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الفطر األسود 
جديد كورونا

ينتشر في الهند خصوصًا، 
مرض جديد يضرب المصابين 

بكوفيدـ19 وكذلك المتعافين 
منه، هو مرض »الفطر األسود« 

أو »فطر الغشاء المخاطي«. 
فما هو، وما درجة خطورته؟
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انخراط أميركي في التهدئة

)Getty(  يمكن لمرض الفطر األسود أن يصيب أماكن عديدة من الجسم

ــدأت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، أمـــس اإلثــنــن،  بــ
والسبعن،  الــرابــع  السنوية  جمعيتها  اجــتــمــاع 
ــذي يــمــتــّد حــتــى األول مـــن يــونــيــو/حــزيــران  ــ الـ
في  األعضاء  الــدول  وتبحث  افتراضيًا.  املقبل، 
املنظمة، البالغ عددها 194، في كيفية بناء عالم 
ما بعد كوفيد-19 ومنع كــوارث وأوبئة أخرى، 
لألمم  التابعة  املنظمة  منح  إمكانية  في  وكذلك 
الجمعية،  أهــداف  أوســع. ومــن  املتحدة سلطات 
الـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه تــســريــع عــمــلــيــات التحصن 
فـــي الــــــدول الـــفـــقـــيـــرة. ُيـــذكـــر أّن إجـــمـــالـــي عــدد 
و600  مليونًا   167 تخطى  كــورونــا  إصــابــات 

ألــف إصــابــة، مــن بينها أكــثــر مــن 148 مليونًا 
ــد  و640 ألــف حالة تــعــاٍف، بحسب عـــّداد »وورل
ميترز« أمس اإلثنن. وفي تجديد ملوقف سابق 
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، أنطونيو  لـــه، رأى األمـــن 
غــوتــيــريــس )الـــصـــورة(، أّن الــعــالــم »فـــي حــرب« 
ي 

ّ
ضد كوفيد-19، داعيًا املجتمع الدولي إلى تبن

منطق الحرب في مسعاه ملكافحة الوباء العاملي. 
وأشار إلى »تسونامي من املعاناة« أثارته أزمة 
كورونا. أضاف أّن أكثر من 3.4 مالين شخص 
وفوا، فيما ُسّجلت خسارة 500 مليون وظيفة 

ُ
ت

مــنــذ ظــهــور كـــورونـــا، مــشــددًا عــلــى أّن »األكــثــر 

النهاية  أّن  وأخــشــى  األكــثــر معاناة،  هــم  ضعفًا 
الناجمة  املخاطر  زالــت بعيدة«. وتحّدث عن  ما 
ـــن«، مضيفًا 

َ
ــيـــرت عـــن »اســـتـــجـــابـــة عــاملــيــة بـــوتـ

»لألسف، لم نتحّرك فورًا«. وتابع غوتيريس أّن 
غالبية سكانها  تحّصن  ســوف  الغنية  »الـــدول 
وتــفــتــح اقــتــصــاداتــهــا، فـــي حـــن أّن الــفــيــروس 
سوف يواصل التسبب في معاناة عميقة، عبر 
الدول األفقر«، موضحًا  االنتشار والتحّور في 
ه »ال يمكن هزيمة كوفيد-19 في كل بلد على 

ّ
أن

ــدة«. بــــدوره، دعــا مــديــر عــام منظمة الصحة  حـ
إلى  أدهــانــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  الــعــاملــيــة، 

دولية كبيرة لضمان تحصن 10  بــذل جهود 
في املائة من سكان كل دولة، بحلول سبتمبر/
قّدمها  التي  بالتضحيات  وأشــاد  املقبل.  أيلول 
العاملون في قطاع الصحة حول العالم ملكافحة 
ــددًا كــبــيــرًا منهم أصيب   إّن عـ

ً
الــجــائــحــة، قــائــال

ألــف موظف على  أّن 155  بكوفيد-19 »ونــقــّدر 
وا بسبب 

ّ
األقل في مجال الصحة والرعاية توف

املرض خالل عملهم«. ولفت إلى أّن كثيرين من 
بـ«اإلحباط  شعروا  الصحة  قطاع  في  العاملن 

هم يفتقرون إلى الحماية«.
ّ
والعجز، وبأن

)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تحييد »حماس« عن المساعدات
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بيالروسـيا... بلطجة جوية 
وحدها روسيا لم تُفاجأ بالبلطجة التي مارستها بيالروسيا إلرغام طائرة تقل 

معارضًا على أن تغير وجهتها بهدف اعتقاله. ]6[

يتأهب أثرياء أميركا 
لمعركة مع جو بايدن 

المصرّ على زيادة الضرائب 
عليهم. 

12ـ13



23
سياسة

االستثمار الحوثي 
للقضية الفلسطينية

للحديث تتمة...

زكريا الكمالي

بالنسبة لجماعة تعشق الحروب، مثل 
الحوثيني، لم ينته العدوان اإلسرائيلي 

على فلسطني بعد، وحتى لو أن القتال 
 وعاد الغّزيون إلى 

ً
قد توقف فعال

ممارسة حياتهم كما تنقل شاشات 
التلفزة. »ال بد من جوالت قادمة 

تستوجب استمرار حملة التبرعات 
املالية« في صنعاء وباقي محافظات 

اليمن، وفقًا لزعيم جماعة »أنصار 
الله« )الحوثيني(، عبدامللك الحوثي. 

من حسن الحظ أن الحوثيني ال 
يسيطرون على أراٍض لها حدود مع 
األراضي الفلسطينية املحتلة، وإال ملا 

صمد قرار وقف إطالق النار يومًا 
. وبما أن الجغرافيا ال تسمح 

ً
كامال

بذلك، فال مانع من االستمرار في 
حشد التبرعات من سكان مديريات 
وقرى، تصنفهم األمم املتحدة بأنهم 

يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في 
العالم، لجوالت قتال علمها عند الغيب. 

استثمرت الجماعة القضية 
الفلسطينية منذ سنوات في إيجاد 

بوصلة وهمية ملعاركها ضد اليمنيني. 
واستقطبت آالف املقاتلني تحت 

الفتة صرخة خمينية تزعم محاربة 
إسرائيل. وما إن اندلعت الجولة 
األخيرة من القتال في فلسطني، 

حتى بدأت بتوسيع عملية االتجار 
بالقضية، بإطالق حملة تبرعات 
للمقاومة الفلسطينية، ودغدغة 

عواطف اليمنيني بالقول إن »كل 
الخيارات مفتوحة للتعامل مع 

االحتالل«.
يتقن الحوثي الدور، ويمتلك قدرات 

خارقة في حلب أموال اليمنيني 
في أي مناسبة، وتحت أي مسمى. 

وكما ابتكر اسم »أنصار الله« 
لجماعة ترتكب أبشع االنتهاكات، 

أطلق على اليمنيني هذه املرة مسمى 
»شعب األنصار«. وقال إن هذا 

الشعب »حاضر القتسام اللقمة 
مع الفلسطينيني، وسيؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة«. 
تقف فلسطني في ناصية قلب كل 

يمني منذ عقود مضت. وخالل األيام 
املاضية، خرجت كل املدن تضامنًا 

مع الشعب الفلسطيني. لكن كما 
كانت توجعهم الضربات الغاشمة 

التي تستهدف غزة وتحيل منازلها 
إلى أكوام فوق رؤوس قاطنيها، 
تزعجهم أيضًا عملية املتاجرة 

املفضوحة بالقضية الفلسطينية. 
استغل الحوثيون عاطفة اليمنيني 

تجاه الشعب الفلسطيني في تمرير 
مخططاتهم منذ بدء الحرب. وعملت 

الجماعة على غسل أدمغة املجتمعات 
الفقيرة، وأوهمتها بضرورة التحرك 

لقتال أميركا وإسرائيل داخل 
األراضي اليمنية. وحتى أن قادتها، 

ومنهم محمد البخيتي، لم يجد حرجًا 
وهو يعلن، أواخر فبراير/شباط 

املاضي، أنه »لكي يتم تحرير القدس 
 من استعادة مأرب«، وأن 

ً
ال بد أوال

السعودية تقصفهم بالطائرات ألنهم 
جعلوا من فلسطني قضيتهم األولى 

فقط.
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األردن: توتر يعلّق جلسة 
نيابية 

رفع رئيس مجلس النواب األردني 
اإلثنني،  العودات، أمس  املنعم  عبد 
جلسة مجلس النواب بعدما شهدت 
توترًا ومشادات بني النائب أسامة 
الــعــجــارمــة وأعـــضـــاء فـــي املــجــلــس، 
الــعــجــارمــة عــن غضبه  بــعــد تعبير 
عن  الكهربائي  التيار  قطع  بسبب 
البالد يوم الجمعة املاضي، ملّمحًا 
بالفعاليات  مرتبط  القطع  أن  إلــى 
التضامنية مع الفلسطينيني. وقال 
ملنع  الكهرباء  »تــّم قطع  كلمته:  في 
وصول زحف العشائر األردنية إلى 

العاصمة عمان«.
)العربي الجديد(

لبنان: بري يدعو 
لحكومة بال ثلث معطل

نبيه  اللبناني  البرملان  رئيس  دعــا 
ــنــــني،  بــــــري )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس اإلثــ
الحكومة،  تشكيل  بملف  »املعنيني 
ــــى الـــتـــألـــيـــف مــــن دون  لـــلـــمـــبـــادرة إلـ
وضـــــع شـــــــروٍط مــســبــقــة أو تــلــّكــؤ، 
وإزالــــــة الـــعـــوائـــق الــشــخــصــيــة الــتــي 
وحــدة  حكومة  تشكيل  دون  تحول 
وطنية، يــكــون أعــضــاؤهــا مــن ذوي 
ــيــــني«.  ــزبــ ــر الــــحــ ــيــ ــــاص غــ ــــصـ ــتـ ــ االخـ
وشـــّدد بــري فــي الــذكــرى الــــ21 على 
االحتالل  مــن  لبنان  جنوب  تحرير 
اإلســرائــيــلــي الــتــي تـــصـــادف الــيــوم 
أن »تــكــون الحكومة  الــثــالثــاء، على 
لة فــيــهــا، ووفــقــًا ملا 

ّ
بــال أثـــالث معط

نـــّصـــت عــلــيــه املــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
يكون برنامج عملها الوحيد إنقاذ 
الجمهورية  رئيس  َهم 

َّ
وُيت لبنان«. 

ميشال عون وصهره رئيس التيار 
الوطني الحّر النائب جبران باسيل 

بالتمسك بثلث معطل.
)العربي الجديد(

ليبيا: استعراض عسكري 
مرتقب لحفتر

كشفت مصادر ليبية، أمس اإلثنني، 
ــلــــواء  ــداد مـــلـــيـــشـــيـــات الــ ــعــ ــتــ عــــن اســ
الليبي املتقاعد خليفة حفتر إلقامة 
ــدة  ــاعـ ــكـــري فــــي قـ ــراض عـــسـ ــعــ ــتــ اســ
بنينا، في مدينة بنغازي بمناسبة 
الــذكــرى الــســابــعــة إلطــالقــه »عملية 
الــكــرامــة«. وسبق أن أثـــارت وسائل 
ــــالم مــحــلــيــة ودولــــيــــة تـــســـاؤالت  إعــ
ــاب تـــأجـــيـــل االحـــتـــفـــال  ــ ــبـ ــ حــــــول أسـ
بــالــذكــرى، الـــذي كـــان مــقــررًا فــي 16 
ربطته  لكنها  الــحــالــي،  مــايــو/أيــار 

بتعّرض حفتر لوعكة صحية.
)العربي الجديد(

اليمن: التحالف يحبط 
هجومًا بحريًا للحوثيين

ــلـــن الــتــحــالــف فـــي الـــيـــمـــن، أمــس  أعـ
ــاط هــــجــــوم حـــوثـــي  ــ ــبـ ــ ــــني، إحـ ــنــ ــ اإلثــ
»زورق مــفــخــخ« جــنــوبــي الــبــحــر  بــــــــ
األحــمــر. وجـــاء فــي بــيــان التحالف، 
الــــــــــــذي نـــــشـــــرتـــــه وكـــــــالـــــــة األنــــــبــــــاء 
أن  »واس«،  الــرســمــيــة  الـــســـعـــوديـــة 
ــي تـــســـتـــمـــر فــي  ــوثــ ــحــ »مـــلـــيـــشـــيـــا الــ
تــهــديــد خـــطـــوط املـــالحـــة الــبــحــريــة 
والــــتــــجــــارة الــــعــــاملــــيــــة«. ولـــــم يــذكــر 
ــدا مـــن الــتــفــاصــيــل عن  ــزيـ الـــبـــيـــان مـ

الهجوم.
)األناضول(

ساموا: ماتافا أول امرأة 
تقود حكومة

ــــي مـــاتـــافـــا  ــاومـ ــ ــبــــت فـــيـــامـــي نـ ــ ــــصِّ
ُ
ن

ــورة(، أمـــس اإلثـــنـــني، رئيسة  )الــــصــ
ــامـــوا الــواقــعــة  لــحــكــومــة جـــزيـــرة سـ
فـــي املــحــيــط الـــهـــادئ خـــالل مــراســم 
ــة الــــبــــرملــــان،  ــقــ ــديــ ــــي حــ مـــرتـــجـــلـــة فــ
ــعـــت مــــن الـــــدخـــــول إلـــى  ــنـ ــا ُمـ ــعـــدمـ بـ
املــبــنــى. ويــأتــي »أداء الــقــســم« الــذي 
قـــد يــتــعــرض لــلــطــعــن فـــي املــحــكــمــة، 
بـــعـــد ســـتـــة أســـابـــيـــع مــــن املـــواجـــهـــة 
التي أعقبت  السياسية والقانونية 
ــازع عــلــيــهــا فــي  ــنـ ــتـ االنـــتـــخـــابـــات املـ
ــــي، الــتــي  ــــاضـ 9 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـ
خــســر فــيــهــا تـــويـــالإيـــبـــا ســايــلــيــلــي 
مالييليغاوا السلطة بعد 22 عامًا، 

لكنه يرفض تسليمها.
)فرانس برس(

بايدن: بلينكن سيؤكد 
دعمنا الثابت ألمن اسرائيل

شروط من »حماس« 
لضمان العودة إلى 

الهدوء التام

استعادة الوحدة السياسية الفلسـطينية تقلق اليمين اإلسرائيلي

اإلسرائيلي  االحتالل  بين  التهدئة  في  لالنخراط  جهودها  األميركية  اإلدارة  سرّعت 
في  يحمل،  بلينكن  أنتوني  خارجيتها  وزير  أن  إال  غزة،  في  الفلسطينية  والمقاومة 
القطاع،  إعمار  إعادة  عن  »حماس«  إبعاد  في  يتمثل  شرطًا  المنطقة،  إلى  جولته 

وتسليم هذا الملف إلى السلطة الفلسطينية ومصر

غزة ـ ضياء خليل
واشنطن، القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــركـــي  ــدأ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ ــ بــ
أنتوني بلينكن، زيارة إلى املنطقة، 
الــلــه  ــقـــدس املــحــتــلــة ورام  الـ تــشــمــل 
والــقــاهــرة وعــمــان، بــهــدف االنـــخـــراط بشكل 
أكــبــر فـــي جــهــود الــتــهــدئــة، بــحــســب اإلدارة 
األمــيــركــيــة، لــكــن يــبــدو أن الــهــدف الرئيسي 
هـــو فـــرض شـــروطـــه، الــتــي تــتــمــثــل بتحييد 
ــوال  ــ ــمــــاس« عــــن املــــســــاعــــدات وأمــ حـــركـــة »حــ
إعـــادة إعــمــار مــا دمــره الــعــدوان اإلسرائيلي 
في قطاع غزة، وهو ما ظهر في تصريحات 
أمــيــركــيــة ومـــصـــريـــة وفــلــســطــيــنــيــة. وتــأتــي 
ــى املـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي بــــدأت  ــ زيـــــــارة بــلــيــنــكــن إلـ
ــنــــني، وســــط تــصــعــيــد إســرائــيــلــي  أمــــس اإلثــ
عـــلـــى جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات، مــــا يـــهـــدد بـــإعـــادة 
تفجر الــوضــع األمــنــي مــجــددًا. ففي القدس، 
ــل املــســتــوطــنــون، لــلــيــوم الــثــانــي على  ــ واصـ
بحماية  األقــصــى،  املسجد  اقتحام  التوالي، 
النخبة في وحــدة »إليمار« الخاصة.  قــوات 
اعتقاالت  قـــوات االحــتــالل حملة  نــفــذت  كما 
واســعــة طــاولــت 30 نــاشــطــًا مــقــدســيــًا. وفــي 
ــلــــت قــــــوات االحــــتــــالل حــصــارهــا  حــــني واصــ
وعــزلــهــا لــحــي الــشــيــخ جــــراح، وفـــرض قيود 
على حركة أهــلــه، ومنع مــن هــم خــارجــه من 
الحرية لحركة   إتاحة كامل 

ّ
دخوله، في ظل

املــســتــوطــنــني الـــقـــادمـــني لـــلـــحـــي، اســتــشــهــد 
فــلــســطــيــنــي بــــادعــــاء تــنــفــيــذه عــمــلــيــة طــعــن. 
اعتقاالت  حملة  االحــتــالل  شرطة  تشن  كما 
فلسطينيي  مـــن  املـــئـــات  تـــطـــاول  مــمــنــهــجــة 
»تهمة« مشاركتهم في التظاهرات  الداخل، بـ

والجليل  املــثــلــث  فــي منطقة  انــدلــعــت  الــتــي 
والنقب ومدن مختلطة مع املستوطنني. كما 
أن تنصل االحتالل من فتح املعابر وإعــادة 
فتح البحر أمام الصيادين في غزة، والعودة 
إلى ما سبق العدوان الذي استمر 11 يومًا، 
جميعها مــؤشــرات قــد تــدفــع فتيل الــصــراع 
لالشتعال مــن جــديــد، خصوصًا مــع إطــالق 
اليومني  فــي  حــارقــة  بــالــونــات  فلسطينيني 
غــزة«،  »غــالف  مستوطنات  تجاه  املاضيني 

أدت إلى اندالع حرائق.
وكــتــب بلينكن، فــي تــغــريــدة أمـــس اإلثــنــني، 
ــــو( بـــايـــدن أتــوجــه  »بــطــلــب مـــن الــرئــيــس )جـ
ــلـــه والـــقـــاهـــرة  الـ الــــقــــدس ورام  ــــى  )أمـــــــس( إلـ
وعـــمـــان لــلــقــاء األطـــــراف دعــمــًا لــلــجــهــود من 
أجـــل تــعــزيــز وقـــف إطـــالق الـــنـــار«، مــؤكــدًا أن 
»الواليات املتحدة تعتمد دبلوماسية نشطة 
لـــوضـــع حـــد لـــأعـــمـــال الــعــســكــريــة وخــفــض 
التوتر«. ويلتقي بلينكن، خالل جولته التي 
تستمر حتى الخميس، مع نتنياهو ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة غـــابـــي أشـــكـــيـــنـــازي فـــي الــقــدس 
الخارجية  املحتلة، وفق ما أوضحت وزارة 
األميركية. وفي رام الله، سيجري محادثات 
الفلسطينية  الحكومة  ورئــيــس  عــبــاس  مــع 
محمد اشتية. وبعد ذلك، ينتقل إلى القاهرة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  يلتقي  حيث 
ــر الــخــارجــيــة ســامــح شـــكـــري، عــلــى أن  ــ ووزيـ
يــخــتــتــم جــولــتــه فـــي عـــمـــان حــيــث يــتــبــاحــث 
مــع املــلــك األردنـــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي ووزيـــر 

الخارجية أيمن الصفدي.
ــدن بـــــــدء بـــلـــيـــنـــكـــن جـــولـــتـــه  ــ ــايــ ــ ــــق بــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  ــ بــالــتــأكــيــد أن وزيــ
في  للبحث  اإلسرائيليني  الــقــادة  »سيلتقي 

صالح النعامي
رام اهلل، القاهرة ـ العربي الجديد

ــادة إعــمــار مــا دمـــره الــعــدوان  تــحــول مــلــف إعــ
اإلسرائيلي في قطاع غزة إلى مادة سياسية 
آالف  لعشرات  اإلنــســانــي  املــلــف  على  متقدمة 
ــر الــــدعــــوات  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــني املــــشــــرديــــن، عـ
الــــصــــادرة عـــن جـــهـــات عــــدة لـــعـــودة الــســلــطــة 
حكومة  وتشكيل  الــقــطــاع،  إلــى  الفلسطينية 
ــكـــرس اســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الــســيــاســيــة بــني  تـ
الضفة الغربية وغزة، وهو ما يرفضه اليمني 
اإلســـرائـــيـــلـــي، إذ إن االنـــقـــســـام يــمــثــل فــرصــة 
ذهبية لالحتالل لرفض التعاطي مع مشاريع 
تــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــصــاعــدت 
الــدعــوات الدولية  الــعــدوان اإلســرائــيــلــي  بعد 
قطاع  إلـــى  الفلسطينية  الــســلــطــة  إعــــادة  إلـــى 
غــــزة، لــتــتــولــى اإلشـــــراف عــلــى إعــــادة اإلعــمــار 
الدعوات على لسان كل  فيه. وقد وردت هذه 
مـــن الــرئــيــس األمــيــركــي جـــون بـــايـــدن ووزيـــر 
خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي اتــصــالــهــمــا 
الفلسطينية محمود عباس  برئيس السلطة 
ــــدرت عـــن عــــدد من  أثـــنـــاء الـــحـــرب، وكـــذلـــك صـ
املــســؤولــني األوروبـــيـــني. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
ــولـــوا ذلـــك  ــقـ ــم يـ ــيـــركـــيـــني واألوروبــــــيــــــني لــ األمـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــــودة  فـــإن  بــصــراحــة، 
ــادة اإلعـــمـــار، تــعــّد أحــد  إلـــى غـــزة، مــن بـــاب إعــ
القطاع،  على  األخــيــر  الــعــدوان  استخالصات 

بــاألســاس عــلــى ضــمــان صــمــود وقـــف إطــالق 
النار، والعمل مع األطراف املعنية على ضمان 
وصول املساعدات للناس«. وأشار إلى أنه من 
السابق ألوانــه محاولة بدء محادثات سالم 
فــي واشــنــطــن أو أي مــكــان آخـــر، لــكــن أميركا 
»ما زالت ملتزمة بحل الدولتني«، مضيفًا أن 
زيـــارة بلينكن خــطــوة أولـــى فــي فتح »فصل 
التواصل« في الصراع الدائر منذ زمن بعيد. 
ــد أن واشـــنـــطـــن »ال تـــتـــحـــدث مــع  ــ وفـــيـــمـــا أكـ
حــــــمــــــاس«، تــــابــــع »ســـنـــعـــمـــل مـــــع الــســلــطــة 
ــن أجـــل  ــ ــتــــحــــدة مـ الــفــلــســطــيــنــيــة واألمـــــــــم املــ
توجيه املساعدات إلى غزة بطريقة تضمن 
وصــولــهــا إلـــى ســكــان الــقــطــاع«، مضيفًا أن 
مــصــر ســتــضــطــلــع أيـــضـــًا بـــــدور فـــي تــقــديــم 
املساعدات. وتابع »ال توجد ضمانات لعدم 
اســتــغــالل املــســاعــدات مــن قبل حــمــاس، لكن 
ــا بــوســعــهــا لــضــمــان  أمـــيـــركـــا ســتــفــعــل كـــل مـ

وصول املساعدات ملن يحتاجون إليها«.
»الــعــربــي  مــعــلــومــات حصلت عليها  ووفـــق 
 الــوســيــط املــصــري للتهدئة 

ّ
الــجــديــد«، فــــإن

سمع من قيادة »حــمــاس« في غــزة شروطًا 
لنقلها إلـــى إســرائــيــل لــضــمــان الــعــودة إلــى 
ــام، إضـــافـــة لـــلـــشـــروط الــدائــمــة  ــتــ ــهــــدوء الــ الــ

عــلــى اعــتــبــار أن اســتــعــادة الــســلــطــة مكانتها 
كجهة الحكم الرئيسية في القطاع، كما كانت 
عليه األمور قبل تفجر االنقسام الفلسطيني، 
ــد تـــوفـــر بــيــئــة ســيــاســيــة تــقــلــص مـــن فــرص  قـ
اندالع حروب ومواجهات على غرار العدوان 

األخير.
الفلسطينية  السلطة  أن عــودة  الواضح  ومــن 
ــام األمــــور فــي قــطــاع غـــزة تتطلب  لتتولى زمـ
وجــــــــود غــــطــــاء ســــيــــاســــي، يـــتـــمـــثـــل بــــوجــــود 
حـــكـــومـــة تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، 
ســــواء بــالــتــوافــق أو نــتــاج انــتــخــابــات عــامــة. 
مــن هــنــا يكتسب إعـــالن املــســتــشــارة األملــانــيــة 
غير  اتــصــاالت  إجـــراء  دعمها  ميركل  أنجيال 
مــبــاشــرة مـــع »حـــمـــاس«، وحـــديـــث مــســؤولــني 
ــراء اتــصــاالت  ــ فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي عـــن إجـ
ــع الـــحـــركـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أهــمــيــة كــبــيــرة،  مـ
التطور قد يمثل مؤشرًا  أن هــذا  على اعتبار 
على حــدوث تغيير في املوقف األوروبـــي من 
تشكيل حكومات تابعة للسلطة الفلسطينية 
بــمــشــاركــة »حـــمـــاس«. مــع الــعــلــم أن الــواليــات 
املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبـــــي كــانــا يرفضان 
تشكيل حكومة فلسطينية ال تعترف بشروط 
اللجنة الرباعية الثالثة: االعتراف بإسرائيل، 
ــتــــزام بــاالتــفــاقــات املــوقــعــة مــعــهــا، ونــبــذ  وااللــ

املقاومة بوصفها إرهابًا. 
وعلى الرغم من أنه يرجح على نطاق واسع 
االعتراض على  املتحدة  الواليات  تواصل  أن 
تــشــارك فيها »حـــمـــاس«، إال  تشكيل حــكــومــة 
تتعايش واشنطن  أن  املستبعد  مــن غير  أنــه 
مع هذه الحكومة في حال ضمت شخصيات 

مقربة من الحركة، وليست من قيادات فيها. 
ــيــــت الـــــــــدعـــــــــوات األوروبــــــــيــــــــة  ــظــ وبــــيــــنــــمــــا حــ
واألمــيــركــيــة إلـــى إعــــادة الــســلــطــة لــقــطــاع غــزة 
ــة، الــتــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــم بـــعـــض الـــجـــهـــات اإلســـرائـ ــدعـ بـ
ــذه الــــخــــطــــوة تـــحـــقـــق هــدفــًا  ــ ــأن هــ ــ تـــحـــاجـــج بــ
أبيب، يتمثل في  لتل  األول  الــطــراز  أمنيًا من 
ضمان عدم استخدام »حماس« أمــوال الدعم 
ومــشــاريــع إعــــادة اإلعـــمـــار فــي تــعــزيــز قوتها 
الفلسطينية  السلطة  إعـــادة  لكن  العسكرية. 
إلى غزة، وتشكيل حكومة فلسطينية تكرس 
ــدة الــســيــاســيــة بـــني الــضــفــة  ــوحــ ــادة الــ ــعـ ــتـ اسـ
ــــح مـــن قبل  والـــقـــطـــاع، يــواجــهــا بـــرفـــض واضـ

والــتــي تتعلق في  يتم تقديمها،  كــان  الــتــي 
غالبيتها بظروف الحياة في غــزة. وقدمت 
»حــمــاس«، وفــق املــصــادر، إلــى جانب إنهاء 
القطاع، مطالب  كامل على  الحصار بشكل 
ــتـــهـــاكـــات اإلســرائــيــلــيــة  تــتــعــلــق بـــوقـــف االنـ
الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا مــديــنــة الـــقـــدس وحـــّي 
الشيخ جراح خصوصًا، إضافة إلى مطلب 
لضمان  فلسطيني  كــيــان  بتشكيل  داخــلــي 
»حماس«،  وترفض  القطاع.  إعمار  سهولة 
على  إسرائيلية  قيود  أي  املــصــادر  بحسب 
البناء.  اإلعــمــار وإدخـــال مستلزمات  إعـــادة 
ــار مــشــابــهــة  ــمــ كـــمـــا تـــرفـــض أيـــضـــًا آلـــيـــة إعــ
ــتـــي أقــــــرت عــقــب  ــيـــة الـ ــة اإلعــــمــــار األمـــمـ ــيـ آللـ
ــتـــي أطــالــت  الـــحـــرب الــثــالــثــة فـــي 2014، والـ
 .

ً
أمـــد اإلعـــمـــار، بــل ولـــم تــقــم بــاإلعــمــار كــامــال

ــنـــي املــصــري  ــد األمـ ــرح الـــوفـ فـــي املـــقـــابـــل، طــ
على قيادة »حماس« في غــزة، الذهاب إلى 
تشكيل حكومة توافق وطني، كان الرئيس 
محمود عباس دعا إليها في آخر خطاباته، 
لــكــن ربــطــه مــشــاركــة الــحــركــة فيها بــاإلقــرار 
الــدولــيــة، يجعل موافقة  الــربــاعــيــة  بــشــروط 
الـــحـــركـــة مــســتــحــيــلــة. وكـــــرر عـــبـــاس، خــالل 
اجتماعه مع شكري في رام الله أمــس، هذا 

مــمــثــلــي الــيــمــني اإلســـرائـــيـــلـــي، فـــي الــحــكــومــة 
واملعارضة على حد سواء. فحكومات اليمني، 
االنقسام  في  رأت  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة 
تسمح  ذهــبــيــة  فــرصــة  الــداخــلــي  الفلسطيني 
بتسويغ رفض التعاطي مع مشاريع التسوية 
الفلسطينية. وقد  القضية  التي طرحت لحل 
إليها حكومات  استندت  التي  الحجة،  كانت 
الــيــمــني فــي رفـــض مــشــاريــع الــتــســويــة، أنـــه ال 
الحلول وتنفيذها في ظل  إنجاز هــذه  يمكن 
اعتبار  على  الداخلي،  الفلسطيني  االنقسام 
أن االتفاقات مع السلطة ليست ملزمة لحركة 

»حماس«.
وتـــعـــد هــــذه الــحــجــة الـــــرد الــكــالســيــكــي الـــذي 
ــو الـــيـــمـــني  ــلـ ــثـ ــمـ ــيـــه حــــكــــومــــات ومـ ــلـ ــفـــت عـ ــكـ عـ
اإلسرائيلي في رفض فكرة حل الدولتني. في 
الفلسطيني منح  االنقسام  فــإن  ذاتـــه،  الــوقــت 
مناورة  هامش  اإلسرائيلي  اليمني  حكومات 
كبيرًا في بناء أنماط عالقات مع السلطة في 
الــضــفــة، و»حــمــاس« فــي غـــزة، تــخــدم مصالح 
تـــل أبـــيـــب. فــفــي مـــواجـــهـــة الـــقـــطـــاع، اعــتــمــدت 
حكومات اليمني نمط عالقة يقوم على الجمع 
العسكرية.  التهدئة واملواجهات  اتفاقات  بني 
وفــي املــقــابــل، اســتــفــادت مــن دور السلطة في 
مجال حفظ األمن وتأمني العمق اإلسرائيلي، 
ــــني الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي  عـــبـــر الــــتــــعــــاون بـ
الــلــه، دون أن  لــرام  واألجــهــزة األمنية التابعة 
يــكــون األمــــر مــرتــبــطــا بـــأي تــقــدم عــلــى مــســار 
الــتــســويــة، فــي حــني واصــلــت تــل أبــيــب إرســـاء 
الحقائق على األرض في الضفة الغربية بما 
يخدم مصالحها، عبر االستيطان والتهويد. 
ــــذه حـــرص  وتـــفـــســـر اســتــراتــيــجــيــة الـــيـــمـــني هـ
اتفاقات  إحباط  على  نتنياهو بشكل خــاص 
املصالحة التي توصلت إليها حركتا »فتح« 

و»حماس«.
فـــي ظـــل هــــذه األجــــــــواء، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــــالل جــلــســة  ــيـــة، خـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشـ
للحكومة في رام الله أمس االثنني، إن »قطاع 
إغاثة فورية، وبرنامج  إلى  اآلن  غزة بحاجة 
الدمار  إلعــادة اإلعــمــار، وبرامج تنموية بعد 
الــعــدوان  بسبب  القطاعات  بكافة  لحق  الــذي 
اإلسرائيلي الذي استمر 11 يومًا، وإلى تعزيز 
قدرة القطاع الخاص على استعادة عافيته«. 

استعداد ملواصلة   »نحن على 
ً
قــائــال األمـــر، 

الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون 
ملتزمة بالشرعية الدولية«. ورحبت وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمــس 
مع  مقابلتيه  في  بلينكن،  بمواقف  اإلثنني، 
شبكتي »سي أن أن« و»ايه بي سي«، إذ أكد 
لتثبيت  األولوية  فيهما على أهمية إعطاء 
وقــــف إطــــالق الـــنـــار والــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
اإلنساني الخطير في قطاع غزة وضــرورة 
ــه، في  ــتـ ــدء بــــإعــــادة إعــــمــــاره، إال أنــــه دعـ ــبـ الـ
إلى  األقـــوال  االنتقال من مربع  إلــى  املقابل، 
األفعال. في ظل هذه األجــواء، اعتبر رئيس 
خــالل  اشــتــيــة،  محمد  الفلسطيني  ــوزراء  ــ الـ
االثنني،  أمــس  الله  رام  للحكومة في  جلسة 
ــزة بحاجة  أن عــمــلــيــة اإلعـــمـــار فـــي قــطــاع غـ
إلــى أفــق سياسي، كي ال يتكرر الدمار مرة 
أخـــرى، ويــجــب أن يندحر االحــتــالل ويرفع 
القدس. وفي عّمان،  الحصار عن غزة وعن 
أكد شكري ونظيره األردني أيمن الصفدي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك فـــي عــمــان، 
أهمية تثبيت وقــف إطــالق الــنــار وضــرورة 
حــذرا  التي  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  وقــف 

من أنها قد »تفجر« األمور مجددًا.

وأضاف »نرى في مصر وقطر والدول العربية 
مــجــتــمــعــة، واالتــــحــــاد األوروبــــــــي والــــواليــــات 
املتحدة األميركية واألمم املتحدة، شركاء لنا 
في عملية إعادة إعمار غزة، لكن على إسرائيل 
أن ترفع حصارها، لكي تسير عملية اإلعمار 
بيسر، وبــدون تأخير، في حال توفر األمــوال 
الالزمة لذلك، وال بد من إنهاء العمل باآللية 
السابقة لإلعمار، ألن ما فرضته إسرائيل من 
إجــــراءات فــي تلك العملية قــد أعــاقــهــا بشكل 
إعــمــار قطاع  أن »عملية  كــبــيــر«. وشـــدد على 
بل  األدوار،  على  تسابق  إلــى  تحتاج  ال  غــزة 
تحتاج إلى تنسيق، وإلى حديث بيننا وبني 
املجتمع الدولي واملتبرعني وأهلنا في قطاع 
ــعـــدوان ومــؤســســاتــنــا  غـــزة املــتــضــرريــن مــن الـ
الوطنية هــنــاك. كما أنــه ال بــد مــن اإلدراك أن 
عملية إعادة اإلعمار طويلة ومريرة، وعلينا 
نــتــعــاون جــمــيــعــًا إلنـــجـــازهـــا. ال نستطيع  أن 
أن نــعــيــد الــشــهــداء فــهــم عــنــد ربــهــم يـــرزقـــون، 
نفس«.  وعــزة  بكرامة  أبناؤهم  فليعش  ولكن 
وأكد اشتية أن عملية اإلعمار في قطاع غزة 

بحاجة إلى أفق سياسي، لكي ال يتكرر الدمار 
مرة أخرى، ويجب أن يندحر االحتالل ويرفع 
الحصار عن غزة وعن القدس. وقال »نحن ال 
بــل مــســارًا سياسيًا  نريد دبلوماسية ســالم، 
إنــهــاء االحــتــالل  إلـــى  جــديــًا وحقيقيًا يفضي 
اإلســرائــيــلــي لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلـــى 
الــقــدس  وعاصمتها  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
وعودة الالجئني«، مؤكدًا ضرورة دعم مبادرة 
سياسية دولية لتحقيق ذلــك، حيث ال يمكن 
االستمرار في هذا الفراغ السياسي. وأكد أن 
املــواجــهــة فــي الــقــدس والــضــفــة وغـــزة أعـــادت 
الفلسطينية والتي أصبحت  الوهج للقضية 
تـــتـــصـــدر أولـــــويـــــات الــــعــــالــــم. وأشـــــــار إلـــــى أن 
العدوان اإلسرائيلي على القدس واألقصى ال 
يزال مستمرًا، حيث ال يزال أهالي حي الشيخ 
ــداءات مـــتـــواصـــلـــة،  ــ ــتــ ــ جــــــراح يـــتـــعـــرضـــون العــ
واعــتــداءات على األهالي في القدس والضفة 
الغربية، وما زالت غزة تحت الحصار الظالم 
الذي يفرضه االحتالل منذ سنوات، والعدوان 
ــّمـــان، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة  مــتــكــرر. وفـــي عـ

املصري سامح شكري، خالل مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره األردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، 
غــــزة ستستمر  إعـــمـــار  إعــــــادة  »عــمــلــيــات  أن 
بالتنسيق مع  السلطة الفلسطينية واألشقاء 
فــي الــقــطــاع«، مــضــيــفــًا: »هــنــاك اهــتــمــام بالغ 
بــمــؤازرة ودعـــم األشــقــاء  فــي املرحلة الحالية 
ــرار«. وأعــلــن  ــ فــي غـــزة ملــا تــعــرضــوا لــه مــن أضـ
ثــالث قضايا  أن »هناك  الصفدي، من جهته، 
العمل عليها، هي ضمان استمرار وقف  يتم 
إطالق النار والعدوان على غزة، وعدم تكرار 
تلك االنتهاكات وانتهاكات املسجد األقصى، 
إضافة إلى إعادة اإلعمار«. وأوضح أن »هناك 
حـــراكـــًا مــســتــمــرًا، دولـــيـــًا وإقــلــيــمــيــًا، مـــن أجــل 

إعادة إعمار غزة«.
الــلــه، حيث  إلــى رام  وبعد ذلــك، انتقل شكري 
املصرية،  الخارجية  عن  بيان  بحسب  بحث، 
مــع عــبــاس، مــواصــلــة »الــتــنــســيــق تــجــاه كافة 
ُمستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات 
الصلة بإعادة اإلعمار في قطاع غزة وتوفير 
الدعم التنموي لسائر األراضي الفلسطينية«.

ــم املـــتـــحـــدة اإلنــســانــيــة  ــ وكــــانــــت مــنــســقــة األمــ
لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــــني هــاســتــيــنــغــز 
قـــد دعــــت، األحــــد املـــاضـــي، إلــــى إعـــــادة »فــتــح 
وتوفير  فلسطني،  بباقي  وربــطــه  غــزة  قطاع 
ــالـــج األســـــبـــــاب الـــجـــذريـــة  ــيـــاســـي يـــعـ ــــق سـ أفــ
الــفــلــســطــيــنــيــني  بــــني  الــــنــــزاع  اســـتـــمـــرار  وراء 
وإســرائــيــل«. وأعلنت أنــه »فــي األيـــام املقبلة، 
سنطلق مناشدة مالية مشتركة بني الوكاالت 
اإلنــســانــيــة  االحــتــيــاجــات  لتلبية  اإلنــســانــيــة 
الجديدة، ويجب أن نملك القدرة على تنفيذ 
خــطــة الـــدعـــم الــتــي أعـــددنـــاهـــا بــحــذافــيــرهــا«. 
ــم الـــســـخـــي مــن  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــــت »ال غـــنـــى عـ ــالـ ــ وقـ
املــنــاطــق، مثل  املــانــحــني مــن جميع  شركائنا 
ما هو وصول العاملني في املجال اإلنساني 
وتقديم املساعدات للمحتاجني دون عوائق«. 
تفاقم  فــي  تسبب  »التصعيد  أن  وأوضــحــت 
 في غزة، نجم عن 

ً
وضع إنساني مفجع أصال

الــداخــلــي«.  14 عامًا مــن الحصار واالنــقــســام 
فتح غزة وأن ُيعاد ربطها 

ُ
وقالت »يجب أن ت

ــاء فــلــســطــني، بــمــا فــيــهــا الــقــدس  بــبــاقــي أنـــحـ
الشرقية، وإطـــالق حـــوار جــدي لتحقيق حل 

عادل ودائم للجميع«.

ستركز زيارة بلينكن على ضمان صمود وقف إطالق النار )سول لوب/فرانس برس(

)Getty( تصاعدت الدعوات لتشرف السلطة على إعادة اإلعمار بغزة

لم يكد العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة 

يتوقف، حتى تكاثرت 
الدعوات لتسليم السلطة 

الفلسطينية ملف اإلشراف 
على إعادة إعمار ما 
دمره االحتالل، وهو 

ما تلقفه رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية

ُشيّع الشهيد محمود أبو جراد، أمس اإلثنين، في جامع صالح شحادة 
في بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بعد إعالن وفاته، مساء أول من 
أمس األحد، متأثرًا بجراح أصيب بها 
قطاع  على  األخير  العدوان  خالل 
غزة. ونقلت وكالة »األناضول« عن 
قوله  القطاع،  في  طبي  مصدر 
إصابة  يعاني من  »كان  الشهيد  إن 
خــطــيــرة«، وإنـــه أُصــيــب، فــي 18 
استهدافه  جرّاء  الحالي،  مايو/أيار 
بصاروخ  المواطنين  من  وتجمعا 
أطلقته طائرة حربية إسرائيلية في 

بيت حانون.

شهيد في غزة

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن الفترة القصيرة املقبلة ستشهد 
جديدًا في ملف ترسيم الحدود البحرية 
بني مصر وفلسطني، بعد كشف مصادر 
»العربي الجديد«،  دبلوماسية مصرية لـ
ــرة الـــتـــي أدارتـــهـــا  ــيــ أن االتــــصــــاالت األخــ
ـــتـــــالل بـــقـــيـــادة  مـــصـــر بــــني حـــكـــومـــة االحــ
بنيامني نتنياهو والسلطة الفلسطينية 
واملـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــرًا، لــوقــف 
املضي  تضمنت  وتثبيته،  الــنــار  إطـــالق 
قـــدمـــًا فـــي مـــفـــاوضـــات تــرســيــم الـــحـــدود. 
وأضافت أن هذا األمــر يندرج في سياق 
 واســـع يسمح بــاســتــغــالل املــقــومــات 

ّ
حـــل

ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــلـــشـ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـ
وتــحــســني ظــروفــه املعيشية، فــي مـــوازاة 
إدخــال دولــة االحتالل وفلسطني ومصر 
التنقيب  في مجال  في شراكة مستدامة 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي ومــــكــــامــــن املــــــواد  ــ ــغـ ــ ــــن الـ عـ
أن  املــصــادر  وأوضــحــت  النيتروجينية. 
دولــة االحتالل أبلغت مصر استعدادها 
النظر  إعــادة  الحدود، مشترطة  لترسيم 
ــــي خـــريـــطـــة الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي  فـ
إلــى  الفلسطينية  الــســلــطــة  بــهــا  تــقــدمــت 
األمـــــم املـــتـــحـــدة العـــتـــمـــادهـــا عــــام 2019، 
وفـــقـــًا التــفــاقــيــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــقــانــون 
ــي اتــفــاقــيــة انــضــمــت إلــيــهــا  الـــبـــحـــار. وهــ
نوفمبر/ فــي  حــصــولــهــا،  بــعــد  فلسطني 

مراقب  صفة  على   ،2012 الثاني  تشرين 
ضمن مفهوم »دولة غير عضو في األمم 
املتحدة«. مع العلم أن إسرائيل لم تنضم 
إلى اتفاق األمم املتحدة لقانون البحار، 
ــم حــــدودهــــا الـــبـــحـــريـــة إال مــع  ــم تـــرسـ ــ ولـ
قبرص. وبــدأت في خريف العام املاضي 
لبنان،  مــع  حــدودهــا  لترسيم  مباحثات 
الرئيس  عهد  فــي  أميركية  رعــايــة  تحت 
السابق دونالد ترامب، التي كانت إدارته 
تعتبر تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة لــدولــة 

االحتالل مع محيطها العربي، جزءًا مما 
»صفقة القرن« )خطة اإلمالءات  يسمى بـ
األميركية لتصفية القضية الفلسطينية(. 
وذكرت املصادر أن هناك إشكاليات عدة 
البحرية  الــحــدود  ترسيم  جهود  تشوب 
مع  فنية  خــالفــات  ومــنــهــا  الفلسطينية، 
مـــصـــر عـــلـــى الـــعـــمـــق املـــحـــتـــســـب لــلــمــيــاه 
املقابلة للجانب الجنوبي من قطاع غزة، 
نظرًا لتشابكه مع الحدود املحتسبة من 
الجانب املصري. بالتالي، ال تــزال مصر 
االعـــتـــراف بالخريطة  اآلن  تــرفــض حــتــى 
الفلسطينية املودعة لدى األمم املتحدة، 
ــبــــني واثــــــقــــــان مـــــن ســـهـــولـــة  ــانــ ــكــــن الــــجــ لــ

التوصل إلى حل.
أمــــا املــشــكــلــة األهـــــم فــتــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الشمالي من قطاع غــزة، نظرًا الكتشاف 
ــتـــالل وجــــود مــنــاطــق مــبــشــرة  دولــــة االحـ
الشمالي  الــحــد  مــقــابــل  فــيــهــا  بالتنقيب 
لــــلــــقــــطــــاع، تـــجـــعـــلـــهـــا خــــريــــطــــة الــــحــــدود 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــقــســمــة بــــني الـــطـــرفـــني، 
ــــالل فــــي االنــــفــــراد  ــتـ ــ وتــــرغــــب دولـــــــة االحـ
بــــاالســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا. وتـــمـــتـــد املــنــطــقــة 
الحصرية لكل دولة، وفقًا التفاقية األمم 
من  كيلومترًا   370 إلــى مسافة  املــتــحــدة، 
الساحل، بينما تمتد املياه اإلقليمية إلى 
، تبسط الدولة الساحلية 

ً
مسافة 12 ميال

استكشاف  وتستطيع  عليها  سيادتها 
مواردها واستغاللها.

وذكــــرت املــصــادر أن هــنــاك عـــدة حــوافــز 
عـــاجـــلـــة تــــم االتــــفــــاق عــلــيــهــا بــــني مــصــر 
ودولة االحتالل، وتوافق عليها السلطة 
الــتــرســيــم،  إلنـــجـــاز  أيــضــًا  الفلسطينية 
عــلــى رأســـهـــا تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــالثــي 
ــتـــدى غـــــاز شـــــرق الــبــحــر  ــنـ فــــي إطــــــار »مـ
املتوسط« )األطــراف الثالثة أعضاء في 
املنتدى(، من أجل فرض شروط معينة 
الستخدام  البحرية  النقل  وسائل  على 
واليونان  قبرص  مع  والتنسيق  الــغــاز، 
ملواجهة الطموحات املنافسة لالستئثار 
بــتــزويــد أوروبــــــا بــالــطــاقــة. كــمــا يشمل 
تــوســيــع الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي فــي املــجــال 
ذاته السعودية والسودان، بغية البحث 
عن أســواق جديدة لغاز شرق املتوسط 
في سواحل أفريقيا وشرق آسيا. وسبق 
رحت على الحكومات املعنية أفكار 

ُ
أن ط

ــاز  ــكـــشـــاف غـ ــتـ ملــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة السـ
البحر األحمر، وإقامة محطات اإلسالة 
بني مصر والسعودية ودولة االحتالل، 
ــم مــــن الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــدعـ بـ
سبق وانخرطت في مفاوضات تصدير 
الغاز بني مصر وإسرائيل. ووفقًا لذلك، 
املقامة  األنــابــيــب  شبكة  توسيع  سيتم 
بــني مــصــر وإســـرائـــيـــل، املــمــلــوكــة حاليًا 
سست 

ُ
أ هولندا،  مقرها  جــديــدة  لشركة 

األنابيب، بني  خصيصًا المتالك شبكة 
شــركــتــي »نـــوبـــل إنـــيـــرجـــي« األمــيــركــيــة 
و»ديـــلـــيـــك« اإلســرائــيــلــيــة وشـــركـــة »غـــاز 
الــــشــــرق« املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة املــصــريــة، 
ــرات الــعــامــة  ــابـ ــخـ مــمــثــلــة فـــي جـــهـــاز املـ
وهـــيـــئـــة الــــبــــتــــرول، لــتــشــمــل فــلــســطــني 

وقبرص واليونان.

مصر تقود مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية الفلسطينية

اشترطت إسرائيل إعادة 
النظر في الحدود 

البحرية الفلسطينية

دعــمــنــا الــثــابــت ألمــــن اســـرائـــيـــل. ســيــواصــل 
مع  العالقات  بناء  إلعــادة  جهود حكومتنا 
لهم  دعمنا  وكــذلــك  وقــادتــهــم  الفلسطينيني 
فيها مهملني«. وأضاف  كانوا  بعد سنوات 
»سيتحادث مع شركاء رئيسيني آخرين في 
الدولية  الــجــهــود  بــشــأن  خصوصا  املنطقة 
ــــول مــســاعــدة فــوريــة  املــنــســقــة لــضــمــان وصـ
ولــيــس حركة  الــســكــان  منها  لــغــزة يستفيد 
حماس وبشأن طريقة خفض مخاطر تجدد 

النزاع في األشهر املقبلة«.
الخارجية  من جهته، قال مسؤول في وزارة 
ــز  ــركـ ــتـ بـــلـــيـــنـــكـــن »سـ األمــــيــــركــــيــــة إن زيــــــــــارة 

انخراط أميركي 
في التهدئة

واشنطن تعمل 
لتحييد »حماس« 
عن المساعدات 

وإعمار غزة

تسعى مصر 
إلى تفعيل التعاون 
في مجال الغاز مع 

اإلسـرائيليين 
والفلسـطينيين، 

انطالقًا من ملف 
ترسيم الحدود البحرية 
الفلسطينية، خصوصًا 

جنوبي قطاع غزة
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العراق: قصف قاعدة 
عين األسد

ــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة في  أفـ
محافظة األنبار، غربي البالد، أمس 
اإلثنني، بأن صاروخي »كاتيوشا« 
طلقا على قاعدة عني األسد، حيث 

ُ
أ

تنتشر قوات أميركية ضمن جهود 
ــلـــحـــرب عــلــى  ــالـــف الـــــدولـــــي لـ ــتـــحـ الـ
اإلرهــــاب. وقـــال مــســؤول فــي قيادة 
ــــى بــالــجــيــش الــعــراقــي  الــفــرقــة األولـ
ــقـــط عــلــى  ــــخ سـ ــــواريـ ــــصـ إن أحــــــد الـ
مــجــمــع ســكــنــي مـــجـــاور لــلــقــاعــدة، 
والــثــانــي فـــي ســاحــة فـــارغـــة ضمن 
ــقـــاعـــدة الـــعـــســـكـــري، مــؤكــدًا  حــــرم الـ
عــــدم تــســجــيــل أي خــســائــر بــشــريــة 
الـــقـــصـــف بــعــد  ــة. وجــــــــاء  ــ ــاديــ ــ أو مــ
يـــوم واحـــد مــن تــهــديــدات أطلقتها 
ــيـــئـــة الــتــنــســيــقــيــة لــلــمــقــاومــة  »الـــهـ
العراقية«، بتصعيد هجماتها ضد 

القوات األجنبية.
)العربي الجديد(

قطر تدعم السودان 

ــر  أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، وزيــ
عبد  بــن  الــقــطــري محمد  الخارجية 
الــرحــمــن آل ثــانــي )الـــصـــورة(، أمــس 
اإلثـــنـــني، عـــزم بــــالده عــلــى مــواصــلــة 
دعــمــهــا ومــســانــدتــهــا لــلــســودان في 
قضاياه اآلنية التي جعلته في قلب 
األحـــــــداث، خــصــوصــا قــضــيــتــي سد 
النهضة والــتــوتــرات الــحــدوديــة مع 
ــاء ذلـــك لـــدى اجــتــمــاع  إثــيــوبــيــا. وجــ
وزير الخارجية القطري بالخرطوم 
ــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة  ــ مـــع وزيــ
مريم الصادق املهدي، بعد وصوله، 
أول مــــن أمـــــس األحــــــــد، لـــلـــبـــالد فــي 
وتخللها  يــومــني،  استغرقت  ــارة  زيـ
عبد  الــســيــادة  برئيس مجلس  لقاء 
ــــوزراء  الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الـ

عبد الله حمدوك.
)العربي الجديد(

سورية: قتلى وجرحى 
في انفجار بجرابلس

تل ثالثة أشخاص وُجــرح خمسة 
ُ
ق

آخـــــرون عــلــى األقـــــل، أمــــس االثــنــني، 
جــراء انفجار دراجــة نارية مفخخة 
ــالـــي  ــمـ ــــس، شـ ــلــ ــ ــرابــ ــ فــــــي مــــديــــنــــة جــ
ــة، تـــزامـــنـــا مـــع حــمــلــة أمــنــيــة  ســــوريــ
تشنها املعارضة السورية املسلحة 
الــبــاب واعتقال نحو 20  فــي مدينة 
إن  محلية  مصادر  وقالت  شخصا. 
الدراجة انفجرت بالقرب من مسجد 
الخاضعة  املدينة  وســط  الشريعة، 
ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ لـــــســـــيـــــطـــــرة »الــــــجــــــيــــــش الـ
ــــوري« بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي  ــسـ ــ الـ

الشرقي.
)العربي الجديد(

»مسد« يقاطع 
انتخابات النظام السوري

أعلن »مجلس سورية الديمقراطية« 
»قوات  لـ السياسي  الجناح  )مسد(، 
ــد(،  ــســ ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قــ ــ ــــوريـ سـ
أمـــس اإلثـــنـــني، رفــضــه االنــتــخــابــات 
النظام  سيجريها  الــتــي  الــرئــاســيــة 
الـــــســـــوري غـــــــدًا، األربـــــــعـــــــاء، مـــؤكـــدًا 
مقاطعتها. وذكر في بيان أنه »غير 
ــات ال تــحــقــق  ــابـ ــخـ ــتـ مـــعـــنـــي بـــــأي انـ
أهــداف السوريني، ولــن يكون طرفا 
ميسرًا ألي إجــراء انتخابي يخالف 
واتــهــم   .»2254 األمــمــي  الـــقـــرار  روح 
املفاوضات  بعرقلة  النظام  »مسد« 

بينهما.
)العربي الجديد(

زعيمة ميانمار 
تتحّدى العسكر 

مثلت زعيمة ميانمار، التي أطاحها 
االنــقــالب الــعــســكــري فــي 1 فــبــرايــر/ 
ــان ســو  ــ ــبــــاط املـــــاضـــــي، أونـــــــغ ســ شــ
تشي )الصورة(، أمس اإلثنني، أمام 
محكمة في العاصمة نايبيداو، بعد 
تــقــديــم الــعــســكــر ســلــســلــة اتــهــامــات 
ضـــدهـــا. وقــبــل الــجــلــســة، قــالــت سو 
تشي إن »حزبها )الرابطة الوطنية 
ــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، ســيــبــقــى  مــــن أجـ
ّســس من 

ُ
طاملا الناس باقون، ألنــه أ

أجل الشعب«.
)فرانس برس(

مصدر في الرئاسة: ال 
نتعامل بهذه األساليب 

التافهة والسخيفة

عصام الشابي: ما ورد 
بالوثيقة أضغاث أحالم 

لبعض االنقالبيين

تشمل الحملة توظيف 
سرايا من جنود االحتياط 

في حرس الحدود

جّمدت محكمة 
االحتالل قرارها بتسريح 

الشيخ كمال الخطيب

االحتالل ينتقم 
من فلسطينيي 

الداخل
حيفا ـ ناهد درباس

صالح النعامي 

ــــل  ــــداخـ يـــتـــحـــضـــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو الـ
لتكثيف   ،1948 عــــام  فـــي  املــحــتــل 
القمعية ضّدهم،  االحتالل حملته 
عــلــى خــلــفــيــة االنــتــقــام مـــن هــّبــتــهــم الشعبية 
ــنـــديـــدًا بــوحــشــيــة  ــرة، الـــتـــي خـــرجـــت تـ ــ ــيـ ــ األخـ
اليهودية،  اإلرهابية  الجماعات  واستفزازات 
ولــــلــــوقــــوف صـــفـــا واحـــــــــدًا ضـــــد مـــمـــارســـات 
االحـــــتـــــالل فــــي الـــــداخـــــل الــفــلــســطــيــنــي وفـــي 
املحتلتني، وتنديدًا  الغربية  والضفة  القدس 
ــزة. وفــيــمــا أطــلــقــت  ــ أيـــضـــا بـــالـــعـــدوان عــلــى غـ
شــرطــة االحــتــالل، ليل األحـــد -اإلثــنــني، حملة 
اعتقاالت تحت اسم »فرض النظام وتطبيق 
عناصر  من  اآلالف  تشمل  أن  على  القانون«، 
شرطة االحتالل ووحداتها الخاصة، لتنفيذ 
مــتــابــعــون فلسطينيون  االعــتــقــاالت، وصـــف 
إلــى  تــهــدف  بوليسية،  حملة  بــأنــهــا  للحملة 
تـــرويـــع املـــواطـــنـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، انــتــقــامــا 
مــنــهــم، ولــكــن األخــطــر أنــهــا تــأتــي فــي سياق 
ضّدهم  عنصري  وتــحــريــض  تحشيد  حملة 
ــــي أرضـــهـــم  ــتــــاريــــخــــي فـ وضــــــد وجـــــودهـــــم الــ
املحتلة. وفي الوقت الذي يتم تكثيف حمالت 
الــداخــل،  الــتــي تــطــاول فلسطينيي  االعــتــقــال 
فإن االحتالل يتجاهل دور املئات من عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة الـــيـــهـــوديـــة الـــذيـــن 
شــاركــوا فــي تنظيم اعــتــداءات جماعية ضد 

الفلسطينيني، وتحديدًا في املدن املختلطة.
الرسمية،  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  وذكــرت 
»كـــــان«، أن شــرطــة االحـــتـــالل أعــــدت مخططا 
العتقال املئات من فلسطينيي الداخل، بزعم 
مــشــاركــتــهــم فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي انــدلــعــت 
فــي منطقة املــثــلــث والــجــلــيــل والــنــقــب واملـــدن 
املــخــتــلــطــة. ونــقــلــت الـــقـــنـــاة عـــن مـــصـــادر في 
الـــداخـــلـــي  األمــــــن  ووزارة  ــتـــــالل  ــ االحـ شـــرطـــة 
اإلسرائيلية، قولها إنه سيتم توظيف سرايا 
مـــن جــنــود االحــتــيــاط فـــي »حــــرس الـــحـــدود« 
ــي تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــتــ ــاالت الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــتــنــفــيــذ االعـ
ولفتت  الــداخــل.  فلسطينيي  تــواجــد  مناطق 
ــاالت ســـتـــركـــز بــشــكــل  ــقــ ــتــ إلـــــى أن حــمــلــة االعــ
خــــاص عــلــى الـــبـــلـــدات والــــقــــرى الـــبـــدويـــة في 
»خطورة  أسمته  ما  بسبب  والجليل،  النقب 

ــارب 90 فــي  ــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني املـــعـــتـــقـــلـــني تـ
املـــائـــة مـــن مــجــمــل املــعــتــقــلــني. واعــتــبــر املــركــز 
ــة االعــــــتــــــقــــــاالت هــــــي عــــــبــــــارة عــن  ــلــ ــمــ أن »حــ
حـــرب اعــتــقــاالت عــســكــريــة بــولــيــســيــة ليلية، 
ــن كـــافـــة الــقــوى  تــســتــوجــب بـــمـــقـــدارهـــا ردًا مـ
على  املتابعة«  ولجنة  واألحـــزاب  السياسية 
حد السواء. وأكد املركز أن »حرب االعتقاالت 
ضـــد املــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــني الــســيــاســيــني 
والــقــاصــريــن، تتضمن مــداهــمــة قـــوات كبيرة 
ــائــــالت لـــتـــرويـــعـــهـــم«،  ــعــ ــــي والــ ــالـ ــ ــازل األهـ ــنــ مــ
ــو االنـــتـــقـــام  ــرب هــ ــحــ مـــوضـــحـــا أن »هــــــدف الــ
مواقفهم  عــلــى  الفلسطينيني  املــواطــنــني  مــن 
السياسية والوطنية أخيرًا«. وقال إن شرطة 
االحتالل »تعلن أن هدفها هو إرهابي: الردع 

والتخويف«.
من جهته، وصف رئيس لجنة املتابعة، محمد 
بركة، حملة شرطة االحتالل بأنها »صورية 
سياسية تهدف إلى اإلرهاب. الشرطة أعلنت 
العربي،  عن حملة اعتقاالت في كل املجتمع 
وكــل قــرار هــو سابقة للذي يليه. هــذه دعــوة 
لــكــي ال يــتــســرع أحـــد فــي عــقــد أي صــفــقــة من 
وإلــى  طرية 

ُ
الق املرجعيات  إلــى  الــرجــوع  دون 

املنتدى الحقوقي وإلى إخواننا املحامني«.
ــتــــالل قـــد اعــتــقــلــت، ليل  وكـــانـــت شـــرطـــة االحــ
مدينة  فــي  فلسطينيني   8 االثـــنـــني،   – األحــــد 
 منذ بداية 

ً
اللد، ليصل العدد إلى 150 معتقال

الــهــبــة فــي الــلــد. وفـــي الــســيــاق، رأى املحامي 
أن ســلــطــة  يـــعـــنـــي  أن »هـــــــذا  زبـــــارقـــــة  ــد  ــالــ خــ

ــــذي نـــفـــذه الــشــبــاب  الــنــشــاط االحــتــجــاجــي الـ
الــفــلــســطــيــنــي هــــنــــاك«، مــعــتــبــرة أن »ســـلـــوك 
ــل فـــي الــنــقــب  الـــبـــدو مـــن فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــ
 بــالــغ الـــخـــطـــورة يستدعي 

ٌ
والــجــلــيــل تـــحـــول

معالجة فورية وصارمة«. وشــددت املصادر 
على أن انضمام البلدات والقرى البدوية في 
املواجهات  لدائرة  زرزيــر،  بلدة  مثل  الجليل، 
ل مفاجأة كبيرة لألجهزة األمنية 

ّ
تحديدًا، مث

أن  اعتبار  أبيب، على  تل  في  واالستخبارية 
ولــم تشارك  بالهدوء،  البلدات اشتهرت  هــذه 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول عـــام 2000،  فـــي هــّبــة 
ــاركـــت فــيــهــا جــمــيــع مــــدن وبـــلـــدات  ــتـــي شـ والـ

وقرى فلسطينيي الداخل.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال وزيــــــــــر األمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
اإلسرائيلي أمير أوحانا، إن »بواعث قومية« 
لــعــبــت دورًا مــهــمــا فـــي تــأجــيــج الــتــظــاهــرات 
ومناشط االحتجاج التي نظمها فلسطينيو 
الداخل. وأشار أوحانا، في مقابلة مع »كان«، 
ــددا مـــن الــذيــن  إلـــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــ
ــوا فـــي الــتــظــاهــرات واملـــواجـــهـــات ضد  ــاركـ شـ
الــشــرطــة واملــنــظــمــات الــيــهــوديــة املتطرفة من 
املنطلقات  أن  إال  الــجــنــائــيــة،  الــســوابــق  ذوي 
»القومية« أسهمت في دفع هؤالء إلى دائرة 

املواجهات.
 شرطة االحتالل الطرف عن ممارسات 

ّ
وتغض

اإلرهابية،  للتنظيمات  السياسية  القيادات 
على الرغم من أن مفتش عام شرطة االحتالل، 
بن  إيتمار  النائب  حّمل  كــان  كوبي شفتاي، 
غــفــيــر، زعــيــم الــحــركــة الــكــاهــانــيــة، املسؤولية 
املباشرة عن تفجير هّبة القدس، وما أعقبها 
مــن مــواجــهــات فــي مــدن وبــلــدات فلسطينيي 
الــداخــل، وانــدالع الــعــدوان األخير على قطاع 
لحزب  حليفا  الكاهانية  الحركة  وتعد  غــزة. 
»الـــلـــيـــكـــود« الـــــذي يـــرأســـه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، والـــــذي كــــان تــعــهــد بــأن 
تكون مركبا من مركبات أي ائتالف حكومي 

ه في املستقبل.
ّ
يشكل

ــد أقـــدمـــت  ــلـــيـــة قــ ــة اإلســـرائـــيـ ــانــــت الـــشـــرطـ وكــ
فيهم،  1550 مشتبها  مــن  أكــثــر  اعــتــقــال  على 
وتـــم تــقــديــم حــوالــي 150 الئــحــة اتــهــام بحق 
، غــالــبــيــتــهــم مــــن فــلــســطــيــنــيــي 

ً
230 مـــعـــتـــقـــال

الـــداخـــل، بــحــســب مــركــز »عـــدالـــة« الــحــقــوقــي، 
ــهــــرت أن نــســبــة  الـــبـــيـــانـــات أظــ ــد أن  ــ الــــــذي أكـ

االحـــتـــالل الـــيـــوم فــتــحــت حــربــا عــلــيــنــا وعــلــى 
ــلـــد، الـــتـــي لم  الـــوجـــود الــعــربــي فـــي مــديــنــة الـ
يستطع املستوطنون اإلرهابيون الذين أتوا 
أنه  املستوطنات، فعله داخلها«. واعتبر  من 
أمر غير مسبوق، أن يتم قمع الناس ورأيهم 
العربي في  الوجود  ووجودهم. يقلقهم جدًا 
الــفــخــر والــثــقــة بــالــنــفــس عند  الــلــد، ويقلقهم 

املواطن العربي في املدينة«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال عــضــو املــكــتــب السياسي 
للتجمع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، مـــراد حــداد، 
إسرائيل  إن  االعــتــقــاالت،  حملة  على  تعليقا 
»تــحــاول ردع الــشــبــاب، وهــي تــعــرف أن هذه 
ــقـــاالت اإلداريــــــــــة، إذ ال يــوجــد  ــتـ ــه بـــاالعـ ــبـ أشـ
منها  الهدف  عليه،  قانوني يستندون  شــيء 
تــرويــع الــشــبــاب وتــهــديــدهــم، وأن يــمــارســوا 
أهاليهم  خــالل  مــن  عليهم  الشعبي  الضغط 

وأصدقائهم«.
الوطني  »التجمع  عــن  النائب  توجه  بـــدوره، 
سامي  املشتركة،  القائمة  فــي  الــديــمــقــراطــي« 
أبــو شــحــادة، أمـــس، بــرســالــة مستعجلة إلى 
الدبلوماسيني والــســفــراء األجــانــب في  كــافــة 
دولة االحتالل، مجددًا نداءه بطلب الحماية 
إســرائــيــل، وذلــك  فــي  للفلسطينيني  الــدولــيــة 
التي  على ضوء حملة االعتقاالت الجماعية 
تقوم بها الشرطة اإلسرائيلية وجهاز األمن 
العام )الشاباك( تجاه الشباب الفلسطينيني 
والناشطني السياسيني في مختلف البلدات 
ــال أبـــو شـــحـــادة إن  ــل. وقــ ــداخـ الــعــربــّيــة فـــي الـ

ل، 
ّ
»نــفــس الــشــرطــة الــتــي تعتقل أفــرادنــا الــُعــز

تــعــاونــت مــع مــســتــوطــنــني مسلحني لــدخــول 
أحــيــائــنــا مـــن أجــــل تـــرويـــعـــنـــا. فـــي كــثــيــر من 
الــحــاالت، تــم رصــد ضــبــاط الــشــرطــة يحمون 
ويقومون  عائالتنا  يهاجمون  الــذيــن  أولــئــك 
ــنــــني  ــواطــ ــى املــ ــلــ ــار عــ ــ ــنــ ــ ــ ــرب وإطـــــــــــالق ال ــ ــــضـ بـ

الفلسطينيني من دون أي سبب«.
إلى ذلك، جّمدت محكمة الصلح اإلسرائيلية 
فــــي حـــيـــفـــا، أمــــــس، قــــرارهــــا بــتــســريــح نــائــب 
قبل  املحظورة من  الحركة اإلسالمية  رئيس 
لجنة  في  الحريات  لجنة  االحــتــالل، ورئيس 
املــتــابــعــة الــعــلــيــا لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة داخـــل 
الخط األخضر، الشيخ كمال خطيب، املعتقل 
الــثــالثــاء، بناء  الــيــوم  فــي سجن جلمة، حتى 
استئنافا  لتقدم  الــعــامــة،  النيابة  طلب  على 
على القرار. وقال املحامي عمر خمايسي من 
طاقم املدافعني عن الشيخ الخطيب إنه »منذ 
البداية، كان موقفنا واضحا، وهو أن االعتقال 
مــالحــقــة سياسية،  ويتضمن  قــانــونــي،  غــيــر 
فقد حاولوا تضخيم امللف بتهم اإلرهاب كما 
يسمى وفقا للقانون اإلسرائيلي«. ولفت إلى 
»أننا اليوم في جلسة مهمة تاريخية، تسطر 
في تاريخ شعبنا، وتعبر عن املوقف الحر في 
التعبير بني قيادات املجتمع العربي. جاؤوا 
ستقدم  التي  التهم  إن  ليقولوا  املحكمة،  في 
لكن  بالتحريض،  تتعلق  كــمــال  الشيخ  ضــد 
مهما  قـــرارًا  وأصـــدر  بكالمنا  اقتنع  القاضي 
جدًا، وهو اإلفــراج عن الشيخ كمال الخطيب 

مع حبس منزلي وشروط أخرى، لكن النيابة 
والشرطة طلبوا تجميد القرار حتى يتسنى 

لهم تقديم االستئناف«.
وأوضح املحامي حسن جبارين، مدير مركز 
»عـــدالـــة« مــن طــاقــم الـــدفـــاع عــن الــخــطــيــب، أن 
»املوقف كان واضحا، وهو أنه لم نكن نريد 
أن ننطلق فقط مــن إطــالق ســراحــه، بــل نريد 
ــور الـــتـــي تضمنت  ــ الــتــحــدث فـــي جــمــيــع األمــ
خــروقــات قــانــونــيــة مــنــذ الــبــدايــة«، الفــتــا إلــى 
»اقـــتـــنـــاع الـــقـــاضـــي، ألنــــه لـــم يــحــصــل تنفيذ 
ــاف: »تــطــّرقــنــا إلــــى مــســألــة  ــ ــ لــجــريــمــة«. وأضـ
الهبة،  املحاكم بما يتعلق بهذه  التمييز في 
وقــدمــنــا مــســتــنــدات لــلــقــاضــي تشير إلـــى أنــه 
كانت هناك أمور مكتوبة تحريضية دموية 
ــد جـــمـــاهـــيـــرنـــا، ولـــــم يــعــتــقــل أحــــــد. لــذلــك  ضــ
اتهام  الئحة  تقدم  أن  النيابة  تختار  عندما 
بــخــصــوص تــعــابــيــر ســيــاســيــة، فــهــي تطلب 
مــن حــيــث ال تــــدري، أن تــتــحــول املحكمة إلــى 

محكمة سياسية«.
اعتقال  أيــضــا،  أمــس  ومـــددت محكمة حيفا، 
الــشــابــني مــحــمــد لــبــيــب كـــيـــوان وأحـــمـــد رائـــد 
ضــــرار كـــيـــوان مـــن مــديــنــة أم الــفــحــم، لــثــالثــة 
أيـــــام، بــعــدمــا اعــتــقــلــتــهــمــا الـــشـــرطـــة، أول من 
أمــس األحــد. والشابان هما صديقان ملحمد 
مــحــمــود كـــيـــوان مــحــامــيــد، الـــــذي اســتــشــهــد 
فــي 12 مــايــو/أيــار املــاضــي بــرصــاص شرطة 
االحتالل، بزعم »محاولة دهس شرطي على 

مفترق ميعامي« في منطقة وادي عارة.

حملة اعتقاالت عنصرية 
تركز على القرى والبلدات البدوية

)Getty/يتعرض فلسطينيو الداخل لحملة تنكيل واسعة )ماتي ميلستين

تدعو الوثيقة سعيّد للسيطرة على البالد )حسام وزاري/األناضول(

ضد  واسعة  اعتقاالت  حملة  لتنفيذ  مخططًا  االحتالل  شرطة  أعدت 
الداخل، هدفها ترويعهم والتنكيل بهم وطردهم من  فلسطينيي 
فعله،  عن  اإلرهابية  جماعاتها  عجزت  ما  تحقيق  محاولة  أرضهم، 
ودعم  بحقهم  المطالبة  في  الداخل  فلسطينيي  استمرار  وسط 

القدس والضفة وغزة

تقرير

ــيـــني، وتـــحـــريـــض  ــسـ ــونـ ــتـ ــفــــوف الـ ــــي صــ فـ
باعتماد منشورات ال  أخـــرى،  جهة ضــد 
»لألسف  وأضـــاف:  بصلة«.  للواقع  تمت 
الــخــارج ومتعاونون في  هناك رعــاة في 
الداخل، يحاولون ضرب استقرار تونس 
وتــأجــيــج الــوضــع غــيــر املــســتــقــر، خاصة 
عندما تبرز البوادر اإليجابية«. وأكد أنه 
»ال بد من التصدي ملثل هذه االدعــاءات، 
ألن مــا ورد فــي الــوثــيــقــة أضــغــاث أحــالم 
لــبــعــض االنــقــالبــيــني مــمــن يــبــحــثــون عن 
طريق اختراع مقترحات، ورسالة ملديرة 

ديوان الرئاسة لتوريط الرئاسة«.
ــنّي الــنــائــب املــســتــقــل حــاتــم املــلــيــكــي أن  وبــ
»ما تطرحه الوثيقة غير وارد، فاالنقالب 
غير ممكن فــي تونس وغير مــطــروح وال 
إمكانية النقالب رئاسة الجمهورية على 
املــؤســســات، فــهــذا غــيــر مــقــبــول ال داخليا 
وال خارجيا«. واعتبر أن ما حصل »يعود 
إلـــى حــالــة الــضــعــف واالنـــســـداد الــتــي تمر 
الــتــي تعيش  الــبــلــدان  بها تــونــس. فأغلب 
 تــكــون مستهدفة وأرضـــا 

ً
وضــعــا مــمــاثــال

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة«. وقــــــــال، لـ ــ ــفـ ــ ــزائـ ــ لــــألخــــبــــار الـ
الجديد«، إن »هذه الشائعات بدأ الترويج 
ــرة، والـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة  ــتـ لــهــا مــنــذ فـ
حــصــول انـــقـــالب مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لالستيالء على السلطة«. وأوضح أن »ما 
يــطــرح بــشــأن الــنــظــام الــســيــاســي واألزمـــة 
ــه الـــنـــظـــام  ــبـ ــبـ ــفــــهــــوم، وسـ ــة مــ ــتــــوريــ الــــدســ
السياسي الهجني الذي يخلق العديد من 
اإلشكاليات«. وأضاف أن »تداعيات أزمة 
كورونا وضعف قرارات الحكومة وغياب 
التنمية، والبطالة، والتراجع  الحلول في 
ــتــــصــــادي  فــــي املــــجــــال االجـــتـــمـــاعـــي واالقــ
ــل  ــام داخــ ــســ ــقــ ــرات املــــالــــيــــة، واالنــ ــ ــؤشــ ــ واملــ
الــبــرملــان وبــني األحــــزاب، وتصديرها إلى 
الــشــارع وتــنــامــي خــطــابــات الــعــنــف، كلها 
عوامل تخلق مناخا عاما يؤشر إلى عديد 

اإلشكاليات ويهدد السلم االجتماعي«.
ــزب »قــلــب  ــ ــيــــس كـــتـــلـــة حــ ــبـــر رئــ ــتـ ــا اعـ ــمـ كـ
تــونــس« أســامــة الــخــلــيــفــي، فــي تصريح 
ــة »مـــوزايـــيـــك« الــخــاصــة، أن »عــهــد  ــ إلذاعـ
انـــتـــهـــى، والــــدولــــة محصنة  االنـــقـــالبـــات 
ــا«. وبــــــــني أن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــبـــهـــا ومـ بـــشـــعـ
»الهدف من هذا التسريب هو إرباك عمل  
الدولة«، مشددًا على »ضــرورة التصدي 
لــهــذه املـــحـــاوالت«. وأشـــار إلــى أن  »قلب 
تونس ال يعطي أهمية ملثل هذه الوثائق 
املــســربــة رغــم أنــهــا تساهم فــي مــزيــد من 
ــع، وتـــقـــدم صـــــورة عـــن عــدم  تـــــأزم الــــوضــ

وجود استقرار في تونس«.

أن يتخذها، ردود فعل كبيرة في تونس، 
وسط تشكيك واسع فيها، وفي قدرة أي 

طرف على تنفيذ ما ورد فيها.
والــوثــيــقــة مــوجــهــة إلـــى مـــديـــرة الـــديـــوان 
الرئاسي، من شخص يقول إنه ال معرفة 
لـــه بـــالـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري، ويـــحـــذر من 
إمكانية قيام املشيشي بتفعيل التعديل 
الــحــكــومــي الــــذي أقــــره الــبــرملــان ورفــضــه 
سعيد، خــالل زيـــارة األخــيــر إلــى فرنسا، 
مـــع الــعــلــم أن الــرئــيــس الــتــونــســي أنــهــى 
ــاريـــس، ولـــم يــحــدث  الـــزيـــارة وعــــاد مـــن بـ
التقرير. وبحسب  شيء كما رّجــح كاتب 
ــة فـــــي دعـــــوة  الــــوثــــيــــقــــة، تـــتـــمـــثـــل الــــخــــطــ
املشيشي والغنوشي وشخصيات أخرى 
إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي لــحــضــور اجتماع 
ملــجــلــس األمــــــن الــــقــــومــــي، واإلعـــــــــالن عــن 
االنــقــالب املــزعــوم في وجــودهــم، مع عدم 
الــســمــاح لــهــم بــاملــغــادرة، وإلــقــاء القبض 
األعــمــال،  السياسيني ورجـــال  كــبــار  على 
متلفزًا بحضور  يلقي سعيد خطابا  ثم 
املشيشي والغنوشي لإلعالن عن تفعيل 
اإلجــراءات الجديدة وتعيني اللواء خالد 
الــيــحــيــاوي وزيـــــرًا لــلــداخــلــيــة بــالــنــيــابــة، 
ونشر القوات املسلحة »على مداخل املدن 
ويدعو  الحيوية«.  واملرافق  واملؤسسات 
أعضاء  كــل  تغيير  إلــى  الوثيقة  صــاحــب 
الحكومة، شرط أن يبقى املشيشي رئيسا 
لها، برغم أنه تحت اإلقامة الجبرية في 

القصر الرئاسي.
ــال األمــــني الـــعـــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري  وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  عـــصـــام الـــشـــابـــي، لــــ
»وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة اســتــثــمــار جــهــات 
ــــون هـــنـــاك  ــكـ ــ فـــــي األزمــــــــــــــات. وعــــنــــدمــــا يـ
ــاهـــري فـــي الــســلــطــة، فــــإن هــذه  صـــــراع ظـ
الـــجـــهـــات تــعــمــل عـــلـــى تـــأجـــيـــج الـــصـــراع 
وتــرويــج األخــبــار الــزائــفــة، وبــث الخوف 

تونس ـ العربي الجديد

ســـارعـــت الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة إلــــى نفي 
صــحــة الــوثــيــقــة املــســربــة، والــتــي تتحدث 
ــقــــالب« تـــقـــوم بـــه الـــرئـــاســـة، فيما  عـــن »انــ
دعمها في هذا األمر أحزاب وسياسيون، 
الوثيقة محاولة لضرب  اعتبروا أن هذه 
استقرار البالد. ونفى مصدر في الرئاسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــونــســيــة، تــحــدث لـــ
صــحــة الــوثــيــقــة املــســربــة الــتــي تــداولــتــهــا 
مـــواقـــع إعــالمــيــة فـــي تــونــس وخــارجــهــا، 
والــتــي تتحدث عــن انــقــالب مــزعــوم تقوم 
به الرئاسة، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية 
التي وصفها  األساليب  بهذه  تتعامل  ال 
»الــتــافــهــة والــســخــيــفــة«. وقــــال املــصــدر  بـــ
إن الــرســالــة املــذكــورة ليست صـــادرة عن 
الرئاسة، وليست موقعة، وال تحمل حتى 
اســــم مــرســلــهــا، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا مــســرحــيــة 
ــراج، هــدفــهــا الــتــشــويــش على  ــ سيئة اإلخـ
تترفع عن  والرئاسة  الوضع في تونس، 
أغراضها  التي أصبحت  املمارسات  هذه 
قد  التونسيون  وكـــان  للجميع.  معلومة 
التي  الوثيقة  األول،  أمــس  منذ  تــداولــوا، 
حــصــل عــلــيــهــا مــوقــع »مـــيـــدل إيــســت آي« 
البريطاني، وتدعو الرئيس قيس سعّيد 
ــزاع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــبــــالد مــن  ــتــ ــــى انــ إلـ
السياسيني  الــخــصــوم  ووضـــع  الحكومة 
الـــجـــبـــريـــة، إال أن ســعــيــد  اإلقــــامــــة  تـــحـــت 
الغنوشي حضرا  البرملان راشــد  ورئيس 
معا، األحد املاضي، جنازة املناضل أحمد 
املــســتــيــري، فــيــمــا عــــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هــشــام املــشــيــشــي مـــن الــعــاصــمــة الليبية 
طــرابــلــس. وأثــــارت الــوثــيــقــة، الــتــي حملت 
عــــنــــوان »حـــــــول تــفــعــيــل الـــفـــصـــل 80 مــن 
الدستور«، واملوجهة إلى مديرة الديوان 
الرئاسي نادية عكاشة، بتاريخ 13 مايو/ 
أيار الحالي، من دون أن تحمل أي توقيع 
وال يعرف عن أي جهة صدرت، وتتضمن 
للرئيس  التي يمكن  اإلجـــراءات  تفاصيل 

تشكيك بوثيقة »انقالب« سعيّد
مصدر في الرئاسة: مسرحية سيئة اإلخراج

شككت قيادات سياسية 
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ساحة الفردوس تجمع المحتجين في بغداد اليومشهيد قرب الشيخ جراح... واقتحامات متصاعدة لألقصى
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــد اإلســ ــيـ ــعـ ــتـــصـ انــــســــحــــب مـــشـــهـــد الـ
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــني أمــــس عــلــى مــنــاطــق عــدة 
ــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة، وســــط عـــودة  فـــي الـ
االقـــتـــحـــامـــات املـــتـــتـــالـــيـــة لــلــمــســتــوطــنــني إلـــى 
املسجد األقصى ورفض فك الحصار عن حي 
الشيخ جراح واستمرار االعتقاالت على نطاق 
واســـع. ويترافق كــل ذلــك مــع تجاهل سلطات 
ــتـــالل لــجــمــيــع الــتــحــذيــرات مـــن تــداعــيــات  االحـ
املضي في التصعيد، خصوصا بعد أن كانت 
االعـــتـــداءات فــي الــقــدس سببا فــي الهبة التي 

امتدت إلى مختلف األراضي الفلسطينية. 
واستشهد الشاب الفلسطيني زهدي الطويل، 
أمــس اإلثــنــني، بــالــقــرب مــن حــي الشيخ جــّراح 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة، عــلــى يــد قـــوات االحــتــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي، بـــادعـــاء تــنــفــيــذه عــمــلــيــة طــعــن. 
وزعمت قوات االحتالل أن الطويل نفذ عملية 
طـــعـــن فــــي مـــحـــطـــة الـــقـــطـــار الـــخـــفـــيـــف، قــبــالــة 
مــقــّر الــقــيــادة الــعــامــة لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، 
الحدود  لحرس  العام  املقر  من  أيضا  القريبة 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فـــي مــنــطــقــة مــســتــوطــنــة »الــتــلــة 
صيبا، 

ُ
أ إسرائيليني  أن  وأضافت  الفرنسية«. 

أحــدهــمــا بــجــروح خــطــيــرة واآلخــــر متوسطة. 
كما أشارت إلى أن من بني املصابني جندي. وال 
تبعد املنطقة عن حي الشيخ جراح املحاصر 
واملــعــزول مــن قبل قـــوات االحــتــالل ســوى 200 
»العربي الجديد«، بأن  متر. وأفادت مصادر لـ
قوات االحتالل أغلقت كامل منطقة مستوطنة 
»الــتــلــة الــفــرنــســيــة«، ومــنــعــت وصــــول طــواقــم 
اإلسعاف لتقديم العالج للطويل قبل اإلعالن 

بغداد ـ محمد الباسم

من املرتقب أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، 
اليوم الثالثاء، تظاهرات جديدة، كان قد حشد 
لــهــا نــاشــطــون ومــحــتــجــون مـــن مــــدن جــنــوب 
ــام املـــاضـــيـــة، ردًا  ــ الـــعـــراق ووســـطـــه طــيــلــة األيــ
على استمرار تنّصل الحكومة من تعّهداتها 
ــتــهــم، 

َ
ــل

َ
ــت

َ
لــحــمــايــة املــتــظــاهــريــن والــكــشــف عــن ق

 عن تنفيذ مطالب املحتجني الرئيسية. 
ً
فضال

الــفــردوس وسط  املتظاهرون ساحة  واخــتــار 
بغداد، بداًل من ساحة التحرير مكانا للتجمع 
واالنطالق بالتظاهرة. وللساحة أهمية كبرى، 
لــكــونــهــا شــهــدت إعــــالن نــهــايــة حــقــبــة الــنــظــام 
الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق بـــإســـقـــاط تــمــثــال الــرئــيــس 
ــــدام حــســني فـــي 9 إبــريــل/نــيــســان  الـــراحـــل صـ
2003. وأكد نشطاء يواكبون االستعدادات، أن 
عددًا كبيرًا من املحتجني من كربالء والنجف 
وذي قار والبصرة والقادسية وبابل، نجحوا 
بالوصول إلى بغداد خالل اليومني املاضيني. 

عن استشهاده. في موازاة ذلك، واصلت قوات 
االحــــتــــالل حـــصـــارهـــا وعـــزلـــهـــا لـــحـــي الــشــيــخ 
جـــراح، وفـــرض قــيــود على حــركــة أهــلــه، ومنع 
 إتــاحــة 

ّ
ــل مـــن هـــم خـــارجـــه مـــن دخـــولـــه، فـــي ظــ

الــوافــديــن  لــحــركــة املستوطنني  الــحــريــة  كــامــل 
العامة  النيابة  ردت  السياق،  الحي. وفي  إلى 
اإلســرائــيــلــيــة، أمـــس اإلثـــنـــني، عــلــى االلــتــمــاس 
املـــقـــدم لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا اإلســرائــيــلــيــة حــول 
فــتــح مـــدخـــل حـــي الــشــيــخ جـــــراح فـــي الــقــدس 
املــدخــل وفــك الحصار  املحتلة، ورفــضــت فتح 
عـــن الـــحـــي املـــفـــروض مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، 
عــنــدمــا نــفــذ الـــشـــاب شـــاهـــر أبــــو خــديــجــة في 
الــســادس من شهر مــايــو/أيــار الحالي عملية 
دهس استهدفت عناصر من شرطة االحتالل 
عــبــر اقـــتـــحـــام حـــاجـــز لــهــم مـــقـــام عــلــى مــدخــل 
الـــحـــي، فـــأصـــاب ســبــعــة مــنــهــم وأطــلــقــت عليه 
الــنــار، مــا أدى الستشهاده.  شــرطــة االحــتــالل 
ووضعت شرطة االحتالل بعد عملية الدهس 
مكعبات إسمنتية على مدخل الحي وأغلقته، 
وشددت من حصارها على الحي الذي يواجه 
ــلــــه خـــطـــر اإلخــــــــالء مــــن مـــنـــازلـــهـــم لــصــالــح  أهــ
املــســتــوطــنــني. وفــيــمــا لــم تــصــدر املحكمة بعد 
ادعــت  الــحــصــار،  النهائي بخصوص  قــرارهــا 
 مــن صــالحــيــة الحكومة 

ّ
نــيــابــة االحـــتـــالل بـــأن

ــــالق مــنــاطــق ملنع  والـــشـــرطـــة االســرائــيــلــيــة إغـ
مــواجــهــات واشــتــبــاكــات. كــمــا زعــمــت النيابة 
اإلســرائــيــلــيــة عـــدم وجـــود تمييز بــني اليهود 

والعرب في الدخول إلى الحي.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، جـــّدد املــســتــوطــنــون اقتحام 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  األقصى  املسجد 
بــحــمــايــة قــــوات الــنــخــبــة فـــي وحــــدة »إلــيــمــار« 

بــاســتــئــنــاف مــا أســمــتــه »عــمــلــيــات الــصــعــود«، 
األقصى.  املسجد  واستباحة  االقتحامات  أي 
على  الــوصــايــة  بنقل  املنظمات  هــذه  وطالبت 
داعية  الــيــهــوديــة،  األديــــان  إلــى وزارة  املسجد 
الهيكل  وبــنــاء  لــهــدمــه  ومــبــاشــر  علني  بشكل 
أن  الفلسطينية  الخارجية  واعــتــبــرت  مــكــانــه. 

وأقــام هؤالء في فنادق ومنازل أقرباء ورفاق 
 

ّ
لهم استعدادًا للمشاركة في التظاهرة، في ظل

اســتــمــرار الــصــمــت الــحــكــومــي إزاء الــتــطــورات 
على مستوى الحراك االحتجاجي.

املــاضــيــة، عقد املحتجون في  األيـــام  وخـــالل 
بـــغـــداد ومــحــافــظــات وســــط وجـــنـــوب الــبــالد 
ــتــــمــــاعــــات، تــمــخــضــت عــن  ــن االجــ ســلــســلــة مــ
الــثــالثــاء، مــوعــدًا للتوجه إلى  الــيــوم  تحديد 
العاصمة واالنطالق بتظاهرة شعبية، وفاًء 
لرغبة الناشط املغتال في مدينة كربالء في 
9 مــايــو/أيــار الــحــالــي، إيــهــاب الــوزنــي، الــذي 
كـــان دعـــا إلـــى االحــتــجــاج فـــي بـــغـــداد الــيــوم. 
ــربــــالء مــا  ــي كــ ومـــنـــذ إعــــــالن املـــتـــظـــاهـــريـــن فــ
سموه »الزحف إلى بغداد«، كثفت السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة عـــديـــد قـــواتـــهـــا فـــي عـــمـــوم أحــيــاء 
العاصمة، ونشرت أعدادًا كبيرة من عناصر 
الشغب« بالقرب من ساحات  تشكيل »فــض 

التحرير والفردوس والطيران وبيروت.
ــــدادات، تــكــشــف مــــصــــادر فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــول االسـ ــ وحــ
الــجــديــد«، عــن إعــادة  »العربي  لـ املــدنــي  التيار 
شعارات  تحمل  التي  اليافطات  مئات  طباعة 
 عن 

ً
الــعــراق، فــضــال ومــطــالــب املتظاهرين فــي 

ـــتـــلـــوا عــلــى يـــد قـــــوات األمـــن 
ُ
صــــور ضــحــايــا ق

تطالب  اغتيالهم،  تــم  وآخــريــن  املليشيات  أو 
الــكــشــف عن  إزاء  وعـــودهـــا  بتنفيذ  الــحــكــومــة 
قتلتهم. ولم تسلم تحضيرات األيــام املاضية 
استمرار  ضــد  جديد  احتجاجي  موسم  لبدء 
األســــالــــيــــب الــعــنــفــيــة لــلــمــلــيــشــيــات املــســلــحــة 
ــن الــنــظــامــيــة، مــن حــمــالت تشويه  وقــــوات األمـ
سيما  ال  الجديد،  الشعبي  للحراك  وتسطيح 
من العاملني في الصفوف اإلعالمية للفصائل 

املسلحة، »الوالئية« كما تسمى في العراق. في 
السياق، عملت تلك الجهات على الترويج بأن 
تظاهرات اليوم مدعومة من جهات خارجية، 
وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  ومنها سفارتا 
للتغطية على جــرائــم إسرائيل  تــهــدف  وأنــهــا 
املقابل، ذهب آخرون  الفلسطينيني. في  بحق 
ا مـــن مـــحـــاولـــة »الــتــيــار  إلــــى اعـــتـــبـــارهـــا جــــــزًء
االنتخابات،  تأجيل  خيار  لتفعيل  الصدري« 
املقبل،  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فــي 10  املــقــررة 
ــاء حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الــتــي  ــ ــقـ ــ وإبـ

تتالءم مع الصدريني.
وفي تفاصيل اليوم املرتقب، يكشف عضو 
الديمقراطية في  حــركــة »نـــازل آخــذ حــقــي« 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي،  عمار  بغداد 
أن »التظاهرات لن تكون في ساحة التحرير 
ــذه املــــــــرة بـــــل عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــنــــهــــا، وقــــد  ــ ــ هـ
بــغــداد ساحة  تــظــاهــرات  تنسيقية  وضعت 
الــــفــــردوس الــتــابــعــة لــحــي الــــكــــرادة كــمــكــان 
أولـــي لــالحــتــجــاج وتــجــمــع املــتــظــاهــريــن في 
الساعة الثالثة ظهرًا )بتوقيت بغداد( اليوم 
الــثــالثــاء«. ويلفت إلــى أن »أعـــداد املحتجني 
الزحف نحو ساحة  إلــى  تــؤدي  الكبيرة قد 
الــتــحــريــر، ولــكــن قـــد تــقــوم الـــقـــوات األمــنــيــة 

بــإغــالقــهــا بــوجــه املــتــظــاهــريــن«. ويــؤكــد أن 
»تــظــاهــرات الــيــوم لــن تــكــون وقــفــة بــل أكثر 
ــر مــــن ســـيـــنـــاريـــو قــد  ــثـ ــنــــاك أكـ ــك، وهــ ــ مــــن ذلــ
بــقــاء املتظاهرين فــي ساحة  يــحــدث، ومــنــه 
ــــردوس، وإعـــالنـــهـــا مــنــصــة لــالحــتــجــاج  ــفـ ــ الـ
أيضا في نصب  الــبــالد. ونفكر  الجديد في 

خيم لالعتصام«.
مــن جــهــتــه، يــشــيــر عــلــي الــحــجــيــمــي، وهـــو من 
بــغــداد،  الــنــجــف، وقــد دخــل  متظاهري مدينة 
مساء أول من أمس األحد، إلى »وجود مخاوف 
الوسط  مــدن  في محافظات  املتظاهرين  لــدى 
األمنية  الــقــوات  قيام  احتمالية  من  والجنوب 
من  ملنعهم  العاصمة،  ومخارج  مداخل  بغلق 
دخــولــهــا. كــمــا حــصــل فــي مــديــنــة كــربــالء بعد 
أيــام من اغتيال الناشط إيهاب الــوزنــي، حني 
منعت السلطات متظاهري بغداد من الوصول 
إلــى كــربــالء«. ويــوضــح الحجيمي فــي حديٍث 
املتظاهرين  »مــئــات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
من مــدن متفرقة دخلوا بغداد خــالل اليومني 
الــتــورط فــي الطريق الــذي  املــاضــيــني، لتجنب 
قد ُيغلق«. ويضيف أن »املتظاهرين عازمون 
على إيصال رسائل إلى حكومة الكاظمي، بأن 
حراك تشرين األول )نسبة لالحتجاجات التي 
اندلعت في أكتوبر 2019( ال يزال مستمرًا ولم 

ينتِه كما تظن األحزاب واملليشيات«.
وفي إطار التواصل مع جهات رسمية عشية 
الـــتـــظـــاهـــرة، يـــنـــّوه عــضــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
»الــعــربــي  ــاد فـــي حـــديـــٍث لـــ الـــعـــراقـــي، أيــهــم رشــ
الــجــديــد«، إلــى أن »أكــثــر مــن مــســؤول حكومي 
أبلغ بعض قادة االحتجاج في األيام املاضية 
بأن القوات األمنية لن تعتدي على املحتجني«.

إثر  أســبــوعــني،  لنحو  توقفها  بعد  الــخــاصــة، 
الــعــدوان األخــيــر على قــطــاع غـــزة، ومــا شهده 
األقـــصـــى وحــــي الــشــيــخ جــــراح مـــن اعـــتـــداءات 
ــأن قـــوات  ــّراس املــســجــد بـ ــ ــــاد حـ لــالحــتــالل. وأفـ
ــددت مـــن تــدابــيــرهــا عــلــى جميع  االحـــتـــالل شــ
أبوابه، واحتجزت العديد من بطاقات الهوية 
للكثير من املصلني. من جهتها، طالبت وزارة 
الــخــارجــيــة واملــغــتــربــني الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس، 
الجدية  بمنتهى  بالتعامل  الــدولــي  املجتمع 
مع دعــوات للمنظمات اإلرهابية اإلسرائيلية 
الداعية إلى هدم املسجد األقصى. ودانت بأشد 
العبارات تلك الدعوات التي أطلقتها جماعات 
مــا يسمى »الــهــيــكــل« بــاســم »هــيــئــة منظمات 
املـــعـــبـــد«، والـــتـــي عـــّبـــرت فــيــهــا عـــن تــرحــيــبــهــا 

على حشد  دائـــم  بشكل  تعمل  املنظمات  هــذه 
في  اإلسرائيلي  الجمهور  من  مشاركة  أوســع 
اقــتــحــامــات املــســجــد، وتـــمـــارس أبــشــع أشــكــال 
الــتــحــريــض لــهــدمــه، وتــحــت شـــعـــارات شكلها 
الظاهر ديني وجوهرها الحقيقي استعماري 
ــــي مـــؤشـــر إضــــافــــي عـــلـــى تــعــمــد  تـــوســـعـــي. وفـ
تــصــعــيــد االعــــتــــداءات، نــفــذت قــــوات االحــتــالل 
أمـــــس، حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت واســـعـــة فـــي صــفــوف 
وضواحيها،  القدس  في  املقدسيني  النشطاء 
أكثر من 30 ناشطا، في سياق حملة  طاولت 
أيـــام، وأعقبت وقــف إطــالق  كانت بدأتها قبل 
النار بني االحتالل واملقاومة. وفي إطار حملة 
املـــطـــاردة لــلــنــشــطــاء، أقــامــت شــرطــة االحــتــالل 
حــواجــز تفتيش عــلــى جــمــيــع مــحــاور الــطــرق 
ــــط الــضــفــة،  ــــى مـــديـــنـــة الــــقــــدس وسـ ــة إلـ ــؤديــ املــ
املتاخمة،  الفلسطينية  األحياء  مداخل  وعلى 
واعـــتـــقـــلـــت خـــاللـــهـــا عــــــددًا مـــمـــن تـــدعـــي أنــهــم 
حــررت عشرات مخالفات  كما  لها.  مطلوبون 
الــســيــر وتــوقــيــف الــســيــارات عــن الــخــدمــة، في 
على  »عقابّي«  بأنه  املقدسيون  إجــراء وصفه 
خلفية االحتجاجات التي واكبت أحداث حي 
الــشــيــخ جــــراح، واملــســجــد األقــصــى، والــعــدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.
ــر الــفــلــســطــيــنــي في  ــيـ ــادي األسـ ــ ــان مـــديـــر نـ ــ وكـ
الـــقـــدس نـــاصـــر قــــوس أكــــد فـــي حـــديـــث ســابــق 
ألفي  مع »العربي الجديد«، تسجيل أكثر من 
املقدسيني  الشبان  فــي صــفــوف  اعتقال  حــالــة 
منذ شهر إبريل/ نيسان املاضي وحتى اآلن، 
مــشــيــرًا إلـــى تــعــرض مــعــظــم املــعــتــقــلــني وكثير 
ــريـــن لــلــتــعــذيــب والـــضـــرب  ــقـــاصـ ــن الـ مــنــهــم مــ

العنيف خالل اعتقالهم والتحقيق معهم. استشهد زهدي الطويل بالقرب من حّي الشيخ جراح )األناضول(

إضاءةرصد

رفضت النيابة 
اإلسرائيلية فك الحصار 

عن الشيخ جراح

يفكر المحتجون في 
نصب خيم لالعتصام في 

ساحة الفردوس

من المقرر أن تزدحم 
ساحة الفردوس في 

العاصمة العراقية 
بغداد، اليوم الثالثاء، 

بالمحتجين الساعين إلى 
إعادة الروح لحراك تشرين 

العراقي
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سياسة

B

  شرق
      غرب

صد هجوم لـ»طالبان« 
شرقي أفغانستان

استطاعت القوات األمنية األفغانية 
صــد هجوم لحركة »طــالــبــان« على 
لغمان  إقليم  مركز  مهترالم،  مدينة 
مواجهات  بعد  أفغانستان،  شرقي 
دامـــــيـــــة مـــــع قــــــــوات األمــــــــــن. وقــــالــــت 
ــنــــن، إن  مـــصـــادر قــبــلــيــة، أمــــس اإلثــ
ــوا إلـــى  ــلــ ــبــــان« وصــ ــالــ مــســلــحــي »طــ
ــل مـــهـــتـــرالم  ــ ــ ــــزي داخـ ــركـ ــ الـــســـجـــن املـ
الـــقـــضـــاء  بـــعـــد  األول،  أمــــــس  ــلـــة  لـــيـ
عــلــى جــمــيــع الــحــواجــز األمــنــيــة في 
مديريتي اليشنك وألينكار، مشيرة 
إلى أن القوات الخاصة في الجيش 

أجبرتهم على التراجع.
)العربي الجديد(

 
قيود أميركية على 
إثيوبيا بسبب تيغراي

أمـــس  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة  أعـــلـــنـــت 
اإلثـــنـــن، فـــرض قــيــود واســـعـــة على 
املـــســـاعـــدات االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 
انتهاكات  مــزاعــم  بسبب  إلثــيــوبــيــا، 
ــان أثــــنــــاء الــــصــــراع  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
ــم تـــــيـــــغـــــراي. وســـتـــحـــظـــر  ــيــ ــلــ ــي إقــ ــ فــ
ــرات ملـــســـؤولـــن  ــيــ ــأشــ ــنـــح تــ كــــذلــــك مـ
ــقـــن،  ــابـ أو سـ حــــالــــيــــن  إثــــيــــوبــــيــــن 
وكــــذلــــك مــــســــؤولــــن فــــي الــحــكــومــة 
وقال  بــاألزمــة.  على صلة  اإلريترية 
أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
بلينكن، فــي بــيــان، إن األطـــراف »لم 
تتخذ خطوات جادة إلنهاء األعمال 
الــعــدائــيــة أو الــتــوصــل لــحــل سلمي 

لألزمة السياسية«.
)رويترز(

 
السودان: حكم بإعدام 

ضابط قتل شابًا
أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة ســـــودانـــــيـــــة فــي 
ــــوم، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، حــكــمــا  ــــرطـ ــــخـ الـ
بــاإلعــدام شنقا حتى املــوت فــي حق 
ضابط في قوات الدعم السريع، بعد 
إدانته بقتل شاب أثناء االحتجاجات 
ــلـــت فــــض اعـــتـــصـــام مــحــيــط  الــــتــــي تـ
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش. ووقــعــت 
الحادثة في 3 يونيو/حزيران 2019 
بمدينة أم درمـــان، بعد ســاعــات من 
فض اعتصام محيط قيادة الجيش. 
وأشــــار شــهــود عــيــان أمــــام املحكمة 
إلى أن املتهم دهس القتيل بسيارته 

العسكرية.
)العربي الجديد(

طهران ـ صابر غل عنبري

الذرّية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إيــران  أبلغت 
ــــت مـــعـــهـــا شـــهـــرًا  ــؤقـ ــ ــن تـــمـــديـــد االتـــــفـــــاق املـ ــ عـ
اإليراني عن سفير  التلفزيون  إضافيا. ونقل 
إيران الدائم لدى املنظمات الدولية في فيينا، 
كــاظــم غــريــب أبــــادي، قــولــه، أمـــس اإلثــنــن، إن 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أبلغت الوكالة 
ــيـــة بـــالـــقـــرار، الـــــذي يــســمــح بــاســتــمــرار  الـــدولـ
تسجيل مــعــلــومــات الــكــامــيــرات فــي املــنــشــآت 
النووية ملدة شهر آخر. وأضاف أن املعلومات 
التي ستسجلها الكاميرات خالل هذا الشهر، 
ــتـــي ســجــلــتــهــا  ــــى املـــعـــلـــومـــات الـ ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ بـ
لدى  املاضية، ستبقى  الثالثة  األشــهــر  خــالل 
ــة، ولــــن يتم  ــيـ ــرانـ مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليـ
الــذريــة.  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة  لــلــوكــالــة  تسليمها 
وينّص االتفاق املؤقت الذي انتهت صالحيته 
يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، عــلــى تـــوافـــق الــطــرفــن 
تسجيل  في  عملها  الكاميرات  مواصلة  على 
األنشطة النووية اإليرانية، بعد تعليق إيران 

ــافـــي الــــذي يــفــرض رقــابــة  الـــبـــروتـــوكـــول اإلضـ
صارمة على برنامجها النووي، لكنها ربطت 
تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع 

العقوبات، وهو ما لم يحصل بعد.
ــلــــى لــألمــن  مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر املـــجـــلـــس األعــ
ــن فــيــهــا عــن  ــلـ ــا، أعـ ــيـــانـ الـــقـــومـــي اإليـــــرانـــــي، بـ
ــراره بــتــمــديــد االتـــفـــاق املـــؤقـــت، مـــشـــّددًا في  ــ قـ
ــــف الــعــمــل  الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى اســـتـــمـــرار وقـ
ــي، املــــوقــــع فــــي 21  ــ ــافــ ــ ــبــــروتــــوكــــول اإلضــ ــالــ بــ
ــارة املــديــر  فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، أثــنــاء زيــ
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل 
غروسي، طهران. وعزا املجلس سبب اتخاذه 
هــذا الــقــرار، إلــى املــفــاوضــات الفنية الجارية 
ــة الـــدولـــيـــة فــــي مــــــوازاة  ــالــ بــــن إيـــــــران والــــوكــ
الــالزمــة  الــفــرصــة  »لتوفير  فيينا  مــفــاوضــات 

لتحقيق التقدم في املفاوضات وإنجاحها«.
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ بــــــــــدوره، قــــــال املــ
مؤتمره  فــي  زادة،  خطيب  سعيد  اإليــرانــيــة، 
»الفيديو  تقنية  عبر  األســبــوعــي  الصحافي 
كــونــفــرانــس«، إن تــمــديــد االتـــفـــاق املــؤقــت لن 
التفتيش  الــحــق فــي  الــدولــيــة  الــوكــالــة  يمنح 
خارج معاهدة حظر االنتشار النووي، مؤكدًا 
أن االتفاق يسمح بمواصلة الكاميرات املركبة 
نشاطاتها  اإليرانية  النووية  املنشآت  داخــل 
في إطار البروتوكول اإلضافي. وربط تسليم 
الدولية  للوكالة  الكاميرات  هــذه  محتويات 
بــضــرورة التوصل إلــى اتــفــاق فــي مباحثات 
ــفـــى خــطــيــب زادة وجــــــود تــبــايــن  فــيــيــنــا. ونـ
والــغــربــيــة بشأن  اإليــرانــيــة  التصريحات  فــي 
مــخــرجــات مــبــاحــثــات فيينا ووصــولــهــا إلــى 
االنــســداد، مشيرًا إلــى أنــه »مــن الــواضــح جدًا 

اًء في املنطقة إلى جانب بقية 
ّ
تصبح شريكا بن

ــــدول، وتــبــتــعــد عــن ســيــاســاتــهــا التوسعية  الـ
املشعلة للحروب«. وكان بن فرحان، قد اعتبر، 
في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس املاضي، 

االتفاق  أن  تقدما ملحوظا ونعتقد  أن هناك 
في متناول اليد، وهناك قضايا متبقية يجب 

متابعتها«.
وبـــشـــأن آخــــر تـــطـــورات املــبــاحــثــات الــجــاريــة 
بن إيران والسعودية، كشف املتحدث باسم 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة أنــهــا »مــســتــمــرة بشأن 
القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية«، غير 

أنه دعا إلى التريث ملعرفة نتائجها.
الخارجية  ــر  وزيـ تــصــريــحــات  عــلــى  وتعليقا 
السعودي، فيصل بن فرحان، األخيرة، اعتبر 
خطيب زادة أن »على السعودية أن تقرر إما 
أن  أو  وسلوكها  اململة  أدبياتها  تــواصــل  أن 

أن »قناعتنا هي أن ال استقرار في املنطقة من 
دون معالجة اهتمامات الــدول املوجودة في 
ــران«. ودعــا  إيــ املنطقة وقلقها مــن تــصــرفــات 
إلــى »اتفاق ذي مقومات أطول  إلــى التوصل 
وأقــــوى« بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي اإليــرانــي، 
 عـــن مــعــالــجــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 

ً
فــضــال

ــتـــدخـــالت اإلقــلــيــمــيــة«،  ــذلـــك »الـ ــة وكـ ــيـ ــرانـ اإليـ
الــتــي قـــال إنــهــا »تــزعــزع أمـــن املــنــطــقــة«. وفــي 
معرض رده على سؤال عما إذا كان العدوان 
اإلســرائــيــلــي على غــزة أدى إلــى إلــغــاء زيــارة 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
املرتقبة إلى اإلمارات، بسبب عالقات األخيرة 
مع االحتالل اإلسرائيلي، قال خطيب زادة إن 
»الزيارة ال تزال على جدول األعمال«، مشيرًا 
الـــالزم  ــداد التمهيد  بــعــد إعــ أنــهــا ستتم  إلـــى 
لها. وكشف أن ظريف سيزور، اليوم الثالثاء، 

أذربيجان وأرمينيا.
ق ظــريــف، أمــس، على تصريحات 

ّ
بـــدوره، عل

إن   
ً
قــائــال بلينكن،  أنتوني  األمــيــركــي،  نظيره 

»إلغاء العقوبات مسؤولية قانونية وأخالقية 
املفاوضات«. وأضاف  أداة ضغط في  وليس 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أن الــعــقــوبــات 
أفـــرجـــوا عن  تــرامــب ولـــن تنفعكم،  »لـــم تنفع 
مليارات الدوالرات من أموال الشعب اإليراني 
فــي الــخــارج والــتــي أصــبــحــت رهــيــنــة التنمر 
األميركي«. وكان بلينكن قد أفاد ملحطة »إيه 
بي سي نيوز« األميركية، مساء أول من أمس 
األحـــد، بــأن الــواليــات املــتــحــدة لــم تــَر بعد أي 
مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي عليها 
فعله، من أجل التقيد بااللتزامات النووية في 

سبيل رفع العقوبات املفروضة عليها.

»بلطجة« 
لوكاشينكو

ت ناقوس الخطر على 
ّ
أن الدول األوروبية دق

األمن اإلقليمي. ويأتي ذلك ال سيما أن حادثة 
الروسي  املعارض  اعتقال وسجن  ثم  تسميم 
األبــــــرز لــلــكــرمــلــن ألــكــســي نــافــالــنــي لـــم تــبــرد 
الدعم والتبرير  املنطلق، جــاء  بعد. ومــن هــذا 
الــذي  الــبــيــالروســي،  للنظام  الــروســي سريعا 
أشهر  منذ  القمعية  قبضته  تشديد  يــواصــل 
ضـــد املـــعـــارضـــن، مـــن نــاشــطــن وصــحــافــيــن 
وغــــيــــرهــــم، حـــتـــى بـــعـــد هــــــدوء االحـــتـــجـــاجـــات 
بالوالية  تنديدًا  املاضي،  العام  خرجت،  التي 
حوالي  محاكمة  مــع  للوكاشينكو،  الــجــديــدة 
عــلــى  ــالــــي  الــــحــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ 2700 شـــخـــص خــــــالل 
وســتــنــعــكــس   .2020 ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ خـــلـــفـــيـــة 
ــيــــرة مـــزيـــدًا من  الـــخـــطـــوة الـــبـــيـــالروســـيـــة األخــ
الــتــوتــر عــلــى الــعــالقــات األمــيــركــيــة الــروســيــة، 
فــي وقـــت أعــلــنــت مــوســكــو، أمــــس، أنــهــا تعمل 
قمة محتملة بن  أي  التحضير ألجــنــدة  على 
الرئيسن فالديمير بوتن وجو بايدن، وذلك 
بعدما أصبح التغاضي عن السجل الحقوقي 

أصـــــبـــــح املـــــــعـــــــارض الــــبــــيــــالروســــي 
ــيـــتـــش عـــنـــوانـــا  ــفـ ــيـ رومـــــــــان بـــروتـــاسـ
جديدًا للصراع بن الغرب و»املحور 
الـــــــــروســـــــــي«، بــــعــــدمــــا اعــــتــــقــــلــــتــــه الـــســـلـــطـــات 
ــــن أمــــــس األحـــــــــد، إثـــر  ــة، أول مـ ــيــ ــيــــالروســ ــبــ الــ
ــا، بــــأمــــر مــــن الـــرئـــيـــس  اعـــــتـــــراض مـــقـــاتـــلـــة لــــهــ
طائرة  يــبــدو،  مــا  على  لوكاشينكو  ألكسندر 
ــال الــــجــــوي  ــ ــجــ ــ ــة أيــــرلــــنــــديــــة داخـــــــــل املــ ــيــ ــدنــ مــ
البيالروسي بينما كانت متجهة من اليونان 
ــان فـــي االتـــحـــاد  ــتــ إلــــى لــيــتــوانــيــا، وهـــمـــا دولــ
األوروبـــــــي، وعــلــى مــتــنــهــا الــنــاشــط املــعــارض 
»االخــتــطــاف«  حــادثــة  وتفتح  مينسك.  لنظام 
»إرهـــاب  ـــ هــــذه، الــتــي وصــفــتــهــا دول غــربــيــة بـ
دولة«، مزيدًا من الشرخ بن نظام لوكاشينكو 
ــة، والـــــذي تــــزداد  ــيــ املــشــمــول بــعــقــوبــات أوروبــ
عزلته، وبن دول االتحاد والواليات املتحدة، 
وتــنــظــر بــروكــســل إلـــى املــســألــة بــأنــهــا سابقة 
تــســتــوجــب املــعــاقــبــة لــكــي ال تــصــبــح »نــمــطــا 
ســـائـــدًا« لــتــعــاطــي دول مـــع مــعــارضــيــهــا، كما 

اإلدارة  عـــلـــى  صـــعـــبـــا  ومــــحــــورهــــا  ــا  ــيــ لــــروســ
األميركية الديمقراطية. 

واعترضت مقاتلة بيالروسية من طراز »ميغ 
29« طـــائـــرة ركـــــاب مـــن طـــــراز »بـــويـــنـــغ 737« 
تابعة لشركة »رايــن إيــر«، كانت متوجهة من 
الــلــيــتــوانــيــة فيلنيوس،  الــعــاصــمــة  أثــيــنــا إلـــى 
بن ركابها بروتاسيفيتش. وأجبرت املقاتلة 
املجال  تقترب من دخــول  كانت  التي  الطائرة 
الـــجـــوي الــلــيــتــوانــي، عــلــى الــهــبــوط بمينسك 
بسبب »إنــذار بوجود قنبلة« تبن أنه زائف. 
واعــتــقــل بــروتــاســيــفــيــتــش، املــقــيــم فــي بــولــنــدا، 
ــرة، كــمــا أكـــــدت الــســلــطــات  ــائـ ــطـ فــــور هـــبـــوط الـ
فيلنيوس  إلى  الطائرة  الليتوانية بعد عودة 
أشـــخـــاص  و4  بــروتــاســيــفــيــتــش  أن صـــديـــقـــة 

آخرين، لم يكونوا أيضا على متنها. 
املعارضة  اإلعالمية  »نكستا«  شبكة  وأفـــادت 
ــأن بــروتــاســيــفــيــتــش،  ــ لـــنـــظـــام لــوكــاشــيــنــكــو بـ
رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا الــــســــابــــق، اعـــتـــقـــل بــعــدمــا 
حــطــت طــائــرة »رايــــن إيـــر« فــي مــيــنــســك. وقــال 
عمالء  إن  جيكزان  تاديوس  تحريرها  رئيس 
الطائرة،  في  كانوا  بيالروسين  استخبارات 
ــه »عــنــدمــا دخـــلـــت املـــجـــال الــجــوي  مــضــيــفــا أنــ
ــارًا مــع  ــ ــجـ ــ الــــبــــيــــالروســــي، بــــــدأ الـــعـــنـــاصـــر شـ
طــاقــم رايـــن إيـــر، زاعــمــن وجـــود قنبلة« فيها. 
وبحسب مينسك، فقد غّيرت الطائرة مسارها 

بسبب »تهديد بوجود قنبلة«. ونقلت وكالة 
أن  الرسمية عن مطار مينسك،  أنباء »بيلتا« 
بعد  وذلــك  »مغلوط«،  قنبلة  بوجود  التهديد 
تفتيش الطائرة. أما مكتب لوكاشينكو فأكد 
املــقــاتــلــة بــاعــتــراض  أن األخــيــر أمـــر شخصيا 

الطائرة بعد التحذير بشأن القنبلة.
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة املـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وســــــــرعــــــــان مـــــــا دانـــــــــــت زعـ
الـــبـــيـــالروســـيـــة ســفــيــتــالنــا تــيــخــانــوفــســكــايــا، 
الالجئة في ليتوانيا، اعتقال املعارض، مؤكدة 
أنه يواجه اإلعــدام. وأثــارت الحادثة استنكار 
الذي  األطلسي،  الغربية وحلف شمال  الــدول 
الــحــادثــة الجدية  فــي  »تحقيق دولـــي  طــالــب بـ
والخطرة«. وانتقد االتحاد األوروبــي تصرف 
قــادتــه فــرض  املــقــبــول«، وأدرج  مينسك »غــيــر 
لقاءاتهم  أعــمــال  عــقــوبــات عليها على جـــدول 
التي بدأت في بروكسل أمس، وتستمر يومن. 
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــولــنــدي مــاتــيــوز 
مــورافــســكــي الــحــادثــة »إرهــــاب دولــــة«، مشددًا 
على أنها ال يمكن أن تمر دون عقاب. وبولندا 
ــو، ولــعــبــت  ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ ــوكـ ــقـــدي لـ ــتـ ــنـ ــن أشــــــد مـ ــ مـ
مـــع لــيــتــوانــيــا دورًا بـــــارزًا لــلــمــطــالــبــة بــزيــادة 
ــة عــلــى نــظــامــه. واعــتــبــر  ــيــ الــعــقــوبــات األوروبــ
رئـــيـــس املــجــلــس األوروبــــــــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ــو رئـــيـــس وزراء ســـابـــق لــبــولــنــدا  تـــوســـك، وهــ
أيــضــا، أن لــوكــاشــيــنــكــو »بــــات تــهــديــدًا لألمن 
فـــوري«،  »تفسير  بـ أملانيا  وطالبت  الـــدولـــّي«. 
»رد حازم وموحد« من االتحاد. أما  وفرنسا بـ
الذي  نوسيدا،  غيتاناس  الليتواني  الرئيس 
منحت بالده وضع الالجئ لبروتاسيفيتش، 
فــقــد اتــهــم نــظــام بــيــالروســيــا بــالــوقــوف وراء 
ليتوانيا  ونصحت  الخسيس«.  »الــعــمــل  هــذا 
جميع مواطنيها بعدم السفر إلى بيالروسيا، 
وقالت إنها لن تقبل برحالت تمر في األجواء 
ــة. وحـــــــذرت لـــنـــدن مــيــنــســك مــن  ــيـ ــيـــالروسـ ــبـ الـ
أنــهــا ســتــواجــه »عــواقــب وخــيــمــة«. وأكـــد وزيــر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن إدانـــة 
بالده بشدة للحادثة، مطالبا نظام لوكاشينكو 
بــاإلفــراج عــن املــعــارض الــشــاب. وقـــال بلينكن 
ــحــدة »تــديــن بــشــّدة التحويل 

ّ
 الــواليــات املــت

ّ
إن

الــقــســري ملــســار طــائــرة بــن دولــتــن عضوين 
»تحقيق  فــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي«، مــطــالــبــا بـ
كامل«. رغم ذلك، تمسكت بيالروسيا بسردية 
الحيثية األمنية، بعد تلقيها »إنــذارًا بوجود 
الخارجية  ونــّددت وزارة  الطائرة.  قنبلة« في 
ــذه الــتــصــريــحــات  »تـــســـّرع هــ ـــ الــبــيــالروســيــة بـ
املعادية بشكل علني«، في إشارة إلى املواقف 
األوروبــــيــــة. واعـــتـــبـــرت الــخــارجــيــة أن »هــنــاك 
ذكرت  وبالتزامن،  الحادثة«.  بتسييس  رغبة 
ــع 

ّ
وق لوكاشينكو  أن  الــيــوم«  وكــالــة »روســيــا 

شبكات  عمل  تقييد  السلطات  يخول  قانونا 
االتــصــاالت السلكية فــي حــال حـــدوث تهديد 
لــألمــن الـــقـــومـــي. وســـارعـــت روســـيـــا إلــــى دعــم 
حــلــيــفــهــا مــعــربــة، أمــــس، عـــن صــدمــتــهــا حــيــال 
باسم  املتحدثة  واتهمت  الغربية.  التنديدات 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا 
الدول الغربية بتنفيذ عمليات »خطف وإرغام 
طائرات على الهبوط والقيام بعمليات توقيف 
غير قانونية«. وقال وزير الخارجية الروسي 
أعربت  »موسكو  إن  أمـــس،  الفـــروف،  سيرغي 
عن قلقها من دعــوات املعارضة البيالروسية 
ســفــيــتــالنــا تــيــخــانــوفــســكــايــا لــالحــتــجــاج في 

أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول املاضين«.
ــتـــجـــاج غــيــر  وواجـــــــه لــوكــاشــيــنــكــو حـــركـــة احـ
مــســبــوقــة فـــي الــصــيــف والـــخـــريـــف املــاضــيــن، 
اعتقال  حــمــالت  ظــل  فــي  لكن شعلتها خفتت 
جماعي وعنف أمني خلف 4 قتلى ومضايقات 
في  املتواصل  القمع  وأدى  مستمرة.  قضائية 
بيالروسيا إلى فرض عقوبات غربية عليها. 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، أدرجت 
بروتاسيفيتش  البيالروسية  االســتــخــبــارات 
)26 عاما(، وستيبان بوتيلو، مؤسس شبكة 
في  الضالعن  »األفـــراد  قائمة  على  »نكستا«، 
ــرأس بــروتــاســيــفــيــتــش  ــ أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة«. وتـ
دورًا  أدت  الـــتـــي  ــتـــا«،  »نـــكـــسـ تـــحـــريـــر  ســـابـــقـــا 
رئيسيا في موجة االحتجاجات األخيرة ضد 

لوكاشينكو، الرئيس منذ 1994.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

ستستمر الكاميرات في تسجيل األنشطة النووية اإليرانية )األناضول(

)Getty( متظاهرون في كييف أول من أمس للمطالبة باإلفراج عن بروتاسيفيتش

تثير حادثة 
»اختطاف« 

السلطات 
البيالروسية 

طائرة مدنية 
أوروبية بهدف 

اعتقال  المعارض 
البيالروسي رومان 

بروتاسيفيتش، 
هلعًا وغضبًا 

حول العالم منذ 
اكتشاف تفاصيلها، 

ما عدا في روسيا 
التي سارعت إلى 

تأمين الدعم 
والغطاء لبلطجة 
حليفها ألكسندر 

لوكاشينكو

تعد مشاركة العسكريين في االنتخابات السورية أول طعن دستوري 
الدستورية،  المبادئ  تخالف  أنها  خصوصًا  نتائجها،  في  وقانوني 

بحكم أن رئيس النظام هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قضيةالحدث

اختطاف طائرة العتقال معارض 
يغضب العالم باستثناء روسيا

تقرير

معاقبة 
جوية

أعلنت شركة »طيران 
البلطيق«، أمس االثنين، أنّها 

ستتجنّب المجال الجوي 
البيالروسي، مؤكدة تغيير 

مسار رحلتين حتى اآلن. كما 
أعلن الطيران المجري »ويز 
إير« والنمساوي األمر ذاته. 

ودعت ليتوانيا والتفيا 
إلى تجنّب جميع الرحالت 
الدولية المجال البيالروسي 

لمعاقبة سلطات 
هذا البلد.

أعربت موسكو عن 
صدمتها حيال التهديدات 

الغربية لمينسك

طالب بلينكن وحلف 
شمال األطلسي بتحقيق 

فوري بالحادثة

زيارة ظريف لإلمارات 
قائمة بعد »إعداد 
التمهيد الالزم لها«

على الرغم من تمديدها 
االتفاق المؤقت مع 

الوكالة الدولية للطاقة 
الذريّة، إال أن إيران تربط 

استمرار التعاون بحصول 
تقدم في فيينا

مشاركة 
العسكريين 

في االنتخابات 

ألــغــى مــــواد الــقــانــون رقـــم 17 لــلــعــام 1949، 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك بقيت املــــادة املتعلقة 
ــيــــل عــلــى  ــر دلــ ــبــ ــاب الـــعـــســـكـــريـــن أكــ ــتـــخـ ــانـ بـ
مخالفة النظام للقانون الدستور، إذ تشير 
ــادة الــخــامــســة مـــن قـــانـــون 2011 إلـــى أنــه  ــ املـ
»يوقف حق االنتخاب عن عسكريي الجيش 
ورجــال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة 
ـــِبـــل تــرشــيــحــه«. وعــلــى الـــرغـــم من 

ُ
عـــدا مـــن ق

باملجمل،  يــصــّوتــون  العسكريون  كــان  ذلـــك، 
ــل وُيــــجــــَبــــرون عـــلـــى ذلــــــك. وفـــــي الــتــعــديــل  بــ
الــذي صدر قبل  األخير لقانون االنتخابات 
املــاضــيــة بشهرين،  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
ــارس/آذار 2014، ُعــّدلــت  ــ وتــحــديــدًا فــي 24 مـ
ـــــادة الـــســـادســـة مــن  ـــــادة لــتــصــبــح املــ ــــذه املــ هـ
الــقــانــون والــتــي بــاتــت تقضي بــأنــه »يــوقــف 
حــق االنــتــخــاب والــتــرشــح لعضوية مجلس 
املحلية  اإلدارة  أو عضوية مجالس  الشعب 
عن عسكريي الجيش وقوى األمن الداخلي 
وبذلك حصر  الخدمة«.  في  طيلة وجودهم 
املــشــرع الــعــادي إســقــاط حــق االنــتــخــاب عن 
بانتخابات  الشرطة  وعناصر  العسكرين 
ــــان( وانـــتـــخـــابـــات  ــــرملـ ــبـ ــ مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب )الـ
مسألة  وتـــرك  )الــبــلــديــات(  املحلية  املجالس 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــن  ــة فــــي االنـ ــاركـ ــشـ املـ
ــن ذلــــــك تــبــقــى  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ دون ذكــــــــر. وعــ
نــظــرًا النتفاء  املــشــاركــة مخالفة دســتــوريــة، 
أحد  استغالل  الديمقراطية من خــالل  صفة 
املـــرشـــحـــن )بــــشــــار األســـــــد( ملــنــصــبــه قـــائـــدًا 
وترقيه  وتــرفــيــع  بتعين  ونــفــوذه  للجيش، 

عماد كركص

منذ وصول حافظ األسد إلى الحكم 
في ســوريــة، جــرت الــعــادة أن يجبر 
الــنــظــام الــعــســكــريــن عــلــى انــتــخــاب 
حافظ األسد أو نجله بشار في ما بعد، في 
ــجــرى. وبحكم 

ُ
كــل اســتــفــتــاء أو انــتــخــابــات ت

للجيش  الــعــام  القائد  هــو  النظام  رئيس  أن 
في  الكبار  الضباط  فــإن  املسلحة،  والــقــوات 
الــجــيــش، الــذيــن وضعهم الــنــظــام على رأس 
ــتـــمـــاء  ــدات عـــلـــى أســــــاس الـــــــوالء واالنـ ــ ــوحـ ــ الـ
الرئيس  انتخاب  خيار  يفرضون  الطائفي، 
على عناصر الجيش من مجندين وضباط 
ــن مــشــاركــة  ــاط، بـــمـــا يــجــعــل مــ ــبــ وصـــــف ضــ
الــعــســكــريــن فـــي االنــتــخــابــات الـــســـوريـــة، ال 
تعد  الجمهورية،  رئــاســة  انــتــخــابــات  سيما 
أول طعن دستوري وقانوني في نتائجها. 
وحــدات  م 

ّ
نظ

ُ
ت رئاسية،  انتخابات  كــل  ومــع 

الجيش مراسم االنتخاب ونشر الصناديق 
فـــي الـــــوحـــــدات، ويـــكـــون ذلــــك ضــمــن أجــــواء 
ــد بــانــتــخــابــه رئــيــســا  ــ احــتــفــالــيــة تـــدعـــم األسـ
ونقل  باهتمام  ذلــك  ويحظى  للجمهورية، 
ــن دون  ــل اإلعـــــــالم لــتــلــك األجــــــــــواء، مــ ــائــ وســ
والقانونية  الدستورية  للمخالفة  االكتراث 

لهذه العملية.
فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــحــالــيــة، الــتــي 
تــــجــــري ضـــمـــن وضـــــع اســـتـــثـــنـــائـــي تــعــيــشــه 
املتوقعة  العسكرين  شّكل مشاركة 

ُ
ت البالد، 

ــا دســـتـــوريـــا مـــكـــررًا  فــــي االنـــتـــخـــابـــات، خـــرقـ
ومنسوخا عــن االنــتــخــابــات واالســتــفــتــاءات 
ــد املـــرشـــحـــن الــثــالثــة  الــســابــقــة، إذ يــعــد أحــ
ضابطا  األســـد،  بشار  الجمهورية،  لرئاسة 
فــي الجيش وقــائــدًا لــه بحكم دســتــور 2012 
الــــذي تــشــيــر املــــادة 105 مــنــه إلـــى أن رئيس 
ــة هــــو الــــقــــائــــد الــــعــــام لــلــجــيــش  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
 106 املـــادة  تقضي  فيما  املسلحة،  والــقــوات 
مـــن الــدســتــور أن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هو 
الــــذي يــعــّن املــدنــيــن والــعــســكــريــن وينهي 
يعني  األمــر  هــذا  للقانون«.  وفقا  خدماتهم 
أن رئيس الجمهورية الحالي والقائد العام 
ــو املــتــحــّكــم بـــأمـــر الــعــســكــريــن  لــلــجــيــش وهــ
ويــمــارس نــفــوذه وسلطته عليهم، هــو ذاتــه 
املرشح في االنتخابات الحالية. وبذلك تعد 
مشاركة العسكرين في االنتخابات مخالفة 
للمادة األولى من الدستور، التي تشير إلى 
أن ســوريــة »دولــــة ديــمــقــراطــيــة ذات ســيــادة 
تامة«، بانتفاء صفة الديمقراطية من خالل 

عملية اختيار الرئيس وفق التعليمات.
وتـــعـــّرض قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات فـــي ســوريــة 
ــن الـــتـــعـــديـــالت، ال ســيــمــا في  إلــــى الــكــثــيــر مـ
الــذي   2011 للعام   125 التشريعي  املــرســوم 

الــضــبــاط والــتــحــكــم بــنــطــاق عــمــلــهــم، وهـــذا 
ينسحب عــلــى الــعــنــاصــر واملــجــنــديــن الــذيــن 

يأتمرون بأمرة ضباط الجيش.
وعلى الرغم من أن قانون االنتخابات للعام 
نـــّص عــلــى عـــدم مــشــاركــة العسكرين   2014
في االنتخابات التشريعية واملحلية، خالف 
الــجــيــش هـــذه املــــادة مــن خـــالل املــشــاركــة في 
ــي يــولــيــو/ ــات مــجــلــس الـــشـــعـــب فــ ــابـ ــتـــخـ انـ

ــك بــاعــتــراف  ــ تـــمـــوز مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، وذلـ
الـــنـــظـــام نــفــســه عــلــى الـــحـــســـابـــات الــرســمــيــة 
ــتـــى وكــــالــــة الـــنـــظـــام الــرســمــيــة  لــلــجــيــش وحـ
امتدادًا  تعد  املخالفة  هــذه  »ســانــا«.  لألنباء 
االنتخابات  كل  في  ملخالفات سابقة، جــرت 
باالنتخابات  املتعلقة  ســواء  واالستفتاءات 
ـــى رئـــاســـة  ــتـ ــلـــيـــة وحــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة أو املـــحـ

وحصره  الــقــانــون  تعديل  قبل  الجمهورية، 
عام 2014 بعدم أحقية العسكرين املشاركة 
فـــي االنــتــخــابــات املــحــلــيــة والــتــشــريــعــيــة، إذ 
مشاركة  تحظر  السابقة  الــتــعــديــالت  كــانــت 
الــعــامــة، وعلى  العسكرين فــي االنــتــخــابــات 
الرغم من ذلك تكون املشاركة واسعة من قبل 

عناصر الجيش، وباإلجبار واإلكراه.
األحـــرار«، وهي  السورين  املحامن  »رابطة 
التي  والقانونية  الحقوقية  الجهات  إحــدى 
النظام الحالي، أشارت  أفرزها الحراك ضد 
»العربي الجديد« حول  في رد على أسئلة لـ
شرعية مشاركة العسكرين في االنتخابات 
الحالية، إلى أن »ما جاء به التعديل األخير 
لــقــانــون االنــتــخــابــات لــلــعــام 2014 وحــصــر 
ــة لــلــعــســكــريــن  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــتــــصــــويــــت بـ حـــــق الــ
بــاالنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة واملــحــلــيــة وعــدم 
ــة، يــعــطــي  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـــتـــطـــرق لـــالنـــتـــخـــابـــات الـ
الــحــق لــلــعــســكــريــن فـــي االنـــتـــخـــاب قــانــونــا، 
ــأِت عــلــى مــنــعــهــم صـــراحـــة«. لكن  كــونــه لـــم يــ
الرابطة لفتت إلى أن »ذلك مخالف للدستور 
ــــى الـــــقـــــانـــــون الــــدســــتــــوري  ــتـ ــ الــــــســــــوري وحـ
ــة فــــي الـــعـــالـــم، نــظــرًا  ــتـــوريـ واألعـــــــــراف الـــدسـ
التعبير  وحرية  الديمقراطية  مبدأ  ملخالفة 
واالنــتــخــاب وحـــق اخــتــيــار الــشــعــب ملمثليه 

بنزاهة وحرية«.
يــعــد ضمن  األمـــــر  »هـــــذا  أن  الـــرابـــطـــة  ورأت 
تـــراكـــمـــات مـــن قــفــز الـــنـــظـــام عــلــى الــدســتــور 
ــام مــصــالــحــه في  ــ والـــقـــوانـــن وإهـــمـــالـــهـــا، أمـ
األول،  املقام  في  الحكم  على  قبضته  إحكام 
ــام، وفـــي  ــنــــظــ ــريـــون ضـــمـــن هـــــذا الــ ــكـ ــسـ ــعـ والـ
ــد،  ــار األســ مــقــدمــتــهــم رئـــيـــســـاه حـــافـــظ وبـــشـ
ــتـــطـــاول على  لــديــهــم ســـوابـــق كــثــيــرة فـــي الـ
الدستور والقوانن، بل وعدم االكتراث بها 
مطلقا، ال في االستحقاقات الدستورية وال 

غيرها«.
ــة إلــــى أن »انـــــــدالع الـــثـــورة  ــرابـــطـ ونـــّبـــهـــت الـ
والضغط الدولي، دفع النظام في العام 2011 
الــذي قضى بعدم  االنتخاب  قانون  لتعديل 
أحــقــيــة انــتــخــاب الــعــســكــريــن فـــي كـــل أنـــواع 
االنتخابات، لكن في عام 2014 وعندما رأى 
العسكرين  أصــوات  لكسب  أن هناك حاجة 
لــتــحــقــيــق األغــلــبــيــة فـــي انـــتـــخـــابـــات رئــاســة 
املنع  املــادة ليحصر  الجمهورية، عــّدل هــذه 
أن  مــع  واملــحــلــيــة،  التشريعية  باالنتخابات 
املبدأ واحد وال فرق بالنسبة لحق االنتخاب 
والــتــصــويــت بــن انــتــخــابــات وأخــــرى، ســواء 
كـــانـــت تــشــريــعــيــة أو مــحــلــيــة أو رئـــاســـيـــة«، 
مشيرة إلى أن »املرشح هو ذاته القائد العام 
للجيش والقوات املسلحة، ويستطيع إعطاء 
ــقــــادة الــــوحــــدات  ــــر ضــمــنــي وتـــوجـــيـــهـــي لــ أمـ

.»
ً
بانتخابه، وهذا ما يحدث فعال

سورية: أول طعن 
بقانونية نتائج »المبايعة«

رابطة المحامين السوريين 
األحرار: النظام يقفز على 

الدستور

يمارس رئيس الجمهورية 
الحالي نفوذه وسلطته 

على العسكريين
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سياسة

كندا: قانون العلمانية ينعش اإلسالموفوبيا

أزمة حقوقية في كيبيك

أقّرت المحكمة 
بالطبيعة التمييزية 

للقانون 21 ضد المسلمات

أديل سوربرونان

كيبيك  فــي  العليا  املحكمة  أكـــدت 
إبــــريــــل/نــــيــــســــان   20 فــــــي  كـــــنـــــدا 
املـــــاضـــــي عـــلـــى جــــــزء مـــــن قـــانـــون 
العلمانية، الذي يقّيد ارتــداء الرموز الدينية 
العامة. وبعد أسابيع عدة من  الوظائف  في 
ــدر الــقــاضــي مـــارك  ــ ــتـــمـــاع، أصـ جــلــســات االسـ
على  للحفاظ  مؤيدًا  بالنشار، حكمًا  أنــدريــه 
قـــانـــون عــلــمــانــيــة الـــدولـــة، املــســمــى »الــقــانــون 
عفى مجالس املدارس 

ُ
21«. وبموجب القرار ت

ــة بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة ونــــــــواب الــجــمــعــيــة  ــقـ ــاطـ ــنـ الـ
إلــى حظر  االمــتــثــال  فــي كيبيك مــن  الوطنية 
ارتداء الرموز الدينية، الذي يستهدف بشكل 
خاص املعلمني والشرطة والقضاة واملدعني 
دخــولــه حّيز  منذ  القانون  ويــواجــه  العامني. 
التنفيذ في يونيو/ حزيران 2019، انتقادات 
ضد  خــصــوصــًا  التمييزية،  طبيعته  بسبب 

النساء املسلمات.
املحامية  انتصار جزئي فقط«، بحسب  »إنــه 
نــور فــرحــات، املمثلة ملجموعة مــن املــدّرســني 
ــانـــون 21«، وتــضــيــف في  ــقـ »الـ ـــ لـ املـــعـــارضـــني 
»أوريــان 21« أن »هناك خيبة كبيرة  حديٍث لـــ
تــم إصـــــداره، ومــع  الـــذي  بــمــا يتعلق بالحكم 
ــتـــواه«. فــــي الــحــكــم،  ــــك نـــحـــن ســــعــــداء بـــمـــحـ ذلـ
التمييزية  بالطبيعة  بالنشار  القاضي  يقّر 
للنساء  بــالــنــســبــة  تــحــديــدًا   ،»21 »الــقــانــون  لـــ
اللواتي يرتدين الحجاب أو أنواًعا أخرى من 
الحكم، على  الفقرة 67 من  األوشحة. وتنّص 
»الــدلــيــل يظهر أن سياسة اإلقــصــاء هــذه،  أن 
كما يجب تسميتها، لها عواقب مبالغ فيها 
عــلــى املــســلــمــات«. وعــلــى الــرغــم مــن أن الحكم 
يعترف بالطابع التمييزي واملخالف للحقوق 
والحريات األساسية للقانون، غير أنه لم يتم 
إبــطــالــه. وتــشــرح فــرحــات بــأن »يــدي القاضي 
كــانــتــا مــقــيــدتــني«، كــونــه تـــّم اعــتــمــاد مــشــروع 
»الـــقـــانـــون 21« مـــن قــبــل املـــشـــّرعـــني بــالــلــجــوء 
ــار«، الـــــــذي يــســمــح  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  االعـ

ّ
ــــض ــنــــد غــ ــــى »بــ إلــ

بتجاوز بعض مواد امليثاق الكندي للحقوق 

إعــالمــي بــــارز آخــــر، ضــد الــتــعــدديــة الثقافية 
الكندية التي يعتقد أنها »تشّكل تهديدًا لألمة 
الكيبيكية«. وقد رّد بعد الحكم الذي أصدرته 
املحكمة العليا، بالتأكيد على أن هذه األخيرة 
ــأن  الــــقــــانــــون 21«، وبــ »بــــاشــــرت فــــي تــفــكــيــك 
الــقــاضــي بــالنــشــار »قـــرر إخــضــاع كيبيك إلى 
في  نقرأ  أن  ويمكن  الــعــرقــي«.  التقسيم  نظام 
عموده في »جورنال دو مونريال«: »من جهة، 
هــنــاك أغــلــبــيــة فــرنــكــوفــونــيــة يــتــعــني الخشية 
مــنــهــا، ومــــن جــهــة أخـــــرى هـــنـــاك مــجــمــوعــات 
بإسم  تــتــحــّرر،  أن  اآلن  األقــلــيــات يمكنها  مــن 

القانون، من القواعد الكيبيكية«.
بـــالـــتـــالـــي، أصــبــحــت املـــســـألـــة »الـــهـــويـــاتـــيـــة«، 
التي غالبًا ما تتبلور حول رهانات متعلقة 
بالطائفة املسلمة، حاضرة بشكل متزايد في 
خطاب األحزاب القومية التي تناضل من أجل 
استقالل كيبيك عــن كــنــدا. وتــوجــه األصــابــع 
كيبيك«،  مستقبل  »تــحــالــف  إلـــى  بــاســتــمــرار 
مــن طــرف جــزء مــن املــعــارضــة بسبب مواقفه 

أو  التي تعتبر معادية لألجانب،  اته  وإجراء
لكن  لــإســالم.  أنها عنصرية ومعادية  حتى 
قائد التحالف، رئيس وزراء كيبيك فرانسوا 
لــيــغــو، يــرفــض االعـــتـــراف بـــوجـــود عنصرية 
منهجية، بل سبق له أن جزم في عام 2019 بـ 
»عدم وجود كراهية لإسالم )إسالموفوبيا( 
في كيبيك«. وجــاء هــذا التصريح في حينه، 
في معرض تبرير معارضته إلعالن 29 يناير 
يومًا وطنيًا ضد اإلسالموفوبيا، وهو تاريخ 
كيبيك،  على مسجد  الهجمات  ذكــرى  إحياء 
تل فيها ستة مصلني، 

ُ
ق التي  في عــام 2017، 

بــــرصــــاص ألـــكـــســـانـــدر بــيــســونــيــت، املــعــجــب 
املتحمس بالرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب، ورئيسة »التجمع الوطني« اليميني 

املتطرف في فرنسا، مارين لوبان.

مسألة »هوياتية«
كيبيك  فــي  الــدولــة  علمانية  مفهوم  وُيعتبر 
بفرنسا، فحتى  عليه  هــو  مما  بكثير  أحــدث 
الــســتــيــنــيــات كــــان املــجــتــمــع بــأكــمــلــه يخضع 
لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية، والتي كانت، 
من بني أمور أخرى، تسّير األنظمة الصحية 
 عن تأديتها دورًا أساسيًا 

ً
والتعليمية، فضال

في املجال الخاص. وما تزال مونريال، التي 
للمقاطعة،  والثقافي  االقتصادي  القلب  تعد 

»مدينة املائة جرس«. تسمى حتى اليوم بـ
ــارانــــت«،  وقــــد أحـــدثـــت اكـــتـــشـــافـــات »لــجــنــة بــ

حـــول   ،1961 إبــــريــــل   21 فــــي  ـــّكـــلـــت 
ُ

ش ــتــــي  الــ
التعليم مــوجــة صــادمــة فــي املــجــتــمــع، وأدت 
تجاوزات رجال الدين إلى فقدانهم السيطرة 
ــــدأت آنــــذاك  ــد بـ عــلــى املـــؤســـســـات الـــعـــامـــة. وقــ
ثـــــورة هــــادئــــة، تــمــثــلــت فـــي تـــدشـــني عــقــد من 
اإلصالحات السياسية واملؤسساتية، جعلت 
الكنيسة  بني  الواضح  الفصل  كيبيك تجري 
تّم تأميم خدمات عامة  والدولة. وبالتزامن، 
مثل الطاقة الكهرومائية، في سياق التماشي 
مــع الــحــركــة الــســيــاديــة الــتــي كــانــت تنمو في 

أنحاء املقاطعة.
عــــــيــــــد إحـــــيـــــاء الــــنــــقــــاش حـــــــول عــلــمــانــيــة 

ُ
وأ

حـــول مسألة  عـــام 2006، خــصــوصــًا  ــة  الـــدولـ
»الترتيبات املعقولة«، التي أتت بعد طلبات 
رفعتها بــعــض الــجــمــاعــات الــديــنــيــة الــراغــبــة 
الــقــواعــد بسبب  بــعــض  مــن  ستثنى 

ُ
ت أن  فــي 

نــشــئــت لجنة 
ُ
مــعــتــقــداتــهــا. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أ

ــرز حــظــر  ــ ــ ــار تــــايــــلــــور«، وبـ ــ ــــوشـ ــتــــشــــاور »بـ الــ
الوظائف  الــبــارزة في  الدينية  الرموز  ارتــداء 
العامة، كإحدى التوصيات الرئيسية لتقرير 
اللجنة. وفي عام 2013، وبمبادرة من الحزب 
»الـــكـــيـــبـــيـــكـــي«، الــــــذي حـــمـــل لـــعـــقـــود املــطــلــب 
االستقاللي، تم طرح مشروع »القانون 60«، 
الــهــادف إلــى وضــع ميثاق القيم فــي كيبيك. 
وهـــو مــيــثــاق لــلــعــلــمــانــيــة مــمــاثــل لــــذاك الـــذي 
نـــشـــره فــــي فـــرنـــســـا فــــي نـــفـــس الـــســـنـــة، وزيــــر 
مرة  ليعيد  بّيون،  فانسان  الوطنية،  التربية 
أخرى طرح مسألة الرموز الدينية، وبالتالي 
ــــف هـــذا 

ّ
ــل الـــحـــجـــاب، فــــي الـــنـــقـــاش الــــعــــام. وكــ

الــحــزب »الكيبيكي«  لــلــجــدل  املــثــيــر  املــشــروع 
ــام 2014، وتـــم  ــ عـ فــــي  ــات  ــابـ ــتـــخـ االنـ خــــســــارة 

التخلي عن املشروع.
كيبيك  في  العمومية  الــشــؤون  مدير  ويبدي 
لدى »املجلس الوطني للمسلمني الكنديني«، 
يــوســف فــقــيــري، اعــتــقــاده بــأنــه حـــان الــوقــت 
لــالعــتــراف بـــأن »الـــقـــانـــون 21« يــفــرض على 
املسلمني أن يــكــونــوا »مــواطــنــني مــن الــدرجــة 
ــة«. ويــــضــــيــــف: »أنـــــــــا ال أقـــــــــول بــــأن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
عندما  ولــكــن  عــنــصــري،  الكيبيكي  املــجــتــمــع 
تنكر الــحــكــومــة الــحــقــائــق، فــذلــك هــو املشكل 
الحقيقي«، مشيرًا إلــى رفــض رئيس الــوزراء 
لــيــغــو االعــــتــــراف بـــوجـــود اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا. 
وبـــعـــيـــدًا عـــن االســـتـــســـالم يـــقـــول فــقــيــري إنــه 
ــانــــون عــلــمــانــيــة  ــنـــضـــال ضــــد قــ ــيـــواصـــل الـ سـ
ــة وضــــد اإلســالمــوفــوبــيــا، عــلــى الــرغــم  ــدولـ الـ
مــن خيبة 20 إبــريــل املــاضــي. ويــؤكــد: »نحن 
فخورون بكوننا كيبيكيني وكيبيكيات. إننا 

في وطننا هنا«.
ُينشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

يُنشر في صحيفة »العربي 
الجديد« بالتزامن مع 

»أوريان 21« موضوع 
يناقش تداعيات »القانون 
21«، وتأثيره على تأجيج 

اإلسالموفوبيا

من تظاهرة تضامنية مع ضحايا مجزرة مسجد كيبيك عام 2017 )فرانس برس(

إبريل  اليوم، أي في 20  والحريات. في نفس 
يقودها  التي  كيبيك  أعلنت حكومة  املاضي، 
أكتوبر/تشرين  منذ  ليغو  فرانسوا  املحافظ 

األول 2018 بأنها »ستستأنف هذا القرار«.

مضايقة إعالمية
وشّكلت النساء املسلمات غالبية األشخاص 
الــرمــوز  فــقــدوا وظائفهم بسبب حظر  الــذيــن 
 ،»21 »القانون  في  عليه  املنصوص  الدينية 
كما تقول فرحات. وتؤكد أن »من املفترض أن 
ينطبق القانون على الجميع بشكل متساو. 
لكن في الواقع، فإن املرأة التي تحمل صليبًا 
امرأة  بينما  إخفاؤه تحت سترتها،  يمكنها 
أيــة طريقة إلخفائه«،  تملك  ترتدي خمارًا ال 

وهذا ما يفسر هذا الوضع املقلق.
ــا، تــــــــرى الــــرئــــيــــســــة املــــشــــاركــــة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
جامعة  فــي  املسلمة«  القانونية  »الجمعية  لـ
»مــاكــجــيــل« خــديــجــة أحــمــد، الــتــي التقيناها 
ــاهـــرة أمــــــام مــكــتــب رئـــيـــس وزراء  خـــــالل تـــظـ
كيبيك، تم تنظيمها بعد ساعات قليلة بعد 
صـــــدور الـــحـــكـــم، بــــأن أحـــكـــام »الـــقـــانـــون 21« 
كيبيك.  مواطني  كل  تنتهك حقوق وحريات 
وتــعــرب عــن اعــتــقــادهــا بــأنــه »مــن غير العدل 
القول إن القانون يؤثر أكثر على املسلمني«. 
وتذكر بأنه في غياب معطيات باألرقام، فإن 
هذا التأكيد ليس له قيمة تذكر. وتقّر الطالبة 
في القانون، التي ترتدي الحجاب أيضًا، بأن 
»الــقــانــون يساهم فــي خــطــاب مــعــاد لإسالم 

الذي هو موجود بالتأكيد في كيبيك«.
ّدر عدد املسلمني في كيبيك في عام 2020 

ُ
وق

بنحو 300 ألف نسمة من مجموع 8 ماليني 
الـــرأي قبل  أظــهــرت استطالعات  نسمة. وقــد 
املــصــادقــة عــلــى الــقــانــون الــخــاص بعلمانية 
الدولة أن أغلبية املواطنني تؤيده. وهي غلبة 
إحصائية لم تضع حدًا للنقاش في املجتمع 
الـــذي يــكــون، حسب فــرحــات، مسرحًا لحملة 
النساء  تستهدف  اإلعــالمــيــة  املضايقات  مــن 
املــســلــمــات عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد. وتــضــيــف: 
 جـــدًا عــن الــرجــال الــذيــن 

ً
»لـــم نسمع إال قــلــيــال

يــعــتــمــرون الــعــمــامــة أو الــكــيــبــا )الــقــلــنــســوة 
اليهودية(«.

حملة ضد تعدد الثقافات
وخلصت دراسة سوسيولوجية تم إنجازها 
ــن فــي  ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ ــاب األعـــــمـــــدة الـ ــ ـ

ّ
ــت ــ حــــــول أحــــــد كـ

»جورنال دو مونريال«، اليومية األكثر قراءة 
في املقاطعة، بأن »الخطاب عن اإلسالم و/أو 
املسلمني املنشور في أعمدة ريشار مارتينو 
يــســاهــم فـــي اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا«. كــمــا يــحــارب 
عالم االجتماع ماتيو بوك كوتي، وهو وجه 
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األردن: كورونا يقلص احتجاجات العمال
عّمان ـ زيد الدبيسية

انــخــفــضــت أعــــــداد االحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة في 
إذ   ،2019 ــام  ــ عـ ــــالل  خـ عــلــيــه  كـــانـــت  عـــمـــا  األردن 
 
ً
مقارنة  2020 عــام  احتجاجا خــالل   145 سجلت 
مع 266 احتجاجًا عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 45 باملئة.

ــــدره املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنــــي  وحــســب الــتــقــريــر الــــذي أصـ
االقــتــصــاديــة وبالتعاون  لــلــدراســات  الفينيق  ملــركــز  الــتــابــع 
مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أول من أمس، فإن عام 2020 
شــهــد احــتــجــاجــات مــن نـــوع جــديــد متعلقة بــالــتــعــامــل مع 
التي  جائحة كورونا واإلغالقات متعددة املستوى واملــدى 
شهدها األردن خالل عام 2020، وأدت إلى خسارة أكثر من 
التي قفزت مــن 19  البطالة  ألــف وظيفة وزيـــادة نسبة   140
باملئة خالل الربع الرابع من عام 2019 إلى 24.7 باملئة خالل 

الربع الرابع من عام 2020.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــســبــب األســــاســــي لـــتـــراجـــع هــذه 
االحــتــجــاجــات يــعــود إلـــى الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
الــدفــاع التي أصدرتها الحكومة للحد من  كــورونــا وأوامـــر 
الــتــجــمــعــات. وقـــال رئــيــس املــرصــد الــعــمــالــي، أحــمــد عــوض، 

بالنسبة  األســوأ  كــان  املاضي  العام  إن  الجديد«  »العربي  لـ
للعمال في األردن كما هو الحال ربما في العديد من البلدان 
بسبب جائحة كورونا من حيث فقدان عشرات آالف فرص 

العمل والتضييق عليهم وارتفاع االنتهاكات.
العمالية  االحتجاجات  تشهد  أن  املتوقع  مــن  أنــه  وأضـــاف 
خالل العام الحالي ارتفاعا بسبب سوء األوضاع املعيشية 
العديد من  إغــالق  القطاعات واســتــمــرار  فــي معظم  للعمال 
والــزيــادة املضطردة في  كــورونــا  القطاعات بسبب جائحة 

نسبة البطالة.
وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه بــالــرغــم مــن زيــــادة مــعــدالت البطالة 
لني عن العمل 

ّ
بشكل ملموس، إال أن عدد احتجاجات املتعط

انخفضت بنسبة 16% مقارنة مع عام 2019، وذلــك بسبب 
الدفاع  أوامـــر  إطــار  فــي  التجمعات  على  الحكومية  القيود 
املتعطلون عن  نفذ  انتشار جائحة كورونا، حيث  ملكافحة 
باملئة   12.8 بــواقــع   2020 عــام  عماليا  احتجاجا   18 العمل 
من مجمل االحتجاجات العمالية، مقارنة مع 75 احتجاجا 

وبواقع 28.2 باملئة عام 2019.
تعليمات  تطبيق  على  االحتجاجات  فــإن  التقرير،  وحسب 
املرتبة  احــتــلــت  للعاملني  ــرارًا  ــ أضـ جــديــدة سببت  وأنــظــمــة 

األولــــى بــني االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة، إذ بــلــغــت مــا نسبته 
ــات، مــثــل االعـــتـــراض  ــاجـ ــجـ ــتـ 24.8 بــاملــئــة مـــن مــجــمــل االحـ
وأنشطة  قــطــاعــات  بتنظيم  متعلقة  حكومية  قــــرارات  على 
العاملني في  اقتصادية وعمالية مختلفة تؤثر سلبا على 
هذه القطاعات واألنشطة االقتصادية ومنها قرارات اغالق 

بعض األنشطة االقتصادية بسبب جائحة كورونا.
ــــادة األجـــــور  ــزيـ ــ وتـــــال ذلـــــك االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــطـــالـــب بـ
 23.4 نسبتها  بلغت  حيث  عليها،  الــحــفــاظ  أو  والـــعـــالوات 

باملئة من مجمل االحتجاجات.
خالل  جــرت  التي  العمالية  االحتجاجات  أشــكــال  وتنوعت 
ــام 2020، بــحــيــث بــلــغــت نــســبــة االعـــتـــصـــامـــات الــعــمــالــيــة  عــ
62.1 بــاملــئــة مـــن مــجــمــل االحــتــجــاجــات، تــالهــا الــتــهــديــدات 
 7.6 بنسبة  اإلضــرابــات  ثم  باملئة   11.7 بنسبة  باالحتجاج 
بــاملــئــة، ثــم إيــــذاء الــنــفــس واالنــتــحــار بنسبة 2.8 بــاملــئــة من 

مجمل االحتجاجات.
وأشار التقرير إلى أن العاملني في القطاع العام )الحكومي( 
نفذوا 44.1 باملئة من مجمل االحتجاجات، إلى جانب 43.3 
الخاص، ومــا تبقى من  القطاع  العاملون في  باملئة نفذها 

احتجاجات نفذها املتعطلون عن العمل.

مالية  مـــوارد  توفير  إلــى  السعودية  الحكومة  تسعى 
املشروعات  عــشــرات  خصخصة  برنامج  تطبيق  عبر 
العامة. وقال وزير املالية السعودي، محمد الجدعان، 
 بالده تسعى لجمع حوالي 55 مليار دوالر أميركي، 

ّ
إن

املقبلة، مــن خــالل برنامج  على مــدى السنوات األربـــع 
الخصخصة، لتعزيز اإليــرادات العامة وتقليص عجز 

ميزانيتها. 
أمس  تايمز«  »فاينانشال  صحيفة  نقلته  مــا  وحسب 
اإلثنني، يتوقع الجدعان جمع أكثر من 38 مليار دوالر 
ــــول، و16.5 مــلــيــار دوالر من  مــن خـــالل مــبــيــعــات األصـ
خالل الشراكات بني القطاعني العام والخاص. وتسعى 

الحكومة السعودية لخصخصة 160 مشروعًا في 16 
قطاعًا، بما في ذلك مبيعات األصــول والشراكات بني 
الــقــطــاعــني الــعــام والـــخـــاص حــتــى عـــام 2025، عــلــى أن 
للحكومة،  اململوكة  الفندقية  األصــول  مبيعات  تشمل 
وتحلية  تبريد  ومــحــطــات  التلفزيوني،  الــبــث  وأبــــراج 
ــا خــطــة الــخــصــخــصــة الــســعــوديــة فــال تشمل  املـــيـــاه. أمـ
الــكــيــانــات املــمــلــوكــة لــصــنــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
)الصندوق السيادي(، أو بيع األصول األخرى لشركة 

»أرامكو« السعودية.
وفـــي الــعــامــني املــاضــي والـــجـــاري، بــاعــت الــســعــوديــة 
جــمــيــع مــطــاحــن الــدقــيــق ملــجــمــوعــة مـــن املــســتــثــمــريــن 

املحليني والدوليني بحوالي 1.5 مليار دوالر. وكانت 
تموز  يوليو/  في  أعلنت،  للحبوب  العامة  املؤسسة 
الثانية واألخــيــرة من خصخصة  املرحلة  بــدء   ،2020
م 

ّ
قطاع مطاحن الدقيق، مشيرة إلى أنها ستبدأ بتسل

الشهر نفسه.  مــن  ـــ16  الـ فــي  املسبق  التأهيل  عـــروض 
الثانية تشمل شركتي  املرحلة   

ّ
أن وأضافت، حينها، 

مــطــاحــن الـــدقـــيـــق الــثــانــيــة والـــرابـــعـــة، وأن تــفــاصــيــل 
الــعــمــلــيــة واإلطـــــار الــزمــنــي ســتــنــشــر بــشــكــل منفصل. 
األربــع ملطاحن  اململكة شركاتها  باعت  أثرها،  وعلى 
لتقليل  الرامية  »رؤيــة 2030«  إطــار خطة  الدقيق في 
اعــتــمــاد اقــتــصــادهــا عــلــى الــنــفــط. وتــبــاطــأ الــتــقــدم في 

بــرنــامــج الــخــصــخــصــة الــســعــودي أكــثــر مـــن املــتــوقــع، 
عــنــدمــا أطــلــق ولـــي الــعــهــد األمــيــر محمد بــن سلمان، 
وأعلنت  عــام 2016.   فــي  االقــتــصــادي  للتنوع  خطته 
الــحــكــومــة فـــي 2018 عـــن الـــبـــدء فـــي خــصــخــصــة عــدد 
 
ً
السعودية، وتشمل كال الحكومية في  القطاعات  من 
من البيئة، واملياه، والــزراعــة، والنقل )جــوي وبحري 
وبري(، والطاقة، والصناعة، والثروة املعدنية، وقطاع 
والتعليم،  واإلســكــان،  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
واالتصاالت  والعمرة،  والحج  والبلديات،  والصحة، 

وتقنية املعلومات.
)العربي الجديد، األناضول(

السعودية تستهدف تحصيل 55 مليار دوالر من الخصخصة

إنعاش السياحة 
العالمية بدعم 

من »غوغل«
السياحة  منظمة  عت 

ّ
وق

العاملية وشركة »غوغل« 
األميركية اتفاقية للعمل 
ــافـــي  ــعـ مــــعــــًا وقـــــــيـــــــادة تـ
الــســيــاحــة الــعــاملــيــة، من 
والتعليم  االبتكار  خالل 
ورصـــد بــيــانــات الــســوق، 
القطاع  في وقت يحاول 
الــــتــــعــــافــــي مــــــن تـــبـــعـــات 
جائحة كورونا. وذكرت 
مـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة فــي 
الشراكة   

ّ
أن أمــس،  بيان، 

الــجــديــدة املــوقــعــة أمــس 
ســـتـــركـــز عـــلـــى تــســخــيــر 
والتعليم  االبــتــكــار  قـــوة 
والـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات، لـــــدفـــــع 
ــدام  ــ ــتـ ــ ــــسـ االنــــــتــــــعــــــاش املـ
والــــــــــشــــــــــامــــــــــل بـــــقـــــطـــــاع 
ــارت إلى  الــســيــاحــة. وأشــ
فــي  وجــــهــــات  ــنــــاك  هــ  

ّ
أن

بــــعــــض أجــــــــــــزاء الــــعــــالــــم 
ــى اســتــئــنــاف  ــ تــتــطــلــع إلـ
السياحة في أسرع وقت.
ووفـــــــــــــــــق االتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، 
يــســتــضــيــف الـــجـــانـــبـــان 
إدارة  تدريبات ملنظمات 
الـــوجـــهـــات، بــاســتــخــدام 
ــه شـــركـــة  ــ ــورتــ ــ مـــنـــهـــج طــ
هذه  »غوغل«. وستعمل 
الــتــدريــبــات عــلــى تمكني 
ــهـــات مـــن الــتــحــول  الـــوجـ
الــرقــمــيــة. وبموجب  إلـــى 
االتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، ســــتــــقــــدم 
ــًا لـــعـــدد  ــ ــمـ ــ »غــــــوغــــــل« دعـ
مـــــن مـــــــبـــــــادرات مــنــظــمــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الــــــســــــيــــــاحــــــة الـ
الــرائــدة مــع مسح الــدول 

األكثر أمانًا.

مجموعة السبع تقترب من إبرام اتفاق ضريبي
إبرام  من   )G7( الكبرى  السبع  الدول  مجموعة  اقتربت 
متعددة  الشركات  على  ضرائب  فرض  بشأن  اتفاق 
الجنسيات الكبرى، مما يمهد الطريق لصفقة عالمية 
جديدة  قواعد  تضع  العام  من  الحق  وقت  في 
تايمز«،  »فايننشال  صحيفة  وأوردت  الرسوم.  لفرض 
األسبوع  نهاية  بحلول  نهائيًا  يتم  االتفاق قد  أّن  أمس، 
اللمسات  بشأن  مفاوضات  حاليًا  تجري  فيما  الجاري، 
تقوم  وحاليًا،  الجديد.  الضريبي  النظام  على  األخيرة 
إلى  أرباحها  بتحويل  للحدود،  العابرة  الكبرى  الشركات 
دفع  بهدف  المنخفض،  الضريبي  النظام  ذات  الدول 

أقل قيمة من الضرائب.

تركيا: ارتفاع صادرات صقاريا من السيارات
السيارات،  من  التركية،  صقاريا  والية  صادرات  حققت 
تجاوزت  عائدات  الجاري،  العام  من  األول  الثلث  في 
غربي  شمال  صقاريا،  وتقع  دوالر.  مليون  و696  مليارا 
تركيا، وتضم مصانع لشركة »تويوتا« اليابانية، وشركتي 
التركيتين. صقاريا حلّت في  تراكتور«  »أوتوكار« و»ترك 
تصديرًا  األكثر  التركية  الواليات  بين  من  السابعة  المرتبة 
إسطنبول،  بعد:   ،2021 من  األول  الثلث  في  للخارج، 
وقوجه إيلي، وبورصة، وإزمير، وغازي عنتاب، وأنقرة. 
بين  بلغت  السيارات،  من  صقاريا  صادرات  أّن  وأوضحت 
و696  مليارًا  الماضيين،  نيسان  وإبريل/  الثاني  كانون  يناير/ 

مليونًا و436 ألف دوالر.

التضخم في ُعمان يقفز لمستويات كبيرة
إبريل/  خالل  عمان  سلطنة  في  التضخم  معدل  قفز 
نيسان الماضي، ألعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات، 
المضافة  القيمة  ضريبة  السلطنة  تطبيق  ببدء  متأثرًا 
بحسب  نفسه،  الشهر  من  الـ16  من  اعتبارًا   %5 بنسبة 

وكالة األنباء العمانية. 
التضخم  معدل  يتحول  شهرًا   13 منذ  مرة  وألول 
إيجابي.  تضخم  إلى  االنكماش  حالة  من  السلطنة  في 
لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  الصادرة  البيانات  ووفق 
التضخم في  ارتفع معدل  والمعلومات )حكومي(، 
بلغ  بمعدل  مقارنة   %1.59 بنسبة  إبريل  في  السلطنة 

سالب 0.9% في إبريل 2020. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ما يلفت النظر في نتائج مؤتمر 
باريس الذي عقد قبل أيام 

حول السودان، أمران: األول 
هو مساعدات فرنسا السخية 

وحماسها الشديد ملساعدة 
حكومة عبد الله حمدوك 

اقتصاديا، على الرغم من املشاكل 
املالية الكبيرة التي تعاني منها 

حكومة إيمانويل ماكرون جراء 
تفشي وباء كورنا، واملقاطعة 

العربية الواسعة للمنتجات والسلع 
الفرنسية. والثاني هو خروج 
حكومة السودان منتشية من 

نتائج املؤتمر الخيالية، وإعالنها 
عن نجاح املؤتمر وتحقيق كل 

األهداف املرجوة منه، وأنه شكل 
عالمة فارقة في مسار االنتقال 

املعقد نحو ديمقراطية راسخة في 
البالد، بل وكشفها عن موافقة 

الدول املشاركة على شطب نحو 
80% من ديون السودان الخارجية.
على املستوى األول أعلن ماكرون 

أن بالده قررت شطب كامل الديون 
املستحقة على السودان والبالغة 
نحو خمسة مليارات دوالر، كما 
ستقدم باريس قرضا للخرطوم 

بقيمة 1.5 مليار دوالر ملساعدتها 
في تسديد متأخراتها من الديون 

لصندوق النقد الدولي. وقدم 
ماكرون مبررا لهذه املساعدات 
السخية، وهو »تحرير هذا البلد 

الذي يشهد انتقاال ديمقراطيا من 
عبء الدين«. أما على املستوى 
الثاني واملتعلق بحالة التفاؤل 

الشديدة داخل حكومة الخرطوم 
من نتائج مؤتمر باريس، فقد عبر 

عنها حمدوك بقوله إنه »سيتم 
إعفاء السودان من 80% من 

ديونه للدول األعضاء في نادي 
باريس وخارجه، بما يعادل 45 

إلى 46 مليار دوالر من جملة 
الدين البالغ 60 مليار دوالر«. 

السؤال هنا، لَم االهتمام الفرنسي 
املبالغ به ملساعدة السودان في هذا 

التوقيت، ولَم لم تقدم باريس كل 
هذه املساعدات السخية من قبل؟ 
هل املساعدات مرتبطة بخطوات 

التطبيع التي اتخذتها حكومة 
الخرطوم مع دولة االحتالل، أم 

ألسباب أخرى، وما الفاتورة 
الضخمة التي سيقدمها السودان 
لفرنسا وغيرها مقابل هذا الدعم 

السخي وامللفت؟
السؤال الثاني: ما الشروط الخمسة 

املطلوب من السودان تنفيذها 
مقابل إسقاط 80% من ديونه، 

هل من بينها تسريع عميات 
التطبيع، أم يتعلق األمر بالدخول 
في مفاوضات مع صندوق النقد 
تنتهي بتطبيق إجراءات تقشفية 

عنيفة بحق املواطن، منها إلغاء 
دعم رغيف الخبز والوقود واملياه 

والكهرباء وزيادة الضرائب، 
وخفض عدد موظفي الدولة 

وفاتورة الرواتب. وربما يكون 
األخطر جعل السودان رهينة 
للدائنني الدوليني، وفي املقدمة 

صندوق النقد والبنك الدوليان، عبر 
إغراقه في الديون وتسريع وتيرة 

االقتراض. األيام املقبلة قد تكشف 
للمواطن بعض هذه الشروط التي 

تعهدت الخرطوم بتقديمها للدائنني 
مقابل هذا الدعم السخي سواء من 

فرنسا أو من نادي باريس.

السودان ولغز 
المساعدات 

الفرنسية السخية

Tuesday 25 May 2021
الثالثاء 25 مايو/ أيار 2021 م  13  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2458  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

تــمــر ســوريــة بــعــام صــعــب تــواجــه 
فيه شح املياه وجفافا هو األسوأ 
امـــتـــدت  إذ  نـــحـــو 70 ســـنـــة،  مـــنـــذ 
األضــــــرار مـــن الــــزراعــــة وتــلــويــث الــبــيــئــة إلــى 
نقص حــاد فــي مياه الــشــرب. وكــانــت مالمح 
أزمــة املــيــاه قــد بــدأت مــن العاصمة السورية 
دمشق، نظرًا لزيادة عدد السكان ومحدودية 
املــــوارد املــائــيــة، إذ أعــلــنــت املــؤســســة العامة 
ملـــيـــاه الـــشـــرب والــــصــــرف الــصــحــي بــدمــشــق 
وريـــفـــهـــا قـــبـــل أيــــــــام، بـــــدء تــطــبــيــق بــرنــامــج 
املياه بني 10 و12 ساعة يوميًا. وفي  تقنني 
حــــني ادعــــــى مـــديـــر الـــصـــيـــانـــة واالســـتـــثـــمـــار 
بــاملــؤســســة الــعــامــة ملــيــاه الـــشـــرب والــصــرف 
الــصــحــي مــحــمــود زلـــزلـــه، خـــالل تصريحات 
، أن غزارة نبع عني الفيجة 

َ
صحافية مؤخرا

مــن حاجة  باملئة  مــن 90  أكــثــر  حاليًا تغطي 
ســكــان املــديــنــة، وأن بــرنــامــج الــتــقــنــني »جــاء 
للمياه«،  والجائر  الزائد  االستخدام  نتيجة 
يؤكد العامل السابق بوزارة الري السورية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــهــنــدس محمد عــلــي، لـــ
أن منسوب مياه نبع الفيجة بمنطقة وادي 
ــــردى، تـــراجـــع »تــقــريــبــًا إلــــى الـــنـــصـــف«، ما  بــ
إلى املؤسسة.  الــواردة  املياه  أدى النخفاض 
ــاه فــــي ســـوريـــة  ــيــ ويــخــتــصــر عـــلـــى وضـــــع املــ
»بــالــكــارثــة الــكــبــرى« ألنــهــا تــتــجــاوز الــضــرر 
الزراعي والتلوث البيئي وانخفاض مستوى 
املــيــاه الجوفية ومــخــزونــات الــســدود إلــى أن 
للشرب  يــجــدوا مياهًا  لــن  الــســوريــني  معظم 

خالل الصيف املقبل. 
الــــــســــــوري أن »ســــكــــان  ــنــــدس  ــهــ املــ ويـــــشـــــرح 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة وريـــفـــهـــا يــســتــهــلــكــون 
نحو 11 مترًا مكعبًا بالثانية من املياه، بعد 
الكثافة السكانية بدمشق، وال يتجاوز إنتاج 
الفترة 9 أمتار مكعبة كل ثانية،  النبع هــذه 
ما يعني أن مياه الفيجة ال تكفي الستهالك 
الــســكــان مــن مــيــاه الــشــرب، األمـــر الـــذي يدفع 
مــؤســســة مـــيـــاه الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي 

لتغذية الشبكة من مياه آبار، ولم يعد هناك 
ــردى، وســـيـــرى  ــ ــ فـــائـــض كــبــيــر لـــيـــرفـــد نـــهـــر بـ

الجميع جفاف النهر خالل شهرين«.
ولم يخف وزير الزراعة بحكومة بشار األسد 
حسان قطنا مخاوف بالده من الجفاف وأثر 
قلة املياه على الزراعة ومياه الشرب، إذ يؤكد 
أن تــراجــع الــهــطــول املــطــري أدى إلـــى هبوط 
املــيــاه املــخــزنــة فــي الــســدود إلـــى نسبة %52 
وانخفاض املياه الجوفية إلى حدود حرجة 
 )الــــري(، 

ً
وخــــروج املــســاحــات املـــزروعـــة بــعــال

وبالتالي »خرجت مجمل األراضي املزروعة 
 بالقمح )700 ألف هكتار من أصل 800 

ً
بعال

ألف(، في حني كانت خطة الوزارة هي زراعة 
مليون و550 ألف هكتار«.

ويــشــيــر الـــوزيـــر الـــســـوري خـــالل تصريحات 
إلــى أن األولــويــة هي ملياه الشرب  صحافية، 
وتــأمــيــنــهــا لــلــســكــان، فــيــمــا راجـــعـــت الـــــوزارة 
ــات الــصــيــفــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــتــــاجــ الـــخـــطـــة اإلنــ
وعـــّدلـــتـــهـــا وخـــفـــضـــت املـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
الــشــرهــة لــلــمــيــاه كــالــقــطــن بــمــســاحــة 20 ألــف 
»سورية  أن  مــؤكــدًا   ،%30 بنسبة  أي  هكتار، 
ــيـــة انـــخـــفـــاض  ــام مــــن نـــاحـ ــ تــــواجــــه أخــــطــــر عــ
ــفــــاف  ــــوالت املــــطــــريــــة والــــجــ ــطـ ــ ــهـ ــ مـــــعـــــدالت الـ
والــتــغــيــرات املــنــاخــيــة مــنــذ عـــام 1953«، ألنــه 

فــي حــني واجهت  جــاء على كافة املحافظات 
البالد جفافًا مشابهًا في أعوام 1999، 2008، 
و2018، ولكنه أتى على محافظات محدودة 
فــقــط. وتــابــع أن تــراجــع منسوب نهر الــفــرات 
ألول مرة إلى ما دون 5 أمتار مكعبة بالثانية 
زاد من مخاطر قلة مياه الشرب بمدن شمال 
شــــرق ســـوريـــة وحـــلـــب، إضـــافـــة إلــــى تــراجــع 
ــر الــــزور  ــ اإلنـــتـــاج الــــزراعــــي بـــمـــدن الـــرقـــة وديـ
وانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بـــمـــدن شــمــال 
ــراء تـــراجـــع مـــخـــزون املــيــاه  ــ شــــرق ســـوريـــة جـ
في بحيرتي سدي تشرين والفرات وإخــراج 
على  املقامة  الكهرباء  توليد  معظم محطات 
السدين من الخدمة. وتنص االتفاقية املوقعة 
بــني ســوريــة وتــركــيــا عــام 1987، على إطــالق 
تركيا 500 متر مكعب في الثانية، ليتقاسمها 
الــعــراق وســوريــة )الــعــراق 58 باملئة من مياه 
الفرات مقابل 42 باملئة لسورية(، لكن تراجع 
الرواية  الفرات، بحسب  بنهر  املياه  منسوب 
التركية، جاء بسبب الجفاف وتراجع الهطول 

املطري جنوبي البالد.
ونفت مصادر رسمية تركية سابقًا، متحدثة 
املياه بشكل  الجديد«، قطع تركيا  »العربي  لـ
متعمد أو بناء على أبعاد سياسية، مؤكدة 
أن ما جرى هو نقص حاد في هطول األمطار 
نتج عنه جفاف شديد ضرب األراضي التركية 
قبل السورية. وقال تقرير نشره أخيرًا موقع 
عن   

ً
نقال  »world politics review«

بيانات األمم املتحدة، إن حوالي 15.5 مليون 
السكان،  أكثر مــن 90 باملائة مــن  ســـوري، أي 
يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب اآلمنة، ما 
باملياه  املنقولة  األمــــراض  مخاطر  مــن  يــزيــد 

واألمراض املعدية.
وحسب مراقبني، فإن سورية تحتاج إلى 23 
مليار متر مكعب سنويًا لتكون حصة الفرد 
فيها مساوية لخط الفقر املائي البالغ 1000 
األغـــراض.  لكل  السنة  فــي  للفرد  مكعب  متر 
ــار السلبية  ويــحــذر مــراقــبــون مــن تــراكــم اآلثــ
عــلــى الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات فـــي ظـــل العجز 
الحكومي عن التعامل مع التغيرات املناخية. 
التي  املياه في سورية،  ودفعت مخاطر شح 
العاصي،  دجلة،  )الفرات،  األنهار  بلد  تعتبر 
الــســن والــكــبــيــر الــشــمــالــي(، بــرئــيــس الــــوزراء 
ــد حـــســـني عـــرنـــوس  ــ فــــي حـــكـــومـــة بـــشـــار األســ
إلــى تقديم حــل مشاكل املــيــاه كــرشــوة ملدينة 
السويداء التي زارها، السبت املاضي، ضمن 
ــتــــرويــــج العــــــــادة انـــتـــخـــاب بــشــار  حــــمــــالت الــ
ضـــيـــفـــت خــمــســة مـــلـــيـــارات 

ُ
ــد بـــقـــولـــه: »أ ــ األســ

لــيــرة العـــتـــمـــادات مــحــافــظــة الـــســـويـــداء لــدعــم 
مشروعات مياه الشرب واملوارد املائية«.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ع وزير املال اللبناني في حكومة تصريف األعمال، غازي 
ّ
وق

ــل مــعــّد مــن قبل  وزنــــي، أمـــس االثـــنـــني، مــشــروع قــانــون مــعــجَّ
وفتح  التمويلية  البطاقة  إقــرار  إلــى  يرمي  الحكومة  رئاسة 

اعتماٍد إضافي استثنائي لتمويلها.
ــقــــول املــــشــــرف الــــعــــام لـــخـــطـــة لــبــنــان  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
عاصم  االجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  فــي  لــأزمــة  لالستجابة 
 »750 ألف عائلة ستستفيد 

ّ
»العربي الجديد« إن أبي علي، لـ

مــن الــبــطــاقــة، أمــا املــبــالــغ املــحــددة لها فيعود الــبــت بها إلى 
ــــي املـــال واالقــتــصــاد ومــصــرف لــبــنــان، وتــرتــبــط حتمًا  وزارتـ
بأسعار السلع األساسية، السيولة املوجودة في السوق، وكم 

ستصبح أسعار كل سلعة عند رفع الدعم عنها«.
إلــى أن »اإلجــــراءات ستكون شفافة، حيث  أبــي علي،  ويلفت 
أو توزيع  أو استنسابية  الباب على أي محاصصة  سيقفل 
مــع األخــذ  ُيــشــاع، واملعايير ستكون واضــحــة،  سياسي كما 
الــدخــل والــحــالــة االجتماعية وعــدد  االعــتــبــار مستوى  بعني 
لــن يستفيد منها هــم أصــحــاب   مــن 

ّ
أن الــعــائــلــة، علمًا  أفــــراد 

الدخل املرتفع، أو املسافر خارج البالد، أو من هو معال من 
قبل أحد أفراد أسرته الذي يعيش في الخارج«.

ويــتــخــوف الــلــبــنــانــيــون مـــن أن ُيـــصـــار إلـــى تــمــويــل الــبــطــاقــة 
ــي فـــي مـــصـــرف لــبــنــان،  ــزامــ الــتــمــويــلــيــة مـــن االحــتــيــاطــي اإللــ
وبالتالي استخدام أموال املودعني التي ما تزال محتجزة في 
املصارف ويمنع عليهم سحبها بالدوالر األميركي، بل وفق 
 
ّ
أن لبنانية، علمًا  ليرة  التي تبلغ 3900  سعر صرف املنصة 

ألفا  مصرف لبنان طــرح أخيرًا سعر صــرف جديد يبلغ 12 
في وقت يستمّر سعر الصرف في السوق السوداء باالرتفاع 

 أمس اإلثنني، 12900 ليرة.
ً
مسجال

وكـــان حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريـــاض ســالمــة، أعــلــن الخميس 
بيع  املــركــزي سيقوم بعمليات  البنك  أن  بــيــان  فــي  املــاضــي، 
للمصارف  لبنانية  لــيــرة  ألـــف   12 بسعر  األمــيــركــي  الــــدوالر 
إلى  واستنادًا   .»sayrafa »صيرفة  منصة  على  املشاركة 
ــب مــن املــشــاركــني الــراغــبــني بتسجيل جميع 

َ
م، ُيــطــل مــا تـــقـــدَّ

الطلبات على املنصة اعتبارًا من يوم  الجمعة املاضي لغاية 
نهار اليوم الثالثاء شرط تسديد املبلغ املطلوب عند تسجيل 

الطلب بالليرة اللبنانية نقدًا.
العمليات نهار بعد غٍد  البيان تسوية هذه  وسيتم بحسب 
الخميس، وتدفع الدوالرات األميركية لدى املصارف املراسلة 

حصرًا.
»العربي الجديد«  ومن جانبها، تؤكد مصادر بوزارة املال لـ
أن الــتــمــويــل لــلــبــطــاقــات الــتــمــويــلــيــة الــجــديــدة لـــن يــكــون من 
االحتياطي االلــزامــي أو أمــوال املــودعــني، وهناك ورشــة عمل 
والعائالت  التوزيع  وطريقة  التمويل  مــصــادر  يخّص  فيما 

التي ستستفيد منه.
ويــبــقــى مــصــدر تــمــويــل الــبــطــاقــة إضــافــة إلـــى الــصــعــوبــة في 
املستهدفة  الفئات  املبالغ على  لتوزيع  إيجاد عملية شفافة 
أبرز  املستحقة من  العائالت  منها، من خــالل قاعدة بيانات 
 غياب 

ّ
اإلشــكــالــيــات حـــول الــبــطــاقــة ومـــدى عــدالــتــهــا، فــي ظـــل

التي تتخذ من  اللبناني باملسؤولني والقرارات  املواطن  ثقة 
قبلهم.

ــان رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال الــلــبــنــانــي، حــســان  وكــ
ديـــاب، أشــار فــي حــوار تلفزيوني إلــى قناة »الــحــرة« إلــى أن 
فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب مليار دوالر، وقد تتراوح 
بني مليون كحد أدنــى إلى 3 ماليني ليرة كحد اقصى، تبعًا 

لعدد أفراد كل عائلة.
البنك  أمــس، وفــدًا مــن  مــن جهة ثانية، استقبل وزيــر املالية 
الدولي برئاسة مدير دائرة املشرق في البنك الدولي، ساروج 

كومار جاه، وتم بحث املشاريع املمولة من البنك.
وبعد االجتماع، قال كومار جاه: »تناقشنا في برامج البنك 
الدولي في لبنان وعددها كبير، كما تباحثنا في سبل البدء 
الــطــوارئ  بتنفيذ مــشــروع شبكة األمــــان االجــتــمــاعــي ألزمـــة 
الــذي ستستفيد منه 200 ألــف أســرة تعاني حالة فقر مدقع 
فــي لــبــنــان. وطــلــبــنــا مــن وزيـــر املــالــيــة أن يعمل مــع الجهات 

الحكومية املختلفة للمساعدة على البدء بتنفيذه فورًا«.
وتحّدث كومار جاه، عن »ضرورة التحرك بشكل سريع نظرًا 

إلى حاجة املواطنني ملساعدة ملحة«.

عام العطش في سورية: 
الجفاف األسوأ منذ 70 سنة

200 ألف أسرة قد تستفيد من شبكة األمان االجتماعي )أنور عمرو/فرانس برس(الجفاف يهّدد الزراعة السورية )فرانس برس(

البطاقة التمويلية تغطي 750 ألف عائلة

هاجم الجفاف هذا العام 
سورية وسط مخاوف 

من تفاقم تداعيات 
شح المياه على معيشة 
المواطنين الذين يعانون 

من أزمات خانقة

تهديدات اإلنتاج 
الحيواني في غزة

رت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أمس 
ّ
حذ

 على 
ّ

االثنني، من »كارثة« كبيرة بدأت تحل
قطاع اإلنتاج الحيواني في القطاع في ظل 

الظروف الراهنة، بسبب عدم توفر األعالف 
الالزمة لتغذية الحيوانات، نتيجة استمرار 
إغالق االحتالل اإلسرائيلي ملعبر كرم أبو 
سالم التجاري، ممر غزة التجاري الوحيد 

على العالم الخارجي. وأدى استمرار 
غلق املعبر ومنع األعالف من الوصول 

للقطاع إلى نفوق مئات اآلالف من الدواجن 
ت االحتالل 

ّ
والحيوانات، وذلك بسبب تعن

ورفضه دخول األعالف من معبر كرم أبو 
سالم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 

العاشر من الشهر الجاري، وفق مناشدة 
أطلقتها الوزارة. وناشدت وزارة الزراعة، 

الجهات الدولية واملحلية، الضغط على 
االحتالل للسماح بدخول األعالف والحبوب 

الالزمة لتغذية الدواجن والحيوانات. ومنذ 
توقف الحرب، لم يفتح معبر كرم أبو سالم 

بشكل حقيقي، وال يزال يمنع االحتالل 
توريد الوقود الخاص بمحطة تشغيل 

الكهرباء.

قطر: زيادة صادرات 
القطاع الخاص

ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص في 
قطر بنسبة 10% على أساس شهري، 

وبلغت نحو 1.64 مليار ريال )439 مليون 
دوالر( خالل فبراير/شباط املاضي، 

مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في يناير/كانون 
الثاني، وفقا للنشرة االقتصادية الشهرية 

التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة 
قطر، أمس. وأوضحت النشرة أن تحليل 
بيانات صادرات القطاع الخاص، خالل 
فبراير/شباط، على أساس أعلى وأدنى 
مستوى للصادرات خالل العام، يعطي 

مؤشرًا هامًا يقيس مقدرة القطاع الخاص 
واالقتصاد القطري عمومًا على تجاوز 
تداعيات جائحة كورونا وعودته إلى ما 
قت صادرات القطاع 

ّ
قبل األزمة، فقد حق

الخاص، في شهر فبراير، أعلى مستوى 
خالل األشهر العشرة املاضية، منذ إبريل/
نيسان الفائت الذي سجل أدنى مستوى 
للصادرات، متأثرًا بالتدابير االحترازية 

ملكافحة انتشار الفيروس، إذ وصلت 
نسبة الزيادة إلى 190%. وكشف تحليل 
بيانات صادرات القطاع الخاص، حسب 

السلع على أساس شهري، أن معظم السلع 
حلت في قائمة أهم سلع الصادرات.

الصين تشهد نموًا متسارعًا 
في توليد الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية 
لإلحصاء أن الصني شهدت نموًا متسارعًا 
في توليد الطاقة خالل األربعة أشهر األولى 
من العام الجاري. وأضافت أن حجم توليد 

الطاقة في البالد ازداد بنسبة 16.8 في 
املائة على أساس سنوي خالل الفترة ما 
بني يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان، 

ليصل إلى 2.53 تريليون كيلوواط كل 
ساعة. وحسب وكالة األنباء الصينية 

)شينخوا( ارتفع الرقم بنسبة 10.9 باملائة 
مقارنة مع املستوى في عام 2019، ما مكن 

متوسط النمو للفترة من يناير إلى إبريل 
من الوصول إلى 5.3 باملائة لعامي 2020 
و2021. وفي إبريل املاضي لوحده، قامت 

الصني بتوليد 623 مليار كيلوواط كل ساعة 
من الطاقة، بزيادة 11 باملائة على أساس 

سنوي، حيث بلغ متوسط حجم توليد 
الطاقة 20.77 مليار كيلوواط يوميا. وخالل 
إبريل أيضا، ازدادت الطاقة الحرارية بنسبة 

12.5 باملائة على أساس سنوي، فيما ازدادت 
الطاقة املولدة بقوة الرياح بنسبة 21.1 باملائة 

على أساس سنوي، وفق البيانات.

زيادة صادرات خضار 
وفاكهة تركيا

حقق قطاع صادرات منطقة غرب البحر 
املتوسط في تركيا، من الخضار والفواكه، 
في الثلث األول من العام الجاري، عائدات 

بقيمة 260 مليون دوالر. وبحسب 
معلومات حصلت عليها األناضول، أمس 
اإلثنني، من اتحاد مصدري غربي البحر 
املتوسط )أنطاليا، وإسبارطة، وبوردور(، 

بلغت صادرات الخضار والفواكه، بني 
يناير/ كانون الثاني، وإبريل/ نيسان 2021، 

260 مليون دوالر. وأوضحت البيانات أن 
الشهور األربعة األولى من العام الحالي، 

شهدت زيادة في حجم الصادرات بنسبة 
33.34 باملائة، مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
ــرًا  ــر نــشــره أخــي ــقــري قـــال ت
 world politics« مــوقــع 
بيانات  عــن  نقًال   »review
حوالي  إن  المتحدة،  األمم 
15.5 مليون سوري، أي أكثر 
السكان،  بالمائة من   90 من 
مياه  مصادر  إلى  يفتقرون 

الشرب اآلمنة.

تقارير عربية

لبنانزراعة

الـــحـــكـــومـــة  تـــــوقـــــعـــــات  أن  يـــــبـــــدو 
ــة بـــتـــســـجـــيـــل نـــمـــو فــي  ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
فــي 2020،  انــكــمــاش  بــعــد   ،2021
نظر خبراء  يتحقق من وجهة  لن 
انتهاء  قــرب  مع  محليني،  اقتصاد 
دون  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ ــن  مــ األول  الـــنـــصـــف 
النمو.  وجود مؤشرات الفتة على 
وتوقعت الحكومة التونسية خالل 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
تسجيل نمو نسبته 3.9 باملئة في 
النقد  يتوقع صندوق  فيما   2021
لتونس،  باملئة   3.2 بـــ  نموا  الــدولــي 
مــقــابــل انــكــمــاش بـــ 8.8 بــاملــئــة في 
2020. بينما انكمش الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي بــنــســبــة 3 بــاملــئــة على 
أســـاس ســنــوي خــالل الــربــع األول 
الــشــكــنــدالــي،  ــا  رضــ وقــــال   .2021
أســـــتـــــاذ االقـــــتـــــصـــــاد بـــالـــجـــامـــعـــة 
الــتــونــســيــة، لــوكــالــة األنـــاضـــول، إن 
املسجلة  االقتصادي  النمو  نسبة 
فــي الــربــع األول مــن الــعــام الحالي، 
لم تسجلها البالد منذ االستقالل 
)1956(، والنسبة املتوقع تحقيقها 
ــقـــدرة بـــ 3.9  فــي كــامــل 2021 واملـ

باملئة من املستحيل تحقيقها.

االنكماش 
يخيم على 

اقتصاد تونس
بغداد ـ عمار حميد

ــم الــشــكــاوى املـــتـــزايـــدة مـــن نــســب الــفــوائــد  رغـ
ــــت الــــقــــروض املـــصـــرفـــيـــة الــتــي  املـــرتـــفـــعـــة، القـ
تقدمها بعض املصارف الحكومية واألهلية 
في العراق رواجًا كبيرًا خالل الفترة األخيرة، 
ــتـــردي األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة ملعظم  نــتــيــجــة لـ
ــائــــالت الـــعـــراقـــيـــة فــــي ظــــل الـــصـــعـــوبـــات  ــعــ الــ
ــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــة وتــــداعــ ــاديـ ــتـــصـ االقـ

كورونا الجديد.
ــلـــنـــت عـــــدة مــــصــــارف حـــكـــومـــيـــة، مــن  فـــقـــد أعـ
الرافدين والرشيد، وعــدد من  بينها مصرفا 
املــصــارف األهلية اســتــعــداداهــا منح قــروض 
بني  مــا  قيمتها  تــتــراوح  صغيرة ومتوسطة 

بفوائد  دينار،  مليون  دينار و100  5 ماليني 
تــتــجــاوز 9% فـــي بــعــضــهــا )الـــــــدوالر يــعــادل 

1450 دينارًا(.
ودفعت أسعار الفائدة املرتفعة اللجنة املالية 
إلـــى مهاجمة سياسة  الــعــراقــي  الــبــرملــان  فــي 
أيــام، ووصفت فوائد السلف  االقــتــراض قبل 

والـــقـــروض الــتــي يــقــدمــهــا مــصــرف الــرافــديــن 
»الفاحشة والخيالية« للمواطنني بـ

وقــــال مــقــرر الــلــجــنــة أحــمــد مــظــهــر الــجــبــوري 
آلــيــات منح  إنــه »تلقى شــكــاوى كثيرة حيال 
السلف للموظفني من قبل مصرف الرافدين، 
ــد الــفــاحــشــة  ــوائــ ــفــ ــــات والــ ــيـ ــ بــســبــب بـــــطء اآللـ
املــتــرتــبــة عــلــى الــســلــف، بــاإلضــافــة إلـــى إلــغــاء 
على  املوظفني  وإجــبــار  اإللــكــتــرونــي  التقديم 
التجمعات الخطيرة التي ربما تقود لزيادة 
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا ووقـــوع كــوارث 

وبائية«. 
وأضــــــاف أن »نـــســـب الـــفـــوائـــد املــتــرتــبــة على 
الــســلــف عــالــيــة وخــيــالــيــة وتــبــلــغ 9%، وأكــثــر 
من ذلك على كثير من تلك القروض«، مشددا 

على ضــرورة إعــادة النظر في آليات السلف 
اتها للمواطنني في ظل األزمة  وتسهيل إجراء
الــصــحــيــة واملــالــيــة املــتــفــاقــمــة الــتــي تعانيها 

البالد.
ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت 
نــســبــة الــفــقــر إلــــى 31.7% فـــي نــهــايــة الــعــام 
املاضي 2020، بينما كانت نحو 20% في عام 
2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل نحو 

11.4 مليون نسمة.
وقــالــت الــنــائــبــة الــســابــقــة نجيبة نــجــيــب، في 
الــجــديــد«، إن »الــقــروض  حديث مــع »العربي 
ذات الفوائد العالية جدًا تحولت إلى تجارة 
رابحة على حساب الفقراء وبغطاء قانوني، 
وفي النهاية، فإن املواطن هو الخاسر األكبر«، 
داعية الحكومة إلى التدخل لتخفيض نسبة 
الــفــوائــد املــفــروضــة للحصول على قــرض أو 

سلفة«.
وأضافت أن« املؤسسات املالية واملصرفية لم 
للموظفني،  القروض  تقديم خدمة  تقف عند 
ــنـــة فــــي الــتــســديــد  الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون جـــهـــة آمـ
بالنسبة لها، بل توسعت الحقا إلى إقراض 
املواطنني من غير املوظفني بضمانة كفيل أو 

ضمانة املشروع نفسه«.
ــم املــــزيــــد مــن  ــقـــديـ ــــى ضــــــــرورة تـ وأشــــــــــارت إلــ
للمواطنني،  الــحــكــومــيــة  املــالــيــة  الــتــســهــيــالت 
الفتة إلى أن البنك املركزي تبنى في عام 2015 
مشروع منح القروض الصغيرة واملتوسطة 
 من القطاع الزراعي 

ً
والكبيرة التي شملت كال

بـــ6  ـــقـــدر قيمتها 
ُ
والــصــنــاعــي والـــعـــقـــاري، وت

ــدًا ال  تــرلــيــونــات ديــــنــــار، بـــفـــوائـــد بــســيــطــة جــ
حّمل املواطن 

ُ
تتجاوز 2%، وهي قــروض ال ت

املقترض أي آثار مستقبلية.
من صعوبات  العراقيني  من  الكثير  ويعاني 
الــغــالء وتــداعــيــات جائحة  معيشية فــي ظــل 
فــيــروس كــورونــا. والــعــراق ثــانــي أكــبــر منتج 
الــســعــوديــة،  بــعــد  ــك«  للنفط فــي منظمة »أوبــ
بـــمـــتـــوســـط يــــومــــي 4.6 مــــاليــــني بـــرمـــيـــل فــي 
الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة، ويــعــتــمــد عــلــى الــخــام 

لتوفير أكثر من 90% من اإليرادات العامة.
»العربي الجديد«  وقال النائب نعيم الكعود لـ
ــفـــوائـــد املــتــرتــبــة عــلــى الــــقــــروض الــتــي  إن »الـ

تقدمها بعض املصارف الحكومية واألهلية 
كبيرة  أعــبــاء  أضــحــت تحملهم  لــلــمــواطــنــني، 
في ظل تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع 

نسبة الفقر إلى مستويات مخيفة«.
ــقــــروض ذات الــفــوائــد  وأضــــــاف الـــكـــعـــود: »الــ
ـــعـــد اســــتــــغــــالاًل بـــغـــطـــاء قـــانـــونـــي، 

ّ
الـــعـــالـــيـــة ت

ســيــزيــد الــفــقــراء فــقــرًا وســيــزيــد مـــن املــشــاكــل 
االجتماعية في املجتمع«، داعيًا وزارة املالية 
والبنك املركزي إلى إعادة النظر في السياسة 
الــنــقــديــة لــتــعــامــالتــهــمــا املــصــرفــيــة وخــفــض 
املقدمة  القروض  على  املترتبة  الفوائد  قيمة 

للمواطنني.
بدوره، قال الخبير االقتصادي عبد الرحمن 
املشهداني إن »القروض املصرفية التي تقدم 
الــنــوع األول  نــوعــني،  إلــى  للمواطنني تنقسم 
الــبــنــاء، وهي  منها يتعلق بــشــراء املــنــازل أو 
قـــروض مــيــســرة بنسبة فــوائــد قليلة جـــدًا ال 
تتجاوز 2%، وتصل مدتها إلى أكثر من 15 
عامًا، أما النوع الثاني فهي قروض تجارية 
منح بفائدة تصل إلى 9%، وهذا النوع من 

ُ
ت

القروض فيه مغاالة كبيرة من حيث الفائدة، 
وال يتالءم مع حجم األزمة االقتصادية التي 

يعيشها العراقيني اليوم«.
وأضــــاف املــشــهــدانــي أن »جــمــيــع الــبــلــدان في 
ــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  مــثــل هــــذه الــ
التي يعيشها مواطنيها تعمل على تخفيف 
إجــــــراءات الــحــصــول عــلــى قــــروض مـــن خــالل 

تخفيض حجم الفوائد«.
ــل الـــحـــكـــومـــة فــي  ــــى ضـــــــرورة تـــدخـ وأشـــــــار إلـ
تحديد أسعار الفائدة في ما يخص املصارف 
الــحــكــومــيــة، وخــصــوصــًا مــصــرفــي الــرافــديــن 
والرشيد، أما في ما يخص املصارف األهلية، 
ــبـــرملـــان في  فـــإنـــه ال ســلــطــة لــلــحــكــومــة وال الـ
وتعامالتها  النقدية  سياستها  فــي  التدخل 

املصرفية.
ــقـــدة املـــعـــتـــمـــدة مــن  ــعـ ــقـــد اإلجــــــــــراءات املـ ــتـ وانـ
الــقــروض  فــي منح  الحكومية  املــصــارف  قبل 
لــلــمــواطــنــني، والـــتـــي غــالــبــًا مـــا يـــحـــدث فيها 
استغالل املواطنني من قبل بعض السماسرة 
الــذيــن يعملون فــي تــرويــج معامالت السلف 

والقروض.
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تزايد األعباء المعيشية للكثير من المواطنين في ظل كورونا )األناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

يــمــر قـــطـــاع الــصــيــد فـــي الــيــمــن بــفــتــرة 
عــصــيــبــة مـــع اخـــتـــالل تـــوازنـــه فـــي ظل 
في  الرسمية  االصطياد  توقف عملية 
وانــهــيــار  املــعــتــادة،  التقليدية  املـــواقـــع 
عدد من املشاريع السمكية في مختلف 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الـــبـــحـــريـــة، فــيــمــا بـــرز 
الصيد الجائر أخيرًا كإحدى الظواهر 
الـــتـــي يـــالحـــظ تـــمـــددهـــا وانـــتـــشـــارهـــا 
فــــي أغـــلـــب ســــواحــــل الـــيـــمـــن ومــنــاطــق 

االصطياد السمكي.
ــة رســمــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــدر تـــقـــاريـــر اقـ ــقــ وتــ
إجمالي الخسائر بأكثر من 9 مليارات 
دوالر، منها األضرار املباشرة الناتجة 
عــن الــصــيــد الــجــائــر الـــذي يــعــانــي منه 
ــارات دوالر،  ــيـ ــلـ مـ  4 وقــيــمــتــهــا  الــيــمــن 
دوالر  مليارات   3 نحو  إلــى  باإلضافة 
توقف  فــي  تسببه  عــن  ناتجة  خسائر 

مشاريع سمكية وأضرار أخرى.
التقارير إلى أضــرار بيئية  كما تشير 
الصيد  سفن  مــن  املخالف  لالصطياد 
األجـــنـــبـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة غـــيـــر املــرخــصــة 
مـــلـــيـــاري دوالر مــا  نـــحـــو  إلـــــى  تـــصـــل 
بــني خسائر ناتجة عــن رمــي األحــيــاء 
املـــرتـــجـــعـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــشــعــاب 
املرجانية وتكلفة أضــرار في املخزون 
الـــســـمـــكـــي املــســتــقــبــلــي نــتــيــجــة صــيــد 

األسماك الصغيرة.
ويـــقـــول مـــســـؤول ســـابـــق فـــي االتـــحـــاد 
اليمن،  فــي  الــعــام  السمكي  الــتــعــاونــي 
»الـــعـــربـــي  لــــ راوح،  الـــلـــه  عـــبـــد  مــحــمــد 
الجديد«، إن الصيد الجائر والتقليدي 
اليمن يعاني منها  مشكلة مزمنة في 
مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب والـــتـــي توسعت 
املــؤســســات الحكومية  مــع غــيــاب دور 

املعنية بهذا القطاع. 
ــــى 90% مــن  إلـ ويــــوضــــح أن مــــا يـــصـــل 
إنتاج اليمن يأتي من عملية االصطياد 
هناك  كـــان  حــيــث  الــبــدائــيــة،  التقليدية 
ــهــــات  ــــل الــــجــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــبــ ــاعـــــس كــ ــ ــقـ ــ تـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــــحــــد مـــنـــه الرتــــبــــاط 

نافذين بهذا القطاع والذين ساعدتهم 
الـــحـــرب كــثــيــرًا بــعــد ذلـــك واســتــغــلــوهــا 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، تـــركـــز جــانــب 
ــع جــهــات  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ مـــهـــم مــنــهــا فــ
التحالف  يتبع دول  ما  خارجية منها 
والــذي يالحظ من خــالل انتشار سفن 
سواحل  معظم  فــي  مجهولة  اصطياد 

ومناطق االصطياد في اليمن.
ودار في اليمن خالل السنوات املاضية 
جدل واسع في هذا القطاع االقتصادي 
املناطق  استغالل  عدم  بسبب  الواعد، 
املــخــصــصــة لــلــصــيــد الــتــجــاري والــتــي 

كانت غير مستغلة للصيد التقليدي.
وفــــي ظـــل اعـــتـــمـــاد الــيــمــن عــلــى مـــورد 
النفط  اقــتــصــادي وحــيــد واملتمثل فــي 
والـــغـــاز، كـــان هــنــاك ضــعــف وعــجــز في 
تطوير القطاعات االقتصادية األخرى 
لتنويع املــوارد العامة املحدودة، إذ ال 
 %3.5 أكثر من  السمكي  القطاع  يمثل 

من الناتج القومي في اليمن.
ــن عـــــــدم إجـــــــــــراء أي تــقــيــيــم  ــ فــــضــــال عــ
لـــلـــمـــخـــزون الــســمــكــي فــــي الـــيـــمـــن مــنــذ 
عــــقــــود ملــــعــــرفــــة حــــجــــم الــــــثــــــروة الـــتـــي 
ضعف  إلـــى  إضـــافـــة  ــبـــالد،  الـ تمتلكها 
املنظومة القانونية للصيد والذي حد 
مــن وجــــود بــيــئــة اســتــثــمــاريــة ناجحة 

لتطوير هذا القطاع في اليمن.
وخــســر الــيــمــن الــــذي يــعــانــي مـــن أزمـــة 
نحو  وبطالة  وفقر  متفاقمة  إنسانية 
الــصــادرات  300 مليون دوالر عــائــدات 
السمكية سنويًا، بعد تراجعها بشكل 
كبير إلى أقل من 40 مليون دوالر قيمة 
الصادرات من األسماك واألحياء عبر 
منافذ التصدير املحدودة العاملة في 

البالد.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث االقــــتــــصــــادي، حــســام 
السعيدي، أن اليمن غرق في العقدين 
ــريــــن فــــي املـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة  ــيــ األخــ
ــــدام االســــتــــقــــرار وهـــو  ــعـ ــ واألمـــنـــيـــة وانـ
ــقـــد الــــبــــالد الــــقــــدرة عـــلـــى تــنــمــيــة  مــــا أفـ
ــقـــطـــاع  ــات الـــــــواعـــــــدة مــــثــــل الـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
ــكــــي والــــــــــــذي اجـــــتـــــاحـــــه فـــســـاد  ــمــ الــــســ

واخـــتـــالالت تسببت فــي هـــدر مـــوارده 
وتبديد إنتاجيته، إذ ظل اليمن ينتج 
نـــســـبـــة مـــــحـــــدودة وضـــئـــيـــلـــة مـــقـــارنـــة 

بالثروة املتوفرة.
»الــعــربــي الــجــديــد،  وأكــــد الــســعــيــدي لـــ
أن هدر الصيد حدث نتيجة لإلهمال 
وعــــدم تــوظــيــف هـــذا الــقــطــاع بــصــورة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة االقــ ــظــــومــ ــنــ ــي املــ ــ ــل فــ ــ ــثـ ــ أمـ
الفوضى  إنتاجيته، والــحــد مــن  ورفــع 
والــعــشــوائــيــة واملــــمــــارســــات الــســلــبــيــة 
ــد الــــــجــــــائــــــر وغــــــيــــــرهــــــا مـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــالـ ــ كـ
إلــــــى ضــعــف  أدت  ــي  ــتــ الــ ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ
ــادرات الــيــمــنــيــة طــــوال الــســنــوات  الــــصــ
كــانــت نسبة تأثيرها  املــاضــيــة والــتــي 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املحلي  ضئيلة فــي 
ــم امــــتــــالك الــــبــــالد لـــســـواحـــل يــصــل  ــ رغـ

طولها إلى نحو 2600 كيلومتر.
ــاك اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ أخــــــــيــــــــرًا، كــ
ــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة  ومـــنـــاقـــشـــات فــــي املـ
ــثـــت فــيــهــا طـــرق  ــِحـ الـــغـــربـــيـــة لــلــيــمــن، ُبـ
مكافحة الصيد الجائر ومنع االحتكار 
في قطاع االصطياد السمكي من خالل 
ــددة، ومــعــالــجــة  ــعــ ــتــ إنــــشــــاء أســــــــواق مــ
العملية  وزيــــــادة  الــصــيــاديــن  أوضـــــاع 
اإلنتاجية، إضافة إلى تطوير األبحاث 
البحرية  بالبيئة  تعنى  الــتــي  العلمية 
واألســـمـــاك وتــنــوعــهــا واخــتــبــار أنـــواع 
جــديــدة مــن األحــيــاء البحرية فــي إطــار 
رفـــع الــعــائــدات مــن املــنــتــجــات البحرية 
واســــتــــيــــعــــاب األســــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة لــهــا 
ــد األســــــــواق  ــيـ ــيـ ــشـ مـــــن خـــــــالل بــــنــــاء وتـ

باملحافظات.
وضاعفت الحرب مأساة ومعاناة هذا 
الـــقـــطـــاع، إذ تــســبــبــت فـــي تـــضـــرر أكــثــر 
مــن 30 ألــف صــيــاد فــي معظم املناطق 
الــســاحــلــيــة الــيــمــنــيــة، إلـــى جــانــب تدني 
نسبة متوسط االستهالك من األسماك 
ســنــويــا لــلــفــرد الـــواحـــد عــلــى مــســتــوى 
اليمن بنسبة 80% حيث كان متوسط 
كيلوغرامًا   14 الــفــرد  عليه  يحصل  مــا 
إلــــــى 2.5 كــجــم  ســـنـــويـــًا حـــتـــى وصــــــل 

سنويًا.

اليمنأسواق

نسبة الفائدة على 
القروض االستهالكية 

تصل إلى %9
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واشنطن ـ شريف عثمان

في محاولة إلعــادة توزيع ثروات 
األمـــيـــركـــيـــن، ووفـــــــــاًء بـــأحـــد أهـــم 
وعـــــــود حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة، لــم 
بايدن بجهود  األميركي جو  الرئيس  يكتف 
إنــعــاش االقــتــصــاد، بعد عــام الجائحة الــذي 
ــي أغــلــب  ــلـــب فــ ــطـ ــعــــرض والـ ــع الــ ــراجــ شـــهـــد تــ
القطاعات، ليبدأ اإلعالن عن خططه الهادفة 
لتضييق الفجوة الواسعة بن دخول أثرياء 
التعديالت  ستكون  والتي  وفقرائها،  أميركا 

الضريبية على رأسها. 
ــــالن رغــبــتــه بـــاضـــطـــالع الــحــكــومــة  وبـــعـــد إعـ
الفيدرالية بــدور أكبر في محاوالت إنعاش 
ــعــــاش تــقــتــرب  ــاد، وإقـــــــــرار حـــــزم إنــ ــتــــصــ االقــ
قيمتها من ستة تريليونات دوالر، تضاف 
إلى عجز املوازنة القياسي الحالي، ال يجد 
الــالزمــة لتلك  األمـــوال   لتوفير 

ً
بايدن سبيال

الحزم إال إعادة فرض بعض الضرائب التي 
دونالد  السابق  الرئيس  قلصها  أو  أوقفها 

، باإلضافة 
ً
ترامب على الفئات األعلى دخال

إلــى فــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب على بعض 
ــاح الــرأســمــالــيــة التي  ــ الــعــمــلــيــات، مــثــل األربـ
بالحد  والــنــزول  تقريبًا  مضاعفتها  يــنــوي 
لها،  الخاضعة  الربحية  ملستويات  األدنـــى 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب 
ــة  ــ ــــي دراســ ــا.  وفــ ــايــ ــطــ ــعــ ــات والــ ــركــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

والسياسة  الــضــرائــب  معهد  أعــدهــا  حديثة 
ــات املـــتـــحـــدة، أكـــد  ــ ــــواليـ ــة فــــي الـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ســتــيــف وامــــهــــوف، مـــديـــر املـــعـــهـــد، ومــاثــيــو 
ــر، كــبــيــر الـــبـــاحـــثـــن فــــي املـــعـــهـــد، أن  ــ ــــاردنـ جـ
مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي لــــدى نــســبــة %1 
، الـــتـــي ســيــقــع عــلــيــهــا الــعــبء 

ً
ــلـــى دخــــــال األعـ

بلغ 2.2 مليون  الضرائب،  زيــادة  األكبر من 
زيــادة  سيشهد  الفئة  تلك  ثلثي  وأن  دوالر، 
في الضرائب املستحقة عليه بما يقرب من 
159 ألف دوالر في العام. وبينما شهد العام 
األول لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا انــضــمــام 
أكثر من عشرين مليون أميركي إلى طوابير 
ــات  ــبـ ــلـــى الـــوجـ ــــي الــــحــــصــــول عـ الــــراغــــبــــن فـ
ــيـــة وطـــالـــبـــي تـــعـــويـــضـــات الــبــطــالــة  ــانـ املـــجـ
الــــدوالرات، فإن  الــدولــة مليارات  التي كلفت 
ثــرواتــهــم  زادت  املــلــيــارديــرات  مــن  مجموعة 
 ،2020 فــــي  دوالر  ــلـــيـــون  تـــريـ  1.62 بـــنـــحـــو 
فيما   ،%55 بنسبة  أصــولــهــم  قيمة  لترتفع 
أكثر من  استحوذ 15 مليارديرًا منهم على 
ــثـــروات. وتــحــت عــنــوان »خطة  ثلثي هـــذه الـ
األســــر األمـــيـــركـــيـــة«، فــّصــل الــرئــيــس الــقــادم 
مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي خططه إلنــفــاق ما 
ــرائـــب إضـــافـــيـــة على  يــتــم تــحــصــيــلــه مـــن ضـ
أثــريــاء األمــيــركــيــن، لــيــؤكــد تــوجــيــه النسبة 
األكبر منها إلى اإلنفاق على التعليم ودور 
الــحــضــانــة لــأطــفــال، كــمــا الــتــوســع فــي منح 

إجازات مدفوعة األجر لآلباء واألمهات. 
وفــــــــي عــــــبــــــارة شــــهــــيــــرة وجــــهــــهــــا ألعــــضــــاء 
الــكــونــغــرس قــبــل أســابــيــع قليلة، قـــال بــايــدن 
»أعــتــقــد أنــــه مـــن حــقــك أن تــصــبــح مــلــيــونــيــرًا 

ضرائب بايدن

تدعو إلى فرض 
المزيد من الضرائب 

على األثرياء، 
هيوستن )بوب 

)Getty/ليفي

يتأهب أثرياء أميركا لمعركة مع إدارة الرئيس جو بايدن، الذي يصر على 
زيادة الضرائب المفروضة على هذه الشريحة من أجل تمويل خططه 
لتطوير البنية التحتية وحزمة التحفيز االقتصادي التي تكلف تريليونات 

الدوالرات

ثروات المليارديرات 
زادت 1.62 تريليون دوالر 

في عام كورونا

زعفران أفغانستان 
استحوذ على الترتيب 
األول عالميًا في 2020

غولدمان ساكس يتوقع 
ارتفاع الطلب على النفط 

بـ4.6 ماليين برميل يوميًا

أزمة تمويل 
تشعل صدامًا 

مع أثرياء 
أميركا

تسارع وتيرة التحصين من كورونا يزيد الطلب على النفط )فرانس برس(مزارعون أفغان يحصدون محصول الفراولة في قندهار )فرانس برس(

كابول ــ صبغة اهلل صابر

املنتجة  للنباتات  البديلة  الـــزراعـــات  تشهد 
للمخدرات في أفغانستان رواجًا في العديد 
مــن األقــالــيــم، لتنضم الــفــراولــة إلــى الزعفران 
البالد  الــذي شهدت  األحــمــر،  بالذهب  امللقب 
حضورًا الفتًا له في السنوات األخيرة، بينما 
بــــدت مــعــركــة الـــبـــدائـــل غــيــر يــســيــرة فـــي ظل 
استمرار الصراع املسلح في الدولة، حيث ال 
تزال زراعة الخشخاش املنتج لأفيون إحدى 

األدوات التمويلية للصراع.
وحــظــيــت زراعــــة الــفــراولــة، الــتــي تــعــد حديثة 
الــعــهــد فـــي أفــغــانــســتــان، بــاهــتــمــام كــبــيــر في 
إقليمي  البالد وجنوبها، ال سيما في  شــرق 
ننجرهار )شرق(، وقندهار )جنوب(، اللذين 
يشتهران بزراعة النباتات املخدرة، إذ تحول 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ مــــئــــات املـــــزارعـــــن فــــي اآلونــــــــة األخـ

الفراولة بداًل من الخشخاش.
يقول غول آغا، وهو أحد املزارعن في منطقة 
إقليم  فــي  خوجياني  ملــديــريــة  التابعة  وزيـــر 
الحدود مع باكستان:  الواقع على  ننجرهار 
»في السابق كنا نزرع األفيون وننتظر طوال 
العام لنحصل على بعض املال الالزم لإلنفاق 
خـــالل الـــعـــام، ومـــع ذلـــك فـــإن مـــا كــنــا نحصل 
عليه يذهب هباء، لكن منذ ثالثة أعوام نزرع 
ونفعها  كليًا،  عليها  نعتمد  وبتنا  الفراولة 
أضعاف زراعة الخشخاش، ويعمل معي في 

نيويورك ــ العربي الجديد

تــوقــع بــنــك االســتــثــمــار غــولــدمــان ســاكــس، أن 
ترتفع أسعار النفط إلى 80 دوالرًا للبرميل في 
الربع األخير من العام الجاري، معلال ذلك بأن 
الطلب،  في  التعافي  تقدير  لم تحسن  السوق 
وذلـــك حتى بــالــرغــم مــن االســتــئــنــاف املحتمل 

لإلمدادات اإليرانية من الخام.
وقال البنك األميركي في مذكرة له إنه بالنظر 
ــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الــطــلــب مـــع تــوســع  إلــــى االرتــ
نــطــاق التحصن )مـــن فــيــروس كـــورونـــا( فــإن 
النفط ستظل قائمة،  ارتــفــاع أســعــار  مــبــررات 
»إمـــدادات ال تتسم باملرونة«،  خاصة في ظل 
مضيفا أن افتراض عودة الصادرات اإليرانية 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل ال يمنع أن أســعــار 
برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دوالرًا 

بحلول الربع األخير من 2021.
وتـــأتـــي تــوقــعــات غــولــدمــان ســـاكـــس، وفـــق ما 
ــة رويـــــتـــــرز، أمـــــس االثــــنــــن، عــلــى  ــالــ نــقــلــت وكــ

عكس توجهات السوق خالل األيــام املاضية، 
املاضي،  األســبــوع  النفط،  أسعار  تراجعت  إذ 
بعد أن قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
إن الواليات املتحدة مستعدة لرفع العقوبات 
ــــالده الــنــفــطــيــة واملــصــرفــيــة  عـــلـــى قـــطـــاعـــات بــ

واملرتبطة بالشحن.
لكن الخام عوض بعض تلك الخسائر، أمس، 
فــي مــســاعــي إحــيــاء  إذ ظــهــرت عقبة محتملة 
االتفاق النووي اإليراني املوقع في 2015، وهي 
املــســاعــي الــتــي قـــد تــضــيــف إلمــــــدادات الــنــفــط. 
ومن املقرر استئناف املحادثات بن واشنطن 

وطهران هذا األسبوع. وقال غولدمان ساكس، 
املتقدمة  الـــدول  أســـواق  فــي  الطلب  تعافي  إن 
التي تلقاها االستهالك  سيعادل أثر الضربة 
مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، وما استتبعه 
ذلــك من بــطء محتمل في التعافي في جنوب 
ــع أن يــزيــد  ــوقـ آســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة. وتـ
يوميًا حتى  برميل  4.6 مالين  بنحو  الطلب 
نــهــايــة الـــعـــام، مــشــيــرا إلــــى أن أغـــلـــب الـــزيـــادة 

مرجحة في األشهر الثالثة املقبلة.
وقـــال فــي املـــذكـــرة »الــتــنــقــالت تــتــزايــد بسرعة 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـــــــا، مـــع تــســارع 
العام  وتيرة التحصن ورفــع إجـــراءات العزل 
ومـــع تـــزايـــد حــركــة قــطــاع الــشــحــن واألنــشــطــة 

الصناعية أيضا«.
كــمــا تـــوقـــع الــبــنــك أن تـــقـــوم مــنــظــمــة الــبــلــدان 
بقيادة  وحلفاؤها  )أوبـــك(  للبترول  املــصــدرة 
ــة بــاســم  ــعــــروفــ ــا، وهـــــي املـــجـــمـــوعـــة املــ ــ ــيـ ــ روسـ
)أوبــك+(، بمعادلة أي زيادة لإلنتاج اإليراني 
ــادة اإلنـــتـــاج فـــي الــنــصــف  ــ مـــن خــــالل وقــــف زيــ

الثاني من العام الجاري ملدة شهرين.
وكانت شركة النفط الهندية، قد أبدت رغبتها 
في استيراد النفط اإليــرانــي بعد رفــع الحظر 
وكالة  أوردت  ما  وفــق  األميركي،  االقتصادي 
ــا« اإليــرانــيــة يـــوم األحـــد املــاضــي. وكــانــت  »ارنــ
الهند قد أوقفت استيراد النفط اإليراني منذ 
األميركية،  الضغوط  بسبب   ،2019 منتصف 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت تــصــفــيــر صــــــــادرات الــنــفــط 
اإليراني في أعقاب انسحاب الرئيس األميركي 

دونالد ترامب من االتفاق النووي في 2018.
وتعمل شركة النفط الوطنية اململوكة إليران، 
عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلـــى جــانــب تعزيز 
العالقات مع العمالء، حتى تتمكن طهران من 
التوصل  النفطية في حالة  الــصــادرات  زيــادة 
إلــى اتفاق مع واشنطن بشأن رفــع العقوبات 
خالل مباحثات فيينا التي تجري منذ الثاني 
مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وفـــق مـــا كشف 
مــســؤولــون فــي قــطــاع النفط اإليــرانــي لوكالة 

»بلومبيرغ« األميركية، األسبوع املاضي.

قــرابــة 30 شخصًا«. ورغــم تفضيله  زراعتها 
زراعــة هذه الفاكهة مثل الكثير من املزارعن 
ــا مـــن قــلــة االهــتــمــام  فـــي مــنــطــقــتــه، يــشــكــو آغــ
 
ً
بديال باعتبارها  زراعــتــهــم  بــدعــم  الحكومي 
الحكومة فقط ببعض  للخشخاش، وتكتفي 
األمــن  قــوات  تأتي  الروتينية، حيث  األعــمــال 
وتفتش بعض الحقول للتأكد من خلوها من 

زراعة النباتات املخدرة.
ويــضــيــف: »لـــو فــكــرت الــحــكــومــة فـــي تــرويــج 
البدائل مثل الفراولة والزعفران والتمر لكان 
أفــضــل بكثير وأنــســب للقضاء على  الــوضــع 

األفيون في البالد«. 
ورغـــم الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــن الحكومة 
بالتأكيد   2001 عام  منذ  الدولية  واملنظمات 
ــل مــكــافــحــة  ــ ــ عــــلــــى الــــعــــمــــل الـــــــــــدؤوب مـــــن أجـ
املـــخـــدرات، إال أن زراعــــة الــخــشــخــاش ال تــزال 
حـــاضـــرة بــقــوة فـــي أفــغــانــســتــان، إلـــى جــانــب 

أنواع أخرى من النباتات املخدرة.
ويـــــرى آغــــا أن املــــزارعــــن أكـــثـــر حــمــاســة من 
الــحــكــومــة لــلــتــوجــه نــحــو الـــبـــدائـــل. وبــجــانــب 
االهتمام املتزايد في إقليم ننجرهار، وصلت 
إقليم قندهار  إلــى  العام  الفراولة هــذا  زراعــة 
ــرة لــتــحــل بـــجـــانـــب فــاكــهــتــي الـــرمـــان  ــ ألول مـ
والــعــنــب، بــعــد أن كـــان اإلقــلــيــم مــشــهــورًا في 

السابق بزارعة الخشخاش بال منازع.  
ــنـــداب  ــزارعــــن فـــي مــنــطــقــة أرغـ ــد املــ يـــقـــول أحــ
الــلــه،  بعصمت  نفسه  عـــرف  قــنــدهــار،  بإقليم 
إنه زرع الفراولة في أرضه وحصل على عائد 
»العربي الجديد«،  مجز، مشيرا في حديثه لـ
إلى أن وزارة الزراعة وزعت بذر الفراولة على 

املزارعن في األقاليم األخرى لكنها لم تفعل 
املناطق  إقليم قندهار، ال سيما في  ذلــك في 

النائية.
ويضيف أن »املــزارعــن يــرغــبــون فــي ترويج 
الــبــدائــل لــلــمــخــدرات وبــالــتــالــي يــجــربــون أي 
نــبــتــة لــتــحــل مــحــل الـــخـــشـــخـــاش، والـــفـــراولـــة 
فـــاكـــهـــة جـــيـــدة نــســتــفــيــد مــنــهــا فــــي بــيــوتــنــا 
ونقدمها للسوق بأثمان مجزية، ومردودها 

أحسن بكثير من مردود األفيون«.
كما يــقــول أحــمــد يــاســر، املـــزارع فــي قندهار، 
إن أكثر من 200 مزارع في مديريات مختلفة، 
تــــحــــديــــدًا »أرغـــــــنـــــــداب« و»دامـــــــــــن« و»دنــــــــد«، 
يزرعون الفراولة في حقولهم. وما تمتاز به 
هذه النبتة أننا نأخذ منها املحاصيل أربع 
والقنب  الخشخاش  بينما  الــعــام،  فــي  مـــرات 
)املستخدم في إنتاج الحشيش( نزرعها مرة 

واحدة في العام.
ويضيف ياسر »املشكلة الوحيدة تتمثل في 
األفغانية  الحكومة  بن  واملواجهات  الحرب 
ــان، فـــالـــحـــرب دمـــــــرت مــعــظــم  ــبــ ــالــ وحــــركــــة طــ
ــدم اهــتــمــام الــحــكــومــة  الــحــقــول إلـــى جــانــب عـ
بــالــبــدائــل، فجميع  للتمسك  املـــزارعـــن  بــدعــم 
األعــمــال من زراعــة وتسويق تقع على عاتق 
مــن شح  يــعــانــي معظمهم  بينما  ــزارعـــن،  املـ
اإلمــكــانــات«. فــي املــقــابــل، يــقــول ســيــد حفيظ 
املحلية  الـــزراعـــة  إدارة  رئــيــس  ســـيـــدي،  الــلــه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي إقــلــيــم قــنــدهــار لـــ
ــع خــطــط مـــن شــأنــهــا  الــحــكــومــة بـــصـــدد وضــ
الفراولة،  ملزارعي  الالزمة  التسهيالت  توفير 
ــة الــقــنــب  ــ ــــزراعـ  مـــنـــاســـبـــًا لـ

ً
ــال ــديــ الـــتـــي تـــعـــد بــ

والخشخاش.
ــلــــه عــــابــــد، الــخــبــيــر  بـــــــــدوره، يــــؤكــــد عـــبـــيـــد الــ
الـــزراعـــي، أهــمــيــة دعـــم تــوجــه املـــزارعـــن نحو 
والرمان  والــزعــفــران  الفراولة  مثل  محاصيل 
والعنب، مشيرا إلى أن عوائدها املالية جيدة، 
كما أنها تفي باحتياجات السوق التي تتجه 
الســتــيــراد مــثــل هـــذه األصـــنـــاف مــن الــخــارج، 

وتحديدًا باكستان.
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تتحمل  أن  عليك  يتعن  لــكــن  مــلــيــارديــرًا،  أو 
نصيبك العادل من الضرائب«.

ومنذ اللحظات األولى لوصول بايدن للبيت 
األبيض، وربما قبل ذلك، يبذل املستشارون 
املاليون وشركة إدارة الثروات جهودًا مكثفة 
التي  األمــثــل  االستثمار  أدوات  على  للعثور 
مــا يمكن  أقصى  مــن خاللها تجنب  يمكنهم 

إن أمكنهم ذلك، قبل أن تتم الزيادة املتوقعة، 
خــاصــة فــي مــا يخص الحصول على بعض 
بـــــداًل مـــن الحـــقـــًا، أو االتـــفـــاق  ــز اآلن  الـــحـــوافـ
ــد الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض  عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــوعـ
مستحقاتهم. وبدأ مديرو الثروات في نصح 
عمالئهم بتحويل حسابات التقاعد الخاصة 
بهم مــن األنــــواع الــتــي تــؤجــل دفــع الضرائب 

من العبء املتوقع من الضرائب الجديدة، التي 
ال يعلم أحد حتى اآلن كيف سيكون شكلها 
في  األصــعــب  التصويت  اجتياز محطة  عند 
الــكــونــغــرس. وفـــي تــعــامــلــهــم مـــع خــطــط رفــع 
الــضــرائــب، لــن يقف أثــريــاء أمــيــركــا مكتوفي 
األيدي، حيث يتوقع محللون أن يقوم بعض 
هؤالء بالتسريع بحصولهم على مداخيلهم، 

عــلــى املـــدخـــرات لــحــن الـــوصـــول إلـــى ســن 59 
ســـنـــة ونـــصـــف إلـــــى تـــلـــك الـــتـــي تـــفـــرض دفـــع 
الضرائب عليها اآلن، لالستفادة من معدالت 
زيــادتــهــا.  قبل  املنخفضة  الحالية  الضريبة 
ــاء الــكــونــغــرس مـــن الــحــزب  ويــــعــــارض أعـــضـ
مــشــروع رئيسهم  الــذيــن دعــمــوا  الجمهوري، 
السابق دونالد ترامب ألكبر خفض ضريبي 

تشهده الــبــالد خــالل عــقــود، جـــزءًا كبيرًا من 
نسبة  أن  مــؤكــديــن  الضريبية،  بــايــدن  خطط 
كبيرة من اإلنفاق على البنية التحتية الذي 
يــبــرر بــه بــايــدن رفـــع الــضــرائــب تــعــد ُمبالغا 
بـــهـــا، وأن بــعــض أوجـــــه إنـــفـــاق تــلــك املــبــالــغ 

ليست ضرورية.  
السيناتور ميتش ماكونيل،  أكد  أيــام،  وقبل 
زعيم األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
ــارثــــي، زعـــيـــم األقــلــيــة  ــاكــ والــــنــــائــــب كــيــفــن مــ
الجمهورية بمجلس النواب، رفضهما زيادة 
الــضــرائــب لتمويل اإلنــفــاق عــلــى مــشــروعــات 
بــالــواليــات  التحتية  البنية  لتحسن  بــايــدن 
املــتــحــدة. وقـــال مــاكــونــيــل، الـــذي زامـــل بــايــدن 
فـــي الــكــونــغــرس ألكــثــر مـــن عــقــديــن، وتمكنا 
مــعــًا خـــالل فــتــرة رئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا التي 
ــاق  ــفـ ــه، مــــن االتـ ــ ــايــــدن وقـــتـــهـــا نـــائـــبـــًا لـ ــان بــ ــ كـ
عــلــى قـــانـــون الـــضـــرائـــب ورفــــع ســقــف الــديــن، 
إن نــــواب حــزبــه غــيــر مــســتــعــديــن لــفــتــح ملف 
تعديل قانون اإلصــالح الضريبي الــذي أقره 
تــرامــب، مطلع عــام 2018، ووصــفــه ماكونيل 
بـــأنـــه »خــــط أحـــمـــر«. واقـــتـــرح الــجــمــهــوريــون 
فرض رسوم )لم يحددوا قيمتها حتى اآلن( 
املــراد  التحتية  البنية  يستخدمون  مــن  على 
تــحــديــثــهــا، وهـــو مـــا يــرفــضــه تــمــامــًا أعــضــاء 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولـــــم يـــتـــفـــق مــمــثــلــو 
الحزبن إال على رفــض فكرة االســتــمــرار في 
التوسع باالقتراض من أجل تمويل الزيادات 

املقترحة في اإلنفاق.
وفي محاولة لعرقلة جهود بايدن للحصول 
على تأييد ملشروعه، قال ماكونيل إن أعضاء 
املــوافــقــة عــلــى خــطــة تحديث  حــزبــه يمكنهم 
التحتية بكلفة ال تتجاوز 800 مليار  البنية 
دوالر، مــقــارنــة بــأكــثــر مــن تــريــلــيــونــي دوالر 
ــم مــــحــــاوالت بـــايـــدن  ــ اقـــتـــرحـــهـــا بــــايــــدن. ورغــ
لــكــســب تــأيــيــد الــشــركــات األمــيــركــيــة الــكــبــرى 
ــــات الــبــنــيــة  ــــروعـ ــــشـ لـــخـــطـــتـــه الـــضـــريـــبـــيـــة وملـ
التنفيذين  الــرؤســاء  أغلب  زال  مــا  التحتية، 
لــتــلــك الـــشـــركـــات يـــأمـــلـــون فـــي إيـــجـــاد بــدائــل 
أخــــــرى لــتــمــويــل مــــشــــروعــــات اإلنــــفــــاق الــتــي 
يتحمس لــهــا الــجــمــيــع. وفـــي لــقــاء مــع إحــدى 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي وقــــت ســابــق من 
مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري، أشــــار ديــفــيــد ريــكــس، 
الشهيرة  األدويـــة  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
»إي إل آي ليلي«، إلى أن الشركات األميركية 
لإلنفاق  مبالغ ضخمة  الصناعية تخصص 
التحتية  البنية  على  ولإلنفاق  االستثماري 
الخاصة بها، مؤكدًا أن »فرض ضرائب على 
في  جــدًا،  فكرة سيئة  الشركات سيكون  تلك 

وقٍت نحاول فيه إنعاش االقتصاد«.

تريد اإلدارة األميركية رفع الضريبة على أرباح رأس المال إلى 39.6% بعد 
المليون دوالر األول، ما يجعلها مماثلة لمعدل الدخل العادي. وعندما 
ــمــعــدل مع  ــذا ال يــتــم جــمــع هـ
اإلضافية  الصحية  الرعاية  ضريبة 
البالغة 3.8% على دخل االستثمار، 
سيرتفع  الضريبة  إجمالي  فـــإّن 
مستوى  أعلى  وهو   ،%43.4 إلى 
منذ  المتحدة  الــواليــات  تشهده 
بعيدًا  الماضي،  القرن  عشرينيات 
التي  الوجيزة  االرتــفــاع  فترة  عن 
وفــق   ،1978 عـــام  خـــال  مـــرت 

وكالة »بلومبيرغ« األميركية.

اقتطاعات على األرباح

تقرير

زحفت زراعة الفراولة 
نحو الكثير من المناطق 

األفغانية في اآلونة 
األخيرة، لتدخل ألول 

مرة إلى إقليم قندهار، 
معقل الخشخاش

رؤية

سهام معط اهلل 

ــفــاق وقــف إطــاق النار بني االحــتــال اإلسرائيلي 
ِّ
ت بعد أن دخــل ا

ز التنفيذ فجر 21 مايو/ واملقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيِّ
أيار 2021 بعد قتال دام 11 يومًا، أّول ما يتبادر إلى األذهان هو 
به عدوان الكيان الصهيوني وكيف؟«، خاصة  ر ما خرَّ »َمن سُيعمِّ
ت وزيــر  أنــه فــي طلعة إعامية استفزازية فــي الــيــوم ذاتـــه، لــم ُيــفــوِّ
 مسألة إعادة 

َّ
الدفاع اإلسرائيلي »بيني غانتس« الفرصة، واستغل

اإلعمار بعد الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية الحيوية لقطاع 
غزة كورقة ضغط وابتزاز بهدف اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليني 
ى عددهم أصابع اليد الواحدة،  األسرى لدى حماس والذين ال يتعدَّ
الذين سقطوا  الفلسطينيني  الضحايا  بعدد  يقارن  ال  عــدد  وهــو 
ف 232 شهيدًا 

َّ
اء القصف اإلسرائيلي الجّوي والبّري الذي خل جرَّ

ونحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
 
ً
ومنزال برجًا سكنيًا  الصهيوني 184  االحتال  ــر جيش  دمَّ لقد 

اقتصادية  منشأة  و525  إعاميًا  مقرًا  و33  ًا  حكومي مقرًا  و74 
ب خسائر مادية بلغت،  و66 مدرسة، ووحدات رعاية صحية، وسبَّ
أولــيــة، 92 مليون دوالر في قطاع اإلســكــان، 27  حسب تقديرات 
الــصــحــي، 22 مليون  املــيــاه والــصــرف  فــي شبكات  مليون دوالر 
دوالر في شبكات اإلمداد بالكهرباء، 6.5 مايني دوالر في شبكات 
االتصاالت واإلنترنت، 23 مليون دوالر في القطاع الحكومي، 40 
القطاع االقتصادي و5 مايني دوالر في قطاع  مليون دوالر في 

األوقاف، حسب املكتب اإلعامي الحكومي في قطاع غزة.
ــت الــــــذي تــحــصــي فـــيـــه حـــكـــومـــة غـــــزة خــســائــرهــا  ــوقــ ــ وخــــــال ال
الــدعــم املالي  الــدولــي حشد مــا أمكن مــن  املــاديــة، ينبغي للمجتمع 
واللوجستي إلصاح ما أفسده نتنياهو الذي يعمل بمنطق »الغاية 
ثه بالسلطة حتى املوت.  ر الوسيلة« في رحلته السياسية وتشبُّ تبرِّ
السيسي« في 18 مايو/  الفتاح  املصري »عبد  الرئيس  أعلن  لقد 
صة إلعادة إعمار قطاع  أيار 2021 إطاق مبادرة مصرية مخصَّ
ثاثية  قمة  فــي  مشاركته  خــال  دوالر  مليون   500 بمبلغ  غــزة 

بالعاصمة الفرنسية مع الرئيس الفرنسي والعاهل األردني. 
الرئيس  أعــرب  أيــار 2021،  يــوم 21 مايو/  وفــي مؤتمر صحافي 
بــايــدن، عــن رغبته فــي املساعدة فــي إعـــادة إعمار  األميركي جــو 
د بجمع تمويل كبير للمساهمة في عملية البناء تحت  غزة، وتعهَّ
الفلسطينية وبعيدًا  السلطة  بالتنسيق مع  املتحدة  األمــم  إشــراف 
د على مـــّده يــد الــعــون مــن أجل  عــن متناول حــركــة حــمــاس، وشـــدَّ
الذين كانوا بحاجة إلى صرامته وحزمه مع  رين  األبرياء املتضرِّ
إسرائيل لوقف عدوانها عليهم في العاشر من مايو/ أيار 2021، 
ف لدعم  ولكن ليس هناك ما يمكن انتظاره من حليف العدو املتلهِّ

أمن اإلسرائيليني، ولو على حساب كل الفلسطينيني. 
عتبر تجارب 

ُ
ت اإلعــمــار وتنفيذه، حيث  بــإعــادة  الــوعــد  بــني  شتان 

دول ســابــقــة كـــالـــعـــراق، لــبــنــان، ســـوريـــة والــيــمــن خــيــر دلــيــل على 
دهــا املجتمع الــدولــي  ــردِّ أّن الــشــعــارات والــهــتــافــات الــتــي غالبًا مــا ُي
قتها  التي مزَّ الـــدول،  إعــادة إعمار  الكبرى بشأن  الــدول  ورؤســـاء 
فقاعية  تصريحات  د  مجرَّ كونها  تعدو  ال  والصراعات،  الحروب 

د وتتاشى.  سرعان ما تتبدَّ
ــــع إرســـــــال مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة مــســتــعــجــلــة لــدعــم 

َّ
ــتــــوق ــن املــ مــ

الفلسطينيني في غزة. فقد أعلن مارك لوكوك، وكيل األمني العام 
ومنسق اإلغــاثــة فــي حــاالت الــطــوارئ، يــوم 21 مــايــو/ أيــار 2021 
ملواجهة  املـــركـــزي  الــصــنــدوق  مــن  دوالر  مــايــني   4.5 تخصيص 
الطوارئ، لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة في القطاع، عاوة 
على 14.1 مليون دوالر وعد، قبل ذلك بأيام فقط، بتخصيصها 
عة لألرض الفلسطينية املحتلة بهدف  جمَّ

ُ
من الصناديق املركزية امل

رين  ِلّحة للفلسطينيني املتضرِّ
ُ
االستجابة السريعة لاحتياجات امل

من هذا الصراع.
لــدول منكوبة  إلــى حــاالت سابقة  ــع، استنادًا 

َّ
املــتــوق لكن مــن غير 

بالحروب، أن ُيعاد إعمار قطاع غزة في املدى القصير وبالشكل 
الذي كان عليه قبل بداية القصف الصهيوني. فمن جهة، ستفعل 
حكومة نتنياهو ما بوسعها العتراض مسار إعادة إعمار غزة، 
ــادة  ــصــة إلعـ ومـــن جــهــة أخــــرى ســيــكــون إرســــال األمـــــوال املــخــصَّ
الدول  البطيء نظرًا لحرص  بالتنقيط  الري  اإلعمار أشبه بعملية 
والجهات املانحة الحليفة إلسرائيل على عدم وصول دوالر واحد 

لفصائل املقاومة الفلسطينية في غزة.
ــنـــاء الــصــراعــات  ــــي، صــمــتــه فـــي أثـ ــدول ــ ــا يـــعـــاب عــلــى املــجــتــمــع ال مـ
تأكل  أن  بعد  املساعدات  من  الفتات  بتقديم  حه  وتبجُّ والــنــزاعــات 
ل  ُيسجِّ فلم  األبرياء.  وتطحن رحاها  واليابس  األخضر  الحروب 
عانت  التي  املضطهدة  العربية  الـــدول  فيه  حصلت  يومًا  الــتــاريــخ 
ت 

َّ
من ويات االستعمار والحروب على مساعدات مالية دولية كف

املالية لن يكفي  ــت، ومــا ستحصل عليه غــزة من املساعدات 
َّ
ووف

التحتية إلى سابق عهدها، فقد  إلرجــاع أوضــاع املساكن والبنى 
أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني 
في الشرق األدنى »األونروا« حاجتها املاسة إلى 38 مليون دوالر 
الغربية، ولكن  لتلبية االحــتــيــاجــات األســاســيــة فــي غــزة والــضــفــة 
دوالر  مليون   18.6 مــا مجموعه  أعــلــن تخصيص  لــوكــوك  مـــارك 
ات الطارئة األساسية في غزة. وأعلنت وزارة 

ُّ
فقط للقيام بالتدخ

األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة وحدها حاجتها لـ 350 
ن من إصاح ما أفسده االحتال في قطاعها، 

َّ
مليون دوالر لتتمك

ف وحدها ما 
ِّ
كل

ُ
رة وإزالتها ت وأفادت بأّن عملية هدم املباني املتضرِّ

 عن 150 مليون دوالر. لذلك، من الصعب أن تستعيد البنية 
ّ

ال يقل
التحتية لغزة أنفاسها إن لم تقترن عملية إعــادة اإلعمار بتأكيد 
فبعد  داتهم.  تعهُّ الدوليني  املانحني  والــتــزام  تنفيذها  في  اإلســـراع 
مرور أكثر من عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة سنة 2014، 
 2015 أغسطس  آب/   31 في  الفلسطينية  الــوفــاق  أعلنت حكومة 
30 باملائة من قيمة التعّهدات الدولية إلعادة إعمار قطاع  يها لـِ

ِّ
تلق

ط 
َّ
الصهيوني خط اإلسرائيلي  االحتال  أّن  القول،  غــزة. خاصة 

 غزة من خال تعطيل منشآتها االقتصادية وتدمير بنيتها 
ّ

لشل
مأساوية،  إلــى  فيها  العادية  الحياة  وتحويل  األساسية  التحتية 

ذ كل ذلك تحت أنظار ومسامع املجتمع الدولي الصامت. 
َّ
ونف

 بالعيش في سام كسائر شعوب العالم، 
ّ

للشعب الفلسطيني الحق
ل من  موَّ

ُ
ومساعدته تبدأ بعملية إعادة إعمار حقيقية وسريعة ت

الدول،  املانحني وحّث جميع  خال تنظيم جلسات طارئة ملؤتمر 
عات  التبرُّ لجمع  صندوق  تخصيص  على  اإلسامية،  ما  سيَّ وال 
ق الجهود كافة مع مصر  نسَّ

ُ
ذا لو ت من األفراد واملؤسسات، وحبَّ

ع بإمكانية إرسال كل أنواع املساعدات والدعم من خال 
َّ
التي تتمت

معبر رفح.

ر  من يُعِمّ
ما خَرّبته إسرائيل؟
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عبد الحميد اجماهيري

لم يعد أيُّ إبحاٍر هادئا في مياه األبيض 
املــتــوســط املــضــطــربــة، وقـــد صـــار الــوضــع 
ــة، عـــلـــى مــوجــاتــهــا  ــي غـــربـــه مـــثـــل رقــــصــ فــ
والــصــراع  الدبلوماسية  اتــجــاهــات  تفّسر 
قاس 

ُ
ت أمواجها  علو  وفــي  االستراتيجي، 

ــات مــواجــعــهــا وتــوتــر جـــزء كبير من  درجــ
الكرة األرضية، فقد جاءته آسيا الروسية 
ا مــن غـــرب عــالــٍم  والــصــيــنــيــة لتصير جــــزء
مـــتـــعـــّدد األقــــطــــاب، عــبــر الـــغـــاز والـــبـــتـــرول 
على  أوروبـــا،  تعيد  كما  املتقاتلة،  وليبيا 
ضوء ما يجري في شمال أفريقيا، وتوزيع 
وأحالمها  ومصالحها  ونياتها  أوراقــهــا 

في عودة العجوز إلى صباها.
ويجد املغرب وإسبانيا، الجاران اللدودان، 
الحالية،  التحّول  أزمــة  قلب  في  نفسيهما 
بــاعــتــبــار عــالقــتــهــمــا »كـــاتـــالـــوغـــا« جــيــو - 
سياسيا عما تعرفه املنطقة والعالم حولها 
ــدة.  ــديـ ــات( جـ ــمــ ــغــ ــاراديــ مــــن »إبــــــــــداالت« )بــ
املنطقة  الدوخة، حول هذه  تثير  تحوالت 
مـــن املـــتـــوســـط،  والـــتـــي كـــان كــثــيــرون، إلــى 
عهد قريب، يعتقدون أن العالم دخل فيها 
مــعــادالٍت جــديــدة، قد تسّرع تقارب الــدول 
ذات التاريخ املشترك، أو تساعد على نزع 
الفتيل، بعد أن صار املتوسط قاّرة قائمة 
بـــذاتـــهـــا. الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، قــــاّرة 
ا من  عائمة، أو باألحرى سائلة .. لكن جزء
حاضرها وماضيها ومستقبلها تصنعه 
ــال والــــصــــحــــراء. املــتــوســط  ــ ــرمـ ــ تـــقـــلـــبـــات الـ
تـــحـــّول مـــن مــهــد املــيــثــولــوجــيــا واألديــــــان 
الحديث ملوازين  الــصــراع  إلــى خريطة في 

إياد الدليمي

بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـــــام عــلــى انــطــالق 
ة، صمتت 

ّ
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غــــز الـ

أصـــوات طــائــرات إف 16 و»الــزنــانــة«، ولم 
ـــســـمـــع أصـــــــوات صـــــــوارخ املـــقـــاومـــة 

ُ
تـــعـــد ت

ــق فــــوق رؤوس 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة وهــــي تــحــل

املعركة،  تــوقــف  اإلســرائــيــلــيــن، معلنة عــن 
من دون أن تتمّكن آلة الحرب اإلسرائيلية 
املــدّمــرة من تحقيق نتائج كثيرة، ما خال 
ا واحـــًدا يتكّرر فــي كــل مــنــازلــة، وهو 

ً
شيئ

ــرة عــلــى سحق  ــدّمـ ــة املـ ــدم قــــدرة تــلــك اآللــ عـ
إرادة شعٍب يؤمن بحقه في أرضه ووطنه 
التاريخي، فلسطن املمتدة من البحر إلى 
الــنــهــر. ولــعــل مــا سيتبع هــذا الــعــدوان قد 
يكون أخطر بكثير من العدوان ذاته، بعد 
أبيب، ودهاقنة  تل  أن استشعرت حكومة 
التي وجــدوا  الكارثة  بني صهيون، حجم 
فيها، وهم يحتفلون  توّرطوا  قد  أنفسهم 
بالذكرى الثالثة والسبعن إلنشاء كيانهم 

على أرض فلسطن العربية.
ة معطياٍت 

ّ
فت معركة العدوان على غز

ّ
خل

تــشــهــد نهاية  لـــم   
ْ
فــاملــعــركــة، وإن جـــديـــدة، 

هــــذا الـــعـــدو واحـــتـــاللـــه، وال يــمــكــن لــهــا أن 
تــفــعــل ذلـــك وســـط مــواجــهــٍة غــيــر متكافئة 
بن واحدٍة من أقوى الدول تسليحا وقوة 
وقطاع محاصر يعيش فيه قرابة املليوني 
نسمة، ال يملك من رفاهية الجغرافيا حتى 
مـــا يــمــّكــنــه مـــن تــجــربــة ســـالحـــه الــبــســيــط 
ــة شــهــدت  ــركـ ــعـ ــع. ولـــكـــن هـــــذه املـ ــتــــواضــ املــ
حالة أخــرى أعمق وأعــقــد مــن أي انتصار 
وقتي قد يحققه السالح، وهو ما قد يجبر 
دولة االحتالل على صياغة آليات جديدة 

للتعامل مع الواقع املربك بالنسبة لها.
ربما هي املرة األولى منذ اندالع انتفاضة 
ــام 1987 الـــتـــي يــجــد الــشــعــب  الـــحـــجـــارة عــ
الــداخــل والــخــارج، نفسه  الفلسطيني، في 
يخوض املعركة نفسها، املّرة األولى التي 
يجد فيها هذا الشعب، منذ سنواٍت خلت، 
ــد، بــال انــقــســام حــزبــي وال  بــأنــه كــيــان واحــ

محمد أبو رمان

اخــتــار الــشــريــف فـــواز بــن شــرف بــن راجــح 
ــذا الـــشـــطـــر »صــــحــــب الــــنــــاس قــبــلــنــا ذا  ــ هــ
للمتنبي عنوانا  بيت شعري  الزمان« من 
لكتابه الذي مزج فيه بن التاريخ املعاصر 
للهاشمين، بإضاءات أكثر على مساهمة 
والده الشريف شرف بن راجح الكبيرة فيه، 
وتجربته الشخصية والسياسية، بخاصة 
ــاء مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة األردنـــــيـــــة.  ــنــ فــــي بــ
بـــدأ الــشــريــف فـــواز )مــوالــيــد 1937( كتابه 
)املـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر، 
بيروت، 2021( بقضية املتنبي، في إشارة 
ونفهم  الـــــدروس،  نستلهم  أن  أهــمــيــة  إلـــى 
الــتــاريــخ جــيــدًا، ونــقــرأ قــوانــيــنــه وحــوادثــه 
الــهــاشــمــيــن  قـــصـــة  كـــانـــت  ــه. وإذا  ــنـ ــنـ وسـ
 
ّ
فإن الكتاب،  من  كبير  تستولي على جــزء 
العربية،  والفكرية  السياسية  االتجاهات 
بخاصة القومية والعروبية، وسلسلة من 
األحداث املفصلية التي وقعت في التاريخ 
ــا، وتــنــتــظــم  ــمـ ــهـ ــزًا مـ ــيــ املــــعــــاصــــر تــــأخــــذ حــ
ــٍة ملــــشــــروع الــهــاشــمــيــن  ــتــ فــــي ســــرديــــٍة الفــ
ورؤيـــتـــهـــم، مــنــذ بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
والتحوالت في الدولة العثمانية والصراع 
الكبرى  العربية  الثورة  ثم  الوهابين،  مع 
وأحداثها ومعاركها وفلسفتها واملشروع 
الذي كّرس الشريف الحسن بن علي نفسه 
ألجله، ذلك كله كان بمثابة العمود الفقري 

لفصول الكتاب وسرديته التاريخية.
ــرة الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــر فــ ــ ـ

ّ
ــــؤط بـــعـــد أن يـ

والسياسي  الــفــكــري  سياقها  فــي  الــكــبــرى 
الصورة  من  كثيرًا  ويصّحح  والتاريخي، 
الــنــمــطــيــة عــــن مـــوقـــف الـــشـــريـــف الــحــســن 
وقــــراراتــــه والــســيــاقــات الــتــي حــكــمــت ذلـــك، 
ــه رفــض  ــــذي دفـــعـــه ألنــ والـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ الـ
الــتــنــازل عـــن حــلــم »مــمــلــكــة الـــعـــرب«، وعــن 
الدقيقة،  واملعلومات  بالوثائق  فلسطن، 
ينتقل بنا املــؤلــف إلــى الــعــراق التي عاش 
فيها مرحلة الطفولة األولــى، بعدما غادر 
والــده إلــى هناك، وكــان إلــى جــوار امللكن، 
فيصل األول وغـــازي، حتى وقعت أحــداث 
1941. وحسب والده الذي اختير »وصيا« 
ــة مـــحـــمـــد رشـــيـــد  ــركــ ــــي حــ ــــرش فـ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــه، خــال  ــ  لــأمــيــر عــبــد اإللـ

ً
الــكــيــالنــي بـــديـــال

األمــيــر فيصل )وابــــن األمــيــر عــلــي، شقيق 
امللكة علياء زوجة غــازي(، ثم املحنة التي 
تـــعـــّرضـــت لــهــا الــعــائــلــة مـــن ســجــن والــــده 

وتشّردهم في تركيا وأوروبا.
ــن مــــطــــواًل مــــع الــســيــاقــات  ــ ــواز االبــ ــ يـــقـــف فــ
الــتــي قــــادت إلــــى حــركــة رشــيــد الــكــيــالنــي، 
ــده إلـــى قــبــول  ــ واألســـبـــاب الــتــي دفــعــت والـ
الـــوصـــايـــة، مـــا جــــّر عــلــيــه غــضــب اإلنــكــلــيــز 
واألمير عبد اإللــه، فتم اعتقاله في إيــران، 
أبو  في سجن  ليقضي سنوات  وترحيله، 
 سيئة 

ً
الــعــراق، وُيعامل معاملة غريب في 

يسمح  ال  مــشــّردة  عائلته  بينما  وقاسية، 
لهم بالعودة إلى العراق، وال رؤية والدهم.
ــة لـــلـــعـــائـــلـــة عـــنـــدمـــا  ــنــ ــحــ ــك املــ ــلــ ــت تــ ــهــ ــتــ انــ
إمــارة  في  األول  األمير عبدالله  استقبلهم 
املــمــلــكــة  شـــرقـــي األردن )ســتــصــبــح الحـــقـــا 
ــام 1945،  ــعــ الــ الـــهـــاشـــمـــيـــة( فــــي  األردنـــــيـــــة 
األردن،  إلــى  الــشــريــف شــرف  ليلتحق بهم 
وقد كانوا لفترة ضيوفا على منزل األمير 
شاكر بن زيد وعائلته، فينتقلوا إلى منزل 
واالحترام  االهتمام  يجدون  حيث  جديد، 
والتقدير والرعاية من امللك عبدالله األول، 
الذي يقع نفُسه ضحية مؤامرة وتحريض، 

فيستشهد في املسجد األقصى في 1951.
ال يــمــر الــحــديــث عـــن املــلــك عــبــدالــلــه األول 
مـــرور الـــكـــرام فــي مـــذكـــرات الــشــريــف فـــواز، 

القوى، من بحٍر للغات والروح الطاعنة في 
طفولة البشرية، إلى عواصم مرابطٍة حول 
الــــواحــــات. يــتــحــّول هــــذا املـــتـــوســـط، بفعل 
األزمـــات السياسية املــعــاصــرة، إلــى فضاء 
تــحــّرر مــن ســحــره الـــروحـــي واألســـطـــوري، 
 ، وإلــى قــاّرة من أمــواج، كل ما فيها أرضــيُّ

وقابل للقياس الجيو - استراتيجي. 
الــيــوم، في  البلدين املعنين  أن  والــواضــح 
واملغرب،  إسبانيا  التحّوالت، هما  واجهة 
ــول مـــشـــتـــركـــهـــمـــا  ــ ــحـ ــ ــــن تـ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــن الـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
رأســا على عقب، ودخل  الجيواسراتيجي 
هــنــا ال تنسى  والــشــعــوب  األزمـــــة.  منطقة 
إلى دخول  لكنها تسارع  القديمة،  آلهتها 
تتطلبه  بما  للصراعات،  الحديث  املعترك 
مـــن تـــحـــوالٍت مــتــســارعــة، عــمــيــقــة، وتــبــدو 
للمغاربة،  بالنسبة  مفهومة.  غير  أحيانا 
ــتــــحــــول مـــّس  الــ ــن مـــظـــاهـــر  ــ أول مـــظـــهـــر مـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة اإلســبــانــيــة  بــــاألســــاس رئـ
نفسه بيدرو سانشيز، الذي تغيرت لهجته 
تجاه املغرب بأزيد من 360 درجة، وانتقلت 
مــــن لـــغـــة احــتــفــالــيــة تــغــلــب عــلــيــهــا بــالغــة 
الــتــقــريــض الــــى لــغــة لــلــتــهــديــد. والــجــمــيــع 
يتساءل: »من يصّدق أن  بيدرو سانشيز 
ــتـــن الــســلــيــبــتــن،  ــنـ ــى املـــديـ ــ ــار إلــ ــ الـــــــذي طــ
طاملا  للمغرب،   ٍّ تحد  فــي  ومليلية،  سبتة 
ــاداه مـــن ســبــقــوه فـــي عـــز األزمـــــــات، هو  ــفـ تـ
الـــذي كــتــب، يـــوم 30 يــولــيــو/ تموز  نفسه 
2019، فـــي ذكــــرى عــشــريــن ســنــة لــوصــول 
محمد الــســادس إلــى عــرش املــغــرب، مقاال 
الباييس،  اليسار،  مطوال نشرته صحيفة 
كــلــه وروٌد تــلــقــى مـــن أعــلــى شــرفــة رئــاســة 
»قناعتي  فيه  الجار،  البلد  على  الحكومة 

ومحاربة  الهجرة  ومقومات  واملقاوالتية، 
اإلرهاب، كلها مشتركة، وظل املغرب يلعب 
فما  كلها،  االتفاقيات  به في  املناط  الــدور 
الــذي تغّير لكي تنقلب األمـــور رأســا على 
عقب، ويصبح غرب املتوسط، وليس فقط 
الــعــالقــة بــن الــبــلــديــن، فــي خــضــم إعــصــار 
سياسي غير مسبوق؟ ما حصل أن كأس 
الــعــالقــة فــــاض بــنــقــطــة، يــعــتــبــرهــا املــغــرب 
جوهرية في بناء أي تعاون، وهي قضية 
ــد شــعــر بــالــطــعــنــة،  الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة، وقــ
عندما استقبلت مدريد زعيم االنفصالين 
إبراهيم غالي، تحت اسم مستعار وبأوراق 
مــزيــفــة، بـــدون إخــبــار الـــربـــاط، وال مــراعــاة 

املرحلة الدقيقة التي تمّر بها املنطقة.

املــغــرب منطقا جــديــدا  ى 
ّ
مـــدة، يتبن مــنــذ 

ــــف الـــــــــدول الـــشـــريـــكـــة،  ــواقـ ــ ــي تـــقـــديـــر مـ ــ فـ
يبني أســاســه على وضــوح مواقفها من 
املغاربة.  عند  املقّدسة  الوطنية  الــوحــدة 
ــــح وحــــــدهــــــا ال  ــالــ ــ ــــصــ ورفــــــــــع شـــــعـــــار »املــ
تــكــفــي«، لــبــقــاء األجــــواء صحية وعــاديــة، 
القضية  املوقف من  بد من تحديد  بل ال 
رب االقتصادي 

َ
ت

ْ
ق

ُ
املركزية. وهكذا ترك امل

يادي، ولم  املصالحي مكانه للُمقترب السِّ
 
ً
كفيلة املــصــالــح« وحــدهــا  تــعــد »محفظة 

ــتـــعـــاون والـــشـــراكـــات،  بــتــحــديــد درجـــــة الـ
وفــتــح قنصليات فــي مــدنــهــا. وهـــو بحد 
الشمالية، حيث  للجارة  كــان محّكا  ذاتــه 
إنها سارعت إلى محاربة هذا االعتراف، 
وطالبت بالتراجع عنه، وزادت من دعمها 
االنــفــصــالــيــن عــبــر اســتــقــبــال عــضــو في 
الحكومة اإلسبانية وفدا من »جمهورية 
تـــنـــدوف« االنــفــصــالــيــة، ورفــعــت بــلــديــاٍت 
بــعــيــنــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار املحكمة 
االنفصالين  أعــالم  ذلــك،  ببطالن  العليا 
الــصــحــراويــن، وارتــفــع الــدعــم اإلســبــانــي 
املـــالـــي لــلــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة، حــتــى قــال 
خــبــيــر مـــغـــربـــي، فـــي مـــقـــال فـــي صحيفة 
إســبــانــيــة، إن مــدريــد تضمن »ثــمــن عشر 

دبابات روسية في السنة«.
ومــقــابــل ذلـــك، اتــضــح الــتــعــاون الــجــزائــري 
البوليساريو،  زعيم  قضية  في  اإلسباني 
وكذا في قضايا بحث إسبانيا عن بدائل 
لــلــتــعــاون مـــع املـــغـــرب، وانـــدفـــاعـــة الـــجـــارة 
إلى دعم مدريد، وتأليب االتحاد  الجزائر 
الـــربـــاط. وظــهــر للمغاربة  األوروبـــــي ضــد 
الـــذي  الــجــيــواســتــراتــيــجــي   - املـــكـــبـــوت  أن 

تــحــّكــم فــي الــعــالقــات غـــرب متوسطية في 
ــاد من  ــقـــرن املـــاضـــي، قـــد عــ ســبــعــيــنــيــات الـ
ــــودة الـــتـــقـــارب  ــــالل عــ ــك مــــن خـ ــ جــــديــــد، وذلــ
الــجــزائــري اإلســبــانــي، كــمــا كـــان األمــــر في 
ــرح مــلــف الـــصـــحـــراء الــجــنــوبــيــة،  ــة طــ ــدايـ بـ
الجنرال  أيام   تحّرر مغربي، 

ّ
بوصفه ملف

ــواري  ــ ــل هـ ــ ــراحـ ــ فـــرانـــكـــو فــــي إســـبـــانـــيـــا والـ
بومدين في الجزائر.

ــا اضــــطــــربــــت أمـــــــواج  ــمـ ــلـ الــــــواضــــــح أنـــــــه كـ
املتوسط، عاد املكبوت السياسي والترابي 
إلى السطح. ومن مفارقات الوضع الحالي 
أن شعور املغاربة إزاء هذا املكبوت الثالثي 
»املغرب  الشعور بوجود  ترافق مع عــودة 
في مواجهة اإلمبرياليات«، كما في كتاب 
ــــارل- أنـــدري  ــــؤرخ الــفــرنــســي الــشــهــيــر شـ املـ
جــولــيــان، عــن املــغــرب خــمــســة قــــرون. ومــن 
مــفــارقــات هــذا الــوضــع أيــضــا أن األصـــوات 
اإلسبانية التي تدعو إلى التعقل والتفكير 
ــة، من  ــراحـ فـــي الــثــنــائــي املــنــتــج، تــدعــو صـ
وســط اليمن والــجــيــش واملــخــابــرات، إلى 
ــك فــيــلــيــب الــــســــادس،  ــلـ ــل املـ ضـــــــرورة تـــدخـ
بــاعــتــبــاره »أفـــضـــل ســفــيــر لـــلـــبـــالد«، لحل 
يومية  تكتب  أن  حقا  الفتا  كــان  املعضلة، 
أن أخطر  الجيش،  القريبة من  »الراثـــون«، 
ما يمكن أن يقع في زعزعة االستقرار في 
املنطقة هو أزمة مع املغرب، في حن نجد 
ورثة االشتراكين الكبار، من قبيل فيليب 
الرئيسن  ثاباتيرو،  ولــويــس  غونزاليس 
ــارا من  الــســابــقــن لــلــحــكــومــة، والــلــذيــن صــ
كــبــار أصـــدقـــاء املـــغـــرب، يــتــجــهــون اتــجــاهــا 

معاكسا! 
)كاتب مغربي(

ــى الــتــي  ــ ــّرة األولـ ــ انــقــســام أيـــديـــولـــوجـــي، املـ
الفلسطيني  الـــداخـــل  مــــدن  فــيــهــا  تــنــهــض 
 لـــــواء املـــقـــاومـــة، فـــي مــتــغــّيــر يـــدرك 

ً
ــة ــعــ رافــ

تأثيره وخطورته  إسرائيل حجم  دهاقنة 
عليهم.

يــعــيــش فــــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي قـــرابـــة 
ما نسبته نحو  املليوني نسمة، يشكلون 
20% من سكان دولة االحتالل اإلسرائيلي 
الــتــي راهــنــت عــقــودا عــلــى ضـــرب عصبهم 
الحيوي، املتمثل باالنتماء لدولة فلسطن، 
ــقــــاد بــــــأن األجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة  ــتــ وســــــط اعــ
ستنسى فلسطن، غير أن ما شوهد، خالل 
ة، أن هذه األجيال 

ّ
العدوان أخيرا على غــز

الــوطــن،  بفلسطينها  تــمــّســكــا  أكــثــر  ربــمــا 
مـــن أجـــيـــال الــنــكــبــة والــنــكــســة، الــتــي شــاخ 
ــأس.  وانــــقــــرض بــعــضــهــا وســــط قـــنـــوط ويــ
هذا الداخل الفلسطيني ربما هو أكثر ما 
تــخــشــاه إســرائــيــل، وربــمــا هــو الـــذي أيقظ 
جـــذوة الــصــدمــة لــدى الــداخــل اإلسرائيلي 
أكــثــر بكثير مــن صـــواريـــخ حــركــة حماس 
ــــرى، مــفــاجــأة غير  الــتــي شــكــلــت، هـــي األخــ
ســـارة لــدولــة االحـــتـــالل، بــعــد أن غــطــت كل 
األولــى،  للمرة  لت 

ّ
وعط املحتلة،  األراضـــي 

ربــمــا منذ عــام 1991، مــطــار بــن غــوريــون، 
وســـط هــلــع وشـــعـــور نــفــســي لــشــعــب دولـــة 
االحتالل باالنهزام، حالة نفسية يمكن لها 
ر، في مقبل األيــام، إذا استثمرت 

ّ
أن تتجذ

الفصائل الفلسطينية املختلفة ذلك جيدا.
املسلحة،  الفلسطينية  للمقاومة  بالنسبة 
وفي مقدمتها حركة حماس، يمكن القول 
ــمـــاس«  إنـــهـــا قـــد بــلــغــت ســـن الــــرشــــد، و»حـ
بانتخابات  فــازت  التي  اليوم تختلف عن 
عـــــدوان 2014  الــتــي واجـــهـــت  2006، وعــــن 
ـــارت أكــــثــــر وعــــيــــا ونـــضـــجـــا فــي  ــ ، فـــقـــد صــ
تعاطيها مع الــواقــع، ســواء في قطاع غزة 
أو الضفة الغربية أو الداخل، أو حتى مع 
محيطها العربي واإلسالمي، ما يؤكد من 
جديد أن صدى املقاومة ربما لن يكون من 

السهل احتواؤه في الفترة املقبلة.
املقاومة؛  الفصائل  وبقية  »حــمــاس«  على 

عــن شخصيته  عــديــدة  فيتحفنا بقصص 
وتعامله مع املواطنن، ومع أفراد العائلة، 
حــتــى الــصــغــار مــنــهــم، مــثــلــه هــو وشقيقه 
عبد الحميد شرف، ينتقل بنا إلى حياته 
إلــى األهلية  املــطــران  املدرسية من مدرسة 
كانت  التي  اإلسالمية  العلمية  الكلية  إلى 
تستقبل أبناء األمــراء واألشــراف والطبقة 
الــوســطــى والــتــجــار. ويضعنا فــي صــورة 
ــنـــاخ الــســيــاســي حــيــنــهــا، عــنــدمــا كــانــت  املـ
 
ً
األحــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة والـــيـــســـاريـــة نــاشــطــة
ومــــؤثــــرة، وبـــدايـــة ظـــهـــور حــــزب الــتــحــريــر 
ــــي، عـــلـــى يــــد الـــشـــيـــخ تـــقـــي الـــديـــن  ــــالمـ اإلسـ
ــذي كـــان مـــدّرســـا فـــي الكلية  الــنــبــهــانــي، الــ
ـــر عــلــى نسبة 

ّ
أث العلمية اإلســالمــيــة، وقـــد 

كبيرة من الطالب، كما يذكر الشريف فواز.
الحقا، يغادر الشريفان فواز وشقيقه عبد 
الحميد إلى الجامعة األميركية في بيروت، 
وهــنــاك يــتــعــّرفــان عــلــى الــتــيــارات الفكرية 
الـــعـــربـــيـــة الـــنـــاشـــطـــة والـــفـــاعـــلـــة، بــخــاصــة 
ــار ســـاطـــع  ــكــ ــأفــ ــن بــ ـــريــ ـــأثـ ــتـ الـــقـــومـــيـــن واملــ
الـــحـــصـــري ومـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق والـــحـــركـــات 
املختلفة التي ولــدت من رحم تلك املرحلة 
والــتــشــوق الــعــربــي لــالســتــقــالل والــتــحــّرر 
ومرحلة  الفلسطينية،  القضية  وتداعيات 
ــعــــراق  ــة فــــي كــــل مــــن الــ ــلـ ــائـ ــهـ الـــتـــقـــلـــبـــات الـ
وسورية، واملد الناصري، وهي فترة كانت 
ذات آثار كبيرة على جيل الشباب بأسره.

املــؤلــف على حادثة  يــمــّر  الحقبة،  فــي تلك 
ــــي مــعــه ومـــع شقيقه  تحقيق األمـــن األردنـ
عبد الحميد شرف، بتهمة االنتماء لحركة 
ــــرب، وهـــــي تــهــمــة يــنــفــيــهــا  ــعـ ــ الـــقـــومـــيـــن الـ
ابن  الــكــتــاب، لكنها تزامنت مــع فصل  فــي 
عمهما، الشريف زيد بن شاكر، من القوات 
ــتـــي تــنــاولــتــهــا  املـــســـلـــحـــة، تـــلـــك املـــرحـــلـــة الـ
بالتفصيل زوجة بن شاكر في كتابها »من 
الــســالح إلـــى االنــفــتــاح: ســيــرة األمــيــر زيــد 
للدراسات  العربية  )املــؤســســة  بــن شــاكــر« 
بــيــروت، 2019(. وتــحــدثــت كيف  والــنــشــر، 
أن الــشــريــف زيـــد اتــهــم ظلما بــتــعــاونــه مع 
الضباط األحــرار، وتم إخراجه من القوات 
املسلحة، وبقي في املنزل ثالثة أعوام. وقد 
رجع األشراف الثالثة حينها معا إلى سلك 
الشريف   ،1961 في  فيها  والخدمة  الدولة 
زيد إلى العمل العسكري )ليصبح بعد ذلك 
قائدًا للقوات املسلحة، ثم رئيسا للديوان 
ــــالث مــــــرات(،  ــــوزراء ثـ ــلـ ــ ــلـــكـــي، فــرئــيــســا لـ املـ
والـــشـــريـــف فـــــواز الـــــذي أصـــبـــح ســكــرتــيــرًا 
التل،  فــي حكومة وصفي  الــــوزراء  ملجلس 
ثــم فــي ســلــك الــخــارجــيــة، لــيــعــود بــعــد ذلــك 
ويـــــؤدي دورًا مــهــمــا فـــي بـــنـــاء مــؤســســات 
الدولة، والشريف عبد الحميد شرف، الذي 
ــريــن واملــثــقــفــن في 

ّ
أصــبــح أحـــد أبـــرز املــنــظ

النظام السياسي، وليتولى رئاسة الوزراء 
قبل أن يتوفى بصورة مفاجئة بعد فترة 

قصيرة في 1980.
الــضــوء على دوره  فـــواز  الــشــريــف  ط 

ّ
يسل

املــهــم والــتــاريــخــي فــي تــحــويــل حــلــم امللك 
ــع، مـــن خــــالل مــؤســســة  ــ الــحــســن إلــــى واقــ
رعــايــة الــشــبــاب )تــأّســســت فــي 1966(، ثم 
في  الرياضية  املدينة  بناء  استكمال  فــي 
الــشــبــابــيــة  بــالــحــركــة  والـــنـــهـــوض   ،1968
والـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة والــكــشــفــيــة في 
ــه حــقــيــبــة  ــيــ ــولــ ــــالد، وصـــــــــــواًل إلـــــــى تــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ثم   ،1976 فـــي  والـــشـــبـــاب  الــثــقــافــة  وزارة 
انــتــقــالــه إلــــى الــعــمــل الــديــبــلــومــاســي في 
ــم املــتــحــدة وفــــي أوروبــــــا والـــواليـــات  ــ األمـ
ــواًل إلـــى انتهاء  املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وصــ
مــهــنــتــه فـــي الــــدولــــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. الــكــتــاب 
بــمــثــابــة رحـــلـــة مــمــتــعــة وجــمــيــلــة يــتــوفــر 

بأن إسبانيا واملغرب هما اليوم، أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، بــلــدان مـــوّحـــدان بــروابــط 
ــا، ولـــكـــن عبر  ــنــ مـــتـــعـــّددة، لــيــس فــقــط راهــ
املستقبل.  تستشرف  استراتيجية  عــالقــة 
نموذجا  الــيــوم  يمثالن  واملــغــرب  إسبانيا 
أن يكون عليها  التي يجب  للكيفية  جيدا 
والتاريخية،  الجغرافية  بظروفه  الــجــوار، 
ومثمرة  مكثفة  عالقة  إلــى  يتحّول  وكيف 

بن بلدين صديقن«.
الحكومة اإلسبانية  أن رئيس  من يصدق 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز هـــو مـــن كــتــب فـــي بــدايــة 
واليــتــه الــحــالــيــة »إن إســبــانــيــا تــنــظــر إلــى 
املغرب دولة شقيقة وشريكا استراتيجيا 
مــن الـــطـــراز األول. ونــتــشــارك مــعــا الــرخــاء 
واألمن. كما نؤيد بشكل حاسم االستقرار 
في غرب البحر املتوسط، وسندعم املغرب 
في عالقاته مع االتحاد األوروبي، وسوف 
ز ديــنــامــيــة الـــتـــبـــادالت االقــتــصــاديــة 

ّ
نـــعـــز

في  ملجتمعاتنا  والثقافية  واالجتماعية 
جميع املــجــاالت«، وهــو نفسه الــذي ُيؤلب 
االتحاد األوروبــي في حربه على املغرب؟ 
مــن يــصــّدق أن الــشــخــص نفسه كــتــب منذ 
ــغــــرب شـــريـــك لــلــحــاضــر  ســنــتــن فـــقـــط: »املــ
ــة، وشـــعـــب  واملــــســــتــــقــــبــــل، ودولــــــــــة صــــديــــقــ
شقيق، وجــوارنــا الــيــوم أكثر مــن أي وقت 
ــن أجـــــل تــطــويــر  ــّد مــ ــحــ ــة، وتــ مـــضـــى فــــرصــ
عــالقــة عــادلــة ومــتــجــّددة، تلبي التطلعات 
املشروعة لشعبينا، هذا هو االلتزام الذي 
فرضته على نفسي بطموح واقتناع بهذه 
املناسبة، مناسبة مــرور عشرين سنة من 

حكم امللك محمد السادس ملك املغرب..«؟
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــت املـــــــقـــــــومـــــــات االقــ ــلــ ــ ــد ظــ ــ ــقــ ــ لــ

وأيـــضـــا عــلــى كـــل الـــحـــركـــات الــعــربــيــة في 
الداخل الفلسطيني املحتل، أن يكونوا على 
طات تفتيت ما 

ّ
قــدٍر من الوعي أمــام مخط

ة. 
ّ
التحم أخيرا، في أثناء العدوان على غز

تــبــادر،  أن  العربية  الــشــعــوب  وأيــضــا على 
إلــى مواصلة حالة االلتحام  هي األخـــرى، 
مع قضية فلسطن، لتفويت الفرصة على 
بــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي يــبــدو أنــه 
جبهة  تفتيت  مهمة  عــاتــقــهــا  عــلــى  ستقع 

فلسطن وتمييع قضيتها مرة أخرى.
ــا يتعلق  أخـــطـــر مــعــركــة نــخــوضــهــا فـــي مـ
بـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، وربـــــمـــــا فـــــي مــجــمــل 
قضايانا األخرى، هي معركة الوعي. لذلك 
ال بد من إعــادة تموضع شعبي، تستفيد 
مــن زخـــم مــا تــحــقــق خـــالل عــشــرة أيــــام من 
ة، وتستثمر كل اإلمكانات 

ّ
العدوان على غز

من  الفلسطينية  القضية  لعرض  املتاحة 
جديد، وإدامــة الزخم الشعبي الذي وصل 
إلى لندن ونيويورك وباريس و.. ، بشكٍل 
ــأزق الـــذي  ــ بــرهــن مـــن جــديــد عــلــى عــمــق املـ
يمكن أن تعيشه دولة االحتالل اإلسرائيلي 
لــلــصــراع،  أخــــرى  أدوات  اســتــثــمــار  تـــم  إذا 

باإلضافة طبعا إلى سالح املقاومة.
)إعالمي عراقي(

على رواية مختلفة ألحداث كثيرة جسام 
مّرت بها األمة العربية واإلسالمية خالل 
زا تــلــك الــســرديــة 

ّ
ــز ــعــ الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، مــ

بـــالـــوثـــائـــق والــــشــــواهــــد واإلملــــــــام املــتــمــيــز 
الفكرية والسياسية والوثائق  بالتيارات 
ــاولــــت تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة.  ــنــ ــي تــ ــتــ ــتــــب الــ ــكــ والــ
ــواز عــلــى درجـــة   الــشــريــف فــ

ّ
ومـــعـــروف أن

انعكس  وقــد  واملعرفة،  الثقافة  من  عالية 
ــك مـــن خـــالل مــرحــلــة تــولــيــه مــســؤولــيــة  ذلـ
النهوض بالشباب األردنــي، في اهتمامه 
بالجانبن، الثقافي والفني، وفي مقاالته 
فــي مجلة صــوت الــشــبــاب، وفــي جلساته 
الــخــاصــة الــتــي يــعــقــدهــا مــع املــثــقــفــن في 
مــنــاقــشــة الـــشـــؤون الــعــامــة، وأبــــرز الكتب 

واألدبيات.
 ،

ً
ـــه، وإن لــم يقل ذلــك مباشرة

ّ
بقي الــقــول إن

ــه الـــفـــكـــري  ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــه يـــفـــضـــح اتـ ــابــ ــتــ  كــ
ّ
فـــــــــإن

والـــســـيـــاســـي الــــــذي تـــمـــاهـــى مــــع الــفــلــســفــة 
الــثــورة  مــبــادئ  منذ  الــعــروبــيــة،  الهاشمية 
ــزاز  ــتــ ــبــــرى وقـــيـــمـــهـــا، بــــاالعــ ــكــ الـــعـــربـــيـــة الــ
بــاألبــعــاد، الــديــنــي والــتــاريــخــي والــثــقــافــي، 
مـــع االنـــفـــتـــاح الــكــبــيــر عــلــى ثــقــافــة الــعــصــر 
وروحه، وهي أقرب إلى قوميٍة ديمقراطيٍة 
مــدنــيــة، كــانــت بــمــثــابــة املـــدرســـة الرئيسية 
التي شملت امللوك الهاشمين األوائل، مع 
تبايناٍت واضحٍة في الشخصية والظروف 
 مع 

ً
 واضـــحـــة

ً
الــتــاريــخــيــة، وبــــدت صــريــحــة

الحسن بن طالل والشريف زيد بن شاكر 
والشريفن فواز وعبد الحميد شرف. وهي، 
فــي الــوقــت نــفــســه، قــومــيــة واقــعــيــة هــادئــة. 
وربــمــا تــلــك الــواقــعــيــة والـــهـــدوء مــعــا سببا 
قرأ 

ُ
ت أن  تحتاج  التي  التجربة  لهذه  ظلما 

بعيدًا عن املواقف املسبقة واألحكام املعلبة 
تضعهم،  كانت  التي  الجارفة  والــشــعــارات 

في أحيان كثيرة، في موقع االتهام!
من الضروري اإلشارة إلى أهمية عدد من 
ــادرة خـــالل األعـــــوام األخــيــرة،  الــكــتــب الـــصـ
من رجــال كانوا حــول امللك الحسن، ومن 
البناة األوائل، ممن قّدموا رواية تاريخية 
مهمة وتفاصيل وأســـرارًا، ما ساهم، بعد 
عــقــود مــن غــيــاب هـــذا االهــتــمــام بالتأليف 
واملــذكــرات من رجــال الــدولــة، في التعريف 
بــــالــــروايــــة األردنـــــيـــــة وأحـــــــــداث تــاريــخــيــة 
وتـــفـــصـــيـــالت مـــهـــمـــة، مـــثـــل هـــــذا الـــكـــتـــاب، 
وكتاب األمير زيد بن شاكر، وكتاب رئيس 
ــرار«  ــقــ الــــــــوزراء األســـبـــق مــضــر بــــــدران »الــ
)املـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر، 
أبـــو  عــــدنــــان  ويـــومـــيـــات   ،)2020 بــــيــــروت، 
عـــودة )املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
جزء  سيصدر  والــتــي   ،)2017 السياسات، 

ثاٍن منها قريبا.
)كاتب ووزير أردني سابق(

قبل السياسة غرب المتوسط، المغرب وإسبانيا: السيادة 

ما بعد العدوان على غزّة

»صحب الناس قبلنا ذا الزمان«

كأس العالقة 
فاض بنقطة، 

يعتبرها المغرب 
جوهرية في بناء أي 
تعاون، وهي قضية 

الوحدة الترابية

الداخل الفلسطيني 
ربما هو أكثر ما 

تخشاه إسرائيل، وربما 
هو الذي أيقظ 
جذوة الصدمة

كتاب رحلة ممتعة 
وجميلة يتوفر 

على رواية مختلفة 
ألحداث كثيرة جسام 

مّرت بها األمة خالل 
القرن العشرين

آراء

عيسى الشعيبي

الشعب  الجبهات، خاضها  األدوات، ومتعّددة  في معركة قصيرة وثقيلة، متنوعة 
فيه،  مــراء  ال  وأخالقيًا  سياسيًا  ربحًا  وربحها  نظيرها،  عز  ببسالٍة  الفلسطيني 
قت، في زمن انتهت فيه الخوارق، ثالث معجزاٍت دفعة واحدة، كل واحدة منها 

ّ
تحق

)بمعايير الصراع املختل( كانت ترقى، حتى ليلة البارحة، إلى ضفاف املستحيل، 
 على حدة، من نقطٍة تقع فوق الصفر بقليل، األمر الذي كّون لحظة 

ٌّ
قت، كل

ّ
وتخل

تأسيسية فلسطينية جديدة، وأنتج مشهدًا نوعيًا فارقًا، فاضت به، اعتزازًا، نفوس 
ركوا وحدهم 

ُ
سفت بهم األرض خسفًا، ثم ت

ُ
قوٍم تكالبت عليهم األقدار العمياء، وخ

في عراٍء بارد، عقودًا طوال.
املعجزة األولى تجلت كما تتجلى الشمس في رابعة النهار، من خالل تلك الصواريخ، 
التي انطلقت من غّزة املحاصرة، لتطاول أرض البرتقال الحزين، وتضرب تل أبيب، 
وتنال من رمزية هذه املدينة النيويوركية الباذخة، وتضرب معها الغطرسة والحّس 
العراق، ذات مــّرة قبل عقود  بالتفوق واالمتالء، في سابقٍة لم يجرؤ عليها سوى 
الــذي فتح عيون املحتلني على حقيقة صادمة لم تكن في الحسبان،  ثالثة، األمــر 
وأوجــد معطًى ال يمكن إسقاطه من الحساب، وساهم فوق ذلك، أكثر من أي مرة 
سابقة، في كّي وعي من سبق لهم أن مارسوا سلسلة ال نهاية لها من عمليات كّي 

الوعي الفلسطيني بالحديد والنار.
ولكن هذه املعجزة لم تجر هنا في هذا السياق، ولم تحُدث على خلفية ما سبق 
ذكره آنفًا من معطيات، وإنما وقعت في مكان آخر، في مطرٍح مرسوم على هيئة 
الــهــواء الطلق، فــي رقــعــٍة مــن األرض محاصرة بــّرًا وبــحــرًا، نقول  سجٍن مقام فــي 
الفقراء،  األميني  الالجئني  أولئك  أحفاد  فتيٍة من جيل  ايــٍدي  على  تحققت   

ً
معجزة

الذين وصلوا إلى غّزة حفاة وشبه عراة، فأعادوا تأسيس حياتهم، تعلموا وتطّوروا، 
ومألوا  واألبـــراج،  الشاهقة  بالعمارات  الصفيح  وبيوت  بالبأس،  البؤس  واستبدلوا 
واالقتالع،  اللجوء  ملهانة  يثأرون  اليوم  هم  وهــا  واألوالد،  بالبنات  مخيماتهم  أزقــة 

ويصنعون هذه املعجزة عن جدارة واستحقاق.
أي  الــوعــي«،  »أســرلــة  بــشــارة  مــا يسميها عزمي  فــي كسر  الثانية تمثلت  املعجزة 
تنطوي  منه هوية هجينة ومستلبة،   

ً
بــدال وإحــالل  الوطنية،  بــالــذات  الوعي  تغييب 

على قبوٍل ضمني بالدونية في تراتب درجات املواطنة والحقوق األساسية، حيث 
لت مشاهد نصرة عرب 48 القدس وغّزة، من جانب جيٍل شابٍّ أعاد اكتشاف 

ّ
شك

نفسه، وتعريف هويته القومية، ناهيك عن كسر حاجز الخوف، ومعه حاجز الخط 
 مسرعًا 

ً
األخضر، نقول شكلت تلك املشاهد لحظة تأسيسية ثانية، وأدخلت عامال

لعملية التحّول البطيء، أو قل معجزة أخرى تحققت بعد سبعني سنة من سياسة 
التمييز والتجهيل وكسر الروح. الثالثة وقعت في خضم هذه املعركة االستثنائية، 
ت، واملحاصر داخل معازل عــّدة، في معركة 

ّ
الفلسطيني املشت حد الشعب 

ّ
ات حني 

مت الحواجز والخط األخضر، 
ّ
الدفاع عن األقصى وحي الشيخ جّراح، بشجاعٍة حط

وجدار الفصل، األمر الذي أقام الدنيا على رأس احتالل عنصري بغيض، في مشهٍد 
القضية  املديدة، وفــوق ذلك أحيا  بــدا، هو اآلخــر، إعجازيًا، بمعيار حالة االنقسام 
املطعونة بمظاهر التطبيع املجاني األخيرة، ووضع هذا الشعب املتمّسك بحقه قي 
الحرية واالستقالل، على مشارف مرحلٍة جديدة، ستكون، بالضرورة املوضوعية، 
 عما سبقها من مراحل كسيفة، لعل في مقدمتها تجديد النظام السياسي، 

ً
مختلفة

وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية.
تداعيات  وهــنــاك  الــقــدس،  حصى ملعركة سيف 

ُ
ت تعّد وال  مــنــجــزاٌت  أن هناك  ومــع 

النصر  هــذا  تحويل  وأهمها  الطويلة،  املواجهة  إدارة  ُحسن  على  معقودة  إيجابية 
النادر إلى منجز سياسي، إال أن جالء فحوى املعجزات الثالث املذكورة آنفًا يكفي 
إطــار  فــي  إضاعتها  ب 

ّ
وتجن الــواعــدة،  الفلسطينية  اللحظة  بهذه  لإلمساك  وحــده 

املنافسات الداخلية، والحسابات الجزئية الصغيرة.

معن البياري

ربما لم يكن لديك املزاج، وال الوقت الفائض، في أثناء الحرب اإلسرائيلية العدوانية على 
قطاع غزة، أخيرا، للتفّرج على نشرات أخبار قناة العربية، لتنويع خياراتك في التعّرف 
على جديد األخبار امليدانية والسياسية. ولكنك لو فعلت القليل من هذا لغشيك مزاٌج 
متكّدر. والراجح أنك لم تكترث بالقناة املذكورة، ومتابعاتها الحدث الفلسطيني الساخن، 
وانصرفت، كما ماليني في األمــة، إلى الفضائيات العربية التي تميزت في متابعاتها 
مستجّدات غزة والقدس وعموم فلسطني، في غضون استهداف املقاومة، بصواريخها 
املبتكرة، أهدافا في دولة االحتالل، وكثافة االعتداءات التي تواصلت على القطاع وأهله 
الذين ارتقى منهم 245 شهداء. ولكي تبقى في صورة ما كانت عليه قناة العربية، بينما 
كانت جوارح الشعوب العربية متعلقة بالفلسطينيني الصامدين، في وسعك أن تطالع 
التدوينات والتغريدات واملنشورات الغزيرة في »السوشيال ميديا«، فستنبئك باملدى 
الذي بلغته هذه املحطة، من مقامها في دبي، من سقوط مريع، ومن سفالٍة في األداء 
اإلعالمي. ولست مطالبا، بالطبع، بأن تستقبل ما ستقرأ بتسليم مسبق بصدقيته، 
وإنما بأن تستفتي قلبك، وعندها ستجدك قد ُسررت بيقظة الوجدان العربي ونبذه 
ة، عندما ترى التعبيرات الساخطة والساخرة منها، متوازية مع فائض من 

ّ
هذه املحط

االحترام والتقدير للمجهود االستثنائي، واالحترافي، الذي أّدياه تلفزيون العربي وقناة 
الجزيرة. مكاتب الفضائية املتحّدث عنها في غّزة مغلقة منذ العام 2014، بقرار سلطة 
األمر الواقع. ومن العسير على مشتغل باإلعالم، كما صاحب هذه السطور، أن يناصر 
قرارا كهذا، غير أنه ربما سُيطالب نفسه بفحص دوافع هذا اإلجراء، سيما وأن االتهام 
الذي رميت به »العربية« ثقيل، أنها تقوم بدور مشبوه. وهو نفُسه االتهام الذي رمت به 
وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، األسبوع املاضي، في بيانها الذي نفت فيه ما 
رّوجته »العربية« عن مغادرة قادة فصائل في املقاومة وعائالتهم إلى مصر في ظل 
العدوان. وقالت الوزارة إن القناة تعمل وفق أجندٍة تتقاطع مع أجندة االحتالل وأجهزة 
الــزائــف، فلن  القناة بهذا الخبر  مخابراته. وإذا ما ســأل واحــُدنــا عن بواعث »انــفــراد« 
ة تتخندق، بتطّرف مكشوف، ضد 

ّ
يجدها غير البواعث نفسها التي جعلت هذه املحط

مشاعر الجمهور العام، وبانحياز صارخ ضد كل توّجه إسالمي سياسي، فلسطيني 
أو غيره، من دون الحدود الدنيا من التوازن املهني.

الذي  الوقت  في  كــوريــا،  في  مونرو  مارلني  عن  وثائقيا  فيلما  »العربية«  تبث  عندما 
كان أهل القدس وغّزة، وكل فلسطني، يبتهجون في احتفاالٍت تلقائيٍة بوقف العدوان 
التقليدية لإلعالم، كما  القناة من الوظيفة  اإلسرائيلي، فذلكم فعل تستقيل فيه هذه 
أنجزته  لــلــرأي  استطالع  أفــاد  التي  وهــي  تنتحر،  هــذا  الــركــاكــة  البالغ  أنها بصنيعها 
مؤسسة زغبي في الواليات املتحدة، قبل أعوام، إن 9% من املشاهدين العرب يتابعون 
»العربية« مصدرا لألخبار، في مقابل 53% يتابعون »الجزيرة«. وعندما تسّمي القناة 
تظاهرات التضامن في عواصم ومدن عديدة في العالم مع الشعب الفلسطيني، ومع 
الشرق  في  بالعنف  تنديد  تظاهرات  اإلسرائيلي،  للعدوان  يتعّرضون  الذين  املدنيني 
ارة العرب بأنها »العبرية«، 

ّ
األوسط )!(، يصبح من عادي األمور أن يرميها ماليني النظ

اعــتــراض جيش إسرائيل صاروخا  هــو  فيها  الخبر  وأن  وذلــك منذ ســنــوات، سيما 
لكتائب القسام، وليس إطالق الصاروخ. وعندما يقتصر البّث املباشر، على شاشتها، 
غالبا، في أثناء الحرب، على كلمات قادة االحتالل وحكومته وجيشه، مع االمتناع عن 
بث مباشر لكلمات قادة »حماس« فإن ظنونك السيئة ستكون مسوغة. غّرد ناقمون 
ودّونوا إنك لو تركت ابنك يشاهد »العربية« سنة، ثم رجعت إليه فستجده متطّوعا في 
الجيش اإلسرائيلي. وكتبوا إنها كانت عبرية املحتوى واملضامني في أثناء العدوان. 
 من أحد املشايخ قوله، في مناسبٍة سابقة، لو كانت هذه القناة في زمن النبوة، 

ٌ
وطريف

 هذا كله، وفي البال أن كثيرين منا استبشروا 
ٌ

ما اجتمع املنافقون إال فيها ... مؤسف
بإطالق »العربية« في العام 2003، من باب تنويع الفضاء اإلعالمي العربي وتعّدديته، 
وتحبيذا للمنافسة املهنية، غير أن أحدا لم يتوقع أن تصل خيبة أمله إلى الذي صار 

ُيشاهد على شاشة القناة من انعدام الحس واألخالق.

ممدوح حمادة

ي الديمقراطي .. يبصقها اإلّمعة في وجهك، وكأنه يعيب عليك 
ّ
أنا ذاهب ملمارسة حق

الذي يذهب  الديمقراطي  الحق  أما هذا  الديمقراطية.  عدم رغبتك بممارسة حقك في 
هذا الشخص ملمارسته فهو حق االختيار، االختيار بني أن تتلقى الصفعة على خّدك 
حك الذي ال 

ّ
األيمن أو األيسر. أو خيارات أخرى من هذا القبيل، أهمها اختيارك مرش

زال  ومــا  استفتاءات،  التي كانت تسّمى  االنتخابات  هــذه  يوجد مرشحون غيره في 
أن  يمكن  حني، 

ّ
مرش تضم  أصبحت  أنها  من  الرغم  على  كذلك،  نسميها  أن  يمكننا 

أو أي شيء يشبه ذلك،  الوجه  حي حفظ ماء 
ّ

أو مرش العتب  حي رفع 
ّ

نسميهم مرش
ليس لديهم أدنى قدرة على املنافسة في هذا العرس الديمقراطي حامي الوطيس. تبدأ 
ه الديمقراطي قبل العرس بأيام، وهو ما يطلقون عليه في بعض 

ّ
ممارسة اإلّمعة حق

إلى  اإلّمعة  ويتحّول  والــزمــر،  الطبل  ويصدح  الدبكات  تعقد  حيث  »التعليلة«،  البلدان 
بهلوان، ال يضاهيه بهلوانات السيرك، مع احترامنا لهؤالء، ألنهم يرسمون االبتسامات 
على وجوه األطفال، على أقل تقدير، وال يجعلون من في رأسه عقل ُيصاب بالجلطة، 
يدفع  الــذي  الشيء   ملعرفة 

ٌ
الديمقراطية هــؤالء. سأموت وفــي نفسي فضول كدّبيكة 

اإلّمعة إلى القفز في الساحات والصراخ في حلقات الدبكة الديمقراطية املعقودة فيها 
حهم ضعيفا، 

ّ
على شكل زغاريد تثقب األذن غير الديمقراطية. لو كان موقف مرش

حني اآلخرين، ولكن 
ّ

حهم لكي ينتصر على املرش
ّ

لقلنا إنهم يمارسون الدعاية ملرش
حون اآلخرون ال يملكون أدنى حظ في الفوز وليس لهم أي 

ّ
األمر ليس كذلك، فاملرش

وزن في املنافسة، فقد تبّرعوا للدخول في املعركة االنتخابية مبّررا لتسمية هذا األمر 
»انتخابات«. ولم يفعلوا ذلك لكي ينافسوا، فلماذا اإلمعان في إذاللهم إلى هذه الدرجة؟ 
ُيساق املوظفون والطالب إلى ساحات العرس، حيث يبدع اإلّمعات في الدبكة من أجل 
حني 

ّ
ح واحد، فلماذا ال يسوق مدير ما موظفيه أو طالبه إلى الرقص ألحد املرش

ّ
مرش

ح، فلماذا ال تتبّرع 
ّ

اآلخرين، إمعانا في الديمقراطية؟ آالف اإلّمعات يرقصون لهذا املرش
حني التعساء؟ 

ّ
الدولة بعدد من اإلمعات للقفز في احتفاالت املرش

قاء ألذًى 
ّ
جبرا لخاطر هؤالء املساكني، قد يعتقد بعض الناس أن اإلّمعة يفعل ذلك ات

لكي ال يلحق بك  أن تغلق فمك  كــذلــك، حيث يكفي  ليس  األمـــر  ولــكــن  بــه.  قــد يلحق 
أذى. من هذا املنطلق، يمكن االعتقاد بأن اإلّمعة يريد من اإلمعان في ممارسة حقه 
غير  أيضا  وهــذا  مــا،  على مكاسب  الحصول  والــزغــاريــد،  الرقص  عبر  الديمقراطي، 
فإن  مدير،  أو  البرملان  في  نائب  أو  وزيــر  فئة  الراقصني من  استثنينا  فــإذا  صحيح. 
غالبية اإلّمعات من املسحوقني أكثر ما يمكنهم الحصول عليه أن تشاء املصادفات 
 معه، أو يظهرون في نشرات 

ً
فيجلسون على مائدة مسؤول ما، أو يلتقطون صورة

األخبار على شاشة التلفزيون، وأحيانا يحظون بفرصة الكالم، حني يسالهم املذيع 
حك؟«، 

ّ
عن موقفهم. في إحدى هذه النشرات، تسال املذيعة: »ما الذي تطلبه من مرش

فيجيبها الدّبيك الديمقراطي: »أنا ال أطلب منه، هو الذي يطلب مني«. .. يا لك من مواطن 
رائع، يا هذا، أي مرشح في البلدان األخرى التي فيها انتخابات حقيقية يحلم بمثلك، 
ولكن في الحقيقة أنه ال توجد نماذج مثلك في البلدان التي فيها انتخابات حقيقية. 
ال يولد اإلّمعة إّمعة، ولم يكن حلمه في الصغر أن يصبح إّمعة. لقد أصبح كذلك بفعل 
تدجني مجتمع كامل. أعــرف شخصا كــان معي في املدرسة كــان حلمه في الصف 
أن يصبح غيفارا. سألناه وقتها عن  أن يصبح رائــد فضاء، وآخــر كــان يريد  األول 
هذه املهنة، فقال إنه سيسأل والده. لم يسأل والده، ولم نعرف ما معنى غيفارا إال في 
اإلعدادية. ولكن رائد الفضاء وغيفارا أصبحا إّمعتني، وال يخلو عرس ديمقراطي من 
حضورهما، وال يقبل واحدهما إال أن يكون األول في دبكات الديمقراطية. هذه اإلمعية 
ر بأصحابها، وينقلونها إلى أبنائهم على الغالب بالوراثة، وأسوأ أنواع اإلّمعات 

ّ
تتجذ

ح رفع العتب بكل تأكيد.
ّ

هو مرش
رى، ما الذي ستفعله هذه الشريحة في حال حصل تغير في املجتمع، لم يعد فيه 

ُ
يا ت

حاجة لإلّمعات؟

محمد طلبة رضوان

أبوه لواء شرطة، أراد سمير أن يكون مثله، فالتحق بكلية الشرطة، ولم ينجح طبعا، 
تركها وذهب إلى دراسة الزراعة، في اإلسكندرية. وهناك قابل وحيد سيف وعادل 
نصيف، وكونوا فرقة »إخوان غانم«، سافر نصيف وجاء جورج سيدهم، ثم تركهم 
املنوعات محمد سالم، ومنحهم اسم  وحيد وجاء الضيف أحمد. اكتشفهم مخرج 
كثيرة، وصبر  وديـــون  أدوار صغيرة،  بــدايــات صعبة،  املــســرح«.  ــواء  »أضـ برنامجه 
الكآبة على كل شيء،  الهزيمة في 1967، وألقت بظالل  ومثابرة و»معافرة«. جاءت 
فكانت فكرة فوازير رمضان، ودخل الثالثي بيوت املصريني، عن طريق التلفزيون. 
 محله، 

ّ
بعد ثالث سنوات رحل الضيف أحمد، حاول سمير إقناع عادل إمام أن يحل

كان إمام احتياطي الضيف في حياته، إذا انشغل الضيف، أتوا به، إال أنه لم يوافق 
هذه املّرة، كأن قد بدأ رحلة صعوده مع فرقة الفنانني املتحدين. فكر سمير في فتاة، 
أعماله،  السعود، ولم ينجح. مات شقيق سمير غانم ومدير  أبو  وحــاول مع صفاء 
وبدأت الخالفات، على خفيف، مع جورج سيدهم، لم يصمدا، انفصال، وسبق سمير 

بخطواٍت، وصار نجما.
ى، ورقص. لعب األدوار 

ّ
ل، وغن

ّ
قّدم سمير كل شيء، سينما.. مسرح.. تلفزيون.. َمث

لسمير  كانت  األول.  والــدور  املشتركة،  والبطوالت  وبعدها،  النجومية  قبل  الثانوية، 
قدرات مرعبة على استخراج الضحك من كل شيء. كان سمير أول من انتزع الضحك 
وموجود،  فهذا سهل،  أغنياٍت مضحكة،  يــؤّدي  أن  هنا  املقصود  ليس  األغنية.  من 
لتغيير  أن يضطر  دون  وأحيانا من  للضحك،  مــاّدة  إلــى  عادية  أغنيات  يحّول  كــان 
شحن  فــي  الــفــطــري،  وأداءه  االستثنائية،  الصوتية  قــدراتــه  يستخدم  كــان  الكلمات، 
األغنية باإليحاءات البعيدة كل البعد عن كلماتها وأنغامها.. ضحك من الغناء، ضحك 
د، 

ّ
د، ال يقل

ّ
من البكاء، ضحك من الشر، من املالبس، اإلكسسوارات، املاكياج. حني يقل

فوهة  أمــام  الضحية، ويضعه  الكاريكاتوري من  الجانب  يلتقط  إنما  ال يستعرض، 
الكوميديا، ويضغط. حتى وهو طالب في كلية الشرطة، لم يكن يشغله في طوابير 
الصباح إال الجانب الكوميدي في أداء زمالئه. وقع من الضحك مّرة، وهو يراقب زميال 
له، كاد أن ُيحبس، لوال أنه حكى املوقف »بطريقته«، في أثناء التحقيق معه، فضحك 
قائده، فأنقذه الضحك كما وّرطه. يسمع سمير صوت الضحك في كل شيء حوله، 
، إلى شوكة وسكني، من 

ً
اراته. التفت، مصادفة

ّ
في مالبسه، قمصانه، بنطلوناته، نظ

الخشب، ديكور، في بيت صديق، استعارهما، رأى فيهما ضحكا محتمال، سمعه، 
»املتزوجون« وصرخ  مسرحية  في  »الشوربة«  مشهد  في  بكثير،  بعدها  فهما، 

ّ
وظ

الجمهور من الضحك. عالقة سمير غانم باألشياء تنحصر في قدرته على تحويلها 
إلى ضحك. ال يستهدف سمير الفكرة، املوضوع، القيمة. ال يستهدف السياسة، حتى 
في رواياته السياسية الواضحة، مثل »جحا يحكم املدينة« و »فارس بني خيبان«، 
وغيرهما. ال يعنيه إذا كان »العمل« جاّدا، ساذجا، عميقا، خفيفا، »مقاوالت«، ليكن 
أمــا هو فال يريد ســوى الضحك، كــان سمير  كما يريُده مؤلفه ومنتجه ومخرجه. 
حاّدا، )وجاّدا!(، وصارما، ومتطّرفا في استهدافه الضحك، وما أراده حّصله بنسبة 
مائة وواحــد باملائة.. »النص« عند سمير غانم »هامش على دفتر االرتــجــال«، يقرأ 
الحّدوتة، ويفهم املطلوب، وينطلق، وحده. ولذلك لم تستوعبه السينما، على الرغم من 
نجاحاته فيها، ولم تقدر عليه الدراما، رغم التألق في »ميزو«، و»كابنت جودة«. وحده 
املسرح الذي استوعب أداءه »الفاجر« وارتجاله الجامح، وإبداعه املنفلت. كل يوم نص 

جديد، فكرة جديدة، إفيهات جديدة، ضحك جديد، ورواية واحدة!
اهد، موهبته 

َ
ش

َ
»موهبة سمير« هي البطل، ال هو، موهبته هي حجم الدور، ال عدد امل

هي أثره املنحوت في ذاكرة املشاهد، ولو في دور ثانوي، في »خلي بالك من زوزو«. 
رقصة، خزعبلية، في »أميرة حبي أنا«. دقيقة واحدة، »في عالم عيال عيال«. يتجاوز 
سمير، في هذه األدوار، منطق الفن والكوميديا، إلى شيء آخر ال اسم له وال تصنيف 
سوى سمير غانم، فيعيش. حب صاف .. وضحك صاف .. ومزاج صاف ورائق مثل 

نسمات الصبح .. هذه هي »التركة«، ألف رحمة ونور.

حرب المعجزات الفلسطينية  ما تفعله قناة العربية بنفسها

سمير غانم فعًالاإلّمعية
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آراء

إبراهيم فريحات

أقدم مصلون، الجمعة املاضي )2021/5/21(، 
على االعتداء لفظيًا على املفتي العام للقدس 
والــــــديــــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خـــطـــيـــب املــســجــد 
األقــصــى الــشــيــخ محمد حــســن، بــعــد صــاة 
بمغادرة  تطالبه  هتافات  ورددوا  الجمعة، 
املسجد، على اعتبار أنه موظف من السلطة 
الفلسطينية التي هتفوا ضدها أيضًا، وألنه، 
بحسبهم، لــم يــتــنــاول مــوضــوع الــحــرب في 
الــذي يستحق. هــذا االعتداء  غــزة باملستوى 
آثم ومــدان بأشد االعتبارات، ليس فقط ألن 
الــذي  األقــصــى  املسجد  لحرمة  انتهاكا  فيه 
ال يليق به ما تم التلفظ فيه بتلك العبارات، 
ــّرف  ــشــ ــنــــي املــ ــًا لـــلـــتـــاريـــخ الــــوطــ ــن ايــــضــ ــكــ ولــ
لسماحة الشيخ محمد حسن الذي اعتقلته 
مــــرات عــديــدة قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
وهـــو يــدافــع عــن األقــصــى بــكــل مــا أوتــــي من 
قوة. كما أن التوقيت الذي حدث فيه االعتداء 
هم  الفلسطينيون  حــرجــة  مرحلة  فــي  يــأتــي 
بـــأمـــّس الــحــاجــة فــيــهــا لــوحــدتــهــم الــوطــنــيــة 
للتصدي للمخاطر التي يمر بها مشروعهم 
الــوطــنــي الــنــاجــمــة عــن الــهــجــوم اإلســرائــيــلــي 
الـــشـــرس عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي كـــل مــكــان 
فــي الــقــدس، حــي الشيخ جـــّراح مثا، وباقي 
النوع  هــذا  مــن  وتــعــدٍّ  الفلسطينية،  املناطق 

يمثل ضربة لوحدتهم الوطنية.
مـــثـــل رمــــــوز وطـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة فــــي فــلــســطــن، 
استنكرت السلطة الفلسطينية هذا التعّدي 

مهنا الحبيل

اليوم  عليه  التفكير  ينصّب  أن  يجب  مــا  أهــم 
هو إعادة قراءة مسرح العمليات في مواجهة 
ــــزة  الــــــعــــــدوان عـــلـــى فـــلـــســـطـــن بــــالــــعــــمــــوم، وغـ
والجهاد  القدس  انتفاضه  منذ  بالخصوص، 
املـــــدنـــــي الــــــــذي خــــاضــــه املــــقــــدســــيــــون، وذلـــــك 
الــداخــل،  االنــدمــاج غير املسبوق مــع فلسطن 
الــغــربــيــة وفلسطينيي  الــضــفــة  ــداده فــي  ــتـ وامـ
املهجر، ومن خلفهم الدعم العربي واإلسامي 
واإلنساني العاملي. واملركز هنا قدرة الوحدة 
الفرق، على  الفلسطينية في إحــداث  الوطنية 
األرض والتفافها حول املقاومة، بغض النظر 
عــن الــخــافــات الــفــكــريــة، أو تــقــديــرات مساحة 
 
ٌ
املــواجــهــة املــيــدانــيــة، فكلتا الــقــوتــن ضــــرورة
 للغاية للبقاء لصالح فلسطن 

ٌ
 مهمة

ٌ
طبيعية

 
ٌ
مدافعة  

ٌ
قــوة أنها  كما  املمكن،  التحرير  وحلم 

تهويد  فــي  الصهيوني  املــشــروع  لـــردع  فّعالة 
الــقــدس وابــتــاع فلسطن، وهــو الــهــدف الــذي 
في  مركزه  في  للغاية،  ثقيلة  لهزيمة  تعّرض 
الداعمة، وفي  الغربية  أبيب وفــي جــذوره  تل 

حلف الصهاينة العرب الحديث.
الــنــصــر  ــازات  ــ ــجــ ــ إنــ تــقــيــيــم  إعــــــــادة  ــنـــا  إذن، هـ
كل  تقليص  على  والعمل  الضعف،  ومــواضــع 
ــاء الــضــحــايــا، يقابله  مــســاحــٍة مــمــكــنــٍة مـــن دمــ
أيضًا اإلدراك الضروري بأن العدو وحلفاءه لن 

رانيا مصطفى

بهدنٍة  ة، 
ّ
غــز اإلسرائيلي على  العدوان  انتهى 

لوقف إطاق النار، أرادها الرئيس األميركي، 
جــو بــايــدن، أن تــكــون بــمــســاع عــربــيــة، لُيبقي 
إدارتــه بعيدة أكبر مسافة ممكنة من الصراع 
فاالهتمام  واإلسرائيلين؛  الفلسطينين  بن 
ــــط بــات  األمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
مع  النووية  املفاوضات  إحياء  على  مقتصرًا 

إيران، األمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة.
من العبث القول إن املعركة بن حركة حماس 
لتحقيق نصر سياسي ألي  كانت  وإسرائيل 
طرف، بل لتسجيل النقاط، وصواًل إلى الهدنة. 
وعــلــى الــرغــم مــن إدانــــة بــيــان الــبــيــت األبــيــض 
ــمــــاس«، ودعـــمـــه حـــق إســرائــيــل  صـــواريـــخ »حــ
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد هــذه الــصــواريــخ، 
على  اإلسرائيلية  للهجمات  إدانـــٍة  دون  ومــن 
ة، إال أن 

ّ
ــز املــدنــيــة والــعــســكــريــة فـــي غـــــز ــراكـ املـ

 
ً
ــــاق الــــنــــار لــــم يــتــضــمــن حـــا اتــــفــــاق وقـــــف إطــ
ملشكلة األسرى اإلسرائيلين، وفق اعتراضات 
اليمن اإلسرائيلي، الذي اعتبره تنازاًل لحركة 
اإلسرائيلي  الــداخــل  في  النقمة  وزاد  حماس، 
على نتنياهو، ما اضطّره إلى مخالفة االتفاق، 
القدس  االنتهاكات في  إلى ممارسة  والعودة 

واملسجد األقصى بعد سريان الهدنة.
أراد نــتــنــيــاهــو الـــهـــروب مـــن مـــأزقـــه؛ فــافــتــعــل 
الشيخ  حــي  مــن  العائات  بتهجير  التصعيد 
ــــرم املــســجــد  ــقــــدس، واقـــتـــحـــام حـ ــراح فــــي الــ ــ جــ
األقصى، ومارس عنفًا كبيرا في االشتباكات 
مع الفلسطينين، وذلــك في اليوم الــذي فشل 
فيه في نقل السلطة، وكان عاجزًا عن تشكيل 

واعــتــبــرتــه مــســاســًا بــالــوحــدة الــوطــنــيــة في 
مـــواجـــهـــة االنـــتـــهـــاكـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بحق 
املقدسات اإلسامية واملسيحية في القدس. 
ــدة حـــــزب الــتــحــريــر  ــديــ واتـــهـــمـــت جـــهـــات عــ
اإلسامي بأنه وراء هذا االعتداء، وطالبته 
ــذا بــحــق رمـــــوز وطــنــيــة  بــالــكــف عـــن مــثــل هــ
وإســـامـــيـــة بــمــقــام الــشــيــخ مــحــمــد حــســن. 
اتهم باالعتداء على وزير  الحزب قد  وكــان 
الخارجية املصري السابق أحمد ماهر، في 
بــاألحــذيــة،   ،2003 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
ــــى املـــســـجـــد األقـــــصـــــى. لــم  ــنـــد وصــــولــــه إلــ عـ
يــتــن الــحــزب الــهــجــوم عــلــى الــشــيــخ حسن 
ــان قد  رســمــيــًا، وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا  كــ
اتخذ قرارا بهذا، أو أن ثلة من شبابه قاموا 
بــذلــك مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، فــمــن الـــضـــروري 
تـــوضـــيـــح أن الــــحــــزب، وضـــمـــن ســيــاســاتــه 
نفسه  يعتبر  ال  املعلنة،  الرسمية  ومبادئه 
الفلسطيني  الـــوطـــنـــي  الـــنـــضـــال  مـــن  ا  ــزًء ــ جــ
األحــزاب  فيه  تنخرط  الــذي  الحالي  بشكله 
والـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة األخــــــرى، والــــذي 
يقوم على املواجهة املباشرة، املسلحة منها 
قــوات  مــع  الفلسطيني  للشعب  والسلمية، 
ا  أنه ليس جزًء االحتال اإلسرائيلي. وبما 
الوطني، من املستهجن  النضال  من عملية 
نتائج  بتقييم  نــفــســه  الــحــزب  هـــذا  يـــزج  أن 
التي توبعت أخيرًا، ال بل وبمنح  املواجهة 
ســواء  عــنــاصــرهــا،  بمحاسبة  الــحــق  نفسه 
الفلسطينية  السلطة  ممن ينتمون ملعسكر 
الـــفـــصـــائـــل  ـــن  مــ أي  أو  حــــمــــاس  حــــركــــة  أو 

تهدأ حربهم، وسيعملون على إعادة تدويرها، 
سواء بالخنق املمنهج من جديد، مع تحديث 
من  أو  اإلسرائيلي،  العربي  الحصار  وسائط 
ة إلــى مواجهة عسكرية جديدة، 

ّ
خــال جــّر غــز

الــكــبــرى آللة  تسعى إلــى تعويض االنــتــكــاســة 
ــدًا من  ــل أبــ

ّ
ــذا ال ُيــقــل الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة، وهــ

وشخصية  للمقاومة،  النوعي  التقّدم  قـــدرات 
القائد األســطــوري لها، محمد الضيف، ولكن 
عـــــــّد لـــهـــا فــــي وقـــت 

ُ
لــفــهــم أن تـــلـــك الـــتـــرســـانـــة أ

أخــذ مساحته، وفــاجــأ الــعــدو بــقــدراتــه. ولذلك 
تبرز هنا أهمية تــوزيــع مــراحــل املــواجــهــة مع 
مشروع الكيان الصهيوني من جديد، لتحافظ 
فيها، على  القدس  األرض، ومركزية  فلسطن 
وعــدم  عليه،  والبناء  املتقّدمة،  املدافعة  موقع 
إعــطــاء فــرصــٍة الخــتــراقــه، وإعـــادتـــه إلـــى نقطة 
 
ً
الضغط خال ُعهدة ترامب التي سعت خائبة
إلى تصفية القضية الفلسطينية. وهنا نعود 
إلـــى جـــرد الـــقـــدرات األخــــرى الــتــي ســاعــدت في 
تحقيق هذا النصر املرحلي، من دون أن ُيقلل 
ذلــــك مـــن عــظــم الــتــضــحــيــات وآالمــــهــــا ألهــالــي 
الشهداء. لقد أتيح للمقاومة خط دبلوماسي 
ــل فــيــه الــتــعــاون املــصــري 

ّ
إيــجــابــي نـــاجـــح، مــث

 مختلفة، وهو ما يطرح سؤال 
ً
القطري بوابة

فــالــدوحــة، بوصفها حليفا  كــبــيــر،  اســتــغــراٍب 
مــقــّربــا مــن غــزة وصــديــقــا للمقاومة، كــان لها 
جهدها منذ عدوان 2008 - 2009 . ولكن ماذا 

حــكــومــة؛ ونــجــح فـــي جــــّر حــركــة حــمــاس إلــى 
املــعــركــة بــصــواريــخــهــا غــيــر الــدقــيــقــة تــمــامــا، 
لــكــســب تــأيــيــد الــيــمــن اإلســـرائـــيـــلـــي مـــجـــّددًا، 

والبقاء في السلطة، والتهّرب من املحاكمات.
وحــَدهــا  الشخصية  نتنياهو  مشكلة  ليست 
وراء التصعيد، فهناك أسباب أعمق إلسرائيل 
الواليات  عودة  الشديدة  بمعارضتها  تتعلق 
املتحدة إلى إحياء االتفاق النووي مع إيران؛ 
فقد تزامن اتفاق وقف إطاق النار مع أنباء عن 
العودة إلى االتفاق بصيغة 2015، وفق البيان 
ووفــق  وأملــانــيــا،  وبريطانيا  لفرنسا  الــثــاثــي 
تــصــريــحــات إيــرانــيــة، ووفـــق مــا كـــان الرئيس 
بايدن قد قاله للوفد اإلسرائيلي الرفيع الذي 
)إبــريــل/  املــاضــي  الشهر  زار واشــنــطــن نهاية 
ــيــــســــان(. وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان الــتــصــعــيــد لــجــرِّ  نــ
الدعم إلسرائيل ضد  تقديم  إلــى  بايدن  إدارة 
الــعــودة  مــســار  إيـــران، والتشويش على  حلف 
إلـــى االتــفــاق الـــنـــووي؛ تــوّرطــت »حــمــاس« في 
باعتبارها شأنًا  لكن  إيــرانــي،  بدعم  املــعــركــة، 
فلسطينيًا داخليًا، فيما نأى حزب الله بنفسه 
عنها، على الرغم من استفزازات إسرائيلية له 
على الــحــدود. املــخــاوف اإلســرائــيــلــيــة، وكذلك 
الــعــربــيــة، مــن عـــودة إدارة بــايــدن إلــى االتــفــاق 
الـــنـــووي مــع طـــهـــران، تتعلق بـــاملـــوارد املــالــيــة 
التي ستتدفق إلى األخيرة، مع رفع العقوبات 
والعودة إلى أسواق النفط العاملية، واستعادة 
ــدول الــتــي  ــ ــول املــالــيــة املــحــتــجــزة لـــدى الـ ــ األصـ
خشيت من العقوبات األميركية التي فرضها 
الرئيس السابق، ترامب، لدى إلغائه العمل في 
ستوظف  حيث  2018؛  فــي  النووية  االتفاقية 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــة فـ ــيــ ــالــ ــران هــــــذه الـــــوفـــــرة املــ ــ ــهـ ــ طـ

تـــأخـــذ  ــيــــة األخــــــــــــرى. واألغــــــــــــرب أن  ــنــ الــــوطــ
ــتــــداء الـــخـــارج  عــمــلــيــة املــحــاســبــة شــكــل االعــ
عــن الــقــانــون، وبـــقـــرارات فــرديــة خــارجــة عن 

التقاليد واألعراف الوطنية واإلسامية. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــــعــــتــــري الــــخــــطــــاب 
ــم على  ــ ــداء اآلثـ ــتــ ــذي يــحــصــر مــشــكــلــة االعــ ــ الـ
فضيلة الــشــيــخ حــســن بــحــزب الــتــحــريــر، أو 
األقصى،  في  املصلن  بمجموعة من شبابه 
حدث ضررًا 

ُ
إشكاالت عديدة، يمكن لها أن ت

نفسه.   االعــتــداء  من  أكثر  الوطني  للمشروع 
أواًل: لــم يتم تقديم دلــيــل قــاطــع بــأن مــن قام 
بــاالعــتــداء مــنــتــمــون لــحــزب الــتــحــريــر. وهنا 
يــمــكــن الــــتــــســــاؤل كـــيـــف ملـــســـؤولـــي الــســلــطــة 
بالهوية  الــتــنــبــؤ  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
ــم  ــوا هــــــذا الــــفــــعــــل، وهـ ــبــ ــكــ ــــن ارتــ ــة ملـ ــيـ ــزبـ الـــحـ
مــصــلــون، كــانــوا فــي املــســجــد األقــصــى وقــت 
خطبة الجمعة. هل صّرح أحدهم بذلك، وهل 
توجهت جهة معينة إلــى ســؤال أحدهم عن 
لــلــرأي  اســتــطــاعــا  أن  أم  الــحــزبــي،  انتمائهم 
جــرى مع هــؤالء، وتــم التعرف إلــى هوياتهم 
الــحــزبــيــة مـــن خـــالـــه؟ ثــانــيــًا: لــنــفــرض أنــهــم 
إذًا  فالسؤال  التحرير،  لحزب   

ً
فعا ينتمون 

مــــاذا عـــن بــقــيــة املــصــلــن الـــذيـــن كـــانـــوا وقــت 
االعــــتــــداء، ومــعــلــوم أن أعـــــدادا هــائــلــة تـــؤدي 
صلواتها في األقصى يوم الجمعة؟ ملاذا لم 
يــحــرك أحــدهــم ســاكــنــًا وهـــم يـــرون اإلهــانــات 
تـــوجـــه إلــــى الــشــيــخ الــخــطــيــب. لــقــد أظــهــرت 
تسجيات مرئية أن الغالبية العظمى منهم 
كانوا يصّورون الحدث بكاميرات هواتفهم.   

عـــن الــقــاهــرة الـــجـــديـــدة، كــيــف اتــفــق الــطــرفــان 
على دعم موقف املقاومة، حتى ولو كان وقف 
العدوان اضطراريا لتل أبيب من دون ضمان 
الــعــدوان  الــقــدس. ولــكــن لحظة وقـــف  لحماية 
كــانــت بالفعل رســالــة هــزيــمــة لــتــل أبــيــب، فما 
الــذي اختلف فــي موقف القاهرة األكــثــر عــداًء 
كما يفترض، من مصر حسني مبارك وأحمد 
أبـــو الــغــيــط؟ يــحــتــاج فــهــم هـــذا الـــتـــطـــّور، قبل 
اإلستراتيجية  العقيدة  إلــى  عـــودة  شـــيء،  أي 
للجيش املــصــري، وهــو مــا ُيشّكُك فيه بسبب 
ــان املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــالــفــكــرة  ــهــ قــــوة ارتــ
القمعية ضد شعب مصر، وبتنظيم عاقتها 
بــاملــركــز الـــدولـــي والــحــلــف اإلســـرائـــيـــلـــي بعد 
عــداء  فكرة  لــم تتطور  فلماذا  »كــامــب ديفيد«، 
ة، فـــي ذروة مــصــلــحــة الـــقـــاهـــرة مـــع إمــــارة 

ّ
غـــــز

ــــان عــدائــهــا  أبــوظــبــي الـــتـــي اســـتـــمـــّرت فـــي إعـ
الشعب الفلسطيني حتى وقت الحرب أخيرا، 
 
ً
متماهية امللتوية  الرسمية  البيانات  وكانت 

مع تغريدات املقّربن من قرار الحكم؟
ُيــمــكــن  ال  ــُه  ــأنــ بــ أواًل  الـــتـــذكـــيـــر  يـــتـــم  أن  يـــجـــب 
ــة خليجية أخـــرى.  بـــأي دولــ تـــقـــاَرن مــصــر  أن 
وأقصى براغماتية للمؤسسة العسكرية التي 
تــســتــفــيــد فـــي فــســادهــا، أو فـــي دعـــم إرهــابــهــا 
ضد الشعب املصري، ستظل تنظر من زاوية 
ة، لهذه املراكز الخليجية التي 

ّ
تصغير مستحق

اإلستراتيجي،  قــرارهــا  على  الهيمنة  تــحــاول 

صواريخها البالستية، وفي تمويل مليشيات 
ة.

ّ
في العراق ولبنان وسورية واليمن وغز

مــا زالــت تفاصيل الــعــودة إلــى إحــيــاء االتفاق 
ــار  ــظـ ــتـ ــَهــــمــــة، وتــــحــــتــــاج إلـــــــى انـ ــبــ الــــــنــــــووي مــ
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا،  الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن مــ
الشركاء  بوساطة  املقبلن،  األسبوعن  خــال 
األوروبـــيـــن؛ لــكــن الــواضــح أن مــقــاربــة بــايــدن 
لــلــعــاقــة مــع إيــــران تعتمد ســيــاســة املــهــادنــة، 
وهذه السياسة ستستمر طوال فترة رئاسته، 
ــن هــنــا  ــ ــل مــــن أربــــــع ســــنــــوات، ومـ ــ أي لـــيـــس أقـ
من  والعربي  اإلسرائيلي  القلق  مصدر  يأتي 
الــعــودة إلــى االتــفــاق. يبدو بــايــدن مــتــرّددًا في 
دعــمــه حــكــومــة نــتــنــيــاهــو؛ فــقــد تــأخــر اتصاله 
ولم  السلطة،  اســتــامــه  بعد  بنتنياهو  األول 
يعن مبعوثًا لشؤون الشرق األوسط، وتأخر 
اتـــصـــالـــه بــنــتــنــيــاهــو بــعــد الــتــصــعــيــد أخـــيـــرا، 
ل أن 

ّ
واتصل باملسؤولن الفلسطينين، وفض

تقوم دول عربية بدور الوساطة بن »حماس« 
وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، وقــــد يــفــتــح الــقــنــصــلــيــة 
األميركية في القدس، الستمرار التواصل مع 
الفلسطينين، والتي أغلقها ترامب؛ وقد قال 
إنه مستاء من تصلب نتنياهو. ويعود ترّدد 
ل  الثقيل، والـــذي شكَّ تــرامــب  إلــى إرث  الــرجــل 
ــــرارًا تــحــتــاج إصـــاحـــاٍت أولــيــة مــن وجهة  أضـ
نظر إدارته؛ فترامب كان حالة عنصرية فريدة 
قيم  على  وعــدوانــيــة  األميركية،  السياسة  فــي 
املـــســـاواة واإلنــســانــيــة، والــتــي كـــان تحقيقها 
يريد  االنتخابية.  بــايــدن  مــن ضمن شــعــارات 
نتنياهو،  حكومة  مــن  انــزعــاجــه  عــن  التعبير 
ومــــــــن تــــحــــالــــف الــــيــــمــــن األمـــــيـــــركـــــي مـــعـــهـــا، 
السياسي  االســتــقــطــاب  حـــّدة  مــن  والتخفيف 

ثــالــثــًا: لــم يــشــارك عــمــوم املصلن بــاالعــتــداء، 
ولكنهم لم يــثــوروا ضــده. كــان واضحا لدى 
لـــم تستهدف  الــهــتــافــات  عــمــوم املــصــلــن أن 
الــشــيــح مــحــمــد حــســن شــخــصــيــًا، ولــكــنــهــم 
صمتوا ألنها كانت تستهدف رموز السلطة 
الفلسطينية نفسها. لقد عرف كثيرون منهم 
الشيخ، وهــم يكنون االحــتــرام لــه، وقبلوا أن 
الوطني  تــاريــخــه  ويــعــرفــون  وراءه،  يــصــلــوا 
التي  أيــضــًا  ويــعــرفــون شخصيته  املـــشـــّرف، 
يشهد لها كثيرون بحسن الخلق والتواضع. 
الــحــادث حالة احتقان شديد  رابــعــًا: يكشف 
في املجتمع الفلسطيني ضد رموز السلطة 

الفتاح  الرئيس عبد  كــان تنصيب  ولــو  حتى 
السيسي نفسه، تم عبر أموال نفطها ودعهما 
السياسي الضخم. يدرك قادة الجيش املصري 
تمامًا أن إخراجهم من لعبة النفوذ التاريخية 
ة، والتأثير على معادلة الصراع، هو 

ّ
على غــز

التي أحدثها ترامب داخل الواليات املتحدة.
ــيــا، ونــقــل 

ِّ
ــى تـــرامـــب مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو كــل

َّ
تــبــن

ــقــــدس، وبــــــارك االســتــيــطــان،  ــارة إلــــى الــ ــفـ الـــسـ
واعـــتـــرف بــالــقــدس عــاصــمــة إســرائــيــلــيــة، في 
إجراءات أحادية الجانب، أزعجت ديمقراطيي 
ضد  غاضبة  فعل  ات  ردَّ وشكلت  الكونغرس، 
أي دعــــم أمـــيـــركـــي لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. أربـــك 
هـــذا األمــــر بـــايـــدن أيـــضـــًا، فـــي تــحــديــد موقفه 
ــر من  مــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، مــن دون أن يــغــيِّ
املوقف األميركي االستراتيجي الداعم للكيان 

اإلسرائيلي االستيطاني عمومًا.
ــاء عملية  ــيـ ــدن املـــجـــازفـــة فـــي إحـ ــايـ ال يـــريـــد بـ
السام بن اإلسرائيلين والفلسطينين، على 
عكس الرئيس األسبق، أوباما، الذي كانت من 
أولوياته، إذ عّن مبعوثًا له في اليوم الثاني 

الــذيــن يعتقد كــثــيــرون فيه أن أداءهــــم خال 
ــــان مــخــيــبــًا لــــآمــــال بــشــدة  الــــحــــرب أخــــيــــرا كـ
ــى مـــســـتـــويـــات عـــــديـــــدة. ويـــكـــشـــف عــن  ــلــ وعــ
جــــــــذور أزمــــــــة عـــمـــيـــقـــة تـــعـــصـــف بــاملــجــتــمــع 
ولــأســف  الــوطــنــي،  ومــشــروعــه  الفلسطيني 
مــرمــوقــة،  ديــنــيــة  كــانــت ضحيتها شخصية 
الــذي باركنا حوله«.  وفي »املسجد األقصى 
ويمكننا التخيل لو أن أحد رجاالت السلطة 
كيف  مــوجــودا،  كــان  الرسمين  الفلسطينية 
ستكون رّدة الفعل.  خامسًا: يكشف الحادث 
أيضًا عــن وجــود أزمــة أخـــرى، تكمن بعاقة 
تتمثل  املصلن.  عموم  مــع  املساجد  خطباء 
لــة جــمــهــور املصلن  األزمــــة فــي غــيــاب مــســاء
يرتقي ومحتوى خطبة  الخطيب، عندما ال 
الــجــمــعــة إلــــى عــمــق املـــأســـاة الـــتـــي تعيشها 
األمـــة فــي زمــن مــعــن. وهــنــا يمكن التساؤل: 
ملاذا يؤخذ الناس رهائن لخطباء املساجد، 
يـــقـــّررون لــهــم كــل يـــوم جمعة مــا يــريــدون أن 
السماع منهم عن  إيــاه، من دون  ُيسمعوهم 
أن يسمعوه  وآمالهم، وما يطمحون  آالمهم 
مــن قــيــادتــهــم الــديــنــيــة. إنــهــا عــاقــة بــاتــجــاه 
واحد يغيب فيها الصوت الجمعي للمصلن 
الديني  الخطاب  يرتقي  أن  يتوقعون  الذين 
إلــى املحن التي تعيشها األمــة. وتـــزداد هذه 
السلطة  أن موظفي  نعلم  عمقًا حــن  األزمـــة 
يحّددون،  الذين  هم  الرسمين  الفلسطينية 
ــــوع الـــخـــطـــبـــة  ــرة، مــــــوضــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــي أحـــــــيـــــــاٍن كـ ــ فــ

وتوجهاتها كل مّرة. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

 عن 
ً
تــهــمــيــش يــضــّر بــهــم فـــي فــتــرتــهــم، فــضــا

خسارة مصر اإلستراتيجية. وعليه، تم تقدير 
األمر بعد أن أعادت »حماس« تنظيم موقفها 
مع مصر، منذ االنقاب على الرئيس املنتخب 
الــشــهــيــد مــحــمــد مــرســي،  املــخــلــص لفلسطن، 
بــد لحركة  اللعبة هنا اضــطــراريــة، ال  فقواعد 
حــمــاس مـــن الــتــعــامــل مــعــهــا، فــهــنــا حــســابــات 
الجيش املصري تحولت إلى سؤال مهم: ملاذا 
املعركة بترك مساحة  القاهرة من  ال تستفيد 
ة مفتوحة، وبعث رسالة قوية إلى 

ّ
التقّدم لغز

والسعودي  الظبياني،  اإلسرائيلي  التنسيق 
ــأن مـــصـــر هــــي الــــقــــوة املــــؤثــــرة فــي  ــ املـــــتـــــرّدد، بـ
تبع 

ُ
معادلة الصراع، وليس أي طرٍف آخر، ثم ا

السيسي،  السماح بحفنة تبّرعات باسم  ذلك 
 بحفلة تصفيق.

ً
وصلت إلى غزة مصحوبة

هــــذه الــحــســابــات مــحــتــمــلــة الــتــغــيــيــر، كــمــا أن 
محاولة تقويض قوة الوحدة الفلسطينية من 
الداخل، والولوج إلى صــراع داخلي، بــداًل من 
ى فيه طرف عربي دعم قوة تمّرد، 

ّ
الحرب، َيتبن

هو مخرٌج تفّكر فيه املركزية الصهيونية مع 
حلفائها الجدد في بعض الخليج. ولذلك من 
وحركتها  عاقتها  املــقــاومــة  ضبط 

َ
ت أن  املــهــم 

املـــيـــدانـــيـــة، وســيــاســتــهــا مـــع ســلــطــة رام الــلــه 
بعد  قائمة،  النصر  دحــرجــة  لتبقى  املهترئة، 

لوحة الوحدة العربية الفلسطينية امللهمة.
)كاتب عربي في كندا(

لتوليه السلطة؛ خبر بايدن بنفسه، حن كان 
بناء  أعــلــن نتنياهو عــن  نائبًا ألوبــامــا، كيف 
بالتزامن مع بدء زيارته  مستوطنات جديدة 

إسرائيل.
ال تــغــيــيــرات تـــطـــاول املـــوقـــف الــغــربــي الــداعــم 
ــي؛ فــفــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــل، وفــــــي مـــقـــدمـــه األمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إلسـ
أثــنــاء الــتــصــعــيــد اإلســرائــيــلــي أخـــيـــرا، وافــقــت 
بــيــع صفقة أســلــحــة دقيقة  بــايــدن عــلــى  إدارة 
إلسرائيل بقيمة 735 مليون دوالر، األمر الذي 
أغضب الديمقراطين، وهي مستمّرة بتقديم 
ــدات األمــنــيــة  ــاعــ ــســ الــــدعــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي واملــ
تغّير  مـــا  مــلــيــارات دوالر ســنــويــًا(.   3.8( لــهــا 
موحد،  شعبي  فلسطيني  مــوقــف  ل  تشكُّ هــو 
والضفة  ة 

ّ
غـــز وقــطــاع  ـــ48  الــ فلسطينيي  لـــدى 

الــغــربــيــة عــلــى الــــســــواء، ويــمــكــن الـــقـــول إن ما 
تحقق من هذا التحّرك هو إلغاء إنكار ترامب 
الوجود العربي في القدس الشرقية ومنحها 
إلســرائــيــل الــتــي اعــتــقــدت أنــهــا مــلــكــت ســيــادة 
مطلقة عليها. ولكن تــورط حماس العسكري 
في الحرب كان سلبيًا على فاعلية االنتفاضة 
الشعبية في القدس وباقي املدن الفلسطينية، 
حيث ســرق األضـــواء إعاميًا، وحـــّول املسألة 
إلى نزاع بن طرفن انتهى بهدنٍة غير معلنة، 
وليس  الفلسطينية،  االنتفاضة  إلنهاء  كانت 
ــا أراده األمــيــركــيــون  ــذا مـ الــــحــــرب. هــ ــقـــاف  إليـ
رهــا، خصوصا  واإلســرائــيــلــيــون، خشية تــطــوُّ
مـــع حــالــة الــتــضــامــن الــعــاملــي الــتــي رافــقــتــهــا، 
وأربـــكـــت بـــروبـــاغـــانـــدا املــظــلــومــيــة الــيــهــوديــة 
الصهيوني  اللوبي  التي يفرضها  التاريخية 

على اإلعام العاملي.
)كاتبة سورية(
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إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

الباكستانيات  النساء  قدم مئات 
ُ
ت سنويًا، 

الضغوطات  مــن  ص 
ّ
للتخل االنــتــحــار  على 

 أبـــرزهـــا 
ّ

ــهــا، لـــعـــل
َ
املــخــتــلــفــة الـــتـــي يــواجــهــن

 الــنــفــســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، واألعــــــــراف 
ّ
ــن ــهــ ــاعــ أوضــ

القبلية السائدة التي تحرم املرأة في بعض مناطق 
بـــاكـــســـتـــان مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــا فــــي الـــحـــيـــاة، كــمــا 
 ذلك في 

ّ
األحــوال املعيشية الصعبة في الباد، وكــل

 تهميش حــكــومــي مــســتــمــر، مــع تــكــرار للوعود 
ّ

ظـــل
الضوء على بعض  ط 

َّ
ُيسل تتحقق. وبينما  التي ال 

 أخرى تبقى طّي الكتمان.
ّ
تلك الحوادث فإن

ومن حوادث االنتحار التي خرجت إلى العلن أخيرًا 
إقــــدام امــــرأة بــاكــســتــانــيــة عــلــى وضـــع حـــّد لحياتها 
فــي مــديــنــة كــراتــشــي فــي الــجــنــوب، الــشــهــر املــاضــي. 
أثـــارت ضجة إعامية وسياسية وكــذلــك على  وقــد 
منصات التواصل االجتماعي، بعد اكتشاف الدافع 
اعتداء  يبّن  فيديو  تسجيل  وهــو  انتحارها،  وراء 
قــبــل عــصــابــة إجــرامــيــة. وكــانــت  جنسيًا عليها مــن 
على  رســائــل صوتية  أرســلــت ألخيها  قــد  الضحية 
ترغمها   عصابة 

ّ
أن فيها  تؤكد  »واتــســاب«  تطبيق 

على االنتحار.
ها 

ّ
أن الضحية  أخ  عن  الباكستانية  الشرطة  ونقلت 

أرملة وكانت متطّوعة في حملة تحصن ضد شلل 
األطفال، وتعّرضت إلى االغتصاب من قبل عصابة 

يعيش أفرادها في جوار منزلها في منطقة شادمان 
تاون بمدينة كراتشي. وفي أثناء االغتصاب، عمدت 
الــعــصــابــة إلـــى تــســجــيــل مــشــاهــد مـــصـــّورة، قــبــل أن 
تهّددها بنشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وإرساله إلى أقاربها وأبنائها في حال 

لم تلبِّ مطالب أفرادها.
وقــبــل أن تــقــدم عــلــى وضـــع حـــّد لــحــيــاتــهــا، أرســلــت 
ــهــا تفعل 

ّ
أن ألخيها رســائــل صوتية أوضــحــت فيها 

 تـــلـــك الـــعـــصـــابـــة تــطــلــب مــنــهــا الــخــضــوع 
ّ
ذلـــــك ألن

 ال حياة 
ّ
أن أو تنشر تلك املشاهد، مؤكدة  ملطالبها 

ها ال تستطيع العيش بن 
ّ
لها بعد هذه الحادثة ألن

العصابة تهديداتها. وقبل  ــذت 
ّ
نــف فــي حــال  الــنــاس 

الرسائل أو يتدخل، كانت  أن يستمع األخ إلى تلك 
 أمامه سوى 

َ
املرأة قد أنهت حياتها، بالتالي لم يبق

الــجــنــاة فــي مــركــز للشرطة،  الــقــضــيــة ضــد  تسجيل 
مشيرًا إلى اطمئنانه للتحقيقات. من جهته، صّرح 
مــســؤول شــرطــة منطقة شــادمــان، نـــارت نــاظــم أبــاد 
الشرطة تسعى   

ّ
أن بــيــان،  فــي  غــام مرتضى تبسم، 

جــاهــدة لــلــوصــول إلـــى الــجــنــاة ومــاحــقــتــهــم، وهــي 
أفــراد تلك العصابة املؤلفة  تمّكنت من اعتقال أحد 
من ستة أشخاص كانت قد أشارت إليهم الضحية 

في رسائلها الصوتية.
ــدعــى مقدس 

ُ
ــط الــضــوء على قصة شابة ت

ّ
كذلك ُســل

أقـــدمـــت عــلــى االنـــتـــحـــار بــعــد قــتــلــهــا صــديــقــتــهــا في 
ــاد بــإقــلــيــم الــبــنــجــاب، وقـــد حـــازت  مــديــنــة فــيــصــل أبــ

التواصل  القضية على مساحة كبيرة على وسائل 
ــــل إعـــــــام مـــحـــلـــيـــة. وفـــي  ــائـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي وفــــــي وسـ
التفاصيل، تخاصمت نبيلة مع صديقتها وجارتها 
مــقــدس، وانــقــطــع الــتــواصــل بينهما أليــــام، قــبــل أن 
النار عليها من  نبيلة منزل مقدس وتطلق  تقصد 
مسدس أخذته من منزلها. وبعد هروبها، توجهت 
ه رفض إيواءها، فعادت 

ّ
الجانية إلى بيت عّمها لكن

إلـــى مــنــزلــهــا. وعــنــدمــا وصــلــت الــشــرطــة إلـــى مــنــزل 
الــجــانــيــة إللــقــاء الــقــبــض عــلــيــهــا، كــانــت قــد تــنــاولــت 
ــي فـــي قبضة  ــّم لــتــلــفــظ أنــفــاســهــا األخــــيــــرة وهــ الـــسـ
ن 

َ
ي الضحيت

َ
 الشرطة وكذلك أسرت

ّ
الشرطة. ُيذكر أن

انــتــحــار نبيلة  الـــدافـــع وراء  لــم تــخــِف حــيــرتــهــا إزاء 
لم  ــهــا 

ّ
أن أكــدت  مــقــدس. فأسرتها  وقتلها صديقتها 

ها كانت ناجحة في 
ّ
تكن تعاني أّي مرض نفسي وأن

ها 
ّ
أن إلى  باإلضافة  املنزلية  األعمال  وفي  دراستها 

تحب الحياة وتقبل عليها بشغف.
مدينة  فــي  زيــنــب  الشابة  انتحار  فشل  مــن جهتها، 
ــبــــاد، بـــعـــدمـــا ألــزمــتــهــا  بـــيـــشـــاور بـــشـــمـــال غـــربـــي الــ
 ومــصــاب 

ّ
عــائــلــتــهــا بخطبة رجـــل مــتــقــّدم فــي الــســن

السّم.   بذلك، فتناولت 
َ

بمرض نفسي. هي لم تــرض
ــقــلــت إلـــى املستشفى حــيــث أجــــرى األطــبــاء 

ُ
ــهــا ن

ّ
لــكــن

عملية تنظيف ملعدتها فنجت من املوت. 
وتتكرر أخبار االنتحار في صفوف نساء باكستان، 
»العربي  فيشرح الناشط الباكستاني عبد الولي لـ
 »املجتمع الباكستاني بعمومه يشهد 

ّ
الجديد« أن

أوضــــاعــــًا صــعــبــة مـــن نــــــواٍح مــخــتــلــفــة اجــتــمــاعــيــة 
 

ّ
 املرأة مهمشة بكل

ّ
ومعيشية ونفسية، في حن أن

مــا للكلمة مــن مــعــنــى، فــهــي مــحــرومــة مــن حقوق 
االنتحار،  وراء  كثيرة  »دوافــع   

ّ
أن كثيرة«. يضيف 

 الــدافــع االجــتــمــاعــي مــن أكــثــرهــا تــأثــيــرًا. ففي 
ّ
لــكــن

الباكستانية  املــرأة  كثير من األحيان، ال تستطيع 
أن تعّبر عن نفسها أمام أّي قريب لها، تحديدًا في 
بالتالي،  والصداقة وغيرهما.  بالزواج  يتعلق  ما 
 وحيدًا 

ً
تقدم على االنتحار، إذ ترى في ذلك سبيا

في  اجتماعية  مــن ضغوط  تــواجــه  مّما  للتخلص 
هذا السياق أو غيره«. 

مجتمع
ــه 

ّ
دعــا وزيــر الصحة األملــانــي ينس شبان إلــى إبـــرام ميثاق دولــي ملكافحة الــجــوائــح، موضحًا أن

ر منع االنتشار العاملي لفيروس كورونا الجديد في العام املاضي، ال بّد من أن يصبح 
ّ
بعد تعذ

ه على الدول 
ّ
التعاون الدولي أكثر إلزامًا. أضاف شبان في تصريحات لوكالة األنباء األملانية، أن

ه »من غير الصحيح أن 
ّ
الكبرى تخصيص مزيد من األموال ملنظمة الصحة العاملية، مشيرًا إلى أن

تقّدم املؤسسات الخاصة في بعض األحيان أموااًل أكثر من الدول الكبرى«. وتابع: »ثّمة زخم اآلن 
)قنا( إلصاح املنظمة، ويتعّن علينا االستفادة منه«.  

الجزائر حملة  املستشفيات في  الصحة والسكان وإصــاح  فت وزارة 
ّ
اإلثنن، كث ابتداًء من أمس 

التحصن ضّد كوفيد-19 في الباد، بطلب من رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد الذي 
شــدد على »ضـــرورة احــتــرام املعايير واألولـــويـــات املــحــددة فــي مــجــال التحصن مــن قبل اللجنة 
العلمية ملتابعة تطّور جائحة كورونا والسلطة الصحية املؤهلة«. ودعا جراد إلى »بذل مجهود 
إضافي على مستوى الواليات التي تشهد ارتفاعًا في حاالت العدوى«، وذلك »مع الحفاظ على 
)وكالة األنباء الجزائرية( اإلطار التنظيمي واللوجيستي«.  

الجزائر: تكثيف حملة التحصين ضد كوفيد-19ألمانيا: دعوة إلى ميثاق دولي لمكافحة الجوائح

النفسية  األمراض  في  المتخصص  الطبيب  يقول 
الجديد«  لـ»العربي  ــان،  خ جهازيب  والعقلية، 
أعراضًا  المرأة  تعاني  األحيان،  من  كثير  »في  إنه 
إليها  يستمع  ال  أحدًا  لكّن  المدى،  نفسية طويلة 
أو يصطحبها إلى طبيب، فتصل بالتالي إلى حالة 
فهذا  االنتحار.  على  اإلقــدام  إلى  تدفعها  سيئة 

هو الحل األنسب بالنسبة إليها«.

أعراض نفسية

ــرار الــعــالــم بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد بعد  ــ مــنــذ إقـ
راحت  الصني،  حــدود  يه 

ّ
وتخط ظهوره  من  أسابيع 

الــواجــب  القطيع  مناعة  عــن  تحكي  املعنية  الــجــهــات 
املحلية،  الصعد  على  الــوبــاء  مــن  ص 

ّ
للتخل ــرهــا 

ّ
تــوف

الــعــالــم.  ومع  الجائحة على مستوى  مــن  وبــالــتــالــي 
 لفترة طويلة 

ّ
التعّرف أكثر إلى هذا الفيروس الذي ظل

ُيحدث مفاجآت وما زال، راح خبراء يشككون في 

جدوى هذه املناعة، ال سّيما مع اكتشاف متحّورات 
مختلفة منه. بالنسبة إلى عالم الفيروسات اإليطالي 
ثّمة  بريلياسكو،  فابريتسيو  ميالنو،  جامعة  فــي 
القطيع  مناعة  إلــى  الــوصــول  إمكانية  بــعــدم  اقــتــنــاع 
ــرح في  الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد.  وشــ
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا ملــجــمــوعــة »أدنــــكــــرونــــوس« 
التي  بالحالة  الواقع  ق في 

ّ
يتعل »األمــر  أّن  اإلعالمية، 

يتّم فيها القضاء على انتشار املرض، وفقًا للنماذج 
ذلك مطلقًا«. وهو  ن من 

ّ
نتمك »لن  لكن  الرياضية«، 

ما يعني بحسب بريلياسكو أّن »كوفيد-19 سوف 
نا سوف نكون قادرين على 

ّ
نًا، غير أن

ّ
يصير متوط

مع  التعايش  وبالتالي  كثيرًا  اإلصابات  من  التقليل 
 أن »يــكــون الــتــعــايــش حــضــاريــًا«. 

ً
الــفــيــروس«، آمـــال

»ســوف   ،
ً
مــثــال إيطاليا  فــي  أّن  بريلياسكو  أضـــاف 

ــن عــلــى تــحــقــيــق مـــا ســلــف ذكــــره في  ــادريـ نــكــون قـ
ه 

ّ
أن إلــى  إلــى ثالثة أشهر«، مشيرًا  غضون شهَرين 

»مع تحصني 80 في املائة من السكان، سوف يكون 
نا لن 

ّ
املـــرض )كـــوفـــيـــد-19( قــد انــتــهــى تــقــريــبــًا، لكن

ن أبدًا من القضاء على الفيروس«، إذ إّن »جزءًا 
ّ
نتمك

من الشباب سوف ُيبقي سلسلة العدوى نشطة«.
)العربي الجديد، آكي(
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الجروح أو الحروق. واألعــراض تترّكز على 
ــهــا 

ّ
مـــكـــان نـــمـــّو الــفــطــريــات فـــي الــجــســم، لــكــن

ــا فـــي الـــوجـــه وحــّمــى  قـــد تــشــمــل كــذلــك تـــوّرمـ
وتقّرحات في الجلد وآفات سوداء في الفم.

أوضحت  قد  الهندية  الصحة  وزارة  وكانت 
 »الــفــطــر األســــود يــبــدأ في 

ّ
فــي بــيــان لــهــا، أن

ــــرض فــــي الـــجـــيـــوب  ــكـــل مــ ــلـــى شـ الــــظــــهــــور عـ
ــام  ــظـ ــلـــف الـــجـــبـــهـــة واألنــــــــف وعـ ــة خـ ــعــ ــواقــ الــ
ني واألسنان، ويمكن أن 

َ
الخَدين وبني العين

ينتشر إلى الدماغ«. وهو قد يؤّدي إلى تغّير 
لون األنف فيبدو أسود.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور هــيــمــانــت ثــاكــر، 
ــتــــخــــصــــص فــي  الـــطـــبـــيـــب االســـــتـــــشـــــاري واملــ
األمراض االستقالبية والقلبية في مستشفى 
 »إحدى الطرق 

ّ
براش كاندي في مومباي، إن

الــتــي ينتقل مــن خــاللــهــا الــفــطــر األســــود هي 
غزو األوعية الدموية، ما يجعل من الصعب 
»الفطر   

ّ
أن يضيف  مواجهته«.  املرضى  على 

األســــــود يـــضـــّر بــــالــــدورة الـــدمـــويـــة ويــصــيــب 
عضوًا من األعضاء، فينتج ما يسّمى بالنخر 

أو مــوت األنسجة، لــذا يتحّول لــون األعضاء 
إلى أسود، ومن هنا أتت تسمية هذا املرض«. 
ــاالت الـــشـــديـــدة،  ــحــ ــه فــــي الــ ــ ــ

ّ
ويـــتـــابـــع ثـــاكـــر أن

ــة الـــدمـــويـــة إلــى  ــيـ »يــنــتــقــل املــــرض عــبــر األوعـ
الدماغ«، وقد يؤّدي ذلك إلى فقدان البصر أو 
إحداث فجوة في الوجه. وإذا لم تتّم السيطرة 
الوفيات  تــراوح نسبة  ُيعالج، فقد  عليه ولــم 

ما بني 20 و50 في املئة.
عّدت في عام 2005 على 

ُ
وقد وجدت دراسة أ

 إجمالي 
ّ
929 حالة تعود إلــى عــام 1885، أن

نــســبــة الـــوفـــيـــات بـــلـــغ 54 فــــي املــــائــــة، وفــقــا 
األمـــراض  على  للسيطرة  األمــيــركــي  للمركز 
والوقاية منها. ونسبة الوفيات تعتمد على 
نوع الفطريات املعنّية وأّي جزء من الجسم 
 الفطريات 

ّ
يتأثر بها. وعلى سبيل املثال، فإن

لــدى األشخاص املصابني بمرض  أقــل فتكا 
ها أكثر فتكا لدى الذين 

ّ
الجيوب األنفية، لكن

يعانون من التهابات رئوية.
عند اإلصابة بالفطر األسود، يالحظ املرء أملا 
ني أو األنف، مع ارتفاع 

َ
واحمرارًا حول العين

لندن ـ العربي الجديد

فــي األيـــام األولـــى مــن شهر مايو/ 
ــاء فــي  ــ ـــبـ ــدأ األطــ ــ ــاري، بــ ــ ــجــ ــ أيـــــــار الــ
الـــهـــنـــد يـــعـــّبـــرون عــــن قــلــقــهــم إزاء 
ــر 

ّ
زيــــادة اإلصـــابـــات بــمــرض فــطــري قــاتــل يــؤث

عــلــى املــصــابــني بــكــوفــيــد-19 أو أولــئــك الــذيــن 
ــوا يشكون  ــ تــعــافــوا مـــن املــــرض الـــذيـــن مـــا زالـ
من مناعة ضعيفة، وسط أزمــة كورونا التي 
إلــى ارتفاع عــدد الوفيات في البالد إلى  أّدت 
أكــثــر مــن 300 ألــف شــخــص. والــحــالــة املــهــددة 
للحياة املــعــروفــة بــاســم »الــفــطــر األســــود« أو 
»فــطــر الــغــشــاء املــخــاطــي« هــي نــــادرة نسبيا، 
في  املفاجئة  الزيادة   

ّ
أن يقّدرون  األطباء   

ّ
لكن

املــــرض قـــد تــزيــد مـــن تــعــقــيــد مــكــافــحــة الهند 
الصحية  السلطات  كــورونــا. وبحسب  لــوبــاء 
في الهند، وإلى جانب مرضى كورونا والذين 
 مرض الفطر األسود يطاول 

ّ
تعافوا منه، فإن

األشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية 
مختلفة، من قبيل تلك املرتبطة بنقص املناعة 

مثل اإليدز، باإلضافة إلى داء السكري.
اإلبــالغ  تــّم  املاضية،  القليلة  األسابيع  وفــي 
ــــود  ــابــــة بــالــفــطــر األسـ عــــن تــســعــة آالف إصــ
ــقــل املــئــات إلــى 

ُ
 أنــحــاء الــهــنــد، وقـــد ن

ّ
فــي كـــل

إلــى نقص  أّدى ذلــك  املستشفيات، فــي حــني 
في العقار املستخدم لعالج هذا املرض. فما 
هو الفطر األســود، ومــا هي أسباب ظهوره 
فــي هـــذا الــوقــت بـــالـــذات، ومـــا هــي أعــراضــه؟ 

 السؤال األهم هو: هل يمكن عالجه؟
ّ

ولعل
الفطر األسود هو نوع من الفطريات، ينتج 
الرطبة من  البيئات  املــوجــود في  العفن  عن 
الــعــضــويــة املتحللة  املــــواد  الــتــربــة أو  قــبــيــل 
أو الـــســـمـــاد، وبـــإمـــكـــانـــه مــهــاجــمــة الــجــهــاز 
ــد هـــــذا املــــــرض مــعــديــا،  ــَعــ ــ الـــتـــنـــفـــســـي. وال ُي
 
ّ
فـــال يــنــتــقــل مـــن شــخــص إلـــى آخــــر، عــلــمــا أن

نوع  مــن  ليست  بــه  تتسّبب  التي  الفطريات 
واحـــد. وهــذه الفطريات، بحسب خــبــراء في 
الناس،  مجال الصحة، ليست ضــارة ملعظم 
التهابات  التسّبب في  قــادرة على  ما هي 

ّ
إن

خــطــيــرة ألولــئــك الــذيــن يــعــانــون ضــعــفــا في 
ــز  ــركـ ــة، بـــحـــســـب مــــا يـــفـــيـــد املـ ــاعــ ــنــ ــاز املــ ــهــ جــ
األميركي للسيطرة على األمراض والوقاية 

منها )سي دي سي(.
وبحسب ما يشير تقرير لشبكة »سي إن إن« 
ر بصورة 

ّ
 الفطر األسود يؤث

ّ
األميركية، فإن

ني بعد 
َ
األنفية والرئت الجيوب  شائعة على 

في  الفطرية  الــخــاليــا  شخص  يستنشق  أن 
 
ّ
الـــهـــواء. وفـــي هـــذا اإلطــــار، يفيد خــبــراء بــأن

تــلــك الــخــاليــا قـــد تــنــتــشــر فـــي املــســتــشــفــيــات 
واملـــنـــازل عــن طــريــق أجــهــزة تــرطــيــب الــهــواء 
أو قــواريــر األوكــســجــني الــتــي تــحــوي مياها 
ر كذلك على 

ّ
وسخة. والفطر األسود قد يؤث

جلد اإلنسان بعد إصابة سطحية من قبيل 

»الفطر
  األسود« 

مرض 
غير معٍد 

يقلق مصابي 
كوفيدـ19 

بالهند

يعيش المصابون بكوفيد-19 وكذلك المتعافون منه 
قلقًا إضافيًا، بسبب الفطر األسود الذي ظهر أخيرًا في 
الهند المنكوبة. وقد صرّح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي بأّن »لدينا اآلن تحديًا جديدًا«

مرض الفطر األسود 
النادر ينتج عن العفن في 

البيئات الرطبة

هو يستهدف األشخاص 
الذين يعانون ضعفًا 

في جهاز المناعة

1819
مجتمع

فــي حـــرارة الجسم، وكــذلــك صــداعــا وسعااًل 
ــس وقــيــئــا دمــويــا وتــبــّداًل 

ّ
وضــيــقــا فــي الــتــنــف

الــعــقــلــيــة. ووفــــق وزارة الصحة  الــحــالــة  فــي 
ه في حال االشتباه في اإلصابة، 

ّ
الهندية، فإن

 الشخص املعني يعاني 
ّ
يجب التأكد من أن

من التهاب في الجيوب األنفية وانسداد أو 
احتقان باألنف، وإفرازات من األنف )سوداء 
أو دمــــويــــة(، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ألــــم مــوضــعــي 
ــني أو فـــي وجــنــة واحـــدة 

َ
فـــي عــظــام الــوجــنــت

ــل اســـوداد  مــع تنميل أو تــــوّرم. كــذلــك ُيــســجَّ
ــاء في  عــلــى جــســر األنــــف أو الــحــنــك، وارتـــخـ
األسنان، إلى جانب عدم وضوح في الرؤية 
ر 

ّ
أو ازدواجها مع ألم. وقد يظهر كذلك تخث

ل ألم في  ونخر مع آفات جلدية، فيما ُيسجَّ
الصدر وتفاقم في أعراض الجهاز التنفسي.
ــان  ــ ــديـ ــ ــع »إنـ ــوقــ ــره مــ ــشــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نــ
أو   الجيوب األنفية 

ّ
الهندي، فإن إكسبرس« 

ني قد تتأثر بهذا النوع من الفطريات، 
َ
الرئت

بــعــد اســتــنــشــاقــهــا فـــي الــــهــــواء. وقــــد الحــظ 
أطباء في عدد من الواليات الهندية ارتفاعا 
في اإلصابة بني األشخاص املوجودين في 
املــســتــشــفــيــات أو املــتــعــافــني مــن كــوفــيــد-19، 
عاجلة.  جـــراحـــات  معالجتهم  تطلبت  وقـــد 
األميركية،  تايمز«  »نــيــويــورك  أّمــا صحيفة 
فتناولت في تقرير أسباب املرض وأعادتها 
إلـــى زيــــادة فــي اســتــخــدام املــنــشــطــات لعالج 
املــــرضــــى فــــي املــســتــشــفــيــات. وأشــــــــارت إلـــى 
ر عامل آخر لظهور هذا املرض، 

ّ
احتمال توف

ــــو اكـــتـــظـــاظ املــســتــشــفــيــات بـــعـــد املـــوجـــة  وهـ
الــثــانــيــة مــن وبــــاء كـــورونـــا ولــجــوء عــائــالت 
عديدة إلى التداوي الذاتي وتطبيق العالج 
ـــر 

ّ
بـــاألوكـــســـجـــني فــــي املــــنــــزل مــــن دون تـــوف

النظافة املناسبة.
وفي ما يخّص العالج املطلوب ملرض الفطر 
األســود، فهو إّمــا املضادات للفطريات على 
ــة كــحــّد أدنـــى، 

ّ
مـــدى أربــعــة أســابــيــع إلـــى ســت

 
َ

وإّمــــا الــجــراحــة فــي الــنــهــايــة إذا لــم يــتــعــاف
ــــدواء، إال  ــر الـ

ّ
املــصــاب. وعــلــى الــرغــم مــن تــوف

 الــكــمــيــات فــي الــهــنــد لــيــســت كــافــيــة. وفــي 
ّ
أن

تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز«، تضغط 
املــحــاكــم عــلــى الــحــكــومــات املــحــلــيــة إلتــاحــة 
األدويـــــة املـــضـــادة لــلــفــطــريــات وتــضــغــط من 

أجــــل تــكــثــيــف الــتــحــقــيــقــات لـــوقـــف بــيــع تلك 
ــه قبل 

ّ
األدويـــة فــي الــســوق الــســوداء. ُيــذكــر أن

انـــتـــشـــار هــــذا املــــــرض، كـــانـــت كــلــفــة قـــــارورة 
ـــبـــاع بــنــحــو 80 دوالرًا 

ُ
ت الــفــطــريــات  مـــضـــاد 

هم 
ّ
أفــادوا بأن أقــارب مصابني   

ّ
أميركيا، لكن

دفــعــوا مــا يصل إلــى 500 دوالر فــي السوق 
السوداء. وفي هذا اإلطار، انتشر على نطاق 
االجتماعية،  الــتــواصــل  واســـع عبر وســائــل 
تسجيل فيديو المرأة هّددت بالقفز من على 
سطح مستشفى إذا فشلت في توفير حقن 
الـــدواء لزوجها. وقــد أكــدت املـــرأة، من والية 
ــه »ليس 

ّ
ماديا بــراديــش في وســط الهند، أن

لدّي أّي خيار آخر«. وإزاء هذا الواقع، طالب 
ــة مـــاهـــاراشـــتـــرا، في  ــر الــصــحــة فـــي واليــ وزيــ
غـــرب الــبــالد، راجــيــش تــوبــاي، فــي تصريح 
ــة بــــضــــرورة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ إعــــــالمــــــي، الــــحــــكــــومــــة املـ
الــواليــة في حاجة ماسة   

ّ
الـــدواء، ألن توفير 

إلـــى مــزيــد مـــن اإلمــــــــدادات. وفـــي نــيــودلــهــي، 
بالفطر  إصابة   185 املستشفيات  استقبلت 
األسود أخيرًا، وتعمد الحكومة املحلية إلى 
إنــشــاء ثــالثــة مــراكــز متخصصة فــي داخــل 
املستشفيات التي تديرها الحكومة لتوفير 
الــعــالج. وتــؤكــد رئيسة قسم علم األعصاب 
في  الطبية  للعلوم  إنــديــا«  »أول  معهد  فــي 
 »عـــدد 

ّ
نــيــودلــهــي، بـــادمـــا ســريــفــاســتــافــا، أن

اإلصـــابـــات بــالــفــطــر األســــود يــتــزايــد فــي كل 
يوم، وهو ينذر بتحّوله إلى وباء«.

والــفــطــر األســـود قــد يـــؤّدي إلــى تــضــرر الفك 
ــا الــــعــــني، بـــحـــســـب مــوقــع  ــانــ ــيــ الـــعـــلـــوي وأحــ

»إنــديــان إكــســبــرس«. ويــقــول أطــبــاء فــي هذا 
التعامل  إلــى   املرضى يحتاجون 

ّ
إن اإلطــار، 

الــضــرر الالحق  فــقــدان وظائفهم بسبب  مــع 
يعانون من صعوبة  هم ســوف 

ّ
إن إذ  بالفك، 

ــــى تــشــوه  فــــي املـــضـــغ والـــبـــلـــع بـــاإلضـــافـــة إلـ
الـــوجـــه وفـــقـــدان الــثــقــة فـــي الــنــفــس. وســــواء 
ه من املمكن 

ّ
أكانت العني أم الفك العلوي، فإن

استبدالهما بأعضاء صناعية مناسبة، في 
الوجه  استبدال هياكل  املمكن  ــه من 

ّ
أن حني 

املتضررة بأعضاء صناعية خاصة بمجّرد 
استقرار املريض بعد الجراحة. 

الغالف

عبد اهلل البشير

يواجه قطاع التوليد في املشافي واملراكز 
الــصــحــيــة  فــي مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة 
ــــن قـــبـــل املـــنـــظـــمـــات  ــــول مـ ــمـ ــ )شــــــمــــــال(، املـ
الطبية، ضغوطات كبيرة بسبب الكثافة 
الــكــوادر  السكانية فــي املــنــطــقــة، ونــقــص 
 إلــى 

ً
الــطــبــيــة وقــلــة عـــدد املـــراكـــز، إضـــافـــة

انخفاض التمويل. كل ذلك يضع القطاع 
بحالة عدم استقرار خصوصا مع بقائه 
عــرضــة الســتــهــداف الــطــائــرات الــروســيــة 
والقصف الصاروخي الذي تنفذه قوات 
القطاع  إذ يخفف هــذا  الــســوري،  النظام 
عــبــئــا كــبــيــرًا عـــن املـــواطـــنـــني فـــي املنطقة 

املحررة شمال غرب سورية.
الــصــحــي  مــركــز »زرزو«  مــديــر  وتـــحـــدث 
ــر، عــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« عن  محمد املـ
تواجه  التي  والصعوبات  الضغوطات، 
قسم املخاض والوالدة في مشافي شمال 
 الضغوطات على هذا 

ّ
غرب سورية، إذ إن

الــقــطــاع ســبــبــهــا األســـاســـي عـــدد املــراكــز 
الذي ال يتناسب مع عدد السكان، وعدم 
تـــوفـــر كـــــادر طــبــي بــشــكــل يــتــنــاســب مع 
العمل  ضـــرورة  وأكــد  السكانية.  الكثافة 
املنشآت  لرفد  على دعــم مشفى تعليمي 
الــطــبــيــة بـــذوي االخــتــصــاصــات الــالزمــة، 
ــى أن املـــنـــاطـــق املــــحــــررة تــعــانــي  الفـــتـــا إلــ
الجراحة  مستوى  على  كبير  نقص  مــن 

النسائية.
ــيــــة وجـــــــــود عـــــــدد كـــــــاف مــن  ــمــ وعـــــــن أهــ
الحواضن لحديثي الوالدة، ولو بالحد 
ــز الــتــولــيــد،  ــراكـ األدنـــــى فـــي مــشــافــي ومـ
 »وجــود قسم الحواضن 

ّ
أوضــح املــّر أن

ــام األمـــــــان  ــ ــمـ ــ ــبـــر صـ ــتـ ــعـ ــى يـ ــفــ ــشــ ــي املــ ــ فــ
طبيب  أو  الــنــســائــي  للطبيب  بالنسبة 
األطـــفـــال. تكمن أهــمــيــة تــوفــرهــا بتلقي 
حديث الوالدة الرعاية الصحية الالزمة 
بــــأســــرع وقـــــــت، وعـــــــدم انــــشــــغــــال كــــادر 
الرعاية عن عملية الطفل، بتأمني مكان 
له في أقرب منشأة طبية.« وأضاف: »أما 
املراكز  هــذه  فــي  القانونية  القابلة  دور 
واملشافي فيغني عن وجود املختصني 
إن أعــتــمــد عــلــيــهــا بــمــوضــوع الــتــولــيــد 
الــطــبــيــعــي وتـــنـــظـــيـــم األســـــــــّرة لــلــنــســاء 
القابلة  تــكــون  األمـــر  وبــهــذا  السليمات، 
ــارب 60 بـــاملـــائـــة، من  ــقـ ــا يـ ــد نــســفــت مـ قـ
وجوهره  النسائي  التخصص  حقيقة 
العديد من  أن هناك  الطبي، خصوصا 
املسائل الطبية التي ال تدركها القابلة، 
فـــوجـــود األخـــصـــائـــي الــنــســائــي يعطي 
خــدمــة نــوعــيــة لــلــمــراجــع و يــطــور عمل 
املــّر: »بالنسبة ملوضوع  املركز«. وتابع 
عدد املنشآت الصحية الالزمة لتغطية 
مرتبط  عكسي  أمــر  هــذا  التوليد،  قسم 
بــحــجــم املــنــشــأة وقـــدراتـــهـــا مـــع عــددهــا 
للمنشآت  بالنسبة  طبعا  وانــتــشــارهــا. 
الصحية في القسم املحرر هي منشآت 
ــواحـــــد  ــبــــيــــب الـــ ــاســــة الــــطــ ــيــ ــد ســ ــمـ ــتـ ــعـ  تـ
ــيـــوم، لــذلــك ال يــمــكــن ألي مــنــشــأة  فـــي الـ
مــن 1500  مــن  أكثر   تستقبل 

ّ
أن صحية 

ــر ضــمــن  ــهــ ــشــ ــى  مـــــــــدار الــ ــ ــلـ ــ ــــض عـ ــريـ ــ مـ
االختصاص الواحد«. 

بدورها، قالت مديرة مشفى األمومة في 

إدلب الطبيبة إكرام حبوش، في حديثها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــالــنــســبــة لــعــدد  لــــ
الكامل  والقيصرية  الطبيعية  الـــوالدات 
في إدلب ال يمكن إعطاء معلومات دقيقة، 
ــّدر اإلحــصــائــيــة  ــقــ ــن فــــي مــشــفــانــا تــ ــكـ ولـ
طبيعية  والدة   450 بـــحـــدود  الــشــهــريــة 
و150 والدة قيصرية. وهناك ضغوطات 
ــع الـــنـــقـــص الــكــبــيــر  كـــبـــيـــرة نـــواجـــهـــهـــا مــ
ــة«.  ــيــ ــدوائــ ــيـــات الــطــبــيــة والــ ــانـ ــكـ فــــي اإلمـ
ــوادر تــعــمــل بــطــاقــتــهــا  ــ ــكــ ــ ــ وأضـــــافـــــت: »ال
الـــقـــصـــوى، وتــغــطــي نــســبــة ال بــــأس بها 
من االحتياجات، إذ يوجد حاليا معاهد 
إقامة  نظام  ويوجد  والقبالة  للتمريض 
بــكــوادر  املنطقة  لــتــزويــد  املــقــبــول  بالحد 
 »مشفى 

ّ
جــديــدة«. وبحسب حبوش فــإن

ــة  ــ ــب يـــقـــدم كـــافـــة األدويـ ــ األمــــومــــة فـــي إدلـ
واملــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة بــشــكــل مــجــانــي، 
ــّرع بـــهـــا املـــانـــحـــون واملــنــظــمــات  ــبـ ــتـ إذ يـ

للمشفى«.
في  الكبيرة  السكانية  الكثافة  ظــل  وفــي 
املنطقة املحررة من سيطرة النظام شمال 
غــربــي ســوريــة، والــضــغــوطــات املعيشية 
ــان للمشافي  ــالـــي، كـ الــتــي يــمــّر بــهــا األهـ
الــــتــــي تــشــغــلــهــا املـــنـــظـــمـــات واملـــدعـــومـــة 
ــة دور بــــــارز فــي  ــيــ ــن قـــبـــل جـــهـــات دولــ مــ
تخفيف األعــبــاء عن األهــالــي، خصوصا 
املــشــافــي واملـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي فيها 
 
ّ
أقـــســـام مــخــاض وتــولــيــد، خــصــوصــا أن

الـــحـــاجـــة دائــــمــــة لــتــغــطــيــة مــســلــتــزمــات 

مستهلكا  قطاعا  كونه  الصحي  القطاع 
وبحاجة لدعم وتمويل مستمر ملواصلة 
تــقــديــم خـــدمـــاتـــه. كــمــا تــعــرضــت الــكــثــيــر 
مــن قبل  املــنــشــآت الصحية للقصف  مــن 
روسيا والنظام كما حدث في 21 مارس/ 
آذار مــن هــذا الــعــام، حــني تعرض مشفى 
»املغارة« في األتــارب لقصف صاروخي 
تسبب بخروجه عن الخدمة، وكان يقدم 
شهريا.  شخص  آالف   7 لنحو  خــدمــاتــه 
ــــوات الــنــظــام والـــطـــائـــرات  واســتــهــدفــت قـ
الـــروســـيـــة 78 مــنــشــأة طــبــيــة فـــي شــمــال 
غـــرب ســـوريـــة، وفــقــا لــتــقــريــر صــــادر عن 
فريق »منسقو إستجابة سورية«، منها 
للتوليد  أقساما  تضم  ومنشآت  مشاف 

واملخاض.
وأشــــــــــــادت املــــهــــجــــرة مـــــن ريـــــــف حــمــص 
الشمالي حليمة )فضلت عدم الكشف عن 
كامل اسمها( بعمل املشافي، إذ أنجبت 
طفلها الثالث في مشفى قريب من املخيم 
الــذي تقيم فيه بالقرب من مدينة الدانا 
ــايــــة جــيــدة  ــــف إدلـــــــب، وتـــلـــقـــت رعــ فــــي ريـ
لحني  وبطفلها  بها  واهتماما  ومتابعة 
الوالدة  كلفة  وتبلغ  للمشفى.  مغادرتها 
الطبيعية في املشافي الخاصة بمناطق 
دوالرًا،   40 نـــحـــو  ســــوريــــة  ــــرب  غـ شـــمـــال 
بينما تبلغ كلفة الوالدة القيصرية نحو 
100 دوالر، ما يجعل الفرق شاسعا بني 
املــشــافــي الــتــي تــجــري عــمــلــيــات الــــوالدة 

مجانا واملشافي واملراكز الخاصة.

صعوبات تواجه مشافي 
التوليد في إدلب

الطاقم الطبي يشكو كذلك من النقص )عامر السيد علي(

نقص في الحواضن لحديثي الوالدة في إدلب )عامر السيد علي(
)Getty /هل يضطر إلى الخضوع لجراحة؟ )براثام كوغهالي

9000
إصابة بالفطر األسود ُسّجلت في 

الهند في األسابيع القليلة الماضية، 
وقد نُقل المئات إلى المستشفيات

تواجه مشافي 
التوليد في إدلب 

سلسلة ضغوطات 
نتيجة نقص المعدات 

والكوادر الطبية، 
والقصف المستمر من 

قبل الجيش الروسي 
والنظام السوري، 
إذ خرجت بعض 

المشافي عن الخدمة 
نتيجة القصف المتكرر

يرى كثيرون أن تظاهرات 
حملة الشهادات العليا 
في العراق كانت شرارة 

انطالق االحتجاجات 
الشعبية في نهاية 2019. 

لكّن هؤالء يمضون 
في تحركاتهم، في 

ظل تجاهل حكومي 
لمطالبهم بتوفير فرص 

عمل لهم ولزمالئهم

أصحاب الشهادات في شوارع العراق
ال يُعرف العدد الحقيقي 
للخريجين الحاصلين على 
شهادات عليا في العراق

مسيء مشهد األساتذة 
الحاصلين على الشهادات 

وهم يفترشون األرض

بغداد ـ زيد سالم

يواصل العشرات من حملة الشهادات العليا 
تظاهراتهم منذ نحو عام ونصف العام من 
دون انقطاع في عدد من املحافظات العراقية، 
والكليات  الجامعات  بتثبيتهم في  مطالبني 
والخاصة  األهلية  الجامعات  أو  الحكومية، 
األبنية  من  املتظاهرون  ويتخذ  املستحدثة. 
ــا املــــرتــــبــــطــــة بــــــــوزارة  ــمـ ــيـ الــــحــــكــــومــــيــــة، ال سـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، مــكــانــا 
خيام  فــي  يعتصمون  حيث  الحتجاجاتهم، 
نــصــبــوهــا قــبــل أشــهــر، وأمــــام مــبــنــى الــــوزارة 
في العاصمة بغداد، حيث يوجد نحو عشر 
التعيني  إلــى  يطمح  معظمهم  لشباب  خــيــام 
كــأســتــاذ جــامــعــي، أو نيل منصب فــي دائــرة 

حكومية. 
مــن خريجي  العليا  الــشــهــادات  وكـــان حملة 
الجامعات العراقية، هم الشعلة األولى ملوجة 
االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
الــبــالد، حــني تــظــاهــروا فــي سبتمبر/ أيــلــول 

2019، وواجهتهم قوات حماية مكتب رئيس 
الــــوزراء آنـــذاك، عـــادل عبد املــهــدي، بخراطيم 
ــتـــهـــا، مــقــاطــع  ــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون وقـ املــــيــــاه. وتـ
مصورة أظهرت سقوط عدد من النساء على 
األرض، وهو ما أدى إلى تفاقم الغضب الذي 
لتنطلق بعدها  الــحــكــومــة،  قــائــمــا ضــد  ــان  كـ
بــأيــام تــظــاهــرات األول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
األول في بغداد، ثم تنتقل سريعا إلى عموم 

محافظات البالد. 
وخــالل األسابيع املاضية، شهدت مدن بابل، 
ــبــــصــــرة، ســلــســلــة  ــداد، والـــنـــاصـــريـــة، والــ ــ ــغـ ــ وبـ
مـــن الـــصـــدامـــات بـــني املــتــظــاهــريــن مـــن حملة 
الــشــهــادات العليا وقــــوات فــض الــشــغــب، رغــم 
نــهــايــة  فـــي  ــــدت  أكـ الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  أن وزارة 
الـــعـــام املـــاضـــي، أن الــحــكــومــة تــولــي اهــتــمــامــا 
كبيرًا بحملة الشهادات العليا، وأنها وجهت 
واملعاهد  الكليات  فــي  منهم  شريحة  بتعيني 
األهلية بما يتناسب مع الحاجة والتخصص. 
لــلــخــريــجــني  ــقـــي  ــيـ ــقـ الـــحـ الـــــعـــــدد  ُيـــــعـــــرف  وال 
الحاصلني على شهادات عليا في العراق، لكن 

العليا  الــشــهــادات  تــظــاهــرات  تنسيقية  عضو 
أن  السامرائي، يؤكد  عــادل  في بغداد، محمد 
األعداد أكثر من 50 ألف شخص، وأن غالبيتهم 
»لكن  املاجستير،  الحاصلني على شهادة  من 
مــن يــشــاركــون فــي الــتــظــاهــرات الــتــي تــقــام في 
العديد من املــدن واملناطق ال يتجاوز عددهم 

الــبــالد«. حصلت  فــي  املــالــيــة  الضائقة  بسبب 
الدكتوراه في علوم  إيمان جبار على شهادة 
الفيزياء من جامعة النهرين ببغداد. تقول إن 
»التظاهرات في عموم البالد لم تحرك ساكنا 
إنهم ساهموا في تعقيد  لــدى املسؤولني، بل 
أزمة أصحاب الشهادات العليا من خالل عدم 
الــطــرق، حتى لو  بــأي طريقة مــن  استيعابهم 
عبر عقود سنوية كما يجري الحال في بعض 
الشركات الخاصة«. تتابع: »أكثر ما يحزننا، 
 لبلوغ هذه املرحلة، 

ً
نحن الذين درسنا طويال

أن أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، ومــســؤولــني 
فـــي مــنــاصــب مــهــمــة لـــم يــحــصــلــوا حــتــى على 
الــشــهــادة اإلعــــداديــــة، وبــالــتــالــي نــشــعــر بأننا 
 بأهمية التعليم 

ً
نواجه شريحة ال تؤمن أصال

واملتعلمني«.
ــقــــابــــل، يـــقـــول املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــي املــ فــ
»العربي  لـ الــعــبــودي،  حيدر  الــعــالــي،  التعليم 
الجديد«، إن وزارتــه لم تدخر جهدًا للتعامل 
العليا ألنها تنظر  الشهادات  مع ملف حملة 
إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم مـــخـــرجـــات مــؤســســاتــهــا 

العلمية، ورافــــدًا أســاســيــا ملــؤســســات الــدولــة، 
»وبــالــتــالــي نتعاطى مــع املــوضــوع بــوضــوح 
العام  تموز  يوليو/  فــي  خاطبنا  وإيجابية. 
املالية ومكتب رئيس مجلس  املاضي، وزارة 
لكن  للمعالجة،  مــقــتــرحــات  وقــدمــنــا  الـــــوزراء، 
غــيــاب املــوازنــة أرجـــأ التنفيذ إلــى حــني إقــرار 

املوازنة االتحادية«.
ــنــــواب  ــه، يـــشـــيـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــعــراقــي، علي الــبــديــري، إلــى أنــه »مــن واجــب 
الـــخـــريـــجـــني، ال سيما  الــحــكــومــة اســتــيــعــاب 
ــا، وتـــوزيـــعـــهـــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــــادات الـ ــهـ ــ ــــشـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
كمدرسني وأساتذة في الجامعات، خصوصا 
مع الزيادة املستمرة في أعداد الطلبة سنويا، 
كــمــا يــمــكــن مـــن خــــالل إجــــــــراءات جــــديــــدة، أن 
تـــفـــرض الــحــكــومــة عــلــى الــجــامــعــات األهــلــيــة 
والخاصة استيعابهم في كلياتها«، موضحا 
في اتصاٍل مع »العربي الجديد«، أن »مشهد 
ــادات  ــهــ ــــن الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى شــ األســــــاتــــــذة مـ
املاجستير والدكتوراه وهم يفترشون األرض 

مسيء للجميع، وال بد من االهتمام بهم«.

أكثر من 100 شخص«، معتبرًا في حديث مع 
الــجــديــد«، أن »الــحــكــومــات العراقية  »الــعــربــي 
منذ عام 2003، وحتى اآلن، ال تحترم العقول 
ــذه ليست  ــ الــعــلــمــاء، وهـ املـــفـــكـــرة، وال تــحــتــرم 
مــبــالــغــة، ألن لــديــنــا فـــي صــفــوف املــتــظــاهــريــن 
الفيزياء  فــي  مــن يحملون شــهــادات دكــتــوراه 
اختراع،  بــراءات  الكيمياء، وبعضهم يملك  أو 

لكنهم من دون وظيفة، أو دخل جيد«. 
من جهته، قال علي كريدي، الذي يحمل شهادة 
بــغــداد،  جامعة  مــن  الصحافة  فــي  املاجستير 
ــام مــبــنــى وزارة  ــ ــه يــتــظــاهــر مــنــذ عـــامـــني أمـ إنــ
التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة، 
ولـــكـــن مـــن دون فــــائــــدة. »لـــقـــد قــابــلــنــا الـــوزيـــر 
ــدة فــقــط، ووعـــد بــاســتــحــداث درجــات  مــرة واحـ
وظــيــفــيــة جـــديـــدة، ولــكــن لــم يــحــصــل أصــحــاب 
الشهادات العليا على أي شيء سوى الوعود، 
كما أن فريقا من املتظاهرين الحاصلني على 
زاروا  متفرقة  بــاخــتــصــاصــات  عليا  شــهــادات 
الــــوزيــــر فـــي مــكــتــبــه، فــصــارحــهــم بــــأن ملفهم 
ــداد الــحــالــيــة  ــاألعـ مــعــقــد، وال يــمــكــن قــبــولــهــم بـ

عراقيون يتظاهرون 
أمام وزارة التعليم العالي 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــــي 10 أيــــــار/  شـــنـــت إســــرائــــيــــل فـ
الــرابــعــة  مـــايـــو 2021 حـــرًبـــا هـــي 
ة الــذي يــرزح تحت 

ّ
على قطاع غــز

الورقة  الحصار منذ عام 2007. تعالج هذه 
اإلسرائيلية ضد  الــحــرب  قــرار  عملية صنع 
فيها،  الــعــســكــريــة  املــؤســســة  الــقــطــاع، ودور 
واألســــبــــاب الـــتـــي حــــدت بــرئــيــس الــحــكــومــة 
شّنها،  إلــى  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية 
ومواقف األحزاب والقوى اإلسرائيلية منها.

عملية صنع قرار الحرب 
في إسرائيل

ينص قانون األساس للحكومة اإلسرائيلية 
عــلــى أنــهــا الــجــســم الــوحــيــد املـــخـــّول بــاتــخــاذ 
الــقــيــام بــعــمــلــيــاٍت عسكريٍة  الـــحـــرب، أو  قــــرار 
واســعــة قــد تــقــود إلــى حـــرب. ويمنح »قــانــون 
 

ّ
أساس الحكومة«، الذي ُعّدل عام 2018، الحق
قــرار  اتــخــاذ  وزراء  لجنة  بتخويل  للحكومة 
الــعــام نفسه، تــخــّول الحكومة  الــحــرب. ومنذ 
اإلســرائــيــلــيــة الــكــابــيــنــت الــســيــاســي األمــنــي 
باتخاذ قرار الحرب. ويتكون هذا من رئيس 
واملالية  والخارجية  األمــن  ووزراء  الحكومة 
واألمن الداخلي والقضاء، ومن وزراء آخرين 
يزيد  أال  شريطة  الــحــكــومــة،  رئــيــس  يعّينهم 
عــدد األعــضــاء فيه على نصف عــدد الـــوزراء 
الحكومة. ويتشكل حالًيا من 12 وزيــًرا،  في 
محسوبون  نصفهم  مــراقــبــني،  وزراء  وســتــة 
ــلـــفـــائـــه، ونــصــفــهــم  ــزب الـــلـــيـــكـــود وحـ ــ عـــلـــى حـ
اآلخــــر عــلــى حـــزب »أزرق أبــيــض« وحــلــفــائــه. 
وإلــــى جــانــب الـــــوزراء واملــســتــشــار القضائي 
الكابينت  اجتماعات  فــي  يــشــارك  للحكومة، 
املؤسسة  قـــادة  الــحــرب  تناقش قضايا  الــتــي 
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، وفـــي مــقــّدمــهــم رئيس 
اإلسرائيلي  الجيش  أسلحة  وقـــادة  األركـــان، 
الجبهات  وقــادة  والبّرية،  والبحرية  الجوية 
ورئيس  العسكرية،  العمليات  غرفة  ورئيس 
االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــــان(، ورئــيــس 
ــاك(، ورئــيــس  ــابــ ــشــ املـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة )الــ
ــــاد(، ورئــيــس  ــــوسـ املـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة )املـ
الــقــومــي. ويصل عــدد املشاركني  هيئة األمــن 
في اجتماع الكابينت في أوقــات الحرب إلى 
ــقـــرارات  نــحــو 35 مـــشـــارًكـــا. وبــعــد اتـــخـــاذه الـ
بشأن الحرب، يتابع رئيس الحكومة ووزير 
األمن ورئيس هيئة األركان مجريات الحرب 
التي يقودها رئيس األركان لتحقيق األهداف 

التي يحّددها الكابينت. 
الحكومة  رئــيــس  يتمتع  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
بصالحياٍت واســعــٍة ومــهــمــاٍت مــتــعــّددة على 
نــحــو يجعل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة توصف 
بأنها حكومة رئيس الوزراء؛ فهو الذي يقود 
الــحــكــومــة ويــــرأس جلساتها ويــحــدد جــدول 
وزيــر،  أي  إقــالــة  بصالحية  ويتمتع  أعمالها 
كما أن استقالته تعّد استقالة للحكومة، وهو 
 رئيَسي جهازي الشاباك واملوساد، 

ّ
الذي يعني

ويحّدد  األمــنــي  السياسي  الكابينت  ويـــرأس 
وقـــت اجــتــمــاعــه وجــــدول أعــمــالــه وأولــويــاتــه، 
األمن  هيئة  املباشرة  تحت مسؤوليته  وتقع 
القومي التي تقّدم له التحليالت والتوصيات 

والبدائل في قضايا األمن القومي. 
أما قانون أساس الجيش اإلسرائيلي فينص 
على أن الجيش هو جيش الدولة، وأنه يخضع 
لسلطة الحكومة، وأن وزير األمن هو الوزير 
الجيش،  عــلــى  الــحــكــومــة وزيــــًرا  الـــذي تعّينه 
الـــعـــامـــة للجيش  ــان  ــ ــ األركـ رئـــيـــس هــيــئــة  وأن 
هــو املــســؤول القيادي األعــلــى داخــل الجيش. 
وال يــــوجــــد مـــنـــصـــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
املــســلــحــة، ويــخــضــع رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
لــســلــطــة الــحــكــومــة أو الــكــابــيــنــت الــســيــاســي 
األمني مجتمًعا؛ ما يجعل الحكومة مجتمعًة 
إنه  أي  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  بمنزلة 
في إمكان رئيس األركــان رفض أمٍر من وزير 
للقيام  كليهما،  أو  الحكومة  رئيس  أو  األمــن 
أو  نوعية،  أو عملية  كبيرة  بعمليٍة عسكريٍة 
شــن حــرب، إذا لــم ُيتخذ الــقــرار فــي الكابينت 
نفوذ وزير  مــدى  األمــنــي. ويعتمد  السياسي 
األمــن وتأثيره في عملية اتخاذ قــرار الحرب 
عــلــى عــــدة مــتــغــيــرات، مـــن بــيــنــهــا خــبــرتــه في 
شؤون األمن القومي، ومدى قوته السياسية 
داخــــل الــحــكــومــة؛ فــهــو لــيــس قـــائـــًدا للجيش، 
وليس من حّقه توجيه األوامر إليه. أما رئيس 
األركان فيقوم بدور مهم، وفي بعض األحيان 
بــدور حاسم، في عملية صنع الــقــرارات التي 
تخّص الحرب، سواء في قرار الشروع فيها أو 
توقيت  في  أو  أهدافها  لتحقيق  قيادتها  في 
رئيس  بقيادة  العسكرية  فاملؤسسة  وقفها، 
األركــان ال تزال هي املؤسسة األساسية التي 
تقرأ الواقع االستراتيجي العسكري من خالل 
جهاز »أمان«، وهي التي تفّسره وتقّدم تقدير 
ــات املـــتـــعـــّددة لــلــكــابــيــنــت  ــراحــ ــتــ املـــوقـــف واالقــ
الــســيــاســي األمـــنـــي عــمــا يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بــه. 
ويضطلع رئيس األركان أيًضا بدوٍر مهم في 
فــي االجتماعات  بــه  القيام  مــا ينبغي  بــلــورة 
واملـــشـــاورات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة التي 

يجريها مع رئيس الحكومة ووزير األمن.

استعدادات الحرب على غزة  
أولت إسرائيل في السنوات األخيرة أهميًة 
كبيرًة لعملية كشف األنفاق في قطاع غزة 

فــي بناء  بــدأت  وتعطيلها. ففي عــام 2017، 
جدار من اإلسمنت املسلح بعمق عدة أمتار 
فــي بــاطــن األرض عــلــى طـــول حـــدودهـــا مع 
قطاع غزة التي تمتد 65 كيلومتًرا، وزّودته 
عــام  بــنــاءه  واستكملت  ــذار،  إنــ بمنظومات 
2019. وفي عام 2018، أقامت إسرائيل جداًرا 
في البحر على طول حدودها مع قطاع غزة. 
تكنولوجيا  األخيرة  السنوات  في  وطــّورت 
متقّدمة لكشف األنــفــاق، ال سيما تلك التي 

تصل إلى حدود قطاع غزة مع إسرائيل. 
الجيش اإلسرائيلي  أْولـــى  إلــى جانب ذلــك، 
فـــي الــعــقــد األخـــيـــر أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــطــويــر 
جمع  وعملية  »السايبر«  مجال  في  قدراته 
العسكرية،  املــخــابــرات  ملصلحة  املعلومات 
ال ســيــمــا فـــي الـــحـــرب غــيــر املـــتـــنـــاظـــرة بني 
إسرائيل وفصائل املقاومة. وفي عام 2009، 
أقام الجيش اإلسرائيلي هيئة السايبر في 
الوحدة 8200 التابعة لجهاز »أمان«، وجرى 
التي  الفترة  فــي  كبير  نحو  على  تطويرها 
رأس فيها أفيف كوخافي الجهاز في الفترة 
األركــان  رئــاســة  توليه  2014. ومنذ   -  2010
ز كــوخــافــي دور 

ّ
ــز ــ فـــي بـــدايـــة عــــام 2019، عـ

املعلومات  جمع  مــجــال  فــي  السايبر  هيئة 
ــــداف« الــتــي سيتم قصفها في  لـــ »بــنــك األهـ
قطاع غزة في حال وقوع حرب، مثل األنفاق 
قادتها  ومنازل  للمقاومة  التحتية  والبنى 
ــــى جـــانـــب عــمــلــهــا فــــي جــمــع  ــا، إلـ ــ ــــوادرهــ وكــ
املعلومات فــي أثــنــاء سير املــعــارك، وزيـــادة 
ــاك،  ــابـ ــشـ الــتــنــســيــق بــيــنــهــا وبـــــني جـــهـــاز الـ
مــن أجـــل تــزويــد الــطــائــرات بــمــعــلــومــاٍت عن 

األهداف في أثناء سير املعارك. 

أسباب نتنياهو 
لشن الحرب على غزة

شّكل إطــالق حركة حماس صــواريــخ تجاه 
الــقــدس، نــصــرًة للمسجد األقــصــى وأهــالــي 
للجيش  كبيرة  مفاجأًة  جــراح،  الشيخ  حي 
االســرائــيــلــي، إذ كــانــت الــفــرضــيــة الــســائــدة 
أن »حماس«  اإلسرائيلية  األمــن  أجهزة  في 
وفــصــائــل املــقــاومــة األخــــرى فــي قــطــاع غــزة 
لـــن تـــبـــادر إلــــى قــصــف الــعــمــق اإلســرائــيــلــي 
أجــل قضية غير مرتبطة  مــن  بــالــصــواريــخ 
مباشرة بالقطاع والحصار املفروض عليه. 

إلفشال  لــه،  املــنــاوئ  املعسكر  فــي  اليمينية 
ســعــيــهــا إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة. وقــد 
ساعدت الحرب في رفع مستوى املمارسات 
العنصرية ضد العرب داخل الخط األخضر 
التي وصلت إلى ذروة جديدة في املجتمع 
ــيـــاهـــو، فــي  ــنـ ــتـ اإلســــرائــــيــــلــــي. وقــــــد أّجــــــــج نـ
ــام الــثــالثــة الــســابــقــة عــلــى الـــحـــرب على  ــ األيـ
العنصرية على نحٍو  املــشــاعــر  غـــزة،  قــطــاع 
لــغــالة اليهود  الــعــرب بسماحه  ســافــٍر ضــد 
اليمينيني التظاهر في القدس، وتشجيعهم 
والسماح  القدس،  في  العرب  على مهاجمة 
لــلــشــرطــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــاقــتــحــام املــســجــد 
األقصى. وفي هذه األجواء، توافقت مصلحة 
نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة فـــي شـــن الـــحـــرب مع 
ضد  الكراهية  ومشاعر  العنصرية  تنامي 
اإلسرائيلي، ومع رغبة  املجتمع  العرب في 
قـــيـــادة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فـــي اســتــعــادة 
الـــردع وإلــحــاق أضـــرار كبيرة بالبنية  قــوة 
ــة فـــي غــــزة من  ــقـــاومـ الــتــحــتــيــة لــفــصــائــل املـ
دون أن تدفع ثمًنا كبيًرا. وبناء عليه، حدد 
الكابينت السياسي األمني أهداف العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة في: أواًل، توجيه 
القتالية، ال سيما  املــقــاومــة  لــقــدرات  ضــربــة 
الــصــاروخــيــة. ثــانــًيــا، تــوجــيــه ضــربــة لــقــدرة 
املقاومة في إعادة بناء قدراتها العسكرية. 
ثــالــًثــا، اســتــعــادة الــــردع اإلســرائــيــلــي تجاه 

املقاومة في غزة. 
أمــا »حــمــاس«، فـــإذا كــان هدفها مــن إطــالق 
مجال  توسيع  هو  القدس  على  الصواريخ 
على  مقتصرة  غير  قضايا  ليشمل  الــــردع، 
الــــدفــــاع عــــن غــــــزة، وربــــــط نــفــســهــا بــقــضــيــة 
الــقــدس بــحــيــث تــتــحــّول إلـــى قـــوة سياسية 
وازنة، فإن الجيش اإلسرائيلي أراد ردع هذا 

الردع وتبيني تكلفته.

مواقف األحزاب اإلسرائيلية 
ــواء في  أجــمــعــت األحـــــزاب اإلســرائــيــلــيــة، ســ
االئتالف الحكومي أو في املعسكر املناوئ 
غــزة.  على  الــعــدوان  تأييد  على  لنتنياهو، 
ــلــــي،  ــيــ ــــي املـــجـــتـــمـــع اإلســــرائــ وقــــــد ســـــــادت فـ
ــــواء عنصرية  عــشــيــة الـــحـــرب وخــاللــهــا، أجـ
اإلعــالم  أخــذت وسائل  للعرب، كما  معادية 
اإلســرائــيــلــيــة تــحــّرض عــلــًنــا وصــراحــة ضد 
ـــر، وتــــدعــــو  ــ ــــضـ الـــــعـــــرب داخــــــــل الــــخــــط األخــ
الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة إلـــى قــمــعــهــم، وتــبــّرر 
قيام الحركات واألحزاب اليمينية اليهودية 

الفاشية في االعتداء عليهم.
ــيــــس حـــزب  ــن رئــ ــلــ وفــــــي هــــــذه األجـــــــــــواء، أعــ
»يمينا«، نفتالي بنيت، في اليوم الثالث من 
الــحــرب على غــزة، وهــو الــذي سعى، عشية 
ــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة مــن  الــــحــــرب، إلـ
حكومة نتنياهو بالتعاون مع يائير لبيد، 
إمكانية  أن  »يــوجــد مستقبل«،  حــزب  زعيم 
نتنياهو  حكومة  مــن  بديلة  حكومة  إقــامــة 
لم تعد قائمة، وأنه جّدد اتصاالته مع حزب 
إلى  الليكود إلقامة حكومة واسعة تستند 

أحزاب اليمني.
ومـــا إن َقـــِبـــل الــكــابــيــنــت الــســيــاســي األمــنــي 
ــزة، حـــتـــى ثــــارت  ــ ــــالق الــــنــــار فــــي غــ ــــف إطــ وقـ
رّدات فعل مختلفة من األحــزاب السياسية، 
ففي حني أّيــدت أحــزاب االئتالف الحكومي 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار ودافـــعـــت عــنــه، انــتــقــدت 

أحزاب املعارضة حكومة نتنياهو لقبولها 
بـــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــــهــــا حــــرصــــت كــلــهــا 
عــلــى تــأكــيــد وقـــوفـــهـــا إلــــى جـــانـــب الــجــيــش 
ــزة. وعلى  اإلســرائــيــلــي فــي عـــدوانـــه عــلــى غــ
الــرغــم مــن أن لبيد أّيـــد وقـــف إطـــالق الــنــار، 
مــّدعــًيــا أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي نــجــح في 
بــشــّدة حكومة  انتقد  فــإنــه  أهــدافــه،  تحقيق 
قــال »فــي جميع  الــتــي فشلت كما  نتنياهو 
املجاالت«، مثل تحصني البيوت واملواجهة 
اإلعـــالمـــيـــة الــتــي ربــحــتــهــا »حــــمــــاس«، وفــي 
الجنود، كما فشلت  األســـرى وجثث  إعـــادة 
حماس،  لحركة  قاصمة  ضربة  توجيه  فــي 
الحفاظ على سلطة حماس  ألنها »فضلت 
في  الفلسطينية  السلطة  إضعاف  أجــل  من 

رام الله«.
حزب  رئيس  ليبرمان،  أفيغدور  انتقد  كما 
رئيس  ساعر،  وجدعون  بيتنا«،  »إسرائيل 
حزب »أمل جديد«، وقف إطالق النار. وأعلن 
ساعر أن وقــف إطــالق الــنــار »ُيلحق ضــرًرا 
شديًدا بالردع اإلسرائيلي« تجاه »حماس« 
ة، وال يضع 

ّ
الفلسطينية في غــز والفصائل 

قــيــوًدا على تعاظم قــوة »حــمــاس« وازديـــاد 
ــد أن هـــذا االتـــفـــاق هـــو فشل  ــ تــســّلــحــهــا، وأّكـ
إسرائيل  وأن  نتنياهو،  لحكومة  سياسي 
ــبـــل. ومــــن  ــقـ ــتـ ــسـ ــك فـــــي املـ ــ ــ ســــتــــدفــــع ثــــمــــن ذلـ
الواضح أن كتلة اليمني املتطّرف دعت إلى 
مواصلة الــحــرب، فــي حــني حـــاول نتنياهو 
 أن وقف إطالق النار غير مشروط، 

ّ
أن يبني

ــــك بــمــواصــلــة الــقــمــع فـــي الـــقـــدس، وفــي  وذلـ
الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف تـــحـــديـــًدا، فــضــاًل 
عـــن شـــن حــمــلــة عــقــابــيــة منهجية وشــامــلــة 
تستهدف الناشطني الذين قادوا املظاهرات 
ــعـــرب داخـــل  ـــاط الـ ــ ــوا إلــيــهــا فـــي أوسـ ــ أو دعـ
الــخــط األخــضــر بــاالعــتــقــال وتــوجــيــه لوائح 

االتهام إليهم.

خاتمة
ة 

ّ
خــاضــت إســرائــيــل الــحــرب عــلــى قــطــاع غــز

فيها  التي خاضت  نفسها  باالستراتيجية 
حــروبــهــا السابقة ضـــده. وقــد اســتــنــدت في 
الجوي  تفّوق سالحها  إلــى  أساًسا  حربها 
الذي استعملته بكثافة وقوة تدميرية غير 
تقع  مــدنــيــة،  أغلبها  أهــــداف،  مسبوقة ضــد 
فــي قــلــب املــــدن واملــخــيــمــات فــي قــطــاع غــزة، 
إال أن إســرائــيــل فــشــلــت، مــع ذلـــك، فــي وقــف 
إطــالق صواريخ املقاومة إلــى داخــل العمق 
اإلسرائيلي، وفشلت في ردع املقاومة وكسر 
إرادتها. وإن كانت إسرائيل لم تقبل شروًطا 
أيًضا فشلت في  النار، فإنها  لوقف إطــالق 
فــرض أي شـــرٍط على املــقــاومــة، كما فشلت 
الفلسطينيني  مــظــاهــرات  وقـــف  فـــي  أيـــًضـــا 
وداخــل  الغربية  الضفة  في  واحتجاجاتهم 

ة.
ّ
الخط األخضر خالل الحرب على غز

ــاز الــفــلــســطــيــنــي في  وســبــق أن بــّيــنــا اإلنـــجـ
أن  هنا  األخــيــرة. ونضيف  الشعبية  الــهــّبــة 
لناحية وجود  قد تغّيرت  ة 

ّ
غــز املعادلة في 

تــنــســيــق إســـرائـــيـــلـــي دولـــــي عـــربـــي إلتــاحــة 
املــجــال الحــتــواء فصائل املقاومة مــن خالل 
)مــن طرف  والعربي  الــدولــي  العمل  تكثيف 
ة عبر استغالل 

ّ
دول التطبيع( في قطاع غز

رغــبــة حــركــة حــمــاس فــي استثمار قدراتها 
التي ظهرت في املعركة سياسًيا.

مواقف القوى واألحزاب اإلسرائيلية

عملية صنع قرار الحرب على غزة

أولت إسرائيل في 
السنوات األخيرة أهميًة 

كبيرًة لعملية كشف 
األنفاق في قطاع 

غزة وتعطيلها

شّكل إطالق حركة 
حماس صواريخ تجاه 

القدس مفاجأًة كبيرة 
للجيش االسرائيلي

أجمعت األحزاب 
اإلسرائيلية، سواء في 
االئتالف الحكومي أو 

في المعسكر المناوئ 
لنتنياهو، على تأييد 

العدوان

يستكشــف تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات حيثيات الحرب الرابعة على قطاع غــزة، دوافع القرارات 
اإلسرائيلية في شن الحروب، وتوضح دور المؤسسة العسكرية في ذلك، ومواقف األحزاب اإلسرائيلية منها

آثار دمار في تل أبيب إثر إطالق المقاومة صواريخ من قطاع غزة 2021/5/15 )فرانس برس(

خاضت إسرائيل الحرب على قطاع غزّة باالستراتيجية نفسها التي خاضت 
فيها حروبها السابقة ضده. وقد استندت في حربها أساًسا إلى تفّوق 
سالحها الجوي الذي استعملته بكثافة وقوة تدميرية غير مسبوقة 
في  والمخيمات  المدن  قلب  في  تقع  مدنية،  أغلبها  أهداف،  ضد 
قطاع غزة، إال أن إسرائيل فشلت، مع ذلك، في وقف إطالق صواريخ 
المقاومة  اإلسرائيلي، وفشلت في ردع  العمق  إلى داخل  المقاومة 
النار،  لوقف إطالق  لم تقبل شروًطا  إسرائيل  إرادتها. وإن كانت  وكسر 

فإنها أيًضا فشلت في فرض أي شرٍط على المقاومة.

فشل العدوان

20

وعلى الرغم من أن الصواريخ التي أطلقتها 
حماس تجاه القدس لم ُتلحق أضراًرا كبيرة، 
وكان في إمكان إسرائيل استيعابها أو الرّد 
فـــإن نتنياهو  مــعــهــا،  يــتــنــاســب  بــمــا  عليها 
قــطــاع غزة   حـــرٍب على 

ّ
لــشــن الفرصة  انتهز 

فالحرب  بحتة؛  سياسية  أغــراض  لتحقيق 
تــعــطــيــه ورقــــة ضــغــٍط مــهــمــة عــلــى األحــــزاب 
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MEDIA

»تيك توك« يحذف 
فيديوهات أسترالية »مضللة«

صحافيو غزة مستمرون فوق 
الركام: 33 مؤسسة ُدّمرت

الجزائر ـ عثمان لحياني

فاجأ عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية 
طني( املعروفني في املشهد اإلعالمي 

ّ
)املنش

الجزائري، الجمهور، بإعالن ترشحهم إلى 
املــقــررة في  املــبــكــرة  البرملانية  االنــتــخــابــات 
12 يونيو/حزيران املقبل، في خطوة تبدو 
الستغالل  محاولة  بــني  األهــــداف،  متباينة 
متبادل للشعبية التي حصل عليها هؤالء 
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد فـــي الـــبـــرملـــان، وبــني 
رغــبــة أحــــزاب وقـــوائـــم مستقلة االســتــفــادة 
ــادة  ــ مـــن شــعــبــيــتــهــم إلقـــنـــاع الــنــاخــبــني وزيـ
حصتها في املقاعد. ويــحــاول عــدد معتبر 
الــواليــات  مــن الصحافيني ومــراســلــون فــي 
الــجــزائــريــة خــصــوصــا اســتــثــمــار رأس مــال 
رمزي تشّكل لديهم على مر سنوات عملهم 
في الصحافة من خالل الكتابة عن مشكالت 
الناس في القرى واملــدن، للترشح للبرملان. 
الفرصة   

ّ
فـــإن منهم  الكثير  إلــى  وبالنسبة 

مواتية والدوافع متوفرة حاليا.
وانـــتـــظـــر مـــقـــدم بـــرنـــامـــج »مــــا زال الـــحـــال« 
ــان تــنــقــل بــني قــنــوات »الــجــزائــريــة«  الــــذي كـ
و»الــــــــشــــــــروق« و»لـــــيـــــنـــــا«، يــــونــــس صـــابـــر 
بــدء الحملة إلعـــالن خوضه  شــريــف، حتى 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــات الـــبـــرملـــانـــيـــة فـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
الجزائرية عن حــزب »جيل جديد«، والــذي 
كــان ينشط فيه قبل ســنــوات. وكتب »حــان 
تنتظرونني(  )كنتم  تستناو  كنتو  الــوقــت 
ربما في برنامج تلفزيوني، لكن هذه املرة 
جــيــتــكــم بـــبـــرنـــامـــج مــجــتــمــعــي وســـيـــاســـي، 
لــي فــي قائمة  أحــتــاج ملساندتكم ودعــمــكــم 
جيل جديد بالجزائر العاصمة«. وقال في 
ــه »لــيــس عــيــبــا أن  مـــداخـــالت تــلــفــزيــونــيــة إنـ
يترشح هو وغيره من اإلعالميني والوجوه 
كفاءات  بينهم  مــن  يوجد  إذ  التلفزيونية، 
عــالــيــة وعــالقــاتــهــا بـــاملـــواطـــن قــويــة جــــدا«، 
الفتا إلــى أنــه »يفضل أن يترشح صحافي 
أو منشط تلفزيوني يعرف عن قرب هموم 
املـــواطـــن الـــجـــزائـــري فـــي مــنــطــقــتــه لــلــبــرملــان 
ــن مــتــرشــحــني  ــ ــقـــعـــد، أفــــضــــل مـ ــمـ ــوز بـ ــ ــفـ ــ ويـ

يستخدمون األموال الفاسدة«.
فيصل  التلفزيوني  املقدم  أعلن  جهته،  من 
بوعروة، والذي يقدم برامج منّوعة في قناة 
االنتخابية.  حملته  بــدء  املحلية  »الــبــالد« 
وقال في إعالن ترشحه أنه تقدم للمنافسة 
التشريعية عن قائمة مستقلة في العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة »الـــبـــهـــجـــة«، بــســبــب »إيـــمـــانـــه 
بـــحـــراك مــجــيــٍد قــــام بـــه الــشــعــب الــجــزائــري 
قبل سنتني ضــد األوضـــاع الــســائــدة آنــذاك 
ته 

ّ
الله ومن املــجــاالت، وبفضل  في مختلف 

تحقق العديد من النتائج اإليجابية«، على 
حد قوله. وأكــد أنــه ترشح »إلتــمــام الحراك 
لــه األوان أن يأخذ مساره  املــبــارك الــذي آن 
الجديد نحو التغيير من الداخل، والطموح 

منوعات

لتجديد في املؤسسات ونحو العمل لبناء 
الـــجـــزائـــر الــتــي خــرجــنــا مـــن أجــلــهــا فـــي 22 
فبراير/ شباط 2019 وذلك بهدف أن تكون 

الجزائر أفضل وأرقى«.
وفـــاجـــأت مــقــدمــة بــرنــامــج فــنــي يــبــث على 
قناة »الجزائرية 1«، أنيسة شايب، الجميع 
بإعالن ترشحها في قائمة لحزب إسالمي 
الجزائر،  في  املسلمني  اإلخـــوان  تيار  يمثل 
يكون  أن  وُيعتقد  الوطني«.  البناء  »حركة 

أقــدم على ترشيحها  الحزب اإلســالمــي قد 
املنفتح  الــحــزب  لتقديم صـــورة  فــي مسعى 
ــة عــلــى  ــســ ــيــ ــت أنــ ــبــ ــتــ ــر املـــــتـــــشـــــدد. وكــ ــ ــيـ ــ وغـ
صفحتها على »فــيــســبــوك« فــي إعـــالن بدء 
الحملة االنتخابية أنها تدرك »قوة التغيير 
أفضل  واقــع  في  للمساهمة  تتملكني  التي 
لــلــعــيــش فـــي عــاصــمــة آمــنــة مـــزدهـــرة نعيد 
»حفيدة محمد  أنها  وذكــرت  بريقها«.  لها 
مجموعة  عضو  عليه  الله  رحمة  مــرزوقــي 

22 املفجرة للثورة املباركة«، وأن عملها في 
اإلعـــالم زادهـــا اطــالعــا على هــمــوم الشعب، 
أعلى  إلــى  إليصالها  انشغاالتهم   

ً
متبنية

املستويات، ودعت الناخبني إلى مساندتها 
»لوضع خبرتها املهنية لتمثيلهم«.

ويــــخــــوض مـــنـــشـــط بــــرامــــج ســـيـــاســـيـــة فــي 
زكــي عليالت حملة  املحلية  »الحياة«  قناة 
انتخابية، بعد إعالنه الترشح لالنتخابات 
في واليته املدية، قرب العاصمة الجزائرية 
تحت لـــواء ائــتــالف مــدنــي يــدعــى »الحصن 
خـــوضـــه   

ّ
أن ــيــــالت  ــلــ عــ ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ ــــني«.  ــ ــتـ ــ ــ املـ

ــــذه الـــتـــجـــربـــة »ســـيـــكـــون فـــرصـــة ســعــيــدة  هـ
ــًدا أن أحـــتـــك وأســـمـــع ويــســمــعــنــي أبــنــاء  ــ جـ
وبــنــات واليــتــي طيلة 21 يوما مــن الحملة 
االنــتــخــابــيــة، وســتــكــون تــجــربــة بــــدون شك 
ننجح،  لــم  أو  فيها  للتاريخ ســواء نجحنا 
ســنــحــاول أن نــخــاطــب الـــراجـــحـــة عــقــولــهــم 
أبــصــارهــم، وســتــكــون صــدورنــا  واملتفتحة 
مـــنـــافـــس  او  يـــخـــالـــفـــنـــا  رأي  مــــــن  أوســــــــــع 
يهاجمنا«. ودعا الناخبني الى أن يكون لهم 
»واســــع الــنــظــر فيمن هــو األصــلــح واألنــفــع 

للبالد والعباد«.
 تــرشــح 

ّ
ــراءات إلــــى أن ــ ــقـ ــ وتـــذهـــب بــعــض الـ

ــد يـــكـــون تــالقــيــا  اإلعـــالمـــيـــني واملـــذيـــعـــني قــ
بــــني رغـــبـــة شــخــصــيــة لـــهـــم، مــــع تــوجــهــات 
االســتــفــادة  فــي  ورغبتها  سياسّية  أحـــزاب 
 لــلــمــقــّدمــني يمكن 

ً
مــمــا تــعــتــبــرهــا شــعــبــّيــة

الناخبني،  واســتــقــطــاب  لكسب  استغاللها 
ــــود املــنــشــطــني  وهــــو مـــا يــفــســر أحــيــانــا وجـ
كمرشحني مع أحزاب لم تربط أغلبهم بها 

أية عالقة نضالية سابقا.
وبغض النظر عن حق هؤالء املنشطني في 
 بعضهم 

ّ
أن يعتقد  فــإن هناك من  الترشح، 

التي يحظى  الشعبية  قد يحاول استغالل 
بها والسمعة التي حصل عليها من خالل 
التلفزيونية،  الــبــرامــج  فــي  القبول  تنشيط 
الــنــاخــبــني ومقعد  عــلــى أصــــوات  للحصول 
فــي الــبــرملــان. ويعتبر الــكــاتــب أحــمــد مــالح 
»هناك   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 

تــــجــــارب ملــنــشــطــي بــــرامــــج فــــي الــتــلــفــزيــون 
 مــنــشــط 

ً
تـــرشـــحـــوا لـــلـــبـــرملـــان، نــــذكــــر مــــثــــال

عبد  الثانويات،  بــني  مــا  الشهير  البرنامج 
والـــذي أصبح  عــام 2012،  كازيتاني  الــحــق 
ــان«. وأضـــــاف »أعــتــقــد أن  ــرملـ ــبـ نــائــبــا فـــي الـ
اســتــغــالل شعبيتهم نسبيا  بــصــدد  هـــؤالء 
فـــي الــســيــاق االنـــتـــخـــابـــي«، مــضــيــفــا »لــيــس 
فــي تحويل  املــنــشــط  أن ينجح  بــالــضــرورة 
الــى صندوق  التلفزيون  رصيد شعبي من 
االنتخابات، األمر مختلف تماما، والناخب 
الجزائري ذكي ويمكن أن يفرق تماما بني 
تنوبه  أن  وبـــني  تلفزيونيا  منشطا  كــونــك 
فــي الــبــرملــان، هــذا ناهيك عــن املــوقــف العام 
أنها صدى  القنوات وتعتبر  للناخبني من 

لخطاب السلطة«.

يرى متابعون أّن 
الترشيح يستثمر في 
الشعبية التلفزيونية

غزة ـ عالء الحلو

ــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــــوق  ــافــ ســـــــار صــــحــ
ركــــام بــــرج الـــجـــوهـــرة، وصـــــواًل إلــــى ركـــام 
بــــرج الــــشــــروق، الـــلـــذيـــن يــضــمــان الــعــديــد 
استهدفها  الــتــي  الصحافية  املــكــاتــب  مــن 
االحــتــالل اإلسرائيلي خــالل عــدوانــه على 
لـــهـــا إلــــى ركــــــام. وحــمــل  قـــطـــاع غـــــزة، وحـــوَّ
التي  الصحافيون املشاركون في املسيرة 
نظمتها نقابة الصحافيني الفلسطينيني 
في مدينة غزة، أول من أمس األحد، رفضا 
ــجــّرم 

ُ
لــجــرائــم االحــتــالل بحقهم، الفــتــات ت

وتطالب  اإلعالمية،  باملؤسسات  املساس 
بحماية دولية للصحافيني ومؤسساتهم.  
ــدفـــت، مــثــل  ــهـ ـ

ُ
ــت ــتـــي اسـ ــانــــت األبــــــــراج الـ وكــ

الــــجــــوهــــرة، والـــــجـــــالء، والــــــشــــــروق، تــعــّج 
بالحركة والنشاط، إذ كانت تضم العديد 
من املكاتب واملؤسسات اإلعالمية املحلية 
ــة، وتـــنـــطـــلـــق مــنــهــا  ــيــ ــاملــ ــعــ والــــعــــربــــيــــة والــ
عــمــلــيــات الــتــغــطــيــة الــيــومــيــة واملــيــدانــيــة 
واألحــداث،  واألنشطة  الفعاليات  ملختلف 
الطائرات  ــبــاشــر مــن 

ُ
امل  االســتــهــداف 

ّ
أن  

ّ
إال

الحربية اإلسرائيلية خالل فترة العدوان، 
لــهــا إلــــى أكـــــوام مـــن الـــــردم والـــُحـــطـــام،  حــوَّ
وُيحيط بها الخراب والتدمير، وقد ُدفنت 
ــبـــث، وأجـــهـــزة  ــزة الـ ــهـ تــحــت أنــقــاضــهــا أجـ

ــر، وأجـــهـــزة  ــتـــصـــويـ ــــزة الـ ــهـ ــ اإلذاعــــــــــة، وأجـ
الكمبيوتر، واملعدات املختلفة، واألرشيف 

صّور واملكتوب، وغيرها.
ُ
امل

الفلسطينية ميسون  وتفقدت الصحافية 
ــبـــوابـــة 24«  ــام مــقــر مـــوقـــع »الـ كــحــيــل ُحـــطـ
اإلعــالمــيــة الــنــاشــئــة، والــتــي ُدمــــرت بفعل 
ــيـــة خـــــالل األيـــــام  ــلـ ــيـ الــــصــــواريــــخ اإلســـرائـ
األولى من العدوان على قطاع غزة، وقالت 
ها ُصعقت من حجم 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الدمار الذي خلفه القصف. 
بينما أوضــح الصحافي خالد أبــو زاهــر، 
ــــارك فـــي الــتــظــاهــرة الــصــحــافــيــة،  ــــذي شـ الـ
 مــقــر عــمــلــه في 

ّ
ــد«، أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

صحيفة فلسطني دمره االحتالل بالكامل، 
في محاولة من إسرائيل إلسكات الصوت، 
وفـــيـــمـــا االحـــــتـــــالل يـــســـعـــى لـــلـــتـــأثـــيـــر فــي 
الصورة باستهداف املباني واألبراج التي 
يمكنها فضح ما يجري من جرائم بحق 
ه يفشل في ذلك 

ّ
املدنيني الفلسطينيني، فإن

 مرة.  
ّ

كل
الصحافيني  نقيب  نــائــب  أكــد  مــن جانبه، 
ــيـــني تــــحــــســــني األســــــطــــــل أن  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
خارقة  مهنية  قــدرات  أثبتوا  الصحافيني 
فـــي نــقــل الــحــقــيــقــة لــلــعــالــم أجـــمـــع، وقــــدرة 
هــائــلــة عــلــى مــتــابــعــة الـــحـــرب الــعــدوانــيــة، 
وكشف جرائم وإرهاب املحتل ضد الشعب 

الفلسطيني، وهو ما كان له دور كبير في 
التأثير بالرأي العام الدولي. 

 االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي َدّمــــر 
ّ
وأوضـــــح أن

إعــالمــيــة، بقصفها  أكــثــر مــن 33 مؤسسة 
ــكــــب مــجــزرة  بـــالـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة، وارتــ
إرهــــابــــيــــة بـــحـــق اإلعـــــــــالم الــفــلــســطــيــنــي، 
وجرائم واعتداءات بحق الصحافيني في 
بيوتهم اآلمنة، أدت إلى إصابات وأضرار، 

لحقت بأكثر من 70 صحافيا في غزة.

مذيعون من قنوات مختلفة في طريقهم للنيابة )رياض كرامدي/فرانس برس(

)عبد الحكيم أبو رياش(

لندن ـ العربي الجديد

تـــوك« 873 فــيــديــو أســتــرالــيــا تــنــاولــت جملة مــن املــواضــيــع،  أزال تطبيق »تــيــك 
بينها مزاعم حول لقاحات كوفيد 19، ويأتي ذلك جزءًا من حملة التطبيق على 
التضليل املعلوماتي. ونقلت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية عن تقرير »تيك 
أكتوبر/  بــني   19 كوفيد  إلــى  فيديو تشير  651 مقطع  أزالـــت  الشركة  أن  تـــوك«، 
تشرين األول 2020 ومــارس/ آذار 2021، النتهاكها سياسة املعلومات املضللة 
للشركة. كما أزالت 222 مقطع فيديو آخر لنشر معلومات طبية مضللة. ومن بني 
االدعــاءات الكاذبة التي تم تقديمها أن رئيس الــوزراء سكوت موريسون فبرك 
له وهــو يتلقى  الواضحة  الــرؤيــة  الرغم من  لقطة تلقيه لقاح شركة فايزر على 
اللقاح. كما تضمنت مزاعم الفيديوهات أن تشخيص وزير الصحة غريغ هانت 
بالتهاب النسيج الخلوي كان بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا، وادعاء آخر بأن 
»80%« من أفراد البحرية  لقاح أسترازينيكا تسبب في »آثار جانبية خطيرة« لـ

األسترالية.
يــذكــر أنـــه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي وقــعــت شــركــات »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« 
و»غــوغــل« و»مايكروسوفت« و»آبـــل« و»ريــدبــابــل« و»أدوبـــي« وتيك تــوك« على 
قانون طوعي جديد للصناعة يهدف إلى مكافحة التضليل واملعلومات املضللة 
عبر اإلنترنت. كجزء من القانون، يتعني على األعضاء نشر تقارير سنوية حول 

كيفية تنفيذهم التزامات املدونة، مع تقديم التقرير األول هذا الشهر. 
السنوية  التقارير  الشركات،  التي تمثل  السبت، أصــدرت منظمة »ديغي«،  ويــوم 
االلتزامات. وكشفت شركة  التكنولوجيا هــذه  األولــى حــول كيفية تنفيذ عمالقة 
»فيسبوك« أنها أزالــت أكثر من 110 آالف قطعة من املعلومات الخاطئة املتعلقة 
من  الــوبــاء.  من  األول  العام  في  األسترالية  الحسابات  أنشأتها  التي  بكوفيد-19 
جانبه، أفاد موقع »تويتر« بأنه بني شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون األول 
القواعد،  إجـــراءات ضد 3.5 ماليني حساب النتهاك  اتخاذ  املــاضــي، تم  العام  من 
وأزال ما مجموعه 4.5 ماليني تغريدة أو الفتات أو صور رمزية انتهكت القواعد.

إعالميون جزائريون مرّشحون للبرلمان

كشفت شبكة التلفزيون أخبار
األميركية »سي إن إن« أّن وزارة 

العدل األميركية في عهد إدارة 
الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب، حصلت سرًا على سجالت 
الهاتف والبريد اإللكتروني 

لمراسلة الشبكة التي تغطي 
أخبار البنتاغون.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان أّن بالده تعتبر الصحافي 

الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي 
ُفقد االتصال به منذ مطلع إبريل/ 

نيسان الماضي، في مالي، وظهر في 
مقطع فيديو بعدها لدى »جماعة 
نصرة اإلسالم والمسلمين«، مخطوفًا 

لدى جماعة متشددة.

نفى الصحافي السابق في هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 

مارتن بشير، الذي  خدع األميرة 
ديانا من أجل إجراء مقابلة معها 
عام 1995، مسؤوليته عن سلسلة 

من األحداث أدت إلى وفاتها. 
وقال إنّه يعتقد أّن أفعاله لم تضرّ 

األميرة ديانا.

قال عضوا مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين، هشام 

يونس ومحمود كامل، في ملحق 
لشهادتيهما كعضوين في لجنة 

انتخابات التجديد النصفي، بشأن 
الدعوى المرفوعة لوقف إعالن 

النتيجة، إّن ما شهداه يوضح 
»درجة االستخفاف واإلهمال«.

الشعب  مشاكل  يدركون  أنّهم  باعتبار  حمالتهم،  مطلقين  النيابية  لالنتخابات  ترّشحهم  برامج  جزائريون  ومذيعون  إعالميون  قّدم 
وهمومه، فهل تصّب شعبية التلفزيون رصيدًا في صناديق االقتراع؟

Tuesday 25 May 2021
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عماد فؤاد

م 
ّ
في أضخم معرض بلجيكي ُينظ

لــه عــلــى اإلطـــــاق، احــتــفــت مدينة 
ببلجيكا،  الــفــلــمــنــكــيــة،  أنــتــويــرب 
ماكوري«  »عالم ستيف  عنوان  تحت  أخيرًا، 
بــأشــهــر   ،The World of Steve McCurry
مصّور أميركي في عالم الصحافة الوثائقية، 
زوار  ليتمّكن  األخيرة،  األربعة  العقود  خال 
 Waagnatie قــاعــة  استضافته  الـــذي  املــعــرض 
ــاهـــدة أكـــثـــر مــن  ـــيـــة الـــضـــخـــمـــة، مــــن مـــشـ

ّ
الـــفـــن

عدسة  سّجلتها  الحجم،  كبيرة  صــورة   200
ماكوري في جنبات األرض املختلفة، ساردًا 
من خالها رحلته الثرية على مدى 40 عامًا، 

 البورتريه.
ّ
في عالم التصوير الوثائقي وفن

ال يملك ستيف ماكوري بوصلة معّينة تقّرر 
ـــق في 

ّ
 املـــدق

ّ
ـــعـــوب. حــتــى أن

ّ
ــاتــه بـــن الـــش

ّ
تــنــق

هذه  باستمرارية  سيشعر  الحافلة،  مسيرته 
ــــى الــتــي تــنــتــاب الــعــن حن  االنـــدهـــاشـــة األولـ
ها عثرت على 

ّ
تقع على واحدة من صوره، كأن

شيء »خاص« أو »ثمن«، شيء يستدعي من 
الــعــن هـــذه الــوقــفــة كــي تــتــأّمــل املــشــهــد جــيــدًا، 
ــوه، الــتــي  مــحــاولــة الـــغـــوص عــمــيــقــًا فـــي الـــوجـ
مــهــمــا اخــتــلــفــت مــامــحــهــا أو ألــوانــهــا، تبقى 
 وقت 

ّ
معاناتها اإلنسانية هي نفسها في كل

أو مــكــان. نستطيع رؤيــــة حــطــام الــحــرب في 
نــظــرة جــنــدي مـــصـــاب، مـــن دون أن نــتــســاءل 
قها العدسة 

ّ
عن جنسيته، فاللحظة التي توث

شــاءت أن نرى بشاعة الحرب، ال أن نتساءل 
عن جنسية الجندي.

بن  ننتقل  ونــحــن  ذاتـــه  الشعور  سيخالجنا 
صور ماكوري املختلفة األحجام والحموالت 
ــات عــســكــريــة  ــزاعــ الــنــفــســيــة املـــتـــبـــايـــنـــة، مــــن نــ
ــرى، مـــن بــيــنــهــا الــحــرب  ــ ــروب مــــدّمــــرة أخــ ــ وحــ
ــيـــج، إلـــى  ــلـ ــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحـــــــرب الـــخـ األهــ
الحياة في ساحات كوبا  ق 

ّ
التي توث صــوره 

الــشــيــوعــيــة، ومــنــهــا إلـــى رأســمــالــيــة الــواليــات 
ــرة يــــوم 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ ــدمَّ املــتــحــدة املــ
الــبــرازيــل وديــكــتــاتــوريــات  أقنعة  2001، ومــن 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، إلــــــى كـــنـــائـــس وأديـــــــرة  ــيــــركــ أمــ
 هذا على خلفية صوت 

ّ
إيطاليا العتيقة... كل

ســتــيــف مــــاكــــوري نـــفـــســـه، الــــــذي يـــقـــود زوار 
املعرض ليسرد لهم قصص صوره الشهيرة 
والــحــكــايــات الــتــي تــقــف خــلــفــهــا. وهـــي مـــواد 
صوتية أغلبها سبق توثيقه كتابة في إصدار 
 Steve McCurry Untold: The ماكوري السابق
والصادر   ،Stories Behind the Photographys
مــــاكــــوري عـــلـــى 14  ــاء  ــ ــيـــه أضــ ــام 2013، وفـ ــ عـ

مشروعًا مهمًا من حياته املهنية.

موناليزا بيشاور
هنا، لن نعدم الوقوف مطواًل أمام بعض من 
أشــهــر صــور مــاكــوري الــفــوتــوغــرافــيــة، التي 
تحّولت، مع الوقت، إلى أيقونات في تاريخ 
 البورتريه، وعلى 

ّ
التصوير الصحافي وفن

تواجه شركة »سينرجي« 
تهمة إهدار قرابة 800 

مليون جنيه مصري

2223
منوعات
معرض

إنترنتمتابعةقضية

رصد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يعيش املمثل املصري أحمد الفيشاوي، حالة 
إذ  الحالية،  الفترة  خــال  مكثف،  فني  نــشــاط 
ينتظر عرض ثاثة أفام سينمائية له، بجوار 
طريقة  عــلــى  لطرحها  يستعد  جــديــدة  أغــنــيــة 

الراب، تحمل عنوان »الحرية«.
الفيلم األول، هو »ريتسا«، الذي طرح امللصق 
الدعائي له أخيرًا، وحمل شعار »ثاثة ألوان 
مـــن الـــحـــب«، ويـــشـــارك فــيــه مــحــمــود حــمــيــدة، 
وعـــائـــشـــة بـــن أحـــمـــد، ومـــريـــم الـــخـــشـــت، ومــي 
الــغــيــطــي، وأمــيــر املـــصـــري، وكـــارولـــن عــزمــي، 
ويـــوســـف عــثــمــان، مـــن إنـــتـــاج شــركــة الــجــذور 

وتأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.
تدور أحداثه حول ثاث قصص حب مختلفة، 
تسير في خطوط متوازية، إال أن هناك رابطًا 
بـــن هــــذه الـــقـــصـــص. يــجــســد الـــفـــيـــشـــاوي في 
العمل إحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم 
الــفــيــشــاوي،  ينتظر  »مـــالـــك«.  وهـــي شخصية 
أيضًا، عرض فيلمه »30 مارس«، بطولة دينا 
الشربيني، وخــالــد الــصــاوي، وصــبــري فــواز، 
ــراج  والــقــصــة مـــن تــألــيــف حــمــيــد املـــدنـــي، وإخــ
أحــمــد خــالــد مـــوســـى. وتـــــدور أحـــــداث الفيلم 
إطــار من  في  السيكودراما  تعتمد على  التي 
الفيلم  وقائع  وتقوم  والتراجيديا.  املغامرات 
ــاة أبـــطـــالـــه،  ــيـ عـــلـــى حــــــادث مـــفـــاجـــئ يــقــلــب حـ
ويجسد أحــمــد مــن خــال األحـــداث شخصية 
»فـــرج« وهــو ســائــق يــتــورط بسبب عمله في 
مواقف تغير حياته، وذلك بعد وقوعه في حب 

ــه، ورجــــــل األعـــمـــال  ــلـ ــدالـ ــبـ ــرفـــي حـــســـن عـ املـــصـ
الفني  واملنتج  أبــو علي،  كامل  الفني  واملنتج 
ــفـــل نــقــل  ــلـــى حـ ــرف، عـ ــ ــشـ ــ مـــحـــمـــد الـــســـعـــدي املـ
ــرا، ومــنــتــج اثــنــن  ــيــــاوات املــلــكــيــة مــــؤخــ املــــومــ
مـــن مــســلــســات شــهــر رمـــضـــان املـــاضـــي. لكن 
والفنانن، نشروا  الفنين  املنتجن  عــددا من 
عن  تعبر  تدوينات  الخاصة  على صفحاتهم 
وحنقهم  »الــفــاســديــن«  بمحاسبة  ســعــادتــهــم 
على طريقة إدارة الوسط الفني في السنوات 
الــســابــقــة، فــيــمــا أبــــدى بــعــضــهــم تــشــاؤمــه من 
الــتــغــيــيــر »الـــظـــاهـــري« لــشــخــصــيــات ال تــعــدو 
كونها واجــهــات لألجهزة. وجــاء أبــرز تعليق 
ــاد اإلذاعــــــة  ــيـــخ، رئـــيـــس اتــــحــ ــة الـــشـ ــامــ مــــن أســ
والــتــلــيــفــزيــون الــحــكــومــي ســابــقــا، الـــذي كتب: 
»سألتكم من حوالي أسبوع إن كنتم تشمون 
لـــت عــمــا يـــصـــدح في  مـــا أشـــــم؟ عــنــدمــا تـــســـاء
الــغــيــب. أتــصــور أن دخـــان الــحــريــق اقــتــرب من 
أنوفكم وأن رائحة الفساد والظلم سوف تزكم 
أنوفكم. قريبا...قريبا... مافيش كبير في مصر 
يناير/كانون  وفــي  الحساب«.  على  السيسي 
الــثــانــي املـــاضـــي، كــشــفــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 

القاهرة ـ العربي الجديد

أكـــدت مــصــادر مــن داخـــل »املــجــمــوعــة املتحدة 
لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة« املــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات 
أن لجنة مشكلة من جهات  العامة في مصر، 
ســــيــــاديــــة، فـــحـــصـــت كـــــل مـــلـــفـــات املـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي يــرأســهــا تــامــر مـــرســـي، وخـــاصـــة شــركــة 
»شبهة  لــوجــود  الفني،  لإلنتاج  »سينرجي« 
إهــــدار مـــال عــــام« فــي األعـــمـــال الــدرامــيــة التي 
تـــم إنــتــاجــهــا فـــي رمـــضـــان بــواســطــة الــشــركــة، 
وأعــــمــــال أخــــــرى تـــوقـــف إنـــتـــاجـــهـــا. وأشــــــارت 
املــصــادر إلــى أنــه خــال الساعات األخــيــرة، تم 
القبض على حسام شوقي املشرف العام على 
اإلنــتــاج الــدرامــي، واملــديــر املالي أحمد وجيه، 
بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه 
بمعاونة الكاتب يسري الفخراني، وأكدت أنه 
تــمــت إطــاحــة تــامــر مــرســي مــن منصبه وأنــه 
مـــعـــرض لـــاعـــتـــقـــال. وبــحــســب املــــصــــادر، فــإن 
ــحــقــق فيها 

ُ
مـــن االتـــهـــامـــات الــرئــيــســيــة الــتــي ت

العامة في هذا امللف، تخطي تامر  املخابرات 
مرسي ومساعديه واملوظفن اإلدارين لديهم 
حدود مهامهم املتفق عليها، والتربح وإيهام 

الدولة بسداد مستحقات الفنانن.
ومــــن املــــتــــداول حــالــيــا فـــي أوســــــاط الــفــنــانــن 
ــر مـــرســـي  ــامــ ــــع الــــشــــركــــة، أن تــ املـــتـــعـــامـــلـــن مـ
عــلــى  املـــقـــبـــلـــة  ــتــــرة  ــفــ الــ ــــي  فـ ســيــقــتــصــر دوره 
رئـــاســـة ســيــنــرجــي، إذا لـــم تــســتــدع الـــظـــروف 
الــقــبــض عــلــيــه، عــلــى أن يــتــم تــغــيــيــر مجلس 
ليضم  كــامــلــة،  بـــصـــورة شــبــه  املــتــحــدة  إدارة 

جارته )دينا الشربيني(، وتتصاعد األحداث 
أنـــه مريض  الفيلم  نــهــايــة  فــي  حــتــى يكتشف 
فيلمه  عــرض  الفيشاوي  ينتظر  كما  نفسي. 
ــا« فــي شهر يونيو/ حــزيــران  »أشــبــاح أوروبــ
ــــك بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــأجــيــات  ــقــــادم، وذلـ الــ
التي شهدها العمل الذي يشارك في بطولته 
كــل مــن هــيــفــاء وهــبــي وبــاســم ســمــرة وأروى 
جودة ومصطفى خاطر. والفيلم عن قصة من 
تأليف كريم فــاروق، وسيناريو وحــوار أمن 
جــمــال ومــحــمــد أبـــو الــســعــد وشــريــف يــســري، 
الفيشاوي  ويــظــهــر  حــمــاقــي.  وإخــــراج محمد 
ضــمــن أحـــــداث الــعــمــل بــشــخــصــيــتــّي تــوأمــن، 
األول يــأتــي مــن إحـــدى دول أوروبـــــا، واآلخـــر 
الشعبية،  املــنــاطــق  بــإحــدى  فــي مصر  يعيش 
ــتــــورط مــعــهــا في  ويـــقـــابـــل هــيــفــاء وهـــبـــي ويــ
بــعــض عمليات الــنــصــب، وتــــدور أحــداثــه في 

إطار من اإلثارة، واملغامرات.

شن املخابرات العامة واألمانة العامة لوزارة 
الدفاع، حملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات 
بأموال  أقيمت  التي  االستثمارية  املشروعات 
املاضين،  العامن  خال  والجيش  املخابرات 
ــان قــوامــهــا ضباطا  خــلــف واجـــهـــات مــدنــيــة كـ
أو  والــشــرطــة،  واملــخــابــرات  بالجيش  سابقن 
أفــــراد أســـرهـــم، وذلــــك بتعليمات صــــدرت في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي مــن رئــاســة 
باكتشاف  تــقــريــرا  تلقيها  بــعــد  الــجــمــهــوريــة، 
ــي عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــات بـــالـــجـــمـــلـــة فــ ــفــ ــالــ ــخــ مــ
أقيمت مــؤخــرا على هامش  التي  املــشــروعــات 
في  ممثا  الجيش  ينفذها  كبرى  مشروعات 
الخدمة  مشروعات  وجهاز  الهندسية  الهيئة 
الوطنية. وقبلها في نوفمبر/تشرين الثاني 
األعــــمــــال  عـــلـــى رجـــــل  الـــقـــبـــض  ألــــقــــي   ،2019
وضـــابـــط املـــخـــابـــرات الــســابــق يــاســر ســلــيــم، 
الذي كان من الشخصيات الفاعلة في عملية 
ســيــطــرة املـــخـــابـــرات الــعــامــة عــلــى الــصــحــف 
والـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة فـــي مـــصـــر، تــتــضــاءل 
واملخالفات  املالية  املبالغ  حجم  أمــام  بشدة 
املــكــتــشــفــة فـــي الــحــمــلــة األخــــيــــرة. وفــــي ذلــك 
للمخابرات  اململوكة  املــواقــع  نشرت  الــوقــت، 
أن سبب  موّحدة  بصياغة  للنظام  واملوالية 
إلقاء القبض على سليم هو »اتهامه بإصدار 
شــيــكــات مـــن دون رصـــيـــد لــلــشــركــة املــتــحــدة 
ــن نــشــر  ــ  عـ

ً
ــا لـــلـــخـــدمـــات اإلعـــــامـــــيـــــة«؛ فــــضــ

له في سيارة »ميكروباص«،  صــورة مهينة 
وبجانبه عنصران أمنيان غير واضح ما إذا 

كانا تابعن للشرطة أو جهاز آخر.

»تشارلي عّض إصبعي« مئات ماليين الدولة المصرية في مقلب نفايات الدراما
بـ 761 ألف دوالر

الفيشاوي بثالثة أفالم وأغنية

تبدو النتائج النهائية لنجاح 
شارات المسلسالت العربية 
في رمضان متقاربة جدًا 

مع أغاني اإلعالنات الخاصة 
بالموسم نفسه

إبراهيم علي

الرمضاني  الــســبــاق  فــي  أغــنــيــات تنافست  عــشــر 
من  أكثر  على  متقّدمة  مــراتــب  واحتلت  املــاضــي، 
منصة إلكترونية، فيما حققت األغاني الخاصة 
ــات تــفــوقــًا مــلــحــوظــًا لــجــهــة االســتــمــاع  ــاإلعـــانـ بـ
ــذه  ــعـــض املـــنـــتـــجـــن هـ ــة. اســــتــــعــــاض بـ ــعــ ــابــ ــتــ واملــ
الــســنــة بــاملــوســيــقــى، بــــداًل مـــن األغـــانـــي الــخــاصــة 
بــمــســلــســات مــوســم الــــدرامــــا فـــي رمـــضـــان. على 
 واضحًا لجهة 

ً
الرغم من ذلك، شهد السوق تفاعا

بعض األغاني واإلعانات.

شريهان
تــرّبــعــت املــمــثــلــة املــصــريــة شــريــهــان عــلــى »تــرنــد« 
ــإعـــان »مــع  ــر مــتــابــعــة فـــي شــهــر رمــــضــــان، بـ ــثـ األكـ
بعض أقــوى« الخاص بإحدى شركات االتصاالت 
املــصــريــة. الــســبــب هــو عـــودة شــريــهــان بــعــد غياب 
املتابعن  إلى عمل غنائي مصور، وتفاعل  طويل 
معها. هكذا، استطاعت في ثاث دقائق مصورة أن 

تحقق عودة جيدة.

نانسي وإليسا
مع  عــجــرم  نانسي  اللبنانية  املغنية  وتنافست 
نسبة  أعــلــى  على  الــســبــاق  فــي  إليسا  مواطنتها 
ــــوى بكتير«  اســتــمــاع. أغــنــيــة نــانــســي عــجــرم »أقـ
كانت لصالح إحدى شركات االتصاالت املصرية، 
ــل أمــيــر  ــثـ ــمـ ــا فــــي اإلعــــــــان املــــصــــور املـ ــهــ ــاركــ وشــ
ــرارة، فــيــمــا أطــلــقــت إلــيــســا بــعــد أســـبـــوع واحـــد  ــ كــ
مـــن اإلعـــــان أغــنــيــة خــاصــة بــاألطــفــال املــصــابــن 
بمرض السرطان في مصر. أما األغاني الخاصة 

انضم مقطع فيديو شهير على »يوتيوب« لطفلن 
 إصــبــعــي« إلى 

ّ
شقيقن بــعــنــوان »تــشــارلــي عــض

قائمة السلع الرقمية املبيعة بمبالغ طائلة وفق 
إذ  الرائجة منذ أشهر،  تــي«  »إن إف  تكنولوجيا 

ناهز سعره 761 ألف دوالر إثر مزاد أقيم األحد.
ويظهر هذا املقطع الطريف املنشور سنة 2007، 
واملمتد على 55 ثانية، الطفل هــاري وهــو يضع 
إصــبــعــه فـــي فـــم شــقــيــقــه الــرضــيــع تــشــارلــي، قبل 
ه األخــيــر لــدرجــة دفعت األخ األكــبــر إلى 

ّ
أن يعض

الـــقـــول: »لــقــد أوجــعــتــنــي يــا تــشــارلــي«، فــي لقطة 
عائلية عفوية.

وبات الفيديو من أكثر املقاطع القصيرة انتشارًا 
على يوتيوب مع أكثر من 883 مليون مشاهدة، 

لكنه سُيسحب من املنصة قريبًا.
أنها  التي نشرته  دافــيــس-كــار  عائلة  أعلنت  فقد 
ستزيل الفيديو بعد مــزاد األحــد، مشيرة إلى أن 
القطعة  لهذه  الوحيد  »املــالــك  الــشــاري سيصبح 
ــم نــســخــه  ــ ــــت«، رغــ ــرنـ ــ ــتـ ــ املـــحـــبـــبـــة مــــن تــــاريــــخ اإلنـ

ومشاركته ماين املرات عبر اإلنترنت.
وشارك 11 مزايدًا في عملية البيع، التي شهدت 
حساب  صــاحــب  بــفــوز  انتهت  محتدمة  منافسة 
»3 ف ميوزيك« بعد عرضه مبلغ 760 ألفا و999 

دوالرًا.
وتــتــيــح »إن إف تـــي« )»نــــان فــانــجــيــبــل تــوكــنــز«( 
القابلة  الـــرمـــوز غــيــر  وهـــي أســلــوب تشفير عــبــر 
منتج  أي  أصالة  تثبت  منح شهادة  لاستبدال، 
رقــمــي، ســـواء أكـــان صـــورة أم رســمــًا تعبيريًا أم 

لجهة  ــام  األرقـ فــي  تفاوتًا  فشهدت  باملسلسات؛ 
املــتــابــعــن. مــنــافــســة قــويــة بـــن املــغــنــي الــســوري 
ناصيف زيتون، »أوقــات« من مسلسل »للموت«، 
وبن زميله اللبناني زياد ُبرجي، الذي أدى شارة 
مسلسل »عشرين عشرين« وعنوانها »بيختلف 
الــحــديــث«. الــواضــح تــقــدم زيــتــون بــوصــولــه إلــى 
قــرابــة 11 مــلــيــون مــشــاهــدة )عــلــى صفحته على 
»يوتيوب«(، فيما وصــل برجي إلــى نحو سبعة 
مــايــن مــشــاهــدة )عــلــى صفحة الــشــركــة املنتجة 
على »يوتيوب«(. أما نانسي عجرم، التي شاركت 
اللبناني »راحـــوا« )بدأ  في غناء شــارة املسلسل 
الــيــوم( فلم  عــرضــه قبل رمــضــان ومستمر حتى 
مــلــيــون مــشــاهــدة على  مــن  أكــثــر  أغنيتها  تحقق 
»يــوتــيــوب«. الفنان ملحم زيــن، أدى أيضًا شــارة 
فــعــل زمــيــلــه معن  غــــرام« وكــذلــك  مسلسل »350 
شــريــف فـــي تـــأديـــة شــــارة مــســلــســل »الـــكـــنـــدوش« 
وسبق زميله ملحم زين بنحو 400 ألف مشاهدة 

على »يوتيوب«.

مصر والخليج والمغرب
التي غنت  الوهاب  بدا واضًحا تقدم شيرين عبد 
ـــي أغــنــيــة »شــي  شـــــارة مــســلــســل »لـــحـــم غــــــزال« وهـ
ــام مــنــافــســهــا املـــصـــري تـــامـــر حسني  ــ حــقــيــقــي« أمـ
الــذي غنى شــارة مسلسل »نسل األغـــراب«. وكذلك 
دخل الفنان السعودي إبراهيم الحكمي على خط 
ــلـــي مــالــوش  املــنــافــســة فـــي غـــنـــاء تــتــر مــســلــســل »الـ
كــبــيــر«. كــمــا الحــظــنــا تــقــدمــًا جــيــدًا لــلــفــنــان أحــمــد 
سعد في تتر مسلسل »ضل راجل« عبر أغنية »يا 
سندي«. املغنية اللبنانية يارا، أدت شارة املسلسل 
 500 تخطي  فــي  ونجحت  الــعــم«  »والد  الخليجي 
ألــف مــشــاهــدة على »يــوتــيــوب«. الــدرامــا املغربية، 
أيــضــًا، كــانــت لها حصة جــيــدة مــن نــجــاح وتفاعل 
 .2021 رمــضــان  شـــارات ومسلسات  مــع  املتابعن 
الــفــنــانــة أســمــاء املــنــور حققت قــرابــة ســتــة ماين 
بأكثر  العساس«  »بنات  مشاهدة ألغنية مسلسل 
كــان هناك حضور  من ستة ماين مشاهدة. كما 
خـــجـــول لــلــفــنــان الــتــونــســي لــطــفــي بــوشــنــاق على 
»يــوتــيــوب« )68 ألـــف مــشــاهــدة( فــي أدائــــه لــشــارة 

مسلسل »كان ما كناش«.

فيديو أم مقطوعة موسيقية، أم مقالة صحافية 
أم سوى ذلك.

وتــثــيــر هـــذه األعـــمـــال الــرقــمــيــة ضــجــة كــبــيــرة في 
سوق الفنون، وتبلغ قيمة التداوالت اليومية بها 
أكثر من عشرة ماين دوالر على منصات رقمية 

مثل »نيفتي غايتواي« أو »أوبن سي«.
عــبــر  تـــغـــريـــدة  أول  بــيــعــت  آذار،  مــــــــارس/  وفـــــي 
»تـــويـــتـــر« ملـــؤســـس الــشــبــكــة جــــاك دورســـــي سنة 
2006 مقابل 2,9 مليون دوالر لصالح رجل أعمال 

مقيم في ماليزيا.
عرف باسم »ديزاستر 

ُ
كذلك، بيعت أخيرًا صورة ت

غــيــرل« )فــتــاة الــكــارثــة( تظهر فــتــاة تبتسم قــرب 
منزلها املحترق قبل 16 عامًا، لحساب استوديو 
مــوســيــقــي يــتــخــذ مــقــرًا لـــه فـــي دبــــي، مــقــابــل 180 
كان  ما  املــاضــي،  الشهر  رقمية(  )عملة  إثيريومًا 
يــوازي حوالي نصف مليون دوالر عند حصول 

الصفقة.
كذلك، استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛ 
إذ باع األميركي مايك وينكلمان، املعروف باسم 
الرقمّية، آخــرهــا كــان في  بيبل، عــددًا مــن أعماله 
مـــزاد فــي كــريــســتــي، وبــلــغــت قيمة األعــمــال ستة 
وتسعن مليون دوالر، ليكون واحدا من الفنانن 
الذين بيعت أعمالهم بأغلى األثمان وهم أحياء، 
وغيرهما  هوكني،  ودايــفــيــد  كــونــز  جيف  كحالة 
ومنحوتاتهم  أعمالهم  باع 

ُ
ت الذين  الفنانن  من 

بماين الدوالرات.
)فرانس برس(

فوتوغرافيا ستيف ماكوري

)Getty( اسُتغّل حفل نقل المومياوات بهدف تخريب عدة مشاريع درامية

تحت عنوان »عالم 
ستيف ماكوري«، 
يُقام في أنتويرب 
البلجيكية معرض 

يضم أكثر من 200 
صورة التقطها 

المصّور األميركي، 
ليسرد فيها رحلة 

أمضاها بين الوجوه

العالم 
في عيون 

شاردة

أغاني شارات مسلسالت رمضان

فنون وكوكتيل

األفغانية  لاجئة  الشهيرة  صورته  رأسها 
التي صّورها   ،Sharbat Gula شربات جوال 
مـــاكـــوري فـــي مــخــيــم لــاجــئــن األفـــغـــان في 
»األكثر  الغاف  وكانت   ،1984 عام  بيشاور 
شعبية« في تاريخ أغلفة مجلة »ناشيونال 
جــيــوغــرافــيــك«، حــتــى أطــلــق عليها البعض 
»مـــونـــالـــيـــزا الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي« في 

القرن العشرين.
التقط ستيف مــاكــوري صــورة جــوال، وهي 

Press Photo التي نالها ماكوري أربع مّرات، 
وفي عام 2019 تم وضع اسمه ضمن قائمة 
الدولية،  الفوتوغرافي  التصوير  مشاهير 
كــمــا مــنــحــتــه الــجــمــعــيــة املــلــكــيــة لــلــتــصــويــر 
املئوية«  »ميدالية  لــنــدن  فــي  الــفــوتــوغــرافــي 

لكامل إنجازه أخيرًا.
الغنّية  تأخذنا صور ستيف ماكوري، تلك 
باأللوان، كما بالعيون املتسائلة في شرود 
لــه، في رحلة تبدأ من ثمانينيات  ال نهاية 

ها 
ّ
طفلة ال يــزيــد عــمــرهــا عــن 12 عــامــًا، لكن

ــى رمــز  ــورة، إلــ ــذه الــــصــ تـــحـــّولـــت، بــفــضــل هــ
ملعاناة الاجئن حول العالم، وهي الصورة 
ذاتــهــا، إلــى جـــوار غيرها مــن األعــمــال التي 
ــات فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ال  ــونــ ــقــ تــــحــــّولــــت إلــــــى أيــ
تخطئها عن، التي أّهلت ماكوري ليحصل 
على أكــثــر الــجــوائــز املــرمــوقــة فــي التصوير 
الــصــحــافــي، بــمــا فـــي ذلـــك مــيــدالــيــة روبـــرت 
 World الذهبية، وجائزة Robert Capa كابا

ــدًا مــــــن جـــبـــال  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــــــقــــــرن املـــــــاضـــــــي، وتــ
أفغانستان وخيام سّكانه وأسلحة مقاتليه 
إلى  بنا  لتعبر  السوفييتي،  االحــتــال  ضــد 
الضّيقة  بدروبهما  والهند،  باكستان  قــرى 
وشــوارعــهــمــا املــزدحــمــة، ومــن جــنــوب شرق 
آسيا نصل إلــى أدغــال وصــحــارى أفريقيا؛ 
فــاملــصــور الـــّرحـــالـــة ال يــبــقــى فـــي مـــكـــان، وال 
يطيب له البقاء في بلد، بل ينتقل من هنا 
إلـــى هـــنـــاك، مــتــتــّبــعــًا مــهــامــه كــمــصــّور لــدى 

 Magnum ناشيونال جيوغرافيك« ووكالة«
الــعــاملــيــة لــلــصــور، خــفــيــفــًا، ال يــحــمــل ســوى 
بالوجوه،  ليس  الخاص،  وولعه  كاميراته، 

بل بما وراءها.
ربما يكمن هنا تحديدًا سّر السحر الغريب 
ألعـــمـــال مـــاكـــوري الــفــوتــوغــرافــيــة: مـــا وراء 
الــوجــوه، مــا مــن مـــّرة نــرى فيها واحـــدة من 
 
ّ
 ونــشــعــر بـــأن

ّ
صــــور ســتــيــف مــــاكــــوري، إال

 مــا تــقــف خــلــفــهــا، وال بـــّد لها 
ً
هــنــاك حــكــايــة

ـــحـــكـــى، خـــصـــوًصـــا إذا مــــا غــصــنــا 
ُ
ت مــــن أن 

ــرات عـــيـــون الــشــخــصــيــات.  ــظــ عــمــيــقــًا فــــي نــ
 عن 

ّ
 صـــــورة عـــنـــده حـــكـــايـــة، كــمــا لـــكـــل

ّ
لـــكـــل

نــظــرتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن ملــســة »الــصــنــعــة« 
أو »االفتعال« التي نستشعرها أحيانًا في 
هذا   

ّ
لــكــن منها،  الجديد  صـــوره، خصوصًا 

ال يمنع قــدرة مــاكــوري غير املــحــدودة على 
إدهاش أعيننا بما هو جديد والفت دائمًا، 
الــلــحــظــة التي  ولــنــســّمــهــا لحظة »الــقــنــص« 
دها عدسته في صــورة، وتبقى على 

ّ
ستخل

ما هي عليه، إلى األبد.
في حياته املهنية التي دامت 40 عامًا، التقط 
نسى في قــارات 

ُ
ستيف ماكوري صــورًا ال ت

األرض املختلفة، وكان من أوائل املصّورين 
التصوير  مجال  في  أسماؤهم  ملعت  الذين 
الــحــضــارات  الــوثــائــقــي، وتــأريــخ  الصحافي 

القديمة والثقافات املهددة باالنقراض.
نــشــر ســتــيــف مـــاكـــوري كــتــابــه املـــصـــّور عن 
الــهــنــد فـــي نــهــايــة عـــام 2015، وفــيــه يحكي 
قـــصـــة عــشــقــه الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــبـــلـــد الــعــريــق 
إلــيــه أّول  ثقافيًا وحــضــاريــًا، والــــذي ســافــر 
الــقــرن املــاضــي،  مـــرة فــي بــدايــة ثمانينيات 
ة أو سبعة أسابيع 

ّ
طًا البقاء هناك ست

ّ
مخط

ه بقي عالقًا في غرام 
ّ
أبعد تقدير، لكن على 

ــامـــن كـــامـــلـــن، قـــبـــل أن يـــغـــادرهـــا  الـــهـــنـــد عـ
 عــبــر الـــحـــدود 

ً
ــم مــتــســلــا ـــى بـــاكـــســـتـــان، ثـ إلـ

الــبــاكــســتــانــيــة إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، لــيــنــجــح 
مــاكــوري فــي تــصــويــر مــعــارك األفــغــان ضد 
الجيش السوفييتي، بعدما نجح في إخفاء 
ــام في  ــن أفـــــام الــنــيــغــاتــيــف الـــخـ ــرات مـ عـــشـ

مابسه.
صـــور ظــهــرت الحــقــًا عــلــى صــفــحــات مجلة 
»تــايــم« األمــيــركــيــة عـــام 1980، وجــعــلــت من 
اســـم مـــاكـــوري أحـــد أملـــع مــصــوري الــحــروب 
والـــــنـــــزاعـــــات املـــســـلـــحـــة، لـــيـــســـجـــل بــعــدهــا 
أهـــوال الــحــرب العراقية - اإليــرانــيــة، وحــرب 
وقتال  الكمبودية،  والحرب  األهلية،  لبنان 
الخليج،  الفيليبن، وحــرب  في  اإلسامين 

نهاية باالحتال األميركي للعراق.

قد نستشعر في بعض 
صوره شيئًا من االفتعال 

أو اإلعداد المسبق
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 قضّية 
ّ

ويــفــتــرض الــيــوم أال يبقى هــذا الــحــق
شــعــب أوحــــد وأعــــــزل، نـــواكـــب مــعــانــاتــه عبر 
أن  العاجز، بل  أنفسنا لوعة  اشات وفــي 

ّ
الش

تــكــون قــضــّيــة كــونــّيــة مــن قــضــايــا اإلنــســانــّيــة 
اريخي 

ّ
الت العقل  بمستطاع  تحظى  قاطبة، 

الّسنة، في تعاطيه مع  مــدار  واملعرفي، على 
األساسّيات مثل قضايا املاء والغذاء والهواء 

والحرّية...
 الــفــلــســطــيــنــّي هــــو مــســألــة 

ّ
 الــــحــــق

ّ
أجــــــل، إن

ــة  ــطـ ــريـ ــــات الـــخـ ــّكـ ــ ــشـ ــ مـــــحـــــورّيـــــة فــــــي فــــهــــم تـ
واقتصادّيًا...  وعسكرّيًا  سياسّيًا  اإلقليمّية، 
ه مسألة إنسانّية في عاقة بقيم األرض 

ّ
ولكن

 
ّ

. ومـــن ثــّمــة، كــل
ّ

والــحــرّيــة والــّســيــادة والـــحـــق
ـــمـــا هـــو نــصــيــر لــهــذا 

ّ
ــادق إن ــ كــاتــب نــزيــه وصـ

ــرورة. وأن تــكــون املــقــاومــة بنية 
ّ

 بــالــض
ّ

الــحــق
أن  هــو  املعرفّية،  للقيم  داخــلــّي منتجة  وعــي 
حليل 

ّ
اريخ وعلى الت

ّ
تقوم على الحفر في الت

الفهم  قد وضبط مرجعّيات 
ّ
وضيح والن

ّ
والت

وتــصــحــيــح الــحــقــائــق والــتــأســيــس املــســتــمــّر 
مييز واإلحاطة املعرفّية باملوضوع 

ّ
آللّيات الت

ليس  الفلسطيني  الحق   
ّ
أن إلــى  يحيله  ومــا 

مـــجـــااًل عــاطــفــّيــًا فــحــســب، بـــل هـــو مـــن منطق 
العقل الفاهم وتمظهراته وبديهّياته. 

ــة أن  ــّيـ ــرفـ ــعـ ــقــــاومــــة املـ ــن شـــــأن املــ وال ريــــــب، مــ
ية ألشكال املقاومة األخــرى وأكثر 

ّ
تكون مغذ

ــّررات  ــبـ تـــوّســـعـــًا، إذ هـــي تــســاهــم فـــي خــلــق مـ
مــعــقــولــة لــتــنــمــيــة الـــّرصـــيـــد الــفــكــري والــوعــي 
املـــحـــّرك وتــوســعــة مــجــال اإلقـــنـــاع الــعــقــانــي، 
جاه صياغة أسس للحقيقة أكثر نفاذًا إلى 

ّ
بات

ة 
َ
عمق الوعي اإلنساني. تلك هي وظيفة حَمل

ــنــديــد واالســتــنــكــار 
ّ
الــقــلــم والـــّريـــشـــة، فــيــمــا الــت

 
ّ

ظــل فــي  الــكــتــابــة  ال يكفيان لصياغة وظــيــفــة 
والقهر  لم 

ّ
الظ زمــن  الغاشمة  القوى  منظومة 

الــلــذيــن ُيـــمـــاَرســـان صــهــيــونــّيــًا عــلــى األبـــريـــاء 
الــفــلــســطــيــنــّيــن، أصــحــاب األرض. ولــئــن كــان 
ـــــه مـــا زال 

ّ
 أن

ّ
 الــفــلــســطــيــنــّي قـــديـــمـــًا، إال

ّ
الـــحـــق

املــقــاوم بما  الــوعــي  يفترض ضـــرورة تمويل 
يحتاجه من مراكمة معرفّية ليتحّول إلى قّوة 

األفكار والقناعات والحجج واملعارف... ولكن 
اريخ على األرض.

ّ
في عاقة بمجريات الت

ــاريــخــي ومــــا يــحــمــل من 
ّ
الــت  مــعــيــشــنــا 

ّ
إن  

َ
ال

َ
أ

الــذي إليه ترجع جمالّية  دوافــع تلقائّية هو 
 يــومــّيــًا مــلــّحــًا. فــهــي ليست 

ً
ـــغـــا

ُ
املـــقـــاومـــة ش

مــرتــهــنــة، مـــن حــيــث ظـــهـــورهـــا، بــاملــنــاســبــات 
كرى، مثل يوم األرض 

ّ
الّسنوّية أو بإحياء الذ

لــم تعد منحصرة في  الشهيد... كما  يــوم  أو 
عوب 

ّ
عاطف الّسينمائي مع سعي الش

ّ
ذلك الت

 املــقــاومــة 
ّ
ــــحــــّرر. عــلــى أن

ّ
ــت وأبـــطـــالـــهـــا إلــــى الــ

ــجــارب إلــى الحراك 
ّ
وإن ارتــقــت فــي بعض الــت

فــردّيــًا  فقد بقيت هاجسًا  الـــــّدؤوب،  الــيــومــّي 
خــــرف 

ُ
أو أنـــشـــودة غـــابـــت مــضــامــيــنــهــا فـــي ز

 فرد أصبح، باسم 
ّ

 كل
ّ
الشعرّية الثورّية. لكأن

الثورّية، يبحث له عن عدّو بجانبه، ينتعش 
بــوجــوده ويــتــعــّيــش مــنــه ويــتــمــّيــز مــن خاله 
على حسابه ويعلن مقاومته له. فتراه يبذل 
ــى ال يــنــدثــر هـــذا الــعــدّو، 

ّ
قــصــارى جــهــده حــت

خشية أن تتهاوى حّجة وجوده على األرض، 
وتــــــراه ُيــمــيــتــه ثــــّم يــحــيــيــه مـــن جـــديـــد. فيما 
املــقــاومــة أكثر مــن هاجس فـــردّي، سعيد في 
ل ذاتّي 

ّ
ها تحتاج إلى تمث

ّ
بهرجه البطولّي، إن

خليل قويعة

وأنــــــــــا أتــــــابــــــع أخــــــبــــــار الــــــعــــــدوان 
ــي عـــــلـــــى إخـــــوانـــــنـــــا  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
طعم  أّي  أتــســاءل:  الفلسطينين، 
لــلــحــيــاة تــحــت وابــــل الـــقـــذائـــف والــخــرطــوش 
الفردّية املعزولة؟  الحّي، وأّي طعم للمشاعر 
 مبدعن من صنف 

ّ
إن أقــول مطمئنًا نفسي: 

طــه 
ّ

غــّســان كــنــفــانــي، نــاجــي الــعــلــّي، كــمــال ُبــا
هي  من حيث  املقاومة  احترفوا  قد  وغيرهم 
املعرفّية. االستنكار،  للقيم  ق 

ّ
بنية وعي خــا

أو  البكاء  وإن كان أضعف اإليمان، ال يكفي. 
نديد 

ّ
واح على األطال ال يكفي. وكذلك الت

ّ
الن

ــجــب، وغــيــر ذلــك مــن املــواقــف مــن َبنات 
ّ

والــش
بيلة، ال ولن يكفي.

ّ
املشاعر الن

ال بــــّد مـــن االشـــتـــغـــال عــلــى مـــا مـــن شـــأنـــه أن 
 الفلسطينّي إلى مجال الحقيقة 

ّ
يحّول الحق

الــكــونــّيــة وإلــــى مــركــز املــعــقــولــّيــة اإلنــســانــّيــة 
ــى ال تــرتــهــن فــقــط بخريطة 

ّ
ــاريــخــّيــة، حــت

ّ
الــت

الفلسطيني   
ّ

الـــحـــق إذ  ــحــــدودة.  ومــ بــعــيــنــهــا 
 

ّ
مسألة حق ـــه 

ّ
إن الجغرافيا،  منطق  مــن  أكــبــر 

املقاومة   
ّ
أن كما  اريخ، 

ّ
الت في  وعقل  وحقيقة 

فــكــر نــابــض ولــئــن ارتــهــنــت بــحــدود »املــكــان« 
 مــرتــهــنــة بــأصــحــابــه بــيــنــمــا يــكــون 

ّ
فــســتــظــل

غــيــرهــم مــتــفــّرجــن، »غــيــر مــتــمــّكــنــن«، مثلما 
يكونون متعاطفن في أحسن األحوال. 

مبين خشاني

أيّها اليوم
أّيها اليوم

يا خسارتي الدائمة
كن اسمي الذي يبقى

حن تغيب الشمس
ى أخلع خوفي من الغد

ّ
حت

الذي يحمل كل أسباب البكاء.
أّيها اليوم

ال تكسر مساءك
ألجل فجٍر ذابل

دع الديك يصمت
واستمع لنشيدي

كيا يتلّبسك السراب
وتخذل عطشي لألبدية.

¶ ¶ ¶

نيسان
نيسان

ما هذه الشّحة؟
ينمو على هوائك الغياب

واسمك يصدأ في الحدائق.
 في كامي

ٌ
تذبل زهرة

َرتك األخيرة
َ
حن تنساني َمط

فأذهب مع الغيِم جهة الغروب
وعلى صمتي أثٌر ألسنان الربيع.

اختفى صبية االحتفال
في يوم زكريا

وصارت شموع األدعية
شواهد لقبورهم في املاء.

نيسان
هل كان ابتهال العواقر حسدًا لألمهات؟

 نسائمك وعودًا بالفقد
ُّ

ستظل
والعطش سيحمل دائمًا

رائحة أطفال غرقى.
¶ ¶ ¶

شبّيك لبّيك
املسافة نحو نجاتي

سبعة أختام،
وأنا اجتهد كي أمحو اسمي من هذا املكان

بينما في جهة ليست بعيدة
تنام صورتي على أوراق السفر

والخوف يسهر تحت جلدي.
لن تنطوي بَي أرض الغرفة

حتى يبتسم البركان
 النعمان نيران أسراره،

ّ
فينطق تل

ْت بها الرغبات
ّ
 قد جف

ُ
وتكون دجلة

لتجري كما األيام نحو نهايتها.
 ماء دجلة،

ّ
ال ِسحر يشق

وأمواجه الفارغة من الكنوز
تلفظ جنيًا يمنحني أمنية وحيدة

»شّبيك لّبيك

وعي المقاومة بوصفها بنية  االستنكار، وإن كان 
أضعف اإليمان، ال 
يكفي. والتنديد 

والّشجب، وغير ذلك 
من المواقف من بَنات 
المشاعر النّبيلة، ال ولن 

يكفي. ال بّد من االشتغال 
على ما من شأنه أن 

يحّول الحّق الفلسطينّي 
إلى مجال الحقيقة 
الكونيّة وإلى مركز 

المعقوليّة اإلنسانيّة

صدَم تولستوي أقرانه 
النبالء بتوجهاته 

اإلنسانية، ولم يُخِف 
نقمته عليهم وعلى 

المجتمع الروسي 
الذي لم يفهم سبب 

اهتمامه بالفلّاحين 
»الجَهلة«

بينما في جهة ليست بعيدة تنام صورتي على أوراق السفر

الكاتب في ثورته على طبقته وعصره

في رفع القضيّة إلى مجال الحقيقة الكونيّة

الحق الفلسطيني أكبر 
من منطق الجغرافيا: 

إنه مسألة حقيقة

لم يكن ضّد عصره 
إلّا ألنّه اتّخذ جانب 

الشقاء اإلنساني

للمقاومة المعرفية 
أن تكون مغذية ألشكال 

المقاومة األخرى

باحث وفنان تشكيلي تونسي من مواليد 1966. أستاذ الجماليات وعلوم 
جنوب  تولوز«،  »جامعة  في  وباحث  صفاقس«  »جامعة  في  الفن 
»الرابطة  فرنسا. عضو مؤّسس في 
التشكيلية«،  للفنون  الــتــونــســيــة 
التي  »فنون«،  مجلّة  تحرير  ورئيس 
يعرض  العاصمة.  بتونس  تصدر 
مؤلفاته:  من   .1983 منذ  لوحاته 
و«بنية   ،)2007( ــة«  ــرؤي ال »تشكيل 
 ،)2013( النموذج«  الذائقة وُسلطة 
و«صفاقس، قّصة 12 قرنًا« )2017(، 
و«العمل الفنّي وتحّوالته بين النظر 

والنظرية« )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

مع فلسطين

قصائد

إطاللة

فعاليات

وصــيــاغــة مــنــظــومــة عــاقــات جــديــدة مــا بن 
وات فــي مــواجــهــة رهــبــة اإلرهــــاب والقمع 

ّ
الــــذ

وانتهاك منطق الحياة...
وفي هذا املستوى البيذاتي، تتأّسس جمالّية 
ل الّداخلي لعاقات 

ُ
مث

ّ
املقاومة على مقاومة الت

ش داخلنا من نوازع 
ّ

الّسلطة، فنقاوم ما يعش
بدل  والخنوع  والــخــوف  والخضوع  ط 

ّ
التسل

كيف تريد أن تموت؟«
أقطع البساتن

وأموت بزهرة مسمومة.
¶ ¶ ¶

الكسالى
يتنفسُّ الصبُح

إذا ما شعَر الجميع باألمل
ويكون عندهم ما يفعلونه لبقية النهار،

 عن كنٍز تحجبه
ٌ
بحث

أحاديث الضباب.
 صباٍح تقول تعالوا

ّ
شمُس كل

البهجة خابية خلف الكسل
اقطعوا الطريق باألغاني
تنفتُح لكم زهوُر املفاجأة

وتلقون ما يكافئ جرأتكم،
 الكسالى

ّ
لكن

يمضون ساعات الضوء
خلف زجاج ُمعتم

فتبقى ظالهم محبوسة
 شتاٍء عنيد

ُ
حتى يجيء ليل

 البرق عموديًا
ُ

فينزل
ُيضيء أحجارًا خائبة في الحديقة

والعيون يخترقها البرد عبر الزجاج،
في ليل مدينة تبكي

ينام الجميع على دموعهم
وتتلف صفحة من التاريخ.

)شاعر من العراق، من مواليد 1993(

في جدول  مرّسمًا  احتفااًل  املقاومة  تكون  أن 
البرمجة الّسنوّية للبكاء على األطال وإحياًء 
ب ارتباطًا عضوّيًا بن 

ّ
للذكرى. وهو ما يتطل

حيث  فساني، 
ّ
الن واملعنى  الّسياسي  املعنى 

 حّي.
ٍ

املقاومة بنية وعي
ــزعــة الــفــردّيــة، كــمــا هو 

ّ
ـــذويـــِب الــن

َ
 مــســار ت

ّ
إن

الـــشـــأن لــــدى جــــاك الكــــــان، هـــو نــفــســه مــســار 
عّدد 

ّ
الت كنف  في  املقاومة  أخاقّيات  ــذويــِت 

َ
ت

ى ال تبقى شعارًا فردّيًا 
ّ
نّوع. عندها، وحت

ّ
والت

أو طابعًا يستأثر به البعض ليجعلوه بطاقة 
ليًا 

ُّ
تمث موقفًا  املقاومة  تصبح  لهم،  تعريف 

بمثل  إذ  وات. 
ّ
الــــذ مختلف  تتقاسمه  معّممًا 

هـــذا الــوعــي االســتــكــبــارّي املــســتــأثــر بــعــنــوان 
ــة، يـــتـــرك األفــــــــراد عــــدّوهــــم املــشــتــرك  ــقــــاومــ املــ
إلــى مــقــاومــن بعضهم لبعض،  ويــتــحــّولــون 
ــهــائــد في 

ّ
طمعًا فــي نيل أنــبــل الــجــوائــز والــش

مهرجانات املقاومة.
 أوَكَد الّرهانات لتعميم إحساسّية 

ّ
، إن

ً
وفعا

املقاومة هذه هو مقاومة ما يسّميه ميشال 
ــزعــة املــيــكــرو- فــاشــّيــة، الــتــي تقبع 

ّ
فــوكــو بــالــن

ــحــرج ســلــوكــاتــنــا وتــجــعــلــنــا نعشق 
ُ
فــيــنــا فــت

ونرضخ  يقمعنا  بــه  بما  ونستمتع  دنــا 
ّ

جــا

 
ٌ
ــان ــزازه لـــنـــا. وهــــو رهــ ــتــ لــســلــطــانــه ونـــبـــّرر ابــ

نجده بشكل آخر في املقاومة األوديبّية لدى 
فسي. ولئن كانت املسألة، 

ّ
حليل الن

ّ
جماعة الت

فــي نظر جيل دولــــوز، مــوضــع ســـؤال رئيٍس 
ات من كونها مركزًا إلى 

ّ
هو كيف تتحّول الذ

الّصيرورة  )أي  اآلخــر  جاه 
ّ
بات مسارًا  كونها 

 أخرى للمسألة تبدو 
ً
 صيغة

ّ
 أن

ّ
الغيرّية(، إال

تقبل  ذاتـــًا  اآلخـــر  هــذا  اعتبرنا  ما 
ّ
كل مائمة 

ــــــذاُوت، وهــــي أن يــقــع تــحــويــل 
ّ
ــة الــــــت ــروحــ أطــ

إيطيقّية تستوعب  إلى ذات  هدة 
ّ
األنا املضط

أخــاقــّيــة املــقــاومــة وتـــؤّســـس لــهــا )صــيــرورة 
ــّد، نــدفــع بــإشــكــالــّيــة  ــة(. وعــنــد هـــذا الـــحـ ــّيــ ذاتــ
حو 

ّ
املقاومة إلى حدودها املزدوجة، على الن

ــّيـــة فــيــدرشــتــانــد  ــــذي تــفــيــده املـــفـــردة األملـــانـ الـ
الـــّســـيـــاســـّيـــة  ــة  ــقــــاومــ املــ أي   ،)Widerstand(
ـــفـــســـانـــّيـــة فــــي آن، مـــقـــاومـــة مــــا اخــتــزلــه 

ّ
والـــن

اعه الذين 
ّ
جــاك دريــدا في دوافــع املــوت وصن

يهّددون نبض الحياة.

اسمك يصدأ في الحدائق

دروس تولستوي

يُعرض عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل فيلم تيّار جامح )2018(، للمخرجة 
عّمان.  في  ثربانتس«  »معهد  منّصات  على  كاستانييدا،  إيبانييث  نوريا  اإلسبانية 
يضيء الفيلم الوثائقي حياة الصياَدين المكسيكيّين عمر وتشيلو، اللذين يعيشان 

على صيد السمك في إحدى المناطق النائية المطلّة على المحيط الهادئ.

العربي  محمد  المغربي  الفنان  يتواصل معرض  المقبل،  الشهر  الثامن من  حتى 
تحت  تطوان  بمدينة  السوسيوثقافي«  المركز  »قاعة  في  افتتح  الذي  الليقة، 
يضّم  الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  في  واإلبــداع  البحث  من  عاما   40 عنوان 
المعرض خمسة وأربعين لوحة تشكل المعالم التاريخية في تطوان موضوعها 

األساسي.

عند  افتراضية  محاضرة  القاهرة  في  الشرقية«  لآلثار  الفرنسي  »المعهد  ينّظم 
السادسة من مساء غد األربعاء، بعنوان الحفريات في الكاب: من عصر ما قبل 
ستان هندريكس. تتناول  األسر الحاكمة إلى المملكة القديمة، يلقيها اآلثاري 
التي تضيء على  األقصر،  الفرعونية قرب  المدافن  اكتشافات  المحاضرة أحدث 

السالالت األربع األولى الحاكمة منذ نهاية األلف الرابع قبل الميالد.

تنّظم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الرابعة من عصر الثالثاء المقبل، 
ورشة افتراضية بعنوان علم البيانات والذكاء االصطناعي، يقّدمها عالم البيانات 
االصطناعي،  الذكاء  يوّضح مفاهيم خاطئة حول  الذي  جود مايكل تيفيس، 

كما تتضّمن الورشة عرضًا توضيحيًا مباشرًا لتطبيقات العديد من تقنياته.

فّواز حداد

الكاتب  نشأة  تلعب  أن  بالضرورة  ليس 
يــنــســجــم مــع  مـــوقـــفـــًا  ــاذه  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات فــــي  دوًرا 

يــنــصــاع  ــا وال  ــهـ ــاريـ يـــجـ قــــد ال  طـــبـــقـــتـــه: 
ضدها.  ينقلب  لــم  إن  هــذا  لسلوكّياتها، 
ليف تولستوي  الــروســي  الــروائــي  ل 

ّ
يمث

ــم يـــكـــن ضـــّد  أنـــصـــع مـــثـــال عـــلـــى كـــاتـــب لــ
ا، على 

ً
طبقته فقط، بل ضّد عصره أيض

الــرغــم مــن انــتــمــائــه إلـــى عــائــلــة إقطاعية 
تملك  الـــروس، كانت  النباء  إلــى  تنتمي 
أراضَي واسعة. أبوه يحمل لقب الكونت، 
ــانـــت عــائــلــة  وأّمـــــــه مــــن طــبــقــة األمـــــــــراء. كـ
تولستوي تلي في املرتبة العائلة املالكة.
الجيش  فــي صــفــوف  انــخــرط تولستوي 
بمنطقة الــقــوقــاز، وخـــاض حــروبــهــا. في 
عــن طفولته،  ثاثّيته  كتب  ــه،  ذاتـ الــوقــت 
ومراهقته، وشبابه األّول. ثم استقال من 
الجيش ليتفّرغ لألدب كليًا. كانت عودته 

الوجود  معنى  وال  الحياة،  عبثّية  حــول 
ــــن  حـ

ّ
ــا ــ ــفـ ــ الــــــبــــــشــــــري، فـــــــــــراح يــــحــــســــد الـ

الــذيــن يشتغلون فــي أراضــيــه  الــبــســطــاء 
التي  الفطرية  اإليمانية  قناعاتهم  على 
نـــشـــأوا عــلــيــهــا، بــريــئــن مـــن الــتــســاؤالت 
ــعــــدم الـــذي  املــيــتــافــيــزيــقــيــة، فــالــفــنــاء والــ
كـــان يــحــّس بـــه، ويــخــشــاه بــعــد املــــوت، ال 
ــه بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. فــــارتــــّد إلــى  ــود لـ ــ وجـ
الدين من جديد، والتزم بتأدية الطقوس 
والشعائر الدينية، وكان فيها حماية له 
أنه  إغــراء االنتحار. وجــد تولستوي  من 
قــد لحقت بــالــديــن الــكــثــيــر مــن الــشــوائــب 
ــى عــن القشور 

ّ
عــلــى مـــّر الــعــصــور، فــتــخــل

له  ــل 
ّ
تــمــث بــالــجــوهــر.  السطحية واكــتــفــى 

الــديــن فــي أمــريــن أســاســيــن: مــحــّبــة الله 
ومحّبة البشر. واختزل الدين إلى املبادئ 
األخــاقــيــة فــقــط، فــاإلنــســان الــــذي يفعل 
الشّر  ويتحاشى  املستطاع  بقدر  الخير 
 عظيم اإليمان.

ٌ
بقدر املستطاع هو مؤمن

الدين في عــّدة مبادئ   لديه جوهر 
َ

ل
َّ
تمث

ــّب اآلخـــريـــن ومــســاعــدة  ــدًا: حــ ــ بــســيــطــة جـ
ــاطـــف مــع  ــعـ ــتـ ــقــــراء واملـــحـــتـــاجـــن، والـ ــفــ الــ
ــــهــــديــــن وتـــحـــاشـــي 

ّ
املـــظـــلـــومـــن واملــــضــــط

الـــشـــّر واإلضــــــــرار بــــاآلخــــريــــن.. ثـــم محبة 
ــلــــه وطـــاعـــتـــه بـــشـــكـــل خـــــــاص. هـــــذا هــو  الــ

املــبــدأ األســـاس فــي الــديــن. فــي عــام 1881 
ســيــعــود إلـــى مــوســكــو بــعــد طـــول غــيــاب. 
يخّيمان  الــلــذان  والــبــؤس  الفقُر  ليفاجئه 
عـــلـــى األحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة والــــضــــواحــــي 
املحيطة بها. فنقَم على النظام السياسي 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــاعــــي الــــســــائــــد لـ ــمــ ــتــ واالجــ
ه، وراح ينادي 

ّ
ما في العالم كل

ّ
روسيا، وإن

ــلــكــّيــة، ســبــب اســتــغــال اإلنــســان 
ُ
بــنــبــذ امل

لــإنــســان، وانــتــشــار الــظــلــم والــامــســاواة 
اإلقطاعين  كانت طبقة  إذا  املجتمع.  في 
 أراضي روسيا، ومعظم الشعب 

ّ
تمتلك كل

تقريبًا،  أّي شــيء  يمتلك  حن ال 
ّ

الفا مــن 
فأين العدل إذًا؟

الــثــوريــة فــي كتابه »ما  أفــكــاره  ّمن 
َ

سُيض
ــنــــّدد بهيمنة  فـــعـــلـــه؟«، ويــ الـــــذي يــنــبــغــي 
األغـــنـــيـــاء عــلــى الـــفـــقـــراء، ويــتــهــم السلطة 
باستخدام الدين كساح لتخدير الشعب 
ــزري، بينما  مــن أجــل أن يقبل بــواقــعــه املــ
الحياة الرغيدة لطبقة األغنياء، ومحروٌم 

منها الشعب.
ــه 

ّ
 ألن

ّ
لــم يــكــن تــولــســتــوي ضــد عــصــره إال

خذ جانب الشقاء اإلنساني.
ّ
ات

ــه لــلــنــظــام الــجــائــر  ــتـ عــلــى الـــرغـــم مـــن إدانـ
ــم يــــتــــوّرط ويــتــســامــح مع  فـــي روســــيــــا، لـ
التي  الثورية،  انتشار جماعات اإلرهــاب 
كان  عــديــدة،  اغتيال  عمليات  وراء  كانت 
ـــرون الـــعـــدمـــّيـــون مـــن الــفــوضــويــن 

ّ
ــنـــظ املـ

 الــشــعــب يتخّبط 
ّ
الــــروس يــبــّررونــهــا بـــأن

ــبــــؤس واملــــــرض والــجــهــل،  فـــي الــفــقــر والــ
 
ّ
لكن والفاسدين.  الطغاة  الحكام  بسبب 
تولستوي أدانها ورفض تبريرها بحّجة 

خدمة قضّية الشعب. 
)روائي من سورية(

الرجعي  القيصر  مــوت  بعد  القوقاز  مــن 
الثاني،  ألكسندر  وصــعــود  األّول،  نقوال 
السلطة.  إلــى ســـّدة  القيصر اإلصــاحــي، 
ــــجــــه تــفــكــيــر تـــولـــســـتـــوي إلـــــى تــحــريــر 

ّ
ات

أراضــيــه، مع  الذين يشتغلون في  أقنانه 
لت في إقامة املدارس 

ّ
خطوات عملية، تمث

ــة فــــي الــــريــــف لــتــعــلــيــم أطـــفـــال  ــيـ ــدائـ ــتـ االبـ
الفاحن.

صَدَم تولستوي أقرانه النباء بتوّجهاته 
اإلنسانية، ولم ُيخِف نقمته عليهم وعلى 
املــجــتــمــع الـــروســـي الــــذي لـــم يــفــهــم سبب 
حــن »الــجــَهــلــة«، مــا دام 

ّ
اهــتــمــامــه بــالــفــا

أن نسبة انتشار األّمّية بينهم تعادل 90 
فــي املــائــة. كــان االعــتــقــاد الــســائــد أن الله 
خــلــق الــعــالــم قــســمــن: الــنــبــاء األشــــراف 
حن 

ّ
املحظوظن، وبقية الشعب من الفا

الـــنـــبـــاء  يــــخــــدمــــوا  أن  ــنـــبـــغـــي  يـ ــن  ــ ــذيــ ــ الــ
النباء فا  أّمــا  بالعمل في إقطاعياتهم. 
هم من جنس 

ّ
يشتغلون وال يتعبون، كأن

.
ّ
مختار، والفاحون من جنس منحط

ــــى  إلـ  1857 عـــــــــام  ــــوي  ــتـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ تـ ســــــافــــــر 
أوروبـــا، وكــانــت أكثر تقّدمًا مــن روسيا، 
األدبــيــة والفكرية،  املــــدارس  ــلــع على 

ّ
واط

ومـــنـــاهـــج الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــســـائـــدة، 
ـــلـــهـــا إلـــى 

ْ
ــادة مــنــهــا ونـــق ــفــ ــتــ بـــهـــدف االســ

الــتــي أنشأها لتعليم  الــروســيــة  املـــدارس 
حــن. لـــدى عـــودتـــه، أعــلــن عن 

ّ
أبــنــاء الــفــا

تسخير ثروته وجهوده لتثقيف الشعب 
وتعليمه، ودعا إلى تعميم تجربته على 
ـــى لـــو عــارضــتــه 

ّ
ــاء روســــيــــا، حـــت  أنـــحـ

ّ
ــل كــ

في  يسير  فــســوف  القيصرية،  السلطات 
مشروعه حتى النهاية، ولن يتراجع.

فـــي لــحــظــة غــيــر مــتــوقــعــة، دهــمــتــه أفــكــار 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»ليف نيكواليفيتش تولستوي خالل الحراثة« لـ إيليا ريبين، زيت على ورق مقّوى )1887(

»كان يومًا« لـ إسماعيل الشيخلي، 1974

عمل لـ روان عناني، فلسطين
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محمد األسعد

ــور الـــعـــربـــيـــة  ــ ـــصـ ــعــ ـــ مــــــع بــــــدايــــــة ال
التاسع عشر  القرن  الحديثة، منذ 
ــن الــــراهــــن على  ــزمـ ــى الـ وصــــــواًل إلــ
ــت الــقــصــيــدة العربية، 

َ
وجـــه الــتــقــريــب، تــعــّرض

بــحــرًا، لهبوب  وســيــاُجــهــا تقفية وســتــة عشر 
إلى  ريــاح حساسيات شعرية متنّوعة نزعت 
الشعرية من  السياج، وتحرير  هــذا  القفز عن 
باجتراح   

ً
تــارة التقليدية،  »القصيدة«  مفهوم 

 
ً
ما ُسّمي بالنثر الفني، أو الشعر املنثور، وتارة

باجتراح ما ُسّمي بالشعر الحّر بنمطيه، نمط 
القصيدة الحّرة من أّي نوع من أنواع البحور 
بــأوتــاد  املرتبطة  القصيدة  ونــمــط  والــقــوافــي، 
راحها طريقة نظم القصائد 

ّ
التفاعيل رغم اط

ذات الصدور واألعجاز.
القرن  ستينيات  تّوجته  ملسار  تلخيص  هــذا 
املاضي بقفزة عن السياج فريدة وقاطعة مّرة 
واحدة وإلى األبد، كما تقول الباحثة اللبنانية 
هدى جودت فخر الدين؛ أستاذة األدب العربي 
آخر  فــي  األميركية،  »بنسلفانيا«  جامعة  فــي 
النثر  )قــصــيــدة  باإلنكليزية  لها صــدر  كــتــاب 
العربية: النظرية الشعرية والتطبيق، مطبعة 

جامعة إدنبرة، 2021(.
ــدم ظــهــور أمــثــال  بــالــطــبــع، شــهــدت عـــصـــوٌر أقــ
هذه النزعات منذ محاوالت أبي العالء املعري 
فـــي كــتــابــيــه »الـــفـــصـــول والــــغــــايــــات« و»األيـــــك 
والغصون« وصواًل إلى من وردهما من أوائل 
من كتبوا إرهاصات قصيدة النثر في بدايات 
القرن العشرين، أمثال أمني الريحاني وأحمد 
شــوقــي وجــبــران خليل جــبــران، تــحــت عــنــوان 
»الــشــعــر املــنــثــور« تـــارة و»الــنــثــر الــفــنــي« تــارة 
 الباحثة تجاري شعراء »قصيدة 

ّ
 أن

ّ
خرى. إال

ُ
أ

ستينيات  في  ظهرت  ها 
ّ
إن تقول  التي  النثر« 

املــاضــي، بالقول إن ال عالقة لها بهذه  الــقــرن 
ها أشبه بنسل شعري جديد، 

ّ
اإلرهاصات، وإن

ليس »كشعر أو كتابة أو نص، ولكن كقصيدة 
بديلة تجّب القصيدة العربية!« وهذا صحيح 
ب غير  فــي جــانــب مــنــه، ليس بــنــاًء على تعصُّ
ر مــن هـــؤالء ملــا اعــتــبــروه »كــشــفــًا« خاّصًا  مــبــرَّ
بــهــم فــقــط ال تــرجــمــة ملــصــطــلــح فـــرنـــســـي، بل 
لكن  الباحثة،  إليه  لم تتطّرق  لسبب جوهري 
ــار إلــيــه الــبــاحــث س. مـــوريـــه في  ســبــق أن أشــ
مــة لنيل درجـــة الــدكــتــوراه من  أطــروحــتــه املــقــدَّ
الــعــامــني 1962 و1965  بـــني  »لـــنـــدن«  جــامــعــة 
 ،)1970-1800 ــر:  ــعــــاصــ املــ الـــعـــربـــي  )الـــشـــعـــر 
فــي الــفــصــل الــتــاســع املــعــنــون »الــنــثــر وسيطًا 
 دعـــاة 

ّ
ملــفــهــوم جـــديـــد لــلــشــعــر«، حـــني قــــال إن

»قــصــيــدة الــنــثــر« ظــهــروا بعد جماعة مــا كان 
تنّوعاته،  بمختلف  املــنــثــور«  »الشعر  ُيسّمى 
القرن  ــت حتى مطلع خمسينيات 

ّ
»ظــل والــتــي 

تشديدها  مــع  وعــقــالنــيــة،  منطقية  الــعــشــريــن 
على املخّيلة والعاطفة واللجوء إلى الطبيعة، 
ــل املـــفـــاهـــيـــم الـــســـابـــقـــة عــن  فـــطـــرحـــوا عــنــهــم كــ
واملنطقية  العقالنية  الــرؤيــة  ونــبــذوا  الــشــعــر، 
واملــثــالــيــة واإلنــســانــيــة الــســابــقــة فــي مواجهة 
العالم، لصالح رؤية غير عقالنية تعتمد على 

مخزون الالوعي تجاه العالم«. 
هـــذه هــي »الــقــفــزة عــن الــســيــاج« الــتــي أشـــارت 
ــهــا حدثت 

ّ
الــبــاحــثــة مــنــذ الــفــصــل األول إلـــى أن

ق فــي بحث  فــي عــام 1960، لكن مــن دون تعمُّ
مصادرها، وما اعتراها من سوء فهم ملا تّمت 
ترجمته وامتصاصه من مفاهيم ونصوص، 
ني 

َ
بيان ق أشهر 

ُّ
عــن تسل ذكــرت  مــا  باستثناء 

الحاج  النثر، مقّدمة أنسي  ألصحاب قصيدة 
ملجموعته الشعرية »لن« )1960(، ومقالة علي 
أحمد سعيد )أدونيس( املعنونة »في قصيدة 

الــنــثــر« )مــجــلــة شــعــر، عـــدد 14، 1960(، كــتــاَب 
الــفــرنــســيــة ســـــوزان بـــرنـــار املــســّمــى »قــصــيــدة 
الــراهــن« الصادر  النثر من بودلير إلــى الزمن 

بالفرنسية في عام 1958.
 هذا الفصل األول، وسنعود إليه 

ّ
والحقيقة أن

بــإيــجــاز فـــي خــتــام هــــذه املـــقـــالـــة، ومــوضــوعــه 
تنظيرات الحاج وقصائده، ومقالة أدونيس، 
ها 

ّ
هو حجر الزاوية في كتابها، إلى درجــة أن

تـــكـــّرس الــفــصــل الـــثـــالـــث وحـــــده ملـــا تــســّمــيــهــا 
مــغــامــرة أدونـــيـــس فـــي قــصــيــدة الــنــثــر كــتــابــة 
ــارات. فـــي الــفــصــل  ــتـ ــخـ وتــنــظــيــرًا وتــرجــمــة ومـ
»انــخــراط  إلــى  سريعة  التفاتة  تلتفت  الثاني 
ــا فــي  ــهـ ــرائـ ــعـ ــن لـــقـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر وشـ ــريـ ـ

ّ
ــظ ــنـ املـ

الثري،  العربي  النثر  لــتــراث  »قصدية«  قـــراءة 
ــة اســـــتـــــخـــــالص نـــــصـــــوص تــمــنــح  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ ومــ
فتدرس طرائق  املعاصرة شرعية،  قصيدتهم 
إيــجــاد مــواءمــة بينها وبــني أعــمــال متصوف 

»أبــو حيان  ري«، وناثر ُمجيد مثل 
ّ
»النف مثل 

الــتــوحــيــدي«. وتــحــاول فــي هــذا الفصل شرح 
ــوا   جــيــل شــعــراء قــصــيــدة الــنــثــر أدرجـ

َّ
كــيــف أن

 هذه 
ّ
أن العربي، وتــرى  التراث  في مشروعهم 

ــة بــطــابــعــهــا الـــنـــقـــدي غـــّيـــرت فهمنا  ــمـــارسـ املـ
»الشعرية« في اللغة العربية، بحيث تجاوز  لـ
مــفــهــوم الـــــوزن والــشــكــل الـــجـــاهـــز. ولــكــنــهــا ال 
ق 

ِّ
عل

ُ
تــأتــي بما يثبت صحة هــذا الــكــالم، بــل ت

الشعرية وسامًا على  ببساطة تغيير مفهوم 
صدر أصحاب هذه القفزة، مع تجاهل لجهود 
ــــاد أكـــثـــر مـــن قـــرنـــني عــمــلــوا على 

ّ
ــعـــراء ونــــق شـ

تغيير مفهوم »الشعرية« في الثقافة العربية. 
ــى مــحــمــد  ــ ــفـــصـــل الـــــرابـــــع إلــ وتـــنـــعـــطـــف فــــي الـ
ــة بــــني مــشــروعــه  ــعـــالقـ  الـ

ّ
املـــــاغـــــوط، فـــتـــرى أن

ــدة الـــنـــثـــر كـــحـــركـــة شــعــريــة  ــيـ ــعـــري وقـــصـ الـــشـ
ــه 

ّ
ونــقــديــة ليست عــالقــة مــبــاشــرة، وتــدفــع بــأن

ــاغـــوط فـــي تمهيد  ــائـــدة املـ عــلــى الـــرغـــم مـــن »فـ
ــه 

ّ
 أن

ّ
الــطــريــق إلـــى قــصــيــدة الــنــثــر الــالحــقــة، إال

ســـًا« عــلــى  لــــم يـــكـــن شـــاعـــر قـــصـــيـــدة نـــثـــر مـــكـــرَّ
الباحثني  مــن  الكثير  رأي  مــن  بالطبع  الــضــّد 
لــه دورًا رئــيــســيــًا. وتكتفي بمنح  يـــرون  الـــذي 
هـــذا الــشــاعــر، األكــثــر أهــمــيــة بــتــراثــه الشعري 
مـــن االثـــنـــني الـــلـــذيـــن افــتــتــحــت بــهــمــا كــتــابــهــا 
من  »املساهم  دور  الــزاويــة،  حجر  وجعلتهما 
دون قصد في قصيدة النثر... وتوسيع حدود 
الشعر في اللغة العربية«.  ومقابل هذا التقزيم 
لتجربة واحـــد مــن أهــم شــعــراء قصيدة النثر 
العرب في القرن العشرين، أو بالتوازي معه، 
الخامس بأعجوبة من نوع  الفصل  تأتي في 
غريب، فتدرس »الشاعر الفلسطيني محمود 
درويــــش ومــســاهــمــتــه فــي قــصــيــدة الــنــثــر، مع 
ه لم يكتب قصيدة نثر أبدًا« كما تقول هي! 

ّ
أن

أّما كونه انخرط في نقاش القضايا املحيطة 
بها كما ترى، فال أراه مسّوغًا لهذا النوع من 

التناول على اإلطالق، ال شعريًا وال نقديًا.
الــســادس  فصلني،  الباحثة  تضيف  هـــذا  بعد 
ف 

ّ
أن تتوق بــركــات مــن دون  عــن تجربة سليم 

ــهــــووس بــالــلــغــة«  عــنــد مـــا تــســّمــيــه »عــمــلــه املــ
 الــلــغــة إلـــى صياغة 

ّ
ــــالت تــتــجــاوز هـــز

ّ
و»تــــدخ

خرى، في العربية«، فتقّيم هذا الهوس 
ُ
كتابة، أ

وأثره الثقافي، هذا إن كان له من أثر يتجاوز 
تحويل اللغة إلى فقاعات صابون ملّونة ومن 
دون وجــــود لقطعة صــابــون حــتــى. والــفــصــل 
الــســابــع، وتــتــنــاول فيه تجربة الــشــاعــر وديــع 
ســـعـــادة املــقــيــم فـــي أســـتـــرالـــيـــا، وهــــي تــجــربــة 
مــتــواضــعــة بــمــقــيــاس مــنــجــزات شـــعـــراء عــرب 
الباحثة، فلسطينّيني  إليهم  لم تلتفت  آخرين 
وعــراقــّيــني وخليجّيني ومــغــاربــة، أو لــم تصل 
إليهم كما هــي الــعــادة الــجــاريــة؛ حــني يكتفي 
الباحث العربي بتناول ما يلمع على السطح، 
ألم  البحث واالكــتــشــاف.  فــي  وال يجهد نفسه 
يصل إلى أسماع الباحثة ذكر الشاعر شوقي 
أبــــي شــقــرا )الــلــبــنــانــي( وعــبــد الــكــريــم كــاصــد 
)العراقي( على سبيل املثال؟ والقائمة ليست 
بالقصيرة وفيها أصحاب تجارب متمّيزة في 
قصيدة النثر تجاوزت بأزمان ومراحل بدايات 
القصيدة البدائية في ستينيات القرن املاضي.  
أنسي  ومقّدمة  أدونيس  مقالة  إلى  وبالعودة 
 ســوء فهم 

ّ
الــحــاج، نلمح مجّرد تلميح إلــى أن

النثر على يديهما  تعّرض له مفهوم قصيدة 
أهــم »خصائصها« كما  حني ترجما وأشــاعــا 
بعيدًا  لــم تمِض  قـــراءة عجولة  بعد  يعتقدان، 
إلى أعماق كتاب الفرنسية سوزان برنار. فلكي 
استعار  النثر،  قصيدة  ماهية  الحاج  ح 

ّ
يوض

كــمــا يــقــول هــــو، تــحــديــد بـــرنـــار لـــشـــروط هــذه 
املاهية في ثالثة حسب ترجمته من مقّدمتها: 

اإليجاز واإلشراق )التوّهج( واملجانية. 
ة منه، فيترجم 

ّ
أّما أدونيس الذي كان أكثر دق

 
ً ّ
ــــى: أن تـــكـــون الــقــصــيــدة كـــال ــذه الـــشـــروط إلـ هــ
، وبناًء فنيًا ال غاية له خارج 

ً ّ
عضويًا مستقال

ــه بــنــاء ال زمــنــي ال  ـ
ّ
ذاتــــه، ومــجــانــيــًا، بمعنى أن

يسعى إلى غاية، يعرض نفسه مثل شيء من 
األشياء، أو كتلة ال زمن لها أو فيها، وأن تكون 

فة.
ّ
موجزة ومكث

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

جماعة »شعر« 
أم قرنان من التجربة؟

تعزل الباحثة قصيدة 
النثر العربية عّما سبقها 

من إرهاصات

ال مسّوغ نقديًا 
لتناول محمود درويش 

في قصيدة النثر

للطعام، من  تاريٌخ  السريعة:  الوجبات  النبات،  »الحيوان، 
االســتــدامــة إلـــى االنــتــحــار«، عــنــوان كــتــاب صـــدر حديثًا 
للباحث مــارك بيتمان عــن »مــنــشــورات هــوتــون ميفلني 
ــف تــطــّور الــزراعــة واالســتــهــاك 

ّ
هـــاركـــورت«. يتتّبع املــؤل

مـــن الــعــصــور الــبــدائــيــة إلـــى الــعــصــر الــحــديــث، ويــصــف 
كيفية انعكاس ذلك على تأسيس نظام غذائي زاوج بني 
الوجبات  ابتكار  إلــى حني  والنباتية  الحيوانية  املــصــادر 
يعاني منها نصف  أزمــة صحية  التي خلقت  السريعة، 
الــبــشــر حــالــيــًا، والــقــائــمــة عــلــى مــعــادلــة تــقــوم عــلــى إنــتــاج 
أكبر قدر من الغذاء رغم تراجع الزراعة وتدهور أوضاع 

املزارعني عامليًا.

ــعــلــوم اإلنــســانــيــة  ــــذاكــــرة فـــي ال »مـــدخـــل إلــــى دراســــــات ال
واالجتماعية«، عنوان كتاب صدر مؤخرًا عن منشورات 
»مدارج« للباحث املغربي زهير سوكاح. العمل - بحسب 
ل أول مرجع عربي يتناول حقل دراســات 

ّ
ناشره - يمث

 معرفي حديث يتصّدى لفهم كيفية 
ٌ

الذاكرة، وهو حقل
بناء املجتمعات لتصّورات حول ماضيها. ومن ممّيزات 
هذا الحقل التي ُيبرزها املؤلف في كتابه أنه أعاد الترابط 
بني مختلف املجاالت املعرفية، من التاريخ إلى الفلسفة، 
حيث تتداخل في »دراسات الذاكرة« مناهج علوم كثيرة 
فــي سبيل فــهــم عمليات تــركــيــب وإعــــادة بــنــاء املــاضــي 

املشترك لجماعة ما.

»من الحضارة العربية إلى الحضارة العربية اإلسامية«، 
عنوان كتاب صدر حديثًا للباحث والكاتب الفلسطيني 
ــف في 

ّ
جــمــال ضــاهــر، عــن »دار الــفــارابــي«. يبحث املــؤل

وجود آراء فكرية لدى العرب قبل اإلسام، بغرِض تفنيد 
عـــدد مــن األفــكــار الــشــائــعــة الــتــي تــربــط والدة الــتــســاؤل 
الفكري العربي بحركة الترجمة في القرن الثالث الهجري 
ل 

ّ
وبدايات التفلسف لدى الكندي، في الفترة نفسها. تتمث

أطروحة ضاهر بالقول بوجود فكر عربي سابق على 
اإلسام الذي ال يرى فيه نقطة فصل بني زمنني عربّيني، 
على  »الجاهلية«  تسمية  كّرست  التي  العادة  جــرت  كما 

الفترة التي تسبقه.

املــبــحــث«، عــنــوان كتاٍب  ــضــول والسلطة: ســيــاســات 
ُ
»الــف

ــنـــشـــورات جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا«  ــدى »مـ ــ ــدر حــديــثــًا ل صــ
ل 

ّ
تتمث زورن.  بــيــّري  الفلسفة  فــي  للباحث  األمــيــركــيــة، 

أطـــروحـــة زورن الــرئــيــســيــة فــي هـــذا الــكــتــاب بــالــقــول إن 
عبر  إثباته  يحاول  ما  وهــو  تعريفًا،  سياسيٌّ  الفضول 
ــــى مــــدّونــــات فــلــســفــيــة واجــتــمــاعــيــة تــمــتــّد من  الـــعـــودة إل
ينظر  هـــذا.  يومنا  حتى  عشر  التاسع  الــقــرن  منتصف 
، ال طبعًا كما قد يبدو 

ً
ف إلى الفضول بوصفه فعا

ّ
املؤل

في بعض اللغات، وهو يطرح، انطاقًا من هذا الفهم، عّدة 
أسئلة، حول هوّية الشخص الذي يمارس فعل الفضول، 

وحول الكيفية التي يقوم من خالها بذلك.

ذا  قبلنا  الــنــاس  فـــواز شـــرف: صحب  »أوراق  فــي كتابه 
للدراسات  العربية  »املؤسسة  الــذي صــدر عن  الــزمــان«، 
والنشر«، يسّجل السياسي األردني )1937( انطباعاته 
يبدؤها  والتي  األردن،  تاريخ  في  أحــداث عايشها  حــول 
بنكبة فلسطني وما تركته من تداعيات دفعت إلى ظهور 
األحزاب، حيث كانت غالبية الطلبة في املدارس األردنية 
كما  ويــســاريــة،  وقومية  إسامية  أيديولوجيات  تحمل 
يروي مرحلة دراسته في »الجامعة األميركية« ببيروت 
بــاده في  ل 

ّ
مث الدبلوماسي، حيث  العمل  وانخراطه في 

األمم املتحدة، ثم عاد إليها وساهم في تأسيس عدد من 
الهيئات الشبابية والثقافية.

صــدر مــؤخــرًا عــن »مجمع األطـــرش« كــتــاب »طوبيقا: 
ــغــوي الــتــونــســي 

ّ
ــل إبـــطـــال لـــدعـــوى عــلــي عــبــد الــــــرازق« ل

محمود عباس العامري، الذي يقترح مراجعاٍت ملفاهيم 
كبرى في التاريخ العربي املعاصر، مثل األّمة والشريعة، 
إضافة إلى مناقشة عدد من تأويات علي عبد الرازق 
للنّص القرآني. نقرأ في كلمة التقديم: »من ديمقراطّية 
 يتعّجل املرء في إطاق األحكام. هذا الكتاب 

ّ
املعرفة أال

في جدل الفكر وعلى أساس من عقل املنطق وصناعة 
النحو وأحكام الباغة. واملنتصر األعظم فيه هو الجدل 
ــٌد فــي هذا   مــن كــان هــواه مــع الدليل واِجـ

ّ
والــدلــيــل. وكــل

الكتاب ما ُيرضيه«.

ــرًا بــالــلــغــة  ــدر مــــؤخــ ــ عــــن مـــنـــشـــورات »نــــيــــرفــــانــــا«، صـ
الــفــرنــســيــة كــتــاب »الــشــعــريــة فــي الــتــصــمــيــم« للباحثة 
تنطلق  والتي  الغيلوفي،  أسماء  التونسية  والتشكيلية 
ــذا مـــن تــجــاربــهــا اإلبـــداعـــيـــة لــلــربــط بني  فـــي عــمــلــهــا هــ
مجاالت عادة ما تقّسمها التخّصصات العلمية، وهو 
بها  والــتــقــّدم  عقانيًا  لها 

ّ
لتمث مــحــاولــة   

ّ
كـــل يعيق  مــا 

من  التصميم  املــؤلــفــة  ــخــرج 
ُ
ت التنظير.  مــســتــوى  عــلــى 

التقني إلضاءته بأدوات الدراسات األدبية، حيث  بعده 
 شعرية تخضع 

ً
تقارب التصميمات باعتبارها أعماال

إلى البناء نفسه الذي تقوم عليه القصائد من تكوين 
للصور وتوليف بينها وبني مخّيلة القارئ/ املشاهد.

عــن مــنــشــورات »شـــهـــريـــار«، صـــدر مـــؤخـــرًا، بترجمة 
الــذي يضّم  الــجــاف، كتاب »الهوية واالخــتــاف«،  كريم 
محاضرتني ألقاهما الفيلسوف األملاني مارتن هايدغر 
»مبدأ  بعنوان  األولــى  املــاضــي؛  القرن  في خمسينيات 
الــهــويــة« والــثــانــيــة بــعــنــوان »الــتــكــويــن األنــطــوثــيــولــجــي 
لــلــمــيــتــافــيــزيــقــا«. مــا يــجــمــع بــني املــحــاضــرتــني اهــتــمــام 
الباطني  العالم  هايدغر بفهم جــذور االخــتــاف داخــل 
لجماعة  االنتماء  بناء  كيفية  إلى  ذلك  لإلنسان، معيدًا 
الــخــروج عنها.  يمكن  الــتــي ال  الحقيقة  إلـــى  وتــحــويــلــه 
تعليقًا  باعتبارها  خاصة  أهمية  الثانية  وللمحاضرة 

من هايدغر على مفهوم املنطق عند هيغل.

من  اإلنكليزي  األدب  في  ماجستير  على  الدين،  فخر  هدى  حصلت 
»الجامعة األميركية في بيروت« ودكتوراه في األدب العربي واألدب 
المقارن من جامعة »إنديانا« في بلومنغتن، وهي حاليًا أستاذٌة لألدب 
والنقد العربيَّين في جامعة »بنسلفانيا«. صدر لها: »الميتاشعرية في 
التراث العربي« )2015(، و»زمن صغير تحت شمس نائية« )2019(، إضافًة 

إلى ترجماتها لمقاالٍت نقدية حول الشعر العربي ونصوٍص منه.

سيرة ناقدة

نظرة أولى

قصيدة النثر العربية  مساجلة مع هدى فخر الدين

تُفِرد الباحثة اللبنانية كتابها الجديد لقصيدة النثر العربية، من خالل بعض 
وامتصاصه  ترجمته  تّمت  لما  اعتراها من سوء فهم  مصادرها، وما 
من مفاهيم ونصوص، كما تنسُب تغيير مفهوم الشعرية إلى رّواد 

قصيدة النثر، متجاهلًة جهود شعراء ونّقاد أكثر من قرنين

هدى فخر الدين
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

اعترف كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان 
ه يتطلع ألن يكون جزءًا 

ّ
جيرمان الفرنسي، بأن

 هدفه هو »الفوز 
ّ
من »مشروع متماسك« ألن

واللعب مع فريق يضمن تحقيق هذا األمر«. وقال 
مبابي في مقابلة مع شبكة »كانال بلوس« بعد 

نهاية مباراة فريقه أمام بريست والتي انتهت 
ني في مكان 

ّ
بفوزه 2-0: »أريد الفوز وأن اشعر بأن

يساعدني على تحقيق هذا األمر. أريد الوجود 
ضمن مشروع متماسك وقوي«.

أكد املهاجم األوروغواياني لويس سواريز، نجم 
أتلتيكو مدريد اإلسباني، بقاءه مع الفريق في 
املوسم املقبل، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية 
من داخل ملعب »واندا ميتروبوليتانو« أجاب 

فيها عن سؤال حول استمراره مع »األتلتي« 
 تأكيد«. 

ّ
بالقول: »العام املقبل هنا؟ نعم. نعم. بكل

وُيعد »البيستوليرو« أحد أبرز العناصر في 
تتويج أتلتيكو باللقب الـ11 في تاريخه بالليغا، 

نظرًا لتسجيله 21 هدفًا في املوسم.

انهمرت دموع اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب 
فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري اإلنكليزي 

لهذا املوسم، أثناء الحديث عن مهاجمه 
األرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي سيرحل عن 

ه ال يمكن إيجاد بديل 
ّ
صفوف الفريق، وأكد أن

له. وقال غوارديوال في تصريحات لشبكة قنوات 
»سكاي سبورتس«: »نرغب في بقائه بشدة. لقد 
كان شخصًا مميزًا للغاية لنا جميعًا. ال يمكننا 

تعويضه. دائمًا ما أظهر جودته وقدراته هنا«.

كيليان مبابي: 
أبحث عن مشروع 

قوي ومتماسك

سواريز يؤكد بقاءه 
مع أتلتيكو مدريد 

في الموسم المقبل

غوارديوال يتحدث 
باكيًا عن أغويرو: 

ال يمكننا تعويضه

لم يكن 
تتويج السائق 
الهولندي 
ماكس 
فيرستابن، مع 
فريقه »ريد 
بول« في سباق 
جائزة »موناكو« 
عاديًا، إذ أنه 
أشعل المنافسة 
على اللقب هذا 
الموسم مع 
لويس هاميلتون 
بقوة، وأكد 
أنه لن يتنازل 
بسهولة عن 
حقه في الصراع 
على صدارة 
السائقين. ورفع 
فيرستابن رصيده 
من النقاط إلى 
105 في المركز 
األول، وخلفه 
البريطاني 
برصيد 101.

)Getty( »فيرستابن ُتوج بسباق جائزة »موناكو

فيرستابن يُشعل المنافسة
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لندن
عاصمة »اليورو« 

هذا الصيف

2829
رياضة

رياض الترك

ــــدن عـــاصـــمـــة  ــنـ ــ ــة لـ ــنــ ــكــــون مــــديــ ــتــ ســ
وذلــــــك   ،»2020 »يــــــــــــورو  بــــطــــولــــة 
عـــدد من  أكــبــر  ألنــهــا ستستضيف 
سُتقام  التي  بالنسخة  الخاصة  املــبــاريــات 
فــي عـــام 2021. واخــتــيــار لــنــدن لــم يـــأِت من 
للزوار  املــدن استقبااًل  أكثر  مــن  فــراغ ألنها 

في العالم، وُيقدر عدد السُياح فيها سنويًا 
الجائحة(.  )قبل  سائح  مليون   31 بحوالي 
ــن الـــعـــواصـــم  فــــي املــــقــــابــــل، ُتـــعـــتـــبـــر لـــنـــدن مــ
الــريــاضــيــة الــتــي تستضيف أكــبــر األحـــداث 
الـــريـــاضـــيـــة، وبــشــكــل خــــاص اســتــضــافــتــهــا 
ملنافسات األلعاب األوملبية في سنوات 1908 
و1984 و2012، وعليه كان من الصعب على 
االتحاد األوروبي لكرة القدم أال يختار لندن 
لكي تكون من ضمن املدن الـ11 املستضيفة 

لبطولة »يورو 2020«.

لمحة وتاريخ
مدنها  وأكبر  إنكلترا  عاصمة  لندن  ُتعتبر 
ــــن أقـــــــوى الــــعــــواصــــم فــي  ــــي ُتـــعـــتـــبـــر مـ ــتـ ــ والـ
االقتصادية  األصــعــدة  مختلف  على  العالم 
والــتــجــاريــة والــريــاضــيــة. كما أنــهــا عاصمة 

ُيــعــتــبــر مــلــعــب »ويــمــبــلــي« مــن أكــبــر مالعب 
يتسع  الـــــذي  وهــــو   ،»2020 »يــــــورو  بــطــولــة 
الــذي  امللعب  ألــف متفرج، وهــو  لحوالي 90 
وأبرزها  كثيرة  رياضية  أحــداثــا  استضاف 
أوروبـــــــا،  ــال  ــطــ أبــ بـــطـــولـــة دوري  نـــهـــائـــيـــات 
ــكــــأس  ــــوالت الــ ــطــ ــ ــات بــ ــيــ ــائــ ــهــ ــل نــ ــ ــك كــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــه اســـتـــضـــاف بــطــوالت  فـــي إنــكــلــتــرا، كــمــا أنــ
ــدم، مــثــل  ــ ــقـ ــ ريـــاضـــيـــة مــخــتــلــفــة غـــيـــر كـــــرة الـ
املــالكــمــة، الـــكـــرة األمــيــركــيــة، دوري الــرغــبــي 
يتميز  الكبيرة.  املوسيقية  الحفالت  وكذلك 
مــلــعــب »ويــمــبــلــي« بــكــونــه مــعــلــمــا سياحيا 
خـــاصـــا، ووصـــلـــت تــكــلــفــة بـــنـــاء املــلــعــب إلــى 
حــوالــي 798 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وال 
اإلغــالق  أو  للفتح  قابال  امللعب سقفا  يملك 
من  الهيكلني  فتح  يمكن  إذ  أرضـــه،  لتغطية 
الــيــمــني والــيــســار بشكل جــزئــي فــقــط، وذلــك 
للسماح لــضــوء الــشــمــس بــالــدخــول وكــذلــك 
ــب. يـــســـتـــضـــيـــف املـــلـــعـــب  ــعــ ــلــ نــــمــــو عــــشــــب املــ
ــة  ــيـ ــات املـــنـــتـــخـــب اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــدولـ ــاريــ ــبــ مــ
املباريات  يستقبل  فهو  والرسمية،  الــوديــة 
ــذلـــك  ــــؤوس، وكـ ــكــ ــ ــ ــافـــســـات ال ــنـ الـــخـــتـــامـــيـــة ملـ
الــدرجــة  مــن  الــفــاصــلــة  التأهيلية  املــبــاريــات 
ــيـــغ«، وســــبــــق أن  ــرلـ ــيـ ــمـ ــريـ ــبـ األولــــــــى إلـــــى »الـ
دوري  لبطولة  نهائية  مباريات  استضاف 
الـــــذي سيستضيف  أوروبــــــــا، وهــــو  أبـــطـــال 
نهائيات بطولة دوري األمم قبل نهاية عام 
األلعاب  احتضن  أن  للملعب  وسبق   .2021
األوملــبــيــة فـــي عـــام 2012، واســتــضــاف ومــا 
زال يــســتــضــيــف مــــبــــاريــــات فــــي مــنــافــســات 
»الــرغــبــي«، وســبــق لــه أن اســتــضــاف مــبــاراة 
من كرة القدم األميركية، وكان ملعبا خاصا 
و2019،   2017 ســنــوات  بــني  توتنهام  لفريق 
وذلك بعد تدمير ملعب »وايت هارت الين« 

وبناء ملعب توتنهام الجديد.
وبالنسبة لتصميم امللعب الداخلي، يحتوي 
أكثر  حماما،   2,618 حوالي  على  »ويمبلي« 

مـــن أي مــلــعــب فـــي الـــعـــالـــم، ويــغــطــي املــلــعــب 
ومحطيه مساحة تصل إلى حوالي كيلومتر 
ــل، وعـــمـــل خـــــالل عــمــلــيــة الــبــنــاء  ــامــ مـــربـــع كــ
الخاص  للموقع  وفقًا  عــامــل،   3,500 حــوالــي 
بامللعب. ويملك حقوق امللعب اليوم االتحاد 
اإلنكليزي لكرة القدم، خصوصًا أن املنتخب 
امللعب،  استخدامًا ألرضية  األكثر  األول هو 
وفي عام 2007، تم نقل نهائي كأس االتحاد 
إلى ملعب »ويمبلي« بداًل من كارديف، بعد 

أن تم نقل املواجهات النهائية لبطولة كأس 
إلى  الخيرية أيضًا  »الـــدرع«  الرابطة وكــأس 
هـــنـــاك. هـــذا ويــســتــضــيــف املــلــعــب املــبــاريــات 
ــلـــيـــزي  ــيـــة لـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري اإلنـــكـ ــتـــامـ الـــخـ
ــم مــالعــب  ــ ــه مــــن أهـ ــ لـــلـــســـيـــدات، مــــا يــعــنــي أنـ
العاصمة لندن، ال بل من أهم مالعب إنكلترا 
بأكملها، ولهذا السبب، اختاره »يويفا« لكي 
يكون أفضل ممثل في بطولة »يورو 2020«.
رياض...

ملعب »ويمبلي« الكبير

ــتـــجـــارة، الــثــقــافــة،  ُمــتــمــيــزة فـــي الــتــعــلــيــم، الـ
ــيـــاحـــة والـــســـفـــر والـــخـــدمـــات  اإلعـــــــــالم، الـــسـ
ــراز عــاملــي. فــي املــقــابــل،  الطبية مــن أعــلــى طـ
تم تصنيف لندن في عــام 2020، على أنها 
للمليونيريني  احتضانًا  األكــثــر  العاصمة 
مــقــارنــًة بــأي عاصمة أوروبــيــة أخـــرى، كما 
القارة  الجامعات في  أنها تملك أهم وأكبر 
ــة، كــمــا أمـــســـت لـــنـــدن أول مــديــنــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
تستضيف 3 نسخات من األلعاب األوملبية 
فــي الــعــصــر الــحــديــث. وتــمــلــك مــديــنــة لندن 
إذ هناك  كــبــيــرا،  تــنــوعــا ثقافيا وحــضــاريــا 
حوالي 300 لغة متداولة بني سكان املدينة 
الــُجــدد. وُيقدر عــدد سكان لندن  والوافدين 
بحوالي 9 ماليني نسمة، ما يجعلها ثالث 
ــر مـــديـــنـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــســكــانــيــة فــي  ــبـ أكـ
أوروبــــا. هـــذا، وتــوجــد فــي لــنــدن الكثير من 
امُلميزة. ولطاملا  األثرية والتاريخية  املعالم 
كانت العاصمة البريطانية لندن من أفضل 
ــواصـــم فــــي الــــريــــاضــــة، خـــصـــوصـــًا بــعــد  الـــعـ
ــرات،  اســتــضــافــتــهــا األلــــعــــاب األوملـــبـــيـــة 3 مــ
وكذلك بطولة العالم أللعاب القوى، وطبعًا 
ــــى  ــقــــدم هــــي الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة األولـ ــرة الــ ــ كـ
هــنــاك، إذ توجد فــي املدينة 8 أنــديــة مهمة، 
أتلتيك،  تشارلتون  تشلسي،  أرســنــال،  مثل 
كـــريـــســـتـــال بــــــــاالس، فــــولــــهــــام، كــــويــــز بــــارك 
هام  وويــســت  هوتسبر  توتنهام  ريــنــجــرز، 

يونايتد.
فــي املــقــابــل، هــنــاك أنــديــة مهمة مــن الصف 
الثاني، مثل ويمبلدون، بارنيت، برينتفورد، 
بروملي، داغينهام، ليتون أورينت، ميلوول 
وسوتون يونايتد. مع اإلشارة إلى أن أكبر 
مالعب املدينة »ويمبلي« استضاف أحداثًا 
رياضية كبيرة منذ بنائه حتى اليوم، وهو 

سيكون أكبر مالعب بطولة »يورو 2020«.
ــبــــي« فــي  ــركــ ــة »الــ ــال ريــــاضــ ــفــ وال يــمــكــن إغــ
لـــنـــدن، ويـــوجـــد فــيــهــا فــريــقــان مـــن األفــضــل 
ــز ولـــنـــدن  ــنـ ــويـ ــكـ ــيـ ــارلـ ــي الـــلـــعـــبـــة، هـــمـــا هـ ــ فـ
أيــــريــــش، وتــســتــضــيــف املـــديـــنـــة الــكــثــيــر من 

EURO  2020  يورو

ستكون لندن عاصمة بطولة »يورو 2020« 
هذا الصيف، وذلك ألنها ستستضيف أكبر عدد من 

المباريات، وبشكل خاص مواجهات الدور نصف 
النهائي والنهائي في ملعبها »ويمبلي«

)Getty( ساحة »ترافالغار« معلم سياحي مهم

)Getty( »عجلة فيرس« الشهيرة أو »عين لندن« )Getty( باكينغهام« هو القصر الملكي«

)Getty( مدينة لندن ستستضيف أكبر عدد من مباريات البطولة

هو ملعب 
المنتخب 
اإلنكليزي في 
»يورو 2020« 
)Getty(

)Getty( يتسع ملعب »ويمبلي« لـ90 ألف متفرج

ُيعتبر النجم اإلنكليزي فرانك المبارد من نجوم مدينة لندن، خصوصًا أنه مولود في بلدة 
رومفورد شرقي العاصمة، وهو من أساطير فريق تشلسي اللندني واملنتخب اإلنكليزي. 
لعب المبارد مع فريق تشلسي بني سنوات 2001 و2014، ومثله في 648 مباراة وسجل 
الــدوري 3 مــرات، لقب  األلــقــاب، حقق المبارد مع »البلوز«، لقب  211 هدفًا. وعلى صعيد 
الرابطة مرتني، لقب كأس »الــدرع الخيرية« مرتني، لقب  كأس االتحاد 4 مــرات، لقب كأس 
دوري األبطال مرة، لقب بطولة »الدوري األوروبي« مرة في موسم 2012-2013. هذا ودّرب 

المبارد فريق تشلسي أيضًا من 2019 حتى 2021.

فرانك المبارد

ملعب المدينة

مــبــاريــات الــــدوري املــمــتــاز لــلــركــبــي. وهــنــاك 
ببطولة  تتمثل  التي  التنس  ريــاضــة  أيضًا 
»ويمبلدون«، إحدى أشهر بطوالت »الغراند 

سالم« تاريخيًا، كما أنها من أفضل وأقوى 
بــطــوالت الــتــنــس الــتــي ُيــشــارك فيها أفضل 

نجوم العالم في كل موسم.

المعالم السياحية
تــضــُم لــنــدن الــكــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة 
الــتــاريــخــيــة امُلــمــيــزة والـــتـــي دائـــمـــًا مـــا تــكــون 
العالم سنويًا،  دول  كل  من  للسُياح  مقصدًا 
وبدايًة طبعًا من ساعة »بيغ بن« الشهيرة، 
البريطانية.  للعاصمة  الــرمــز  بمثابة  وهــي 
وإلـــى جــانــب ســاعــة »بــيــغ بــن« هــنــاك مباني 

مــا تجذب  دائــمــًا  والــتــي  البريطاني  البرملان 
السائحني بغية التقاط الصور الجميلة أمام 
أيضًا  وهــنــاك  الجميلة،  التاريخية  املــبــانــي 
قــصــر »بــاكــيــنــغــهــام«، وهــــو الــقــصــر املــلــكــي، 
والذي يستضيف معظم األحداث املهمة في 
البالد من حفل تغيير الحرس إلى االفتتاح 
الصيفي السنوي، إذ يمكن للزوار التجول في 
أجزاء منه. وهناك أيضًا ساحة »ترافالغار« 
الــتــي ُتــعــتــبــر مــعــلــمــًا ســيــاحــيــًا مــهــمــًا ملدينة 
لندن، وهي الساحة التي توجد فيها الكثير 
الذي  نيلسون،  وعمود  املائية،  النوافير  من 

يحيي ذكـــرى األمــيــرال هــوراشــيــو نيلسون، 
وحولها توجد مواقع مهمة أخــرى، بما في 
ذلك املعرض الوطني وكنيسة سانت مارتن 
إن ذا فيلدز. وهناك أيضًا »ميدان بيكاديلي«، 
التاريخية،  لندن  أيــقــونــات  مــن  ُيعتبر  الــذي 
ــات ضــخــمــة تــبــث  ــاشــ ــه شــ والــــــــذي تــحــيــط بــ
التجارية  املــاركــات  ملختلف  عاملية  إعــالنــات 
وتمثال »أنــتــيــروس«. وهــنــاك أيــضــًا »عجلة 
فـــيـــرس«، الــتــي تشتهر بــاســم »عـــني لــنــدن«، 
وهــنــاك بــرج لــنــدن الـــذي يــعــود تــاريــخ بنائه 

لعام 1078، وُيعتبر من أقدم مباني املدينة.

وسائل النقل
تــوجــد فـــي مــديــنــة لــنــدن 4 مـــطـــارات مهمة 
ــار »هـــيـــثـــرو«  ــطـ ــل أبــــرزهــــا مـ ــعـ وكـــبـــيـــرة، ولـ
الشهير، الذي يبعُد عن وسط البلد حوالي 
27 كيلومترًا، وهناك مطار »غاتويك« الذي 
يبعُد عن وسط البلد حوالي 45 كيلومترًا، 
ــي 63  ــوالــ ــيـــد« ويـــبـــعـــُد حــ ــاسـ ــتـ ــار »سـ ــطــ ومــ
كــيــلــومــتــرًا، ومـــطـــار »لــــوتــــون«، الــــذي يبعُد 
لندن  مدينة  ومــطــار  كيلومترًا،   55 حــوالــي 

البعيد عن وسط البلد نحو 14 كيلومترًا.
ــات خــــاصــــة  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــة طـ ــكــ ــبــ ــــدن شــ ــنــ ــ ــــك لــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـ

وُمـــمـــيـــزة بــالــقــطــارات والـــتـــي تــربــط جميع 
لكل  ويمكن  البريطانية،  العاصمة  مناطق 
السفر  دون  لــنــدن  إلـــى  تــصــل  أن  الجماهير 
بالطائرة، خصوصًا أن شبكة القطارات في 
املــديــنــة متصلة بــأبــرز املـــدن األوروبـــيـــة في 

أوروبا.
هذا عدا عن خدمة الباصات املهمة في لندن 
والتي يمكن التنقل من خاللها داخل لندن 
وخــارجــهــا إلـــى عـــدة مـــدن أوروبـــيـــة كبيرة، 
مــن ملعب  للتنقل  أفــضــل وسيلة  أنــهــا  كما 

»ويمبلي« وإليه.

سيكون ملعب 
»ويمبلي« أكثر 

المالعب استضافة 
لمباريات في »اليورو«، 
إذ يستضيف 8 مباريات 

على الشكل التالي: 
بدايًة من منافسات 
المجموعة الرابعة 

في البطولة )إنكلترا 
ضد كرواتيا، إنكلترا 

ضد إسكتلندا، تشيكيا 
ضد إنكلترا(، ثم 

يستضيف مباراتين 
في دور الـ16 )بين 

متصدر المجموعة 
األولى ووصيف 

المجموعة الثالثة، 
ومتصدر المجموعة 

الرابعة ووصيف 
المجموعة السادسة(، 

ثم يحتضن مباراتين 
في الدور ربع النهائي 
ومباراتي الدور نصف 

النهائي والمباراة 
النهائية، ما يعني أنه 

سيحتضن المرحلة 
الختامية بأكملها 

)3 مباريات(.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

يُعتبر »ميدان بيكاديلي« 
من أيقونات لندن 

التاريخية

يومًا17الباقي
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مجدي طايل

ــاب  ــ ــة إيـ ــولــ ســــــــارت مـــنـــافـــســـات جــ
ــائــــي لـــبـــطـــولـــة  ــهــ ــنــ الــــــــــدور ربـــــــع الــ
ــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة  كــ
القدم ملوسم 2020-2021، ما بني عودة  لكرة 
الــشــعــوذة وربــاعــيــات نــادي الــرجــاء املغربي، 

وانتهاء العقدة الجزائرية.
واســتــحــوذ الـــرجـــاء عــلــى نــصــيــب األســــد من 
رقمية  نتيجة  أفضل  حقق  بعدما  االهتمام، 
نصف  للدور  املتأهلة  األربعة  الفرق  لجميع 
الــنــهــائــي، وكــذلــك مــع توجيه رســالــة تحذير 
البطولة،  فــي  منافسيه  إلــى  اللهجة  شــديــدة 
بــعــدمــا تــخــطــى أحـــد أكــبــر املــرشــحــني للفوز 
ــــو أورالنـــــــــدو بـــيـــراتـــس بــطــل  بـــالـــبـــطـــولـــة، وهـ
بأربعة  عليه  الكبير  بالفوز  أفريقيا،  جنوب 

أهداف مقابل ال شيء.
وتــصــاعــدت أســهــم األســـعـــد الــشــابــي، املــديــر 
للرجاء، لالستمرار في منصبه خالل  الفني 
للمنافسة على  عـــاد  بــعــدمــا  املــقــبــل،  املــوســم 
لــقــب بــطــل الــــــدوري املـــغـــربـــي، واحـــتـــالل أحــد 
إلى  الثاني فيه، باإلضافة  أو  املركزين األول 
تأهله بشكل مميز إلى الدور نصف النهائي 
لــكــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة، ونــجــاحــه فــي إعـــادة 
تراجع  الــذيــن  الالعبني  مــن  العديد  اكتشاف 
ــر واليـــة املــــدرب السابق  مــســتــواهــم فــي أواخــ
جمال السالمي، مثل الكونغولي بني ماالنغو 
رأس الحربة، الذي بات الهداف األول. ونجح 
بــني مــاالنــغــو فــي أداء دور »رجـــل الـــدور ربع 
الــنــهــائــي« بــعــدمــا قــــدم مـــبـــاراة مــمــيــزة أمـــام 
أورالندو بيراتس، وسجل هدفني جميلني من 
الرباعية، وساهم في حصد أكبر انتصارات 

ربع نهائي الكونفيدرالية.
وأكد األسعد الشابي، في املؤتمر الصحافي، 

الكونفيدرالية 
األفريقية

كأس  نهائي  ربع  دور  في  نتيجة  أفضل  المغربي  الرجاء  نادي  حقق 
أورالندو  القوي  منافسه  على  تفوق  بعدما  األفريقية،  الكونفيدرالية 
بيراتس بطل جنوب أفريقيا، بفضل استعادة نجمه الكونغولي بين ماالنغو 

مستواه الرائع، تحت قيادة المدرب األسعد الشابي

3031
رياضة

تقرير

 الفوز على أورالندو بيراتس برباعية يعد 
ّ

أن
أفضل هدية للجماهير التي دعمت الالعبني 
املرحلة األخيرة، بقوله: »لم نحقق  بقوة في 
نــصــف  ــدور  ــ ــلـ ــ لـ ــل  ــأهــ ــتــ الــ اآلن،  شـــيـــئـــا حـــتـــى 
النهائي كــان من أهــم أهــدافــي عندما توليت 
املــســؤولــيــة، ســنــواجــه بــيــرامــيــدز )املـــصـــري( 
وهـــــو فـــريـــق قــــــوي، نـــعـــم تـــفـــوق الــــرجــــاء فــي 
اإلقصائية  األدوار   

ّ
لكن املجموعات،  مرحلة 

مــخــتــلــفــة. عــلــيــنــا أن نــطــوي صــفــحــة املــاضــي 
نحو  الزحف  ملواصلة  املستقبل  على  ونركز 
حصد لقب بطل الكونفيدرالية الذي تنتظره 
الــجــمــاهــيــر«. وتـــابـــع: »الــفــريــق يــعــيــش فــتــرة 
فنية رائعة رغم اإلجهاد من ضغط املباريات، 
وسعيد باملستوى الذي ظهر عليه ماالنغو، 
تسجيله لألهداف في املباريات أمر إيجابي، 
كــذلــك ســفــيــان رحــيــمــي الــــذي يــركــز فــقــط مع 
الــفــريــق عــلــى إنـــهـــاء املـــوســـم بـــإحـــراز بطولة 

كبرى إلسعاد أنصار الرجاء«.
وعــــادت أحــــداث الــســحــر األســــود والــشــعــوذة 
أكبر  مــن  واحـــدة  بــقــوة على  لتفرض نفسها 
البطوالت لجهة الشعبية في القارة األفريقية 
على خلفية مباريات جولة إيــاب الــدور ربع 
النهائي، بعد األحداث املؤسفة التي تزامنت 
مــع تــأهــل نـــادي بــيــرامــيــدز إلــى الـــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي. وشــــهــــدت مــــبــــاراة بـــيـــرامـــيـــدز مــع 
إنييمبا النيجيري في عقر دار األخير تعالي 

الــطــاقــم اإلداري  اتــهــم  الــســحــر، عــنــدمــا  نغمة 
للفريق املصري منافسه النيجيري باللجوء 
إلى تعويذات سحرية ألقيت في املرمى تحمل 
»أقدام الحيوانات مع كالم غامض«، وعندما 
ــاول الــطــاقــم اإلداري إزالــتــهــا تــدخــل عمال  حـ
كبرى،  أزمــة  لتثار  اإلداري  وطاقمه  إنييمبا 
كـــادت أن تــصــل إلـــى االشــتــبــاك بــاأليــدي بني 
الطرفني، وتــدخــل مــراقــب املــبــاراة وقــرر إزالــة 
 التعويذات من املرمى، وسط طلب شفهي 

ّ
كل

تدعو  امللعب  أرض  على  بيراميدز  إدارة  من 
إلـــى تــدويــن الــواقــعــة فــي تــقــريــره عــن الــلــقــاء، 
واملنتظر تقديمه إلى االتحاد األفريقي لكرة 

القدم »كاف«.
ويــديــن بــيــرامــيــدز فــي هـــذا الــتــأهــل إلـــى قائد 
ــيــــد 2001(  لـــلـــشـــبـــاب )مــــوالــ مــنــتــخــب مـــصـــر 
ــيـــم عــــــادل، الـــــذي ســجــل 3 أهــــــداف في  إبـــراهـ
اعـــتـــمـــاده كــمــوهــبــة  ــــدم أوراق  ــاراتـــني، وقـ ــبـ املـ
واعـــــدة فـــي الـــكـــرة املــصــريــة خــــالل الــســنــوات 
ــو  ــفــ ــا جـــعـــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي رودولــ املـــقـــبـــلـــة، مــ
 

ّ
أروابارينا، املدير الفني لبيراميدز، يؤكد أن
التأهل يعد خطوة كبيرة نحو املنافسة على 
لقب بطل الكونفيدرالية. وقال: »لدينا نهائي 
الرجاء تفوق  املغربي، نعم  الرجاء  مبكر مع 
ــاز ذهــابــا  عــلــيــنــا فـــي مــرحــلــة املــجــمــوعــات وفــ
وإيــابــا، لــن نــكــرر األخــطــاء وتعلمنا مــن هذا 
الـــدرس جــيــدًا، سيكون هــنــاك شكل مختلف 
ــاراتــــني بــــالــــدور نــصــف  ــبــ لـــبـــيـــرامـــيـــدز فــــي املــ
التوفيق وتغيب  أن يستمر  أتمنى  النهائي، 
املقبلة والحاسمة في  املرحلة  اإلصابات في 
ســبــاق املــنــافــســة عــلــى لــقــب الــكــونــفــيــدرالــيــة، 
سنركز حاليا على الدوري املصري وسنكون 
جاهزين ملوقعتي الرجاء في املوعد املناسب، 
بــالــفــوز  الــــنــــادي  إدارة  وعـــــــدوا  ــبــــون  والــــالعــ
عقبة  نتخطى  أن  وعلينا  بــالــكــونــفــيــدرالــيــة، 

كسر شبيبة القبائل 
عقدة األندية الجزائرية 

بدور الثمانية

سيلفينيو مدربًا جديدًا لكورينثيانز البرازيلي
جديد  كمدرب  سيلفينيو،  السابق  النجم  اختيار  البرازيلي  كورينثيانز  فريق  أعلن 
اإلسباني  برشلونة  نجم  وسيخلف   .2022 األول  كــانــون  ديسمبر/  حتى  للفريق، 
سابقًا، باإلضافة ألندية أخرى عدة، في هذا املنصب، فاغنر مانشيني، الذي أقيل من 
منصبه األحد املاضي، بعد خسارة الفريق في نصف نهائي بطولة ساو باولو أمام 
بامليراس. وعمل صاحب الـ47 عامًا مدربًا مساعدًا في كورينثيانز مع مدرب منتخب 
البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي »تيتي«، ومع مانو مينيزس، وهو نفس املنصب الذي 
النادي. وجاء  لبيان  إيطاليا، وفقًا  إنتر ميالن، بطل  األندية، مثل  شغله في عدد من 
البرازيلي ريناتو غاوتشو،  النادي مع  اإلعــالن عن اختيار سيلفينيو بعد محادثات 
واألوروغوياني دييغو أغيري. وستكون املهمة األولى لسيلفينيو مع »نادي الشعب« 
يوم 26 من الشهر الحالي عندما يستضيف ريفر بليت أسونسيون الباراغوياني في 

آخر جوالت دور مجموعات بطولة »كوبا سودأميركانا«.

بيرلو: أرى نفسي مدربًا ليوفنتوس لسنوات كثيرة
أكد أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، بعد نجاحه في قيادة الفريق إلنهاء املوسم 
في املركز الرابع والتأهل إلى دوري األبطال في املوسم املقبل، أّنه يرى نفسه مستمرًا 

»بيانكونيري« لسنوات عدة.  على رأس اإلدارة الفنية للـ
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة »سكاي سبورت« بعد الفوز على بولونيا 4-1 في 
الجولة األخيرة من البطولة: »أعتقد أّنني قمت بعملي تمامًا وبنسبة 100%، وحاولت 
تقديم أفضل ما لدي. أضفت كأسني لدوالب بطوالتنا )كأس السوبر وكأس إيطاليا(، 
والتأهل لدوري األبطال املقبل يعّد دفعة قوية«. وبسؤاله حول استمراره على مقعد 
املدير الفني لفريق مدينة تورينو، أجاب بيرلو: »بالطبع، أرى نفسي جالسًا على مقعد 
املدير الفني ليوفنتوس، لقد بدأت مسيرة، وأتطلع الستكمالها. يتبقى عام في عقدي، 

وأريد البقاء لسنوات كثيرة«.

براغا بطًال لكأس البرتغال بثنائية في شباك بنفيكا
ُتوج فريق سبورتينغ براغا، بلقب كأس البرتغال للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه 
في النهائي على منافسه بنفيكا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة 
منذ  منقوصًا  لعب  بعدما  كبير  مــأزق  فــي  نفسه  العاصمي  الفريق  وجــد  كويمبرا. 
الدقيقة 17 بطرد حارسه البرازيلي هيلتون اليت ببطاقة حمراء مباشرة. في املقابل، 
انتظر براغا حتى الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول ليسجل أول أهداف املباراة 
بتوقيع املهاجم البرازيلي الشاب لوكاس بيزون. وبقي براغا متمسكًا بتقدمه حتى 
قبل النهاية بخمس دقائق قبل أن يؤمن املهاجم الشاب ريكاردو هورتا اللقب بالهدف 
الثاني. وبهذا الفوز أضاف براغا اللقب الثالث في تاريخه في الكأس، واألول منذ خمس 
النهائي  املقابل، استمرت لعنة  الترجيح على بورتو. في  سنوات عندما فاز بركالت 
بمالزمة فريق »النسور« للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة لقب املوسم املاضي 

أمام بورتو.

سيميوني: انتابني شعور بأنّنا سنحقق اللقب
عن  اإلسباني،  مدريد  ألتلتيكو  الفني  املدير  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني،  تحدث 
مسيرة فريقه نحو لقب الدوري املحلي، وأّن شعورًا داخليًا انتابه، قبل نهاية املنافسات 
بأربع جوالت، بأّن التتويج سيكون من نصيب فريقه. وقال سيميوني في تصريحات 
صحافية بعد املباراة الختامية: »بالنسبة لي، مباراة ريال بيتيس كانت اإلشارة األولى 
)بإمكانية تحقيق اللقب(، فكنا نعاني من غيابات كثيرة بسبب اإلصابات وفيروس 
كورونا )وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1(. وعندما بقي على نهاية املنافسات 4 جوالت، 
أّننا نسير في  املــرة. كنا نعرف  اللقب لن يفلت منا هــذه  بــأّن  انتابني شعور داخلي 
الطريق الصحيح، رغم عدم ثقة البعض فينا، لكّن ذلك كان يعطينا املزيد من القوة«. 
وتابع سيميوني: »اإلنجاز كبير للغاية، خصوصًا أّنه في الجوالت األخيرة، كان هناك 
صراع رباعي على اللقب، وحتى النهاية تبقى ريال مدريد وبرشلونة، وهذا األمر ليس 
سهاًل ويزيد من الضغط عليك، لكّننا نجحنا في التعايش ومقاومة هذا الضغط، وهو 

ما أثبته الالعبون بالفوز وتحقيق اللقب«.

زهير ورد

يراهن مصّنع السيارات اإليطالي الشهير فيراري، على السائق 
اإلسباني كارلوس ساينز، من أجل إنجاح مشروعه الهادف إلى 
العالم للفورموال  الفريق إلى املراتب األولــى ضمن بطولة  إعــادة 
1، بعد التراجع الكبير الذي عرفه الفريق خالل املوسم املاضي 
بشكل أساسي. وفّضل املصّنع اإليطالي وضع ثقته في السائق 
أّنه لم يحقق نجاحات كبيرة، لكّن الجميع يعلم  اإلسباني رغم 
أّن مشكلته لطاملا كانت مرتبطة بقوة املحركات وهو ما يصنع 
الفارق بني السائقني وبالتالي ال يمكن الحكم على أّي سائق إاّل 

عند توفر سيارة قوية قادرة على املنافسة.
فيتال  األملاني سيباستيان  تعويض  هي  مهمة ساينز  أّن  كما 
العالم السابق، فقد حسم فريق فيراري موقفه منذ بداية  بطل 
املوسم املاضي، وقّرر عدم تمديد عقد األملاني، غير أّن اإلعالن 
أّن فيراري يريد سائقًا يتالءم  عمن يعوضه تأخر نسبيًا بما 
مع خطط الفريق املستقبلية إذ إّن هذا املصّنع ينوي العودة بقّوة 

ضمن منافسات بطولة العالم وينهي هيمنة مرسيدس.
قبل تميزه في سباقات السرعة، ورث ساينز ورث حماًل ثقياًل 
للرالي  العالم  أّن والــده كان من أشهر املشاركني في بطولة  بما 
داكـــار.  بــرالــي  التتويج  بينها  مــن  النجاحات  مــن  العديد  وحــقــق 

ولهذا فإّن ساينز كان مشهورًا قبل أن يحقق أّي نجاح في عالم 
الفئة األولــى. وبينما ورث ساينز الولع بسباقات السيارات عن 
والده، فإّنه في املقابل، توجه إلى سباقات فورموال 3 والكارتينغ 
وبعض السباقات األخرى التي ال تحظى بشعبية كبيرة، قبل أن 

يحول اهتمامه إلى سباقات فورموال 1.
وكانت البداية في فورموال 1، عام 2015 مع فريق تورو روسو، 
رفقة ماكس فرستابن، وكّونا أصغر ثنائي في البطولة. واختار 
الرقم 55، رقمًا مميزًا يرافقه طوال تجربته في فورموال 1. غير 
املــحــرك. وكــان  لــم يكن مثاليًا بسبب مشاكل  األول  املــوســم  أّن 
املوسم الثاني له مع تورو روسو أفضل في السباقات األولى قبل 

أن يواجه العديد من الصعوبات وينهي املوسم في املركز 12.
لم  التجربة  لكّن  ريــنــو،  فريق  إلــى  وانتقل خــالل موسم 2018، 
املوسم،  مــن  الثاني  النصف  خــالل  ال سيما  بتاتًا،  موفقة  تكن 
ليجد نفسه مجبرًا على مغادرة الفريق نحو وجهة جديدة وهي 
في  اختياره  إلى حني  نسبيًا  أفضل  النتائج  وكانت  ماكالرين، 

منتصف العالم املاضي، من أجل تعزيز فريق فيراري.
املوسم  بــدايــة  فــإّن  فــيــراري،  يعرفها فريق  التي  املصاعب  رغــم 
تبدو مرضيًة، بما أّن ساينز نجح في أن يكون ضمن أول 10 
الثاني  املركز  بل حصل على  السباقات،  منطلقني في مختلف 

في سباق موناكو.

كارلوس ساينز

على هامش الحدث

كارلوس ساينز، سائق مميز بات يمثل رهان فريق فيراري للعودة إلى 
منصات التتويج في عالم الفورموال 1، بفضل تألقه الالفت والمستمر

أعاد بين ماالنغو 
اكتشاف نفسه 
)Getty( مع الرجاء

ليل حصد اللقب بعد غياب منذ 2011 
)يوسف أوزكان/األناضول(

الرجاء في الدور املقبل«. وكتبت مرحلة ربع 
النهائي تأهل فريق عربي ثالث للدور نصف 
الــنــهــائــي، وهـــو شبيبة الــقــبــائــل الــجــزائــري، 
الــذي كسر عقدة األنــديــة الجزائرية مــع دور 
الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــتــي األنـــديـــة األفــريــقــيــة، 
بــعــدمــا تــخــطــى الــقــبــائــل عــقــبــة الــصــفــاقــســي 
 

ّ
التونسي حني تعادال في اإليــاب بهدف لكل
فريق في مباراتهما بالجزائر، مستفيدًا من 

فوزه ذهابا بهدف نظيف.
ــد ديــنــس الفـــانـــي، املـــديـــر الــفــنــي لشبيبة  وأكــ

التحكيم أثارت القلق، حاولنا تعديل الوضع 
عــبــر الــتــغــيــيــرات لــبــث الــنــشــاط، ورغـــم تــعــادل 
الــصــفــاقــســي، فــإّنــنــا حــافــظــنــا عــلــى الــتــفــوق، 
والقطن  النهائي،  الــدور نصف  إلــى  وتأهلنا 
لــيــس بــالــفــريــق الــســهــل، ســنــحــاول أن نطوي 
ذهابا  الــكــامــيــرون  بطل  على  التفوق  صفحة 
ونـــركـــز عــلــى الــتــفــوق مـــجـــددًا إيـــابـــا، لحصد 

تأشيرة التأهل للنهائي«.
في الوقت نفسه، أعرب رضا بن سايح، نجم 
القبائل، عن سعادته بالتأهل  وقائد شبيبة 

 الــتــأهــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي 
ّ

الــقــبــائــل، أن
 الظروف الصعبة التي 

ّ
نتيجة إيجابية في ظل

عاشها الفريق في الفترة األخيرة، وهو تأهل 
للتأهل  كــبــيــرة  معنوية  دفــعــة  الــفــريــق  يمنح 
للنهائي، بقوله: »كنا رائعني في الشوط األول، 
فرصتني،  وأهـــدرنـــا  هــدفــا  تــفــوقــنــا، وسجلنا 
الــبــدنــي، وكــذلــك ضغط الصفاقسي  اإلجــهــاد 
التفوق  بسبب  الالعبني  انتابت  التي  والثقة 
ذهابا ساهمت في تراجع املستوى بالنصف 
قــرارات طاقم  الثاني، كانت هناك أخطاء في 

»تخطينا  قــائــاًل:  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
فريقا كبيرًا توج من قبل بطاًل للكونفيدرالية، 
ــة مـــتـــكـــافـــئـــة، هـــنـــاك  ــبـ ــعـ املـــــــبـــــــاراة كــــانــــت صـ
طــمــوحــات كــبــيــرة لـــدى الــالعــبــني فــي تخطي 
عــقــبــة الــقــطــن والـــتـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
الكونفيدرالية  لــقــب  حــصــد  عــلــى  واملــنــافــســة 

األفريقية في النسخة الجارية«.
ــل الـــقـــطـــن الــــكــــامــــيــــرونــــي إلــــــى نــصــف  ــ ــأهـ ــ وتـ
ــاراف الــســنــغــالــي في  ــ الــنــهــائــي بـــتـــجـــاوزه جــ

مجموع املباراتني.

ليل بطًال للدوري الفرنسي وجه رياضي
للمرة الرابعة في تاريخه

باريس ـ العربي الجديد

ــدوري الــفــرنــســي لــكــرة  ــالــ ُتـــــوج فـــريـــق لــيــل بــ
الــرابــعــة  لــلــمــرة  2020ـ2021،  ملـــوســـم  الـــقـــدم 
فــي تــاريــخــه، وذلــــك بــعــد انــتــصــاره فــي لقاء 
ــبـــوع األخـــيـــر عــلــى أنــجــيــه بــنــتــيــجــة 2ـ1  األسـ
بــاريــس ســان جــيــرمــان على  منهيا سيطرة 
ــقـــاب مـــوســـم صعب  ــك فـــي أعـ ــ املــنــافــســة، وذلـ
ومــثــيــر. وأزاح لــيــل، مــنــافــســه بـــاريـــس ســان 
جيرمان، الــذي توج بسبع بطوالت من آخر 
بعدما عزز   ،2011 عــام  منذ  ثماني بطوالت 
نجوم  أفضل  بضم  تشكيلته  فرنسا  عمالق 
كرة القدم كالبرازيلي نيمار وكيليان مبابي. 
ولم يتوقع كثيرون أن يحصد ليل لقبا آخر، 
عــنــدمــا تـــولـــى كــريــســتــوف غــالــتــيــر منصب 
للنادي منتصف موسم 2017- الفني  املدير 

2018، فالنادي كان يمر بأزمة مالية خانقة، 
لــكــّنــه تغلب هـــذا املــوســم عــلــى بــاريــس ســان 
جيرمان في 3 إبريل/ نيسان املاضي، قبل أن 
يبدأ سلسلة من 6 انتصارات في 8 مباريات، 

أتاحت له حصد اللقب.
اللقب تقف وراءه أســبــاب عــدة، أبرزها  هــذا 
فعندما وصل  املــمــيــزة،  االنــتــدابــات  سياسة 
ــرة، كـــــان لـــيـــل مـــمـــنـــوعـــا مــن  ــ ــ املــــــــدرب ألول مـ
التنظيمية  الهيئة  االنتقاالت، بعدما منعت 
ــنــــادي من  املـــالـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة الــ
الــتــعــاقــد فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2018، 
واملدير  غالتير  فعل  الصيف  بــدايــة  مــع  لكن 

الــريــاضــي لــويــس كــامــبــوس املــعــجــزات، بعد 
ــتــــون مــقــابــل  بـــيـــع إيـــــف بـــيـــســـومـــا إلـــــى بــــرايــ
حـــوالـــي 8 مـــاليـــني يــــــورو، والــظــهــيــر كيفني 
مالكويت إلى نابولي مقابل 7 ماليني يورو، 
ووقـــع بــعــد ذلـــك مــع جــونــاثــان أيــكــون وزكــي 
ســيــلــيــك ورافـــائـــيـــل لــيــاو وجـــونـــاثـــان بــامــبــا 
وفــونــتــي مقابل أقــل مــن 9 مــاليــني يـــورو في 
املـــجـــمـــوع، لــيــتــحــولــوا لــنــجــوم ســاهــمــوا في 
حصد اللقب، إضافة للمهاجم التركي بوراك 
يــلــمــاز، الـــذي انــتــقــل مــجــانــا مــن بشيكتاش، 
ــر بــتــســجــيــل 16 هـــدفـــا هــذا  ــ لــيــنــتــهــي بـــه األمـ
املـــوســـم. وكــــان كــذلــك لــفــلــســفــة املـــديـــر الفني 
بعدما وصل  ليل،  على  كبير  تأثير  غالتير، 
في ظروف صعبة في ديسمبر/ كانون األول 
 

ّ
الـــنـــادي، إذ حــل 2017، مـــع احــتــمــال هــبــوط 

ليقود  بيلسا،  مارسيلو  لألرجنتيني  بدياًل 
كتيبته لثالثة انتصارات متتالية ضد ميتز 
وتولوز وديجون وينهي الترتيب في املركز 
ـــ17، ثــم نجحوا فــي املــوســم الـــذي تــاله في  الــ
ــا مــن خــالل  الــتــأهــل إلـــى دوري أبــطــال أوروبــ
احتاللهم املركز الثاني. وغرس املدرب البالغ 
مـــن الــعــمــر 54 عــامــا نــفــس املـــبـــادئ فـــي ليل 
هذا املوسم لتأتي املكافأة كحصيلة واقعية 
لهيكل تنظيمي واضح، ونهج مميز. ويملك 
فرض  فــي  تساعده  قــويــة،  غالتير شخصية 
رؤيـــتـــه، وهـــو مـــعـــروف فـــي فــرنــســا بــمــواقــفــه 
الصارمة وال يتوانى عن اإلعالن عن ذلك من 
دون تــردد، وهــو ما سبب له بعض املشاكل 
خالل تجربته مع سانت إتيان عندما هاجم 
سياسة رئيس النادي. كذلك، يرتبط بعالقة 
قوية بالالعبني، ما دفعه في سنة 2015 إلى 
محاولة االعتداء على العب من تولوز بسبب 
تدخله الــقــوي ضــد قائد سانت إتــيــان الــذي 
كان يدربه، وهو يدافع عن العبيه بشراسة 
تــجــعــل الــعــالقــة مــعــهــم قــويــة مـــا يــمــّكــنــه من 

تمرير أفكاره بسهولة لهم.
ويــؤكــد املــالحــظــون أن الــفــضــل فــي التتويج 
هذا املوسم يعود إلى غالتير، الذي نجح في 
توظيف قدرات الالعبني بشكل جيد وتمكن 
مــن وضـــع اســتــراتــيــجــيــة لــعــب تــتــمــاشــى مع 
الفريق. وساهمت كذلك قوة خطوط  قــدرات 
الفريق، في حصده اللقب، ويتجلى نهج ليل 
الــجــمــاعــي فــي أســلــوب الــضــغــط املــثــيــر الــذي 
يــســتــخــدمــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه خط 
دفاع ليل مميزًا في الفوز بالكرات الطويلة، 
ما ساهم في عدم تلقي شباكهم أكثر من 23 
هدفا، في الوقت الذي نجح فيه خطه األمامي 

في دّك شباك الخصوم في 64 مناسبة.

Tuesday 25 May 2021 Tuesday 25 May 2021
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رافضين  للمواطنين، وبين  بناء وحدات سكنية  برية لصالح  بإزالة محمية نخيل وأشجار  بين من يطالب  بيئية،  أزمة  الكويت  تعيش 
خشية التسبب بكارثة بيئية، وما زال السجال مستمرًا

محمية النخيل
سجال بيئي ـ حقوقي في الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

ر نــــاشــــطــــون بـــيـــئـــيـــون فــي 
ّ
ُيـــــحـــــذ

الكويت من كارثة بيئية متوقعة، 
ــرار مــســؤولــي لجنة  ــ فـــي ظـــل إصـ
ــة على  ــ ــــؤون اإلســـكـــان فـــي مــجــلــس األمـ شـ
إزالـــة أكــبــر محمية نخيل )تــضــم أشــجــارًا 
أخــــرى أيــضــا( فــي الـــبـــاد، إلعــاقــتــهــا بناء 
منطقة جنوب سعد العبد الله في شمال 
الكويت. وتبلغ مساحة املحمية املخططة 
ــا أكـــثـــر مــــن 400 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع،  ــهـ ــتـ إزالـ
وتضم 4500 نخلة ومئات األشجار البرية 
مثل األثــل والسدر والعرفج، وقد تشكلت 
حياة بيئية فيها منذ إقامتها قبل ثاثة 

عقود. 
ــة لـــلـــرعـــايـــة  ــامــ ــعــ ــــطــــت املــــؤّســــســــة الــ

ّ
ــط وخــ

عــقــاريــة صديقة  مــديــنــة  إلنــشــاء  السكنية 
للبيئة في منطقة جنوب سعد العبد الله 
تحت إشـــراف مطور عــقــاري كـــوري. وكــان 
محمية  على  األخــيــر  يحافظ  أن  يفترض 
ــتـــي تـــقـــع فــــي قــلــب  ــار الـ ــ ــــجـ الــنــخــيــل واألشـ
منطقة جنوب سعد العبد الله، وتحويلها 
إلـــى مــتــنــزه ضــمــن املـــشـــروع بــعــد دمجها 
واملدنية  الهندسية  املخططات  إطـــار  فــي 

للمشروع. 
 األهــالــي الــذيــن يــفــتــرض بــهــم السكن 

ّ
لــكــن

في منطقة جنوب سعد العبد الله، والذين 
خّصصت لهم الحكومة الكويتية األراضي 
تقليل  املنطقة، رفضوا  هــذه  في  والبيوت 
عدد الوحدات السكنية املعروضة في حال 
عـــدم إزالــــة املــتــنــزه. وعــمــدت لجنة شــؤون 
ــلـــى املـــؤّســـســـة  ــــى الـــضـــغـــط عـ ــان إلــ ــ ــكـ ــ اإلسـ
التعاقد  وعـــدم  السكنية،  للرعاية  العامة 
مــع املــطــور الــعــقــاري والــعــودة إلــى النظام 
ــع األراضـــــــــي الــســكــنــيــة  ــوزيــ ــي تــ ــديـــم فــ ــقـ الـ
مباشرة من الحكومة من دون تطويرها، 
 مواطن له أرض 

ّ
وإعطاء قرض سكني لكل

فـــي مــنــطــقــة جــنــوب ســعــد الــعــبــد الـــلـــه، ما 
ــة املــحــمــيــة الــخــاصــة بالنخيل  ــ يــعــنــي إزالـ
بــشــكــل نـــهـــائـــي وتـــجـــريـــفـــهـــا، األمــــــر الــــذي 

يسبب أضرارًا كبيرة بالبيئة. 
ودعــــا نــاشــطــون بــيــئــيــون الــســلــطــات إلــى 
الــفــوري إلنــهــاء تجريف املحمية  الــتــدخــل 
ــي بـــــــدأت الــــحــــكــــومــــة، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــتــ الــ
ناشطني بيئيني، تشييدها قبل 30 عاما، 
ومـــا زالـــت مــســتــمــرة. ويــقــود حــمــود عقلة 
ــنــــزي، وهـــــو عـــضـــو املـــجـــلـــس الــبــلــدي  الــــعــ
الكويتي، باإلضافة إلى ناشطني بيئيني، 
الــحــمــلــة الــتــي تــســعــى إلـــى مــنــع الحكومة 
مـــن تــجــريــف أشـــجـــار الــنــخــيــل واألشـــجـــار 
»العربي الجديد«: »هناك  األخرى. ويقول لـ
جريمة بيئية ستحدث في حال استمرار 
املؤّسسة العامة للرعاية السكنية بقرارها 
ــة مــحــمــيــة األشـــجـــار الــتــي تــمــتــد على  ــ إزالـ
مــســافــة 400 ألـــف مــتــر مــربــع، وفــيــهــا أكثر 
البرية  األشــجــار  ومــئــات  نخلة   4500 مــن 
كــالــســدر والـــعـــرفـــج، وقـــد أســســت قــبــل 30 
ــاء بــهــا طـــــوال هــذه  ــنـ ــتـ عـــامـــا، وجـــــرى االعـ
إلــــى خــلــق مــحــمــيــة بيئية  مـــا أدى  املــــــدة، 
زاخــرة تضم أنواعا كثيرة من الحيوانات 
موقع  ها 

ّ
أن كما  وغيرها.  البرية  والطيور 

مهم للطيور املهاجرة في الكويت«. 
ـــ »الــعــربــي  يــضــيــف الــعــنــزي فـــي حــديــثــه لـ
الــــجــــديــــد«: »قــــررنــــا فــــي املـــجـــلـــس الــبــلــدي 
الــوقــوف مهما كــان الثمن، فــي وجــه إزالــة 

هوامش

محمية النخيل المهددة في الكويت )العربي الجديد(

ــذه املــحــمــيــة، ومـــارســـنـــا ضــغــوطــا على  هــ
الــجــهــات املــســؤولــة كــافــة، وأوضــحــنــا لهم 
فــي حماية  كــبــيــرًا  املــنــطــقــة دورًا  لــهــذه  أن 
املــنــاطــق املحيطة بــهــا مــن الــتــصــحــر، كما 
أنـــهـــا تـــســـاهـــم فــــي الـــحـــد مــــن االحـــتـــبـــاس 
ــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــــت الـــهـ ــــرضـ الــــــــحــــــــراري«. وعـ
لـــــشـــــؤون الـــــــزراعـــــــة والـــــــثـــــــروة الــســمــكــيــة 
األشــــجــــار املــــوجــــودة فـــي املــحــمــيــة للبيع 
ــزاد الــعــلــنــي إلفـــســـاح الــطــريــق أمـــام  ــ فـــي املـ
املــواطــنــني للسكن فــي هــذه املنطقة، األمــر 
الــذي أغضب ناشطني بيئيني، من بينهم 
شــبــيــب الــعــجــمــي. ويـــقـــول: »لــــو حــــدث ما 
حدث فإنها ستكون جريمة بيئية كبيرة 
تؤدي إلى موت الحياة الطبيعية وترسل 
ــنــا فــي الــكــويــت ال نهتم 

ّ
رســالــة سيئة بــأن

بالبيئة«. 
مــن جــهــتــه، حـــاول الــنــاشــط البيئي أحمد 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــع أعـ ــ ــر، الــــتــــواصــــل مـ ــ ــاهـ ــ مـ
األمــــــة، خــصــوصــا أعـــضـــاء لــجــنــة شـــؤون 
ــــرورة حــمــايــة  ــــضـ اإلســـــكـــــان، إلقـــنـــاعـــهـــم بـ
التي سيؤدي تجريفها  البيئة واألشجار 
»الــعــربــي  لـــ إلـــى كــارثــة ال تحتمل. ويــقــول 
ــلـــى تــجــريــف  الــــجــــديــــد«: »تـــــــّم االتـــــفـــــاق عـ
ــي املـــــــــزاد الــعــلــنــي  ــ ــا فـ ــهـ ــيـــعـ ــار وبـ ــ ــجــ ــ األشــ
ــي أمــــــور أخــــــــرى، وبـــنـــاء  الســـتـــخـــدامـــهـــا فــ

منطقة  فــي  نفسها  املــســاحــة  فــي  محمية 
ــه 

ّ
ــــت«. لــكــن ــويـ ــ ــكـ ــ ــن الـ ــ حـــــدوديـــــة بـــعـــيـــدة عـ

بنيت  التي  الطبيعية  »البيئة   
ّ
أن يوضح 

في هذه املحمية ال يمكن تعويضها بأّي 
يمكن  إسمنتية  ليست مدينة  فهذه  ثمن؛ 
ــر، بل  ــ ــى آخـ نــقــلــهــا بــســهــولــة مـــن مـــكـــان إلــ
محمية تضم عشرات األنــواع من الطيور 
والــنــبــاتــات الــتــي اســتــوطــنــت املــكــان على 

مدى سنوات طويلة«. 
ــز غــنــام  ــايـ مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـــنـــائـــب فـ
 سكن املواطنني يعد أولوية 

ّ
الجمهور، أن

»العربي  لـ  
ً
قــائــا بيئية،  محمية  أّي  على 

الـــجـــديـــد«: »نـــرفـــض اإلبـــقـــاء عــلــى محمية 
 403 تضييع   يعني  بقاءها   

ّ
ألن النخيل 

قــســائــم بــيــت عــلــى املــواطــنــني، وبــاإلمــكــان 
بــنــاء هـــذه املحمية فــي مــكــان آخـــر، وعلى 
املــــســــؤولــــني فــــي الـــحـــكـــومـــة اإلســـــــــراع فــي 
توزيع األراضــي على املواطنني«. يضيف 
 »الــنــخــيــل فــي هـــذه املحمية هــو نخيل 

ّ
أن

غير مــجــٍد ومــيــت ولــيــس بــاإلمــكــان إعــادة 
ــبـــت إزالـــــــة هـــذه  ــالـــي، وجـ ــتـ ــالـ إحـــيـــائـــه. وبـ
املحمية واستبدالها بمنطقة سكنية كما 

هو مخطط لصالح املواطنني«. 
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون الــزراعــة 
ها أوقفت عملية بيع 

ّ
والثروة السمكية أن

املـــزاد العلني، وذلــك بعد  4500 نخلة فــي 
أوامــــر مــن وزيـــر الــدولــة لــشــؤون البلدية، 
العملية إلى  وليد الجاسم، بتجميد هذه 
 وســـطـــي يــرضــي 

ّ
ــل حـــني الـــتـــوصـــل إلــــى حــ

ــنــــة شـــــؤون  ــيـــني ولــــجــ ــئـ ــيـ ــبـ ــنــــاشــــطــــني الـ الــ
اإلســكــان فــي مجلس األمـــة، ثــم املواطنني 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــحــصــول عــلــى سكن 

بغض النظر عن املحمية. 
ــقـــول أحـــمـــد الـــحـــبـــانـــي وهـــو  ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
نــاشــط ضــمــن مــجــمــوعــة تــضــم املــواطــنــني 
يــنــتــظــرون وحــداتــهــم السكنية في  الــذيــن 
»العربي  منطقة جنوب سعد العبد الله، لـ
الــــجــــديــــد«: »أتـــفـــهـــم مــــخــــاوف الــنــاشــطــني 
 تــضــيــيــع أكـــثـــر مــــن 400 

ّ
الـــبـــيـــئـــيـــني. لـــكـــن

مــنــزل على املــواطــنــني ألســبــاب بيئية هو 
أولوية  فللمواطن  تماما.  مقبول  أمر غير 
على الجميع، ويمكن تجاوز هذه املحمية 
ببناء محمية أخرى قريبة من املنطقة أو 
بناء حزام أخضر حول املنطقة، باإلضافة 
إلى الحدائق العامة في املشروع«. يضيف 
أن  واملعقول  املقبول  غير  »مــن  الحباني: 
مجموعة  لــضــغــوط  الــحــكــومــة  تستجيب 
ــن نـــاشـــطـــي الـــبـــيـــئـــة وتـــعـــطـــل مــشــروعــا  مــ
سكنيا ضخما تستفيد منه 23 ألف أسرة 

كويتية«.

دعا ناشطون بيئيون 
السلطات إلى التدخل 

الفوري إلنهاء تجريف 
املحمية التي بدأت 
الحكومة بالتعاون 
مع ناشطني بيئيني 

تشييدها قبل 30 عامًا، 
وما زالت مستمرة

■ ■ ■
العنزي: لهذه املنطقة 
دور كبير في حماية 
املناطق املحيطة بها 

ها 
ّ
من التصحر، كما أن

تساهم في الحّد من 
االحتباس الحراري

■ ■ ■
الجمهور: النخيل 

في هذه املحمية هو 
نخيل غير مجٍد وميت 

وليس باإلمكان 
إعادة إحيائه

باختصار

نجوى بركات

أريد شاطئًا لي وحدي، برماٍل بيضاء ناصعة، ومياه 
ة 

ّ
ــد شــاطــئــًا بفض  وأنـــــــوارًا. أريــ

ً
ــة ــ رقـــراقـــة تــتــأأل زرقـ

 
ٍّ

وفيروز وينابيع باردة عذبة وأقحوان، منبسطًا ككف
 
ً
 كلفظة حرف الياء. فوقه، أنصب خيمة

ً
رحيمة، سهال

 تنمو عليه 
ٌ

لها شجٌر مورق
ّ
صفراء بلون الشمس، يظل

تتبّدل  وحيٌد  كتاٌب  وداخلها  واالمتالء،  الغبطة  ثمار 
 حني، فال أنهي قراءته وال تنتهي قّصته، 

ّ
سطوره كل

وال يموت أبطاله أو يشيخون.
أريد قاربًا عاجيًا أمأه خبزًا وزهرًا وأسماكًا بيضاء 
ــافــة، أحــمــل فــيــه ذاكــرتــي 

ّ
بــعــيــون لــؤلــؤيــٍة وأجــســام شــف

إلى جزيرٍة  البعيد،  إلى  أطــوف بها  القتيلة، ثم  الثقيلة، 
ــي زرتها يومًا 

ّ
أن نائية أنسى اسمها ومكانها، وحتى 

أخترع  الترحال،  من  قدماي  تتعب  وإذ  أعــود.  أن  بعد 
 أول املــســاء، لــكــي أرقــب 

ً
ــة، يــتــمــّدد طـــوال

ّ
كــرســّيــًا بــمــظــل

أنقلب  الهجيع لكي  املغيب ما طاب لي، ثم عرضًا في 
على جانبي، فيما أنا أسامر قمرًا مائل الرأس بصوٍت 
يعلو فوق هدير األمواج. سأضيف إلى املشهد فراشاٍت 

مرفرفة ال تموت، وال تحرقها األضواء، وفراشًا أبيض 
مــتــفــاوت األحـــجـــام تــتــبــّدل ألـــوانـــه مــع ســاعــات الــنــهــار، 
ذهب  من   صغيرة 

َ
قناديل الليل   

ُ
حلكة تحّوله  أن  قبل 

الصباح،  الظالم. وفي  تبّدد خشية  وبرتقال، بأجنحٍة 
 مــن ألــيــاٍف تمتد بــعــيــدًا، بــعــيــدًا، وتصنع 

ً
أصــنــع حــبــاال

قة لزّوار محتملني، لغرقى ُمقبلني، لبحارٍة 
ّ
جسورًا معل

أضاعوا خرائطهم، وتاهوا عن أمهاتهم، ولجيوٍش من 
قتلى شربتهم األرُض، وحّولتهم إلى نبات. 

أفق أيها السّيد الذي بال اسم وال عنوان. افتح عينيك 
الــســدود، وتوقد  األوان لكي توقظ  آن  لقد  هنا واآلن. 
الــرمــاد، ثــم تكسر العصا الــتــي رافــقــت خــطــاك. ضع 
قــدمــك عــلــى هـــذي الــرمــال الـــعـــذراء، ولــتــكــن دعساتك 
ــــذي بال  عــلــيــهــا هـــي أّول الـــعـــبـــارات. قـــم أيــهــا الــعــبــد ال
أسياد، واخترع سّيدًا لك، ثم اشطره نصفني، نصفًا 
ــعــه قطعًا 

ّ
 عـــني، ونــصــفــًا ثــالــثــًا لكلتا الــيــديــن. قــط

ّ
لــكــل

ــدرب املـــديـــد، وبــعــد  ــ ــوال الـ صــغــيــرة تــرمــيــهــا تــبــاعــًا طــ
ساعاٍت ال أكثر، يأتيك الغول الذي يسرح ويمرح في 
اجتز شجرة  تقول:  مك رسالة شفهية 

ّ
ليسل الغابات 

السنديان، اقفز فوق التي فيها ثمر البالن، وال تخطئ 

مع  ويثرثر  األرض  يطاول  الــذي  الغصن  اختيار  في 
، وما رأيَت شيئًا أمامك سوى الفراغ،  املاء. وإذا التفتَّ
انــحــرف  صــوب اليمني، ثم داعــب شعرك عــدة مــرات، 

ك بّت في أمان.  
ّ
ك أن

ُ
لكي يدرك غول

ــِك علّي؟ 
ّ
دل ومــن  تفعلني هنا  مــاذا جئِت  وباملناسبة، 

 الــلــئــيــم. كـــان وجــهــه مــمــلــوءًا بــثــورًا 
ُ

صـــرخ بــي الـــغـــول
 وقحًا ليس به أدنى 

ً
بنفسجية وزرقاء، وأنفه متطاوال

ُمسبلني  جانبيه  على  وســاعــداه  احــتــرام،  أو  تناسق 

ر بــهــمــا. كــيــف تــســألــنــي، أجــبــُت 
ّ
وطــويــلــني يــكــاد يتعث

ــي 
ّ
ــك مــاٍض في انتظاري، وأن

ّ
متلعثمة، وأنــت مــدرك أن

حتمًا قادمة إليك. بابتسامٍة ماكرة تابع الغول: حسنًا، 
 

ّ
بقني أحالمك في الخارج، وكل

ُ
إليِك إذًا هذا االتفاق، ت

مــا يــمــّت إلــيــهــا بــصــلــٍة مــن قــريــب أو بــعــيــد، فـــآذن لك 
ي في حلم اآلن، أجبته، فإن استيقظُت 

ّ
بالدخول. ولكن

 ما فيها، وانتفيَت أنت.  
ُّ

 وكل
ُ
انتفِت الغابة

ضرب الغول قدمه في األرض، فارتّجت بقوة، ففتحُت 
 
ٌ
، فإذا ُحلمي قد انصرف عني، وإذا غّصة

ً
عينّي هلعة

فيما صدى  بــاملــرارة،  غريٌب  وطعٌم  الحلق  في  عالقة 
صوت الغول يترّدد في أذنّي، مبتعدًا كحصاة تتقافز 
فوق املــاء. حتى أحالمي اللطيفة رهــٌن بــإرادٍة طاغيٍة 
بــأس،  الــلــه؟ ال  يــا  ُيفتي بما يصلح وال يصلح،  قبيح 
أغمض عينّي بالقّوة وأخترع حلمي من جديد... أريد 
ــمــا لــيــس فــي لبنان، 

ّ
شــاطــئــًا أبــيــض فــي أّي مــكــان، إن

ولــيــس فــي آســيــا حــتــى، وال فــي ســواهــا مــن الــقــاّرات، 
أغفو تمامًا،  أن  أمــس، قبل  ليل  رأيــتــه  الــذي  مثل ذاك 
وبعدما أطفأُت الشاشة الصغيرة وحروبها الكثيرة، 

 روحي على البالط.
ً
متقّيئة

شاطئ لي وحدي

وأخيرًا

أريد شاطئًا أبيض في أّي 
مكان، إنّما ليس في لبنان، 
وليس في آسيا حتى، وال 

في سواها من القارّات
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