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــثــــل أشـــــكـــــال الــــحــــمــــار والـ مــ
أحد  يــوم  في  املحتفلون معهم مجدوالتهم 
ــى الــكــنــيــســة ألداء  الــســعــف ويــتــوجــهــون إلــ
ـــرش تــلــك املـــجـــدوالت  ــاك تـ ــنـ ــلـــوات، وهـ الـــصـ
باملاء املصلى عليه، فتحظى، وفق األدبيات 
الكنسية، بالقداسة والبركة، وهو ما يجعل 
أمــرًا الزمــًا،  السعفات  تلك  الحفاظ على  من 
فيحتفظون بها للعام املقبل، ويستبدلونها 
ثــم يتخلصون من  الــجــديــدة،  بــاملــجــدوالت 
الــســعــف الــقــديــمــة بــإيــقــاد األفــــران بــهــا. على 
املــســتــوى الــديــنــي، تــحــتــفــل الــكــنــيــســة بــهــذا 
اليوم فتخصص له قراءات ال تتلى إاّل فيه، 
ــراءات آالم وعـــذابـــات  ــقــ وتــســتــعــرض تــلــك الــ
املـــســـيـــح. بــيــنــمــا عــلــى املـــســـتـــوى الــشــعــبــي، 
ــيـــف كــانــت  ــدامــــى كـ ــقــ ــون الــ ــ ــــؤرخــ يــــرصــــد املــ
االحــتــفــاالت تــخــرج إلـــى الـــشـــوارع ويــشــارك 

فيها جميع املواطنني.
 )1442-1364( ــريـــزي  ــقـ املـ الـــديـــن  تــقــي  يـــقـــول 
عــن احــتــفــاالت أحـــد الــشــعــانــني: كـــان األقــبــاط 
يـــخـــرجـــون مــــن الـــكـــنـــائـــس حـــامـــلـــني الــشــمــوع 
ويسير  كهنتهم،  خلف  والصلبان  واملــجــامــر 
معهم املــســلــمــون أيــضــًا ويــطــوفــون الــشــوارع 
وهـــم يــرتــلــون، وكـــانـــوا يــضــربــون خمسمائة 
دينار )ذهبية( على شكل خراريب ويوزعونها 
على الــنــاس، وكــان يباع فــي أســـواق القاهرة 
البيض امللون بما يتجاوز حد الكثرة، فيقامر 
القبط  العبيد والصبيان والغوغاء. وكان  به 
يتبادلون الهدايا من البيض امللون والعدس 
ويقدمونه  املختلفة  السمك  وأنـــواع  املصفى 

إلخوانهم املسلمني.

متعب الصقار... وفاة مغني الفقراء في األردنأحد السعف فولكلور قبطي حّي
رحل عن عالمنا، يوم 

أمس السبت، الفنان 
األردني، متعب الصقار، إثر 

مضاعفات 
مرض السكري. الراحل 

معروف بعذوبة صوته 
وإحساسه الخاص به

كارين إليان ضاهر

املصممة  شعرت  املصممني،  مــن  كالكثير  تمامًا 
نــور فتح الله باالنجذاب إلــى عالم املــوضــة، وإن 
لم يكن مجال تخصصها األساسي. شيئًا فشيئًا 
وجدت ما يشدها إليه أكثر فأكثر، حتى غاصت 
فــيــه إلــــى أبـــعـــد حـــــدود وأصـــبـــح يــشــكــل جـــــزءًا ال 
 ،Despina األخــيــرة  مجموعتها  في  منها.  يتجزأ 
أو »نــجــمــة فــي الــفــضــاء«، واكــبــت كــل التغييرات 
ى عن 

ّ
تتخل أن  املــوضــة دون  عــالــم  فــي  الحاصلة 

أســلــوبــهــا الــخــاص الــــذي يــمــّيــزهــا، فــقــّدمــت باقة 
جميلة مــن األقــمــشــة واأللـــــوان إلطــــالالت متألقة 
تليق باملرأة املتميزة الواثقة من نفسها دون أن 

تتخلى عن أنوثتها.
فـــي مــجــمــوعــة »نــجــمــة فـــي الـــفـــضـــاء« اســتــوحــت 
املصممة مــن بــريــق الــنــجــوم لــتــكــون مــصــدر أمــل 
ــة بـــرؤيـــة  لـــلـــكـــل، فــجــّســدتــهــا فــــي تــصــامــيــم بــــراقــ
عــصــريــة تـــبـــرز أنـــوثـــة املـــــرأة وتــعــكــس أســلــوبــهــا 
بامتياز مــن خــالل ملسة خــاصــة تــحــرص فــي كل 
مجموعة لها على تقديمها. في املجموعة، حيث 
تنوعت األقمشة واأللوان، دعت إلى عدم التخلي 
عن الطموح واألمل أيًا كانت الظروف. وكالعادة 
قّدمت خطني، األول يمتاز بالنعومة في القصات 
واألقمشة، والثاني فيه التصاميم األكبر حجمًا. 
ــنـــوان األنـــوثـــة  إال أن الــخــطــني يــلــتــقــيــان تــحــت عـ
املطلقة. ففي كل مجموعة تقدمها، تحرص على 

وجــــود هــذيــن الــخــطــني مــعــًا بــشــكــل مـــتـــوازن في 
تصاميم تحمل ملساتها الخاصة. 

تؤكد فتح الله أن الجائحة أحدثت تغييرًا الفتًا 
فــي عالم املــوضــة، وكــان مــن الطبيعي أن تواكب 
ــى املـــزيـــد  ــ ــنـــحـــى لــتــتــجــه إلــ ــذا املـ ــ تــصــامــيــمــهــا هــ
ــة، خـــصـــوصـــًا بـــغـــيـــاب الـــنـــشـــاطـــات  ــبـــســـاطـ ــن الـ مــ
الــزفــاف أو على األقــل أنها  االجتماعية وحفالت 

باتت أكثر بساطة. 
التصاميم  تلك  لها  مجموعة  كــل  تتضمن  لــذلــك 
األكبر حجمًا في قصاتها، لكن أيضًا تلك الناعمة 
واملتطلبات،  األذواق  مختلف  لتلبي  والبسيطة 
خصوصًا أن كثيرات من النساء يبحثن في هذه 
املــرحــلــة عـــن تــصــامــيــم يــمــكــن اعــتــمــادهــا للمدى 
ــبـــدو أكـــثـــر بــســاطــة لــتــالئــم مختلف  الــبــعــيــد، وتـ

املناسبات. 
نساء  »ثمة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الله  فتح  تقول 
املميزة  القصات  الجميلة ذات  الفساتني  يفضلن 
الــتــي تــمــتــاز بــنــعــومــتــهــا، وهــــذا مــا أحــــرص على 

تجسيده في قسم من تصاميمي. يكون القماش 
)الـــجـــاكـــار( لكن  ــد أســتــعــمــل  مختلفًا عــنــدهــا، وقـ
بطريقة ناعمة، أو الكريب. هذا، ويبقى األساس 
في القّصة الالفتة وفي تفصيل معني فيه مهما 
كان ناعمًا. ومن املهم أن يبرز جسم املرأة بما فيه 
من تفاصيل بغض النظر عن مقاساتها، حفاظًا 
االبتذال.  بعيدة عن  راقية  أنوثتها بطريقة  على 
وجريئة،  عصرية  تصاميم  تختار  الــتــي  فــاملــرأة 
تبرز أنوثتها برقي، وهذا ما أحرص عليه دومًا«. 
أمــــا األلــــــوان فــتــعــطــيــهــا املــصــمــمــة أهــمــيــة كــبــرى، 
ال  ها 

ّ
كل وإلرضائها  تتعدد،  األذواق   

ّ
أن باعتبار 

بــد مــن التنويع فــي األقمشة واأللـــوان بما يالئم 
كل شخصية وذوق. 

تــلــفــت املـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة املــصــمــمــة بــشــكــل خـــاص 
ــا فــــي الــتــصــمــيــم  ــهـ ــي لـ ــ وتـــعـــتـــبـــرهـــا مــــصــــدر وحــ
يــمــّيــزهــا وبمواكبتها  الـــذي  بــأنــاقــتــهــا والــتــنــوع 
لـــلـــمـــوضـــة وعـــشـــقـــهـــا لـــهـــا حـــتـــى تـــطـــل بـــأحـــدث 
ــز عــلــى املــنــافــســة في 

ّ
الــتــصــامــيــم. لــذلــك، هــي تــحــف

بــدايــة تجربتها  عــن  التصميم، إلرضــائــهــا.  عالم 
لم  أنها  إلــى  الله  فتح  التصميم، تشير  عالم  فــي 
تستند إلى اختصاص في املجال، بل هي نتيجة 
ــًا. فــكــانــت دائــمــًا  عــشــق مــســتــمــر لـــم يــتــوقــف يـــومـ
حريصة على الرسم والغوص في عالم املوضة، 
فــيــمــا تــتــخــّيــل أنــهــا فــي يـــوم مــن األيــــام يــمــكــن أن 
تبتكر عالمة خاصة بها تحمل اسمها، وإن كانت 

تعمل عندها في مجال مختلف تمامًا. 

التحضيرات االستثنائية والتوقعات

عرف عن الفنان الراحل أغانيه الناقدة على أكثر من صعيد اجتماعي )فيسبوك(

تلفت المرأة 
العربية 
المصممة 
بشكل خاص 
وتعتبرها مصدر 
وحي لها في 
التصميم بأناقتها 
)فيسبوك(

)Getty( تحتفل الكنيسة بهذا اليوم فتخصص له قراءات ال ُتتلى إالّ فيه

)Getty/فيوال ديفيس مرشحة أيضًا هذا العام لنيل جائزة »أوسكار« )كريستوفر بولك

جائحة  تفشي  بسبب  جديدة  حلة  في  بتقديمه  »أوسكار«  جوائز  حفل  منظمو  يعد 
»كوفيدـ19«، وبعرض يختلف عن كل ما شوهد في تاريخ الحفالت منذ 93 عامًا

جوائز »أوسكار« الليلة

نجمة في الفضاء

فنون وكوكتيل
حدث

اليف ستايل

رحيلإضاءة

قد تكون جوائز »أوسكار« 
هذا العام األكثر تنوعًا، 

بعد إصالحات عدة جذرية 
على عضويتها. كما تضم 

الترشيحات األبرز الممثل 
الراحل األسود تشادويك 

بوزمان )الصورة(، والممثل 
البريطاني األسود دانييل 

كالويا، والنجمة الكورية 
الجنوبية يون يو-جونغ.

فيوال ديفيس تتنافس أيضًا 
على جائزة أفضل ممثلة، 
بينما ترجح التوقعات فوز 

كلوي تشاو، المولودة 
في بكين، بجائزة أفضل 

إخراج.

تنوع 
غير مسبوق
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وحـــضـــارات الــشــرق الــقــديــم حــديــثــه بنقٍش 
يمنيون،  آثــاريــون  ونــشــره  حديثًا،  شف 

ُ
اكت

 الـــزبـــور املــســتــخــَدم في 
ّ
وهـــو مــكــتــوب بــخــط

الــكــتــابــات الــعــربــيــة الــجــنــوبــيــة ويــعــود إلــى 
املــــيــــالدي، وفــيــه البسملة  الـــســـادس  الـــقـــرن 
الله الرحمن الرحيم، رب السموات«،  »بسم 
يـــكـــون قـــبـــل اإلســـــــالم أو فــي  ــَمـــل أن  ــتـ وُيـــحـ

بداياته.
ثــــم اســـتـــعـــرض املــــــــدارس الـــغـــربـــيـــة، مــفــّرقــًا 
بـــني املـــدرســـة الــكــالســيــكــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
 لهجة قريش 

ّ
أن القرآن، والتي ترى  دراســة 

ليها 
ّ
ممث ــرز  أبـ ومـــن  للفصحى،  رفــعــهــا  تـــّم 

املستعربة األملانية أنجليكا نويفرت، التي 
 الــقــرآن نــّص 

ّ
رّكــــزت فــي دراســاتــهــا عــلــى أن

هذه  وتعّد  رة، 
ّ

املتأخ القديمة  العصور  من 
املسألة جديدة، قياسًا برموز هذه املدرسة 
الــــذيــــن ال يـــعـــتـــقـــدون بــأهــمــيــة املــكــتــشــفــات 
األثرية في الجزيرة العربية، وبني املدرسة 
السبعينيات،  منذ  نشأت  التي  التحريفية 
الــقــرآن  لغة   

ّ
أن وهــي ليست علمية، وتــزعــم 

ــن الـــســـريـــانـــيـــة - الـــعـــربـــيـــة ومـــن  ــ ــج مـ ــزيــ مــ
املستعار  باسمه  اللبناني  الباحث  أبرزهم 
يستطع  لم  والــذي  لكسنبرغ«  »كريستوف 
ــة واحـــــــدة  ــلـ ــمـ ــلــــى وجــــــــود جـ ــبــــرهــــن عــ أن يــ

سريانية في القرآن.
 لــغــة الـــقـــرآن ال يمكن أن 

َّ
ــد املــحــاضــر أن ــ وأّك

العرب  اإلخبارّيني   
ّ
ألن قريش،  لهجة  تكون 

كتبوا بجميع لهجات القبائل، واقتصارها 
على لهجة هو تعبير عن تعّصب في التراث 
العربية الحديثة  الدراسات   

ّ
اإلسالمي، وأن

هي اجترار للتراث من دون رؤية نقدية. كما 
العرب  املــعــرب ولهجات  إلــى مسألة  تــطــّرق 
تتعامل معها مصادر  التي  القرآن  وغريب 
الــتــراث بــانــفــتــاح، حــيــث تشير إلـــى األلــفــاظ 

األعجمية في القرآن.
وانــتــقــل بــعــدهــا إلـــى نــقــوش الــجــزيــرة قبل 
اإلسالم بدءًا من الخريطة اللغوية التي تمّيز 
الجنوبية  والعربية  الشمالية  العربية  بني 

ــع الــــتــــقــــارب الـــكـــبـــيـــر بــــني مــعــجــمــّيــتــهــمــا،  مــ
وهـــمـــا تــنــتــمــيــان إلــــى مـــا ُيـــســـّمـــى »الــلــغــات 
كثير  كما  عليه  ظ 

ّ
يتحف والـــذي  الــســامــيــة«، 

 لــه، 
ً
مــن الــبــاحــثــني، مــن دون أن نــجــد بــديــال

ويستخدمه من أجل تسهيل عملية البحث، 
الفتًا إلى مجموعة نقاط ذات صلة بالكتابة 
والتدوين في الجزيرة العربية قبل اإلسالم، 
الجاهلية ليس  أن مصطلح  وفي مقّدمتها 
اختراع  مــن  املعرفة وهــو  لــه عالقة بمسألة 

العصر العباسي.
هل العرب كانوا أمّيني قبل اإلسالم؟ يجيب 
مــرقــطــن بــالــنــفــي إذ كــــان الـــبـــدو والــحــضــر 
يــعــرفــون الــكــتــابــة، وقـــد ُعــثــر عــلــى عــشــرات 
اآلالف مــن النقوش تعود إلــى فترة مــا بني 
األلــــف األول قــبــل املــيــالد وظــهــور اإلســــالم، 
ــلــــى األلــــــــــــواح الـــحـــجـــريـــة  ــتــــبــــت عــ ــ والـــــتـــــي ُك
والصخور والبرونز والذهب وورق البردي 
لكتابة  خدم 

ُ
است واألخــيــر  النخل،  وعسيب 

الــقــرآن، وتتحّدث هــذه النقوش عن نواحي 
الحياة كافة، مع ضرورة التمييز بني شمال 
الجزيرة وبني جنوبها الذي شهد تأسيس 
قانونية  نــصــوص  فــتــوافــرت  ودول،  ممالك 

محمود منير

ـــــــــف اآلثـــــــــــــــــــــاري واملــــــــــــــــــؤّرخ 
ّ
تـــــــــوق

في  مرقطن،  محمد  الفلسطيني، 
مــحــاضــرتــه »لــغــة الـــقـــرآن الــكــريــم 
الجزيرة  األثــريــة في  االكتشافات  في ضــوء 
ــتـــي ألـــقـــاهـــا اإلثــــنــــني املـــاضـــي  ــيـــة«، الـ الـــعـــربـ
مالحظات  جملة  عند  »زووم«،  منّصة  عبر 
أساسية حول ما ترفده النقوش من معرفة 
بـــالـــقـــرآن، ولـــغـــة الــنــبــي مــحــمــد وتــكــويــنــهــا 
الــتــاريــخــي الـــذي نــعــرفــه مــن خـــالل الــوحــي، 
ــراث الـــعـــربـــي بـــروح  ــتــ ــقـــاربـــة مـــصـــادر الــ ومـ
نقدية، مؤّكدًا أن مدّونات العرب قبل اإلسالم 
هـــي املـــصـــدر األســــاســــي لــــدراســــة الــتــكــويــن 

التاريخي للغة القرآن وتاريخ العرب.
وأشــــــــــــار فــــــي املــــــحــــــاضــــــرة، الـــــتـــــي تــــنــــدرج 
ضــمــن سلسلة ويــبــنــار »اإلســـــالم: الــتــاريــخ 
مونستر«  »جامعة  من  بتنظيم  واملجتمع« 
في أملانيا، إلى ضرورة التعامل مع الجزيرة 
العربية كوحدة ثقافية ولغوية واحدة كما 
عّرفها العالم املسلم الحسن الهمداني )893 
إلى  الــعــرب  بحر  مــن  تمتّد  بأنها  م(   947  -
جبال طوروس، مع اشتمالها على وحداث 
ثقافية متنّوعة مثل الشام والعراق واليمن.

ــــي لـــغـــات  ــّصــــص فــ ــتــــخــ ــدأ الــــبــــاحــــث املــ ــ ــتــ ــ ابــ

تونس ـ ليلى بن صالح

 مـــا يــكــون شــهــر رمـــضـــان أحــــد أنــشــط 
ً
عـــــادة

الكثير  إن  الثقافة في تونس؛ حيث  مواسم 
بحلوله؛  تنظيمها  ارتــبــط  الــتــظــاهــرات  مــن 
أبرزها »مهرجان املدينة« الذي ُيقام في عّدة 
صفاقس،  إلــى  العاصمة  مــن  تونسية  مــدن 
واملوسيقية  املسرحية  العروض  ناهيك عن 
ج فــيــهــا بــشــكــل خـــاص الــعــروض  ــروَّ ــ ــ

ُ
الــتــي ت

مثل  والــفــولــكــلــوريــة،  الصوفية  الــنــزعــة  ذات 
»الــــزيــــارة« و»الـــحـــضـــرة« وعــــرض املـــالـــوف. 
ــبــــدو مــخــتــلــفــًا  ــكـــن رمــــضــــان هــــــذا الــــعــــام يــ لـ
تــمــامــًا، فــقــد تـــزامـــن مـــع املـــوجـــة الــثــالــثــة من 
فــيــروس كـــورونـــا، مــا اضــطــّر الــحــكــومــة إلــى 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة كـــان أبـــرزهـــا منع 
الــتــجــوال بعد الــغــروب، وإغـــالق الــفــضــاءات 
ــر الــحــاجــيــات 

ّ
ــدا تــلــك الــتــي تــوف الـــعـــام، مــا عـ

العروض  قــاعــات  األســاســيــة، وطبعًا ليست 
منها.  واملــتــاحــف  واملكتبات  والغاليريهات 
الثقافية  للحياة  تامًا  فًا 

ّ
توق ما يعني  وهــو 

فــــي شـــهـــر رمــــضــــان لـــعـــل تـــونـــس لــــم تــعــرف 
مثيله من قبل. لم تظهر هذه املرة موجة من 
فني، وهو ما 

ّ
االحتجاج لدى شرائح من املثق

يعني إيــجــاد املــؤســســة الــرســمــيــة لــعــدد من 
حلول الدعم لقطاعات مثل املسرح والكتاب 
والفنون التشكيلية، كما أن انتشار العدوى 
ــريـــع كـــــان أحـــــد األســــبــــاب الـــتـــي أّجـــلـــت  الـــسـ
كـــل احـــتـــجـــاج، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر مــنــاخ 
اجتماعي مالئم لجهود وقف انتشار الوباء 

والتخفيف من خسائره. 
فــي الــســنــتــني األخــيــرتــني، راجــــت دعــايــة من 
الدوائر الرسمية أن افتتاح »مدينة الثقافة« 
اإلبداعية،  القطاعات  ملجمل  تنشيطًا  ل 

ّ
يمث

ــتـــى بــــدأت  ــــوى أشــــهــــر حـ ــكـــن لــــم تـــمـــض ســ لـ
مــوجــات الــفــيــروس تــتــوالــى، وتــتــابــع معها 
إغــــالقــــات »مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة« بــمــؤســســاتــهــا 
الـــكـــثـــيـــرة مـــثـــل »قـــطـــب املــــســــرح« و»مــتــحــف 
الــفــن املــعــاصــر«، و»بــيــت الـــروايـــة«، و»معهد 
ــّر أكــثــر من  تــونــس لــلــتــرجــمــة«، وغـــيـــرهـــا. مــ

كيف نقرأ نقوش الجزيرة الـعربية

خالفًا للسنوات الماضية، 
يمرّ رمضان هذا العام 

في صمت ثقافي 
تام في تونس، حيث 

يبدو وكأن أهل الفنون 
واآلداب تركوا كل 

رغبة في تقديم شيء 
للجمهور

في محاضرته التي 
ألقاها افتراضيًا مؤّخرًا، 

يتتبّع اآلثاري والمؤرّخ 
الفلسطيني عشرات 

النصوص العربية خالل 
القرون الستّة األولى 

للميالد، والتي تكشف 
جملة من المفاهيم 
والمعتقدات واللغة 
األدبية المشتركة بين 

قبائل جزيرة العرب امتّدت 
إلى ما بعد اإلسالم

في مجموعة »الرابع 
من آب 2020«، ال 

تنفصل السياسة عن 
اإلنشاد، والتعليق 

الصحافي عن المرثية، 
حيث يتواقت الغضب 
واللعنة والصراخ مع 

الغناء والحكمة

تونس في الحجر الصّحي وخارج االفتراضي

عقل العويط نصوص ترتّد إلى العنوان نفسه

محمد مرقطن القرآن وجذوره اللغوية القديمة

يعارض اعتبار 
الفصحى لهجة قريش أو 

ذات أصل سرياني

تبدو »مدينة الثقافة« 
في شهر رمضان الحالي 

أشبه بمدينة أشباح

مطّولة شعرية أو 
قصيدة واحدة هي 
صدًى النفجار المرفأ

استخدم العرب القدامى 
مصطلحات دينية وردت 

في القرآن الحقًا

يخلص محمد مرقطن إلى أّن العربية الفصحى انبثقت من مجموعة 
لهجات وسط وشمال الجزيرة، وابتداًء من القرن األول الميالدي. يمكن 
الفصحى  العربية  عــن  الحديث 
النقوش  عشرات  بحسب  المبكرة 
المنطقة  فــي  عليها  ُعثر  التي 
سورية،  إلــى  اليمن  من  الممتّدة 
تحّوالت  بدأت  الرابع  القرن  ومنذ 
لغة  تطوير  بــاتــجــاه  ملحوظة 
لهجات  باندماج  مشتركة  أدبية 
الينبوع  شّكلت  المختلفة  القبائل 
في  ظهرت  التي  للفصحى  األول 

لغة القرآن والشعر الجاهلي.

أصل ثقافي ولغوي واحد
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محاضرة

متابعة

قراءة

فعاليات

ــود ونـــصـــوص  ــقــ ــــل وعــ ــائـ ــ ــاريـــة ورسـ ــمـ ــعـ ومـ
ــًا لـــنـــصـــوص الــــشــــمــــال الـــتـــي  أدبـــــيـــــة، خــــالفــ

تناولت الحياة الخاصة.
ًا 

ّ
الجزيرة استوحوا خط أهــل   

ّ
أن إلــى  ونــّبــه 

املتأخر،  الــبــرونــزي  العصر  خــالل  كنعانيًا 
ــشــفــت نـــمـــاذج مــنــه بــالــقــرب من 

ُ
ــــذي اكــت والــ

مدينة القدس، واستخدم العرب الجنوبيون 

عام منذ بدء الجائحة العاملية ولم نجد أي 
املــشــروع.  ضخامة  »استثمار«  فــي  محاولة 
كان يمكن أن تكون »مدينة الثقافة« باتساع 
الــعــروض  مــن  لكثير   

ً
بــديــال  

ً
مساحتها حـــال

العادية.  القاعات  في  قام 
ُ
ت أن  التي ال يمكن 

ــلـــة الـــحـــيـــلـــة اإلداريــــــــــة جـــعـــلـــت مــــن مــديــنــة  قـ
الثقافة مجّرد جدران ضخمة، وفي رمضان 
هــذا الــعــام باتت أشبه بمدينة أشــبــاح. كان 
التي  االفتراضية  الخيارات  تكون  أن  يمكن 
بعض  لبقاء  فــرصــة  التكنولوجيا  تتيحها 
غير  التونسي،  الثقافي  املشهد  فــي  الحياة 
أن القائمني على مختلف حقول الفن واألدب 
الخيار،  لــهــذا  يــبــدون متحّمسني  ال  والــفــكــر 
يقام  اآلن(  )إلــى حد  لنجد مهرجانًا وحيدًا 
مه 

ّ
الــذي تنظ الــواب«  افتراضيًا؛ »فنون عبر 

بنب  الثقافية  للشؤون  الجهوية  »املندوبية 
ما  العاصمة(  تونس  من  )بالقرب  عــروس« 
بـــني 23 و29 مـــن نــيــســان/ إبـــريـــل الـــجـــاري، 
وعدد من محاضرات تظاهرة »شهر التراث« 

التي تتواصل حتى 18 أيار/ مايو املقبل.
ُيذكر أن املوجة األولــى من الوباء، منذ عام 
تقريبًا، أنتجت حَركية ثقافية على وسائط 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وكــانــت قــائــمــة على 
مبادرات فردية من الفنانني، لكنها سرعان 
ما خفتت ولم نعد نجد لها أثرًا في »ترقيع« 

ما بلي من الحياة الثقافية الواقعية. 

أيــضــًا خــط املــســنــد وبــرعــوا فــي الــكــتــابــة به 
العرب  كتب  بينما  الجمالية،  الناحية  مــن 
تبرزه  مثلما  اآلرامــــي،  بالخط  الشماليون 
إلى  تــطــّورت الحــقــًا  الــتــي  النبطية  النقوش 

العربية.
شفت 

ُ
اكت صفائية  نقوشًا  مرقطن  وتــنــاول 

بــاألردن، وكتبتها قبائل  الحّرة  في منطقة 
ــداوة والـــتـــحـــضـــر، وكـــذلـــك  ــ ــبـ ــ تــعــيــش بــــني الـ
قديم  عــربــي  نقش  ومنها  ثــمــوديــة،  نقوشًا 
مكتوب بإحدى تفّرعاتها وهي الحسماوية، 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــا األردنــ ــ ــادبـ ــ ــي مـــديـــنـــة مـ ــ ــــشــــف فـ

ُ
واكــــت

منطقة  في  -اللحيانية  الدادانية  والنقوش 
ـــرق الـــجـــزيـــرة،  ــي شـ الـــعـــال بــالــســعــوديــة. وفــ
املسند اإلحسائي  ُعثر على نقوش بالخط 
وباآلرامية، إلى جانب نقوش بخط املسند 
الــُعــمــانــي فــي ظــفــار، وهـــي مــتــروكــة للجيل 
الــجــديــد مـــن أجــــل أن يـــفـــّك رمـــوزهـــا بشكل 

متكامل.
حـــول معبد أوام بــالــقــرب مــن مــديــنــة مــأرب 
بــالــيــمــن، حــيــث شـــــارك مــرقــطــن فـــي عــشــرة 
مواسم من التنقيب، يبنّي أنه محاط بسور 
ة عشر مترًا، 

ّ
قطره ثالثمئة متر بارتفاع ست

وهـــو أضــخــم مــعــبــد فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
وكان مكانًا لحّج القبائل في وسط الجزيرة 
نــحــو خمسمئة  بنفسه  ــــق 

ّ
ووث وجــنــوبــهــا، 

ــغــّيــر الــعــديــد من 
ُ
نــقــش مـــن نــقــوشــه الــتــي ت

املسلمات حول تاريخ الجزيرة.
في قراءة لهذه النقوش، يلفت املتحّدث إلى 
عـــدد مـــن أســـمـــاء الــلــه الــحــســنــى؛ كالسميع 
والحليم واملنعم والعزيز والشكور والقيوم 
وغيرها من أسماء اآللهة في شبه الجزيرة 
ــــالم مــثــل محمد  قــبــل اإلســــــالم، وأســـمـــاء أعـ
ومحمود وأحمد ومحمدة وأحمدت، وكذلك 
بعض املصطلحات واملفاهيم التي ترد في 
والحرام  الحالل  القرآن، ومنها  ثم  النقوش 
والـــصـــالة والـــطـــهـــارة واملـــالئـــكـــة ورٌب أحــد 
أو ما يماثل  القرنني،  الفيل وذو  وأصحاب 
معنى حبل في آية »واعتصموا بحبل الله 
جميعًا وال تفّرقوا« في نصوص سبئية في 

القرن التاسع قبل امليالد.
ويــعــيــد اآليـــتـــني الــكــريــمــتــني: »وتــضــحــكــون 
ــامــــدون« فـــي ســـورة  ــتـــم ســ وال تــبــكــون، وأنـ
النجم إلى السمودة وهي قصيدة ملحمية 
م 

ّ
ة من الجذر »سمد« إذ كان يتّم الترن

ّ
مشتق

بـــهـــا وغـــنـــاؤهـــا فــــي لـــغـــة حـــمـــيـــر، مــــا ُعــــرف 
الــقــرآن وهــي قصائد  في  الكّهان«  »سجع  بـ
ربــاعــيــة مــوزونــة كــانــت تمّجد اآللــهــة، وفي 
أحـــد الــنــقــوش املــعــيــنــيــة يــجــيــب اإللـــه عفتر 
بتحريم قتل األطــفــال )الـــوأد( والــذي صدر 
في مرسوم يفيد بعقاب عسير ملن يرتكب 

هذه الجريمة.
 أصحاب الفيل 

َ
ق نقش نجراني قصة

ّ
ويوث

ــــرًا الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة فــي 
ّ

اكــتــشــفــتــه مــــؤخ
ــــورة فــيــلــني واملــلــك  الـــســـعـــوديـــة، وُيــظــهــر صـ
الكعبة،  مّكة وهــدم  لغزو  أبرهة في حملته 
سبئية  نقوشًا  يــقــرأ  الـــذي  مرقطن  بحسب 
تتقاطع مع مصادر سريانية حــول حادثة 
حـــرقـــوا عــلــى يد 

ُ
ــدود الــذيــن أ ــ أصــحــاب األخـ

ــأر  ــلـــك الـــحـــمـــيـــري الـــيـــهـــودي يـــوســـف أســ املـ
أيضًا  ويــذكــر  املسيحية،  اعتناقهم  بسبب 
ــًا غــيــر  ــثـ ــديـ ــًا صـــفـــائـــيـــة مــكــتــشــفــة حـ ــقـــوشـ نـ

منشورة حتى اآلن تذكر النبي عيسى.
ـــرة من 

ّ
ــوف ــتـ ــاّدة املـ ــاًء عــلــى املـــــ ــنـ ــه بـ ـــرى أنــ ويــ

الــنــقــوش، كــانــت هــنــاك فــي الــقــرن الــســادس 
بمعجميتها  متكاملة  عربية  لغة  املــيــالدي 
القانونية وباملصطلحات الدينية واألدبية، 
ــّور الـــخـــط الـــعـــربـــي وبــال  ــطـ ويــمــكــن تــتــبــع تـ
القرن  بــدايــة  كــافــة مراحله منذ  فــي  انقطاع 
األول وحــتــى الـــقـــرن الــســابــع املـــيـــالدي، في 

مناطق ما بني نجران وحوران.
 
ّ
الخط أصـــول  حــول  للنظريات  تقديمه  فــي 

ــا ورد فــــي الـــتـــراث  الــــعــــربــــي، يــشــيــر إلـــــى مــ
مــن نــظــريــة أســطــوريــة غيبية تــرتــبــط بــآدم 
ــيـــل، ونـــظـــريـــة الـــخـــط الـــســـريـــانـــي،  وإســـمـــاعـ
ــخــــط املـــســـنـــد الـــــــذي اســـتـــخـــدم  ــة الــ ونــــظــــريــ
فـــي مــمــلــكــة حــمــيــر، ونـــظـــريـــة املــســتــشــرقــني 
ــدم وجــــود  ــعــــرب حـــــول عـــ وأتـــبـــاعـــهـــم مــــن الــ
ــتـــابـــات عــربــيــة زمــــن ظــهــور  خـــط عـــربـــي وكـ
اإلسالم، ونظرية الخط النبطي وما تقدمه 

االكتشافات الحديثة. 

شهر للصيام عن الثقافة

شعر ما بعد االنفجار

العاصمة  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
يُنّظمه  الذي  والمنمنمات،  والزخرفة  العربي  الخط  لفّن  الوطني  المعرض 
جزائريًا  فنّانًا  خمسين  قرابة  بمشاركة  والزخرفة«،  العربي  للخط  الجزائري  »النادي 
والزخارف  الحروفيات  بين  تتنّوع  فنّي  عمٍل  مائة  قرابة  من  بأكثر  يحضرون 

والمنمنمات.

م »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام اهلل، عند الثامنة والنصف من مساء  يُنظِّ
ابتهاالت  تتضّمن  صوفية،  ابتهاالت  بعنوان  موسيقية  أمسيًة  المقبل،  األربعاء 
وارتجاالت دينية وأغاني صوفية، يقّدمها كلٌّ من كل من عبادة درويش غناًء، 

وعّز الدين سعيد على القانون، وحسين الريماوي في اإليقاع.

تنطلق، اليوم األحد، أشغال مؤتمر الدراسات الفنية السنوي الثالث 2021-2020، 
المتحف  بالتعاون مع »متحف:  العليا«  للدراسات  الدوحة  يُنّظمه »معهد  الذي 
من  عدد  بمشاركة  افتراضيًا  يُقام  الذي  المؤتمر،  يناقش  الحديث«.  للفن  العربي 
مختلفة  بلدان  ِمن  المعارض  وقيّمي  المتاحف  وموّظفي  والباحثين  الفنّانين 

حول العالم، موضوع مستقبل المتاحف في مدينة المستقبل.

»دار  رواق  في  الجاري،  الشهر  من  الثالثين  حتى  يتواصل،  العودة،  عنوان  تحت 
التشكيلي  معرض  التونسية،  الحمامات  لمدينة  التشكيلية«  للفنون  سيباستيان 
التي يطغى  اللوحات  محمد فنينة، والذي تحضر فيه مجموعة من  التونسي 
عليها األزرق. يُشير العنوان إلى عودة فنينة إلى بلده بعد خمس سنواٍت قضاها 

في ُعمان.

عباس بيضون

العنوان الفت: »الرابع من آب 2020«. لم 
العويط  عقل  اللبناني  الشاعر  ل  ُيسجِّ
)1952( هذا التاريخ في عنوان الديوان، 
ولى 

ُ
ولم يُعد إليه عفوًا في الصفحة األ

من الديوان الذي يمتد على 71 صفحة 
عات منفصلة لكنها مع ذلك 

ّ
تحوي مقط

ال تحمل عناوين، كأنها جميعها ترتّد 
التاريخ   

َّ
أن نــعــرف  الــعــنــوان نفسه.  إلــى 

انفجار  العنوان هو تاريخ  الــذي حمله 
مرفأ بيروت الذي دّوى في ذات الوقت. 
الــديــوان عناوين  عات 

ّ
أن ال تحمل مقط

إملاح إلى أنها جميعها تندمج في نّص 
واحــد، وإننا لذلك أمــام مطّولة شعرية 
ــدة هــي صـــدًى ونشيد  أو قــصــيــدة واحــ
 ما 

ّ
نا ثانية أمام فن

ّ
النفجار املرفأ. أي أن

بعد املرفأ، شعر ما بعد املرفأ.
»الثالثاء الرابع من آب الساعة السادسة 

وسبع دقائق«.
ــعـــويـــط األولـــــى  هـــكـــذا تـــبـــدأ قـــصـــيـــدة الـ

وستكّرر التاريخ مّرات في النص.
ِك 

ُ
»كيف أصف

يا بيروت
قبل الساعة السادسة وسبع دقائق

ِك
ُ
كيف أصف

بعد الساعة السادسة وسبع دقائق«.
ها  الــعــويــط، ولنسمِّ كــانــت مــطــّولــة  وإذا 
ٍف ملحمته، تبدأ من هذا التاريخ،  بتصرُّ
ـــهـــا تـــقـــف عـــنـــده بــشــتــى املـــقـــاربـــات 

ّ
فـــإن

ها ذلك الدفق الذي 
ّ
وشتى األساليب. إن

أحيانًا  ينهمر  دفــق  االنفجار،  استثاره 
ــوداء، كما  ــ غــضــبــًا ولــعــنــات ومـــراثـــي ســ
خرى ويسترخي في ما 

ُ
يصفو أحيانًا أ

على   
ّ

يلتف أو  والحكمة،  الــفــكــرة  يشبه 
سياسية،  وكنايات  بإشارات  املوضوع 
ُمــّرة.  ازدراء وغيظ وسخرية  هي أيضًا 
 ذلك يترامى من البعيد والقريب 

ّ
في كل

نبوي، يستدعي  تــوراتــّي وعنف  نشيد 
من بعيد حزقيال وأرميا وأشعيا.

»لــتــشــربــي غــبــار الـــهـــواء أحـــقـــاد الــركــام 
غفيرة وصراخ استغاثتك امللجوم يصل 
الكل وال يصل إلى مسامع  إلى مسامع 
أحد. إياك أن تستسلمي. ستعثر نظراتك 
ــرة  ــزفـ األخــــيــــرة عـــلـــى طـــريـــقـــة إلرجـــــــاء الـ

املميتة واجتراح ضحكة املستحيل«.
يمكننا أن ننفذ من الغضب إلى عدمية 
»لــيــدّجــن هــذا  أســـود  وإلـــى ميتافيزيق 

العويط، إذا تذّكرنا مراثي أرميا مراثي 
لغة صارخة غاضبة  فقط عند  تقف  ال 
ــى الــتــمــاعــات  ــهــا تــنــفــذ إلـ

ّ
ضــة، لــكــن مــحــرِّ

تندغم فيها الصور باألفكار وبالغناء.
»من يكسر من،
األصل أم الظل،

الشاعر أم القصيدة«.
هكذا نجد أنفسنا أمام نص ال يتنكب 
التوراتي،  املــراثــي والغضب  عــن شــيء، 
ــــاوى والـــتـــحـــري مــع  ــدعـ ــ الــنــشــيــد مــــع الـ

السرد والتعليق الصحافي، مع الغناء 
نا أمام شعر ما بعد االنفجار 

ّ
الخافت. إن

حيث ال تنفصل السياسة عن اإلنشاد، 
حــيــث ال يــنــفــصــل الــتــعــلــيــق الــصــحــافــي 
ــواقـــت الــغــضــب  ــتـ ــن املــــرثــــيــــة، حـــيـــث يـ عــ
والحكمة  الغناء  مع  والصراخ  واللعنة 
في أحيان. شعر ما بعد االنفجار، كما 
العنف  يغلي  نفسه،  االنفجار  يقتضيه 
الحكمة.  إلــى  الطريق  يجد  أيضًا  ه 

ّ
لكن

ــذا نـــصـــل إلــــــى شـــعـــر يــــذّكــــرنــــا ِمـــن  ــكــ  هــ
إلى  األميركّيني، نصل  »الِبيت«  بـ بعيد 
شعر يشبه فن الكوالج، يلصق التعليق 
عــلــى الــغــنــاء والـــعـــادي عــلــى الــغــرائــبــي. 
ليس ديوان عقل العويط املثل الوحيد 
خرى، 

ُ
 هناك أمثلة أ

ّ
لهذا الشعر، ال بّد أن

بأكثر  مــن قصيدة  أكثر   هناك 
ّ
أن بــّد  ال 

من طريقة.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــا يــمــكــنــنــا أن نـــعـــثـــر عــلــى  ــمـ الـــــعـــــدم« كـ
ــات تــقــتــرب مــن مــبــاشــرة سياسة 

ّ
مــحــط

على حافة املحكي.
 صباح 

ّ
إال يــقــول  الــجــريــح... ال  »النسيم 

مًا بالطريقة 
ّ
الخير، ثم يكمل طريقه مسل

ذاتها على العابرين والحاملني واملوتى 
ــن، والــــــجــــــيــــــران املــــكــــســــور  ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ واملــ

خاطرهم لأسباب املعروفة«.
التحريض  يشبه  مــا  إلــى  أحيانًا  نصل 
السياسي وما يفيض بدعاوى صارخة.

بالطريقة  واحـــدًا،  واحـــدًا  »ستدفنينهم 
ــول رمــيــًا  الــتــي تــريــنــهــا مــنــاســبــة، لـــن أقــ
بــــالــــرصــــاص وال تــعــلــيــقــًا عـــلـــى أعـــــواد 
ــوق كـــراســـي  ــ ــًا فــ ــلـــوسـ ــق، وال جـ ــانــ ــشــ املــ
ــرًا فــــي الـــغـــيـــاهـــب،  ــمــ ــاء، وال طــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ه لــِك، يا 

ّ
ــه كل

ّ
ه ألن

ّ
سيترك التدبير لِك كل

سيدة حّرة«.
نحن أمام ما يشبه أن يكون مراثي عقل 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

محمد مرقطن

مجّسم للمعمار التراثي من أمام »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة

عقل العويط
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رياضة

رّد الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد اإلسباني، 
على كلمات رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم 

)يويفا(، ألكسندر تشيفرين، الذي أشار إلى 
احتمال صغير لطرد الفريق املدريدي من دوري 
 ذلك غير معقول، مدافعًا 

ّ
أبطال أوروبا، مؤكدًا أن

عن حق فريقه في لعب نصف النهائي. وقال زيدان: 
ه شيء غير منطقي. في النهاية، لدينا حق 

ّ
»إن

اللعب في األبطال، هذا غير معقول، لن أدخل فيه. 
سنستعد للعب نصف النهائي، هذا أمر واضح«.

أدان هانس فليك، مدرب فريق بايرن ميونيخ 
األملاني، اإلهانات التي تعّرض لها املدير الرياضي 

لبايرن، البوسني حسن صالح حميدزيتش مع 
أسرته، وذلك على الرغم من وجود بعض الخالفات 
 أّي شخص يمكنه أن 

ّ
بينهما. وقال فليك: »أعتقد أن

يتخيل كيف يكون الشعور عندما تتعرض أسرتك 
 منا 

ّ
إلهانات بهذا الشكل. هذا أمر غير مقبول. كل

نا نفكر بطريقة مختلفة 
ّ
في موقع مختلف. لكن، ألن

قّدر بعضنا البعض«.
ُ
نا ال ن

ّ
ال يعني أن

تم استبعاد ريان غيغز من منصبه مدربًا 
للمنتخب الوطني الويلزي لكرة القدم، وذلك بعد 
اتهامه رسميًا بإساءة معاملة صديقته السابقة، 

ومهاجمة امرأة أخرى. وستجري محاكمة الالعب 
السابق لفريق مانشستر يونايتد )47 عامًا( 

األربعاء املقبل، بزعم تسببه في أضرار جسدية 
لصديقته السابقة، كيت غريفيل. كما سيتوجب 
على غيغز الدفاع عن نفسه في اتهامه بالتعدي 

على امرأة أخرى في الحادث نفسه.

زيدان يرد 
على تشيفرين: لنا حق 

اللعب في األبطال

فليك يُدين اإلهانات 
التي تعرّض لها المدير 

الرياضي لبايرن

استبعاد غيغز من 
تدريب ويلز بسبب »إساءة 

معاملة صديقته«

ستواصل 
حلبة سوزوكا 
استضافة 
سباق جائزة 
اليابان الكبرى 
للفورموال 1 
لثالثة أعوام 
أخرى حتى 
2024 وذلك 
بعد اتفاق تم 
التوصل إليه 
وإعالنه رسميًا. 
وقال الرئيس 
التنفيذي 
لبطولة العالم 
للفورموال 
1، ستيفانو 
دومينيكالي، 
إن »اليابان 
تحتل مكانة 
خاصة في 
قلوب وعقول 
مشجعي 
الفورموال 
في جميع 
أنحاء العالم، 
وسوزوكا كانت 
مقرًا للكثير 
من اللحظات 
األسطورية في 
هذه الرياضة«.

)Getty( 2024 لن تخرج حلبة »سوزوكا« من منافسات فورموال 1 حتى عام

حلبة سوزوكا مستمرة
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موسيقى

عماد فؤاد

البريطانية  البيتلز  فرقة  تشّكلت 
 ،1960 عــام  ليفربول  فــي  الشهيرة 
ه في ما بعد، تحت 

ّ
لتغزو العالم كل

جون  الرئيسيني:  األربــعــة  مؤّسسيها  قــيــادة 
هاريسون،  وجـــورج  مكارتني،  وبــول  لينون، 
ــار، لــتــشــّكــل الـــفـــرقـــة الــطــلــيــعــيــة،  ــتـ وريـــنـــغـــو سـ
تــحــّواًل جــذريــًا فــي صناعة  اللحظة،  منذ تلك 
أ 

ّ
العالم أجــمــع، وجـــزءًا ال يتجز فــي  املوسيقى 

من تطّور الثقافة املضادة في الستينيات. هذا 
ــي الـــذي أثــمــر فــي الــنــهــايــة، ورغــم 

ّ
الــحــراك الــفــن

االعتراف  عن  الحقًا،  واختفائها  الفرقة  تفّكك 
ية 

ّ
الفن املــنــابــع  كــإحــدى  الشعبية  باملوسيقى 

الـــضـــروريـــة ألّي مــوســيــقــى عـــصـــرّيـــة. انــتــمــت 
ــيــة إلـــى مــوســيــقــى »روك 

ّ
جــــذور الــبــيــتــلــز الــفــن

خمسينيات  عــلــى  هــيــمــنــت  الـــتـــي  رول«،  أنــــد 
ــابــة، أحدثت 

ّ
الــش  الفرقة 

ّ
الــقــرن املــاضــي، إال أن

ثورة حقيقّية في العديد من جوانب صناعة 
تأثيرها  ليمتّد  والعاملية،  الغربية  املوسيقى 
سريعًا إلى بقاع مختلفة من العالم، خصوصًا 
بعد انفتاح أعضاء الفرقة على أنواع وأشكال 
أغنياتهم  فــرّصــعــوا  املــوســيــقــى،  مــن  مختلفة 
والبوب  الكالسيكية  املوسيقى  مــن  بلمسات 

والهارد روك واملوسيقى الهندية.
اليوم، بعد مرور 60 عامًا من البداية النارية 
عــام  الــعــالــم  فــي  األشــهــر  املوسيقية  للفرقة 

الــــذي لم  انــطــفــائــهــا  1960، و50 عــامــًا عــلــى 
عه أحد عام 1970، يصدر كتاب جديد 

ّ
يتوق

باحثًا  أمستردام،  الهولندية  العاصمة  في 
 The fifth »الــخــامــس عــن أســطــورة »البيتل 
Beatle، تحت عنوان De Vijfde Beatle، وهو 
رفي الذي نشأ عام 1964، حني 

ّ
»اللقب« الش

 Murray The  أعلن األميركي موراي ذا كيه
انتشار  بــعــد  الــخــامــس«،  »الــبــيــتــل  K نفسه 
فرقة البيتلمانيا Beatlemania في الواليات 
ه ساهم في 

ّ
املتحدة، وقال ذا كيه حينها إن

نجاح البيتلز، بفضل الترويج الكبير الذي 
التي  اإلذاعــيــة  التغطية  للفرقة، عبر  أســداه 

قام بها لجولتهم في فبراير/ شباط 1964 
في نيويورك.

الخانة الشاغرة
»البيتل  مصطلح  تــحــّول  اللحظة،  تلك  منذ 

الشاغرة«،  »الخانة  يشبه  ما  إلــى  الخامس« 
 مـــن كـــان بــالــقــرب مـــن ربــاعــي 

ّ
الــتــي يــريــد كـــل

ورّبــمــا  لنفسه.  ها 
ّ
يحتل أن  مــا  يــومــًا  البيتلز 

براين  اللقب:  على  املتنازعني  أهــم  مــن  يكون 
منذ  الـــفـــرقـــة  مـــديـــر   ،)1967-1934( إبــســتــني 
ــــذي حـــصـــل فــــي الــنــهــايــة،  ــــام 1961، هــــو الــ عـ
قبل شركات  مــن  املتكرر  الفرقة  رفــض  وبعد 
الــتــســجــيــل الـــكـــبـــرى، عــلــى أول عــقــد قــيــاســي 
لتسجيل   Parlophone شـــركـــة  مـــع  لــلــبــيــتــلــز 
 EMI ــا، وهــــــــي إحـــــــــدى عــــــالمــــــات ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ أغــ
العمالقة. كما كان أبستني املسؤول عن صور 
الفرقة الفوتوغرافية، واستطاع أن يرّوج لها 
بنجاح الفت.  كان إبستني أيضًا هو الشخص 
الذي أبعد بيت بست، عازف الدرامز األصلي، 
لرينغو ستار  مــا سمح  البيتلز،  ربــاعــي  عــن 
االنــضــمــام إلـــى الــفــرقــة. لــكــن بـــوفـــاة أبستني 
املفاجئة عام 1967، فقد رباعي البيتلز ركنًا 
مهّمًا من فرقتهم، ما عّجل بتفّكك املجموعة 

عام 1970.
 بلقب 

ّ
كــذلــك، يــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة األحــــق

الــذي كان  »البيتل الخامس«، جــورج مارتن، 
سّجلت  عــنــدمــا   Parlophone لــشــركــة  مـــديـــرًا 
األولــى لصالحها عام 1962.  أعمالها  الفرقة 
ــقــه الــفــرقــة 

ّ
رأى مــارتــن الــنــجــاح الــــذي ســتــحــق

الشابة على الفور، وساهم فيه بقوة.
كــــــــان جــــــــــورج مــــــارتــــــن مـــنـــتـــجـــًا ومــــســــاعــــدًا 
ــلــــز: لـــيـــنـــون،  ــــي الــــبــــيــــتــ ــاعـ ــ ــربـ ــ ومــــســــتــــشــــارًا لـ

واستطاع  وســتــار،  وهــاريــســون،  ومكارتني، 
ة عقود فى صناعة املوسيقى، 

ّ
على مدار ست

تقريبًا،  البيتلز  تسجيالت  جميع  ينتج  أن 
كما ساعد في إعداد وإنتاج مجموعة من أهم 
 Loveو  Yesterday بينها  مــن  الــفــرقــة،  أعــمــال 
me Do، وترصد سيرته الذاتية املنشورة عام 
منهم  صنع  وكــيــف  البيتلز  اكتشافه   ،1979

أهم فرقة موسيقية في العالم آنذاك.

64 منافسًا
البيتلز  لفرقة  تأريخ بديل  الكتاب، في  يقّدم 
املوسيقية بعد عام 1960، ما  البوب  وثقافة 
 بــأســمــاء 

ً
نــســتــطــيــع تــســمــيــتــه مــعــجــمــًا كـــامـــال

 
ّ

ــهــم األحــق
ّ
64 شخصًا، اّدعـــوا فــي وقــت مــا أن

ــامـــس«. جــهــد كــبــيــر من  ــخـ بــلــقــب »الــبــيــتــل الـ
سخورل  يوهن  الهولنديني:  الكتاب  مؤلفي 
وبــــــــاول أونـــكـــيـــنـــهـــاوت، الـــلـــذيـــن بـــــدآ بــنــشــر 
فولكس  »ده   بصحيفة 

ً
مشروعهما مسلسال

كرانت« الهولندية على مدى األعوام الخمسة 
املــاضــيــة، كــاشــفــني مــن خـــالل مــقــاالتــهــمــا عن 
 لها أن تكون، في 

ّ
عشرات األسماء التي يحق

الخامس«  »البيتل  بلقب  األجــدر  مــا،  مرحلة 
من يوكو أونو حبيبة جون لينون وزوجته 
الحقًا، وبــوب ديــالن، وبــريــان ويلسون الذي 
ــب بأفضل كــاتــب أغـــاٍن أميركي فــي جيله، 

ِّ
ــق

ُ
ل

 محل 
ّ

وصــــواًل إلـــى جــيــمــي نــيــكــول الــــذي حـــل
رينغو ستار في جولة البيتلز املوسيقية في 
هولندا عام 1964، وإريك كالبتون الذي عزف  
مــنــفــردًا،   While My Guitar Gently Weeps
الـــــذي ملع  عـــــازف األورغ  بــريــســتــون  وبــيــلــي 

وسط رباعي البيتلز عام 1969.
فــــي مــقــّدمــتــهــمــا الـــقـــصـــيـــرة لـــلـــكـــتـــاب، يــشــيــر 
 

ّ
 جــون لينون كــان ينتقد كل

ّ
املــؤلــفــان إلــى أن

ــم مــســاهــمــتــه، في  ــى الـــفـــضـــل، أو زعــ ــ مـــن اّدعــ
نجاح فريق البيتلز، بمن فيهم أفراد البيتلز 
أنفسهم! لذلك، نستطيع تخّيل غضب لينون 
ــهــم 

ّ
مـــن املــطــالــبــني بــــأن ُيــعــتــرف بــهــم عــلــى أن

له عام 1970،  الخامس«. في مقابلة  »البيتل 
قـــال لــيــنــون غــاضــبــًا: »أنـــا لــســت البيتلز، أنــا 
لينون، بول مكارتني ليس البيتلز، ال بريان 
إبستني وال ديك جيمس، البيتلز هم البيتلز«.
كان لينون أيضًا ينتقص من أهمية منتجهم 
ــن، عــلــى الـــرغـــم من  ــارتــ املــوســيــقــي جـــــورج مــ
الــتــجــديــد الــكــبــيــر الــــذي أحـــدثـــه مـــارتـــن على 
جــمــيــع تــســجــيــالت الــفــرقــة، وهـــو مــا عــارضــه 
فــي مقابلة  بــقــوة، فقال  بــول مكارتني الحقًا 
ــام 1997: »إذا كـــان أي  لــه مــع بــي بــي ســي عـ
البيتل الخامس، فهو  شخص يستحق لقب 
مكارتني  لكن  أبــســتــني«.  بــرايــن  الفرقة  مدير 
إلــى جــورج مارتن  اللقب الشاغر  عــاد ومنح 
في كتاب تذكاري عنه، صدر بعد وفاة مارتن 

في مارس/آذار 2016 عن 90 عامًا.

إنصاف متأّخر
مـــن املـــؤكـــد أن بــــول مــكــارتــنــي أراد إنــصــاف 
تًا، لكنه إنصاف  املنتج جورج مارتن ولو ميِّ
ـــر كــثــيــرًا. قــفــي عــــام 2006، عــمــل مــارتــن 

ّ
تـــأخ

مـــع ابـــنـــه غــيــلــز عــلــى تــألــيــف عــــرض غــنــائــي 
بعنوان »حب« استوحاه من مسيرة البيتلز، 
وأنتجته شركة »سيرك دو سولي« الفرنسية 
الشهيرة، وعــرض في الس فيغاس، وحصل 
الـــعـــرض عــلــى جــائــزتــي غـــرامـــي، كــمــا أدخـــل 
الــعــرض نفسه جــورج مــارتــن، إلــى موسوعة 
بــوصــفــه أنجح  الــقــيــاســيــة،  لـــأرقـــام  غينيس 
إنتاجه  بعد  اإلطــــالق،  على  موسيقي  منتج 
ت املراكز 

ّ
 موسيقيًا احتل

ً
أكثر من 50 تسجيال

األولــى على مــدار خمسة عقود في الواليات 
املتحدة وبريطانيا.

البحث عن عضو الفرقة الخامس

60 عامًا 
من البيتلز

)Getty( كان جون لينون ينفي أن يكون حتى أحد أعضاء الفرقة ممثًاّل لها

)Getty( تطرح الفرقة مواضيع أكثر دنيوية عن تلك التي كانت مهيمنة على إصدارها السابق
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يأتي على رأس قائمة 
األحّق بلقب »البيتل 

الخامس« جورج مارتن

تفتقر بعض األغاني 
إلى العاطفة المناسبة 

التي تتطلبها الكلمات

عمر بقبوق

 ،Greta Van Fleet فــرقــة  ــام، أصـــدرت  أيـ قبل 
 The Battle at عنوان  يحمل  جديدًا  ألبومًا 
في  الــثــانــي  األلـــبـــوم  وهـــو   .Garden›s Gate
مسيرة فرقة الروك األميركية، التي تمكنت 
 Anthem of the حني أصدرت ألبومها األول
فــريــدة من  حــالــة  مــن خلق   Peaceful Army
الـــروك؛ فالبعض  الجدل في أوســاط عشاق 
فرقة  أعــظــم  بأنها  ووصفها  بالفرقة  أشـــاد 
روك في األلفية الجديدة، إذ حصلت الفرقة 
عــــام 2018 عــلــى »غــــرامــــي« عـــن فــئــة أفــضــل 
 من التعليقات 

ُ
ألبوم روك. لكن األمر لم يخل

 Greta أن  البعض  اعتبر  إذ  أيضًا،  السلبية 
ه  مشوَّ استنساخ  ســوى  ليست   Van Fleet

.Led Zeppelin لفرقة الروك األيقونية
في  تملك  Greta Van Fleet ال  فــرقــة  أن  رغــم 
 Anthem of the رصيدها من قبل سوى ألبوم
تمكنت من خالله  أنها  إال   ،Peaceful Army
مـــن أن تــرســم صــــورة واضـــحـــة لــهــا لتحدد 
هــويــتــهــا؛ فــهــي فــرقــة تــعــرف كــيــف تستثمر 

موسيقى  إلنـــتـــاج  الــكــالســيــكــي  الـــــروك  إرث 
خاصة، متنافرة ومتوترة، ال تنسجم تمامًا 
تــرددهــا، لكنها  التي  الــروحــيــة  الكلمات  مــع 
لترسم صورها  حـــادًا،  تــضــادًا  تشكل معها 
ترجمة  وكــأنــهــا  متباينة،  بــألــوان  الشعرية 
إذ  الرسم؛  في  الوحشي  للمذهب  موسيقية 
إن األصــوات والكلمات التي نسمعها حادة 
وواضــــحــــة، ال يــربــط بــيــنــهــا ســــوى عــالقــات 

التضاد التي تنشأ في كل جملة. 
أن  الفرقة  استطاعت  الخاص،  األسلوب  هــذا 
 The Battle at Garden›s ألبوم  في  تستثمره 
عــلــيــه  تــبــنــي  الــــــذي  لـــيـــكـــون األســـــــاس   ،Gate
ــن نــاحــيــة  ــا الـــجـــديـــدة مـ ــارهـ ــكـ خــطــوطــهــا وأفـ
املــــوضــــوع والـــكـــلـــمـــات؛ فــاســتــطــاعــت الــفــرقــة 

ــًا تــنــســجــم مــــع هــويــتــهــا  أن تــــرســــم خـــطـــوطـ
وتعقيدًا  جــمــااًل  أكــثــر  لــوحــة  فــي  وشابكتها 

وتطورًا.
تطرح Greta Van Fleet في األلبوم الجديد 
كانت  التي  تلك  عن  دنيوية  أكثر  مواضيع 
مهيمنة على إصدارها السابق. فعلى الرغم 
من أن العمل يستند إلى التوراة كمرجعية 
أصلية، إال أن األفكار في األلبوم تمتد إلى 
ــادة  مــكــان أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، لــتــكــون إعـ
ــارات الـــقـــديـــمـــة، وتـــصـــل في  ة الـــحـــضـ لــــقــــراء
أقــصــى تــطــرف لــهــا إلـــى الــتــفــكــيــر بــالــعــوالــم 
املتوازية! ويتخلل هذا الفكر صوت رئيسي 
آلخر، يضرب بكل األفكار املاورائية عرض 
الحائط، هو مستمد من رؤية الفرقة للعالم 
باالستناد إلى تجاربها الخاصة وجوالتها 
الــفــرقــة استكشاف  وفــيــه تعيد  ورحــالتــهــا، 
التجربة اإلنسانية ككل وكيف يؤثر عليها 

الدين والحرب. 
لكن من ناحية املوسيقى، ال يرتقي األلبوم 
ــوات تــبــدو  ــاألصــ ــول، فــ ــأمــ ــى املـــســـتـــوى املــ إلــ
نـــدور بها ال بداية  مــتــكــررة، وكــأنــهــا حلقة 
فــي  إال  كـــســـرهـــا  يـــتـــم  ــايـــة، وال  ــهـ نـ لـــهـــا وال 
مــرات قليلة على مــدار األلــبــوم، حيث تقدم 
الحال  هو  كما  حقًا،  مختلفة  جملة  الفرقة 
تــبــدو  الـــتـــي   ،Stardust Chords أغــنــيــة  فـــي 
ألبومها،  في  الفرقة  إليها  تصل  قمة  أعلى 
فهي املــســار األبـــرز املــلــيء بالحيوية، الــذي 
تصعد فيه املوسيقى إلى بعد آخر يختلف 
عــن بــاقــي أغــانــي األلـــبـــوم الــتــي تفتقر إلــى 
الرتيبة  باللحظات  اإلثــارة، وتبدو ممتلئة 
ــيـــع  الـــتـــي ال تـــعـــّبـــر عــــن الـــكـــلـــمـــات واملـــواضـ
 العميقة بشكل جيد. ذلك ال يعني أن أغاني 
لكن  املوسيقية،  الناحية  رديئة من  األلبوم 
أمــر يعيبها حقًا،  النقطة  فــي ذات  الـــدوران 
قد تكون أغنية Tears Of Rain هي األغنية 
الــتــي تــخــتــزل الــكــل بــأفــضــل صـــورة ممكنة. 
العاطفة  إلـــى  األغـــانـــي  بــعــض  تفتقر  كــذلــك 
واآلالت  الــكــلــمــات  تتطلبها  الــتــي  املــنــاســبــة 
املصاحبة، ليؤكد ذلك أن التوازن الحقيقي 
ــد فــــي األلــــبــــوم يـــأتـــي مــــن مــحــتــوى  ــيـ الـــوحـ

الكلمات، ال من موسيقاها.

Greta Van Fleet
دوران في حلقة ممتلئة

في كتاب صدر بعنوان 
»البيتل الخامس« يشير 
مؤلفاه إلى أّن جون 

لينون، كان ينتقد كّل من 
اّدعى الفضل في نجاح 
فريق البيتلز، بمن فيهم 
أفراد البيتلز أنفسهم. إلّا 
أّن كثيرين زعموا ذلك، 

والكتاب محاولة أخرى 
لتقّصي الفكرة

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
اليوم، يقيم المغني المصري، محمد 
»مسرح  خشبة  على  حفًال  منير، 
القاهرة،  في  المكشوف«  النافورة 
المصرية«.  ــرا  األوبـ »دار  تنظيم  مــن 
يؤدي منير عددًا من أغانيه التي يمزج 

فيها الجاز مع الموسيقى النوبية.

األميركية  الروك  فرقة  أصدرت  أخيرًا، 
بعنوان  ألبومًا   Cheap Trick
اإلصــدار  وهو   ،In an other world
التي  الفرقة،  مسيرة  في  العشرون 
مضى على تأسيسها قرابة 50 عامًا. 
يضم العمل الجديد ثالث عشرة أغنية.

ــيــوم،  ــن مــســاء ال عــنــد الــتــاســعــة م
التي  المصرية،  »الخان«  فرقة  تقيم 
ساقية  فــي   ،2014 ــام  ع تأسست 
تؤدي  حفًال  القاهرة،  في  الصاوي 
الغنائية  األعمال  من  مجموعًة  فيه 
خصوصًا  التراثية،  والعربية  المصرية 

الموشحات والقدود.

جوائز  توزيع  احتفال  يقام  أن  تقرر 
البوب  لموسيقى  البريطانية  »بريت« 
بحضور  المقبل  ــار  أي مايو/   11 في 
تجارب  إطار  في  شخص،  آالف  أربعة 
للسماح  تمهيدًا  الحكومة  تجريها 
بتنظيم النشاطات الجماهيرية مجددًا 

رغم الجائحة.

السلطانية«  األوبــرا  »دار  أطلقت 
جديدًا،  رقميًا  برنامجًا  مسقط،  في 
داركم«.  إلى  دارنا  »من  عنوان  يحمل 
افتراضية،  منّصًة  البرنامج  هذا  يوّفر 
إليها  ــولــوج  ال الجمهور  يستطيع 
قد  كانت  مختارة  حفالت  لمتابعة 

ُعرضت في الدار.

التي  النسائية  العناصر  أقــوى  مرتبة  في  أونــو  يوكو  الكتاب  يضع 
ياباني  البيتلز، وهي فنانة أميركية من أصل  ساهمت في نجاح فرقة 
في  البيتلز  اختفاء  بعد  واستمرت   ،1969 عام  لينون  جون  تزوجت 
تقديم موسيقاها بنفسها، من خالل فرقتها الموسيقية. وال ينسى 
تزّوجها عام  التي  للينون،  األولى  الزوجة  باول،  إدراج سينثيا  المؤلفان 

1962، لكنه هجرها فجأة بعدما أصبحت حامًال في طفلهما األول.

لينون وامرأتان

أخبار

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة



القاهرة ـ العربي الجديد

ينتظر األندية العربية، دور ربع 
ــــوي وصــــعــــب ومـــثـــيـــر،  ــائـــي قــ نـــهـ
حــيــنــمــا تــســتــأنــف رحــلــة الــبــحــث 
أفريقيا ملوسم  أبــطــال  لقب بطل دوري  عــن 
2020-2021. وقــبــل أيـــام مــن إجـــراء االتــحــاد 
األفريقي لكرة القدم »كاف« قرعة الدور ربع 
مــن بينها 5 عربية،  أنــديــة،   8 بــني  النهائي 
هي: األهلي املصري حامل اللقب، والترجي 
الــتــونــســي، والــــــــوداد املـــغـــربـــي، ومـــولـــوديـــة 
الــجــزائــر، وشــبــاب بــلــوزداد الــجــزائــري، إلى 
جانب سيمبا التنزاني وصن داونز وكايزر 

2829
رياضة

تقرير

تــشــيــفــز الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــني، بــــات انــتــظــار 
متابعة مباريات نهائي مبكر يفرض نفسه 
ــة املـــوزعـــة   وضـــعـــيـــة األنــــديــ

ّ
ــل ــ بــــقــــوة، فــــي ظـ

بـــني أصـــحـــاب صـــــــدارة، الـــــــوداد والـــتـــرجـــي، 
ووصافة، األهلي واملولودية وبلوزداد.

ووفـــقـــًا ألرقــــــام دور املـــجـــمـــوعـــات، يــتــصــدر 
ــربـــي قــائــمــة  ــغـ نــــــادي الــــــــوداد الــــريــــاضــــي املـ
املــرشــحــني الــعــرب إلحــــراز الــلــقــب، رغـــم عــدم 
 

ّ
ــــوام، فــي ظــل تحقيقه الــكــأس فــي آخـــر 3 أعـ

طـــفـــرة الــنــتــائــج الـــتـــي يــعــيــشــهــا مـــع مــديــره 
الفني املخضرم فوزي البنزرتي، الذي يقود 
الفريق في النسخة الجارية. ويملك الوداد 
أفضل رقم من النقاط بني األندية العربية، 

وكذلك ضمن فئة األكثر حصدًا للنقاط في 
إلى  نقطة،   13 برصيد  املجموعات  مرحلة 
جــانــب الـــفـــوز فـــي 4 مـــبـــاريـــات، وهــــو أعــلــى 
معدل من االنتصارات على مستوى الفرق، 
إلــــى جـــانـــب ســيــمــبــا، وصــــن داونـــــــز، سجل 
خاللها 9 أهــداف، ليصبح ثالث أقــوى خط 
هجوم، متساويًا مع سيمبا والترجي، إلى 
جــانــب امــتــالكــه ألفــضــل خـــط دفــــاع حــالــيــًا، 
فيما لم تهتز شباكه إال مرة واحدة. ويضم 
ــبـــني،  ــيـــزة مــــن الـــالعـ الـــــــــوداد مـــجـــمـــوعـــة مـــمـ
يتصدرهم الهداف املخضرم أيوب الكعبي، 
الــذي سجل 4 أهــداف في النسخة الجارية، 
أوناجم  الهداف، محمد  لقب  وينافس على 
ويــحــيــى جـــبـــران وولـــيـــد الـــكـــرتـــي، وهــــم من 
عناصر الوسط املميزة في تشكيلة الوداد، 
ويــــراهــــن عــلــيــهــا الـــبـــنـــزرتـــي فـــي الــتــشــكــيــلــة 
األساسية في الوقت الحالي. وقال البنزرتي 
في تصريحات لقناة »الرياضية« املغربية، 
أن  املنتظر  املنافسني   

ّ
كــل يحترم  فريقه   

ّ
إن

يلتقي أحــدهــم فــي الـــدور املقبل، ســواء كان 
األهلي أو املولودية أو بلوزداد، مشيرًا إلى 
 فريقه يسعى إلى املنافسة على البطولة، 

ّ
أن

وليس لديه منافس معنيَّ يتمنى مواجهته 
 الفرق 

ّ
 كــل

ّ
فــي الـــدور املقبل، مــشــددًا على أن

الوصول  عليه  ويتعني  قــويــة،  تأهلت  التي 
الــدور ربع  بــدء مرحلة  ألعلى مستوى قبل 
املربع  إلى  التأهل  النهائي لحصد تأشيرة 

الذهبي.
ــاٍن خــلــف الــــوداد النــتــزاع  ويــأتــي كــمــرشــح ثـ
الــلــقــب الــــقــــاري، نـــــادي الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 

الترجي حصد اللقب في 
نسختي 2018 و2019 تحت 

قيادة معين الشعباني

تابع ستيفن كوري 
عروضه المميزة مع 

فريقه ووريرز

فـــاز  ــذي  ــ ــ الـ و2019،   2018 نــســخــتــي  بـــطـــل 
الشعباني،  معني  الحالي  مــدربــه  مــع  بهما 
الساعي إلى كتابة التاريخ، وحصد الكأس 
قياسي  رقــم  وتحقيق  لــه  الثالثة  األفريقية 
ــيـــة. ويـــمـــلـــك الــتــرجــي  ــبـ فــــي رحـــلـــتـــه الـــتـــدريـ
بــتــصــدره ملجموعته  ــــوداد،  الـ مــثــل  أفضلية 
مثل  مميزة،  بأرقام  املجموعات  مرحلة  في 
الــحــصــول عــلــى 11 نــقــطــة، وتــحــقــيــق الــفــوز 
فــي 3 مــبــاريــات منها، بنسبة 50 فــي املائة 
والتعادل مرتني، وساهم في إبعاد الزمالك 
املــاضــيــة بالفوز  النسخة  املــصــري وصــيــف 
عليه ذهابًا وإيابًا وسجل العبوه 9 أهداف 
)ثــالــث أقــــوى هــجــوم( مــقــابــل نــقــطــة ضعف 
يعاني منها، هي سوء دفاعه الذي استقبل 
6 أهــداف. ويلتقي الترجي في الــدور املقبل 
األهلي أو شباب بلوزداد أو كايزر تشيفز، 
ويسعى إلى تخطي عقبة صعبة، قد يلتقي 
فيها مــرشــحــًا عــربــيــًا أو يــواجــه فــريــقــًا أدى 
إلــى  الثمانية  مــرحــلــة  بشكل جــيــد، وعــبــور 

ــلـــني نـــتـــس عـــلـــى ضــيــفــه  ــّوق فـــريـــق بـــروكـ ــفــ تــ
رغــم كثرة   ،)104 –  109( بوسطن سلتيكس 
اإلصــابــات في صفوفه، في نيويورك ضمن 
لــلــمــحــتــرفــني  األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  ــرة  ــ كـ دوري 
الشرقية  املنطقة  »NBA«، مستعيدًا صــدارة 

من فيالدلفيا سفنتي سيكسرز.
وصحيح أن كايري إيرفينغ، نجم بروكلني، 
كان قريبًا من تحقيق تريبل دابل )أكثر من 
عـــشـــرة فـــي ثــــالث فـــئـــات إحــصــائــيــة( مـــع 15 
نــقــطــة و11 تــمــريــرة حــاســمــة و9 مــتــابــعــات، 
للغاية  كــان منخفضًا  ان معّدل تسجيله  إال 
)4 مــن 19 مــحــاولــة(. وصمد فريق بروكلني 
نــتــس أمـــام عـــودة قــويــة لبوسطن فــي الــربــع 
األخير )31-21(، أمام جمهور محدود بسبب 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــلـــغ 1700  ــوكــــول فــ ــروتــ بــ

الشرقية )40-20( بفارق مباراة عن فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز الخاسر ثالث مرات تواليًا. 
ــــت لــلــمــبــاراة الثالثة  وغــــاب املــخــضــرم دورانـ
تــوالــيــًا إلصـــابـــة بــفــخــذه تــعــرض لــهــا األحـــد 
خالل الخسارة ضد ميامي. وخاض دورانت 
24 مــن أصــل 59 مــبــاراة لنتس هــذا املــوســم، 
في وقت يفتقد فيه بروكلني هدافه جيمس 
هــــاردن لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــًا، إلصــابــة 
عضلية بــفــخــذه. وكــــان جــو هــاريــس أفضل 
مــســّجــل لــبــروكــلــني مـــع 20 نــقــطــة، وأضــــاف 
جيف غرين 19، فيما لم تكن 38 نقطة و10 
مــتــابــعــات لــلــنــجــم جــايــســون تــايــتــوم كافية 
 32 مقابل  ـــ28  الـ خسارته  بوسطن  لتجنيب 
ع »الــروكــي« 

ّ
ــار، قــال مـــوز فـــوزًا. فــي هــذا اإلطــ

نقطة   22 بعد تسجيله  بــريــتــشــارد  بــايــتــون 
لبوسطن بينها 6 ثالثيات من 7 محاوالت: 
»إذا خسرت الكثير من الكرات ومنحت فريقًا 
املرتدات، تسديد كرات  مثل بروكلني فرصة 
سهلة وأمور مماثلة، سيكون من الصعب أن 

تفوز في املباريات«.

كوري يواصل تألقه
وتابع املوزع النجم ستيفن كوري تألقه مع 
ــرز، وقــــاده إلــى  ــ فــريــقــه غــولــدن ســتــايــت ووريـ
وعمالقه  ناغتس  دينفر  ضيفه  على  الــفــوز 
 .)97  –  118( يــوكــيــتــش  نـــيـــكـــوال  ــربـــي  الـــصـ
وبــتــســجــيــلــه 32 نــقــطــة، بــيــنــهــا 4 ثــالثــيــات، 
يــكــون كـــوري قــد تخطى حــاجــز الـــ 30 نقطة 
للمرة الـ12 في آخر 13 مباراة. واكتفى كوري 
ام واشـــنـــطـــن األربــــعــــاء  أم  الـــخـــســـارة  ــــالل  خـ
املـــاضـــي، بتسجيل فــقــط 18 نــقــطــة، وســاهــم 
بتحقق ووريــورز فوزه الثالثني هذا املوسم 

مقابل 30 خسارة.
الــذي  الغربية،  املنطقة  رابــع  ناغتس،  ولــدى 
ــاراة إلصــابــة  ــبـ ــل بـــارتـــون مــطــلــع املـ خــســر ويـ
عــضــلــيــة، ســجــل يــوكــيــتــش 19 نــقــطــة، فيما 
األفضل  بــورتــر جــونــيــور  كــان زميله مايكل 
ــيـــاب نــجــمــيــه تــــراي  ــم غـ ــ مــــع 26 نـــقـــطـــة. ورغــ
يــونــغ )كــاحــل( والــســويــســري كلينت كابيال 
)الــفــقــرات الــســفــلــيــة(، قـــاد الــصــربــي بــوغــدان 
بــوغــدانــوفــيــتــش فــريــقــه أتــالنــتــا هــوكــس إلــى 
الــفــوز على وصــيــف املــوســم املــاضــي ميامي 
هيت )118 – 103(، بتسجيله 21 نقطة. ويبلغ 
معدل يونغ وكابيال معًا 41 نقطة في املباراة 
املــوســم، فيما يتصدر كابيال  هــذا  الــواحــدة 
ترتيب املتابعات في الــدوري. وفيما أضاف 
للفائز جــون كولينز 21 نقطة، كــان كندريك 
نان األفضل لدى هيت مع 21، وأضاف النجم 

جيمي باتلر 19 نقطة في املواجهة.
ثالث  كليبرز،  أنجليس  لــوس  فــريــق  وحــقــق 

املــنــطــقــة الــغــربــيــة، فـــوزه الـــرابـــع تــوالــيــًا على 
هــيــوســن روكـــتـــس مــتــذيــل تــرتــيــب الــــدوري 
بعد رحيل هاردن إلى نتس، بنتيجة )109 – 
104(. وكان النجم بول جورج أفضل مسجل 
لكليبرز )43 فوزًا و19 خسارة(، مع 33 نقطة 
و14 مــتــابــعــة، فــيــمــا ســجــل لــلــخــاســر املـــوزع 
تــمــريــرة حــاســمــة  نــقــطــة و13  وال 27  جــــون 
والعـــب االرتـــكـــاز كــريــس وود 24 نقطة و19 
فريقني  بــني  مــبــاراة هجومية  وفــي  متابعة. 
يــتــنــافــســان عــلــى املــركــز الــســابــع فــي املنطقة 
الخسارة  غريزليز  ممفيس  ألحق  الغربية، 
الــرابــعــة تــوالــيــًا بــبــورتــالنــد تـــرايـــل بــاليــزرز 
مـــورانـــت  ــا  جـ املــــــوزع  ــق  ــألـ وتـ  ،)128  –  130(
حاسمة،  تــمــريــرة  و13  نقطة   33 بتسجيله 
وأضــاف ديلون بروكس 25، في وقت سجل 
لــيــالرد 27 نقطة  لــبــورتــالنــد نجمه دامـــيـــان 
والعب االرتكاز البوسني يوسف نوركيتش 
26 نــقــطــة و17 مــتــابــعــة. ويــحــتــل بــورتــالنــد 
املركز السابع في الغربية )32-27( وممفيس 

الثامن )28-30(. 

المباريات القادمة
ــلـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــافـــســـات الـــسـ ــنـ ـــســـتـــكـــمـــل مـ

ُ
وت

بــمــبــاريــات مــتــوســطــة املــســتــوى بــني األنــديــة 
ــصــارع مــن أجــل حجز مقاعد مؤهلة 

ُ
الــتــي ت

 مـــن فــريــق 
ً
ــى املـــرحـــلـــة اإلقـــصـــائـــيـــة، بــــدايــــة إلــ

واشــنــطــن ويــــــزاردز الــــذي يــلــعــب ضـــد فــريــق 
ــــي مـــــبـــــاراة مــهــمــة  كـــلـــيـــفـــالنـــد كـــافـــالـــيـــيـــرز فـ
الفريق  آمـــال  ُيــعــزز  فــوز  عــن  للفريقني بحثًا 
األول. أما فريق أتالنتا هاوكس، فيلعب ضد 
فــريــق ميلووكي بــاكــس فــي مــبــاراة ُمنتظرة 
على  املنافسة  في  الكثير  نتيجتها  حدد 

ُ
ست

أما فريق أورالنــدو ماجيك،  املقاعد املؤهلة. 
فيلعب ضــد فــريــق إنــديــانــا بــايــســرز، بينما 
يلعب فــريــق غــولــدن ستايت ووريــــورز ضد 
فــريــق ســاكــرامــنــتــو كــيــنــغــز. ويــســعــى فــريــق 
ووريــورز الذي قّدم أخيرًا أداًء مميزًا بقيادة 
نــجــمــه األول، ســتــيــفــن كـــــوري، إلــــى مــتــابــعــة 
ــه يريد  ــذا الــعــرض الـــقـــوي، وخــصــوصــًا أنـ هـ
األدوار  إلى  التأهل  تعزيز حظوظه من أجل 
اإلقــصــائــيــة هـــذا املــوســم. فــي املــقــابــل، يلعب 
فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ضد فريق 
ثــانــدر، ويــخــوض فريق  أوكــالهــومــا سيتي 
نــيــويــورك نيكس مــواجــهــة قــويــة ضــد فريق 
الــتــي تسعى  فينيكس صــانــز، أحـــد األنــديــة 
املوسم.  هــذا  بقوة  اللقب  على  املنافسة  إلــى 
وأخيرًا، يلعب فريق مينيسوتا تيمبروولفز 
ضد فريق يوتا جاز، ويخوض فريق ميامي 

هيت مواجهة قوية ضد شيكاغو بولز. 
)فرانس برس(

السلة األميركية: بروكلين يستعيد صدارة »الشرقية«
تابع فريق بروكلين نتس 

عروضه الجيدة في 
منافسات بطولة الدوري 

األميركي لكرة السلة، 
وذلك بعد إسقاطه 

بوسطن سلتيكس، لينجح 
في العودة إلى الصدارة 

من جديد بعد غياب 
بسبب قوة فيالدلفيا

)Getty/ج بلقب النسخة الماضية )أحمد عواد األهلي ُتوِّ

)Getty( بروكلين نتس يُتابع عروضه القوية في الدوري

أبطال  دوري  في  التألق  مواصلة  عن  العربية  األندية  تبحث 
التي  النهائي،  ربع  الدور  قرعة  من  أيام  قبل  وذلك  أفريقيا، 

ستضم 5 أندية عربية من أصل 8 بلغت هذا الدور

 امتالكه 
ّ

املربع الذهبي، وخصوصًا في ظل
أفضلية خوض اإلياب في رادس.

ويأتي نادي األهلي املصري »حامل اللقب« 
مرشحًا قويًا فوق العادة، لالحتفاظ باللقب 
وحــصــده للمرة الــعــاشــرة فــي تــاريــخــه، رغم 
نتائجه التي تبدو غير جيدة بالنسبة إلى 
أعلى  األهلي  التأهل. ويملك  جماهيره بعد 
مــعــدل مـــن الــنــقــاط حــقــقــهــا أّي وصــيــف في 
مرحلة املجموعات )11 نقطة(، إذ حقق في 
املجموعة األولى 3 انتصارات، وتعادل مرتني 
وخــســر مـــرة واحــــدة، وهـــو يملك أقـــوى خط 
برصيد  املتأهلة  الثمانية  الفرق  في  هجوم 
11 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وهو 
مــعــدل يــبــدو مرتفعًا أيــضــًا. ويــضــم األهــلــي 
بالنسخة  فــازوا  الذين  الالعبني،  كوكبة من 
ــة، مثل  ــاربـ األخــــيــــرة، ويــمــثــلــون قـــوتـــه الـــضـ
ــرمــــى، ورامــــي  ــنـــاوي حـــــارس املــ مــحــمــد الـــشـ
ــــرف، وحــســني الــشــحــات،  ربــيــعــة، وأيـــمـــن أشـ
ومــحــمــود كــهــربــا، ومــحــمــد مـــجـــدي قــفــشــة، 
إلى جانب بدر بانون، قلب الدفاع املغربي، 
وطاهر محمد طاهر، الجناح األيسر، وأحد 
الفريق في املوسم الجاري،  أبــرز اكتشافات 
برفقة محمد شريف، هدافه األول في املوسم 
الجاري، الــذي سجل 3 أهــداف في البطولة. 
وأكـــــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، املـــديـــر الــفــنــي 
فريقه   

ّ
أن إعالمية،  تصريحات  في  لأهلي، 

جاهز لخوض منافسات الدور ربع النهائي 
ــدارة  أمــــــام أّي مـــنـــافـــس مــــن أصــــحــــاب الــــصــ
الــوداد  أو  مثل صن داونــز الجنوب أفريقي 
ــهــا فرق 

ّ
املــغــربــي أو الــتــرجــي الــتــونــســي، وكــل

مرشحة للتتويج، وكان سيلتقي بأّي منها 
في الدور نصف النهائي أو املباراة النهائية 
ه 

ّ
أن في حال تصدره ملجموعته، مشيرًا إلى 

فور  أقصى جهد،  لتقديم  جاهز مع العبيه 
إعـــالن نتيجة قــرعــة الــبــطــولــة ويــســعــى إلــى 

حصد تأشيرة التأهل.
في الوقت نفسه، يظهر ناديا شباب بلوزداد 
ومولودية الجزائر ممثلني للكرة الجزائرية 
ــالــــدور ربــــع الــنــهــائــي.  فـــي حـــضـــور كــبــيــر بــ
ويملك بلوزداد واملولودية أرقامًا متساوية 
ــــي املــجــمــوعــتــني  ــــال وصـــيـــفـــني فـ بـــعـــدمـــا حـ
نقاط   9 حصد  فكالهما  والــرابــعــة،  الثانية 
ــبـــاراتـــني والـــتـــعـــادل فـــي 3  مـــن الـــفـــوز فـــي مـ
مباريات والــخــســارة مــرة واحـــدة، وتخطيا 
اللقب  على  للمنافسة  مرشحة  كــانــت  فــرقــًا 
ــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي، والــــزمــــالــــك  ــمـ ــازيـ ــل مـ ــثـ مـ
أقوى  بلوزداد خط هجوم  املصري. ويملك 
من املولودية، وسجل 6 أهــداف في مرحلة 
 مـــبـــاراة، 

ّ
املــجــمــوعــات بـــواقـــع هــــدف فـــي كــــل

هدافي  الئحة  متصدر  صفوفه  بني  ويضم 
الــبــطــولــة، وهـــو أمــيــر ســعــيــود، فيما سجل 
املولودية في البطولة 4 أهداف في جوالته 
الــســابــقــة، ولــديــه أحـــد املــهــاجــمــني املميزين 
ــــوي، الــــذي  ــريـ ــ ــو ســـامـــي فـ ــة، هــ ــبـــطـــولـ ــي الـ فــ
سجل 3 أهداف حتى اآلن، وكالهما ينتظر 
مواجهة شديدة الصعوبة بمالقاة أحد فرق 
النهائي. فبلوزداد  الــدور ربع  الصدارة في 
سيواجه صن داونز أو سيمبا أو الترجي، 
ــة صـــن داونــــــز أو  ــولـــوديـ فــيــمــا ســـيـــواجـــه املـ

سيمبا أو الوداد.

لن تكون المنافسة سهلة على اللقب األفريقي عربيًا بوجود 3 فرق أخرى 
منافسة، قدمت عروضًا رائعة في مرحلة المجموعات، وهي صن داونز 
الفرق،  أقــوى  أحد  أفريقي،  الجنوب 
بعدما حصد 13 نقطة، وكذلك سيمبا 
التنزاني »الحصان األسود«، بعدما حصد 
تشيفز  كايزر  وأخــيــرًا  أيضًا،  نقطة   13
وصيفًا  حــّل  ــذي  ال أفريقي،  الجنوب 
للوداد في المجموعة الثالثة، وجمع 
 3 وتعادل  انتصارين  وحقق  نقاط،   9

مرات، وخسر مرة.

3 فرق أخرى مرشحة

متفرج على ملعب باركليز سنتر أرينا، وقال 
إيــرفــيــنــغ: »نـــدرك أنــنــا لــن نحقق انــتــصــارات 
املــبــاريــات، وعليه يجب أن  سهلة في بعض 
نــمــّر فــي بعض املـــعـــارك«. وغـــاب مــجــددًا عن 
فريق نتس، النجمان كيفن دورانت وجيمس 
هــاردن بسبب اإلصــابــة، لكنه نجح بالتقّدم 
املنطقة  ــدارة  ــ صـ ليستعيد  ــبــــاراة،  املــ مــعــظــم 

دوري أبطال 
أفريقيا

صراع عربي بربع النهائي
جــدد الــوحــدة اإلمــاراتــي فــوزه على فريق 
الريان القطري عندما تغلب عليه بهدف 
منافسات  من  الرابعة  الجولة  في  نظيف 
آسيا  أبــطــال  لـــدوري  الخامسة  املجموعة 
النصر السعودي  القدم، فيما أحكم  لكرة 

قبضته على املجموعة الرابعة. 
وعلى استاد »بانديت جواهر الل نهرو« 
ــديـــة، خـــــرج فــريــق  فــــي مـــديـــنـــة غـــــوا الـــهـــنـ
الــوحــدة منتصرًا مــرة أخــرى أمــام الريان 
بعد لقاء طرد خالله ثالثة العبني، وسجل 
الـــســـوري عــمــر خــربــني هـــدف الـــوحـــدة من 
ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من املواجهة. 

وكــان الوحدة قد فاز على الريان )3 – 2( 
الثالثاء في الجولة الثالثة، لُيعزز مركزه 
الــثــانــي فـــي املــجــمــوعــة بــرصــيــد 7 نــقــاط، 
نــقــاط عــن بيرسبوليس  وبـــفـــارق خــمــس 
ــقـــق فــــوزه  ــدر، الـــــــذي حـ ــتــــصــ ــي املــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
على  كبيرة  بنتيجة  تواليًا، وجــاء  الرابع 
نظيفة  برباعية  املستضيف  الهندي  غوا 
سجلها شهريار موغانلو )د. 24( ومهدي 
تــرابــي )د. 43 مــن ضــربــة جـــزاء( وعيسى 
كاميابينيا  كمال  والبديل   )47( كثير  آل 
املــــركــــز األخـــيـــر  فــــي  الــــريــــان  ــقـــي  )58(. وبـ
برصيد نقطة خلف غوا )نقطتان( وخرج 
مــن ختام دور  قبل جولتني  املنافسة  مــن 

املجموعات. 
إذ  االثــنــني،  يــوم  الخامسة  الجولة  وتــقــام 
الوحدة مع بيرسبوليس وصيف  يلتقي 
النسخة املاضية، والــريــان مــع غــوا،  بطل 
ــد الــهــولــنــدي هــيــنــك تــني كــــات، مــدرب  وأكــ
الوحدة، أن فريقه »في الطريق الصحيح 
وأصبح يحتاج إلى 3 نقاط على األقل من 

مباراتني للحصول على بطاقة التأهل«.
هـــذا ويــتــأهــل إلـــى دور الـــــ16 مــن البطولة 
أصــحــاب املـــراكـــز األولــــى فــي املــجــمــوعــات 
 إلــى 

ً
الــخــمــس ملنطقة غـــرب آســيــا، إضــافــة

أفضل 3 أندية من أصحاب املركز الثاني. 
للريان بعدما حقق  الوحدة عقدته  وأكــد 
قيمت 

ُ
فوزه السابع من أصل 8 مباريات أ

في  االنتصار  منها  البطولة،  في  بينهما 
آخر 5 مباريات. وكانت نقطة التحول في 

الــريــان  املــبــاراة عندما طــرد الحكم العــب 
أحمد عبد املقصود لعرقلته عبد الله أنور 
القطري  الفريق  لعب  ثــم   .)45 )د.  املنفرد 
ــرد الــكــامــيــرونــي  بــتــســعــة العـــبـــني بــعــد طــ
فرانك كوم لنيله البطاقة الصفراء الثانية 
لم  فــارس جمعة،  الوحدة  مدافع  لعرقلته 
يــتــردد الــحــكــم فــي احتسابها ركــلــة جــزاء 
ســددهــا الــبــديــل خــربــني بــنــجــاح )د. 71(. 
وشـــهـــدت املـــبـــاراة رفـــع الـــدولـــي الــكــويــتــي 
الثالثة  الــحــمــراء  البطاقة  العليلي  أحــمــد 
في املــبــاراة، لكن هــذه املــرة لقائد الوحدة 
على  العتدائه  مطر،  إسماعيل  املخضرم 

دامي تراوري )1+90(.

الشارقة يبقى في الصدارة 
مبارياتها  املقامة  الثانية  املجموعة  فــي 
فــي الــشــارقــة، حــافــظ الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي 
على صــدارتــه بعد تعادله مع باختاكور 
ــح  ــتــ ــتــ وافــ  ،)1  –  1( ــــي  ــانــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ األوزبــ
الـــســـويـــســـري اريـــــن ديــــرديــــوك الــتــســجــيــل 
ــمــــريــــرة  لــــبــــاخــــتــــاكــــور بــــعــــدمــــا وضــــــــع تــ
الــيــغــونــوف فــي شــبــاك عــادل  خوجياكبر 
الــبــديــل محمد  لــكــن   ،)59 )د.  الــحــوســنــي 
خــلــفــان جــنــب الــشــارقــة الــخــســارة األولـــى 
بتسجيله التعادل إثر تمريرة من البديل 
وفي   .)87 )د.  الكعبي  العزيز  عبد  اآلخـــر 
املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، خـــســـر فـــريـــق الـــقـــوة 
الــجــويــة الــعــراقــي أمـــام تــراكــتــور اإليــرانــي 

بهدف نظيف سجله مهدي تيكدارينجاد 
مــنــذ الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الـــلـــقـــاء، أكــمــلــه 
الــخــاســر بــعــشــرة العــبــني مــنــذ الــدقــيــقــة الـــ 
38 بعد طرد املدافع ميثم جبار. ويتصدر 
برصيد  املجموعة  ترتيب  الشارقة  فريق 
ولباختاكور  لتراكتور   6 مقابل  نقاط،   8

ونقطتني للقوة الجوية.

النصر يحكم قضبته على المجموعة 
الرابعة

ــلــــى صـــــــدارة  ــتـــه عــ ــبـــضـ ــر قـ ــنــــصــ ــم الــ ــ ــكـ ــ أحـ
املجموعة الرابعة، عقب فــوزه على فوالد 
خوزستان اإليراني 2-صفر. وسجل عبد 
واملــغــربــي عبد  )د. 54(  الــفــتــاح عــســيــري 
الــــرزاق حــمــد الــلــه )د. 85( هــدفــي املــبــاراة 
التي جــرت على ملعب مــرســول بــارك في 

الرياض.
ورفـــع فــريــق النصر رصــيــده إلــى 8 نقاط 
مـــن فـــوزيـــن وتــعــادلــني تــربــع مـــن خاللها 
ــــدارة املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، بــفــارق  عــلــى صـ
نقطة عن السد القطري الذي تغلب بدوره 
نظيفني  بهدفني  األردنــــي  الــوحــدات  على 
وأخـــرجـــه مـــن املــنــافــســة )نــقــطــة واحـــــدة(، 
فــيــمــا تـــراجـــع فـــــوالذ إلــــى املـــركـــز الــثــالــث 
بــرصــيــد 5 نـــقـــاط. وظـــهـــر الـــشـــوط األول 
ــأمـــول، خصوصًا  املـ فــنــي دون  بــمــســتــوى 
من جانب النصر الذي سنحت له فرصة 
ثــمــيــنــة، عــنــدمــا انــطــلــق ســـامـــي الــنــجــعــي 

بــكــرة مــن الــعــمــق قــبــل أن يــصــوبــهــا قوية 
لــتــرتــطــم بـــاملـــدافـــع وتـــأخـــذ طــريــقــهــا إلــى 
الركنية )د. 18(. ومن هفوة دفاعية خطف 
سامي النجعي الكرة ومررها إلى املغربي 
أمــرابــط، لكن األخير تباطأ في  نورالدين 
تصويبها لتفقد خطورتها )د. 29(، ومن 
ركــلــة حــــرة كــــاد فــــوالد أن يــخــطــف هــدفــًا، 
الحارس  أمسكها  ميري  محمد  كــرة  لكن 
ولــيــد عــبــد الــلــه بــبــراعــة )32(. ومـــن خطأ 
ــذ الـــنـــصـــر األســـبـــقـــيـــة عــنــدمــا  ــ ــاعــــي أخـ دفــ
اقتنص حمدالله الكرة ومررها إلى زميله 
الــــذي لعبها قوية  الــفــتــاح عــســيــري  عــبــد 
فــي سقف املــرمــى )د. 54(. وكــاد فــوالد أن 
يعادل النتيجة لوال براعة وليد عبد الله 
الذي تصدى لرأسية باتوسي أياندا قبل 
أن تعود ويبعدها الدفاع )د. 66(. وواصل 
ــقـــه عـــنـــدمـــا تــصــدى  ــألـ ــلــــه تـ ولــــيــــد عـــبـــد الــ
لــكــرة ســـاســـان أنـــصـــاري الــقــويــة، وأنــهــى 
يطير  أن  قبل   )67 )د.  بــبــراعــة  خطورتها 
بأطراف  ويحولها  القوية  باتوسي  لكرة 
)د. 80(. ومــن هجمة  إلــى ركنية  أصابعه 
سريعة قادها وليد عبد الله، انطلق عبد 
الرزاق حمدالله خلف الكرة وتجاوز أكثر 
مــن مــدافــع قــبــل أن يضعها بــكــل ثــقــة في 

الشباك )د. 85(.

السد يجدد تفوقه على الوحدات 
في املباراة الثانية ضمن هذه املجموعة، 
جــــدد فـــريـــق الـــســـد الـــقـــطـــري تــفــوقــه على 
الوحدات بفضل هدفني لإسباني سانتي 
كازورال )13 من ركلة جزاء( والبديل علي 
أسد )د. 90(، وأراد فريق املدرب اإلسباني 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــس تــكــرار مــا فعله في 
في  الــذهــاب عندما سجل ثالثية  مــبــاراة 
غــضــون نصف ســاعــة، وتــقــدم مبكرًا عبر 
كــازورال من ركلة جــزاء كسبها الجزائري 
بــغــداد بــونــجــاح بــعــد تــعــرضــه لخطأ من 
املــدافــع يــزن الــعــرب. لكن الــفــريــق القطري 
اصطدم بعناد كبير ملنافسه الذي أحرجه 
كــثــيــرًا، وخــصــوصــًا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
أن  التعديل. بيد  العديد من فرص  مهدرًا 
الــوحــدات عقب  نقصًا عدديًا في صفوف 
ــع يــــزن الـــعـــرب لــنــيــلــه بــطــاقــة  ــدافــ طــــرد املــ
السد  مهمة  سّهل   ،)78 )د.  ثانية  صــفــراء 
في تأكيد التفوق بهدف ثاٍن عبر البديل 
اآلخر  البديل  الــذي استثمر تمريرة  أســد 
يوسف عبد الرزاق )د. 89(. ويسعى فريق 
الــســد لــلــمــنــافــســة بــقــوة عــلــى لــقــب دوري 
أبطال آسيا هذا املوسم بعد فشل املدرب 
اإٍلســــبــــانــــي، تـــشـــافـــي هـــيـــنـــرنـــانـــديـــز، فــي 
تحقيق  اللقب اآلسيوي، وخصوصًا أنه 
فرض سيطرته محليًا دون النجاح قاريًا، 
ــريـــق بــرشــلــونــة  فـــهـــل يــنــجــح أســــطــــورة فـ
السابق في الوصول إلى املباراة النهائية 

هذا املوسم ورفع الكأس؟
)فرانس برس(

أبطال آسيا: الوحدة يجدد فوزه على الريان
تستمر منافسات بطولة 

دوري أبطال آسيا، 
وشهدت هذه الجولة 

مواجهات عربية ُمميزة 
انتهت بانتصارات لكل من 
الوحدة اإلماراتي والسد 

القطري، وذلك في 
سعيهما للمنافسة على 

اللقب هذا الموسم

)Getty( الوحدة اإلماراتي يُحقق فوزًا مستحقًا على الريان
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ســيــكــون يـــوم األحـــد مــمــتــازًا لكل 
جماهير كرة القدم التي تريد أن 
كــرة  مــبــاريــات  بــأجــمــل  تستمتع 
القدم في أوروبــا، إذ يشهد اليوم مباريات 
ــأس الـــرابـــطـــة  ــ ــة ونــــاريــــة فــــي بـــطـــولـــة كـ ــويـ قـ
اإلسباني،  الـــدوري  بطولة  وفــي  اإلنكليزية 
اللقب  عــلــى  مشتعلة  منافسة  يشهد  الـــذي 
هـــذا املــوســم بــني الــثــالثــي أتلتيكو مــدريــد، 

برشلونة وريال مدريد.

سيتي الطامح وتوتنهام الجريح
يواجه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب 
والــــذي مــا زال يــحــارب عــلــى ثـــالث جبهات 
بعد  واملــتــجــّدد  الجريح  توتنهام،  منافسه 
إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في 
نهائي كأس الرابطة على ملعب »ويمبلي«، 
على وقع تــرددات الفشل الــذي رافــق إطالق 
مــســابــقــة الــــــدوري الــســوبــر األوروبـــــــي ومــا 
نـــتـــج عــنــهــا مــــن انــــتــــقــــادات واســــعــــة. وبــعــد 
ــام مــن »قــنــبــلــة« الــكــشــف عــن كــون  ســبــعــة أيــ
سيتي وتوتنهام من ضمن 12 فريقًا قرروا 
إطالق الدوري السوبر األوروبي، سيتواجه 
املالعب  في  رسمي  لقب  أّول  على  الناديان 

قمم أوروبية 
منتظرة

األندية  بين  ُمنتظرة  نارية  مواجهات  األوروبية  القدم  كرة  جماهير  تنتظر 
المتنافسة وخصوصًا في نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية الذي يجمع بين 
ناريتين  بينما تشهد منافسات »الليغا« قمتين  توتنهام ومانشستر سيتي، 

بالنسبة ألتلتيكو المتصدر وبرشلونة صاحب المركز الثالث

3031
رياضة

قضية

الرابطة  نهائي كأس  اإلنكليزية. وسُيشّكل 
عندما  مــا حصل  لتناسي  رياضية  فــرصــة 
يجمع ناديني من بني عدة مؤّسسني لدوري 
ــــارت بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن  الــســوبــر. وأشـ
بانتظار  حتمًا  ستكون  مــعــارضــة  اصــواتــًا 
»ويمبلي«،  ملعب  دخولهما  عند  الناديني 
لهم بحضور  آالف متفرج ُسمح   8 من بني 
املباراة النهائية هذا األسبوع، إال أن الهدف 
اإلسباني  سيتي  ملـــدرب  بالنسبة  األســـاس 
ــدرب املـــؤقـــت الــجــديــد  ــ بــيــب غــــوارديــــوال واملــ
لتوتنهام رايــن مايسون الــذي حل بــداًل من 
هو  النتائج،  تــردي  بسبب  املقال  مورينيو 
إبقاء الالعبني خارج أجواء ما يحصل وأن 

ينصب اهتمامهم على أرض امللعب فقط.
بأفضل  ر 

ّ
يتحض أن  »سيتي«  فريق  ويأمل 

طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة الســـتـــحـــقـــاقـــه األوروبــــــــــي 
بــالــفــوز بــكــأس الــرابــطــة لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تـــاريـــخـــه، قـــبـــل أن يـــقـــوم بـــرحـــلـــة مــحــفــوفــة 
ــارك دي  ــ بــاملــخــاطــر األربـــعـــاء إلـــى مــلــعــب »بـ
بــرانــس« ملواجهة بــاريــس ســان جــرمــان في 
ذهاب الــدور نصف النهائي ملسابقة دوري 
ــا. وكــــان ســيــتــي أحــــرز الــلــقــب  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
الــعــام املــاضــي لــلــمــرة الــثــالــثــة تــوالــيــًا، وهــو 
يسعى لالحتفاظ بلقبه ورفع الكأس للمرة 

السادسة في األعوام الثمانية األخيرة.
ــكـــوك حـــــول إمــكــانــيــة  ــا حـــامـــت الـــشـ ــعـــدمـ وبـ
مشاركة العب وسط سيتي النجم البلجيكي 
كــيــفــن دي بــرويــن إثـــر خــروجــه مــصــابــًا في 
التي خسرها  الكأس املحلية  نصف نهائي 
فريقه أمام تشلسي بهدف نظيف، لينتهي 
املوسم،  هــذا  تاريخية  رباعية  تحقيق  حلم 
كــــشــــف مــــــدربــــــه عــــــن جــــهــــوزيــــتــــه لـــخـــوض 
إلى  توتنهام  يصل  ناحيته،  مــن  الــنــهــائــي. 
مــلــعــب »ويــمــبــلــي« فـــي خـــالل أســـبـــوع شهد 
إقـــالـــة مـــدربـــه مــوريــنــيــو اإلثـــنـــني، وتــعــرض 
مهاجمه هـــاري كــايــن إلصــابــة فــي الكاحل، 
وتعيني العبه السابق مايسون مدربًا حتى 
نهاية املوسم. وغاب كاين عن مباراة فريقه 
أمام ساوثمبتون )2 – 1( األربعاء، في أول 
الــجــديــد، حيث من  فــوز ملايسون مــع فريقه 
غير املؤكد أن يعود إلى امللعب أمام سيتي. 
ــايـــســـون أن يـــقـــود الــــنــــادي الــــذي  ــل مـ ــأمــ ويــ
شجعه منذ صغره إلى أول ألقابه منذ عام 
2008 والفوز بكأس الرابطة املتوج بها في 4 

مناسبات )1971، 1973، 1999 و2008(. 

قمم »الليغا«
ــن مـــنـــافـــســـات »الـــلـــيـــغـــا«  ــوع مــ ــبــ ال يـــمـــُر أســ
إال وتـــــكـــــون املــــنــــافــــســــة عــــلــــى أشـــــدهـــــا بــني 
ــد  ــدريــ ــلــــتــــيــــكــــو مــ ــة وأتــ ــونــ ــلــ ــرشــ ــــي بــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ
ــال مــدريــد، وهـــذا األســبــوع يــخــوض كل  وريـ
ــكـــوس« و»الـــكـــتـــالـــونـــي«  ــبـــالنـ ــيـ مــــن »الـــروخـ
مـــواجـــهـــتـــني مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، والـــهـــدف 
االســتــمــرار فــي املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بقوة 
وتــجــنــب نـــزف أي نقطة قــبــل الــخــتــام بست 
ــلـــونـــة ســيــلــعــب  ــبـــرشـ جـــــــــوالت. بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــارج  ــد فـــريـــق فـــيـــاريـــال خـ ــة ضـ ــاريـ مــــبــــاراة نـ
إمكانية  ُيعزز  انتصار  األرض، وعينه على 
ــم، ألن فــــوزه  ــوســ ــذا املــ ــ تــتــويــجــه بــالــلــقــب هـ
ــه املــؤجــلــة  ــاراتـ ــبـ فـــي املــــبــــاراة وفــــــوزه فـــي مـ
سيجعالن الفارق مع أتلتيكو نقطتني فقط 
قبل املواجهة املرتقبة بينهما في األسبوع 
الذي بعده، وبالتالي انتصار »الكتالوني« 
الـــصـــدارة ألول مـــرة هـــذا املــوســم.  سيمنحه 
ويــعــيــش فـــريـــق بــرشــلــوة انــتــعــاشــة كــبــيــرة 
التتويج بلقب بطولة كأس  خصوصًا بعد 
أتلتيك بلباو )4  ملك إسبانيا على حساب 
– صفر(، ونتائجه الجيدة محليًا باستثاء 
خــســارتــه أمـــام ريـــال مــدريــد قــبــل أسبوعني 
جمل أداء برشلونة أفضل 

ُ
تقريبًا، لكن في امل

برشلونة وأتلتيكو 
يخوضان قمتين 

ُمنتظرتين في »الليغا«

تايغر وودز ينشر صورة له بعكازين في منزله 
نشر العب الغولف األميركي تايغر وودز صورة 
عبر »إنستغرام« يظهر فيها ممسكا بعكازين 
يملكه في  الـــذي  املــنــزل  فــي حــديــقــة  ومبتسما 
ــعــد هـــذا الــظــهــور األول  غــوبــيــتــر )فـــلـــوريـــدا(. وُي
لوودز، الذي يضع جبيرة صغيرة على الكاحل 
تــعــّرض، في 23 شباط/فبراير  أن  األيــمــن، منذ 
املاضي، لحادث سير خطير في ضواحي لوس 
أنجليس )كاليفورنيا(. وتعّرض املصنف األول 
والقدم  الساق  في  عديدة  لجروح  عامليًا سابقًا 
اليمنى نتيجة الحادث الذي وقع في طريقه إلى 
املشاركة في حدث لشركة يمثلها. وظل وودز 
)45 عاما( في املستشفى ملا يقرب من شهر، 
قبل أن يعود إلــى منزله في لــوس أنجليس في 
لتقرير  املــاضــي. ووفــقــًا  ــارس/آذار  ــ مـ منتصف 
شر قبل أسبوعني، فإن العب الغولف كان يقود السيارة بضعف حد السرعة 

ُ
شرطي ن

املسموح بها في الطريق الذي تعّرض فيه للحادث.

من  الـــ16  الجولة  في  بوماس  مع  سلبيًا  يتعادل  بويبال 
الدوري المكسيكي

ـــ16 من مرحلة  ال الجولة  انطالقة  في  أونـــام،  بوماس  بويبال سلبيًا مع ضيفه  تعادل 
إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2021(. وبالتعادل في املباراة، أضاف 
احتالل   

ً
مــواصــال نقطة،   27 بويبال  لــدى  ليصبح  رصيديهما،  إلــى  نقطة  الــفــريــقــان 

املركز الثالث بفارق عشر نقاط عن كروز أزول املتصدر الذي لم يخض بعد مباراته 
بـــ18 نقطة. وفي أول مباراة للمدرب  الـــ13  في الجولة. بينما يحل بوماس في املرتبة 
األوروغواياني روبيرت دانتي سيبولدي على رأس اإلدارة الفنية لتيخوانا، فاز الفريق 
على ضيفه نيكاكسا بهدف نظيف أحرزه اإلكوادوري فيدل مارتينيز. وبهذا الفوز، 
رفع فريق تيخوانا رصيده إلى 19 نقطة في املرتبة الـ11، بينما تجمد رصيد نيكاكسا 
عند 11 نقطة في ذيل الترتيب. وفي مباراة أخرى، فاز مازاتالن على ضيفه ليون )4-
3( ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في املركز الثامن ويتجمد رصيد الزوار عند 23 نقطة 

في املرتبة السادسة.

قطر تستضيف قرعة كأس العرب في 27 إبريل
تستضيف قطر قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 يوم الثالثاء القادم، وهي البطولة 
بمثابة  البطولة  وستكون   .2021 عــام  نهاية  في  منتخبًا   23 بمشاركة  قام 

ُ
ست التي 

لعب 
ُ
وست التالي.  العام  في  أراضيها  على   2022 مونديال  تنظيم  قبل  لقطر  اختبار 

مــبــاريــات كـــأس الــعــرب عــلــى ســتــة مــالعــب مــن الــتــي ستستضيف مــواجــهــات كــأس 
والبحرين، وجزر  والجزائر،  العرب بمشاركة قطر،  قام بطولة كأس 

ُ
وت العالم 2022. 

وموريتانيا،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  واألردن،  والــعــراق،  ومصر،  وجيبوتي،  القمر، 
واملغرب، وعمان، وفلسطني، واململكة العربية السعودية، والصومال، وجنوب السودان، 

والسودان، وسورية، وتونس، واإلمارات، واليمن.

سواريز وجواو فيليكس وليمار يتدربون مع أتلتيكو
شارك املهاجمان األوروغواياني لويس سواريز 
والـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو فــيــلــكــس والعــــــب الـــوســـط 
ــران الجماعي  الــفــرنــســي تــومــاس لــيــمــار فــي املــ
االستعداد  ليواصلوا  مدريد،  أتلتيكو  لفريقهم 
للمشاركة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو في 

ملعب سان ماميس.
ويبدو أن جواو هو األقرب للعودة إلى املستطيل 
األخضر يــوم األحــد، بعدما غــاب عن مباراتني 
ــمـــن، إذ شـــارك  ــتـــواء فـــي الــكــاحــل األيـ بــســبــب الـ
في مباراة مصغرة أثناء املــران ضد فريق من 
العــبــي الــرديــف. وشـــارك ســواريــز، الـــذي تــدرب 
مــع املجموعة يــوم األربــعــاء املــاضــي، فــي املــران 
املــبــاراة املصغرة، لكنه انسحب  وفــي جــزء من 
منها الحــقــًا. وغـــاب النجم األوروغــوايــانــي عن 
ثالث مباريات لفريقه، ما بني عقوبة إيقاف ومشكالت عضلية. أما ليمار، فغاب عن 
عن  أبعده  األيسر،  الفخذ  في  التهاب  بسبب  »الروخيبالنكوس«  لـ السابقة  املباريات 
مواجهتي بيتيس وإيبار، كما حرمه أيضًا من املشاركة ضد أويسكا. هذا ويسعى 
أتلتيكو لتحقيق انتصار ال غنى عنه أمام بلباو في سان ماميس، ملواصلة الحفاظ 
على فارق النقاط التي تفصله عن أقرب مالحقيه، ريال مدريد، حامل اللقب، وكذلك 
برشلونة، الذي قد يقلص الفارق مع »األتلتي« إلى نقطتني حال فاز بمباراته املؤجلة 

ضد غرناطة.

قوة شخصيتها ونجاحها في التعامل مع عديد املباريات 
الصعبة. ودخلت ستيفاني في مارس/ آذار املاضي، سجل 
لقاء  أدارت  القدم، وذلك عندما  العالم لكرة  تصفيات كأس 
هولندا وليتوانيا، لتصبح أول امرأة تنال هذا الشرف. وكانت 
ودينامو  اإليــطــالــي  يوفنتوس  لقاء  أدارت  قــد  الحكمة  هــذه 
كييف األوكراني في ديسمبر/ كانون األول 2020، ضمن 
تدير  أول حكمة  لتصبح  أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  منافسات 
مباراة في هذه املسابقة. كذلك كانت ستيفاني أول حكمة 
تدير مباراة السوبر األوروبي، وذلك بني ليفربول وتشلسي 
الــنــجــاحــات  ــــى هــــذه  إل فـــي أغــســطــس/ آب 2019. تـــضـــاف 
جعلت  فرنسا،  فــي  املحلي  الصعيد  على  أخــرى  مكاسب 
من ستيفاني نجمة النجوم. ففي عام 2014، أصبحت أول 
امرأة تدير مباراة في الدرجة الفرنسية الثانية، وفي 2019 
أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدرجة الفرنسية األولى. 

التي ساعدتها  الفرنسية بقوة شخصيتها  الحكمة  برزت 
في فرض قراراتها خالل مختلف املباريات، وهي ال تخشى 
اتــخــاذ أصعب الــقــرارات، وآخــرهــا طــرد مــدرب نــادي ليون، 
املاضي،  األربــعــاء  فرنسا،  كــأس  لقاء  فــي  رودي غارسيا، 
الحكام واإلفــالت  املتواصلة مع  الــذي عرف بخالفاته  وهو 
من العقاب. ويبدو أّن فرابارت استفادت من الخبرة الكبيرة 
التي تملكها في عالم كرة القدم، فقد باشرت التحكيم في 
لناٍد صغير في منطقة  سّن 13 عامًا، عندما كانت تلعب 
كالعبة  تجربتها  خـــالل  فــمــن   ،)Val d’Oise( دواز  فـــال 

انطلق عشقها لعالم التحكيم.
نجمة  إلــى  الفرنسية  الحكمة  تحولت  عــامــًا،   37 ســّن  وفــي 
املؤسسات   

ّ
كــل بثقة  عت 

ّ
تمت ــهــا 

ّ
أن بما  الــصــافــرة،  عــالــم  فــي 

الرياضية الفرنسية واألوروبية والعاملية.
)العربي الجديد(  

 Stephanie( فــــرابــــارت  ســتــيــفــانــي  الــفــرنــســيــة  تـــواصـــل 
مــن خــالل  التحكيم،  عــالــم  فــي  الــتــاريــخ  كــتــابــة   )Frappart
منها  التي جعلت  املسبوقة،  غير  اإلنــجــازات  من  مجموعة 
واحـــدة مــن أشــهــر الــحــكــام فــي الــعــالــم فــي املــرحــلــة الحالية، 
بــعــدمــا احــتــكــرت الـــتـــألـــق، وهــــي بـــصـــدد فــــرض الــحــضــور 
النسائي بقوة أكبر في مسابقات الرجال. ستكون فرابارت 
أول حكمة تشارك في منافسات بطولة أمم أوروبا )يورو( 
التي ستقام خالل الصيف املقبل، إذ أعلن االتحاد األوروبي 
الفرنسية ضمن  اختار  ــه 

ّ
أن أيــام،  قبل  »يويفا«  القدم  لكرة 

طــاقــم الــحــكــام، لــتــكــون حكمًا رابــعــًا فــي مــبــاريــات الــيــورو، 
لتؤكد هذه الحكمة تميزها على الصعيد الدولي، وتثبت من 
ها تصعد سلم التحكيم بشكل سليم. الحضور في 

ّ
جديد أن

بطولة أمم أوروبــا، لن يكون اإلنجاز األول في مسيرة هذه 
بفضل  فرنسا  فــي  الجميع  حديث  أصبحت  التي  الحكمة 

ستيفاني فرابـارت

على هامش الحدث

تعتبر ستيفاني 
فرابارت أشهر امرأة 

حملت الصافرة 
في العالم، كذلك 
فإنّها أول َحكمة 
تدير مباراة السوبر 

األوروبي، وذلك 
في 2019

من سُيتوج 
بلقب كأس 
الرابطة 
اإلنكليزية؟ 
)Getty(

بأّن تحقيق  بلباو،  أتلتيك  تورال، مدرب فريق  اعترف مارسيلينو غارسيا 
الفوز على أتلتيكو مدريد »سيكون دفعة معنوية غاية في األهمية« 
بعد الخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا وست جوالت في »الليغا« من 
وذهنيًا،  بدنيًا  حالة  أفضل  في  »لسنا  مارسيلينو:  وقال  انتصارات.  دون 
 30 ليس عذرًا لمحاولة تقديم أقصى ما عندنا. عندما تمرّ  لكّن هذا 
جولة ويظّل فريق في الصدارة فألنّه متوازن جدًا. من الصعب الفوز 

على أتلتيكو مدريد، لكن علينا المحاولة«.

مارسيلينو: الفوز دفعة معنوية

وجه رياضي

بكثير وأمسى أقــوى وقــادرًا على الفوز في 
املباريات السبع املتبقية له.

فـــي املــقــابــل يــســعــى فــريــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
لــتــجــنــب أي نــــزف جـــديـــد لــلــنــقــاط فـــي هــذه 
ــــة وخـــــصـــــوصـــــًا قـــبـــل  ــــاسـ ــــسـ ــــحـ املـــــرحـــــلـــــة الـ
تــعــثــرًا  إن  إذ  ــة،  ــلـــونـ بـــرشـ فـــريـــق  مـــواجـــهـــة 
»للروخيبالنكوس« سيفتح الطريق بنسبة 

أتلتيكو األفضلية في التتويج حاليًا كونه 
متصدرًا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد و5 
نقاط عن برشلونة مع فارق مباراة لأخير، 
وفوزه في جميع مبارياته املتبقية سيعني 
ُيــذكــر أن  حسمه للكأس فــي نهاية املــطــاف. 
الدوري اإلسباني هو الوحيد الذي ما زالت 
بنسبة  فيه  حسم 

ُ
ت لــم  اللقب  على  املنافسة 

كبيرة أمام ريال مدريد وبرشلونة من أجل 
خــطــف لــقــب »الــلــيــغــا« هـــذا املــوســم. ويلعب 
أتلتيك  مــبــاراة صعبة ضــد  أتلتيكو  فــريــق 
بلباو خارج األرض، في هذه الجولة وعني 
مدربه األرجنتيني، دييغو سيميوني، على 
النقاط الكاملة وإال ستتعقد فرص تتويجه 
بــالــلــقــب هــــذا املـــوســـم كــثــيــرًا. ويــمــلــك فــريــق 

كــبــيــرة رفــقــة الـــــدوري الــفــرنــســي، وذلــــك ألن 
الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي أمــســى قــريــبــا جـــدًا من 
ــايـــرن مــيــونــخ  ــذلـــك بـ مــانــشــســتــر ســيــتــي وكـ
بالنسبة »للبوندسليغا«، في حني يمضي 
فريق إنتر ميالن بثبات نحو التتويج بلقب 

الدوري اإليطالي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قال كريم الجزيري، وكيل أعمال الالعب الفرنسي كريم بنزيمة، إّن هداف ريال مدريد 
ديدييه  املــدرب  ليس  يمنعه  من  وإّن  الفرنسي،  املنتخب  لتمثيل  العودة  يريد  اإلسباني، 
الفرنسي، نويل لو غراييه. وقال الجزيري، في مقابلة مع  ديشامب، بل رئيس االتحاد 
ه 

ّ
محطة »آر إم سي«، إّن »ديشامب وكريم تربطهما عالقة مقربة جدًا، عالقة أب بابن. إن

ه يتصل به، وهو لم يتصل بكريم 
ّ
مثل ابنه. إذا كان ديشامب لديه مشكلة مع أحد فإن

ه »في عام 2017، طلب منه كريم بأن يتصل بلو غراييه لتنظيم 
ّ
أبدًا«. وأضاف الجزيري أن

لقاء مع ديشامب لتوضيح األمور، لكن لو غراييه لم يرغب في ذلك«.

صورة في خبر

الجزيري: بنزيمة يريد العودة للمنتخب

Sunday 25 April 2021 Sunday 25 April 2021
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بّشر إيلون ماسك بـ»فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء« بعد التحام كبسولة من مجموعته »سبيس إكس« بمحطة 
الفضاء الدولية، محّملة بأربعة رواد، في مهمة هي الثالثة من نوعها للمجموعة

هوامش

خطيب بدلة

الذكرى  إبريل/ نيسان،  الفائت، 21  صــادف، األربعاء 
الــرابــعــة والــعــشــريــن لــرحــيــل املــوســيــقــار الكبير سيد 
مــكــاوي )1928- 1997(، وهــو رجــل قـــادم مــن حــارة 
البصر،  وفــاقــد  فقير،  قــبــودان.  الــقــاهــرة،  فــي  شعبية 
م املجد والشهرة، في خمسينات القرن 

ّ
صعد على سل

املاضي، بصبر وثبات.. وعلى الرغم من أن 99% من 
حياته، كما يقول في إحــدى مقابالته، كانت صعبة، 
فــقــد اســتــطــاع دخـــول عــالــم الــفــن املــزدحــم بالعباقرة، 
قــدم، وأصبح نجمًا كبيرًا،  فيه موطئ  لنفسه  ووجــد 
وكانت ألحانه العذبة سببًا في تألق مطربني كثيرين. 
يفّسر سيد مكاوي، في مقابلة مع محطة »ماسبيرو«، 
هذا األمر بكلمات قليلة، فقد كان ثّمة هاويان للنغم، 
محمود رأفت وإسماعيل رأفــت، عندهما مكتبة يبلغ 
عدد األسطوانات فيها 5000، كانا يجلسان برفقته 
ساعات طويلة يوميًا، ويستمعون إلى أغاني املطربني 
طموٌح  وعنده  الديني،  اإلنــشــاد  يجيد  وكــان  القدامى. 
ألن يعمل مطربًا، ولكنه كان يائسًا من وجود فرصٍة 
تحقق أحالمه، إلى أن أخذ بيده املخرج أحمد بدرخان، 

الــصــغــيــرة«،  »الـــعـــروس  فــي فيلم  وأعــطــاه دور ملحن 
ى أغنيتني 

ّ
فأخرجه بذلك من حالة اليأس. وبعد ذلك غن

إلــى عالم  وانتقل  الــحــق،  العظيم عبد  ألــحــان عبد  مــن 
التلحني لنفسه ولغيره.  

ويذكر سيد مكاوي إلى أن له أستاذين كبيرين؛ زكريا 
أحــمــد الـــذي يمثل مــدرســة الــتــطــريــب، وســيــد درويــش 
إلــى كل أعماله،  لم يلتقه شخصيًا لكنه استمع  الــذي 
من املدرسة التعبيرية.. وهنا تجدر اإلشارة إلى رفيق 
دربـــه الــشــاعــر والــفــنــان الــكــبــيــر، صـــالح جــاهــني الــذي 
صادف أنه رحل يوم 21 إبريل/ نيسان نفسه 1986. 
تالحم ذانك املبدعان في إبداعات مألت الدنيا وشغلت 
صدرت  التي  الشعرية  الرباعيات  أبرزها  من  الناس، 
لصالح عن الهيئة املصرية العامة للكتاب )وتجاوزت 
أيــام(،  مبيعاتها 125 ألف نسخة في غضون بضعة 
الحجار،  علي  الــفــنــان  وغــنــاهــا  مــكــاوي،  لّحنها سيد 
وحققت نجاحًا كاسحًا.. ومن أعمالهما الكبيرة فنيًا، 
الناس  أبــهــرت  التي  الكبيرة«  »الليلة  الغنائية  امللحمة 
التي  الشرقية  وألحانها  املحلية،  املغرقة في  بكلماتها 
تنساب وتتالى حتى تصل إلى أغنية »يا غزال يا غزال 
التي اقتبس منها فهد بالن مقطعني،  العشق حالل« 

وحقق بهما نجاحًا طيبًا. وللعلم، أعجب مكاوي بما 
كان يغنيه فهد بالن من ألحان عبد الفتاح سكر، وقدم 
لــه عــدة أغـــان، منها »مـــال واحــتــجــب« و»يــابــو الطاقية 

الشبيكة والحزام«. 
كــان سيد مــكــاوي نجم اإلذاعـــة املصرية بــال مــنــازع. 
 إذاعيًا مصريًا 

ً
يذكر كاتب هذه األسطر أن مسلسال

ــبـــان«، أنـــتـــج فـــي أحــد  ــعـ عـــنـــوانـــه »مــــذكــــرات املــعــلــم شـ
رمضانات الثمانينات، وبلغ صيته بالَدنا، فكنا نهرع 
إلــيــه، وهو  القاهرة فــي موعد بثه لنصغي  إذاعـــة  إلــى 
من تأليف األديب الساخر محمود السعدني، واألغاني 

اوي، وكنا نطرب، 
ّ
لصالح جاهني، واأللحان لسيد مك

بشكل خاص، ملقّدمته الغنائية، ونندهش من وصف 
ى بصوت محمد 

ّ
املعلم شعبان الكاريكاتيري الذي ُيَغن

طــه: بعد الــصــاله ع الــزيــن وكـــان يــا مــا كـــان، كــان فيه 
أسْد واالسم كان شعبان، طويل عريض لو دب بإيده 
الحيطة، يقدر يسلم بها ع الجيران، وله شنب توقف 
عليه هيليكبتر، مش صقر زي أبو زيد وغيره كمان. 
وأمــا عن عالقة أم كلثوم بسيد مــكــاوي، فكانت ذات 
لها أغنية  اقــتــراح أن يلّحن  إلــى  فصول مــرحــة، تعود 
»أنساك«. يومها مازحته بقوله: إلك الفخر أن أم كلثوم 
أنا  ألحانها، فرد عليها: »معاكي حق، بس  تغني من 
مــرة رحــت الــبــقــال واشــتــريــت حــاجــات، وعطيته بدل 
الفلوس »فــخــر« مــا رضــيــش يــاخــد..«. وفــي تسجيل 
ــادر يــظــهــر صــــالح جـــاهـــني عــلــى املـــســـرح مـــع علي  ــ نـ
بأم  ويلتقي  مــكــاوي،  يلعب دور سيد  الـــذي  الــحــجــار 
ــا مــســهــرنــي«، فيعجبها  كــلــثــوم، وُيــســمــعــهــا لــحــن »يـ
ة دم سيد مكاوي تظهر 

ّ
إن خف اللحن كثيرًا، وتقول 

جلية في ألحانه.. 
أخـــيـــرًا: يــقــول صـــالح جــاهــني، حــرفــيــًا: ســيــد مــكــاوي 

بيقدر يلّحن كالم الجورنال، ويخليك تحبه.

أيام سيد مكاوي الصعبة

وأخيرًا

صالح جاهين: سيد 
مكاوي بيقدر يلّحن كالم 

الجورنال، ويخليك تحبه

األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة
Sunday 25 April 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

انطالق مهمة »كروـ2«
حقبة جديدة من استكشاف الفضاء

لندن ـ العربي الجديد

دراغـــون«  كــبــســولــة »كــرو  التحمت 
إكس«  »سبيس  ملجموعة  التابعة 
التي تتولى نقل الطواقم البشرية 
إلى الفضاء لحساب اإلدارة الوطنية للمالحة 
الــجــويــة والـــفـــضـــاء )نــــاســــا(، أمــــس الــســبــت، 
بمحطة الفضاء الدولية، حاملة أربعة رواد؛ 
واألمــيــركــيــان  بيسكيه،  تــومــا  الفرنسي  هــم 
شني كيمبروه، وميغان ماك آرثر، والياباني 
أكيهيكو هوشيدي. وهذه املهمة الثالثة من 
نــوعــهــا لــشــركــة »ســبــيــس إكــــس« الــخــاصــة، 
ــاودة الــــواليــــات املــتــحــدة الــرحــالت  ــعـ مــنــذ مـ
املـــأهـــولـــة إلــــى الـــفـــضـــاء. وكـــانـــت املــركــبــة قد 
أقلعت فجر أول من أمس الجمعة من »مركر 
كينيدي للفضاء« وسط التصفيق في غرفة 
ق مؤِسس 

ّ
التحكم في »سبيس إكــس«. وعل

»سبيس إكس« ومجموعة »ِتسال« لتصنيع 
الـــســـيـــارات، إيـــلـــون مـــاســـك: »نــحــن فـــي فجر 

حقبة جديدة من استكشاف الفضاء«.
تـــتـــعـــاون »ســـبـــيـــس إكــــــس« مــــع »نــــاســــا« فــي 
مجال النقل الفضائي، في وقت تراكم مركبة 
ــنــــر« الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »بـــويـــنـــغ«  ــتــــاراليــ »ســ
وأدى  التجريبية.  رحــالتــهــا  فــي  الــتــأخــيــرات 

)Getty/رائدا الفضاء األميركيان شين كيمبروه وميغان ماك آرثر )أوبري جيمينياني

»سبيس  نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لـ
ــايـــو/ أيـــــار 2020، إلــــى إنــهــاء  إكــــــس«، فـــي مـ
ــــى محطة  ــي لـــلـــرحـــالت إلـ ــروســ ــار الــ ــكـ ــتـ االحـ
القدرة  لأميركيني  وأعـــاد  الــدولــيــة،  الفضاء 
انتهاء برنامج  العمل بعد  إنــجــاز هــذا  على 
ــاتــــل« عــــام 2011.  املـــكـــوكـــات الــفــضــائــيــة »شــ
وســجــلــت هــــذه الــرحــلــة ســابــقــة بــاســتــعــمــال 
خدم في أول مهمة تجريبية 

ُ
املحرك الذي است

غير مأهولة، علمًا أن مركبة »كرو دراغــون« 
الفضائية هي نفسها التي استعني بها في 
أيــار  مــايــو/  فــي  املأهولة  التجريبية  الرحلة 
أول  الــرحــلــة، أصــبــح بيسكيه  2020. وبــهــذه 
أوروبـــي يطير فــي كبسولة »كــرو دراغـــون«. 
وسيكون األملاني ماتياس ماورير األوروبي 
الــثــانــي الـــذي ســيــشــارك فــي مهمة »سبيس 
إكـــــــس« الـــخـــريـــف املـــقـــبـــل، تـــلـــيـــه اإليـــطـــالـــيـــة 

سامانتا كريستوفوريتي، العام املقبل.
أشهر،  ستة  تستغرق  الــتــي  مهمته  وخـــالل 
سيكون الفريق مسؤواًل عن إجراء نحو 100 
تــجــربــة عــلــمــيــة، تــشــمــل رصــــد اإلشـــعـــاعـــات 
ــن ُبــعــد  ــة مــ ــوالــ الــــضــــارة وتــســيــيــر عـــربـــة جــ
وتــحــســني الـــنـــوم واالهـــتـــمـــام بــالــجــســم، في 
إطار االستعداد ملهمات أبعد إلى القمر وما 
بعده. ومن بني األمور املفضلة، وفقًا لتوما 

بيسكيه، فحص تأثيرات انعدام الوزن على 
صغيرة  صناعية  )أدمــغــة  الــدمــاغ  عضيات 
أنــشــئــت فــي املـــخـــتـــبـــر(. ويـــأمـــل الــعــلــمــاء أن 
تــســاعــد هـــذه الــبــحــوث وكــــاالت الــفــضــاء في 
الــرواد  سيواجه  التي  للمهمات  االســتــعــداد 
خـــاللـــهـــا صـــعـــوبـــات فــــي الـــفـــضـــاء لـــفـــتـــرات 
الدماغ  أمــراض  مكافحة  في  طويلة، وحتى 

على األرض.
ومن الهزال العضلي إلى التعرض لإشعاع 
االنــعــزال،  عــن  الناجمة  النفسية  اآلثـــار  إلــى 
يشّكل السفر إلى الفضاء ضغطًا كبيرًا على 
وقال طبيب  الــرحــالت.  في  املشاركني  صحة 
ــــة  ــيـ ــ ــــالت فــــي وكــــالــــة الـــفـــضـــاء األوروبـ ــرحـ ــ الـ
ــــوس غــولــيــمــيــس، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــانـ ــ أدريـ
 الـــجـــاذبـــيـــة فــــي مــحــطــة الــفــضــاء 

ّ
ــــرس« إن بــ

ــا له  ــو مـ الـــدولـــيـــة تـــكـــاد تـــكـــون صــفــريــة، وهــ
عــواقــب عــلــى الــعــظــام والــعــضــالت. وأضـــاف 
نا 

ّ
إن إذ  كبيرة،  تمثل مشكلة   اإلشعاعات 

ّ
أن

على األرض محميون بالغالف املغناطيسي 
)املـــجـــال املــغــنــاطــيــســي األرضــــــي( والـــغـــالف 
الـــجـــوي، لــكــن كــلــمــا ابــتــعــدنــا، تــالشــت هــذه 
 »ثمة 

ّ
الــحــمــايــة. وأشــــار غــولــيــمــيــس إلـــى أن

ــا لــلــتــو فـــي فــهــمــهــا، مــنــهــا على  ــورًا بـــدأنـ ــ أمــ
سبيل املثال أمراض العني والتخثر الوريدي 

)تجلط دموي( التي يصاب بها بعض رواد 
 »من املمكن 

ّ
الفضاء األصحاء«. ولفت إلى أن

على األرجــح املشاركة في مهمتني أو ثالث 
 منها ستة أشهر فــي محطة 

ّ
مــهــام، مــدة كــل

الفضاء الدولية، من دون تسجيل أّي تأثير 
ملحوظ على الصحة. هدفنا هو ضمان أال 
يكون من يشارك في مهام فضائية معّرضًا 
غــيــره لخطر اإلصــابــة بالسرطان  أكــثــر مــن 
بنسبة تفوق ثالثة في املائة«. وعن ضرورة 
االستمرار في إجراء الفحوص لرواد الفضاء 
أو عـــدمـــهـــا، فـــي حــــال تــلــقــيــهــم الـــلـــقـــاح ضــّد 
الحجر  في  هم 

ّ
الطبيب: »إن يوضح  كورونا، 

ــنــا لــحــظــنــا فــحــصــني، للتأكد 
ّ
الــصــحــي، لــكــن

هم ال يحملون 
ّ
أن من  املائة  في  مائة  بنسبة 

 انــعــدام الــجــاذبــيــة، يكون 
ّ

الــفــيــروس. فــي ظــل
يمكن لأشخاص  كفاءة.  أقــل  املناعة  جهاز 
أن يصابوا بعدوى لم يكونوا ليصابوا بها 

في وضع طبيعي«.
ــتــــني  ــاعــ يـــــمـــــضـــــي أعــــــــضــــــــاء الـــــــطـــــــاقـــــــم ســ
يـــومـــيـــًا يـــمـــارســـون الــــتــــمــــاريــــن بـــواســـطـــة 
ــًا لــغــولــيــمــيــس  ــقـ املــــعــــدات الـــريـــاضـــيـــة. ووفـ
فيديو  »مكاملة  الفضاء تجري  وكــالــة   

ّ
فــإن

روتــيــنــيــة مــدتــهــا 15 دقــيــقــة مــــرة واحــــدة 
أســبــوعــيــًا. فـــي بـــدايـــة الــرحــلــة، نـــرصـــد أّي 
عــالمــات تشير إلــى اإلصــابــة بــداء الفضاء 
الذي يحصل عند االنتقال من )1 جاذبية( 
ــاغ  ــدمــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ ــة(. يـ ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــر جـ ــفــ إلــــــى )صــ
صــعــوبــة بسيطة فــي الــتــعــود، ويــنــتــج من 
ذلـــك تـــضـــارب حــســي بـــني األذن الــداخــلــيــة 
وما تدركه العينان، ويمكن أن يتسبب ذلك 
بالغثيان. في وقت الحق من املهمة، نركز 
على أمور أخرى، خصوصًا على املستوى 

النفسي أو على األداء املعرفي«.

نجاح أول رحلة 
تجريبية مأهولة 
للشركة الخاصة 

»سبيس إكس« في 
2020 أنهى االحتكار 
الروسي للرحالت إلى 
محطة الفضاء الدولية

■ ■ ■
أصبح الفرنسي 

توما بيسكيه أول 
أوروبي يطير في 

كبسولة »كرو 
دراغون«، وسيكون 

األملاني ماتياس 
ماورير األوروبي 

الثاني

■ ■ ■
املهمة تستغرق ستة 

أشهر، وسيكون 
الفريق خاللها 

 عن إجراء 
ً
مسؤوال

نحو 100 تجربة 
علمية متنوعة

باختصار




