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سورية
االنتخابات ــ اإلهانة

مجددًا، »يُنتَخب« اليوم بشار األسد رئيسًا لسورية، 
في حدث تجوز تسميته أي شيء، إال انتخابات.

4ـ5

خطة أميركية لغزة

من مظاهر »المبايعة« في السفارة السورية لدى لبنان  )جوزف عيد/فرانس برس(

بــعــد أشــهــر مــن الـــصـــدام الــســيــاســي الـــروســـي ـ 
فالديمير  الرئيسني  بني  خصوصًا  األميركي، 
بـــوتـــني وجـــــو بــــايــــدن، تـــــّم اإلعـــــــالن أمــــــس، فــي 
للرجلني  مرتقب  لقاء  عن  وواشنطن،  موسكو 
في جنيف السويسرية، في 16 يونيو/حزيران 
املــقــبــل. وأعــلــن الــكــرمــلــني فــي بــيــان، أنـــه »وفــقــًا 
إليه، سيجري بوتني  التوصل  الذي تم  لالتفاق 
مــحــادثــات مــع بــايــدن فــي 16 يــونــيــو«. وأضــاف 
البيان أنه من املفترض أن يتناول البحث حالة 
ـ األميركية  الــعــالقــات الــروســيــة  وآفــــاق تــطــويــر 
إلى  االستراتيجي، إضافة  االستقرار  وقضايا 

الدولية،  األجــنــدة  على  املطروحة  امللحة  امللفات 
ــاء كــورونــا  الــتــعــاون فــي مكافحة وبـ بــمــا فيها 

وتسوية النزاعات اإلقليمية.
من جانبها، أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض 
لــقــاء الرئيسني، مشيرة  جــني ســاكــي فــي بــيــان، 
القضايا  أنهما سيبحثان عــددًا واسعًا من  إلــى 
للتنبؤ  الــقــابــلــيــة  »مـــع سعينا الســتــعــادة  املــلــحــة 
املرتقب  الــعــالقــات«. واالجتماع  واالســتــقــرار في 
هـــو األول مـــن نــوعــه بـــني الــرئــيــســني مــنــذ تــولــي 
بني  توتر حاد  األميركية، وسط  الرئاسة  بايدن 
تبادل عقوبات  واشنطن وموسكو على خلفية 

واتــــهــــامــــات. وســيــتــم عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
مجموعة السبع في بريطانيا بني 11 يونيو و13 
منه، وقمة حلف شمال األطلسي في بروكسل 
في 14 يونيو. وساد التوتر العالقة بني الرجلني، 
مــع وصـــف بــايــدن لــبــوتــني بــأنــه »قـــاتـــل« فــي 17 
مــــــارس/آذار املـــاضـــي، خـــالل مــقــابــلــة مــع محطة 
»إيه بي سي« األميركية. وقال الرئيس األميركي 
ملحاوره جورج ستيفانوبولوس: »سترى الثمن 
في  تتأخر موسكو  ولــم  قريبًا«.  الــذي سيدفعه 
حينه عن استدعاء سفيرها في الواليات املتحدة 
أناتولي أنطونوف »للتشاور«. ولم يوضح بايدن 

املعارض  إلــى حادثة تسميم  كــان يشير  إذا  ما 
ــي ألـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي فــــي أغـــســـطـــس/آب  ــروســ ــ ال
التي نسبتها واشنطن ملوسكو. وسبق   ،2020
اتفاقهما  الطرفان أزمة عسكرية، مع  أن تجاوز 
في 3 فبراير/شباط املاضي على تمديد معاهدة 
»نيو ستارت« 5 سنوات إضافية، والتي تلزمهما 
بــخــفــض رؤوســـهـــمـــا الـــنـــوويـــة االســتــراتــيــجــيــة 
املـــنـــشـــورة، بــمــا ال يــزيــد عـــن 1550 رأســــًا لكل 
مــنــهــمــا. وتــحــّد املــعــاهــدة أيــضــًا مــن الــصــواريــخ 

والقاذفات األرضية والغواصات التي تنقلها.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

اإلعمار مقابل عزل »حماس«

األربعاء  26 مايو/ أيار 2021 م  14  شوال 1442 هـ  □  العدد 2459  السنة السابعة

Wednesday 26 May 2021

BBC... عمـُر الفضائح طويٌل
الخداع الذي مارسته »بي بي سي« في المقابلة مع األميرة ديانا قبل ربع 

قرن، من أكبر الفضائح في عمر الشبكة. ]21[

أقصت السلطات اإليرانية 
مرشحين كثرًا للرئاسة، 

ليبقى إبراهيم رئيسي أبرز 
المحظوظين.
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التي  األوسط  الشرق  إلى  زيارته  بلينكن، في  أنتوني  األميركي  الخارجية  يُخِف وزير  لم 
أن خطة واشنطن إلعمار  اهلل،  رام  إلى  االنتقال  الثالثاء قبل  أمس  إسرائيل  بدأها من 
قطاع غزة بعد العدوان مشروطة بعزل حركة »حماس«، ومنعها من االستفادة 

من المساعدات

القدس المحتلة، رام اهلل
العربي الجديد

ــتـــهـــاكـــات  ــرار االنـ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واالقـــتـــحـــامـــات لــلــمــســجــد األقـــصـــى، 
ــة األمــــيــــركــــي أنــتــونــي  ــيـ كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
بلينكن يــبــدأ أمـــس الــثــاثــاء جــولــتــه الــشــرق 
الذي  التوّجه  بتأكيد  إسرائيل،  من  أوسطية 
تتبناه إدارة جو بايدن بدعم مشروط إلعادة 
إعـــمـــار قـــطـــاع غــــزة »يــضــمــن عــــدم اســتــفــادة 
حماس منه«، وذلك بعد العدوان اإلسرائيلي 
على القطاع، في ما يبدو استكمااًل لتوجهات 
االحـــتـــال بــعــزل »حــــمــــاس«. مــوقــف بلينكن 
ــع اســــتــــمــــرار تــــهــــديــــدات االحـــتـــال  تــــــــوازى مــ
للحركة، وذلك مقابل موقف أردني محذر من 
الشيخ جــراح في  جريمة ترحيل أهالي حي 
لفتح  والــدعــوة  منازلهم،  من  املحتلة  القدس 
أفق سياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وبدأ بلينكن جولته في الشرق األوسط أمس 
ــتـــال  ــــاق الــــنــــار بــــن االحـ ــــف إطــ لــتــرســيــخ وقـ
و»حــمــاس«، بــزيــارة إسرائيل، قبل أن يتوجه 
إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ثم ينتقل إلى مصر للقاء رئيسها عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وســـط تــأكــيــده عــقــب لقائه 
األميركي  الكونغرس  أنــه سيطلب من  عباس 
لتقديم مساعدات   2021 في  دوالر  مليون   75
موضحًا  للفلسطينين،  واقتصادية  تنموية 
مــايــن   5.5 ســـتـــقـــدم  ــتـــحـــدة  املـ الـــــواليـــــات  أن 
مــلــيــون  و32  لـــغـــزة  فـــوريـــة  مـــســـاعـــدات  دوالر 
دوالر لــوكــالــة األمـــم املــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين، فيما أكد أن الواليات 
املتحدة سوف تمضي قدمًا في عملية إعادة 
فتح القنصلية في القدس. ولم ُيخِف بلينكن 
»استفادة«  عــدم  تريد  بأنها  واشنطن  موقف 
التي  الدولية  املساعدات  من  »حماس«  حركة 
ــار غـــــزة. وقـــــال بعد  ــمـ ســتــخــصــص إلعــــــادة إعـ
اجتماعه برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نــتــنــيــاهــو فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة »ســنــعــمــل مع 
لضمان  الجميع،  مــع  وثــيــق،  بشكل  شركائنا 
عـــدم اســتــفــادة حــمــاس مـــن مــســاعــدات إعـــادة 
اإلعمار«. وأشار إلى أن هناك »الكثير من العمل 
الــشــاق أمامنا إلعـــادة األمــل واالحــتــرام ونــوع 
واإلسرائيلين،  الفلسطينين  بن  الثقة«  من 
هــذا يجب  أن  البديل وأعتقد  »رأينا  موضحًا 
أن يدفعنا جميعًا ملضاعفة جهودنا للحفاظ 
عــلــى الـــســـام وتــحــســن حــيــاة اإلســرائــيــلــيــن 

والفلسطينين على حد سواء«.
املنطقة ملحاولة  إلــى  أنــه جــاء  وكـــرر بلينكن 

ــيـــس  ــرئـ ــر، مـــضـــيـــفـــًا أن الـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الــــحــــد مـــــن الـ
األميركي جو بايدن أوضــح أن بــاده »تؤيد 
تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في 
مواجهة الصواريخ اآلتية من غزة«. وتابع أن 
بايدن »طلب مني القدوم إلى هنا اليوم من 
الواليات  التزام  تأكيد  األول،  أسباب:   4 أجــل 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة بــأمــن إســرائــيــل، والــبــدء 
بــالــعــمــل مــن أجـــل اســتــقــرار أوســـع وتقليص 
والــقــدس، ودعــم  الغربية  الضفة  فــي  الــتــوتــر 
 املــســاعــدات اإلنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة من 

ّ
حـــث

ومــواصــلــة  الفلسطيني  الــشــعــب  إفــــادة  أجـــل 
إعادة بناء عاقاتنا مع الشعب الفلسطيني 
أن  »يجب  وأضـــاف  الفلسطينية«.  والسلطة 
يتم البناء على وقف إطاق النار«، في قطاع 
غزة. كما أعلن الوزير األميركي أنه أجرى مع 
نتنياهو »مناقشات معّمقة حول احتياجات 
إسرائيل األمنية، وهذا يتضمن النقاش عن 
كــثــب حـــول املـــفـــاوضـــات الــجــاريــة فـــي فيينا 
حــــول فــــرص الـــعـــودة إلــــى االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وفي الوقت نفسه بحث نشاطات إيران التي 
املنطقة«. وتابع:  فــي  االســتــقــرار  عــدم  تسبب 
»نعلم أنــه مــن أجــل منع الــعــودة إلــى العنف 
ــإن ذلــــك يـــبـــدأ بــالــتــعــامــل مـــع االحــتــيــاجــات  فــ

اإلنسانية في غزة وإعادة البناء«.
من جهته، تعهد نتنياهو برد »قوي للغاية« 
في حال خرقت »حماس« وقف إطاق النار، 
 »في حال خرقت حماس الهدوء وقامت 

ً
قائا

فــإن ردنــا سيكون قويًا  بمهاجمة إســرائــيــل، 
لـــلـــغـــايـــة«. وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو »لـــقـــد بحثنا 
اإلقليمية، ولكن ال يوجد  القضايا  عــددًا من 
مــا هــو أهــم مــن إيـــران، وأنـــا آمــل أن الــواليــات 
املتحدة لن تعود إلى االتفاق مع إيران، ألننا 
أمــام  الــطــريــق  نعتقد أن هـــذا االتــفــاق يفسح 
إيــران المتاك ترسانة من األسلحة النووية 
بــشــرعــيــة دولـــيـــة«. وتـــابـــع »أكـــدنـــا أنـــه مهما 
حــدث، فإن إسرائيل ستحتفظ دائمًا بحقها 
فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة نــظــام 

مــلــتــزم بــتــدمــيــرنــا، ومــلــتــزم بــالــحــصــول على 
آخر،  الشامل«. وفي موضوع  الدمار  أسلحة 
أجل  مــن  ســويــًا  العمل  »علينا  نتنياهو  قــال 
توسيع التطبيع بن إسرائيل والدول العربية 
التي  السام  اتفاقيات  وتعزيز  واإلسامية، 
«. كما أوضــح أنــه بحث 

ً
توصلنا إليها فــعــا

األمــيــركــي »كيفية تحسن حياة  الــوزيــر  مــع 
واألوضــــاع  الفلسطينين  معيشة  وظــــروف 
ــادة  ــ ــك إعــ ــ اإلنـــســـانـــيـــة فــــي غـــــــزة، بـــمـــا فــــي ذلــ
الجندين واملدنَين اإلسرائيلين املوجودين 
هناك، وتحسن النمو االقتصادي في الضفة 

ــة«. ــيـ ــدولـ الـــغـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون واملــــشــــاركــــة الـ
وكــــــان الــســفــيــر اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي واشــنــطــن 
ــة  قــــال إلذاعــ املــتــحــدة جــلــعــاد أردان،  واألمـــــم 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، إن املــهــمــة الــرئــيــســيــة 
التوصل  محاولة  في  تتمثل  بلينكن  لجولة 
ــــن يــضــمــن  ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ إلــــــــى تــــفــــاهــــم بـ
األمــــوال واملــســاعــدات  لنقل  تــدشــن منظومة 
إلـــى غـــزة مـــن دون أن تــتــمــكــن »حـــمـــاس« من 
لــإرهــاب  »بــنــى تحتية  بــنــاء  فــي  استغالها 
مــرة أخــــرى«، على حــد وصــفــه. وفــي السياق 
نــفــســه، نــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤول 
لـــم تسمه،  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
قــولــه أول مــن أمـــس إن »تــركــيــزنــا األســاســي 
ينصب على الحفاظ على وقف إطــاق النار 
إليها«. لكن  وتقديم املساعدة ملن يحتاجون 
ــه إجـــراء  ــ املـــســـؤول قـــال إن مـــن الــســابــق ألوانـ
مــحــادثــات ســام أوســـع نطاقًا بــن إسرائيل 

والفلسطينين.
وبعد لقائه نتنياهو، توّجه بلينكن إلى رام 
الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وسبق وصوله إلى رام الله، تظاهرة 
لــعــشــرات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي املــديــنــة رفــضــًا 
ــــع املـــشـــاركـــون الفـــتـــات تــرفــض  لـــلـــزيـــارة. ورفـ
املنحاز إلسرائيل، وهتفوا  األميركي  املوقف 
ضد ذلك االنحياز، وأكدوا الحقوق والثوابت 

جابت  فيما  فلسطن،  وحــريــة  الفلسطينية، 
مسيرة شوارع رام الله تعبيرًا عن رفض تلك 
الزيارة، إلى أن وصلت في طريقها إلى شارع 

موصل ملقر الرئاسة الفلسطينية.
بلقاء  ببلينكن،  اجــتــمــاعــه  عــبــاس  واســتــبــق 
ــر الـــخـــارجـــيـــة األردنــــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي  ــ وزيــ
فـــي رام الـــلـــه. وأكــــد عــبــاس خــــال اســتــقــبــالــه 
ــــدي، وفـــــــق وكـــــالـــــة »وفـــــــــــا«، ضـــــــرورة  ــفـ ــ ــــصـ الـ

إلـــى مرحلة  الــتــهــدئــة،  بــعــد تثبيت  االنــتــقــال 
العاجل بمسار سياسي تحت إشراف  البدء 
اللجنة الرباعية الدولية. وشدد على ضرورة 
أن ينهي ذلـــك املــســار االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
لنيل  ويــؤدي  الفلسطينية،  واألرض  للشعب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي حـــريـــتـــه واســـتـــقـــالـــه 
ــيـــادة بــعــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــة ذات سـ ــ فـــي دولـ
ــة، عـــلـــى أســــــاس قـــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ

ــن عـــبـــاس الـــجـــهـــود الـــتـــي قــام  ــّمـ ــة. وثـ ــيـ ــدولـ الـ
واإلدارة  الـــعـــرب  مـــع  بــالــتــعــاون  األردن  بــهــا 
العدوان  لوقف  املعنية،  واألطــراف  األميركية 
على الشعب الفلسطيني، وبالتنسيق الكامل 
بن القيادتن الفلسطينية واألردنية. وشدد 
على ضــرورة أن تتكثف جهود إعــادة إعمار 
ما دمره االحتال في غزة، وضرورة أن تشمل 
التهدئة التي يجري العمل عليها أيضًا، وقف 
اعتداءات واقتحامات املستوطنن املتطرفن 
املــدعــومــن مــن قـــوات االحــتــال على املسجد 
الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء  األقـــصـــى، وعــلــى 
في الضفة، واحترام الوضع التاريخي وبما 
يــشــمــل الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة عــلــى األمـــاكـــن 
املــقــدســة اإلســامــيــة واملسيحية فــي الــقــدس. 
وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، جدد عباس، 
تأكيد استعداد القيادة الفلسطينية ملواصلة 
وحدة  حكومة  لتشكيل  الفلسطيني  الــحــوار 

وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــوزيــر الــصــفــدي إن ترحيل 
الشيخ  حــي  فــي  بــيــوتــهــم  مــن  الفلسطينين 
ــّكــــل »جــــريــــمــــة حــــرب  ــــدس، يــــشــ ــقـ ــ ــالـ ــ جــــــــراح بـ
ــيـــر األوضــــــــــــــــاع«. وأضـــــــاف  ــفـــجـ وســــيــــعــــيــــد تـ
ــده مـــــع نـــظـــيـــره  ــ ــقـ ــ ــافــــي عـ ــمــــر صــــحــ فـــــي مــــؤتــ
ــــاض املـــالـــكـــي، فـــي رام الــلــه،  الــفــلــســطــيــنــي ريـ
»تــبــذل جهودًا  بـــاده  إن  عــبــاس،  لقائه  عقب 
في  التصعيد  تــكــرار  وعــدم  التهدئة  لتثبيت 
قطاع  فيها  بما  كافة  الفلسطينية  األراضـــي 
غـــزة، عبر فتح أفــق سياسي مــن شــأنــه قيام 
»الجهود  وتابع  مستقلة«.  فلسطينية  دولــة 
املشروعة  الــحــقــوق  تلبية  أجــل  مــن  مستمرة 
أردنــا  »إذا  وقــيــام دولـــة فلسطينية«. وأكــمــل 
عدم تفجير األوضاع علينا أن نعالج أساس 
هـــذا الـــصـــراع«. وأشــــار إلـــى أنـــه ســلــم رســالــة 
من العاهل األردنــي عبدالله الثاني للرئيس 
ــيـــق الـــجـــهـــود  ــنـــسـ ــد خــــالــــهــــا »تـ ــ ــ عـــــبـــــاس، أكـ
»ال  ــال  وقــ الــعــربــيــة«.  األردنـــيـــة  الفلسطينية 
وال  الفلسطينية  القضية  فـــوق  الــقــفــز  يمكن 
 ودائــــمــــًا، مـــن دون حـــل عـــادل 

ً
ســــام شـــامـــا

للقضية الفلسطينية«. ولفت إلى أنه يجري 
ــلــــعــــودة إلـــى  ــــن »إطـــــــــار حـــقـــيـــقـــي لــ ــبـــحـــث عـ الـ
املفاوضات بن الفلسطينين واإلسرائيلين 

وفق الشرعية الدولية«. 
ــذه الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــ تــــزامــــنــــت هــ
الضفة  في  اإلسرائيلية  االعتداءات  استمرار 
ــــال الـــشـــاب  ــتـ ــ ــة. وقـــتـــلـــت قــــــوات االحـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
عــامــًا(،   27( فــهــد  جــمــيــل  أحــمــد  الفلسطيني 
الله  رام  األمــعــري جنوب مدينتي  مــن مخيم 
والــبــيــرة. وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة الشعبية 
»الـــعـــربـــي  ــبـــس لــــ فــــي مــخــيــم األمــــعــــري طــــه الـ
الــجــديــد« أن الـــقـــوات الــخــاصــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــي الـــســـاعـــة  ــ ــوالــ ــ ــد حــ ــهــ اغــــتــــالــــت الـــشـــهـــيـــد فــ
الخامسة فجرًا، بإطاق الرصاص عليه وهو 
داخـــل ســيــارتــه فــي حــي أم الــشــرايــط املــجــاور 
ــــل الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  لــلــمــخــيــم. كــمــا واصـ
نــادي  الغربية، وقـــال  االعــتــقــاالت مــن الضفة 
بــيــان إن »االحــتــال  األســيــر الفلسطيني فــي 
من  مواطنًا   19 اإلثنن-الثاثاء،  ليلة  اعتقل، 
محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس. 
ــــوات االحـــتـــال أمــــس مــرشــح  كــمــا اعــتــقــلــت قـ
التابعة  قائمة »القدس موعدنا« االنتخابية 
لحركة »حماس« القيادي في الحركة بنابلس 
يــاســر بـــدرســـاوي.  بــالــتــوازي، جـــّدد عشرات 
املــســتــوطــنــن، أمــــس، اقــتــحــامــاتــهــم للمسجد 
األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية. وقال 
ــرة األوقـــــاف اإلســامــيــة في  ــ مـــســـؤول فـــي دائـ
القدس لوكالة »األناضول« إن »79 مستوطنًا 
بحراسة  األقصى صباحًا،  املسجد  اقتحموا 

الشرطة اإلسرائيلية«.

عثمان لحياني

ال شك أن في االنتخابات البرملانية 
املبكرة املقررة في الجزائر في 12 

يونيو/حزيران املقبل، مفصلية على 
صعيد تثبيت خيارات السلطة، لكنها 

ال ترقى ألن تكون حدثًا مصيريًا، 
ألن الظروف واملعطيات ومناخ 

السخط السياسي واالجتماعي الذي 
تجرى فيه ال تعطيها هذا الوصف. 

إذا جازت املقارنة )مع اختالف 
السياقات والظروف والفاعلني(، فإن 
انتخابات يونيو تأخذ نفس طبيعة 
وأهمية انتخابات يونيو عام 1997، 
بالنسبة إلى السلطة، ونفس القدر 
والتطلع لدى األحزاب املشاركة. قد 

تقود التقاطعات السياسية والظرفية 
بني استحقاق 1997 واستحقاق 

يونيو املقبل، إلى طرح سؤال حول ما 
إذا كانت املخرجات ستكون نفسها، 

ليس على صعيد النتائج وتوزيع 
املقاعد في البرملان، وإنما على 

صعيد املتغير السياسي. االنتخابات 
املاضية لم تغّير من الواقع السياسي 

فِض 
ُ
واملؤسساتي شيئًا، ولم ت

إلى تصحيح االختالالت الوظيفية 
للمؤسسات السيادية. بهذا املعنى 
تصبح االنتخابات املقبلة امتحانًا 
بالغ الحساسية لثالثة أطراف في 

املشهد الجزائري، السلطة والطبقة 
السياسية والحراك الشعبي. بالنسبة 

للسلطة تبدو االنتخابات البرملانية 
في حد ذاتها مشروعًا سياسيًا 

بغض النظر عن النتائج ومدى نزاهة 
االنتخابات وشفافيتها ومستوى 
إقبال الناخبني، وهو تحٍد صعب، 

فالهدف الرئيس هو تركيب مؤسسة 
تشريعية جديدة تتماشى مع طبيعة 

املرحلة ومتطلباتها، من دون أن 
تكون في مستوى الفعالية الرقابية 

املطلوبة من أي برملان. وهذا االعتقاد 
ج من كون أن أي مؤسسة 

َ
ُيستنت

برملانية لن تكون قادرة على إحداث 
فارق.

في املقام الثاني يأتي امتحان 
األحزاب السياسية التي تواجه 

 بإكراهات اجتماعية 
ً
ناخبًا مثقال

بالغة السوء، وثمة شعور عام بأن 
الديناميكية السياسية واملجتمعية 
التي حققها الحراك الشعبي نحو 

التغيير، تكاد تخبو وتنطفئ لصالح 
اليأس، وهنا يصبح امتحان إقناع 

الناخبني بالذهاب إلى صناديق 
االقتراع هو األصعب، قبل اإلقناع 

بالبرامج واألفكار واملرشحني. 
الطرف الثالث في املعادلة الجزائرية 
هو الحراك الشعبي، والذي فرضت 

عليه االنتخابات امتحانًا من نوع 
آخر، يخوضه مجردًا من كل أدوات 
التعبير بعد االعتقاالت والتضييق 

على التظاهرات. تريد السلطة أن 
تكون االنتخابات نهاية حتمية 

للحراك كحركة سياسية، بينما 
يراهن األخير على أن تصب املقاطعة 

فَسر على 
ُ
املتوقعة في رصيده، وت

أنها تأكيد لصوابية التمسك بمطالب 
22 فبراير، وعلى استمرار اعتراض 

الشارع على الخيار االنتخابي.

سياسة مصرية جديدة تجاه »حماس« بضغط أميركيفلسطينيو الداخل: ترهيبنا لن ينفع

الحدث

حيفا ـ ناهد درباس

تــتــواصــل حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت الــتــي تنفذها 
شرطة االحتال اإلسرائيلي في مدن وبلدات 
الداخل الفلسطيني املحتل في العام  وقــرى 
1948، على خلفية مشاركة الفلسطينين في 
االحتجاجات األخيرة ضد سلطات االحتال 
الفلسطينية،  األراضــــــي  فـــي  وانــتــهــاكــاتــهــا 
واعتداءاتها على املسجد األقصى، وجرائم 
أمس  االحتال،  شرطة  واعتقلت  املتطرفن. 
الـــثـــاثـــاء، ثـــاثـــة شـــبـــان مـــن قـــريـــة عــيــلــوط، 
شــمــال غــربــي الـــنـــاصـــرة، بــشــبــهــة »مــحــاولــة 
االعتداء على ضابط شرطة« خال األحداث 
األخيرة في الداخل. وبلغ عدد املعتقلن في 
حملة االعــتــقــاالت الــتــي نــفــذت خـــال يومي 
األحــد واإلثــنــن املاضين، على يــد الشرطة 
)الشاباك(،  العام  األمن  اإلسرائيلية وجهاز 
منهم   13 فــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــابـ وشـ شـــابـــا   165
وقلنسوة،  الفحم،  وأم  والطيرة  الطيبة  مــن 
بــاإلضــافــة إلـــى اعــتــقــاالت أخـــرى فــي مدينة 
حيفا وبــلــدة كفر قــرع. وتــأتــي الحملة التي 
أطــلــقــت عــلــيــهــا الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة اســم 
لاعتقاالت  استكمااًل  والــنــظــام«،  »الــقــانــون 
وناشطن  متظاهرين  بحق  أطلقتها  الــتــي 
مـــن مــخــتــلــف األحــــــزاب والـــحـــركـــات الــفــاعــلــة 
 ،48 أراضـــي  فــي  الفلسطينية  الــســاحــة  على 
خــــال األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، مـــع تسجيل 
دمت 

ُ
اعتقال أكثر من 1550 شخصًا، فيما ق

150 الئــحــة اتـــهـــام. وتــتــزامــن الــحــمــلــة كذلك 
مــع اســتــمــرار الــجــريــمــة املــنــظــمــة ضــد أبــنــاء 
الشمالي،  املثلث  في منطقة  الفحم،  أم  بلدة 
الــثــاثــاء، مقتل الشاب  حيث شــهــدت، أمــس 
مصطفى أحمد متأثرًا بجروحه بعد إطاق 
النار عليه. ويأتي ذلك بعد أقل من 12 ساعة 
على مقتل شاب آخر في ظروف مماثلة، هو 
محمد حبوب. وبلغ عدد القتلى في أم الفحم 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـ
الــجــديــد« أبــعــاد تــوجــه مــصــري جــديــد تجاه 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة »حــــمــــاس«،  ــاومــ ــقــ حــــركــــة املــ
مــشــيــرة إلــــى أنــــه يـــأتـــي فـــي أعـــقـــاب انـــخـــراط 
مــصــري أمــيــركــي واســـع أخــيــرًا بــشــأن الوضع 
ــم  فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، ودعـ
واشـــنـــطـــن لـــــــإدارة املـــصـــريـــة فـــي تــحــركــاتــهــا 
الخاصة بوقف إطاق النار وتثبيت التهدئة 

في قطاع غزة.
وأفادت املصادر بأن إدارة الرئيس األميركي 
أخيرًا  املصرية  القيادة  بايدن طلبت من  جو 
تحجيم نــفــوذ »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، مع 
الفلسطينية،  للسلطة  دور  لــخــلــق  الــضــغــط 

وتوسيع مساحات لوجودها هناك. 
ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر 
إعامية مصرية عن صدور تعليمات جديدة 
إلدارة الــقــنــوات بــشــأن الــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
بــمــواقــف  اإلشـــــادة  وقـــف  تــشــمــل  الفلسطيني 
املقاومة، والتركيز على جهود إعادة اإلعمار 
واملبادرة املصرية واملبادرات الدولية في هذا 
اإلطار. وتضمنت التعليمات التناول السلبي 
ملــطــالــبــات »حــــمــــاس« بـــــدور فـــاعـــل فـــي إدارة 
القطاع، وإشرافها  في  اإلعــمــار  إعــادة  عملية 
املباشر على األمــوال، واملنح املخصصة لهذا 

الهدف.
الــتــي تحدثت  الــدبــلــومــاســيــة  املـــصـــادر  ورأت 
مع »العربي الجديد« أن التعليمات الجديدة 
»حــمــاس« ربــمــا تكون  االٕعــامــيــة املــتــعــلــقــة بـــ
على ضوء تفاهمات مع اإلدارة األميركية، في 
الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه الــرئــيــس األمــيــركــي 
يـــام مــع نظيره املصري 

ٔ
مــرتــن خــال أربــعــة ا

ربــعــة 
ٔ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــعــد أكــثــر مــن ا

م 
ّ
عــقــاب تسل

ٔ
شــهــر مــن الــتــجــاهــل الــتــام، فــي ا

ٔ
ا

بــــايــــدن مـــهـــامـــه فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض فــــي 20 

»إدارة  االحـــتـــال وحــكــومــتــهــا وشــرطــتــهــا بــــــ
معركة لترهيب وتخويف املجتمع العربي«، 
ــدًا أن هــــذا املــجــتــمــع »لـــيـــس فـــي قفص  ــؤكـ مـ
االتهام«، بل هو الذي يوجه اتهامات لدولة 
االحتال. وشّدد بركة على أن »كل املساعي 
إلى  الفتًا  تنجح«،  لــن  واإلرهــــاب  للتخويف 
الطوق، ولن يكون  أن »مجتمعنا شّب على 
هناك وضع نمتنع فيه عن قول موقفنا، أو 
مــمــارســة واجــبــنــا الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ألي سبب«. ولفت إلى أن مطلق الحملة هو 
نــتــنــيــاهــو »املــتــهــم بــجــرائــم جــنــائــيــة«، فيما 
وزيـــر األمـــن الــداخــلــي فــي حكومة االحــتــال 
أمــيــر أوحــانــا »فــاشــل فــي كــل شـــيء، ويدعي 
ــه يــريــد أن يــفــرض الــقــانــون والــنــظــام في  أنـ
املــجــتــمــع الـــعـــربـــي«. واعـــتـــبـــر أن »الـــقـــانـــون 
فقط  العربي  املجتمع  في  ممكنان  والنظام 
ــــرى لـــجـــم الـــشـــرطـــة واالســـتـــخـــبـــارات،  إذا جـ
اتــهــمــا عــلــى املـــواطـــن العربي  ووقـــف اعــتــداء
ه في قول كلمته واملطالبة بحقوقه وأن 

ّ
وحق

يقف إلى جانب شعبه الفلسطيني«.
ــدالــــة« الــحــقــوقــيــة،  وتـــحـــدث مـــديـــر مـــركـــز »عــ
املــحــامــي حــســن جـــبـــاريـــن، عـــن الـــعـــودة إلــى 
الفلسطيني،  الــداخــل  فــي  العسكري  الحكم 
ــه »لـــلـــمـــرة األولـــــــى مـــنـــذ 20  ــ مــــشــــددًا عـــلـــى أنـ
عـــامـــًا، تــعــتــرف شــرطــة االحـــتـــال بـــأن هــدف 
اعتقاالتها ال يتعلق بالقانون، بل لتخويف 
ــرة جـــديـــدة«.  وردع الـــعـــرب عـــن الــتــظــاهــر مــ
بــيــانــات  مـــن  »الــــواضــــح  أن  جـــبـــاريـــن  ورأى 
الــشــرطــة هــو أن هــدفــهــا الــعــقــاب الــجــمــاعــي، 
ــّد الــجــثــث في  تــمــامــًا كــمــا أراد نــتــنــيــاهــو عــ
ــزة«. وبـــرأيـــه، فـــإن شــرطــة االحــتــال  قــطــاع غــ
»تريد اإلعان عن أكبر عدد من االعتقاالت«، 
وسط »حملة تعسفية وغير قانونية، وهذا 
مـــا مــّيــز إعــــان الـــطـــوارئ فـــي مــديــنــة الــلــد«، 
»األبــرتــهــايــد«  تطبيق سياسة  على  مــشــددًا 
وفي  املناطق  هــذه  في  العنصري(،  )الفصل 

ــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  ــعــ مـــن بــيــنــهــا الــ
واعــتــداءات االحتال على أهالي حي الشيخ 

جراح املقدسي، وقضية حقوق االٕنسان.
شار املتحدث باسم الرٔياسة املصرية بسام 

ٔ
وا

ن الــرٔيــيــســن تــطــرقــا لــعــدد من 
ٔ
ــي، إلــــى ا ــ راضـ

برزها التصعيد العسكري األخير 
ٔ
ا القضايا، 

وضــــــح بـــايـــدن »عــــزم بــــاده على 
ٔ
فـــي غــــزة. وا

العمل الستعادة الهدوء وإعادة األوضاع كما 
كانت عليه في األراضي الفلسطينية، وكذلك 
الدولين  الشركاء  كافة  مــع  الجهود  تنسيق 
وكــذلــك  الفلسطينية  الــســلــطــة  دعـــم  أجـــل  مـــن 
عرب الرٔييس األميركي عن 

ٔ
إعادة اإلعمار«. وا

الرٔييس  للسيد  الناجحة  »الجهود  لـ تقديره 
واألجهزة املصرية للتوصل إلى وقف إطاق 
النار االخير، مبديًا تطلعه الستمرار التشاور 

والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص«.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــســـان لــقــضــيــة ســــد الــنــهــضــة، 
فرّحب السيسي بالجهود األميركية في هذا 
الصدد، مؤكدًا تمسك مصر بحقوقها املأيية 
عــبــر الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق »قــانــونــي منصف 

، مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
ً
بـــإطـــاق الـــنـــار 40 قــتــيــا

الحالي، وسط تقاعس شرطة االحتال عن 
الفاعلن،  ومحاسبة  الفلسطينين  حماية 
وهــي أولــى مطالب الــحــراك الفلسطيني في 

الداخل املحتل. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، طــالــبــت »لــجــنــة املتابعة 
ــي الـــداخـــل  الـــعـــلـــيـــا لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة فــ
ســـراح جميع  بــإطــاق  أمـــس،  الفلسطيني«، 
املعتقلن، متهمة حكومة بنيامن نتنياهو 
لفلسطينيي  تــرهــيــب  مــعــركــة  تــديــر  بــأنــهــا 
اللجنة محمد بركة،  الــداخــل. ووّجــه رئيس 
خال مؤتمر صحافي عقدته لجنة املتابعة 
واللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية 
وجــمــعــيــات حــقــوق اإلنـــســـان، اتــهــامــًا لــدولــة 

يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي. وفـــي سياق 
مــتــصــل بـــالـــتـــطـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة، أشــــارت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  مــصــادر خــاصــة لـــ
هناك توصيات داخل جهاز املخابرات العامة 
بالتوازن بن التجاوب مع الضغوط األميركية 
ــمـــاس«،  واإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع »حـ
كورقة  الداخلية  الحركة  قــوة  على  والــحــفــاظ 
في  إليها  تلجأ  بالنسبة ملصر،  ضغط مهمة 
قضايا اإلقليم، ذات الصلة باملصالح املصرية. 
شارت املصادر إلى أن البديل األقرب، خال 

ٔ
وا

الفترة املقبلة، هو محافظة مصر على قنوات 
اتصال قوية بالحركة، وتقديم تسهيات لها، 
عضأيها، 

ٔ
متعلقة خصوصًا بتنقل قيادتها وا

 عــن 
ً
ــر، فــــضــــا ــــي مــــصــ ــات بـــعـــضـــهـــم فـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وإقـ

تسهيات متعلقة بدخول املساعدات النفطية 
والــدوائــيــة واإلنــســانــيــة، فــي مقابل تخفيض 

مستوى التناول اإلعامي للحركة.
اتــصــااًل هاتفيًا، مساء  يذكر أن بايدن أجــرى 
أول مــن أمــس االٕثــنــن، بنظيره املــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، تــطــرق لــعــدد مــن القضايا 

االعتقاالت، تمامًا كما يجري في حّي الشيخ 
جّراح املقدسي، »املمنوع على الفلسطينين 
واملسموح دخوله لليهود فقط«، في إشارة 
يسكنون  الـــذي  للفلسطينين  السماح  إلــى 
في الحّي بدخوله فقط بعد أن يبرزوا وثائق 

إقامتهم.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس لــجــنــة الــســلــطــات 
املحلية مضر يونس أن فلسطينيي الداخل 
»فــــتــــرة لــيــســت ســهــلــة«،  ـــ ــّرون بــ ــ ــمـ ــ املـــحـــتـــل يـ
ــقـــول إن »حــمــلــة شـــرطـــة االحـــتـــال  مــــكــــّررًا الـ
تـــهـــدف إلــــى الـــتـــرهـــيـــب، مـــا يــســتــدعــي الــــرّد 
ــــدم الــقــبــول بــاملــســلــمــات،  عــلــيــهــا بــاملــثــل، وعـ
ــام لـــلـــشـــرطـــة«.  ــ ــهـ ــ ــع االتـ ــابــ عـــبـــر تـــوجـــيـــه أصــ
ولــفــت إلــــى أن »الــلــجــنــة الــقــطــريــة هـــي جــزء 
الــشــارع  الــطــوارئ، وتسمع نبض  مــن هيئة 
وتحاول تقديم املساعدات، التي ال يمكن أن 
التلفزة  قناة  وكــانــت  مباشر«.  بشكل  تصل 
اإلسرائيلية الرسمية، »كان«، قد ذكرت، يوم 
ــد املـــاضـــي، أن شــرطــة االحـــتـــال أعـــدت  األحــ
فلسطينيي  مـــن  املـــئـــات  العـــتـــقـــال  مــخــطــطــًا 
الـــداخـــل، بــزعــم مــشــاركــتــهــم فــي الــتــظــاهــرات 
والجليل  املــثــلــث  فــي منطقة  انــدلــعــت  الــتــي 
القناة عن  املختلطة. ونقلت  واملــدن  والنقب 
مــصــادر فــي شــرطــة االحــتــال ووزارة األمــن 
ــه ســيــتــم  ــ الـــداخـــلـــي اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قـــولـــهـــا إنـ
تــوظــيــف ســـرايـــا مـــن جـــنـــود االحـــتـــيـــاط في 
التي  الـــحـــدود« لتنفيذ االعــتــقــاالت  »حـــرس 
مــنــاطــق وجــــود فلسطينيي  تــشــمــل جــمــيــع 
الـــداخـــل. ولــفــتــت إلـــى أن حــمــلــة االعــتــقــاالت 
والقرى  البلدات  على  خــاص  بشكل  ستركز 
ــة فـــي الــنــقــب والـــجـــلـــيـــل، بــســبــب ما  ــبـــدويـ الـ
الذي  االحتجاجي  النشاط  »خطورة  سمته 
معتبرة  هــنــاك«،  الفلسطيني  الشباب  نفذه 
الــداخــل  فلسطينيي  مـــن  الـــبـــدو  »ســـلـــوك  أن 
 بــالــغ الــخــطــورة 

ٌ
فــي الــنــقــب والــجــلــيــل تــحــول

يستدعي معالجة فورية وصارمة«.

مــلء  قــواعــد واضــحــة لعملية  ومــلــزم يضمن 
عرب بايدن عن 

ٔ
وتشغيل السد«. في املقابل، ا

هــمــيــة القصوى 
ٔ
»تــفــهــم واشــنــطــن الــكــامــل لــا

إلــى  املـــصـــري، مــشــيــرًا  الــقــضــيــة للشعب  لتلك 
ــل ضـــمـــان األمـــن  ــذل الـــجـــهـــود مـــن أجــ عـــزمـــه بــ
تعزيز  على  الجانبان  وتوافق  ملصر«.  املأيي 
التفاق  التوصل  جــل 

ٔ
ا من  االٕنسانية  الجهود 

»يــحــفــظ الــحــقــوق املــأيــيــة والــتــنــمــويــة لكافة 
األطراف«.

ن 
ٔ
ا املصرية  الــرٔيــاســة  باسم  املتحدث  وكشف 

أيضًا قضية حقوق  بايدن والسيسي ناقشا 
اإلنسان، التي تشّكل هاجسًا أساسيًا لإدارة 
األمـــيـــركـــيـــة بــالــتــعــامــل مـــع الـــقـــاهـــرة. وشــــّدد 
الجانبان على »االلتزام باالنخراط في حوار 
شفاف بن مصر والــواليــات املتحدة في هذا 
الــــصــــدد«. وكـــــان الفـــتـــًا لــلــنــظــر تــبــايــن لهجة 
البيت  عــن  الــصــادرة  األميركية  التصريحات 
األبـــيـــض، حـــول االتـــصـــال نــفــســه، فــي املــلــفــات 
ــر الــبــيــان األمـــيـــركـــي أن بــايــدن  ــ الـــثـــاثـــة. وذكـ
شــكــر مــصــر عــلــى دبــلــومــاســيــتــهــا الــنــاجــحــة 
ــتـــحـــدة إلنـــهـــاء  ــع الـــــواليـــــات املـ وتــنــســيــقــهــا مــ
األعمال العدائية األخيرة في إسرائيل وغزة، 
وضــمــان عـــدم تــكــرار الــعــنــف. وحــســب البيان 
األمـــيـــركـــي، بــحــث الــزعــيــمــان الــحــاجــة امللحة 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة للمحتاجن  إليــصــال 
في غــزة، ودعــم جهود إعــادة اإلعمار بطريقة 
تفيد الــنــاس هــنــاك ولــيــس »حــمــاس«. وفيما 
بــايــدن بقلق مصر  أقــّر  النهضة  يتعلق بسد 
النيل، مشّددًا  نهر  إلــى مياه  الــوصــول  بشأن 
على اهتمام الواليات املتحدة بالتوصل إلى 
حل دبلوماسي يلّبي االحتياجات املشروعة 
ملــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. وحــســب البيان 
ــد الــرئــيــس األمــيــركــي عــلــى أهــمــيــة الــحــوار  أكـ
اء حول حقوق اإلنسان في مصر. وجدد 

ّ
البن

الــزعــيــمــان الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزامــهــمــا بــشــراكــة 
أميركية مصرية، قوية، ومثمرة.

دانت حركة »حماس« تصريحات لمدير عمليات وكالة »أونروا« في غزة 
ماتياس شمالي، قال فيها إنه »كانت هناك دقة عالية في قصف الجيش 
اإلسرائيلي«، وإن اإلسرائيليين »لم يقصفوا، إال ببعض االستثناءات، أهدافًا 
ومنازلهم،  المدنيين  استهداف  برر  شمالي  إن  الحركة  وقالت  مدنية«. 
في  ودقته  االحتالل  جيش  قــدرة  ومــدح  الخسائر،  حجم  من  وقلل 
هذا  عن  العدوان  »لضحايا  الوكالة  تعتذر  أن  وطالبت  أهدافه.  إصابة 

التحريض المباشر عليهم وعلى منازلهم«.

مدير بـ»أونروا« يمدح دّقة القصف

أسقطت منظومة 
»القبة الحديدية« بالخطأ 
طائرة إسرائيلية بال طيار، 

خالل العدوان األخير على 
غزة. ونقلت إذاعة الجيش 

اإلسرائيلي عن مصدر 
عسكري قوله 

إن منظومة »القبة 
الحديدية أسقطت بالخطأ 

طائرة مسيّرة تابعة 
للجيش خالل عملية حارس 

األسوار«، في إشارة إلى 
الحرب األخيرة على غزة. 

وأضافت أن »الحادث 
قيد التحقيق«. ولم 
توضح اإلذاعة اليوم 
الذي تم فيه إسقاط 
الُمسيّرة التي عادة 
ما تستخدم للرصد 
وجمع المعلومات.

خطأ »القبة 
الحديدية«

نتنياهو خالل 
استقباله بلينكن 

)Getty( أمس

خاص متابعة
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  شرق
      غرب

محادثات مصرية ـ قطرية 
إيجابية

الــخــارجــيــة املــصــريــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمس الثاثاء، في بيان أن املحادثات 
بن وزير الخارجية سامح شكري، 
ونــــظــــيــــره الــــقــــطــــري نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني )الصورة(، استهدفت مناقشة 
ما شهدته أوجه العاقات الثنائية 
بن البلدين من »تطور إيجابي في 
أعـــقـــاب الــتــوقــيــع عــلــى بــيــان الــُعــا، 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــبــنــاء على 

تلك الخطوة املهمة«.
)العربي الجديد(

إيطاليا: بدء محاكمة 
المتهمين بقضية 

ريجيني
ــاء  ــتــــمــــاع لــــادعــ ــــدت جـــلـــســـة اســ ــقـ ــ ُعـ
فـــي الـــغـــرفـــة الــقــضــائــيــة اإليــطــالــيــة 
ــة الـــضـــبـــاط  ــمـ ــاكـ ــحـ ــمـ ــة، بـ ــتــــصــ املــــخــ
املــصــريــن األربـــعـــة املــتــهــمــن بقتل 
جــولــيــو ريــجــيــنــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء. 
إعامي  باهتمام  الجلسة  وحظيت 
مــحــلــي كــبــيــر، كــمــا حــضــر عــــدد من 
ــــي حــمــلــة  الـــنـــشـــطـــاء املـــنـــخـــرطـــن فـ
»الحقيقة من أجل ريجيني« وعلى 
رأسهم والداه، وبعض نواب اليسار 
اإليــطــالــي، كــمــا حــضــر عــن الــجــانــب 
السفارة  وّكلتهم  محامون  املصري 
ــاط  ــبــ ــــي رومـــــــــــا. والــــضــ املــــصــــريــــة فــ
املصريون املتهمون هم اللواء طارق 
صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد 
ــي، واملـــــــقـــــــدم مـــجـــدي  ــمــ ــلــ هـــــشـــــام حــ

عبدالعال شريف.
)العربي الجديد(

تقدم في مسار فيينا 
النووي

ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ ــد املــ ــ ــ أكـ
ــي، أمـــس  ــعــ ــيــ اإليـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــي ربــ
عـــامـــة  ــمــــات  ــاهــ ــفــ »تــ أن  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
حـــــــصـــــــلـــــــت حــــــــــــــــول الــــــــخــــــــافــــــــات 
األســـاســـيـــة« فـــي مــبــاحــثــات فيينا 
الـــــــنـــــــوويـــــــة غـــــيـــــر املـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــع 
ــيـــرًا إلـــى  ــتــــحــــدة، مـــشـ ــات املــ ــ ــــواليــ الــ
التوافق على رفع معظم  »حصول 
الــعــقــوبــات«. وأضـــاف فــي مؤتمره 
االفتراضي  األسبوعي  الصحافي 
أن »القضايا املتبقية جزئية جدًا«. 
إلى  أن »تقديراتنا تشير  وأوضــح 
جميع  عـــودة  مرحلة  بــدء  إمكانية 

األطراف إلى تعهداتها«.
)العربي الجديد(

تونس: »النهضة« تدين 
»وثيقة االنقالب«

التونسية،  »النهضة«  دانت حركة 
أمس الثاثاء، ما ورد في الوثيقة 
ــــى رئـــاســـة  ــة إلــ ــهــ املـــســـربـــة واملــــوجــ
مقترحات  وتتضمن  الــجــمــهــوريــة 
ــادة 80 مــــن الـــدســـتـــور  ــ ــ لــتــفــعــيــل املـ
وتـــــدعـــــو إلـــــــى انــــــتــــــزاع الـــســـيـــطـــرة 
ــلــــى الـــــبـــــاد ووضـــــــــع الـــخـــصـــوم  عــ
سعّيد  قيس  للرئيس  السياسين 
تــحــت اإلقــامــة الــجــبــريــة. واعــتــبــرت 
تــضــمــنــت  ــة  ــقــ ــيــ الــــوثــ أن  الــــحــــركــــة 
مــــخــــطــــطــــات وتـــــوجـــــهـــــات تـــهـــدف 
ــى تــعــطــيــل مــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــ إلــ
وتـــقـــويـــض املــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وأكـــــــد املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
ــتــــحــــي الــــــعــــــيــــــادي، أن  الـــــحـــــركـــــة فــ
ــقـــاب عــلــى  ــة تـــدعـــو لـــانـ ــقـ ــيـ »الـــوثـ
الدولة وتضمنت جرائم خطيرة«. 
)العربي الجديد(

السودان: جلسة جديدة 
لمحاكمة البشير

مــثــل الــرئــيــس الــســودانــي املــعــزول، 
عــمــر الــبــشــيــر )الــــصــــورة(، و27 من 
رمـــوز نــظــامــه، أمــس الــثــاثــاء، أمــام 
مــحــكــمــة خـــاصـــة، ملــحــاكــمــتــهــم، في 
ــة تـــنـــفـــيـــذ انـــــقـــــاب فـــــي عــــام  ــيـ قـــضـ
األولى  للمرة  البشير  1989. وظهر 
بـــاملـــابـــس الــــعــــاديــــة، بـــعـــد أن كـــان 
ــلــــســــات الـــســـابـــقـــة  ــر فـــــي الــــجــ ــهـ ــظـ يـ

بمابس السجن.
)العربي الجديد(

خطة أميركية لغزة
اإلعمار 

مقابل عزل 
»حماس«



تختصر االنتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري اليوم للتجديد 
لبشار األسد، حالة البالد التي مزقتها حرب النظام على شعبه، في ظل 
خروج مناطق واسعة عن سيطرته، وتهجير الماليين، ومع تعطيل 

مسارات الحل

45
سياسة

الفقر. ويتحضر بشار األســد  مــا تحت خــط 
اليوم  يجريها  انتخابات  عبر  رابعة  لوالية 
وفق دستور عام 2012 الذي فتح الباب ألول 
مــرة فــي ســوريــة منذ عــام 1963 أمــام وجــود 
بمرشحن  النظام  ليسمح  مرشح،  من  أكثر 
ــذه الــجــولــة،  ــد فـــي هـ اثــنــن إضـــافـــة إلـــى األســ
هــمــا عــبــد الـــلـــه ســـلـــوم عــبــد الـــلـــه ومــحــمــود 
مــرعــي، لكن مشاركتهما لــن تــكــون أكــثــر من 
صــوريــة لــكــونــهــا صنيعة أجــهــزتــه األمــنــيــة. 
ف النظام، مع اقتراب إجراء االنتخابات، 

ّ
وكث

مـــن أنــشــطــة أجـــهـــزتـــه األمـــنـــيـــة ومــلــيــشــيــاتــه 
التي تعمل في خدمته،  املحلية  والفاعليات 
في  للمشاركة  ودفــعــهــم  املــواطــنــن  لترهيب 
النظام  مليشيات  أن  االستحقاق، حتى  هذا 
في حلب طالبت بعض العائات بدفع مبالغ 
مــالــيــة مـــن أجـــل املــشــاركــة فـــي نــصــب الخيم 

وتزين الشوارع بصور رئيس النظام.

مناطق خارجة عن السيطرة
نظم 

ُ
ت الــتــي  االنتخابية  العملية  وتــصــطــدم 

اليوم األربعاء، بعدم قدرة النظام على وضع 
املناطق  مــن  الكثير  فــي  االنــتــخــاب  صناديق 
ـــد الــســيــطــرة عــلــيــهــا. فــفــي الــشــمــال 

َ
ــق ـ

َ
الـــتـــي ف

الشرقي من ســوريــة، أو ما بــات ُيطلق عليه 
اصـــطـــاحـــًا »شـــرقـــي نــهــر الــــفــــرات«، لــلــنــظــام 
وجود رمزي في مربعن أمنين، في مدينتي 
التركية،  الــســوريــة  الــحــدود  على  القامشلي 
ذات  تحمل  الــتــي  املحافظة  مــركــز  والحسكة 
االسم. وحسم »مجلس سورية الديمقراطية« 
»قــوات سورية  لـــ السياسي  الــجــنــاح  )مــســد( 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الـــتـــي تــســيــطــر على 
الشرقي من سورية، موقفه من  الشمال  جل 
أنــه لن يكون جــزءًا منها.  االنتخابات، وأكــد 
وشـــدد »مــســد« فــي بــيــان قــبــل أيـــام عــلــى أنــه 
»غير معني بأي انتخابات ال تحقق أهداف 
السورين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم 
السياسي«، مشيرًا إلــى أنــه »لــن يكون طرفًا 
مــيــّســرًا ألي إجـــــراء انــتــخــابــي يــخــالــف روح 
القرار األممي 2254«. وأضاف: »ال انتخابات 
الدولية،  الــقــرارات  الحل السياسي وفق  قبل 

ترهيبه.  مــن يستطيع  كــل  مــشــاركــة  لضمان 
االستحقاق صــورة  هــذا  ُيــقــّدم  لــن  وبالتالي 
»الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة« املــزيــفــة الــتــي يــحــاول 
تــرويــجــهــا، للبقاء أواًل في  األســـد وحــلــفــاؤه 
الحكم لسبع سنوات مقبلة، ثم الترويج بأن 
االنتخابات  فــي ســوريــة وأن  انتهت  الــحــرب 
برز نوعًا من االستقرار، بما يمهد لتطبيع 

ُ
ت

العاقات مع دول خارجية، في مهمة بدأتها 
فــتــرة، وذلـــك تحضيرًا ملرحلة  قــبــل  مــوســكــو 
»إعــــــادة اإلعــــمــــار«، األهــــم بــالــنــســبــة للنظام 
وحلفائه، خصوصًا أن تكلفة إعادة اإلعمار 
قدر بحوالي 300 مليار دوالر أميركي على 

ُ
ت

األقــل، وهي ما تحتاج إلى دعم دولــي كبير. 
ويترافق كل ذلك مع تجاهل الحل السياسي 
وانـــتـــقـــال الــســلــطــة الـــــذي نــــّص عــلــيــه الـــقـــرار 
ــن مـــســـارات  ـــا تــــاه مـ ــم 2254 ومـ الــــدولــــي رقــ
بــعــدمــا بقي  إلـــى نتيجة  تــصــل  لــم  سياسية 
النظام  مــع تعطيل  عــلــى ورق،  الــقــرار حــبــرًا 
مسار التوصل إلى هيئة حكم انتقالية، قبل 
تــقــســيــم املــبــعــوث األمـــمـــي الــســابــق ستيفان 
دي ميستورا، الــقــرار إلــى أربــع ســال )هيئة 
حكم انتقالية، الدستور، انتخابات، مكافحة 
اإلرهـــــــــــاب(، ولـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت كـــلـــهـــا بــســبــب 
ــصــرت بــإنــشــاء لجنة 

ُ
الــنــظــام، واخــت مماطلة 

دســتــوريــة عــام 2019 فشلت فــي تحقيق أي 
تقدم حتى اآلن.

وبــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات عــلــى انــطــاق 
الــثــورة الــســوريــة، ُيــجــري الــنــظــام انتخابات 
ــــق لـــحـــل ســـيـــاســـي، بــعــد  رئـــاســـيـــة بــــا أي أفـ
سقوط نحو 388 ألف قتيل على أيدي أطراف 
الــنــظــام واملليشيات  أكـــان  الـــنـــزاع املــخــتــلــفــة، 
ــيـــا وإيــــــران، أم املــعــارضــة  املــوالــيــة لـــه وروسـ
ــة إلـــى  ــافــ والـــتـــنـــظـــيـــمـــات املــــتــــشــــددة، بــــاإلضــ
ألــف شخص. كما شهدت   100 اعتقال نحو 
6.7 ماين  نــحــو  تهجير  الــعــشــر  الــســنــوات 
ــوء 5.6 مــايــن  ــن بــيــوتــهــم، ولـــجـ شــخــص مـ
شخص إلى خارج حدود سورية، وتسجيل 
ــم املــتــحــدة  خــســائــر اقــتــصــاديــة قــّدرتــهــا األمــ
في   90 ووصـــــول  دوالر،  مــلــيــار   440 بــنــحــو 
املائة ممن يعيشون في الداخل السوري إلى 

واإلفـــــراج عــن املــعــتــقــلــن، وعــــودة املهجرين، 
ووضـــع أســـس جــديــدة لــبــنــاء ســيــاســي خــاٍل 
مــن االســتــبــداد«. مــن جهته، أكــد بــهــزاد عمو 
»العربي  مــن املكتب اإلعــامــي فــي »مــســد«، لـ
الطابع  ذات  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  أن  الــجــديــد«، 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــإجــ ــــن تــســمــح بــ ــردي »لـ ــكــ الــ
فــي شمال  الــتــي تسيطر عليها  املناطق  فــي 
شرقي سورية«. وبّن أن اإلدارة »لن تتدخل 
في املربعن األمنين اللذين يسيطر عليهما 

النظام في محافظة الحسكة«.
الــشــرقــي  الــشــمــال  الـــذاتـــيـــة«  وتـــديـــر »اإلدارة 
فــي ريـــف حلب  مــن ســوريــة، ومنطقة منبج 
ــة غـــربـــي نــهــر  ــعــ ــواقــ ــرقـــي والــ الـــشـــمـــالـــي الـــشـ

ــتــــي تــشــّكــل  ــرات. وتـــســـيـــطـــر »قـــــســـــد«، الــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــدات الـــكـــرديـــة ثــقــلــهــا الــرئــيــســي، على  ــوحــ الــ
نــحــو ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــة. وتــضــم منطقة 
شــرقــي نــهــر الــفــرات كــامــل مــســاحــة محافظة 
الرقة،  محافظة  من  األكبر  والجزء  الحسكة، 
ونحو نصف مساحة دير الزور، وجانبًا من 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي والــــذي يضم 
غربي  منبج  مدينة  هما:  هامتن  منطقتن 

النهر، وعن العرب )كوباني( شرقه.
ــــي داخـــــــل مــنــطــقــة شــــرقــــي نـــهـــر الــــفــــرات،  وفــ
ــة املـــرتـــبـــطـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ تـــســـيـــطـــر الــــفــــصــــائــــل املـ
بالجانب التركي على شريط حدودي بطول 
يضم  كيلومترًا،   32 وبعمق  كيلومتر،   100

مــديــنــتــن هـــمـــا: تـــل أبـــيـــض فـــي ريــــف الــرقــة 
الحسكة  ريـــف  فـــي  الــعــن  الــشــمــالــي، ورأس 
الشمالي الغربي. وترفض املعارضة باملطلق 
»مهزلة«  وتعتبرها  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
السلطة حتى عام  األســد في  تثبيت  هدفها 

.2028
جانب  على  املــعــارضــة  فصائل  تسيطر  كما 
كبير مــن ريــف حلب الشمالي وهــو مــا بات 
الــفــرات« والــتــي تضم  »منطقة درع  ُيــعــرف بـ
الــعــديــد مـــن املـــــدن، مــنــهــا: جـــرابـــلـــس، أعــــزاز، 
والــــبــــاب، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن الــبــلــدات، 
ــي. وفــــي ريــــف حلب  ــ ــراعـ ــ أبــــرزهــــا: مـــــارع والـ
ــــذه الــفــصــائــل  ــفـــرض هـ الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي تـ

ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عـــلـــى مــنــطــقــة عـــفـــريـــن ذات 
الغالبية الكردية من السكان.

الــغــرب مــن هــذه املنطقة، تشترك هذه  وإلـــى 
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  مــع  الفصائل 
الــنــصــرة ســابــقــًا( فـــي الــســيــطــرة عــلــى قــطــاع 
واســع مــن محافظة إدلـــب، وجــانــب مــن ريف 
ــذه املــنــطــقــة  ــ ــم هـ الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي. وتـــضـ
ــا: إدلـــب  ــرزهـ الــعــديــد مـــن املــــدن والـــبـــلـــدات، أبـ
وهـــــي مــــركــــز املـــحـــافـــظـــة، وجــــســــر الـــشـــغـــور، 

وسلقن، وحارم، وسرمدا، وسواها.
ــرة فــعــلــيــة  ــيـــطـ ــنــــوب ســـــوريـــــة، ال سـ ــي جــ ــ وفــ
ــلـــدات  لــلــنــظــام عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن املــــــدن والـــبـ
ــقــــرى فـــي مــحــافــظــة درعــــــا، مـــا يــعــنــي أن  والــ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــــن تـــتـــم فــــي كــامــل  ــتـــخـ االنـ
ــم تـــهـــدأ مــنــذ ربــيــع  ــتـــي لـ ــذه املــحــافــظــة والـ هــ
2011، الـــذي شــهــد انــطــاقــة الـــثـــورة. وذكـــرت 
»العربي الجديد« أن »ريف  مصادر محلية لـ
درعــا الغربي الــذي يضم بــلــدات عــدة، منها 
طــفــس، تــل شــهــاب، املــزيــريــب، الـــيـــادودة، لن 
يــشــهــد أي نــشــاط انــتــخــابــي«، مــضــيــفــة: »ال 
ــزال مــجــمــوعــات محلية كــانــت فــي صفوف  تـ
املعارضة املسلحة تسيطر على هذا الريف«. 
كما أوضحت أن ريف درعا الشرقي ومركزه 
مدينة بــصــرى الــشــام »لــن يشهد هــو اآلخــر 
أي نــــشــــاط، وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي حــــي درعــــا 
الــبــلــد الــقــريــب مــن مــركــز مــديــنــة درعــــا مركز 

املحافظة«.

مناطق النظام
وتسيطر قوات النظام على مدينة درعا مركز 
املــحــافــظــة، وعــلــى الــجــانــب األكـــبـــر مـــن ريــف 
درعا الشمالي القريب من العاصمة دمشق، 
في  االنتخاب  صناديق  ستوضع  وبالتالي 
الــريــف ومــنــهــا الصنمن وإزرع  بــلــدات هـــذا 
ونوى. وفشلت جهود بذلها الروس من أجل 
إقــنــاع قــادة سابقن فــي املــعــارضــة ووجهاء 
محافظة درعا، لتأييد االنتخابات واختيار 
ــذي أعــطــى أجــهــزتــه األمــنــيــة  ــد الــ بــشــار األســ
انتقامية  بعمليات  للقيام  األخــضــر  الــضــوء 
بـــحـــق املــــعــــارضــــن بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات 

 .2018 عــام  منتصف  في  والتهدئة  التسوية 
ــم يــلــتــزم الــنــظــام بــبــنــود هــــذه االتــفــاقــات  ولــ
خصوصًا لجهة إطاق معتقلن، ومن ثم لن 
ذات  انتخابية  عملية  درعــا  محافظة  تشهد 
هــددت  ثــوريــة  فعاليات  أن  خصوصًا  قيمة، 
بــاســتــهــداف كــل مــن يــشــارك أو يــســّهــل لهذه 

العملية في املحافظة.
وفــــي جــنــوب ســـوريـــة أيـــضـــًا، تــقــع محافظة 
السكان  من  الدرزية  الغالبية  ذات  السويداء 
تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام بــشــكــل كـــامـــل، ولــكــن 
االنتخابية  العملية  أن  إلى  تشير  املعطيات 
ستشهد إقبااًل يقتصر على موظفي الدولة 
ــــل دعــــــوات  ــــي ظـ ــبــــعــــث، فـ وأعـــــضـــــاء حــــــزب الــ
متصاعدة إلة املقاطعة، وبروز حمات تحت 
ــح يــا مــشــرشــح« فــي إشـــارة 

ّ
شــعــار »ال تــتــرش

واضحة إلى بشار األسد.
ولن تشهد البادية السورية التي تشكل نحو 
نصف مساحة الباد أي نشاط على صعيد 
»داعــش«  تنظيم  وجــود  بسبب  االنتخابات 
الــــذي بـــات املــتــحــّكــم الــفــعــلــي بــهــذه املــســاحــة 
مــتــرامــيــة األطـــــراف بــاســتــثــنــاء مــديــنــة تــدمــر 
للمليشيات  كبير  مــركــز  إلـــى  تــحــّولــت  الــتــي 
اإليــــرانــــيــــة الـــتـــي مــنــعــت ســـكـــان املـــديـــنـــة مــن 

العودة باستثناء عائات متعاونة معها.
فـــي املـــقـــابـــل، يــســيــطــر الـــنـــظـــام بــشــكــل فعلي 
عــلــى الــعــديــد مــن املــحــافــظــات، فــي مقدمتها 
ــــي تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــًا  ــتـ ــ ــــق الـ ــــشـ ــمــــة دمـ ــعــــاصــ الــ
ومن  األســـد.  بــشــار  لصالح  مكثفًا  انتخابيًا 
ــــف دمــشــق  املـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مــحــافــظــة ريـ
عملية انــتــخــابــيــة فــي أغــلــب مــنــاطــقــهــا على 
الــرغــم مــن أن مــدنــًا وبــلــدات كــامــلــة تعرضت 
لــلــتــدمــيــر وتــهــجــيــر ســكــانــهــا خـــال ســنــوات 
الحرب، وال سيما الغوطة الشرقية للعاصمة 
التي تغيب عنها مظاهر الحياة بشكل شبه 
الخانق ملن بقي  األمني  التضييق  كامل مع 
فــيــهــا مــن ســكــان، خــصــوصــًا فــي دومــــا أكبر 

مدن الغوطة.
وفــي وســط ســوريــة، يفرض النظام سيطرة 
كـــامـــلـــة عـــلـــى مـــحـــافـــظـــتـــي حـــمـــص وحـــمـــاة 
الواقعتن في ريفهما  باستثناء باديتيهما 
على  النظام  يسيطر  الشمال  وفــي  الشرقي. 
مــديــنــة حــلــب كــبــرى مـــدن الــشــمــال الــســوري، 
وكامل ريفها الشرقي والجنوبي وجانب من 
املــرجــح أن  ريفيها الشمالي والــغــربــي. ومــن 
األكبر في سورية لجهة  املدينة  تشهد هــذه 
عدد السكان، نشاطًا انتخابيًا عاليًا بسبب 
ارتـــبـــاط تــجــارهــا ورجــــال أعــمــالــهــا بالنظام 
 عن وجود مليشيات محلية 

ً
السوري، فضا

وأخرى إيرانية من املرجح أن تجبر السكان 
االنــتــخــاب. وفي  إلــى صناديق  التوجه  على 
شــرقــي الـــبـــاد، يسيطر الــنــظــام عــلــى بعض 
الــقــرى فــي ريــفــي الــرقــة الــغــربــي والــجــنــوبــي 
وكامل مساحة  الــفــرات،  نهر  الغربي جنوب 
محافظة دير الزور جنوب النهر والتي يقع 
من  مباشرة  تحت سيطرة  منها  كبير  جــزء 
املنطقة  خصوصًا  اإليرانية  املليشيات  قبل 
املمتدة بن مدينتي امليادين والبوكمال على 

الحدود السورية العراقية. 
كما من املتوقع أن تشهد محافظتا الاذقية 
وطـــرطـــوس عــلــى الــســاحــل الـــســـوري إقـــبـــااًل 
ــابـــات  ــتـــخـ ــويـــت فــــي االنـ ــتـــصـ ــلـــى الـ ــرًا عـ ــيـ ــبـ كـ
الرئاسية، كون املنطقة الساحلية هي الخزان 
األكبر ملؤيدي النظام وتضم العدد األكبر من 
أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي لها بشار 
األسد، الذي أصر على إجراء االنتخابات في 
باد ممزقة جغرافيًا الستعادة شرعية تبدو 

بعيدة املنال.

االنتخابات ـ اإلهانة
والعشائر  الــقــبــائــل  مجلس  أعــلــن 
في  عقده  اجتماع  عقب  السورية، 
حلب  ريف  في  كلّس  حوار  منطقة 
أول من أمس اإلثنين، رفض االنتخابات 
الصورية وغير الشرعية، واصفًا إياها 
بأنها انتهاك لحق السوريين في اختيار 
حَق  »ال  أنه  على  وشدد  قياَدتهم. 
لهذا المجرم )بشار األسد( في إجراء 
جديد  دستور  سن  قبل  انتخابات  أية 
المتحدة«.  األمم  من  تام  وبإشراف 
»بكّف  الــدولــي  المجتمَع  وطالب 
إلى  وإحالته  غيّه  عــن  السفاح  يــد 

المحكمة الجنائية الدولية«.

دعوة لـ»كّف يد 
السفاح« 

الغالف

أمين العاصي

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة االنــ ــطــ ــريــ تـــعـــكـــس خــ
النظام  يجريها  الــتــي  الــرئــاســيــة، 
للتجديد  األربعاء  اليوم  السوري 
ــنــــوات جــــديــــدة فــي  لـــبـــشـــار األســــــد لــســبــع ســ
الحكم، الحالة التي وصلت إليها الباد بعد 
الشعبية.  الــثــورة  أكثر من عشر سنوات من 
ولن يستطيع هذا النظام تنظيم انتخاباته، 
ــا تــفــرضــه  الـــتـــي هـــي بــمــثــابــة إهــــانــــة  لــكــل مـ
ــن مـــنـــافـــســـة حــقــيــقــيــة  فـــكـــرة االنـــتـــخـــابـــات مــ
ومــنــح جميع املــواطــنــن الــحــق فــي املشاركة 
املناطق  الكثير من  أو تصويتًا، في  ترشحًا 
بعدما خسر مساحات كبيرة من الجغرافيا 
السورية التي تبلغ نحو 180 ألف كيلومتر 
مربع، فيما لديه سيطرة جزئية على مناطق 

لن يستطيع
 النظام إجراء االنتخابات 

في مساحة واسعة 
من سورية

رفضت »اإلدارة الذاتية« 
تنظيم االنتخابات في 

مناطق سيطرتها

سورية: مبايعة األسد 
في بلد ممزق

أخرى لن يتمكن أيضًا من إجراء انتخاباته 
فيها. هذا الواقع يكشف كيف مزقت الحرب 
ها نظام األسد على شعبه منذ ثورة 

ّ
التي شن

ــاب مـــجـــازر كــبــيــرة لم  ــكـ 2011 وتــخــلــلــهــا ارتـ
يتوان عن استخدام الساح الكيميائي فيها، 
إلــى مناطق عــدة خاضعة لسيطرة  ســوريــة 
أطراف مختلفة، وبنفوذ كبير لدول خارجية، 
أكانت إيران أم روسيا اللتن ساعدتا األسد 
على البقاء في السلطة، أم تركيا والواليات 
املــتــحــدة. أمــــام هـــذا الـــواقـــع، ومـــع عـــدم قــدرة 
مساحة  على  انتخاباته  إجـــراء  على  األســـد 
واسعة من سورية، وفي ظل تهجير ونزوح 
ــل الــبــاد وخــارجــهــا،  مــايــن الــســوريــن داخـ
اليوم سوى نسبة  انتخابات  لن يشارك في 
مـــحـــدودة مــن الــســوريــن، أكـــان بــإرادتــهــم أم 
تحت التهديد بعدما لم يوفر النظام وسيلة 

تهديدًا  ــا  درع في  للنظام  الخاضعة  الحكومية  الــدوائــر  وجهت 
للموظفين في حال لم يشاركوا في االنتخابات. وقالت مصادر محلية 
لـ»العربي الجديد« إن النظام هدد 
الدوائر  في  والعمال  الموظفين 
حــال  ــي  ف بالفصل  الحكومية 
والتصويت  مشاركتهم  عــدم 
المصادر،  وبحسب  األســد.  لبشار 
مع  تزامنًا  جاءت  التهديدات  فإن 
بالدعوة  النظام  استمرار معارضي 
العام  واإلضــراب  المقاطعة  إلى 
اليوم، وبدأ األهالي بإغالق المتاجر 

في مدينة الحراك أمس.

تهديدات في درعا

تظاهرة في إدلب رفضًا لالنتخابات )عز الدين قاسم/األناضول(
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رهانات على تعويم النظام عربيًابشار األسد... الوريث األمين لجمهورية القمع واالستبداد

لم يخيب بشار األسد، الذي تسلم الحكم في 
لــوالــده حافظ  2000، خلفًا  يــولــيــو/تــمــوز   17
األسد الذي حكم سورية على مدى ثاثة عقود 
بـــأن ال تغيير كبيرًا  الــســوريــن،  كــامــلــة، ظــن 
منتظر في عهده، بل إن مجريات األحداث في 
أنه نسخة مكررة  سورية سرعان ما أظهرت 
من عهد والــده القمعي واالســتــبــدادي. اآلمــال 
بالتغيير وانتشال سورية من الفقر والخوف 
واالستبداد على يد رئيس شاب لديه اطاع 
بالديمقراطية  الغربية  التجربة  على  واســع 
بحكم إكماله الدراسة في جامعات بريطانية، 
ووصل إلى السلطة بغير ما كان مخططًا له 
بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة عام 
1994 والذي كان يجهز لهذا املنصب، سرعان 
ــام مــــن تــســلــمــه  ــ ــل مــــن عـ ــ ــــال أقـ ــبــــددت خـ ــا تــ مــ
السلطة. في الشهور األولى من حكمه بدأ ما 
»ربــيــع دمـــشـــق«، وظــهــرت املــنــتــديــات  ســمــي بـــ
املدني«  املجتمع  »أحــيــاء  ولــجــان  السياسية، 
ومــامــح االنــفــتــاح االقــتــصــادي. لكن سرعان 
مــا كــشــف األســــد االبــــن عــن وجــهــه الحقيقي، 
فبدأت حمات اعتقال املعارضن والناشطن 
ي أثر 

ّ
السياسين، لتبّن أن االبن أمن في تقف

أبيه في القمع واالستبداد.
وشــــــهــــــدت الـــــســـــنـــــوات الــــعــــشــــر األولــــــــــــى مــن 
حــكــمــه تــراجــعــًا كــبــيــرًا فـــي مــســتــوى معيشة 
الــســوريــن، حــيــث تــدنــى الــدخــل الـــى الــحــدود 
الــدنــيــا، مــع ارتـــفـــاع كــبــيــر بــمــســتــوى البطالة 
واألمـــــيـــــة. وشـــكـــل االنـــقـــضـــاض عـــلـــى »ربـــيـــع 
دمــشــق« ومـــن ثــم الــتــورط فــي اغــتــيــال رئيس 

عماد كركص

بــعــد أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى انــطــاق 
الــثــورة الــســوريــة، ومــا تبعها مــن تداعيات 
بـــعـــدمـــا اخــــتــــار الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة 
بالقمع واضطهاد  مواجهتها  األســد  بشار 
وإسكات كل صوت معارض، ومنع أي عمل 
سياسي فعلي داخــل الــبــاد، ال يــزال األسد 
مــتــمــســكــًا بــالــســلــطــة، مــــحــــاواًل تـــرجـــمـــة مــا 
يعتبره انتصارًا ميدانيًا بدعم من حلفائه، 
عبر تمديد بقائه في الحكم، في انتخابات 
داعمي  مــن  باعتراف  إال  ال تحظى  رئاسية 

النظام.
االنتخابات تحقيق  هــذه  األســد من  ويريد 
األقــل  الحكم على  فــي  األول تثبيته  أمــريــن، 
ــي حـــــال اســتــمــر  ــوات مـــقـــبـــلـــة، فــ ــنــ لــســبــع ســ
التعاطي الــدولــي مــع األزمـــة الــســوريــة على 
ما هو عليه، أي االكتفاء بالتنديد والضغط 
من دون تحرك فاعل إلزالة النظام، والثاني 
مــعــنــوي بـــاإليـــحـــاء أن الـــحـــرب انــتــهــت وأن 
الـــبـــاد أجــــرت انــتــخــابــات شــهــدت منافسة 
األســد،  بفوز  وانتهت  ثاثة مرشحن،  بــن 
»الــطــرف األقـــوى شعبيًا«. وكــان النظام قد 
املعارضة  عــن  مــرعــي كممثل  لترشيح  دفــع 
ــلـــنـــت بـــعـــض أطـــرافـــهـــا  الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي أعـ
يلقى طعنًا  املرشح  هــذا  أن  علمًا  املقاطعة، 
 أساسًا بتأييد 

َ
بموقفه املعارض ولم يحظ

املعارضة الداخلية. ويحاول األسد الترويج 

الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي رفــيــق الـــحـــريـــري فـــي عــام 
2005، وما تاه من خــروج سورية من لبنان 
أبـــرز املــحــطــات الــتــي طبعت الــعــقــد األول من 
تــرك عائلته  الفترة أيضًا  حكمه. وخــال تلك 
ــرة الــضــيــقــة املــحــيــطــة بـــه تــضــع يــدهــا  ــدائــ والــ
أعماله  رجـــال  االقــتــصــاد. خلق  مفاصل  على 
فأحاط  الدينية،  املؤسسة  ــب 

ّ
رت كي يسندوه. 

نــفــســه بــمــجــمــوعــة مـــن »مــشــايــخ الــســلــطــان«. 
حّول سورية إلى ملكية خاصة له، ولشقيقه 
مــاهــر وألوالد خــالــه محمد مــخــلــوف قــبــل أن 
تتأزم العاقة معهم في اآلونة األخيرة. أفسح 
في املجال لإيرانين مع مجيئه إلى السلطة 
للعبث بــهــويــة ســـوريـــة. كــل هـــذا وأكـــثـــر، كــان 
بعد   ،2011 عــام  في  السورين  بتثوير   

ً
كفيا

أشهر عدة من انطاق »الربيع العربي«، إذ لم 
يعد الشعب يحتمل.

ــعــــار »أنـــــــا أو  ــًا شــ ــعـ ــريـ ــع بــــشــــار األســـــــد سـ ــ رفــ
ــم تــكــن  ــــورة الـــتـــي لــ ــثـ ــ ــي وجـــــه الـ الــــــخــــــراب«، فــ
تطالب ســوى بتغيير سياسي بعد 48 عامًا 
وقواته  أمنه  أجهزة  يد  أطلق  االستبداد.  من 
ملواجهة السورين املنتفضن في استعراض 
مفرط للقوة، ليحّول سورية بعد 10 سنوات 
ــن. أدرك  ــ ــ ــة ووطـ ــ ــــال دولــ ــــى أطــ ــورة إلـ ــثــ مــــن الــ
التنازل،  النظام ليس في وارد  أن  السوريون 
فــرفــعــوا ســقــف مــطــالــبــهــم مــطــالــبــن بــإســقــاط 
الــذيــن  الـــســـوريـــن  أن  ــــد  األسـ الـــنـــظـــام. وأدرك 
خرجوا إلى الشوارع ثائرين لن يعودوا قبل 
الحصول على مطالبهم، فزاد من وتيره فتكه.
وبقدر ما كان الشعب استثنائيًا في التمسك 
بــحــقــه بــالــحــيــاة، كـــان بــشــار األســــد وال يـــزال 
اســتــثــنــائــيــًا بـــالـــقـــمـــع. اعـــتـــقـــل عــــشــــرات آالف 
أبيه  السورين في سجون علنية ورثها عن 
وزاد عليها، وأخرى سرية ال أحد يعرف عنها 
شيئًا. وما تسرب من صور الحقًا، خصوصًا 
الــذي مارسه  صور »قيصر«، أظهر التوحش 
ســجــانــو األســـد بــحــق الــســوريــن. قــتــل اآلالف 
تــحــت الــتــعــذيــب. اعــتــقــل مـــا يــربــو عـــن عــشــرة 
آالف امرأة وخمسة آالف طفل كرهائن. وروى 
نــاجــون مــن هـــذه املــعــتــقــات لــوســائــل اإلعـــام 
الزنازين.  داخــل  فــصــواًل موجعة عما يحدث 
استخدم األسد كل األسلحة بما فيها املحرمة 
ــًا فــــي حـــربـــه الـــتـــي أعــلــنــهــا فــــي أواخـــــر  ــيــ دولــ

كان  االنتخابات  وإجـــراء  الــحــرب  انتهاء  أن 
ــقــــرار، الـــــذي يمهد  ــتــ نــتــيــجــة نــــوع مـــن االســ
ــار«، األهــــم بالنسبة  ــمــ ــادة اإلعــ ــ ملــرحــلــة »إعــ
للنظام وحلفائه الروس واإليرانين وحتى 
الكعكة،  تلك  بتقاسم  الــراغــبــن  الصينين، 
التي تبلغ كلفتها حوالي 300 مليار دوالر 

أميركي.
ــد عــلــى هـــذيـــن الـــهـــدفـــن، سبقه  ــ ــان األسـ ــ رهـ
ــادة تعويمه  بــدعــم مــن حــلــفــائــه إلعــ تمهيد 
عربيًا، باستغال انشغال اإلدارة األميركية 
الحالية بترتيب أوراقها بعد وصولها إلى 
سلطنة  فعّينت  أشهر،  قبل  األبيض  البيت 
عمان سفيرًا لها في سورية، بعد تخفيض 
انــدالع  الــقــائــم بــاألعــمــال منذ  إلــى  تمثيلها 
ــاول الـــنـــظـــام مــــع الـــجـــزائـــر  ــ ــــورة، كـــمـــا حــ ــثـ ــ الـ
لتفعيل العاقات التجارية في طريق يؤدي 
إلــــى إعـــــادة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة. جــاء 
السلطة في واشنطن،  انتقال  ذلك في فترة 
قــد  ــــب،  ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالـ ــ إدارة دونـ كـــانـــت  بـــعـــدمـــا 
ضّيقت على النظام لدرجة كبيرة، ال سيما 
الذي  للعقوبات،  »قانون قيصر«  من خــال 
توقفت حزمه عن الــصــدور مع وصــول جو 
بايدن إلى الحكم. خال هذه الفترة، تحرك 
الــروســي سيرغي الفــروف  وزيــر الخارجية 
خليجيًا، لحشد التأييد ملسعى تعويم نظام 
التي يتمناها  الـــردود   

َ
لــم يلق لكنه  األســـد، 

في كل من الرياض والدوحة، اللتن تصران 
على أن الحل السياسي هو املخرج لألزمة 
السورية، على أن تكون املعارضة جزءًا من 
الــرد اإليجابي لافروف  هــذا الحل، غير أن 
جاء من أبوظبي، من دون أن يكون له وزن 
حقيقي في امليزان السياسي والدبلوماسي 

لصالح النظام وحلفائه.
تــركــيــز الــنــظــام وحــلــفــائــه عــلــى إعـــادتـــه إلــى 
املــحــيــط الــعــربــي، انــصــّب عــلــى الــســعــوديــة، 
ــــام عــربــيــة مــقــربــة من  فــســّربــت وســـائـــل إعـ
النظام أن مسؤولن سعودين زاروا دمشق 
والـــتـــقـــوا بــشــار األســــد شــخــصــيــًا، وبــحــثــوا 
فــي دمشق  السعودية  الــســفــارة  إعـــادة فتح 
وإعــادة  كاملة  العاقات  كمقدمة الستعادة 
العربية،  العربي والجامعة  النظام ملحيطه 

لكن الرياض نفت تلك األخبار مضمونًا.

وفـــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول فــي الخارجية 
ــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــه، 

ّ
األمــيــركــيــة فــض

»العربي الجديد«، إن بشار األسد لم يفعل  لـ
أي شــــيء الســـتـــعـــادة شــرعــيــتــه، مـــؤكـــدًا أن 
أمــر غير وارد  الــعــاقــات مــع نظامه  تطبيع 
املتحدة  »الــواليــات  وأن  الحالي،  الوقت  في 
ــقــــوم بـــــإعـــــادة أو تـــحـــســـن عــاقــاتــهــا  لــــن تــ
الــدبــلــومــاســيــة مــع نــظــام األســـــد«. وأوضـــح 
املــــســــؤول أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تـــؤمـــن أن 
ــقـــرار فـــي ســـوريـــة واملــنــطــقــة  ــتـ تــحــقــيــق االسـ
مــن خــال عملية  أفضل  تتم خدمته بشكل 
ــى نـــتـــائـــج ســلــمــيــة فــي  ــ ســيــاســيــة تــــــؤدي إلـ
مع  العمل  ملتزمون  »نحن  مضيفًا  الــبــاد، 
لضمان  املتحدة  واألمــم  والشركاء  الحلفاء 
الوصول إلى حل سياسي دائم في متناول 
اليد«. سبق ذلك رفض اإلدارة عبر ممثليتها 
فـــي األمــــم املــتــحــدة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
وعــدم  املستقبلية،  ونــتــائــجــهــا  فــي ســوريــة 
تحرك  دون  مــن  لكن  بشرعيتها،  االعــتــراف 
فاعل لحث حلفاء النظام على الضغط عليه 
لقبول جلوسه إلى طاولة التفاوض وتنفيذ 

القرار األممي 2254.
في هذا السياق، أقر الناشط السوري محمد 
فــي واشنطن، واملختص  املقيم  عــاء غــانــم، 
بــالــعــاقــات الــدولــيــة والـــشـــؤون األمــيــركــيــة، 
بـــبـــرود املـــوقـــف األمـــيـــركـــي حـــيـــال الــقــضــيــة 
السورية في ظل إدارة بايدن، لكنه أشار إلى 
أن »اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي ال 
يسير  الــتــي  باملهزلة  يعترفان  أو  يكترثان 
 7 سنوات للتجديد لنفسه، 

ّ
فيها األسد كل

ولــيــس هــنــاك أي نــّيــة حــالــيــًا إلعـــطـــاء هــذه 
حديث  فــي  وأضـــاف،  شرعية«.  االنتخابات 
مع »العربي الجديد«، أن »اإلدارة األميركية 
حاليًا ترّكز جهودها في قضية تمديد اإلذن 
املساعدات  إلدخـــال  املتحدة  لألمم  املمنوح 
عــن طــريــق الــحــدود الشمالية وعــلــى إعــادة 
املعبر  إلــى  باإلضافة  آخرين،  معبرين  فتح 
الــحــالــي إلدخــــال املــعــونــات مــنــهــمــا«. ولفت 
إلــــى أن املـــفـــاوضـــات األمـــيـــركـــيـــة مـــع إيــــران 
حيال امللف النووي، هي األولوية الرئيسية 
يجعلها  مــا  وهـــذا  بــايــدن،  إلدارة  بالنسبة 

تنشغل عن تحرك فاعل في سورية. استنجد األسد بالروس للحفاظ على حكمه )محمد الرفاعي/فرانس برس(

)Getty( سعى الفروف إلى حشد التأييد لمسعى تعويم نظام األسد

الــســوريــة لحقوق اإلنــســان إلــى أكثر مــن 199 
ألف مدني. ولم يكن كل ذلك كافيًا له فأطلق 
ســــراح املــتــشــدديــن والــنــاقــمــن مـــن ســجــونــه، 
ــثـــورة  ــرفـــت الـ ــتـــي حـ فـــظـــهـــرت الــتــنــظــيــمــات الـ
عــن مــســارهــا، لتسهل بــعــد ذلـــك مــحــاربــتــهــا. 
سّهل لهذه التنظيمات السيطرة على جانب 
مـــن الــجــغــرافــيــا الــســوريــة لــيــقــول لــلــعــالــم إنــه 
يــقــاتــل إرهــابــيــن ال ثــــوارًا يــطــالــبــون بحقهم 
الثورة  أن طوفان  بــادهــم. وعندما شعر  في 
جــامــح لــيــس بـــمـــقـــدوره مــواجــهــتــه، اســتــعــان 
بــالــحــرس الــثــوري اإليــرانــي بشكل علني في 
لخلق  بـــالـــســـوريـــن  الــفــتــك  فـــبـــدأ   ،2013 عــــام 
»املــجــتــمــع املـــتـــجـــانـــس«. وخـــال  ــاه بـــ ــّمـ مـــا سـ
الـــســـنـــوات الــخــمــس األولـــــى مـــن عــمــر الـــثـــورة 
عـــبـــر مــــايــــن الــــســــوريــــن إلـــــى دول الــــجــــوار 
لـــلـــخـــروج مــــن جـــمـــهـــوريـــة الــــخــــوف والـــنـــجـــاة 
بــأطــفــالــهــم. وفـــي الــعــام 2015، حــاولــت أعـــداد 
كــبــيــرة منهم الــوصــول عــبــر الــبــحــر املتوسط 

مــــــــارس/آذار مـــن عــــام 2011 أمــــام مـــا يــســّمــى 
»مــجــلــس الــشــعــب«. قــتــل آالف الــنــاس خــال  بـــ
منتصف  الشرقية  دمشق  في غوطة  ساعات 
الــغــازات  عــام 2013. ولــم يكتف، إذ اســتــخــدم 
السامة مئات املرات خال سنوات الحرب من 
دون أن يتردد مــرارًا في نفي مسؤوليته عن 

مختلف املجازر والجرائم.
لعدد  وفــي حــن ال توجد إحصائيات دقيقة 
الــســوريــن الـــذيـــن قــتــلــهــم نــظــام بــشــار األســـد 
الشبكة  تقديرات  خــال عشر ســنــوات، تشير 

إلــى أوروبــــا.  وفــي ذاك الــعــام أيــضــًا، لــم تنفع 
أمــام  مــجــددًا  ــران، فترنح  إيــ األســـد مليشيات 
التي كانت تتقدم  ضربات فصائل املعارضة 
بــســرعــة بــاتــجــاه الــســاحــل الـــســـوري ووســـط 
استعان  في دمشق.  وتكاد تحاصره  الــبــاد، 
األســــــد بـــــالـــــروس، فـــكـــانـــت الـــخـــطـــوة األولـــــى 
وقرارهم.  مقدراتهم  السورين  سلب  باتجاه 
فتح األسد الباب الواسع للروس كي يجربوا 
قّدم  السورين.  بأجساد  الجديدة  أسلحتهم 
مقابل حمايته  لــلــروس  كلها  األســـد ســوريــة 
اآلالف  الحن  ذاك  مــذ  الـــروس  ونظامه. وقتل 

من املدنين.
ــدم والــــدمــــوع  ــ ــد فــــي بـــحـــر مــــن الــ ــ ــــاض األســ خـ
نفسه  يقنع  كــي  الجغرافيا  بعض  الستعادة 
بأنه ال يزال رئيسًا. هّجر الناس من بيوتهم 
من جنوب سورية ووسطها إلى الشمال الذي 
بات مكتظًا باملاين الذين الحقهم األسد إلى 

 وقصفًا وحصارًا وتشريدًا.
ً
هناك قتا

ــنـــوات من  ــة بــعــد عــشــر سـ ــوريـ نـــظـــرة عــلــى سـ
ــلــــت مــن  ــورة، تــظــهــر أن مـــدنـــًا كـــامـــلـــة أزيــ ــ ــثـ ــ الـ
الخريطة، وأحياء كاملة باتت أطااًل. أكثر من 
نصف السورين ما بن قتيل ومعتقل ومشرد 
ومــهــجــر. تــحــولــت ســوريــة إلـــى ثـــاث مناطق 
نفوذ. املليشيات اإليرانية لها حصة األسد من 
سورية، والــروس باتوا املتحكمن بكل شيء 
فــي الــبــاد مــع منافسة خفية مــن اإليــرانــيــن، 
واألمـــيـــركـــيـــون وضـــعـــوا يــدهــم عــلــى الــجــانــب 
»شرقي  املهم من الباد، وهو ما بات ُيعرف بـ
الــــفــــرات«، املــنــطــقــة الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
ق 

ّ
تمز )قــســد(.  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 

النسيج االجتماعي السوري، فاتسعت الهّوة 
والقومية،  والدينية  الطائفية  املكونات  بــن 
وهو ما يطرح أسئلة حول قدرة هذه املكونات 
 عــلــى الــتــعــايــش فـــي دولــــة واحــــدة. 

ً
مــســتــقــبــا

ـــّرغـــت ســوريــة مــن الـــكـــفـــاءات. لــم يــعــد هناك 
ُ
ف

الــســوري«  العربي  »الجيش  تــحــّول  اقــتــصــاد. 
إلى مجرد مليشيا من مليشيات »الشبيحة« 
الجانب  مــن  الــدعــم  تتلقى  الــتــي  واملليشيات 
ــل األســـد وحلفاؤه 

ّ
الــروســي أو اإليـــرانـــي. عــط

الـــروس واإليــرانــيــون مساعي لــألمــم املتحدة 
إليــجــاد حــل ســيــاســي يلملم شــتــات ســوريــة.
أمني...

أكثر من نصف السوريين 
هم اليوم ما بين قتيل 

ومعتقل ومشرد ومهجر

 
ً
مستقبا الحالية  األميركية  اإلدارة  موقف 

ــة تــعــامــلــهــا مــــع نــتــائــج  ــيــ ــنــــظــــام، وآلــ ـــن الــ مـ
بفوز  صــدورهــا،  بعد  الحالية،  االنتخابات 

األسد، بطبيعة الحال.
في واشنطن، ال يزال واضحًا عدم االهتمام 
بامللف السوري راهنًا، بخاف ما كان عليه 
الــســابــقــة، باستثناء  فــي ظــل اإلدارة  الــحــال 
ما صــدر قبل أيــام عن بايدن بتمديد حالة 
ــة املــتــعــلــقــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة األمـ
بسورية، واإلشارة إلى أن تصرفات النظام 
الــســوري وســيــاســاتــه، فــي مــا يتعلق بدعم 
الكيميائية،  واألسلحة  اإلرهابية  املنظمات 
تــشــكــل تــهــديــدًا لــألمــن الــقــومــي والــســيــاســة 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ الــخــارجــيــة واقـــتـــصـــاد الــ
ودعـــوة الــنــظــام وداعــمــيــه إلــى »وقـــف حربه 
العنيفة ضد شعبه، ووقف إطاق النار على 
مستوى الباد، وتمكن وصول املساعدات 
اإلنسانية إلى جميع السورين املحتاجن، 
والتفاوض على تسوية سياسية في سورية 
وفـــق قــــرار مــجــلــس األمــــن 2254«. ووّجــهــت 
اإلدارة األميركية رسالة بأن مواصلة حالة 
بالتغييرات  ترتبط  تجاه سورية  الطوارئ 

في سياسات وإجراءات النظام السوري.

الروس،  النظام وحلفاؤه، ال سيما  ويجهد 
بالتزامن  رئيس،  بشكل  الخليج  الستمالة 
مــع إجـــراء االنــتــخــابــات، إلعـــادة النظام إلى 
املــحــيــط الــعــربــي فـــي املـــقـــام األول، ومـــن ثم 
ــادة  الخليجية إلعـ األمـــــوال  مــن  االســتــفــادة 
ــدو تــطــلــعــات  ــبـ ــار، لـــكـــن حـــتـــى اآلن تـ ــ ــمـ ــ اإلعـ
الــنــظــام والــــــروس صــعــبــة الــتــحــقــيــق ضمن 
الرياض  أواًل مع إصــرار  الحالية،  الــظــروف 
على إنــجــاز الــحــل الــســوري، وثــانــيــًا بسبب 
الــحــواجــز الــغــربــيــة واألمــيــركــيــة عــلــى وجــه 
ــقـــف أمـــــــام أي عــمــلــيــة  ــتــــي تـ الـــخـــصـــوص الــ
ــة  ــام وأي دولــ ــظـ ــنـ تــطــبــيــع حــقــيــقــيــة بــــن الـ
عــربــيــة، وتــقــديــم الــدعــم املــالــي بشكل علني 
وواضـــح، وهــذه عملية تعترضها عقوبات 
ــي، بـــمـــعـــزل عــن  ــركــ ــيــ ــــون قـــيـــصـــر« األمــ ــانـ ــ »قـ

مسؤول أميركي: 
تطبيع العالقات مع نظام 

األسد غير وارد

يقود بشار األسد سورية 
لسبع سنوات جديدة 
عقب االنتخابات التي 

يجريها اليوم، بعد 
عقدين كاملين من 
ارتكاب جميع أنواع 

الجرائم بحق السوريين

يسعى النظام السوري 
عبر انتخاباته اليوم، 

وإضافة لتمديد بقاء 
بشار األسد على رأس 
السلطة، إلى اإليحاء 

باستقرار األوضاع تمهيدًا 
لمحاولة تطبيع العالقات 

مع المحيط العربي
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سياسة

B

  شرق
      غرب

أفغانستان: »طالبان« 
تتعهد بحماية 

الدبلوماسيين األجانب
ــان«، أمـــس  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ تـــعـــهـــدت حــــركــــة »طـ
ــة«  ــنـ ــة آمـ ــاء، بـــتـــوفـــيـــر »بـــيـــئـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــن األجــــــــانــــــــب فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد قـــــرار أســتــرالــيــا 
ــــاق ســفــارتــهــا فـــي كــابــول  أمــــس إغـ
باسم  املتحدث  وقــال  أمنية.  لـــدواٍع 
»طــالــبــان«، محمد نعيم، إن »إمــارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان اإلســــامــــيــــة تــطــمــئــن 
جــمــيــع الــدبــلــومــاســيــن والــعــامــلــن 
فــي املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة بــأنــنــا لن 
ــر الــقــرار  ــل أي تــهــديــد لـــهـــم«، إثـ

ّ
نــمــث

ــع بــدء  ــرالـــي الـــــذي يـــتـــزامـــن مـ ــتـ األسـ
»الناتو«  وقـــوات  األميركية  الــقــوات 

انسحابها من هذا البلد.
)فرانس برس(

واشنطن: 
الحرس الوطني يغادر 

محيط الكابيتول
غادر آخر 2149 عنصرًا من نحو 26 
ألف جندي من قوات الحرس الوطني 
األمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس االثـــنـــن، 
الكونغرس،  مقر  ومحيط  واشنطن 
أشهر   5 انتشارهم هناك نحو  بعد 
الرئيس السابق  اقتحام أنصار  إثر 
في  الكابيتول  مبنى  ترامب  دونالد 
6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
وقـــال وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـن إن 
ــنـــود حـــمـــوا الــــنــــواب«،  »هـــــــؤالء الـــجـ
النواب  فيما شكرت رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي »األبطال املدافعن 

عن الديمقراطية«.
)فرانس برس(

المبعوثة األممية 
متمسكة بزيارة ميانمار

ــم املــتــحــدة إلــى  أعــلــنــت مبعوثة األمـ
بورغنر،  شرانر  كريستن  ميانمار 
أول مــن أمــس االثــنــن، أنــهــا ال تــزال 
تأمل زيارة هذا البلد، بعد 7 أسابيع 
قــضــتــهــا فـــي املــنــطــقــة بــانــتــظــار أن 
َيسمح لها املجلس العسكرّي الذي 
ــاط  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ ــــي فـ ــًا فـ ــذ انــــقــــابــ ــفـ نـ
ــــى مــيــانــمــار.  املــــاضــــي بـــالـــدخـــول إلـ
وقــالــت بــورغــنــر إن رئــيــس املجلس 
الجنرال من أونــغ هاينغ كــّرر لها 
للزيارة«،  مناسبًا  ليس  »الــوقــت  أن 

مشددة على أنها لن تستسلم.
)فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

مـــنـــذ واقــــعــــة اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــط الـــبـــيـــاروســـي 
املـــــعـــــارض، مــــؤســــس قــــنــــاة »نـــيـــكـــســـتـــا« عــلــى 
»تيليغرام«، رومان بروتاسيفيتش، بعد إرغام 
الهبوط في  كــان يستقلها على  التي  الطائرة 
مينسك يوم األحد املاضي، تواجه بياروسيا 
ضغوطًا غربية متزايدة تمثلت في وقف عدد 
من شركات الطيران األوروبية حركة الطيران 
عــبــر األجـــــــواء الـــبـــيـــاروســـيـــة، ومـــنـــع رحـــات 
طرد  وتــبــادل  البياروسية،  »بيافيا«  شركة 
الدبلوماسين بن بياروسيا والتفيا، وسط 
ــأن تــفــاقــم الـــواقـــعـــة عــزلــة  ــد الــتــوقــعــات بــ ــزايـ تـ
وفــي محاولة  الــدولــيــة.  الساحة  على  مينسك 
ــة  ــيـ مـــن بــيــاروســيــا لــصــّد الــتــصــعــيــد األوروبـ
ضـــدهـــا، أعــلــن رئــيــس إدارة الــطــيــران بــــوزارة 
الــنــقــل فـــي بــيــاروســيــا، أرتـــيـــم ســيــكــورســكــي، 
مساء اإلثنن، أن اإلنذار الكاذب الذي أدى إلى 
تحويل مسار طائرة كانت متجهة من اليونان 
كــان يحمل  فــي مينسك،  لتحط  ليتوانيا  إلــى 

توقيع حركة »حماس«. وأضــاف أنه جاء في 
ــذار املــزعــوم: »نــحــن، جــنــود حماس،  نــص اإلنــ
نطالب بــأن تــوقــف إســرائــيــل إطـــاق الــنــار في 
قطاع غــزة. نطالب االتحاد األوروبــي بسحب 
الحرب. هناك قنبلة  دعمه إلسرائيل في هذه 
لــم تــذعــنــوا ملطالبنا،  الــطــائــرة. إذا  عــلــى مــن 
ــوق فــيــلــنــيــوس فـــي 23  فــســتــنــفــجــر الــقــنــبــلــة فــ
مايو/أيار«. لكن املتحدث باسم الحركة فوزي 
بــرهــوم، نفى أي معرفة للحركة بــاألمــر. وقال 
إن حماس »ال عاقة لها على اإلطاق، وهي ال 
تلجأ لتلك األساليب والتي يبدو أنها من فعل 

جهات مشبوهة تهدف إلى شيطنة حماس«.
 الــتــفــســيــر الــرســمــي الــركــيــك، أعلنت 

ّ
ــل وفـــي ظـ

البياروسية،  الداخلية  وزارة  باسم  متحدثة 
أن بروتاسيفيتش قيد »التوقيف االحتياطي« 
 التلفزيون الرسمي 

ّ
في سجن في مينسك. وبث

شريطًا مصّورًا للمعارض املعتقل، يقول فيه 
إن فــريــق الــتــحــقــيــق يــتــعــامــل مــعــه »فـــي شكل 
تعاوني  »أواصـــل  ويضيف:  تمامًا«،  مناسب 
ــقــن، وإنــنــي أدلـــي باعترافاتي فيما 

ّ
ــحــق

ُ
امل مــع 

يتعلق بتدبير اضطرابات كبيرة«.
بـــدوره، قــرر االتــحــاد األوروبــــي إغـــاق مجاله 
ــركــــات الـــطـــيـــران  ــه أمــــــام شــ ــاراتــ الــــجــــوي ومــــطــ
ــدد الـــرئـــيـــس  ــ ــ الــــبــــيــــاروســــيــــة. مـــــن جــــهــــتــــه، نـ
األميركي جو بايدن، مساء االثنن، بالسلوك 
ــًا إرغــــــام الـــطـــائـــرة على  ــفـ الـــبـــيـــاروســـي، واصـ
»الـــخـــطـــوة الـــفـــاضـــحـــة«، ومــطــالــبــًا  الـــهـــبـــوط بــــ
ــــوري عــــن املـــــعـــــارض. وأضـــــاف  ــفـ ــ بـــــاإلفـــــراج الـ
»طـــلـــبـــُت مـــن فــريــقــي الــتــفــكــيــر فـــي الـــخـــيـــارات 
املــنــاســبــة ملــحــاســبــة املـــســـؤولـــن، بــالــتــنــســيــق 
ــفـــاء  ــلـ ــاد األوروبـــــــــــــي وحـ ــ ــحــ ــ ــق مـــــع االتــ ــيــ ــوثــ الــ

بروتاسيفيتش،  أزمـــة  تــفــاقــم  مــع  وبــالــتــزامــن 
ذكـــــرت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت« الـــروســـيـــة، 
الــــــروســــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــيــــس  ــرئــ الــ أن 
ســيــســتــقــبــل نــظــيــره الـــبـــيـــاروســـي، ألــكــســنــدر 

وشركاء آخرين ومنظمات دولية«. في املقابل، 
الروسية  الخارجية  بــاســم  املتحدثة  وصــفــت 
ماريا زاخــاروفــا، رد فعل الــدول الغربية على 
لألطراف  وتوجهت  »الهستيريا«.  بـ الحادثة، 
كــل شــيء،  أن يصدمكم  »إمــا  بالقول:  الغربية 
أو عليكم أال تنصدموا بتاتا من سلوك مماثل 
من جانب اآلخــريــن«. وكــان الفتًا أن رد الفعل 
الغربي جاء حازمًا وسريعًا هذه املرة، عكس 
الحوادث واالنتهاكات الحقوقية السابقة في 
بياروسيا، حن كان املسؤولون األوروبيون 
من  يجري،  مما  قلقهم  عن  بالتعبير  يكتفون 
دون اتخاذ أي إجراءات جدية بحق بياروسيا. 

لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فــــي مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي املــطــل 
الجمعة. ويعزو  غد  بعد  األســود  البحر  على 
عــضــو اتـــحـــاد الــصــحــافــيــن الــبــيــاروســيــن، 
»العربي الجديد«،  إيغور كارنيه، في حديث لـ
ــة  ــعـ ــلـــى واقـ ــعـــل األوروبـــــــــــي الـــــحـــــازم عـ ــفـ رد الـ
أوروبين  رعايا  وجــود  إلــى  بروتاسيفيتش، 
ــتـــي تــــم إرغـــامـــهـــا عــلــى  عـــلـــى مــــن الـــطـــائـــرة الـ
الــهــبــوط، متوقعًا أن تــزيــد الــحــادثــة مــن عزلة 
بياروسيا وتدفعها نحو املزيد من االعتماد 
ما  وحــول  واقتصاديًا.  سياسيًا  روسيا  على 
إذا كــان رد الفعل األوروبـــي سيدفع بمينسك 
للعودة إلى حضن موسكو، يجيب: »بالطبع، 
ســـيـــحـــدث ذلـــــك وســـيـــظـــهـــر مـــــرة أخــــــرى فــشــل 
عامًا   27 تــتــّوج  إذ  الــحــالــي،  النظام  سياسات 
من حكم لوكاشينكو بالعزل الكامل عن العالم 
الــخــارجــي، لتبقى روســيــا هــي املـــاذ األخــيــر 
عــلــى املــســتــويــن الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي«. 
املعلومات  مركز  عــام  مدير  يعتبر  من جهته، 
الــســيــاســيــة فـــي مــوســكــو )شـــركـــة اســتــشــارات 
متخصصة في التحليل السياسي والعاقات 
العامة(، أليكسي موخن، أن تدهور العاقات 
البياروسية الغربية ال يعني تحسنًا لوضع 
ــو تــلــقــائــيــًا  ــكـ الــــعــــاقــــات بــــن مــيــنــســك ومـــوسـ
»الــعــربــي  فــي ظــل تــراكــم الــخــافــات. ويــقــول لـــ
القيادة الروسية أبدت  الجديد«: »صحيح أن 
دهشتها من الضجة التي أثيرت حول واقعة 
بروتاسيفيتش، لكن نظريًا يجب أن يعزز ذلك 
الــعــاقــات الــروســيــة الــبــيــاروســيــة، إال أن هذا 
االحتمال غير مرجح، ألن روسيا لم تنس بعد 
انتمائهم  بــذريــعــة  مواطنيها  اعــتــقــال  واقــعــة 

لشركة فاغنر«.

الرئاسيات 
اإليرانية

اإلثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، وفـــقـــًا لــلــمــتــحــدث بــاســم 
اللجنة عباس علي كدخدائي. وتضّم القائمة 
القضائية  السلطة  رئــيــس  أســمــاء  الرسمية 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، أمــــن مــجــمــع تشخيص 
ــام الـــســـابـــق  ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ ــنــــظــــام الــ مـــصـــلـــحـــة الــ
للحرس الثوري محسن رضائي، اإلصاحي 
األعلى  املرشد  مندوب  مهرعليزادة،  محسن 
فـــي مــجــلــس األمــــن الــقــومــي ســعــيــد جليلي، 
البرملاني املحافظ السابق علي رضا زاكاني، 
محافظ املصرف املركزي عبد الناصر همتي، 
أمير حسن  املحافظ  البرملان  ونائب رئيس 

قاضي زاده هاشمي.
رئيس  الدستور  صيانة  مجلس  واستبعد 
الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق، املـــحـــافـــظ املـــعـــتـــدل علي 
الريــــجــــانــــي، ونــــائــــب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــقـــــيـــــادي اإلصـــــــاحـــــــي الـــــــبـــــــارز إســــحــــاق 
جــهــانــغــيــري، والـــرئـــيـــس األســـبـــق مــحــمــود 
أحمدي نجاد. وفي حال لم يتدخل املرشد 
اإليــــرانــــي األعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي لــتــعــديــل 

طهران ـ صابر غل عنبري

حــســمــت لــجــنــة صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
االنتخابات  نتائج  عمليًا  اإليــرانــي 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة قــبــل مــوعــدهــا 
املــقــرر فــي 18 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، بعد 
 
ً
إزاحة العديد من املرشحن األقوياء، فاسحة

املـــجـــال أمـــــام فــــوز مـــرجـــح لــرئــيــس الــســلــطــة 
ــة، املـــحـــافـــظ إبـــراهـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة اإليـ
ــوز رئــيــســي بتغيير  رئـــيـــســـي. وســيــســمــح فــ
املــســار الــســيــاســي لــلــرئــاســة اإليــرانــيــة نحو 
التشدد، بعد واليتن لإصاحي  املزيد من 
حسن روحاني من جهة، وفشل اإلصاحين 
في التسويق لوزير الخارجية محمد جواد 
ظريف، خصوصًا في خضّم مباحثات فيينا 
ــي. ونــشــرت  ــرانــ ــنـــووي اإليــ ــاق الـ ــفـ بــشــأن االتـ
املرشحن  قائمة  اإليــرانــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
والتي  الرئاسي،  السباق  النهائين لخوض 
مساء  الدستور  صيانة  لجنة  من  متها 

ّ
تسل

فــــي دورات ســابــقــة،  كـــمـــا حـــــدث  ــقـــائـــمـــة،  الـ
املــحــافــظــن، إذ إن  الــســبــاق عــلــى  سيقتصر 
ــذا الـــتـــيـــار، واملـــرشـــح  ــ خــمــســة مــنــهــم مــــن هـ
مهرعليزادة،  محسن  الــوحــيــد،  اإلصــاحــي 
ال يمثل وزنًا كبيرًا في الشارع اإلصاحي، 
املركزي شخصية  املصرف  أن محافظ  كما 
مــســتــقــلــة ال يــمــكــنــهــا مــنــافــســة املــرشــحــن 

املحافظن.
أكد  أول رد فعل على رفــض ترشحه،  وفــي 
رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق عــلــي الريــجــانــي 
أنـــه تــرشــح لــانــتــخــابــات »لــلــقــيــام بــواجــبــه 
اإلســامــي والــوطــنــي والــثــوري، وبــنــاًء على 
ــيـــة لتحقيق  ــثــــورة اإلســـامـ الــ قـــائـــد  تــأكــيــد 
ــي االنــــتــــخــــابــــات،  ــ ــــوى فــ ــــصـ ــقـ ــ املـــــشـــــاركـــــة الـ
وتوصية مرجعيات دينية وأصحاب الرأي 
األكاديمين وشرائح مختلفة من الشعب«. 
وأضــــاف »أمـــا بــعــدمــا اتــخــذت االنــتــخــابــات 
هــــذا املـــســـار فـــأنـــا قـــد قــمــت بـــواجـــبـــي أمـــام 
الــلــه والــشــعــب الــعــزيــز وراض بــرضــا الــلــه«، 
مــقــدمــًا الــشــكــر لــجــمــيــع مـــن دعـــمـــه، وأعــــرب 
عن أمله في أن »يشاركوا في االنتخابات«. 
مـــن جــهــتــه، نــشــر رئــيــســي مــقــطــعــًا مــصــورًا 
ــه، عــلــى صــفــحــاتــه فـــي وســـائـــل الــتــواصــل  لــ
إنــه بعد اطــاعــه على  االجتماعي، قــال فيه 
قــائــمــة املــرشــحــن الــنــهــائــيــة بـــدأ مــشــاورات 

إلجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات تـــنـــافـــســـيـــة بــمــشــاركــة 
ــي الـــســـبـــاق  ــ واســـــعـــــة. خـــريـــطـــة الـــتـــنـــافـــس فـ
الــرئــاســي اإليــرانــي لــم تكتمل بــعــد، بانتظار 
اإلعان عن التحالفات االنتخابية املحتملة، 
لكن املــرشــح األوفـــر حظًا حتى هــذه اللحظة 
هو إبراهيم رئيسي، الذي مالت االنسحابات 
األخيرة لصالحه خال األيام املاضية. وآخر 
ــان املـــرشـــح  ــ املــنــســحــبــن لـــصـــالـــح رئـــيـــســـي كـ
حــســن دهـــقـــان، مــســتــشــار املـــرشـــد اإليـــرانـــي 
من  أول  أعــلــن،  الـــذي  العسكرية،  للصناعات 
أمس اإلثنن، انسحابه، وقال »سأوفر جميع 
ـــثــــورة ومــرشــح  قــــدراتــــي لــخــدمــة الـــنـــظـــام والـ
إبراهيم  السيد  مقدمتهم  فــي  الــثــورة،  جبهة 
رئيسي«. كما سبق أن أعلن كل من قائد قوات 
»الباسيج« السابق علي رضا أفشار، والوزير 
السابق  والوزير  زريبافان،  مسعود  السابق 
رئيسي.  لصالح  انسحابهم  عباسي  محمد 
وأفادت وكالة أنباء التلفزيون اإليراني، أمس 
الثاثاء، بأن املرشح رستم قاسمي، مساعد 
االقتصادية،  للشؤون  الــقــدس«  »فيلق  قــائــد 
وزيــــر الــنــفــط الــســابــق، وجـــه رســـالـــة ملجلس 
صيانة الدستور، معلنًا عن انسحابه لصالح 
»جبهة الثورة«، املظلة الرئيسية للمحافظن 

التي رشحت إبراهيم رئيسي.  
لكن ال يبدو أن أمر القائمة قد ُحسم، إذ كشف 
الصحافي املحافظ محمد مهاجري عن أن 
الرئيس حسن روحاني وجه رسالة للمرشد 
علي خامنئي، مطالبًا إياه بالتدخل إلحداث 
تــغــيــيــرات فــي الــقــائــمــة. وأضــــاف مــهــاجــري، 
وفقا ملوقع »خبرأوناين«، أن روحاني أمر 
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي 
بعدم نشر القائمة حاليًا، كاشفًا عن تعرض 
الوزير »لضغوط سياسية شديدة« لإعان 
عن القائمة. وبعد اإلعان رسميًا عن قائمة 
االنتخابية  الحمات  ستنطلق  املرشحن، 
وتستمّر حتى 17 يونيو املقبل، لتدخل فيه 
الباد فترة الصمت االنتخابي قبل يوم من 
إجراء االنتخابات. وخال الدورات السابقة، 
غالبًا ما كان املشهد االنتخابي يسخن أكثر 
بعد اإلعان عن القائمة، وسيزداد سخونة 
مــع املــنــاظــرات االنــتــخــابــيــة بــن املــرشــحــن، 
الـــدورة، إذا استقر املرشحون  لكن في هــذه 
فذلك  ــارس«،  »فــ أعلنت  مــا  على  النهائيون 
من شأنه أن يتسبب بفتور أكثر في املشهد 
االنتخابي. إال إذا أعقب انتشار القائمة جدل 
ســيــاســي وتــدخــل املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى 
لصالح إعــادة النظر في الترشيحات، فمن 

ن املشهد.  
ّ

شأن ذلك أن يسخ
فــــــي مــــــــــــــوازاة حــــســــم األســـــــمـــــــاء املــــرشــــحــــة 
للرئاسيات مبدئيًا، ال تبدو الحماسة ظاهرة 
في الشارع اإليراني، إذ على عكس الدورات 
السابقة، يخيم على املشهد االنتخابي فتور 
اللحظة،  الــراهــن حتى هــذه  املشهد  يعكسه 
وسط دعــوات لعدم املشاركة باالنتخابات، 
ســواء من قبل املعارضة في الخارج أو من 
أوســاط داخلية. والفتور مدفوع بتحديات 
وأزمــات داخلية عــدة، في مقدمتها الوضع 
االقتصادي الصعب الذي يعيشه املواطنون 
اإليرانيون منذ أكثر من ثاث سنوات على 
على  الشاملة  األميركية  العقوبات  خلفية 
الحكومة  أداء  اإليــرانــي، وضعف  االقتصاد 
اإليرانية. كما تراكم االمتعاض في الشارع 
نتيجة سوء اإلدارة، ما قد يرفع من مستوى 
العزوف عن املشاركة االنتخابية مقارنة مع 

الدورات السابقة.  
وحسب آخر استطاع للرأي، نشر نتائجه 
مــركــز »إيــســبــا« لقياس األفــكــار، يــوم األحــد 
املاضي، أكد 70.03 في املائة من املستطلعن 
معرفتهم بموعد االنتخابات الرئاسية في 
املائة  املقبل، فيما نفى 29.7 في  18 يونيو 
ــادت  ــ ــا، أفـ ــ ــــدورهـ مــنــهــم عــلــمــهــم بـــاملـــوعـــد. بـ
وكــالــة »فــــارس« اإليــرانــيــة املــحــافــظــة، أمــس، 
بـــأن نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي تشير إلـــى أن 
نــســبــة املـــشـــاركـــة قـــبـــل اإلعـــــــان عــــن قــائــمــة 
املرشحن وبدء الحمات االنتخابية بلغت 
53 في املــائــة، حسب قولها، مشيرة إلــى أن 
إبراهيم رئيسي حصل على أكثرية أصوات 

املستطلعة آراؤهم.

المعارضة البيالروسية في بولندا تطالب باإلفراج عن بروتاسيفيتش )فرانس برس(

)Getty( أعلن رئيسي ترشحه للرئاسيات في 15 مايو/ أيار الحالي

من المحتمل 
أن يصبح رئيس 

السلطة القضائية 
اإليرانية إبراهيم 

رئيسي رئيسًا إليران 
في 18 يونيو 
المقبل، بعد 

إبعاد لجنة صيانة 
الدستور المرشحين 

األقوياء من 
أمامه، وأبرزهم 

الرئيس األسبق 
محمود أحمدي 

نجاد، ورئيس 
مجلس الشورى 

السابق علي 
الريجاني

العسكر  أبطاله  اإلثنين،  أمس  من  أول  جديدًا  انقالبًا  مالي  شهدت 
أنفسهم الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي، ما 

يعّقد تنفيذ تعهدات السلطة االنتقالية في هذا البلد
قضيةالحدث

لجنة صيانة الدستور تعبّد 
طريق رئيسي

تقرير

 592
مرشحًا

أعلن 592 ترشيحهم 
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية، 

مع فتح أبواب الترشيح 
منتصف الشهر الحالي. 

ومن بين هؤالء، تقدمت 
40 امرأة لخالفة الرئيس 
حسن روحاني، وأبرزهن 

زهراء شجاعي، المحسوبة 
على الرئيس األسبق محمد 
خاتمي. وشجاعي إحدى 
أكثر المحاميات دفاعًا عن 

حقوق النساء.

روحاني دعا خامنئي 
لتعديل القائمة النهائية 

للمرشحين

الريجاني بعد رفض 
ترشيحه: قمت بواجبي 

أمام الشعب

رّوجت بيالروسيا أكذوبة 
وجود إنذار للطائرة 

متعلق بـ»حماس«

تحاول بيالروسيا استيعاب 
الهجمة الغربية ضدها، 

على خلفية توقيف 
المعارض رومان 

بروتاسيفيتش، مستندة إلى 
دعٍم روسي غير محدود

انقالب 
خامس 

في مالي

متحديًا  عسكرية،  شخصيات  إلى  الثانية، 
االنتقادات الداخلية املتزايدة، لدور الجيش 

في حكم الباد.
ومــــمــــا يــــشــــي بـــــه انـــــقـــــاب أول مـــــن أمـــــس، 
اليمن  أقــســمــا  الــلــذيــن  ــداو ووان،  نــ أن  هـــو 
الــدســتــوريــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، 
قــــد حـــــــاوال الــــتــــحــــرك مـــنـــفـــرديـــن، وتــخــطــي 
ســـيـــطـــرة عــســكــريــن بــعــيــنــهــم عـــلـــى مـــراكـــز 
ــســــؤول حـــكـــومـــي كــبــيــر  أســــاســــيــــة. وقــــــال مــ
ــرز«، إن إطــــاحــــة الــرجــلــن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ ــابـــق لـ سـ
املاضي،  أغسطس  انقاب  أعمدة  من  اثنن 
كان خطأ كبيرًا. وبرأيه فإن انقاب أول من 
أمــس اإلثــنــن »يــهــدف إلــى إعـــادة الوزيرين 
العسكرين إلى منصبيهما«. وقال مسؤول 
عــســكــري فـــي قـــاعـــدة كـــاتـــي لــلــوكــالــة: »هـــذا 
ليس اعــتــقــااًل. مــا فعاه )نـــداو ووان( ليس 
جــيــدًا«، فــي إشـــارة إلــى التعديل الحكومي. 
ستتخذ  بــذلــك،  نعلمهم  »ســــوف  وأضـــــاف: 
قـــرارات بهذا الــصــدد«. وأمــس الثاثاء، أكد 
»فرانس  لوكالة  الجيش،  من  مقرب  مصدر 
برس«، أن الرئيس االنتقالي املالي ورئيس 
الــــوزراء، أمضيا ليلتهما األولـــى فــي عهدة 
اقتيادهما  بعد  اعتقلوهما،  الذين  الجنود 

من منزليهما مساء اإلثنن. 
وكــان نــداو ووان قد تعهدا بــاإلشــراف على 
ــاحـــة بــكــيــتــا الــعــام  فــتــرة انــتــقــالــيــة إثــــر اإلطـ
ــادة الحكم  ــ املـــاضـــي، مــدتــهــا 18 شــهــرًا، وإعـ

في منتصف الطريق بن االنقاب 
العسكري الذي أطاح في أغسطس/

املـــنـــتـــخـــب  الــــرئــــيــــس  املـــــاضـــــي  آب 
العامة  واالنتخابات  كيتا،  أبوبكر  إبراهيم 
الــتــي وعــــدت الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
 ،2022 فبراير/شباط  فــي  بإجرائها  حاليًا 
شهدت مالي، أول من أمس اإلثنن، االنقاب 
ــي تـــاريـــخـــهـــا مـــنـــذ االســـتـــقـــال  ــامـــس فــ ــخـ الـ
)1960(، وعلى األرجح على أيدي فريق من 
الرئيس  أطــاحــوا  الــذيــن  ذاتــهــم  العسكرين 
الــســابــق قــبــل أشــهــر. وحــتــى الــســاعــة، يبدو 
التي  التعيينات  يتمحور حول  الخاف  أن 
التي  الثانية  وان  جــرت في حكومة مختار 
كــشــف عــنــهــا فــي الــيــوم ذاتــــه، بــعــدمــا أطــاح 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي وجــهــن رئــيــســيــن من 
الــعــســكــر، الــلــذيــن كــانــا مــن أبــطــال االنــقــاب 
الرابع، ما يعني أن الخاف يدور بن الطغمة 
العسكرية نفسها. لكن االنقاب، الذي حصل 
فـــي أجــــــواء شـــديـــدة الـــتـــوتـــر تـــســـود الــبــاد 
مــنــذ فــتــرة، ال سيما مــع تــصــاعــد االحــتــقــان 
االجـــتـــمـــاعـــي )إضـــــــــراب نـــقـــابـــات عــمــالــيــة( 
والـــســـيـــاســـي، والـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا 
املعارضة على السلطات العسكرية، يجعل 
تحقيق هذه األخيرة للوعود التي أغدقتها 
على الباد وللمجتمع الدولي صعب املنال، 
وسط صراعها الداخلي الذي يؤكد تشبث 
العسكر بالحكم. ومن شأن أي انــزالق أكثر 
السياسية  الــفــوضــى  يــعــمــق  أن  لـــألوضـــاع، 
فـــي الــــبــــاد، ويـــّصـــعـــب الـــجـــهـــود األفــريــقــيــة 
ــك مــع  ــ ــأتــــي ذلـ الـــتـــي تـــبـــذل الحـــتـــوائـــهـــا. ويــ
ــعـــدام األمــــن اإلقــلــيــمــي، بتعريض  تــفــاقــم انـ
عملية مكافحة املتطرفن املوالن لتنظيمي 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«، شمالي الــبــاد، وفي 
املثلث الحدودي بن مالي وبوركينا فاسو 

ات كبيرة. 
ّ

والنيجر، لخض
ــالــــي، مــســاء  وأقــــــدم ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش املــ
اإلثـــنـــن، عــلــى اعــتــقــال الــرئــيــس االنــتــقــالــي، 
ــاه نــــــداو، ورئــيــس  الــكــولــونــيــل املـــتـــقـــاعـــد، بــ
الحكومة املدني، مختار وان، ووزير الدفاع 
إلــى قاعدة  سليمان دوكــــوري، واقــتــيــادهــم 
ــرب الــعــاصــمــة  كـــاتـــي الــعــســكــريــة، شـــمـــال غــ
ــو، وذلـــــــك بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن  ــاكــ ــامــ بــ
ــقـــدان شــخــصــيــتــن عــســكــريــتــن نــافــذتــن،  فـ
هما وزيــر األمــن الداخلي الجنرال موديبو 
كــــونــــي، ووزيـــــــر الــــدفــــاع الـــجـــنـــرال ســـاديـــو 
كامارا، ملنصبيهما، في التعديل الحكومي 
الــذي أعلن عنه فــي الــيــوم ذاتـــه. ولــم تخرج 
تفسيرات حــول سبب عــزل كوني وكــامــارا، 
ولكن ذلك بدا مؤشرًا حول انقسامات داخل 
الرغم من استمرار  العسكرية، على  الطبقة 
وان في إسناد حقائب رئيسية في حكومته 

انتخابات تشريعية  إثــر  إلــى سلطة مدنية 
ورئــاســيــة مــقــررة الــعــام املــقــبــل، بحسب ما 
إبريل/ االنتقالية في شهر  السلطة  أعلنت 

العسكرية  الطغمة  وقبلت  املاضي.  نيسان 
بهذه املدة الزمنية للمرحلة االنتقالية، على 
إنها  إذ  األفريقي،  الضغط  مضض، وتحت 
السلطة  استمرار  تفضل  أنها  أعلنت  كانت 
االنتقالية في مهامها ثاث سنوات. وحول 
ذلــــك، شــــرح بــيــتــر فــــام، املــبــعــوث األمــيــركــي 
لوكالة  اإلفــريــقــي،  الساحل  ملنطقة  السابق 
ــــرز«، أن االنـــقـــاب األخـــيـــر »مــؤســف  ــتـ ــ »رويـ
ــاق الــــــــذي تــــّم  ــ ــفـ ــ ــاالتـ ــ ــاجــــئ، فـ لــــكــــن غــــيــــر مــــفــ
العام املاضي لم يكن مثاليًا،  إليه  التوصل 

 وســـط وافـــق عليه كل 
ّ

لكنه عــبــارة عــن حـــل
الاعبن الداخلين والدولين«. ومن ضمن 
إجـــراء  أيــضــًا،  العسكرية  السلطة  تــعــهــدات 
استفتاء في 31 أكتوبر/تشرين األول املقبل 
حـــول تــعــديــل لــلــدســتــور، كـــان ُوعــــد بــه منذ 
وتعديل  اآلن،  حتى  ينفذ  ولــم  طويلة  فترة 
الـــقـــانـــون االنـــتـــخـــابـــي، وإعــــــادة الــبــحــث في 
اتــفــاق الــجــزائــر مــع املــتــمــرديــن فــي الــشــمــال. 
وكانت حركة »إم 5« املعارضة دعت الشهر 
 املجلس االنتقالي، مطالبة 

ّ
الحالي إلى حل

ــثــــر شـــرعـــيـــة والـــتـــزامـــًا  بــتــشــكــيــل هــيــئــة »أكــ
بالقانون«. ورأى مراقب للشؤون املالية، في 
أنه  الفرنسية،  »لوموند«  لصحيفة  حديث 
»من خال استبدال شخصيتن عسكريتن 
ــــام املــــاضــــي،  ــعـ ــ ــقـــــاب الـ ــ ــــي انـ ــتـــن فـ ــيـ ــاسـ أسـ
بجنرالن أكــثــر اعــتــدااًل، فــإن نـــداو ورئيس 
حكومته حــاوال املوازنة داخــل الجيش، في 
عــلــى تخطي  كـــان هــدفــه مساعدتهما  تــحــد 
العسكرين  االنــقــابــيــن، وتــهــدئــة  وصــايــة 

الذين كانوا على خاف معهم«.
ــلـــن اســتــقــالــتــه إثـــر  ــان أبـــوبـــكـــر كــيــتــا أعـ ــ وكــ
انقاب العام املاضي، تحت الضغط، رافضًا 
»إراقة الدماء للبقاء في الحكم«. وكان اقتيد 
أيضًا إلــى قــاعــدة كــاتــي، التي تبقى مسرح 
مــعــظــم االنـــقـــابـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد. 
والتي  حينها،  العسكرية  الطغمة  وأعلنت 
االنــقــاب، عــن نفسها، تحت مسمى  نــفــذت 
واعدة  الشعب«،  الوطنية لخاص  »اللجنة 

بانتقال سريع للحكم املدني. 
وفـــي مــحــاولــة لتنفيس األزمــــة املــســتــجــدة، 
توجه وفد من املجموعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا »إيكواس«، إلى باماكو، أمس، 
ــد بـــيـــان مـــشـــتـــرك لــلــمــنــظــمــة  ــ ــا أكـ بــحــســب مــ
واألمم املتحدة )قوتها في مالي تحمل اسم 
مينوسما( واالتحاد األوروبي، وبريطانيا 
والواليات املتحدة. وقال البيان إن »املجتمع 
ــرفـــض مــســبــقــًا أي عـــمـــل يــفــرض  الــــدولــــي يـ
ــقـــاالت الــقــســريــة«.  ــتـ بـــالـــقـــوة، بــمــا فــيــه االسـ
الحالي لاتحاد اإلفريقي،  الرئيس  وطالب 
تشيسكيدي  فيليكس  الكونغولي  الرئيس 
»اإلفــراج الــفــوري وغير  تشيلومبو، أمــس بـــ
املــــشــــروط« عـــن املـــســـؤولـــن املــعــتــقــلــن. كما 
دعــــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إلــــى »اإلفـــــراج 
غير املشروط عن املحتجزين«. ودعا األمن 
غوتيريس  أنطونيو  املــتــحــدة  لــألمــم  الــعــام 
إلى الهدوء في مالي، واإلفراج غير املشروط 
عن املعتقلن. ويرجح أن يعقد مجلس األمن 
ــام املقبلة  الــدولــي اجــتــمــاعــا طــارئــا فــي األيــ

بشأن الوضع في مالي. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

صراعات العسكر تعمق 
األزمة السياسية

تعهد العسكر 
بإجراء انتخابات عامة 

في فبراير المقبل

سبقت االنقالب 
إطاحة جنرالين بارزين 

من الحكومة
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سياسة

استعادة الساحات واحتمال االعتصام المفتوح

استعراض قوة للمتظاهرين في بغداد

تصّدر التظاهرات 
شعارا »من قتلني« 
و»فسادكم يقتلنا«

بغداد ـ محمد الباسم

نجــح املحتجــون فــي العــراق، أمــس 
يمكــن  مــا  تنظيــم  فــي  الثالثــاء، 
شــعبيًا،  قــوة  عــرض  اعتبــاره 
املســلحة  والفصائــل  السياســية  القــوى  أمــام 
والســلطات العراقيــة عمومــًا، بعــد تحشــيدهم 
آلالف املتظاهريــن فــي وســط العاصمــة بغداد، 
الحكوميــة  املحــاوالت   

ّ
كل مــن  الرغــم  علــى 

وأكــد  ذلــك.  لعرقلــة  واألمنيــة  والسياســية 
 الرسالة األهم من وراء تحركهم 

ّ
متظاهرون أن

هــي أن عــودة وتيــرة االحتجاجــات العراقيــة، 
التــي كانــت انطلقت في أكتوبر/ تشــرين األول 
فــي  جــدًا،  ممكنــة  عهدهــا،  ســابق  إلــى   ،2019
حــال عــدم حصولهم على حقوقهم ومطالبهم، 
واســتمرار مماطلــة األحــزاب والســلطة. كما أن 
فكــرة عــودة االعتصامــات، عبــر املبيت بالخيم 
ســاحة  وتحديــدًا  والســاحات،  املياديــن  فــي 
التحرير، الكبرى واألشهر في العاصمة، واردة 
أيضــًا، فــي حــال اســتمرت الحكومــة بتجاهــل 
املطلــب األساســي للمتظاهريــن، وهــو الكشــف 
عــن قتلة املحتجــني والناشــطني والصحافيني 

خالل العامني املاضيني.
العراقيــة  املحافظــات  متظاهــرو  وتجمــع 
العاصمــة  عــن   

ً
فضــال والوســطى،  الجنوبيــة 

بغداد، أمس، في ساحتي الفردوس في جانب 
فــي  الرصافــة )أحــد قســمي بغــداد( والنســور 
قتلنــي؟«.  »مــن  شــعار  رافعــني  الكــرخ،  جانــب 
واختار قســم من املحتجني التوجه إلى ســاحة 
التحريــر، مــا جعــل بغــداد تشــهد احتجاجــات 
في ثالثة أماكن حتى مساء أمس، حضر فيها 
آالف املتظاهريــن، وســط نــداءات تــم توجيهها 
ألبنــاء العاصمــة، مــن أجــل مّدهــم باملســاعدات 
فــي  املــأكل وميــاه الشــرب،  األساســية، ومنهــا 
إشــارة إلى احتمال اســتمرار التظاهرات خالل 
األيــام املقبلــة، أو تحولها إلى اعتصام شــعبي 

 
ّ
أن اآلن«، موضحــًا  لغايــة  محــدد  شــيء  علــى 
»هنــاك رأيــًا يقــول بإعــادة تفعيــل التظاهــرات 
والعــودة  منهــا  االنســحاب  قبــل  بغــداد  فــي 
هــي  املطالــب   

ّ
أن غديــر  أبــو  وأكــد  للجنــوب«. 

 حصول »موقف 
ً
»ذاتها وال تغيير فيها«، آمال

دولــي فــي إلزام الحكومــة بحماية املتظاهرين 
وتلبية مطالب اإلصالح«.

الــوزراء  رئيــس  حكومــة  تبــدو  املقابــل،  فــي 
التعامــل  فــي  حــذرًا  أكثــر  الكاظمــي  مصطفــى 
كشــفت  بعدمــا  خصوصــًا  املتظاهريــن،  مــع 
التيــار  مــن  تحذيــرات  عــن  سياســية  مصــادر 
ــق 

ّ
تتعل العراقــي  الشــيوعي  والحــزب  املدنــي 

تــم  حــال  فــي  لهمــا،  جديــد  موقــف  بصــدور 
اســتخدام القمــع مــع املتظاهرين، قد يصل إلى 
إعالن الدعوة للتظاهر، ومقاطعة االنتخابات 
»العربي  املقبلة. وكشف مصدر أمني عراقي، لـ
قــوات  الحكومــة  ســحب  عــن  الجديــد«، 
الســيئ  بســجلها  املعروفــة  الشــغب  مكافحــة 
الجيــش،  بقــوات  والدفــع  املتظاهريــن،  مــع 

للتعامــل مــع املحتجــني، كمــا تــم نشــر عناصــر 
مليشــيات  دخــول  خشــية  واســتخبارات  أمــن 
لضــرب  الثالــث«،  »الطــرف  بـ يعــرف  مــا  أو 
املتظاهريــن واالعتــداء عليهــم، علــى غــرار مــا 
حصل في مّرات ســابقة. وأكد رئيس الحكومة 
مصطفــى الكاظمــي، في بيــان، أنه وّجه القوات 
األمنيــة بحمايــة املتظاهريــن، وتأمــني األجواء 

االحتجاجية ملمارسة حقوقهم الدستورية.
مــن جهتــه، بــنيَّ عضــو حركــة »نــازل آخــذ حقي 
الديمقراطيــة« فــي بغــداد، عّمــار النعيمــي، أن 
»هنــاك دعــوات مســتمرة مــن قبــل املتظاهريــن 
ألهالــي بغــداد للخروج ومســاندة املتظاهرين 
وهــذه  الدعــم،  تقديــم  أو  االحتجــاج  عبــر 
الدعــوات تشــرح توجــه بعــض الناشــطني إلــى 
مواصلة االحتجاجات التي تمارس طقوســها 
فــي  النعيمــي  وأضــاف  مدروســة«.  بعفويــة 
 »هنــاك تفّهمــًا 

ّ
»العربــي الجديــد« أن حديــث لـ

للــدور االحتجاجــي  األمنيــة  القــوات  قبــل  مــن 
ملعالجــة أخطــاء الحكومــة، ودور الشــعب فــي 
يواصلــون  الناشــطني  فــإن  ولذلــك  اإلصــالح، 
بالتالــي التأكيــد على أهميــة االلتزام بمفردات 

االحتجاج السلمي«.
وحظيت التظاهرات في بغداد بتأييد سياسي 
عبــر أكثــر من زعيم حزب وكيان سياســي، كان 
أولهــم رئيــس تيــار »الحكمــة« عمــار الحكيــم، 
الــذي دعــا إلــى حماية املتظاهريــن، إضافة إلى 
الــذي  زعيــم ائتــالف »الوطنيــة« أيــاد عــالوي، 

للمحتجــني.  مســاندته  عــن  تغريــدة  فــي  عبــرَّ 
الحكومــي  »العجــز   

ّ
أن إلــى  عــالوي  وأشــار 

إزاء تلبيــة املطالــب يثيــر الشــكوك حــول قــدرة 
الســلطة علــى ضمــان األمــن االنتخابي وإجراء 

انتخابات نزيهة«.
معظــم  األخيــرة  االحتجاجــات  فــي  وُيشــارك 
أخيــرًا،  الناشــئة  السياســية  الكيانــات  قــادة 
وهي الكيانات املدنية والعلمانية التي بادرت 
باألصــل إلــى عقــد سلســلة اجتماعــات لترتيب 
أمــور التظاهــرات، إضافــة إلــى أعضــاء الحــزب 
اآلخــر  هــو  أقــدم  الــذي  العراقــي،  الشــيوعي 
كــوادره  الســتمرار  جــادة  أوامــر  توجيــه  علــى 
بمســاندة املتظاهريــن دون رفــع أي شــعارات 
االحتجــاج  مواصلــة  خيــار  وتبنــي  للحــزب، 

بالطرق السلمية.
العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  ســكرتير  وقــال 
 »الفعالية 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن رائــد فهمــي، لـ

الشــعبية الكبيــرة التــي انطلقــت فــي 25 مايو/ 
أيار )أمس( ال بد أن تستمر في سبيل تحقيق 
املبكــر  االنســحاب   

ّ
ألن املشــروعة،  مطالبهــا 

للمتظاهرين يؤدي إلى نتائج محدودة جدًا«. 
وبــنّي فهمــي فــي اتصــاٍل مع »العربــي الجديد« 
 »تركيز املتظاهرين ينصّب حاليًا على ملف 

ّ
أن

والناشــطني«.  املتظاهريــن  قتلــة  عــن  الكشــف 
هــا »متطّورة 

ّ
ووصــف التظاهــرات األخيــرة بأن

والنضــج  والتنظيــم  الطــرح  ناحيــة  مــن 
 املتظاهرين 

ّ
السياسي والوعي والرؤية، كما أن

يســتخدمون حاليــًا تكتيــكات جيــدة تنســجم 
التمييــز  ويعرفــون  االجتماعيــة،  الحالــة  مــع 
ــه 

ّ
أن ورأى  واملســتقبلية«.  اآلنيــة  املطالــب  بــني 

»مــع بقــاء املطالــب مــن دون تحقيــق، مــع أنهــا 
غيــر تعجيزيــة ويمكــن للحكومــة التعكــز علــى 
أجــل  مــن  وجودهــم  واســتثمار  املتظاهريــن 
تحقيقهــا، ال بــّد مــن مواصلــة االحتجــاج، كمــا 
 علــى الجهات السياســية التــي تمتلك أذرعًا 

ّ
أن

مســلحة متهمة بتعنيــف املتظاهرين وقمعهم 
أن تتنازل من أجل تحقيق مطالب الشعب«.

بدوره، رأى املحلل السياسي والباحث العراقي 
 »القوى املســلحة، وتحديدًا 

ّ
أحمد الشــريفي أن

ال  والصحافيــني،  الناشــطني  بقتــل  املتورطــة 
تملــك أّي خيــار غيــر التنــازل أمــام الجماهيــر 
التــي يتصاعــد غضبهــا ووعيهــا وفقرهــا فــي 
املتظاهريــن  بقــدرات  مشــيدًا  ذاتــه«،  الوقــت 
»الذين باتوا على مستوى عاٍل لناحية ترتيب 
صفوفهــم أكثــر، مقارنــة بالســنوات الســابقة«. 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ الشــريفي،  وأكــد 

»املتظاهريــن والقــوى املدنيــة وحتى الحكومة 
ينتمــون  التــي  والجهــات  القتلــة  يعرفــون 
 الحكومــة ضعيفــة فــي اإلعــالن عــن 

ّ
إليهــا، لكــن

أسمائهم ومعاقبتهم«.

استعادت بغداد، أمس 
الثالثاء، نبض الشارع 

المحتقن، بسبب عدم 
وفاء حكومة مصطفى 

الكاظمي بتعهداتها، 
ال سيما المتعلقة 

بكشف قتلة المحتجين 
والناشطين منذ عامين

استقدمت الحكومة قوات من الجيش لتأمين التظاهرات )مرتضى السوداني/األناضول(

يؤكــده  أو  ينفيــه  ال  االحتمــال  هــذا  مفتــوح. 
عــدد مــن املتظاهريــن، إذ تبــدو األمــور متجهــة 
مشــابه  ســيناريو  فــي  تطــورات،  أّي  ملواكبــة 
ملــا حصــل قبــل أقــل مــن عامــني، حــني انطلقــت 
التظاهرات بعفوية شــعبية، ومن دون قيادات 
واضحــة، لكنهــا اســتمرت مــن خالل االنســجام 
مســاحة  إلــى  لتمتــد  املجتمعيــة،  واملســاندة 

نصف العراق تقريبًا.
مــن  متظاهريــن  مشــاركة  أمــس  الفتــًا  وبــدا 
ونينــوى  واألنبــار  الديــن  صــالح  محافظــات 
ومناطــق حــزام بغــداد وديالــى، بعدمــا وفــدوا 
ــل 

ّ
مث مــا  كبيــرة،  حافــالت  فــي  العاصمــة  إلــى 

داللــة جديــدة علــى شــمولية التظاهــرات، التــي 
خلت من أّي صور أو شعارات دينية، ما شّكل 
نجاحــًا آخــر ُيحســب لها، إضافة إلى املشــاركة 

النسائية املهمة فيها.
أمــس،  تظاهــرات  عــدة  شــعارات  وتصــدرت 
و»العدلــني  وطــن«،  نريــد  »بعدنــا  أبرزهــا 
 
ّ
أن العراقيــة  باللهجــة  وتعنــي  رجعــوا«، 
فــي  يقتلــوا  لــم  الذيــن  األحيــاء  الناشــطني 
التظاهــرات الســابقة عــادوا مجــددًا. ومــن بــني 
قتلنــي«  »مــن  أيضــًا  ُرفعــت  التــي  الشــعارات 
و»أنعــل أبــو إيــران ألبــو أميــركا«، و»فســادكم 
يقتلنا«، و»باســمك يا علي ســرقونا«، و»نحن 

تربية عاشوراء ال نقبل الظلم«.
ــم 

ّ
ولــم تقتصــر التظاهــرات علــى بغــداد، إذ نظ

ناشــطو الجنــوب والوســط ممــن لــم يتمكنــوا 
مــن الوصــول إلــى العاصمــة احتجاجــات فــي 
مدنهــم أيضــًا. وأغلق متظاهــرون في محافظة 
فــي  املحليــة  الحكومــة  مقــر  بوابــة  البصــرة 
املدينــة، فيمــا أقفلــت حكومــة النجــف املحليــة 
للمحافظــة  التابــع  الضيافــة  دار  مدخــل 
العشــرات  انتشــار  عقــب  الخرســانية،  بالكتــل 
مــن املتظاهريــن فــي أكثــر مــن حــي مــن أحيــاء 
املدينــة القديمــة. وشــهدت مدينــة الحلــة مركــز 
محافظــة بابــل والناصريــة مركــز محافظة ذي 

قار التطورات ذاتها.
وحتــى مســاء أمــس، لــم يصــدر عــن الناشــطني 
وعــن أعضــاء فــي تنســيقيات التظاهــرات فــي 
العاصمــة أي توجــه بشــأن خطوتهــم التاليــة، 
 املشــاركة الكثيفــة للوفــود 

ّ
خصوصــًا فــي ظــل

مــن محافظــات الجنــوب والوســط، واســتعادة 
أشــهر  بعــد  التحريــر  ســاحة  علــى  الســيطرة 
فــرض األمــن أطواقــًا حولهــا، حالــت دون  مــن 

ممارسة أي نشاط احتجاجي داخلها.
فــي  عضــو  وهــو  غديــر،  أبــو  علــي  وقــال 
»العربــي  لـ بغــداد،  تظاهــرات  تنســيقيات 
مــن  الوافديــن  »املتظاهريــن   

ّ
إن الجديــد«، 

املحافظــات ينــوون البقــاء فــي العاصمة، ليوم 
األربعــاء )اليــوم( أو مــا بعــده. لــم يتــم االتفــاق 
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القاهرة ـ العربي الجديد

أعلــن رئيــس مجلــس النــواب املصــري حنفــي جبالــي، 
تشــريعًا  عشــر  أحــد  الــوزراء  الثالثــاء، ســحب مجلــس 
إلعــادة مراجعتهــا، كانــت الحكومــة قد تقدمــت بها إلى 
البرملــان، وذلــك بعدمــا أججــت غضــب الشــارع املصري. 
واملــرور  التعليــم  قوانــني  التشــريعات  هــذه  وأبــرز 
وضريبــة »راديــو الســيارات«، والتــي أثــارت حالــة مــن 
الغضــب الواســع بــني املواطنــني، كونهــا تفــرض املزيــد 
مــن الرســوم علــى املصريــني، فــي وقــت يعانــون فيــه مــن 
أوضــاع معيشــية صعبــة. وشــملت قائمــة التشــريعات 

التــي ســحبتها حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
قانــون  مــواد  بعــض  بتعديــل  قوانــني  مشــاريع  ثالثــة 
التصديــر،  تنميــة  قانــون  تعديــل  ومشــروع  املــرور، 
وإصــدار قانــون تنظيــم املحميــات الطبيعيــة، وتعديــل 
قــرار  وتعديــل  العامــة،  النظافــة  قانــون  أحــكام  بعــض 
رئيــس الجمهوريــة فــي شــأن رســوم اإلذاعــة واألجهــزة 
وتطويــر  تنميــة  مشــروع  تضمنــت  كمــا  الالســلكية. 
لهــا، وتعديــل  املغذيــة  والصناعــات  املركبــات  صناعــة 
بعــض أحــكام قانــون التعليــم، ومشــروع تعديــل قانون 
صيد األسماك وتنظيم املزارع السمكية، وقانون أمالك 
الدولــة الخاصــة. وكان تعديــل قانــون »رســوم اإلذاعــة 

واألجهــزة الالســلكية« ينــص علــى أن يدفــع كل مالــك 
ســيارة فيهــا جهــاز اســتقبال )راديــو(، رســمًا ســنويًا 
الخاصــة  الضريبــة  إلــى  إضافــة  جنيــه   100 مقــداره 
علــى الســيارة. ورفــض مجلــس الشــيوخ املصــري )رأيــه 
علــى  نــص  الــذي  التعليــم،  قانــون  تعديــل  استشــاري( 
ســداد  مقابــل  الثانويــة  شــهادة  فــي  التحســني  عــودة 
نظــام  إلــى  املــادة، وتحويلهــا  عــن  آالف جنيــه  خمســة 
السنوات الثالث بداًل من سنة واحدة، باعتباره سيزيد 
مــن األعبــاء والضغــوط النفســية علــى الطــالب واألســر 
مجلــس  فــي  التعليــم  للجنــة  تقريــر  وقــال  املصريــة. 
الشــيوخ إن »فــرض رســوم علــى الراغبــني فــي تحســني 

مــع  يتعــارض  االمتحانــات،  إعــادة  مقابــل  درجاتهــم 
اإللزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي 
بمراحلــه املختلفــة، واملبــدأ الدســتوري الخاص بتكافؤ 

الفرص بني جميع املواطنني«.
املــرور، فقــد حــذر أعضــاء  فــي مــا يتعلــق بقانــون  أمــا 
فــي مجلــس النــواب مــن محاولــة األغلبيــة تمريرهــا من 
دون تأهيــل البنيــة التحتيــة للطــرق، وتطبيق منظومة 
اإلشــارات اإللكترونيــة، خصوصــًا أن التشــريع يفــرض 
علــى  والضرائــب  والرســوم  الغرامــات  مــن  العشــرات 
ــذر بموجــة غالء جديــدة تزيد 

ُ
ســائقي الســيارات، مــا ين

من األعباء املعيشية على املواطنني.

حكومة السيسي تسحب 11 تشريعًا خوفًا من الشارع

انكماش اقتصاد ألمانيا
أعلن املكتب االتحادي لإلحصاء في أملانيا، الثالثاء، انكماش 
الناتــج االقتصــادي األملانــي فــي بدايــة هــذا العــام أكثــر بقليــل 
مما كان متوقعًا في وقت سابق في ظل أزمة جائحة كورونا. 
وأوضــح املكتــب أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي الربــع األول 

مــن هــذا العــام تراجــع بنســبه 1.8 فــي املائــة مقارنــة بالربــع 
فــي حســابات  توقــع  قــد  اإلحصــاء  لــه. وكان مكتــب  الســابق 
أولية انخفاضًا بنســبة 1.7 في املائة. في املقابل، أظهر مســح 
الثالثاء أن ثقة الشــركات بأملانيا تحّســنت في مايو/ أيار مع 

تنامــي تفــاؤل الشــركات فــي ظــل تراجــع اإلصابــات بكورونــا 
وخطــوات حــذرة تجــاه اســتئناف أنشــطة أكبــر اقتصــاد فــي 
أوروبــا. وقــال معهــد ايفــو إن مؤشــر منــاخ األعمــال ارتفع إلى 

99.2 من قراءة معدلة عند 96.6 في إبريل/ نيسان.

الصينية  »هواوي«  شركة  مؤسس  فاي،  تشنغ  رن 
عقوبات  تفادي  إلى  موظفيه  دعا  لالتصاالت، 
أميركية عرقلت مبيعاتها من الهواتف الذكية بشكل 
التجارية  المنافسة  قلب  في  »هواوي«  وكانت  كبير. 
في  والصين  المتحدة  الواليات  بين  والتكنولوجية 
األميركي  الرئيس  إدارة  واتهمتها  األخيرة،  السنوات 
دون  بكين  عن  نيابة  بالتجسس  ترامب  دونالد  السابق 
داخلية  مذكرة  في  فاي  ودعا  دامغة.  أدلة  تقديم 
استقاللية  وتسريع  لمجموعته  شامل  تحول  إلى 
البرمجيات، وبالتالي »لن يكون للواليات المتحدة سيطرة 
»الهجوم  وأضاف  المستقبلية«.  تنميتنا  على  تذكر 
هواتف  بتزويد  ووعد  للدفاع«،  وسيلة  أفضل  هو 

»هواوي« بنظام تشغيل جديد »يتكيف مع العالم«.

محمد نوري أرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، 
قال إن وزارته تتوقع أن يكون الموسم السياحي للعام 
الحالي أفضل مما كان عليه العام الفائت 2020. وأضاف 
أن »برنامج السياحة اآلمنة« الذي أطلقته وزارته كان له 
دور فّعال في تنشيط الحركة السياحية في البالد. وأكد 
فعالية  البرامج  أكثر  من  اآلمنة«  السياحة  »برنامج  أن 
حول العالم التي وضعت معايير وتدابير للحيلولة دون 
أن  على  التركي  الوزير  وشدد  كورونا.  جائحة  تفشي 
الموسم السياحي لهذا العام سيكون أفضل بكثير مما 
كان عليه في العام 2020. ولفت إلى أن تركيا استقبلت 

كان  الهدف  أن  رغم  سائح،  مليون   16 الماضي  العام 
استقبال 15 مليونًا.

اتحاد الصناعات البريطاني أعلن أن المبيعات عاودت 
التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من 
الشهر الحالي، بعد فورة في الطلب في إبريل/ نيسان، 
إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر 
وقال  أشهر.  منذ  األولى  للمرة  الضرورية  غير  السلع 
االتحاد إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات 
العام،  الوقت من  الطبيعي في هذا  أقل من  أو  أكثر 
انخفض إلى سالب ثالثة في مايو/ أيار من 16 في إبريل/ 

نيسان، ما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.

أسماء في األخبار

االحتالل يخفف قيوده على غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، 
التخفيــف مــن القيــود واإلجــراءات التــي فرضتهــا 
علــى قطــاع غــزة والتــي تمثلــت فــي إغــالق البحــر 
أمــام الصياديــن واملعابــر أمــام حركــة البضائــع التجارية عبر 
املنفــذ الوحيــد كــرم أبــو ســالم أو خــروج املســافرين والحاالت 
اإلنســانية عبــر معبــر بيــت حانــون. وأعلــن االحتــالل، مســاء 
اإلثنني، فتح معبر كرم أبو سالم املنفذ التجاري الوحيد أمام 
دخول املواد الغذائية األساســية واألعالف الخاصة باملاشــية 
والطيــور ومــرور بعــض الوقود الخاص باملحطــات التجارية 
الصحافيــني  بدخــول  والســماح  الكهربــاء  توليــد  ومحطــة 
االحتــالل  قــرر  فقــد  الصيــد  مســاحة  أمــا  للقطــاع.  األجانــب 
حيــث  ســنوات  منــذ  األولــى  للمــرة  كبيــر  بشــكل  تقليصهــا 
أعــاد فتحهــا حتــى مســافة 6 أميــال بحريــة فقــط فــي جميــع 
مناطــق القطــاع بعــد أن كانــت فــي الســابق تتــراوح مــا بــني 9 
 فــي بعــض املناطــق، وهــو مــا ســينعكس ســلبًا 

ً
إلــى 15 ميــال

علــى الصياديــن. فــي األثنــاء، أفــاد مديــر معبــر كــرم أبــو ســالم 
التجــاري فــي الجانــب الفلســطيني، العقيــد بســام غــن، بــأن 
االحتالل سيســمح بإدخال املواد الغذائية األساســية وبعض 
للتنســيق  وفقــًا  واألعــالف،  بالحيوانــات  الخاصــة  األغذيــة 
»العربي الجديد« أن  الخاص بعملية اإلدخال. وأوضح غن لـ
من املقرر أن يشهد اليوم األربعاء، السماح بإدخال كميات من 
الوقــود والســوالر الخــاص باملحطــات التجاريــة إلــى القطــاع 
بالشــكل املعتــاد، مشــيرًا إلــى أن عــدم وجــود تنســيق إلدخالــه 
أمــس عبــر املعبــر أّجــل إدخالــه يومــًا إضافيــًا. وأشــار إلــى أن 
هذه هي املرة األولى التي يسمح فيها االحتالل بإدخال مواد 
غذائيــة واألعــالف الخاصــة باملاشــية والحيوانــات والطيــور 
إلى القطاع بعد قرابة 14 يومًا من اإلغالق املتواصل للمعبر، 
واقتصار فتحه على مرتني تخللهما إدخال شاحنات لوكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »أونــروا«. وبخــالف 
جــوالت التصعيــد واملواجهــات الســابقة التــي كانــت تدور مع 
فصائــل املقاومــة الفلســطينية، فقــد كان االحتــالل يعلــن رفــع 
القيــود فــورًا عــن القطــاع ويعيــد فتــح املعابر ويقوم بتوســعة 

مســاحة الصيــد، فقــد تأخــر هــذه املرة فــي فتح املعابــر وإنهاء 
الطوق البحري لقرابة 5 أيام. 

فــي مــوازاة ذلــك، قــال نقيــب الصياديــن الفلســطينيني، نــزار 
لـــ  فتــح االحتــالل اإلســرائيلي مســاحة الصيــد  إن  عيــاش، 
الصياديــن  واقــع  علــى  بالســلب  فقــط ســينعكس  أميــال   6
والعاملــني فــي هــذه املهنــة نظــرًا لضيــق مســاحة الســاحل 
الخــاص بالقطــاع وصعوبــة الصيــد علــى مســافات قريبــة. 
علــى  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريحــات  فــي  عيــاش  وشــدد 
رفــض النقابــة املطلــق للقيــود اإلســرائيلية املفروضــة علــى 
الصيادين باعتبارها تنعكس بالسلب على أكثر من 5500 
شــخص يعملــون فــي مهنــة الصيــد من بينهــم 4500 صياد 
فلســطيني يعملــون علــى ألف قارب فــي كل القطاع. وطالب 
النقابي الفلســطيني، املؤسسات الدولية والدول الوسيطة 
مســاحة  لتوســعة  اإلســرائيلي  االحتــالل  علــى  بالضغــط 
الصيد، كما هو مقر في االتفاقيات املبرمة معه لتصبح 22 
 بحريــًا والتوقــف عــن فرض الطوق البحــري باعتباره 

ً
ميــال

مخالفًا للمواثيق الدولية.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ال أعرف من هي الجهة التي 
يجب أن تحاكم رئيس شركة 
»تيسال«، أيلون ماسك، على 
الجرائم التي يرتكبها بحق 

ماليني املستثمرين، خاصة الذي 
تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 

مئات املليارات من الدوالرات ومن 
بينهم آالف املستثمرين العرب 
والشباب الخليجيني. املطلوب 

أوال وقف تربحه وتالعبه بهؤالء، 
وبعدها محاكمته سواء أمام 

محاكم فيدرالية باعتباره مواطنًا 
أميركيًا يترأس أكبر شركة إلنتاج 
السيارات الكهربائية حول العالم، 
أو محاكمته شعبيا وبرملانيا في 
عدة دول تضرر مستثمروها من 

أالعيب ماسك.
واحدة من أبرز الجرائم التي 

ارتكبها ماسك هي التالعب بسوق 
العمالت الرقمية، ودفع ماليني 

املستثمرين والراغبني في حصد 
األرباح السريعة نحو التكالب على 
شراء تلك العمالت، لدرجة أنه خلق 

ما يشبه حالة الهوس والجنون 
بها، وهو ما دفع بعملة بيتكوين، 

ألن يقفز سعرها إلى 65 ألف 
دوالر قبل أيام مقابل أقل من 20 

ألف دوالر في ديسمبر/كانون 
األول، وأن يحصد ماسك مليارات 
الدوالرات على حساب كل هؤالء، 
وأن يحرك سعر بيتكوين ألعلى 

بتغريدة، وأن يخفضها ويفقد 
قيمتها السوقية مليارات الدوالرات 

بتغريدة أخرى، والنتيجة دخول 
سوق العمالت الرقمية في حالة 

من التخبط والغموض الشديدين، 
ودخول املستثمرين حالة من التيه 

وفقدان البوصلة. 
وال أحد يعرف، هل ستعود 
األسعار لالرتفاع، وبالتالي 

تعويض جزء مما خسروه، أم 
ستواصل التراجع، وبالتالي 
فقدان مدخرات وتحويشة 

عمر صغار املدخرين الذين ال 
يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة 

األموال، وال يعرفون حيل وأالعيب 
كبار املضاربني ومنهم رئيس 

أكبر شركة إلنتاج السيارات 
الكهربائية في العالم.

البداية كانت في صباح أحد أيام 
يناير/كانون الثاني عندما أضاف 

ماسك هاشتاغ »#bitcoin« إلى 
سيرته الذاتية على تويتر، ساعتها 
قفزت العملة بنسبة 20% في يوم 

واحد تقريًبا، وفي الشهر التالي، 
أعلن ماسك أن »تيسال« اشترت 

بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دوالر. لم 
يكتِف بإلقاء هذه القنبلة التي أحدث 
دويا هائال في السوق االفتراضية، 

بل أعلن أن شركته ستقبل 
بيتكوين كعملة سداد.

وعلى أثر التغريدات املثيرة، 
شهدت العمالت الرقمية قفزات 

متواصلة تخللتها بعض 
التذبذبات الناتجة عن صدور 

تحذيرات من قبل بنوك مركزية 
بشأن خطورة مثل هذا النوع من 
االستثمار. ويومًا بعد يوم، بات 
ماسك الرقم الصعب في سوق 

العمالت املشفرة، وباتت السوق 
تتراقص على تغريداته املتناقضة، 
وأصبح املستثمرون يترقبون أي 

إشارة ولو عابرة منه ليحددوا 
على أثرها قرار واتجاه االستثمار، 

بيعا وشراء، زيادة أم تراجعا.

حاكموا 
إيلون ماسك

Wednesday 26 May 2021
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بغداد ـ براء الشمري، محمد علي

ــار املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــعــ شـــهـــدت أســ
واإلنــشــائــيــة انــفــاتــا، خــال الفترة 
األخيرة، بسبب رضوخ الشاحنات 
لــدفــع إتــــاوات لــجــهــات متنفذة فــي املــعــابــر أو 
التاجر  يضطر  حيث  الخارجية،  الطرق  على 
ــلـــغ مــــالــــي عـــلـــى ســـعـــر الــســلــعــة  ــبـ إلضـــــافـــــة مـ
لــتــعــويــض مـــا دفـــعـــه لـــقـــاء تــمــريــر بــضــاعــتــه. 
ــداد بــتــصــاعــد  ــغــ ــتـــرف مـــســـؤولـــون فــــي بــ ــعـ ويـ
ظــاهــرة اإلتــــاوات الــتــي تمارسها جــهــات عدة 
في محافظة ديالى شرقي العراق والحدودية 
مع إيران، على البضائع املستوردة عبر طريق 
العراق )شمال(، أو من خال  إقليم كردستان 
إيــــران بشكل مــبــاشــر، مــؤكــديــن تـــورط جهات 
تتبع فصائل مسلحة في فرض مبالغ مالية 
بــاتــت أشــبــه مــا تــكــون بــرســوم على الشاحنة 
بــحــســب نـــوع حــمــولــتــهــا والــجــهــة املــســتــوردة 
لها. ووفقا ملسؤول عراقي في وزارة الداخلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن ظــاهــرة  ــبـــغـــداد، لــــ بـ
التفتيش  فـــي حـــواجـــز  االبــــتــــزاز  أو  ــاوات  ــ ــ اإلتـ
في  كثيرا  تراجعت  ومعابر حدودية مختلفة 
كركوك ونينوى، لكنها ما زالت تمارس بشكل 
ــى تــفــاوت  ــا أدى إلــ ــو مـ كــبــيــر فـــي ديــــالــــى، وهــ
في عملية  أيضا  األسعار وتأخر  في  حقيقي 
الـــنـــقـــل، كــمــا أنـــهـــا بـــاتـــت أحــــد مــــــوارد تــمــويــل 
املليشيات والجماعات الخارجة عن القانون«. 
وأقر املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بتورط 
جــهــات أمنية فــي استفحال ظــاهــرة اإلتـــاوات 
إذ  الجدية في وقفها،  عــدم  أو  التستر  بسبب 
تفتيش،  نفوذها على شكل حــواجــز  تــمــارس 
والــشــاحــنــات الــتــي ال تــدفــع تــتــأخــر وتضطر 
للبقاء ســاعــات أو فــتــرات ألكــثــر مــن يــوم دون 
التجار يعترف  بــاملــرور. مجتمع  لها  السماح 
بتنامي هذه الظاهرة الخطيرة، إذ قال عضو 
اتحاد املستوردين العراقين، أحمد املوسوي، 
إن ظاهرة اإلتاوات أو إجبار السائقن والتجار 
على دفع مبالغ مالية لتمرير بضائعهم باتت 
مـــــوردا مــالــيــا ضــخــمــا لــجــهــات وشــخــصــيــات 

متنفذة، والحكومة فشلت منذ عام 2014 في 
»العربي الجديد«  وضع حلول لها. وأضاف لـ
ــاتـــت مــنــطــقــة عـــصـــابـــات رئــيــســة  ــالــــى بـ أن ديــ
تــعــثــرت الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــتــهــا، والــتــاجــر 
التجار ساهموا  بها وبعض  للمرور  مضطر 
في استفحال الظاهرة فهم يرغبون بدفع ألف 
أو ألفي دوالر لتمرير بضائعهم على أن تسلك 
طرقا أخرى، وبعضهم مضطر للدفع لكن في 
لحماية  قــانــون  وجـــود  عــدم  وبسبب  النهاية 
من  دفعه  مــا  بإضافة  التاجر  يقوم  املستهلك 
رشـــــوة عــلــى ســعــر الــبــضــاعــة الـــــذي يتحمله 
املــواطــن. وتــحــدث املــوســوي أيــضــا عــن تــورط 
ملليشيات وبعض أفراد العشائر التي تمر بها 

قوافل الشاحنات في الظاهرة.
التميمي، أكد  فـــرات  الــعــراقــي،  الــبــرملــان  عضو 
ــــرض اإلتـــــــاوات  بـــــــدوره اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات فـ
الــرغــم من  ديــالــى على  فــي مناطق بمحافظة 
موضحا  خطورتها،  من  املتكررة  التحذيرات 
أن فــرض اإلتــــاوات أصــبــح يمثل مــصــدر دعم 
مــالــي لــجــهــات ســيــاســيــة مــتــنــفــذة لــم يسمها. 
وأشار التميمي في إيجاز قدمه للصحافين 
مــن الــبــرملــان إلـــى وجـــود نــقــاط تفتيش تقوم 
 ســائــقــي الــشــاحــنــات 

ّ
بــفــرض اإلتـــــاوات وتــبــتــز

والــتــجــار، فــي عـــدد مــن الــطــرق الــخــارجــيــة في 
ديــالــى، وخــصــوصــا الــقــريــبــة مــن الــحــدود مع 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وهــــذه الــعــمــلــيــات مـــا تـــزال 

املنفذ  »ديــالــى تمثل  أن  إلــى  مستمرة«. ولفت 
األكـــبـــر الــــذي تــمــّر مـــن خــالــه الــبــضــائــع الــتــي 
العاصمة  باتجاه  كــردســتــان،  إقليم  مــن  تأتي 
بغداد، وبقية املحافظات العراقية، وكنا نعّول 
على مقترح تقدمنا به للسيطرة على الظاهرة 
ـــى مــحــاربــتــهــا، 

ّ
مـــن خــــال قـــــوات أمــنــيــة تـــتـــول

لكن لــم تحصل أي اســتــجــابــة«. ولــفــت إلــى أن 
ــــاوات تــحــول إلـــى نــوافــذ دعـــم مالي  فـــرض اإلتـ
كبيرة لجهات سياسية متنفذة حصلت على 
مــلــيــارات الــــدوالرات مــن تلك اإلتــــاوات. وتابع 
أن  التميمي، وهــو نائب عن محافظة ديــالــى، 
»استمرار فرض اإلتــاوات خطأ جسيم يسيء 
ــة، ويــمــثــل انــتــهــاكــا للقانون  إلـــى هــيــبــة الـــدولـ
وغـــض الــنــظــر عـــن مــثــل هـــذه الــقــضــايــا يمكن 
مساس  لها  كبيرة  مشاكل  بخلق  يتسبب  أن 

باألمن واالستقرار«.
قــال عضو مجلس محافظة ديالى  من جهته 
الــســابــق، أحــمــد الـــعـــزاوي، إن الــدولــة مطالبة 
ــن أيـــضـــا ومــعــرفــة  ــ ــوات األمـ ــ ــع قـ بــالــتــحــقــيــق مـ
فــي حديث  مبينا  بــالــظــاهــرة«،  مـــدى صلتها 
»العربي الجديد« أن هناك ضابطا وعناصر  لـ
أجـــل نقلهم للعمل على  يــتــوســطــون مــن  أمـــن 
ــوع لــه  الــــطــــرق الـــخـــارجـــيـــة ويــــبــــدو أن املــــوضــ
صلة مباشرة باإلتاوات التي يتم تحصيلها 
مــن الــتــجــار وســائــقــي الــشــاحــنــات، مــؤكــدا أن 
مــلــيــشــيــات مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــعـــض األحـــــــــزاب هــي 
ــيـــات فـــرض  ــلـ ــمـ ــة بــــــاإلشــــــراف عـــلـــى عـ ــمـ ــهـ ــتـ املـ
اإلتاوات. وديالى محافظة حدودية مع إيران، 
وتــحــد بــغــداد مــن الــشــمــال الــشــرقــي، واملسافة 
وبغداد  املحافظة(  )مركز  بعقوبة  مدينة  بن 
ال تتجاوز 60 كيلومترا، ورغــم إعــان تحرير 
ــــدن املـــحـــافـــظـــة مــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم  جــمــيــع مـ
»داعش« قبل سنوات، إال أن املحافظة ال تزال 
تــشــهــد خـــروقـــات أمــنــيــة مـــتـــكـــررة، مـــع وجـــود 

نشاط واضح ملليشيات مسلحة. 
االقتصادي  بالشأن  الخبير  رأى  ذلــك  وحــول 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــطــالــبــي، إمــكــانــيــة لــلــدولــة 
»جــمــاعــات  فـــي الــســيــطــرة عــلــى مـــا وصــفــهــا بـــ
اإلتاوات«، لو كانت جادة في ذلك. وأضاف أن 
من  قياسها  يمكن  ال  املبالغ  تلك  أخــذ  عملية 
ناحية تجارية أو مالية بقدر ما هي عمليات 
فــســاد مــالــي خــطــيــرة تــهــدد قــطــاع االستثمار 
أيــضــا ولــيــس االســتــيــراد والتصدير فحسب، 
ــة«.  ــدولــ وتــــؤســــس ملـــافـــيـــات خـــطـــيـــرة تـــهـــدد الــ
»العربي الجديد«  وأشار الطالبي في حديث لـ
إلــــى أن »ديـــالـــى لــيــســت وحـــدهـــا مـــن يخضع 
التجار فيها وسائقو الشاحنات لابتزاز، بل 
هناك محافظات كثيرة مثل األنبار والبصرة 
وكركوك لكنها تجرى بشكل مستتر وتتورط 

بها حتى جهات حكومية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

عقارات  على  االســتــيــاء  ظــاهــرة  تتبع  لجنة  تلتئم  أن  ينتظر 
الغير بــاملــغــرب مــن أجــل الــوقــوف على حصيلة مــحــاربــة ذلك 
السلوك الذي أثار في األعوام األخيرة احتجاجات املتضررين 

منها.
غــيــر أنـــه قــبــل اجــتــمــاع الــلــجــنــة، عـــاد نــــواب بــرملــانــيــون إلثـــارة 
هــذا املــوضــوع حيث اعــتــبــروا أن القضاء على الــظــاهــرة ليس 
بــاالعــتــمــاد على اآللــيــات  صعبا، مــؤكــديــن على أن ذلــك يمكن 
التحفيظ  العقارية والتشجيع على  الترسانة  التحدين:  عبر 

العقاري خاصة عبر خفضها.
ويـــؤكـــدون أن ثــمــن الـــرســـوم الــعــقــاريــة مــرتــفــع جـــدا بالنسبة 
للمواطنن، ما يدفع الناس إلى تفادي التحفيظ )التسجيل( 
القطع مع  الرقمنة والعمل على  إلــى تكريس  العقاري، داعــن 

األرشيف الورقي وتسريع تنفيذ األحكام العقارية.
وكان العاهل املغربي محمد السادس، دعا في رسالة إلى وزير 
الــعــدل قبل أربــعــة أعـــوام ونــصــف، إلــى وضــع خطة للتصدي 
لظاهرة االستياء على عقارات الغير، داعيا إلى التصدي ملن 

يتورطون في االستياء على األراضي واجتثاث الظاهرة.
على  االستياء  قضايا  من  العديد  بعد  الحكومة  واستنفرت 
عــقــارات الغير الــتــي وصــلــت إلــى الــقــضــاء، غير أن الــبــت فيها 
استغرق مدة طويلة، بينما كان يشتكي الكثيرون من شيوع 
عــمــلــيــات االســـتـــيـــاء فـــي املــــدن الــكــبــيــرة مــثــل الـــــدار الــبــيــضــاء 

والرباط وطنجة والقنيظرة وجدة وآسفي والناظور.
»الــعــربــي  ويــعــتــبــر االقـــتـــصـــادي، عــلــي بــوطــيــبــة، فــي حــديــثــه لـــ
الــغــيــر، كشفت عن  عــقــارات  السطو على  أن مسألة  الــجــديــد«، 
وجود ما يشبه العصابات املنظمة، التي تسعى إلى الحصول 
اململكة ولم  يــوجــدون بخارج  على معلومات حــول أشخاص 
يـــعـــودوا إلــيــهــا ملــــدة ســـنـــوات مـــا يــســهــل عــمــلــيــة الــتــاعــب في 
الــعــقــارات يعود  السعي لاستياء على  أن  الــوثــائــق. ويــؤكــد 
يستدعي  مــا  يمتلكها،  مــن  على  طائلة  إيــــرادات  تــدر  لكونها 
صارمة  قــوانــن  عبر  الحقيقين  املــالــكــن  حماية  على  العمل 
وعقوبات رادعة في حق املتاعبن في الوثائق، مع العمل على 

تعميم التحفيظ خاصة في ظل تعدد أشكال ملكية األراضي 
والعقارات باملغرب. وتجلى من الشكايات التي توصلت بها 
املحاكم في األعوام األخيرة، أن ثمة أشخاصا يعملون بشكل 
مــنــظــم فــي بــعــض األحـــيـــان مــن أجـــل االســتــيــاء عــلــى عــقــارات 

الغير، حيث لم يسلم من ذلك مغتربون مغاربة وأجانب.
دون  قانوني  غير  الغير  ممتلكات  بيع  أن  املشتكون  ويــؤكــد 
أن االعتداء على ملكيتهم يتم  إلى  موافقتهم، حيث يشيرون 
عبر تزوير وكاالت ووثائق امللكية عبر اإلرث ووثائق الهوية.

وذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول من أمس، بمجلس 
ــواب بـــالـــرســـالـــة الـــتـــي رفــعــهــا الـــعـــاهـــل املـــغـــربـــي مـــن أجــل  ــنــ الــ
الظاهرة أضحت  أن  الــوزيــر  اعتبر  الــظــاهــرة، حيث  محاصرة 
الــرســالــة تم  إثــر تلك  أنــه على  إلــى  منظمة ومتشعبة، مشيرا 
التي  اللجنة  أن  إلــى  القطاعات. وأشــار  إحــداث لجنة متعددة 
الغير،  عــقــارات  االستياء على  تتبع ظاهرة  أجــل  أحدثت من 
اشتغلت في عدة اتجاهات، حيث تم على الصعيد التشريعي 
والــقــانــون  العينية  بــالــحــقــوق  الــخــاصــة  املقتضيات  مــراجــعــة 

الجنائي واملسطرة الجنائية وقانون االلتزامات والعقود.
جرد  بعملية  الــقــيــام  يتم  التنظيمي  الصعيد  على  أنــه  وأكـــد 
والــتــي وصــل عددها  املهملة  املحفظة  الــعــقــارات  لكافة  شامل 
إلى 4073 عقارا، باإلضافة إلي إطاق خدمة تسهل للمالكن 
تتبع وضعية عقاراتهم. وشدد على أن التدابير التي اتخذت 
جعلت اللجنة، التي تنسق أشغالها وزارة العدل، مطمئنة إلى 
أن الظاهرة تقلصت، مؤكدا أن ذلك سيفضى إلى القضاء على 

ظاهرة االستياء على العقارات نهائيا.
لتتبع  معلوماتية  بيانات  قاعدة  إحــداث  عن  الوزير  وتحدث 
كافة قضايا االستياء على العقارات املعروضة على محاكم 
اململكة، مشيرا إلى أنه إلى غاية نهاية مــارس/ آذار املاضي، 

كان هناك حوالي 42 ملفا معروضا على محاكم اململكة.
وتــطــرح مــســألــة االســتــيــاء عــلــى الــعــقــارات فــي وقـــت يتحدث 
املستثمرون في القطاع عن عــدم توفر ما يكفي من األراضــي 
أكده  إنجاز مشاريعهم، حسب ما  أجــل  الكبيرة من  املــدن  في 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة العمران العقارية التابعة للدولة، 

بدر القانوني.

عصابات ديالى 
ُتنهك تجارة العراق

مطالب بتشديد عقوبات المتالعبين في وثائق العقارات )Getty(انفالت أسعار السلع بسبب اإلتاوات )فرانس برس(

المغرب يحارب لصوص العقارات

تصاعدت ظاهرة 
اإلتاوات التي تفرضها 

عصابات في محافظة 
ديالى شرقي العراق 

المحاذية إليران، على 
البضائع المستوردة

هيونداي تعلق العمل في 
الهند لتفشي كورونا

قررت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة 
تصنيع سيارات في كوريا الجنوبية، تعليق 

العمل في مصنعها بالهند بسبب تفشي 
جائحة فيروس كورونا هناك. وقال متحدث 

باسم الشركة عبر الهاتف، وفق وكالة 
يونهاب الكورية، إن تعليق العمل في املصنع 

املقام في والية تاميل نادو الجنوبية سيتم 
ملدة خمسة أيام، بدءًا من أمس الثالثاء. 

وتعد والية تاميل نادو من أكثر الواليات 
املتضررة في الهند، وفرضت الوالية اإلغالق 
على املصانع باستثناء بعضها حتى نهاية 

مايو/ أيار الجاري. يأتي قرار هيونداي 
بتعليق العمل مؤقتًا في املصنع بعد إصابة 

عاملني بكورونا، واعتصام العديد من 
العمال، أمس االثنني، وسط مخاوف متزايدة 

من تفشي اإلصابة. 

الصين تحافظ على استقرار 
أسعار البضائع

ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح 
أن السلطات الصينية قد حذرت الشركات 

الرئيسية في قطاع السلع السائبة لكبح 
املخالفات في السوق والحفاظ على 

استقرار أسعار البضائع. وحسب وكالة 
األنباء الصينية )شينخوا( أكدت اللجنة مع 

اإلدارات الحكومية األخرى ذات الصلة أن 
الشركات املؤثرة في السوق في قطاعات، 

مثل خام الحديد والصلب والنحاس 
واألملنيوم، عليها أن تعمل وفق القوانني 

واللوائح وتحافظ على األسعار في السوق 
بشكل منتظم. وجاء في االجتماع أن ارتفاع 

األسعار مؤخرًا في السلع كان مدفوعًا 
جزئيًا بارتفاع األسعار العاملية، غير أن 
املضاربات املفرطة في السوق قد دفعت 

أيضًا لتصاعد األسعار.
وذكر االجتماع أن الشركات الرئيسية ال 
بد أن تعمل لتعزيز التنمية املناسبة بني 

الصناعات األولية والنهائية والحفاظ على 
سالمة إيكولوجية في الصناعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5.6
التضخم  معدالت  ارتفعت 
األشهر  ــالل  خ ــعــراق  ال فــي 
نوفمبر/  مــن  الــخــمــســة، 
تشرين الثاني 2020 إلى مارس/ 
آذار 2021، إلى 5.6%، حسب 
تصريحات سابقة للمتحدث 
عبد  التخطيط  وزارة  باسم 

الزهرة الهنداوي.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

قالت ستاندرد أند بورز غلوبال 
إنــه من املرجح  في تقرير جديد 
البنوك  املودعون في  أن يتضرر 
تكلفة  امتصاصها  مع  اللبنانية 
إعـــادة هيكلة ديــون الــبــالد. وفي 
ضــــوء حــيــازاتــهــا الــضــخــمــة من 
الـــديـــن الــحــكــومــي، تــجــد الــبــنــوك 
أزمــة  بــؤرة  فــي  نفسها  اللبنانية 
مــالــيــة مــســتــمــرة ألكــثــر مـــن عــام 
الحكومة عن سداد  منذ تخلفت 
في  الصعبة  بالعملة  التزاماتها 
وجــمــدت   .2020 آذار  مــــــارس/ 
ــعــمــالء  ــنـــوك مــعــظــم ودائـــــــع ال ــبـ الـ
الدوالرية وحظرت تحويل األموال 
انــدالع  الــخــارج منذ  إلــى  السائلة 
االضطرابات أواخر 2019. وقال 
مــحــمــد دامــــــاك مــحــلــل االئــتــمــان 
فى ستاندرد أند بورز: »في ظل 
السيولة،  لتدبير  البنوك  معاناة 
فإن تضرر املودعني، بشكل ما، 
القطاع املصرفي  مرجح إذا كان 
إلعادة  العالية  التكلفة  سيمتص 
الهيكلة«. وتواصل تهاوي سعر 
األجنبية،  العمالت  مقابل  الليرة 

خالل الفترة األخيرة.

تضرر مودعي 
البنوك اللبنانية

تونس ـ إيمان الحامدي

ــــع الــتــجــمــيــد عــــن حــســابــات  ــاء مــطــلــب رفـ ــ جـ
ــدة فــــــي تـــــونـــــس كـــشـــرط  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــن املـ
الدبيبة  الحميد  عــبــد  مــن حــكــومــة  أســاســي 
اقتصادي مشترك، في وقت  لبناء مستقبل 
تـــحـــّولـــت الــــجــــارة الــجــنــوبــيــة لـــتـــونـــس إلـــى 
ساحة سباق واسعة للشركات التي تسعى 
للمشاركة في إعمار البلد املنهك من الحرب 
والتوتر األمني الذي دام نحو عشر سنوات.

التجميد  ليبيا ملف رفع  ووضعت حكومة 
أمــوال مواطنيها في تونس واستعادة  عن 
الزيارة  حساباتهم على رأس جــدول أعمال 
الرسمية لرئيس الحكومة التونسية هشام 

املشيشي إلى طرابلس، على رأس وفد رفيع 
املستوى، السبت املاضي، التي دامت يومن.

مؤتمر  في  الليبية،  الحكومة  رئيس  وطلب 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الــتــونــســي، 
اســــتــــعــــادة الــلــيــبــيــن لــحــســابــاتــهــم املــالــيــة 
ــع الــتــجــمــيــد عــن  ــ فــــي تـــونـــس ومـــنـــاقـــشـــة رفـ

ــة املـــــرصـــــودة فــــي بــنــوك  ــيـ ــالـ ــابـــات املـ الـــحـــسـ
ــا الــدبــيــبــة نــظــيــره التونسي  تــونــســيــة. ودعــ
الذين  مواطنيه  مــن  عــدد  لصالح  »للتدخل 
حــجــزت أمــوالــهــم فــي فــتــرة عـــدم االســتــقــرار 
ــال  وهـــجـــرتـــهـــم لـــتـــونـــس ومـــعـــانـــاتـــهـــم«. وقــ
ه يتعّن على الحكومتن تسهيل 

ّ
الدبيبة إن

وحركة  والسلع  األشــخــاص  انسياب  حركة 
الليبين ال يحتاجون  التجار   

ّ
وإن األمـــوال، 

لتسيير  املستندية  االعــتــمــادات  إلـــى  دائــمــًا 
تجارتهم.

 السلطات املالية الرسمية ال تكشف 
ّ
ورغم أن

ــم الـــحـــســـابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة املـــجـــمـــدة  عــــن حـــجـ
 لجنة 

ّ
 أن

ّ
واألصـــول املــودعــة فــي الــبــنــوك، إال

أعلنت  املــركــزي  البنك  فــي  املــالــيــة  التحاليل 

 الساحة املالية التونسية 
ّ
منذ عام 2016، أن

شــبــه غـــارقـــة فـــي الــتــدفــقــات املــالــيــة املــتــأتــيــة 
اعتمادات مستندية مفتعلة.  ليبيا عبر  من 
وجـــــاء فـــي الــــدراســــة الـــتـــي أنــجــزتــهــا لجنة 
التحليل  مــخــرجــات  حـــول  املــالــيــة  التحاليل 
االســتــراتــيــجــي لــلــوضــع املـــالـــي الــتــونــســي - 
ية 

ّ
املتأت املالية  قات 

ّ
التدف  

ّ
أن الليبي حينها، 

مفتعلة  مستندية  اعتمادات  عبر  ليبيا  من 
ـــدة ومــرّكــبــة 

ّ
لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــات مـــعـــق

الهدف منها املضاربة وتبييض األموال.
النوري  التونسي خالد  املالي  وقال الخبير 
ه ال يوجد جرد رسمي للحسابات الليبية 

ّ
إن

ــدة فــــي تـــونـــس أو األمــــــــوال الــلــيــبــيــة  ــمـ املـــجـ
 قــيــمــة هــــذه األمـــــوال 

ّ
ــدًا أن ــؤكـ ــجـــوزة، مـ ــحـ املـ

ــنــــوري فـــي تــصــريــح  ــددة. وبـــــّن الــ ــحــ غــيــر مــ
 أغــلــب الــحــســابــات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

بمقتضى  املـــحـــجـــوزة  أو  املــجــمــدة  الــلــيــبــيــة 
ــرار قــضــائــي أو جــمــركــي تـــم رصـــدهـــا من  ــ قـ
مكلفة  كانت  التي  التونسية  املــصــارف  قبل 
الحسابات  ب 

ّ
بتعق املــركــزي  البنك  قبل  مــن 

املــشــبــوهــة وتــحــويــل األمــــــوال غــيــر املـــؤيـــدة 
 الــبــنــوك 

ّ
بــاعــتــمــادات مــســتــنــديــة، مـــؤكـــدًا أن

التونسية لم تكن شفافة بالقدر الكافي في 
التعامل مع هذا امللف.

 
ّ
بأن السياق نفسه،  املالي، في  الخبير  وأفــاد 
طــفــرة تــحــويــل األمــــوال الليبية نــحــو تونس 
جــرت فــي الفترة املــتــراوحــة بــن عامي 2014 
و2015، وهو ما ساهم بشكل واضح حينها 
في ارتفاع موجودات البنك املركزي من العملة 
 إدراج تونس ضمن البلدان 

ّ
الصعبة، غير أن

املتهمة بتبييض األموال، جعل الباد تواجه 
ضغوطًا من قبل املؤسسات األجنبية املراقبة. 
 أغلب األموال املجمدة كانت 

ّ
وفّسر النوري أن

املقاصة  نظام  عبر  تجارية  موجهة ألنشطة 
ــان مــعــتــمــدًا قــبــل 2011 واســـتـــمـــر ملا  ــذي كــ ــ الـ
ــه تـــم التضييق  ــ

ّ
ــورة الــبــلــديــن، غــيــر أن بــعــد ثــ

النشاط بسبب مخاوف من تحّول  على هذا 
تونس إلى مغسلة لألموال الليبية. وأضاف 
لجنة  إلــى  كانت تحيل  التونسية  البنوك   

ّ
أن

التحاليل املالية التصاريح بالشبهات، وهو 
ما يقتضي تجميد الحسابات وإحالتها إلى 

القضاء املالي تطبيقا لبنود قانون الصرف 
التونسي.

وقال رئيس مجلس األعمال التونسي الليبي 
العاقات   عودة 

ّ
إن السكروفي  الحفيظ  عبد 

االقتصادية والتجارية بن البلدين تقتضي 
ــك املــتــعــلــقــة   الــعــراقــيــل بــمــا فـــي ذلــ

ّ
ــل ــة كــ ــ إزالــ

ــوال بــن الــبــلــديــن، مــشــددًا على  ــ بــحــركــة األمـ
ضــــــرورة رفــــع الـــقـــيـــود عــلــى حـــركـــة األمـــــوال 
الــحــدود  عبر  تتم  الــتــي  التجارية  لألنشطة 
»الــعــربــي  ــة. وأضــــــاف فـــي تــصــريــح لـــ ــريـ ــبـ الـ
 تــســهــيــل املـــبـــادالت الــتــجــاريــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

يتطلب إلغاء العمل باالعتمادات املستندية 
التبادل  مستويات  الستعادة  الجانبن  من 

التجاري إلى ما قبل 2010 وتطويرها.
واالعـــتـــمـــاد املــســتــنــدي هـــو إجـــــراء أســاســي 
ــة، وهــو  ــيـ ــدولـ لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الـ
بــمــثــابــة رســـالـــة تــعــّهــد صــــــادرة عـــن الــبــنــك 
زبائنه  أحــد  على طلب  بناء  االعتماد  فاتح 
املستوردين يتعّهد فيه البنك بدفع مبلغ أو 

قبول سحوبات لصالح املستفيد.
في  الــتــجــاريــة  عملياتهم  الليبيون  ويــســّيــر 
املــال املشترك  الغالب عبر البنوك ذات رأس 
الــبــنــوك غــيــر املقيمة،  الــلــيــبــي أو  الــتــونــســي 
ــال أفـــريـــقـــيـــا الــــدولــــي،  ــمـ ومـــنـــهـــا مـــصـــرف شـ
والـــبـــنـــك الــتــونــســي الــلــيــبــي. وفــــي تــصــريــح 
ــإدارة  ــال املـــســـؤول بــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قـ لـــ
االعتمادات بمصرف شمال أفريقيا الدولي 
)مصرف ليبي غير مقيم ينشط في تونس(، 
 فتح االعتمادات املستندية لشركات ليبية 

ّ
إن

إشكااًل  تطرح  كانت  تونس  في  مقيمة  غير 
 املركزي التونسي 

ّ
منذ عام 2016 باعتبار أن

ال يــســمــح إال بــاعــتــمــاد الــديــنــار الــتــونــســي، 
 الشركات التي ليست لها حسابات 

ّ
مؤكدًا أن

إجــراء  في  تواجه صعوبات  كانت  بالدينار 
التحويات وخاص املزودين، ما تسبب في 

تراجع كبير في العمليات التجارية.
ــاء  ــقــ ــى االرتــ ــ وتــتــطــلــع ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن إلـ
ــى مـــلـــيـــاري دوالر  ــبـــادالت الــتــجــاريــة إلــ ــاملـ بـ
سنويًا على املدى القريب، من خال تكثيف 
املشتركة  االقتصادية  الــغــرف  بــن  الــتــعــاون 

والرفع التام للقيود.

البطاطس مصدر رزقمطالبة برفع تجميد أموال الليبيين في تونس

البلدان يسعيان إلى رفع المبادالت التجارية إلى ملياري دوالر )ياسين قائدي/األناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

ــنـــي طـــــارق  ــمـ ــيـ لـــــم يــــتــــحــــرج الـــــشـــــاب الـ
الـــصـــهـــبـــانـــي والـــــــــذي يـــحـــمـــل شـــهـــادة 
جامعية واملــوظــف فــي إحـــدى الــدوائــر 
الــعــامــة، مــن العمل فــي بيع البطاطس 
في شوارع وأسواق العاصمة صنعاء، 
بــعــدمــا فــقــد راتــبــه الــحــكــومــي املتوقف 
منذ ما يقارب أربع سنوات وتسريحه 
ــال لـــجـــأ إلـــى  ــ ــمـ ــ مــــن عـــــدة شــــركــــات وأعـ
وضعيتها  تــردي  بسبب  فيها،  العمل 
وتقليص أنشطتها وتسريح أكبر عدد 
مــمــكــن مــن عــمــالــهــا. يــقــول الصهباني 
ــه قـــرر خــوض  »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ لـــ
مــغــامــرة شــاقــة غــيــر مــألــوفــة بالنسبة 
أسرته  إلعالة  البطاطس  بيع  في  إليه 
ــراد، إذ بـــدأ بيعها  املــكــونــة مــن ســتــة أفــ
في رصيف  أوان صغيرة  في  وسلقها 
أحد الشوارع وتطور األمر إلى توفير 
خـــاص  ــــك«  ــشـ ــ »كـ وفــــتــــح  كـــبـــيـــرة  أوان 
إقباال  تشهد  كوجبة  البطاطس  لبيع 
مــنــاســبــا مـــن قــبــل املـــواطـــنـــن، مــشــيــرًا 
إلـــــى تــــوســــع مـــشـــروعـــه بـــعـــد ذلـــــك مــن 
ــذه الـــوجـــبـــة بــأشــكــال  خــــال تــطــويــر هــ
وأنواع مختلفة وتقديمها مع البيض 
املـــســـلـــوق واألجـــــبـــــان. ودفــــعــــت الــفــاقــة 
والــبــطــالــة أعــــدادا كــبــيــرة مــن اليمنين 
للبحث عن أي فرص للعمل وتوفير ما 
التي  الــدخــل وســبــل العيش  تيسر مــن 
تــســاعــدهــم عــلــى الـــبـــقـــاء وتـــوفـــيـــر أهــم 
الصعبة  املعيشية  الــحــيــاة  متطلبات 
لتلبية  األمــريــن  تقاسي  التي  ألســرهــم 
واالستهاكية  الغذائية  احتياجاتها 

والطبية والتعليمية.
وأجـــبـــرت الـــظـــروف واألوضـــــــاع كــثــيــرا 
املناطق واملــدن  فــي عموم  الشباب  مــن 
الــيــمــنــيــة عــلــى الــتــخــلــي عـــن عــاداتــهــم 
ونــظــراتــهــم الــدونــيــة لــألعــمــال واملــهــن. 
ــم شــــــــوارع وأســـــــــواق صــنــعــاء  ــ ــزدحـ ــ وتـ
اليمنية مثل تعز وعدن  املــدن  وبعض 
الــجــائــلــن  بــالــبــاعــة  وإب والــــحــــديــــدة، 

لــــلــــبــــطــــاطــــس املـــــســـــلـــــوقـــــة واملــــقــــلــــيــــة 
»شبسي«. ويؤكد الباحث االقتصادي، 
»الـــعـــربـــي  ـــ جــــمــــال حـــســـن الـــعـــديـــنـــي، لـ
الــجــديــد«، أن بــيــع الــبــطــاطــس مــن أهــم 
املشاريع التي اجتذبت الشباب اليمني 
وأصحاب مشروعات األعمال الخاصة 
فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة والــــتــــي تـــطـــورت 
معظم  فــي  الفـــت  بشكل  بيعها  عملية 
الــيــمــن، بــســبــب تكاليفها  املــنــاطــق فــي 
من  الكثير  يجعل  مــا  املناسبة،  املالية 
محدودي الدخل يقبلون على شرائها 
من  رئيسية  وجــبــة  عليها  واالعــتــمــاد 
ــًا لـــعـــوائـــدهـــا املــجــزيــة  ــيـــة، وأيــــضــ نـــاحـ

للعاملن في بيعها من ناحية أخرى.
ــن الــبــطــاطــس  ــاج الــيــمــن مـ ــتـ ويـــصـــل إنـ
سنويًا وفــق بيانات زراعــيــة إلــى نحو 
233 ألف طن من مساحة زراعية تقدر 
تــســتــحــوذ  هـــكـــتـــارًا،   15711 بـــحـــوالـــي 
محافظة إب وسط اليمن النسبة األكبر 
من عملية اإلنتاج بحوالي 82 ألف طن، 
تليها عمران شمال صنعاء بنحو 24 

ألف طن، وذمار 17 ألف طن.
ويــشــيــر ولــيــد أحـــمـــد، الــــذي يــعــمــل في 
مــحــل خـــاص لــبــيــع الــبــطــاطــس املقلية 
ــارع الــقــاهــرة شمال  فــي أحـــد أحــيــاء شـ
صنعاء، إلى أن هناك إقباال كبيرا على 
الــــشــــراء، خــصــوصــًا مـــن قــبــل األطـــفـــال 
وفق  بيعها  يبدأ عملية  إذ  والــشــبــاب، 
»العربي الجديد«، خال فترة  حديثه لـ
مــا بــعــد الــظــهــر إلـــى الــســاعــة الــعــاشــرة 
مساء، بينما ال أسعار محددة لبيعها 
والــتــي تعتمد عــلــى حــجــم الــكــمــيــة من 
شرائها  باإلمكان  حيث  »الشيبسي«، 
بأي سعر ممكن من 50 رياال فما فوق 

)الدوالر = نحو 600 ريال(.
ويــحــرص كثير مــن املــواطــنــن وعــمــال 
الــيــومــي على تــنــاول البطاطس  األجـــر 
ــي ال تــكــلــف  ــتــ ــار والــ ــ ــطـ ــ فــــي وجـــبـــة اإلفـ
ــى  إلــ ــة  ــ ــافــ ــ ريـــــــــــال، إضــ ــن 200  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
اليمنية على  األســـر  مــن  اعــتــمــاد كثير 
الغداء،  البطاطس كوجبة رئيسية في 

إذ يكفي كيلوغرام أو كيلوغرامن من 
الــبــطــاطــس، ويــصــل ســعــر الــكــيــلــوغــرام 
الــواحــدة  للوجبة  ريـــال  إلــى نحو 300 

ألسرة مكونة من أربعة أفراد. 
ويــنــتــج الــيــمــن مــجــمــوعــة مـــن أصــنــاف 
»كينبيك«  »دايــمــنــت«،  مثل  البطاطس 
»ديــــزري«، وسوبتينا« وهــي عبارة  و 
عــن أصــنــاف هــولــنــديــة املــنــشــأ، حسب 
تقارير زراعية رسمية تشير إلى تركز 
بموسمي  اليمن  في  البطاطس  زراعــة 
ــريــــف، بــســبــب األمـــطـــار  ــخــ ــع والــ ــيـ ــربـ الـ
الصيف  فــصــل  فــي  بــغــزارة  املتساقطة 
ــلـــف املـــحـــصـــول،  ــــى تـ والــــتــــي تـــــــؤدي إلــ
بــيــنــمــا يــتــســبــب الــصــقــيــع فـــي الــشــتــاء 
ــة املـــحـــصـــول بـــالـــعـــديـــد مــن  ــابــ فــــي إصــ
األمــراض املدمرة ملحصول البطاطس. 
ويــتــمــيــز الــيــمــن بــمــنــاطــق تــعــد موطنا 
خصوصًا  البطاطس،  لــزراعــة  رئيسيا 
الــبــون في  قــاع  الشهيرة،  قيعانها  فــي 
محافظة عمران )30 كيلومترا شمالي 
ــاع جـــهـــران فـــي محافظة  صــنــعــاء(، وقــ
اليمن والـــذي يعتبر من  ذمــار شمالي 
أشــهــر مــنــاطــق الــيــمــن زراعــــة ملحصول 

البطاطس.
ويقول تقرير صادر عن إدارة اإلرشاد 
الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والري 
اليمنية، إن زراعة البطاطس في اليمن 
ــتــــشــــار بـــســـبـــب مـــشـــروع  أخــــــــذت بــــاالنــ
على  والتركيز  البطاطس  بــذور  إكــثــار 
األرض  في  للزراعة  املائمة  األصــنــاف 
ــدأ تـــدشـــن تــــجــــارب هـــذا  ــ الــيــمــنــيــة. وبــ
املــشــروع في قــاع جــهــران، وقــاع الحقل 
فــي كــل مــن محافظة ذمــار شــمــااًل وإب 
وسط اليمن، ومنها توسعت زراعتها 
ــاء  ــيـــضـ ــبـ ــات الـ ــظــ ــافــ ـــحــ ــد إلــــــــى مـ ــتـ ــمـ ــتـ لـ
ــأرب  وصــنــعــاء وتــعــز وحــضــرمــوت ومـ
زراعتها  تحقيق  عــن  ناهيك  وعــمــران، 
سيما  وال  عالية،  إنتاجية  مستويات 
بــعــد اإلقــبــال الكبير مــن املـــزارعـــن في 
تلك املناطق على إدراج تلك األصناف 

في أراضيهم الزراعية.

اليمناستثمارات

تعّقب الحسابات 
المشبوهة واألموال غير 

المؤيدة بمستندات

Wednesday 26 May 2021 Wednesday 26 May 2021
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أبوظبي تلجأ لالقتراض 
مجددًا رغم تعافي النفط
أعلنت أبوظبي بيع سندات دوالرية )أداة 

لالقتراض( في أول مسعى لها في أسواق 
الدين العاملية هذا العام لجمع سيولة لخزائن 

الدولة رغم التعافي األخير ألسعار النفط. 
وحددت أبوظبي السعر االسترشادي 

األولي لسندات مقومة بالدوالر ألجل سبع 
سنوات عند ما بني 70 و75 نقطة أساس 

فوق سندات الخزانة األميركية، ومن املتوقع 
تسعيرها في وقت الحق من اليوم، فيما لم 

تحدد املبلغ الذي تنوي جمعه. وتضررت 
اإلمارات، وعاصمتها أبوظبي، بشدة من 
جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار 
النفط العام املاضي، لكّن تعافي الطلب 

العاملي مع عودة النشاط االقتصادي قلل من 
إلحاح االقتراض ألغراض امليزانية.

وقالت زينة رزق، املديرة التنفيذية للدخل 
الثابت في شركة »أرقام كابيتال«: »سمعت 
أّن حجم اإلصدار في حدود ملياري دوالر 
فقط«، مضيفة أّن بعض األموال قد تذهب 

لدعم احتياطي العملة الصعبة. وأظهرت 
وثيقة صادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها 
»رويترز« أّن املديرين الرئيسيني املشتركني 

ومديري الدفاتر املشتركني هم »سيتي بنك« 
و»بنك أبوظبي األول« و»إتش.إس.بي.سي« 

و»جيه.بي مورغان« و»ستاندرد تشارترد«.

إلغاء عضوية وزير المالية 
السابق في بنك قطر الوطني

قال بنك قطر الوطني )أكبر بنك بالبالد 
من حيث األصول( إّن جهاز قطر 

لالستثمار )الصندوق السيادي( ألغى 
عضوية وزير املالية السابق، علي شريف 

العمادي، كممثل للجهاز بمجلس إدارة 
البنك، بعد اتهامات فساد. كان العمادي 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر 
الوطني، لكن، الحقته مؤخرًا تهم فساد 

متعددة تخضع لتحقيقات النيابة القطرية. 
وأضاف البنك في بيان لبورصة قطر، 
أمس، أّن نائب رئيس املجلس فهد بن 
فيصل آل ثاني سيقوم بمهام رئيس 

املجلس، إلى حني انتخاب رئيس مجلس 
إدارة للبنك. ويملك الصندوق السيادي 
حصة حاكمة من أسهم »قطر الوطني« 
بنسبة 51.9 في املائة، حسب البيانات 

املنشورة على بورصة قطر. وفي 6 مايو/ 
أيار الحالي، أعفى أمير قطر تميم بن 

حمد، وزير املالية، علي شريف العمادي، 
من منصبه، وجرى تكليف وزير التجارة 

والصناعة، علي بن أحمد الكواري، بمهامه.



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

سجلت اململكة املتحدة عجزًا في 
املــيــزانــيــة بــلــغ 31.7 مــلــيــار جنيه 
دوالر(  مـــلـــيـــار   45( إســـتـــرلـــيـــنـــي 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان مـــع بـــدء الــســنــة املــالــيــة 
الـــجـــديـــدة. ويــتــمــاشــى الــعــجــز، الــــذي كشف 
الــثــاثــاء،  الوطنية  اإلحـــصـــاءات  مكتب  عنه 
ولكنه  االقــتــصــاديــن،  توقعات  مــع متوسط 
أقل بكثير من 47.3 مليار جنيه إسترليني 
املسجل في إبريل من العام املاضي، عندما 
ــا  كــــورونــ لــــفــــيــــروس  األول  اإلغــــــــاق  ــرب  ــ ضــ
ــمــــوازاة هـــذه املـــؤشـــرات،  املــالــيــة الــعــامــة. وبــ
ــــف الـــســـيـــر  ــوقـ ــ بـــــــــدأت الـــــــدعـــــــوات تــــتــــزايــــد لـ
العجز،  لتغطية  إضافية  بــزيــادات ضريبية 
وهـــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع وعــــود وزيــــر املــالــيــة 
ــــوازن بــن  ــتـ ــ ريـــشـــي ســــونــــاك فــــي تــحــقــيــق الـ
اإلنـــفـــاق واإليــــــــرادات مـــن دون فـــرض املــزيــد 

مــن الـــزيـــادات الــضــريــبــيــة. لــكــن هـــذا التوجه 
األميركية،  »بلومبيرغ«  وكالة  وفق  يعتمد، 
عـــلـــى تــكــلــفــة اإلنــــفــــاق املــســتــقــبــلــي املــتــعــلــق 
بــالــفــيــروس. كــمــا أنـــه ســيــتــوقــف عــلــى مــدى 
األعمق  الركود  الناجم عن  الضرر  استمرار 
ــرب بــريــطــانــيــا.  ــ فــــي ثـــاثـــة قــــــرون الــــــذي ضـ

مع  قــوي  االســتــعــداد النتعاش  يتم  وبينما 
عودة االقتصاد إلى االنفتاح، من املتوقع أن 
الندوب قائمة. وقــال سوناك في بيان  تظل 
»نــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى املــالــيــة الــعــامــة على 
ــــاس مــســتــدام مـــن خــــال الــســيــطــرة على  أسـ
لكننا نحتاج  املتوسط،  املــدى  الــديــون على 
أيضًا إلى التركيز على دفع عجلة انتعاش 
ــاء«. وتــابــع:  ــوبــ اقـــتـــصـــادي قــــوي مـــن بــعــد الــ
»ولـــهـــذا الــســبــب تـــواصـــل الــحــكــومــة تــقــديــم 
الشركات  ملساعدة  الــدعــم  مــن  حزمة شاملة 
ــة إلـــى أن خطتنا  ــ والــعــامــلــن، وتــشــيــر األدلـ
للوظائف تعمل بنجاح«. وأشار سوناك إلى 
ارتفاع الضرائب في امليزانية، حيث تجاوز 
إجــمــالــي اإلنــفــاق على فــيــروس كوفيد 400 
مليار جنيه إسترليني. وبلغ العجز 300.3 
بــانــخــفــاض   ،2021-2020 فـــي  جــنــيــه  مــلــيــار 
يكاد  ولكن  السابقة.  التقديرات  عــن  طفيف 
يــكــون مــن املــؤكــد أن يــتــم تــعــديــل هـــذا الــرقــم 
إلـــى األعــلــى عــنــدمــا يــدمــج مكتب اإلحــصــاء 
املمنوحة  الـــقـــروض  شــطــب  تكلفة  الــوطــنــي 
للشركات بسبب الوباء. وتقدر هيئة الرقابة 
املالية في اململكة املتحدة تكلفة القيام بذلك 

بحوالي 27 مليار جنيه إسترليني.
ونقلت جريدة »الغارديان« البريطانية عن 
التي تعنى بقضايا  ريزوليوشن،  مؤسسة 
ــول املـــتـــوســـطـــة واملـــتـــدنـــيـــة،  ــدخــ أصــــحــــاب الــ
فـــي اململكة  ــتــــراض  االقــ فـــي  أن االنـــخـــفـــاض 
املتحدة في إبريل يعني أنه سيكون لوزير 
مما  أكثر  للمناورة«  أكبر  »مساحة  املالية 

مؤشرات 
بريطانية إيجابية

عودة الحركة 
االقتصادية بعد 

تخفيف اإلجراءات 
)بيليندا جياو/ 

)Getty

أنشطة  تحرك  مع  تضيق  بريطانيا  في  المالي  العجز  فجوة  بدأت 
االقتصاد والخروج من إجراءات اإلغالق. المؤشرات اإليجابية المتصاعدة 

زادت الدعوات لردم العجز بالنمو، ال بإقرار زيادات ضريبية جديدة

توقعات بنمو %7.5 
هذا العام بعد انكماش 

10% في 2020

إعادة هيكلة السلطة 
النقدية للتوافق 

مع السياسة المالية

تغريدات ماسك واحدة 
من األدوات المؤثرة في 

سعر بيتكوين

نمو متسارع 
قد يجّمد خطط 

زيادة الضرائب

سعر بيتكوين يدخل نفق التذبذب )جوزيف نير/ Getty(مساٍع لتأمين االستقرار النقدي في تركيا )أوزان كوزي/ فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عـــّن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
ــبـــروفـــســـور ســمــيــح تــــومــــان نـــائـــبـــًا جـــديـــدًا  الـ
لرئيس البنك املــركــزي، بـــداًل مــن أوغــوزخــان 
التعين بمرسوم نشرته  أمــر  أوزبــــاش. وتــّم 
الجريدة الرسمية الصادرة، صباح الثاثاء. 
»العربي الجديد«  ورجحت مصادر خاصة لـ
من أنقرة أن يكون سبب إقالة نائب محافظ 
املصرف املركزي التركي يعود »للخاف على 
 سياسة اإلدارة 

ّ
رفع سعر الفائدة«، معتبرة أن

السابق  املحافظ  يقودها  كــان  التي  السابقة 
الفائدة هذه  ناجي آغبال »تفضل رفع سعر 
الفترة كطريقة لتحسن سعر صرف الليرة«، 
وهو ما ال يتناسب مع نهج الرئيس التركي 

املعروف بعدائه لسعر الفائدة املرتفع.
 عـــزل أوزبــــاش 

ّ
ــــرددت مــعــلــومــات أن وفــيــمــا تـ

مــرتــبــط بــطــلــب أمـــيـــركـــي أو بــلــقــاء الــرئــيــس 
التركي االفتراضي، األربعاء، مع مسؤولي 20 
 »قرار 

ّ
شركة كبرى أميركية، أكدت املصادر أن

عــــزل أوزبــــــاش فــنــي بــحــت يــتــعــلــق بسياسة 
املــركــزي واســتــخــدام أداة رفـــع ســعــر الــفــائــدة 

املصرفية«.
ويـــأتـــي قــــرار الــرئــيــس الـــتـــركـــي، بــعــدمــا عــزل 
ــــارس/ آذار املـــاضـــي مــحــافــظ املــصــرف  فـــي مـ
ــاجــــي آغـــــبـــــال، وتـــعـــيـــن شـــهـــاب  املــــــركــــــزي، نــ
كافجي أوغلو محافظًا جديدًا، وهو املعروف 
بما  الفائدة،  سعر  لرفع  العدائية  بسياسته 
التي  السياسية  الــقــيــادة  رؤيـــة  مــع  يتناسب 

واشنطن ـ العربي الجديد

من  مرحلة  فــي  املشفرة  بيتكوين  عملة  تمر 
املستثمرون  يــرتــبــك  ومــعــه  الــكــبــيــر،  التخبط 
فــي الــســوق الرقمية مــا بــن شــراء وبــيــع. فقد 
خــاض هــؤالء رحلة أخــرى مــن االنخفاضات 
األسبوع  نهاية  بيتكوين  في سعر  املفاجئة 
املاضي، بعدما تراجع إلى 32 ألف دوالر قبل 
 يـــوم اإلثــنــن، لــيــدور حــول 

ً
أن يتعافى قــلــيــا

سعر 37 ألف دوالر ظهر الثاثاء. 
هذه التقلبات، قادت املستثمرين إلى خسائر 
كــبــيــرة، ودفــعــت الــكــثــيــريــن إلـــى الـــخـــروج من 
ســـوق الــعــمــات املــشــفــرة، بــعــد هــبــوط سعر 
بلغته  مستوى  أعــلــى  عــن  الشهيرة  عملتهم 
في إبريل/ نيسان املاضي عند 65 ألف دوالر.
وتراجعت القيمة اإلجمالية لجميع العمات 
املشفرة بأكثر من 400 مليار دوالر في األيام 
»كـــوريـــن مــاركــت  ـــ ــا لـ ـ

ً
ــق الــســبــعــة املـــاضـــيـــة، وفـ

ــاب«، وهـــو مــوقــع يــتــتــبــع أســـعـــار الــعــمــات  ــ كـ

املشفرة. 
ــفــــاض فــــي أســــعــــار الـــعـــمـــات  ــخــ ويــــأتــــي االنــ
املــشــفــرة بــعــد تــظــافــر الــعــديــد مـــن الــعــوامــل، 
ــا تـــغـــريـــدات وتــصــريــحــات املــلــيــارديــر  ــرزهـ أبـ
واملدير التنفيذي لشركة »تيسا« للسيارات 
األخير  أعلن  فقد  ماسك.  أيلون  الكهربائية، 
في فبراير/ شباط املاضي أن شركة »تيسا« 
اشـــتـــرت بــيــتــكــويــن بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــار دوالر 
وأكد أن الشركة ستقبل هذه العملة املشفرة 
دفع  ما  الزبائن،  مع  التجارية  عملياتها  في 
على  مستوياتها  أعــلــى  إلــى  املشفرة  العملة 

ــار أعــلــن مــاســك  اإلطـــــاق. وفـــي 12 مـــايـــو/ أيــ
أن الــشــركــة عــلــقــت قــبــول الــبــيــتــكــويــن كدفعة 
قلقون  تويتر: »نحن  ملركباتها. وشــرح على 
بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود 
األحــــفــــوري لــتــعــديــن الــبــيــتــكــويــن، وخــاصــة 

الفحم«. 
هــــذه الــتــغــريــدة كــانــت كــفــيــلــة بــتــغــيــيــر مـــزاج 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــحـــو عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع واســـعـــة 
ــنــــطــــاق، مــــا هـــبـــط بــالــعــمــلــة املـــشـــفـــرة إلـــى  الــ
مــســتــويــات قــاســيــة. ولــكــن يـــوم اإلثـــنـــن، عــاد 
في  أيــضــًا  معلنًا  بــالــســوق،  ليتاعب  مــاســك 
تغريدة أنه تحدث مع عمال مناجم البيتكوين 
الطاقة  عمليات  حــول  الشمالية  أمــيــركــا  فــي 
املتجددة، وأنهم التزموا بنشر بيانات حول 
اســتــخــدامــات هـــذه الــطــاقــة فــي الــتــعــديــن. إال 
لــم يتجاوب عمليًا مــع تطمينات  الــســوق  أن 
ــاســـك، حــيــث اســتــمــر فـــي طـــريـــق الـــتـــراجـــع.  مـ
ولكن تغريدات أيلون ماسك ليست الوحيدة 
الــتــي أثــــرت عــلــى ســعــر بــيــتــكــويــن. فــقــد أعلن 
األميركية عن خطة  الخزانة  وزارة  مسؤولو 
جديدة لامتثال الضريبي لجمع 700 مليار 
دوالر إضافية، بما في ذلك إجراءات لتعزيز 

متطلبات اإلباغ عن العمات املشفرة. 
املــبــادرة التي أعلن عنها الخميس  في إطــار 
الــشــركــات التي تتلقى  املــاضــي، سُيطلب مــن 
عــمــلــة مــشــفــرة بــقــيــمــة ســوقــيــة عـــادلـــة تــزيــد 
ــرادات  عــن 10 آالف دوالر أن تــزود دائـــرة اإليـ

الداخلية بمزيد من املعلومات املالية. 
في نفس اليوم، قال مسؤولون في بنك كندا 
إن التطور السريع ألسواق العمات املشفرة 

»يمثل نقطة ضعف مالية ناشئة«. 
ووفق موقع »واشنطن بوست« األميركي، فإن 
قلق املستثمرين يتزايد أكثر، بعد املقترحات 
ــم طــرحــهــا يــــوم الــجــمــعــة  الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـ
العمات  تــبــادل  عمليات  مــن  ستحد  والــتــي 
املــشــفــرة املـــوجـــودة فــي هــونــغ كــونــغ لخدمة 
املستخدمن املحترفن فقط، أي أولئك الذين 

لديهم بالفعل محفظة استثمارية كبيرة.

بـــدلـــت ثـــاثـــة مــحــافــظــن لــلــمــصــرف املـــركـــزي 
خال عام ونصف العام. وقال املحلل التركي، 
ــه لــم يــتــم تــقــديــم أّي  ـ

ّ
يــوســف كــاتــب أوغــلــو، إن

 السبب 
ّ
 األرجح أن

ّ
سبب رسمي لإلقالة، لكن

»خـــاف عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة،  يــرتــبــط بــــ
السياسية دعم  والــقــيــادة  الرئيس   هــدف 

ّ
ألن

الــقــطــاع اإلنــتــاجــي وخــفــض سعر الــفــائــدة أو 
تثبيتها، كما حدث في آخر اجتماع للمركزي 
الفائدة  أيــار، وليس رفــع سعر  مطلع مايو/ 

لزيادة األموال في املصارف«.
وكـــان املــصــرف املــركــزي الــتــركــي قــد ثــبــت في 
ــالـــي ســعــر  الـــحـ الـــشـــهـــر  األســــبــــوع األول مــــن 
الــفــائــدة املصرفية عند 19 فــي املــائــة، وجــدد 
تــعــهــده بــإبــقــائــه فـــوق مــعــدل الــتــضــخــم الــذي 
ارتفع ألكثر  بعدما  يتراجع  أن  البنك  يتوقع 
من 17 في املائة مع انخفاض الليرة. إذ تأثر 
سعر العملة التركية سلبًا بعد إقالة املحافظ 
الــســابــق آغــبــال، وخــســرت 13 فــي املــائــة منذ 

منتصف شهر مارس/ آذار املاضي.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وأشــــــار كـــاتـــب أوغـــلـــو لــــ
إلــــى حـــزمـــة مـــن اإلجـــــــــراءات أقـــرهـــا الــبــرملــان 
الــتــركــي، اإلثـــنـــن، ولـــم تــصــدر بـــقـــرار رســمــي 
بــعــد. وتــتــعــلــق هـــذه اإلجــــــراءات بــاإلعــفــاءات 
للدولة  املتعثرة  الــديــون  الضريبية وجــدولــة 
ليرة.  مليار   462 بقيمة  األعــمــال  قــطــاع  على 
 هـــــذه الــــخــــطــــوات »ســتــخــســر 

ّ
ولـــفـــت إلـــــى أن

خزينة الدولة« وال يمكن زيادة الضغط على 
القيام بهزات جديدة من  أو  العامة  الخزينة 
النائب   

ّ
أن الــفــائــدة. واعتبر  رفــع سعر  خــال 

املــعــزول للمحافظ هــو مــمــن يــقــتــرحــون رفــع 
ســعــر الــفــائــدة لــوقــف تــراجــع الــلــيــرة الــتــي لم 
تتأثر بــقــرار عــزل أوزبـــاش، الــثــاثــاء، وبقيت 

بن 8.35 و8.39 ليرات مقابل الدوالر.
املركزي  املصرف   

ّ
أن التركي  املحلل  وأضــاف 

يــلــجــأ مــنــذ نــحــو عــامــن إلــــى األداة األســهــل 
ــة تـــــراجـــــع ســعــر  ــهــ ــواجــ »ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة« ملــ
الــــصــــرف، حـــيـــث قـــــام بــرفــعــهــا ثـــــاث مـــــرات. 
 حصر مواجهة التضخم بهذه 

ّ
أن ولفت إلى 

األداة الــنــقــديــة فــقــط يــتــنــافــى مـــع الــســيــاســة 
ــــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــــاحـ االقـــتـــصـــاديـــة واإلصـ
أعلنها  التي  الدولة  بسياسة  »وتضّر  تركيا 
 

ّ
ـــه مــن حق

ّ
ــان«. وأشـــار إلــى أن ــ الرئيس أردوغـ

أو  إقالة املحافظ  الدولة وصاحياته  رئيس 
العامة  الــســيــاســة  نــائــبــه، حينما يــخــرج عــن 
االقتصادية التي أعلنتها الباد »وليس في 
ذلــك تدخل أو إســـاءة للمركزي أو أّي ضرب 
للثقة، بل إعادة ضبط نهج السياسة النقدية 

لتتناسب مع الخطة العامة للدولة«. 
مواليد  من  تــومــان،  الجديد سميح  والنائب 
الــشــرق  فـــي جــامــعــة  االقــتــصــاد  1977، درس 
األوســــط الــتــقــنــيــة، وتــابــع دراســــة االقــتــصــاد 
ــــام 2006، وحـــصـــل عـــلـــى درجــــة  فــــي لـــنـــدن عـ
األميركية  شيكاغو  جــامــعــة  مــن  املاجستير 
عــام 2007، ثــم حصل على درجـــة الــدكــتــوراه 
ــام 2012. وعــمــل  ــا فـــي عــ ــهـ مـــن الــجــامــعــة ذاتـ
تومن سابقًا في مناصب مختلفة في البنك 
املركزي ملدة 16 عامًا حتى عام 2018، وترك 
املدير  منصب  شغل  بعدما  النقدية  السلطة 
العام املسؤول عن قسم البحوث االقتصادية 
الهيكلية. منذ ذلك الحن، كان مستشارًا في 
التركية،  الرئاسة  البشرية في  املــوارد  مكتب 

وفقًا لوكالة »بلومبيرغ«. 
أمـــا أوزبـــــاش، أحـــدث نــائــب مــحــافــظ أطــيــح، 
فقد تــم تعيينه فــي يــولــيــو/ تــمــوز مــن عام 
الـــبـــيـــرق، صهر  ــيـــرات  بـ ــان  كــ 2019، عــنــدمــا 
أردوغــــــــان، يـــشـــرف عــلــى االقـــتـــصـــاد كــوزيــر 

للخزانة واملالية.

تقلبات بيتكوين ُترهق المستثمرينأردوغان يقيل نائب رئيس »المركزي التركي«

الخريف.  ميزانية  إعـــداد  عند  متوقعًا  كــان 
وأشـــــــارت املـــؤســـســـة إلــــى أن األولــــويــــة هي 
تــحــقــيــق »انــتــعــاش ســـريـــع«، مـــع انــخــفــاض 
ــا يعني  ــراض الــحــكــومــي، مـ ــتــ تــكــالــيــف االقــ
ضــغــوطــًا أقـــل لــتــشــديــد الــســيــاســات املــالــيــة. 
ــابـــق ملــكــتــب املــيــزانــيــة  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر سـ

االقتصادية في معهد الدراسات املالية، من 
املتوقع اآلن أن ينتعش االقتصاد البريطاني 
أسرع مما كان متوقعا في ميزانية مارس. 
ومن شأن ذلك أن يعزز املالية العامة، حيث 
مــن املمكن أن يــكــون ارتــفــاع مــعــدل البطالة 
أقل من املتوقع، واإليرادات الضريبية أعلى 

العمومية، فإن ميزانية مارس/ آذار سترفع 
ــــى أعــلــى  الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي لــبــريــطــانــيــا إلـ
-2025 بحلول  الستينيات  منذ  مستوياته 

الــدخــل  عــتــبــات ضــريــبــة  مــع تجميد   ،2026
وزيادة ضريبة الشركات في عام 2023. 

ــبـــيـــرة  ووفـــــــــق إيـــــزابـــــيـــــل ســــتــــوكــــتــــون، الـــخـ

ــتـــوقـــع، مـــا يــعــنــي أن االقــــتــــراض من  مـــن املـ
املفترض أن يتراجع. وأوضحت ستوكتون 
»الــغــارديــان«: »كـــان االقـــتـــراض فــي إبــريــل  لـــ
2021 هــو ثــانــي أعــلــى مــعــدل على اإلطـــاق. 
وهــذا يعني أن االقتراض على مدى االثني 
عشر شهرًا املاضية آخذ في االنخفاض اآلن 

بداًل من ارتفاعه. لكن اقتراض ما يقدر بـ32 
مليار جنيه إسترليني في إبريل هو عمليًا 
الــذي تم  ما يقرب من ثاثة أضعاف املبلغ 
اقــتــراضــه فــي إبــريــل 2019، وهـــو 11 مليار 

جنيه إسترليني.
وكان بنك إنكلترا )املصرف املركزي( توقع 
نموًا بنسبة 7.5 فــي املــائــة هــذا الــعــام، بعد 
انكماش بنحو 10 في املائة في عام 2020. 
وتــظــهــر أرقــــام املــالــيــة الــعــامــة لــشــهــر إبــريــل 
بالسوء  لــيــس  للحكومة  املــالــي  الــوضــع  أن 
الذي توقعه مكتب مسؤولية امليزانية قبل 
شــهــريــن فــقــط، كــمــا قــالــت روث غــريــغــوري 
وهذا  إيكونوميكس.  كابيتال  مؤسسة  من 
يعني أنه يمكن تجنب الزيادات الضريبية 
وخفض اإلنفاق الذي يخشاه معظم الناس، 
إلــى  األقــــــوى  الــنــمــو  إذا أدى  تـــتـــوقـــع،  كــمــا 
تحسن املالية العامة. ولفتت إلى أن القيمة 
إسترليني  جنيه  مليار   93 بمبلغ  املــقــدرة 
)4.1 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي( 
ــبـــط بـــكـــورونـــا فــي  لـــلـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي املـــرتـ
ــام  ــعـ الـ ــراض  ــ ــتــ ــ االقــ ـــبـــقـــي 
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مرتفعًا. لكن النمو االقتصادي السريع من 
شــأنــه أن يــحــســن بــســرعــة تــوقــعــات املــالــيــة 
ــه قـــد يــتــم تجنيب  ــذا يــعــنــي أنــ ــ الـــعـــامـــة. وهـ
وزير املالية االضطرار إلى تنفيذ الزيادات 
املقترحة  اإلنــفــاق  وتخفيضات  الضريبية 
قبل االنتخابات العامة لعام 2024. وتعليقًا 
ــال نــائــب  ــ ــرات االقـــتـــصـــاديـــة، قـ ــ ــــؤشـ عـــلـــى املـ
املــحــافــظ جـــون ريـــــدوورد فــي تــغــريــدة على 
تويتر إنه »حان الوقت لرفع التهديد بفرض 
ضــرائــب أعــلــى فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة. تظهر 
أرقام إبريل انخفاضًا إضافيًا في االقتراض 
الــحــكــومــي عـــن الـــعـــام املــــاضــــي، حــتــى قبل 
النمو هو  املزيد من  الكامل.  بدء االنتعاش 
السبيل لخفض العجز. التوقعات الرسمية 
لــلــديــون الــجــديــدة مــتــشــائــمــة لــلــغــايــة«. في 
املقابل، اعتبر االقتصادي أندرو سينتانس 
أن »االقتراض العام في اململكة املتحدة في 
بـــ31.7 مليار جنيه إسترليني،  إبريل بقدر 
أي حــوالــي 20 فــي املــائــة أقــل مــن التوقعات 
الرسمية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني. 
هــــذه أدلــــة عــلــى أن االقـــتـــصـــاد يــتــعــافــى من 
كــان متوقعًا في  أكبر مما  اإلغـــاق بسرعة 
وقت سابق من هذا العام«. قل من التوقعات 
الرسمية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني. 
هــــذه أدلــــة عــلــى أن االقـــتـــصـــاد يــتــعــافــى من 
كــان متوقعًا في  أكبر مما  اإلغـــاق بسرعة 

وقت سابق من هذا العام«.

الماضي  نيسان  إبريل/  المائة في  بنسبة 7 في  الضرائب  ارتفعت عائدات 
في   12 بنسبة  الحكومي  اإلنفاق  انخفض  بينما   ،2020 بإبريل  مقارنة 
إلى  الــديــن  وقــفــز  تقريبًا.  الــمــائــة 
في   98.5 بنسبة  جنيه  تريليون   2.17
وتعتبر  المحلي.   الناتج  من  المائة 
إعادة االقتصاد إلى سكة النهوض 
ريتشي  المالية  لوزير  شاقة  مهمة 
بكبح  يتعلق  ما  خصوصًا  سوناك، 
بــلــغ أعلى  ــذي  الـ الــعــجــز،  جــمــاح 
عند  السلم  ــن  زم فــي  مستوياته 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   14.3
اإلجمالي في العام المالي الماضي.

مهمة سوناك الشاقة

مال وناس

تستمر التغييرات 
في رأس هرم السلطة 
النقدية في تركيا، مع 

إقالة نائب رئيس البنك 
المركزي الثالثاء

رؤية

شريف عثمان

صــديــقــي رئــيــس بــنــك يعمل فــي مــصــر، جمعتني الــظــروف به 
والتحيات، سألته  السالمات  وبعد  قهوة،  فنجان  على  لقاء  في 
»إيــه أخــبــار الجنيه املــصــري؟« فــدار بيننا حــوار طــويــل، أحــاول 
اختصاره هنا، بعيدًا عن اتهامات التخوين ومشاحنات مواقع 
من  اإللكترونية  الكتائب  عليه  يطلق  ومــا  االجتماعي  التواصل 

كال الجانبني. 
بــالــســؤال، وكــأنــه يسمعه بــصــورة متكررة،  لــم يفاجأ صديقي 
فكانت إجابته أنه مستقر، وأن الظروف الحالية أفضل كثيرًا مما 
كانت عليه في عام 2016 الــذي شهد آخر قــرار تعويم رسمي 
للعملة املصرية، فقد على أثرها نحو 60% من قيمته، قبل أن 

يستعيد جزءًا مما فقده خالل السنوات التالية. 
تجاريًا  عجزًا  يعاني  بلدًا  أن  مقتنع  غير  إنني  لصديقي  قلت 
الجاري، ترتفع قيمة  كالذي تعانيه مصر وعجزًا في الحساب 
عملته أمــام الــدوالر كما حــدث للجنيه املصري خــالل السنوات 
الثالث املاضية، التي شهدت ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدوالر بما 

يزيد عن %12. 
الــدوالر  أمــام  الجنيه  إلى انخفاض قيمة  كانت املؤشرات تشير 
 في الطلب املحلي على الواردات، 

ً
بعد زيادة املعروض منه، ممثال

 في الطلب العاملي على الصادرات 
ً
مقارنة باملطلوب منه، ممثال

لها رأي  النقدية كان  السلطات  أن  الواضح  أنه من  إال  املصرية، 
آخر.

قال صديقي إن االستثمار في أذون وسندات الخزانة املصرية 
املصرية،  العملة  األجــانــب على  رفــع من طلب  املصري  بالجنيه 
وزاد من املعروض من الــدوالر، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة 
إلى  تشير  الحالية  الــظــروف  أن  مــؤكــدًا  الــــدوالر،  مقابل  الجنيه 
املصرية  الــديــن  أدوات  فــي  األجنبي  االستثمار  تدفق  استمرار 

خالل الفترة القادمة.
قـــررت حــل مشكلة  النقدية  السلطات  أن  يعني  هــذا  إن  لــه  قلت 
االقــتــراض،  مــن خــالل  األجنبية  العملة  الــصــرف ونــقــص  سعر 
أنــا وصديقي من  قــواعــد تعلمناها  أبسط  مــا يتنافى مــع  وهــو 
خالل عملنا ألكثر من عقدين في القطاع املصرفي، وتحديدًا في 
قطاع الخزانة الذي يدير مراكز العملة األجنبية في البنوك ويقوم 
بتوفير السيولة املطلوبة من كل العمالت، كما استثمار الفوائض 
منها. وذكرته بأن هذه الطريقة في إدارة سعر الصرف، ال تحل 
يحدث  املستقبل، حتى  إلــى  ترحلها  وإنــمــا  العملة،  نقص  أزمــة 
أي تغيير في ظروف االقتصاد العاملي أو معدالت الفائدة على 
ــوال الــســاخــنــة بيع  ــ الـــــدوالر، يــفــرض عــلــى مستثمري هـــذه األمـ
ممتلكاتهم من أدوات الدين املصرية، واالنتقال بدوالراتهم إلى 

أسواق أخرى. 
الــطــريــقــة فــي إدارة  لــهــذه  الــتــبــعــات السلبية  لــه أيــضــًا أن  ذكـــرت 
سعر الصرف تــزداد سوءاتها حني يتزامن معها ارتفاع الدين 
الخارجي للبالد، وهو ما يحدث بالفعل في الحالة املصرية، ألن 
ذلك يعني أن سياسة ترحيل مشكلة سعر الصرف تتم بكميات 
أو  املحلية  العملة  القروض، ســواء بإصدار سندات  ضخمة من 
األجنبية، في غياب تام لالستثمار األجنبي املباشر، أو وجوده 
اعــتــرفــت به  مــا  الــبــالد، وهــو  بــصــورة تقل كثيرًا عما تحتاجه 

الحكومة املصرية في أكثر من مناسبة. 
لم يعترض صديقي على ما قلت، لكنه أشار إلى أن الحكومة 
وهي تفعل ما تفعل، كانت واعية لألزمة، لكنها قررت ترحيلها 
االقتراض طويل  إلى  أنها عمدت  أي  املعتاد،  أطول من  لفترات 
األجل، مع الدخول في اتفاقيات لتجديد ما يستحق من ودائع 
تم اقتراضها من الدول الخليجية، األمر الذي يعني أنها تراهن 
على تحسن الظروف املحيطة بالجنيه املصري، بزيادة الطلب 
االستثمارات  تــدفــق  كما  املــصــريــة،  والــخــدمــات  املنتجات  على 
األجنبية، املباشرة منها قبل غير املباشرة إلى مصر، بصورة 
تــســاهــم فـــي زيــــادة املـــعـــروض مـــن الـــــدوالر لـــشـــراء الــجــنــيــه، ال 

الدوالر املقترض. 
كان صديقي شديد التفاؤل بمستقبل االقتصاد املصري، واثقًا 
في تدفق االستثمارات األجنبية للبالد، وتزايد القدرة التصديرية 
بها، دون أن يشرح لي أسباب هذا التفاؤل، أو يدلني على مكان 
يمكن من خالله رؤية بوادر انتعاش. أما أنا فكنت غير متفائل، 
إن  التشاؤم،  أو  بالتفاؤل  الشعور  قــرار  اتخاذ  في  اعتمد  ألنــي 

، على ما أراه على أرض الواقع.
ً
كنت اتخذه بإرادتي فعال

لــم أَر على أرض الــواقــع اســتــخــدامــا أمــثــل ملــا يتم اقــتــراضــه من 
أنها  جميعًا  علمنا  رغــم  للبالد،  يــرد  ملــا  ترشيدا  وال  دوالرات، 
مــوارد محدودة، وأن أغلبها قصير العمر، األمــر الــذي يعني أن 

أصحابها قد يطلبون استردادها في األجل القريب.
كان من املمكن أن أستسلم للتفاؤل لو شاهدت هذه الدوالرات 
للبالد، من خالل خلق  التجاري  امليزان  تستخدم في تحسني 
التجاري،  العجز  قدرات تصنيعية وتصديرية، تسهم في سد 
للنقد األجنبي، يضيف  أو تستخدم في خلق أي مورد جديد 
وأنها  أما  قادمة.  لسنوات  منتظمة  منه بصورة  املعروض  إلى 
ــداد مــا يستحق مــن قـــروض،  تــأتــي فيتم اســتــخــدامــهــا فــي سـ
إضافات جديدة الحتياجاتنا  يوم عن  كل  اإلعــالن  يتم  بينما 
فائق  قطار  تشغيل  في  استخدامها  ليتم  األجنبي،  النقد  من 
طبقات  مــن  مــحــدودة  نسبة  إال  بخدماته  يستفيد  ال  السرعة 
الشعب، أو في بناء مفاعل نووي في الضبعة ال نعرف شيئًا 
من  مــا سيحتاجه  حــجــم  حــتــى  أو  تــطــوراتــه  أو  تفاصيله  عــن 
عملة أجنبية أو طريقة التمويل، أو في التوسع في بناء قصور 
لو  أن ننتظر تفاقم األزمــة،  لنا ولغيرنا، فال نملك إال  رئاسية، 
سعر  إدارة  في  عليه  هي  ما  على  النقدية  السياسة  استمرت 

الصرف للبالد. 
لم نتفق أنا وصديقي العزيز في أغلب ما تم طرحه من قضايا 
واحـــدًا جمعنا، وهو  أن شيئًا  إال  للنقاش، وهــو شــيء طبيعي، 
وجـــود احتمالية الرتــفــاع ســعــر الــــدوالر خـــالل الــفــتــرة الــقــادمــة 
لــلــدولــة فــي ظــل السياسة  الــعــامــة  لتخفيف الــعــبء على املــوازنــة 
الساخنة،  األمــــوال  ملستثمري  ذعـــرًا  تسبب  ال  بنسبة  الحالية، 
الحقيقية  الــفــائــدة  الــوقــت ال تمحو جاذبية مــعــدالت  وفــي نفس 
على العملة املصرية، التي تعد العليا في العالم في الوقت الحالي، 
وهو ما يشير إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدوالر بنسبة 
8%-10% سنويًا، يحتفظ معها مستثمر الجنيه املصري بعائد 

إيجابي رغم انخفاض قيمة عملته، والله أعلم.

حوار مع صديق 
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محمد صالح المسفر

في  الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب  يــعــيــش 
قلق، سواء كان في أرضه، أو مقيما عامال 
كادحا في األقطار العربية، أو في مخيمات  
العربي،  الــوطــن  أقــطــار  فــي بعض  اللجوء 
ويــشــعــر بــالــقــهــر واملـــالحـــقـــة، أو مــغــتــربــا 
بعيدا عن األهل والوطن في قاّرات العالم. 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو مـــن أكـــثـــر الـــعـــرب علما 
وثقافة وإنــتــاجــا وانــتــمــاء ألمــتــه، وتفانيا 
فـــي عــمــلــه ومــهــنــتــه. وأســــتــــدرك وأقـــــول إن 
فمنهم  املالئكة،  مــن  ليسوا  الفلسطينيني 
العميل والــخــائــن ألمــتــه ووطــنــه وأمــانــتــه، 
عندهم،  والسمو  الحسنة  الصفات  أن  إال 
وتاجها حب الوطن، تفوق السلبيات فيهم. 
يعرفون حدودهم في الغربة واالبتعاد عن 
تــنــازالٍت عن كثير  الوطن. ولذلك يقّدمون 
من حقوقهم، حتى ال يغضب أحٌد عليهم، 
مــن اضطهاد  بــال حكومة تحميهم  ألنــهــم 

اآلخرين لهم.
 القدر على هذا الشعب العظيم 

ّ
2- لم يمن

ــنـــه، وتـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ بـــســـلـــطـــة وطـــنـــيـــة تـــعـ
اســـــتـــــرداد وطــــنــــه الـــســـلـــيـــب فــلــســطــني مــن 
االحتالل اإلسرائيلي، بل جار عليه الزمن، 
املصالح  أصحاب  االنتهازيني  من  بحفنة 
الـــخـــاصـــة، تــتــاجــر بــاســمــه، وتــجــمــع املـــال 
ــــدول واملـــؤســـســـات الــدولــيــة املــانــحــة  مـــن الـ

شورش درويش

ــيـــركـــي، جو  الــرئــيــس األمـ لـــم تــكــشــف إدارة 
بـــايـــدن، بــعــد، عــن مــضــامــني سياستها في 
شمال شرق سورية، ذلك أن نهج »الغموض 
الـــذي تتبعه الــواليــات املتحدة في  ــاء« 

ّ
الــبــن

ــن أعــبــاء  ــة يـــزيـــد مـ ــوريـ هــــذه الـــرقـــعـــة مـــن سـ
األطــــــراف الـــتـــي تـــحـــاول الــعــمــل عــلــى ضــوء 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، أو بــالــتــوازي معها. 
النسبية  االطمئنان  مــن حالة  الــرغــم  وعلى 
لت وصول بايدن إلى سّدة الحكم، 

ّ
التي تخل

ـــفـــت، بــفــعــل مضي 
ّ
ــا لــبــثــت أن تـــوق فــإنــهــا مـ

ــــات املـــتـــحـــدة فــــي نــهــجــهــا الــغــامــض  ــــواليـ الـ
ــذي ُيـــبـــقـــي بـــاب  ــ ـــر الــ وحــــّمــــال األوجــــــــه، األمـــ
التعاون  خــالل سنوات  مفتوحًا.  التكهنات 
بني قوات سورية الديمقراطية )قسد( وقوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والــــواليــــات املــتــحــدة، لم 
تتدخل األخيرة في شؤون »اإلدارة الذاتية«، 
السياسّي والعمل  الفضاء  ولــم تتحّرك في 
املــدنــي، بــل اقــتــصــر الــتــعــاون عــلــى الــعــنــوان 
ــــرز، مــحــاربــة تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة  األبـ
الدبلوماسّية  التحركات   

ّ
أن غير  )داعـــش(، 

ملساعد املبعوث الرئاسي للواليات املتحدة، 
ديفيد براونشتاين، أوحت بإمكانية التحّرك 
على املستويني السياسي والشعبي، أيضًا، 
ــّرك بــــني طــرفــي  ــك أن بـــراونـــشـــتـــايـــن تــــحــ ــ ذلـ
الـــحـــوار الـــكـــردي الـــكـــردي، ولــقــائــه بشيوخ 
ووجـــهـــاء عــــرب، وأفــــرد مــســاحــة للمشاركة 
في االحتفاالت الشعبية، كما في مشاركته 
األكــــراد فــي عــيــد الـــنـــوروز واآلشـــوريـــني في 
له على طرفي نهر دجلة، 

ّ
آكيتو، وتنق يــوم 

بني أربيل والقامشلي، في محاولٍة لتجسير 
ــّوة الــخــالفــات الــكــرديــة الــعــابــرة لــلــحــدود.  هـ
وفي هذا السياق، يبرز السؤال: متى تعنّي 
واشــنــطــن مــبــعــوثــهــا الــرســمــي الــتــي تــأخــر 
إلــى إمكانية عدم  تعيينه، في ظل إشـــارات 
تعيني مبعوث رئــاســي جــديــد، وهــل تعّبر 
تــحــّركــات بــراونــشــتــايــن عـــن نــهــج املــبــعــوث 
 
ٌ
الالحق، غير املسّمى، أم أنها اجتهاداٌت آنّية

خارج نطاق الدبلوماسية الرسمّية؟ 
جاء التبّدل األوســع في الخطاب األميركي 
على شكل نسخ إدارة بايدن مقولة ترامب 
»باقون ألجل حماية النفط« إلى »لسنا هنا 
ألجل حماية النفط«، ما عنى أن مسألة بقاء 
لصالح  محسومة  باتت  األميركية  الــقــوات 

علي أنوزال

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ بـــــعـــــيـــــدًا عــــــــن الـ
ــة املـــنـــدلـــعـــة بــني  ــ ــــأزمـ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـ
املـــغـــرب وإســبــانــيــا، والـــتـــي بــلــغــت أوجــهــا 
إلــى مدينة  الــهــجــرة الجماعية  مــع مــوجــة 
ســبــتــة املـــحـــتـــلـــة، ثـــّمـــة ضـــحـــايـــا ال عــالقــة 
لـــهـــم بـــالـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة والــــحــــروب 
ــــدول، إنــهــم األطــفــال،  الــدبــلــومــاســيــة بــني الـ
والـــقـــاصـــرون عــمــومــًا، مــمــن تــم زّجــهــم في 
أتون هذه املعركة، وتركوا لحال سبيلهم، 
تتقاذفهم أمــواج البحر، قبل أن تتقاذفهم 

أهواء السياسة والسياسيني.
ــــالم، صــور  وقـــد تــابــعــنــا، عــبــر وســائــل اإلعـ
آبائهم،  أذرع  ــع محمولني على 

ّ
أطفال رض

وهــــم يـــحـــاولـــون أن يــعــبــروا بــهــم ســبــاحــة 
للدخول إلى األرض التي تحتلها إسبانيا 
في أقصى شمال املغرب. كما انتشرت عبر 
اس من الحرس اإلسباني 

ّ
العالم صورة غط

بــعــدمــا سقطت من  وهـــو يحمل رضــيــعــة، 
فوق ظهر أمها التي أبحرت بها، شهرين 
فقط بعدما أنجبتها في عملية قيصرية. 
ومــن بــني أكــثــر القصص إيــالمــًا تلك التي 
الــطــفــل أشــــرف، يتيم األبــويــن،  ظــهــر فيها 
ــدًا، تحمل  ــيـ  عــبــاب الــبــحــر وحـ

ّ
وهـــو يــشــق

البالستيك،  من  قـــارورات  النحيف  جَسده 
صنع منها قــارب نجاته. وكانت الصورة 
األكثر إيالمًا لكل غيور على وطنه املغرب 
الحرس  التي حشر فيها عناصر من  تلك 
املــدنــي اإلسباني عــشــرات األطــفــال القّصر 
املغاربة داخل مخزن كبير للبضائع، وكان 
هــــؤالء يــــــــرّددون، بــفــرح طــفــولــي وبــالــلــغــة 
اإلسبانية املتداولة في مدن شمال املغرب، 

»عاشت إسبانيا«!
قصص هؤالء األطفال كثيرة ومؤملة. وصل 
ــالم، مــن بينهم  ــ إلـــى وســائــل اإلعـ بعضها 
املـــراهـــقـــون الــبــاحــثــون عـــن حـــيـــاة كــريــمــة، 
الــدراســة  الــذيــن غـــادروا فصول  والتالميذ 
ــٍد أفـــضـــل،  ــ ــوا الـــبـــحـــر، بـــحـــثـــًا عــــن غــ ــ ــبـ ــ وركـ
أمهاتهم  الذين حملتهم  ع 

ّ
الرض واألطفال 

ــبـــور بــهــن  ــعـ ــوق ظـــهـــورهـــن، وحــــاولــــن الـ ــ فـ
نحو الضفة األخرى. وليست قصة اليتيم 
أشــــرف، ذي الــســتــة عــشــر ربــيــعــًا، املــنــحــدر 
مــن أحـــد أفــقــر األحــيــاء الشعبية فــي الـــدار 
البيضاء، التي أبكت كثيرين، سوى واحدة 
مـــن صـــور عـــديـــدة تــخــتــزل حــجــم املـــأســـاة، 
وربــمــا ثــّمــة صـــور أكــثــر إيـــالمـــًا، لكنها لم 
ــائـــط  ــل اإلعـــــــالم والـــوسـ ــائــ تـــصـــل إلـــــى وســ
تمامًا  النسيان،  طــي  وظــلــت  االجتماعية، 
ــّصــــر غــيــر  ــقــ ــن الــ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ مـــثـــل مـــصـــيـــر عـ
يسأل  أن  دون  من  اختفوا  الذين  املرافقني 
أحد عن مصيرهم، وغالبًا ما يكون هؤالء 
 لشبكات االتجار بالبشر والتهريب 

ً
عرضة

ضحى عبد الجواد

شــهــدت الــحــرب عــلــى قــطــاع غــــزة، أخــيــرا، 
ــا فـــي املــوقــف 

ً
 إيـــجـــابـــًيـــا مــلــحــوظ

ً
تـــحـــوال

الفلسطينية  املقاومة  ســالح  من  املصري 
واالعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــي الــقــدس، 
السيسي،  الفتاح  عبد  كانت حكومة  فقد 
ــدت، مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى، إلـــى  ــمــ ــد عــ قــ
ــتــــشــــّددة تـــجـــاه حــركــة  ـــي ســـيـــاســـة مــ

ّ
تـــبـــن

حـــمـــاس بـــالـــتـــوافـــق مــــع خـــطـــاب إعـــالمـــي 
يــديــن املــقــاومــة، ويــعــتــبــرهــا إحــــدى أذرع 
ــلـــمـــني الـــســـاعـــيـــة  جـــمـــاعـــة اإلخــــــــــوان املـــسـ
ــرار املــصــري  ــقـ ــتـ إلــــى تــهــديــد األمــــن واالسـ
والــعــربــي. ظهر ذلــك فــي مــشــاهــداٍت عــدة، 
منها املــوقــف املــصــري املــهــادن مــن حــرب 
ــتــهــا 

ّ
ــتــــي شــن ــبــــوب« الــ ــــاص املــــصــ ــــرصــ »الــ

ــام  2014؛  ــ إســـرائـــيـــل عــلــى الــقــطــاع فـــي عـ
حــيــث تـــم تــحــمــيــل »حــــمــــاس« مــســؤولــيــة 
حياة  وتعريض  اإلسرائيليني،  اســتــفــزاز 
الخناق  تضييق  كــذلــك  للخطر،  املدنيني 
االقـــتـــصـــادي والــســيــاســي عــلــى الــحــركــة، 
وإدانــتــهــا بــصــورة مــتــكــّررة. ويــمــكــن فهم 
ذلــك املــوقــف فــي إطــار رؤيــة استراتيجية 
أكـــبـــر، تــســعــى إلــــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل مع 
إســـرائـــيـــل وتـــســـويـــة الــــصــــراع الــســيــاســي 
ــازات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــوقــعــة  ــيــ ــتــ مـــقـــابـــل امــ
للفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع 
ة. ويسير هذا التوجه جنًبا إلى جنب 

ّ
غز

مـــع الـــرؤيـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
إعادة توازنات املنطقة، من خالل تحالف 
ــــي مـــقـــابـــل الـــنـــفـــوذ  ــلــــي فـ ــربــــي إســــرائــــيــ عــ
اإليــــرانــــي وحـــركـــات اإلســـــالم الــســيــاســي، 
وفي مقدمتهم جماعة اإلخوان املسلمني. 
أظهرت اإلدارة املصرية لحرب األحد عشر 
ا 

ً
يوما التي انتهت األسبوع املاضي تباين

ــًحـــا بـــني تــلــك الـــرؤيـــة االســتــراتــيــجــيــة  واضـ
واملـــواقـــف الــفــعــلــيــة الــتــي تــبــنــاهــا الــنــظــام. 
تــمــثــل ذلـــــك فــــي تــبــنــي لـــغـــٍة دبـــلـــومـــاســـيـــٍة 
ــذ الــــلــــحــــظــــة األولـــــــــــــى تــــجــــاه  ــ ــنـ ــ حـــــــازمـــــــة مـ
االعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة فــي حــي الشيخ 
جّراح في القدس وفي قطاع غزة، والسماح 
ــي وســائــل اإلعــالم 

ّ
بفتح معبر رفـــح، وتــبــن

وإيجابية  داعــمــة  لغة  املصرية  والصحف 
كان  مــا  وهــو  الفلسطينية،  املقاومة  تجاه 
مــحــل اســـتـــغـــراب مـــن املـــصـــريـــني أنــفــســهــم. 
كذلك عمدت مصر إلى دعوة إسرائيل إلى 
القيادات  استهداف  ووقــف  الهدنة،  فــرض 
 

ً
فــي غــزة واالعـــتـــداءات فــي الــقــدس، وصــوال
عــن تقديم مصر 500 مليون  اإلعـــالن  إلــى 

دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة. وقد دفع هذا 
السياسي  املكتب  اإليجابي رئيس  املوقف 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تقديم 
شـــكـــر خـــــاص ملـــصـــر. كـــمـــا رفـــعـــت األعـــــالم 
أثــنــاء  فـــي  الفلسطينية  بــجــانــب  املــصــريــة 
االحتفاالت بوقف الحرب. نحن إزاء موقف 
ــى الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــان  جـــديـــد يـــدفـــع إلــ
تكتيكي؟  أم  استراتيجي  تحول  عن  يعبر 
القول اآلن إن هناك تحوال عميقا  يصعب 
في االستراتيجية املصرية، أو إعــادة نظر 
في التحالفات املركزية للنظام، فالعالقات 
املـــصـــريـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــقــّرة بــدرجــة 
كبيرة منذ الثمانينات، ومدعومة جدا من 
الواليات املتحدة، وأي خروج عنها يعني 
ــدوث تـــحـــّوالت كــبــرى فـــي تــوجــهــات كل  حــ
الــواليــات  مــع  وتحالفاتها  العربية  الـــدول 
املتحدة، وهو أمر غير متحقق أو متصّور 
في املدى املنظور. ومن ثم، نحن أمام تحوٍل 

 مهم، يرجع إلى أسباب مختلفة.
ٍ

تكتيكي
ــاب تــجــاهــل اإلدارة  ــبـ أحــــد أهــــم تــلــك األسـ
اإلدارة  بايدن  الرئيس  بقيادة  األميركية 
ــيــهــا مـــواقـــف أكــثــر حــزًمــا 

ّ
املــصــريــة، وتــبــن

تـــجـــاه مــلــف حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي مــصــر، 
ــة  ــالـ ــنــــاك حــــاجــــة إليــــصــــال رسـ ــانـــت هــ ــكـ فـ
مفادها بــأن مصر ما تــزال دولــة إقليمية 
مـــهـــمـــة، قـــــــــادرة عـــلـــى صـــنـــع تـــغـــيـــيـــر فــي 
املــنــطــقــة مـــن شـــأنـــه اإلضـــــــرار بــاملــصــالــح 
األمــيــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة، وإنـــه ال يمكن 
استبدال الدور املصري بدول أخرى، وفي 
مــقــدمــتــهــا االمــــــارات. وســبــب آخـــر شعور 
املنطقة،  في  السياسي  بالتهميش  مصر 
وقبرص  والــيــونــان  إسرائيل  توقيع  بعد 
اتــفــاقــيــة ملـــد خــطــوط الـــغـــاز إلــــى أوروبـــــا، 
واســتــثــنــاء مــصــر مــنــهــا، األمـــر الـــذي دفــع 
إلى تحسني عالقاتها  املقابل،  في  مصر، 
ــراف بــتــرســيــم الـــحـــدود  ــتـــ ــ بــتــركــيــا، واالعـ
املتوسط. ومن  في منطقة شــرق  التركية 
ثــم كــانــت هــنــاك رغــبــة مصرية فــي إعــادة 

االعتبار للدور املصري اإلقليمي.
عــن مدى  أن تكشف  املقبلة  لــأيــام  يمكن 
ــــوالت فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــمــــق هـــــــذه الـ عــ
 أن تغّرد 

ً
املصرية، وهل يمكن ملصر فعال

خارج سرب التحالف الخليجي األميركي، 
تحقق  تكتيكية  بــمــنــاورات  تــقــوم  بحيث 
لــهــا دوًرا إقــلــيــمــًيــا أكــبــر وأكـــثـــر تــأثــيــًرا، 
السياسية  املكاسب  بعض  لها  وتضمن 
فـــي مــلــفــات أخــــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا األمـــن 

املائي في أفريقيا.
)كاتبة مصرية(

لتتقاسمه، كل بقيمته ودوره. لقد استبشر 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــمــــولــــد مــنــظــمــة 
ــقـــرن املـــاضـــي،  الــتــحــريــر فـــي ســتــيــنــيــات الـ
وبــمــولــد حــركــة املــقــاومــة )الــعــاصــفــة(، ثم 
ق ذلك اإلنجاز العظيم، وولد 

ّ
 مز

ٌ
جاء جيل

آبـــاء غــيــر مخصبني وغــيــر فاعلني،  فــريــق 
إال لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الـــذاتـــيـــة. ومـــرة 
أخرى أستدرك وأقول إن هناك آباء شرفاء 
عظماء، قدموا لوطنهم وأمتهم  الكثير في 
ميدان النضال والشرف واألمانة، بعضهم 
ما برح حيا مناضال، وآخرون القوا ربهم 
إال  ــتـــركـــوا ألســــرهــــم شــيــئــا  يـ أن  مــــن دون 

السمعة الوطنية الحسنة.
3- تالحق سهام السلطة العباسية في رام 
الضرائب  ليدفع  الفلسطيني،  املواطن  الله 
املتعّددة. وتالحقة إذا قاوم جنود االحتالل، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــا أجــــــــازت لــلــجــيــش اإلسـ ــهــ بــــل إنــ
مــالحــقــة الـــذيـــن يــعــارضــون اتـــفـــاق أوســلــو 
واالتفاقيات املذلة التي نتجت منه. وتجري 
املالحقات اإلسرائيلية املسلحة في الضفة 
الوقائي  األمـــن  قـــوات  سمع  تحت  الغربية 
حمايتها.  وحــتــى  وبــصــرهــا،  الفلسطيني 
الــــ11 يوما أوزارهـــا  بعد أن وضعت حــرب 
فـــي غـــزة وعـــمـــوم فــلــســطــني، فــجــر الجمعة 
ــالـــي، اعــتــقــلــت قـــوات  21 مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـ
إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث سلطة 
مــحــمــود عــّبــاس وقـــواتـــه األمــنــيــة، قــيــادات 

ــيــــوم، وقــــد جــعــلــت الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  الــ
يـــومـــا،   11 فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.1 يــخــســر 
بحسب اتــحــاد الــصــنــاعــات اإلســرائــيــلــيــة، 
فقد عطلت فيه كل عوامل اإلنتاج، وأدخلت 
ســكــانــه املــالجــئ. ووصــلــت ضــربــاتــهــا إلــى 
مـــطـــارات إســـرائـــيـــل، الــعــســكــريــة واملــدنــيــة. 
ة 

ّ
ــز ــ ــيــــان إن صـــــواريـــــخ غـ ــكــ وقــــــــال قــــــــادة الــ

أربكتهم. والحق إن من بني أهم نتائج هذه 
املــعــركــة أنــهــا أوقــعــت الــشــقــاق فــي الــقــيــادة 

القيادتني  بــني  اإلســرائــيــلــيــة، وخــصــوصــا 
ــذا يــحــســب  ــ الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وهــ

ة.
ّ
للمقاومة الباسلة في غز

ويــقــيــنــا، أصــبــح الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
مــعــزوال فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وأصــبــحــت 
سلطته، بكل أركانها وقواعدها، من املاضي. 
االتصاالت الدولية، واألميركية خصوصا، 
كانت تجري مع الدوحة والقاهرة وتونس، 
ولــيــس مــع رام الــلــه صانعة اتــفــاق أوســلــو. 
بقي عباس، طوال أيام الحرب، يترقب رنني 
التلفون، لعل أحدا من قادة العالم يتصل به 
أتــون املعركة. فرح باتصال هاتفي من  في 
الرئيس األميركي بايدن. وفرح عندما طلب 
الرئيس  بايدن، في مؤتمره الصحافي مع 
الــكــوري، »االعــتــراف بمحمود عباس قائدا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. ولــيــعــلــم عـــبـــاس، 
وغــــيــــره مــــن الــــقــــادة الــــعــــرب، أن االعــــتــــراف 
بالزعامة والقيادة يأتي من الشعب، ال من 

قوى خارجية.
لقد راح محمود عّباس، مع رهطه، يحاول 
قبل  كانت علية  مــا  إلــى  استعادة سلطته 
حــرب غــزة الــرابــعــة، لكن القطار فــاتــه، ولم 
حدت فلسطني 

ّ
يعد له مكانة يعتّد بها. ات

ــا ومـــقـــاومـــة وعــقــيــدة مـــن الــنــهــر إلــى  ــ روحـ
البحر، ومــن رأس الــنــاقــورة شماال إلــى أم 
الباسلة  املقاومة  بفعل  الرشراش جنوبا، 
قطاع  في  املناضلني حقا  الشرفاء  بقيادة 

غـــزة. ويطلب عــّبــاس مــن املــانــحــني إلعــادة 
إعمارغزة أن تكون املنح عن طريق سلطته 
املــنــهــارة فــي رام الــلــه، وبـــأن تــكــون جميع 
املفاوضات بشأن تثبيت وقف إطالق النار 

بني املقاومة وإسرائيل عبر مؤسساته.
ة، وهناك 

ّ
5- يا للهول! الدمار حصل في غز

إعــادة اإلعمار وتضميد الجراح، والسلطة 
ة منذ 2005، 

ّ
العباسية ال سلطان لها على غز

ة. 
ّ
فكيف توكل إلى سلطته إعادة إعمار غز

ــراء أي  وينبه الــكــاتــب هنا إلــى خــطــورة إجـ
تفاوض بني سلطة رام الله والدول املانحة 
ة، فتجربة التفاوض 

ّ
بشأن إعادة إعمار غز

الــتــي أوصــلــت إلــى »أوســـلـــو«، مــثــاال، قــادت 
كــارثــة، ليس من  إلــى  الفلسطينية  القضية 
ــب نــتــائــجــهــا. يــجــب أن يــكــون 

ّ
الــســهــل تــجــن

واستطاع  السالح،  مع من حمل  التفاوض 
مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  تــوحــيــد 
ــدة، كــمــا أن فعل  ــ ــتـــالل فـــي جــبــهــة واحــ االحـ
املـــقـــاومـــة اســتــطــاع تــعــبــئــة شــعــوب الــعــالــم  
للخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة، 
في عواصم ومدن كبرى في العالم، تنديدا 
بـــدولـــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري االســتــيــطــانــي 

إسرائيل. 
آخــر الــقــول: بــصــوت عـــال، محمود عّباس 
ارحــل، لم يعد لك مكان بيننا، فأنت تمثل 

الهزيمة واالنكسار.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

اإلبقاء على دورها نشطًا في سبيل حماية 
 على ذلك أن 

ّ
»قسد« بالدرجة األساس، ويدل

اإلدارة األميركية رفضت تمديد الترخيص 
لــشــركــة دلــتــا كــريــســنــت إنــيــرجــي، النفطية 
األمــيــركــيــة، فــي شــمــال شــرق ســوريــة، األمــر 
الــــذي عــنــى تـــراجـــع واشــنــطــن عـــن إمــكــانــيــة 
اختارتها  التي  النفط  بــوابــة  مــن  التعاطي 
السابق، ترامب، مع »اإلدارة  الرئيس  إدارة 
الذاتية«، كما أن وقف التمديد للشركة التي 
ــصــت عملها فــي إبــريــل/ نــيــســان 2020 

ّ
رخ

التركية،  األميركية  بالعالقة  الضرر  يلحق 
إلى شّد عصب تركيا،  التعاقد  فقد أفضى 
إقليم  ارتياح قيادة  وما استتبعه من عدم 
كـــردســـتـــان مـــن طــبــيــعــة الــتــعــاقــد املــعــطــوف 
الــعــامــل الرئيسي  أنــقــرة، وهــو  على غضب 
الـــذي ســاهــم فــي وقـــف الــتــرخــيــص للشركة 
ــار تــطــويــر  ــًا فــــي مـــسـ ــرقـ ــتـــي لــــم تــصــنــع فـ الـ
القطاع النفطي املتآكل وضعيف اإلنتاجية. 
في األثناء، أفرجت واشنطن عن 50 مليون 
دوالر جزءًا من مساعدة أميركية لـ »اإلدارة 
ــة«، مـــن أصــــل قـــرابـــة مــئــتــي مــلــيــون  ــيـ ــذاتـ الـ
جــّمــدتــهــا،  قـــد  تـــرامـــب  إدارة  كــانــت  دوالر، 
التعاطي  نهج  تطوير  إمكانية  يعني  مــا 
اإليـــجـــابـــي مـــع املــنــطــقــة الـــتـــي تــعــانــي من 
ــات مــتــواصــلــة  ــرابــ ــطــ أزمــــــــاٍت مـــالـــيـــة، واضــ
نــاجــمــة عــن ارتـــــدادات األزمــــة االقــتــصــاديــة 
الــــســــوريــــة، وحــــالــــة الـــحـــصـــار املـــفـــروضـــة 
على شمال شــرق سورية، وجملة مسائل 
كــالــفــســاد  تــطــويــقــهــا،  فـــي  اإلدارة  شـــرعـــت 
 عن تراجع 

ً
وحركة التهريب النشطة، فضال

ــة ومــعــابــر،  ــ مــــوارد اإلدارة مــن نــفــط وزراعـ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ولــــعــــل تــــــــــرّدي األوضـــــــــــاع االقــ
ــتــــوى الــــدعــــم  وبــــالــــتــــالــــي انــــخــــفــــاض مــــســ
الشعبي لإلدارة، سيفضي إلى تصّدع في 
عالقة واشنطن مع اإلدارة التي بدت خالل 
 ،2015 عــام  مطلع  منذ  التحالف،  ســنــوات 
املــوارد  بة، وقــادرة على تسيير 

ّ
غير متطل

وترشيدها في الحدود الدنيا. 
أن واشنطن سترفع من  الظن  الغالب على 
حجم مطالباتها عبر التركيز على تسريع 
ــل الــحــكــم  ــاكـ ــيـ ــــي هـ ــــرة اإلصــــــالحــــــات فـ ــيـ ــ وتـ
عن  وتعبيرًا  شمواًل  أكثر  لتصبح  املحلي، 
السياسي واإلثــنــي، وااللتزام  التعّدد  واقــع 
بإنهاء ملف التداخل بني ما هو حزبي وما 
هو إداري، عبر إبطال دور »مسؤولي الظل« 

ــة. حــــســــب املــــصــــادر  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ ــة املــ ــمــ ــريــ ــجــ والــ

اإلسبانية، ألنــه ال تــوجــد، مــع األســـف، أية 
مــعــطــيــات عــن هـــذا املـــوضـــوع مــن الــجــانــب 
املغربي الرسمي، وصل إلى سبتة املحتلة 
خالل يومني فقط نحو 1500 قاصر ضمن 
ـــع، 

ّ
مــوجــة الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة، بينهم رض

ممن  منهم  عديدين  إسبانيا  أعـــادت  وقــد 
كانوا مرافقني من بعض أقاربهم، وأحيانًا 
فعلت ذلك في انتهاٍك لالتفاقيات الدولية 
واألوروبــــيــــة لــحــقــوق الــطــفــل الــتــي وقــعــت 
عليها حكومتها. وال يعرف كم عدد الذين 
بـــقـــوا فـــي املـــديـــنـــة املــحــتــلــة، أو الـــذيـــن تم 
ترحيلهم إلـــى مــالجــئ فــي شــبــه الــجــزيــرة 
صحافية  تقارير  تحدثت  فيما  اإليبيرية. 
عن تعّرض آخرين للعنف وسوء املعاملة 
داخـــل الــجــيــب املــحــتــل، بينما ظــلــوا بــدون 
أكل أو شرب ينامون مشّردين تحت العراء!

وفــيــمــا صــمــت الــجــانــب املــغــربــي الرسمي 
والــحــزبــي عــن الحديث عــن حــالــة القّصر، 
ضــحــايــا هــــذه املـــوجـــة االســتــثــنــائــيــة من 
ـــر 

ّ
الــــهــــجــــرة، تــشــهــد إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي تـــؤط

ــيــــات دولـــــيـــــة، وأخــــــرى  ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــنـــهـ ــيـ قـــوانـ
خــاصــة بـــدول االتــحــاد األوروبـــــي، نقاشًا 
ــــؤالء  ــــن هـ ــات مـ ــئــ ــأن مـــصـــيـــر مــ ــشــ حـــــــــاّدًا بــ
فبموجب  أراضيها،  دخلوا  الذين  القّصر 
تــلــك االتـــفـــاقـــيـــات، يــمــنــع عــلــى الــحــكــومــة 
املرافقني  غير  الــقــّصــر،  ترحيل  اإلسبانية 
بـــذويـــهـــم، قــســرًا إال فـــي حــالــتــني، مــوافــقــة 
ــان حــمــايــتــه فــي  ــمـ الـــقـــاصـــر نــفــســه أو ضـ
بلده األصــلــي. والــحــال أن أغلب هــؤالء ما 
توفرت  لو  الهجرة،  موجة  ليركبوا  كانوا 
لهم مثل هذه الحماية في بلدهم املغرب. 
أن سجلها سيئ،   عن إسبانيا 

ٌ
ومــعــروف

حتى قبل وقوع هذه األحداث، في معاملة 
املهاجرين القاصرين، وخصوصًا من هم 
مــن أصـــول مغربية. وثــّمــة قصص كثيرة 
عن تعّرض هؤالء لإلهمال وسوء املعاملة، 
ــل أنـــــــواع الـــحـــمـــايـــة الــجــســديــة  ــاب كــ ــيــ وغــ
والنفسية واالجتماعية التي تخّولها لهم 
التي تضع »املصلحة  الدولية  االتفاقيات 

العليا للطفل« فوق كل اعتبار.
ولكن هذا كله ال يعفي الجانب املغربي من 
املسؤولية، بل إنه املسؤول األول واألخير 
عن أبناء بلده، خصوصًا إذا كانوا أطفااًل أو 
قاصرين، فاملغرب هو اآلخر تكبله اتفاقات 
عــديــدة متعلقة بحماية  ومــواثــيــق دولــيــة 
ـــع عليها، وفــي مقدمتها 

ّ
األطــفــال الــتــي وق

»االتفاقية الدولية لحقوق الطفل«. ويوجد 
بــه منذ أكثر مــن ربــع قــرن »مــرصــد وطني 
لحقوق الطفل«، و»مجلس وطني لحقوق 
ــان«، و»مــجــلــس لــلــجــالــيــة املــغــربــيــة  ــســ اإلنــ
اإلنـــســـان«،  لــحــقــوق  و»وزارة  بـــالـــخـــارج«، 
االجتماعية  والتنمية  للتضامن  و»وزارة 

وكوادر من حركة حماس، وأسرى محّررين 
وشبانا آخرين، وداهمت منازل في الضفة، 
ما نتج عنه اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا. 
كما اعتقلت السلطات اإلسرائيلية أكثر من 
حا لالنتخابات الفلسطينية التي 

ّ
15 مرش

ألــغــاهــا مــحــمــود عـــّبـــاس، وشــابــا مــن قرية  
الله، واعتقلت في نابلس  رام  شقبا، غــرب 
ــان مــنــهــم أســـيـــران  ــنــ ــة مــــواطــــنــــني، اثــ ــعــ أربــ
اعتقلت  الــخــلــيــل،  وفـــي محافظة  مـــحـــّرران. 
تسعة مــواطــنــني، بينهم شــقــيــقــان. مــا هي 
مــهــمــة ســلــطــة مــحــمــود عــبــاس فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، إذا كـــانـــت ال تــســتــطــيــع حــمــايــة 
املواطنني الذين تحت سلطتها، ويدفعون 
لها الضرائب؟ ما فائدة هذه السلطة التي 
ال تستطيع تحقيق األمــن واالســتــقــرار في 
الجيش  مــمــارســات  مــن  سلطتها  أراضــــي 
واألمـــن اإلســرائــيــلــيــني؟ نتيجة لــذلــك، على 
ــذه الــســلــطــة أن تـــرحـــل، وتــســحــب معها  هــ
دين لخدمة قوات االحتالل. 

ّ
عمالءها املجن

ليتدّبر  الفلسطيني«  الــشــعــب  عــن  ــوا 
ّ
»حــل

أمــــره، ويــلــتــحــق بــالــقــادريــن عــلــى حمايته 
مـــن قــطــعــان املــســتــوطــنــات وجـــنـــودهـــم، إن 
إخوانهم أهل غزة العزة هم القادرون على 

الدفاع عنهم.
4- لــطــاملــا قـــال الــســيــد مــحــمــود عــبــاس عن 
ة إنــهــا عبثية، 

ّ
صـــواريـــخ املــقــاومــة فــي غــــز

وغــيــر مــجــديــة. مـــاذا عــســاه أن يــقــول عنها 

الـــواليـــات قــد أبــدت  فــي اإلدارة. وإذا كــانــت 
الحوار  ملف  خــّص  فيما  الفتور  مــن  شيئًا 
ــكــــردي الــــســــوري الـــداخـــلـــي، فــــإن ذلــــك لن  الــ
يعني بأي شكل إهمال الحوار بني حكومة 
الذاتية«  و»اإلدارة  العراق  كردستان  إقليم 
الصلة بمراعاة  تــراه واشنطن وثيق  الــذي 
مخاوف أنقرة وذرائعها. وبطبيعة الحال، 
املسائل  فــي هــذه  السير  فــي  اإلدارة  تباطؤ 

سيعني إمكانية تراجع الدعم األميركي.
تبدي »قــســد«، ودائــمــًا على لسان قائدها 
قــبــواًل باملطالبات  الـــعـــام، مــظــلــوم عــبــدي، 
األمـــيـــركـــيـــة لــجــهــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــوار 
مــع إقليم كــردســتــان، واملــواظــبــة على عدم 
ــارة تـــركـــيـــا، والـــــوعـــــود بــــاإلصــــالح  ــثــ ــتــ اســ
والــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــرشــيــد 
ــل إعــــــالن املـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة  ــعـ املـــــــــوارد، ولـ
لــــإلدارة لــهــذا الــعــام وألول مــرة بعد إقــرار 
الــقــانــون املــالــي مــنــذ عـــام 2018 يــصــّب في 
 إلـــى إبــقــاء عــنــوان 

ً
االتــجــاه نــفــســه، إضــافــة

الــشــراكــة األســـاســـي، وهـــو مــحــاربــة خاليا 
كل  معالجة  بالتالي،  بها. 

ّ
وتعق »داعـــش« 

العاجلة واملتراكمة في وقت  هذه املسائل 
واحـــــد تــعــنــي أن الـــكـــرة بـــاتـــت فـــي ملعب 
»اإلدارة الذاتية«. وعليه، ستكون محاولة 
تــفــســيــر الــســيــاســة األمـــيـــركـــيـــة فـــي شــمــال 
شـــرق ســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــغــمــوض 
الــذي يكتنفها، على ضــوء تعاطي اإلدارة 
ات في وقت واحد.

ّ
الذاتية مع كل هذه امللف

)كاتب سوري(

ْسَرة«، وعشرات من الهيئات 
ُ
واملساواة واأل

املــدنــيــة شــبــه الــرســمــيــة تــتــلــقــى الـــدعـــم من 
ــام، وهــــلــــم جـــــرًا مــــن مـــؤســـســـات  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــ املـ
حماية  شعار  ترفع  مدنية،  وغير  رسمية 
الــطــفــولــة ورعــايــتــهــا، ثــم لــم ُيــســمــع صــوت 
أّي مــن هــذه املــؤســســات يدين أو يستنكر 
تــحــول مــئــات األطـــفـــال إلـــى دروع بــشــريــٍة 
فــي حــــرٍب دبــلــومــاســيــة، ال نــاقــة وال جمل 
لهم فيها! كما لم يصدر، حتى كتابة هذه 
السطور، أي بيان رسمي، أو شبه رسمي، 
مغربي، عن مصير مئات األطفال املغاربة 
الذين شاهدناهم تتقاذفهم أمواج البحر، 
أو يسوقهم الحرس املدني اإلسباني مثل 
الــقــطــعــان تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
أو ُيـــزّجـــون داخــــل مــخــازن الــبــضــائــع مثل 
مــتــاع ألــقــى بــه البحر فــجــأة على شواطئ 
املدينة التي تحتلها دولتهم منذ أكثر من 

خمسمائة عام. 
ومعلوٌم أيضًا عن املغرب أن سجله سيئ 
في حماية طفولته، حيث تتحّدث تقارير 
رســمــيــة مغربية عــديــدة عــن مــئــات اآلالف 
ــال والـــتـــشـــّرد والــتــســول  ــمـ مـــن حــــاالت اإلهـ
ومـــغـــادرة فــصــول الـــدراســـة مــبــكــرًا، والــتــي 
 

ٌ
أطفال ضحاياها  ويكون  سنويًا،  تسّجل 

ــر. وحـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــهــجــرة  ــ ــّصـ ــ وقـ
تـــتـــحـــدث إحـــصـــائـــيـــاٌت غـــيـــر رســـمـــيـــة عــن 
وجــــــــود أكــــثــــر مـــــن عــــشــــريــــن ألـــــــف قـــاصـــر 
مـــغـــربـــي مـــشـــّرديـــن فــــي أوروبـــــــــا، أغــلــبــهــم 
فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا، تــرفــض الحكومة 
املغربية االعتراف بهم، وبالتالي تسلمهم 

إلعادتهم إلى بلدهم!
ــفـــال ورعــايــتــهــم، وخــصــوصــًا  حــمــايــة األطـ
ــرومــــني مــــن األســـــــــرة، فــــي إســـبـــانـــيـــا،  املــــحــ
كما فــي املــغــرب وفــي كــل مكان فــي العالم، 
تقعان على عاتق الدولة. وتشمل الحماية 
والــــرعــــايــــة تــلــبــيــة جـــمـــيـــع احــتــيــاجــاتــهــم 
ــة ودراســـــــتـــــــهـــــــم ورفــــاهــــيــــتــــهــــم،  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
ــــون ســالمــتــهــم الــجــســديــة والــنــفــســيــة  وصـ
الــحــقــوق ذات الصلة  واالجــتــمــاعــيــة، وكـــل 
بهم. والــصــور التي رافــقــت هــذه األزمـــة ما 
معًا،  البلدين  تدين  وإسبانيا  املغرب  بني 
لكن اإلدانة تكون أشّد عندما يتعلق األمر 
بـــاملـــغـــرب، ألنــــه بــلــد األصــــل واملـــنـــشـــأ. ومــا 
رأيـــنـــاه طــافــيــًا عــلــى الــبــحــر ســــوى الــــرأس 
الجليد من مأساٍة عامٍة  الظاهر من جبل 
تــعــيــشــهــا مـــاليـــني األســــــر املـــغـــربـــيـــة الــتــي 
فــقــدت األمــــل فـــي بـــالدهـــا، بــعــد أن حــرمــت 
مــن أبــســط ســبــل الــعــيــش الــكــريــم. وليست 
شوهدت،  التي  الجماعية  الهجرة  موجة 
أخـــيـــرًا، ســــوى مــظــهــر بــســيــط مـــن مــظــاهــر 
أزمة االجتماعية التي تتعمق يوميًا داخل 

املغرب، وتنذر باالنفجار في كل يوم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

غزّة المقاومة... والسلطة المفاوضة

كرة واشنطن في ملعب »اإلدارة الذاتية«

)Getty/مهاجر وصل إلى الشواطئ اإلسبانية آتيًا من المغرب قبل أيام )جوان أمينغوال

معذرة ألشرف وإخوته

تحول الموقف المصري: 
استراتيجي أم تكتيكي؟

لم يمّن القدر على 
الشعب الفلسطيني 

العظيم بسلطة 
وطنية تعينه، 

وتعمل على استرداد 
وطنه السليب

تمضي الواليات 
المتحدة في نهجها 

الغامض وحّمال 
األوجه، ما يُبقي باب 

التكهنات مفتوحًا

حماية األطفال 
ورعايتهم، 
وخصوصًا 

المحرومين من 
األسرة، في إسبانيا، 

كما في المغرب 
وفي كل مكان، 

تقعان على 
مسؤولية الدولة

آراء

أرنست خوري

منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية الرابعة على غّزة، ال صوت يعلو فوق خطاب »االنتصار« 
هنا  االنتصار  أن مصطلح  بما  مفهومًا  ذلــك  كــان  وفلسطينية.  عربية  أوســـاط  فــي 
األكاديمي، بل هو ترجمة لشعور  الحرفي، وال في مفهومه  ال ُيستخدم في معناه 
بنشوة الرد غير املسبوق على العدوان، وللقدرة على إيالم العدو، ولإلحساس بأن 
األدرينالني كان يرتفع إلى الدماغ في كل مرة كانت تأتي صور وأنباء عن وصول 
صواريخ من غّزة إلى تل أبيب ومناطق أخرى لم يسبق أن ذاقت طعمًا ولو تقريبيًا 
أو  إسرائيليني  مدنيني  مقتل  عن  أمــا  عقود.  منذ  للفلسطينيني  إسرائيل  تذيقه  ملا 
أجانب وإصابة آخرين في داخل الخط األخضر، فال ُيطلب حزن على مدنيني ُيقتلون 
الخط  داخــل   

ً
قتيال  12 هنا.  قتيل وجريح ومشرد ومضطهد  كله  هناك من شعب 

العدوان حصرًا من  األخضر، في مقابل 253 في غزة وحدها، في هذه الجولة من 
دون احتساب أيٍّ من مالييننا القتلى واملهجرين واملعذبني واملعّوقني واألسرى منذ 
ما قبل عام 1948. كانت سيادة خطاب االنتصار مفهومة للوهلة األولى، عندما كان 
حكماء يشرحون أن املصطلح إنما يحيل في هذا السياق إلى حرمان االحتالل من 
تحقيق االنتصار، أي منعه من إنجاز هدفه، وهو نيل استسالم فلسطيني شامل في 
غزة خصوصًا، وأن كلمة االنتصار تعني في هذه الحالة سعادة في محلها بإنجاز 
الصمود. أصبح هذا الصمود مرادفًا لالنتصار، وحرمان املعتدي من إنجاز أهدافه، 
لكن خطاب  وأيضًا.  أيضًا  انتصارًا  العدو  إيــالم  على  بالقدرة  وافتخارنا  انتصارًا، 
االنتصار راح يزيد عن حده الزمني املعقول، ويتجاوز البعد املعنوي الرمزي، فأصبح 
السلطتني  أن معظم ما ينطق به مسؤولو  النيات، وخصوصًا  التشكيك في  ممكنًا 
انقالب »حماس« عسكريًا في  غــزة، منذ  الغربية وقطاع  الضفة  الفلسطينيتني في 
القطاع قبل 14 عامًا، ُيصرف بدقة في سوق تعزيز االنفصال الجغرافي والسياسي 
بني املنطقتني، وهو ما ظهر ميل شعبي إلى إبطاله بالفعل خالل أحداث األيام املاضية، 

ال بالبيانات وال باجتماعات القاهرة والدوحة وإسطنبول.
بغض النظر عما إذا كان انتصارًا أو ال ذلك الذي انتهت إليه األيام الـ11 من املجازر 
فـــإّن جعل  الــعــالــم،  فــي  الجغرافية  البقع  أفــقــر  أحــد  البيوت وتدمير  والــدمــار وخـــراب 
االنتصار شعارًا بذاته، يثير قلقا مبررًا، حتى ولو لم يقترن »النصر« بصفة إلهية 
اإللــهــي« في  يــوم أن ذاك »االنتصار  التذكر كل  الله. وجــب  هي ملك حصري لحزب 
حرب 2006 لم يكن سوى مطلع ملعزوفة »7 أيار يوم مجيد من أيام املقاومة« مثلما 
وصفه حسن نصر الله، بما كانته أحداث ذلك التاريخ من ربيع 2008 من حرب أهلية 
واحتاللها عسكريًا  بيروت  الله  باجتياح حــزب  فيها 60 شخصًا  قتل  ثالثة  أليــام 
وزرع أحقاد طائفية وفرض تغييرات ديمغرافية ال تزال تتفاقم. وبني »انتصاَري« 
وأشهر  مــّرت سنة  اللبناني،  الداخل  في  إسرائيل وعلى معارضيه  الله، على  حــزب 
سبعة من تعظيم حرب صيف 2006 وما انتهت إليه من دمار شامل ودماء غزيرة 
وقرار دولي وّسع هامش الرقابة الدولية على لبنان وحزب الله. تعظيم االنتصار في 
حالة حزب الله شّرع أبواب تخوين كل من يسأل عن الحق الذي قرر بموجبه حزب 
يتفاخر بأنه إيراني التسليح والتمويل والتدريب والعقيدة والنشأة، أن يجّر البلد إلى 
ما ال قيامة منه. هكذا، جاء اجتياح 7 أيار 2008 كتعويض عن عجز إثبات تحقيق 
انتصار ضد إسرائيل. مبالغة »حماس« في استعراض »االنتصار« من شأنها إثارة 
ريبة يفاقمها شكر إسماعيل هنية إليران والتحريض الذي ُيسمع في طهران بأن 
التقليد  الــلــه«، لكن رغبة  الجبهة يجب أال تهدأ. صحيح أن »حــمــاس« ليست »حــزب 
»حماس«،  لـ انتصار  بأنه  تمكن مالحظتها في محطات كثيرة. صرف ما يوصف 
في داخل الساحة الفلسطينية، سيكون االنتصار الحقيقي لتل أبيب. االستمرار في 
عزف مّوال االنتصار في غزة، بينما تتسارع وتيرة تهجير املقدسيني من مدينتهم، 
بفلسطينيي  وللتنكيل  الضفة،  في  ولالستيطان  لالعتقاالت  يتسع  امليدان  وبينما 
واحــدة.  مــرة: خــذوا دولتني ال  قالتها مليون  ثمينة إلسرائيل:  1948، سيكون هدية 

خذوا غزة وسّموها دولة، خذوا أخرى في رام الله، ولنا باقي فلسطني.

أنطوان شلحت

بدأت أصواٌت إسرائيلية متخصصة في الشؤون األميركية تعرب عن بعض التحّسب 
من احتمال أن يطرأ تغيير على مواقف اإلدارة األميركية الحالية، برئاسة جو بايدن، 
الهّبة  في  أخــيــرا،  التي تجسّدت،  املواجهة  وقائع  فلسطني، في ضــوء  حيال قضية 
الشعبية املتدحرجة، وفي عملية »سيف القدس« التي خاضتها املقاومة الفلسطينية 
ا لهذه األصوات، العالمة املرئّية الواضحة لهذه املواجهة 

ً
بقدر كبير من الكفاءة. ووفق

في ما يتعلق بمجال العالقات اإلسرائيلية - األميركية أنها تسببت بإعادة قضية 
فلسطني إلى موقع بارز في أجندة إدارة بايدن، بعد أن دأبت هذه األخيرة على خيار 
أســبــاب رئيسية:  بثالثة   

ً
ذلــك مدفوعة وقــد فعلت  فــي موقع متأخر.  اإلبــقــاء عليها 

الضغوط التي تمارسها بعض األوساط الراديكالية في الحزب الديمقراطي على هذه 
اإلدارة، لتغيير مقاربتها حيال تلك القضية، إلى ناحية التخفيف من غلواء االنحياز 
إلى إسرائيل وسياستها. الفشل الذي ُمنيت به جهود إدارة الرئيس باراك أوباما، 
إلــى تسوية للقضية، وُيشار  التوصل  بــايــدن فــي عــداد قيادتها األولـــى، فــي  وكــان 
بشكل خاص إلى جهود وزير الخارجية جون كيري. إيثار إدارة بايدن بأن تبذل 
 الجهود االستراتيجية في حقل سياستها الخارجية في مقابل الصني. تحاول 

ّ
جل

بعض هذه األصوات أن تربط بني آخر املستجّدات وما تسميها »الذاكرة الجمعية« 
الصراع  األخــيــرة حيال  السنوات  فــي  املتحدة  الــواليــات  مــواقــف  بشأن  اإلسرائيلية 
الفلسطيني - اإلسرائيلي. وفي هذا الصدد يتم إيراد ما يلي: باستثناء أعوام والية 
الرئيس دونالد ترامب األربعة )2017- 2021(، اتسمت مواقف البيت األبيض على 
املحتلة  الفلسطينية  نحو ثابت بمطالبة إسرائيل باالنسحاب من معظم األراضــي 
البناء  أعمال  معارضة  الفلسطينيني؛  مع  للصراع  الدولتني  حل  تأييد  1967؛  منذ 

االستيطانية خارج الخط األخضر.  
وتطّرق بعض آخر إلى ما ُوصــف بأنه ضغط مارسه بايدن على رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، لوقف إطالق النار، فأشار جزء منه إلى أن هذا األخير 
ما كان في وسعه أن يقول ال، كون إسرائيل، على الرغم من جبروتها الظاهر، ما 
ة، وتابعة للواليات املتحدة بصورة مطلقة، فيما رأى جزء 

ّ
زالت دولة صغيرة وهش

التي تبناها  املــواقــف  ل 
ّ
أنــه ليس مــن شــأن ذلــك الضغط أن يظل التشديد على  آخــر 

أيـــام املــواجــهــة العسكرية، وشملت مــن بــني أمـــور أخــرى:  الرئيس األمــيــركــي خــالل 
دعــم حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها، ومنع صــدور أي قــرار يدين إسرائيل 
فــي مجلس األمــن بما فــي ذلــك بــمــبــادرة فرنسا، والــوقــوف فــي وجــه كــل املــبــادرات 
التي تشجب إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وبضمنها التي تدعو إلى تقليص 
حجم املساعدات العسكرية األميركية إلى دولة االحتالل. ُيضاف إلى هذا كله، كما 
يؤكد السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات املتحدة، زملان شوفال، أن إسرائيل 
استمّدت التشجيع من تصريح بايدن: »لن يكون سالم في املنطقة )الشرق األوسط( 
الوجود  أنها تعترف بحق إسرائيل في  للتأويل  قابلة  إال حني تؤكد بصورة غير 
دولة يهودية مستقلة«. وبرأي شوفال، ثّمة في هذا التصريح ما ينطوي على تماٍه 
 ودائًما، للتهرب من السالم والتسويات. واضح أن من شأن 

ً
مع ادعاءات إسرائيل أوال

التفاصيل املرتبطة بُعمق العالقات اإلسرائيلية - األميركية أن تكون ذات صفة لها 
س مرجعي في تأويل أي مظاهر قد تكون ذات قيمة عابرة أو ربما زائلة، غير 

َ
نف

 
ً
ا وتفتح املجال أمام التأويل. وليس مبالغة

ً
أنها، في الوقت عينه، تخضع للتغيير أيض

رؤية أن هذا األمر قد يكون ترتب على الهّبة الفلسطينية أخيرا، وذلك بجوار مترتبات 
 إلى موقع إسرائيل في ميدان الصراع اآلخذ 

ً
أخرى، ال ُبّد من اإلشارة من بينها مثال

ا في حلبة مجلس األمن، 
ً

في االحتدام بني الواليات املتحدة والصني، وهو ما برز أيض
في ضوء أن بكني هي الرئيسة الدورية له. وهو ما قد يحتاج إلى تفصيل أكبر.

مروان قبالن

بعد أن ظلت أياًما تعّد نفسها غير معنية بما يجري في فلسطني، رضخت إدارة 
الرئيس بايدن للضغوط الداخلية، وتدخلت إلقناع إسرائيل بوقف العدوان على غّزة، 
 أبعد، وقّررت إرسال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن 

ً
لكنها ذهبت بعد ذلك خطوة

ا كان الرئيس قد 
ّ
إلى املنطقة، لتثبيت وقف إطالق النار ومنع استئناف التصعيد. ومل

تجاهل الشرق األوسط كليا تقريبا في خطاب حال األمة، الشهر املاضي )إبريل/ 
فــي سياسته،  تغييرا  تمثل  إذا كانت  تــســاؤالٍت عما  هــذه  أثـــارت خطوته  نيسان(، 
وتوجها نحو انخراٍط أكبر في املنطقة. املطلع على فلسفة إدارة بايدن الخارجية يجد 
 ملنع حصول ما من شأنه حرف االنتباه عن 

ً
أن مهمة بلينكن ال تعدو كونها محاولة

احتواء صعود الصني، التي باتت الناظم الرئيس للسياسة الخارجية األميركية، كما 
كان الصراع مع الشيوعية الناظم الرئيس لها خالل فترة الحرب الباردة.

هذا التوجه يعّززه تغير األهمية االستراتيجية ملناطق العالم في السياسة األميركية، 
فالواليات املتحدة تميل إلى التركيز على مناطق في العالم أكثر من أخرى؛ بحسب 
طبيعة املصالح التي تمتلكها فيها من جهة، والتحديات واألخطار التي تواجهها من 
 من املصالح واملخاطر متغيرة، فإّن االهتمام األميركي 

ً
جهة أخرى. ونظًرا إلى أّن كال

ا لتغّيرها. لقد انزاح مركز االهتمام في السياسة األميركية 
ً
بمنطقٍة معينٍة يتغير وفق

من املسرح األوروبي إلى املنطقة العربية بعد انتهاء الحرب الباردة، وخصوًصا بعد 
هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، ثم باتجاه شرق آسيا بعد مجيء إدارة أوباما، وميله 

 من العالم اإلسالمي. 
ً

إلى التركيز على الصني بدال
ماذا يعني هذا، أو يفّسر؟ هذا يعني أننا أمام مرحلة تهدئٍة أو تجميٍد للصراعات 
في املنطقة، ويفّسر كل التحّركات األميركية الراهنة فيها، بما فيها جولة بلينكن، 
والتي تدور تحت عنوان تخفيف االلتزام األميركي في منطقٍة تعتقد إدارة بايدن 
انهيار  إلــى  التغيير  مــحــاوالت  أدت  إذ  جــاءت عكسية،  فيها  االستثمار  نتائج  أن 
االستقرار من دون أن يتحقق الرخاء أو الديمقراطية )ال أمن، وال خبز، وال حرية(، 
وأن الصني استغلت انشغال واشنطن بقضايا املنطقة لتصعد في غفلٍة منها. من 
هذا الباب، تسعى الواليات املتحدة إلى االنسحاب من أفغانستان، وإنهاء عقدين 
إلــى تكرار سيناريو فيتنام، عندما سقطت  ذلــك  أدى  لو  الــتــوّرط فيها، حتى  من 
سايغون، عاصمة الجنوب، بيد قوات الشمال الشيوعية بعد انسحاب األميركيني. 
النووي اإليراني حتى ال تنجر واشنطن إلى مواجهٍة جديدة في  وإحياء االتفاق 
الشرق األوسط، مع إيران هذه املّرة، إذا هي مضت في تطوير برنامجها النووي، 
أن  اليمن، من دون  إنهاء حــرب  اإليــرانــي من خــالل   - السعودي  التوتر  وتخفيف 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل األزمة السياسية اليمنية، وتحقيق توازن تركي – 
إيراني -عربي )سعودي - مصري تحديدا( في املشرق العربي )سورية والعراق 
والتركيز على  املثلث،  هــذا  أطــراف  أي طــرٍف من  بما يحول دون هيمنة  ولبنان(، 
وقتا  يحتاج   سياسي، 

ٍّ
أي حــل بعيدا عن  تحديدا،  اإلنساني، في سورية  الجانب 

وجهدا وموارد ال تبدو واشنطن مستعّدة لبذلها في ساحٍة ال مصالح كبيرة لها 
للفلسطينيني  إعــادة إعمار غّزة وتقديم مساعداٍت اقتصادية  فيها، والعمل على 
واالستمرار  فيها،  الوضع  انفجار  دون  يحول  بما  املحتلة،  العربية  األراضــي  في 
في تشجيع عملية التطبيع بني الدول العربية وإسرائيل، من دون الحاجة الى حل 
وهي  منطقتنا،  في  بايدن  إدارة  عناوين سياسة  هي  هــذه  الفلسطينية.  القضية 
مصّممة لخدمة استراتيجية التركيز على الصني، لكن التاريخ يقول إنه نادرا ما 
 

ّ
تطابقت حسابات مكاتب املسؤولني األميركيني مع واقع املنطقة العربية التي تدل
كل املؤشرات على أنها تقف على أبواب انفجار اجتماعي كبير، ما عادت محاوالت 

جدي في احتوائه.
ُ
الترقيع والتسويف ت

انتصارات كطرق إلى هزائم العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية 
في ضوء هبّة القدس

حسابات إدارة بايدن 
وواقع المنطقة العربية
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علي العبداهلل

حــدٍث  وليــدة  الفلســطينيني  قيامــة  تكــن  لــم 
آنــي، مثــل مواصلة الكيان الصهيوني تهويد 
مدينــة القــدس، ومحاولتــه طــرد فلســطينيني 
مــن مســاكنهم فــي حــي الشــيخ جــّراح، أو مثل 
منــع الفلســطينيني املســلمني مــن إحيــاء ليلــة 
القدر في باب العامود، بما في ذلك القادمون 
األقصــى،  واقتحــام  الـــ48،  فلســطينيي  مــن 
ني، وإلقاء قنابل صوتية 

ّ
واالعتداء على املصل

وإطــاق رصــاص مطاطــي داخلــه. انتقد قائد 
الشــرطة هــذه املمارســات، وكأنه يعمــل بعيدًا 
إيلــي  الداخلــي،  األمــن  وزيــر  توجيهــات  عــن 
أوحانــا، املقــّرب من نتنياهــو، بل كانت وليدة 
فــي  تفاقمــت  وقــد  عقــودًا،  معاناتهــم  تراكــم 

السنوات األخيرة، وغدت جحيمًا ال ُيطاق. 
حــي  فــي  املســتوطنني  مــع  املواجهــة  بــدأت 
الشــيخ جــّراح فــي الثالث من شــهر مايــو/ أيار 
فــي  العامــود  بــاب  فــي  وتصاعــدت  الجــاري، 
إلــى مــدن الضفــة  الســابع منــه، قبــل أن تمتــد 
وأراضــي الـــ48. وقد لعب الشــباب الفلســطيني 
دورًا بــارزًا فــي تصعيدهــا وتوســيعها. قلبــت 
قــوى  علــى  الطاولــة  الفلســطينية  القيامــة 
عربيــة وإقليميــة ودوليــة، عملت ســنواٍت على 
تغييــب القضيــة الفلســطينية، وتمييــع حقوق 
الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة واالســتقال، 
و»الســام  القــرن«  »صفقــة  مخططــي  عبــر 
اإلبراهيمــي«، أنهــت »صفقــة القــرن« و»الســام 
ســتارا  اســتخدم  الــذي  املزّيــف  اإلبراهيمــي« 
للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، بينما هدفه 
الحقيقــي تهميــش القضية الفلســطينية، وفق 
الداخــل  إلــى  الخــارج  مــن  الحــل  اســتراتيجية 
الصــراع  بجلــب  نقيضهــا  إلــى  تحولــت  التــي 
إلــى داخــل إســرائيل، وأعــادت قضيــة الشــعب 
فــي  الفلســطيني،  الشــعب  كل  الفلســطيني، 
الضفــة والقطــاع وأراضي الـ 48 والشــتات، إلى 
ســاحة االهتمــام العربــي واإلقليمــي والدولــي، 
مؤّكــدة أن ال أمــن وال اســتقرار وال ســام، مــا 
لــم يحصــل هذا الشــعب على حقه املشــروع في 

دولٍة مستقلة ذات سيادة.  
تعاطــٍف  علــى  الفلســطينية  القيامــة  حــازت 
تغطيــة  ودولــي،  وإســامي  عربــي  شــعبيٍّ 
كبيــرة  شــعبية  وتظاهــرات  واســعة  إعاميــة 
في معظم الدول، أفسد إساميون متحّجرين 
تظاهــرات فــي أوروبا بهتافاتهم، مثل »خيبر 
... خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود«، 
وبدعواتهــم إلــى قتــل اليهــود، قبــل أن تنطلــق 
عمليات التوظيف السياسي الرسمي، محليًا 

وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.
بدأ التوظيف السياسي للقيامة بإطاق حركة 

سالم لبيض

»ســيف القــدس« ليــس مجــّرد مصطلــح مرّكــب 
اللغــة  معاجــم  فــي  قصيــًا  مكانــًا  لــه  ســينتبذ 
لغــات  مختلــف  مــن  ونظيراتهــا  العربيــة، 
مــا هــو املعنــى والداللــة 

ّ
الشــعوب واألقــوام، وإن

ســتعرفه  جــذري  تحــّول  إلــى  تحيــل  التــي 
خايــاه  تنســج  األيــام،  مقبــل  فــي  اإلنســانية 
الصهيونيــة  مــن  بــداًل  فلســطني،  املــّرة  هــذه 
فــي  والهيمنــة  الثقافــي  النفــوذ  ذات  العامليــة 
إنتــاج الرمــوز وتســويقها إعاميــًا واتصاليــًا، 
وحتــى أكاديميــًا، كمــا هــو الحــال منــذ عقــود 
وفصائلهــا  فلســطني  انتصــار  خلــت.  طويلــة 
الــذي  القــدس«  »ســيف  معركــة  فــي  املقاتلــة 
جــاء نصــرة للمســجد األقصــى، الــذي انتهكتــه 
فلــول املســتوطنني وقطعانهم وقــوات الجيش 
الصهيونــي فــي أكثــر من مناســبة، ودفاعًا عن 
حق املصلني في التزام شعائر دينهم الحنيف 
فــي شــهر رمضــان الكريــم، ورّدًا علــى تهجيــر 
فلســطينيني مــن ســلوان وحــي الشــيخ جــّراح 
مــن منازلهــم في حاضــرة القدس العتيقة التي 
ورثوهــا عــن أجدادهــم وأســافهم واالســتياء 
وســّكانها  مالكيهــا  مــن  غصبــًا  عليهــا، 
جائــرة  قضائيــة  أحــكام  بواســطة  األصليــني، 

صادرة عن املحكمة العليا الصهيونية.
ســبعة   

ّ
أن الصهيونيــة  النظريــة  أباطــرة   

ّ
ظــن

علــى  والقتــل  والتهجيــر  االحتــال  مــن  عقــود 
ونظــام  )اإلبــادة(  و»الجينوســيد«  الهويــة 
األبارتهايد الذي مورس على شــعب فلســطني، 
وتدميــر جيــوش دول الطــوق العربيــة، وفــرض 
ــة ومختلــة علــى بعضها، 

ّ
معاهــدات ســام مخل

 للتخلص من الهوية الفلســطينية 
ً
كانت كافية

التــي حملهــا يومــًا كبــار الســن، واملراهنــة علــى 
فقــدان الذاكــرة لــدى األجيال الجديدة، ال ســيما 
وطنهــم  قضيــة  ونســيان   ،1948 فلســطينيي 
املغتصب واالستسام للعدو الغاصب املحتل، 
واالندمــاج فــي املجتمــع الصهيونــي الجديــد، 
 شرائحه وفئاته 

ّ
فإذا بالشعب الفلسطيني، بكل

 األراضي املحتلة 
ّ

العمرية واالجتماعية، في كل
ة، وحتــى فــي 

ّ
وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــز

الشــتات، ينهــض مــن الرمــاد كطائــر الفينيــق، 
وتنبعــث فيــه الحيــاة وروح املقاومــة واإلرادة 
رايــة  تحــت  التحريــر  فــي  القديمــة  والرغبــة 
»ســيف القدس« كما كانت أول مّرة لحظة وعد 

املقاومــة اإلســامية )حمــاس( صواريــخ علــى 
القــدس فــي العاشــر مــن مايــو/ أيــار الجــاري، 
تحــت شــعار »الدفــاع عــن القــدس واألقصــى«، 
شــاركت حركــة الجهــاد اإلســامي فــي إطــاق 
الصواريخ، لكن هيمنة »حماس« دفعتها إلى 
الظــل، فانتقــل التركيــز اإلعامــي والسياســي 
اهتمــام  وتحــّول  العســكرية،  املواجهــة  إلــى 
»حمــاس«  اســتهداف  نحــو  الغربــي  اإلعــام 
واملســتوطنات  والبلــدات  املــدن  فــي  املدنيــني 
اإلســرائيلية، وأعطــى الــدول الغربيــة فرصــة 
للتحــّرر مــن الحــرج األخاقــي الــذي وضعهــا 
للمدنيــني  الوحشــي  اإلســرائيلي  القمــع  فيــه 
الفلســطينيني، وتبريــر القصــف اإلســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة بـــ »حــق الدفــاع عــن النفــس«. 
كان وفــد مــن ســفراء االتحــاد األوروبي قد زار 
حــي الشــيخ جــّراح، قبــل بــدء إطــاق صواريخ 
»حمــاس« علــى القــدس، للتضامن مع ســكانه 

الفلسطينيني املهّددين بالطرد من منازلهم.
بــني  املواجهــة  انفجــار  »حمــاس«  ت 

ّ
اســتغل

أنهــا  علمــًا  االحتــال،  وقــوات  املقدســيني 
فــي  الحــدث  خــارج  الحــني،  ذلــك  إلــى  كانــت، 
حــي الشــيخ جــّراح وبــاب العامــود، لتحقيــق 
أهــداف سياســية خاصــة، لخصهــا معلقــون 
الشــرعية  علــى  »الحصــول  بـــ  سياســيون 
الشــعبية« باعتبارهــا »املدافــع عــن القــدس«، 
الوطنيــة  الســلطة  عــن رئيــس  الشــرعية  نــزع 
الفلســطينية، محمــود عّبــاس، تصّدر املشــهد 
الفلســطيني،  العــام  الــرأي  اســتمالة  عبــر 
الحصــول علــى مقعد ممثل سياســي للشــعب 
الفلســطيني، بتســجيل نقاط على حركة فتح 
املهيمنة على السلطة الوطنية الفلسطينية.

املنتهيــة  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وجــد 
واليته، بنيامني نتنياهو، في دخول »حماس« 
واألقصــى  القــدس  فــي  املواجهــة  خــط  علــى 
فرصــة ســانحة لخلــط األوراق، عبــر التصعيد 
ضدهــا، وإعطــاء انطباع عــن قدرته في الدفاع 
عن أمن إسرائيل، وحماية مواطنيها، إلفشال 
محاولة أحزاب املعارضة، بقيادة رئيس حزب 
يــش عتيــد )هنــاك مســتقبل( الوســطي، يائيــر 
لبيــد، املكلــف بتشــكيل حكومــة جديــدة؛ ودفع 
خامســة،  برملانيــٍة  انتخابــاٍت  نحــو  املوقــف 
بحيــث يبقــى رئيــس وزراء لحكومــة تصريــف 

أعماٍل ألشهر إضافية.
املقاومــة«  »محــور  يســمى  مــا  دول  تكــن  لــم 
وتجييرهــا  املواجهــة،  توظيــف  عــن  بعيــدة 
لصالــح تيارهــا، وقــد تجلــى ذلــك فــي تكــرار 
وســائل إعامهــا وتصريحــات مســؤوليها أن 
املواجهــة الدائــرة هــي بــني »محــور املقاومــة« 
والقــوات اإلســرائيلية، وفــي تضخيمها داللة 
لبنــان وأخــرى  مــن جنــوب  إطــاق صواريــخ 

بلفــور أو الهجــرات الصهيونيــة زمــن االحتال 
اإلنكليــزي لفلســطني، وقــرار تقســيمها وإقامــة 
الدولــة الصهيونيــة ســنة 1948، فاالنتمــاء إلى 
ما هويــة نضالية. 

ّ
فلســطني ليــس جنســية، وإن

معركة »سيف القدس« هي رمز وحدة فلسطني 
الرغــم  علــى  املقاتلــة،  الفلســطينية  والفصائــل 
والسياســية،  األيديولوجيــة  اختافاتهــا  مــن 
ولعبــة املصالــح التي قــد تفّرقها، فقد اجتمعت 
فــي خنــدق واحــد، وفي غرفة عمليات مشــتركة 
)حركــة  القســام  كتائــب  ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي 

املقاومــة اإلســامية( وســرايا القــدس )الجهــاد 
الديــن  صــاح  الناصــر  وألويــة  اإلســامي( 
وكتائــب أبــو علــي مصطفى )الجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطني( وكتائــب املقاومــة الوطنيــة 
)الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني( ولواء 
نضــال العامــودي وكتائــب األنصار )مجموعة 
منشــقة عــن حركــة فتــح( وكتائــب املجاهديــن 
)فصيــل منشــق عــن حركــة فتــح( وكتائــب عبــد 
القــادر الحســيني )فصيــل مســلح يتبــع حركــة 
فتــح( وكتائــب الشــهيد جهاد جبريــل )الجبهة 
العامــة(  القيــادة  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 
وجيــش العاصفــة، ومجموعــات الشــهيد أيمــن 
مشــتركة  عســكرية  منــاورات  وتنظيــم  جــودة، 
مــن  يندلــع  قــد  ملــا  والجهوزيــة  واالســتعداد 

معارك مع الجيش الصهيوني. 
انتفت في »سيف القدس« الفروق بني الفصائل 
الصراعــات  وذابــت  الفلســطينية،  حة 

ّ
املســل

 الهدف واحد، 
ّ
الزعاماتية بني الفصائل، بما أن

الصهيونيــة  الهيمنــة  مــن  فلســطني  تحريــر 
عــن  أمــا  لهــا.  عاصمــة  القــدس  واســترجاع 
االنتفاضــة  أســقطتها  فقــد  أوســلو  اتفاقيــات 
فمــن  منســيا،  نســيا  وجعلتهــا  املقدســية، 
ســيعترف باتفاقيــات عديمــة الــروح واملعنــى، 
بعدمــا أمطــرت املقاومــة الفلســطينية عاصمــة 
واضطــّر  بالصواريــخ،  الصهيونيــة  الدولــة 
رعايــا تلــك الدولة إلى التــزام املاجئ خوفًا من 
الجــوي،  ومجالهــا  مطاراتهــا  غلقــت 

ُ
وأ املــوت، 

واســتنجد رؤســاء بلديــات صهاينــة بالجيش 
الصهيونــي الســترجاع مدنهــم، بعدما ســيطر 
عليهــا فلســطينيون حيــزًا زمنيــًا معينــًا، علــى 
اللــّد الفلســطينية.  غــرار مــا حــدث فــي مدينــة 
ولــد ميتــًا اتفــاق أوســلو الــذي صيغــت بنــوده 
املتعــدد  األطلســي   - األميركــي  العــدوان  بعــد 
الجنســيات، بمشــاركة 39 دولــة، علــى العــراق، 

مــن األراضــي الســورية، هــذه األخيرة ســقطت 
داخل األراضي الســورية، من دون تنٍب واضح 
املواجهــة  أخبــار  ونقــل  للعمليــة،  وصريــح 
ومــا أحدثتــه صواريــخ املقاومــة فــي إســرائيل 
وقــد  والرســمي.  الشــعبي  الصعيديــن  علــى 
ارتبــط تهليــل قائدة »محــور املقاومة«، إيران، 
بإســقاط »الســام اإلبراهيمــي« وزوال خطــر 
فيــه  تشــترك  إقليمــي  دفاعــي  تحالــف  قيــام 
إسرائيل إلى جانب الدول الخليجية املطبعة 
مع الكيان الصهيوني، وتوظيف التهليل في 
احتــواء التذمــر الشــعبي مــن إخفاقاتهــا فــي 
حــل قضايــاه املعيشــية والخدميــة، بالتركيــز 

ة الوطنية.
ّ
ر والعز

ّ
على النصر املؤز

دول »الســام اإلبراهيمــي« املطّبعــة منهــا مــع 
فرصــة  تنتظــر  والتــي  الصهيونــي،  الكيــان 
مناســبة للتطبيــع معــه، اســتثمرت املواجهــة، 
مــع حركــة حمــاس،  فــي معركتهــا  ووظفتهــا 
باعتبارها جزءًا من جماعة اإلخوان املسلمني، 
ولعاقتها الوثيقة مع إيران، بتركيز إعامها 
الرسمي واملمول منها على الخسائر الكبيرة، 
فيهــا،  تســببت  التــي  واملمتلــكات،  بــاألرواح 
وقــد تميــزت اإلمــارات فــي انحيازهــا الواضح 
إلســرائيل وانتقادها لحركــة حماس وخروج 
مشــايخ إماراتيــني، أو موالــني لإلمــارات، على 
وســائل اإلعام يدافعون عن إســرائيل. وربما 
جاء ذلك رّدًا على تدمير القيامة الفلسطينية 
خططهــا الجيــو سياســية، وحلمها بالتحول 

إلى إسبارطة صغيرة في اإلقليم. 
ووجــد النظــام املصــري فــي املواجهــة العنيفــة 
 الســتعادة مكانــة مصــر فــي 

ً
والداميــة فرصــة

املعادلة اإلقليمية، بعد أن تراجع دوره إثر عقد 
اتفاقيــات دولــة اإلمــارات ومملكــة البحرين مع 
الكيــان الصهيونــي علــى تطبيع كامل، فنشــط 
فــي الوســاطة بــني إســرائيل وحركــة حمــاس. 
ودفعــه رفــض نتنياهــو وقــف إطــاق النار إلى 
التلويح بتغيير موقفه من حركة حماس، عبر 
بــدء مــا وصفهــا في الصحف الرســمية بحركة 
 

ّ
املقاومة، ووصف إسرائيل قوة احتال، وغض
النظر عن تأييد مصريني الحركة على وسائل 
خطبــاء  دعــوات  وعــن  االجتماعــي؛  التواصــل 
الحركــة  تأييــد  إلــى  وداعيــة  داعمــة  مســاجد 
ودعمها، كما فتح معبر رفح للجرحى، وجّهز 
قافلــة مــن ســيارات اإلســعاف للمهمــة، وتعهــد 
ة، 

ّ
بتقديــم 500 مليــون دوالر إلعــادة إعمــار غــز

للدبلوماســية  النجــاح  تســجيل  أجــل  مــن 
ز 

ّ
ويعــز النظــام  شــأن  مــن  يرفــع  مــا  املصريــة، 

مكانته اإلقليمية والدولية.  
ولــم تكــن تركيــا بعيدة عن توظيــف املواجهة، 
واملقــروء  املســموع  إعامهــا  نشــط  حيــث 
بالعنــف  والتنديــد  وقائعهــا،  بنقــل  واملرئــي 

ســنة 1991، وبعــد تفــكك االتحــاد الســوفييتي 
وظهــور القطــب الواحــد الــذي تقــوده الواليــات 
املتحــدة. فقــد وصفــه الكاتــب الســوري محمــد 
)مركــز  ــاك...« 

ّ
الفت »الســام  كتابــه  فــي  خليفــة، 

الحضــارة العربيــة لإلعــام والنشــر، القاهــرة، 
الــذي أنتــج ســامًا أشــّد  ــه االتفــاق 

ّ
1995(، بأن

هواًل من الحروب، وهو نتاج  لدور املاركنتيلية 
املثقفــني  تيــاري  حســاب  علــى  الفلســطينية 
والسياســيني واملقاتلــني والكــوادر العســكرية، 
و»النتشــار قيــم البزنس واالســتهاك والبحث 
الوطنيــة واالرتبــاط  القيــم  الثــروة مقابــل  عــن 
ــق إدوارد ســعيد علــى حفــل 

ّ
بــاألرض«. وقــد عل

شــاهد  فلســطيني   
ّ

كل  
ّ
»إن االتفــاق:  توقيــع 

 
ّ
وسمع وقائع احتفال البيت األبيض شعر بأن
مائــة عــام مــن التضحيــات والكفــاح البطولــي 
أعطــت  بــل  األمــر،  نهايــة  فــي  شــيئًا  تثمــر  لــم 
كانــوا  الفلســطينيني   

ّ
بــأن انطباعــًا  الكلمتــان 

يعتــذرون  وهــم  اإلســرائيليني  علــى  ــني 
ّ
متجن

ه توصل 
ّ
 كلمة ياســر عرفات توحي كأن

ّ
لهم، إن

 
ّ
إلــى عقــد إيجــار ال اتفــاق ســام«، خصوصــًا أن
 الفقرات واملواد التي تصف 

ّ
»االتفاق أسقط كل

هــا احتــال أو اغتصــاب أو دولــة 
ّ
إســرائيل بأن

قامــت بالقــوة علــى أرض فلســطني الــواردة فــي 
رجم ذلك في 

ُ
امليثــاق الوطنــي الفلســطيني«. وت

البنــد الثامــن مــن نــص اتفــاق أوســلو بمــا يلي: 
»مســتقبل الكيان الفلســطيني ســيظل مرتبطًا 
بــل مرتهنــًا العتبــارات األمن اإلســرائيلية، فهو 
ســيكون مجّردًا من القوة العســكرية وســيكون 
جيــش  اختصــاص  مــن  الخارجــي  الدفــاع 
ســلطات  اختصــاص  مــن  وســيكون  إســرائيل 
لحمايــة  أيضــًا  التدخــل  اإلســرائيلية  األمــن 
فــي  اإلســرائيليني  واملواطنــني  املســتوطنني 
مناطق الحكم الذاتي بل لحماية النظام العام«.
 ،1991 ســنة  مدريــد  مؤتمــر  مهندســو  اعتقــد 
خصوصــًا الواليــات املتحــدة، والــذي أقــر مبــدأ 
 الصهيونية انتصرت نهائيًا، 

ّ
اتفاق أوسلو أن

 الحق الفلسطيني قد سقط، وعلى منظمة 
ّ
وأن

 
ّ
التحريــر الفلســطينية قبــول األمــر الواقع. لكن
هــذه الفكــرة تأكــد تهافتهــا بعــد ســبع ســنوات 
فــي  االتفــاق  بروتوكــول  إلــى  التوصــل  مــن 
العاصمة النرويجية ســنة 1993، فقد انهزمت 
الدولة العســكرية الصهيونية هزيمة ســاحقة 
فــي لبنــان على يد املقاومة الوطنية اللبنانية، 
وانســحبت ســنة 2000 مــن الجنــوب اللبنانــي 

التركــي،  الرئيــس  يطــل  أن  قبــل  اإلســرائيلي، 
رجــب طيــب أردوغان، وينعت إســرائيل بأنها 

دولة إرهابية.
األخــرى،  هــي  األميركيــة،  اإلدارة  ووظفــت 
املواجهــة الداميــة لتحقيــق أهــداف سياســية 
خاصــة، بــدءًا بتبريرها الغارات اإلســرائيلية، 
تحت الفتة »حق الدفاع عن النفس«، واعتبار 
فيــه،  مبالــغ  وغيــر  واقعيــًا  اإلســرائيلي  الــرد 
جوزيــف  األميركــي،  الرئيــس  تصريــح  وفــق 
بايــدن الــذي أجــرى ســت مكاملــات هاتفيــة مــع 
نتنياهــو، مــن دون أن يطالبــه بوقــف إطــاق 
النــار، إال فــي الرابعــة. وعرقــل صــدور موقــف 
ضغطــًا  يشــكل  ال  كــي  األمــن،  مجلــس  فــي 
علــى نتنياهــو، مــا شــّجع األخيــر علــى إدارة 
ظهــره للوســاطات اإلقليميــة، وهــذا كلــه مــن 
أجــل منــح نتنياهــو فرصــة تحقيــق غرضــه، 
إفشــال محاولة خصومه السياســيني تشكيل 

نكــراء  هزيمــة  انهزمــت  ثــم  نهائيــة،  بصفــة 
ة، وانســحبت منهــا ســنة 2005، 

ّ
ثانيــة فــي غــز

رئيــس  قــول  الجماعيــة  الذاكــرة  فــي  ليعلــق 
آنــذاك، آرييــل شــارون،  الحكومــة الصهيونيــة 
ة 

ّ
ــه كان يتمنــى أن يفيــق صباحــًا ويجــد غــز

ّ
إن

قــد ابتلعهــا البحر. خاض الجيش الصهيوني 
حــرب يوليــو/ تمــوز ضــد املقاومــة اللبنانيــة، 
ــه 

ّ
محــاواًل العــودة إلــى لبنــان ســنة 2006، لكن

نفســها  العســكرية  السياســة  ومــارس  انهــزم، 
ة والفصائــل الفلســطينية املقاتلــة فــي 

ّ
مــع غــز

تلــك  كانــت  و2014.  و2012   2008 الســنوات 

حكومة جديدة، مقابل ســكوته عن محادثات 
النــووي  االتفــاق  إلــى  العــودة  بشــأن  فيينــا 
بالحــث  جزئيــًا،  املوقــف  تغّيــر  إيــران.  مــع 
علــى وقــف التصعيــد، بعــد تدميــر الطائــرات 
مكاتــب  يضــم  غــزة  فــي  برجــًا  اإلســرائيلية 
لصحــف وقنــوات تلفزيونيــة عربيــة ودوليــة، 
وتزايــد وتيــرة تدميــر البيــوت وقتــل املدنيــني 
وارتفــاع أصــوات فــي الداخــل األميركــي، ومــن 
الحــزب الديمقراطــي تحديــدًا، تدعــو إلــى لجم 
ــي موقــف متوازن مــن الصراع 

ّ
إســرائيل، وتبن

الفلسطيني اإلسرائيلي.
فــي  وجــدت  وإســامية،  عربيــة  أخــرى،  دول 
املناصــرة  والتظاهــرات  الشــعبي  االهتمــام 
للفلســطينيني واملقّدســات اإلســامية فرصــة 
قضاياهــم  عــن  مواطنيهــا  اهتمــام  لحــرف 
الداخليــة، وتحفظهم ومعارضتهم سياســات 
مــن  مزيــد  نحــو  فدفعتهــم  بادهــم،  أنظمــة 
التظاهــر، عبــر نقــل صــور القتلــى والدمار في 

قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.  
للمســتوطنني  الشــعبية  املواجهــة  ليســت 
جــّراح  الشــيخ  حــي  فــي  االحتــال  وقــوات 
وبــاب العامــود، وهبــة مــدن وقــرى فلســطني 
التاريخيــة والشــتات الفلســطيني ملؤازرتها 
األولــى،  العــام،  باإلضــراب  تجّســدت  التــي 
الشــعب  ينــل  لــم  مــا  األخيــرة،  تكــون  ولــن 
خصوصــًا  املشــروعة،  حقوقــه  الفلســطيني 
ــى التغييــر فــي موقــف الــرأي العــام 

ّ
وقــد تجل

الدولي من إسرائيل وجرائمها الذي عكسته 
والتظاهــرات  الواســعة  اإلعاميــة  التغطيــة 
التضامنيــة الكبيــرة فــي دول غربيــة كثيــرة، 
املتحــدة  واململكــة  املتحــدة  الواليــات  منهــا 
الحاخــام  جعــل  تغّيــر  وأملانيــا،  وفرنســا 
فــي  يكتــب  هارتمــان،  دونيــل  اإلســرائيلي، 
مقالــة لــه »إذ تحّولــت إدانــات طريقــة تعامــل 
ة 

ّ
إســرائيل مــع الحــرب مــن التركيــز علــى غــز

إلــى نقــد مبدئي إلســرائيل نفســها قــد يمثل 
نقطــة تحــّول أصبحــت معهــا إســرائيل دولة 
فصــل عنصــري تقريبــًا«. وقــد امتــّد التغّيــر 
إلــى الكونغــرس األميركــي حيث طــرح نواٌب 
مشــروع قــرار للتوقيــع يطالــب بوقف صفقة 

أسلحة إلى إسرائيل.
يستدعي املوقف الراهن من القوى السياسية 
عنــق  مــن  الخــروج  أجــل  مــن  الفلســطينية، 
التصــّدي  تجربــة  مــن  االعتبــار  الزجاجــة، 
وإســقاطها،  موحــد  بموقــف  القــرن،  لصفقــة 
علــى الرغــم من الضغوط الهائلة على القيادة 
الفلســطينية لتمريرهــا، فالوحــدة، ولــو علــى 
برنامــج حــد أدنــى، أنجــع مــن الصــراع علــى 

سلطٍة تحت نير االحتال.
)كاتب سوري(

وفلســطيني  عربــي  نصــر  مقّدمــات  املعــارك 
الدولــة  انحســار  علــى  يقــوم  اســتراتيجي، 
قــول  حــّد  علــى  ســتقوم،  التــي  الصهيونيــة 
مهندســها الصهيونــي األول ثيــودور هرتــزل، 
على املنطقة املمتدة من الفرات إلى النيل، فإذا 
بها تنحسر في األرض التي احتلها الصهاينة 
املحتلــة  مــن األرض  آخــر  ســنة 1948 وبعــض 
»ســيف  انتفاضــة  انــدالع  وبعــد   .1967 ســنة 
القــدس« التــي وأدت »صفقــة القــرن« األميركية 
التــي تقــوم علــى إعان القــدس عاصمة للدولة 
الصهيونيــة، وإعــادة احتــال الضفــة الغربيــة، 
الفلســطينيني،  ورشــوة  األردن،  غــور  وضــّم 
وتهجيرهــم مقابــل ذلــك إلــى ســيناء املصريــة، 
فــي  الفلســطينيني  بوحــدة  النصــر  هــذا  تأكــد 
الداخــل والضفــة والقطــاع والشــتات، وظهــور 
نــوع مــن توازنــات القــوة والــردع بــني املقاومــة 
الفلســطينية واملجتمع العسكري الصهيوني، 
على الرغم من تفوق جيش االحتال، والتفوق 
بوصفــه  املعركــة  دخــل 

ُ
أ الــذي  الديموغرافــي 

عنصــرًا حاســمًا. وزيــادة علــى ذلــك كلــه تشــكل 
الصهيونيــة  الدولــة  يعتبــر  دولــي،  عــام  رأي 
دولــة أبارتهايــد )فصــل عنصري( كما جاء في 
التقرير الســنوي لســنة 2021 ملنظمة »هيومن 
داخــل  مــن  أصــوات  وظهــور  ووتــش«  رايتــس 
ــاع الــرأي األميركــي والغربــي، وحتــى مــن 

ّ
صن

»إســرائيل«  تعتبــر  نفســه،  الكونغــرس  داخــل 
دولة قتل وإجرام و»جينوسيد«.

وســيبقى مصيــر القضيــة الفلســطينية رهني 
عدمهــا،  مــن  الفلســطينية  الوطنيــة  الوحــدة 
الفشــل  عنــوان  همــا  واالنقســام  فالتشــتت 
واالرتــداد علــى النصر الــذي حققته انتفاضة 
»ســيف القــدس« التــي يجــب أن ترفــع شــعار 
والقــدس  البحــر،  إلــى  النهــر  مــن  فلســطني 
عاصمتها، بداًل من إقامة الدولة الفلسطينية 
الشــرقية  والقــدس   1967 أراضــي  علــى 
بتضحيــات  اليــوم،  ففلســطني  عاصمتهــا، 
شــعبها وصمــوده ونضالــه وشــهدائه )أكثــر 
حســب  فلســطيني  شــهيد  ألــف  مائــة  مــن 
قوســني  قــاب  الفلســطيني(،  اإلحصــاء  مركــز 
بعدمــا  الصهيونيــة،  هزيمــة  مــن  أدنــى  أو 
عليهــا  وأســقطت  عوراتهــا  وكشــفت  عّرتهــا 
ورقــة التــوت فــي أعني الشــعوب التــي دعمتها 

وحمتها قرنًا أو يزيد.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

التوظيف السياسي لقيامة الفلسطينيين

عن »سيف القدس« ونهاية السالم الفتاك والنصر االستراتيجي

حازت القيامة 
الفلسطينية على 

تعاطٍف شعبّيٍ عربي 
وإسالمي ودولي، 
وتغطية إعالمية 
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األفاعي والعقارب تهدد نازحي إدلب
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عبد اهلل البشير

مــن  الســوريني  النازحــني  آالف  يعانــي 
تكــرار تســلل أنــواع مــن األفاعــي والثعابــني 
إذ  ومســاكنهم،  خيامهــم  إلــى  والعقــارب 
جبليــة  مناطــق  فــي  املخيمــات  مــن  كبيــر  عــدد  يقــع 
وعــرة تعتبــر بيئــة طبيعيــة النتشــار مختلــف أنــواع 
مــن  املخيمــات  بعــض  قــرب  إلــى  إضافــة  الزواحــف، 
مكبــات النفايــات، أو األراضــي الزراعيــة. كمــا تفتقــر 
غالبيــة املخيمــات إلــى وســائل الحمايــة مــن انتشــار 
املضــادة  األمصــال  وكذلــك  والحشــرات،  الزواحــف 
للدغاتهــا. يوضــح مديــر مخيــم أهــل التــح القريب من 
الســام يوســف،  إدلــب، عبــد  فــي ريــف  بلــدة باتنتــة 
أنهــم يســجلون فــي كل عــام حــاالت مــن لــدغ العقــارب 
والثعابني للنازحني، ومن بينهم أطفال. يقول: »ليس 
لــدى األهالــي أيــة وســائل ملواجهة هذه املشــكلة، وهم 
يتصرفون عادة وفق املتاح لهم، إذ يستخدمون مادة 
القطــران للوقايــة مــن األفاعــي والعقــارب، ويقومــون 
بــرش املبيــدات للتخلــص من انتشــار الحشــرات، لكن 
ذلك ال يجدي أحيانًا، كون األمر يتطلب قيام الجميع 
بذلك، وليس بشكل فردي، فتوفير الحماية لخيمة ال 

قيمة له في حماية املخيم«.
بدايــة  فــي  أوجــه  مخيــم،  »كمديــر  يوســف:  يضيــف 
فصــل الصيــف نــداء للمنظمــات اإلنســانية ملواجهــة 
هــذا الخطــر. ليســت هنــاك اســتجابة بعــد، ونعانــي 

من انتشار الليشمانيا )مرض جلدي ويعرف بحبة 
الســنة(، ونطالــب بتوفيــر العــاج، إضافــة إلى تأمني 

القطران للتخلص من مخاطر اآلفات«.
في مخيمات كفر لوسني، ومنها مخيم البشير الذي 
يضــم قرابــة 800 عائلــة، يواجــه النازحــون األفاعــي 
والعقــارب والروائــح الكريهــة، وكذلك انتشــار أنواع 
عــدة مــن الحشــرات. يوجــه الطبيــب البيطــري، فايــز 
خضر، نصائح للنازحني تشــمل وسائل تساعدهم 
علــى طــرد األفاعــي والعقــارب مــن محيــط خيامهــم. 
الســنوات  »فــي  الجديــد«:  »العربــي  لـ خضــر  يقــول 
تــم  الدائــرة،  الحــرب  وبســبب  األخيــرة،  العشــرة 
ــمال، 

ّ
تهجيــر كثيــر مــن الســوريني إلــى مناطــق الش

أراض  أو  زراعيــة،  أراض  فــي  بمخيمــات  ليســكنوا 
واحف والحشــرات 

ّ
وعرة تنتشــر فيها الكثير من الز

ــارة، وخصوصــًا فــي فصــل الّصيــف، فاآلفــات 
ّ

الض
مــن ذوات الــدم البــارد تنتشــر مــع ارتفــاع درجــات 
الحــرارة. ســّجلت كثيــر مــن حــاالت تعــرض ســّكان 
املخّيمــات للدغــات العقــارب واألفاعــي، وأهــم طــرق 
الوقايــة تتمثــل فــي التخلــص مــن مصــادر غذائهــا، 
خلــص 

ّ
الفئــران والحشــرات والضفــادع، والت وهــي 

أيضًا من األماكن التي يمكن أن تتخذ منها مخابئ 
والتخلــص  والحفــر،  الشــقوق  مثــل  جحــورًا  أو 
حــول  القديمــة  واألشــياء  الطويلــة،  األعشــاب  مــن 
الخيام«. ويضيف: »هناك أنواع عديدة من األفاعي 
والعقــارب الســامة التــي تســببت بمــوت نســبة ممن 

تعرضــوا للدغاتهــا، ممــن لــم يحصلــوا علــى املصــل 
ذي ال يتوافر في مشافي الشمال السوري. 

ّ
املضاد ال

بالنسبة لألطفال، هم األكثر عرضة لهذه الحوادث 
ــل الحــّد مــن 

ّ
بســبب حركتهــم املســتمرة، لذلــك يفض

حركــة األطفــال فــي األماكن الخطرة. أما األشــخاص 
البالغــون، فــإن خطــورة التعــرض للدغــات األفاعــي 
درايــة  علــى  كونهــم  لهــم،  بالنســبة  أقــل  والعقــارب 
ويســتطيعون  وجودهــا،  بأماكــن  أكثــر  ووعــي 
التعامــل مــع تهديدهــا، على عكــس األطفال الذين ال 

يدركون مخاطرها، وأماكن انتشارها«.
حمــص  ريــف  مــن  املهجــرة  تتخــوف  جهتهــا،  مــن 
بلــدة  قــرب  للنازحــني  بمخيــم  واملقيمــة  الشــمالي 
ديــر حســان فــي شــمالي إدلــب، أمينــة أم أحمــد، علــى 
األصغــر  طفلهــا  خاصــة  خرجــوا،  كلمــا  أطفالهــا 
»العربي  يوســف البالــغ مــن العمر 6 ســنوات. تقــول لـ
الجديــد«: »دائمــًا مــا يغــادر من دون علمــي للعب مع 
بقيــة األطفــال فــي املخيــم. عنــد وجــوده بالقــرب مني 
ال أشــعر بالخــوف، لكنــه فــي بعــض األحيــان يغــادر 
املخيم الواقع في منطقة جبلية وعرة، وعند إدراكنا 
لغيابه، أو وجوده خارج حدود املخيم، يسارع والده 
للبحث عنه، وإعادته قبل أن يتعرض ألية مخاطر«. 
فــي الســياق، يخبــر حمــزة علــي )32 ســنة(، »العربــي 
الجديــد«، عــن تفاصيــل حــادث ســابق للدغــة أفعــى 
الخامســة  فــي  »كنــت  يقــول:   لــه.  تعــّرض  قــد  كان 
عشــرة، وفي فصل الصيف اعتدنا أن نســبح في بئر 

مــاء بمنطقــة الحولــة شــمالي حمــص. فجــأة شــعرت 
بوخزة في ظهري، ولم أكن أدرك ما هي. عندما عدت 
إلى املنزل، بدأت أشعر بتشنجات شديدة في البطن، 
وكأن أمعائي تتقطع، ثم تعرقت بشــدة، وتزامن ذلك 
مــع صــداع حــاد، فنقلنــي والــدي حينها إلى املشــفى، 
واستفســر الطبيــب منــي عمــا جــرى، وحينهــا تأكــد 
أننــي تعرضــت للدغــة أفعــى«. يتابع علــي: »منذ ذلك 
اليوم، أصبحت شديد الحرص. اليوم، أقيم في ريف 
إدلــب، وأحــاول على الدوام تحذير أطفالي، وأكبرهم 
لم يتجاوز الخامســة، وأبقيهم تحت ناظري خشــية 

أن يتعرض أحدهم للدغة عقرب أو أفعى«.

مجتمع
 سفينة خفر سواحل تابعة للجيش أنقذت االثنني قبالة سواحل 

ّ
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن

تونــس مائــة مهاجــر مــن جنســيات أفريقيــة متنوعــة بينهــم ثمانيــة أطفــال، كانــوا علــى مــن زورق 
 املهاجرين أبحروا من السواحل 

ّ
مطاطي، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، الفتة إلى أن

 الخافــرة نقلــت املهاجريــن »إلــى القاعــدة البحريــة بصفاقــس 
ّ
الليبيــة. وقــال بيــان وزارة الدفــاع إن

لتســليمهم الحقًا الى وحدات الحرس الوطني التخاذ االجراءات القانونية في شــأنهم«. وغالبًا ما 
)فرانس برس( ذ تونس عمليات إنقاذ ملهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا نحو أوروبا. 

ّ
تنف

تمكــن رجــل فــي الثامنــة والخمســني مــن عمــره، أصبــح كفيفــًا بســبب مــرض وراثــي، مــن اســتعادة 
بصــره جزئيــًا بفضــل تقنيــة مبتكــرة تجمــع بني العــاج الجيني والتحفيز الضوئــي. وهي أول مرة 
تتيــح فيهــا هــذه التقنيــة، املســّماة علــم البصريات الوراثــي، التوصل إلى اســتعادة جزئية للوظيفة 
البصريــة، علــى مــا أفــاد الباحثــون املســؤولون عــن هــذه التجربــة الســريرية. ووصــل املريــض إلــى 
 العــاج أتــاح لــه تحديــد مكان األشــياء 

ّ
مرحلــة لــم يعــد يســتطيع فيهــا إال إدراك وجــود الضــوء، لكــن

)فرانس برس( وملسها، وهو ما حصل في مستشفى باريسي متخصص.  

تونس: إنقاذ مائة مهاجر في البحر

)Getty /ساتيش بايت(

كفيف يستعيد نظره جزئيًا بفضل تقنية مبتكرة

باستخدام  خضر  فايز  البيطري  الطبيب  ينصح 
األسود،  القطران  مثل  السامة  المركبات  بعض 
زوايا  الثّوم في  أو وضع  الخيمة،  ورشها حول 
الزيوت، مثل زيت  الخيمة، أو وضع كميات من 
الشيح، وهي طاردة للعقارب والثعابين. ويمكن 
أيضًا نشر حبوب النفتالين )حمض الفينيك( حول 

الخيمة لطرد الثعابين.

القطران والثوم والنفتالين

أجلــت الســلطات الهنديــة، أمــس، عشــرات اآلالف مــن 
ســكان املناطــق املنخفضــة فــي واليتــن إلــى مالجــئ 
هربــا مــن إعصــار يــاس الــذي يتجــه نحــو الســاحل 
الشــرقي. وأشــارت هيئة األرصاد الجوية الهندية إلى 
أن إعصــار يــاس ســيتحول إلــى »عاصفــة إعصاريــة 
بالغــة القــوة« مصحوبــة بريــاح تبلــغ ســرعتها 177 
كيلومترًا في الساعة. ومن املتوقع أن يصل اإلعصار 

إلــى اليابســة صبــاح اليــوم، وتحديــدًا واليتي أوديشــا 
والبنغال الغربية. واإلعصار الذي يأتي وســط موجة 
مدمرة من فيروس كورونا، يزيد العوائق التي تواجه 
جهــود الهنــد للتعامــل مــع كليهمــا بعــد 10 أيــام فقط 
الــذي ضــرب الســاحل الغربــي  مــن إعصــار تاوكتــا 
للهنــد وأدى إلــى وفــاة أكثــر مــن 140 شــخصا. وقــال 
إس. إن. برادان، مدير القوة الوطنية ملواجهة الكوارث 

فــي الهنــد، إنــه تــم نشــر اآلالف مــن أفــراد الطــوارئ 
فــي املناطــق الســاحلية فــي الواليتــن لتنفيــذ عمليات 
اإلجــالء والقيــام بــأي عمليــات إنقــاذ محتملــة. كمــا 
وضعت القوات الجوية والبحرية على أهبة االستعداد 
لب من قوارب الصيد العودة 

ُ
لتنفيذ أعمال اإلغاثة. وط

إلى امليناء، في وقت حذر خبراء األرصاد من ارتفاع 
أمواج املد. وفي والية البنغال الغربية، سعت السلطات 

إلــى  األشــخاص  آالف  عشــرات  نقــل  إلــى  جاهــدة 
املالجــئ. وقــال مســؤولون إن 20 منطقــة علــى األقــل 
في الوالية ستشــعر بوطأة العاصفة. ولقي ما يقرب 
من 100 شخص حتفهم، في مايو من العام املاضي 
في إعصار أمفان، أقوى عاصفة تضرب شرق الهند 

منذ أكثر من عقد، بما في ذلك والية غرب البنغال.
)أسوشييتد برس(
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إسالم أباد ــ صبغة اهلل صابر

ه 
ّ
قبل نحو 40 عامًا، وصل مدد خان إلى باكستان الجئًا من أفغانستان، علمًا أن

كان حينها شابًا مراهقًا. وقد أمل آنذاك أن يعود إلى باده في وقت قريب، تمامًا 
املتواصلة أجبرته على  الحروب   

ّ
لكن األفغان جميعًا.  الاجئون  كما كان يحلم 

ه يزور أفغانستان بن الحن واآلخر، فيلتقي بأقاربه 
ّ
البقاء في باكستان، إال أن

ويأتي ببعض املحاصيل الزراعية التي يحّصلها الفاحون من أراضيه.
إلــى باكستان واآلن  ــا جئت 

ّ
مل الــجــديــد«: »كنت شابًا  »العربي  لـ مــدد خــان  يقول 

، فُدّمرت 
ّ

 بأفغانستان ما حل
ّ

ع أن يحل
ّ
صرت عجوزًا وما زلت هنا. لم نكن نتوق

منازلنا وكل ما نملك من جراء الحرب والويات الناجمة عنها«. وال يخفي مدد 
ه يعشق باده، وهو مستعد أن يغادر باكستان ويعود إليها على الرغم 

ّ
خان أن

 املعضلة الرئيسية التي يواجهها هي كسب لقمة العيش. فهو 
ّ
 شيء، لكن

ّ
من كل

 هناك، 
ً
ه يؤسس عما

ّ
الشتاء املنصرم، عل عــّدة، آخرها  مــرات  أفغانستان  قصد 

القى  وقــد  يائسًا  باكستان  إلــى  رجــع  ه 
ّ
لكن نهائيًا.  ويــعــود  عائلته  فيصطحب 

صعوبات كثيرة في طريقه. ويشرح مدد خــان: »ال أملك جــواز سفر، وقد جئت 
عبر طريق قندهار في الجنوب، وعبرت مدينة كويته في جنوب غربي باكستان، 
ومنها وصلت إلى مدينة راولبندي. وقد قررت بعد ذلك التخلي عن فكرة العودة 
 
ّ
ه يشير إلى أن

ّ
إلى أفغانستان في الوقت الحالي، إلى حن تحّسن األحــوال. لكن

»الحياة صعبة جدًا في باكستان، ال سّيما مع تواصل ماحقات الشرطة«.
وتعود أصــول خان إلى قرية عا أبــاد في مديرية دشت أرجــي بإقليم قندوز 
شمالي أفغانستان. وفي هذا اإلطــار، يعّبر عن قلقه، قائا »أبنائي ترعرعوا 
في خــارج الباد وال تربطهم أّي عاقة بالوطن. وهم ال يوافقونني في فكرة 
 »الـــعـــودة إلـــى الــبــاد 

ّ
 ابــنــه الــبــكــر ويــدعــى مــحــمــد، يــقــول إن

ّ
الـــعـــودة«، علمًا أن

ع تحققه في القريب العاجل، نظرًا إلى انعدام 
ّ
والعيش فيها باتا حلمًا ال أتوق

األمن وفرص العمل كذلك«.
وكان مدد خان قد عاش وأسرته في مدينة مينوالي في شمال غربي باكستان، 
ــه عمل في 

ّ
على مدى أعــوام عــّدة، قبل أن ينتقل إلى مدينة راولبندي، علمًا أن

ر له بهدف تأمن تعليم أبنائه، 
ّ
 ما توف

ّ
مهن مختلفة. هو حاول العمل في كل

 حلمه هذا لم يتحقق، نظرًا إلى تبعات اللجوء وعدم رغبة أبنائه في ذلك. 
ّ
لكن

ويقول مدد خان: »عرفت أيامًا مريرة ال تصفها كلمات. هي كانت صعبة جدًا، 
أبنائي يتابعون تعليمهم.  الرغم من كل املشكات حاولت جعل  ني على 

ّ
لكن

 ذلك لم يحصل«.
ّ
لكن

مجددًا، وعدت الحكومة المصرية بتلقيح السجناء، لكن من دون 
اإلعالن عن أّي خطة، على الرغم من تهديدات العدوى للسجناء، 

وهو ما يعكس استهتار الحكومة التي تنفي وقوع أّي إصابات 
في السجون، على العكس من تأكيدات المنظمات الحقوقية

تغيّر المناخ يهّدد منازل بريطانيا

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

ــد الــحــكــومــة  ــِعــ ــلــــمــــّرة الـــثـــانـــيـــة، تــ لــ
ــلــة بــــــوزارة الصحة 

ّ
املـــصـــريـــة، مــمــث

والـــــســـــكـــــان، بــــالــــبــــدء فـــــي تــطــعــيــم 
ــيــــروس كـــورونـــا  ــد فــ الـــســـجـــنـــاء فــــي مـــصـــر ضــ
الجديد، من دون طرح أّي آلية للتنفيذ أو جدول 
زمــنــي واضــــح. وبــلــغ عـــدد الــســجــون الــجــديــدة 
الــتــي صــدر قـــرار بإنشائها بعد ثـــورة يناير/
كانون الثاني، حتى اآلن، أي خال 10 سنوات، 
إلــــى 43 ســجــنــًا رئيسيًا  لــتــضــاف  35 ســجــنــًا، 
ــــورة، لــيــصــبــح عــدد  ــثـ ــ ــودة قــبــل الـ ــوجــ كـــانـــت مــ
السجون األساسية في الباد 78 سجنًا. وتقّدر 
الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنــســان 
)غــيــر حــكــومــيــة( عـــدد الــســجــنــاء واملحبوسن 
بداية  في مصر حتى  واملحتجزين  احتياطيًا 
ــــارس/آذار 2021 بنحو 120 ألــفــًا، مــن بينهم  مـ
نحو 65 ألف سجن ومحبوس سياسي، ونحو 
54 ألف سجن ومحبوس جنائي، ونحو ألف 
ــعــرف أســبــاب احــتــجــازهــم. ومــن 

ُ
محتجز لــم ت

بن السجناء واملحتجزين، بلغ عدد السجناء 
املــحــكــوم عليهم نــحــو 82 ألـــف ســجــن، وعــدد 

املحبوسن احتياطيًا نحو 37 ألفًا.
وعــُد الحكومة األخير بتطعيم السجناء جاء 
الـــوزراء املصري  خــال اجتماع عقده مجلس 

في 17 مايو/أيار الجاري، وقد أطلعت وزيرة 
الصحة والــســكــان هــالــة زايـــد، رئــيــس الـــوزراء 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، عـــلـــى تــفــاصــيــل تــتــعــلــق 
بـــاالحـــتـــيـــاطـــي مــــن أنـــابـــيـــب األكـــســـجـــن الــتــي 
يحتاج إليها مرضى كورونا، وتوافر األدوية 
ــبــــدء في  واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة الــــازمــــة، والــ
اتحاد  مع  واالتــفــاق  السجناء،  تطعيم جميع 
الـــصـــنـــاعـــات املـــصـــريـــة عــلــى تــخــصــيــص عــدد 
العاملن،  لتطعيم  مــقــرات  لتكون  املــراكــز  مــن 
الصناعية وفق  املجمعات  في مختلف  وذلــك 
خــطــة مــحــددة. وأوضـــحـــت، فــي الــوقــت نفسه، 
للتطعيم،  ســيــارات  تخصيص  ســيــجــري  ـــه 

ّ
أن

تتمركز بــالــقــرب مــن مــراكــز صـــرف املــعــاشــات 
اللقاحات  التقاعدية(، بهدف توفير  )الرواتب 
إاّل  املــراكــز.  تلك  يقصدون  الــذيــن  للمتقاعدين 
الـــوزراء بشأن   البيان الــصــادر عــن مجلس 

ّ
أن

إلــى أّي معلومات  لــم يتطرق  هــذا االجــتــمــاع، 
إضافية عن خطة تطعيم السجناء.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، قال مساعد وزير 
املصرية،  السجون  مصلحة  لقطاع  الداخلية 
ــه ووفـــد  ــارتــ ــواء طـــــارق مـــــــرزوق، أثـــنـــاء زيــ ــلــ الــ
القرار جاء في   هذا 

ّ
إن الفيوم،  حقوقي سجن 

إطــــار الــتــطــويــر املــســتــمــر لــلــخــدمــات الصحية 
بالفعل  قامت  الـــوزارة   

ّ
وإن للسجناء،  املقدمة 

بتطعيم 5000 سجن من كبار السن وأصحاب 

أمــراض مزمنة  الذين يعانون من  األشخاص 
تجعلهم أكثر عرضة للخطر. وتؤكد شهادات 
 إدارات 

ّ
أسر املعتقلن السياسين في مصر، أن

مات خال 
ّ
السجون ترفض إدخال األهل املعق

زيــارة أبنائهم في السجون. وهذا ما أظهرته 
شهادات متتالية من أسرة الناشط السياسي 
عــاء عبد الــفــتــاح، املــحــبــوس فــي سجن طــرة، 
سجن  فــي  املحبوسة  سيف،  سناء  وشقيقته 
املاضي،  إبريل/نيسان  للنساء. وفي  القناطر 
مت »مؤسسة حرية الفكر والتعبير« )غير 

ّ
نظ

حــكــومــيــة( مــوكــلــة عـــن الــصــحــافــي والــنــاشــط 
حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء 
اإلداري، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية ممثلة 
بقطاع مصلحة السجون، السماح ألهل حسن 
وأدوات  الصحية  املستلزمات  بــإدخــال  البنا 
والكمامات  املطهرات  قبيل  من  إليه،  النظافة 
والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى 
فـــيـــروس كـــورونـــا. كــمــا طــالــبــت املــؤســســة في 
دعـــواهـــا بــإطــاع ذويـــه عــلــى كــافــة املــعــلــومــات 
الــتــي تتخذها مصلحة  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر 
تفشي عدوى  ملنع  الداخلية  السجون ووزارة 
السجون، مع تمكينه وذويه  الفيروس داخــل 
مــن الــتــواصــل بـــأّي وسيلة كــانــت، عــوضــًا عن 

الزيارات العائلية األسبوعية.
وفــــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، أعــلــن 
ــاب لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان« )غــيــر  ــهـ ــشـ ــز الـ ــركــ »مــ
ــة الــصــحــيــة  ــالــ ــحــ ــي( عـــــن تـــــدهـــــور الــ ــومــ ــكــ حــ
أمــل حسن )53 عــامــًا(، مــن منطقة  للمواطنة 
ــك بعد  ــ الـــرمـــل بــمــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة، وذلـ
الــقــبــض عــلــيــهــا مــنــذ قـــرابـــة ثــمــانــيــة أشــهــر، 
وتــفــاقــم مــشــاكــلــهــا الــصــحــيــة بــعــد إصــابــتــهــا 
ــدا عــن  ــ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي ســـجـــنـــهـــا، عــ

مرضها بالسكري وسوء حالتها النفسية.
املـــصـــريـــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ اتـــــخـــــذت  وأن  ــــق  ــبـ ــ وسـ
مجموعة مــن اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة 
ــار مــــن عـــام  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي مـ
السجناء  حــق  تعطيل  إثــرهــا  عــلــى  تـــّم   ،2020
واملحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة 
تـــجـــاوزت الــثــاثــة أشــهــر، مــن دون تــوفــيــر أّي 
وسائل أخــرى للتواصل، األمــر الــذي أثــر على 
معاناتهم،  وضاعف  سلبًا  النفسية  صحتهم 
عــدا عــن حرمانهم مــن احتياجاتهم مــن غــذاء 
وأدويــة خال الــزيــارات. وعندما سمح بعودة 
كــانــت   ،2020 ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ ــارات  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
ــــدة، مــنــهــا تــمــديــد  ــديـ ــ ــروط جـ ــشــ مـــصـــحـــوبـــة بــ
ر 

ّ
الفترة الزمنية بن الزيارة واألخرى. كما تعذ

حضور العديد من املحبوسن احتياطيًا أمام 
باملخالفة  حبسهم  واســتــمــر  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
القانونية املحددة للحبس االحتياطي  للمدة 
منظمة  حددته  ما  إلــى  واستنادًا  وقانونيته. 
الــصــحــة الــعــاملــيــة حــــول الــفــئــات الــتــي تــنــدرج 
 
ّ
ضمن األولوية للحصول على اللقاحات، فإن

يندرجون  احتياطيًا  واملــحــبــوســن  السجناء 
ضــمــن املـــجـــمـــوعـــات األكــــثــــر عـــرضـــة لــلــعــدوى 
مزدحمة  أماكن  في  لتواجدهم  وذلــك  ونقلها، 
ومغلقة تصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.

عملية انكماش األرض 
وتضخمها من المخاطر 
الجيولوجية في بريطانيا

األمــــــراض املـــزمـــنـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى 1400 من 
أفــراد الطواقم الطبية والضباط العاملن في 
 حملة تطعيم 

ّ
السجون. وأشار مرزوق إلى أن

السجناء ضد فيروس كورونا تأتي في إطار 
إجــراءات الوقاية لحماية جميع السجناء من 
على حياتهم، مشيرًا  والحفاظ  كورونا  وبــاء 
ــات فــي  ــابــ ــه لــــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف أّي إصــ ــ ــ

ّ
ــــى أن إلـ

الــوبــاء، أوائــل  ســجــون مصر منذ بــدء تفشي 
الـــعـــام املـــاضـــي، بــســبــب اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 

املشددة التي تتخذها إدارات السجون.
فــــي مـــقـــابـــل الـــنـــفـــي الـــرســـمـــي، تــشــيــر مــنــظــمــة 
»كــــومــــيــــتــــي فـــــــور جــــســــتــــس«، وهـــــــي مــنــظــمــة 

ه في أغسطس/
ّ
حقوقية مقرها جنيف، إلى أن

آب من العام املاضي، جرى رصد 111 إصابة 
السجون ومقار  كــورونــا في  مؤكدة بفيروس 
إلــى 220 حالة  باإلضافة  الرسمية،  االحتجاز 
مــشــتــبــهــا بــإصــابــتــهــا، و17 وفـــــاة. كــمــا وثــقــت 
منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« فــي تقرير 
يــولــيــو/تــمــوز 2020، وفـــــاة 14  فـــي  أصــــدرتــــه 
سجينًا ومحتجزًا على األقل بسبب مضاعفات 
كــــورونــــا عـــلـــى األرجـــــــح فــــي عـــشـــر مــؤســســات 
فــي مــصــر. وأشــــارت روايــــات شــهــود للمنظمة 
ن، وتقارير موثقة 

َ
ورسائل مسّربة من سجن

ملجموعات حقوقية ووسائل إعامية محلية، 

، لقوا 
ّ

 14 سجينًا ومحتجزًا على األقــل
ّ
إلى أن

حتفهم على األرجح بسبب مضاعفات ناجمة 
عــــن اإلصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي عـــشـــرة مـــراكـــز 

احتجاز حتى 15 يوليو/تموز 2020.
جمعتها  التي  والشهادات  الوثائق  وبحسب 
 الــســلــطــات 

ّ
ــإن ــ »هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــــش«، فــ

تــبــذل إاّل القليل  الــســجــون املــصــريــة »لــــم  فـــي 
جـــدًا مــن الــجــهــد مــن أجـــل عـــزل املــرضــى الــذيــن 
تــظــهــر عليهم أعــــراض اإلصـــابـــة. وفـــي بعض 
السجون، تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين 
لــعــزل املــرضــى«. كما أشـــارت إلــى عــدم اتخاذ 
أّي تـــدابـــيـــر خـــاصـــة لــحــمــايــة كـــبـــار الـــســـن أو 

تنوعت تعليقات 
الناشطين الجزائريين 

حول موضوع 
الفيضانات. وفيما دعا 
البعض وسائل اإلعالم 
للتوجه إلى المنطقة 
من أجل نقل معاناة 

األهالي، طالب آخرون 
المسؤولين باالبتعاد 

عن الحلول الترقيعية 
ومعالجة البنية التحتية 

للواليات التي تصيبها 
الفيضانات بشكل مستمر 

ومتكرر. من جهته، 
كتب الناشط عبد 

المالك زغبة: »ال تحسب 
صمت الوادي عجزًا 

وشيخوخة وتفكر في 
التعدي على حرمة 

أراضيه عبر إقامة المباني 
والمساكن وشق 

الطرقات«.

يبدو أّن تهديدات التغيّر 
المناخي تتشّعب، وهي 

تستهدف عقارات في 
لندن بحسب ما يحّذر 

خبراء في الجيولوجيا. 
ويأتي ذلك من خالل ما 
يُعرَّف كعملية انكماش 

وتضخم في األرض

)Getty /مبان سكنية في لندن )ريتشارد بايكر أدت الفيضانات والسيول األخيرة إلى مقتل ثمانية أشخاص )العربي الجديد(

لندن ــ كاتيا يوسف

تكشف خــرائــط جــديــدة أعــّدتــهــا هيئة املسح 
لتغّير  يمكن  كيف  البريطانية  الجيولوجي 
املناخ أن يؤّدي إلى زيادة املشكات املتعلقة 
بــهــبــوط مــنــازل وعـــقـــارات فــي بــريــطــانــيــا في 
خــــال األعـــــــوام الــخــمــســن املــقــبــلــة. ويــحــدث 
ذلك عندما تنكمش األرض تحت املمتلكات، 
فتغرق معها أسس العقار. وقد يتسّبب ذلك 
ــرار فــي الـــجـــدران واألرضـــيـــات، األمــر  فــي أضــ

الذي ُيحدث تشققات ورّبما زعزعة البناء.
ر املـــهـــنـــدس الــجــيــولــوجــي لـــي جــونــز 

ّ
ويــــحــــذ

وهــــو خــبــيــر فـــي هــيــئــة املـــســـح الــجــيــولــوجــي 
ــارات فــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ  عــــــدد 

ّ
ــــن أن ــة، مـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تــــواجــــه مـــشـــكـــات هــبــوط 
في  االنكماش  نتيجة  املمتلكات  وتضرر في 
ر بثاثة في املائة  قدَّ

ُ
ازديــاد. فبعدما كانت ت

فقط في عام 1990، من املرّجح أن تصل إلى 
10 في املائة بحلول عام 2070. ويقول جونز 
ــــه »وفـــقـــًا ملـــا أوردتــــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

البريطانية في عام  التأمن  جمعية شركات 
2018، في إمكان الناس أن يعرفوا إذا كانت 
، من 

ً
منازلهم قد تعّرضت إلــى الهبوط عــادة

الــجــدران عريضة  خــال ماحظة شقوق فــي 
فــي األعــلــى أكــثــر مــّمــا هــي فــي األســفــل، تزيد 
ســمــاكــتــهــا عــــن ثـــاثـــة مــيــلــيــمــتــرات، وتـــأتـــي 
بشكل خطوط قطرية. وهي مرئية من الداخل 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــكــــون بـ ــن الـــــخـــــارج، وتــ ــك مــ ــذلــ وكــ
األبواب والنوافذ، وتسّبب تمّوجات في ورق 
 »الشقوق 

ّ
 جونز يشير إلى أن

ّ
الجدران«. لكن

قــد تظهر على الــجــدران ألســبــاب أخـــرى، إلى 

 »لـــنـــدن تــقــع عــلــى تـــربـــة طــيــنــيــة شــديــدة 
ّ
أن

ــّمـــة 8.5 مــايــن  ـــر. إلــــى جـــانـــب هـــــذا، ثـ
ّ
الـــتـــأث

شــخــص تــقــريــبــًا يــعــيــشــون فــي منطقة لندن 
الــحــضــريــة الــكــبــرى )نــحــو 15 فـــي املـــائـــة من 
نحو  تبلغ  بتكاليف سكن  بريطانيا(  سكان 
725 مليار جنيه إسترليني )نحو بليار و27 

الــهــبــوط«. وبــالــتــالــي، ينصح  جــانــب مشكلة 
بــطــلــب مـــشـــورة مــتــخــصــصــة مـــن خــبــيــر عند 

ماحظة أّي شقوق في الجدران.
وفي ما يتعلق بأسباب تعّرض منازل لندن 
أكثر من منازل بقية مدن بريطانيا للهبوط، 
 »ثـــّمـــة تــكــويــنــات صــخــريــة 

ّ
يـــشـــرح جـــونـــز أن

أكثر عرضة إلى عملية االنكماش والتضخم 
بريطانيا.  شرقي  جنوب  في  رئيسي  بشكل 
يجعلها  مــا  صــغــيــرة،  طينية  تكوينات  هنا 
الــرطــوبــة أو فقدانها  قـــادرة على امــتــصــاص 
أّي  الطينية في  الصخور  أّمــا  أكبر.  بسهولة 
مكان آخــر من الباد فهي أقــدم، وقــد ازدادت 
صــابــة فـــي عــمــق األرض، بــالــتــالــي هـــي أقــل 
قـــدرة عــلــى امــتــصــاص املــــاء«. يضيف جونز 

 
ّ
مليار دوالر أميركي(. وهذا يعني ببساطة أن

عددًا أكبر من املنازل معّرض إلى الخطر. ومع 
التوقعات املناخية بفصل صيف أكثر حرارة 
وجفافًا وبفصل شتاء أكثر اعتدااًل ورطوبة، 
يمكن أن يكون لذلك تأثير أكبر على مساحة 
ــؤّدي إلــــى مـــزيـــد من  ــ ــــذي قـــد يــ ــر الـ ــ ــبـــر، األمـ أكـ
َعّد عملية 

ُ
املــنــازل«. وت الشقوق في مزيد من 

غ عنها 
َّ
انكماش األرض وتضخمها، التي ُيبل

ـــهـــا هـــبـــوط، مـــن املــخــاطــر 
ّ
فـــي الــغــالــب عــلــى أن

فت 
ّ
الجيولوجية في بريطانيا اليوم، وقد كل

االقتصاد الوطني نحو ثاثة مليارات جنيه 
إسترليني )نحو أربعة مليارات و250 مليون 

دوالر( في خال العقد املاضي.
ــولـــوجـــي  ــيـ ــجـ ــــح الـ ــــسـ وقـــــــد جـــمـــعـــت هـــيـــئـــة املـ

التقنية  الجيولوجية  املعلومات  البريطانية 
حــــول حـــركـــة األرض املــحــتــمــلــة، مـــع بــيــانــات 
األمطار ودرجــات  حول سيناريوهات هطول 
املناطق  الطويل، لتحديد  املــدى  الحرارة على 
البريطانيا التي من املرّجح أن تصير عرضة 
إلى عملية االنكماش والتضخم في املستقبل. 
واســـتـــنـــادًا إلـــى واحـــــدة مـــن أربــــع مــجــمــوعــات 
بـــيـــانـــات جــــديــــدة تــتــعــقــب املـــعـــلـــومـــات حـــول 
عــام 1990، ُكشف عن  املــنــاخ منذ  تأثير تغّير 
املــقــبــل، بــاإلضــافــة إلــى  تــوقــعــات مهمة للعقد 
توقعات حتى عام 2070. وتظهر تلك البيانات 
أّي  إذا لم تتخذ بريطانيا  السيناريو األســوأ 
إجــــراء مــن شــأنــه خــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
لتقليص نــشــاط االنــكــمــاش الــنــاتــج عــن تغّير 
والتضخم  االنــكــمــاش  وتــشــيــر عملية  املــنــاخ. 
إلى التغّيرات في حجم التربة بسبب تغّيرات 
التربة  تمتّص  فعندما  األرض.  فــي  الــرطــوبــة 
ه من املمكن 

ّ
الغنية بالطن كثيرًا من املاء، فإن

ــي ارتـــفـــاع  أن تــتــســبــب ضـــغـــوط الـــتـــضـــخـــم فــ
األرض وبــالــتــالــي الــعــقــارات، وهـــو مــا ُيــعــرف 
ــا فــــي الـــطـــقـــس األكــــثــــر دفــئــًا  ــ ــ ــع. أّم ــرفــ بـــاســـم الــ
التربة شديدة  وجفافًا، فمن املمكن أن تصير 
تنكمش  ذلك  ، ونتيجة 

ّ
الصابة عندما تجف

األرض وتتصّدع، وهو ما يؤّدي إلى هبوطها.
ــــى هــيــئــة املـــســـح الــجــيــولــوجــي  بــالــنــســبــة إلـ
 تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
ــة، فـــــــإن ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

املخاطر املحتملة مبكرًا من شأنه أن يساعد 
الــســلــطــات املــحــلــيــة واملــــطــــّوريــــن وأصـــحـــاب 
ــارات فـــي زيــــــادة املــــرونــــة فـــي مــواجــهــة  ــقـ ــعـ الـ
التغّيرات املناخية، باإلضافة إلى التخطيط 
ــّعــــال وتـــقـــلـــيـــل تـــعـــّرضـــهـــم إلـــــى تــكــالــيــف  ــفــ الــ
املعالجة املرتفعة املحتملة. ووفقًا للتوقعات، 
من املرّجح أن تتأثر أكثر من ثاثة في املائة 
من العقارات في كل أنحاء بريطانيا بحلول 
عام 2030، وما يقرب من ثاثة أضعاف هذا 
الــرقــم )10.9 فــي املـــائـــة( بــحــلــول عـــام 2070. 
والـــعـــقـــارات األكــثــر عــرضــة لــلــضــرر هــي تلك 
بالسكان،  املكتظة  لندن  مناطق  في  القائمة 
ال ســّيــمــا بــشــمــالــهــا ووســـطـــهـــا، وفــــي كينت 
بــالــجــنــوب الــشــرقــي. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
رها 

ّ
 نسبة العقارات في لندن املحتمل تأث

ّ
أن

بــاملــنــاخ، ســوف ترتفع مــن 20 فــي املــائــة في 
عام 1990 إلى 43 في املائة بحلول عام 2030، 
ونحو 57 في املائة )ثاثة أضعاف نسبة عام 

1990( بحلول عام 2070.
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على األقل الذين توفوا 
بمضاعفات كورونا 

بحسب منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«

مدد خان
الجئ يرعى المواشي في باكستان

يتعين على الحكومة 
تفعيل مخطط النجدة 

للوقاية من الكوارث 
الطبيعية بوسائل علمية

الجزائر ــ فتيحة زماموش

التي  واملــفــاجــئــة  األخــيــرة  الفيضانات  أعـــادت 
شــهــدتــهــا مــــدن وبـــلـــدات فـــي الـــجـــزائـــر، كبني 
ــــرب الــعــاصــمــة،  ــة املــــديــــة قـ ــ ســلــيــمــان فــــي واليــ
واملــســيــلــة وبـــوســـعـــادة وســــط الـــبـــاد، والــتــي 
أسفرت عن مقتل 8 أشخاص عدا عن خسائر 
الفيضانات  مــن تكرر  مــخــاوف  مــاديــة كبيرة، 
ــان  »الـــوديـ ـــ ــا يـــعـــرف فـــي الـــجـــزائـــر بـ ــل مـ فـــي ظـ
النائمة«. هذه الفيضانات املفاجئة تترافق مع 
مــن دون  األنــهــار،  بناء عشوائي على ضفاف 
السلطات الحتمال حــدوث  قبل  مــن  االكــتــراث 
 شعبيًا 

ً
فــيــضــانــات. ويــتــداول مــواطــنــون مــثــا

لكن  واد يجري،  العبور على  »يمكنك  مــفــاده: 

احـــذر كثيرًا عند عــبــور واد صــامــت )نــائــم(«، 
مـــفـــاجـــئ.  بـــشـــكـــل  ــتـــحـــرك  تـ قــــد  ــه  ــاهـ ــيـ مـ إذ إن 
الفيضانات  كــارثــة  املــثــل على  هــذا  وينسحب 
املدية واملسيلة أخيرًا،  التي اجتاحت واليتي 
وكشفت عــن وجـــود مشاكل جــديــة فــي الباد 

تتعلق بالتنظيم العمراني وفوضى املشاريع 
الــســكــنــيــة واملــبــانــي فـــي مــنــاطــق غــيــر محمية 
مــن الــفــيــضــانــات، بــســبــب قــربــهــا مــن األوديــــة. 
كــارثــة أعــــادت الــحــديــث عــن الـــوديـــان النائمة 
فــي الــبــاد إلـــى الــواجــهــة، ودفــعــت مهندسن 
إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من مخاطر 
هذه الوديان. وقبل فترة، نشر نادي املخاطر 
أن  إلــى  فيه  أشــار  الجزائر تقريرًا  فــي  الكبرى 
فــي  بـــلـــديـــة  مـــجـــمـــوع 1541  ــن  ــ )مـ بـــلـــديـــة   700
الجزائر( مهددة بكوارث طبيعية، وخصوصًا 
ــان، مــقــتــرحــًا مــجــمــوعــة من  ــوديــ فــيــضــانــات الــ
الـــحـــلـــول لـــحـــمـــايـــة املـــــــدن وتـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــران 
 
ّ
ــة. وكــثــيــرًا مــا تحث ــ ومــنــع الــبــنــاء قـــرب األوديـ
ــنـــن عــلــى عــدم  الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة املـــواطـ
ــة نــظــرًا لــألخــطــار املحدقة  ــ الــبــنــاء قـــرب األوديـ
فــي حــال حــدوث فيضانات أو سيول جارفة. 
يريد  كل من   90-29 الجزائري  القانون  ويلزم 
ــادة مـــن رخـــصـــة بــنــاء  ــفـ ــتـ بـــنـــاء مـــنـــزل أو االسـ
البناء،  بمخطط  املحلية  املــصــالــح  يـــزود  بــأن 
وبعيدة  مناسبة  األرض  تــكــون  أن  ويــفــتــرض 
الــقــانــون ال يطبق بسبب  الـــوديـــان. إال أن  عــن 
الفوضى وعدم احترام املخططات العمرانية، 
األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى حـــدوث كــــوارث. يشار 
إلى أن غالبية الوديان املنتشرة في الواليات 
ومنشآت  ومبان سكنية  مشاريع  بها  تحيط 
إدارية ومحطات للنقل العام وغيرها، من دون 
وجود أي إجراءات وقائية أو مراعاة الحتمال 

عودة جريان املياه. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول املــهــنــدس املــعــمــاري 
املــدن  فــي جمعية تسيير وتــهــيــئــة  والــعــضــو 
القديمة في قسنطينة عبد العالي سطمبولي، 
»العربي الجديد«، إن »مواجهة هذه املخاطر  لـ
تتطلب إعادة إعداد خريطة عمرانية وبيئية 
استثناء«.  دون  من  الجزائرية  املــدن  ملختلف 
ويـــتـــســـاءل عـــن غـــيـــاب األجــــهــــزة املــحــلــيــة في 
الباد بوضع خريطة عمرانية وبيئية تعمل 
النائمة  وتلك  النشطة  الــوديــان  تحديد  على 
والتحسب  النائمة  الــوديــان  تحييد  ثــّم  أواًل، 
ــنـــع الـــبـــنـــاء قـــربـــهـــا مــــن دون تــوفــيــر  ــا، ومـ ــهـ لـ
حماية كافية«. ويشير إلى أنه »في ظل غياب 
العمراني  التوسع  تتابع  التي  األجــهــزة  هــذه 
فإن  الفيضانات،  مــن  املــدن  لحماية  وتخطط 
مثل هــذه الــكــوارث ستتكرر، وهــو مــا نــردده 
منذ سنوات، وتحديدًا منذ كارثة فيضانات 
بـــاب الــــواد فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة قــبــل 18 

سنة«، وتحديدًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عـــام 2001، الــتــي خلفت أكــثــر مــن ألــفــي قتيل 
وعشرات العائات املنكوبة. ويقول ناشطون 
ه من بن أسباب الفيضانات التي تتعرض 

ّ
إن

الجزائرية بشكل مفاجئ  املــدن والبلدات  لها 
على غـــرار مــا حــدث أخــيــرًا فــي واليــتــي املدية 
واملــســيــلــة، عـــدم جــهــوزيــة الــســلــطــات املحلية 
ــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــف  ــات لـ ــديــ ــلــ ــبــ والــ
الضرورية للبالوعات وقنوات تصريف املياه، 
حيث يفترض أن تخضع البالوعات للمعاينة 
باستيعاب  يسمح  بــمــا  لتهيئتها  الـــدوريـــة، 
أكبر قدر ممكن من املتساقطات، حيث تتجمع 
البالوعات، األمر  الغالب األوســاخ وتسد  في 
الذي قد يتسبب في تجمع املياه في الطرقات 

والشوارع ويسبب الفيضانات.   
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــخــبــيــر الــعــمــرانــي وليد 
رحــمــانــي عـــن ضـــــرورة وضــــع آلـــيـــات وخــطــط 
ــر مــمــاثــلــة.  ــاطـ ــة مــــن مـــخـ ــايـ ــلـــوقـ اســـتـــبـــاقـــيـــة لـ
ه »يتعن على 

ّ
»العربي الجديد«، أن ويوضح لـ

من  للوقاية  النجدة  مخطط  تفعيل  الحكومة 
إجراء  مع  علمية  بوسائل  الطبيعية  الكوارث 
ــــدن الــجــزائــريــة،  دراســـــة عــمــرانــيــة ملــخــتــلــف املـ
وخـــصـــوصـــًا تــلــك األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر، 
ــــع خــطــط اســتــبــاقــيــة لــلــوقــايــة فـــي حــال  ووضـ
حدوث فيضانات، كالحرص على عدم تجمع 
ــفــــات، وتـــنـــظـــيـــف املــــجــــاري  ــلــ األوســـــــــاخ واملــــخــ
ف 

ّ
الــكــوارث تخل والـــوديـــان. يضيف أن »هـــذه 

املــاديــة  والخسائر  أواًل  الضحايا  مــن  الكثير 
ثــانــيــًا. وتــعــرضــت خــمــس واليــــات مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الـــجـــاري لــفــيــضــانــات أدت إلــــى تــدمــيــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة«. ونــتــيــجــة ظـــروف سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، تـــراكـــمـــت فـــي الـــجـــزائـــر فــوضــى 
الــعــمــران والــبــنــاء قـــرب األوديــــــة، مـــن دون أن 
ــك، بـــل إن  ــ تــنــجــح الــســلــطــات فـــي الـــحـــد مـــن ذلـ
بعض التقارير تشير إلى أن البلديات منحت 
بـــوســـائـــل مــلــتــويــة رخــــص بـــنـــاء لــلــمــواطــنــن، 
أراض وعــقــارات مسجلة  إلقامة منشآت على 
في خانة »مناطق عالية الخطورة« لقربها من 
الوديان أو إلمكانية تعرضها النجراف التربة، 
مـــا يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة مـــراجـــعـــة عــاجــلــة 
العمراني  التوسع  العمران وخرائط  ملنظومة 
وإعــادة تنظيم املدن والبلدات ووضع أجهزة 
ــانـــون لــتــافــي  ــقـ ــثـــر صــــرامــــة فــــي تــطــبــيــق الـ أكـ
حــدوث كــوارث طبيعية ككارثة بني سليمان 

باملدية، قرب العاصمة الجزائرية. 
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اكتشاف الطبيعة 

األلوان في القطب الشمالي 

في آسيا

من قلب أفريقيا

إيطاليا كما لم تَرها

العالــم قــد يبــدو مختلفــا إذا مــا قررتــم اكتشــافه بطريقة مختلفة عن النمــط التقليدي. 
رحلــة عبــر القطــارات التــي تربــط أجــزاء مختلفــة من املناطــق واملدن، أو حتــى تلك التي 
تربط دوال بأخرى، قد تبدو جديدة بشــكلها ونمطها، ألن الراكب ســيتخبر تفاصيل 
جديدة في رحالت ال تخلو من التشويق، من خالل التعرف إلى املناطق الطبيعية من 
جهــة، واملعالــم غيــر املكتشــفة مــن جهــة ثانيــة. الرحــالت عبــر القطــارات باتت ســياحة 
قائمة بحد ذاتها، وخصوصا أن تكاليفها منخفضة مقارنة مع أي نوع آخر أو نمط 
ســياحي معتــاد. فــي أوروبــا، تعــد الرحلــة عبــر قطار جزيــرة كورســيكا، وهي جزيرة 
تابعــة للجمهوريــة الفرنســية تقــع بــن الحــدود اإليطاليــة والفرنســية، مثيرة، فالســائح 
 مــن املســار الضيــق عبــر الجبــال الكتشــاف 

ً
ســيتمكن مــن اجتيــاز معالــم 144 ميــال

جمال القارة العجوز كله من خالل املناطق الطبيعية الخالبة، خاصة الشالالت املائية 
التي تنتشر بشكل كبير بن الصخور. )باسكال بوشارد/ فرانس برس(

الرحلــة عبــر القطــار فــي مناطــق النرويــج، تبــدو أقــرب إلــى عالــم الخيــال. تنقل ســكة 
الحديــد الــزوار مــن منطقــة Nordlandsbanen إلــى منطقــة بــودو في أقصــى الدائرة 
القطبيــة الشــمالية، فــي رحلــة مــن عالــم ال يبــدو حقيقيــا. يمــر القطــار عبــر املــزارع 
الشاســعة والغابــات والجبــال واألنهــار واملضائــق البحريــة قبــل وصولــه إلــى بــودو 
للعّبــارات إلــى جــزر لوفوتــن، حيــث تكــون أول محطــة يمكــن للــزوار النــزول فيهــا 
للتعرف إلى معالم تاريخية، من أبرزها نصب تذكاري عمالق للســكان األصلين، 
في جبال سالتفجيلت. من هنا، يمكن للركاب أيضا رؤية شمس األضواء الشمالية. 
تستغرق الرحلة ما يقارب 10 ساعات، يختبر خاللها الراكب تجربة جديدة تمكنه 
من التقرب أكثر لتفاصيل الحياة اليومية للسكان في الدائرة القطبية الشمالية، من 
خــالل مــا يشــاهده خــالل هــذه الرحلة. تصل تكاليف الرحلــة إلى 24 دوالرًا، ويمكن 

)Getty/الحجز من خالل محطات القطار أو عبر اإلنترنت. )أالن ديير

لعقــود مــن الزمــن، تــم عــزل شــمال ســريالنكا 
فعليــا عــن باقــي املناطق بســبب الحــرب األهلية، 
ســكانها  »جافنــا«  الثانيــة  املدينــة  وفقــدت 
ومكانتها بن باقي املناطق. لكن الخط الحديدي 
الجديــد مــن العاصمــة أعيــد افتتاحــه فــي عــام 
2013، وبــات وســيلة لألجانــب وحتــى للســكان 
املحليــن الكتشــاف املدينــة وثقافتهــا التاميليــة 
الرائعــة. مــن املفتــرض أن تســتغرق الرحلــة عبر 
القطــارات بــن املــدن أقــل مــن ســبع ســاعات. يتم 
القابلــة  األولــى والثانيــة  الدرجتــن  طــرح تذاكــر 
للحجز للبيع قبل 30 يوما، نظرًا لكثافة اإلقبال 
على هذه الرحلة. ما يميز الرحلة هو أن الطريق 
مــن 100  أكثــر  إلــى  بالتعــرف  للــركاب  يســمح 
معبد من املعابد التقليدية القديمة واكتشافها.

بالقــرب مــن ســيرالنكا، رحلــة أخــرى تنتظركم. 
تعــد ســكة الحديــد التي تربط جبــل »نيلجيري« 
بمحطــة »تــل أوداغامانــداالم« )أو أوتــي(، واحــدة 
من الرحالت االستثنائية. فالقطارات ذات اللون 
األزرق الكريمــي تشــق طريقهــا األكثــر انحــدارًا 
فــي آســيا، لتقــود الراكــب فــي رحلــة مــن التأمــل. 
تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات. )ثيري 

 )Getty/فاليس

ملغامرة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ال بد من القيام برحلة برية في مدينتي أديس أبابا وجيبوتي في شرق 
أفريقيــا. فــي العــام 2018، افتتــح الطريــق الجديــد بــن إثيوبيــا وجيبوتي مــن خالل قطارات ومحطــات جديدة، لتحل محل 
املسارات القديمة التي أغلقت في عام 2010. القطارات تسير في مناطق حرجية، وهي تعبر وديانا وأنهارا. ولذا ينصح 
دائمــا بالنــزول فــي املحطــات مــن أجل الســير على األقــدام والتعرف إلى الطبيعة االســتثنائية، خاصة في وادي نهر أواش. 
املحطــة األخــرى التــي يقــف عندهــا القطــار تكــون في مدينة دير داوا امللونة؛ ثم ينهي رحلته في مدينة جيبوتي الســاحلية 
تســتغرق الرحلة نحو 13 ســاعة، قد يرى الزائر خاللها العديد من الغابات االســتوائية، إضافة إلى املناظر الطبيعية، من 
شالالت ووديان وأنهار. وأكثر ما يميز هذه الرحلة إمكانية التعرف إلى الحيوانات البرية، حيث تسير أسراب من األسود 
والفيلــة والفهــود فــي هــذه املنطقــة، مــا يجعــل الرحلة أقرب إلى رحالت الســفاري. يصل ســعر تذكرة القطــار إلى نحو 30 

دوالرًا تقريبا، ذهابا وإيابا. )مايكل تواليدي/ فرانس برس(

في إيطاليا، الرحلة قد تبدو مختلفة نوعا ما، وربما قد يرى البعض أنها متشابهة إلى حد بعيد مع رحالت أخرى تربط 
املناطق األوروبية بعضها ببعض، وخاصة أن املناظر الطبيعية من جبال أو وديان قد تكون واحدة تقريبا. إال أن الرحلة 
من نابولي إلى مدينة باليرمو تمثل فرصة اســتثنائية الكتشــاف إيطاليا القديمة والحديثة. القطار الذي تســتغرق رحلته 
نحو 9 ساعات تقريبا، يمر بمناطق جغرافية مختلفة. يبدأ قطار نابولي رحلته من وسط املدينة، ثم يعانق إلى حد كبير 
الســاحل علــى طــول الطريــق بمجــرد وصولــه إلــى صقليــة، وينقســم القطــار إلى قســمن، أحدهمــا يتجه جنوبــا في طريقه 
إلــى كاتانيــا وســيراكوزا، واآلخــر يتجــه غربــا إلى العاصمة باليرمــو. الرحلة ال تخلو من التوقف عند عدة محطات، لتناول 

)Getty/األطعمة والتجول في املناطق األثرية التي تضمها هذه املنطقة. )إيفان رومنو

سياحة
Wednesday 26 May 2021

21األربعاء 26 مايو/ أيار 2021 م  14  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2459  السنة السابعة

»بي بي سي« واألميرة ديانا... عمُر الفضائح طويٌل
لندن ـ العربي الجديد

تعيــش هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة »بــي بــي 
اســتقاالت  لهــا 

ّ
تتخل كبيــرة،   

ً
أزمــة ســي« 

وإعالميــة  رســمية  وانتقــادات،  واعتــذارات 
لهــا  االتهامــات  خلفيــة  علــى  وشــعبية، 
تلــك  علــى  والتغطيــة  والخــداع  بالتدليــس 
الشــهيرة  بمقابلتهــا  املرتبطــة  املمارســة 
قويــة  ضغــوط  وســط  ديانــا،  األميــرة  مــع 
لتحســن ســمعتها وإصــالح طريقــة عملها، 
ها »تراجع سياساتها 

ّ
أدت بها إلى إعالن أن

التحريرّية«.

25 عامًا حتى الحقيقة
يــوم الخميــس املاضــي، توّصــل تحقيــق إلى 
اإلذاعــة  هيئــة  فــي  الســابق  الصحافــي   

ّ
أن

البريطانية »بي بي ســي« مارتن بشــير )58 
عامًا( الذي اســتقال أخيرًا من »بي بي ســي« 
ألســباب صحية، اســتخدم »ســلوكًا خادعًا« 
األميــرة  مــع  للجــدل  مثيــرة  مقابلــة  إلجــراء 
ديانا عام 1995، في »انتهاك خطير« للوائح 
رت علــى 

ّ
 الهيئــة تســت

ّ
الهيئــة اإلعالميــة، وأن

األمــر. وخــالل املقابلــة التــي أجراهــا برنامج 
»بانوراما« قبل 25 عامًا وشاهدها أكثر من 
فــي بريطانيــا، أحدثــت  20 مليــون مشــاهد 
هــا دخلــت 

ّ
ديانــا صدمــة عندمــا اعترفــت بأن

زواجهــا  عــن  تفاصيــل  وذكــرت  عالقــة،  فــي 
تشــارلز.  األميــر  البريطانــي  العهــد  بولــي 
وأكــدت األميــرة، التي توفيت ســنة 1997 في 
محاولــة  خــالل  باريــس  فــي  ســيارة  حــادث 
ســائقها الهــرب مــن عدســات قناصــي صــور 
مشــاهير كانــوا يطاردونهــا، خــالل املقابلــة 
وجــود »ثالثــة أشــخاص« فــي زواجهــا، فــي 
إشارة إلى العالقة التي كان يقيمها زوجها 
آنذاك األمير تشــارلز مع كاميال باركر بولز. 
هــا تقيــم عالقــة مع 

ّ
وأقــّرت األميــرة أيضــًا بأن

إلــى  التصريحــات  هــذه  وقــادت  آخــر.  رجــل 
طالق تشارلز وديانا.

وأعلنت »بي بي ســي« في نوفمبر/ تشــرين 
هــا عينــت القاضــي الكبير 

ّ
الثانــي املاضــي أن

التحقيــق  ليقــود  دايســون،  جــون  الســابق 
سبنســر،  تشــارلز  جــدد  بعدمــا  الداخلــي، 
اســتخدام  مــن  الشــكاوى  ديانــا،  شــقيق 
مفبركــة  وثائــق  بشــير،  مارتــن  الصحافــي 
وأســاليب غيــر صريحــة أخــرى إلقناع ديانا 
بشــير   

ّ
أن سبنســر  وزعــم  املقابلــة.  بإجــراء 

علــى  مفبركــة  مصرفيــة  مســتندات  عــرض 
صلــة بســكرتير شــقيقته الخــاص الســابق، 
وعضــو آخــر ســابق بالبــالط امللكــي، بهــدف 

الوصول لألميرة.
إذا  مــا  احتمــال  دايســون  تحقيــق  تنــاول 
كانــت تحــركات اتخذهــا بشــير قــد أثــرت في 
وبحــث  املقابلــة.  إجــراء  بقبــول  ديانــا  قــرار 
أيضــًا فــي مــا كانــت تعرفــه »بــي بــي ســي« 
عــن »البيانــات املصرفيــة املزيفــة« التــي زعــم 
ووجــد  قدمهــا.  بشــير   

ّ
أن سبنســر  تشــارلز 

إلــى  تقريــره  خــرج  الــذي  دايســون،  تحقيــق 
 بشــير، الــذي كان 

ّ
العلــن فــي 126 صفحــة، أن

 غيــر معروف، أظهر لسبنســر 
ً
آنــذاك مراســال

 ديانا 
ّ
بيانات مصرفية مزورة تشــير إلى أن

وأن  األمــن  أجهــزة  لتنصــت  تخضــع  كانــت 
اثنــن مــن كبــار مســاعديها كانــا يتقاضيان 

أموااًل لتقديم معلومات عنها.
انتقــد التقريــر طريقــة إدارة »بــي بــي ســي« 
التي اعتذرت الحقًا، لهذا امللف ورغبتها في 
 هيئــة اإلذاعــة 

ّ
طمســه. إذ وجــد التحقيــق أن

»معاييــر  تحقيــق  فــي  أخفقــت  البريطانيــة 
النزاهة والشفافية العالية التي تتسم بها«، 
وقدمــت الهيئــة اعتــذارًا مكتوبــًا إلــى قصــر 
ــه بعــد بــث 

ّ
أن باكنغهــام. وورد فــي التقريــر 

املقابلــة، كــذب بشــير مــرارًا على رؤســائه في 
مــا يتعلــق بكيفيــة تمكنه من إجــراء املقابلة. 
ومع اســتمرار األســئلة، فشــل مديــرو الهيئة 
في التحقق من روايته لألحداث على النحو 

املالئم وتستروا على الحقائق.

اعتذارات واستقاالت
صرح مدير »بي بي ســي« ريتشــارد شــارب، 
 املؤسســة تقبــل نتائــج التحقيــق، مضيفًا 

ّ
أن

»كان هناك فشل غير مقبول«. ويضع تقرير 
صعــب،  وضــع  فــي  ســي«  بــي  »بــي  دايســن 
بحســب املســؤول عن تغطية وسائل اإلعالم 
في املجموعة أمول راجان، الذي قال: »هناك 
الرئيســية  العناويــن   

ّ
وكل الحكومــة،  وزراء 

الشــبكات  ومســلخ  تقريبــًا،  الصحــف  فــي 
املســتقبلي  بريطانيــا  وملــك  االجتماعيــة، 
وشقيقه، جميعهم تكتلوا ضد بي بي سي«.

»بي بي  واعتــذر جــون بيرت، املديــر العام لـ
ســي« فــي زمــن املقابلــة، لتشــارلز سبنســر 

 بــي بي ســي 
ّ
فــي بيــان. وقــال: »نعلــم اآلن أن

 
ً
 فاســدًا... فبــرك تقريــرًا مفصال

ً
أوت مراســال

ــه كاذب بالكامــل في تعامالته 
ّ
ومعقــدًا، لكن

مــع سبنســر واألميــرة ديانــا. هــذه وصمــة 
ســي  بــي  بــي  التــزام  وجــه  علــى  صادمــة 
أمــر  وهــو  الصادقــة،  بالصحافــة  الراســخ 
لتظهــر  عامــًا   25 اســتغرق  األســف  شــديد 

حقيقته كاملة«.
يديــر  كان  الــذي  هــول،  تونــي  اســتقال  كمــا 
هيئة التحرير في »بي بي ســي« عند إجراء 

املقابلــة الناريــة املثيــرة للجــدل مــع األميــرة 
ديانــا عــام 1995، مــن منصــب رئيس متحف 
الســبت  لنــدن  فــي  غاليــري«  »ناشــونال 
ينتقــد  مســتقل  تقريــر  نشــر  بعــد  املاضــي، 
التحقيــق الداخلــي الــذي أجــري بشــأن هــذه 
املقابلة. وقال هول في بيان: »استقلت اليوم 
مــن منصبــي كرئيــس لناشــونال غاليــري« 
مجــددًا اعتــذاره عــن »األحــداث التــي وقعــت 

قبل 25 عامًا«.

رد مارتن بشير
بشــير، الــذي كان محــررًا للشــؤون الدينيــة، 
تــرك   ،2016 عــام  منــذ  ســي«  بــي  »بــي  فــي 
املؤسســة األســبوع املاضــي لــدواٍع صحيــة، 
بعــد  مــن مضاعفــات خطيــرة  يعانــي  وهــو 
إصابته بكوفيد-19. واألحد، نقلت صحيفة 
»صنداي تايمز« عن بشير نفيه مسؤوليته 
وفــاة  إلــى  أدت  األحــداث  مــن  سلســلة  عــن 
ديانــا. ونقلــت الصحيفــة عــن بشــير اعترافه 
قــال  مــزورة  مصرفيــة  بيانــات  باســتخدام 
هــا جــزء من خداع األميرة ديانا. 

ّ
التحقيــق إن

نــادم بشــكل واضــح  »أنــا  وقــال للصحيفــة: 
لــه  يكــن  لــم  لكــن  لقــد كان خطــأ.  ذلــك،  علــى 
أّي تأثيــر فــي أّي شــيء. لــم يكــن لــه أّي تأثيــر 

عليها )ديانا( وال على املقابلة«.
وردًا علــى ســؤال لصحيفة »صنداي تايمز« 
أبــدى مارتــن بشــير »عميــق األســف« تجــاه 
نجلــي األميــرة؛ وليــام وهــاري. وقــال بشــير: 
»لــم أرغــب أبــدًا فــي إيــذاء ديانــا بــأّي شــكل 
ذلــك«.  فعلنــا  أننــا  أعتقــد  وال  األشــكال  مــن 
نــي يمكــن أن أتحمــل 

ّ
وأضــاف: »ال أشــعر أن

األخــرى  األشــياء  مــن  العديــد  مســؤولية 
التــي حدثــت فــي حياتهــا والقضايــا املعقدة 
املحيطــة بتلــك القــرارات« مضيفــًا: »يمكنني 
فقــط  أنــا  تحميلــي   

ّ
لكــن الدافــع...  أتفهــم  أن 

بــن  الصعبــة  والعالقــة  املأســاة  مســؤولية 
يبــدو  اإلعــالم  ووســائل  املالكــة  العائلــة 
 
ّ
أمــرًا غيــر منطقــي بعــض الشــيء. أعتقــد أن
ني مســؤول بشكل فردي غير 

ّ
اإلشــارة إلى أن

 املقابلة 
ّ
معقولة وغير عادلة«. وأشار إلى أن

جــرت وفــق الشــروط التي وضعتهــا األميرة 
ــه بقــي على صداقــة معها 

ّ
ديانــا التــي قــال إن

بعد اللقاء التلفزيوني.
فــي  بشــير صحافيــًا مغمــورًا  مارتــن  كان 
 هذه املقابلة فتحت أمامه 

ّ
تلك املرحلة، لكن

أبواب النجاح إذ أتيحت له بعدها مقابلة 
نجــوم كثــر، مــن بينهــم خصوصــًا مايــكل 

جاكسون.

فضائح أخرى
املقابلــة  بشــأن  التطــورات  هــذه  غــرق 

ُ
ت

علــى  قــرن  ربــع  مــن  أكثــر  بعــد  الجدليــة 
عرضهــا، املجموعــة البريطانيــة العمالقــة 
فــي مجــال اإلعــالم فــي أزمة جديــدة تضاف 
إلــى مشــكالتها املتكــررة بســبب االتهامات 
بنقــص  بريطانيــا  فــي  لهــا  املوجهــة 
تغطيتهــا  فــي  حصــل  كمــا  املوضوعيــة، 
لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي، أو 
بمحابــاة العائلــة املالكــة وعدم االكتراث ملا 
يريد الشــعب البريطاني أن يشــاهده، وهو 
مــا ظهــر فــي آالف الشــكاوى التــي وصلــت 
إلــى الهيئــة بعــد وفــاة األميــر فيليــب، زوج 

امللكة إليزابيث. 
تهــز  التــي  األولــى  الفضيحــة  ليســت  وهــذه 
»بــي بــي ســي« بعدما حاولت املؤسســة قبل 
جنســي  تحــرش  فضيحــة  إخمــاد  ســنوات 
جيمــي  الســابق  نجمهــا  طاولــت  بأطفــال 
بســبب  انتقــادات  واجهــت  كمــا  ســافيل، 
املحافظــن  السياســين  أحــد  اتهامهــا زورًا 

بارتكاب انتهاكات جنسية.
كذلــك، قــررت »بــي بــي ســي« املنخرطــة فــي 
خطة عصر نفقات واسعة تلحظ االستغناء 
عــن مئــات الوظائــف، نقــل جــزء مــن إنتاجها 
إلــى خــارج لنــدن بهــدف »تحســن تمثيــل« 
التنــوع املناطقــي. وتواجــه املجموعــة أيضــًا 
انتقــادات داخليــة مــن موظفــن علــى خلفيــة 
قضيــة  خصوصــًا  الرواتــب،  فــي  املســاواة 
الفجــوة الجندريــة فــي أجــور النســاء، والتي 

أدت بالهيئة إلى الذهاب للمحاكمة.

استخدم مارتن بشير 
التدليس لخداع ديانا 

بهدف إجراء المقابلة

الصحافي  الحقيقة والفضيحة: خدعها  األميرة ديانا، تكّشفت  بعد 25 عامًا على مقابلة »بي بي سي« مع 
لتوافق على إجراء المقابلة التي شّكلت محطة مهمة من تاريخ العائلة الملكية، فيما تستّرت الهيئة عليه

ســارع نجــال األميــرة الراحلــة إلــى توجيــه االنتقــادات بعــد 
نشــر التقريــر. واتهــم األميــر البريطانــي وليــام هيئــة اإلذاعــة 
ديانــا  األميــرة  والدتــه  بخــذالن  بــي ســي(  )بــي  البريطانيــة 
التحقيــق.  وتســميم عالقتهــا بوالــده األميــر تشــارلز، بعــد 
وقــال وليــام )38 عامــا( فــي بيــان: »أرى أن الطريقة املخادعة 
ــرت بشــكل كبيــر علــى مــا قالتــه 

ّ
التــي أجريــت بهــا املقابلــة أث

والدتي. أســهمت املقابلة كثيرًا في جعل عالقة والدّي أســوأ 
وأضــرت مــن وقتهــا بآخريــن ال حصــر لهم«. وأضــاف: »إنه 
ألمــر يبعــث علــى حــزن ال يوصــف أن تعــرف أن نقــاط خلــل 
فــي بــي بــي ســي أســهمت بشــدة فــي مــا أصابها مــن خوف 

وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات األخيرة معها«.
وفي بيان منفصل صدر في نفس التوقيت، لم يشر هاري، 
أخو وليام، إلى BBC باالسم، لكنه وجه نقدًا أوسع لوسائل 
اإلعــالم و»للتأثيــر املتواتــر لثقافــة االســتغالل واملمارســات 
الالأخالقيــة التــي قضــت فــي النهايــة علــى حياتهــا«. وقــال 

هــاري )36 عامــا( الــذي يخــوض باألصــل معــارك قضائيــة 
ضــد وســائل إعالميــة بريطانيــة مــع زوجتــه ميغــان ماركل: 
»مــا يقلقنــي بقــوة أن مثــل تلــك املمارســات، ومــا هــو أســوأ 
منهــا، ال تــزال مستشــرية اليــوم. األمــر، وقتهــا واآلن، أكبــر 
مــن أن يكــون منحســرا فــي منفــذ واحــد أو شــبكة واحــدة أو 

وسيلة نشر واحدة«.
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية، أعلنت الحكومة 
قواعــد  إصــالح  إلــى  الحاجــة  ســتدرس  أنهــا  البريطانيــة 
الحوكمــة فــي »بــي بي ســي« في ظل تســاؤالت عــن تمويلها 
مــن خــالل رســوم حكومية ومحاولة لنــدن تعين حلفاء من 
املحافظــن فيهــا. وقــال رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون: »آمــل حقــا أن تتخــذ بــي بــي ســي كل اإلجــراءات 
املمكنــة لضمــان أال يتكــرر مثــل هــذا الوضــع أبــدا«. وبعدمــا 
قررت في آذار/مارس الفائت عدم فتح تحقيق، أكدت شرطة 

لندن أنها ستدرس »أي دليل هام جديد«.

انتقادات

MEDIA
منوعات

حظر 
واتساب

واشنطن ـ العربي الجديد

الصحافيــن  مــن  عــدد  حســابات  ُحجبــت 
الفلســطينين علــى تطبيــق »واتســاب« في األيام 
املاضيــة، علــى أثــر العــدوان اإلســرائيلي األخيــر 
علــى قطــاع غــزة، وفــق مــا نقلــت »فرانــس بــرس« 
و»أسوشــييتد برس«. و»واتساب« أداة ضرورية 
املصــادر  مــع  للتواصــل  للصحافيــن  بالنســبة 

واملحررين والعالم خارج القطاع املحاصر. فبعيد 
إعــالن وقــف إطالق النار بن االحتالل وفصائل 
املقاومــة فــي غــزة  ليــل الخميــس املاضــي، تلقــى 
صحافيون  في غزة رسالة بالعربية من تطبيق 
واتســاب إلبالغهــم بحجــب حســاباتهم. وقالــت 
هــا مــع 17 صحافيــا فــي 

ّ
»أسوشــييتد بــرس« إن

غزة أكدوا أن حساباتهم على التطبيق محظورة 
منــذ يــوم الجمعــة. ونقلــت »فرانــس بــرس« عــن 

صحافيــن آخريــن فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
هــؤالء  وبــن  ُحجبــت،  أن حســاباتهم  تأكيدهــم 
فريــق مــن 4 صحافيــن تابــع لشــبكة »الجزيرة« 
التــي أعلنــت الحقــا أن حســابات فريقهــا أعيــد 
تفعيلها بعد شكوى قّدمتها ملنصة »فيسبوك«، 
نقيــب  نائــب  وقــال  »واتســاب«.  تطبيــق  مالكــة 
الصحافيــن الفلســطينين تحســن األســطل إن 
»نحــو مائــة صحافــي« فــي قطــاع غــزة ُحجبــت 

حســاباتهم على واتســاب في األيام األخيرة. من 
جانبه، قال متحدث باسم »واتساب« إن الشركة 
تحظر الحسابات بما يتفق مع سياساتها »ملنع 
اإليــذاء ووفقــا للقانــون املعمــول بــه«. كمــا ذكــرت 
الشــركة أنهــا كانــت علــى اتصال بوســائل إعالم 
خــالل األســبوع املاضــي لتوضيــح ممارســاتها. 
وأضافت: »ســنعيد إتاحة حسابات الصحافين 

إن تأثر أي منها بذلك«.

)Getty/توفيت األميرة ديانا بحادث سير في باريس عام 1997 )جورج دي كيرل
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بأصداء مسلسل »عشرين عشرين«، من كتابة 
بال شحادات ونادين جابر، وإخــراج فيليب 
أسمر؛ ترى أن نجاح الشخصية التي لعبتها 
فيه مرتبط بجزء منه بتوقيت عرض املسلسل 
ضمن املوسم الرمضاني، الذي يعتبر موسم 
الذروة للعروض الدرامية: »الجمهور يشاهد 
ــنــــاك مــنــافــســة  ــفـــزيـــون أكــــثــــر، ويــــكــــون هــ ــلـ ــتـ الـ
 مسلسل 

ّ
 عـــن أن

ً
ــدة. فــضــا بـــني مــســلــســات عــ

ـــة مــتــكــامــلــة جــمــيــلــة، 
ّ
»عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن« ســـل

واإلنــتــاج،  والــنــص  ــراج  ــ واإلخـ املمثلني  لجهة 
فــهــو يــتــكــّون مــن مــجــمــوعــة عــنــاصــر ساهمت 
 شخصية في 

ّ
في نجاحه، وبالتالي أخذت كل

ها، فكل دور فيه هو دور بطولة 
ّ
املسلسل حق

بــذلــك. كذلك  الــدرامــيــة سمحت  الــتــركــيــبــة  ألن 
املمثلني،  بني  وتواصل  وكيمياء  تناغم  هناك 

ما أدى الى تقديم عمل جميل ومتناغم«.
لشخصية  الــنــاس  ــره  كـ أن  بــقــســمــاتــي  تعتبر 
الــعــراقــيــل فــي درب قصة  الــتــي تـــزرع  »وردة«، 

بيروت ـ رنا أسطيح

ســّجــلــت املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة، روال 
ــًا فــي  ــ ــــويـ بـــقـــســـمـــاتـــي، حـــــضـــــورًا قـ
مــن   ،2021 ــانــــي  الــــرمــــضــ ــم  ــ ــــوسـ املـ
خال دورهــا في مسلسل »عشرين عشرين«، 
إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم، حيث 
ــرة في 

ّ
واملــؤث الافتة  لعبت شخصية »وردة« 

قت في أدوار 
ّ
أحداث املسلسل، وذلك بعدما تأل

العربية،  الدرامية  األعمال  عــدد من  مهّمة في 
ــرزة زرقـــــا«، إلـــى جــانــب  ــ الــتــي كـــان آخـــرهـــا »خـ
إلــى جانب  الــنــهــار، ومسلسل »أنـــا«،  معتصم 
تــيــم حـــســـن.  املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي عــرفــهــا 
تقديم  مجال  في  طويلة  لسنوات  املشاهدون 
الــبــرامــج، تحّدثت إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
الــدرامــي، وكشفت تفاصيل جديدة  مشوارها 
مكسورة«  »مفاتيح  فيلم  فــي  مشاركتها  عــن 
ــح 

ّ
تــرش الـــذي  كــيــروز،  لجيمي   ،Broken Keys

رسميًا لتمثيل لبنان في جوائز األوسكار هذا 
العام، والذي تّم تصوير جزء كبير من مشاهده 
فـــي مــديــنــة املـــوصـــل الــعــراقــيــة، تــحــت ظـــروف 
السعيدة  بقسماتي  روال  استثنائية.   أمنية 

سخر بعض النقاد 
من سمير غانم معتبرين 

أنّه بال موهبة

تظهر قدرتها على 
لعب أدوار مختلفة تترك 

أثرًا لدى المشاهد

يرى هؤالء المؤيدون 
في األسد حاميًا للبالد 

متناسين جرائمه

2223
منوعات

الناس  »أن  ذلــك  البطلني طبيعي،  بــني  الــحــب 
تتماهى مع األبطال وترغب دومًا بأن تكتمل 
الشخصية  نــجــاح  على  دلــيــل  وهـــذا  قصتهم، 
ـــكـــَره 

ُ
ـــحـــّب وت

ُ
ــــوردة ت وتــصــديــق الـــنـــاس لــهــا. فـ

فــي الــوقــت نــفــســه، إذ ُيــمــكــن الــتــعــاطــف معها 
 ال ذنــب لها في كل ما حصل. فهي أحّبت 

ّ
ألن

صــافــي )قــصــي خـــولـــي( وانــتــظــرتــه لــســنــوات 
ــعــــادة هـــذا  ــتــ ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تــــحــــاول اســ
الــحــب الــقــديــم الـــذي لــم يــفــارقــهــا«.  وبالنسبة 

ــتـــب فــي  ــكـ ـ
ُ
ــتــــي ت ــى نــــجــــاح الـــشـــخـــصـــيـــات الــ ــ إلــ

الــدرامــا – النفسية، بحيث يجد الكاتب  إطــار 
ــررات نــفــســيــة لـــتـــصـــّرفـــات الــشــخــصــيــات  ــ ــبـ ــ مـ
وتـــطـــّورهـــا، تـــقـــول املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة: »حــني 
يــكــتــب الـــكـــاتـــب شــخــصــيــة ويــعــطــيــهــا حــقــهــا 
يمكنها  ال  وتــفــاصــيــلــهــا،  بخلفياتها  ويــفــكــر 
يـــكـــون هــنــاك  املـــســـلـــســـل  فـــفـــي  تـــنـــجـــح.  إال أن 
أبــطــال كما هــو الــحــال فــي »عشرين عشرين« 
مـــع نـــاديـــن وقــصــي الــلــذيــن يــبــدعــان فـــي أداء 
شخصيتيهما، ويكون هناك حولهما ممثلني 
عطى 

ُ
ت األبــطــال األول، ولــكــن حــني  ال يكونون 

قيمة لهؤالء املمثلني، فهذا يدعم املسلسل كله. 
وحـــني يــقــّوي الــكــاتــب الــشــخــصــيــات ويتعمق 
، يساعد املمثل في فهم 

ً
فيها ويشعر بها فعا

تفاصيلها  وبــنــاء  تطويرها  وفــي  شخصيته 
بـــأداء صحيح. وهـــذا مــا حصل فــي »عشرين 
 مغرمة بشخصية رسمية 

ً
عشرين«؛ فأنا مثا

لبس. شخصية مكتوبة  كارمن  تؤّديها  التي 
قت بأدائها«. في ما 

ّ
بطريقة رائعة وكارمن تأل

 
ّ
أن يخص شخصية »وردة«، ترى بقسماتي 
الدور الذي أدته وأعطاها حقها تمثيليًا، هو 
الــدور الــذي لعبته إلــى جانب تيم حسن في 
لف من عشر حلقات. تقول: 

ّ
مسلسل »أنا«، املؤ

»أّديت في هذا املسلسل شخصّية أسيل التي 
 في ردود فعلها. ولكن 

ً
وجدها البعض باردة

بالنسبة لي، كان أداء هكذا شخصّية تحّديًا 
كبيرًا ألنها ال تشبهني في شــيء، وال سّيما 
فعلها وإخفاء  ردود  قدرتها على ضبط  في 
مشاعرها حتى في أقسى املواقف. ومع ذلك، 
أمسكت الشخصية من أولها إلى آخرها كما 
مــنــي، وفــهــمــت خلفياتها. ففي  مــطــلــوب  هــو 
بعض املواقف، كان عليها أال تظهر أي نوع 
من املشاعر، ال الغضب وال الغيرة، وال حتى 
أرستقراطية،  مــن عائلة  قــادمــة  الــحــزن؛ فهي 
وتعتبر املشاعر انكسارًا ال تريد الوقوع فيه. 
ولــذلــك، أجـــد أن هـــذه الشخصية، بــاإلضــافــة 
»عــشــريــن عشرين«،  فــي  إلــى شخصية وردة 
اللذان أعطياني حقي كممثلة،  الـــّدْوران  هما 
واستطعت من خالهما أن أظهر قدرتي على 

لعب أدوار مختلفة تترك أثرًا لدى املشاهد«.
وعــــن تــجــربــتــهــا مـــع ثـــاثـــة مـــن أشـــهـــر نــجــوم 
الدراما، أي تيم حسن ومعتصم النهار وقصي 
: »كــان لي الحظ بالعمل 

ً
خولي، تقول مــازحــة

لدى  مكروهة  هــذا جعلني  أن  وأعتقد  معهم، 
املعجبات، وأخــاف مّما سيحدث لي فيما لو 

ظهرت مع ممثل جديد قوي«. 
الــثــاثــة  هــــذه األدوار  فـــي  بــقــســمــاتــي  ظـــهـــور 
الناجحة جاء متزامنًا، في سنة واحدة، لكنها 
 فــي األدوار األولـــى، 

ّ
تــوضــح: »لـــم أظــهــر فــجــأة

الــبــطــولــة.  أدوار  قــبــل  تمثيليًا  تــدرجــت  ولــقــد 
فـــا يــمــكــن أن تـــقـــّدم لـــي شــركــة بــحــجــم شــركــة 
»الصباح« هذه األدوار من دون أن تكون ملست 
وأنــا فخورة بثقتها بي  عملي ورأت طاقتي، 
ألنها أعطتني فرصة إظهار موهبتي وإثبات 
قــدرتــي عــلــى الـــوقـــوف أمـــام ممثلني كــبــار في 

هكذا أدوار أولى«. 
تــوضــح: »كــــان يــفــتــرض أن ُيــعــرض »عــشــريــن 
ــام 2020، لــكــنــه تــأجــل بسبب  عــشــريــن« فــي عـ
الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وسبق 
الفيلم  فــي  مــنــهــا  عــــدة،  أدوار  فــي  أن شــاركــت 
اللبناني الدرامي – الكوميدي »خبصة«، الذي 
القــى نجاحًا الفــتــًا، ودخــل إلــى قلوب الناس. 
كــذلــك، وقفت على خشبة املــســرح، وكــانــت لي 
من  اللبنانيني،  املسرحيني  كــبــار  مــع  تــجــارب 
أمثال كميل سامة وغبريال يمني. وشاركت 
في فيلمني لم يعرضا بعد، أحدهما هو فيلم 
ــفــت عــروضــه بعد 

ّ
»ِيـــربـــوا بــعــزُكــن« الـــذي تــوق

ثـــورة 17 تشرين، وظـــروف كــورونــا، والثاني 
هو »مفاتيح مكسورة« للمخرج جيمي كيروز 
الــذي رشحه لبنان رسميًا ليمثله في جائزة 
»األوســكــار«، ولم ُيعرض بعد بسبب كورونا 

وإغاق دور السينما«.

إبراهيم علي

شغلت برامج املنوعات، أو الحوارات الفنية، 
الــجــمــهــور الــعــربــي عــلــى مــــدى ثـــاثـــة عــقــود، 
مجموعة  صناعة  فــي  سهم 

ُ
ت أن  واستطاعت 

ال بـــأس بــهــا مـــن املـــحـــاوريـــن، مــنــهــم نــيــشــان، 
وجــومــانــة بــوعــيــد، ووفـــاء الــكــيــانــي، وعمرو 
موجة  بـــدأت  التسعينيات،  منتصف  أديــــب. 
ــة الـــفـــنـــيـــة تـــتـــقـــدم بــوثــبــة  ــواريــ ــحــ الــــبــــرامــــج الــ
جـــديـــدة، بــعــد انــتــشــار الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، 
وعــززت محطة »إيــه آر تــي«، التي كانت تبث 
عربية،  منوعات  فضائية  كــأول  إيطاليا،  من 
هذا النمط من البرامج، مع اللبنانية جومانة 
بــوعــيــد، الــتــي قــدمــت »اســتــديــو املــشــاهــديــن« 
لسنوات، وكان نقلة نوعية في عالم الحوارات 
ــي الــتــســعــيــنــيــات، ومــنــهــم كــاظــم 

ّ
الــفــنــيــة ملــغــن

الــســاهــر، وعــبــد الــلــه الــرويــشــد، ونــجــوى كــرم، 
وعــاصــي الــحــانــي، ونـــوال الــزغــبــي، وأحـــام، 
وغــيــرهــم. شــكــل هـــذا الــبــرنــامــج نــقــطــة تــحــّول 
أي عندما  التسعينيات،  أواخـــر  بـــارزة، حتى 
تسلم اللبناني نيشان ديرهارتيونيان الدفة 
برنامج  بتقديم  وبـــدأ  بــوعــيــد،  بعد جــومــانــة 

ــتـــى الـــحـــفـــات والـــــراديـــــو واملـــنـــاســـبـــات  وحـ
الوطنية، سواء بأغانيهم أو استعراضاتهم 
أو تــمــثــيــلــهــم وأدائــــهــــم الـــكـــومـــيـــدي، كــانــوا 

 مكان خال الستينيات.
ّ

موجودين في كل
كــان سمير  املرحلة،  ــه في تلك 

ّ
أن امللفت  من 

غانم هو األقل تقديرًا بني الثاثة، إلى درجة 
 الكاتب الساخر محمود السعدني، حني 

ّ
أن

كتابًا عنوانه  الستينيات  نهاية  في  أصدر 
»املــضــحــكــون« عــن عــامــات الــكــومــيــديــا في 
والضيف موهوبان   سيدهم 

ّ
إن قال  مصر، 

 مــنــهــمــا أن يستمر 
ّ

لــكــل بــالــفــطــرة، ويــمــكــن 
وينجح بمفرده، بينما هاجم غانم بعنف، 
ه »كذاب زفة« ويحتاج للثاثي 

ّ
ووصفه بأن

ة الــظــاملــة   مـــوجـــودًا. وهـــي الــنــبــوء
ّ

كــي يــظــل
الــتــي أثــبــتــت خــطــأهــا تــمــامــًا فـــي اآلتــــي من 

السنني.
فــي عـــام 1970، رحـــل الــضــيــف أحــمــد فــجــأة. 
وبعد الصدمة الكبيرة بسبب رحيل موهبة 
أمــام سمير غانم وجــورج  كــان  استثنائية، 
ســـيـــدهـــم ســــــؤال كــبــيــر عــــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
ســيــعــمــان بــهــا بــعــد رحــيــل ثــالــثــهــم؟ كانت 
الـــبـــدايـــة مـــن مــحــاولــة ضـــم مــمــثــلــني آخــريــن 
مــكــان الــضــيــف، ومـــع فــشــل ذلــــك، بـــدأ غــانــم 
»ثنائي«. وفي تلك  وسيدهم يعمان معًا كـ
الــفــتــرة، ظــهــر بشكل واضـــح - وعــلــى عكس 

محمد جابر

لــســنــوات طــويــلــة، لـــم يــتــم الــتــعــامــل بجدية 
وتــقــديــر مـــع الــكــومــيــديــان املـــصـــري سمير 
ــاوة دائـــمـــًا مـــن نصيب  ــفـ غـــانـــم. كـــانـــت الـــحـ
اسم  اقــتــرن  بينما  آخــريــن،  فناني كوميديا 
»هلس« والضحك وأفام املقاوالت  غانم بالـ
املصرية التجارية في الثمانينيات. لكن، من 
ــه مع الوقت، ومع اإلنترنت، 

ّ
أن حسن الحظ 

وســيــطــرة جــيــل جــديــد ومــعــطــيــات مختلفة 
عما هو سائد في الثقافة الشعبية، أصبح 
سمير غانم واحدًا من أبرز رموز الكوميديا 
واملسرح  السينما  تــاريــخ  فــي  بهم  حتفى 

ُ
امل

بعينه  تقديره  ورأى  املــصــري،  والتلفزيون 
التقليل  من  طويلة  عقود  بعد  رحيله،  قبل 

منه. 
بــدأت رحلة سمير غانم من مسرح جامعة 
كــان يرأس  عــام 1959، حيث  »اإلسكندرية« 
فــــريــــق الـــتـــمـــثـــيـــل، وفـــــــاز بــمــســابــقــة »كــــأس 
مخرج  عــني  لتلتقطه  حينها،  الــجــامــعــات« 
تلفزيوني كبير هو محمد سالم، مع فكرة 
ثـــوريـــة غــريــبــة لـــديـــه، وهـــي جــمــعــه برئيس 
الضيف  »القاهرة«  بجامعة  التمثيل  فريق 
أحــمــد، ورئــيــس فــريــق التمثيل فــي جامعة 
ــدهـــم، لــتــكــويــن  »عـــــني شـــمـــس« جــــــورج ســـيـ
فريق واحــد يدعى »ثاثي أضــواء املسرح« 
الــشــكــلــي وطــبــيــعــة  الـــتـــبـــايـــن   

ّ
بــفــرضــيــة أن

الــكــومــيــديــا بـــني الـــثـــاثـــي ســيــنــجــحــان بني 
الجمهور.

نــجــح رهــــان ســـالـــم، وصــــار الـــثـــاثـــي، غــانــم 
وسيدهم والضيف، من أهم الظواهر الفنية 
والــثــقــافــيــة فـــي مــصــر خــــال الــســتــيــنــيــات، 
سواء في املسرح أو التلفزيون أو السينما، 

بعدها  ليتجه  مـــواســـم،  لــثــاثــة  »مــايــســتــرو« 
إلى السوق العربي مع مجموعة من البرامج 
لسنوات،  الــذاكــرة  في  بعت 

ُ
ط التي  الحوارية، 

ومنها »الـــعـــراب« و»أبــشــر« و»أنـــا والــعــســل«. 
فيما بــعــد، حــقــق اإلعـــامـــي الــلــبــنــانــي طوني 
خليفة تقدمًا في بعض البرامج التي اختارها 
الــراحــل سيمون  اللبناني  املــخــرج  مــن  بــدعــم 
أسمر، مثل »ملن يجرؤ فقط«، كمحاولة لحوار 
تلفزيوني مثير ال يقف عند حدود، وانقاب 
عــلــى ســلــم األســئــلــة الـــتـــي تــصــل إلــــى األمــــور 
ينتج  ومــا  بالفنانني،  والــخــاصــة  الشخصية 

عنها من جدل في الوسط الصحافي أليام.
ــروز  ــ ــرة بـ ــتــ ــفــ ــرة، شــــهــــدت تـــلـــك الــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
اإلعــامــيــة هــالــة ســرحــان، الــتــي بـــدأت تقديم 
برنامج في قناة »دريم« املصرية، وخطفتها 
ــــك شــــاشــــات روتــــانــــا بــطــلــب مــبــاشــر  بـــعـــد ذلـ
مــن األمــيــر الوليد بــن طــال، وكــذلــك ملــع زوج 
ــابـــق، عـــمـــاد الـــديـــن أديــــــب، في  ســـرحـــان الـــسـ
مقابات خاصة مع بعض الفنانني، ليتسلم 
ــة بــعــدهــا  شــقــيــقــه عـــمـــرو الــــديــــن أديــــــب الــــدفــ
لسنوات، على شاشة »أوربت« ضمن برنامج 

»القاهرة اليوم«.
ــّول، بــــدأ يــخــف فـــي الــســنــوات  ــحـ ــتـ ــل هــــذا الـ كـ
 MBC ــم يـــثـــن مــحــطــة ــقـــة، لـــكـــن ذلـــــك لــ الـــســـابـ
تحمل  برامج  شــراء  أو  إنتاج  عن  السعودية 
الــطــابــع نــفــســه كــمــحــتــوى تــعــتــبــره الــشــاشــة 
السعودية ضروريًا ملشاهديها. فبعد احتكار 
واملوسيقية،  الفنية  املــواهــب  لــبــرامــج   MBC
واستقطاب »نجوم« الصف األول في الئحة 
التحكيم، استطاعت من خال األجور  لجان 
بــرامــج  فــي  للفنانني  تدفعها  الــتــي  املــرتــفــعــة 
أن »تحجزهم«  الفنية،  والــحــوارات  املــواهــب، 
الكياني  ووفـــاء  نيشان  فتصدر  لصالحها، 

املــشــهــد عــبــر بــرامــج حـــواريـــة فنية استمرت 
لسنوات، لم تلِغ التشابه في املضمون أثناء 
باملغنية   MBC اســتــعــانــت وكــذلــك  الـــعـــرض. 
أروى للغرض نفسه، وتزامن ذلك مع ظاهرة 
تقديم  معترك  إلــى  الفنانني  دخـــول  فــكــرة  أو 
ــت أصــالــة نــصــري في 

ّ
الــبــرامــج الفنية، إذ حــل

الــــصــــدارة عــنــدمــا قـــدمـــت بـــرنـــامـــج »صــــوال« 
أعلى نسبة  لثاثة مواسم متتالية، وحققت 
مــتــابــعــة، ثـــم لــحــقــت بــهــا لــطــيــفــة الــتــونــســيــة، 

وبعدها شيرين عبد الوهاب.
اليوم تحاول محطة MBC، وبعض املحطات 
ــد عـــلـــى هـــذا  ــديـ ــافــــة مــــا هــــو جـ الـــعـــربـــيـــة، إضــ

النوع من البرامج، لكنها تقع في فخ التقليد 
وإعادة إحياء ما فات بقالب أو ديكور جديد، 
حتى عرض مؤخرًا برنامج بعنوان »أغاني 
ــمـــري«، لــفــنــان يـــحـــاور نــفــســه، شــارًحــا  مـــن عـ
على  »الضاربة«،  أغنايته  اختيار  مناسبات 

أن يغنيها ضمن الحلقة نفسها.

نبوءة السعدني السابقة - مدى ذكاء سمير 
غانم وقدرته املدهشة على االرتجال وخلق 
غير  أماكن  من  الضحك  وتوليد  الكوميديا 

متوقعة تمامًا.
يـــظـــهـــر هـــــــذا الــــــفــــــارق بـــشـــكـــل واضـــــــــح فــي 
ــتـــي شــــــارك فــي  ــتـــرة الـ ــفـ مـــســـرحـــيـــات تـــلـــك الـ
في  »موسيقى  مثل  سيدهم،  مــع  بطولتها 
الـــحـــي الـــشـــرقـــي« و»جـــولـــيـــو ورومـــيـــيـــت«، 
عامي 1971 و1973، قبل أن يصل الفارق إلى 
ذروتــه مع مسرحية »املــتــزوجــون« )1976(، 
على  غانم وهيمنته  قــدرات  أوضحت  التي 
املسرح والجمهور، ليصبح من تلك اللحظة 
وبشكل نهائي نجمًا كوميديًا ناجحًا بشكل 

منفرد، وليس جزءًا من ثاثة أو اثنني.
فــي مسيرة غانم،  األطـــول  املرحلة هــي  تلك 
استمرت من منتصف السبعينيات وحتى 
البارزة  السمة  كانت  تقريبًا،  التسعينيات 
 
ً
فيها هي األعمال الكثيرة جدًا )شارك مثأل

في 14 فيلمًا عــام 1977 وفــي 11 فيلمًا عام 
الجمهور،  قــبــل  مــن  محبوبًا  وكـــان   .)1984
ه غير مقدر مطلقًا من النقاد أو الفنانني 

ّ
لكن

اآلخــريــن، ثــم السمة األهـــم املرتبطة بــه هو 
نــفــســه، وهــــي إيـــجـــاد »صـــوتـــه« الــشــخــصــي 
مـــرارًا )وقتها  قــال  ومــا يريد تقديمه، فكما 
 هــدفــه الــوحــيــد واألســاســي هو 

ّ
والحــقــًا( إن

ــه ال يــريــد أن يحمل  ــ
ّ
»إضــحــاك الــنــاس« وإن

هــمــًا اجــتــمــاعــيــًا أو ســيــاســيــًا، وال أن يــقــدم 
ِعبرة أخاقية في أّي مما يقدمه.

ه فقط يسعى إلى الضحك و»االنبساط«؛ 
ّ
لكن

كثف، 
ُ
امل بالعمل  الشخصي  انبساطه  ســواء 

الـــــدائـــــم فــي  ــــن دون تـــفـــكـــيـــر واالرتـــــــجـــــــال  مـ
أو انبساط الجمهور  شخصياته املختلفة، 
ورنة ضحكهم في املسرح وقاعات السينما.

برامج المنوعات: الفنان يحاور نفسهسمير غانم... من أجل ضحكٍة ال أكثر
يومًا بعد يوم، تتحول 

برامج الحوارات الفنية إلى 
عالم المنّصات والمواقع 

البديلة. ماذا يحمل 
لنا فصل الصيف في 

جعبته؟

عبد اهلل البشير

رحلت مي سكاف، التي كانت واحدة من الفنانني 
الــســوريــني الــذيــن انــحــازوا إلــى الــثــورة والتحموا 
مثبتني  الــســوري،  النظام  بإسقاط  مطالبني  بها، 
 إنسانية بحته، فــي الــوقــت الــذي 

ّ
الــفــن أن رســالــة 

قـــاد فــنــانــون هـــذه الــرســالــة لتمجيد نــظــام بشار 
األسد والتصفيق له، متجاهلني ما حل في الباد 
ــراب وتــهــجــيــر، فــي مسلسل درامـــي  مــن دمـــار وخــ

يخرجه النظام وينتج عبر وسائل إعامه.
للنظام، وفق  املوالية  »الــوطــن«،  وتــروج صحيفة 
بالتنسيق  االنتخابات  ملسرحية  مـــدروس،  نهج 
ــدوا أن  ــ مـــع الــفــنــانــني املـــوالـــني لــلــنــظــام، الـــذيـــن أكــ
ــى رئـــيـــس الـــنـــظـــام، بــشــار  أصـــواتـــهـــم ســتــذهــب إلــ
ــه املخلص  ــــد، دون غـــيـــره، مــقــدمــيــنــه عــلــى أنـ األسـ
 بــهــا. مـــن جــهــتــه، قــال 

ّ
الــوحــيــد لــســوريــة مــمــا حـــل

املمثل زهير عبد الكريم في حديثه للصحيفة إن 
»األسد هو األمل واألمان واملستقبل«، ناسيًا حّي 
جــوبــر فــي دمــشــق، عندما كــانــت تــدكــه الــطــائــرات 
دوما  مدينة  وحتى  الفراغية،  بالقنابل  الحربية 
التي تبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة. ويبدو 
لديه تعطلت، لترشده  األمــن واألمـــان  أن بوصلة 
معبرين  دائــمــًا،  النظام  ردده شبيحة  إلــى شعار 

عن والئهم األعمى له: »األسد أو نحرق البلد«. 
أما الفنان إسماعيل مداح، ابن مجدل شمس في 

الجوالن املحتل، فقال في حديثه إلى الصحيفة إن 
»بشار األسد هو األمل للخروج من هذا الكابوس 
والــوصــول إلــى بــر األمـــان والــقــضــاء على الفساد 
والـــفـــاســـديـــن بــهــمــتــه وهـــمـــة كـــل شـــريـــف، ولــتــكــن 
ــل بــالــعــمــل، كعنوان  املــرحــلــة الــقــادمــة مــرحــلــة األمـ
عريض إلعادة بناء سورية وبناء اإلنسان فيها«. 
الدكتور  وسأنتخب  جــدًا  متفائل  »أنـــا  وأضــــاف: 
بشار األسد«. ليشوه عمدًا رسالة الفن اإلنسانية 
املتسامية، التي يجب أن تكون بعيدة عن مساندة 
األنظمة القمعية، ويتجاهل الجوالن املحتل الذي 

لم يحرك نظام األسد ساكنًا في سبيله. 
كذلك، وصفت توالي هارون بشار األسد بصمام 
ــان وحــامــي األرض والـــعـــرض، وبــذلــك بـــّررت  األمــ
أنها ستصوت له، خال »العرس الوطني الكبير« 
املزعوم. وفي حديثها إلى صحيفة الوطن، قالت 
إن »أعـــداء ســوريــة يــحــاولــون إفــشــال االنتخابات 
الاذقية  مدينة  ابنة  وهـــارون،  الوسائل«.  بشتى 

الــذي يعانيه  الــســوري، تتجاهل مــا  فــي الساحل 
نـــازحـــو الــســاحــل الـــســـوري فـــي املــخــيــمــات شــمــال 
غرب سورية، ولم تدرك أن طائرات األسد وروسيا 
الحقتهم إلى مخيماتهم لتقصفها وتوقع القتلى 
فيها، ليكون األسد عنوان القتل والخراب، وليس 

صمام األمن واألمان، كما تدعي هي وغيرها.
وقائمة الفنانني املؤيدين لنظام بشار األسد تطول، 
ومن غير املستغرب موقف البعض املؤيد با وعي 
الدين  فــادي صبيح وعبير شمس  للنظام، ومنهم 
وغادة بشور  وميسون أبو أسعد وسلمى املصري، 
وغيرهم الكثير، كون هؤالء الفنانني وقفوا سابقًا 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام، مــعــلــنــني الـــــــوالء املـــطـــلـــق لـــه، 
مرددين األسطوانة ذاتها التي يرددها عن مؤامرة 
تستهدف سورية، كانت بابًا العتقال اآلالف والزج 
مغيبني  بأكملها،  مــدن  وتدمير  السجون،  في  بهم 
صوت العقل واملنطق، ليكونوا في القائمة السوداء 
لدى السوريني املطالبني بالحرية، بعد مضي عقد 

على الثورة ضد نظام األسد.
وفي هذا السياق، أيضًا، ال ننسى نقيب الفنانني 
ــل صـــورة 

ّ
ــــذي يــمــث الـــســـوريـــني، زهـــيـــر رمـــضـــان، الـ

ــه ملــنــصــبــه،  ــيـ ـ
ّ
ــول ــام بـــأقـــبـــح أشـــكـــالـــهـــا فــــي تـ ــظـ ــنـ الـ

وتوزيع شهادات الوطنية والشرف على الفنانني، 
 عــن 

َ
ــوان ــتــ ــن، حـــتـــى أن لــــم يــ ــريــ وســحــبــهــا مــــن آخــ

الباد،  غـــادروا  الــذي  السوريني  الفنانني  تخوين 
ساحبًا منهم عضويتهم في النقابة.

جدارة األدوار األولى

قدم نيشان أكثر من عشرة برامج حوارية فنية )فيسبوك(

ُتجرى 
»االنتخابات« 
اليوم )رامي 
)Getty/السيد

في تكريم ناله عن مجمل أعماله عام 2011 ))عمرو مراغي/فرانس برس(

في لقطة من فيلم »مفاتيح مكسورة« )تصوير: رودي بو شبل(

أّدت  المسلسل.  متابعي  في  أثرًا  عشرين«،  »عشرين  مسلسل  في  وردة،  شخصية  تركت 
الشخصية الفنانة اللبنانية، روال بقسماتي، التي التقتها »العربي الجديد« في هذا الحديث

روال بقسماتي

فنانون سوريون ينتخبون األسد

فنون وكوكتيل
مقابلة

متابعة

شاشاتمسار

في فيلم »مفاتيح 
مكسورة«، تؤدي بقسماتي 
دور شخصية مقاتلة كردية. 

تقول: »هذا دور جديد 
تمامًا بالنسبة لي، وهو 
تحّدٍ هائل؛ فأنا أتحّدث 
فيه بلهجة مختلطة 

عراقية - سورية - كردية، 
وأظهر بالبزة العسكرية، 

وأؤّدي فيه مشاهد قوية 
تتطلّب مهارات عالية. 

وبمقدار سعادتي بدوري 
في »عشرين عشرين«، 

ونجاح هذه المسلسل، إال 
أنني أنتظر أيضًا عرض فيلم 
»مفاتيح مكسورة« بفارغ 

الصبر وأعتبره »خبطة« قوية 
بالنسبة إلي«.

مفاتيح 
مكسورة
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تــســارع بعد 1956  بــن يوغسالفيا ومــصــر 
 

ّ
ثــقــافــة كــل ــفــات وتــرجــمــات تنقل 

َّ
بنشر مــؤل

ــمــّهــد لــزيــارات ثقافية 
ُ
خــــرى، وت

ُ
دولــة إلــى األ

ــتــــويــــات؛ كـــــزيـــــارة نــجــيــب  ــلــــى املــــســ ــلـــى أعــ عـ
إلــى يوغسالفيا في 1959، وزيــارة  محفوظ 
إيفو أندريتش بعد فوزه بجائزة نوبل إلى 

مصر في 1962.
إلى  وفــي ما يتعلق بزيارة نجيب محفوظ 
أغسطس  آب/  فــي  جـــاءت  فقد  يوغسالفيا، 
1959 ضمن وفد ثقافي باسم »الجمهورية 
ــــحــــدة« شــــــارك فـــيـــه مــــن مــصــر 

ّ
ــت الـــعـــربـــيـــة املــ

وكــيــل وزارة الــثــقــافــة عــبــد املــنــعــم الــصــاوي 
ــن ســـوريـــة  ــ ــــي خـــورشـــيـــد، ومـ ــيــــم زكـ وإبــــراهــ
ــة إيــفــو  ــ ــذي تـــرجـــم روايــ ــ ــي الـ ــدروبــ ســـامـــي الــ
أندريتش املعروفة »جسر على نهر درينا«، 
واستمّرت أسبوعن )8 - 22 آب/ أغسطس(. 
وقــد تــرك محفوظ بن أوراقـــه يوميات هذه 
الزيارة على شكل أسماء أماكن زارهــا لكي 
ولكنه كشف  عنها الحقًا،  ويكتب  يتذّكرها 
عــن بــعــض تفاصيل هـــذه الـــزيـــارة لــلــروائــي 
ــي كــتــاب  يـــوســـف الـــقـــعـــيـــد الــــــذي نـــشـــرهـــا فــ

»نجيب محفوظ إن حكى«.
 
َّ
ومــمــا يــلــفــت الــنــظــر فــي يــومــيــات مــحــفــوظ أن
الـــزيـــارة اقــتــصــرت عــلــى جــمــهــوريــات صربيا 
ــا، وابـــــتـــــعـــــدت عــن  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــوفــ وكــــــرواتــــــيــــــا وســ
الــجــمــهــوريــات أو املــنــاطــق الــتــي فيها وجــود 
مسلم مــتــشــّوق ملــثــل هـــذه الـــزيـــارة األولــــى من 
كان  وكوسوفو(  ومقدونيا  )البوسنة  نوعها 
عــن وضــع  انــطــبــاعــًا مختلفًا  يعطي  أن  يمكن 
املسلمن آنــذاك. ولكن األهم من ذلك أن تخلو 
مثل هذه الزيارة التي استمرت أسبوعن من 
الوقت  ذلــك  املعروفن في  اب 

ّ
الكت لقاء مع  أي 

)إيــــفــــو أنــــدريــــتــــش، ومــــيــــروســــالف كــرلــيــجــا، 
ق 

ّ
وبرانكو تشوبيتش وغيرهم(. وفي ما يتعل

بإيفو أندريش، تجدر اإلشارة إلى أنه عندما 
ــبــًا له 

َّ
زار مــصــر فــي 1962 كـــان الــبــرنــامــج مــرت

بـــأن يلتقي بــطــه حــســن فــقــط ولــيــس بــروائــي 
 
ّ
مــعــروف آنــــذاك مــثــل مــحــفــوظ، مــّمــا يــعــنــي أن

األمر يتعلق بخلفية سياسية هنا وهناك.

وفي الحقيقة، كان محفوظ ليبراليًا لم يهضم 
بـــعـــد 1952، وخـــاصـــة  فــــي مـــصـــر  مــــا حـــصـــل 
إبــعــاد محمد نجيب وتصفية  مــع  بعد 1954 
املــــعــــارضــــة املـــطـــالـــبـــة بــــالــــعــــودة إلـــــى الــحــيــاة 
خـــرى عازفًا 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة، وكـــان مــن ناحية أ

عن السفر؛ حتى أنه لم يسافر في حياته كما 
هو معروف سوى ثالث مّرات: إلى يوغسالفيا 
واليمن بطلب من النظام وإلــى لندن للعالج، 
بــيــنــمــا اعـــتـــذر عـــن الـــذهـــاب إلـــى اســتــوكــهــولــم 
م جائزة نوبل عام 1988. ولذلك فوجئ 

ّ
لتسل

بخبر ضّمه إلى الوفد الثقافي إلى يوغسالفيا 
آنــذاك عبد املنعم   وزارة الثقافة 

َ
وراجــع وكيل

ــر »مــن  الــصــاوى لــالعــتــذار، ولــكــن فــهــم أن األمـ
فوق« وال يمكن سوى القبول به.

ولكن محفوظ عاد وأوضح بعض تفاصيل 
الـــزيـــارة فــي أحــاديــثــه مــع الـــروائـــي يوسف 
ــتـــاب »نــجــيــب  ــتـــي نـــشـــرهـــا فــــي كـ الــقــعــيــد الـ
التفاصيل،  مــحــفــوظ إن حــكــى«. وفـــي هـــذه 
املستشرقن من يوغسالفيا  أحــد   

َّ
أن كشف 

ــه األول  ــمـ ــــوى اسـ الــــــذي لــــم يـــعـــد يـــتـــذّكـــر سـ
)محمد( - وكان في الحقيقة محمد مويتش 
فــي  ــتـــشـــرقـــن  املـــسـ أبــــــــرز   )1984  -  1920(

محمد م. األرناؤوط

صـــــــــدرت   ،2020 نــــــهــــــايــــــة  فـــــــــي 
نجيب  لرواية  األلبانية  الترجمة 
محفوظ، »الكرنك«، بتوقيع أيوب 
مع  لينا«  »دار  عن  بريشتينا  في  رمضاني 
عــنــوان وجــــده أنــســب للتعبير عــن الــروايــة 
)مقهى الكرنك(، وهو ما يتّوج عالقة ممتّدة 
لــنــجــيــب مـــحـــفـــوظ وأدبـــــــه مــــع يــوغــســالفــيــا 
الــســابــقــة ومـــا بــقــي منها مــنــذ 1959 وحتى 
الــعــالقــة في  اآلن. فــي الحقيقة، جـــاءت هــذه 
ر الجديد للعالقات بن النظاَمن  إطار التطوُّ
ــن الــجــديــَديــن فـــي يــوغــســالفــيــا  الــجــمــهــوريَّ
ا بــعــد إلــغــاء نظاَمن  ــاء ومــصــر، والــلــذيــن جـ
ــن )كـــانـــت الــقــاهــرة مــقــّرًا 

َ
مــلــكــيــَيــْن مــتــعــاون

املنفى  فــي  اليوغسالفية  امللكية  للحكومة 
خالل 1943 - 1944(، بعد أن ابتعد الرئيس 
تيتو عن املعسكر الشيوعي بقيادة االتحاد 
وآسيا  أفريقيا  نحو  متوّجهًا  السوفييتي 
وصواًل إلى مؤتمر باندونغ وعدم االنحياز. 
ومع اهتمام الصحافة اليوغسالفية ببروز 
جمال عبد الناصر عوضًا عن محمد نجيب 
في مطلع 1954، بدأ االهتمام يتزايد باألدب 
املصري ولم ينته ذاك العام إال وقد صدرت 
نــائــب في  »يــومــيــات  الحكيم،  روايـــة توفيق 
بتوقيع  الفرنسية  عــن   

ً
مترجمة ــاف«،  ــ األريـ

 التقارب السياسي والثقافي 
َّ
فيرا كون. لكن

خمسة عشر يومًا في بالد إيفو  أندريتش زار الروائّي المصرّي الراحل 
يوغسالفيا في صيف 1959 

مع مثّقفين مصريّين 
وسوريّين ضمن وفد 

باسم »الجمهورية العربية 
المتّحدة«. وقد ترك بين 

أوراقه يوميّات الزيارة، 
التي استمرّت أسبوعين، 

على شكل أسماء أماكن 
زارها لكي يتذّكرها ويكتب 

عنها الحقًا

تشبهنا هذه الشمس التي ال تغيب

نجيب محفوظ  في يوغسالفيا السابقة وما بقي منها

كانت واحدًة 
من بين ثالث سفريات 

قادته خارج مصر

كشف بعض تفاصيلها 
ليوسف القعيد الذي 

نشرها في كتاب

ــة  رواي ثاني  وهــي  »الــكــرنــك«،  حظيت 
إلى  رمضاني  أيوب  يترجمها  لمحفوظ 
بإشادة   )2016( الليل  »قلب  بعد  األلبانية 
قدريو،  إبراهيم  الروائي  أشاد  إذ  النّقاد؛ 
المقهى/  جعل  على  محفوظ  بقدرة 
المكان بطل الرواية وما ترتّب على ذلك 
من التركيز على الحوار داخل المقهى، 
بينما رّكز المستعرب سليم مالوكو على 
تعبير الرواية عن المجتمع المصري في 
 ،1967 نكسة  بعد  مهّمة  انتقالية  فترة 
في  ــدث  ح مــا  مراجعة  عــن  كشفت 

مصر عام 1952.

المقهى بطًال

2425
ثقافة

قصائدإضاءة

فعاليات

البوسنة - زاره في القاهرة في 1956، وطلب 
املــدق«  موافقته على ترجمة روايته »زقــاق 
اللغة اليوغسالفية، وهــو مــا رّحــب به  إلــى 
محفوظ بالطبع. ولكن املصادفة شاءت أن 
يسمع محفوظ، بينما كان يسير مع أعضاء 
الوفد في بلغراد باتجاه الفندق، من يناديه 
 
ّ
باسمه العربي، فاستغرب أعضاُء الوفد أن
ولــم يكن  فــي يوغسالفيا،  مــن يعرفه  هناك 
ــذا ســـوى مــحــمــد مــويــتــش. وبــعــد الــســالم  هـ

بادر سامي الدروبي إلى سؤاله: »هل يمكن 
نا على ملهى ليلي؟«. فوجئ مويتش 

ّ
أن تدل

ــكــم، 
ّ
ــال: »ألجـــل خــاطــركــم ســأدل بــالــســؤال، وقـ

ولكن لن أذهب معكم إلى هناك ألنني رجل 
ــد يــفــّســر  ــا حــصــل قـ  مـ

ّ
ــبـــدو أن ـــن«. ويـ ــدّي ــتـ مـ

ــاق  ــة »زقـ ــ عــــزوف مــويــتــش عـــن تــرجــمــة روايـ
املدق« وتوّجهه إلى ترجمة رواية »األرض« 

لعبد الرحمن الشرقاوي.
مــن  األول  ــيــــل  الــــجــ ــــل 

ّ
ُيــــمــــث ــتــــش  مــــويــ كـــــــان 

املستشرقن الذين كانوا وراء املوجة األولى 
مــبــاشــرة، بينما  الــعــربــي  مــن ترجمة األدب 
ــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــســتــيــنــيــات  جــــــاءت املــــوجــ
والسبعينيات )مع حسن كلشي، وسليمان 
وأسعد  بوجوفيتش،  وراده  غروزدانيتش، 
بأبرز  عّرفت  التي  وغيرهم(  دوراكوفيتش 
ــاء الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــــروايـــــة والــقــصــة  ــ ــمـ ــ األسـ
ــه حـــســـن، ومـــحـــمـــود تــيــمــور،  ــ والـــشـــعـــر )طـ
ويــوســف إدريــــس، وفــــؤاد الــتــكــرلــي، وجــبــرا 
أبو  إبراهيم جبرا، والطيب صالح، وعــادل 
شــنــب، وعــبــد الـــوهـــاب الــبــيــاتــي، ومــحــمــود 

درويش وغيرهم(.
في تلك السنوات كنُت محظوظًا بأن أكون 

أّول من ترجم نجيب محفوظ إلى األلبانية 
 من روايــتــه »املــرايــا« في 

ً
حن نشرُت فصال

 12 فــي  »ريلنديا«  لجريدة  الثقافي  امللحق 
آنــذاك أستعّد  حــزيــران/ يونيو 1979. كنُت 
لــلــذهــاب إلــى الــقــاهــرة بمنحة دراســيــة ملــّدة 
شـــهـــر، وكـــــان فـــي بــرنــامــجــي أن ألــتــقــي مع 
 
ً
لــه نسخة مــن امللحق رغبة ــّدم  محفوظ وأقـ
فـــي اســـتـــمـــرار الــعــمــل فـــي تــرجــمــة الـــروايـــة، 

ولكن األمر لم يتّم لظرف ما.
ومــــــع أن نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بـــقـــي مـــعـــروفـــًا 
ومعتَبرًا في أوساط املستشرقن في بلغراد 
 فوزه بجائزة 

َّ
 أن

ّ
وسراييفو وبريشتينا، إال

نوبل في 1988 كان له دوره في إقبال دور 
النشر كالعادة على التعريف بالفائز بنشر 
بــعــض أعــمــالــه، وهـــو مـــا حــصــل فـــي 1990؛ 
حن صدرت رواية »بن القصرين« بترجمة 

سليمان غروزدانيتش في سراييفو.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ننمو في غزة لنزهر في القدس

»أمهات الشهداء«، حامد عبد اهلل، 1956

ضمن اللقاء الشهري االفتراضي لـ نادي الروايات اإلنكليزية، تحتضن »المكتبة الوطنية« 
في الدوحة، عند الخامسة من مساء اليوم، جلسًة نقاشية حول رواية الشريرة: قّصة 
حياة ساحرة الغرب للروائي األميركي المتخّصص في أدب الطفل، غريغوري ماغيري 

)الصورة(. صدرت الرواية عام 1995 وتدور أحداثُها في عوالم غرائبية. 

مترو  مسرح  يُعيد  موسيقى،  كتير  مع  راجعين  عنوان  يحمل  موسيقي  بحفل 
المدينة في بيروت افتتاح أبوابه عند التاسعة من مساء الجمعة، الثامن والعشرين 
من الشهر الجاري. يُشارك في الحفل، الذي يُبّث على فيسبوك، كلٌّ ِمن سلوى جرادات 

)غناء(، وفرح قّدو )بزق(، وعمر مار )عود(، وفراس عنداري )كمنجة(، وآخرون.

بعد توّقفه بسبب الحجر الصّحي، استؤنِف، األربعاء الماضي، المعرض االستعادي 
للتشكيلي المغربي الراحل فريد بلكاهية، والذي يحتضنه غاليري فنون الغرافيك 
يوليو  تّموز/   19 حتى  يتواصل  الــذي  المعرض،  بباريس.  بومبيدو«  »مركز  في 
المقبل، يُضيء على مرحلتين أساسيَّتين من تجربة بلكاهية: بداياته في منتصف 

الخمسينيات بباريس وعودته إلى الدار البيضاء عام 1962 وتأسيس مرسمه هناك.

م فرقة تقاسيم عربية، بقيادة  على مسرح »ساقية الصاوي« في القاهرة، ُتقدِّ
المقبل،  األحد  السابعة من مساء  محمد خيري، حفًال موسيقيًّا عند  المايسترو 
الثالثين من أيار/ مايو الجاري. تضمُّ الفرقة، التي تأّسست عام 2017، مجموعًة من 

العازفين والمغنّين الشباب، وُتعيد تقديم األغاني العربية القديمة.

يحيى عاشور

القدس أغنيتنا الطويلة
تشبهنا هذه الشمس التي ال تغيب

تشبهنا هذه الظالل التي تتركها فينا
تشبهنا هذه الجدران، هذه الحجارة

نــحــن ســـمـــاؤهـــا كـــل فـــجـــٍر، وبـــحـــرهـــا كل 
مغرب،

نورها من دموعنا، نارها من دمائنا،
هــي ذاكــرتــنــا الــتــي أمــطــرت فــي كــل زمــان 

ومكان.

وهي لحمنا:
ينمو البشر فيها ليمسي شجرًا،
ينمو الشجر فيها ليصبح بشرًا.

فلح فيها البذور الغريبة!
ُ
لن ت

جلسُت فيها ذات مساء،
تحدث الصمُت فينا كثيرًا

وها أنا أتحّسُس به طريقي وأملي
 إليها هذا الكالم!

ً
عسى يحملني ثانية

أيتها القدس
ِك،

ُ
رأيُت فيِك غزة حن وصلت

ِك في غزة حن وصلتها.
ُ
ورأيت

تباركِت وتعاليِت
أيتها الشمس التي تروي أرضنا

ــدران، أيــتــهــا  ــ ــجـ ــ أيــتــهــا الــــظــــالل، أيــتــهــا الـ
الحجارة،

التي تعزف أغنيتنا الطويلة!

أنمو في غزة 
ألزهر في القدس 

يهدمني القلق
حاول الوجود

ُ
أ

يحملني األمل
أنجو مّرة، مّرتن، ثالثًا، أربعًا

رغم أنني أموُت مّرات كثيرة

 معي كي نموت سويًا
َ

يقول البيت: ابق
 معي كي ننجو سويًا

َ
أقول للبيت: تعال

يــنــصــرف الــلــيــل مــع الـــســـؤال، يهمس لنا 
:

ُ
الويل

 وينجو شيء منه
ّ

ال يموت أحد إال
 ويموت شيء منه

ّ
وال ينجو أحد إال

تبدو النجاة قليلة،
أنا ال أنجو فقط

أنا أنمو هنا في غزة
ألزهر في القدس قريبًا

»أنا« كالتي في »نحن«
نحن ننمو في غزة لنزهر في القدس!

يا ابن الشيخ جرّاح
)إلى محمد الكرد(

ما الذي فعلته بهم
ما الذي فعلته بنا يا ابن الشيخ جراح

أيها »املخّرب« الجميل

ملياراُت الدوالراِت على َمّر السنن 
وكـــــيـــــف تــــــــــردد كــــلــــمــــات مـــــحـــــذوفـــــة مــن 

قاموسهم األبيض
في وجــه من يجب عليك أن تطلب منهم 

طوق النجاة
توجد  لم  بكلماٍت  سمعهم  تلوث  وكيف 

!
ً
في قاموسهم أصال

تبارك وتقّدس نور القدس في وجهك 
ــك الـــــــذي أيـــقـــظ  ــــارك وتـــــقـــــّدس ســــالحــ ــبـ ــ تـ

أسلحتنا
كــيــف جــعــلــَت كــل فلسطن تنتفض وكــل 
الفلسطينين وأنت بالكاد تتجاوز عمر 

آخر انتفاضة؟
هل تدرك أنك أنقذت كثيرًا من أحياء هذا 

العالم
حن قلت »أنقذوا حّي الشيخ جّراح«؟

ــذا الــــســــالح  ــ ــ ــى هـ ــ ــ كــــيــــف لـــــم يـــنـــتـــبـــهـــوا إلـ
البسيط؟

ــوا  ــ ــا زالـ ــى أنـــهـــم مــ ــ كـــيـــف لــــم يــنــتــبــهــوا إلـ
يمدونك بالذخائر؟

حــرٌب وإضــراٌب وهّبة ومظاهرات تهتف 
من أجل حريتنا

ويعتدون  ويقتلون  يقصفون  هــم  فيما 
ويهتفون

من أجل موتنا!

عشُت ثالث حروٍب
لــكــن هـــذه املــــّرة األولــــى الــتــي أشــعــر فيها 

باألمل
بسبب كلمة قلتها يا ابن الشيخ جراح...

ان 
ّ
 جدران الخز

ُ
ها قد بدأ شعبك حقًا يدق

يا غسان
هــا قــد بــدأنــا نبصر حقًا مــالمــح حنظلة 

في وجوهنا يا ناجي
أساليب القتل لن تستطيع دائمًا اللحاق 

بأساليب الحياة
لــن تــقــف وحــــدك، ســنــعــودك وتــعــودنــا يا 

ابن الشيخ جراح
ما قتلونا

ّ
وسنحيا أكثر كل

ما قتلونا.
ّ
سنحلم أكثر كل

)شاعر فلسطيني من غزة(

الذي يحمل أفتك أنواع األسلحة

مــن أيـــن جــئــت بــه وأنـــت بــالــكــاد تتجاوز 
عمر آخر انتفاضة؟

كيف أصبت به كل العالم وأنت لم تغادر 
مكانك؟

ألم يكن يفترض أن تموت جدتك وتكون 
أنت قد نسيت؟

كيف جــرؤَت على أن تتذكر فلسطن في 
م إسرائيل؟!

َ
وجه عال

كــيــف جــــرؤَت عــلــى أن تــتــذكــر النكبة في 
وجه ضحايا الهولوكوست الطيبن؟

فلتشاهدك الشعوُب والقادة...
 الــغــبــار عـــن فــلــســطــن وكــل 

ُ
كــيــف تــنــفــض
الفلسطينين 

ــــي حــــــّي يــــحــــاصــــره رجـــــــال الـــلـــه  وأنـــــــت فـ
املختارون

ــو تــطــهــيــٌر  ــا يـــحـــدث هـ ــّدعـــي أن مـ كــيــف تـ
عرقٌي بينما هو مجرد »إخالء«

وكيف تنكر أن مــا يجري فــي الــبــالد هو 
»مجّرد صراٍع بن طرفن«

ــاٍت« دفــنــتــهــا  ــ ــرافـ ــ كــيــف تــعــيــد إحـــيـــاَء »خـ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عّمان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
مشغولة هذه األيام بالبحث عن كتاب يستحق 
العربية،  ل إضافة إلى املكتبة  الترجمة ويشكِّ
ا 

َّ
مل الرصينة  بالترجمة  شغفي   

ّ
أن سيما  وال 

ينطفئ. وبن هذا وذاك أقرأ مقااًل أو أتصفح 
كــتــابــًا يــعــيــدنــي إلــــى عــلــم الــلــغــات املـــقـــارن أو 
قة بمخطوطات البحر امليت في 

ّ
دراسات متعل

املخطوطات  إلــى  للنظر  ضــوء طرائق جديدة 
ومحاولة فهم جوانبها املختلفة فهمًا أعمق.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملك املقبل؟
النبطية«  »الطوبونيميا  كتاب  آخرها  كان 
ــة فـــي أســـمـــاء املـــواقـــع الــجــغــرافــيــة في  ــ دراسـ
ـــوء املــــصــــادر الــتــاريــخــيــة ومــخــطــوطــات  ضـ
الــبــحــر املــيــت، والــــذي صـــدر بــاالشــتــراك مع 
األستاذ الدكتور زيــاد مهدي السالمن في 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. وأشــتــغــل 
السالمن  الدكتور  مــع  الحاضر  الــوقــت  فــي 
على كتاب آخــر )لــم نتفق على اسمه لآلن( 

ــراق«  ــ يــتــنــاول بـــالد الـــعـــرب فـــي كــتــاب »األعــ
الستيفانوس البيزنطي.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجِك وملاذا؟
ال يمكن بل ال يجوز أن يصل املرء إلى الرضا 
عن النفس في ما يتعلق بنتاجه العملي مهما 
بلغ مــن الرصانة واملــتــانــة، إذ فــي ذلــك مدعاة 
إلى الركون والكسل عن متابعة مهمة الباحث 
الرصن األولى في االطالع والدرس ومتابعة 

فات.
ّ
ما يستجّد من دراسات ومؤل

■ لـــو قــّيــض لـــِك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أّي مــســار كنت 
ستختارين؟

أحب تخّصصي دون ريب وال أراني في سواه، 
لكن لو قّيض لي مسار آخر الخترت أن أدرس 
أكاديمية متعّمقة. ومــا زالت  الترجمة دراســة 
فـــي نــفــســي رغــبــة فـــي الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 
املاجستير في الترجمة. وربما أفعلها يومًا ما.

■ لـــو قــّيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أّي مــســار كنت 
ستختارين؟

في الحقيقة ال أنتظر كثيرًا وال أتوقع تغييرًا 
كبيرًا في هذا العالم، فأنا أرى املسارات محددة 
بل ثمة محّددات كثيرة تجعلنا عاجزين عن 
لــكــن، في  ى. 

ّ
تــغــيــرات كبيرة كما نتمن إحـــداث 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

هناك دائمًا ما يمكن 
إعادة قراءته بحثًا عن 

فهم جديد

ضوء ما يعيشه عاملنا اليوم من وباء أرجو أن 
يكون الهدف القادم السعي إلى التركيز على 
جعل األنظمة الصحية في بلدان العالم كلها 
موضع االهتمام األكبر، ودعم الدراسات التي 
قــد تجعلنا أقـــدر عــلــى مــواجــهــة مــا واجــهــنــاه 

منذ نحو سنة ونصف بصورة أفضل.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

 ما له عالقة بحضارة 
ّ

لطاملا كنت مأخوذة بكل
ــدلـــس وثــقــافــتــهــا الــعــظــيــمــتــن. ومــــن أكــثــر  األنـ
الــشــخــصــيــات الــقــديــمــة الـــتـــي أتــمــنــى لــقــاءهــا 
شـــاعـــر األنــــدلــــس، ابــــن زيــــــدون؛ فــشــعــره عــذب 
ومــؤلــفــاتــه األخــــــرى كــرســالــتــه الــهــزلــيــة على 
سبيل املثال موسوعية الطابع، وال أنفكُّ أعود 

إلى قراءتها بن حن وآخر.

وقفة
إخالص القنانوةمع

درجــة  على  حصلت  أردنــيــة.  ومترجمة  باحثة 
الغربية  الشمالية  السامية  اللغات  في  الدكتوراه 
الحرة«،  برلني  »جامعة  من  والكنعانية  اآلرامــيــة 
ولها عّدة إصدارات، مثل »الطوبونيميا النبطية« 
)بــاالشــتــراك مــع زيــاد الــســامــني(، كما ترجمت 
البحر  »مخطوطات  منها  الـــدراســـات،  مــن  عـــددًا 
املـــيـــت بــعــد خــمــســني عـــامـــا عــلــى اكــتــشــافــهــا«، 
و»أحوال الزواج في قرية فلسطينية« )باالشتراك 

مع خديجة قاسم(.

بطاقة

إخالص القنانوة

نجيب محفوظ في القاهرة أيار/مايو 1991 )جان ـ ميشيل توربان(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

دّكاش،  زينــة  اللبنانيــة  تســتمّر 
مــع  املســرحّي  االشــتغال  فــي 
لبنــان.  فــي  وســجينات  ســجناء 
»العــاج  بـ معنيــة  »كتارســيس«  جمعّيتهــا 
بهــا.  التعريــف  بحســب  واملســرح«  بالدرامــا 
اختيــار املســجونني مبنــيٌّ علــى رغبــٍة تنبــع 
 واحــٍد منهــم فــي املشــاركة والتدريــب 

ّ
مــن كل

إلــى  تحتــاج  فــة، 
ّ
ُمكث التماريــن  والتمثيــل. 

وقــٍت قبــل تقديــم عمــٍل مســرحّي فــي الســجن 
النســاء  وســجن  للرجــال،  روميــة  )ســجن 
إلــى  ُيْدَعــون  ُمشــاهدين،  أمــام  بعبــدا(،  فــي 

إثــر  عــّدة،  فيســبوكية  تعليقــات  ثيــر 
ُ
ت

غانــم  ســمير  املصــري  الكوميــدّي  رحيــل 
مســبق  إدراٍك  رغــم  نقاشــا،   ،)2021 ـ   1937(
نتيجــة. غالبيــة  أّي  النقــاش  بعــدم تحقيــق 
غيــر  ومصريــات،  ملصريــني  التعليقــات 
بهــدف  الحــدود   

ّ
كل تجــاوز  فــي  مترّدديــن 

رســم صــورة تقديســية للممثــل، وحمايتهــا 
معــا.  وعليهــا  عليــه  اعتــداًء  يرونــه  مّمــا 
للممثل مئات األعمال في السينما واملسرح 
فــي  هــا 

ّ
كل تنضــوي  واإلذاعــة،  والتلفزيــون 

هــا لــن تكــون 
ّ
إطــار الكوميديــا، مــا يعنــي أن

الوفــرة   
ّ
فنيــة واحــدة، ألن هــا ذات ســوية 

ّ
كل

القيمــة   
ّ
لكــن واحــٌد،  م  قــدَّ

ُ
امل والنــوع   ،

ٌ
غالبــة

 حضــورًا 
ّ

أقــل الفنيــة والجماليــة والدراميــة 
ووهجا وتأثيرًا.

التعليقــات غيــر راغبــٍة فــي كاٍم كهــذا. هنــاك 
مــن يــرى غيابــا تامــا ألّي »عمــٍق« فــي أعمــال 
غانم، فينتفض بعض هؤالء، موّبخني قائله 
مني معه بلسان الراحل، للقول 

ّ
بحّدة، ومتكل

ــه ُموافــق علــى هــذا، ومقتنــع بــه، وملتــزم 
ّ
إن

وفــي  والحياتيــة،  املهنيــة  ســيرته  فــي  إيــاه 
 يمتلك الراحل وجها 

ْ
هذا شــيٌء حقيقّي، وإن

مــن  هنــاك  فعليــا.  تجديــدًا  ويفتقــد  واحــدًا، 
عهــم عــن الكوميديــا، 

ّ
فــني« لترف

ّ
ُيهاجــم »مثق

كمــا يقــول هؤالء )والقــول صحيٌح إلى حّد(، 
 تكــن الكوميديــا منضويــة فــي 

ْ
خصوصــا إن

.»
ّ
 للفن

ّ
إطار »الفن

 
ْ
أن بهــذا  )ُيفتــرض  راحــل  بلســان  التحــّدث 

ينبثــق مــن متابعــة دقيقــة لحــوارات املمثــل 
علنة( ُيشــير إلى ثقافة بوليســية 

ُ
ومواقفه امل

وحراســة أخاقية لقيــم وموروثات، وأحكاٍم 
ســتخدم، 

ُ
ــف« ت

ّ
جاهــزة وثابتــة. مفــردة »ُمثق

وإّمــا  للســخرية  إّمــا  بــني مزدوجــني،  عــادة، 
ليــس   

ْ
إذ خاطــئ،  تعميــم  مــع  لاحتقــار، 

هــذان  متشــابهني.  جميعــا،  فــون، 
ّ
املثق

إلــى  أواًل  ُيســيئان  والســخرية  االحتقــار 

ه 
ّ
ــة وعناية. هــذا كل

ّ
شــاهدة فــي الســجن بدق

ُ
امل

والســجينات،  املســجونني  ُمســاعدة  بهــدف 
املســرحيني،  والعمــل  التدريــب  فــي  الراغبــني 
بســبب  وقلــق،  ارتبــاك  بعــض  تجــاوز  علــى 
هــؤالء  بعــض   

ّ
أن خصوصــا  بائــس،  عيــٍش 

»ُيقيــم« فــي الســجن منــذ ســنني مديــدة، مــن 
د أعوام السجن  ه، ُيحدِّ

ّ
دون صدور حكٍم بحق

همة.
ُ
وفقا للت

لهــا،  وثائقــّي  أول  دّكاش  نجــز 
ُ
ت  ،2009 عــام 

التصويــر  غاضــب«.  لبنانــي   12« بعنــوان 
مــع  وينتهــي  التدريبــات،  انطــاق  مــع  يبــدأ 
 أيضــا 

ٌ
تقديــم العمــل املســرحّي. هــذا حاصــل

رجــال   .)2013( شــهرزاد«  »يوميــات  فــي 
ونساء يروون، بأشكاٍل فنية مختلفة، بعض 
حكاياتهــم ومواجعهــم وأحامهــم املبتــورة، 
التــي  الُجرميــة،  أفعالهــم  تناســي  دون  مــن 
فة، 

َّ
يقولونها علنا بشيٍء من الكوميديا املخف

والضحــك الســاخر واملــّر؛ أو بحســرة وقهــٍر، 
مع سرد ُمسّبباتها.

دّكاش،  جديــد   ،)2020( الــزرق«  »الســجناء 
إلــى  بانتقالــه  نفســه،  الســياق  فــي  يســتمّر 
حيــث  روميــة،  ســجن  فــي  األزرق«  »املبنــى 
نفســية،  ذوو اضطرابــات  يقبــع مســجونون 
مــع أحــكاٍم »لحــني الشــفاء«، بســبب ارتكابهم 
ــف 

ّ
التوق مهّمــا  يكــون  لــن  مختلفــة،  جرائــم 

ســيكونون  هــؤالء  معرفتهــا.  أو  عندهــا، 
صّور في جلسات العاج 

ُ
محور الوثائقّي، امل

بالدراما واملسرح، في عامي 2015 و2016.
مــع  العمــل  كهــذا.  مشــروٍع  أهــداف  تتنــّوع 
فــي  أهــوااًل  يكشــف  وســجينات  ســجناء 
ســجون لبنانيــة، تحتــاج إلــى تأهيــٍل جذري، 
ــب إصاحــا. املســألة غيــر 

ّ
وفــي قوانــني، تتطل

 العاج 
ّ
مرتبطة فقط بعاج بالدراما، رغم أن

دون  مــن  أنــاٍس  ســجن  املشــروع.  نــواة  هــذا 
أعوامــا  يمضــي  وبعضهــم  أحــكاٍم،  صــدور 
ــي أفــراٍد مــن العائلــة عن 

ّ
طويلــة، مشــكلة. تخل

اجتمــاٍع  عــن  يقــول شــيئا  ســجني/ ســجينة 
معطــوٍب، وعاقــات مرتبكــة. أوضــاع مزريــة، 
يصعــب  وضروريــات  غائبــة،  وحاجــات 
تأمينهــا. األفــام الـ3، املنبثقــة من 3 تدريبات 
ساهم، بشكٍل 

ُ
تفضي إلى 3 أعماٍل مسرحية، ت

مــن  فــني 
ّ
املثق بــني  يكــن   

ْ
وإن ُمســتخدمهما، 

يّدعــي علمــا ومعرفــة ووعيــا وفهمــا وحّســا 
االحتقــار  حقيقّيــا.  وديمقراطيــا  أخاقيــا 
والســخرية، رغم اســتخداٍم فيســبوكي لهما، 
 
ّ
أن مــع  ُمســتخدمهما،  إلــى  دائمــا  ُيســيئان 
هــا 

ّ
ألن وأهــّم،  أجمــل  تبقــى   

ً
عامــة الســخرية 

جزٌء من ثقافة وفنون وحياة.
 
ْ
إذ صــواب،  مــن  شــيٌء  هــام 

ّ
االت جوهــر  فــي 

ــة. دعــوة 
ّ
أو بآخــر، فــي تحقيــق مطالــب محق

وزراء داخليــة وعــدل وثقافــة، ومســؤولني في 
مؤّسســات الدولــة، األمنيــة والقضائيــة، جزٌء 
مــن تحريــك املســائل، لتحقيــق املطالــب. هــذا 
 يحتــاج الوضــع 

ْ
يحصــل أكثــر مــن مــّرة، وإن

إلى تأهيٍل جذرّي وكامل.
»املــأوى  األزرق« وفيــه  »املبنــى  إلــى  الذهــاب 
االحترازّي« يؤّدي إلى فضح إهماٍل والمباالة 
وفوضى في مركز سجناء ُمصابني بأعطاب 
نفســية، مــا يســتدعي عاجــا نفســيا وطبيــا 
تلــك  لغــي 

ُ
ت قانونيــة  ومتابعــة  أساســيا، 

 شــيء آخــر: »أحــكام 
ّ

الجملــة األقســى مــن كل
الذيــن  أنفســهم،  الســجناء  الشــفاء«.  لحــني 
يظهرون أمام الكاميرا )كريم غرّيب( يقولون 
اضطــراب  ال   

ْ
كأن وينتبهــون  ويتصّرفــون 

نفســيا لديهــم، بــل رغبــة في اهتمــاٍم وتقارب. 
العــاج بالدرامــا نافــٌع، فســجناء »12 لبناني 
شــهرزاد«  »يوميــات  وســجينات  غاضــب« 
 
ً
يبــدون أكثــر حيويــة وعيشــا ونبضــا وتأّمــا

وضحكا، من دون غياٍب مطلق ألســى ولوعة 
املســرحية؟  انتهــاء  بعــد  مــاذا   ،

ْ
لكــن ووجــع. 

»12 لبنانيــا غاضبــا«(. نــزالء  )يســأل أحــد الـــ
أحوالهــم.  تمامــا  ُيدركــون  األزرق«  »املبنــى 
بعضهــم يقــول بعطــٍب فيــه. بعضهــم اآلخــر 
ــة منهــم ترفــض ظهــورًا 

ّ
ُيشــير إلــى واقعــه. قل

الكاميــرا. هنــاك مــن يتأقلــم مــع وضــٍع  أمــام 
ُمهــني. هنــا أيضــا، الســؤال نفســه ُيطــرح، مــن 

 يتفّوه به أحٌد منهم.
ْ
دون أن

األهليــة  للحــرب  ــة 
ّ

والهش الناقصــة  النهايــة 
فــي  ســلبا  ــر 

ّ
تؤث  )1990 ـ   1975( اللبنانيــة 

التــي  الضّيقــة،  البيئــة  وروح.  وذاٍت  نفــٍس 
يولــد فيهــا أحدهــم، عامــل ســلبّي، فاملخّدرات 
تجــد طريقهــا إليه ســريعا، والســيرة الاحقة 
علــى تلــك اللحظــات األولى مليئــة بتخّبطات 
ومصاعــب، فيبلــغ املــرء فــي نهايتهــا »مبنــى 
فــي  بجــرح  يعتــرف  مــن  هنــاك  كهــذا.  أزرق« 
ه أساس خلٍل الحٍق في النفس. 

ّ
القلب، ُيدرك أن

األفعــال الُجرميــة غيــر ُمهّمة في لحظٍة كهذه. 
الوضع مزٍر. االنفضاض الرسمّي عن ساكني 
ــق 

ِّ
يوث الــزرق«  »الســجناء  ُمخيــف.  املبنــى 

عاقــةـ  إنســانية وفنيــة وحياتيــةـ  بني هؤالء 
)»كتارســيس«  العمــل  وزينــة دّكاش وفريــق 
يعكســون  الســجناء  والفيلــم(.  واملســرحية 
وضعــا مزريــا، بشــكٍل غيــر مباشــر، وســجناء 
بالدرامــا،  العــاج  فــي  ُيشــاركون  آخــرون، 
األزرق«  »املبنــى  شــخصيات  أدوار  فيــؤّدون 
عرض أمــام ضيوٍف مختلفي 

ُ
فــي مســرحيٍة، ت

كزمائهــم  ـ  ويــروون  واالهتمامــات،  املهــن 
وقلقهــم  أحوالهــم  بعــض  ـ  املبنــى  ذاك  فــي 
ومشــاغلهم، وبعــض ذكريــاٍت باقيــة لهــم مــن 

أزمنٍة قديمة.
تعبيــر  اســتخدام  أساســّي:  َمطــبٌّ  هنــاك 
غيــر  النفســي  العــاج  نفســي«.  »مريــض 
 ُيلغيــه مــن قاموســه منــذ 

ْ
مســتخدٍم إيــاه، إذ

والعقليــة  النفســية  االضطرابــات  أعــواٍم. 
إنســانية   وأهــّم وأصــدق، وأكثــر 

ّ
أدق تعبيــٌر 

وواقعية. التعبير القديم ســيئ، واســتخدامه 
أمــام مضطربــني نفســيا وأمــام آخريــن أيضا، 
فئــات  فــي  اآلن  إلــى  ــداول 

َ
ُيت واالســتخدام 

اجتماعية كثيرة، أكثر سوءًا.

يبــدو ُمّدعو ثقافــٍة وعلٍم ومعرفة )ومثقفون 
أيضــا(، لبعضهــم ســلطة ثقافيــة وإعاميــة، 
 يوافقــوا على ضحٍك 

ْ
هــم أرفــع شــأنا مــن أن

ّ
أن

البعــض رديفــا  هــا هــذا 
ّ
صــاٍف، لجّديــٍة يظن
ف«.

ّ
»املثق ضروريا لـ

 عربّي معروف. برحيل نجوٍم 
ٌ
التقديس شــأن

 كتابٍة، تريد 
ّ

وشــخصياٍت عامــة، تتعــّرض كل
هامــاٍت 

ّ
شــيئا مــن نقــٍد جــّدي، إلــى هــدٍف، الت

ى، منهــا التعالي وعــدم احترام امليت، مع 
ّ
شــت

»اذكــروا  امللتبســة:  املقولــة  بتلــك  استشــهاٍد 
 قائلــني بهــا ينســون 

ّ
محاســن موتاكــم«. لكــن

أو  خلــٍل  تبيــان   
ّ
وأن مســيء،  غيــر  النقــد   

ّ
أن

طــرح ســجال لحظــة الرحيــل غيــر ُمنتِقَصــني 
 تكــن 

ْ
مــن صاحبهمــا وأعمالــه، خصوصــا إن

 ذات ِقَيــم مختلفــة. هــذا يترافــق 
ٌ

هنــاك أعمــال
فــي مخاطبــة  بارعــون  فهــؤالء  ذة«، 

َ
و»األْســت

بتعــاٍل  آرائهــم  ومــع  معهــم  املتوافقــني  غيــر 
وعجرفــٍة، فهــم ـ كمــا يــرون أنفســهم ـ مالكــو 

الحقيقة املطلقة، والعارفون بخفايا األمور.
 أعمــال ســمير غانــم، الســينمائية 

ّ
القــول إن

، غيــر عميقــة، لــن يكــون انتقاصــا مــن 
ً
مثــا

اشتغاله سنني مديدة في مجال الكوميديا، 
 يتبنّي من قوٍل كهذا نوٌع من استهزاٍء أو 

ْ
وإن

شتٍم يقول بهما البعض. النقد ُيدرك أهمية 
تلــك الكوميديــا، مــن دون التغاضي عن خلٍل 
فيهــا أو تبســيٍط أو تكــرار، فأنــاٌس كثيــرون 
الضحــك،  ملجــّرد  الضحــك  فــي  يرغبــون 
وســمير غانــم بــارٌع في هذا مــن دون تجديٍد 
أو إضافــاٍت. رفــض كوميديــا ســمير غانــم، 
 يتوافق 

ْ
 لقائٍل بهذا، إن

ّ
«، حق

ّ
 للفن

ّ
ها »فن

ّ
ألن

القــول مــع واقــع اشــتغاالت املمثــل الراحل أو 
ال يتوافق.

التعليقات الفيسبوكية، املتعالية أو املتهّكمة 
 
ْ
أو التقديسية، تبقى تعليقات افتراضية، وإن

ض بعضها على كتابٍة واقعية. ُيحرِّ
نديم...

سجيٌن يؤّدي دور سجين ُمضطرب نفسيًا: اختباراٌت وأحوال )الملف الصحافي لـ»السجناء الزرق«(

س )عمرو مراغي/ فرانس برس( سمير غانم وابنته دنيا: الكوميدّي غير الُمقدَّ
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سجوٌن تحتاج 
إلى تأهيٍل جذري وقوانين 

تتطلّب إصالحات

تعليقات فيسبوكية 
متعالية وتقديسية 

تستدعي كتابة واقعية

في فيلمها الوثائقي 
الثالث، »السجناء الزرق«، 

تعمل زينة دّكاش 
مع سجناء في سجن 

رومية اللبناني، ُمصابين 
باضطرابات نفسية، 

ومتّهمين بجرائم عدة

عالج بالدراما لكّن األحكام »لحين الشفاء«

عندما تغلب »محاسن موتاكم« النقَد

سجناء زينة دّكاش أمام الكاميرا

س نجومًا تعليقات فيسبوكية ُتقدِّ

¶ Palmer لفيشر ستيفنس، تمثيل 
جونو تمبل )الصورة(، وجاسنت 

تمبرالك وجون ْسكيب: بعد 12 عاما 
أمضاها في السجن، يعود معجزة 

كرة القدم السابق إدي باملر إلى منزله، 
استعدادًا لبدء صفحة جديدة من 
حياته، منطلقا من الصفر. يلتقي 
مراهقا أساءت الحياة إليه كثيرًا، 

فبات صديقا له. لكن ماضي باملر ثقيل 
ده بتحويل  هدِّ

ُ
الوطأة، واضطراباته ت

بدايته الجديدة تلك إلى رماٍد.

¶ Bad Trip لكيتاو ساكوراي، تمثيل 
تيفاني هاّديش )الصورة(، وإريك 

أندره وِلْيل َرل هاِوري: يعتمد تحقيق 
هذا الفيلم، املعروض حاليا على 

املنّصة األميركية »نتفليكس«، تقنية 
الكاميرا الخفية، التي ترافق صديقني 

اثنني في رحلة بّرية طويلة، يبدو 
طا لها كفاية. فيها، 

ّ
هما لم ُيخط

ّ
أن

يتبادالن النكات والسخرية والنمائم 
والطرائف مع أناٍس مجهولني 

بالنسبة إليهما.

¶ Shadow In The Cloud لروزاين 
ليانغ، تمثيل كلوي غرايس موريتز 

ن 
ّ

)الصورة(، وِنك روبنسن وكاال
مولفاي: مع اندالع الحرب العاملية 
ف الشاّبة مود غاّريت 

َّ
كل

ُ
الثانية، ت

بنقل وثائق ومستندات »بالغة 
السّرية«، على منت طائرة »بوينغ بي ـ 
َرس(، لتسليمها إلى 

ْ
17« )فاينغ فورت

ساموا. التحّديات كثيرة، فإلى جانب 
مخاطر الحرب، هناك كائن غامض 
وعدوانّي وخطر في الطائرة، على 

مود والجنود الذين معها مواجهته 
ب عليه بأي وسيلة ممكنة.

ّ
والتغل

¶ Safety لرجينالد هودلن، تمثيل 
كورين فوكس )الصورة(، وجاي 
ريفز وتاّدوس جي. ميكسن: راي 

ماك إلراثبي، شاٌب يواجه سلسلة 
ظروف صعبة ومتاحقة، تفرض عليه 
 تفانيه ومثابرته 

ّ
تحّديات قاسية، لكن

ب على كثيٍر منها. 
ّ
ُيساعدانه على التغل

وبمساعدة زمائه في فريق كرة القدم 
األميركية، وأبناء املجتمع الصغير في 
مدينة »ْكِلْمسن«، حيث يعيش، ينجح 

في امللعب، وفي تربية شقيقه الصغير 
والوحيد فاْهماّر )11 عاما(، ورعايته.

¶ The Night Clerk ملايكل كريستوفر، 
تمثيل آنا دي آرماس )الصورة(، 

وهلن هانت وجون ِلغيزامو: بارت 
»متازمة أسبرجر«،  شاٌب ُمصاب بـ

ف استقبال ليلّي في 
ّ
يعمل كموظ

فندق. يتمّكن من إخفاء كاميرات 
في غرٍف كثيرة بشكل غير قانونّي 

ملراقبة نزالء، بهدف دراسة سلوكهم. 
ذات مساء، ُيشاهد جريمة قتل في 
إحدى تلك الغرف، ما يضعه أمام 
غ عن 

ّ
مأزق كبير وحّساس: إذا بل

الجريمة، سُيفضح أمره بخصوص 
املراقبة غير القانونية.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

تم تعيني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب 
بنفيكا السابق، لتولي تدريب سبارتاك موسكو 
الروسي، الذي سينافس في دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم املوسم املقبل. وقال املدرب بعد تعيينه 
رسميا: »أنا سعيد لخوض هذا التحدي. تمثيل 

فريق كبير مثل سبارتاك شرف كبير، وخصوصا 
في مئويته«. وسيخلف روي فيتوريا في املنصب 

األملاني دومينك تيديسكو، الذي رحل بعد عام 
من توليه مهمة قيادة الفريق.

وَدع النجم النرويجي الشاب إرلينغ هاالند، 
مهاجم بوروسيا دورتموند األملاني، املوسم 
برسالة عبر حساباته على وسائل التواصل 
االجتماعي قال فيها: »ال تدع النجاح يمنعك 

من التطور. عندما تحقق هدفا، يجب أن تقاتل 
 

ّ
لتحقيق ما هو أفضل. عليك أن تستفيد من كل
لحظة تستطيع أن تكون فيها أفضل. سأحاول 

العمل بكّد والتطور هذا الصيف. إذا كان في 
استطاعتي ذلك، وأنت افعل ذلك أيضا«.

أكد مدرب تشيلسي اإلنكليزي، األملاني، توماس 
ه إذا لم يتمكن حارسه إدوارد ميندي 

ّ
توخيل، أن

من اللحاق بنهائي دوري األبطال، فهو يثق في 
بديله كيبا أريزاباالغا. وقال توخيل: »ما زالت 
لدينا آمال في ميندي. لقد تحسن ونتمنى أن 

يعود إلى التدريبات. سيلعب ميندي إذا سمحت 
حالته، سنجرب ونرى. وإن لم ينجح األمر، 

سنجري محاولة أخرى، وإن لم ينجح األمر أيضا، 
فلدينا من هو قادر على تعويضه، مثل كيبا«.

روي فيتوريا 
مدربًا لفريق سبارتاك 

موسكو رسميًا

إرلينغ هاالند: 
ال تدع النجاح يمنعك 

من التطور

توخيل: إن لم يلحق 
ميندي بالنهائي فنحن 

نثق بكيبا

أكرم ميلووكي 
باكس وفادة 
ضيفه ميامي 
هيت، وصيف 
بطل الموسم 
الماضي، عندما 
تغلب عليه )132 
- 98( ليخطو 
خطوة كبيرة 
نحو الدور الثاني 
بسبب تقدمه )2 
- صفر(. ووجه 
ميلووكي 
باكس إنذارًا 
شديد اللهجة 
إلى كل األندية 
المنافسة على 
اللقب عندما 
سحق ضيفه 
ميامي بفارق 
34 نقطة وبات 
بحاجة الى 
فوزين فقط 
بغية بلوغ الدور 
الثاني.

)Getty( ميلووكي باكس يتقدم بثبات نحو الدور الثاني

ميلووكي يُكرم ميامي
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ميونخ
ملكة كرة القدم 

في »اليورو«

2829
رياضة

رياض الترك

ال يمكن إقامة بطولة »يــورو 2020« 
فــــي 11 مـــديـــنـــة أوروبـــــيـــــة، مــــن دون 
ــيـــار مـــيـــونـــخ واحـــــــدة مــــن املــــدن  ــتـ اخـ
ومدينة  الــقــدم  كــرة  مدينة  فهي  املستضيفة، 
ــادي  ــنـ ــالـ ــونـــخ املـــــعـــــروف بـ ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ ــريــــق بـ فــ
ــبــــافــــاري« وكـــذلـــك مــديــنــة أشـــهـــر مـــاركـــات  »الــ

التي  املدينة  إم دبليو« وهــي  »بــي  السيارات 
يسكنها شعب ودود، دائم االحتفال.

وستكون مدينة ميونخ األملانية الجميلة من 
بني املدن املستضيفة لبطولة »يورو 2020«، 
وســـيـــكـــون مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريــــنــــا« الـــخـــاص 
بفريق بايرن ميونخ املستضيف للمباريات، 
وطــبــعــًا هــي مــديــنــة تــعــرف كـــرة الــقــدم جــيــدًا، 
وســيــكــون الــجــمــهــور املــســافــر إلــيــهــا ملتابعة 

املباريات سعيدًا باألجواء الكروية العريقة.

لمحة وتاريخ
املــدن األملانية  عتبر مدينة ميونخ من أكبر 

ُ
ت

واألوروبية، إذ يسكنها حوالي مليون و558 
ألـــف نــســمــة، وهـــي ثــالــث أكــبــر مــديــنــة أملانية 
ها الرقم 

ّ
 من برلني وهامبورغ، كما أن

ّ
بعد كل

11 فــي قــائــمــة أكــبــر مـــدن االتــحــاد األوروبــــي، 

ُيعتبر ملعب »أليانز أرينا« من أكبر املالعب 
ويتسع   ،»2020 ــــورو  »يـ ومـــالعـــب  األملــانــيــة 
لـــحـــوالـــي 70 ألـــــف مـــتـــفـــرج، وســـيـــكـــون أحـــد 
البطولة  ملباريات  املستضيفة  املالعب  أبــرز 
األوروبية هذا الصيف، وهو امللعب الخاص 
6 مرات  أوروبـــا  بايرن ميونخ، بطل  بفريق 

تاريخيًا.
ويملك ملعب »أليانز أرينا« قاعدة خارجية 
يــتــغــيــر لــونــهــا وهــــي الـــوحـــيـــدة بـــني جميع 
مالعب العالم من هذا النوع، وهو ثاني أكبر 
»ويستفالني  ملعب  بــعــد  أملــانــيــا  فــي  ملعب 
ــــاص بـــفـــريـــق بـــوروســـيـــا  ــخـ ــ ــوم« الـ ــ ــاديـ ــ ــتـ ــ سـ
ــايـــرن مــيــونــخ  دورتـــمـــونـــد. ويــلــعــب فـــريـــق بـ
مبارياته على هذا امللعب منذ موسم 2005-

مبارياته على  يلعب  ذلــك  قبل  وكــان   ،2006
امللعب األوملبي في ميونخ، وتحديدًا  أرض 
ــيـــاد مــيــونــخ  ــبـ ــاريــــخ أوملـ مــنــذ عــــام 1972 )تــ

الصيفي(.
لــفــريــق مــيــونــخ 1860 نسبة  ســابــقــًا، كــانــت 
50 فــي املــائــة، مــن ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« إال 
 فـــريـــق بـــايـــرن مــيــونــخ اشـــتـــرى الــحــصــة 

ّ
أن

يــورو، وذلك  بقيمة حوالي 11 مليون  كلها 
بسبب املشاكل املالية التي عانى منها فريق 
»األســــــود« لــيــكــون الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« هو 

املالك الوحيد للملعب.
كما، اشترت شركة »أليانز« االسم الرسمي 
لــكــن ال يمكن  للملعب عــلــى مـــدى 30 عــامــًا، 
استخدام هذا االســم في املنافسات الدولية 
والقارية مثل كأس العالم و»اليورو«، وذلك 
ــي الخاصة  بسبب قــوانــني االتــحــاد األوروبــ
والــشــراكــة  الــتــجــاريــة  بامللكية  تتعلق  الــتــي 
الــدعــائــيــة، الــتــي ال يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــتـــي يــتــفــق مــعــهــا  الــــبــــطــــوالت، بــاســتــثــنــاء الـ

»فيفا« أو »يويفا«.
فــفــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2006، كـــان اســم 
الــعــالــم مــيــونــخ«، وفي  امللعب »ملعب كــأس 

مباريات دوري أبطال أوروبــا ودوري األمم 
األوروبية، يكون اسم امللعب »فوتبول أرينا 
مــيــونــخ«، وهـــو الــــذي حــضــن نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا في عام 2012 تحت هذا االسم، 

وسيحتضن النهائي مجددًا في عام 2023.
ــًا لــلــتــقــاريــر االقـــتـــصـــاديـــة، كــلــف بــنــاء  ــقـ ووفـ
ملعب »أليانز أرينا« بني 286 و340 مليون 
أنفقت  ميونخ  مدينة  بلدية   

ّ
أن كما  يـــورو، 

يــــورو، مــن أجــل  ُيــنــاهــز 210 مــاليــني  مبلغًا 
املحيطة  التحتية  والــبــنــى  املنطقة  تــطــويــر 

ــه كــــان أحــــد مــالعــب  ــ ـ
ّ
بــاملــلــعــب، خــصــوصــًا أن

بطولة كأس العالم 2006.
وهــا هــو يــعــود إلــى الــواجــهــة مــجــددًا وهــذه 
»يـــورو 2020«،  ملــبــاريــات  املـــرة كمستضيف 
وتـــحـــديـــدًا مـــبـــاريـــات املــنــتــخــب األملـــانـــي في 
ــانــــب مــنــتــخــبــات  مـــجـــمـــوعـــة املــــــــوت إلــــــى جــ
الـــبـــرتـــغـــال، وفـــرنـــســـا، واملــــجــــر، فــهــل ينجح 
فــي الــذهــاب بــعــيــدًا فــي الــبــطــولــة األوروبــيــة 

والتتويج باللقب؟
)العربي الجديد(

ملعب »أليانز أرينا«

وستكون من بني أبرز العواصم املستضيفة 
لبطولة »يورو 2021«.

أساسيًا  مــركــزًا  ميونخ  مدينة  عتبر 
ُ
ت الــيــوم، 

واالقتصاد  والتكنولوجيا  والعلوم  للفنون 
والنشر والثقافة والعلم والتجارة والسياحة 
أيــــضــــًا. ويـــعـــيـــش ســكــانــهــا أفـــضـــل الـــظـــروف 
ــعــتــبــر مـــن أفــضــل 

ُ
الــحــيــاتــيــة واملــعــيــشــيــة، وت

املدن للعيش فيها، بحسب مؤشر »ميرسر« 
لجودة الحياة، 2019، إذ احتلت املركز الثالث 
وفانكوفر  السويسرية  زيوريخ  خلف  عامليًا 

الكندية على التوالي.
إذ  أيــضــًا،  رياضية  عاصمة  ميونخ  عتبر 

ُ
وت

فيها كثير من أندية كرة القدم، وطبعًا أبرزها 
ــة  ــديـ ــد أفـــضـــل األنـ ــ ــريـــق بــــايــــرن مـــيـــونـــخ أحـ فـ
األوروبية، وكذلك فريق ميونخ 1860 وأندية 
أخـــرى، وهــنــاك الــنــادي الــبــافــاري لكرة السلة 
ــذي ُيــنــافــس فـــي الـــــدوري املــحــلــي وبــطــولــة  الــ
دوري أبــطــال أوروبــــا، هــذا بــاإلضــافــة ألندية 

نافس في رياضة الهوكي.
ُ
ت

األوملبية  األلــعــاب  ميونخ  مدينة  استضافت 
فــي  ــــت  ــاركـ ــ شـ كـــمـــا   ،1972 عــــــام  ــة،  ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
اســتــضــافــة بــطــولــة »يـــــورو 1988« وبــطــولــة 
ونـــافـــســـت الســتــضــافــة  الـــعـــالـــم 2006،  كــــأس 
األلـــعـــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة فـــي عـــام 2018، 
ها خسرت من أمام بيونغ تشانغ الكورية 

ّ
لكن

ــدن الــتــي  ــ ــرز املـ ــ الــجــنــوبــيــة، وســـتـــكـــون مـــن أبـ
تستضيف بطولة »يورو 2020« هذا الصيف.
عاصمة  ميونخ،  مدينة   

ّ
أن مالحظة  وُيمكن 

مقاطعة بافاريا، مرتبطة ببعضها من خالل 
4 جادات كبيرة، فيها أبنية رسمية تاريخية 
تــم بــنــاؤهــا فــي الــقــرون الــقــديــمــة. وتــبــرز إلى 
، التي تربط الطرف 

ً
الواجهة جادة برينر مثال

 مــنــاطــق الـــشـــرق والـــغـــرب، ثم 
ّ

الــشــمــالــي بــكــل
هناك جادة لودفيغ التي تبدأ عادة من ساحة 
أوديون وتمتد حتى مناطق الجنوب ومنها 
إلـــى الــشــمــال، وتــضــمــن هـــذه املــنــطــقــة الكثير 
للحكومة.  الرسمية  والــــوزارات  القصور  مــن 
أبرز  التي تضم  وهناك جادة ماكسيميليان 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة ميونخ إحدى أهم المدن المستضيفة 
لبطولة »يورو 2020«، خصوصًا أنها عاصمة كروية 

بامتياز والتي تتمثل بفريق مثل بايرن ميونخ وأندية 
أخرى كبيرة، وشعبها يُحب هذه اللعبة كثيرًا

)Getty( كنيسة السيدة« الُمطلّة على المدينة«

)Getty( »ساحة »القاعة الكبيرة )Getty( ساحة »مارينبالتز« الشهيرة في ميونخ

)Getty( »بوابة »إيسارتور

سيكون الملعب 
الخاص بمنتخب 
ألمانيا في 
)Getty( البطولة

)Getty( يتسع الملعب لحوالي 70 ألف متفرج

فهو  بايرن،  فريق  تحديدًا  ميونخ،  مدينة  أساطير  من  الم  فيليب  األملاني  النجم   ُيعتبر 
ــه 

ّ
أن الــكــرويــة تقريبا فــي 517 مــبــاراة وسجل 16 هــدفــا، كما   الــذي مثله طــوال مسيرته 

من أهم نجوم املنتخب األملاني، إذ لعب معه 113 مباراة وسجل 5 أهــداف. وحقق الم 
مع فريق املدينة األول، بايرن ميونخ، لقب الدوري 8 مرات، ولقب الكأس 6 مرات، ولقب 
»السوبر« األملاني 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة في موسم 2012/ 2013، ولقب 
»السوبر األوروبي« عام 2013، ولقب مونديال األندية في العام نفسه، كما حصد لقب 

كأس العالم مع أملانيا عام 2014.

فيليب الم

ملعب المدينة

محال  خصوصًا  للتسوق،  التجارية  املــراكــز 
املوضة، وإلى جانب هذه املحال مبنى خاص 
بحكومة مقاطعة بافاريا ومتحف تاريخي. 

كــمــا أن هــنــاك أيــضــًا مـــراكـــز خــاصــة ألفــضــل 
املصممني باإلضافة إلى متاجر املجوهرات. 
أمـــا أهـــم فــنــادق مــديــنــة مــيــونــخ واألبــــرز فهو 
 هــــذه األمــــور 

ّ
فــنــدق »فــيــر يــاهــريــســتــني«. كــــل

تجعل من ميونخ مدينة أوروبية مهمة جدًا 
 أملانيا.

ّ
وعصبًا اقتصاديًا قويًا لكل

المعالم السياحية
في مدينة ميونخ كثير من املعالم السياحية 
املــمــيــزة، الــجــاذبــة لــلــســّيــاح مــن حـــول الــعــالــم، 
 من »مارينبالتز«، وهو أول مكان ربما 

ً
بداية

املدينة،  إلــى  الــســّيــاح عندما يصلون  يـــزوره 
فهي الساحة الكبيرة في قلب البلدة القديمة، 

وأّي تنقل داخل املدينة يبدأ من هنا.
املدينة  بــني  الــفــاصــل  »مــاريــنــبــالتــز«  عتبر 

ُ
وت

ــنـــاك تـــوجـــد »قــاعــة  الــقــديــمــة والـــحـــديـــثـــة، وهـ
املدينة الجديدة« الشهيرة وهي قاعة بلدية 
تــقــع فــي الــجــزء الــشــمــالــي مــن »مــاريــنــبــالتــز« 
وتــســتــضــيــف حــكــومــة املــديــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
البلديات،  ــاء  املــديــنــة، ومــكــاتــب رؤسـ مجلس 

وجزء صغير من اإلدارة املركزية.
ــبـــوابـــات الــشــهــيــرة، وهــــي بــمــثــابــة  ــنـــاك الـ وهـ

ُبــنــيــت بني  بـــوابـــات تــحــيــط املــديــنــة بأكملها 
السكان  الــــ13 والـــــ14، وكــانــت تحمي  القرنني 
مـــن الـــهـــجـــمـــات، خــصــوصــًا فـــي الـــلـــيـــل، وفــي 
مــيــونــخ 4 بـــوابـــات كــبــيــرة يمكن لــلــســيــاح أن 

يدخلوا عبرها ويتجولوا في املدينة.
ميونيخ  فــي  السياحية  املعالم  أشهر  ومــن 
»فرونكيرشي« أي »كنيسة السيدة« املطلة 
ارتــفــاع  تحديد  وتــم  بأكملها،  املــديــنــة  على 
 املباني التي تقع أسفل الكنيسة، 

ّ
خاص لكل

ــلـــى رؤيـــــــة واضــــحــــة مــن  وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـ
 االتجاهات.

ّ
األسفل ومن كل

وسائل النقل
فــي مدينة ميونخ عــدد مــن املــطــارات املهمة، 
 أبرزها مطار »فرانز جوزيف ستراوس« 

ّ
لكن

ــذي يــبــعــد عـــن وســـط املــديــنــة حـــوالـــي 36  ــ والـ
كيلومترًا، وُيعتبر هذا املطار من بني األفضل 
ه مرتبط بشبكة 

ّ
في القارة األوروبية، كما أن

طـــرقـــات مـــن أّي مــكــان فـــي املــديــنــة بــاتــجــاهــه 
.
ً
مباشرة

ــونــــخ طـــبـــعـــًا بــشــبــكــة  ــيــ ــة مــ ــنــ ــديــ وتــــتــــمــــيــــز مــ
األساسية  املحطة  عبر  خصوصًا  قطاراتها، 
ــــدن   املـ

ّ
ــل ــكــ »هـــاوبـــتـــبـــهـــانـــهـــوف« املـــتـــصـــلـــة بــ

األملانية، وهناك كثير من محطات القطارات 
 باملطار وملعب املدينة 

ً
التي تتصل مباشرة

»ألــيــانــز أريـــنـــا« وبـــذلـــك ســيــكــون مـــن السهل 
تنقل الجماهير خالل البطولة.

وهــنــاك وســيــلــة أخـــرى سهلة هــي الــبــاصــات 
الــتــي تــتــوفــر فــي املــديــنــة عــلــى مــــدار الــســاعــة 
وتــنــقــل الــجــمــاهــيــر مـــن مــديــنــة مــيــونــخ إلــى 
ــى أّي مــديــنــة أوروبـــيـــة  خــارجــهــا مــحــلــيــًا وإلــ
أخــــــرى، وُيـــمـــكـــن تــنــقــل الــجــمــاهــيــر بــســهــولــة 
للسفر عبر  الحاجة  الباصات، من دون  عبر 

الطائرة أو القطار.

سيستضيف ملعب 
»أليانز أرينا« في ميونخ 
4 مباريات في بطولة 
»يورو 2020« تحديدًا 

مباريات المنتخب 
األلماني في المجموعة 

السادسة على الشكل 
اآلتي: ألمانيا ضد فرنسا 
ونجومه ال سيما كريم 

بنزيمة العائد، في 
أول مباراة، وألمانيا 

ضد البرتغال ونجمه 
كريستيانو رونالدو، 

في اللقاء الثاني 
وهو اللقاء المهم 

»للمانشافت«، ثم يختتم 
منتخب ألمانيا مبارياته 
في دور المجموعات 

ضد منتخب المجر. 
وستكون هناك مباراة 
في الدور ربع النهائي 

أيضًا في الثاني من 
يوليو/ تموز المقبل. 

وسيدخل إلى المدرجات 
خالل المباريات حوالي 

25 في المائة من سعة 
الملعب اإلجمالية 

بحسب االتحاد األوروبي 
لكرة القدم.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

سبقت لميونخ 
المشاركة في استضافة 

بطولة »يورو 1988«

يومًا16الباقي

Wednesday 26 May 2021 Wednesday 26 May 2021
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دانسك ـ العربي الجديد

يطمح نادي فياريال اإلسباني إلى 
»يوروباليغ«  بطولة  لقب  تحقيق 
مانشستر  منافسه  يــواجــه  عندما 
ــاراة الــنــهــائــيــة،  ــبــ يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي فـــي املــ
بـــاســـتـــاد »إنـــيـــرغـــا دانــــســــك« فـــي بـــولـــنـــدا، في 
طموٍح من »الغواصات الصفراء« للوجود في 

دوري أبطال أوروبا، املوسم املقبل.
ويدرك املدرب اإلسباني أوناي إيمري، املدير 
 مانشستر 

ّ
لــنــادي فــيــاريــال، جــيــدًا، أن الــفــنــي 

يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي اســتــطــاع ضــمــان مقعد 
ــا  ــــدوري أبـــطـــال أوروبــ فـــي دور املــجــمــوعــات بـ
لــذلــك، يريد  املــقــبــل 2021/ 2022.  املــوســم  فــي 
»يـــوروبـــالـــيـــغ« لــلــحــاق بـــه إلــى  الــتــتــويــج بـــالــــ
ــال أمــــام  ــاريـ ــيـ ـــح فـ

ّ
ــبـــرى. ويـــتـــســـل ــكـ الـــبـــطـــولـــة الـ

مانشستر يونايتد بعامل خبرة املدرب أوناي 
ــي، الـــذي  ــ ــ إيـــمـــري فـــي بــطــولــة الـــــدوري األوروبـ
متتالية  مناسبات   3 فــي  تحقيقها  اســتــطــاع 
مركز  نــال  فيما  إشبيلية،  الــســابــق  فريقه  مــع 
الوصيف مع أرسنال اإلنكليزي، بعدما خسر 

املواجهة النهائية على يد تشلسي.
ــه أونــــــاي إيــمــري  ــدربـ ــن فـــيـــاريـــال إلــــى مـ ــديـ ويـ
ــــــــــــه اســــــتــــــطــــــاع كـــــســـــر نـــحـــس 

ّ
ــر، ألن ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

»الغواصات الصفراء« في املسابقات القارية، 
فــي نــصــف نهائي  تــعــرضــوا للهزيمة  بــعــدمــا 
»يوروباليغ« في أعوام 2004، و2011، و2016، 
البرتغالي،  وبورتو  اإلسباني،  فالنسيا  أمــام 
 الجرح 

ّ
وليفربول اإلنكليزي على التوالي. لكن

الــــذي لــن يــنــدمــل فــي قــلــب جــمــاهــيــر فــيــاريــال، 
ــان الـــخـــســـارة عــلــى يـــد أرســــنــــال اإلنــكــلــيــزي  كــ
أبــطــال أوروبـــا فــي عام  بنصف نهائي دوري 
انــبــرى  الـــتـــي  الــــجــــزاء،  ــلـــة  2006، وضـــيـــاع ركـ
لــهــا األســــطــــورة األرجــنــتــيــنــي خـــــوان رومــــان 

نهائي الدوري 
األوروبي

التي  البولندية،  دانسك  مدينة  إلى  األوروبية  الكرة  متابعي  أنظار  تتجه 
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  فريقي  بين  األوروبي  الدوري  نهائي  تحتضن 
ونظيره فياريال اإلسباني، الساعي لتحقيق أول ألقابه القارية، بعدما كان 

قريبًا في موسم 2005-2006 من الوصول لنهائي األبطال

3031
رياضة

تقرير

ريكيلمي، أمام الحارس األملاني ينس ليمان.
وبــعــد 15 عــامــًا، تمكن فــيــاريــال مــن االنــتــقــام، 
وإخــــراج أرســنــال مــن نــصــف نــهــائــي مسابقة 
قـــاريـــة، فـــوصـــل »الـــغـــواصـــات الـــصـــفـــراء« إلــى 
نــهــائــي »يـــوروبـــالـــيـــغ« وأعـــــني نـــجـــوم كتيبة 
أوناي إيمري على تحقيق اللقب، والفوز على 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وســبــق لـــنـــادي فـــيـــاريـــال اإلســـبـــانـــي مــواجــهــة 
الــقــاريــة،  املــســابــقــات  مانشستر يــونــايــتــد فــي 
بمواسم 2005/ 2006، و2008/ 2009، و2010/ 
2011، وانتهت جميع املباريات في ما بينهما 
 وقــــت »الـــغـــواصـــات 

ّ
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، لـــكـــن

املاضي  اللقب ونــســيــان  لنيل  أتــى  الــصــفــراء« 
األليم. ويريد نادي فياريال مع مدربه أوناي 
إيــمــري ضـــرب عــصــفــوريــن بحجر واحـــد أمــام 
الكرة  هيمنة  كسر  األول  يونايتد،  مانشستر 
 
ّ
ــة، ألن ــاريــ ــقــ ــات الــ ــقـ ــابـ اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى املـــسـ
تشلسي أو مانشستر سيتي سيظفر أحدهما 
املقعد  والــثــانــي خطف  األبــطــال،  دوري  بلقب 
املــؤهــل لـــدوري املجموعات فــي املــوســم املقبل 

باألبطال.

حلم سولشاير
يونايتد  نــادي مانشستر  املــقــابــل، يدخل  فــي 
ــه غـــونـــار  ــ ــيـ ــ ــه أولـ ــ ــدربـ ــ ــادة مـ ــيــ ــقــ ــيــــزي بــ ــلــ ــكــ اإلنــ
ــــي وهــدفــه  ــدوري األوروبـ ســولــشــايــر نــهــائــي الــ

اللقب على حساب نادي  واحــد وهــو تحقيق 
السنوات  معاناة   

ّ
ظــل في  اإلسباني،  فياريال 

املـــاضـــيـــة. ويــســعــى فـــريـــق الــشــيــاطــني الــحــمــر 
لتحقيق لقبه األول بعد أعواٍم من الغياب عن 
يتطلع  سولشاير  أن  كما  التتويج،  منصات 
ــى لـــه كـــمـــدرب لــلــفــريــق،  ــ لــحــصــد الــنــجــمــة األولـ
بعدما عاش سنوات رائعة حني كان العبًا، إذ 
حقق لقب الــدوري اإلنكليزي في 6 مناسبات 
وحصد لقب دوري أبــطــال أوروبـــا فــي موسم 
1998/ 1999. في تلك األمسية عام 1999 أمام 
 
ً
بــايــرن ميونيخ األملــانــي كــان سولشاير بطال
في نظر الجميع، بعدما سجل هدف الفوز في 
بحضور  نــو  الــكــامــب  ملعب  على   93 الدقيقة 
ألف متفرج، في مباراة تاريخية  أكثر من 90 
البافاري  الــنــادي  تــقــّدم  إذ  يمكن نسيانها،  ال 
تيدي  ليعادل  بــازلــر،  ماريو  مبكرًا عن طريق 
ويسجل   ،91 الدقيقة  فــي  ــة 

ّ
الــكــف شيرينغهام 

بعدها سولشاير الهدف القاتل.
ويــرغــب سولشاير فــي إحــيــاء ذكـــرى األمــجــاد 
يونايتد  جماهير  عاشتها  الــتــي  ــيـــة  األوروبـ
األوروبــي،  الــدوري  بلقب  والتتويج  لسنوات، 
 آخـــر مـــا تــحــقــق مـــن ألـــقـــاب كــان 

ّ
خــصــوصــًا أن

ــدرب الــســابــق جـــوزيـــه مــوريــنــيــو،  ــ فـــي عــهــد املـ
ســنــوات   4 قــبــل  أي   ،2017-2016 مـــوســـم  فـــي 
»يوروباليغ« على حساب  بـ فاز  تقريبًا، حني 
ــاكــــس الـــهـــولـــنـــدي، بـــهـــدفـــي هــنــريــك  نــــــادي أيــ
لقب  إلــى  بــاإلضــافــة  مختاريان وبــول بوغبا، 
املــوســم نفسه،  فــي  الــرابــطــة اإلنكليزية،  كــأس 
ضد ساوثامبتون بنتيجة 3-2، بهدفي زالتان 

إبراهيموفيتش وجيسي لينغارد.

كافاني يؤكد قيمة إيمري
ــد  ــ ــرة الــــــــيــــــــوم، أكـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــل املـــــــــبـــــــــاراة املـ ــ ــبــ ــ وقــ
األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون كــافــانــي، مهاجم 

كافاني أكد قيمة 
أوناي إيمري مدرب 

نادي فياريال

منذ  حددته  الذي  هدفي  حققت  رونالدو:  كريستيانو 
وصولي إلى إيطاليا

أنه  البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس في تحليل ملوسمه  أكد 
املحلية؛  البطوالت   

ّ
الفوز بكل إيطاليا، وهــو  إلــى  الــذي حــدده منذ وصوله  حقق هدفه 

الدوري، والكأس، وكأس السوبر. وكتب كريستيانو رسالة طويلة على حسابه على 
»إنستغرام« لتحليل موسمه الذي أنهاه يوفنتوس في املركز الرابع في الدوري، وفاز 
البرتغالي لقب هـــداف »الــســيــري آ«  املــهــاجــم  الــســوبــر وكـــأس إيطاليا، واحــتــل  بــكــأس 

برصيد 29 هدفا. 
 الالعبني الكبيرة مليئة بالتقلبات. نتنافس عاما تلو اآلخر 

ّ
وقال: »حياة ومسيرة كل

لم  لدينا.  مــا  أقصى  إعــطــاء  علينا  يكون  وبــذلــك  وتحديات طموحة،  كبار  مــع العبني 
اللقب املستحق. ومع  الـــدوري. مبروك لإلنتر على  بلقب  الفوز  العام من  نتمكن هــذا 
الجماعي   ما حققناه هذا املوسم مع يوفنتوس على املستوى 

ّ
ذلــك، يمكن تثمني كل

والفردي«. وأضاف رونالدو: »انا سعيد للغاية بكأس السوبر، والكأس، ولقب الهداف، 
. وبهذه األهداف، حققت 

ً
خصوصا مع الصعوبات القائمة في بلد ليس الفوز فيه سهال

الهدف الذي وضعته من اليوم األول لوصولي إليطاليا: الفوز بالدوري والكأس وكأس 
السوبر، والحصول على أفضل العب والهداف«.

مدريد  ريال  في  البدني  للمعد  توجه  االتهامات  أصابع 
بعد الموسم الصفري

انتهى موسم ريال مدريد اإلسباني دون تحقيق أّي بطوالت، ليكتفي باملركز الثاني 
في الدوري اإلسباني، وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، في 
عام عانى خالله الفريق »امللكي« من أكثر من 60 إصابة، وضعت املدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان، في مأزق خالل أهم فترات املوسم. ومع نهاية املنافسات، وجهت أصابع 
االتهامات إلى املعد البدني، غريغوري دوبونت، الذي بدأ مسيرته مع ريال مدريد في 
2019، قادما من منتخب فرنسا، بعد تحقيق كأس العالم 2018، وقدم فيها »الديوك« 

مستويات مميزة على الصعيدين الفني والبدني. 
 من أنطونيو بينتوس، الذي ترك منصبه 

ً
وبدأ دوبونت مسيرته مع النادي امللكي بدال

بعدما فقد زيدان ثقته في عمله بسبب كثرة اإلصابات، لينتقل بعدها للعمل ضمن 
الجهاز الطبي إلنتر ميالن، الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري اإليطالي. وتشير التقارير 
ال  ربما  بأكمله  الفني  والــجــهــاز  دوبــونــت  أّن  إلــى  »آس«  موقع صحيفة  نشرها  التي 
يواصالن املسيرة مع »امليرينغي« في حال رحيل زيدان عن الفريق خالل األسابيع 
املقبلة، خصوصا أّن الجهاز الطبي أيضا لم يسلم من سهام االنتقادات، بسبب معاناة 
أكثر من العب من اإلصابات وتكرارها وعدم تعافيها بالشكل املطلوب، وعلى رأسهم 

البلجيكي، إيدين هازارد، الذي لم يشارك معظم فترات املوسم بسبب اإلصابات.

لويس إنريكي: استبعاد راموس قرار صعب وقاٍس
استبعاد  قــرار  بصعوبة  إسبانيا  منتخب  مــدرب  مارتينيز  إنريكي،  لويس  اعــتــرف، 
»ليس في  مــدريــد  ريــال  أّن قائد  الفريق، موضحا  مــن  رامـــوس )35 سنة(  سيرخيو 
حالة مناسبة« نظرًا لعدم ظهوره منذ مطلع العام الحالي وحتى اآلن مع ريال مدريد، 
املــدرب راموس  العودة قريبا. وأبلغ  أنانيا كي يتمكن من  ناصحا األخير بأن يكون 
الكشف عن  مــن  »الــصــائــب والصحيح« قبل ســاعــات  بــقــراره  خــالل محادثة هاتفية 
ه على دراية 

ّ
أن الـ24 املستدعني ملعسكر املنتخب، كاشفا  القائمة املكونة من الالعبني 

بتبعات هذا القرار. 
وقال لويس إنريكي »تحية خاصة لسيرخيو راموس، قائدنا، الذي قرر عدم الحضور 
إلى  املاضي بسبب عدم وصوله  الثاني  يناير/ كانون  املشاركة منذ  لم يستطع  ألنه 
تكلمت معه عبر  أمــس،  باألمر مساء  أبلغته  املجموعة.  التدرب مع  املثلى، وال  اللياقة 
ــه قــرار صعب وقــاٍس. شخص كان دائما في قمة مستواه ويمكنه العودة 

ّ
الهاتف. إن

أبحث عن  ي 
ّ
لكن للغاية  »قــرار معقد  إنريكي:  «. وأضــاف 

ً
املنتخب مستقبال ملساعدة 

مصلحة املنتخب واملجموعة. أوصيته بأن يتحلى ببعض األنانية، أن يفكر في نفسه 
أمام  مفتوحا  الباب  ليترك  واملنتخب«  فريقه  في  للعب  ويعود  مستواه  يستعيد  كي 

عودة راموس مع نهائيات دوري األمم األوروبية أو مونديال 2022 املقبلني.

يقود الحكم الفرنسي كليمان توربان نهائي الدوري األوروبي 
مانشستر  ونظيره  اإلسباني  فياريال  نــادي  بــني  الــقــدم  لكرة 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي فــي مــديــنــة دانــســك الــبــولــنــديــة، بمساعدة 
ــو وســيــريــل غــريــنــجــوري، فيما  حــكــمــي الـــرايـــة نــيــكــوالس دانــ

سيكون السلوفيني سالفكو فينشيتش حكما رابعا.
ولــد تــوربــان يــوم 16 مــايــو/ أيـــار 1982 فــي أولــيــنــز، وفــي عام 
2008 حــني كـــان فــي ســـّن 26 عــامــا، أصــبــح أصــغــر حــكــم في 
الذي  القياسي  الرقم  محطما  الفرنسي  األولــى  الــدرجــة  دوري 
 باسم الحكم السابق فيليب كالت، منذ عام 1994، 

ً
كان مسجال

وهو الذي انتقل من التحكيم في الدرجات الدنيا إلى األضواء 
فــي ظــرف 3 ســنــوات. فــي عــام 2009 بــات حكما دولــيــا بقراٍر 
من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وأصبح في عام 2015 
رائدًا في التحكيم في فرنسا، وأدار في ذلك العام عّدة مباريات 
في بطولة أمم أوروبــا للمنتخبات تحت 21 عاما، وكان حكما 
النخبة،  فئة  إلى  ترقيته الحقا  لتتم  النهائية،  املباراة  رابعا في 
وهي أعلى فئة تحكيم في القارة العجوز، وبات في هذه الرتبة 

الفرنسي الوحيد حتى انضّم إليه بينوا باستيان عام 2018.
أدار في يورو 2016 مباراتني، واختير من قبل »يويفا« ليكون 
الحكم الرابع والحكم البديل في السوبر األوروبي بني ريال مدريد 
اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي عام 2017، ثم قاد في 

العام نفسه مباراة بني بيرو ونيوزيلندا في ليما بامللحق املؤهل 
لكأس العالم. شغل منصب الحكم الرابع في نهائي دوري أبطال 
ليظهر بعدها في مونديال  ريــال مدريد وليفربول،  أوروبــا بني 
بتقنية  مــســاعــدًا  كـــان حكما  عـــام 2019  وفـــي  روســيــا 2018. 
الفيديو في كأس العالم للسيدات، وكذلك السوبر األوروبي بني 
ليفربول وتشلسي اإلنكليزيني، وهو سيكون حاضرًا في يورو 
2020، التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران املقبل. عاش الحكم 
تــوربــان مــواقــف مثيرة فــي مسيرته، فــخــالل مــونــديــال روسيا 
خالل مباراة السعودية واألوروغــواي، حصلت قصة بينه وبني 
ه 

ّ
هــداف األوروغـــواي لويس ســواريــز، إذ كشف الحكم يومها أن

 
ً
اختلف مع الالعب على أمر بسيط، وساءت العالقة بينهما قليال
الــذي كان  إديــنــســون كافاني  مــع  الحديث  الثقة، فقرر  واهــتــزت 
 املشكلة: 

ّ
العبا حينها في باريس سان جيرمان، ليتوسط ويحل

 
ّ

»وجــدت نفسي وجها لوجه معه وبنظرة واحــدة أدركنا، أّن كل
شيء بيننا على ما يــرام«. وفي قصة أخــرى اختارت عصابة 
اسمه »توربان« من أجل تنفيذ عمليات نصب واحتيال وسلب 
اسمه،  عليها  ووضعت  هويته  زورت  بعدما  ممنوعات،  وبيع 
وحني ألقي القبض عليهم قالوا: »لقد كان هذا االختيار من أجل 

املرح، ولحّبنا لكرة القدم«.
حسني...

كليمان توربان

على هامش الحدث

حكم فرنسي مميز سيكون حاضرًا في يورو 2020، لكن، قبل ذلك 
سيقود نهائي الدوري األوروبي، اليوم األربعاء

مواجهة منتظرة 
بين سولشاير 
وإيمري )كاثرين 
)Getty /إيفيل

باكياو واحد من أساطير رياضة المالكمة )ستيف 
)Getty/ماركوس

 أونــاي إيمري مدرب 
ّ
مانشستر يونايتد، أن

ــاريـــال -الــــــذي تـــــدرب تــحــت إمــرتــه  ــيـ فـــريـــق فـ
ــان  ــان فــــي فــــي نـــــــادي بــــاريــــس سـ ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
للغاية«  جــيــد  بــشــكــل  »سيستعد  جــيــرمــان- 

للنهائي املنتظر.
وقال الالعب في تصريحات للموقع الرسمي 
 :)UEFA.COM( لالتحاد األوروبي لكرة القدم
»لــقــد أظــهــر أونـــــاي شــغــفــه بــكــرة الـــقـــدم منذ 
وصوله إلى باريس. لقد أعجبت كثيرًا بطريقة 
وسيستعد  كثيرًا  سيعمل  مـــدرب  إنــه  عمله، 

مع باريس«. وحــول مشاركة خبراته كالعب 
ــــح  ــبــــني الــــشــــبــــاب، أوضـ ــع الــــالعــ ــ مـــخـــضـــرم مـ
كافاني: »في الوقت الحالي، أنا الالعب األكبر 
ســنــًا واألكـــثـــر خــبــرة فــي الــفــريــق وهــــذا األمــر 
يحمسني كــثــيــرًا. ذلـــك األمـــر يــدفــعــنــي خــالل 
الــتــدريــبــات وقــبــل الـــدخـــول لــخــوض مــبــاراة 
والتنافس. ولهذا أحاول االستمتاع والعمل 
التفكير طوال  بكل قوة من أجل فريقي دون 
ـــه يجب أن أكـــون مــثــااًل يحتذى 

ّ
الــوقــت فــي أن

 الشخص يعطي املثال من خالل 
ّ
به. أعتقد أن

بشكل جيد للغاية لنهائي الدوري األوروبي. 
املـــبـــاراة بشكل  بــــدون شـــك ســيــقــوم بتحليل 
جيد جــدًا«. وأضــاف املهاجم املميز، واملتألق 
التي  هــي  الصغيرة  »التفاصيل   

ّ
أن مــؤخــرًا، 

تحسم هــذا الــنــوع مــن املــبــاريــات، يتم الفوز 
بها من خالل جوانب صغيرة ولذلك يجب أن 
نكون في كامل تركيزنا. يجب أن نقدم مباراة 
 هذه طبيعة 

ّ
مثالية«. وتابع كافاني »أعلم أن

أوناي، فهو مدرب يحب العمل للغاية. ولهذا 
واأللــقــاب هناك  البطوالت  تمكن من تحقيق 

ما  أفضل  وتقديم  منافسته  سلوكه وطريقة 
لديه مع الفريق والوجود دائمًا في التمارين 

ومحاولة أن يكون األفضل دائمًا خاللها«.
ويسعى كافاني لحصد لقبه األوروبي األول 
كــان قد حقق فقط لقب  في مسيرته، بعدما 
كـــأس إيــطــالــيــا مــع نــابــولــي، ومــجــمــوعــة من 
الــبــطــوالت مــع نـــادي بــاريــس ســان جيرمان، 
مــنــهــا الــــــدوري الــفــرنــســي فـــي 6 مــنــاســبــات، 
وكـــــأس فــرنــســا وكـــــأس الـــرابـــطـــة الــفــرنــســيــة 

وكذلك الدرع.

المالكم باكياو يواجه وجه رياضي
سبينس

حسين غازي

يعود املالكم الفيليبيني، ماني باكياو، إلى 
الــحــلــبــات، بــعــد غــيــاب دام أكــثــر مــن عــامــني، 
في نــزال وزن الوسط ضد املالكم األميركي، 
إيــــــرول ســبــيــنــس جـــونـــيـــور، الـــــذي لـــم يــهــزم 
ــدًا. وأعـــلـــن بــاكــيــاو وســبــيــنــس عـــن الــقــتــال  ــ أبـ
وأيـــن ستكون  فمتى  املــاضــي،  الجمعة  يـــوم 
املــواجــهــة؟ فــي الــبــدايــة سيجرى الــنــزال يوم 
فــي الس فيغاس،  املــقــبــل  آب  أغــســطــس/   21
وهناك مكانان محتمالن إلقامته، األول هو 
»MGM Grand Garden Arena«، تلك الحلبة 
الــتــي كــانــت شـــاهـــدة عــلــى مــواجــهــة »الـــنـــزال 
الحلم« بني باكياو وأوسكار دي الهويا في 
»نــزال  وكذلك   ،2008 األول  كانون  ديسمبر/ 
أيار  مايو/  في  مايويذر  فلويد  القرن« ضد 
2015.  املــكــان الــثــانــي الـــبـــارز إلقــامــة الــنــزال 
لــــــــــ17.367،  تــتــســع  ــتـــي  الـ  ،»T-Mobile« هــــو 
وهي متاحة إلقامة هذه املواجهة، مع العلم 
ــهــا كــانــت قــد اســتــضــافــت عـــّدة مــعــارك في 

ّ
أن

الفنون القتالية املختلطة »UFC« وتتحضر 
ــونـــور مــاكــغــريــغــور ضد  الحـــتـــضـــان نـــــزال كـ

بورييه يوم 10 يوليو/ تموز املقبل.

أسعار التذاكر الخاصة بالنزال
الحدث بني 760  لهذا  التذاكر  تــتــراوح أسعار 
دوالرًا و9500 دوالر، واألغلى، بطبيعة الحال، 
ــاور لــلــحــلــبــة. ويــمــكــن شـــراء  هـــو املــقــعــد املــــجــ
التذاكر مباشرة من شّباك التذاكر أو من خالل 

العلم  املوقع اإللكتروني الخاص بالنزال، مع 
ها لم تطرح بعد بانتظار تحديد املكان في 

ّ
أن

وقت الحق من هذا األسبوع.

سبينس والفوز الـ28
يريد سبينس متابعة رحلته في عالم املالكمة 
اللحظة  إذ حــقــق حــتــى  هــزيــمــة،  أّي  مـــن دون 
الــوســط  فـــي وزن   حـــزامـــني 

ً
فــــــوزًا، حـــامـــال  27

عامًا  الــــ31  ونــجــح صــاحــب   .»IBF«و »WBC«
في الدفاع عن حزام االتحاد الدولي للمالكمة 
)IBF( خمس مرات، منذ فوزه في مايو 2017 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة عــلــى املــالكــم كــيــل بـــروك. 
العاملي للمالكمة  أضاف بعدها لقب املجلس 
الحكام بالفوز على  قــرار  في عــام 2019، بعد 
 اإلصــابــة التي تــعــّرض لها 

ّ
شــون بــورتــر، لكن

أكتوبر/ تشرين  الحقًا في حــادث سيارة في 
األول مـــن ذلــــك الـــعـــام، أجــبــرتــه عــلــى الــغــيــاب 
عـــن الــحــلــبــات، قــبــل عـــودتـــه إلـــى الـــنـــزاالت في 
بــفــوزه على  املــاضــي،  كــانــون األول  ديسمبر/ 

داني غارسيا باإلجماع.

باكياو المخضرم
عاش ماني باكياو مسيرة زاخرة باإلنجازات 
النزال  الـــ42 عامًا، يخوض  واالنتصارات، ابن 
ــًا. لم  ــامـ ـــ11 عـ ــ ــام مـــالكـــم أصـــغـــر مــنــه ســنــًا بـ ــ أمـ
يخض باكياو أّي نزال منذ الفوز في يوليو/ 
تــمــوز 2019 عــلــى نــظــيــره كــيــث ثـــرومـــان، مما 
 لــوزن الوسط أربــع مــرات، 

ً
جعله يومها بطال

لكن تم تجريده من حزام »WBA« في يناير/ 
الــثــانــي 2021 بسبب عـــدم دخــولــه أّي  كــانــون 
املالكمني  مــن  العديد  واجـــه  باكياو  مــواجــهــة. 
ــه، فـــالـــتـــقـــى بــــخــــوان مـــانـــويـــل  ــرتـ ــيـ ــــالل مـــسـ خــ
برادلي  ماركيز، وإيريك موراليس، وتيموثي 
وآخــريــن إلــى جــانــب دي الهــويــا ومــايــويــوذر، 

فحقق 62 فوزًا وتعادلني، كما ُهزم 7 مرات.
 بــاكــيــاو مــــارس أيــضــًا ريـــاضـــة كــرة 

ّ
ُيـــذكـــر أن

ــل عــالــم الــســيــاســة، بــعــدمــا دخــل  الــســلــة، ودخــ
مجلس الشيوخ في بــالده، وبــات تحت دائرة 
األضــواء يومها، عام 2016، في عهد الرئيس 
الــحــالــي رودريـــغـــو دوتـــيـــرتـــي. مـــن دون شــك، 
ســيــبــقــى بـــاكـــيـــاو دائـــمـــًا بــنــظــر الــجــمــيــع ذلــك 
املالكم الذي يعد واحدًا من أبرز املالكمني في 
التاريخ، ومن القالئل الذين لعبوا في أكثر من 
وزن، وربما سيكون النزال املقبل، سواء خسره 
ه 

ّ
أو ربحه، األخير له في مسيرته، خصوصًا أن

ر عليه انتظار 
ّ
، وسيتعذ

ّ
بات متقدمًا في السن

عــــام أو أكــثــر مـــن أجــــل الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
جديدة مع مالكٍم شاب.

Wednesday 26 May 2021 Wednesday 26 May 2021
األربعاء 26 مايو/ أيار 2021 م  14  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2459  السنة السابعة األربعاء 26 مايو/ أيار 2021 م  14  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2459  السنة السابعة
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رمضان قديروف
سيادة الرئيس يطارد شيطانًا افتراضيًا

سامر إلياس

رمضان  الشيشاني،  الرئيس  لوح 
عقابًا  »شــيــطــان«  بقتل  قـــديـــروف، 
بــث مباشر في  أثــنــاء  على تعليق 
قناته على إنستغرام، وتعهد بالوصول إليه 
آخرين سابقًا، وطالبه  وقتله، كما فعل مع 
بكتابة وصيته. وأطلق قديروف تهديداته، 
مساء اإلثنني، بعدما انتبه إلى تعليق أحد 
املتابعني على بــث حــي أجــاب فيه عــن عدد 
الشيشاني  الرئيس  واستطاع  األسئلة.  من 
نــفــســه، رّدًا عــلــى ســـؤال مستفز عما  ضــبــط 
إذا كــــان يــعــّد نــفــســه مـــشـــروع بـــوتـــني، جــدد 
النظر  أنـــه »يمكنكم  الــتــأكــيــد  قــديــروف  فــيــه 
إلـــي عــلــى أنـــي مــشــروع بــوتــني، وأنـــا جندي 
تابع له، وأنفذ بكل فخر املسؤوليات امللقاة 
عــلــى عـــاتـــقـــي«، مـــشـــددا عــلــى أن »الــرئــيــس 
فالديمير بوتني ساعد شعبي )الشيشاني( 
فــي أشــد األوقــــات صــعــوبــة«. وأشـــار إلــى أن 
الشيشانية هي  الــجــمــهــوريــة  بــنــاء  ــادة  ــ »إعـ
نــتــائــج جــهــوده )بـــوتـــني(«. وزاد: »ديــانــتــي 
ــد، وإذا  ــائـ ــقـ ــــذا الـ ــــى خـــدمـــة مـــثـــل هـ تـــدعـــو إلـ
ديانتك،  ببناء مساجد، ودراســـة  لــك  ُســمــح 
فأنت ملزم بحماية هذه الدولة والرئيس«، 

)Getty( يصف نفسه بأنّه أحد جنود الرئيس الروسي بوتين

حــســب تــرجــمــة مــوقــع »غـــروزنـــي أنــفــو« من 
الشيشانية إلى الروسية.  وفي وقت الحق، 
إلـــى تعليق أحـــد املتابعني  قــديــروف  انــتــبــه 
ــًا، أنــت  ــانـ الـــــذي قــــال فـــيـــه: »أنـــــت لــســت إنـــسـ
ضبط  محاوالته  ورغــم  شيطان«.  ببساطة 
نفسه، وإطالق ضحكة أثناء قراءة التعليق، 
انــفــجــر قـــديـــروف غــاضــبــًا وقـــــال: »إذا كنت 
تكتب هـــذا عــنــي، فــســوف أجــــدك، ونـــرى من 
الــشــيــطــان«. وأضــــــاف: »أال تشعر  مــنــا هـــو 
بــالــخــجــل؟ وكـــيـــف ســتــســتــطــيــع الــنــظــر في 
املـــــرآة؟ مـــن املـــؤكـــد أنـــك لـــن تستطيع الــنــوم 
فـــي الــلــيــالــي املــقــبــلــة، وســتــبــادر إلـــى كتابة 
ــاعـــدوا  وصـــيـــتـــك وتــــقــــول فـــيـــهـــا: إذا مــــت سـ
عائلتي«. وقــال قــديــروف: »هــا هــو سيبكي 
اآلن«. وطالب قديروف املعلق في نهاية الرد 
بـــإرســـال املــعــلــومــات حـــول كيفية االتــصــال 
مــعــه »لــنــرى مــن هــو الــشــيــطــان... لــقــد قتلت 

شياطني كثيرين وسأقتلك أيضا«. 
الــالفــت أن قــديــروف دعـــا، فــي الــبــث املباشر 
ذاتـــــــه، جــمــيــع الــشــيــشــانــيــني إلـــــى الــكــتــابــة 
والتعليق من أجل معرفة الحقيقة مباشرة، 
وعـــــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت بــتــنــاقــل اإلشـــاعـــات 
ــيـــرد عـــلـــى جــمــيــع  ــه سـ ــ ــد أنـ ــ والـــنـــمـــيـــمـــة، وأكــ
األسئلة حتى لو كانت صادرة عن أشخاص 

وفــي  الحقيقية.  أســمــائــهــم  عــن  يكشفون  ال 
املقابل، تتهم املنظمات الحقوقية الروسية 
على وسائل  بالتضييق  قديروف  املستقلة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واعــتــقــال أصــحــاب 
الرأي املخالف له في الشيشان، ومطاردتهم 
حــتــى لـــو اســتــطــاعــوا االنـــتـــقـــال إلــــى أقــالــيــم 
روسية أخــرى، أو إلــى أوروبـــا التي شهدت 
فــــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة عــمــلــيــات اغــتــيــال 

ملعارضني شيشانيني. 
وأثـــارت تصريحات قــديــروف جــداًل واسعا 
ــا، واضـــطـــر الــكــرمــلــني فـــي أكــثــر  ــيــ فـــي روســ
ــى الـــتـــدخـــل والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  ــ ــرة إلـ ــ مــــن مـ
عن  تعبر  الشيشاني  الــرئــيــس  تصريحات 
الجمهوريات  حكام  وأن  الشخصية،  آرائـــه 
واألقاليم الروسية ال عالقة لهم بالسياسة 
ــــت ذاتـــــــــه، يــصــمــت  ــــوقـ ــة. وفــــــي الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
لحقوق  الكبيرة  االنــتــهــاكــات  عــن  الكرملني 
الــحــريــات فــي الجمهورية  اإلنـــســـان، وقــمــع 
لالنفصال  حربني  خاضت  التي  القوقازية 
عن روسيا في نهاية القرن املاضي، وبداية 
ــرن الــــحــــالــــي، قـــبـــل اســــتــــقــــرار األوضــــــاع  ــقــ الــ

وإعادة بناء ما دمرته الحربان. 
الــشــيــشــان منذ  قــديــروف )45( عــامــا  يحكم 
عام 2007، وهو الحاكم الفعلي للجمهورية 

منذ مقتل والــده أحمد قديروف في عملية 
اغــتــيــال فــي الــتــاســع مــن مــايــو/ أيـــار 2005. 
وحاز على عدة أوسمة من الرئيس فالديمير 
بوتني، منها لقب »بطل روسيا« في 2015. 
وفي  يوليو/ تموز من العام املاضي، منحه 

بوتني لقب جنرال في الجيش برتبة لواء.
ــة إلـــــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــصــحــافــيــة  ــ ــافـ ــ وإضـ
ــــروف بــتــعــيــني أقـــربـــائـــه  ــديـ ــ الـــتـــي تــتــهــم قـ
في  رفيعة  حكومية  مناصب  فــي  وبــنــاتــه 
ــشــر فــي مـــارس/ 

ُ
الــشــيــشــان، أثــــار تــقــريــر ن

التقرير  ونقل  كبيرة،  ضجة  املــاضــي  آذار 
الـــذي نــشــرتــه صحيفة »نــوفــايــا غــازيــتــا« 
املـــســـتـــقـــلـــة املــــعــــارضــــة، شــــهــــادة مــــن أحـــد 
املــقــاتــلــني الــســابــقــني الــــذي انــشــق وهــاجــر 
إلــى أملانيا، قــال فيها إن قــديــروف أشــرف 
على قتل كثير من املسلحني بعد اعتقالهم 
لإليحاء بأنه يشارك في عمليات مكافحة 
الشيشانية  الــســلــطــات  وعــمــدت  ــــاب.  اإلرهـ
إلى اعتقال عدد من أهالي املقاتل السابق 
ــل الــضــغــط  فـــي الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، مـــن أجــ
مؤسسات  حسب  شــهــادتــه،  لتغيير  عليه 
ــة. وبـــعـــد نـــشـــر »نـــوفـــايـــا  ــيــ حــقــوقــيــة روســ
غازيتا« التقرير، تعرض مقرها في وسط 
موسكو إلى اعتداءات بمواد كيماوية، لم 
 تــحــدد الــســلــطــات األمــنــيــة املـــســـؤول عنها 
حــتــى اآلن. ورغـــــم هــــذه الــفــضــيــحــة الــتــي 
ــة الــشــيــشــانــيــة،  تـــالحـــق الــــقــــوات الـــخـــاصـ
ــو  ــكـ ــلــــس أوروبــــــــــــــا مـــوسـ ــــة مــــجــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ومـ
هذه  عــن  املــســؤولــني  ومعاقبة  بالتحقيق 
قال قديروف، في 10 مايو/  االنتهاكات،  
أيار الجاري، إن الرئيس فالديمير بوتني 
منح زمــيــد تــشــااليــف، قــائــد فــوج الشرطة 
الشيشانية،  الداخلية  وزارة  فــي  الــخــاص 

لقب »بطل روسيا«.

طالب قديروف املعلق 
بإرسال املعلومات 

حول كيفية االتصال 
معه »لنرى من هو 

الشيطان... لقد قتلت 
شياطني كثيرين 
وسأقتلك أيضًا«

■ ■ ■
دعا الرئيس، جميع 
الشيشانيني، إلى 

الكتابة والتعليق من 
أجل معرفة الحقيقة 

مباشرة، وعدم إضاعة 
الوقت بتناقل الشائعات

■ ■ ■
لطاملا أثارت تصريحات 

 في 
ً
قديروف جدال

روسيا، واضطر 
الكرملني إلى التدخل 

والتأكيد أن تصريحات 
الرئيس الشيشاني 

تعبر عن آرائه 
الشخصية

باختصار

في بث مباشر له على إنستغرام، هّدد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أحد المعلقين، ألن األخير وصف األول بـ»الشيطان«، 
ما أّدى إلى إثارة غضب قديروف، وتوّعده بقتل صاحب التعليق

هوامش

سما حسن

الــعــتــمــة، وفــي  الــلــيــل، وســـط  أمٍّ تلطم طفلها فــي  مــثــل 
الــصــبــاح تستيقظ فــي لــهــفــٍة لــتــرى أثـــر الــلــطــمــة على 
 في نومه، مثل مالك بــريء... هكذا 

ّ
وجهه، فتراه يغط

ف العدوان، 
ُّ
كنت في عمق مدينتي الصغيرة، بعد توق

وإعالن وقف إطالق النار. بلهفٍة كنت أريد أن أرى وجه 
املدينة، وكنت أريد أن أطمئن على ذاكرة السنني التي 
ها ال تزال كما هي. وهكذا 

ّ
قاربت على نصف قرن؛ أن

الــذي  ــب  املــحــبَّ العمق   مــن بيتي نحو ذلــك 
ُّ

أنــســل كنت 
أنظر فيه، وأطمئن،  أن  أريــد  يــدي،  أحفظه، مثل راحــة 
ها ليست قاسية القلب، 

ّ
د أن

َّ
مثل األم التي تريد أن تتأك

ل لطمتها، وسوف يستيقظ،  وأّن طفلها سوف يتحمَّ
باللعب واملناغاة حولها،   شــيء، ويبدأ 

َّ
وقــد نسي كــل

وهــي تــمــارس أعــمــال البيت. مثل هــذه األم، كنت أرى 
مدينتي الحبيبة على قلبي، وهي تعود، بعدما كانت 
في ما يشبه غيبوبة املوت. كانت تفتح عينيها، ببطء 
القرى املحيطة بها وهنَّ  ات من  الشابَّ ثقيل، بانحدار 
قة تبيع  بكامل زينتهن، يدلفن إلى أبواب محالٍت ضيِّ
أبوابها  فتحت  وقــد  الزينة،  وأدوات  والعطور  املالبس 
ــشــحــات 

َّ
ـــات، املــت عــلــى اســتــحــيــاء، لـــكـــّن تـــوافـــد الـــشـــابَّ

لكي  األبـــواب؛  ع  شجَّ بخفوت،  املتضاحكات  بالسواد 
الذي  الجمال  هــذا  منها  يدلف  ولكي  تصبح مشَرعة، 
 
ً
م، وخاف، على مدار األيام السابقة، ووقفن طويال

َّ
تأل

ــــوان طـــالء أظــافــر إلحـــداهـــن، وأحــمــر شــفــاه،  ينتقني أل
قــد حـــان موعد  عـــــروٌس،  ــهــا 

ّ
أن ويــمــكــنــك أن تستنتج 

زفــافــهــا. ال تجعل العجب يــأخــذك بــعــيــدًا، وأنـــت ترى 
التي  الصغيرة،  مدينتي  فــي  املـــوت،  بعد  تــولــد  الحياة 
شهدت مجازر، على مرِّ التاريخ. وألجل ذلك جبت أحد 
شوارعها التاريخية، شارع جالل. ال أدري ملاذا أطلق 
عليه هــذا االســم، وربما كــان االســم األول، أو األخير، 
أسماء  أطلقت  مثلما  أرضــهــا،  على  مــصــري  لشهيد 
شــهــداء مصريني على شـــوارع ومـــدارس فــي املدينة، 
مثل مدرسة مصطفى حافظ، وهو عقيد في الجيش 
املصري، قضى فترة عمله منذ العام 1951 في غزة، 
د العدو خسائر فادحة، ونشر الرعب في قلوبهم،  وكبَّ
بسيارته،  لغم  بارتطام  اغتيل  حتى  رجاله؛  بعمليات 

في 1956 في غزة أيضًا.
الــطــرقــات وتقاطعاتها،  الــجــائــلــون عــلــى  الــبــاعــة  تــــوّزع 
ــادون عــلــى بــضــائــع قـــاربـــت أن تــفــســد، وُيــنــبــئــك  ــنــ يــ
بالشفقة على أصحابها  ك تشعر 

ّ
لكن بذلك،  منظرها 

ي دعوتهم، وبعضهم  تلبِّ أن  تملك سوى  الفقراء، وال 

ق  نسَّ بأغنيٍة  م 
َّ
يترن وهــو  على بضاعته،  ينادي  كــان 

ى 
َّ
كلماتها، في أثناء وقفته تحت أشعة الشمس، تتغن

ل هذا الكائن  كلماتها بالبطولة والصمود. وحني تتأمَّ
ر  قرِّ

ُ
ت فقرًا،  واملنهك  عرقًا،  ب  املتصبِّ القامة  منتصب 

ر أن 
ّ
أّن هذه األغنية التلقائية تعنيه وحده، فقط، وتفك

ي معه؛ لكي يبقى هنا.
ّ
تغن

باألسى،  وشــعــرُت  املدينة،  قلب  في  جولتي  ت  استمرَّ
 ،

ً
فعال عمقها.  مــن  املختفني  األطــفــال  حــال  لت   وتخيَّ

 بصحبة أمه كالعادة، 
ً
ني لم أصادف طفال

ّ
اكتشفت أن

ة؟ 
َّ
هل منعهم الخوف، واآلن يكتفون باللعب في األزق

ــذي أقــطــن فــيــه على  الـ كــمــا تركتهم خلفي فــي الــحــي 
أطراف املدينة، وحيث كانوا يتصايحون، منذ الصباح، 
ــهــم 

ّ
ــوات الـــصـــواريـــخ، وتــكــتــشــف أن ــ ــدون أصـ

ِّ
وهـــم يــقــل

ٍة بني صواريخ االحتالل والصواريخ التي 
َّ
زون بدق يميِّ

تطلق من غزة ضده. وهكذا يتبارون في إخراج هذه 
األصوات من أفواههم. وحني تقترب من أحدهم تجد 
رة وشحوبًا يعلوان وجهه، وتتأكد أّن هذه النفس 

ْ
ُصف

منذ  ذلــك،  عليها  ِتب 
ُ
ك وقــد  وتكابد،  تعاني  الصغيرة 
الصغر، فيعتصر قلبك ألجلها.

ــعــام 2014، أجــــرت احــــدى فـــرق حماية  فــي عــــدوان ال
ــدة لــلــطــفــولــة  ــحـ ــتـ األطــــفــــال الـــتـــابـــعـــة ملــنــظــمــة األمــــــم املـ
ــر كبير في  تــغــيُّ ـــه حـــدث 

ّ
أن ر  قـــدَّ )يــونــيــســف( تقييمًا 

سلوك األطفال؛ نتيجة للقلق النفسي الذي عانوا منه، 
 ِمـــن أربــعــة 

ً
خـــالل أيـــام الـــعـــدوان الــخــمــســني، وأّن طــفــال

ومع  والــيــوم،  واجتماعي.  نفسي  لدعم  يحتاج  أطفال 
الت في السلوك  ٌد أّن هذه التحوُّ

َّ
هذه األهوال األشد، مؤك

سوف تنسحب على الكبار، قبل الصغار، الكبار الذين 
أنفسهم  أين يبدأون، وربما يخدعون  ال يعرفون من 
اللواتي خرجن، بعد  ات  الشابَّ زائفة، كما فعلت  بقوة 
إعالن وقف إطالق النار بساعات؛ النتقاء لوٍن لطالء 

األظافر، وأحمر الشفاه.

ا بعد غّزة... وأمَّ

وأخيرًا

ال تجعل العجب
يأخذك بعيدأ، وأنت ترى 
الحياة تولد بعد الموت، 

في مدينتي الصغيرة
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