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طهران ــ صابر غل عنبري، واشنطن ــ العربي الجديد

ــنــووي اإليـــرانـــي، الــذي  تــبــدو املــفــاوضــات لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق ال
مع  مراحلها،  أصعب  فــي   ،2018 عــام  واشنطن  منه  انسحبت 
املفاوضات.  د 

ّ
تعق األربــعــاء يؤكد  أمــس  مــن معطى  أكثر  بــروز 

فقد أعــلــن املبعوث األمــيــركــي الــخــاص إلــى إيـــران روبـــرت مالي 
أقل من  النووي  العودة لالتفاق  أن احتماالت نجاح  )الــصــورة(، 
احــتــمــاالت فــشــلــهــا، مــشــددًا عــلــى اســتــمــرار رفـــض أي مطالب 
إيرانية خارج االتفاق األصلي. وفي كلمة له أمام لجنة العالقات 
الــشــيــوخ، أعــلــن مــالــي أن بـــالده ستشدد  الخارجية فــي مجلس 
العقوبات املفروضة على طهران في حال عدم التوصل التفاق، 

لكنه أكد أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي. كالم 
مساء  األميركية  »بوليتيكو«  صحيفة  كشف  بعد  جــاء  مــالــي 
الثالثاء أن الرئيس األميركي جو بايدن قد اتخذ قراره النهائي 
األميركية.  اإلرهــاب  اإليراني على قائمة  الثوري  الحرس  بإبقاء 
ــق مــصــدر إيــرانــي مــســؤول بــالــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 

ّ
وعــل

طهران »لــم تتبلغ بعد بمثل هــذا الــقــرار«. وأكــد أن »اتــخــاذ مثل 
د املفاوضات النووية بشكل كبير وسيطيحها 

ّ
هذا القرار سيعق

قبل أن تستأنف في فيينا«. في غضون ذلك، فرضت الواليات 
املتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسل األموال 
يقودها مسؤولون في »فيلق القدس« سهلت بيع ما قيمته مئات 
املاليني من الدوالرات من النفط اإليراني لصالح الفيلق و«حزب 

األمــيــركــيــة. كما ذكـــرت منظمة  الــخــارجــيــة  اللبناني، وفــق  الــلــه« 
املوانئ واملالحة البحرية اإليرانية، في بيان، أن اليونان احتجزت 
ناقلة كانت تحمل العلم اإليراني، بأمر محكمة يونانية وبتنسيق 
أميركي. وفي سياق املؤشرات السلبية، قال مدير الوكالة الدولية 
بهدف  إيــران  مع  املحادثات  إن  رافائيل غروسي  الذرية  للطاقة 
إنهاء أزمة بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم معالجة 
ُيــعــلــن عــنــهــا، تــمــر »بمنعطف شديد  لــم  ُعــثــر عليها فــي مــواقــع 
الصعوبة«. وقال في جلسة نقاشية في منتدى دافوس إنه من 
الصعب تخيل إحياء اتفاق 2015 بينما لم تتلق الوكالة الدولية 
حتى اآلن إجابات ُمرضية بشأن هذه القضية. وأضاف »نحن 

في منعطف صعب للغاية في الوقت الحالي«.

الحدث

رفع العقوبات مقابل إمدادات الغذاء

الخميس  26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  □  العدد 2824  السنة الثامنة

Thursday 26 May 2022

مجزرة تكساس... برسم لوبي السالح
مدرسة تكساس هي عنوان أحدث جريمة في مسلسل مجازر السالح الفردي في 

الواليات المتحدة. الحصيلة 21 قتيًال على يد مراهق، 19 منهم أطفال. ]18ـ19[

بررت تركيا، ممثلة بمولود 
جاووش أوغلو، قرار تعزيز 

العالقات مع إسرائيل، 
بأنه »سيصب في مصلحة 

الفلسطينيين«.
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االحتالل يسطو على محمية وادي المكلك
»حماس« تحذر من تجاوز الخطوط الحمراء

االحتالل يستنفر قواته قبل مسيرة األعالم
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الليبي

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــقــــدس  الــ ــي  ــ فــ االســــتــــيــــطــــان  خـــبـــيـــر  رأى 
املصادرة  أمر  أن  تفكجي،  املحتلة، خليل 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، الــــــذي كــشــف 
الــنــقــاب عــنــه، أمـــس األربــــعــــاء، يستهدف 
ــقـــدس،  الـ ــرقـــي  ــلـــك، شـ املـــكـ مــحــمــيــة وادي 
الــخــان األحــمــر. وكشف  حيث يقع تجّمع 
في حديٍث مع »العربي الجديد«، أنه »في 
الواقع تجديد ألمر مصادرة كان أعلن عنه 
في عام 1995، وشمل في حينه عددًا من 
الغربية،  الضفة  في  الطبيعية  املحميات 
تزيد مساحتها على 12 كيلومترًا مربعًا«. 
وأشار تفكجي إلى أن هذه املحمية تمتد 
مـــن تــجــمــع الـــخـــان األحـــمـــر مــــــرورًا بعني 
امليت،  البحر  بمنطقة  وانــتــهــاء  الفشخة 
ستخدم من 

ُ
ت أراض زراعــيــة، كانت  وهــي 

قــبــل عـــرب الــتــعــامــرة فــي الــجــنــوب كــمــراع 
لــلــمــواشــي، قــبــل أن يــتــم إعـــان مساحات 
تــدريــب عسكرية.  كمناطق  منها  واســعــة 
اإلعـــان  يــكــون  أن  تفكجي  يستبعد  ولـــم 
بمشروع  متصا  املحمية  مــصــادرة  عــن 
بــــنــــاء مــــطــــار ضـــخـــم فــــي ســـهـــل الــبــقــيــعــة 
الــقــريــب مــن منطقة مــقــام الــنــبــي مــوســى، 
موضحًا أن هــذا املطار جــزء من مشروع 
»القدس 2050«، وهو مشروع ضخم من 
املقرر أن تتيح إقامته استقبال 12 مليون 
»برأيي  تفكجي:  وأضــاف  سائح سنويًا. 
أن اإلعـــان مــجــددًا عــن هــذه املحمية هو 
واحــــد مـــن أســالــيــب مــتــعــددة لــاســتــيــاء 
عــلــى أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــوســائــل 
أكانت محميات  وقوانني متعددة، ســواء 
طــبــيــعــيــة، أو مــنــاطــق تـــدريـــب عــســكــريــة، 
علمًا بــأن جيش االحــتــال كــان أعلن قبل 
عــدة ســنــوات عــن تسمية سبع محميات 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــدة فــ ــديــ طــبــيــعــيــة جــ
إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 12 أخـــــرى قــائــمــة، 
كانت خططت لها سلطات االحتال منذ 
عام 2008، في حني أن املساحة اإلجمالية 
للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية 
تصل إلى أكثر من نصف مليون دونــم«. 

وقال تفكجي: »إن اإلعان األخير الصادر 
عن رئيس اإلدارة املدنية التابعة لجيش 
االحــــتــــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يستند 
إلــى األمــر رقــم )363( الــذي يخول اإلدارة 
ــة  ــن أّيـ املـــدنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة بــــاإلعــــان عـ
كمحمية  الغربية  الضفة  فــي  مــا  منطقة 
طــبــيــعــيــة بــمــوجــب أوامـــــر تـــصـــدرهـــا، من 
لــــدى محكمة  فـــي قــضــايــا  الـــدخـــول  دون 
أن عملية  تــرى  الــتــي  الــدولــيــة،  الجنايات 
الضم اإلسرائيلية للمحميات هي جريمة 
»املحميات  أن  تفكجي  وأوضــــح  حــــرب«. 
الطبيعية تضّم تجمعات بدوية، وتسعى 
إسرائيل إلى إخــراج سكانها من دون أن 
يــكــون هــنــاك ضجيج إعــامــي، ومــن أكبر 
هـــذه الــتــجــمــعــات منطقة الــخــان األحــمــر، 
الــبــنــاء  الــفــلــســطــيــنــيــون  يــســتــطــيــع  إذ ال 
ــا  ــهـ ــتـ ــتـــى زراعـ ــذه األراضــــــــــي أو حـ ــ فــــي هــ
بـــعـــد تــحــويــلــهــا مــــن قـــبـــل االحــــتــــال إلـــى 
مـــنـــاطـــق عــســكــريــة مـــغـــلـــقـــة«. وكـــشـــف أن 
إلى  جــزءًا من هــذه املحميات سيتّم نقله 
وضــّمــهــا ضمن  إســرائــيــلــيــة،  مستعمرات 
نــفــوذ املــســتــوطــنــات الــتــي ســيــتــم ضّمها 
كما  اإلســرائــيــلــي،  الجانب  إلــى   

ً
مستقبا

حدث في وقت سابق في منطقة جبل أبو 
طبيعية،  محمية  تعّد  كانت  التي  غنيم، 
إلى أن أقدمت سلطات االحتال تحويلها 

إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة. ووفقًا 
ملــعــطــيــات ملــركــز املــعــلــومــات اإلســرائــيــلــي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي األراضــــــي املــحــتــلــة 
كانت  االحــتــال  سلطات  فــإن  »بتسيلم«، 
أعــلــنــت نــحــو 20 فـــي املـــائـــة مـــن أراضــــي 
»مــحــمــيــات طبيعية« و»حــدائــق  األغــــوار 
وطـــنـــيـــة«، لــحــجــز تــلــك األراضــــــي وإبــعــاد 
املستوطنات  وبــنــاء  عنها  الفلسطينيني 
ــقــــرب مــنــهــا.  ــالــ ــكــــرات الـــجـــيـــش بــ ومــــعــــســ
ويبلغ عدد املحميات 12، وتقع على قمم 
امليت، وفصائل في  البحر  الجبال غربي 
غــور األردن، وأم زوكــا في األغـــوار، وعني 
وقرية  املــيــت،  للبحر  املشاطئة  الفشخة، 
خـــروبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة املـــهـــجـــرة، شــرقــي 
الرملة وداخل الضفة، ووادي سيلفادورا، 
شمالي البحر امليت، وجبل غادير، شرقي 
طوباس في األغوار، وعيون قانا، شمالي 
وســـط  ــة،  ــحــ ــالــ املــ ووادي  املــــيــــت،  ــبـــحـــر  الـ
ــوار، وقـــمـــران فــي منطقة أريـــحـــا، ما  ــ األغــ
واسعة  مساحات  على  االســتــيــاء  يعني 

من األراضي الفلسطينية املصنفة »ج«.
بـ13.7  املقدرة  الواسعة  املساحات  وتبقى 
في املائة من الضفة الغربية عرضة إلعادة 
تــدويــر االحــتــال لــقــراراتــه العسكرية، من 
أجل استغالها لصالح االستيطان، حيث 

توجد قرابة 50 محمية.

برهوم: على حكومة 
االحتالل أن تفهم 

رسائل المقاومة جيدًا

للحديث تتمة...

جاووش أوغلو 
في القدس

شّكلت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إلى القدس المحتلة أمس 
العالقات  توسيع  عن  للحديث  مناسبة  لبيد،  يئير  اإلسرائيلي  نظيره  ولقاؤه  األربعاء، 
بين الطرفين، فيما سعى جاووش أوغلو للتشديد على أهمية هذه العالقات في 

الدفع لحل سلمي للقضية الفلسطينية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
غزة ـ صالح النعامي

طغى الحديث عن أهمية العاقات 
والتعاون  والتجارية  االقتصادية 
الثنائي على زيارة وزير الخارجية 
التركي مولود جــاووش أوغلو إلى القدس 
ــارة  ــ ــزيـ ــ املـــحـــتـــلـــة أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، وهــــــي الـ
األولــــى ملــســؤول تــركــي رفــيــع مــنــذ 15 عامًا 
ــرة مــــن الـــخـــافـــات  ــتـ ــيــــل، بـــعـــد فـ ــــى إســــرائــ إلـ
بــيــنــهــمــا، تــخــلــلــهــا ســحــب ســـفـــراء وتـــبـــادل 
اتــهــامــات. غــيــر أن »الــتــقــلــبــات« فــي العاقة 
بـــني أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب، كــمــا وصــفــهــا وزيـــر 
ُحل 

َ
ت لم  لبيد،  يئير  اإلسرائيلي  الخارجية 

دون اســتــمــرار نــمــو الــتــعــاون االقــتــصــادي، 
ــذي  ــارة الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أمـــــس، والــ قــبــل زيــــ
حاول تبرير تطبيع العاقات مع إسرائيل 
بــأنــه ســيــكــون لــه أثـــر إيــجــابــي لــحــل سلمي 
الفلسطيني اإلسرائيلي، وفق حل  للصراع 
ــطــرح فــي املقابل 

ُ
الــدولــتــني. لكن تــســاؤالت ت

حول استعداد أنقرة لتقديم تنازالت مقابل 
خصوصًا  االحــتــال،  مــع  تعاونها  توسيع 
بعد ما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت 
أمـــس عــن جملة مــطــالــب تضعها إســرائــيــل 
ــرز  ــة، أبــ ــلـ ــامـ ــكـ مـــقـــابـــل تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات الـ
على  حــمــاس  حــركــة  أنشطة  تقييد  نقاطها 

األراضي التركية.
وبــعــد زيــارتــه رام الــلــه الــثــاثــاء حــيــث التقى 
توّجه  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ــاووش أوغــلــو إلـــى الــقــدس املــحــتــلــة أمــس،  جــ
يئير  اإلسرائيلي  نظيره  مع  لقاء  عقد  حيث 
اإلسرائيلي  السياحة  التقى وزيــر  لبيد، كما 
الــتــعــاون اإلقليمي  يوئيل رزبــــوزوف ووزيـــر 
عــيــســاوي فــريــج. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
لبيد، قال جاووش أوغلو إن تطبيع العاقات 
بني تركيا وإسرائيل سيكون له »أثر إيجابي« 
الفلسطيني  للصراع  حــل »سلمي«  أجــل  مــن 
ــلـــي. وأعــــــرب جــــــاووش أوغـــلـــو عن  ــيـ ــرائـ اإلسـ
اعتقاد باده بأن حل الدولتني ضمن معايير 
لتحقيق  الوحيد  السبيل  هــو  املتحدة  األمــم 
سام دائم في الشرق األوسط. وذكر أنه أبلغ 
لبيد بحساسية باده حيال القدس واملسجد 
األقـــصـــى، مــعــربــًا عـــن اســتــعــداد بــــاده الــتــام 

لدعم أي حوار بني فلسطني وإسرائيل.
اللقاء بني الرئيس  ورأى جــاووش أوغلو أن 
اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ ونظيره التركي 
رجــب طيب أردوغـــان قد ساعد في »الحفاظ 
على الهدوء« خال الصدامات التي شهدتها 
الــقــدس املــحــتــلــة فــي شــهــر رمــضــان املــاضــي. 
ــــان الــرئــيــســان الــتــركــي واإلســـرائـــيـــلـــي قد  وكـ
رحــبــا خـــال لقائهما فــي أنــقــرة فــي مـــارس/ 
»تحول« العاقات بني تل أبيب  آذار املاضي بـ

وأنقرة.
وقال جاووش أوغلو، في املؤتمر الصحافي، 
إيجابية  أجندة  على  إسرائيل  مع  العمل  إن 
مع  التعامل  فــي  الجانبني  يساعد  أن  يمكن 
اء. وأفاد بأن تركيا اتفقت 

ّ
الخافات بشكل بن

على  طاقة جديدة  إضفاء  على  إسرائيل  مع 
الــعــاقــات الثنائية فــي الــعــديــد مــن املــجــاالت 
اآلن فصاعدًا.  مــن  آلــيــات مختلفة  وتــأســيــس 
وأكــد أنه سيكون من املفيد مواصلة الحوار 
الرغم من الخافات«، مشددًا  املستدام »على 
الــحــوار مستندًا إلى  يــكــون  على ضـــرورة أن 
مبدأ االحترام املتبادل لحساسيات الطرفني. 
وذكر الوزير التركي أن بلده وإسرائيل اتفقا 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات فــنــيــة بـــني الـــــــوزارات 
واملــــؤســــســــات الـــعـــامـــة ذات الـــصـــلـــة. وتـــابـــع: 
»الــقــرب الــجــغــرافــي بــني الــبــلــديــن، يجعل من 
تركيا  تــجــاريــني،  شريكني  وإســرائــيــل  تركيا 
وإسرائيل من بني الــدول العشر التي تتاجر 
مع بعضها«. وأشار إلى أن التبادل التجاري 
القائم بينهما واصل ارتفاعه على الرغم من 
جائحة كــورونــا وخــافــات املــاضــي، وأن كا 
تعزيز  نهج  مــواصــلــة  على  عــازمــان  البلدين 

العاقات التجارية واالقتصادية.
ــن نـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــ ــال لـــبـــيـــد »لــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
أنفسنا ونقول إن عاقتنا لم تشهد تقلبات«. 
العاقات  كــانــت  »لــكــن حتى عندما  وأضـــاف 
السياسية متوترة، كان التعاون االقتصادي 
بني بلدينا في نمو مستمر«. وتابع: »عرفنا 
ــًا كــيــفــيــة اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات بــيــنــنــا،  ــمــ دائــ

والـــشـــعـــوب الـــتـــي لــهــا تـــاريـــخ عـــريـــق تــعــرف 
 في عاقاتها وتفتح 

ً
دائمًا كيف تغلق فصا

 جديدًا. هذا ما نقوم به اليوم، فقد قام 
ً
فصا

فــي الــشــرق األوســــط بــعــد اتــفــاقــيــات أبــراهــام 
محور  عربية(  دول  مــع  التطبيع  )اتــفــاقــيــات 
ــاب وضـــد مــحــاوالت  ــ قـــوي جــديــد ضـــد اإلرهــ

إسرائيل  أن  لبيد  وأعلن  االستقرار«.  زعزعة 
 جديدًا في عاقاتهما. 

ً
وتركيا تفتحان فصا

ــاف أن »الـــهـــدف هـــو تــشــكــيــل وتــوســيــع  ــ وأضـ
الــتــعــاون االقــتــصــادي واملــدنــي بــني بلدينا«. 
ــن لــبــيــد »االتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــجـــديـــد عــمــل  ــلــ وأعــ
اللجنة االقتصادية املشتركة، والبدء بالعمل 

على اتفاق جديد لتنظيم حركة الطيران بني 
بلدينا«.  وكان جاووش أوغلو قد زار متحف 
إحياء ذكرى املحرقة النازية »الهولوكوست« 
في ياد فشيم في القدس املحتلة قبل أن يزور 
عــصــرًا املــســجــد األقــصــى. واجــتــمــع جـــاووش 
ــاف، وعلى  أوغــلــو، مــع مــســؤولــي دائـــرة األوقــ

رأسهم مديرها العام عزام الخطيب، في باب 
املجلس، أحــد أبــواب املسجد األقــصــى، حيث 
ــاع  ــ ــرح تــفــصــيــلــي عـــن األوضـ اســتــمــع إلــــى شــ
 عن 

ً
باملسجد. وذكــرت وكالة األنــاضــول نقا

أن جــاووش  التركية  الخارجية  فــي  مــصــادر 
أوغلو ذكــر خــال اللقاء أنــه »أعــرب بوضوح 
لــلــجــانــب اإلســـرائـــيـــلـــي عـــن هـــواجـــس تــركــيــا 
تــجــاه الــقــدس واملــســجــد األقــصــى«. وأضـــاف: 
الشعب  أدعية  في  حاضر  األقصى  »املسجد 
الـــتـــركـــي«. وأكـــــد أن تــركــيــا »تـــبـــذل قــصــارى 
ــتــــعــــاون  ــل مـــنـــظـــمـــة الــ ــمـ ــهـ ــا كـــــي ال تـ جــــهــــدهــ
القدس  اإلسامية،  البلدان  وكافة  اإلسامي، 

واملسجد األقصى«.
وفـــي مــقــابــل حــديــث جــــاووش أوغــلــو ولبيد 
فـــإن صحيفة  الــعــاقــات،  عــن تــوّجــه لتطوير 
يديعوت أحرونوت ذكرت أن إسرائيل تطالب 
تــركــيــا بجملة مــن الــشــروط تـــرى أنــهــا تمثل 
خــريــطــة طـــريـــق قــبــل تــطــبــيــع الــعــاقــة معها 
بشكل كامل. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل 
تل  إلــى  السفراء  عــودة  تربط موافقتها على 
أبيب وأنــقــرة بقضية وجــود »حــمــاس« على 
األراضي التركية »فإسرائيل معنية بتصرف 
تركي مغاير في إطار السعي لتقييد أنشطة 
حـــمـــاس فـــي تـــركـــيـــا«. وعـــلـــى رأس الــقــضــايــا 
الــتــي تــصــر إســرائــيــل عــلــى معالجتها، وفــق 
ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ الــصــحــيــفــة، الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ــــب طــيــب  ــتـــركـــي رجـ فــــي املــــاضــــي الـــرئـــيـــس الـ
أردوغــان »والتي تقترب من معاداة السامية 
الـــذي يمثله خــطــابــه والــــذي يشجع  والـــدعـــم 
حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد«. ومـــــع أن 
الصحيفة أشارت إلى »اعتدال ما« طرأ على 
إلــى أن  أنــهــا لفتت  تصريحات أردوغــــان، إال 
إسرائيل تصر على وجوب إقدام تركيا على 
بأنشطة  يتعلق  مــا  كــل  فــي  عملية  خــطــوات 
»حـــمـــاس« فــي تــركــيــا. وتــوقــعــت أن تستعني 
تمارسه  أن  يمكن  الـــذي  بالضغط  إســرائــيــل 
كـــل مـــن مــصــر والــســعــوديــة واإلمـــــــارات على 
أراضيها.  من  لطرد نشطاء »حماس«  تركيا 
وأوضـــحـــت »يـــديـــعـــوت« أن إســـرائـــيـــل تــربــط 
تــطــويــر الــعــاقــات مـــع تــركــيــا بــمــوقــف أنــقــرة 
الــشــامــل مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولني إسرائيليني كبار لم 
مع  الحالي  العاقة  طابع  إن  قولهم  تسمهم 
أن  تركيا يمثل »تطبيعًا حــذرًا«، مستدركني 
تل أبيب قــررت منح فرصة ملحاولة تحسني 

العاقة مع أنقرة.

االسرائيلي  السياحة  وزيـــر  ــال  ق
مع  العالقة  إن  رزبوزوف،  يوئيل 
كبيرة  »إنــجــازات  ستحقق  تركيا 
ذلــك  جـــاء  ــبــلــديــن«.  ال لشعبي 
الخارجية  بوزير  اجتماعه  بعد 
أوغلو،  التركي مولود جاووش 
ــر  ــوزي ــاف ال ــ ــي الــقــدس. وأض ف
»لقد  »تويتر«:  على  االسرائيلي 
وبــنـّـاءة،  كبيرة  مناقشة  أجرينا 
الوزير وافق على  أن  ويسعدني 
الرحالت  توسيع  في  المساعدة 
إسرائيل  بين  المباشرة  الجوية 
قبل  من  ذلــك  في  بما  وتركيا، 
وتابع:  اإلسرائيلية«.  الشركات 
»يفهم كال البلدين اإلمكانات غير 
السياحة  لقطاعات  المستغلة 
استكشاف  على  واتفقنا  لدينا، 
في  الــتــعــاون  سبل  مــن  المزيد 

جميع الصناعات«.

تسويق 
لـ»إنجازات«

غزة، القدس المحتلة  
العربي الجديد

تــتــصــاعــد املــــخــــاوف مـــن الــتــداعــيــات 
األعــام  بها مسيرة  قد تتسبب  التي 
االستفزازية التي يعتزم املستوطنون 
يــوم  املــحــتــلــة،  الـــقـــدس  فـــي  تنظيمها 
األحـــد املقبل املــوافــق 29 مــايــو/ أيــار 
الــحــالــي. وفيما كــانــت حــركــة حماس 
تــجــدد تــحــذيــراتــهــا، أمــــس األربـــعـــاء، 
ــتـــال  ــمـــاح قــــيــــادة االحـ وتــــؤكــــد أن سـ
للمتطرفني باقتحام املسجد األقصى 
ــــاس بــقــدســيــتــه فـــيـــمـــا تــســمــى  ــسـ ــ واملـ
للخطوط  »تجاوز  األعــام  بمسيرات 
األثمان  تتحمل  سيجعلها  الحمراء، 
الــبــاهــظــة لــســلــوكــيــاتــهــا الــعــنــصــريــة 
ــتــــال يستنفر  االحــ كــــان  املـــتـــطـــرفـــة«، 
وتحسبًا  للمسيرة  اســتــعــدادًا  قــواتــه 

النفجار األوضاع جراء تنظيمها.
وقـــال املــتــحــدث بــاســم حــركــة حماس، 
فــوزي بــرهــوم، في تصريحات نقلها 
املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــحــركــة أمـــس، 
إن »عــلــى حــكــومــة االحــتــال أن تفهم 
جيدًا،  الفلسطينية  املــقــاومــة  رســائــل 
والتطرف  اإلرهـــاب  عقلية  عــن  بعيدًا 
الــتــي جــبــلــت عــلــيــهــا«. وحــــذر بــرهــوم 

الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة مـــن »تــجــاوز 
الــخــطــوط الــحــمــراء، والــــذي مــن شأنه 
إشــعــال الــســاحــة وتفجير األوضــــاع«، 
داعــيــًا »الــوســطــاء وصــنــاع الــقــرار في 
املــنــطــقــة إلــــى الــضــغــط عــلــى حــكــومــة 
االحــــتــــال وكـــبـــح جــمــاحــهــا وســحــب 
»أي  أن  وأكـــــــد  الـــتـــفـــجـــيـــر«.  صــــواعــــق 
املشهد مرتبطة بسلوك  فــي  تــطــورات 
ــتــــال فــــي املـــــيـــــدان«. كـــذلـــك شــــّدد  االحــ
الفلسطيني  »الشعب  أن  على  برهوم 
فـــي كـــل ســـاحـــات الـــوطـــن مــســتــمــر في 
مواجهة كل مخططات االحتال وبكل 
قــــــوة«، مــشــيــرًا إلــــى أن »املـــقـــاومـــة لن 
ى عن واجبها في حماية الشعب 

ّ
تتخل

الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــدســـاتـــه، وجـــاهـــزة 
لــلــتــعــامــل مـــع كـــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات«. 
ــون ذلـــــــــك، أصـــــــــدر املـــفـــتـــش  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
يعقوب  اإلســرائــيــلــيــة،  للشرطة  الــعــام 

ــر برفع  شــبــتــاي، أمــس األربـــعـــاء، أوامـ
حــالــة الــتــأهــب فـــي صــفــوف الــشــرطــة 
القدس املحتلة  وتعزيزها في مدينة 
الـ48،  واملدن الفلسطينية في مناطق 
وذلـــــــك تــحــســبــًا النــــــــدالع مـــواجـــهـــات 
وانـــفـــجـــار األوضــــــاع األمــنــيــة نتيجة 
ملـــســـيـــرة األعــــــــــام. وأفــــــــــادت تـــقـــاريـــر 
نقل  مــا  بحسب  إسرائيلية،  إعامية 
بــأن شبتاي  عنها موقع »عــرب 48«، 
أمــــر بــرفــع حــالــة الــتــأهــب إلــــى درجـــة 
واحـــــدة مـــن دون الـــدرجـــة الــقــصــوى، 
ــلــــطــــات  وذلــــــــــــك فـــــــي ظـــــــل ســــــمــــــاح ســ
باملرور  األعـــام«  لـ«مسيرة  االحــتــال 
مـــن بــــاب الـــعـــامـــود ومــنــه إلــــى طــريــق 
الـــواد مـــرورًا بالحي اإلســامــي داخــل 
أســـــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
وصــواًل إلــى حائط الــبــراق. كذلك أمر 
شبتاي بــإلــغــاء اإلجــــازات لــدى قــوات 
الشرطة وحشد جميع العناصر التي 
تــخــدم فــي منطقة الــقــدس وفــي املــدن 
الخطاب  وفـــق  املختلطة  الــتــاريــخــيــة 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا تـــقـــرر نــشــر أكــثــر 
مــن 3000 شــرطــي فــي الــقــدس، وسط 
ــئـــات مـــن عــنــاصــر  تـــوقـــعـــات بــنــشــر املـ
الـــشـــرطـــة فـــي املـــــدن الــتــاريــخــيــة »مــع 

التركيز على عكا واللد«.

تحسين العالقات مع 
إسرائيل وترويج لتبعات 

إيجابية على القضية 
الفلسطينية

لبيد وجاووش أوغلو في القدس المحتلة أمس )جيم أوزديل/ األناضول(

جزء من المحميات سيتّم تحويله إلى مستعمرات إسرائيلية )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أسامة علي

تشابك وغموض يلف مجددًا مصير 
املفاوضات الليبية املعلنة في القاهرة، 
وغير املعلنة في مونترو السويسرية 

وبوزنيقة املغربية، كما هو حال 
الغموض الذي يلف مصير الوضع 

السياسي في األسابيع املتبقية قبل 
يوم 21 يونيو/حزيران املقبل، وهو 
التاريخ الذي يفترض أن تنتهي فيه 

صالحية اتفاق جنيف الذي جاء 
بالسلطة التنفيذية الحالية. لكن 

ِحراكات أخرى، ال تقل غموضًا على 
الرغم من أهدافها الظاهرة والواضحة، 

تحدث في عواصم أخرى.
وعلى الرغم من اإلعالن عن نتائج 

الجولة الثانية من املفاوضات 
الدستورية في القاهرة، بالتوافق 

على 70 في املائة من مواد »مسودة 
الدستور«، إال أن املستشارة األممية 
في ليبيا، ستيفاني وليامز، لم تبّي 

كيف حدث التوافق؛ هل باإلبقاء 
على صيغة تلك املواد أم أنه جرى 
تعديلها؟ علمًا بأن وليامز سّمت 

مواد األبواب املتفق عليها، والتي ال 
يدور في األصل أي جدل بشأنها. 

كذلك، ماذا عن موضوع الجولة الثالثة 
املقبلة مطلع يونيو املقبل؟ ويجعل 
هذا الوضع اجتماعات القاهرة طي 
الغموض والكتمان، خاصة في ظل 

تجاذب إقليمي في امللف الليبي، 
أقطابه القاهرة من جهة، وأنقرة 

والجزائر في جهة أخرى.
أما في بوزنيقة، فلم يعلن حتى 
اآلن بشكل رسمي عن موضوع 
املفاوضات الجارية وأعضائها، 

وقبل ذلك املفاوضات في مونترو 
السويسرية ونتائجها، وملاذا جاءت 
في هذا التوقيت؟ فما تسرب حتى 

اآلن يشير إلى أنها مفاوضات تجري 
بي ممثلي معسكر خليفة حفتر 

ومعسكر حكومة الوحدة الوطنية، 
فأين ممثلو مجلس النواب وحكومته 

بقيادة فتحي باشاغا؟
وفي األثناء، سربت صحيفة 

»لوموند« الفرنسية أنباء عن حراك 
فرنسي لتبني الطرح الفيدرالي كحل 

لألزمة الليبية. وقالت إن باريس 
استضافت 11 شخصية ليبية من 

جنوب ليبيا إلطالق مبادرة عبر 
مؤتمر خاص، موضوعها الرئيسي 

اقتراح نظام سياسي اتحادي 
قوامه أقاليم ليبيا التاريخية الثالثة. 

لكن الالفت أن باريس لم تعلق 
على تفاصيل الحدث. كثيرة جدًا 
هي املواقف الغامضة، من موقف 

أنقرة، ملوقف الجزائر، وقبل الجميع 
واشنطن التي تنشط حينًا وتخبو 

حينًا آخر. لكن وسط هذا الغموض، 
تظهر حقيقة واحدة، وهي أن جميع 

العواصم املعنية بامللف الليبي ال تزال 
مختلفة وبحّدة، وأن ما قد يبدو من 
أمل من خالل نشاط تلك العواصم، 

ال حقيقة فيه، والحقيقة فقط هي أن 
حل األزمة الليبية ال يزال بعيد املنال.
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  شرق
      غرب
مشاورات يمنية في 

عّمان لفتح طرق تعز

أفـــــاد مــكــتــب املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ )الصورة(، 
ــــس األربــــــعــــــاء،  ــ عــــبــــر »تـــــويـــــتـــــر«، أمـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــدء مـــــــشـــــــاورات فــ ــ ــبـ ــ بـ
األردنــــــــيــــــــة عــــــّمــــــان »بــــــــني مــمــثــلــني 
ــن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة وجــمــاعــة  عــ
أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، مــن أجــل 
لفتح طــرق تعز )جنوب  الــتــفــاوض 
ــرب الـــيـــمـــن(، ومــحــافــظــات أخـــرى  غــ
بــمــوجــب الــهــدنــة )الــتــي أعــلــن عنها 
املاضي(،  نيسان  إبريل/  مطلع  في 
تحت رعــايــة املبعوث األمــمــي«، من 
التفاصيل.  مــن  بمزيد  اإلدالء  دون 
بالتزامن، تظاهر آالف اليمنيني في 
تعز، أمس، للمطالبة برفع الحصار 

عن املدينة.
)األناضول(

الفلسطينيون يشيعون 
غيث يامين 

شـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــون، ظـــهـــر أمـــس 
األربـــعـــاء، جــثــمــان غــيــث يــامــني )16 
عــامــًا(، الـــذي قتلته قـــوات االحــتــال 
ــر أمـــــــــس، خــــال  ــجــ ــي فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
اقــتــحــامــهــا ملــديــنــة نـــابـــلـــس، شــمــال 
ــة. وردد  ــلـ ــتـ ــحـ املـ ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ ــة  ــفـ الـــضـ
ــاركـــون فـــي الــتــشــيــيــع عـــبـــارات  املـــشـ
ــوا فــيــهــا الــتــحــيــة لــلــمــقــاومــة  ــهــ وجــ
ــنــــني وغـــــــزة،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي جــ
مطالبني إيــاهــا بــالــرد عــلــى جــرائــم 

االحتال.
)العربي الجديد(

واشنطن تعارض تحقيق 
الجنائية الدولية باغتيال 

أبو عاقلة
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس )الـــصـــورة(، 
ــادة صــحــافــيــة، أول مــن أمــس  فــي إفــ
تــعــتــقــد  ــطـــن ال  ــنـ إن واشـ ــاء،  ــثــــاثــ الــ
هي  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  أن 
املكان املناسب للتحقيق في اغتيال 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو 
عــاقــلــة، وذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة 
أنها  الفلسطينية أخيرًا،  الخارجية 
ــلـــت املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــشــأن  راسـ
»إعــدام أبو عاقلة وجرائم إسرائيل 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وقـــال 
ــــاده تـــريـــد »تــحــقــيــقــًا  بــــرايــــس إن بــ

 وشفافًا« في القضية.
ً
شاما

)األناضول(

برلمان الفيليبين يعلن 
فرديناند ماركوس رئيسًا

أعـــلـــن الـــبـــرملـــان الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمــس 
ــــوس  ــاركـ ــ األربــــــــعــــــــاء، فــــرديــــنــــانــــد مـ
الــرئــيــس الــســابــع عــشــر لــلــبــاد بعد 
املـــائـــة من  فـــي  فـــــوزه بــنــســبــة 58.8 
األصـــــوات فـــي انــتــخــابــات 9 مــايــو/ 
أيـــار الــحــالــي. وقـــال رئــيــس مجلس 
لــــورد آالن فــيــاســكــو، بعد  ــنـــواب  الـ
ــة مـــجـــلـــســـي الــــكــــونــــغــــرس:  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ
»أعلن فرديناند ماركوس جونيور 
الــرئــيــس املــنــتــخــب حــســب األصــــول 

لجمهورية الفيليبني«.
)فرانس برس(

دمشق: التوغل التركي 
سيكون جريمة حرب

الــتــابــعــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  قـــالـــت 
لــلــنــظــام الــــســــوري، أمــــس األربـــعـــاء، 
إنـــهـــا ســتــعــتــبــر أي تـــوغـــل عــســكــري 
تركي في األراضي السورية »جرائم 
ــيـــة«،  ــانـ ــد اإلنـــسـ حـــــرب وجــــرائــــم ضــ
ــك بــعــدمــا كـــان الــرئــيــس التركي  وذلـ
رجب طيب أردوغان قد قال، اإلثنني 
أنـــقـــرة ســتــنــشــئ قريبًا  املـــاضـــي، إن 
مناطق آمنة على بعد 30 كيلومترًا 
الجنوبية ملكافحة  خــارج حــدودهــا 
مــا وصــفــه بــالــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة. 
الــنــظــام  خـــارجـــيـــة  وزارة  وأشـــــــارت 
ــا«  ــانــ ــة »ســ ــ ــالـ ــ ــان نـــقـــلـــتـــه وكـ ــيــ ــــي بــ فـ
إنها بعثت برسالة  إلى  الحكومية، 
ــام لـــأمـــم املــتــحــدة  ــعــ ــى األمــــــني الــ ــ إلـ
ــيــــريــــس ومـــجـــلـــس  ــيــــو غــــوتــ أنــــطــــونــ
األمن، وصفت فيها تصرفات تركيا 

بأنها »غير شرعية«.
)رويترز(

عدن ـ أسعد سليمان

ــرات عــلــى تــفــاقــم الــخــافــات  ــزداد املــــؤشــ ــ تــ
ــادة الــرئــاســي  ــيـ ــقـ ــادات مــجــلــس الـ ــيــ بـــني قــ
املجلس  رئيس  بني  خصوصًا  اليمن،  في 
رشــــاد الــعــلــيــمــي، ونــائــبــه رئــيــس املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــيــدروس الــزبــيــدي. 
ــرًا رصـــــد عــــــزوف الــــزبــــيــــدي عــن  ــيــ وتـــــم أخــ
ــقـــصـــر الـــرئـــاســـي،  مـــمـــارســـة عـــمـــلـــه مــــن الـ
اتــه بصفته  املــعــاشــيــق، وعــقــده أغــلــب لــقــاء
األعلى  والقائد  االنتقالي  املجلس  رئيس 
ُيعقد  أن  قبل  الجنوبية  سلحة 

ُ
امل للقوات 

أمس األربعاء اجتماع للمجلس الرئاسي 
برئاسة العليمي وحضور الزبيدي. 

وجـــاء اجــتــمــاع املــجــلــس الــرئــاســي بعدما 
فــي عــدن،  الــعــربــي  التحالف  قــيــادة  التقت 
ــادات مــــن املــجــلــس  ــيـ ــقـ ــي، بـ ــاضــ اإلثــــنــــني املــ
االنــتــقــالــي بــمــن فــيــهــم الـــزبـــيـــدي ملــنــاقــشــة 
الــتــطــورات، بــمــا فــي ذلـــك عـــدد مــن امللفات 
وقــال  والعسكرية.  واألمــنــيــة  االقــتــصــاديــة 
»العربي الجديد«، إن هذه  مصدر خاص لـ
الخافات«،  من تصاعد  »خففت  اللقاءات 
مشيرًا إلى أنه »من املفترض عقد لقاء بني 
للتباين  إليــجــاد حــل  والــزبــيــدي  العليمي 
املختلفة  امللفات  حــول  النظر  في وجهات 
ــــس(«. كــمــا أشــــار املــصــدر  )وهــــو مـــا تـــم أمــ
إلى أن »هناك تغييرات مقبلة في الجيش 
وزارة  قيادة  تغيير  بينها  من  والداخلية، 
ــاع وطـــــــرح شــخــصــيــة جـــنـــوبـــيـــة مــن  ــ ــدفـ ــ الـ

القيادات العسكرية البارزة«.
والزبيدي  العليمي  بني  الخافات  وكانت 
قد بدأت فعليًا عندما حاول األخير إعطاء 
عسكرية  ألــويــة  قــــادة  لتغيير  تــوجــيــهــات 
تابعة للشرعية في محافظة أبني من دون 
الرجوع إلى رئيس املجلس الرئاسي، قبل 

أن يتم توقيف القرار.
وتــصــاعــدت مــؤشــرات الــخــاف فــي األيـــام 
الثاثاء  الزبيدي عقد يوم  األخيرة. وكان 
املاضي اجتماعًا مع قادة األحزمة األمنية 
بالعاصمة عدن، ومحافظتي أبني ولحج، 
أي أبـــــرز املـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــشــكــل حـــزام 
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة. وتــحــدث الــزبــيــدي في 
االجتماع عن أهمية »رفع اليقظة األمنية، 
وتــعــزيــز التنسيق املــشــتــرك بــني األجــهــزة 
ــتـــاحـــة لــفــرض  األمـــنـــيـــة، بـــكـــل الـــجـــهـــود املـ
الــدولــة، ومواجهة كــل مــا يهدد أمن  هيبة 

واستقرار الوطن الجنوبي«.
ــاء  ــطــ ــن إعـــــامـــــيـــــني ونــــشــ ــ ــ ــا رصـــــــــد شـ ــ ــمـ ــ كـ
ــالــــي حـــمـــات  ــقــ ــتــ تـــابـــعـــني لـــلـــمـــجـــلـــس االنــ
إعــامــيــة مــا زالـــت مــتــواصــلــة، ضــد أحــدث 
ــرارات الــعــلــيــمــي، والـــتـــي قــضــت بتعيني  ــ قــ
شخصيتني فــي دائــرتــني بــالــرئــاســة، هما 

الدائرة اإلعامية ودائرة الشباب.
وفـــي الــســيــاق، قـــال نــائــب رئــيــس الـــدائـــرة 
اإلعامية في املجلس االنتقالي الجنوبي 
ــور عـــلـــى  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــور صـــــــالـــــــح، فـــــــي مـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
»فيسبوك«، يوم الثاثاء املاضي: »تتوالى 
الـــقـــرارات األحـــاديـــة الـــصـــادرة عــن قــيــادات 
الــرئــاســي، ومجملها  الــقــيــادة  فــي مجلس 
مــخــالــف لــلــتــوافــق ولــلــمــعــايــيــر فـــي شغل 
اللغط حولها«،  العامة، كما كثر  الوظيفة 
وأضـــاف »قــــرارات مثل هــذه هــي فــي حكم 
التوافق  يمضي  وحتى  قانونًا،  املعدومة 
ــاورات الــــريــــاض عــلــى  ــ ــشـ ــ الــــــذي حــقــقــتــه مـ
جــمــيــع األطــــــراف الــعــمــل بــحــســن الــنــوايــا، 
وإدراك أن الواقع قد تغّير وأن إعادة إنتاج 
وإحـــيـــاء قــــوى الــفــســاد والــعــبــث املــعــاديــة 
للجنوب وقضيته وللتحالف العربي أمر 

مرفوض ولن يمر«.
وأكدت مصادر سياسية مقربة من قيادة 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي وأخـــــــرى مــن 
»الــعــربــي  املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، لـــ
الرئاسي  البيت  الجديد«، أن ملف ترتيب 
وأيضًا ملف الدفاع واألمن، يمثان محور 
الــخــافــات، خصوصًا بــني قــيــادة املجلس 
الــرئــاســي واملــجــلــس االنــتــقــالــي الجنوبي، 
وذلـــك بسبب تــبــايــن اآلراء حـــول األســمــاء 
لــتــولــي مناصب  الــتــي يطرحها كــل طـــرف 

دوائر املكتب الرئاسي.
ــادر املـــقـــربـــة مــــن الــعــلــيــمــي  ــ ــــصـ وقــــالــــت املـ
إن املــجــلــس االنــتــقــالــي »يــضــع مـــزيـــدًا من 
التعقيدات أمام مجلس القيادة الرئاسي، 
دوائــر  فــي  لفرضها  بأسماء  الــدفــع  بينها 
 عن 

ً
عدة في مكتب رئيس املجلس، فضا

رفضه الذهاب إلى حل مشكلة ملف الدفاع 
واألمــن، واستخدام قواته وسيطرته على 
عــــدن إلصــــــدار تـــحـــذيـــراتـــه غــيــر املــبــاشــرة 
لعرقلة عمل وحركة املجلس الرئاسي، إذا 

لم تفرض كل أجندته ومصالحه«.
ــر »يــزعــج  ــ ــذا األمـ وتــابــعــت املـــصـــادر أن هــ
ــتـــي تعتبر  ــيـــادة املــجــلــس الـــرئـــاســـي والـ قـ
أن هـــذا الـــحـــال يــعــيــق الــتــقــدم فـــي حلحلة 
لــــم يــحــل  إذا  املـــلـــفـــات، وال ســيــمــا  جــمــيــع 
املجلس  قــيــادة  أن  األمـــن، خصوصًا  ملف 
حاولت  العليمي  برشاد   

ً
ممثلة الرئاسي 

التواصل مع قيادات عسكرية وأمنية في 
الــحــمــايــة الــرئــاســيــة وغــيــرهــا مــن قــيــادات 
الداخلية واألمن والجيش، لترتيب  وزارة 
الوضع األمني والعسكري وإعادة ترتيب 
ــن بــشــكــل كـــامـــل فــــي الــعــاصــمــة  ــ مـــلـــف األمــ

املؤقتة عدن وباقي املحافظات«.
ــادة  ــيـ ــعـــت قـ ــا سـ ــمــ وتــــابــــعــــت املـــــصـــــادر »كــ

ــلـــبـــدء بــعــمــلــيــات دمـــــج جــمــيــع  ــلـــس لـ املـــجـ
الــــــقــــــوات؛ ســــــــواء الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة أو 
ــقــــوات، تحت  االنــتــقــالــي أو غــيــرهــا مـــن الــ
وزارتــــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع، ألن استمرار 
الرئاسي  القيادة  ومجلس  الحكومة  بقاء 
تحت حماية قــوات غير تابعة لهما، يعد 
تهديدًا ويعرقل عمل الحكومة واملجلس«.

ــالـــت املــــصــــادر املـــقـــربـــة مــن  مــــن جــهــتــهــا، قـ
قـــــيـــــادة األخــــيــــر  ــالــــي إن  ــقــ ــتــ املــــجــــلــــس االنــ
الرئاسة )مكونة من 7 إلى  وأعضاء هيئة 
التي  الــقــرارات  أن  العليمي( »يــرون  جانب 
يصدرها رشاد العليمي أحادية، من خال 
تولية دوائر في مكتب الرئاسة ألشخاص 
تـــوافـــق أو إجـــمـــاع،  يـــوجـــد حــولــهــم أي  ال 
ولــهــم عــــداء مــع االنــتــقــالــي وقــضــيــة شعب 
الــجــنــوب، وكــذلــك مــع الــتــحــالــف ومــشــروع 
مواجهة انقاب الحوثيني وبعض الوجوه 
اإلخــوانــيــة«. وفـــي مــا يتعلق بملف األمــن 
والدفاع، وخاصة في عدن، أشارت املصادر 
إلى أن املجلس االنتقالي يصّر على أن من 
ــن فـــي عــــدن هي  ــ ــام األمـ ــ يـــديـــر ويــتــولــى زمـ
الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــه، بــمــا فـــي ذلـــك مــرافــقــة 
وحــراســة املــســؤولــني، وهــو يــرفــض وجــود 

أي قوات أخرى في العاصمة املؤقتة. 
ويـــبـــدو أن مــســألــة صـــاحـــيـــات الــعــلــيــمــي 
ــد مــســبــبــات الــخــافــات  ــل أحــ

ّ
ونـــوابـــه تــمــث

الزبيدي  أن محاولة  ال سيما  تــبــرز،  التي 
ــراء تــغــيــيــرات ضــمــن قــيــادات  األخــيــرة إلجــ
عسكرية وأمنية لم تكن الوحيدة، بل حدث 
األمر أيضًا من قبل عضو مجلس القيادة 
الرئاسي، محافظ حضرموت قائد املنطقة 
البحسني،  فرج  اللواء  الثانية،  العسكرية 
عــنــدمــا أصــــدر قــــــرارات بـــإجـــراء تــغــيــيــرات 

ضمن قيادات أمنية في حضرموت.
وبموجب نص إعان انتقال السلطة، الذي 
ربه  عبد  اليمني  الــرئــيــس  بموجبه  أعــلــن 
منصور هادي تفويض سلطاته للمجلس 
ــإن لــرئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة  الـــرئـــاســـي، فــ
ــات واخـــتـــصـــاصـــات  ــيــ الــــرئــــاســــي صــــاحــ
مــا يتعلق بمسألة  فــي  حصرية، ال سيما 
إنه بحسب  إذ  التعيينات ومنها األمنية، 
ــيـــر صــاحــيــات  ــإن لــرئــيــس األخـ ــرار، فــ ــقــ الــ
املحافظات  محافظي  تعيني  في  حصرية 
ومـــــــدراء األمـــــن وقـــضـــاة املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ومحافظ البنك املركزي، بعد التشاور مع 
رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق 
على األســمــاء مــع أعــضــاء مجلس القيادة 
الرئاسي. كما أن رئيس املجلس الرئاسي 
يــتــولــى حــصــريــًا الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات 
الداخل  في  الجمهورية  املسلحة، وتمثيل 
والخارج، واملصادقة على االتفاقيات التي 
ال تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد 
البعثات  وإنشاء  الـــوزراء،  موافقة مجلس 
الدبلوماسية، وتعيني واستدعاء السفراء 

طبقًا للقانون.
ــا يــتــمــتــع بـــصـــاحـــيـــة دعـــــــوة مــجــلــس  ــمـ كـ
ــــوزراء إلـــى اجــتــمــاع مــشــتــرك مــع رئيس  الــ
ــرئــــاســــي كـــلـــمـــا دعـــت  ــادة الــ ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــ
الحاجة إلــى ذلــك، وإعـــان حالة الــطــوارئ 
والتعبئة العامة وفقًا للدستور والقانون، 
ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية 
الثلثني عدم اإلعــان، والدعوة إلى انعقاد 
الــجــلــســات االعــتــيــاديــة وغــيــر االعــتــيــاديــة 

ملجلس القيادة الرئاسي.

يرى المجلس االنتقالي 
أن قرارات رشاد 

العليمي أحادية

ملفا ترتيب البيت 
الرئاسي والدفاع واألمن 

محور الخالفات

خالفات العليمي والزبيدي إلى العلن
أزمة داخل المجلس الرئاسي اليمني

بدأت تطفو على 
السطح أخيرًا خالفات 

داخل المجلس الرئاسي 
اليمني، وال سيما بين 
رئيس المجلس رشاد 

العليمي، ونائبه 
عيدروس الزبيدي
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العاهل األردني: سنبدأ 
مرحلة سياسية انتقالية

ــبـــد الــلــه  ــال الـــعـــاهـــل األردنـــــــــي عـ ــ قــ
الثاني )الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، 
إن األردن »سيبدأ مرحلة انتقالية 
مهمة لبناء حياة حزبية وبرملانية، 
هدفها األساس التنافس البرامجي 
على خدمة األردنيني«. وأضاف في 
كلمة وجهها إلــى الشعب األردنــي 
بــمــنــاســبــة عــيــد االســـتـــقـــال الــــــ76: 
»لقد اكتملت منظومة التشريعات 
الــخــاصــة بــالــتــحــديــث الــســيــاســي، 
لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، 
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ فــــــي ظــــــل مـ
ــــة عــمــادهــا  وتــنــفــيــذيــة قـــويـــة، ودولـ

سيادة القانون على الجميع«.
)العربي الجديد(

العراق يصوت اليوم على 
قانون »حظر التطبيع«

يصّوت البرملان العراقي، في جلسة 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى قـــانـــون  ــه الــ لــ
»حــظــر الــتــطــبــيــع وإقـــامـــة الــعــاقــات 
مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي«، وذلــــك 
بعد االنــتــهــاء مــن قــراءتــني للقانون 
الــبــرملــان، واتــفــاق غالبية الكتل  فــي 
ــــرورة الــتــصــويــت  الــنــيــابــيــة عــلــى ضـ
عليه. ويصبح القانون نافذًا اعتبارًا 
مــن الــيــوم الــذي يتم فيه التصويت 

عليه داخل البرملان.
)العربي الجديد(

523 مفرجًا عنهم 
بموجب عفو األسد

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  قال 
اإلنــــســــان، فــضــل عــبــد الـــغـــنـــي، عبر 
ــابـــه بـــمـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، أمـــس  حـــسـ
ــام أفـــــــرج عــن  ــظــ ــنــ األربــــــعــــــاء، إن »الــ
قـــرابـــة 523 شــخــص مــنــذ 1 مــايــو/ 
أيــار الحالي )بموجب عفو أصــدره 
النظام بشار األســد( وحتى  رئيس 
لـــديـــه  يــــــــــزال  )أمـــــــــــــس(، وال  الــــــيــــــوم 
مــعــتــقــل«. وشملت  ألـــف  قـــرابـــة 132 
ــات األخــــيــــرة الــصــيــدالنــي  ــ ــراجــ ــ اإلفــ
عمرو خلف، بعد أن كــان قد اعتقل 
بينما  أعـــــــوام،   10 لــنــحــو  تــعــســفــيــًا 
ــد املـــفـــرج عــنــهــم، ويــدعــى  تـــوفـــي أحــ
أيــمــن املــصــري، يــوم األحـــد املــاضــي، 
بــعــد أيـــام مــن إطـــاق ســراحــه وذلــك 
بــســبــب تــــدهــــور حـــالـــتـــه الــصــحــيــة، 
للتعذيب خال  كــان تعرض  بعدما 

فترة اعتقاله.
)العربي الجديد(

ميانمار: أقارب 
أونغ سان سو تشي 

يشكون العسكر 

ــة مــــيــــانــــمــــار  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـــــــــدم أقـــــــــــــارب زعـ
ــو تــشــي  ــة، أونــــــغ ســـــان ســ ــقـ ــابـ الـــسـ
)الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، شكوى 
ــلــــس الــــعــــســــكــــري، لــــدى  ضـــــد املــــجــ
مجموعة عمل تابعة لأمم املتحدة 
قضائيًا«  »اخــتــطــافــهــا  بـــ لــلــتــنــديــد 
فبراير/ شباط 2021.  انقاب  منذ 
وقال هؤالء في بيان »بمبادرة من 
ابــن وأقــربــاء أونــغ ســان سو تشي، 
قــــدم املــحــامــيــان فــرنــســوا زيــمــراي 
وجــيــســيــكــا فــيــنــيــل املــتــخــصــصــان 
ــان بــــاغــــًا ضــد  ــ ــسـ ــ فــــي حــــقــــوق اإلنـ
مجموعة  أمــام  العسكري  املجلس 
العمل التابعة لأمم املتحدة حول 

االعتقال التسعفي«.
)فرانس برس(

إعادة انتخاب قاليباف 
رئيسًا لمجلس 

الشورى اإليراني
ــــورى  ــــشـ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــــضــ أعـــــــــاد أعــ
اإليـــرانـــي، أمـــس األربـــعـــاء، انــتــخــاب 
ــًا  ــيـــسـ ــمــــد بـــــاقـــــر قــــالــــيــــبــــاف رئـ مــــحــ
ــك لــلــعــام الــثــالــث على  لــلــبــرملــان، وذلـ
الـــتـــوالـــي. وصـــــّوت 194 عـــضـــوًا في 
لصالح  اإليـــرانـــي  الــشــورى  مجلس 
بــــقــــاء قـــالـــيـــبـــاف رئـــيـــســـًا لـــلـــبـــرملـــان. 
كــمــا انــتــخــب عــلــي نـــيـــكـــزاد كــنــائــب 
الرضا  وعبد  الــبــرملــان،  لرئيس  أول 
مصري كنائب ثاٍن. ويتولى رئيس 
البرملان اإليراني والهيئة الرئاسية 

مناصبهم لعام واحد.
)قنا(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــومــــاســــيــــة  ــة ودبــ ــيــ ــونــ ــانــ ــادر قــ ــ ــــصــ ــد مــ ــ ــؤكـ ــ تـ
باتتا  وصنافير  تيران  جزيرتي  أن  مصرية، 
أمر  السعودية وهــو  البحرية  الــحــدود  داخــل 
مــنــتــٍه، وذلــــك تــعــلــيــقــًا عــلــى مـــا نــشــره مــوقــعــا 
اإلسرائيلي  و»وااله«  األميركي  »أكــســيــوس« 
حـــول قــيــام الـــواليـــات املــتــحــدة بــوســاطــة بني 
مــصــر والــســعــوديــة وإســرائــيــل للتوصل إلــى 
على  الــســيــادة  نقل  مــن  نهائيًا  تمّكن  تسوية 
تيران وصنافير إلى اململكة، وتشمل خطوات 
الرياض  العاقات بني  لتطبيع  ذلــك  بــمــوازاة 

وتل أبيب.
ونقل مراسل موقع »أكسيوس« في إسرائيل 
ــاراك رافـــيـــد، عــن »خــمــســة مــصــادر أميركية  بــ
ــيـــة«، قــولــهــا لــلــمــوقــع إن »الـــقـــرار  ــلـ ــيـ ــرائـ وإسـ
ــفـــاوض عــلــيــه يــتــضــمــن إنــهــاء  ــتـ الـــــذي يــتــم الـ
نـــقـــل جـــزيـــرتـــني اســتــراتــيــجــيــتــني فــــي الــبــحــر 
السعودية،  إلى  السيادة املصرية  األحمر من 
 وهــنــاك مــفــاوضــات 

ً
وإن االتــفــاق لــيــس كــامــا

حساسة جارية«. وأضاف »أن البيت األبيض 
إلــى اتفاق قبل زيــارة الرئيس  يريد التوصل 
ــى الــشــرق  ــايـــدن املــرتــقــبــة إلــ ــو بـ األمـــيـــركـــي جـ
األوسط في نهاية يونيو/حزيران، والتي قد 
الــســعــوديــة«. وفــي السياق، قــال موقع  تشمل 
نقل  يكون  أن  تشترط  إسرائيل  »إن  »وااله«، 
جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر إلـــى الــســعــوديــة، 
ــيـــع دائـــــرة  بـــتـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة وتـــوسـ
تــتــوســط  بـــايـــدن  إدارة  وأن  مــعــهــا،  الــتــطــبــيــع 

بينهما إلنجاز اتفاق بهذا الخصوص«.
مصرية  ودبلوماسية  قانونية  مــصــادر  لكن 
»العربي الجديد«، أنه منذ قرار الرئيس  أكدت لـ
املصري عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 

بغداد ــ عادل النواب

عراقية  وحكومية  عسكرية  مــصــادر  رّجــحــت 
فـــي بـــغـــداد، تــوســيــع الـــقـــوات الــتــركــيــة لنطاق 
ــــدن  ــبــــريــــة والــــجــــويــــة داخـــــــل املـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــ
والبلدات الحدودية العراقية مع تركيا، شرقي 
أربيل وشمالي دهوك، ملطاردة مسلحي حزب 
ــعــــارض لــتــركــيــا،  »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« املــ
 
ّ
املــنــاطــق منطلقًا لشن تــلــك  مــن  والــــذي يتخذ 

ــداءات مــتــكــررة داخــــل األراضــــــي الــتــركــيــة  ــتــ اعــ
املجاورة. وتواصل وحدات خاصة من الجيش 
التركي مدعومة بغطاء جوي عمليات واسعة 
داخــل مــدن وبــلــدات حــدوديــة عراقية مجاورة 
لتركيا، منذ 18 إبريل/نيسان الشهر املاضي، 
هي الثالثة من نوعها في غضون عام واحد. 
عليها  أطلق  التي  الجديدة  العملية  وتــركــزت 
اسم »املخلب القفل«، في مناطق متني والزاب 

وأفشني وباسيان.
وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي فـــي بــغــداد 
»العربي الجديد«، أمس األربعاء، أن األجهزة  لـ
االستخبارية رصدت تحركات تركية واسعة 
عــلــى طــــول الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع الـــعـــراق، 
ــتـــي تــســتــهــدف  ــاق عــمــلــيــاتــهــا الـ وبـــنـــفـــس نـــطـ
ــتــــانــــي«.  مـــســـلـــحـــي حــــــزب »الــــعــــمــــال الــــكــــردســ
وأضاف املسؤول أن »تحليل املعلومات يشير 
ــــود نــيــة تــركــيــة بــتــوســيــع عملياتها  إلــــى وجـ
ــريــــة ضــــــد عــــنــــاصــــر حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــكــ ــعــــســ الــ
ضمن  الحدودية  املناطق  داخــل  الكردستاني 
ــعـــروف ما  إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لــكــن مـــن غــيــر املـ
جوية  بضربات  ستكون  العمليات  كانت  إذا 
شاملة على مواقع الحزب أم بتوغل بري على 
ــد أن املــنــاطــق الــتــي  ــرات ســابــقــة«. وأكــ ــرار مــ غــ
يــنــشــط فــيــهــا عــنــاصــر حـــزب »الــكــردســتــانــي« 
ــارج ســيــطــرة  ــ ــل الــــعــــراق هـــي »مـــنـــاطـــق خـ ــ داخـ
بـــغـــداد وأربــــيــــل، وتــخــضــع ملــســلــحــي الــحــزب 
املــائــة منها خالية مــن أهلها«.  فــي  ونحو 90 

الحدود  تعيني  اتفاقية  على  باملوافقة   2017
الــبــحــريــة بــني حــكــومــتــي مــصــر والــســعــوديــة، 
ـــعـــة فـــي الــقــاهــرة فـــي 4 إبــريــل/نــيــســان 

ّ
واملـــوق

2016، أثناء زيارة ملك السعودية سلمان بن 
عبد العزيز إلى مصر، وبعد التصديق عليها 
فــي كــا الــبــلــديــن، وتــبــادل وثــائــق التصديق، 
دخلت االتفاقية حيز التنفيذ، وهو ما ترتب 
الــحــدود  تــيــران وصنافير داخـــل  عليه وقـــوع 
ــــادر، إن  الـــبـــحـــريـــة الـــســـعـــوديـــة. وقــــالــــت املـــــصـ
»األمور مستقرة منذ ذلك الحني، وأي حديث 
ــفــــاوضــــات جــــديــــدة لــنــقــل  اآلن عــــن إجــــــــراء مــ
الجزيرتني من السيادة املصرية إلى السيادة 
السعودية، هو حديث غير قانوني، وال يمّت 
للواقع بصلة، إذ إن تعيني الحدود بني مصر 
الــجــزيــرتــني فعليًا ضمن  والــســعــوديــة أدخـــل 
ــر أصــبــح منتهيًا«.  اإلقــلــيــم الــســعــودي، واألمــ
ورجحت املصادر أن يكون »الهدف وراء إثارة 
مـــوضـــوع تـــيـــران وصــنــافــيــر اآلن، والــتــرويــج 
بــــأن نــقــل الـــســـيـــادة عــلــيــهــمــا إلــــى الــســعــوديــة 
مبرر  إيــجــاد  هــو  إسرائيلية،  موافقة  يتطلب 
لجلوس املسؤولني السعوديني مع املسؤولني 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، كــخــطــوة فـــي طـــريـــق تطبيع 
العاقات بني البلدين، وهو ما تريده اإلدارة 

األميركية بشدة في هذا التوقيت«.
وقال موقع »أكسيوس« إن »القضية الرئيسية 
ــتــــي تـــجـــريـــهـــا واشـــنـــطـــن  فــــي املــــفــــاوضــــات الــ
مـــع الــقــاهــرة والــــريــــاض، هـــي الـــقـــوة مــتــعــددة 
الجنسيات للمراقبني، وأن السعودية وافقت 
على إبــقــاء الــجــزر منزوعة الــســاح وااللــتــزام 
لجميع  الكاملة  املاحة  حرية  على  بالحفاظ 
املراقبني  وجـــود  إنــهــاء  أرادت  لكنها  الــســفــن، 
متعددي الجنسيات في الجزر«. وأضــاف أن 
النظر  على  اتفقوا  اإلسرائيليني  »املسؤولني 
الــقــوة متعددة الجنسيات،  فــي إنــهــاء وجــود 
لكنهم طــلــبــوا تــرتــيــبــات أمــنــيــة بــديــلــة تحقق 
نفس النتائج«. واستغرب مراقبون »الحديث 
ــــاءات على  عــن فـــرض إســرائــيــل شــروطــًا وإمـ
السعودية، في ما يتعلق بالجزيرتني، وهما 
ــتـــان، بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة  ــل ســـعـــوديـ ــ فــــي األصــ
عتها اململكة 

ّ
تعيني الحدود البحرية التي وق

ــــني الـــعـــام لــأمــم  ــم إخـــطـــار األمـ مـــع مـــصـــر، وتــ
املــادة  املــتــحــدة بها لتسجيلها وفــقــًا ألحــكــام 
)102( من ميثاق األمــم املتحدة بعد دخولها 

حيز التنفيذ«.
الرغم من أن مصر تلتزم مع إسرائيل  وعلى 
تــكــون  لــــعــــام 1979  تــــعــــود  بـــاتـــفـــاقـــيـــة ســـــام 
بموجبها جزيرتا تيران وصنافير منزوعتي 

وأعرب عن اعتقاده بأن الجيش التركي يريد 
اســتــغــال الــوقــت لــتــعــزيــز أمـــن شــريــط فاصل 
ــدوده  يــمــتــد لـــعـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات عــلــى حــ
ــعــــراق، يــمــنــع عــمــلــيــات تــســلــل مسلحي  مـــع الــ
»الــكــردســتــانــي« مــن خاله إلــى أراضــيــه، على 

غرار ما حصل في الجانب السوري.
وأول مــن أمـــس الــثــاثــاء، تــفــقــد وزيــــر الــدفــاع 
األركـــان يشار  أكــار ورئيس  التركي خلوصي 
الــقــوات البرية مــوســى آفسفار،  غــولــر، وقــائــد 
الــقــوات الجوية حسن كــوجــوك آقيوز،  وقــائــد 
ــا أوردتــــــــه وكـــالـــة  الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة وفـــقـــًا ملــ
»األنــــاضــــول« الــتــركــيــة، الــتــي أكــــدت اســتــمــرار 
الــقــفــل«، ضــد مــعــاقــل تنظيم  عملية »املــخــلــب 
حزب »العمال الكردستاني« في مناطق عدة، 
شمالي الــعــراق. كما أكــد أكــار، أمــس األربعاء، 
تــحــيــيــد أكـــثـــر مــــن 100 عــنــصــر مــــن عــنــاصــر 
»الكردستاني«، منذ انطاق العملية، مضيفًا 
أن قوات باده »عازمة على مواصلة مكافحة 
ــحـــدود  ــن الـ ــ ــــى حــــني تـــوفـــيـــر أمـ ــيــــني إلـ ــابــ اإلرهــ
واملواطنني بشكل كامل«. وجاءت تصريحات 
ــاع الـــتـــركـــي بـــعـــد إعـــــــان لـــــــوزارة  ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
الــدفــاع أكـــدت فــيــه مقتل خمسة جــنــود أتـــراك 
ــع مــســلــحــي »الـــكـــردســـتـــانـــي«،  بــاشــتــبــاكــات مـ

شمالي العراق.
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي 

عمل قوة املراقبني متعددي الجنسيات، الذين 
يضمنون استمرار حرية املاحة في املضيق، 
هو قول غير صحيح«. وأوضــح أن »معاهدة 
السام بني مصر وإسرائيل، أكدت على دولية 
املمرات، وأن هذا الوضع ثابت ولم يتغير في 
اتــفــاقــيــة تعيني الـــحـــدود الــبــحــريــة بــني مصر 

والسعودية، وهذا هو األهم«.
مــن جــهــتــه، قـــال دبــلــومــاســي مــصــري ســابــق، 
أن هنالك خططًا وترتيبات  املــؤكــد  »مــن  إنــه 
أمــيــركــيــة تــجــري اآلن، مــن أجـــل حــســم الكثير 
من القضايا األساسية التي تخص الواليات 
في  الجبهات  توحيد  رأسها  وعلى  املتحدة، 
مــواجــهــة روســـيـــا الـــتـــي تـــخـــوض حـــربـــًا على 
أنه »في سبيل ذلك تسعى  أوكرانيا«. وتابع 
إلى تشكيل تحالف يضم  واشنطن بكل قوة 
ــط يــكــون  ــ الـــشـــرق األوسـ دواًل ذات تــأثــيــر فـــي 
بــقــيــادة إســرائــيــل، وأن الــســعــوديــة جـــزء مهم 
في هذا التحالف الذي تخطط له واشنطن«، 

بــــدء الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر. 
مناطق  فــي  تنحصر  العملية  أن  على  وشـــّدد 
الكردستاني«  »الــعــمــال  حــزب  نــفــوذ مسلحي 
الــخــارجــة عـــن ســلــطــة بـــغـــداد وحــكــومــة إقليم 
»تفّهم عراقي  كردستان. وتحدث عما وصفه بـ
من  تركيا  تواجهها  التي  األمنية  للتحديات 
أنــشــطــة مــســلــحــي حــــزب الــكــردســتــانــي داخـــل 
املناطق العراقية املحاذية لأراضي التركية«. 
 
ّ
أن نفسه  بالوقت  الحكومي  املــســؤول  وكشف 

ــقـــوات املـــوجـــودة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  دور الـ
ــراقـــي املــتــمــثــل  ــعـ )الـــبـــيـــشـــمـــركـــة(، والـــجـــيـــش الـ
بحرس الحدود، هو منع تمدد عناصر حزب 
ــل الــعــراق في  الــعــمــال إلـــى مــنــاطــق أخـــرى داخـ
حـــال خــســارتــهــم ملــنــاطــق تــواجــدهــم الــحــالــيــة 

لصالح الجيش التركي.
فــي املــقــابــل، قـــال عــضــو لجنة األمـــن والــدفــاع 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي مــهــدي تــقــي، فــي حديٍث 
مع »العربي الجديد«، إن »اللجنة األمنية في 
املسؤولني  عــدد من  قــررت استضافة  البرملان 
األمـــنـــيـــة  والــــجــــهــــات  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــي  فـ
ــراءات الــحــكــومــة فيما  ــ واملــخــتــصــة، ملــعــرفــة إجـ
تركيا«،  مــع  الــحــدود  بــاألوضــاع على  يتعلق 
ــيــــة بـــأنـــه  ــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــ ــًا مــ ــ ــفـ ــ واصـ
»غامض وغير مفهوم منها«. وأضاف: »هناك 
إلينا  مــصــادر مختلفة وصلت  مــن  معلومات 
أن تــركــيــا تــخــطــط بــاملــرحــلــة املــقــبــلــة، لتوسع 
اآلن  ولــغــايــة  ــعـــراق،  الـ داخــــل  رقــعــة عملياتها 
الحكومة بموقف متفرج، وهذا يثير الشكوك 

واملخاوف«.
ويوم االثنني املاضي اتهم القيادي في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الـــحـــاكـــم بــإقــلــيــم 
ــراق، كــرمــانــج عــبــد الــلــه، حــزب  ــعـ كــردســتــان الـ
»أداة  إلــى  تحول  بأنه  الكردستاني«  »العمال 
ينّسق  »الــكــردســتــانــي«  أن  مضيفًا  إقليمية«، 
ممارساته  أن  واعتبر  الشعبي«.  »الحشد  مع 
»ال تــصــب إطـــاقـــًا فـــي مــصــلــحــة ســكــان إقليم 
كـــردســـتـــان وتــخــلــق املــشــاكــل بــاملــنــاطــق الــتــي 
الــوزراء  يتواجد فيها«. واتهم حكومة رئيس 
تمتلك  ال  بأنها  الكاظمي،  مصطفى  العراقي 
ــا يــفــعــلــه الــــحــــزب، ما  ــًا حـــيـــال مـ ــ »مـــوقـــفـــًا رادعــ
ــمـــادى فــــي مــــمــــارســــاتــــه«. وكـــانـــت  ــتـ يــجــعــلــه يـ
الخارجية العراقية قد استدعت بداية انطاق 
بغداد،  لدى  التركي  السفير  التركية،  العملية 
عــلــي رضـــا كــونــاي، وسلمته احــتــجــاجــًا على 
الــزاب،  متينا،  مناطق  طــاولــت  التي  العملية، 
أفــاشــني، بــاســيــان فــي شمالي الــعــراق، داعية 

 عن مثل هذه الخروقات املرفوضة.
ّ

إلى الكف

الساح، مع وجود قوة من املراقبني متعددي 
الواليات املتحدة، والقول  الجنسيات بقيادة 
ــفــــاق بـــني مصر  إن ذلــــك »يــحــتــم أن يــمــر االتــ
والسعودية بإسرائيل«، إال أنه بحسب تقرير 
»أكــســيــوس«، فــإن »إســرائــيــل كانت قــد أعطت 

بالفعل موافقتها«.
»الــعــربــي  وأكـــــد مـــصـــدر قـــانـــونـــي مـــصـــري، لـــ
ــراءات نقل تيران  الــجــديــد«، أن »الــقــول إن إجــ
ــر لـــلـــســـعـــوديـــة تــنــتــظــر اســتــكــمــال  ــيـ ــافـ ــنـ وصـ
القاهرة والرياض على استمرار  االتفاق بني 

الــكــردســتــانــي، الــحــاكــم فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ســام،  ريبني  النائب 
فت خال األيام املاضية من 

ّ
»القوات التركية كث

ضرباتها الجوية داخل مناطق ضمن حدود 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــشــكــل بــــات شــبــه يــومــي«. 
لعملية  تمهيدًا  يــكــون  »قــد  القصف  أن  ورأى 
ــع تــنــوي تــركــيــا تنفيذها فــي عمق  بــريــة أوسـ
 حــكــومــة رئيس 

ً
ــــي الــعــراقــيــة«، مــحــّمــا األراضـ

الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية »التحرك 
املناطق«. ولفت  تلك  أي تصعيد في  الحتواء 
إلـــى أن »املـــؤشـــرات تــمــيــل إلـــى تــوجــه الــقــوات 
الــتــركــيــة إلنــشــاء ســـور أمــنــي يــؤمــن حــدودهــا 

بشكل كامل مع العراق، كذلك مع سورية«.
لــكــن مـــســـؤواًل حــكــومــيــًا فــي وزارة الــخــارجــيــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مشترطًا  ــال لـــ بــبــغــداد، قـ
عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تسجيل أي خسائر 
منذ  العراقيني  املواطنني  صفوف  فــي  بشرية 

مضيفًا أن »استئناف الحديث من جديد في 
 يمهد 

ً
مسألة الجزيرتني يمكن أن يكون مدخا

وإسرائيل،  السعودية  بني  العاقات  لتطبيع 
بما يسمح بتشكيل ذلك التحالف«.

وقــال املصدر إنــه »على الرغم من ذلــك، تبقى 
هــنــاك دولـــتـــان مــهــمــتــان فـــي اإلقــلــيــم يصعب 
إسرائيل  مــع  التطبيع  معسكر  إلــى  ضمهما 
به  تتمتعان  ما  مع  والجزائر،  الكويت  وهما 
املنطقة«. ولفت املصدر  من ثقل سياسي في 
إلــــى أن »الــــواليــــات املــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، في 
حــاجــة إلــى ضــم الــســعــوديــة بسرعة إلــى ذلك 
الوقت  أمــر غير مستبعد في  التحالف، وهــو 
عن  أعلن  التي  »الجولة  أن  مضيفًا  الحالي«، 
األمير محمد بن  السعودي  العهد  قيام ولــي 
سلمان بها وتشمل تركيا واليونان وقبرص 
إقــلــيــمــي  لـــوضـــع  قـــد تــمــهــد  واألردن ومـــصـــر، 
جــديــد، كــمــا يمكن أن تــكــون تــدشــيــنــًا لحقبة 

سعودية جديدة تحت قيادة بن سلمان«.

حكومة ليبية جديدة؟

الـــجـــديـــد يــقــضــي بــتــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة 
بــاشــاغــا، على أن يــكــون لــه نــائــب واحـــد فقط، 
ويــكــون مــن اخــتــيــار املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة، 
مع منحه أيضًا حق تسمية عدد من الحقائب 
الــوزاريــة ال تقل عــن أربـــع، مقابل سحب دعم 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »مــــشــــاورات مــصــريــة فــرنــســيــة 
جـــرت أخــيــرًا بــشــأن هـــذا الــتــصــور، خصوصًا 
في ظل االقتناع املصري بباشاغا واستعداد 
القاهرة لدعمه بدرجة واسعة إذا تمت تهيئة 

الظروف مجددًا له«.
مصري،  دبلوماسي  مصدر  كشف  بالتوازي، 
عن طبيعة املشاورات التي جرت في القاهرة 
بـــدعـــم مـــصـــري بــــني رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
املــشــري مطلع  وخــالــد  عقيلة صــالــح،  الليبي 
ــار الـــحـــالـــي. وأوضـــــــح أن »املـــشـــري  ــو/أيــ ــايــ مــ
نــاقــش مــع صــالــح إمكانية رفــع الــدعــم عــن كل 
مــن الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا، والــتــوافــق حـــول اســم 
املــدة، تعيد فتح  جديد يقود حكومة محددة 
املــوانــئ واآلبــــار الــنــفــطــيــة، وتــتــولــى التجهيز 
وأشار  إجرائها«.  على  وتشرف  لانتخابات، 
الـــرؤيـــة حظيت بقبول  إلـــى أن »هـــذه  املــصــدر 

مبدئي من الطرفني«.
ولــفــت املــصــدر إلـــى أن »املــســؤولــني املصريني 
عملوا على تهيئة املناخ للوصول إلى توافق 
لتهيئة  فــي محاولة  الليبَيني  ــني 

َ
املــســؤول بــني 

األوضــاع التفاق جديد ينهي األزمــة الحالية 
في ليبيا بالشكل الذي يحقق املصالح املصرية 
مـــن جـــانـــب، ويــضــمــن درجــــة مـــن الــتــوافــق مع 
األطــراف الرئيسية الفاعلة في املشهد الليبي 
وفي مقدمتها تركيا«، مشيرًا إلى أن أنقرة »لم 
مقاليد  باشاغا  لتولي  صريحة  ممانعة  بد 

ُ
ت

األمــور في ليبيا بحال تم التوافق حــول ذلك 
بــني املــكــونــات واألجـــســـام الليبية الــشــرعــيــة«. 

القاهرة ـ العربي الجديد 
طرابلس ـ أسامة علي

تــتــضــارب املــعــطــيــات حـــول مقترح 
ــه كحل  جـــديـــد يـــجـــري الــتــســويــق لـ
لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة املــتــفــاقــمــة، يــقــوم 
على تشكيل حكومة جديدة. ففي حني تؤكد 
مصادرغربية ومصرية من القاهرة أنه يجري 
الــعــمــل عــلــى هــــذا املــقــتــرح الــــذي حــظــي بــدعــم 
الليبية، تنفي مصادر أخرى  بعض األطــراف 
فــي طــرابــلــس طــرحــه بــشــكــل رســمــي، مــع عــدم 

استبعاد حصول اتفاقات من تحت الطاولة.
وكــــان رئــيــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد 
املشري أول من تحدث علنًا عن هذا األمــر، إذ 
اقترح، في تصريحات لقناة »ليبيا األحــرار« 
ــرة 

ّ
األســـبـــوع املـــاضـــي، تشكيل حــكــومــة مــصــغ

املقبلة.  االنتخابات  إلجــراء  التحضير  تتولى 
وجاء ذلك تعليقًا على األحداث التي شهدتها 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس األســــبــــوع املــــاضــــي إثـــر 
مجلس  مــن  املكلف  الحكومة  رئــيــس  محاولة 
ــرده  ــواب، فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، دخـــولـــهـــا، وطــ ــنــ الــ
مـــن قــبــل كــتــائــب عــســكــريــة مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
ــاف املـــشـــري في  ــ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة. وأضـ
تــصــريــحــاتــه مــطــالــبــًا بـــاشـــاغـــا بــاالســتــقــالــة، 
أي  مـــــن دون  ــر،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ بـــقـــبـــول  ــة  ــبــ ــيــ ــدبــ والــ

توضيحات أخرى.
وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تقديم  فــي الــقــاهــرة، لـــ
املتأزم  املشهد  لتحريك  أخيرًا  مقترح فرنسي 
بالتكليف  جديدة،  حكومة  تشكيل  »يتضمن 
ــنــــواب، من  الــبــرملــانــي املــمــنــوح مـــن مــجــلــس الــ
إعــادة هيكلة حكومة باشاغا، وإيجاد  خــال 
ــنـــواب، واملــجــلــس  حــالــة تــوافــق بــني مــجــلــس الـ
األعلى للدولة«. وأوضح املصدر أن »التصور 

وقــال املــصــدر إن باشاغا »أكــد لــأتــراك خال 
ــــون االتـــفـــاقـــات  ــــى أنــــقــــرة أخــــيــــرًا، صـ زيـــــــارة إلـ
عة، ممثلة في االتفاقية األمنية واالتفاق 

ّ
املوق

بني  عني 
ّ
املوق الــحــدود  ترسيم  بشأن  البحري 

إلى  السابقة،  الوطني  الوفاق  أنقرة وحكومة 
حني إجراء االستحقاقات االنتخابية، ووجود 
منتخبة  وأجـــســـام  منتخبة  جـــديـــدة  حــكــومــة 

تحسم مصير هذه االتفاقيات«.
لــكــن مــقــابــل ذلــــك، نــفــى عــضــو مــجــلــس الــدولــة 
ســعــد بـــن شـــــــرادة، أن يـــكـــون مــقــتــرح تشكيل 

ـــرح بشكل رســمــي على 
ُ
حــكــومــة جــديــدة قــد ط

»الـــعـــربـــي  ـــ ــال لـ ــ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة. وقـ
الجديد«: »سألُت رئيس املجلس خالد املشري 
بنفسي عن مثل هذه األنباء، فنفى وجودها«. 
لكن بن شرادة استدرك بأنه ال يستبعد وجود 
مثل هذا األمــر، »ولكن تحت الطاولة وبشكل 
غــيــر مــعــلــن، فــالــســنــوات املــاضــيــة عــّودتــنــا أن 
ــن تــحــت الــطــاولــة  ــات تـــجـــري مـ ــاقـ ــفـ أغـــلـــب االتـ
ــيــــًا«. وأضــــــاف:  قـــبـــل أن اإلعــــــــان عــنــهــا رســــمــ
أو صالح في هذا  املشري  »ربما يكون سعي 

االتــجــاه هدفه الضغط على األطـــراف أو على 
الحكومتني لتحقيق مصالح مــا«، في إشــارة 
إلــــى حــكــومــتــي الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا. وأكــــد بن 
شرادة أن »مجلس الدولة ال يؤثر في الدبيبة 
حتى لو سحب املجلس يده منه، ألن الدبيبة 
متمترس خلف كتائب مسلحة، والرأي األخير 
الــنــيــابــيــة أو غــيــرهــا، بــل ملن  لــيــس للمجالس 
عــلــى األرض«. وأضــــاف: »مــن  الــســاح  يمتلك 
يــســاوم لــيــس صــالــح وال املــشــري الــلــذيــن في 
الحقيقة ال يملكان شيئًا، بل قادة املجموعات 

املسلحة، في الغرب أو الشرق، وحتى إن جرى 
لتشكيل حكومة جديدة  الــرجــلــني  بــني  اتــفــاق 

فلن يتحقق إال بأمر من األطراف املسلحة«.
وكـــــان املــســتــشــار اإلعــــامــــي لــرئــيــس مجلس 
النواب، فتحي املريمي، قد نفى في تصريحات 
صــحــافــيــة، وجــــود نــّيــة لــــدى مــجــلــس الــنــواب 
لتشكيل حكومة مصغرة. وقــال »ال صحة ملا 
تــداولــه حــول تشكيل حكومة مصغرة  يجري 
في ليبيا، بل العمل جــاٍر على دعم ومساندة 
حكومة فتحي باشاغا من كل األطراف الليبية 

ألنــهــا هــي الحكومة الــشــرعــيــة، والــتــي جــاءت 
بــقــرار لــيــبــي«. وأشــــار إلـــى أن مجلس الــنــواب 
في  باشاغا،  لحكومة  رسمية  ميزانية  سيقر 
النواب  املجلس  دعــم  استمرار  لتأكيد  إشـــارة 

لهذه الحكومة.
الــوقــت، قالت مصادر مصرية مقربة  في هــذا 
»العربي  لـ الليبي،  بامللف  املعنية  اللجنة  من 
الجديد«، إن »هناك ترتيبات تقودها القاهرة 
لعقد لقاء حول ليبيا على مستوى املبعوثني 
وإيطاليا  وفرنسا  مصر  بمشاركة  الخاصني 

والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وتــركــيــا، إلــى 
وليامز،  ستيفاني  األممية  املستشارة  جانب 
مــنــتــصــف يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وبــحــســب 
الرامية  الجهود  لدعم  اللقاء  يهدف  املــصــادر، 
انــزالق األوضــاع  إلى تثبيت االستقرار ومنع 

الليبية إلى مواجهات عسكرية مجددًا.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي من املقرر أن يعقد 
فيه مجلس األمن التابع لأمم املتحدة جلسة 
ملــنــاقــشــة الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا الـــيـــوم الخميس 
في نيويورك. وبحسب املوقع الرسمي لأمم 

املــتــحــدة، فمن املــقــرر أن يقدم أعــضــاء مجلس 
األمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها 
ــم املــتــحــدة  ــ ــــول عـــمـــل بــعــثــة األمــ ــــاورات حـ ــــشـ مـ
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا. لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ليبية قــالــت إن »آفـــاق إجـــراء االنــتــخــابــات في 
ليبيا مستمرة في االبتعاد، وذلــك الستحالة 
بناء قاعدة مؤسسية ووضع قانون انتخابي 
ــــل األوضـــــــاع  ــــي ظـ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، فـ فـ
ــبـــاد«. وأوضـــحـــت املــصــادر  الـ الــتــي تعيشها 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن »تـــمـــســـك كــــل طـــرف  ــعـ »الـ ـــ لـ
البرملان  فــا  األمـــور،  مــن  يصّعب  بمكتسباته 
فــي طــبــرق، وال املجلس األعــلــى لــلــدولــة، على 

استعداد للتعاون«.
ــــرى  ــاك مـــشـــكـــلـــة أخـ ــنــ ــــت املـــــصـــــادر إن هــ ــالـ ــ وقـ
تتمثل في »عدم رضا بعض األطراف الليبية 
عــلــى عــمــل الــبــعــثــة األمــمــيــة الــخــاصــة بليبيا 
برئاسة ستيفاني ويليامز، وأن عملها مقّيد 
بشدة، وليس لديها مطلق الحرية في العمل 
كوسيط«، مشيرة إلى أن صالح حثها في 31 
ــل في 

ّ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، على عــدم الــتــدخ

الشؤون الليبية.
ــنـــواب الــلــيــبــي محمد  وكــــان عــضــو مــجــلــس الـ
الــعــبــانــي، قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن وجـــود ولــيــامــز فــي ليبيا »لــن يحل األزمــة 
الليبية«، مضيفًا أن وليامز »تتواجد في ليبيا 
ــن مـــن أجـــل تــنــفــيــذ األجــنــدة  عــبــر مــجــلــس األمــ
التي  واشــنــطــن  وتحقيق مصالح  األمــيــركــيــة، 
وتابع  الليبي«.  الشعب  مصالح  عــن  تختلف 
ترتبط  وليامز  هيمنة  »مــحــاولــة  أن  العباني 
عن  انبثقت  التي  الطريق  بخريطة  بعاقتها 
تــفــاهــمــات تـــونـــس وجــنــيــف فـــي وقــــت ســابــق 
وتشكيل لجنة الـ75، على الرغم من عدم تنفيذ 
التي كانت تهدف إلجــراء االنتخابات  الخطة 
املــــاضــــي«.  األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   24 فــــي 
الليبي ليس عــاجــزًا عن  وأضـــاف أن »الشعب 
إيجاد الحلول، لكن التدخات الخارجية عبر 

السفارات هي التي حالت دون الحل«.

تظاهرات في القاهرة عام 2016 رفضًا للتنازل عن الجزيرتين )األناضول(

جنود أتراك على الحدود التركية العراقية، يناير 2021 )أوزكان بيلغين/األناضول(

تخوف من تكرار مشهد اشتباكات طرابلس األسبوع الماضي )حازم تركية/ فرانس برس(

بعد التوترات التي شهدتها ليبيا إثر دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي 
باشاغا العاصمة طرابلس األسبوع الماضي قبل أن يضطر للخروج منها مجددًا، برزت تسريبات 
حكومة  تشكيل  على  يقوم  البالد،  في  الحل  دفع  بهدف  جديد  مقترح  على  العمل  بشأن 

جديدة. هذه الخطة تتضارب المعلومات حولها، بين تأكيد طرحها من قبل أطراف خارجية، 
وجود  استبعاد  عدم  مع  صحتها،  ليبية  جهات  نفي  وبين  عنها،  المشري  خالد  وحديث 

تفاهمات تحت الطاولة لتسوية سيكون لألطراف الخارجية المؤثرة دور في التوصل إليها
قضية

أفكار لكسر االستعصاء 
السياسي

مقترح تشكيل حكومة 
لم يطرح على أعضاء 

مجلس الدولة

تصور فرنسي 
بتشكيل حكومة جديدة 

يرأسها فتحي باشاغا

تعيين الحدود أدخل 
الجزيرتين ضمن اإلقليم 

السعودي

كثفت القوات التركية 
من ضرباتها داخل 

مناطق ضمن كردستان

بعد كشف موقعي 
»أكسيوس« و»وااله« عن 

مفاوضات للتوصل إلى 
تسوية حول جزيرتي 
تيران وصنافير، تفند 

مصادر مصرية لـ»العربي 
الجديد« الوضع القانوني 

للجزيرتين

يترقب العراقيون مرحلة 
عسكرية جديدة لتركيا 

في إقليم كردستان، 
بغرض توسيع عمليات 
مطاردة مسلّحي حزب 

»العمال الكردستاني«

النواب في طبرق، عبد اهلل  باسم مجلس  الرسمي  المتحدث  تحّفظ 
بليحق، عن التعليق على المعلومات المتداولة حول وجود جهود 
تصريح  في  أكد  بليحق  أن  غير  جديدة.  حكومة  لتشكيل  ومساٍع 
البرلمان قال  أن  الجديد«  لـ»العربي 
حكومة  شّكل  عندما  كلمته 
)الصورة(،  باشاغا  فتحي  برئاسة 
عبد  حكومة  من  الثقة  وسحب 
بليحق  وأشـــار  الدبيبة.  الحميد 
بالعمل  منشغل  المجلس  أن  إلى 
على تنفيذ االستحقاق االنتخابي، 
دستوري  إطــار  إلى  الوصول  عبر 

متفق عليه.

األولوية لالنتخابات

تقرير خاص

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
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سياسة

  شرق
      غرب

بلينكن يدعم التطبيع 
بين تركيا وأرمينيا

شــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
أمــس  )الـــصـــورة(،  أنــتــونــي بلينكن 
ــة تــطــبــيــع  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ األربــــــــعــــــــاء، عــ
الـــعـــاقـــات بــــني تـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا، 
وذلـــك خـــال اتــصــال هــاتــفــي أجـــراه 
مع رئيس الــوزراء األرميني نيكول 
باشينيان، بحسب بيان للخارجية 
إلـــى أن  ــار بلينكن  األمــيــركــيــة. وأشــ
عملية التطبيع بني أنقرة وأرمينيا 
ــبــــة إلــــــــى الــــســــام  ــنــــســ ــالــ »هــــــامــــــة بــ

واالستقرار والرفاه في املنطقة«.
)األناضول(

واشنطن تدعو إلى 
حل دبلوماسي بين 

أنقرة وأثينا
وزارة  ـــم  ــ ـــاسـ بـــ املـــــتـــــحـــــدث  أعـــــــــــرب 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نيد بــرايــس، 
ــة تــركــيــا  ــ ــــاده فــــي رؤيــ ــبـــة بــ عــــن رغـ
ــًا مـــن  ــ ــعـ ــ ــــان مـ ــمــ ــ ــعــ ــ والـــــــيـــــــونـــــــان »تــ
ــيــــمــــي  ــلــ ــة األمـــــــــــن اإلقــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ أجـــــــــل حـ
ــي املـــنـــطـــقـــة  ــ  خــــافــــاتــــهــــمــــا فــ

ّ
وحـــــــــل

ــال خـــال مؤتمر  دبــلــومــاســيــًا«. وقــ
إن »تركيا  صحافي أمس األربعاء، 
واليونان شريكان وحليفان مهمان 
ــتــــحــــدة ضـــمـــن حــلــف  لــــلــــواليــــات املــ
شمال األطلسي«. وأكــد أن »أميركا 
 حــلــفــاءهــا، بــمــن فيهم تركيا 

ّ
تــحــث

األمن  الحفاظ على  واليونان، على 
والسام«.

)األناضول(

شي يدافع عن 
سجل بالده الحقوقي 

أمام باشليه
ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ دافـــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـ
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــس األربــــــعــــــاء، خـــال 
ــاع افـــــتـــــراضـــــي مــــــع رئـــيـــســـة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
باشليه،  املــتــحــدة ميشيل  ــم  األمـ فــي 
خــال زيــارتــهــا للصني، عــن »التقدم 
املحرز على صعيد حقوق اإلنسان« 
فــي بــــاده، وفـــق مــا ذكـــر الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي »ســـي ســي تــي فــــي«. وقــال 
شـــي: »يــجــب عـــدم تــســيــيــس قضايا 
حقوق اإلنسان واستغالها أو الكيل 
بمكيالني« بشأنها. في األثناء، انتقد 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
الــصــيــنــيــة، وانــــغ ويــنــبــني فـــي إفــــادة 
صحافية أمــس، الــقــرار الــذي أعلنته 
ــول تغيير  أمــــس حــ مـــن  أول  أملـــانـــيـــا 
سياستها تــجــاه الــصــني مــع إعــطــاء 
أولوية لحقوق اإلنسان، عقب تقارير 
اإليغور  بحق  انتهاكات  عن  جديدة 
في شينجيانغ. وقــال وانــغ إن بكني 
»تعارض بحزم محاوالت استخدام 
األكـــاذيـــب لــتــشــويــه سمعة الــصــني«.
)فرانس برس، رويترز(

تدريب صيني حول 
تايوان لتحذير أميركا 

نقلت وسائل إعام رسمية صينية، 
أمس األربعاء، عن الجيش الصيني 
ــرًا تـــدريـــبـــًا  ــ ــيـ ــ ــه إنــــــه أجــــــــرى أخـ ــولــ قــ
ــول تــــايــــوان »كــتــحــذيــر  عــســكــريــًا حــ
املتحدة من مغّبة  للواليات  جــدي« 
تفاعلها مع تايوان. وتعتبر الصني 

تايوان جزءًا من أراضيها.
)رويترز(

باكستان: قمع مسيرة 
ألنصار عمران خان

قــمــعــت قـــــوات األمـــــن الــبــاكــســتــانــيــة، 
أمس األربعاء، أنصار رئيس الوزراء 
الــــســــابــــق عــــمــــران خـــــــان، وال ســيــمــا 
فـــي مــديــنــة الهــــــور، بـــالـــغـــاز املــســيــل 
لــلــدمــوع، وأغــلــقــت الــطــرقــات املــؤديــة 
ــاد، ملنعهم  ــ إلـــى الــعــاصــمــة إســــام أبـ
من املشاركة في مسيرة كانت مقررة 
 

ّ
بــاتــجــاه الــعــاصــمــة لــلــمــطــالــبــة بــحــل

الــبــرملــان وإعــــان مــوعــد النــتــخــابــات 
ــان مــن املــقــرر أن تنطلق  مــبــكــرة. وكــ
مـــســـيـــرة »الــــحــــريــــة الــحــقــيــقــيــة« مــن 
مناطق مختلفة باتجاه إسام أباد، 
يطالب  مــا  تحقيق  حتى  لاعتصام 

به أنصار خان.
)العربي الجديد(

روسيا مستعدة لتوفير 
ممر إنساني للسفن مقابل 

رفع بعض العقوبات

تقرير غراي: اللوم 
يقع على الذين 

يشغلون مناصب في 
القمة

مرسوم يسهل منح 
الجنسية الروسية لسكان 

خيرسون وزابوريجيا

حزب »العمال« يدعو 
الستقالة بوريس 

جونسون 

عرض 
مقايضة روسية

مــع تفاقم أزمـــة الــغــذاء فــي العالم 
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ بـــســـبـــب الــــحــــرب الــ
أوكــرانــيــا، انتقلت مــوســكــو أمــس 
العلنية  املقايضة  إلى مرحلة طرح  األربعاء 
»رفــــع  ــًا يـــقـــضـــي بـــــ ــتـــرحـ ــقـ عـــبـــر تـــقـــديـــمـــهـــا مـ
ــي مـــقـــابـــل تـــوفـــيـــر مــمــر  ــقـــوبـــات عــنــهــا فــ ــعـ الـ
إنــســانــي للسفن الــتــي تــحــمــل مــــواد غــذائــيــة 
ملــغــادرة أوكــرانــيــا«، وهــو مــا رأت فيه كييف 
»ابــتــزازًا« للعالم. وبــدا واضحًا أن السيطرة 
الـــروســـيـــة عــلــى بــعــض املــــوانــــئ األوكـــرانـــيـــة 
وحـــصـــار بــعــضــهــا اآلخــــــر، مــنــذ بــــدء الــغــزو 
فــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، تــحــّول إلى 
الــعــقــوبــات  نــيــر  مــن  لــلــخــروج  للكرملني  أداة 
الــروســي،  الــداخــل  وتــأثــيــرهــا على  املتفاقمة 
 مــوانــئ أوكــرانــيــا املــطــلــة على 

ّ
خــصــوصــًا أن

البحر األســـود مغلقة، ويــوجــد أكــثــر مــن 20 
مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في 
الباد. في غضون ذلك، استمرت املعارك في 
الشرق األوكراني خصوصًا، على وقع خطوة 
روســــيــــة جــــديــــدة لــتــســهــيــل مـــنـــح الــجــنــســيــة 

لأوكرانيني في خيرسون وزابوريجيا.
الروسية  »إنترفاكس«  أنباء  وكالة  ونقلت 
أندريه  الــروســي  الخارجية  عن نائب وزيــر 
رودينكو قــولــه، أمــس، إن روســيــا مستعدة 
الــتــي تحمل  لــتــوفــيــر مــمــر إنــســانــي للسفن 
مــواد غذائية ملــغــادرة أوكــرانــيــا، مقابل رفع 
بــعــض الــعــقــوبــات. وأضــــــاف: »حــــل مشكلة 
، يــتــضــمــن 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــذاء يــتــطــلــب نـــهـــجـــًا شـ ــ ــغـ ــ الـ

رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى الــصــادرات 
والتعامات املالية الروسية«. 

وقـــــــال: »كـــمـــا يــتــطــلــب األمــــــر قـــيـــام الــجــانــب 
األوكــرانــي بــإزالــة األلــغــام مــن جميع املوانئ 
الـــتـــي تـــرســـو فــيــهــا الـــســـفـــن«. ونــقــلــت وكــالــة 
اإلعـــــــام الـــروســـيـــة عــــن روديـــنـــكـــو قـــولـــه إن 
روسيا على تواصل مع األمم املتحدة بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة. ورأى أن احــتــمــال قــيــام سفن 
غربية بمرافقة السفن األوكرانية التي تحمل 
ــيـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الـــوضـــع في  الــحــبــوب »سـ
ــود بــشــكــل خــطــيــر«. فـــي مــــوازاة  ــ الــبــحــر األسـ
ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ميناء 
التي سيطرت  املدينة األوكرانية  ماريوبول، 
عليها روسيا بعد حصار دائم ثاثة أشهر، 
يعمل على نحو طبيعي. وأعلنت الخارجية 
ــة أن 5 ســفــن أجــنــبــيــة تــمــكــنــت من  ــيـ الـــروسـ
ــام مــنــه«.  ــغــ ــادرة املـــيـــنـــاء »بـــعـــد نــــزع األلــ ــغــ مــ
وبالتزامن أعلنت الخارجية الروسية أنه »ال 
الوقت  الحديث عن خطط للسام في  يمكن 
تــزويــد أوكــرانــيــا باألسلحة«،  الــذي يتم فيه 
فـــي إشـــــارة إلــــى رفــضــهــا مــنــطــق الــتــفــاوض. 

مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، وجــــود خــطــط إلرســــال 
ســـفـــن حـــربـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
ــادرات املـــواد الغذائية مــن ميناء  إخـــراج صـ
أوديسا املحاصر. وجاء املوقف البريطاني 
إثــر اتــهــام الجيش الــروســي الـــدول الغربية 
بالسعي إلى »إخــراج الحبوب بأقرب وقت 
أن تخشى  مـــن دون  أوكـــرانـــيـــا،  مـــن  مــمــكــن 
مــا قــد يحصل فــي هــذا البلد مــا إن تنتهي 

مخزونات الحبوب فيه«.
فـــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، دعـــــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
السلوفاكي إدوارد هيغر، أمس، قادة الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي إلى »التوقف 
التعامل  عند  مبادئهم  على  املساومة«  عن 
مع روسيا. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خال 
إحدى جلسات دافوس، نقلتها شبكة »سي 
أن أن« األميركية. وقال هيغر: »لقد تاجرنا 
بقيمنا مقابل الغاز والنفط الرخيص لفترة 
طويلة جدًا، تسببت املساومة مع )الرئيس 
الــروســي فــاديــمــيــر( بــوتــني بــنــشــوب حــرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، حــــرب شـــرســـة يـــمـــوت فيها 
الــــنــــاس«. وأضـــــــاف: »إذا فــشــلــت أوكـــرانـــيـــا 
ــــد روســـــيـــــا( فــــــإن ســـلـــوفـــاكـــيـــا هــي  )فــــــي صـ
االنتصار«.  األوكرانيني  على  التالية. يجب 
وقــبــل ضـــّم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم بــالــقــوة في 
عــام 2014، كــانــت أوكــرانــيــا مــن أبـــرز الــدول 
املشاطئة للبحر األسود، إلى جانب تركيا، 
ــة عــلــيــه، من 

ّ
وتــتــمــيــز بــكــثــرة مــرافــئــهــا املــطــل

الــشــرق إلـــى الـــغـــرب، وضــمــنــًا الـــقـــرم، ويبلغ 

للتسوية  اإليــطــالــيــة  »املــقــتــرحــات  أن  ورأت 
فــي أوكــرانــيــا منفصلة عــن الـــواقـــع«، والــتــي 
تشمل وقفًا إلطاق النار في أوكرانيا ونزع 
ــراف األمــم  األســلــحــة عــلــى الــجــبــهــة تــحــت إشــ
أوكرانيا  وضع  بشأن  ومفاوضات  املتحدة، 
التي ستنضم إلى االتحاد األوروبــي وليس 
حلف شمال األطلسي، واتفاقية ثنائية بني 
القرم  جزيرة  شبه  بشأن  وروســيــا  أوكرانيا 
ودونباس )ستتمتع هذه األراضــي املتنازع 
عــلــيــهــا بـــحـــكـــم ذاتـــــــي كــــامــــل مــــع الــــحــــق فــي 
تحت سيادة  ولكنها ستكون  أمنها  ضمان 
أوكـــرانـــيـــة(، وإبــــرام اتــفــاقــيــة ســـام وأمـــن في 
أوروبــا متعددة األطــراف بهدف رئيسي هو 
نزع الساح ومراقبة األسلحة ومنع نشوب 
مقترح  على  كييف  رد  يتأخر  ولــم  نــزاعــات. 
للصادرات  اإلنساني«  »املمر  موسكو بشأن 
األوكراني  الخارجية  إذ ندد وزير  الغذائية، 
الــروســي،  بــاالقــتــراح  أمــس،  دميترو كوليبا، 
وقــال خــال منتدى دافــوس االقتصادي في 
سويسرا: »إنه ابتزاز واضح. ال يمكن أن نجد 
مثااًل أفضل على ابتزاز في العاقات الدولية. 
لــديــه مشكلة«.  أن  فــهــذا يعني  أحــد  قبله  إذا 
وشّدد على أنه »إذا استمر )الرئيس الروسي 
فاديمير( بوتني في جنونه العسكري، فإن 
أزمة نقص الغذاء ستتعمق عامليًا«، داعيًا في 
املقابل إلى »وقــف كل الــصــادرات الروسية«. 
وجــــدد حــاجــة بــــاده إلـــى األســلــحــة، مــشــّددًا 
ــلـــى »راجــــمــــات  ــلـــى ضــــــــرورة حـــصـــولـــهـــا عـ عـ
الصواريخ املتعددة«، ألن الوضع في منطقة 

دونباس »سيئ للغاية«. 
من جهته، دعا وزيــر الدفاع البريطاني بن 
واالس روسيا، أمس، إلى السماح ألوكرانيا 
قد  التي  الـــدول  ملساعدة  الحبوب  بتصدير 
تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع. وقال 
واالس للصحافيني في العاصمة اإلسبانية 
مــــدريــــد، حــيــث الــتــقــى نــظــيــرتــه اإلســبــانــيــة 
ــيــــا أن  ــــس، إن عـــلـــى روســ ــلـ ــ ــا روبـ ــتـ ــريـ ــارغـ مـ
ــــض فــكــرة  »تــفــعــل الـــشـــيء الــصــحــيــح«. ورفـ
رفـــع الــعــقــوبــات عــن روســيــا مــقــابــل اإلفـــراج 
عن الحبوب، مرّحبًا باقتراح تولي دول في 
تركيا، حراسة  األســـود، مثل  البحر  منطقة 
شـــحـــنـــات الـــحـــبـــوب األوكـــــرانـــــيـــــة.  وكـــانـــت 
أول  مساء  نفت،  قــد  البريطانية  الخارجية 

يقتصر  ــاًء. وال  ــنـ ــيـ مـ  18 مـــن  أكـــثـــر  عـــددهـــا 
عــمــلــهــا عــلــى الــبــحــر األســـــود، بـــل إن بعض 
ــاء تـــشـــورنـــومـــورســـك،  ــنـ ــيـ ــثـــل مـ ــئ، مـ ــ ــوانــ ــ املــ
يــربــط بــني نــهــر الـــدانـــوب والــبــحــر األســــود، 
البحرية  للماحتني  مهمًا  مــركــزًا  وُيــعــتــبــر 
ــدانــــوب يــعــبــر،  والـــنـــهـــريـــة، خــصــوصــًا أن الــ
 مـــن أملــانــيــا، 

ً
ــيـــا، كــــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى أوكـــرانـ

النمسا، سلوفاكيا، املجر، كرواتيا، صربيا، 
بــلــغــاريــا، رومــانــيــا، ومــولــدافــيــا. وتتمركز 
املــوانــئ األســاســيــة ألوكــرانــيــا فــي الساحل 
وميكوالييف،  أوديــســا  خصوصًا  الــغــربــي، 
تم  املقابل،  أقــل في ماريوبول. في  وبدرجة 
إغــــاق كــل املـــوانـــئ األوكـــرانـــيـــة األربـــعـــة في 
ــام 2014.  الــقــرم بــعــد الــضــّم الـــروســـي فــي عـ
وفــــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي املـــاضـــيـــة، عملت 
روســيــا على إنــشــاء جسر كــيــرتــش، الــرابــط 
بـــني الـــقـــرم ومــنــطــقــة كـــراســـنـــودار الــروســيــة 
على البّر، ويفصل بني البحر األسود وبحر 
الحركة  الجسر  وضّيق  عنه.  املتفّرع  آزوف 
التجارية على ميناء ماريوبول. وفي الغزو 
األخــيــر ســيــطــرت روســيــا عــلــى مــاريــوبــول، 
لتمسك عمليًا بجميع املوانئ األوكرانية في 
الشرق والجنوب، وتحاصر مرفأي أوديسا 

وميكوالييف. 
وبــــانــــتــــظــــار املـــــواقـــــف الــــدولــــيــــة وتـــحـــديـــدًا 
ــة واألمـــيـــركـــيـــة الــحــاســمــة بــشــأن  األوروبـــــيـــ
املــقــتــرح الـــروســـي، نـــدد الــرئــيــس األوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــــس، بــغــيــاب 
»وحـــــدة الـــصـــف« بـــني الـــــدول الــغــربــيــة بعد 
مضي ثاثة أشهر على بدء الغزو الروسي 
لـــبـــاده. وأكــــد خـــال مــداخــلــة عــبــر الفيديو 
فــي إطــــار مــنــتــدى دافــــوس االقــتــصــادي في 
ســويــســرا: »ســـؤالـــي هــو الــتــالــي: هــل هناك 
وحـــدة عمليًا )فــي الــغــرب(؟ أنــا ال أملسها«، 
مــشــّددًا على أنــه »بحاجة إلــى دعــم أوروبـــا 

فطور  خال  زيلينسكي  وتساءل  موحدة«. 
نظمته أوكـــرانـــيـــا: »هـــل هــنــاك وحــــدة حــول 
إلــى حلف شمال  وفنلندا  السويد  انضمام 
موحد؟  الغرب  هل  بالتالي  كــا.  األطلسي؟ 
كــــا«. وتــابــع »نــقــطــة قــوتــنــا كــانــت الــوحــدة 
داخــل الباد، واآلن هــذا يعتمد على وحدة 
ــم بـــشـــدة  ــ ــــدعـ ــًا ويـ ــويــ ــكــــون قــ ــــرب لـــكـــي يــ ــغـ ــ الـ

أوكرانيا« في مواجهة روسيا.
ــاق آخــــــر أن  ــيــ ــــي ســ وكــــشــــف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـ
الــجــيــش الـــروســـي يــحــاول جــاهــدًا تضييق 
الخناق على منطقة لوغانسك في دونباس، 
شــرقــي الـــبـــاد، حــيــث كــثــف هــجــومــه بهدف 
»تدمير كل شــيء«. وأقــّر مساء الثاثاء بأن 
»الوضع في دونباس صعب جدًا«، مضيفًا 
الــروســي  للجيش  املتبقية  الــقــوات  »كـــل  أن 
ــهــــجــــوم«، ألنــهــم  ــن أجـــــل الــ نـــشـــرت هـــنـــاك مــ

»يريدون تدمير كل شيء«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال حــاكــم املــنــطــقــة سيرغي 
ــداي عـــلـــى »تـــيـــلـــيـــغـــرام«: »فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــايـ ــ غـ
لوغانسك، الروس يتقدمون من كل الجهات 
في آن«، مشيرًا إلــى قصف »يــزداد حــدة، ألن 
الــجــيــش الـــروســـي يـــريـــد أن يـــدمـــر بــالــكــامــل 
االستراتيجية  املدينة  سيفيرودونيتسك«، 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي لــوغــانــســك. لكن 
غايداي شّدد على أنه »نحن في موقع متقدم 
يوقف الهجوم وسنقوم بذلك، على الرغم من 
الــعــدو. سننتصر ألنــنــا نقاتل  تــفــوق جيش 
مــن أجــل أرضــنــا«. ويــطــّوق الـــروس مدينتي 
اللتني  وليسيتشانسك،  سيفيرودونيتسك 
آخـــر جيوب  وتــشــكــان  نــهــر  بينهما  يفصل 
املــقــاومــة األوكــرانــيــة. وتــجــرى مــعــارك أيضًا 
التي  ليمان،  مدينة  على  السيطرة  أجــل  مــن 
ــيــــاء عــلــيــهــا تـــقـــدمـــًا مــهــمــًا  ــتــ ســيــشــكــل االســ
فــــي مــــحــــاوالت الـــتـــطـــويـــق كـــمـــا قـــــال رئــيــس 
االنفصاليني املوالني لروسيا في دونيتسك 

ــيــــف، بــــدأت  دنـــيـــس بـــوشـــيـــلـــني. وفـــــي خــــاركــ
ــــى طــبــيــعــتــهــا واســتــأنــفــت  الـــحـــيـــاة تـــعـــود إلـ
مــحــطــات املــتــرو الــتــي اســتــخــدمــت ملجأ من 

القنابل العمل منذ أول من أمس الثاثاء. 
وتزامنت هذه التطورات مع إعان الكرملني 
ع مرسومًا يسهل منح الجنسية 

ّ
أن بوتني وق

ــة لـــســـكـــان مـــقـــاطـــعـــتـــي خـــيـــرســـون  ــيــ الــــروســ
ــر مـــرســـوم الــكــرمــلــني أن  وزابـــوريـــجـــيـــا. وذكــ
زابــوريــجــيــا وخــيــرســون  »أهـــالـــي منطقتي 
الحصول على جــواز سفر  مــن  سيتمكنون 
روســـي فــي إجــــراءات مبسطة«. األمـــر الــذي 
اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة األوكــــرانــــيــــة »انــتــهــاكــًا 

صارخًا لسيادة الدولة األوكرانية«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، تفقد بــوتــني أمـــس جــنــودًا 
جــرحــى أصــيــبــوا فــي أوكــرانــيــا، بحسب ما 
أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة 
هي األولى من نوعها منذ بدء الغزو. وظهر 
بوتني برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى 
: »ســيــكــون فــخــورًا 

ً
ــا ــائـ جــنــدي عـــن طــفــلــه قـ

بوالده«. وقال الكرملني إن الرئيس الروسي 
زار مستشفى عسكريًا في موسكو.

ــن الــــرئــــيــــس الـــســـويـــســـري  ــ ــلـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـ
بــاده  أن  ايغناسيو كاسيس، مــن دافـــوس، 
ــمـــوز املــقــبــل  ــيـــو/ تـ ســتــنــظــم فــــي 4 و5 يـــولـ
»مؤتمرًا إلعادة إعمار أوكرانيا«، سيتطرق 
تم  الــتــي  املساهمات  مسألة  إلــى  خصوصًا 
اإلعــــان عــنــهــا، وتــلــك الــتــي ســتــرصــد الحقًا 
مـــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
واالتحاد  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية 
األوروبــي. كما أعلنت سويسرا أنها تنوي 
مــصــادرة أرصـــدة بقيمة 104 مايني دوالر 
ألحد املقربني من الرئيس األوكراني السابق 

فيكتور يانوكوفيتش، املوالي لروسيا.
)العربي الجديد، األناضول، 
أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

رفع العقوبات 
مقابل إمدادات 

الغذاء

ميناء أوديسا، في مارس الماضي )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

جونسون متجهًا إلى مقر مجلس العموم، أمس )فيكتور سزيمانوفيتش/األناضول(

الموانئ  عبر  الغذاء  إمــدادات  تسهيل  بين  للمقايضة  روسيا  تسعى 
األوكرانية ورفع العقوبات عنها، حسبما قال أحد مسؤوليها أمس 

األربعاء، وهو ما رأت فييه كييف ابتزازًا من موسكو للعالم

الحدث

ــن  ــم أكـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــجـــمـــعـــات أخـــــــرى لـ
وكرر  املبنى«،  في  حتى موجودًا حينها 
اعتذاره عن حضور تجمع في النهار في 
عيد مــيــاده فــي يونيو/ حــزيــران 2020، 

وفرضت الشرطة غرامة بسببه.
ــذر جـــونـــســـون مـــن عـــمـــال الــنــظــافــة  ــتــ واعــ
فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه، بــعــدمــا أثـــبـــت الــتــقــريــر 
الــحــفــات،  خـــال  للمضايقات  تــعــّرضــهــم 
موضحًا أنه »نظم تجمعات خال اإلغاق 
فـــقـــط، تــعــبــيــرًا عـــن امــتــنــانــه لــتــضــحــيــات 
املــوظــفــني«. لكن رئيس الــــوزراء لــم يظهر 
أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته 
للدعوات املطالبة باستقالته على خلفية 
القضية، عكس مطالبات حزب »العمال« 
ــمــــه كــيــر  ــيــ ــبــــر زعــ ــتــ املـــــــعـــــــارض، الـــــــــذي اعــ
ســتــارمــر أن »داونــيــنــغ ســتــريــت هــو أحــد 
في  فشل  الديمقراطية وجونسون  رمــوز 
والنزاهة«.  الصدق  مبادئ  على  الحفاظ 
وأضـــــــاف ســـتـــارمـــر أن »رئــــيــــس الـــــــوزراء 
يـــقـــود الـــبـــاد الــــى الــــهــــاويــــة«. وانــضــمــت 
داعية  »العمال«  ملوقف  معارضة  أحــزاب 
ــّدد »الــعــّمــال«  جــونــســون لــاســتــقــالــة. وجــ
الــبــرملــان  لــجــونــســون بتضليل  اتــهــامــاتــه 
»عمدًا« على خلفية التسريبات األخيرة، 
 شــرطــة لندن 

ّ
وعــلــت املــطــالــب الــتــي تــحــث

على نشر توضيحات بشأن عدم حصول 
لوجوده  غرامات جديدة  على  جونسون 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــجــّمــعــات خــــال فــتــرة 
اإلغـــــــــاق. وأعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة، األســــبــــوع 
ــا مـــــن الــتــحــقــيــقــات  ــاءهــ ــهــ ــتــ ــي، انــ ــ ــاضــ ــ املــ
الخاصة بتلك التجّمعات، وأصدرت 126 
غرامة، بما في ذلك الغرامة الوحيدة التي 

حصل عليها جونسون قبل شهرين.
ــــال األشـــهـــر  ـــف جـــونـــســـون خـ

ّ
ــم يـــتـــوق ــ ولـ

 من 
ً
املاضية عن الدفاع عن نفسه، متنّصا

قة بخرقه للقانون، وبتعّمده 
ّ
التهم املتعل

تضليل الــبــرملــان، و»أكــاذيــبــه« حــول عدم 
تجاوزه القواعد الخاصة باإلغاق. 

وكـــان الــتــقــريــر األولــــي الـــذي نــشــرتــه سو 
املاضي،  الثاني  غــراي في يناير/ كانون 
قد أشار إلى فشل جونسون في »القيادة 
والـــحـــكـــم«. واكـــتـــســـب نــشــر تــقــريــر أمــس 
ــن »فـــرصـــة  ـــلـــه مــ

ّ
ــا يـــمـــث ــرة، ملــ ــيـ ــبـ أهـــمـــيـــة كـ

جــونــســون  مــعــارضــو  يتحّينها  أخـــيـــرة« 
إلجـــبـــاره عــلــى الــتــنــّحــي. فـــإن كـــان رئيس 
الحفاظ  قــد تمّكن حتى اآلن مــن  الــــوزراء 
أن  العلن، إال  على دعــم غالبية حزبه في 
التقرير  نشر  انتظروا  كثرًا  »محافظني« 
السياسي  بــشــأن مستقبله  قـــرار  التــخــاذ 

كزعيم لحزبهم.

فــي قــضــيــة »حــفــات داونــيــنــغ ســتــريــت«. 
ــهــــرت صــــورة  وجــــــاء الـــتـــقـــريـــر بــيــنــمــا أظــ
مــيــرور«  أخـــرى نشرتها صحيفة »ديــلــي 
)مقر رئيس  طاولة في داونينغ ستريت 
بالنبيذ  مــلــيــئــة  الــبــريــطــانــيــة(  الــحــكــومــة 
وكعك الدونات، وقالت إن ذلك ترافق مع 
رسالة عبر »واتساب« موّجهة للموظفني 
جـــاء فــيــهــا »حــــان وقـــت رفـــع حــاجــز أمــان 
كــــورونــــا«. وســـّربـــت مــحــطــة »آي تـــي في 
ــوز«، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــيــ نــ
 
ً
ظهر جونسون محتفا

ُ
ت صــورة جديدة 

فــي مــقــّر إقــامــتــه مــع فــريــق مــن املــوظــفــني 
إلى جانبهم العديد من زجاجات النبيذ 
الفارغة. وترافقت الصورة مع معلومات 
جديدة عن سهرة صاخبة استمّرت حتى 
ساعات متأخرة من الليل، ما دفع بعض 
املوظفني إلى البقاء في مقّر إقامة رئيس 

الوزراء حتى صباح اليوم التالي.
وبـــعـــد صـــــدور الـــتـــقـــريـــر، أكــــد جــونــســون 
ــيــــة كـــامـــلـــة« عــن  ــه يـــتـــحـــّمـــل »املــــســــؤولــ ــ أنــ
ــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  الــــحــــفــــات، وقـــــــال فـ
الــبــريــطــانــي: »أتــحــّمــل املــســؤولــيــة كاملة 
عن كل ما حصل تحت أنــظــاري«، مشيرًا 
السياسيني  القادة  التقرير طالب  أن  إلى 
»تحّمل املسؤولية النهائية  واملسؤولني بـ
وهـــو حــالــي بــالــتــأكــيــد«، وأشــــار إلـــى إنــه 
تعلم درســـًا مــن تــقــريــر غـــراي »لــكــن حــان 
للمشرعني:  وقــال  قــدمــًا«،  للمضي  الوقت 
ــل املـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عــــن كــــل مــا  ــّمـ ــحـ »أتـ
حــــدث فـــي حــــضــــوري. صــدمــتــنــي بعض 
السلوكيات«، مضيفًا أنه لم يكن على علم 
بوقوع انتهاكات، وأضاف: »لم يتبني أن 
لفترة  ولــو  اللحظات،  حضوري في هــذه 
للقواعد. ولكن من  كــان مخالفة  وجــيــزة، 
الــواضــح أن هــذا لــم يكن الــحــال بالنسبة 
لبعض تــلــك الــتــجــمــعــات بــعــد مــغــادرتــي، 

لندن ـ ديمة ونوس

حــّمــل تــقــريــر حــكــومــي بــريــطــانــي، صــدر 
أمــس األربــعــاء، بخصوص خــرق رئيس 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون  الـ
إجــراءات اإلغــاق ملكافحة وباء كورونا، 
»أولــــئــــك الــــذيــــن يــشــغــلــون  املـــســـؤولـــيـــة لـــــ
مناصب في القمة«، أي رئيس الحكومة 
ــر تــقــريــر كــبــيــرة مــوظــفــي  ــ تـــحـــديـــدًا. وذكـ
الــخــدمــة املــدنــيــة ســو غـــراي فــي القضية 
ــة بــــاســــم »بــــــارتــــــي غـــــيـــــت«، أن  ــ ــــروفـ ــعـ ــ املـ
أن يتحمل  العليا يجب  الــقــيــادة  »فــريــق 
املــســؤولــيــة« عــن الــثــقــافــة الــتــي أدت إلــى 
وقـــوع أحـــداث »مــا كــان ينبغي السماح 
بوقوعها«. وحققت غراي في 16 تجمعًا 
حضرها جونسون وموظفوه في عامي 
2020 و2021، فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
ســـائـــر أفـــــراد الــشــعــب مــمــنــوعــني مـــن أي 
نـــشـــاطـــات اجــتــمــاعــيــة، فـــي ظـــل تــدابــيــر 
اإلغاق. ونشرت غراي صورًا لجونسون 
ــــع املـــوظـــفـــني،  ــنــــاول الـــنـــبـــيـــذ مـ ــتــ وهــــــو يــ
وتحّدثت عن حفات كانت تستمر أحيانًا 
حتى ساعات الصباح الباكر عا خالها 
صـــوت املــوســيــقــى مــن جــهــاز كــاريــوكــي. 
األمــن  أن بعض موظفي  أيــضــًا  وكشفت 
ستريت«  »داونينغ  في  النظافة  وعمال 
كـــانـــوا مــحــط ســخــريــة لــــدى مــحــاولــتــهــم 
ــاج عــــلــــى ســـــلـــــوك املــــوظــــفــــني. ــ ــجــ ــ ــتــ ــ االحــ
واعـــــتـــــبـــــرت غــــــــــراي أنــــــــه »كــــــانــــــت هـــنـــاك 
في  والحكم  العليا  القيادة  في  إخفاقات 
داونينغ ستريت«، في إشــارة إلى مكتب 
جـــونـــســـون، مــضــيــفــة أن »أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــشــغــلــون مــنــاصــب أقــــل مــرتــبــة حــضــروا 
فيها رؤســاؤهــم،  التي شــارك  التجمعات 
التقرير  جونسون  م 

ّ
وتسل نظموها«.  أو 

املــنــتــظــر مــنــذ ســتــة أشــهــر، صــبــاح أمــس. 
ويــنــطــوي الــتــقــريــر عــلــى 37 صــفــحــة و9 
ــراي قـــد أعــلــنــت ســابــقــًا  ــ ــــور. وكـــانـــت غـ صـ
ترّيثها في إرســال تقريرها النهائي إلى 
حــــني تــنــتــهــي الـــشـــرطـــة مــــن تــحــقــيــقــاتــهــا 

تقرير فضيحة الحفالت في لندن
جونسون يعتذر ويرفض االستقالة

دان تقريرحكومي 
بريطاني في قضية 

»بارتي غيت« رئيس 
الوزراء بوريس 

جونسون

تونس: توسع دائرة مقاطعي حوار سعيّداقتتال عشائري في رأس العين السورية
الباب )ريف حلب الشرقي(

عدنان اإلمام

اســتــفــاق أهـــالـــي بــلــدة رأس الــعــني فـــي ريــف 
على  فــي ســوريــة،  الغربي  الشمالي  الحسكة 
وقــــع اشــتــبــاكــات بــاألســلــحــة املــتــوســطــة بني 
استدعى  مــا  مسلحة،  عشائرية  مجموعات 
 مـــن الــجــيــش الـــتـــركـــي لــتــطــويــق هــذا 

ً
تـــدخـــا

مناطق  إلــى  انتقاله  دون  للحيلولة  االقتتال 
أخرى، واقعة تحت سيطرة فصائل املعارضة 
في شمال سورية. وبدأ االحتراب فجر أمس 
األربــــعــــاء، بــعــد اغــتــيــال شــخــص مـــن عشيرة 
العقيدات على يد شخص من قبيلة املوالي، 
الحمزة«، ألسباب  »فرقة  إلــى فصيل  ينتمي 
ــرت الــجــريــمــة اشـــتـــبـــاكـــات بني  ــّجــ ــة. وفــ ــأريــ ثــ
ــخــدمــت فــيــهــا مــجــمــوعــات 

ُ
الــعــشــيــرتــني، اســت

مسلحة أسلحة متوسطة، ما أدى إلى مقتل 
وإصابة العشرات. واحتجزت مجموعات من 
املوالي،  قبيلة  من  العشرات  العقيدات  قبيلة 
»الجيش  لـ تابعة  معسكرات  على  وسيطرت 
في  املعارضة  فصائل  يضّم  الــذي  الوطني«، 
الــشــمــال الـــســـوري. وتــدخــل الــجــانــب الــتــركــي 
لــفــض االشــتــبــاك بــني املــجــمــوعــات املتقاتلة، 
كــمــا دخـــل رأس الــعــني قــيــاديــون مــن »حــركــة 
اللتني  ثــائــرون«،  و»هيئة  والتحرير«  البناء 
تــضــمــان الــعــديــد مــن الــفــصــائــل وتــنــضــويــان 

تحت جناح »الجيش الوطني«.
العني خشية من  رأس  التوجس في  ويسود 
اتــســاع رقعة االشــتــبــاكــات، وهــو مــا سيؤدي 
القبيلتني »وهــو  أبــنــاء  مــزيــد مــن  إلـــى مقتل 
مــا ســيــؤســس لــحــاالت ثــأريــة جــديــدة يمكن 

تونس ـ بسمة بركات

الرئيس  الضربات ملشروع  تسديد  يتواصل 
ــتـــوســـع دائـــــرة  ــّيـــد، وتـ ــعـ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس سـ
الــحــوار  بــشــأن  ملــســاره، وال سيما  املقاطعني 
الوطني الــذي دعــا لــه أخــيــرًا مــن خــال لجنة 
ــــدد االتــــحــــاد الـــعـــام  ــتـــشـــاريـــة. وبــيــنــمــا جـ اسـ
ــــس األربـــــعـــــاء، رفــضــه  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل أمـ
ــًا أســبــاب  ــذا الــــحــــوار شـــارحـ املـــشـــاركـــة فـــي هــ
ذلـــك، عــّبــر عـــدد مــن الجمعيات واملــؤســســات 
ــانـــدة االتــــحــــاد فــــي هـــذا  واألحـــــــــزاب عــــن مـــسـ
الخيار وكذلك مقاطعة الحوار. وقال الناطق 
ــم االتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي  الـــرســـمـــي بـــاسـ
للشغل سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي، 
أمس، إن الدعوة إلى أي حوار وطني »يجب 
أن تـــكـــون بــالــتــشــاور ولـــيـــس عــبــر املــراســيــم 
مسبقًا«،  معلومة  ونتائجه  فــرديــة  وبصفة 
مـــؤكـــدًا أنــــه »لــــم يــتــم الـــتـــشـــاور مـــع االتـــحـــاد 
مطلقًا قبل صدور مرسوم الحوار الوطني«. 
واعــتــبــر أن »الــحــوار الـــذي يــدعــو لــه الرئيس 

أن تتفجر فــي أي لــحــظــة«، وفـــق إبــراهــيــم خ. 
وهــو مــن ســكــان الــبــلــدة. وأضـــاف فــي حديث 
مع »العربي الجديد«: ما دامت البنادق تمأ 
املــدن والــقــرى لن يكون هناك استقرار أمني 
ــــاق. وتــــســــاءل: مــــاذا يــفــعــل هـــؤالء  عــلــى اإلطــ
املقاتلون بكل هذه األسلحة في شوارع املدن 
والـــبـــلـــدات والــــقــــرى؟ مــكــان هــــؤالء الــجــبــهــات 

وليس مكانا آخر.
وأشـــار ابــن البلدة إلــى أن »وزارة الــدفــاع في 
الجيش  املــؤقــتــة وقــيــادة  الــســوريــة  الحكومة 
ــزة تـــمـــامـــًا أمــــــام هـــذه  ــاجــ الــــوطــــنــــي، تـــبـــدو عــ
املــجــمــوعــات الــخــارجــة عـــن كـــل قـــانـــون حتى 
يمكنه  ال  »مــن  أن  واعتبر  القبلية«.  األعـــراف 
االســتــقــالــة«. وشــدد على  القيام بعمله عليه 

الفرات اقتتااًل داخليًا بني فصائل املعارضة 
الطيب  السياق، دعــا محمود  السورية. وفــي 
وهــو أحــد النازحني إلــى منطقة رأس العني، 
ــبـــط الــــســــاح فــي  ــــى »ضـ الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي إلـ
ــســــوري«، مــطــالــبــًا فـــي حــديــث مع  الــشــمــال الــ
الــتــركــي بالعمل  الجيش  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــنــــي فــــي كــل  ــرار األمــ ــقــ ــتــ عـــلـــى »تــحــقــيــق االســ
لهذا  الــتــابــعــة  للفصائل  الــخــاضــعــة  املــنــاطــق 
الــــجــــيــــش«. ودعـــــــا الـــطـــيـــب إلــــــى تـــفـــكـــيـــك كــل 
الــفــصــائــل واملــجــمــوعــات الــتــي »نـــشـــأت على 
إلى  أو قبلي مشوه«. ولفت  أســاس مناطقي 
 »هذه العصبيات ال تؤسس على اإلطاق 

ّ
أن

لحالة وطنية نبحث عنها«.
وفــي السياق، قــال مصدر من »اتــحــاد شباب 
ل عــدم ذكــر اســمــه، فــي حديث 

ّ
الحسكة«، فض

مع »العربي الجديد« إن االشتباكات »تجري 
قــادمــة من  منفلتة  مــجــمــوعــات عسكرية  بــني 
خارج منطقة رأس العني«، مشيرًا إلى أنه »ال 
يوجد في رأس العني وجود لقبيلتي املوالي 
والعقيدات«. وأضاف: هذه مجموعات نازحة 
ــر الـــزور  مــن حــمــص )املــــوالــــي(، ومـــن ريـــف ديـ
)الـــعـــقـــيـــدات(. وبــــنّي أن عــشــائــر مــنــطــقــة رأس 
العني »لم يسبق لها أن اقتتلت على اإلطاق 
بني بعضها«، مشّددًا على أن هناك انسجامًا 
بني كل عشائر املنطقة األصلية وهي عشائر 
ــرابــــني. وكــشــف  ــــدوان، حـــــرب، بــــقــــارة، وشــ ــعـ ــ الـ
املصدر أن انتشار »مجموعات وفصائل غير 
متجانسة في املنطقة يجعلها بحالة من عدم 
االســتــقــرار، خصوصًا أن هــنــاك صــراعــًا على 
النفوذ بني هذه الفصائل في املنطقة الغنية 
بالثروات الزراعية«. وكانت فصائل املعارضة 

ــقـــاس ولــتــنــفــيــذ  ــع عــلــى املـ قــيــس ســعــّيــد وضــ
مـــشـــروع خــــــاص«. وجـــــدد الـــطـــاهـــري مــوقــف 
الشغل بشأن رفض  اإلداريـــة التــحــاد  الهيئة 
الرفض »لن يتغّير  أن موقف  الحوار، مؤكدًا 
طــاملــا لـــم تــتــوفــر الـــشـــروط الـــضـــروريـــة لعقد 
حوار وطني«. وشدد على أن »محاولة فرض 
االتحاد   

ّ
بالقوة مرفوضة«، وأن الواقع  األمر 

لن يشارك في الحوار بالصيغة املطروحة.
وأكد الطاهري أن »موقف الهيئة اإلدارية )في 
خذ باإلجماع«، مشددًا على 

ُّ
اتحاد الشغل( ات

أن مواقف االتحاد »مستقلة وال تخضع ألي 
لذلك«.  ُيــروج  أو غيرها كما  ضغوط حزبية 
وقـــــال إن »املــنــظــمــة ال يــوظــفــهــا أي طـــــرف... 
ونــقــول ملــن يــريــد الــتــوظــيــف، أنــتــم ال تحبون 
ــادم مــع  ــتـــصـ االتــــحــــاد وتـــعـــمـــلـــون عـــلـــى أن يـ
الرئيس«. وتابع »االتحاد كان يأمل أن يكون 
الرؤيا  الباد وأن تتضح  هناك استقرار في 
لــخــلــق مــنــاخ لــوضــع اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
»الـــحـــوار لن  أن  مــنــاســب وإيـــجـــابـــي«، مبينًا 
ــاء ونــاجــعــًا بالصيغة الــحــالــيــة، إذ 

ّ
يــكــون بــن

نتائجه  تكون  باتفاقات وال  أن يخرج  يجب 
مــســبــقــة، وأن يــكــون تــقــريــريــًا ال اســتــشــاريــًا، 
ــزاب إال مــن أقصى  ــ ويــشــمــل املــنــظــمــات واألحـ
نــفــســه مـــن خــــال مـــواقـــفـــه أو مـــن تـــــورط في 
األطــراف  السفارات وكذلك  إلــى  العنف ولجأ 
املــاضــي«. ولفت  لـــ25 يوليو/ تموز  الرافضة 
إلى أن هناك »طيفًا مدنيًا يتوافق في مواقفه 
مع توجهات االتحاد في الدفاع عن الحريات 
لــقــاءات  هــنــاك  وبالتالي ستكون  والــحــقــوق؛ 

وتشاورات معهم التخاذ قرارات جماعية«.
مــن جهته، أكــد حــزب »آفـــاق تــونــس«، رفضه 

التي  سقطة« 
ُ
امل »الهيئة  بـ وصفه  ملا  املبدئي 

ــــوار شــكــلــي وصــــوري  ــــرض حـ تـــهـــدف إلــــى »فـ
وإضــــفــــاء تـــشـــاركـــيـــة وهـــمـــيـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
فردي وُمعّد بشكل مسبق«، مشيرًا في بيان 
لـــه أمــــس، إلـــى أن اإلعـــــان عـــن »هــــذه الهيئة 
االرتجالية  وتركيبها  االستشاري  بطابعها 
واإلقـــصـــائـــيـــة واســـتـــنـــادهـــا إلـــــى مــخــرجــات 
ــلــــة(، مــــا هــــو إال مــواصــلــة  )اســــتــــشــــارة فــــاشــ
بالباد  والدفع  األمــام  إلــى  الهروب  لسياسة 
نــحــو املــجــهــول«. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أصــدر 
قدماء مسّيري الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، بيانًا، أمس، على خلفية قرار 
الهيئة الحالية املشاركة في الحوار الوطني. 
ــن »اســتــيــائــهــم  ــان عــ ــيـ ــبـ وعـــبـــر هــــــؤالء فــــي الـ
العميق مما آلت إليه األوضاع داخل املنظمة 
ــــول فــــي حـــــــوار صــــوري  ــدخــ ــ ــيـــة، والــ ــقـــوقـ الـــحـ
ال يــســتــجــيــب ألدنـــــــى ضـــمـــانـــات الــشــفــافــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة ومــعــروف الــنــتــائــج مسبقًا«. 
وعّبر قدماء الرابطة عن مساندتهم لاتحاد 
العام التونسي للشغل وقراره برفض الدخول 
ــــوار شــكــلــي ال يــعــدو أن يــكــون ســوى  فـــي »حـ
الجمهورية  رئــيــس  اتــخــذهــا  لــقــرارات  تزكية 

 بــصــورة أحـــاديـــة دون اســتــشــارة ألّي كـــان«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــــــددت مـــجـــمـــوعـــة »مـــحـــامـــون 
عميد  بقبول  والــحــريــات«،  الحقوق  لحماية 
املــحــامــني إبــراهــيــم بــودربــالــة رئــاســة الهيئة 
قــراره  أن  معتبرة  االقــتــصــاديــة،  االستشارية 
»فردي ال يمثل إرادة املحامني وال ينسجم مع 
املحاماة وقيمها ومبادئها«. وعبرت  تاريخ 
»استغرابها  عــن  أمـــس،  بــيــان  فــي  املجموعة، 
من انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة 
الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق اإلنـــســـان في 
ويستهدف  الــحــقــوق  ينتهك  مــســار  تبييض 
الـــحـــريـــات ويـــؤســـس لــلــدكــتــاتــوريــة ولـــدولـــة 
االســتــبــداد«. وثــمــن املــوقــعــون »رفـــض عمداء 
عضوية  القانونية  والعلوم  الحقوق  كليات 
اللجنة االستشارية القانونية ولجنة الحوار 

الوطني«، داعني إلى مقاطعة الحوار.
التونسية  الجمعية  رئيسة  أعلنت  بــدورهــا، 
لــلــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات، نــائــلــة الــزغــامــي، 
رفض الجمعية املشاركة في الحوار الوطني 
ــمـــن هــيــكــل اســـتـــشـــاري لـــيـــس لــــه ســلــطــة  »ضـ
القرار«. وأضافت في تصريح إلذاعة »شمس« 
التنسيق مع كل  الخاصة، أمــس، أنه »سيتم 
ونقابة  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  من 
التونسي  واملنتدى  التونسيني،  الصحافيني 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية، وجمعية 
التنمية،  حـــول  للبحث  الــتــونــســيــات  الــنــســاء 
لتكوين جبهة مدنية وتقديم حلول للخروج 
من األزمــة السياسية التي تمر بها تونس«. 
وأكـــــــدت الـــزغـــامـــي أن »املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ال 
يمكنه القبول بأجندات مفروضة بالقوة في 

إطار االستبداد واالنفراد بالسلطة«.

جرى عمليات إعادة تموضع 
ُ
أنه »يجب أن ت

للفصائل في كل املناطق التي تسيطر عليها 
هــذه الفصائل«. وأشــار إلــى أن »إخـــراج هذه 
الــفــصــائــل مــن املـــدن وكـــف يــدهــا عــن التدخل 
ــلــــحــــة«. ولـــطـــاملـــا  ــــاس أولـــــويـــــة مــ ــنـ ــ بـــحـــيـــاة الـ
شهدت منطقة رأس العني الواقعة في شرق 

السورية سيطرت على منطقة رأس العني في 
واســعــة  عــســكــريــة  بعملية   2019 ــام  عـ ــــر  أواخـ
النطاق قام بها الجيش التركي. وكانت رأس 
العني تضم خليطًا سكانيًا من عــرب وأكــراد 
العدد  دفعت  والتي  العسكرية،  العملية  قبل 
األكبر من األكراد لترك منطقتهم والنزوح إلى 
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 

)قسد( خشية من عمليات انتقامية.
العزيز  عبد  الصحافي  أوضـــح  جانبه،  مــن 
الخليفة )وهو من أبناء منطقة رأس العني( 
في حديث مع »العربي الجديد« أن العديد 
الفصائل واملجموعات املسلحة تنتشر  من 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، مـــضـــيـــفـــًا: هـــــذه املـــجـــمـــوعـــات 
تــتــحــزب عــلــى أســـاس مناطقي وعــشــائــري. 
وأشار إلى أن أي خاف عادي بني شخصني 
بسبب  اقتتال مسلح  إلــى  يتطور  أن  يمكن 

الفوضى األمنية.
إلــى ذلــك، اتخذ »الجيش الوطني« إجــراءات 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام مـــحـــاوالت نــقــل الــتــوتــر 
إلـــى منطقتي غصن  الــعــني  رأس  مــن منطقة 
الــزيــتــون فــي عــفــريــن وريــفــهــا، ودرع الــفــرات 
فيها  الشمالي، حيث تنتشر  ريــف حلب  فــي 
املتقاتلة.  املجموعات  إليها  تنتمي  فصائل 
وذكـــــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــجـــيـــش الــوطــنــي« 
الرائد يوسف حمود، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن »الشرطة العسكرية في الجيش 
الوطني تحركت صباح أمس األربعاء وأزالت 
مدينة  بني  عشائر  وضعتها  التي  الحواجز 
ــى أن  ــديـــرس«، مــشــيــرًا إلــ ــنـ ــلـــدة جـ عــفــريــن وبـ
املوقف  على  للسيطرة  »االتصاالت مستمرة 

ومنع تطور االقتتال«. تدريبات لـ»فرقة الحمزة« برأس العين، ديسمبر الماضي )هشام حاج عمر/األناضول(

متابعةتقرير

محاوالت لمنع نقل 
التوتر إلى غصن الزيتون 

ودرع الفرات

اتحاد الشغل: حوار 
قيس سعيّد ُوضع لتنفيذ 

مشروع خاص

جدد االتحاد التونسي 
للشغل أمس األربعاء 

تأكيده على مقاطعة 
الحوار الوطني الذي 

دعا له أخيرًا الرئيس 
قيس سعيّد

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة
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إيران وسورية: خط ائتمان إلسعاف النظام
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة مـــطـــلـــعـــة، أن الـــهـــدف  ــ ــــوريـ ــادر سـ ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
األســاســي لــزيــارة رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
ــد إيــــران، مــؤخــرًا، كـــان إنــشــاء خــط االئــتــمــان  األسـ
مباشرة«  الرئيس  من  تعهدات  طلبت  طهران  »ألن  الجديد 
سواء مقابل أموال جديدة عبر »اتفاقات اقتصادية« أو لسد 
الــروســي، خاصة جنوبي  االنسحاب  الــذي سيتركه  الــفــراغ 
املـــتـــردي  الــــواقــــع االقـــتـــصـــادي  املــــصــــادر أن  ــة. ورأت  ســــوريــ
لسورية، خاصة بقطاع الطاقة، دفع رئيس النظام للتوقيع 
الــذي قدرته املصادر بمليار  الجديد،  على الخط االئتماني 
»إســـعـــاف« ســـوريـــة بـــمـــوارد الــطــاقــة  دوالر قــابــل لــلــزيــادة لــــ
واملواد الغذائية، بهدف سد النقص املتزايد للوقود بالباد 
ومواجهة عودة الطوابير أمام محطات الوقود وعلى مواقف 
الــســيــارات. وتــســتــدرك املـــصـــادر الــخــاصــة أن بــواخــر النفط 
يثير مخاوف  مــا  الــيــوم،  الــســوريــة حتى  للمرافئ  لــم تصل 
باألوساط االقتصادية من تعطيل طهران لاتفاق أو طلب 
ميزات إضافية. وفي هذا السياق، يرى املحلل االقتصادي، 

ما  بواقع  الجيوسياسي«  »الثمن  أن  الجاسم،  الناصر  عبد 
يقال عن إعــادة تموضع الوجود الروسي، هو الدافع األهم 
الذي حث طهران على تجدد اتفاقات »خطط االئتمان« بعد 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  خــال  مبينًا  لسنوات،  توقفها 
كان  الــســوري،  للنظام  طــهــران  فتحته  ائتماني  أول خــط  أن 
بقيمة مليار دوالر عام 2013، ثم أتبعته عام 2014 بخط آخر 
بقيمة 3 مليارات دوالر وفي عام 2015 فتح خط ثالث بقيمة 
مليار دوالر »جميعها مقابل اتفاقات لتوريد النفط وبعض 
السلع أو تنفيذ مشاريع وتمويل عجز املوازنة، وليس بنمط 

السداد، رغم أن فوائد الخطوط قليلة وميّسرة«.
ويـــضـــيـــف الـــجـــاســـم أن إيــــــــران وقــــعــــت، بـــعـــد فـــتـــح خــطــوط 
االئـــتـــمـــان ســـابـــقـــا، اتـــفـــاقـــات بــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء والـــعـــقـــارات 
الفوسفات  قطاعا  منها  ُيسحب  أن  قبل  الحديدية  والسكك 
واالتصاالت الخليوية، لتتابع عبر ما يسمى اللجنة العليا 
الــســوريــة اإليـــرانـــيـــة، تــوقــيــع 11 اتــفــاقــًا عـــام 2019 ومـــن ثم 
اتفاقات تجارية وتأسيس مصرف مشترك واتفاقات عقارية 
»ضاحية سكنية جنوبي دمشق« العام املاضي. وال يستبعد 
االقتصادي السوري إعادة النظر باتفاقية الفوسفات التي 

خسرتها طــهــران عــام 2018 لصالح روســيــا، ألن عــني إيــران 
على هذه الثروة السورية، سواء لتلبية احتياجات السوق 
الزراعية أو الستخاص اليورانيوم لزوم برنامجها النووي، 
ألن الفوسفات السوري غني بهذه املادة. وكان مركز الحوار 
ــــات، قـــد أصـــدرا  ــــدراسـ الـــســـوري ومـــركـــز مــــاري لــأبــحــاث والـ
الشهر املاضي دراسة بعنوان »التغلغل اإليراني االقتصادي 
في سورية بعد عام 2011«، بينت سعي إيران لربط مقدرات 
ســوريــة بــاقــتــصــادهــا، وهـــي ذات املــعــادلــة الــتــي قـــام عليها 
»االستعمار الحديث«، والتي اعتمدت على ربط اقتصاديات 
ووفقًا  ستعِمَرة. 

ُ
امل الــدولــة  باقتصاديات  عَمَرة 

َ
ست

ُ
امل الـــدول 

إلحصاءات منظمة تنمية التجارة اإليرانية، فقد بلغت قيمة 
صادرات إيران غير النفطية إلى سورية في عام 2021، أكثر 
بــزيــادة بنسبة 53% عــن عــام 2020.  مــن 218 مليون دوالر، 
كما كشفت الجمارك اإليرانية، عن الصادرات اإليرانية إلى 
سورية، عدا النفط، خال العام املاضي والبالغة نحو 218 
مليون دوالر، في حني لم تزد قيمة املستوردات من سورية، 
بحسب تصريح املتحدث باسم الجمارك االيرانية، روح الله 

لطيفي، على 30 مليون دوالر.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــيــــارات فــــي مـــصـــر بـــعـــد أن قــــررت  ــار الــــســ ــعــ ــفـــزت أســ قـ
شـــركـــات عــاملــيــة وقــــف صـــادراتـــهـــا إلــــى مــصــر بسبب 
الـــواردات. وأكــد مصدر  قيود حكومية مفروضة على 
مطلع في الغرفة التجارية أن ارتفاع أسعار السيارات 
بشكل مبالغ فيه خــال هــذه األيـــام يعود إلــى تراجع 
املعروض مقابل الطلب نتيجة صدور قرار غير معلن 
بوقف فتح االعتمادات املستندية الستيراد السيارات، 
على اعتبار أن السيارات من »الرفاهيات« من وجهة 
نظر الحكومة. وأوضح املصدر في تصريحات خاصة 

»العربي الجديد«، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن الشركات  لـ
العاملية قررت توزيع حصص وكاء مصر على أسواق 
أخرى، وخاصة أن هناك طلبًا مرتفعًا على السيارات 
عامليًا، نتيجة تراجع اإلنتاج من قبل الشركات الكبرى. 
وخال اليومني املاضيني، رفع عدد من الوكاء أسعار 
الــســيــارات وســط تــوقــعــات بمزيد مــن االرتــفــاع خال 
األيام املقبلة، ووفقًا لصحيفة »البورصة« االقتصادية 
زيــادة  لـ »ستروين«  املحلي  الوكيل  قــرر  فقد  املحلية، 
أســعــار طــــرازات مــوديــل 2022 بما يـــراوح بــني 4 آالف 
و25 ألف جنيه )الــدوالر = نحو 18.55 جنيهًا(. كذلك 
رفع الوكيل املحلي لـ »شيري« أسعار سيارات تيجو 

السوق  داخـــل  الــفــئــات  ملختلف  ألــف جنيه،   15 بنحو 
ــلـــوري«  ــع وكـــيـــل »جـ ــ ــارى، ورفـ ــجــ خــــال مـــايـــو/أيـــار الــ
الشهر، بنحو 15  الثانية خــال نفس  األســعــار للمرة 
ألـــف جــنــيــه. وأكـــد نــائــب رئــيــس شعبة الــســيــارات في 
الجيزة، أشــرف شرباصي، أن وجــود أزمــة في مــوارد 
غلق  إلــى  املعنية  السلطات  دفــع  األجــنــبــي،  النقد  فــي 
رصيد  على  للحفاظ  مؤقتًا،  السيارات  استيراد  بــاب 
الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة وتــوجــيــهــهــا الســـتـــيـــراد الــســلــع 
االستراتيجية، لذلك لم يجِر تصعيد األزمة والتحاور 
 لظروف الدولة في الوقت 

ً
مع الجهات املعنية، مراعاة

»الــعــربــي  ــار فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـــ ــ ــن. وأشــ ــراهــ الــ

الــجــديــد«، إلــى أنــه فــي ظــل تــراجــع املــعــروض وارتــفــاع 
يوميًا،  األســعــار  ترتفع  أن  الطبيعي  مــن  كــان  الطلب، 
التى وصلت في بعض األنــواع إلى 40 في املائة عند 
التنفيذ. وأضــاف أنه نتيجة هذه األوضــاع، وفي ظل 
تـــراجـــع املــــعــــروض، ســيــخــرج مـــن الـــســـوق الــكــثــيــر من 
التجار، وخاصة من لديهم مصاريف تشغيلية عالية، 
كذلك قد يتوجه بعض الوكاء في مصر بحصصهم 
وتابع  التشغيلية.  نفقاتهم  لتغطية  أخــرى،  دول  إلــى 
فِرج أخيرًا عن نحو 13 ألف سيارة  من 

ُ
شرباصي أنه أ

الــجــمــارك، إال أن بعض وكـــاء تلك الــســيــارات فضلوا 
تخزينها كبضاعة لحني استيضاح الرؤية.

وقف شركات تصدير السيارات إلى مصر يقفز بأسعارها

تراجع استهالك 
البنزين في 

كوريا الجنوبية

بيانات صدرت  أظهرت 
ــهــــاك  ــتــ اســ  

ّ
أن أمـــــــــــس، 

الــــــبــــــنــــــزيــــــن والـــــــــديـــــــــزل 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ ــي كــ فــ
انخفض بأكثر من %18 
في شهر إبريل/ نيسان 
ــلــــى أســـــاس  املـــــاضـــــي عــ
ارتــفــاع  ســنــوي، بسبب 
أســـــــعـــــــار خـــــــــام الـــنـــفـــط 
ــة. واســتــهــلــكــت  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ كـــــــــوريـــــــــا الـ
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ  17.4
مــــن الـــبـــنـــزيـــن والــــديــــزل 
فــــــي الــــشــــهــــر املـــــاضـــــي، 
عن   %18.3 بــانــخــفــاض 
ــام الــــســــابــــق، وفـــقـــًا  ــ ــعـ ــ الـ
لــــــبــــــيــــــانــــــات مــــؤســــســــة 
النفط الوطنية الكورية 
الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لـــــــلـــــــدولـــــــة. 
ويــمــثــل ذلــــك انــخــفــاضــًا 
عـــلـــى   %5.8 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ
أســاس شــهــري، مقارنة 
آذار  مــــــــــــارس/  بــــشــــهــــر 
ــهـــد اســـتـــهـــاك  الـــــــذي شـ
بـــرمـــيـــل.  ــيـــون  ــلـ مـ  18.4
وقــــــد ســـجـــل اســـتـــهـــاك 
الــــــبــــــنــــــزيــــــن والـــــــــديـــــــــزل 
انــخــفــاضــًا مـــطـــردًا هــذا 
العام، إذ تراجعت كمية 
فبراير/  في  االستهاك 
شباط إلى 18.5 مليون 
بـــــرمـــــيـــــل مــــــــن حـــــوالـــــي 
22 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي 

يناير/ كانون الثاني.

زيادة صادرات السعودية 93% خالل مارس
بقيمة  ارتفاعًا  السعودية  العربية  المملكة  حققت 
بنسبة   2022 آذار  مارس/  شهر  خالل  السلعية  الصادرات 
الحاد  االرتفاع  من  بدعم  سنوي؛  أساس  على   %93.2
صادرات  قيمة  وقفزت  النفطية.  الصادرات  قيمة  في 
الهيئة  عن  الصادر  الشهري  للتقرير  وفقًا  السعودية؛ 
 142.2 إلى  األربعاء،  أمس  )حكومية(،  لإلحصاء  العامة 
مليار ريال في مارس/ آذار 2022، مقابل 73.6 مليار ريال في 
صادرات  ارتفاع  وجاء   .2021 عام  من  المماثل  الشهر 
سنوي؛  أساس  على   2022 آذار  مارس/  خالل  السعودية 
مع زيادة قيمة الصادرات النفطية بنسبة 123%، وبزيادة 
تعادل 62.9 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي.

صرف المنحة القطرية لألسر المتعففة في غزة
إعمار غزة، محمد  القطرية إلعادة  اللجنة  رئيس  أعلن 
قطر  صندوق  مع  بالتعاون  اللجنة،  أّن  العمادي، 
للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو/أيار من 
في  والمتعففة  المستورة  لألسر  النقدية  المساعدات 
وستخصص  الخميس.  اليوم  من  بدءًا  غزة،  قطاع 
والمتعففة  المستورة  األسر  من  أسرة  ألف   100 لنحو 
لكل  دوالر   100 بواقع  غزة،  قطاع  محافظات  في 
خالل  من  ستكون  التوزيع  عملية  أّن  وذكر  عائلة. 
التي حددتها في  التوزيع  المتحدة وعبر مراكز  األمم 
 300 من  أكثر  عددها  البالغ  غزة،  قطاع  محافظات 

مركز ومحل تجاري.

مصر األولى أفريقيًا في مؤشر تنمية السياحة
أعلنت وزارة السياحة واآلثار، أن مصر جاءت في المركز 
على  الخامس  والمركز  أفريقيا  مستوى  على  األول 
الـ51 عالميًا، وذلك  العربية والمركز  المنطقة  مستوى 
وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر 
الوزارة  وأوضحت  العالمي.  االقتصادي  المنتدى  عن 
في بيان، أمس األربعاء، أنه بذلك يكون قد ارتفع تقييم 
عام  بتقييم  مقارنة  درجات   6 المؤشر  هذا  على  مصر 
التقرير  هذا  ويصنف   .7 من  نقاط   4.2 محققة   ،2019
117 اقتصادًا وفقًا لعوامل وسياسات خاصة باستدامة 
ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر، الذي يساهم 

بدوره يساهم في التنمية عمومًا.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بات غذاء العالم في خطر حقيقي، 
ليس فقط بسبب قفزات أسعار 

القمح، واستمرار الحرب بي أكبر 
مصدرين للحبوب في العالم، 

روسيا وأوكرانيا، ولكن إضافة 
إلى السببي ظهرت مؤشرات 

أخرى تؤكد أن العالم مقبل على 
فترة صعبة تهدد أمنه الغذائي 

وقد يشهد معها مجاعات 
جماعية ونقص في الغذاء، خاصة 

في الدول الفقيرة.
فاملوانئ األوكرانية ال تزال مغلقة 

أمام صادرات القمح والحبوب، 
وروسيا وأوكرانيا يتهمان 

بعضهما بعضا بزرع ألغام 
عائمة في البحر األسود تحول 
دون شحن السفن وتسييرها، 
وهناك أكثر من 20 مليون طن 
من الحبوب عالقة في صوامع 

أوكرانيا تجد صعوبة في 
التصدير. من بي املؤشرات 

املقلقة أيضًا تحول ملف الغذاء 
إلى ورقة سياسية بل وعملية 
ابتزاز من قبل كبار املنتجي، 
فروسيا اشترطت أمس، رفع 

العقوبات الغربية مقابل تسهيل 
حركة الشحنات الغذائية املعطلة 

في املوانئ، وكشرط لتجنب 
أزمة غذائية عاملية. والغرب 

يتهم روسيا باستخدام الغذاء 
ورقة سياسة، وأنها تخزن اآلن 

صادراتها الغذائية كنوع من 
أنواع االبتزاز، وتمنع اإلمدادات 
وتعرقل حركة السفن لزيادة 
األسعار العاملية أو مقايضة 

القمح بالدعم السياسي. والثالثاء، 
قالت رئيسة املفوضية األوروبية 

إن روسيا تستخدم اإلمدادات 
الغذائية كسالح له تداعيات عاملية، 

وتتصرف بالطريقة نفسها 
التي تعمل بها في قطاع الطاقة. 

واستبق الكرملي التصريح ببيان 
حًمل فيه الواليات املتحدة وأوروبا 

مسؤولية ما يحدث من فوضى 
في سوق الغذاء.

ال يقف األمر عند حد التراشق 
واالبتزاز السياسي من كال 
الطرفي، فقد حدث تهاو في 

صادرات القمح األوكرانية، وهو 
ما تسبب في حدوث قفزة في 
أسعار القمح. وبحسب األرقام 

الرسمية، فقد تهاوت الصادرات 
إلى ما بي 200 ألف طن ومليون 
طن شهريا مقابل 5 ماليي طن 

قبل اندالع الحرب. واكب ذلك 
التهاوي صدور قرار خطير، 

أمس، من الهند، ثاني أكبر منتج 
ومصدر للسكر بعد البرازيل، 

بحظر صادرات السكر، البالغة 
10 ماليي طن، بحجة توفير 
السلعة محليا، والحفاظ على 

استقرار األسعار وحماية أمنها 
الغذائي. وفي وقت سابق من هذا 

الشهر، حظرت الهند، صادرات 
القمح. إذا وضعنا هذه التطورات 

الخطيرة إلى جانب أرقام وضعها 
خبراء في األمن الغذائي أمام 
مجلس األمن الدولي تؤكد أن 

العالم لديه مخزونات من القمح 
تكفيه ملدة 10 أسابيع فقط، 

فإن هذا يعني أننا مقبلون على 
أزمة غذائية طاحنة ما لم تتوقف 
الحرب األوكرانية، وتتراجع الدول 

عن فرض حظر وقيود على 
صادراتها من الحبوب.

غذاء العالم 
في خطر

Thursday 26 May 2022
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)فرانس برس(

أفرقاء السلطة ينتظرون التسويات

لبنان: سقوط حر في األزمات

3 تجارب كورية منذ مغادرة بايدن

مصدر فرنسي: لبنان 
ال يحتمل جولة جديدة 

من تصريف األعمال

بيروت ـ ريتا الجّمال

يـــــســـــتـــــمـــــر مـــــــــســـــــــار االنـــــــهـــــــيـــــــار 
االقتصادي واملعيشي في لبنان، 
التي  النيابية  االنــتــخــابــات  بــعــد 
جرت في 15 مايو/أيار املاضي، مع تراجع 
الــــدوالر، والــذي  كبير فــي قيمة الليرة أمــام 
الـــ34 ألف ليرة، بالتوازي مع تفاقم  تجاوز 
القمح، والــدواء واالستشفاء، وارتفاع  أزمــة 
والفوضى  كبير،  بشكل  املحروقات  أسعار 
ــــزة  ــهـ ــ ــــاب األجـ ــيـ ــ ــر فـــــي ظـــــل غـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ فـــــي الـ
الـــرقـــابـــيـــة. وفــيــمــا يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون في 
حالة قلق وترقب في ظل تــرداد مقولة بأن 
»األسوأ لم يأِت بعد«، على لسان سياسيني 
واقتصاديني، يبدو أركان السلطة بانتظار 
استكمال تسويات سياسية تشمل انتخاب 
رئــيــس ملــجــلــس الـــنـــواب، ونــائــبــه، وتكليف 
شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن 
ثم انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا مليشال 
ــه أواخــــــــر شــهــر  ــتــ عـــــون الــــــذي تــنــتــهــي واليــ

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
الــفــعــل  الــــرغــــم مــــن ردود  ــى  ــلـ خـــارجـــيـــًا، وعـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــال إجـــــــــــراء االنــ ــ ــيـ ــ اإليــــجــــابــــيــــة حـ
أجــواء  املــقــّرر وضمن  النيابية في موعدها 
 مواقف الدول املهتمة 

ّ
مستقرة أمنيًا، إال أن

العملية  تعتبر حصول  ال  اللبناني  بامللف 
املالي،  بالدعم  لبنان  ملــدِّ  كافيًا  االنتخابية 
ــًا أســـاســـيـــًا  ــ ــرطـ ــ  اإلصـــــــاحـــــــات شـ

ً
واضــــــعــــــة

النطاق قطار املساعدات النقدية. كما يبقى 
القلق قائمًا من انزالق لبنان نحو الفوضى.
»العربي  وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »فـــرنـــســـا تــتــابــع الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة وتــخــشــى مـــن أي 
ســـيـــنـــاريـــو تــعــطــيــلــي، مــــن هـــنـــا تـــدعـــو إلـــى 
إنجاز االستحقاقات املنتظرة، سواء نيابيًا 
أو عــلــى املــســتــوى الــحــكــومــي، ألن الــبــاد ال 
تحتمل جولة جديدة من تصريف األعمال 
شبيهة بتلك التي حصلت في مرحلة رئيس 
ــاب«، مضيفًا أن  الــــوزراء األســبــق حسان ديـ
أكبر  والشعب  لبنان  ليس لصالح  »الــوقــت 

املتضررين من األزمة«.
املنتهية  البرملان  رئيس  يدعو  أن  وُينتظر 
الــنــواب الجديد  بـــري، مجلس  واليــتــه نبيه 
لــانــعــقــاد فـــي جــلــســة مــخــصــصــة النــتــخــاب 
هيئة مكتبه )رئيس املجلس ونائبه وأمينا 
ســـر ومـــفـــوضـــون(، خـــال 15 يــومــًا مـــن بــدء 
ـــخـــب فـــي 15 

ُ
املــجــلــس الــجــديــد واليـــتـــه )انـــت

مايو/أيار الحالي(. غير أن اجتهادات بدأت 
تخرج بأن مهلة الـ15 يومًا لتوجيه الدعوة 
الباب مفتوحًا  غير ملزمة. هذا األمــر يترك 
بري  العمل على تسوية، تحديدًا بني  أمــام 
ــر« الــنــائــب  ــيـــس »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ورئـ
جــبــران بــاســيــل، والــتــي قــد تشمل انتخاب 
رئيس البرملان إضافة إلى تشكيل الحكومة 
ورئاسة الجمهورية. لكن مصدرًا مقربًا من 
أن »ال تسوية  الجديد«  »العربي  لـ أكد  بري 
والرئيس بــري سيدعو قريبًا جــدًا املجلس 
لعقد الجلسة، وهو مرشح طبيعي لرئاسة 

أن »أمام  إلى  الجديد«،  حديث مع »العربي 
املجلس مسؤوليات كثيرة، ويجب تشكيل 
ــــٍت ســـريـــٍع كـــي ال نــبــقــى في  حــكــومــة فـــي وقـ
مرحلة تصريف األعمال التي قد ال نصمد 
»املطلوب تضافر  أن  على  خالها«. وشــدد 
الجهود وفق رؤية إصاحية واضحة تتخذ 
خطوات جريئة لتغيير أسلوب العمل الذي 
أوصلنا إلى الخراب، وال سيما على صعيد 

السياسة االقتصادية التي تعّد األسوأ«.
وال يرى خواجة أن املسار التصاعدي لسعر 
: »طــبــعــًا هناك 

ً
صـــرف الــــدوالر بــــريء، قــائــا

لكن  الوطنية،  العملة  على  تنعكس  أزمـــات 
ما يحصل ليس بريئًا، ولست مرتاحًا لهذه 
القفزة بأكثر من 4 آالف ليرة لبنانية في أيام 
قليلة، ما يطرح عامات استفهام عدة، فهل 
الصرف ليست  هناك جهات تتحكم بسعر 
 عن االنتخابات وال تريد للبلد 

ً
راضية مثا

أن يسلك طريق التعافي؟«. وشدد على أنه 
»عــلــيــنــا كــقــوى ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة حــديــثــًا 
العمل معًا، وعدم السماح بذهاب البلد إلى 

االنهيار أو االنفجار«.
مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب الــســيــاســي جــورج 
عــلــم، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 

األزمات التي توالت فور انتهاء االنتخابات 
لـــم تحصل  ــات  ــابـ ــتـــخـ إلــــى أن »االنـ ــا  ــرّدهــ مــ
وفــق بــرامــج عمل إنــقــاذيــة، الــتــي غــابــت عن 
كــل الكتل واملــرشــحــني، بينما كــان الخطاب 
الفئوي  الطائفي  التحريضي  االســتــفــزازي 

ــة االقــتــصــاديــة  ــ هـــو الــســائــد، عــلــمــًا أن األزمـ
واملعيشية مفتوحة اليوم على تفاقم أكبر«.

على صعيد انتخاب رئاسة مجلس النواب، 
قــــال عــلــم: »عـــدنـــا إلــــى نــغــمــة عــــام 2018 أي 
عندما خرج حزب الله وحركة أمل للقول إما 
بري أو ال أحد، واليوم يحصل األمر نفسه، 
مع تطور أن بري أصبح أكبر األعضاء سنًا 
في البرملان ما يجعله حكمًا رئيس الجلسة 
وبــيــده الــدعــوة النــتــخــاب رئــيــس للمجلس 
وأعـــضـــاء هــيــئــة املـــكـــتـــب«، مــتــوقــعــًا أال تتم 
هـــذه الــخــطــوة »إال بــعــد حــســم الــتــفــاهــمــات 
خارج املجلس وإنضاج تسوية يحدد على 

أساسها موعد الجلسة املنتظرة«.
ــتــــوى الــــحــــكــــومــــي، قــــــال عـــلـــم إن  عـــلـــى املــــســ
تشكيل الحكومة مرتبط بأمرين أساسيني، 
األول االتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــذي أصبح ضــرورة ملّحة ملعالجة األزمــة 
ــالـــي عـــلـــى الــحــكــومــة  ــتـ ــالـ االقــــتــــصــــاديــــة، وبـ
الــــجــــديــــدة األخــــــذ بـــعـــني االعــــتــــبــــار تــطــبــيــق 
ــتــــي يــفــرضــهــا  اإلصــــــاحــــــات والــــــشــــــروط الــ
الصندوق للحصول على املساعدات املالية، 
وهذه النقطة عليها خاف جوهري عميق. 
 عــدة على رأسها 

ً
وأشــار إلــى أن هناك كتا

»حــــزب الـــلـــه« لـــن تــرضــى بــخــطــة الــنــهــوض 
االقتصادي التي أقرها مجلس الــوزراء في 
جــلــســتــه األخـــيـــرة واعـــتـــرض عــلــيــهــا وزراء 

الحزب وسيعاد النظر بها.
أما األمر الثاني بحسب علم، فهو »أن هذه 
انتخابات  على  تــشــرف  أن  يجب  الحكومة 
ــة  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــــإذا انـــتـــهـــت واليــ رئــــاســ
أكتوبر/تشرين  فــي  عــون  ميشال  الــرئــيــس 
لــه،  انـــتـــخـــاب خــلــف  مـــن دون  املــقــبــل  األول 
ستتولى الحكومة مهام رئاسة الجمهورية، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون هــنــاك خـــاف سياسي 
الــحــكــومــة، وقـــد تطول  كــبــيــر حـــول تشكيل 
العملية بحيث سيصر أقطاب ورؤساء كتل 
إذا  على املشاركة فيها وذلــك تفاديًا لآلتي 
انتخابات رئاسية، ولكي تكون  لم تحصل 
الحكومة  السياسية موجودة في  املكونات 

إلدارة العملية السياسية في الباد«.

8
سياسة

أجرت كوريا الشمالية، 
أمس األربعاء، 3 تجارب 

صاروخية باليستية، 
بعيد مغادرة الرئيس 

األميركي جو بايدن 
آسيا. ونددت سيول 

وطوكيو وواشنطن 
بتجارب بيونغ يانغ

مع استمرار تراجع سعر العملة الوطنية في لبنان وما يلي ذلك من انهيار معيشي، ال تبدو الحلول متوفرة للخروج من المأزق، 
في ظل سعي أطراف السلطة إلى تسوية سياسية تشمل انتخاب رئيس للبرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة

يُنتظر أن يدعو بري مجلس النواب الجديد إلى االنعقاد )حسين بيضون(

مصادر  توقعته  ما  الشمالية  كوريا  ذت 
ّ
نف

اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة وكـــوريـــة جنوبية 
مــنــذ فــتــرة، وهـــو إجــــراء تــجــربــة صــاروخــيــة 
في فترة زيارة الرئيس األميركي جو بايدن 
كوريا الجنوبية واليابان، لكن بيونغ يانغ 
األمــر األول،  األربعاء.  أمرين، أمس  اختارت 
إجراء ثاث تجارب ال واحدة، واألمر الثاني 
إطاق الصواريخ بعد مغادرة بايدن الشرق 
اآلســـيـــوي بـــســـاعـــات، فـــي مــؤشــر عــلــى تــرك 
واشنطن  مع  مفتوحة  التفاوضية  األبـــواب 
. ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية 

ً
مستقبا

ــكــــوري  ــيـــش الــ الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــن قــــيــــادة الـــجـ
الـــجـــنـــوبـــي، إعـــانـــهـــا أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أطــلــقــت ثـــاثـــة صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة تــجــاه 
ــــي ذلــــــك صــــــاروخ  ــا فـ ــمـ ــر الــــشــــرقــــي، بـ ــحـ ــبـ الـ
ــقــــارات. وذكـــــــرت هــيــئــة  ــلــ ــر لــ ــابـ بــالــيــســتــي عـ
ــــان املــشــتــركــة بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة أنها  األركـ
رصدت عمليات اإلطاق من منطقة سونان 
الساعة 6:00 صباحًا  فــي  يــانــغ،  فــي بيونغ 
و6:37 صباحًا و6:42 صباحًا على التوالي، 
ـــ20 للقوة لكوريا  الـ الــعــرض  وهــو مــا يمثل 
الشمالية هذا العام. وقالت الهيئة إن أولى 

عمليات اإلطاق الثاث تضمنت صاروخًا 
يــشــتــبــه فـــي أنــــه صــــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
لــلــقــارات، طـــار ملــســافــة 360 كــيــلــومــتــرًا على 
الــصــاروخ  أن  ورأت  كيلومترًا.   540 ارتــفــاع 
ــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر  ــ ــدث صـ قـــد يــكــون أحــ
للقارات من طــراز »هــواســونــغ-17«. وذكــرت 
ــاروخ الــثــانــي الــــذي يعتبر  الــهــيــئــة أن الـــصـ
صـــاروخـــًا بــالــيــســتــيــًا قــصــيــر املـــــدى، وصــل 
إلى ارتفاع حوالي 20 كيلومترًا و»اختفى«، 
فــي إشـــارة واضــحــة إلــى فشل اإلطــــاق. أما 
الـــصـــاروخ الــثــالــث فــهــو صــــاروخ باليستي 
كيلومترًا   760 اجتاز حوالي  املــدى،  قصير 

على ارتفاع حوالى 60 كيلومترًا.
وقـــال مــصــدر مطلع لــوكــالــة »يــونــهــاب« إن 
إطــاق الــصــاروخــني قصيري املــدى اشتمل 
ـــ 23«  عــلــى مــا يــبــدو عــلــى صــــاروخ »كـــي أن ـ
ــاروخ  ــ ــلـــى غـــــــرار صــ ــيـــة، عـ ــالـ لـــكـــوريـــا الـــشـــمـ
ويشتهر  الــروســي.  الباليستي  »إســكــنــدر« 
ـــ 23« بـــ »مـــنـــاورة الــســحــب«، وهــي  »كـــي أن ـ

تقنية مصممة لتجنب االعتراض. 
مــشــروع يشكل  ونـــددت سيول »بعمل غير 
انــتــهــاكــًا مـــبـــاشـــرًا لــــقــــرارات مــجــلــس األمـــن 
ــدولــــي«، كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــوريــة  الــ
ــن  ــ ــاع ملـــجـــلـــس األمـ ــمــ ــتــ ــة إثــــــر اجــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
الــقــومــي. وذكـــر مــســؤول رئــاســي، أن كوريا 
الــشــمــالــيــة أجــــرت اخــتــبــارًا لــجــهــاز تفجير 
نــووي على مــا يــبــدو اســتــعــدادًا لتجربتها 
ــائـــب األول  ــنـ ــة. وقــــــال الـ ــعـ ــابـ الــــنــــوويــــة الـــسـ
- هو،  تيه  كيم  الوطني  األمــن  ملــديــر مكتب 
للصحافيني إن سيول ال تعتقد أن التجربة 
املقبلني، لكنها  اليومني  النووية ستتم في 
قد تحدث »بالتأكيد« بعد ذلك. وُيعتقد أن 
كوريا الشمالية تستعد في موقع بونغكيه 
ــ ري النووي إلجراء أول تجربة نووية لها 
مــنــذ 5 ســـنـــوات. مـــن جــهــتــه، وصـــف مكتب 
ـ يول، تجارب الشمال  الرئيس يون سيوك 

»االستفزاز الخطير«، موّجهًا أمرًا باتخاذ  بـ
الواليات  التزام  الازمة لضمان  اإلجــراءات 
املــتــحــدة تــجــاه كــوريــا الــجــنــوبــيــة »بــالــردع 
املــــوســــع«. وأصــــــدر املــكــتــب الـــرئـــاســـي هــذا 
البيان بعد مدة وجيزة من اجتماع مجلس 
ــاء فــي  ــ ــــون. وجــ ــن الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة يــ ــ األمــ
البيان: »أمر الرئيس يون بالتنفيذ الشامل 
الشمالية،  كــوريــا  ضــد  الــدولــيــة  للعقوبات 
بما في ذلك قرارات األمم املتحدة ومجلس 
الـــدولـــي، عــلــى أســـاس التنسيق بني  األمـــن 
ــتـــحـــدة،  كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــــواليــــــات املـ
ــع الـــــــدول املــعــنــيــة  وبـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــ

واملجتمع الدولي«.
ودان وزيرا خارجية كوريا الجنوبية بارك 
بلينكن،  أنتوني  املتحدة  والــواليــات  جــني، 
بــشــدة الـــتـــجـــارب. وأعـــلـــن بــيــان لــلــخــارجــيــة 
الكورية الجنوبية، أن بارك اتفق مع بلينكن 
الوثيق مــن أجــل استصدار  على »الــتــعــاون 
قـــرار جــديــد مــن مجلس األمـــن الــدولــي ضد 
بــيــونــغ يـــانـــغ. ونـــــددت واشــنــطــن بــتــجــارب 
بيونغ يــانــغ، وَدعــتــهــا إلــى اخــتــيــار الــحــوار 
ــيـــة.  ــن هـــــذه الــــتــــجــــارب الـــصـــاروخـ  عــ

ً
ــا ــديــ بــ

واستنكر مستشار األمن القومي األميركي 
اتصال  فــي  أيــضــا  العملية  سوليفان  جيك 
هــاتــفــي مــع نــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي كيم 
سونغ ـ هان بعيد عودته من جولة آسيوية 

مع الرئيس األميركي.
الياباني  الدفاع  وفي طوكيو، وصف وزير 
ــزاز  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــشـــي اإلطــــــــــــاق، بــــــ »االسـ ــــو كـ ــــوبـ نـ
ــــاق«.  ــ ــيـــر املـــقـــبـــول عـــلـــى اإلطـ ــــح، وغـ ــــواضـ الـ
وخال مؤتمر صحافي اتهم كيشي كوريا 
الشمالية باملضي قدمًا في برنامج تطوير 
وسط  شعبها  معاناة  و»تجاهل  األسلحة، 

تفشي فيروس كورونا في الباد«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الجامعي  األســتــاذ  الـــنـــواب«. وأكـــد  مجلس 
الــدســتــوري وســام  القانون  فــي  املتخصص 
الـــ15  مهلة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ اللحام، 
يــومــًا مــلــزمــة لــلــدعــوة إلـــى جــلــســة لــلــبــرملــان 
الجديد، مضيفًا أنه النتخاب رئيس البرملان 
فــاملــطــلــوب الــغــالــبــيــة املــطــلــقــة مـــن أصــــوات 

املقترعني في الدورتني األولى والثانية.
فـــي املـــقـــابـــل، فــــإن الـــنـــائـــب مــحــمــد خـــواجـــة، 
النيابية  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو 
ل عــدم الحديث عن 

ّ
التي يرأسها بــري، فض

تفاصيل التسويات بني األطراف السياسية، 
لكنه شــدد على أنــه »إذا لــم نــتــدارك األمــور 
يــمــكــن أن تـــســـوء األوضـــــــاع كـــثـــيـــرًا، وأكــبــر 
والكبير  السريع  االرتــفــاع  ذلــك  مؤشر على 
في سعر صرف الدوالر«. وأشار خواجة، في 

الحدث

■ جمعية املصارف توزع عبر وسائل إعام داعمة لها سيناريوهات 
جهنمية عن الوضع املقبل في لبنان. على أساس إنو الناس مش عارفة 
لوين واصلة األمور. وتتذرع جمعية املصارف بأموال املودعني... وكأن 

هناك من يصدق أنها هي والدولة حريصة عليهم وعلى جنى أعمارهم... 
صراع مفضوح مترف بالشعارات!

■ لنتفق، ما قامت به املصارف اللبنانية هو إساءة أمانة موصوفة، 
وبالتالي فإن املساهمني واملدراء املسؤولني وأعضاء مجالس إدارتها 

يجب ماحقتهم جزائيًا #مصارف_الغدر

■ تركيا لن تجد فرصة مثل هذه الفرصة للقضاء على خصومها في 
شمال سورية في وقت تنشغل فيه روسيا وأميركا والغرب بحرب 

أوكرانيا

■ إبقاء الحرس الثوري اإليراني على الئحة اإلرهاب األميركية يؤكد 
فشل املفاوضات اإليرانية الغربية حول االتفاق النووي.

■ منظمة التحرير ما تزال مدرجة على القائمة األميركية للمنظمات 
اإلرهابية ولم يتم االستجابة لطلب السلطة برفعها. وفي هذا تأكيد جديد 

وصارخ على أن الواليات املتحدة، أيًا كانت اإلدارة التي تحكمها، ليست 
مؤهلة للعب دور الوسيط النزيه في أي مفاوضات تستهدف التسوية.

■ ال يحتاج االحتال الصهيوني أن يكون قويًا كي يصر على مسيرة 
األعام بتاريخ 29 من هذا الشهر، يكفي أن يكون غبيًا!

■ الواقع يشهد بأن #السيسي_يمهد_ملجاعة وهم يقولون #السيسي_
هيحميها_ويكمل_ويبنيها. أدعو الله أن يزيح الغمة ويكشف باء حكم 

العسكر عن شعب مصر العظيم. 

■ قيس سعيد تونس = السيسي مصر!

قافنة« يشبه تهافت 
ّ
»الز ■ تهافُت أنصار #قيس_سعيد امللقبني بـ

رئيسهم الذي أبدع في التناقض في أقواله وأيضًا في أفعاله. اليوم 
وبعد أن حّملوا #النهضة وحلفاءها »سواَد« العشرية املاضية، صاروا 

يحّملونه التحاد الشغل )النقابة( ألنه رفض #حوار قيس! مع أن االتحاد 
نفسه كان »زقفونيًا« بشكل شبه علني.

الـ22  السنوية  الذكرى  في  اللبنانيين،  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  دعا 
على  قــادرة  وكانت  جدواها  أثبتت  التي  الصف  وحــدة  إلى  للتحرير، 
إنقاذ  على  قادرة  وحدها  أنها  معتبرًا  العسكرية،  العدو  آلة  مقارعة 
التحرير،  لبنان. وقال عون في تغريدة على »تويتر« أمس: »في ذكرى 
أقدام  تحت  األرض  أشعل  الذي  شعبنا  إرادة  فعل  من  مجددًا  نتثبت 
المحتل. وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، 

ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان«.

عون يريد الوحدة
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الرباط ـ مصطفى قماس

ال يقلق الفاعلون في قطاع السياحة املغربي 
ــلـــى مــــوســــم الــــصــــيــــف، خــــاصــــة بــعــد  ــيـــرًا عـ ــثـ كـ
ثبوت سلبية ثاث حاالت جرى االشتباه في 
الــدولــة، وإنما  الــقــرود فــي  إصابتها بــجــدري 
يخشون بشكل الفت تداعيات ارتفاع تكاليف 
الــســفــر عــلــى مـــعـــدالت الـــزائـــريـــن، الســيــمــا من 
املــغــتــربــني املــغــاربــة الــذيــن يــقــضــون عطاتهم 
السنوية في بلدهم ويؤثرون بشكل كبير في 

إنعاش القطاع وإيراداته.
ــــان عــــن ظـــهـــور إصـــابـــات  ــ ــــرى اإلعـ ــا إن جـ ــ ومـ
بــجــدري الــقــرود فــي العديد مــن الـــدول ومنها 
املــــغــــرب، حــتــى تـــجـــددت املــــخــــاوف مـــن فــرض 
قــيــود جــديــدة خــاصــة فــي مــا يتعلق بالسفر 
التداعيات  كثيرون  يستحضر  إذ  والسياحة، 
التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا قبل 

نحو عامني ونصف.
ــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي   مــخــتــصــني فــ

ّ
لـــكـــن

ــرود ال  ــقــ ــــدري الــ  جــ
ّ
ــــى أن املــــغــــرب أشــــــــاروا إلـ

ــر عــنــد  ــيـ ــدابـ يـــســـتـــدعـــي حـــجـــرًا صــحــيــًا أو تـ
 ذلك 

ّ
السفر أو إغاق املطارات، الفتني إلى أن

نيويورك ـ العربي الجديد

الحكومات  الــدولــي  النقد  أوصـــى صــنــدوق 
الــعــربــيــة بــتــقــيــيــد دعـــم الـــغـــذاء، عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــحــذيــرات الــتــي أطــلــقــتــهــا مــؤســســات 
دولية أخيرًا من تداعيات الغاء املتصاعد 
والسياسي في  االجتماعي  االستقرار  على 
املستوردة  خاصة  املنطقة  دول  من  العديد 

للنفط والسلع األساسية. 
أن هوامش  النقد  خــبــراء صــنــدوق  ويعتبر 
ــات الـــعـــامـــة تــتــقــلــص،  ــ ــوازنـ املــــنــــاورة فـــي املـــ

ــان مــعــروفــًا مــنــذ خــمــســني عامًا  الــفــيــروس كـ
وطــــرق الـــوقـــايـــة مــنــه مــعــلــومــة. وفــــي مــقــابــل 
الــفــيــروس على موسم  التقليل مــن تــأثــيــرات 
الــســيــاحــة فــي الــصــيــف الــحــالــي الــــذي يعول 
عليه العاملون في القطاع بعد ركود استمر 
عـــامـــني، يــقــول رئــيــس الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــنــاعــة الــفــنــدقــيــة، لــحــســن زملـــــاط، إن ما 
يقلق أكثر هو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 
والبواخر، مشيرًا إلى ضــرورة إيجاد حلول 
لهذه املشكلة بهدف جذب السياح. ويضيف 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن زملــــاط فــي تــصــريــح لـــ

ارتفاع تكاليف السفر يمكن أن يدفع بعض 
الــزوار إلى العزوف عن الحلول باململكة في 
 أسعار تذاكر الرحات 

ّ
الصيف، موضحًا أن

الـــجـــويـــة تـــضـــاعـــفـــت فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، 
ويمكن أن ترتفع أكثر في ذروة موسم عودة 
بني  الفترة  فــي  والسياح  املغاربة  املغتربني 

يوليو/ تموز وسبتمبر أيلول.
كما أثيرت في الفترة األخيرة مسألة ارتفاع 
ــذي يــســتــخــدمــه  ــ أســــعــــار الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، الــ
املغتربون املغاربة اآلتون من أوروبا، وسط 
توقعات بأن ترتفع أسعار التذاكر وتكاليف 

ــقــــة فــي  ــالــ ــبـــة لــــلــــدولــــة الــــعــ ــنـــسـ ــالـ خــــاصــــة بـ
املــديــونــيــات، وأنــــه يــتــوجــب عــلــيــهــا تــفــادي 
زيـــادة اإلنــفــاق على الــدعــم، خــاصــة فــي ظل 
ــفـــاع الــتــضــخــم والــتــعــاطــي مـــع املــخــاطــر  ارتـ

املرتبطة باألمن الغذائي.
ــور مــديــر مــنــطــقــة الــشــرق  ــ ويــــرى جــهــاد أزعـ
األوســــــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــي فــــي صـــنـــدوق 
النقد الدولي في ورقــة بحثية مشتركة مع 
الخبيرين االقتصاديني في الصندوق جيتا 
ورودريـــغـــو   Jeta Menkulasi مــيــنــكــوالســي 
أنه   Rodrigo García-Verdú فيردو  غارسيا 
يكون  وأن  الهشة،  الفئات  الــدعــم  يستهدف 

محدودًا في الزمن.
ــة الـــبـــحـــثـــيـــة، الـــتـــي نــشــرهــا  ــ ــــورقـ وتـــشـــيـــر الـ
نتيجة  التضخم  زيــــادة  أن  إلـــى  الــصــنــدوق 
مباشرة لغاء السلع األساسية، موضحني 
أن أســـعـــار الـــغـــذاء تــمــثــل 60% فـــي ارتـــفـــاع 
التضخم الشامل في الشرق األوسط وشمال 
ــارج بــــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــ أفـــريـــقـــيـــا، خــ
الخليجي. وتتوقع أن يصل معدل التضخم 
في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
في العام الحالي إلى 13.9%، وهو مستوى 

ــارات عـــلـــى مــــن الـــبـــواخـــر إلـــى  ــيــ عـــبـــور الــــســ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة حــتــى سبتمبر/ 
أيلول. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
ترأس في نهاية األسبوع املاضي، اجتماعًا 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الـــتـــدابـــيـــر املـــتـــخـــذة إلنــعــاش 
تداعيات  من  سنتني  بعد  السياحي  القطاع 
األزمة الصحية العاملية. وأفضت الرغبة في 
إنــعــاش الــقــطــاع إلــى إطـــاق املكتب الوطني 
املــغــربــي لــلــســيــاحــة حــمــلــة دولـــيـــة لــلــتــرويــج 
لــلــمــنــتــج الــســيــاحــي املـــغـــربـــي، تــحــت شــعــار 
»املغرب أرض األنوار« وهي تستهدف حوالي 
عشرين دولـــة فــي أوروبــــا وأمــيــركــا والــشــرق 
ــــرى الـــشـــروع كــذلــك  األوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا. وجـ
بعودة  املرتبطة  »مرحبا«  حملة  تنظيم  في 

حوالي 3 مايني من املغاربة املغتربني.
ووفـــق مــديــريــة الــدراســات والــتــوقــعــات املالية 
 
ّ
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية املغربية، فإن
عدد السياح الوافدين ارتفع بنسبة 34% على 
أســـاس ســنــوي فــي 2021، مسجلني أكــثــر من 
3.7 مايني سائح، بسبب زيادة عدد الوافدين 
من املغاربة املقيمني بالخارج بنسبة %77.9، 

مقابل انخفاض عدد األجانب بنسبة %8.8.

تقديراته  في  الصندوق  توقعه  ما  يتجاوز 
الصادرة في أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

ويلفت خبراء صندوق النقد إلى أن العديد 
ــــواردات  مـــن اقــتــصــاديــات املــنــطــقــة تــرتــهــن لـ
ــمــس مجمل 

ُ
األغــذيــة، الــتــي تمثل حــوالــي خ

املشتريات من الخارج، كما أن الغذاء يحتل 
حيزًا كبيرًا في سلة االستهاك، أي حوالي 
البلدان ذات  املتوسط، وأكثر في  الثلث في 

الدخل الضعيف. 
ويؤكدون أن الحرب الروسية في أوكرانيا، 
الغذائي،  باألمن  املرتبطة  املخاوف  أججت 
بالنظر لارتهان لواردات القمح األوكراني 
والــروســي، باإلضافة إلــى ارتــفــاع األسعار، 

ــى تـــلـــك الــســلــعــة  ــ الــــــذي يــجــعــل الــــوصــــول إلـ
مشيرين  املنطقة،  لسكان  بالنسبة  صعبًا 
الــهــشــة أو املخترقة  الــبــلــدان  إلـــى أن وضـــع 
بــنــزاعــات تــبــعــث عــلــى الــقــلــق، عــلــى اعــتــبــار 
أن املـــخـــزون االســتــراتــيــجــي يغطي أقـــل من 
شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر مــــن االســـتـــهـــاك 

الداخلي الصافي. 
ارتـــفـــاع أســعــار  أن  البحثية  الـــورقـــة  وتــؤكــد 
ــذاء ومــخــاطــر نــقــص الــقــمــح تــؤثــر أكــثــر  ــغـ الـ
عــلــى الـــفـــقـــراء، الـــذيـــن يـــرصـــدون جــــزءًا أكــبــر 
الوضع  أن  إلــى  للغذاء، مشيرة  من نفقاتهم 
الــحــالــي ســيــوســع الــفــقــر والـــفـــوارق ويــؤجــج 

مخاطر القاقل االجتماعية. 
ورغــم هــذه املخاطر يعتبر خــبــراء صندوق 
له  األساسية ستكون  السلع  غــاء  أن  النقد 
الخارجية  الحسابات  على  سلبية  تأثيرات 
الورقة  ووفــق  للبترول.  املــســتــوردة  للبلدان 
أن  الــطــاقــة يمكن  زيــــادة دعـــم  فـــإن  البحثية، 
تــكــلــف الــبــلــدان املـــســـتـــوردة فـــي املــنــطــقــة 22 
مليار دوالر في العام الحالي، الفتة إلى أنه 
مديونية  تشهد  التي  البلدان  على  يتوجب 

كبيرة تقليص النفقات غير امللحة.
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ربطة الخبز وصلت 
في بعض المناطق 

إلى 30 ألف ليرة

بيروت ـ ريتا الجّمال

تشهد الساحة اللبنانية منذ اختتام 
 15 في  النيابية  االنتخابات  مرحلة 
مايو/ أيار الجاري مسارًا تصاعديًا 
ــات االقــــتــــصــــاديــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــــأزمــ حــــــــادًا لــ
ــام الــنــيــابــيــة  ــجـ ــًا ســيــاســيــًا عــلــى األحـ ــراعـ وصـ
واالســتــحــقــاقــات املــرتــقــبــة، والـــتـــي يــتــوقــع أن 
نضوج  لحني  املؤسسات  وعمل  البلد  ل 

ّ
تعط

وقٍت  في  التقليدية،  األحـــزاب  بني  التسويات 
ــبـــل دخــــولــــهــــا مــرحــلــة  ــة قـ ــكـــومـ حــــرصــــت الـــحـ
تصريف األعمال على تمرير سلفات مشبوهة 
ــادات أبـــرزهـــا تعرفة  ــزيـ وإرهـــــاق املــواطــنــني بـ
االتـــصـــاالت واإلنـــتـــرنـــت وإقـــــرار خــطــة تــعــاٍف 
أداة  انتفضت ضدها املصارف وتستخدمها 

للتلويح بأن ودائع الناس تبخرت.
الشارع  التي تلقاها  الكبرى  وكانت الصدمة 
الــلــبــنــانــي فـــور انــتــهــاء االنــتــخــابــات االرتــفــاع 
ــــدوالر فــي الــســوق  الــكــبــيــر فــي ســعــر صـــرف الـ
الـــســـوداء وتـــجـــاوزه لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخ 
الباد عتبة الـ34 ألف ليرة لبنانية، األمر الذي 
أسعار  مستوى  على  كبيرة  بــزيــادة  انعكس 
املحروقات، خصوصًا البنزين، مع رفع سعر 
التابعة  صيرفة  منصة  على  الــــدوالر  صــرف 
ملصرف لبنان، تماشيًا مع التحليق الحاصل.

كما حلقت أسعار السلع الغذائية وغيرها من 
املنتجات با حسيب أو رقيب، وفق مواطنني 
وخبراء اقتصاد، بالتزامن مع فوضى كارثية 
في التسعير، بينما تواصل القدرات الشرائية 
للمواطنني االنزواء، وبات الكثيرون عاجزين 
عـــن تــأمــني الـــحـــاجـــات األســـاســـيـــة، بــمــا فيها 

الدواء الذي تجددت أزمته أخيرًا.
وفــــي وقـــــٍت يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون تــســعــيــرات 
تموز  يوليو/  مطلع  في  لاتصاالت  جديدة 
ــر« وزيـــر االتـــصـــاالت جوني 

ّ
املــقــبــل كــمــا »بــش

القرم، جاءهم بيان وزارة االقتصاد والتجارة 
رقمًا  تسجل  التي  الخبز  ربطة  أسعار  برفع 
غــيــر مــســبــوق بــوصــولــهــا إلـــى 16 ألـــف لــيــرة، 
فيما أضــحــى املــواطــنــون تــحــت رحــمــة تجار 
بــأســعــار تخطت  لتأمينها  الــســوداء  الــســوق 
اللبنانية  املناطق  فــي بعض  ليرة  ألــف  الــــ30 
مــع انقطاعها فــي الــســوق الــشــرعــي، فــي ظل 
تجدد أزمة القمح، بحيث لم تعد وعود وزير 
االقــتــصــاد أمـــني ســـام بــعــدم رفـــع الــدعــم عن 
القمح والخبز مجدية لعدم تحققها ميدانيًا.
يكتفي نقيب الصرافني أنطوان مارون بالقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« »ال عـــاقـــة لــلــصــرافــني  لــــ
املرخصني باالرتفاع الجنوني للدوالر، نحن 
ضــائــعــون، نــنــام عــلــى ســعــر ونستفيق على 
سعر آخـــر، ال نـــدري كيف صعد وكــيــف نــزل، 
من يحرك الدوالر ويتحّكم به، على السلطات 

الرسمية املختصة أن تجيب وتحاسب«.
من جهته، يقول ممثل موزعي املحروقات في 
»العربي الجديد« إن  لبنان فادي أبو شقرا لـ
ارتفاع أسعار املحروقات في لبنان يعود إلى 
سببني؛ األول عاملي مع ارتفاع أسعار النفط، 
والثاني واألهــم محلي في ظل ارتــفــاع سعر 
صــرف الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء وارتــفــاع 
السعر املعتمد من قبل منصة صيرفة، إذ إن 
كل ارتفاع في سعر صرف الدوالر مائة ليرة 
الــبــنــزيــن، ولأسف  لــيــرة على  ألــفــي  ينعكس 
ــــو ضـــحـــيـــة ورهـــيـــنـــة  ــانـــي هـ ــنـ ــبـ ــلـ املـــــواطـــــن الـ
ــــو شــــقــــرا: »عــلــى  االرتـــــفـــــاعـــــات. ويـــضـــيـــف أبــ
الــصــرف  الــتــحــرك لتثبيت ســعــر  املــســؤولــني 
اللبنانية  التضخم بالعملة  والوقوف بوجه 

فــهــذا الـــواقـــع يــأخــذ أصــحــاب املــصــالــح نحو 
اإلفـــــاس«. ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار املــحــروقــات، 
يلفت أبو شقرا إلى أن االستهاك خف كثيرًا 
من قبل املواطنني، خصوصًا البنزين، بنسبة 

وصلت إلى %40.
ــوم الــثــاثــاء  وســجــلــت أســـعـــار املـــحـــروقـــات، يـ
املاضي، 588 ألف ليرة لصفيحة البنزين 95 
البنزين  لصفيحة  لــيــرة  ألــف  و599  أوكــتــان، 
ألــف ليرة للمازوت، و416  98 أوكــتــان، و681 
الزيادة  أن هذه  الطهي، علمًا  ليرة لغاز  ألف 
لها انعكاساتها على مختلف القطاعات، وال 
سيما املازوت وتحديدًا املولدات الكهربائية 
أمبير تتخطى  الــــ5  الــخــاصــة. وبــاتــت تعرفة 
أن بعض أصحاب  علمًا  لــيــرة،  املليون  عتبة 
بــالــدوالر، وسط  املولدات يفرضون تسعيرة 
زيـــــــادات مــســتــمــرة مـــع تــفــاقــم أزمـــــة كــهــربــاء 
ــلـــى الـــبـــيـــوت   عـ

ّ
ــل ــتــــي بــــالــــكــــاد تــــطــ الـــــدولـــــة الــ

الــخــافــات  الــيــوم، بينما تخيم  ســاعــتــني فــي 
بـــني رئــيــس الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي ووزيـــر 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض عــلــى املــشــهــد، مــا يشي 

بكارثة كهربائية مقبلة.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس جــمــعــيــة املستهلك 
إن  الجديد«  »العربي  لـ بــرو  زهير  لبنان  فــي 
»طــبــيــعــة األزمـــــة فـــي لــبــنــان لــيــســت مرتبطة 
نة بــل بــاقــتــصــاٍد ريــعــيٍّ فــاشــٍل  بـــأحـــداٍث معيَّ
ــن قــبــل الــطــبــقــة  ـــر عــلــيــه بــالــكــامــل مـ

َ
وُمـــســـيـــط

املحتكرين«،  والتجار  واملصارف  السياسية 
مــضــيــفــًا أن »حــــزب املـــصـــارف دفــــع بـــني 100 
و140 مليون دوالر يوميًا من أموال املودعني 
عبر منصة صيرفة للجم ارتفاع سعر صرف 
املناخ املناسب إلجــراء  الــدوالر بهدف تأمني 
االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي بـــمـــجـــّرد انــتــهــائــهــا فهم 
ــام مــرحــلــة جــديــدة  الــجــمــيــع أنــنــا ســنــكــون أمــ
من عدم االستقرار، في ظل استمرار الصراع 
السياسي وضياع الفرص وتكرار املمارسات 
املستهلك  جمعية  رئيس  ويلفت  املــعــهــودة«. 
االستقرار  غياب  يستغلون  »التجار  أن  إلــى 
بما  متفاجئني  لسنا  ونــحــن  األربــــاح  لجني 
حصل بعد االنتخابات، وال سيما أن املعادلة 
لــم تــرُس بعد على وضــوح معنّي  السياسية 
عــلــى مــســتــوى الــكــتــل الــنــيــابــيــة والــتــحــالــفــات 
القائمة وسط عدم بروز أي تغيير حقيقي ال 
بل أنتج االستحقاق إعــادة الشرعية للنظام 
ذاتـــه؛ أي أحـــزاب الــطــوائــف، وإن تــم تطعيمه 
يمثلون  الــذيــن  التغييريني  الــشــبــان  ببعض 

أو  اقتصادية  قــوى حقيقية  ال  مناخًا معينًا 
سياسية ما يجعل فعاليتهم متواضعة جدًا 
في املرحلة الراهنة أقله، وهذه الوقائع كلها 

تستشعرها األسواق سريعًا«.
ويقول: »رغم االنهيار الذي برز في أواخر عام 
2019 لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرارات 
جدية للخروج مــن األزمـــة أو إلحـــداث تغيير 
االقتصادية، سواء  السياسات  مستوى  على 
كونترول  الكابيتال  قانون  إقــرار  فيما خص 
إلـــى وضـــع ضــوابــط استثنائية على  )هـــدف 
النقدية(  والسحوبات  املصرفية  التحويات 
أو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، في 
حني أعطانا املسؤولون دروسًا في االقتصاد 
املنتج وصرفوا 35 مليار دوالر كان من شأنها 
أن تخرجنا من األزمة على قمة الفساد وهي 
االحتكارات، فتم استنزاف األموال وإخراجها 
ــوا إال بــضــعــة مــايــني  ــعـ ــدفـ ــن الـــبـــلـــد ولـــــم يـ مــ
واملــزارعــني  الصناعات  أي  املنتج  لاقتصاد 

وشركات التكنولوجيا الحديثة«.
ــأزق كــبــيــر وال  ــ ــام مـ ــ ــــرو: »إنـــنـــا أمـ ويــضــيــف بـ
نـــزال فــي أول النفق ولــيــس هــنــاك مــن مؤشر 
أن »من  ــة«، معتبرًا  لــلــخــروج قريبًا مــن األزمــ
عوامل تحليق الــدوالر إقــرار مجلس الــوزراء 
ت املصارف 

ّ
خطة التعافي املالي التي استفز

فــتــحــّركــت لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــا، مـــن دون 
أن ننسى أن حــزب املــصــارف هــو األقـــوى في 
لبنان وعلى مستوى مجلس النواب، حيث له 

األكثرية املطلقة، ما يصّعب مضايقته«.
ويــتــابــع: »املـــصـــارف ال تــريــد أي كـــام يــمــّس 
ــالـــت بـــكـــل وضــــوح  ــــك قـ ــبـــل ذلـ بـــقـــداســـتـــهـــا، وقـ
الطبقة  بالنتيجة  فهي  نــؤَمــر،  وال  نأمر  إننا 
السياسية والتجار الكبار وعصب االقتصاد 
املــــــّس  يــــمــــكــــن  الــــبــــلــــد وال  فــــــي  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الودائع  املتمثل باالستياء على  بمشروعها 
والــذهــب ومــا تبقى مــن االقــتــصــاد، واألخــطــر 
أنــهــا اســتــولــت عــلــى أجـــور الــنــاس وأكــثــر من 

مــلــيــونــي أجــيــر ومـــوظـــف فـــي لــبــنــان«. وعــلــى 
صعيد أزمة الــدواء التي دفعت بالصيدليات 
إلى إقفال أبوابها، يوم الثاثاء حتى ساعات 
بـــعـــد الـــظـــهـــر، يـــقـــول نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة  جــو 
الثاثاء  »وقفة  إن  الجديد«  »العربي  لـ سلوم 
األدويــة  كان هدفها مواجهة تهريب وتزوير 
والحفاظ على القطاع االستشفائي والدوائي، 
فكان إقفال الصيدليات لساعات خال النهار 
خــطــوة اعــتــراضــيــة بــهــذا االتـــجـــاه، وللتأكيد 
اللبناني مباشرة  على ضــرورة دعم املريض 
عبر البطاقة الدوائية ووضع خطة سياسية 
ــة واضــــحــــة تـــنـــقـــذ الــــقــــطــــاع«. وتــمــنــى  ــ ــيـ ــ دوائـ
 أزمــة أدويــة األمــراض املستعصية 

ّ
سلوم حــل

مجلس  وافــق  بعدما  والسرطانية،  واملــزمــنــة 
الــوزراء في جلسته األخيرة على طلب وزارة 
الصحة الذي يدعو مصرف لبنان إلى سداد 
مبلغ 35 مليون دوالر شهريًا لأشهر األربعة 
املــقــبــلــة لــــزوم شــرائــهــا، الفــتــًا إلـــى أن أكــثــريــة 
األدوية مفقودة من الصيدليات. أما بالنسبة 
إلــــى فـــوضـــى الــتــســعــيــر الـــتـــي تـــطـــاول أيــضــًا 
بأسعار  تفاوت ملحوظ   

ّ
الصيدليات في ظل

األدويـــة بــني صيدلية وأخـــرى، فيشير سلوم 
بمؤشر  ملتزمة  الصيدليات  أكــثــريــة  أن  إلــى 
األسعار، والنقابة تتحرك عندما يكون الفارق 
كبيرًا ومضخمًا، لكن في املقابل ال يمكن ترك 
الصيدليات تخسر كل رأسمالها ومخزونها 
نتيجة تقلبات سعر صرف الدوالر وبالتالي 

تركها »تقلع شوكها بأيديها«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس نــقــابــة مــســتــوردي 
املواد الغذائية هاني بحصلي »اليوم وصلنا 
إلــــى رقــــم قــيــاســي عــلــى صــعــيــد ســعــر صــرف 
الـــــدوالر الــــذي بـــات مــن دون ســقــف ويسجل 
أرقـــامـــًا كــارثــيــة فـــي ظـــل غـــيـــاب مــســتــمــر ألي 
التحليق السريع من  إجــراء أو توجيه للجم 
جانب السلطات اللبنانية واملصرف املركزي، 
من هنا على القوى السياسية بكل أطيافها 
أن تــعــطــي رؤيــــة واحـــــدة لــاقــتــصــاد، إذ إنــه 
مـــع اســـتـــمـــرار املــنــاكــفــات الــســيــاســيــة وربــطــًا 

االقتصادية سيكون االنحدار أقوى«.
ويضيف بحصلي: »إننا أمام فوضى ليست 
جديدة وتتكرر في كل فترة، وأصبحنا أمام 

ارتــفــاعــات كــبــيــرة مــن دون ســـوق اقــتــصــادي 
يــقــوم عــلــى الـــعـــرض والــطــلــب بــشــكــل فــعــلــي، 
ومناكفات  مــضــاربــات  نتيجة  أنــهــا  بمعنى 
ســيــاســيــة، حــتــى الــتــجــار مـــا عـــــادوا قــادريــن 
ل التريث يومًا 

ّ
على التسعير والشركات تفض

ــور أكــثــر قــبــل تحديد  ــ ويـــومـــني لــتــتــضــح األمـ
أسعار جديدة، وذلك حفاظًا على مصالحها 

وصالح الناس أيضًا«.
ويـــتـــحـــدث رئـــيـــس نــقــابــة مـــســـتـــوردي املــــواد 
الغذائية عن خطورة الواقع الغذائي في لبنان 
الذي زادت حّدته في ظل الحرب في أوكرانيا 
والــتــطــورات الــعــاملــيــة، وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
يواجهها  التي  والصعوبات  محليًا  الـــدوالر 
االستهاكية  املــــواد  لتمويل  املــركــزي  الــبــنــك 
األساسية منها القمح والبنزين. ويشير إلى 
في  حتمًا  ينعكس  الــــدوالر  سعر  تحليق  أن 
الوطنية  للعملة  الشرائية  القيمة  انخفاض 
الغذائية،  واملـــواد  السلع  وارتــفــاع أسعار كل 
وهــــذا مــا عــّبــرت عــنــه الــنــقــابــة فــي بــيــان لها، 
املــواد  أكــدت فيه أن التحدي ليس في تأمني 
الغذائية بل في استطاعة املواطن دفع ثمنها.

تتحّسن  لــم  األمـــور  أن  إلــى  ويلفت بحصلي 
منذ شهرين وحتى اليوم، لكن الناس كانوا 
منشغلني باالنتخابات حتى وسائل اإلعام 
غــابــت عــن املــشــهــد فــي املــرحــلــة االنــتــخــابــيــة، 
علمًا أن سعر صرف الدوالر شهد ارتفاعًا في 
تلك الفترة من 22 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة.

تــكــن إال محطة  لـــم  ــــرى أن »االنـــتـــخـــابـــات  ويـ
واحــــدة ضــمــن تــحــديــات عــــّدة واســتــحــقــاقــات 
قــادمــة أكــثــر صــعــوبــة، ســـواء انــتــخــاب رئيس 
البرملان ونائبه وأعضاء هيئة مكتب املجلس 
رئيس  وانتخاب  جــديــدة  تشكيل حكومة  أو 
الوضع  ترك  يمكن  ال  وبالتالي  للجمهورية، 
متفلتًا حتى إتمامها، فالحلول السياسية لن 
تأتي قريبًا، من هنا ضــرورة توحيد الرؤية 

االقتصادية في أسرع وقت«.
ــانـــت نــقــابــة مـــســـتـــوردي املــــــواد الــغــذائــيــة  وكـ
ــر، إلــــى انــخــفــاض  ــيـ أشـــــارت فـــي بــيــانــهــا األخـ
الــخــارج، عازية  مــن  الغذائية  املـــواد  استيراد 
ذلك إلى تراجع االستهاك الذي يعّبر بشكل 

واضح عن ضائقة معيشية شديدة.

لبنان: 10 أيام من الغرق

معيشية  صدمات  اللبناني  الشارع  يتلقى 
التي يرى  النيابية  انتهاء االنتخابات  عدة فور 
محللون وفاعلون في قطاعات اقتصادية 

أن الجميع انشغل بمرورها دون اضطرابات، 
حدة  تصاعد  من  االقتصاد  ينج  لم  بينما 
ويواصل  المواطنين.  تالحق  التي  األزمات 

مسبوقة،  غير  مستويات  تسجيله  الدوالر 
ليتجاوز في السوق السوداء عتبة الـ34 ألف 
أسعار  انعكس على  الذي  األمر  لبنانية،  ليرة 

ومختلف  البنزين  خصوصًا  المحروقات، 
رغم  الخبز،  ربطة  ومنها  الغذائية،  السلع 
الوعود الحكومية بعدم رفع الدعم عنه

الصندوق يتوقع ارتفاع 
التضخم في الشرق 

األوسط إلى %13.9

مؤشرات
األسواق
الهند تقيد 

صادرات السكر
قّيدت الهند صادراتها 
من السكر في املوسم 
في  للمساعدة  الحالي 
توفير السلعة محليًا، والحفاظ 
ــرار األســــــعــــــار،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ
وذلـــــــــــك فـــــــي أعـــــــقـــــــاب إجـــــــــراء 
وسط  للقمح،  بالنسبة  مماثل 
مؤشرات على تراجع اإلمدادات 

العاملية من السلعتي.
وقالت الحكومة في بيان وفقًا 
لوكالة أسوشييتد برس، أمس 
السكر  مــصــانــع  إّن  األربــــعــــاء، 
إلى  سيحتاجون  واملــصــدريــن 
موافقة الحكومة على التصدير 

بدءًا من الشهر املقبل.
والهند ثاني أكبر منتج للسكر 
الــبــرازيــل، وهي  العالم بعد  فــي 
الــعــالــم،  فـــي  لـــه  أكــبــر مستهلك 
وفـــقـــًا لـــرابـــطـــة تـــجـــارة الــســكــر 
لعموم الهند، كما أّن الهند ثاني 
أكــبــر مــصــّدر لــلــســكــر، وقــيــود 
الــجــديــدة هــي األولــى  التصدير 
مــنــذ ســـت ســـنـــوات. وصــــّدرت 
بلغ سبعة  قياسيًا  رقمًا  الهند 
مــاليــي طـــن فـــي الــســنــة املــالــيــة 
انــتــهــت  والـــتـــي   ،2022  /2021
في مارس/ آذار املاضي، وكان 
ذلك ارتفاعًا من 620 ألف طن 

.2018 /2017

»بلدنا« القطرية
ترفع حصتها في

»جهينة« المصرية
أعـــلـــنـــت شـــركـــة بــلــدنــا 
الــقــطــريــة، أنــهــا رفــعــت 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــكــ ــلــ نــــــســــــبــــــة مــ
فــــــي أســـــهـــــم شـــــركـــــة جــهــيــنــة 
املصرية  الــغــذائــيــة  للصناعات 
إلى 10.138%، وهو ما يعادل 

95.44 مليون سهم.
ــان  ــيـ ــة فــــــي بـ ــ ــركـ ــ ــــشـ وقــــــالــــــت الـ
لــلــبــورصــة الــقــطــريــة، أمــــس، إن 
في  استثمارها  قيمة  إجمالي 
 635 اآلن  حـــتـــى  بـــلـــغ  جــهــيــنــة 
مــلــيــون جــنــيــه مــصــري )34.7 
البيان  وأشـــار  دوالر(.  مليون 
ــا« تــمــكــنــت مــن  ــدنـ ــلـ ــــى أّن »بـ إلـ
النسبة من خالل  تجميع هــذه 
مــجــمــوعــة مـــن املــعــامــالت كــان 
ــو/ تــمــوز  ــيـ ــولـ ــا فــــي 13 يـ ــهــ ــ أول
الــــثــــالثــــاء  وآخــــــــرهــــــــا،   2021
املاضي، إذ اشترت 1.4 مليون 
ســهــم بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 

12.4 مليون جنيه. 

تصنيع السيارات
الكهربائية 

في السعودية
االستثمار  ــر  وزيـ قـــال 
الــــــــســــــــعــــــــودي، خــــالــــد 
مــصــنــعــًا  إّن  ــح،  ــ ــال ــفــ ــ ال
الكهربائية  السيارات  لتجميع 
فـــي الــســعــوديــة ســيــكــون على 
األرجـــــح واحـــــدًا مـــن ثـــالثـــة في 

اململكة.
وتعتزم شركة لوسيد موتورز 
املصنعة للسيارات الكهربائية، 
التي تتخذ من الواليات املتحدة 
مــــقــــرًا لـــهـــا ويـــمـــلـــك صـــنـــدوق 
السعودي  العامة  االستثمارات 
أكــثــر مــن 60% فــيــهــا، تشييد 
الخارج في  أول مصانعها في 
املتوقع  العام. ومن  اململكة هذا 
أن ينتج هــذا املصنع ما يصل 

إلى 150 ألف سيارة سنويًا. 

عقود إلنتاج 
الطاقة في العراق

ــنـــفـــط  أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـ
الــعــراقــي إحــســان عبد 
وزارتـــــــه  أّن  الــــجــــبــــار، 
ــع شـــركـــات  ــ ــودًا مـ ــ ــقـ ــ وقــــعــــت عـ
نـــحـــو 2500  ــاج  ــتــ أجــنــبــيــة إلنــ
ميغاواط من الطاقة الكهربائية 
مــحــطــات شمسية  بـــنـــاء  عــبــر 
ألـــــف   12 إلنـــــــتـــــــاج   

ً
وصــــــــــــــوال

ميغاواط في العام 2030.
وقــال عبد الجبار في تصريح 
تحقيق  إّن  أمـــــس،  صـــحـــافـــي، 
أمـــن الــطــاقــة يــكــمــن فــي إنــشــاء 
ــة املـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ ــ ــع ال ــاريــ ــشــ مــ
ــلـــى الـــطـــاقـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــبـــر االعــ عـ
الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا وأيـــضـــًا 
مــن خـــالل إحــــالل الــغــاز محل 
 إلــى إنتاج طاقة 

ً
النفط وصــوال

ومتنوعة  رخــيــصــة  كهربائية 
املصادر.

يطالب صندوق النقد 
الدول العربية خاصة التي 
تعاني من مديونية كبيرة 
بتقييد اإلنفاق على دعم 

الغذاء رغم ظروف 
الغالء الحالية

متفرقات اقتصادية

)Getty( المغرب يعّول على المغتربين العائدين صيفًا إلنعاش السياحة

انفالت في أسعار مختلف السلع في ظل استمرار انهيار الليرة )حسين بيضون(

من االنتخابات النيابية التي جرت منتصف الشهر )حسين بيضون(

تحقيق

استنكر رئيس حزب »الحركة اللبنانية« نبيل مشنتف، في تصريح أمس األربعاء 
»توقف معمل دير عمار عن إنتاج الكهرباء بسبب فقدان الفيول، وبالتالي 
انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق اللبنانية«. وقال مشنتف وفق وكالة 
عن  المعامل  وتتوقف  الفيول  فقدان  قصة  تتكرر  »لماذا  اللبنانية:  األنباء 
المعامل  لتمويل  الالزمة  االحتياطات  الطاقة  وزارة  تأخذ  ال  لماذا  العمل، 
بالفيول لمدة طويلة؟ أين الفيول الذي وعدتنا به دولة العراق؟«. وأضاف 
حيث  الظلمة  في  البلد  يوقع  الكهرباء  إنتاج  عن  المعامل  »توقف  أّن 
الدورة االقتصادية، مما يزيد في  اإلنتاج وتتعثر  تتوقف كل المصانع عن 

فقر اللبنانيين وتعاستهم«.

شح الوقود يوقف محطة كهرباء

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــي الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة فـــي  ــقــ ــلــ تــ
مستقبل  على  بظالها  أوكــرانــيــا 
إمــــــدادات الــســلــع الــعــاملــيــة، وعــلــى 
الحرب  والــغــذاء، كما تواصل  الطاقة  رأسها 
تداعياتها السالبة على االقتصاد العاملي، إذ 
التجارة  وانسياب  العوملة  مسارات  تتراجع 
الــــحــــرة بــــني الــــــــدول فــــي الـــســـلـــع األســـاســـيـــة 
الــتــي تــنــعــش الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي.  وحتى 
اآلن بـــدأت الــعــديــد مــن الـــدول عمليات حظر 
الهند  حظرت  إذ  الغذائية،  السلع  ــادرات  صـ
القمح  إلــى جــانــب حظرها  السكر  صــــادرات 

كما حظرت ماليزيا صادرات الدجاج. 
األميركية  الطاقة  وزيــرة  قالت  واشنطن  في 
جينيفر جرانهولم، يوم الثاثاء، إن الرئيس 
األمــيــركــي جــو بــايــدن لــم يستبعد استخدام 
ــاع أســعــار  ــفــ قـــيـــود الــتــصــديــر لــتــخــفــيــف ارتــ
الــوقــود املحلي، وذلــك فــي حديث للصحافة 
خال جولة لها على إحــدى مناطق تخزين 
االحتياط البترولي االستراتيجي في الباد.

ــد إمـــــــــــــدادات الــــنــــفــــط، تــــواصــــل  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــكـــو خــنــق  ــلـــى مـــوسـ ــيـــة عـ الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـ
ــدادات الــنــفــطــيــة فـــي الــعــالــم، وتـــرفـــع من  ــ ــ اإلمـ
ــدادات  ــ حـــال عـــدم الــيــقــني بــشــأن مستقبل إمـ
ــبـــراء  ــفـــط الـــعـــاملـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــد خـ ــنـ الـ
الــطــاقــة صــعــوبــة فـــي رســــم تــوقــعــات دقــيــقــة 
الجاري،  العام  الخامات خال  أسعار  ملسار 
ــواق  ــ ــم مـــن تــأكــيــد مــــؤشــــرات األسـ عــلــى الـــرغـ
أن أســعــار الــنــفــط ســتــواصــل ارتــفــاعــهــا فــوق 
الـــشـــأن، تــقــول دراســـة  فـــي هـــذا  100 دوالر.  
ــفــــورد لــــدراســــات  صـــــــادرة عــــن مــعــهــد أوكــــســ
معدل  في  االضــطــراب  إن  البريطاني  الطاقة 
إنتاج النفط الروسي تعد من أهم املحددات 
الجاري.  العام  النفط خال  أسعار  ملستقبل 
النفط  الدراسة سيناريوهني إلنتاج  وتضع 
الـــروســـي خـــال الــعــام الـــجـــاري، الــســيــنــاريــو 
 
ً
الغربية حظرًا شاما الــقــوى  تنفذ  أن  األول 

على النفط الروسي. 
وحــتــى اآلن تــواجــه دول االتــحــاد األوروبــــي 
الـــدول األعضاء  إقــنــاع بعض  فــي  صعوبات 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــــي عـــلـــى الـ ــــروســ بـــحـــظـــر الـــنـــفـــط الــ
قريبًا.  الحظر سيحدث  أن  أملــانــيــا  تــأكــيــدات 
لـــدراســـات الطاقة  أكــســفــورد  ويــتــوقــع معهد 
الــشــامــل على  الــغــربــي  الحظر  فــي سيناريو 
النفط الروسي أن يؤدي إلى خسارة السوق 
من  يوميًا  برميل  مــايــني   3.9 نحو  الــعــاملــي 
ــدادات البترولية. وفــي هــذه الــحــال، فإن  اإلمــ
كبيرة  اضطرابات  النفطية ستشهد  السوق 
بـــــاإلمـــــدادات، ويــتــوقــع ارتـــفـــاع أســـعـــار خــام 
لــلــبــرمــيــل،  إلــــى 150 دوالرًا  »مـــؤقـــتـــًا«  بــرنــت 
قــبــل أن تــعــود األســـعـــار تــدريــجــيــًا لــلــتــراجــع، 
وهـــو مــا يــســاوي ارتــفــاعــًا بــنــحــو 25 دوالرًا 
عن مستوياتها القصوى التي بلغتها العام 
الجاري لدى 25 دوالرًا. أما السيناريو الثاني 
الذي وضعه املعهد، فهو عدم تنفيذ الحظر 
الــنــفــطــي األوروبــــــي عــلــى روســـيـــا، ويــواصــل 
التجار وشركات املصافي في الدول الغربية 
ــذي يــمــارســونــه منذ  ــ »الـــحـــظـــر الـــطـــوعـــي« الـ
مارس/ آذار املاضي ضد شحنات الخامات 
الروسية. وفي هذا السيناريو يرى املعهد أن 
مليون   1.1 نحو  ستخسر  النفطية  الــســوق 
املعدل  الروسية، وهــو  اإلمـــدادات  برميل من 
الذي خسرته يوميًا حتى اآلن. ويقول املعهد 
النفط  أسعار  السيناريو ستواصل  في هذا 
فــوق 100 دوالر  التأرجح حــول مستوياتها 
للبر ميل.  من جانبها، تتوقع إدارة معلومات 
التي تراقب  الوكالة  األميركية، وهي  الطاقة 
السوق النفطية لصالح الحكومة األميركية، 
دوالرات   103.35 بــرنــت  خـــام  ســعــر  يبلغ  أن 
للبرميل فــي املــتــوســط خــال الــعــام الــجــاري 
وأن يبلغ ســعــر خـــام غـــرب تــكــســاس، الــخــام 

الخفيف األميركي، 99.2 دوالرًا للبرميل. 
لكن هذه التوقعات تحكمها عوامل عدة من 
عـــدم الــيــقــني عــلــى صعيد الــعــرض والــطــلــب، 
إذ إنه من غير مؤكد حتى اآلن مسار إنتاج 
الحرب  الروسي، ومستقبل تداعيات  النفط 
الروسية على معدل نمو االقتصاد العاملي 
وتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مـــن جــائــحــة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــس الــــــدومــــــا )الــــــنــــــواب(  أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـ
األربعاء،  فولودين،  فياتشيساف  الــروســي، 
 روســـيـــا ســتــبــدأ بـــســـداد أقـــســـاط ديــونــهــا 

ّ
أن

الـــخـــارجـــيـــة بــعــمــلــتــهــا الــــروبــــل بـــعـــد عــــزوف 
املــتــحــدة عــن تمديد ترخيص دفع  الــواليــات 

خدمة الدين الخارجي الروسي بالدوالر. 
وكتب فولودين على قناته على »تيليغرام«: 
»أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة أنــهــا لن 
ــارجـــي  ــة الــــديــــن الـــخـ ــيـــص خــــدمــ ــمــــدد تـــرخـ تــ
ــنــــطــــن لــخــلــق  ــذلــــك تـــســـعـــى واشــ الــــــروســــــي. بــ

ــان االقــتــصــاد األمــيــركــي  ــا إذا كـ كـــورونـــا ومـ
سيدخل مرحلة من الركود االقتصادي وكم 
ســيــكــون مــعــدل االنــكــمــاش االقــتــصــادي في 
أوروبا. كما قالت مصادر أميركية األسبوع 
ــة بني  ــاريـ املـــاضـــي إن هــنــالــك مـــحـــادثـــات جـ
الــصــني وروســيــا عــلــى مــســتــوى الحكومات 
ــلــــى شـــــــــراء صـــفـــقـــات  ــــس الـــــشـــــركـــــات عــ ــيـ ــ ولـ
ضــخــمــة مـــن الــنــفــط الـــروســـي ملــــلء خــزانــات 
ــيـــاط االســـتـــراتـــيـــجـــي الــصــيــنــي. على  ــتـ االحـ
ــدادات الــبــتــرولــيــة، املــؤكــد حتى  ــ صعيد اإلمــ
اآلن أن هناك نقصًا في اإلنتاج النفطي، وال 
توجد طاقة نفطية فائضة كافية لدى دول 
»أوبــــــك+«، رغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عن 
وجود 4 مايني برميل من الطاقة الفائضة 
لديها. في هذا الصدد، يشير املسح الصادر 

منتصف شهر مــايــو/ أيــار الــجــاري لوكالة 
انــد بــورزغــلــوبــال إنتيلجينس«  »ســتــانــدرد 
بـــني 19 دولـــــة تشكل  مـــن  أن 13 دولـــــة  إلــــى 
تــــحــــالــــف »أوبـــــــــــــك+« تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــة فــي 
قبل  من  املقررة  اإلنتاجية  الوفاء بحصتها 

املنظومة البترولية. 
الدولية  الطاقة  وكالة  خفضت  جانبها،  من 
مــســتــوى إنــتــاج الــنــفــط الــعــاملــي خـــال الــعــام 
الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميًا، وذلك 
الــرغــم مــن أن شــركــات النفط الصخري  على 
إنــتــاجــهــا بشكل متواصل  رفــعــت  األمــيــركــي 
مستفيدة من فورة األسعار، وحاجة أوروبا 
النفط  لتعويض  النفطية  لــإمــدادات  املاسة 
الـــروســـي فــي حـــال إقـــرارهـــا الــحــظــر النفطي 
على الطاقة الــروســيــة خــال الــعــام الــجــاري.  

 بــادنــا لديها حــل«. 
ّ
لــكــن لــروســيــا،  مشكات 

لــلــدفــع كافة  املــالــيــة  املـــــوارد  وأضـــــاف: »أواًل، 
هــذا خيار  بــالــروبــل.  ثانيًا، سندفع  متوفرة. 
ــي نـــفـــســـهـــا مــنــعــت  ــ ــ ــي مـــــــــــدروس، وهـ ــركــ ــيــ أمــ
الدفعات بالدوالر. عزز الروبل مواقعه بشكل 
كبير اليوم )أمــس( ومن هذه الجهة، تكونت 

ظروف جيدة بالنسبة إلينا في السوق«.  
ــون الــــروســــيــــة  ــ ــديــ ــ ــ ــع ال ــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــًا عــــلــــى وضـ
املستحقة للغرب، يعتبر الخبير االقتصادي 
 روسيا ال يحق لها سداد 

ّ
ألكسندر زوتني أن

الـــديـــون بـــالـــروبـــل فــحــســب، بـــل الــتــوقــف عن 
 لـــلـــدول الــتــي جــمــدت أصـــول 

ً
ــا أصــــا ســـدادهـ

عن  تــزيــد  إجمالية  بقيمة  املــركــزي  مصرفها 
الـــذي عمل  زوتـــني  ويــقــول  300 مليار دوالر. 
سابقًا نائبًا لرئيس قسم التحليل في وزارة 
فــي حديث  الــروســيــة،  االقــتــصــاديــة  التنمية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــتــعــني عــلــى روســيــا  لـــ
اتباع سياسة املعاملة باملثل. هناك عدد من 
الروسية  االحتياطات  بتجميد  قامت  الــدول 
مـــن الـــذهـــب والــعــمــات الــصــعــبــة، أي أعلنت 
فــعــلــيــًا تــعــثــرًا عـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا أمـــام 
روســيــا«. ويضيف أنــه »كــان مــن املنطقي أن 
الدول  أمام  بالتزاماتها  الوفاء  تعلق روسيا 
غــيــر الـــصـــديـــقـــة، أي أن تــعــلــن فــعــلــيــًا تــعــثــرًا 
عكسيًا مــع الــوفــاء الكامل بــااللــتــزامــات أمــام 
ــدول الــصــديــقــة،  ــ ــ ــــب مــــن الـ ــانـ ــ املــقــيــمــني واألجـ
ــدول الــعــربــيــة والـــصـــني والــهــنــد  ــ بــمــا فــيــهــا الـ
املخاوف  أهمية  من  زوتــني  ويقلل  وغيرها«. 
مــن إعـــان إفـــاس روســيــا، مــؤكــدًا: »يــجــب أال 
نــخــاف مــن مصطلح اإلفــــاس فــي حــد ذاتـــه، 
ألنه قد حدث بحق روسيا، فستكون أعمالها 
هي مجرد الرد باملثل. لأسف، تواصل وزارة 
املالية سداد دفعات السندات الحكومية أمام 
ــدول غــيــر الــصــديــقــة. يــجــب الــكــف عــن ذلــك،  الــ
ألنــه ال يتضمن أي منطق ســوى مــص دمــاء 

 لصالح الغرب«.
ً
االقتصاد املنهك أصا

وفي ذات السياق، يتابع: »لم تعد أي أعمال 
غربية من جهة خفض التصنيف االئتماني 
لروسيا ملحة، ألن الغرب لم يلتزم بحقوق 
املــلــكــيــة وســــرق االحــتــيــاطــات الـــروســـيـــة. لم 
يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال لــلــحــديــث عـــن أي مــنــاخ 

استثماري في هذا الوضع«.  
الـــرفـــض األمــيــركــي لتمديد  الـــافـــت أن  ومـــن 
ترخيص خدمة الديون الروسية يتزامن مع 
اقــتــراب موعد ســداد دفعة جــديــدة للسندات 

األوروبية الروسية يوم بعد غد الجمعة.

الوكالة، باستبعادها إلنتاج النفط الروسي 
املتقلب من سيناريو اإلمــدادات النفطية، أن 
يرتفع اإلنتاج العاملي من الخامات النفطية 
بنحو 3.1 مايني بر ميل يوميًا بني مايو/ 
أيار الجاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون 
األول.  على صعيد طلب املصافي تقول إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، إن اســتــهــاك 

مليون   1.4 بنحو  تــراجــع  العاملية  املصافي 
الجاري  نيسان  إبــريــل/  يوميًا حتى  برميل 
إلى 78 مليون برميل يوميًا. لكن من املتوقع 
أن يــشــهــد مــعــدل االســتــهــاك ارتــفــاعــًا خــال 
الصيف الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب 
بنحو 4.7 مايني برميل يوميًا، وهي فترة 
الصيف التي تتزايد فيها الحركة والسياحة 
العاملية، وبالتالي يرتفع استهاك املشتقات 
البترولية،  للمخزونات  بالنسبة  البترولية. 
ــــى أن  تــشــيــر بـــيـــانـــات الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــيـــة إلـ
املــخــزونــات الــعــاملــيــة مــن الــخــامــات النفطية 
ــنـــحـــو 45 مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل فــي  ــت بـ ــعــ ــراجــ تــ
مــارس/ آذار، وهــو الــذي تا الغزو الروسي 
في أوكرانيا، ورفع تبعًا لذلك الذعر العاملي 
 
ً
من مستقبل توفر الوقود والغذاء، إذ إن كا

للمحاصيل  املنتجني  الدولتني من كبار  من 
الــزراعــيــة، كما أن روســيــا مــن كبار املنتجني 
برميل  مليون   11.2 نحو  تنتج  إذ  للطاقة، 
مـــن الــنــفــط، بــحــســب بــيــانــات الـــعـــام املــاضــي 
2021 التي سبقت الحرب.  وفي مايو/ أيار 
تـــراجـــعـــت املـــخـــزونـــات الــبــتــرولــيــة فـــي دول 
التنمية والتعاون االقتصادي الـ29. ويشكل 
الــتــراجــع فــي االقــتــصــادات الــعــاملــيــة الكبرى 
نحو 1.2 مليار برميل يوميًا عن مستوياتها 

في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021.
آمــااًل على  العالم يضع   

ّ
أن الرغم من  وعلى 

عــلــى حليفتها موسكو  الــضــغــط  فــي  بــكــني 
 
ّ
فإن أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  لوقف 

اللعينة  الــحــرب  هــذه  نهاية  سيناريوهات 
الـــتـــي فـــاجـــأت الـــعـــالـــم فـــي وقــــت بـــــدأت فيه 

تداعيات  من  الخروج  العاملية  االقتصادات 
جــائــحــة كـــورونـــا، وتــبــقــى املــحــدد الرئيسي 
خاصة  العاملية،  الــطــاقــة  أســعــار  لتوجهات 
ــاز الـــتـــي تـــرفـــع بشكل  ــغــ أســـعـــار الــنــفــط والــ
مباشر من معدالت التضخم وتهدد بركود 
وحتى  الغربية.  االقتصادات  في  تضخمي 
ــيـــة  اآلن تـــواجـــه الــعــديــد مـــن الـــــدول األوروبـ
ــال أوقــفــت  مــخــاطــر الـــظـــام الـــدامـــس فـــي حــ
شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة إلمـــــدادات الــغــاز 
لم يعد مستبعد  أمر  الطبيعي فجأة، وهو 
فــي ظــل الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكـــرانـــيـــا. إلــى 
ذلـــك ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط أمـــس األربــعــاء 
البترولية  اإلمـــدادات  بالنقص في  مدعومة 
وحـــلـــول مــوســم الــصــيــف الــــذي يــرتــفــع فيه 

استهاك املصافي األميركية.

مخاطر حظر 
النفط الروسي

روسيا تعلن عن بدء سداد ديونها بالروبل

)Getty( أسعار الوقود هاجس رئيسي للمستهلكين خالل الصيف الجاري

)Getty( المستشار شرودر مع الرئيس بوتين في إحدى المناسبات)Getty( تعافي العملة الروسية أمام الدوالر

)Getty( مأزق جديد أمام محافظة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا

السوق ستخسر 3.9 ماليين 
برميل يوميًا من النفط 

الروسي في أسوأ سيناريو

عــلــى صعيد اإلنـــتـــاج الـــروســـي، تــقــول إدارة 
ــيـــة إن روســـيـــا  ــيـــركـ ــة األمـ ــاقـ مـــعـــلـــومـــات الـــطـ
مليون  بنحو  الــنــفــط  مــن  إنــتــاجــهــا  خفضت 
بــرمــيــل يــومــيــًا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي 
بــســبــب عــــدم وجــــود مــشــتــريــن فـــي األســــواق 
الــغــربــيــة.  وتــواجــه شــركــات النفط الروسية 
أزمة تخزين إلنتاج النفطي، وبالتالي تفضل 
إغــــــاق عــمــلــيــات اإلنــــتــــاج عـــلـــى االســـتـــمـــرار 
وتــــكــــبــــد أزمــــــــــات فـــــي تــــصــــريــــف الـــشـــحـــنـــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة واالضـــــطـــــرار لــبــيــعــهــا بــأســعــار 
مــنــخــفــضــة جـــــدًا. ولـــكـــن الـــوكـــالـــة األمــيــركــيــة 
تــرى أن ارتفاع إنتاج »أوبــك +«، خاصة من 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، مــثــل الــســعــوديــة  بــعــض الــ
واإلمارات، من املتوقع أن يعوض االنخفاض 
في اإلنتاج الروسي.  في هذا الشأن، تتوقع 

تهاوي اإلمدادات 
وزيادة االضطرابات 

واألسعار

اإلعفاء  إلغاء  املتحدة  الواليات  قررت 
الــــذي يــتــيــح لــروســيــا ســــداد ديــونــهــا 
الــخــارجــيــة بـــالـــدوالر، وفــق مــا أعلنت 
قـــــرار مـــن شــأنــه  ــي  ــة، فـ ــزانـ ــخـ الـ وزارة 
ــف مــوســكــو عــن ســداد 

ّ
أن يــســّرع تــخــل

مــســتــحــقــاتــهــا. وبـــذلـــك ُيــلــغــى اإلعــفــاء 
مــن الــعــقــوبــات املــالــيــة الــصــارمــة التي 
ــــرضــــت عـــلـــى مـــوســـكـــو إثـــــر غـــزوهـــا 

ُ
ف

أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط، قبل 
يــومــني مــن مــوعــد ســـداد االســتــحــقــاق 
ــل فــي  ــبــ ــقــ ــاق املــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــل. واالسـ ــبـ ــ ــقـ ــ املـ
ــــون الـــروســـيـــة  ــديــ ــ ــامــــج ســــــــداد الــ ــرنــ بــ
ــار وقيمته  ــايـــو/أيـ مـ  27 غــــدا  مـــوعـــده 
100 مــلــيــون يـــــورو. وهــــذا املــبــلــغ هو 
إصــداريــن،  على   

ّ
تستحق فائدة  قيمة 

أحدهما يجبر روسيا على أن تسّدد 
الــيــورو أو الجنيه  املبلغ بــالــدوالر أو 
االســتــرلــيــنــي أو الــفــرنــك الــســويــســري، 

بالروبل.  الثاني فيمكنها ســداده  أما 
واإلعفاء سار منذ بدء الدول الغربية 
ــلـــى روســــيــــا عــلــى  فـــــرض عـــقـــوبـــات عـ
ــان قد  ــو كـ ــزو أوكـــرانـــيـــا، وهـ خلفية غـ
ــن تــجــنــب الــتــخــلــف  مـــّكـــن مـــوســـكـــو مــ
عــن الــســداد. واألســبــوع املــاضــي قالت 
وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلني 
ــخــذت الــقــرار 

ّ
إن واشنطن كــانــت قــد ات

أجــل »توفير مهلة زمنية إلجــراء  مــن 
تحويات منتظمة، ومــن أجــل تمكني 
املالية«.  األوراق  بيع  من  املستثمرين 
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، 
ــة، مــا  ــيــ ــة الــــروســ ــيـ ــالـ وفـــقـــًا لـــــــــوزارة املـ
يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل 
يـــورو بسعر  مليار  )حــوالــي خمسني 
الصرف الحالي(، أي 20% من إجمالي 

الدين العام للباد.
)فرانس برس(

أعـــــلـــــن املــــســــتــــشــــار األملـــــــانـــــــي األســــبــــق 
غــيــرهــارد شــــرودر، املــقــّرب مــن الرئيس 
ــــني، والــــــذي  ــوتـ ــ ــي فـــاديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ
يــتــعــّرض النـــتـــقـــادات عــلــى وقــــع الــغــزو 
الــروســي ألوكــرانــيــا، أنــه لــن ينضم إلى 
مجلس اإلشـــراف على شــركــة غــازبــروم 
الــروســيــة الــعــمــاقــة. وجــــاء فـــي رســالــة 
لينكد-إن:  مقتضبة نشرها على شبكة 
»رفـــضـــت تــعــيــيــنــي عـــضـــوًا فـــي مجلس 
ــــن.  اإلشــــــــــراف عـــلـــى غــــــازبــــــروم مـــنـــذ زمـ
وأبلغت الشركة أيضًا«. وأشار شرودر 
ــه »تفاجأ« بنشر 

ّ
أن البالغ 78 عامًا إلــى 

 
ّ
وســائــل إعـــام أملــانــيــة مــقــاالت تــؤّكــد أن

ــازبـــروم أوكـــلـــت إلــيــه رســمــيــًا منصبًا  غـ
يوم الثاثاء. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام 
على إعان مجموعة روسنفت النفطية 
 شرودر سينسحب 

ّ
الروسية العماقة أن

من مجلس إدارتها.  واألسبوع املاضي 

خذت برلني قــرارات تستهدف الزعيم 
ّ
ات

الــذي  الــســابــق  الديمقراطي  االشــتــراكــي 
بـــــني 1998  ــارًا ألملــــانــــيــــا  ــتــــشــ كـــــــان مــــســ
في  األوروبـــــــي  الـــبـــرملـــان  ودعــــا  و2005، 
قــــــرار غـــيـــر مـــلـــزم إلـــــى فـــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــيـــه.  وقـــــرر الـــبـــونـــدســـتـــاغ )الـــبـــرملـــان 
الخميس تجريد شـــرودر من  األملــانــي( 
ــع بــهــا، بينها 

ّ
امـــتـــيـــازات رســمــيــة يــتــمــت

تشغيل مكتبه. وصّوت أعضاء البرملان 
لــقــرار غير  واســعــة  بأغلبية  األوروبـــــي 
ــــرودر بــاالســتــقــالــة من  مــلــزم يــطــالــب شـ
مناصبه في الشركات الروسية. وينّص 
القرار على أنه ينبغي إضافة »األعضاء 
األوروبيني في مجالس إدارة الشركات 
الــروســيــة الــكــبــرى والــســيــاســيــني الــذيــن 
الروسية« إلى  ي األمــوال 

ّ
يواصلون تلق

قائمة عقوبات االتحاد األوروبي.
)فرانس برس(

واشنطن تلغي إعفاء 
مخصصًا لديون روسيا

شرودر يتنازل عن مناصب 
روسية تحت الضغوط

طاقة

الطاقة  بظاللها على سوق  أوكرانيا  الروسية في  الحرب  تلقي  بينما 
أقصى  في  ستصل  البترول  أسعار  أن  إلى  سيناريوهات  تشير  العالمي 

حاالت االضطراب في اإلمدادات الروسية إلى 150 دوالرًا للبرميل

يزال »واثقًا« في  أنّه ال  األربعاء  المجلس األوروبي شارل ميشال  أكد رئيس 
قدرة االتحاد األوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر أوروبي 
رغم  االثنين،  يوم  المجلس  جلسة  موعد  بحلول  الروسي  النفط  على 
أثناء  ميشال  وقال  المجر.  عرقلة 
واثقًا  زلــت  »مــا  السويد:  إلــى  ــارة  زي
قبل  المسألة  حّل  على  قدرتنا  في 
االثنين  األوروبــي«  المجلس  انعقاد 
أن  وسبق  بروكسل.  في  والثالثاء 
األوروبية  المفوضية  رئيسة  أكدت 
أورسوال فون ديرالين لشبكة سي إن 
أنها »تأمل« في أن  الثالثاء  بي سي 
يتم التوصل إلى اتفاق » خالل أيام.

أوروبا واثقة من الحظر
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رؤية

جواد العناني

أو  الفلسطينية،  النكبة  ذكــرى  يوم  اللبنانية  االنتخابات  أجريت 
األحد املوافق 15 مايو/أيار من هذا العام 2022. وبعد عراكات 
وصراعات وتحّديات، خرجت النتائج على لسان وزير الداخلية، 
اللبناني  البرملان  فــي  األغلبية  فقدت  الله  حــزب  كتلة  إن  لتقول 

الجديد.
وقد فوجئ اللبنانيون بثالثة أمور: األول، بروز النواب املستقلي 
الجدد والراغبي في تغيير نمط الحكم، وهؤالء هم فئة الشباب 

الذين حصلوا على 12 مقعدًا من أصل 128.
واملفاجأة الثانية فوز حركة القوات اللبنانية وحصولها على 20 
مقعدًا. ولهذا، من املنتظر أن يضغط سمير َجْعجع على الجهات 
املختلفة، لكي يصّوت له البرملان الجديد رئيسًا للبنان، أو على 

األرجح ألحد أنصاره.
ــفــه قـــرار قــيــادة تيار 

َّ
ــل

َ
واملــفــاجــأة الــثــالــثــة، تحليل األثـــر الـــذي خ

املستقبل مقاطعة هذه االنتخابات، علمًا أن اثني من املنتمي له 
حا نفسيهما، فخسر أحدهما في 

ّ
خرجا عن ذلك القرار، ورش

الجنوب، وفاز اآلخر في منطقة الشمال.
والسؤال هنا: هل ستنتهي هذه االنتخابات بما انطوت عليه من 
نتائج إلى تشكيل حكومة لبنانية تقنع األطــراف اإلقليمية ذات 
العالقة، واألطراف الدولية، بأن لبنان جاهز للبدء بالتحّرك نحو 
التجارية،  والحركة  السياحة  باب  وفتح  التحتية،  البنى  إصــالح 
والتصّدي ملشكلة الغالء ونقص املواد األساسية، وحل مشكلة 
على  الخارجية  الديون  جدولة  بإعادة  والبدء  والكهرباء،  الطاقة 

املديي، املتوسط والطويل؟ 
التي قد ال تعجبها  أسئلة كلها برسم اإلجابة، وعلى األطــراف 
النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات أن تبدأ في التحّرك بحسن 
بأيديهم،  األشــــواك  قلع  مــن  واللبنانيي  لبنان  ن 

ّ
تمك لكي  نــيــة، 

والسير نحو اإلصالح بثقة.
وفي ليبيا، تشكلت حكومة سعت إلى أن تدخل مدينة طرابلس 
العاصمة بالقوة، وبمساندة قوية من خليفة حفتر. ولكن هذه 
الحكومة، برئاسة فتحي باشاغا، وقواتها املساندة لها، جوبهت 
بمقاومة قوية من رئيس الوزراء املعترف به دوليًا، عبد الحميد 
الدبيبة، ولذلك انسحبت قوات حكومة باشاغا إلى مدينة سرت 
الواقعة على البحر املتوسط في املنتصف تقريبًا بي طرابلس 

وبنغازي.
وقد أصــّر باشاغا على االحتفاظ بمنصبه رئيس وزراء، على 

الرغم من أنه ال يحظى، حتى اللحظة، بالشرعية الدولية.
انقسام  »سيناريو«  فإن  ليبيا،  في  االنقسام  استمر حال  وإذا 
إلــى دولــتــي يصبح واردًا، ولــو نظريًا، فــي ظــل املعطيات  الــدولــة 
ن، في املدى املنظور، من ترتيب 

ّ
القائمة حاليًا، فإن ليبيا لن تتمك

الـــدوالب االقــتــصــادي، وطمأنة  الــداخــلــي، وإعـــادة تحريك  بيتها 
املستثمرين بأن البلد مستقرٌّ إلى القدر الذي يغري املستثمرين 
الليبيي والــعــرب واألجـــانـــب بــاملــخــاطــرة بــأمــوالــهــم فــيــهــا. ولكن 
أصبحت  ليبيا،  في  الحدود  على  والتقاتل  التقسيم،  احتماالت 
 لدولة مثل مصر، لكي تجد لها 

ً
واردة. وقد يفتح هذا األمر فرصة

منفذًا قويًا للتعامل مع الجزء الشرقي من ليبيا، والذي يربطها 
بحدوٍد طويلٍة مع مصر والسودان.

الــعــراق، وخرجت منها قائمة مقتدى  انتخابات في  وقــد جــرت 
انتخاب  العراقي من  البرملان  تمكن  ٍي 

َ
أل وبعد  بأكثرية.  الصدر 

الــذي كان يرأس  الحلبوسي،  األنبار، محمد  ة 
ّ
له من سن رئيس 

املجلس قبل االنتخابات. 
أمـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــقــد فــشــل املــجــلــس فــي انــتــخــابــه بعد 
محاولتي بسبب فقدان النصاب. وما زال انتخاب رئيس الوزراء 
يــراوح مكانه، منذ إجــراء االنتخابات في شهر أكتوبر/تشرين 
األول من العام املاضي 2021. ولذلك، أعلى منصبي في العراق، 
رئيس الجمهورية )رغم محدودية صالحياته( ورئيس الوزراء، 
يحتلهما شخصان انتقاليان يطمحان إلى أن يجّدد لهما. ولكن 
ولهذا،  العاجل.  القريب  في   

ً
 محتمال

ً
األفــق حــال في  أن  يبدو  ال 

يبقى الوضع االقتصادي في العراق يراوح مكانه.
الصدر خطابًا  ألقى مقتدى  يــوم 17 من شهر مايو/أيار،  وفــي 
حاميًا في كربالء، هّدد فيه األطراف األخرى املعارضة بضرورة 
التحّرك لتشكيل الحكومة، واستكمال املناصب الدستورية حتى 
تتمكن آليات الدولة من العمل بتركيز وكفاءة على حل املشكالت 
والــتــي تضّر  حــّدتــهــا،  فــي  املتصاعدة  االجتماعية  االقــتــصــاديــة 
بالفقراء واألقل حظًا، والذين يمثلون غالبية من صّوتوا ملقتدى 
الصدر الذي ضاق ذرعًا باألمور، وهّدد بالعودة إلى االحتجاج 

في الشارع.
وهناك دول داخلة في معركة اإلصالح السياسي، فقد أقّر األردن 
وينتظر  املطلوبة.  الدستورية  والتعديالت  الناظمة  التشريعات 
اآلن مقترحات الورشة االقتصادية، حتى يرى ما أسفرت عنه. 
ولكن األردن يشهد تحّركًا واضحًا ومدعومًا لزيادة االستثمار 
وتحريك عجلة االقتصاد. وعلى كثرة النقاش والجدل، تتحرك 

األمور نحو األحسن بالتدريج.
أمــا الــســودان، فما تــزال املعركة دائــرة بشكل معلن وخفي بي 
األحزاب والحكومة العسكرية. واملشكلة هناك أن الجيش لم يقنع 
بأنه  السودان  الحكومية في  الشعبية واملنظمات غير  الحركات 
جاّد في العودة إلى حياة سياسية مدنية بعد عدد من السنوات. 
زال 

ُ
ويخشى املحتّجون أن هذه حيلة لشراء الوقت. آن األوان أن ت

فجوة الثقة، حتى يتحّرك السودان لحل املشكالت املتفاقمة في 
املجاالت االقتصادية واملالية واالجتماعية.

الرئيس  فقد  وقــد  صعبة.  انتقالية  بمرحلة  كذلك  تمر  وتونس 
التونسي املنتخب، قيس سعّيد، بعضًا من ألقه الذي ظهر به في 
بدايات حكمه. وهو اآلن يخوض معارك مع اإلسالميي، وحتى 
الحبيب  األسبق  الرئيس  أتباع  من  الدولة  بعلمانية  املؤمني  مع 
يقّدم  كــان  الــذي  التونسي  االقــتــصــادي  الــوضــع  بورقيبة. ولكن 
 ناصعًا عن دولٍة غير نفطية، بحاجة اآلن إلى االسترجاع، 

ً
مثاال

 ملزيد من الهشاشة 
ً
حتى ال تبقى الصراعات السياسية كاشفة

االقتصادية.
لصالح  األمـــور  تحسم  واالنتخابات  الديمقراطية  أن  املــفــروض 
األغلبية، وأن يعود العسكر إلى ثكناتهم، وأن يدير البالد أناٌس 

قادرون منتخبون. 
ــات االقــتــصــاديــة  ــ وفـــي رأيــــي أن هـــذا املــعــركــة بـــي إلـــحـــاح األزمــ
َدوُرُه،  يحي  أن  قبل  يحكم  مــن  حــول  االجتماعي  واالصــطــدام 
مــعــادالت حكٍم  إلــى  لــم تصل  إذا  للظهر،  ســوف تكون قاصمة 

مرضيٍة للجميع.

االنتخابات العربية واالقتصاد



كمال عبد اللطيف

 حدث مقتل اإلعامية الفلسطينية، 
ّ

سيظل
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، يـــوم 11 مـــايـــو/ أيـــار 
للجيش  عملية  تغطيتها  خــال  الــحــالــي، 
قلب  فــي  الغربية،  الضفة  فــي  اإلسرائيلي 
اسمها  وسيضاف  الفلسطينية.  امللحمة 
إلـــى قــوائــم الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا على 
أرض فلسطني منذ سنة 1948، وعددهم ال 
ُيْحَصى. سيظل الحدث شاهدًا على أبشع 
صور العنف الذي ال تزال قوى االستيطان 

تمارسه أمام العالم أجمع.
صــادف زمن اغتيالها مــرور 74 سنة على 
نــكــبــة فــلــســطــني، فــتــحــّول املـــأتـــم إلـــى مــآتــم 
التي مارست  املــجــازر  إلــى مختلف  تشير 
فــيــهــا إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات قــتــل واجــتــثــاث 
خرجوا من 

ُ
أجيال من الفلسطينيني الذين أ

راهم آالف 
ُ
بيوتهم، ليستقّر في مدنهم وق

قــارات  من  الذين جــرى حملهم  الصهاينة 
 
ٌ
ــــرى. وقـــد تـــواطـــأت ســيــاقــاٌت ســيــاســيــة أخـ
دة، مدعومة بمجموعة من األساطير  محدَّ
والــحــكــايــات لــتــبــريــر عملية مــنــح الــيــهــود 
الصهاينة، أرض فلسطني »أرض امليعاد«! 
تنضم شيرين زمن ذكرى النكبة إلى قافلة 
ُيــوِقــف  ـــه ال أحـــد يمكن أن 

ّ
أن  

ّ
الــشــهــداء، إال

واملــســاء،  الصباح  فــي  املتواصلة  روايتها 
ألحــــــوال املــخــيــمــات وأحـــــــوال االســتــيــطــان 
ــــم، ومــخــتــلــف الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــقــوم 

َّ
والــــض

بــهــا إســرائــيــل. وقـــد كـــان ســقــوط جسدها 
اإلسرائيلي  الجيش  بــرصــاص  وصــوتــهــا 

حلمي األسمر

تفاخر رئيس حكومة الكيان الصهيوني، 
منصبه،  تسلمه  بداية  في  بينت،  نفتالي 
ــا لـــــم يــــجــــئ بـــــه أحـــــــــٌد مــن  ــمــ ــــه جـــــــاء بــ ــأنـ ــ بـ
أســافــه، عــبــر »اجـــتـــراح« مصطلح جديد 
فـــي الــســيــاســة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــقـــوم على 
ــراع مــــع الــشــعــب  ــ ــــصـ ــلـــيـــص« الـ ــقـ فــــكــــرة »تـ
ـــه. ولـــطـــاملـــا كــــــّرر، في 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي ال حـــل

الدخول  ه يرفض 
ّ
أن غير مناسبة وموقع، 

ــرٍف  ــع أي طــ مــ أّي عــمــلــيــة ســيــاســيــة  فــــي 
فلسطيني، حتى ولو كان »شريك« الكيان 
فــي رام الــلــه، ناهيك بـــ«عــدّوه« الــلــدود في 
ة، ولـــطـــاملـــا زاد وعـــــاد فـــي مــوضــوعــة 

ّ
غــــــز

»الـــــدولـــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــــضــــه حــتــى 
الرغم  أحــد، على  أي  الحديث بشأنها مع 
ته في 

ّ
من أنها كفكرة كانت من ضمن خط

»الــتــقــلــيــص«، ولــو جـــاءت فــي شكل مسٍخ 
أقرب منه إلى أّي شيء آخر.

الــذي كتب  الصراع  تقوم فكرة »تقليص« 
»العربي  فــي  فيها  السطور  هــذه  صاحب 
الــجــديــد« قبل نحو تسعة أشــهــر، »جديد 
حكومة بينت: »تقليص« الصراع ال حله«، 
تظهر  التي  »الخزعبات«  من  على جملٍة 
ــيـــم« املـــجـــّدد في  ــورة »الـــزعـ ــ بــيــنــت فـــي صـ
التعامل مع مشكلة الكيان الوجودية، وهي 
الشعب الفلسطيني، الذي برع في اجتراح 
أساليب جديدة في املقاومة، فشلت معها 
كل خطط الكيان في إخضاعه أو تدجينه، 
الصراع  »تقليص«  أو  بهزيمته  بالك  فما 
معه. وترتكز »رؤية« التقليص إياها على 
أركــان، سّميت خطة ثمانية زائدًا  ثمانية 
إلى تقليل االحتكاك بني  خمسة، وتهدف 
دون  مـــن  واإلســرائــيــلــيــني،  الفلسطينيني 
أي حلوٍل سياسية سيادية، ومن دون أن 

تهدد »أمن إسرائيل... والثمانية هي:
 مناطق )أ( و)ب( داخل الضفة 

ّ
أواًل، ربط كل

بنية  إنــشــاء  خــال  مــن  ببعضها  الغربية 
تحتية مــن الـــشـــوارع الــســريــعــة واألنــفــاق 
والجسور، ليتنقل الفلسطيني من الخليل 
إلى جنني مرورا بأريحا من دون أن يشعر 
بــأنــه تــحــت احــتــال، ومـــن دون أن يلتقي 

دالل البزري

تفّوق قادة املنظومة في لبنان على أنفسهم 
روها من 

ّ
 وسخ

ّ
أخيرًا. لم يِعيفوا وسيلة إال

أجل أن ينتصروا في االنتخابات النيابية، 
ويـــخـــرجـــوا مــنــهــا بــأكــثــريــة ســاحــقــة تبلغ 
الله،  قالها عميدهم، حسن نصر  الثلثني. 
ليستقر  الــنــواب  ي 

َ
ثلث نــريــد  املـــآلن.  بالفم 

ــم، أو  ـ ــكَّ ـــحـ
َ
ــت ــُحـــكـــم بـــعـــد الـ الـــحـــكـــم إلـــيـــنـــا. الـ

االثنان معًا. وكانت ذخيرتهم من العيارات 
املــتــنــوعــة: قـــانـــون االنـــتـــخـــاب نــفــســه أواًل، 
ــل بــدقــة عــلــى قــيــاس طــوائــفــهــم. ثم  ومــفــصَّ
إنما يصّوت  لنا  ت  ال يصوِّ من  التخوين: 
التكليف  ألمــيــركــا وإســرائــيــل والــتــطــبــيــع. 
الـــشـــرعـــي ثـــالـــثـــًا، أو الـــتـــكـــفـــيـــر، وبـــلـــســـان 
ــه،  وكــائــهــم مـــن املـــشـــايـــخ: الــتــصــويــت ذاتــ
 صاحبه 

ّ
إذا حــصــل لــصــالــح »الـــعـــدو« فـــإن

الترهيب الجسدي:  ُيعّد خارجًا عن دينه. 
بــالــكــســر، بــالــضــرب، بـــالـــدّراجـــات الــنــاريــة، 
ــداء عـــلـــى جـــمـــهـــور وعـــلـــى مــرشــح  ــتــ بــــاالعــ
عــلــنــًا، تــحــت الـــشـــمـــس، مـــن دون الــحــاجــة 
ـــمـــة. والـــســـْحـــب خـــامـــســـًا: سحب 

ْ
إلــــى الـــعـــت

ـــحـــني الــشــيــعــة مـــن لـــوائـــح مــعــاِرضــة 
ّ

املـــرش
تــهــديــداٍت غير علنية، يحزر  جــّديــة، تحت 
الــجــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا لــكــثــرة تـــكـــرارهـــا في 
 بالعدل بني 

ٌ
عة

ّ
وقائع أخرى. الرشاوى: موز

وقد  األشــكــال.  متنّوعة  املنظومة،  أطـــراف 
توّسع خيال الرشوة في هذه االنتخابات 
اللبنانيني  ل  وتحوُّ العظيم،  االنهيار  بعد 
ــن. الـــتـــجـــاهـــل والــتــســخــيــف  ــاذيــ ــّحــ إلـــــى شــ
ــة«  ــيــ »أخــــاقــ أدوات  كــــانــــت  والـــتـــشـــهـــيـــر، 
كالوا  عن خصومهم.  حني 

ّ
املرش املنظومة 

لــهــم املــوبــقــات والــشــائــعــات، وأمــعــنــوا في 
مـــن شــأنــهــم.   

ّ
ــحــيــهــم، والـــحـــط

ّ
ازدراء مــرش

ســابــعــًا، مــقــاطــعــة الـــحـــريـــري الــنــشــطــة: لم 
ـــي، »الـــتـــوافـــقـــي«، 

ّ
يـــجـــدوا »الــنــظــيــر« الـــســـن

ــبـــديـــل عـــنـــه فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة عــكــســيــة،  الـ
ة بالتصويت ملن يجدونه 

ّ
حرية أكبر للسن

األفــضــل. وأخــيــرًا انهيار لبنان: الــذي قيل 
هم »خاص« تكّيفوا ارتضوا 

ّ
عن أبنائه إن

ــدة  ــ مـــنـــهـــم »آه« واحــ تــــخــــرج  ــن  ــ تـــعـــبـــوا ولــ
متوّجعة، شعب الفينيق هذا. وقد تبْهدل 
الفينيق: صار معناه املوت والخنوع، بدل 

الصمود واالنبعاث من جديد.
ة 

ّ
مع ذلك كله، كانت املفاجأة املدوية. السن

ــــني »مــســتــقــلــني«  عـــــــوا بـ
ّ
ــروا، وتـــــــوز ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ

و»ســـيـــاديـــني« و»تــغــيــيــريــني«. بــعــض من 
شــــني، األبــــديــــني،  رجـــــــال آل األســـــــد املــــشــــرَّ
طاروا، ولم يصّدقوا، وينوون رفع الطعن 
الــــدروز اخــتــِرقــوا، املسيحيون  بــالــنــتــائــج. 
تناحروا بني عونيني وقــواٍت وتغييريني، 
تغيير،  أي  أبــــواب  عليهم  أغــلــقــت  الشيعة 
ولــــم يــخــرج مــنــهــم واحــــد عـــن »الــثــنــائــي«. 
ــقــــاع الــحــصــيــنــة  ــدوا وكـــأنـــهـــم آخـــــر الــ ــبــ فــ
شعلة  كــانــوا  بعدما  والــظــامــيــة،  ط 

ّ
للتسل

التقّدمية والتغيير قبل نصف قرن.
ـــهـــا 

ّ
لــيــســت الــنــتــيــجــة مــــدّويــــة وحــــســــب. إن

ــّرة،  ســابــقــة فــي تــاريــخ لــبــنــان كــلــه. ألول مـ
يصعد إلى برملانه رجــال ونساء من جيل 
الــشــبــاب، أصــحــاب مــهــن حــديــثــة، أســاتــذة 
جــامــعــات، أطــبــاء، مــعــمــاريــون، مــحــامــون... 
ال يــمــلــكــون مــا يــرشــون بــه نــاخــبــيــهــم، وال 
ــدٍّ أو  »شــعــلــة« يــتــســلــمــونــهــا مـــن أٍب أو جــ
نسيب. رجــال ونــســاء بــنــداوة الــجــدد على 
نظافة،  فــي سلوكهم  الــســيــاســيــة.  الــحــيــاة 
خمسة  بالكثير.  يِعدنا  مــا  خطابهم  وفــي 
عشر منهم فازوا في االنتخابات من دون 
الشاشات  برطيل، وال ظهور مدفوع على 

باسل الحاج جاسم

ــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــيـ ــ جـــــــاءت عـــمـــلـــيـــة روسـ
الــيــوم«،  »حــتــى  بنتائج عكسية  أوكــرانــيــا 
بتوسع حلف  املتعلق  الشق  فــي  ال سيما 
شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو(؛ حــيــث تقّدمت 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد بــطــلــب االنـــضـــمـــام إلــى 
ني عقودًا من عدم االنحياز. 

َ
الحلف، منهيت

ــــذه الــتــحــالــف  ز خـــطـــوة الـــبـــلـــديـــن هـ
ّ
وتــــعــــز

الــرئــيــس  أراد  الــــــذي  الـــغـــربـــي  الـــعـــســـكـــري 
ــه...  ــافـ الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــني، إضـــعـ
وســـيـــعـــيـــد تـــقـــّدمـــهـــمـــا بـــطـــلـــب الــعــضــويــة 
فــي »الــنــاتــو« تــحــديــد الـــتـــوازن األمــنــي في 
أوروبا، بغض النظر عن النتائج النهائية 

لأزمة في أوكرانيا.
ــدول  تــتــمــتــع الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا بـــوضـــع الــ
في  وتشاركان  الناتو،  حلف  في  الشريكة 
كل مناوراته تقريبًا، وشاركتا في عملياته 
في أفغانستان والبلقان، وشاركت السويد 
عـــام 2011.  ليبيا  فــي  الــجــويــة  فــي حملته 
ــدء املـــعـــارك فـــي أوكــرانــيــا،  مـــع ذلــــك، مــنــذ بـ
اكــتــســبــت قــضــيــة الــــدخــــول املــحــتــمــل لــهــا 
في  اسكندنافيان،  بلدان  وهما  ولفنلندا، 
وبـــدأت سلطاتهما،  جــديــدًا،  الحلف زخمًا 
ومـــســـؤولـــو »الـــنـــاتـــو« أيـــضـــا مــنــاقــشــتــهــا 
بنشاط. وصّرح األمني العام للحلف، ينس 
الحلف   

ّ
بـــأن وتـــكـــرارًا،  مــــرارًا  ستولتنبرغ، 

ــتــــني عـــلـــى أســــاس  مــســتــعــد لـــقـــبـــول الــــدولــ
املسلحة  قواتهما   

ّ
أن إلــى  نــظــرًا  مــتــســارع، 

تمتثل تمامًا ملعايير »الناتو«.
من الواضح أن حلف شمال األطلسي قّرر 
أوكرانيا«، وأصبح  اللحظة، »أزمة  اغتنام 
حافزًا للمناقشات بشأن إمكانية الدخول 
ــذه  الـــســـريـــع لـــلـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا فـــيـــه. وهــ
بالطبع فرصة أخــرى له إلزعــاج موسكو، 
من خال االقتراب نحو الحدود الروسية، 
من الشمال هذه املّرة. وتظهر استطاعات 
ــرأي الـــتـــي أجـــريـــت فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ الــ
 الطلب 

ّ
الــســويــد وفــنــلــنــدا أن فـــي  املـــاضـــي 

إلى  نما،  قد  »الناتو«  إلــى  االنضمام  على 
حد كبير، وهو التأثير الذي كان التحالف 
ــوم، تــــرغــــب غــالــبــيــة  ــ ــيــ ــ ــ ــه. وال ــيـ ــلـ يــعــتــمــد عـ
الــفــنــلــنــديــني، وأكــــثــــر مــــن نـــصـــف الــســكــان 

السويديني في رؤية بلدانهم في الناتو.
حتى وقــت قريب، كــان من الصعب إعطاء 
ــطـــورات، وفـــرصـــة  ــتـ ــلـ تـــوقـــعـــات واضــــحــــة لـ
انــــضــــمــــام ســـتـــوكـــهـــولـــم وهـــلـــســـنـــكـــي إلـــى 
حــلــف الـــنـــاتـــو كــمــا هـــي مـــعـــروضـــة الــيــوم 

 قاطعًا على معرفة الصهاينة 
ً
املحتل دليا

بــــأن مــصــيــرهــم ومــصــيــر مــخــطــطــاتــهــم ال 
يمكن أن يستمر، رغم اإلسناد الذي تلقوه 
ــتـــحـــدة ومـــن  ــن الـــــواليـــــات املـ ويـــتـــلـــقـــونـــه مــ
طات 

َّ
الغرب االستعماري، إضافة إلى مخط

يجري  الــتــي  والــجــديــدة  القديمة  التطبيع 
تــدبــيــرهــا، لــلــتــمــّكــن مــن بــنــاء مــا يسعفهم 
بحضور مشروع في قلب الوطن العربي، 
ــبـــرى«  ــكـ ــة الـ ــقـ ــفـ »الـــصـ ـــ ـــى بـ

ّ
حــــضــــور يـــتـــغـــن

و»الشرق األوسط الجديد«!
العربي بصوت شيرين  املواطن  استأنس 
أبــو عاقلة، وهــي تــروي تفاصيل األحــداث 
من  اإلســرائــيــلــي،  والـــعـــدوان  الفلسطينية 
ــــط )وبــــمــــحــــاذاة( املـــيـــاديـــن املــشــتــعــلــة  وسـ
بــالــتــظــاهــرات واالنــتــفــاضــات واملــقــاومــات 
والـــحـــروب، الــتــي لــم ولـــن تــتــوقــف... تخبو 
ــًا، ثـــم تـــعـــود وتــتــصــاعــد  ــانـ ــيـ وتــنــطــفــئ أحـ
ــرة والـــكـــلـــمـــة  ــظـ ــنـ ــالـ أخـــــــــرى. اســــتــــأنــــســــوا بـ
والــــروايــــة والـــوقـــفـــة الــشــامــخــة، وتــابــعــوا، 
املخيمات،  أحـــوال  إليها،  يستمعون  وهــم 
كــمــا تــابــعــوا أحــــوال االنــتــفــاضــات القائمة 
ــنــــوا مــخــتــلــف الـــجـــرائـــم  ــايــ والــــقــــادمــــة. وعــ
االزدواجية  أشكال  ومختلف  اإلسرائيلية 
الــحــاصــلــة فــي مــواقــف املــنــظــمــات الــدولــيــة 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، طــــوال تــاريــخ 
مـــن الـــنـــضـــال املـــتـــواصـــل، عــلــى الـــرغـــم من 
ــل مـــحـــاصـــرة  ــ ــواصـ ــ ــر الــــتــــي تـ ــاطــ  املــــخــ

ّ
كــــــل

الفلسطيني...  التحّرري  الوطني  املشروع 
ــل والـــــــخـــــــارج، ومـــخـــاطـــر  ــ ــداخــ ــ مـــخـــاطـــر الــ
تــــحــــوالت الــــوعــــي فــــي الــــتــــاريــــخ. نــســجــت 

ــــوح،  تـــواصـــل مــخــاطــبــتــهــم، بـــهـــدوء ووضـ
الــغــزاة   على فضح أساطير 

ً
فــعــا  

ٌ
ــادرة وقــ

شيرين  قــّدمــت  الصهاينة.  مــن  واملحتلني 
روايــتــهــا خــال أزيـــد مــن عــقــديــن؛ تحّدثت 
ــــام، عــــن االنـــقـــســـامـــات  ــــسـ عــــن الــــحــــرب والـ
اإلسرائيلي،  الجبروت  عــن  الفلسطينية، 
ّم والتهجير، رسمت 

ّ
عن االستيطان والض

بكلمات بسيطة طموحات الفلسطينيني... 
ــم  ــا رغـ ــهـ ــوتـ ــــوم أصـــــــــداء صـ ــيـ ــ تــــتــــواصــــل الـ
الـــرصـــاصـــة الـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي أوقـــفـــتـــهـــا عــن 
ــل الــعــمــل في  ــوم تـــواصـ ــيـ الــــكــــام، وهــــي الـ
جــــبــــهــــاٍت جــــــديــــــدة، تــــخــــاطــــب املـــطـــّبـــعـــني 
الــــجــــدد، فــتــنــظــر إلــيــهــم وتــكــشــف أشــكــال 

التواطؤ التي انخرطوا فيها، ثم تذّكرهم 
وفي  فلسطني  فــي  الصهيونية  بمخاطر 
الفلسطينيني  تــخــاطــب  الــعــربــي...  الــعــالــم 
الغربية وفــي قطاع غــزة وفي  فــي الضفة 
الـــشـــتـــات عــــن أحـــوالـــهـــم وانـــقـــســـامـــاتـــهـــم.. 
تــخــاطــب الـــقـــيـــادات وفـــصـــائـــل الــتــحــريــر، 
َراِجع بنود اتفاقيات السام.. وقد كانت 

ُ
وت

ملخاطبة  املناسبة  الكلمات  تجد  شيرين 
الــجــمــيــع، وفــضــح تــنــاقــضــات الــصــهــايــنــة 
والـــقـــوى الــداعــمــة ملــواقــفــهــا.. كــانــت تملك 
 على محاكمة صور تراجعنا، 

ً
 هائلة

ً
قدرة

ينا عن قيم التحرير ومبادئه 
ِّ
وصور تخل

التخلي عنها، مهما   ألحــد 
ّ

يــحــق الــتــي ال 
عظمت املصائب وتفاقمت املشكات...

عـــــاِيـــــن الـــرصـــاصـــة الــتــي 
ُ
أســـتـــعـــيـــد، وأنــــــا أ

أسقطتها، أحوال الفلسطينيني في القدس 
ــوال  وأحـ الفلسطينية،  واملــــدن  الــقــرى  وفـــي 
التي  األقــبــيــة  فــي  الفلسطينيني  الــســجــنــاء 
ــنــــة... أســـتـــعـــيـــد األحـــــــوال  ــايــ ــا الــــصــــهــ ــاهـ ــنـ بـ
ــا أعــــايــــن صــمــتــهــا الـــنـــاطـــق،  ــ الـــعـــربـــيـــة، وأنــ
ــتـــصـــاب  ــدوان واالغـ ــ ــعـ ــ ــة الـ أســتــعــيــد أشــــرطــ
ــــّم وتــــزويــــر الـــتـــاريـــخ، 

َّ
واالســـتـــيـــطـــان والــــض

 الـــذيـــن عـــاصـــروا إنــشــاء 
ّ

عــــاِيــــن، مــثــل كــــل
ُ
وأ

الكيان الصهيوني، وعاينوا الكيفيات التي 
جـــرى بــهــا تــركــيــب تــاريــخ جــديــد بالحديد 
 األساليب إلسكات 

ّ
عِملت كل

ُ
والنار، إذ است

ِعهم إلى نسيان 
ْ
الفلسطينيني والعرب، وَدف

لــــيــــات املــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي.  أوَّ
وأتـــســـاءل: مــا جـــدوى الــســام؟ ومــا جــدوى 
اتفاق املبادئ؟ وما جدوى إجراءات الحكم 

 الــجــبــروت الــــذي تــواصــل 
ّ

الـــذاتـــي، أمــــام كـــل
إســــرائــــيــــل نـــشـــره أمــــــام الــــعــــالــــم، لـــيـــس فــي 

فلسطني وحدها، بل في املشرق العربي؟ 
لــم تتوقف املــعــارك، ولــم تتوقف الــحــروب 
القنص  ف 

ّ
والهزائم واملقاومات، ولم يتوق

ــعــــذيــــب... وبــــجــــوار ذلــــــك، لــم  ــتــ ــتـــل والــ ــقـ والـ
ــتـــوقـــف الـــخـــيـــانـــات وأشـــــكـــــال الــــتــــزويــــر.  تـ
 من املقاومني واملنتفضني، 

ٌ
تواصلت أجيال

 
ٌ

ــال ــيــ ــًا، أجــ ــ ــــضـ ــم تــــواصــــلــــت، أيـ ــ ــوارهـ ــ ــجـ ــ وبـ
مـــن املـــتـــواطـــئـــني والـــخـــائـــفـــني واملــطــّبــعــني. 
ــن الــكــيــان   مـــا ســـبـــق، تــمــكَّ

ّ
وبـــمـــحـــاذاة كــــل

املنصرم،  الــقــرن  عقود  خــال  الصهيوني، 
ــن األرض  ــ مــــن ِربــــــح كــثــيــر مــــن الــــوقــــت ومـ
 
ً
ن من ذلك كله، مواصا ومن التاريخ، تمكَّ

ــض الــوســائــل وأحــقــرهــا، 
َ
ــْهــر شــعــب بــأْبــغ

َ
ق

ــــرى واملــــــــــدن، وقـــد  ــقـ ــ  إخــــــــاء الـ
ً
ومــــــواصــــــا

استخدم، من أجل تحقيق أهدافه، التطهير 
ــّيـــر  ــــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري، وغـ ــْرِقـ ــ ــِعـ ــ الـ
ــارس تــزويــر الــتــاريــخ  أســمــاء األمـــاكـــن، ومــ
 

ّ
كل ط  بتوسُّ ليقيم  التوراتية،  باألساطير 

ــا، دولــــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي في  مـــا ذكـــرنـ
فلسطني؛ قلب الوطن العربي. 

 مــا ســبــق، وأنــــا أســمــع هدير 
ّ

أســتــعــيــد كـــل
ر  أتـــصـــوَّ فــــوق األرض وتــحــتــهــا،  الــقــنــص 
اقتراب موعد املواجهات الجديدة، القادرة 
على وقف العدوان وتجاوز حالة الجمود 
ــّول صـــــوت شـــيـــريـــن إلـــى  ــتـــحـ الــــقــــائــــمــــة... يـ
اقتربت  هــل  فــأتــســاءل:  أصــــواٍت مجلجلة، 

ساعة املواجهة الكبرى؟
)كاتب مغربي(

بجندي إسرائيلي واحــد، أو يتوقف عند 
حــاجــز، بــهــدف تغيير الــواقــع املــريــر الــذي 

يعيشه الفلسطيني.
ثــانــيــًا، مــنــح مــســاحــات إضــافــيــة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــكـــون عــلــى أطـــــراف الــقــرى 
 توسع الفلسطينيون 

ٌ
واملــدن، وهي أطــراف

قانوني« حسب   عليها بشكل »غير 
ً
أصــا

قانون االحتال طبعًا. ثالثًا، توسيع جسر 
الــلــنــبــي وتــســهــيــل تــنــقــل الــفــلــســطــيــنــيــني، 
الجسر  فــي  الفلسطيني  يــمــكــث  ال  بــحــيــث 
أكثر مــن نصف ساعة الجــتــيــازه، بــداًل من 
ثماني ساعات، إضافة إلى افتتاح محطة 
مغادرين في الضفة الغربية تكون مرتبطة 
مـــبـــاشـــرة مـــع مـــطـــار الـــلـــد )بــــن غــــوريــــون(، 
وتــســيــيــر خـــط حـــافـــات بــيــنــهــمــا لــيــســافــر 

الفلسطيني مباشرة عبر املطار.
رابـــــعـــــًا، زيــــــــادة عــــــدد تــــصــــاريــــح الـــعـــمـــال 
الفلسطينيني ليصل إلى حوالي 400 ألف.
املنطقة  في  مساحات  تخصيص  خامسًا، 
)ج( لغرض إنشاء مدن صناعية. سادسًا، 
ربط التجار الفلسطينيني بخطوط مباشرة 
اإلسرائيلية  البحرية والجوية  املوانئ  مع 
املسّماة  اللوجستية  الــخــطــوط  نمط  على 
ــــاب«، والـــتـــي ســتــعــفــي الــتــاجــر  ــى بـ ــاب إلـ »بــ
ــر املـــعـــابـــر  ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن املــــــــــرور عــ
الــتــجــاريــة املـــرهـــقـــة مـــن خــــال فــتــح مــســار 
»آمــــن« لـــه. ســابــعــًا، إلــغــاء اتــفــاقــيــة بــاريــس 
الفلسطينيون  يــعــّدهــا  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
إعــادة إنتاج لاحتال بــأدوات اقتصادية. 
وصــــوال إلــــى مــنــح اســتــقــالــيــة اقــتــصــاديــة 
انضمام  ثامنًا،  للفلسطينيني.  كاملة  شبه 
الفلسطينية  القيادة  جهود  إلــى  إسرائيل 
الرامية إلى االعتراف بفلسطني كدولة في 
العالم  اعــتــراف   

ّ
أن بــيــد   ،)!( املــتــحــدة  ــم  األمـ

يــجــب أن يـــكـــون بـــدولـــة فــلــســطــني، ولــيــس 
ــتــــرافــــًا بــــحــــدودهــــا )دولــــــــة بــــا حــــــدود(.  اعــ
والهدف تحّول السياسات اإلسرائيلية من 
الــزاحــف« إلــى سياسات  سياسات »الــضــم 
»االنـــفـــصـــال الـــزاحـــف« مـــن دون الــتــزامــات 
جغرافية أو سياسية أو أمنية حقيقية، إذ 
الكلمة  تتضّمن الخطة ملحقًا أمنيًا يبقي 
 األراضــــــي املــحــتــلــة لجيش 

ّ
الــعــلــيــا فـــي كــــل

ــات...  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ الـ واملـــــــواقـــــــع، وال صــــــور عـــلـــى 
ـــه يعفي 

ّ
ــم مــا فــي هـــذا الــنــجــاح أن إلـــخ. وأهـ

املواطن الساخط على املنظومة من تأييد 
»الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )ســـمـــيـــر جــعــجــع(. 
 واجــهــهــا كــثــيــرون، إذ كــان 

ٌ
وهــــذه مــشــكــلــة

ــد لــحــزبــه بــنــاء على 
ُ

ســمــيــر جــعــجــع يــحــش
هـــذا الـــعـــداء لــلــمــنــظــومــة، ويــاقــي تــجــاوبــًا 
بــني شــرائــح ليست بــالــضــرورة »قــواتــيــة« 
ــــارس  ــه، حـ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ ـــهـــا مـــنـــاهـــضـــة لــ

ّ
لـــكـــن

املــنــظــومــة، وقــائــدهــا األعـــلـــى. واآلن، صــار 
لهؤالء املناهضني صوت برملاني يعارض 
هذا الحزب بغير منطق املنظومة، والذي 
 

ّ
إال اللبنانية  الــقــوات  لــم يخرج عنه حــزب 
مؤقتًا، بسبب خسائر ُمني بها، ال تخّص 

مصلحة الشعب اللبناني.
 الــتــرقــب واجــــب. وثــّمــة مــخــاطــر تهدد 

ّ
لــكــن

ــا تــفــتــح بــعــض  ــهــ ــ
ّ
هـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة. رغـــــم أن

النوافذ والــحــركــة: فــالــذي خــرَج حتى اآلن 
الــشــخــصــيــات التغييرية  إلـــى اإلعــــام عــن 
الفائزة في البرملان، تعتريه شوائب: نائبة 
فائزة تتكلم وكأنها تقّدم لقطة هابطة على 
»التيك توك«، بتعبيرات إنكليزية فرنسية 
هي  مائعة...  وبلهجة  العربية،  من  وقليل 
نفسها كــانــت قبل االنــتــخــابــات قــد غــّردت 
بضرورة إبــادة الاجئني السوريني الذين 
»خــــّربــــوا لـــبـــنـــان!«. الــفــائــز الــثــانــي احــتــفــل 
ــــي، بــصــوت 

ّ
ــو مــــحــــمــــول، يــــغــــن ــ بــــفــــوزه وهــ

نــاشــز، حــّبــه بــشــار األســـد. والــثــالــث صــّرح 
املقاومة«  »ليس ضد  ــه 

ّ
إن املنار  لتلفزيون 

ــهــا صــادرة 
ّ
وهــي عــبــارة يــعــرف الجميع أن

عـــّمـــن يــقــف فـــي الـــوســـط بـــني تــأيــيــد حــزب 
الــلــه و»ضــــــرورات املــرحــلــة«. والـــرابـــع أخــذ 
على أحــد مطالب الــثــورة، الــــزواج املــدنــي، 
مــا يــأخــذه اإلســامــيــون عليه، كما لــو كان 
املراجع  اآلن  تخوضها  التي  للحملة  يعّد 

اإلسامية بشراسٍة ضد هذا الزواج.
ل إلـــى نــــّواب الـــثـــورة، من 

ّ
خــطــٌر آخـــر يتسل

من  اللبناني،  فاملجتمع  ُيــذكــر.  عناء  دون 
الزعيم، يكاد يقوم عليه. إنه  إلــى  املــواطــن 
خطر »نظام النجومية«. وأداته التلفزيون، 
اليوتيوبي.  الــتــواصــل، واإلعــــام  ومــواقــع 
 مــن اعــتــاد الظهور على 

ّ
 عــن كــل

ٌ
ومــعــروف

 ،
ّ
حس املــخ

ْ
 هــذه األخــيــرة تل

ّ
الشاشة كــم أن

وتجعل صاحبه ال يفّكر بغير »الريتينغ«.
اختباراٍت  أمــام  شيئًا  ليسا  الخطَرين   

ّ
لكن

ــيــــريــــني.  ــيــ ــتــــغــ ســـــــــوف تـــــــواجـــــــه نـــــوابـــــنـــــا الــ
ــا بــيــنــهــم، بــعــدمــا  اخــتــبــار الــتــنــســيــق فـــي مـ
أخــفــقــوا فــي بــنــاء جــبــهــٍة واحـــــدٍة فــي أثــنــاء 
»تنسيقا«  نــقــول  لــانــتــخــابــات.  التحضير 
و»جبهة«، وليس انصهارًا حديديًا، وقائدا 
»كاريزماتيكيا« واحدا، على طريقة أحزابنا 
الــعــريــقــة. فـــإذا لــم يــفــعــلــوا، كـــان مــن السهل 
يتحّولون  وقــد  واحـــدًا.  واحـــدًا  اصطيادهم 
برملانية عرفنا  ظــواهــر صوتية  إلــى  بــذلــك 
املــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات  فــي  طليعتها 
 املــنــظــومــة ســـوف تــنــجــح في 

ّ
خــصــوصــًا أن

اصــطــيــاد الـــنـــواب الــذيــن يــســّمــون أنفسهم 
ــيــــاديــــني«. فـــا الــصــفــة  »مــســتــقــلــني« أو »ســ
األولـــــى وال الــثــانــيــة تــنــطــبــق عــلــيــهــم. إنــمــا 
هــم خــلــيــط مــن الـــنـــواب اإلكــــس »مستقبل« 
 
ً
واإلكــــس عــونــي واإلكــــس حــزبــلــهــي، فضا

 بالتعامل 
ٌ

عن العائات التي لها باٌع طويل
املــنــظــومــة واالســتــفــادة مــن أعطياتها،  مــع 

والدخول في أالعيبها وكواليسها.
ــدم الـــــوقـــــوع فــــي الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــ ــار عــ ــبــ ــتــ واخــ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــؤمــن االســـتـــمـــراريـــة في 
البرملان. أي بمعنى آخر: إعادة بناء الدولة 
عن طريق »خدمات« أو »مبادرات« ال تمر 

في الغرب، فقد كانت سلطات هــذه الــدول 
مـــتـــرّددة، نــظــرًا إلـــى طبيعة املــواجــهــة بني 
روسيا وحلف شمال األطلسي في األشهر 
األخيرة، والتي تصاعدت إلى أقصى حد، 
كما أنه لم تكن هناك رغبة ال لدى السويد، 
ــــدى فـــنـــلـــنـــدا، فــــي أن تــصــبــحــا ورقــــة  لـ وال 

مساومة بني نارين.
ال يتوقف األمر على مجّرد اشتراك فنلندا 
فقط في حدود بّرية بطول 1300 كيلومتر 
ــــدرات دفــاعــيــة  ــهــا تــوفــر قـ

ّ
مـــع روســـيـــا، لــكــن

وأمــنــيــة قـــويـــة جـــاهـــزة ألي مــعــركــة، بــّريــًا 
الفضاء اإللكتروني  وبحريًا وجويًا، وفي 
كذلك. وبصفتها دولة شريكة لحلف شمال 
األطلسي، فإن لدى قوات فنلندا وأنظمتها 
مع  املــتــبــادل  للتشغيل  قابلية  العسكرية 
الواليات املتحدة والقوى الغربية األخرى، 
وكذلك السويد، على عكس أوكرانيا التي 
ــّدات واألنــظــمــة  ــعــ اعــتــمــدت بـــشـــدة عــلــى املــ
الــســوفــيــيــتــيــة. وفـــي حـــني جـــرى الــتــرحــيــب 
بــخــطــوة فــنــلــنــدا والــســويــد فـــي الــعــواصــم 
الـــغـــربـــيـــة »مـــــا عـــــدا تـــركـــيـــا حـــتـــى الـــيـــوم« 
ســـرعـــان مـــا دانـــتـــهـــا مـــوســـكـــو، إذ هــــّددت 
املفاجئ.  بالرد  الروسية  الخارجية  وزارة 
وســيــكــون انــضــمــام الــبــلــديــن إلـــى الحلف 
حــدثــًا مــزعــجــًا لــروســيــا، ويــمــثــل مجموعة 
مــــن الــــتــــحــــّديــــات، ال ســـيـــمـــا فــــي الـــفـــضـــاء 
اإللكتروني الذي أصبح مجااًل واسعًا ألي 
صــراع عسكري. وفــي القطب الشمالي، إذ 
لدى روسيا مصالح استراتيجية، بالنظر 

إلى طرق الشحن الجديدة املحتملة.
 مــوســكــو لــن تــتــرك هــذه 

ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

رّد، وســتــرّد بطريقة  مــن دون  اإلجـــــراءات 
متناسقة. على سبيل املثال، ستزيد تجمع 
القوات في شمال غربي الباد، كما ستعّد 
أنــــواعــــًا إضـــافـــيـــة مـــن األســـلـــحـــة، وســتــبــدأ 
املناورات والتدريبات العسكرية املتبادلة 
على الــحــدود. وكـــان مــســؤولــون روس قد 
 انضمام 

ّ
روا، فــي وقـــت ســابــق، مــن أن

ّ
ــذ ــ حـ

الناتو سوف  إلــى حلف  والــســويــد  فنلندا 
يــدفــع الــكــرمــلــني إلـــى نــشــر أســلــحــة نــوويــة 

إضافية في منطقة البلطيق.
والسؤال اليوم: إلى أي مدى يعّد االنضمام 
ــلــــدول  ــًا لــ ــقــ لـــحـــلـــف الــــنــــاتــــو ضــــــروريــــــًا حــ
االســكــنــدنــافــيــة نفسها؟ ومـــا هــي الــفــوائــد 
ــــــه، في 

ّ
الـــتـــي ســتــحــقــقــهــا؟ بــالــنــظــر إلــــى أن

الــواقــع، لــم يكن لديهم تــوتــر مــع موسكو، 
كما ال يمكن مقارنتهم بالحالة األوكرانية.
)كاتب عربي في كازاخستان(

ــــي تــقــف  ــادئ، وهـ ــ ــهـ ــ شـــيـــريـــن بــصــوتــهــا الـ
فـــي املــيــاديــن املــشــتــعــلــة بــالــحــديــد والــنــار 
والـــجـــثـــث والــهــشــيــم والــــحــــرائــــق. نسجت 
خيوط األحــداث والجرائم التي مارستها 
كـــذلـــك  فـــلـــســـطـــني،  فــــــوق أرض  إســــرائــــيــــل 
تــابــعــت مــخــتــلــف صــــور املـــقـــاومـــة وصـــور 
ــا ثــــم تـــراجـــعـــهـــا فــــي مــنــاســبــات  ــّددهــ تــــجــ
رة  عديدة. وحملت روايتها الخاصة املعبِّ
عـــن أشـــكـــال مـــن الــتــعــاطــف املــهــنــي الــنــزيــه 
أقــامــت بينها وبـــني قــضــيــة وطنها  الــتــي 
نسجت  فلسطني،  تحرير  قضية  األولــــى، 
الــقــنــاص  ر  يــتــصــوَّ قــد  مــلــحــمــة،  بكلماتها 
ــا، أنــه  ــهـ الــــذي وّجــــه رصــاصــتــه نــحــو رأسـ
بــتــصــفــيــتــهــا ســـُيـــوقـــف الـــــروايـــــة ويــنــهــي 
املــلــحــمــة... فــي وقـــٍت تــواصــلــت وتــتــواصــل 
فــيــه الــــروايــــة مـــع الــجــمــوع الــغــفــيــرة الــتــي 
كــانــت تــحــمــل جــســدهــا فـــي الـــقـــدس داخـــل 
أرض فلسطني، حيث عملت إسرائيل على 
ع الذين 

ْ
االعتراض على عملية الّدفن، وَدف

يحملون جثمانها إلى التوقف، وهاجمت 
إال  جثمانها.  منه  خــرج  الـــذي  املستشفى 
روايتها،  مواصلة  في  أن شيرين نجحت 
رغـــم مــخــتــلــف صـــور الــعــنــف الــتــي واصـــل 
واصلت  بها.  القيام  اإلسرائيلي  الجيش 
شــيــريــن تــقــديــم وصــفــهــا لــعــمــلــيــة دفــنــهــا، 
وعاين العالم أجمع ذلك. وكان املشاركون 
فـــي عــمــلــيــة الـــدفـــن فـــي الـــقـــدس ومــخــتــلــف 
القرى واملدن الفلسطينية، وكذا في كثير 
مــن مــيــاديــن املــــدن الــعــربــيــة الــتــي خرجت 
 شيرين 

ّ
للتنديد بجريمة القتل، يعرفون أن

االحـــتـــال وأجــهــزتــه األمــنــيــة مـــع »مــنــحــه« 
طــبــعــًا مــســاحــة بـــا حـــــدود لــلــحــركــة وفــي 
جميع املواقع! املاحظة األكثر أهمية هنا، 
الرئيس  السبب  أن  لب موضوعنا،  وهــي 
الذي فّجر خطة التقليص تلك ليس فقط 
نوايا بينت وال عجزه عن اإلتيان بسياسة 
جديدة بسبب تركيبة حكومته الهجينة، 
والــصــراعــات املميتة داخــلــهــا، بــل السبب 
األهــــــم تـــصـــاعـــد املــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والداخل  الغربية  الضفة  في  بشكل الفت 
أن تضطر  دون  مــن  املــحــتــل،  الفلسطيني 
مــقــاومــة غـــزة إلـــى الـــدخـــول فـــي مــواجــهــٍة 
عمليات  سلسلة  أدخــلــت  فــقــد  مــفــتــوحــة، 
فدائية ملا تسّمى »الذئاب املنفردة« إدارة 
ــٍة. فــي املحصلة، الحل  االحــتــال فــي دّوامــ
الوحيد إلفشال خطط االحتال في تزيني 
احــتــالــه، واالســتــمــرار فــي جعله مربحًا، 
ى، فهو 

ّ
هو استمرار املقاومة بأشكاٍل شت

من الصلف والعجرفة واإلجرام ما يجعله 
)أو  القوة،  الذين ال يفهمون غير لغة  من 
ــال رئــيــس جــهــاز املـــوســـاد الــثــامــن،  كــمــا قـ
 

ّ
 إســرائــيــل ال تــتــحــّرك إال

ّ
دانـــي يـــاتـــوم، إن

التي  اللغة  واملسدس على رأسها(، وهي 
اعتمدها الكيان منذ 74 خريفًا، هي عمر 

»استقاله« ونكبتنا!
)كاتب من األردن(

 من خال أقنية رسمية، من مؤسسات 
ّ

إال
أو كيانات رسمية، مثل البلديات والقضاء 

والبرملان نفسه بتشريعاته الجديدة.
ــة... من  ــ ــويـ ــ أّيـــهـــا أعـــمـــق أو ذا أولـ ــــرف  ال أعـ
 تــلــك االخـــتـــبـــارات. وربــمــا ثــّمــة غــيــرهــا، 

ّ
كـــل

 
ّ
 املــؤّكــد أن

ّ
أهـــم مــنــهــا، عــلــى الــطــريــق... لــكــن

أقــــرب هـــذه االخـــتـــبـــارات وأخــطــرهــا ســوف 
يحصل داخـــل هـــذا الــبــرملــان الــجــديــد، بعد 
أيام. فالخطوة األولى، املمارسة البرملانية 
األولــى، التي سوف تكّرس »قانونية« هذا 
االنــتــخــاب، ستكون فــي »مــعــركــة« انتخاب 
رئيس هذا البرملان. والحال أننا، من وجهة 
نظر النواب التغييريني، ومعهم »القوات« 
 »املــســتــقــلــني« و»الـــســـيـــاديـــني«... نحن 

ّ
وكــــل

أمام أكثرية برملانية عددية في التصويت، 
ترفض التجديد لنبيه بّري للمرة السابعة 
التي  لرئاسته،  التمديد  أي  الــتــوالــي،  على 
 هـــذه 

ّ
ــنـــة. لـــكـــن ــار عـــمـــرهـــا الــــيــــوم 32 سـ ــ صـ

األكــثــريــة الــعــدديــة ال تـــســـاوي شــيــئــًا أمـــام 
»الُعْرف« القاضي بأن يكون رئيس املجلس 
شيعي  أي  منع  الثنائي   

ّ
أن وبــمــا  شيعيًا. 

له من خــوض االنتخابات ضده،  معارض 
ك لن تجد أي شيعيٍّ ضمن التغييريني، 

ّ
فإن

البرملان  في  واحــدًا  وال غيرهم... ال شيعي 
ح مقابل نبيه بــّري. أما إذا 

ّ
يمكن أن يترش

حــصــل أن انــتــخــبــت هـــذه األكــثــريــة رئيسا 
الشيعي  الثنائي  فيخرج  بـــّري،  نبيه  غير 
من هذا البرملان، تكون »امليثاقية« العرفية، 
ــــروج طــائــفــة  ــّررت. وهــــي تــعــنــي خـ قـــد تــــضــ
»رئيسية« من الحكم، تملك الذخيرة الحية، 
ولـــهـــا تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة عـــريـــضـــة بــتــعــطــيــل 
 حروب، أو مجّرد 

ّ
مؤّسسات الدولة، وبشن

املنتقصة  شرعيتها  لتجّدد  بها،  التهديد 
ــو  ــاريـ ــنـ ــيـ )يـــعـــنـــي شـــيـــئـــا أســــــــوأ مـــــن »الـــسـ
الــُعــْرف،  ــرم 

ُ
الــعــراقــي« العتيد(. أمــا إذا احــت

ــالــــوعــــود،  »االتــــــصــــــاالت« بــ ــــــالـــتـــصـــّيـــد بـــــــ بـ
بجوائز الترضية، باألرانب... وصعد نبيه 
الــبــرملــان، فتكون  إلــى  السابعة  للمّرة  بــّري 
لــغــيــت، وتــكــّرســت 

ُ
نــتــائــج االنــتــخــابــات قــد أ

إحــــدى رذائــــل »الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة«. 
واألقــلــيــة مهمتان  األكــثــريــة   

ّ
أن وقـــوامـــهـــا: 

طــبــعــًا، مــن أجـــل الــشــكــل والــرســمــيــات. لكن 
والعرف  القانون  بشعرة  تمّس   

ّ
أال بشرط 

الــطــائــفــيــني الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا املــنــظــومــة. 
 فستلوح في األفق »فتنة« أو حرب، أو 

ّ
وإال

ل... واملضّي في الجحيم.
َ
تعطيل وشل

)كاتبة لبنانية(

شيرين تواصل تغطيتها العدوان الصهيـوني

تأجيج الصراع بدًال من تقليصه

انتخابات يتصّدى لنتائجها 
ُحرّاس جهنّم

هل تعزّز فنلندا 
والسويد الناتو؟

استأنس المواطن 
العربي بصوت 

شيرين أبو عاقلة، 
وهي تروي تفاصيل 
األحداث الفلسطينية 
والعدوان اإلسرائيلي

تهدف »رؤية« 
التقليص إلى 

تقليل االحتكاك 
بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين

المجتمع اللبناني، 
من المواطن إلى 

الزعيم، يكاد يقوم 
على خطر »نظام 

النجومية«. وأداته 
التلفزيون، ومواقع 

التواصل، واإلعالم 
اليوتيوبي

آراء

ياسر أبو هاللة

ذلك  أن  أميركية، غير  املــدارس يشكل خصوصية  املسلح على  الهجوم  أن  صحيٌح 
ال يقلل مــن تــأثــيــره على الــعــالــم بــأســره. كــل طفل وكــل أم وكــل أب هــّزتــهــم مشاهد 
 ومدرسان. 

ً
الهجوم الدموي على املدرسة في تكساس، والذي ذهب ضحيته 19 طفال

ويساورهم القلق أن تتكّرر هذا الحوادث في بالدهم، ويعيشوا مشاعر الرعب التي 
الــذي وّدعه  عاشها اآلبــاء األميركيون، أب ينتظر رسالة من املدرسة تخبره أن ابنه 
صباحًا ضمن القتلى الذين قتلوا بال سبب. القاتل سلفادور راموس الذي اشترى 
 جنائي، وبحسب أصدقائه في املدرسة، 

ّ
سالحه بعد أن بلغ 18 عامًا ليس له سجل

كان أصدقاؤه قلة، والحظ أحدهم تغّيرًا في سلوكه، عندما بدأ ينشر صور البنادق 
ويرتدي املالبس العسكرية، ويؤذي نفسه. وتنقل »واشنطن بوست« عن صديق له 
أنه آذى نفسه من خالل تجريح وجهه، وعندما سأله ملاذا يفعل ذلك فقال »من أجل 
املتعة«. كما قــال بايدن »نــادرًا ما يحدث ذلــك في أي مكان آخــر في العالم«. ويعود 
ذلك، بحسب »اإليكونومست« إلى ثالثة أسباب؛ أميركا أعلى بلد يمتلك فيه األفراد 
سالحًا )يليها اليمن(، وهي أعلى بلد في نسبة جرائم القتل بالبنادق )غير الحروب(، 
وهي البلد الوحيد الذي يرفض تغيير القواني والدستور الخاص بحق اقتناء السالح، 
وهذا هو األخطر، بسبب رفض لوبي السالح، املدعوم بشكل خاص من الجمهوريي، 
املوافقة على تشريعاٍت »للسيطرة على األسلحة«، وهو ما تحّدث عنه بايدن صراحة 
في خطابه، وتساءل »متى سنقف بوجه لوبي السالح؟«. يعتمد اللوبي على التعديل 

الثاني من الدستور األميركي الذي يعطي األفراد حق امتالك السالح. 
املفارقة أن اليمن الذي يحتل املرتبة الثانية في امتالك السالح بعد أميركا لم يشهد 
الجريمة.  ليس سببًا الرتــكــاب  السالح  امتالك  بــأن  يفيد  الجرائم، ما  النوع من  هــذا 
استهدفت  التي  الــجــاري،  أيــار  مــايــو/  منتصف شهر  بافلو،  وقعت جريمة  وعندما 
سودًا وقتل فيها عشرة، بادر الرئيس بايدن إلى وصفها بالجريمة العنصرية، ورد 
عليه الكاتب املحافظ، دانيال هيننغر، في »وول ستريت«، بأن هذه الجرائم تعود إلى 
بأنه  بايدن  كــالم  واعتبر  أميركا،  في  الــقــادم«  »الــوبــاء  باعتبارها  العقلية«،  »الصحة 
»سياسي إلى حد كبير«، وقــال في مقاله إن ما بعد »كوفيد« يشهد أزمــة »تتفاقم 
الوباء، وصار  الذي زاد بعد  العقلي والقلق واالكتئاب واالنتحار«،  ببطء من املرض 
يشكل السبب الثاني للوفاة بي الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 34 عامًا. ويكشف، 
املــخــدرات والــكــحــول، وزادت نسبة  إلــى  الــوبــاء  ألجأهم  أنــاســًا كثيرين  فــي مقاله، أن 
الكاتب أن »غياب العالج  الوباء. ويرى  الزائدة 15%، عّما قبل  من يموتون بالجرعة 
مــع الكحول واملــخــّدرات يتحّول إلــى عــنــف«. مــا ذكــره الكاتب صحيح، وال ينفي ما 
ذهب إليه بايدن، فالضغوط النفسية بسبب »كوفيد« واإلغــالق واألمــراض النفسية 
السياسية،  العوامل  يلغي  ال  كله  ذلــك  لكن  العنف،  عوامل  من  واملــخــّدرات  والكحول 
كجرائم الكراهية واإلرهاب، وقد يحصل تقاطع بينهما. ذلك كله، مع وجود التعديل 
الثاني من الدستور وسوق السالح، يفتح الباب ملزيد من الجرائم. وال يمكن مواجهة 
الظاهرة بشكل غير متكامل، فزيادة ميزانيات برامج الرعاية الصحية واإلنفاق على 
والتربية  واملتخصصي  األطــبــاء  من  األكبر  العدد  وتأمي  النفسية،  الصحة  أبحاث 
والوعي وتعديل التشريعات، كفيلة بمواجهة الظاهرة. ُيقتل أطفال أكثر خارج أميركا، 
في فلسطي وسورية واليمن وأوكرانيا، ويمكن وقف قتلهم بقرارات على مستوى 
، على ما يبدو، من تعديل التعديل 

ً
 صعوبة

ّ
مجلس األمن تحمي املدنيي، وهذا ال يقل

الثاني من الدستور األميركي. رحم الله األطفال بمعزل عن قاتلهم.

عبد الحكيم حيدر

االتحادية  أوالد حسني مبارك نسيان ظالل أشجار قصر  بالطبع، يصعب على 
بعد ِعشرة عمر طويل امتدت ثالثي سنة، أشجار وارفة صاحبتهما ثالثون سنة، 
من أيام املراهقة حتى قيام ثورة يناير، ظالل أشجار وارفة مع ازدياد أرصدتهما 
الجّد والــجــّدة بالطبع في األعياد وأعياد عيد  الخارج من خــالل »فلوس  في بنوك 
امليالد والطهور«. كيف يتحمل شابٌّ نسيان أشجار قصٍر عاش فيه مراهقا، حتى 
وجد ثروة طائلة من خالل »هدايا الجّد والجّدة«. وبالطبع، للهدايا في بنوك الغرب 
البنوك حتى عــشــرات األضــعــاف. وفــي روايــٍة  فــي  الحسنات  حسنات، وتضاعف 
بنكّيٍة أخرى، إلى ألف ضعف ومليون ضعف أيضًا، ويضاعف الله ملن يشاء في 
التي  الحسنات   هذه 

ّ
بركات كل آل مبارك  بنك حسناته ومّدخراته، فكيف ينسى 

جرت في بنوك الغرب من هدايا الجّدين حتى صارت ملياراٍت يشار إليها بالبنان 
في بنوك سويسرا، وال تثير أي خجٍل للحفيدين؟

 إلثارة الدهشة والتأويل والتحليل، فما الذي دفع 
ً
ما زالت أفالم عالء وجمال صالحة

جمال إلى هذه الخطبة العصماء من اإلمارات؟ وهل بدأ أبناء زايد في اللعب؟ وهل 
جمال هو الواجهة املدنية القادمة للعسكر، بعدما حّصنوا مكتسباتهم تماما، وهل 
التي لن تذهب خمسي سنة مقبلة إال  التركات  سيكون قصر االتحادية من بي 
إلى ذّرية مبارك، وستكون القصور املحّصنة في مطروح والثغور والحدود الوعرة 
العسكر  من نصيب  الليبية  الحدود  على  وغيرها  النووية  والطاقة  الــرافــال  بجوار 

وحدهم وأوالدهم وأحفادهم، وخصوصا أوالد عبد الفتاح السيسي وأحفاده؟
تــأويــل مــا بــي آل مــبــارك وآل  أمــام لعبة »تقسيم منافع« جــديــدة، قابلة لكل  نحن 
مبارك  وآل  واملــخــابــرات،  والــحــدود  والــرافــال  الثغور  لهم  السيسي  فــآل  السيسي، 
لهم االتحادية والبنوك ومظالت سويسرا واألرقــام. وهل هناك توافق في ذلك مع 
أبناء زايــد، وخصوصا أن وصالت املديح العذري وغير العذري للخليج قد باتت، 
خالل األسبوعي املاضيي، شبه أغنية ولحنا ثابتا على لساني رئيس الجمهورية 
ورئيس الــوزراء »صوتا وصــورة«، فماذا يعّد في الخليج لتلك الصفقة؟ وهل هي 
األوكرانية  الحرب  باتت فيها  التي  األيــام  مجّرد فتح مائدة كــالم وتأويل في هــذه 
خّرابة أنظمة وبنوك وبيوت أيضا، وهل لذلك كله عالقة »بالحوار الوطني املطروح«. 
نحن أمام بالونات اختبار مطروحة، وما زال وجه مبارك وحاشيته من أصحاب 

األموال يمثلون حقيقة ملموسة على الطاولة وتحتها أيضًا.
الــنــاصــري حتي آخــر عـــرق، وعـــدو مــبــارك وآل  الحليم قنديل،  لــي أن عبد  الغريب 
مــبــارك حتى آخــر نبض فــي عــروقــه، فــي حــالــة غــيــاب تماما عــن ذلــك الــحــوار، في 
 املؤسسات 

ّ
الفطور الرمضاني وما بعده؟ رغم حضور كل أطياف الناصرية في كل

الجديد،  السيساسي  الــشــأن  فــي  سيساوية  »خــبــراء  صـــاروا  بعدما  الصحافية، 
ورؤساء تحرير ُيشار لهم بالبنان في الشأن السيساوي«، ابتداء من أكرم القصاص 
في »اليوم السابع« حتى عماد الدين حسي في صحيفة الشروق ومجلس الشورى، 
وليس انتهاء بمحمود مسلم في »الشورى« و»الوطن« ورئيسا للجنة اإلعالم في 
الشورى »زهد مدهش وال وجود فيه ملثل تكويش اإلخوان أبدا«، وال حرم الله عبد 
الحليم قنديل، الناصري إلى النخاع، من أي ألوان طيٍف للصفقة، فلماذا جرى إبعاد 
ا، وهل كان عبد الحليم سيلعب الطاولة أو 

ّ
عبد الحليم قنديل عن سجن هاني مهن

؟
ً
ا مثال

ّ
اإلسكواش مع عالء مبارك أو جمال أو هاني مهن

نحن أمام أسئلة وغيابات ومائدة للحوار، ال أحد يعرف من سيحاور من، وال حتى 
يــرّد على خطبة  الحليم قنديل، كي  الحليم قنديل نفسه، فهل سيخُرج عبد  عبد 
جمال مبارك من جبال اإلمارات؟ أم سوف يكتفي عبد الحليم قنديل بذكر أغنيته 
املفضلة »رأسمالية املحاسيب«، وخصوصا بعد ما اقترب الجمل من النخلة، وقد 
يطلبها بمطلع عبد الحليم قنديل نفسه، سواء أحضر أم غاب عن املشهد، واكتفي 

راته عن آالم السجن.
ّ
بكتابة مذك

محمد أحمد بنّيس

يعود مفهوم »الكتلة التاريخية« إلى املفكر اإليطالي املاركسي، أنطونيو غرامشي، 
إيطاليا ما  التي كانت تشهدها  العام  االنــســداد  ي حالة 

ّ
أجــل تخط الــذي وظفه من 

بي الحربي العامليتي، وذلك بالدعوة إلى بناء تحالف اجتماعي واسع يضم قوى 
مختلفة، تلتقي مصالحها في التغيير االجتماعي والسياسي. ويصطدم توظيف 
هذا املفهوم، في سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مغايرة، بصعوباٍت نظرية 
بتركيبة طبقية واجتماعية  الــذي يتسم  العربي  السياق  ومنهجية، خصوصًا في 
غير واضحة. دخل هذا املفهوم إلى الفكر السياسي العربي من خالل دراسة محمد 
عابد الجابري »الكتلة التاريخية... بأّي معنى؟«، نشرها في مجلة املستقبل العربي 
يــزال،  الــذي كــان سائدًا وال  الفكري واأليديولوجي،  االحــتــراب  )1982(، في سياق 
من جهة  اإلسالمي  والتيار  من جهة،  والعلمانية  واليسارية  القومية  التيارات  بي 
 من املجتمع حول 

ً
أخرى. واعتبر الجابري أّن الكتلة التاريخية »تجّمع فئاٍت عريضة

 بالتحّرر من هيمنة االستعمار واإلمبريالية، السياسية 
ً
أهداف واضحة، تتعلق أوال

واالقتصادية والفكرية، وثانيًا بإقامة عالقات اجتماعية متوازنة، يحكمها التوزيع 
تنظيمات  داخــل  االنتشار، خصوصًا  بعض  املفهوم  والقــى   .»)...( للثروة  الــعــادل 
اليسارْين، القومي واملاركسي. ومع اندالع ثورات الربيع العربي )2011( واملخاضات 
الفكري  االنقسام  لتجاوز   

ً
حــال التاريخية  الكتلة  في  كثيرون  رأى  رافقتها،  التي 

برنامج  على  والتوافِق  الثورات،  هذه  قــادت  التي  االجتماعية  للقوى  واأليديولوجي 
الديمقراطية والحرية  الثورات في  أهــداف هذه  سياسي واجتماعي واضــح، يحقق 
والكرامة والعدالة االجتماعية. وبالتالي، يسحب البساط في هدوء من تحت أقدام 

قوى الثورة املضاّدة املدعومة من الغرب. 
وفي وقت كان ُينتظر أن تنجح القوى املدنية والثورية واليسارية واإلسالمية في 
ببناء  لها  تسمح  الحضرية،  الوسطى  الطبقة  إلــى  تستند  اجتماعية«  »كتلة  بناء 
»هيمنٍة مضاّدة« )بتعبير غرامشي( ملواجهة هيمنة الثورة املضاّدة، جاء إجهاض 
التي  البنيوية  العوائق  ليكشف   )2013( مصر  في  الديمقراطي  التحّول  مسلسل 
تحول دون بناء هــذه الكتلة في ضــوء عجز هــذه القوى عن الوصول إلــى أرضية 
وقبول  االختالف  على  تنبني   

ً
 سياسية

ً
ثقافة افتقادها  توافقية مشتركة، بسبب 

الرأي اآلخر واالستعداد للتفاوض وإدارة االنقسامات، في أفق الوصول إلى تسوياٍت 
مجتمعيٍة تضع مصلحة األوطان فوق كل اعتبار. ويكاد السيناريو ذاته يتكّرر في 
تونس؛ إذ لم يكن االنقالب الذي قاده قيس سعّيد، السنة املاضية، إال نتيجة حتمية 
لفشل النخب التونسية في إدارة انقساماتها التي كانت أقوى، على ما يبدو، من 
اآلمال العريضة التي واكبت انطالق ثورة الياسمي، واستمّرت مع مسلسل التحّول 

الديمقراطي الذي وضع االنقالُب نهاية له في 25 يوليو/ تموز 2021.
اإلخفاق في بناء تحالف واسع ينعطف بالثورات العربية صوب تحول ديمقراطي 
ال  التي  والسياسية  الفكرية  الوثوقية  شيوع  إلــى  بــاألســاس،  يــعــود،  عليه  ق 

َ
متواف

العربية.  املجتمعات  تركيبة  إلــى  أيضًا،  تمتّد،  بل  السياسية،  القوى  على  تقتصر 
االنقسام  حــّدة  لقياس  مختبرًا  أضحت  التواصل  منّصات  إّن  القول  الوسع  وفــي 
االجتماعية بشكل  والشرائح  الطبقات  َيعبر مختلف  الذي  واأليديولوجي  الفكري 
أن  بل محبطًا،  كــان مؤسفًا،  وكــم  املستقبل.  أخطر في  بما هو  ُينذر  دراماتيكي، 
م من عدمه على اإلعالمية الراحلة شيرين  تنقسم مجتمعاتنا بشأن جواز الترحُّ

أبو عاقلة التي قضت غدرًا على يد قوات االحتالل الصهيوني.
بإصالحاٍت  القيام  ؤها عن 

ُّ
بتلك غذيه، 

ُ
وت االنقسام  هذا  الحاكمة  األنظمة  تستثمر 

التربوية  األنظمة  بتحديث  يتعلق  ما  في  سيما  وال  عميقة،  واجتماعيٍة  سياسيٍة 
والسياسات الثقافية، وإشاعة حرية الرأي والتفكير والتعبير، وتنمية الحّس النقدي 

 وعمقًا مع التراث.
ً
بما يسمح باشتباٍك أكثر جرأة

حزبية  تنظيمات  بــي  سياسي  تحالف  مــجــّرد  املنشودة  التاريخية  الكتلة  ليست 
مختلفة، بــقــدر مــا هــي انــعــكــاس لتحقق الــوعــي بــضــرورة تــجــاوز هــذا االنــقــســام، 
القوى   

ّ
كــل التوافق على مشروع مجتمعي يشرك  مع  بالتوازي  تجاهله،  دون  من 

االجتماعية واالقتصادية ذات املشارب الفكرية واأليديولوجية املتباينة.

الدستور األميركي الذي يضمن 
حرية قتل األطفال

آل مبارك وأشجار قصر االتحادية

هل أصبحت »الكتلة التاريخية« 
مستحيلة؟
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بذلك يختلف جدري القرود عن »المائي«

»فايزر«: 
لقاحات 

للدول 
الفقيرة

17

لندن ـ العربي الجديد

أبــلــغــت الــصــومــال عـــن اإلصـــابـــة األخــيــرة 
بــالــجــدري فــي عـــام 1977، والحـــقـــًا، أقــرت 
جمعية الصحة العاملية استئصال الوباء 
الـــذي تقوده  التلقيح  بــرنــامــج  فــي عــام 1980 عبر 
املائي«  »الجدري  ليكون  العاملية،  الصحة  منظمة 

أول مرض ينتصر عليه البشر.
وكان جدري القرود يظهر على فترات متفاوتة في 
مناطق غــرب ووســط إفريقيا، وهــو مــعــروف لدى 
البشر منذ عام 1970، وأول اكتشاف للفيروس كان 
في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكنه أصبح 
أجراها  أبــحــاث  بعد  فــي 1985،  بــه  مرضًا معترفًا 

املعهد الحكومي لأمصال في الدنمارك.
بِلغ عن إصابات بشرية بجدري 

ُ
أ منذ عام 1970، 

القرود في العديد من الدول اإلفريقية، وفي ربيع 
2003، اكــتــشــفــت إصــــابــــات بــشــريــة فـــي الـــواليـــات 

املتحدة، في أول ظهور للوباء خارج إفريقيا.
ــر، ســجــلــت مــنــظــمــة الــصــحــة  ــيــ خــــال الــشــهــر األخــ
العاملية نحو 150 إصابة بجدري القرود في أكثر 
من 20 دولة ال يتوطن فيها املرض عادة، معظمها 
 عــن كــنــدا والـــواليـــات املــتــحــدة 

ً
ــا، فــضــا ــ فــي أوروبــ

وأســتــرالــيــا وغــيــرهــا. يــتــشــابــه جــــدري الـــقـــرود مع 

الجدري املائي في كثير من األشياء، ومنها أغلب 
األعــراض، إال أن هناك بعض االختافات بينهما، 
من بينها أن الجدري املائي شديد العدوى، وهو 
يؤدي إلى ظهور طفح جلدي يشبه البثور، ويثير 
الــحــكــة، ويــعــانــي املــصــاب بــه مــن الــتــعــب والحمى 
والـــصـــداع قــبــل يـــوم أو يــومــني مـــن ظــهــور الطفح 
ــلـــدي. ذات األعــــــــراض يـــعـــانـــي مــنــهــا املـــصـــاب  الـــجـ
بـــجـــدري الـــقـــرود أيـــضـــًا، لــكــن املــــرض لــيــس شــديــد 
الـــعـــدوى، إذ يــعــانــي املــصــاب مــن الــطــفــح الــجــلــدي 
والــبــثــور املــمــلــوءة بــالــســوائــل، ويــشــعــر بالحمى 
لكن بعض  الجلدي،  الطفح  قبل ظهور  والــصــداع 
م العقد اللمفاوية، 

ّ
املصابني به يعانون من تضخ

وهـــذا مــا يــمــّيــزه عــن جـــدري املـــاء، بحسب منظمة 
الصحة العاملية. 

ينتقل جدري القرود من طريق اإلفرازات التنفسية 
بــيــنــمــا ينتشر  الـــجـــلـــديـــة،  الـــبـــثـــور  أو  لـــلـــُمـــصـــاب، 
الجدري املائي من خال االتصال الوثيق باملريض، 
وفــي األغــلــب، يصاب 90 فــي املــائــة مــن األشخاص 
غير امللقحني القريبني من املريض بالعدوى، وفقًا 
ملراكز السيطرة على األمــراض والوقاية منها في 

الواليات املتحدة )سي دي سي(.
تـــراوح فــتــرة حضانة فــيــروس جـــدري الــقــرود بني 
5 إلـــى 21 يــومــًا، وعــــادة مــا تـــدوم أعــراضــه مــن 14 

إلى 21 يومًا، بحسب منظمة الصحة العاملية. في 
إلى  املائي من 4  الجدري  أعــراض  املقابل، تستمر 
ــة أو لــقــاحــات متاحة  7 أيـــام فــقــط. وال تــوجــد أدويـ
حاليًا لجدري القرود، لكن ثبت أن اللقاح املعروف 
ضــد الـــجـــدري املــائــي نــاجــع بنسبة 85 فــي املــائــة 
فــي الــوقــايــة مــنــه، وفــقــًا ملنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
وأعلنت شركة »موديرنا« األميركية، يوم الثاثاء، 
أنــهــا تــجــري اخــتــبــارًا لــلــقــاح محتمل لــلــوقــايــة من 
جــدري الــقــرود فــي ظــل انتشار املــرض فــي أوروبــا 
وأمــيــركــا. وقــالــت »مــوديــرنــا« إن اخــتــبــارات اللقاح 
ــتـــجـــارب قــبــل الــســريــريــة،   مـــا زالـــــت فـــي مــرحــلــة الـ
بشأن  التفاصيل  مــن  مــزيــد  عــن  تفصح  لــم  لكنها 
اللقاح املحتمل، واملتوقع أن يثير منافسة حامية 
الـــدواء العاملية على غــرار ما حدث  بني مختبرات 

مع لقاح كوفيد-19. 
بــالــنــســبــة إلــــى مــكــافــحــة الـــجـــدري املـــائـــي، ينبغي 
منه،  للوقاية  اللقاح  مــن  جرعتني  على  الحصول 
وفي حال الشفاء من الفيروس ال يكون هناك حاجة 
لــلــتــلــقــيــح، ألن الــجــســم يــتــمــكــن مـــن تــكــويــن مناعة 
ذاتية ضده، بحسب ما تشير مراكز السيطرة على 
األمــراض والوقاية منها. ولم تعد لقاحات الجيل 
األول والــثــانــي لــلــجــدري املـــائـــي مــســتــخــدمــة منذ 
ــص 

ِّ
عــام 1984، وفــي يوليو/ تموز عــام 2013، ُرخ

لقاح من الجيل الثالث مخصص لوقاية البالغني 
مــــن املــــــــرض. وتــــؤكــــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة 
أهمية تجنب مخالطة املصابني بالجدري، سواء 
الــقــرود، ويؤكد الخبراء  الجدري املائي أو جــدري 
 أن رعاية طبية جيدة تقلل من الخطر بشكل كبير، 
دون  مــن  تلقائيًا  يــتــعــافــون  املــصــابــني  معظم  وأن 
مــخــاطــر. وفــي الــبــلــدان الــتــي اكتشف فيها جــدري 
القرود أخيرًا، كانت معظم اإلصابات خفيفة، ولم 

تسجل وفيات.

مجتمع
ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى ضخم غير منجز في جنوب غربي إيران إلى 14 على 
الثاثاء، مع تأكيد  البحث عن مفقودين، وفق مصادر رسمية يوم  األقــل فيما تتواصل عمليات 
الــحــادث. وانهار اإلثنني جــزء كبير من مبنى »متروبول« املؤلف  توقيف عــدد من املسؤولني عن 
من عشر طبقات، والواقع في شارع مزدحم بمدينة آبادان في محافظة خوزستان اإليرانية. وقال 
وزير الداخلية أحمد وحيدي: »وفق أحدث األرقام، قتل 14 وأصيب 32 آخرون بجروح«، وذلك في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي من موقع الحادث.  )فرانس برس(

سجلت الطوابير الطويلة التي يضطر إليها اآلالف من املتقاعدين شهريًا لتسلم معاشاتهم في 
أقــل من  الخامسة خــال  الثاثاء، هي  يــوم  العراق حالة وفــاة جديدة،  السليمانية شمالي  مدينة 
ثاثة أشهر، وسط مطالبات بمحاسبة املسؤولني عن دائرة التقاعد العامة وإدارة املصارف التي 
يتسلمون منها معاشاتهم الشهرية وإعادة النظر بطريقة توزيع املرتبات الشهرية للمتقاعدين. 
الــذي يبلغ من العمر 75 عامًا وسقط خال  وأعلن مستشفى طــوارئ السليمانية، وفــاة املتقاعد 
)العربي الجديد( وقوفه داخل طابور أمام مصرف رزكاري بمدينة السليمانية.  

العراق: طوابير الرواتب تخطف حياة متقاعد خامسإيران: حصيلة انهيار مبنى ترتفع إلى 14 قتيًال

بؤر  اكتشاف  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
إصابات بجدري القرود في بلدان عديدة ال يتوّطن 
إلى  بالسفر  مباشر  ارتباط  دون  من  الفيروس  فيها 
اإلصابات  وأن  معتاد«،  غير  »أمــر  المناطق  تلك 
الشديدة تحدث بشكل أكبر لدى األطفال، وترتبط 
بمدى التعرض للفيروس، والحالة الطبية للمريض، 

لكن كبح تفشي المرض »ممكن«.

أمر غير معتاد

ــة »فــــــايــــــزر« األمـــيـــركـــيـــة  ــركــ ــنـــت شــ ــلـ أعـ
لألدوية الحيوية والبحوث، أنها ستقدم 
مــا يــقــرب مــن عــشــريــن مــنــتــجــًا، بينها 
عـــالج ولــقــاح كــوفــيــد-19 األكــثــر مبيعًا 
غير  بأسعار  بيونتيك(،  ــ  فايزر  )لقاح 
هـــادفـــة لــلــربــح فـــي عـــدد مـــن أفــقــر دول 
ــك فـــي االجـــتـــمـــاع الــســنــوي  ــ الـــعـــالـــم، وذلـ
للمنتدى االقتصادي العاملي في دافوس 
أنها  إلــى  الشركة  وأشـــارت  بسويسرا. 
املــســاواة الصحية  إلــى تحسي  تــهــدف 
وتقع  الـــدخـــل.  منخفضة  ــــة  دول  45 فــي 
القائمة  لكن  أفريقيا،  فــي  الـــدول  معظم 
تشمل أيضا هايتي وسورية وكمبوديا 

وكوريا الشمالية.
ــرة عــلــى  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــات املـ ــتــــجــ ــنــ ــل املــ ــمــ وتــــشــ
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــ ــوالي ــ ــ ــطــــاق واســـــــع فــــي ال نــ
ولــقــاحــًا  دواًء   23 األوروبــــــي  واالتـــحـــاد 
ــــراض املــعــديــة وبــعــض أنـــواع  لــعــالج األمـ
ــادرة.  الــســرطــانــات وحــــاالت الــتــهــابــات نـ
وقـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الـــشـــركـــة بــام 
 فقط من األدويــة 

ً
إيــزيــل، إن عــددًا قليال

دولــة.   45 فــي  حاليًا  متوفر  واللقاحات 
»فــايــزر« ستتحصل  أن  إيزيل  وتابعت 
فــقــط عــلــى تــكــالــيــف الــتــصــنــيــع والــحــد 

األدنى من نفقات التوزيع.
وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي، 
إندبندنت«  أظهر تحليل لصحيفة »ذي 
كورونا  فيروس  لقاحات  أّن  البريطانية 
بالنسبة  اللقاحات  أغــلــى  مــن  تــكــون  قــد 
إلى الدول الفقيرة، ما يزيد الفجوة بينها 
الحصول  الغنية في كيفية  الــدول  وبــي 
عليها. ونقلت الصحيفة عن مصدر من 
منظمة الصحة العاملية، قوله إّن »لقاحات 
فــيــروس كــورونــا قــد تــكــون األغــلــى في 
تاريخ هذه الدول، إذ تصل تكلفة الجرعة 

الواحدة إلى نحو 6.88 دوالرات«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة

)Getty/جون أوشينغ(
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سالم لبيض

ال تــتــضــّمــن وثــيــقــة »الـــســـيـــاســـة الــتــحــريــريــة 
ملــؤســســة الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة فـــي تـــونـــس )28 
صفحة(« ما يفيد منع األحزاب السياسية من 
والسياسية.  الحوارية  البرامج  في  املشاركة 
وعــلــى عكس ذلـــك، تــدعــو الــوثــيــقــة، الــتــي تعّد 
مرجعا ديو - أنطولوجيا في ممارسة املهنة 
الــوطــنــي وصحافييه  الــتــلــفــزيــون  اإلعــامــيــة، 
ــاء  ــنــ ــي أثــ ــ ــاط األحـــــــــــــزاب فــ ــ ــشـ ــ ــة نـ ــيـ ــغـــطـ إلـــــــى تـ
ــال الــبــرملــانــيــة  ــغـ الــحــمــات االنــتــخــابــيــة واألشـ
من دون تمييز بينها، إال في مستوى أحجام 
تــمــثــيــلــيــاتــهــا الــشــعــبــيــة، فـــي نـــطـــاق الــحــيــاد 
الــتــام واإلنــصــاف والــنــزاهــة. وهــو مــا حاولت 
ــتــــزام به  املــؤســســة اإلعـــامـــيـــة الــعــمــومــيــة االلــ
بن  العابدين  زيــن  الرئيس  نــظــام  بعد رحــيــل 
الفتية  التونسية  الديمقراطية  ونــشــأة  علي، 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــى حـــق األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
فــي الــظــهــور اإلعـــامـــي الــعــمــومــي والــخــاص، 
وتــغــطــيــة أنــشــطــتــهــا واملـــشـــاركـــة فـــي الــبــرامــج 
التوجه عمليا في  رجم هــذا 

ُ
ت الحوارية. وقــد 

عاشتها  التي  السياسية  املحطات  كــل  أثــنــاء 
تونس بدون استثناء.

ذ مــا جــاء فــي الفصل 35 من 
ّ
 وهــي بذلك تنف

الــتــونــســي لــســنــة 2014 أن »حــريــة  الــدســتــور 
ــابـــات والــجــمــعــيــات  ــقـ ــنـ تـــكـــويـــن األحــــــــزاب والـ
مـــضـــمـــونـــة«، ومــــا ورد فـــي الــفــصــل عــــدد 32 
»تــضــمــن الــــدولــــة الـــحـــق فـــي اإلعــــــــام«. ولــكــن 
الــظــاهــر لــلــعــيــان الـــيـــوم هـــو الــغــيــاب الــكــامــل 
لظهور ممثلي األحزاب السياسية عن منابر 
من  بــدايــة  وذلــك  التونسية،  الوطنية  التلفزة 
25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 اليوم الذي 
الرئيس  ستتمركز فيه جميع السلطات لدى 
قيس سعّيد، بعد أن كان اإلشــراف على هذه 
املؤسسة من صاحيات الحكومة ورئيسها، 
وتخضع  البرملان  مــن  الثقة  تنال  كانت  التي 
لــرقــابــتــه. يــنــســجــم حـــرمـــان مــمــثــلــي األحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الـــحـــضـــور فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الوطني مع نمط التفكير السياسي للرئيس 
ــزاب،  ســعــّيــد، الـــذي يــرفــض الــتــعــامــل مــع األحــ
وال ينظر إليها عناصر رئيسية في العملية 
إلى  قديمة تعود  الديمقراطية. وهــذه خلفية 
إلى  وتحديدا  الرئاسية،  االنتخابات  قبل  ما 
12 يونيو/ حزيران  سنة 2019، حينما صّرح 

عمار ديوب

النقاش بشان الطائفية في سورية  ت 
ُ
ال يخف

ــة أحــــداٍث أو تــطــورات جــديــدة  حــتــى يــعــود؛ أّيـ
ــلــــت ذلـــــــك مـــــجـــــزرة الـــتـــضـــامـــن  ــعــ تــــعــــيــــده، وفــ
الشيء ذاته  »الطائفية«، قبل أسابيع. وتفعل 
مداخات سوريني كثر على وسائل التواصل 
أو  طائفيني،  أو  كانوا  علمانيني  االجتماعي؛ 
الطائفية  املــســألــة  أن  ســواهــمــا... وهـــذا يعني 
 بتلك املجزرة، 

ً
قضية حقيقية، وليست مرتبطة

ونها أو بسياسات السلطة 
ّ
وال بطائفيني يتبن

فــكــيــف  ــة،  ــاديـ ــهـ بــتــنــظــيــمــات ســلــفــيــة أو جـ أو 
من  السلطة  تريدها  الطائفية؟  هــذه  نفّسرها 
أجل غايات وظيفية بامتياز، وتبتغي تكريس 
الـــوعـــي الــطــائــفــي، بــقــصــد ديــمــومــة الــســلــطــة، 
وتـــألـــيـــب الــــطــــوائــــف الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى بــعــضــهــا 
والــجــهــاديــون  السلفيون  ســوريــة؛  فــي  بعضًا 
مرجعيتهم  فيها  يجدون  عامة،  والطائفيون 

وحاضرهم ومستقبلهم.
دفـــعـــت املــــجــــزرة بـــعـــض املــثــقــفــني الـــســـوريـــني 
إلــى البحث فــي تــاريــخ املــجــازر بــني العلويني 
ــة، وضـــــــــرورة تــفــكــيــك ذلـــــــك، مــــن أجـــل  ــنــ والــــســ
توضيح أهوالها، ودورها في تأبيد السلطات 
»الدينية«، ودفعت آخرين إلى تطييف تاريخ 
ســـوريـــة بــأكــمــلــه، لــيــصــيــر الــتــاريــخ الـــســـوري، 
ــتــــال الــفــرنــســي وجـــائـــه،  ومـــنـــذ مـــجـــيء االحــ
السنية«  »الــنــخــب  تــتــبــادلــه  بــامــتــيــاز،  طائفيًا 
ثــــم تــســيــطــر عــلــيــه »الـــنـــخـــبـــة الـــعـــلـــويـــة« بــعــد 
يـــرى آخــــرون ســوريــة طــوائــف، أغلبية   .1963
وأقليات، وكل الحركات السياسية في تاريخ 
سورية ال تتعّدى أن تكون دفاعًا غير مباشر 
ــرون الشعب  عـــن هـــذه الــطــائــفــة أو تــلــك، أي يــ
الــســوري هــو هــو فــي الــحــاضــر وفـــي املــاضــي، 
أغلبية وأقليات، وما زال على حاله. من دون 
مستورد  أغلبها  كثيرة،  نظريات  هناك  شــك، 
وتعقيداته،  السوري  املجتمع  أزمــات  لتفسير 
وطبعًا ليس مــن مشكلٍة فــي ذلــك االســتــيــراد، 
املشكلة في نقل األفكار ذاتها وتطبيقها على 
الـــوضـــع الــــســــوري. وال تــــرى هــــذه املــقــالــة في 
ُمشكلة،  االجتماعية  »الطائفية«  املــمــارســات 
»التاريخي«،  التقليدي  الوعي  بقايا  فهي من 
ــا وأحـــــزابـــــا ســيــاســيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ولـــيـــســـت أيـ

طامحة للسلطة.
بعد  للطائفية  الــشــديــد  السياسي  التوظيف 
جـــمـــاعـــاٍت  مــــن  ثــــم  أواًل،  الــســلــطــة  مــــن   ،2011
سياسيٍة سورية معارضة؛ اإلخوان املسلمني 
 
ً
شكا الطائفية،  بتكريس  ســاهــم  خصوصا، 
ــــوري، بــيــنــمــا كــانــت  ــسـ ــ ــلـــصـــراع الـ ســـيـــاســـّيـــًا لـ
كما  الطائفية،  ب 

ّ
تجن لضرورة   

ً
واعية الثورة 

تــتــن رؤًى فكرية  لـــم  الــثــمــانــيــنــيــات، وإن  فـــي 

ســعــّيــد إلحـــــدى الــصــحــف املــحــلــيــة )الـــشـــارع 
ــائـــا »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــيــابــيــة  املــــغــــاربــــي( قـ
فــي الــــدول الــغــربــيــة نفسها أفــلــســت وانــتــهــى 
عهدها«، وأن »األحزاب جاءت في وقت معنّي 
من تاريخ البشرية، بلغت أوجها في القرن الـ 
19 ثم في القرن الـــ 20 ثم صــارت بعد الثورة 
التواصل  وســائــل  إلــى مستوى  التي وصلت 
والتكنولوجيات الحديثة أحزابًا على هامش 
الدنيا في حالة احتضار، قد يطول االحتضار، 
سينتهي  قليلة  ســنــوات  بــعــد  بالتأكيد  لــكــن 
دورهـــا«. فــاألحــزاب، وفــق توجه سعّيد، عبء 
البناء  املــســّمــاة  الحقيقية  الديمقراطية  على 
القاعدي )مزيج بني الفكرة املجالسية القديمة 
لــلــيــســار املـــاركـــســـي وديـــمـــقـــراطـــيـــة األســـيـــاد 
أجساما  تستوجب  وال  املــبــاشــرة(،  األثــيــنــيــة 
وسيطة، مثل األحزاب والنقابات والجمعيات 
واملدني،  السياسي  املجتمعني  مكونات  وكل 
شبيهة،  هي  والشعب  الرئيس  بني  فالعاقة 
كـــمـــا يـــفـــّســـرهـــا كـــبـــار الـــحـــمـــات الــتــفــســيــريــة 
الله والبشر، عمودية  للرئيس، بالعاقة بني 
أنها  غير  وســاطــة،  أي  تستوجب  ال  مباشرة 
تنطلق مــن األســفــل إلـــى األعــلــى، عــلــى قــاعــدة 
الرئيس ماذا  مقولة »الشعب يريد«، فيلتقط 
الــحــلــول واإلشـــراق  الشعب فيما يشبه  يــريــد 
عــنــد املـــتـــصـــّوفـــة. ولـــكـــن فـــي هــــذه املـــــّرة ليس 
حلوال للذات البشرية في الذات اإللهية، كما 
ــر بــذلــك الــحــاج وابــــن عــربــي، وإنــمــا هو 

ّ
بــش

إرادة  استلهام  أو  الشعبية  الــذات  في  حلول 
الــشــعــب مـــن الــرئــيــس واالســتــجــابــة لرغبته 
ه شبابه 

ّ
وكتابة دستوره الحقيقي الذي خط

الرئيس نفسه  أقــّر بذلك  الــجــدران، كما  على 
يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020. وعلى هذه 
األرضية، لم يعترف سعّيد بأيٍّ من األحزاب 
الــســيــاســيــة، ولـــم يــجــالــس قــيــاداتــهــا بــصــورة 
رسمية إال قليا، بما في ذلــك األحــزاب التي 
أبدت تأييدا ملسار 25 جويلية )يوليو/ تموز 
أو  مــن دون تحفظ  الــرئــيــس  2020( ودعــمــت 
خذه من قرارات سياسية 

ّ
تشريك لها في ما يت

ــراءات قــانــونــيــة واخــتــيــارات مجتمعية  ــ وإجــ
وعاقات إقليمية ودولية، ولم يأت لها موقع 
في النصوص املنظمة لجمهوريته الجديدة 
والــلــجــنــة االســتــشــاريــة، ومـــا سينبثق عنها 
الــحــوار الوطني  فــرعــيــة ستتولى  لــجــان  مــن 
وإعداد دستور جديد يعرض على االستفتاء 

الطائفية،  للمسألة   
ً
رافــضــة دقيقة  وسياسية 

سورية،  في  الفعلية  وجوهها  أشكال  وتفّكك 
وقــوى  سياسية  ومــمــارســات  وثقافة  تاريخًا 
ســيــاســيــة، وكـــذلـــك أشــكــالــهــا فـــي مــمــارســات 

السلطة، واملهام الوظيفية من وراء ذلك.
 طائفيٌّ شديد الوضوح في املجازر 

ٌ
هناك عامل

ــِكـــبـــت فـــي ســـوريـــة مــنــذ 2011، ومــن  ـ
ُ
الـــتـــي ارت

الــدولــة اإلسامية   األطــــراف، حتى تنظيم 
ّ

كــل
)داعــش( في مجازره ضد السنة كان طائفّيًا؛ 
وهناك مجزرة عدرا العمالية في 2013، وكذلك 
املـــجـــازر الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة 
ــزة األمــنــيــة فـــي حمص  ــهـ تــابــعــة لــبــعــض األجـ
وكــان  وبانياس هــي طائفية، وســواهــا كثير، 
القصد منها اجتثاث اآلخــر، واستغالها من 
ديــمــومــة الــســلــطــة الـــراهـــنـــة، أو الـــوصـــول إلــى 
مرتكبو  والجهاديني...  السلفيني  من  السلطة 
 األطــــــــراف، طــائــفــيــون 

ّ
ــل ــن كــ ــازر، ومــ ــجــ تــلــك املــ

ــيـــات بــســيــطــة  ـــهـــم شـــخـــصـ
ّ
ــن ــكـ بـــــالـــــضـــــرورة، لـ

وهامشية، بينما املسؤولية الفعلية تتحّملها 
الجهات السياسية واألمنية التي تقف خلفها، 

سورية وسواها.
لــيــســت الـــطـــوائـــف، بــأكــثــريــتــهــا أو أقــلــيــاتــهــا، 
االستقال  قبل  فــي ســوريــة  السياسة  مــصــدر 
السياسي  الــصــراع  مرجعية  وليست  وبــعــده، 
في هذه األزمنة. هي تشكيات أهلية، وبيئة 
ــت مــــوجــــودة،  ــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــأفـــــراد، ومـــــا زالـ
وتــمــيــل دراســــــاٌت كــثــيــرة إلـــى أنــهــا مــســتــمــرة. 
ــذه الـــنـــظـــرة مــــن دور  ــ ـــض هـ

ّ
ــف ـــخـ

ُ
وعــــــدا ذلــــــك، ت

الــعــشــائــر كــعــاقــات اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، بل 
وسياسية أيضًا، وهي أيضًا منتشرة، وبقوة 
ــنـــي قــيــمــًا  فــــي ســــوريــــة. يــتــجــلــى الــــوعــــي الـــديـ
أخاقية في املمارسات السياسية. أما الوعي 
حديث  فهو  السياسي  الــصــراع  فــي  الطائفي 
العهد، ففي الخمسينيات تأّسس مع تأسس 
اإلخوان املسلمني، أي لم تكن الطبقة الحاكمة 
طائفية، وقد كان الحزبان، البعث والشيوعي، 
اجتماعية  قضايا  على  محمولني  خصوصًا، 
التطورات  وحــتــى  وأمــمــيــة،  وقومية  ووطنية 
الاحقة في سورية لم تتخذ من هذه القضايا 
 وسياسات من أجل تحقيق مشروع 

ً
مرجعية

. يــتــجــاهــل الــنــقــاش 
ً
طــائــفــي، لــلــعــلــويــني مـــثـــا

االقتصادية  التطورات   
ّ

كــل بالكامل  الطائفي 
والــســيــاســيــة حــيــنــهــا، كــالــتــأمــيــم واإلصـــــاح 
 ،

ً
فكرًا وسياسة االشتراكي  والتوسع  الزراعي 

والــــخــــاف مـــع دول الــخــلــيــج وقـــتـــهـــا، وحــتــى 
قــبــل تسلم  السوفييتي  االتــحــاد  الــخــاف مــع 
الــجــنــرال حــافــظ االســــد الــســلــطــة بــشــكــل كامل 
كــتــل  بــــني  ــيـــاســـي  الـــسـ ــراع  ــ ــــصــ والــ فــــي 1970؛ 
السلطة وصــراع  كــان على  »البعث« وســواهــا 
 

ّ
ستخدم كل

َ
برامج سياسية. وضمن ذلك، ست

يوم 25 يوليو/ تموز 2022. تهميش األحزاب 
السياسية وإقصاؤها بعد 25 يوليو/ تموز 
2021، والحيلولة دون تمكينها من ممارسة 
حقها في استخدام قياداتها ورموزها منابر 
التلفزة الوطنية، وإباغ أصواتهم وبرامجهم 
وأفــكــارهــم إلــى عــامــة الــنــاس، يتنافى مــع ما 
جــاء فــي الفصل الــخــامــس مــن املــرســوم عدد 
ــزاب  ــ بــتــنــظــيــم األحـ املــتــعــلــق  لــســنــة 2011   87
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــذي جـــــاء فـــيـــه »ُيـــحـــجـــر عــلــى 
األحـــزاب  نــشــاط  عرقلة  العمومية  السلطات 
السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة«، وال يساعد على تطبيق ما ورد في 
الفصل الثاني من القانون نفسه أن »الحزب 
تونسيني  مواطنني  بــني  تتكون  جمعية  هــو 
للمواطنني،  السياسي  التأطير  فــي  يساهم 
وترسيخ قيم املواطنة، ويهدف إلى املشاركة 
فــي االنــتــخــابــات قصد مــمــارســة السلطة في 
املــســتــوى الــوطــنــي أو الــجــهــوي أو املــحــلــي«، 
التي يمّول منخرطوها  التونسية  فاألحزاب 
وأنــصــارهــا الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، كــغــيــرهــم من 
دافــعــي الــضــرائــب فــي تــونــس، ال تختلف مع 
ســعــّيــد فـــي مــقــاربــتــه الــســيــاســيــة الــقــاعــديــة 
الخالية من االنتماءات الحزبية فقط، وإنما 
هــي بمثابة املــنــافــس الــجــّدي لـــه، وملــشــروعــه 
وصفحات  املحلية  التنسيقيات  على  القائم 
الــســوشــيــال - مــيــديــا واملـــجـــمـــوعـــات املــغــلــقــة 
االفــتــراضــي(  الــقــاعــدي  )الــبــنــاء  الفيسبوكية 
التي تستخدم تقنية البيغ- داتــا، ما يساعد 
على الوصول إلى جمهور واسع، خصوصا 
وأن هذا املشروع تعّرض إلى ضربة موجعة 
التونسي للشغل  الــعــام  االتــحــاد  بعد رفــض 
االنـــخـــراط فــيــه، وبــــدأ فــي الــتــآكــل والــتــاشــي 
ع به 

ّ
وفقدان الشعبية والزخم الذي كان يتمت

عشية االنتخابات الرئاسية سنة 2019، وفي 
االحتجاجية  تموز  يوليو/   25 لحظة  أثــنــاء 

في صيف 2021.
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ لــقــد أقــــّر بــمــنــع مــمــثــلــي األحــ
ــي الـــبـــرامـــج  ــ ــن مـــواقـــفـــهـــم فـ ــ ــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ مـ
الحوارية للتلفزة الوطنية نقيب الصحافيني 
ــــوم 11  الـــتـــونـــســـيـــني فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــــي يــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2022 قــائــا »هــنــاك 
ممثلي  بمنع حــضــور  يقضي  قـــرار سياسي 
الــتــلــفــزة التونسية  ــزاب الــســيــاســيــة فــي  ــ األحـ
اتــهــا«، ونـــّددت به  التي يدفع املــواطــنــون أداء

الطرف   اإلمــكــانــات للتغلب على 
ّ

كــل األطــــراف 
اآلخــر، وال سيما اتجاه حافظ األســد حينها، 
وشخصيات كثيرة فاعلة حينها في اتجاهه 
لم تكن علوية، وحتى العلوية منها كانت في 
السلطة، وليس  أجــل وصولها هــي  مــن  ه 

ّ
صف

من أجل إيصال الطائفة العلوية إليها؛ الكتل 
ــيــة 

ّ
ــرى، أيــضــًا لـــم تــكــن ســن ــ »الــعــســكــريــة« األخــ

خالصة أو درزية أو مسيحية.
 محدودية قوة اإلسام السياسي في سورية 
مرتبطة تاريخيًا بصعود الفكرة القومية منذ 
بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن وطــــرد االحـــتـــاالت، 
ــــوريـــــني عــــامــــة فـــــي الــــبــــحــــث عــن  ــــسـ ورغـــــبـــــة الـ
مشتركاٍت وهوية سياسية جديدة، وال يشكل 
 

ّ
 بارزة في الخمسينيات إال

ً
بروز »البعث« قّوة

اتكاًء على ذلك الصعود، ومعاقبة مجتمعية 
للنخبة الحاكمة التي أرادت بناء سلطة ودولة 
ملعاقبة  وكــذلــك  ومصالحها،  حكمها  لتأبيد 
الــشــيــوعــيــني حــيــنــهــا عــلــى انــســيــاقــهــم خلف 
ســيــاســة االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي االعــتــراف 
ــون مــشــغــولــني  ــيــ ــامــ بـــإســـرائـــيـــل. وكــــــان اإلســ
ــــى الــســلــطــة وأســـلـــمـــة املــجــتــمــع  ــالـــوصـــول إلـ بـ
ورفــــض الــعــلــمــانــيــة والــقــومــيــة. وبــالــطــبــع، لم 
ــي اإلصـــــاح  ــات املـــجـــتـــمـــع فــ ــاجــ يـــتـــلـــّمـــســـوا حــ
الـــزراعـــي والــتــعــلــيــم الـــعـــام ومــســألــة فلسطني 
تلك  قــــراءة  يمكن  ال  قــومــيــة.  قضية  بوصفها 
التطورات من زاوية استبدال النظام »السني« 

»نظام علوي«، هذا تفكيٌر سطحيٌّ للغاية.  بـ
لــقــد َهــّمــشــت الـــتـــطـــورات الــعــامــة فـــي ســوريــة 
ُوِلـــَد فــي منتصف  اإلســـام السياسي، والـــذي 
االربــعــيــنــيــات فــي ســوريــة. والــتــطــورات ذاتها 
رفعت من دور الجيش املنظم ليقوم بالتغيير 
أو  الوطنية  أو  االجتماعية  القضايا  لصالح 
ديكتاتورًا،   

ّ
إال األســد  يكن حافظ  لم  القومية. 

الذين وصلوا  العسكريني  الــقــادة  بقية  كحال 
جعلها  وأراد  الثالث،  العالم  في  السلطة  إلــى 
له ولعائلته أواًل، كما حال بقية القادة )ربما 
يـــخـــرج جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر عـــن ذلــــــك(. وفــي 
إلــى بنيته األهلية  أعــاد املجتمع  سبيل ذلــك، 
ولتأبيد سيطرته. ضمن ذلك، سَيستخدم كل 
القمع  الوسائل من أجــل ذلــك، أي سيستخدم 
ــاد واإلفـــــســـــاد، والــتــطــيــيــف املــــحــــدود،  ــفـــسـ والـ
وكــــذلــــك ســيــســتــغــل الـــعـــاقـــات األهـــلـــيـــة الــتــي 
 طائفية، 

ً
إليها، وهــذه ليست ممارسة ينتمي 

أو القول إنها علوية سياسية، أو نخبة علوية 
ســلــطــويــة، بـــل هـــي »أهــلــيــة« ولــصــالــح تأبيد 

السلطة الشمولية والحكم الفردي.
ــرضــت الــســلــطــة، مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، أشــكــال 

َ
ف

ــروة الـــدولـــة، وهــّمــشــت  اســتــغــالــهــا ونــهــبــت ثــ
قــطــاعــاٍت واســعــة مــن الــتــجــار أو الصناعيني، 
 أســــاســــيــــًا لــخــنــق 

ً
ومــــــارســــــت الــــقــــمــــع عـــــامـــــا

التونسيني  لــلــصــحــافــيــني  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
ــه الــهــيــئــة  ــ ــدتـ ــ فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، ورصـ
البصري، من دون  السمعي  العليا لاتصال 
الخيار  إلــى مخاطر هــذا  بــوضــوح  أن تشير 
على مستقبل العملية الديمقراطية. واعتبره 
الــشــعــب، ذات الخلفية  لــحــركــة  الــعــام  األمــــني 
ــدة ملــســار 25 جــويــلــيــة في  ــ ــؤّي الــعــروبــيــة واملــ
تــصــريــح لـــه يـــوم 18 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2022 »مسألة خطيرة ومرفوضة، سواء يقف 
وراء ذلك رئيس الجمهورية أو الرئيس املدير 
للحركة  بيان  وقــال  الوطنية«.  للتلفزة  العام 

املجتمع  واجــه  السياسة.  واجتثاث  الحريات 
حينها  التقدمية  الوطنية  وجبهتها  السلطة 
بـــحـــركـــات يـــســـاريـــة جــــديــــدة وقــــويــــت شــوكــة 
معت السلطة 

َ
اإلخوان املسلمني أكثر فأكثر، وق

ــٍد، وكـــانـــت حــرب  هـــذه الــحــركــات بــعــنــٍف شـــديـ
اجتثاث لإخوان، واالنفتاح أكثر فأكثر على 
مرجعيات سنية أخرى )الشيخ محمد سعيد 
البوطي مثااًل(، واستمّرت بإعادة املجتمع إلى 
أهليته، وضمن التسعينيات. والحقًا، ظهرت 
حركات جهادية وسلفية تأثرًا بحرب العراق، 
وأفــغــانــســتــان، وصــراعــات »جــهــاديــة« كثيرة؛ 
ــت حـــركـــات هــامــشــيــة، بــفــعــل القمع 

ّ
ــهــا ظــل

ّ
لــكــن

وليست  »نخبوية«  ها حركاٌت 
ّ
أن وبفعل  أواًل، 

مرغوبة مجتمعيًا.
الـــســـوريـــة 2011، كـــانـــت عــاقــات  ــثــــورة  الــ مـــع 
املجتمع السوري أهلية بامتياز، أي أن الوعي 
الــديــنــي هـــو املــســيــطــر. ولــــم تــكــن »طــائــفــيــتــه« 
ســـيـــاســـيـــة؛ وهــــــذا مـــرتـــبـــط بــــأزمــــات الــســلــطــة 
وسياساتها في إعادة إنتاج املجتمع األهلي 
الــوعــي هــذه بأنها  »الــديــنــي«؛ تفسير طبيعة 
امتداد تاريخي قديم غير سليم، وأيضًا ليس 
في  االســتــعــمــار  بـــدور  تفسيره  الصحيح  مــن 
إبــقــاء البنى األهــلــيــة أهــلــيــة، ومــحــاربــة البنى 
لاستعمار  طائفيًا؛  تسييسها  أو  الحداثية، 
دوٌر آخر، ويتحّدد بتشكيل دولنا، دواًل تابعة، 
الكيان الصهيوني،  التجزئة، وزراعة  وإرساء 
ومحاربة أّي مشاريع سياسية قد تفضي إلى 

مشاريٍع وحدوية أو نهضوية جاّدة.
الثورة السورية كانت جزءًا من ثوراٍت عربية، 
ـــحـــّرَك الــســوريــون ضــمــن هـــذا األفــــق. ولــهــذا 

َ
وت

لــم تــكــن الطائفية مــن أهــدافــهــم، رغـــم تدينهم 

القرار  »نعّبر عن استغرابنا من هذا  نفسها 
الذي يتنافى وأبسط مقّومات الحياد املهني 
واإلعامي من مرفق عمومي هو ملك لجميع 

التونسّيني والتونسيات«.
غلق التلفزة الوطنية في وجه قادة األحزاب 
ــا« عـــن نــمــط تــعــاطــي  الــســيــاســيــة هـــو »بــــروفــ
»الــنــظــام الــرئــاســي« الــقــادم، إن ُكتب النجاح 
ملــــســــار ســــعــــّيــــد، مـــــع األحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والعملية الديمقراطية ككل، وهو في حقيقته 
إعـــادة إنــتــاج للمنع الـــذي كــانــت تــتــعــّرض له 
ظهور  فــي  حقها  مــن  السياسية  التنظيمات 
ــــام الــعــمــومــي فـــي زمــنــي الــرئــيــســني  فـــي اإلعـ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــــن بـــن عــلــى )1956-
2011(، واحــتــكــار صــوت الــرئــيــس وخــيــاراتــه 
الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، وكــــذا مـــن يــعــّبــر عـــن ذلــك 
واملعارض  املخالف  الــرأي  الصوت، وتغييب 
بشكل كامل. وعلى الرغم من ذلــك، لن يغيب 
ــد  هــــــذا الـــــــــرأي املــــخــــالــــف، وال يــســتــطــيــع أحـ
على  مجبرا  نفسه  وسيجد  وتغييبه،  نفيه 
هــجــرة الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي الــعــمــومــي الــذي 
ــر مــتــابــعــيــه ومــريــديــه،  يــخــســر يــومــا بــعــد آخـ
إلــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الــــخــــاصــــة ونــظــيــرتــهــا 
األجنبية التي تدخل بيوت التونسيني وغير 

التونسيني بدون استئذان من أحد. 
الوطنية  التلفزة  على  القائمون  يتفطن  لم 
التونسية وأصحاب القرار السياسي الذي 
يمنع األحــزاب من الظهور إلى أن البشرية 
إلــى عصر االتصال  ت مرحلة اإلعــام 

ّ
تخط

ــواطـــن املــــــدّون واملـــواطـــن  الــــذي ظــهــر فــيــه املـ
ــادة  ــّول مــ ــحــ الـــصـــحـــفـــي الــــــذي يــمــكــنــه أن يــ
إخبارية هاوية تنتشر من خال »السوشيال 
تلتقطه  إعامي محترف،  إلى عمل  ميديا« 
ه 

ّ
كــبــرى املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــعــيــد بث

ليصل إلى الجمهور الواسع. 
بينت الــتــجــارب مـــدى نــجــاعــتــه فــي سقوط 
أنظمة وحكومات ورؤساء وصعود آخرين، 
ــوم لــيــســت فـــي غــلــق الــحــكــام  ــيـ والــحــكــمــة الـ
ــام أصــــحــــاب الـــــرأي  اإلعــــــــام الـــعـــمـــومـــي أمـــــ
املخالف، وإنما في أخذ العبرة من تجارب 
ــتــــداول  الـــســـابـــقـــني، واإليــــمــــان بـــالـــتـــعـــّدد والــ
السلمي على السلطة وإعداد الخروج اآلمن 
من الحكم على قاعدة الكلمات الخالدة »لو 

دامت لغيرك ملا وصلت إليك«.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــكــبــيــر، وال االنـــتـــقـــام مـــن الــثــمــانــيــنــيــات، وال 
إلــى  السلفية  أو  املسلمني  بـــاإلخـــوان  اإلتــيــان 
السلطة؛ ال، ورفــعــوا شــعــارات ضــد ذلــك. وفي 
هناك  وبالطبع،  طائفيني.  يكونوا  لم  األصــل، 
تـــيـــارات ســلــفــيــة وطــائــفــيــة، لــكــنــهــا هــامــشــيــة، 
ــانـــت الــلــحــظــة هـــذه  ــاه. كـ ــ ــ ــرت أعـ ــ ألســــبــــاب ذكــ
مخيفة للسلطة، و»مثالية« لإخوان املسلمني 
ـــرى بــأم العني 

َ
ــهــا مخيفة، وت

ّ
خــصــوصــا، وألن

ســقــوط األنــظــمــة فــي تــونــس ومــصــر وليبيا، 
ومنها  الوسائل،  كل  أن تستخدم  عليها  كــان 
املـــجـــازر، مـــن أجـــل ديــمــومــة الــســلــطــة. تتعلق 
أخر،  السلطة وال شــيء  إذًا بديمومة  القضية 
لــلــمــعــارضــة، وال سيما  بالنسبة  كــذلــك  وهـــي 
اإلخوان. كان االعتقال والقمع والقتل واملجازر 
سياسة عامة للسلطة. وككل سلطة شمولية، 
 أن تفعل غير ذلك؛ هي طبيعة فيها 

ّ
ال يمكن إال

إذن. فــي ســوريــة كــان ذلــك، ووظــفــت الطائفية 
الشعبية. واستدعى  الــثــورة  إيــقــاف  أجــل  مــن 
النظام الخارج واملليشيات الطائفية من إيران 
والتابعني لها للغاية، والحقًا روسيا لتأبيد 
الــســلــطــة. فــعــلــت الـــشـــيء ذاتـــــه قــــوى اإلســــام 
تتأخرا  لــم  والــجــهــاديــة  والسلفية  السياسي، 
عــن فــعــل االعــتــقــال والــقــمــع واملـــجـــازر، حينما 
 في الغوطة الشرقة وفي الرقة 

ً
أصبحت سلطة

وديــــر الـــــزور وأريــــــاف حــلــب وفــــي إدلــــب وفــي 
مناطق سيطرتها. 

وال يمكن طي صفحة املجازر واالعتقال والقمع 
بتحويل  أو  الــجــاد،  غير  السياسي  بالنقاش 
تاريخ السوريني إلى صراعات طائفية بل عبر 
السياسي،  التحّول  القضاء. وحينما يحصل 
ويتقّدم القضاء بدراسة هذه امللفات، ووضع 
املــســؤولــني عنها فــي الــســجــون؛ وتــرافــق ذلــك 
تسعى  وسياسية،  وثقافية  شعبية  مبادرات 
ــــي. والـــنـــقـــاش  ــلـ ــ ــن أجـــــل إرســـــــاء الـــســـلـــم األهـ مــ
فـــي الــطــائــفــيــة لـــن يــتــوقــف أبـــــدًا، فــهــو يتعلق 
واملناخ  الطوائف،  بوجود  وليس  بالسياسة 
ــثـــورة،  ــذلـــك، فــهــنــاك هــزيــمــة الـ ــّدة لـ ــؤاٍت بـــشـ ــ مــ
غــيــاب الــهــويــة املشتركة لــلــســوريــني، وعــوامــل 
كثيرة. الطائفية السياسية تستقي قوتها من 
غياب الديمقراطية والحريات والنظام املمثل 
حينما  »الطائفي«.  والظلم  االجتماعي  للكل 
يخفت  أن  يمكن  للكل  املــِمــثــل  الــنــظــام  يتحقق 
 حّدة. 

ّ
ذلك النقاش، أو لنقل سيتخذ أشكااًل أقل

إزالة الغن عن الطوائف بتنوعاتها تتحقق 
وللمجتمع،  للسلطة  الديمقراطي  بالتحّول 
الوطني،  للمشروع  وفاعل  جديٍد  وبصعوٍد 
وهــذا مــا ركــز عليه بــرهــان غليون فــي كتابه 
القديم »املسالة الطائفية ومشكلة األقليات« 

ستعاد بقّوة هذه األيام. 
ُ
الكتاب امل

)كاتب سوري(

في تحريم التلفزة الوطنية على ممثلي األحزاب التونسية

في النقاش السوري عن المجازر والطائفية
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ُقتل 19 تلميذًا عندما أطلق شاب أميركي النار في 
مدرسة ابتدائية، يوم الثالثاء، قبل أن ترديه الشرطة، 

في مأساة جديدة ضمن كابوس متكرر

امرأة األعمال الصينية تهزم الدونية

1819
مجتمع

الواليات  أغــرق هجوم على مدرسة 
املــتــحــدة مـــجـــددًا فـــي مــآســي إطـــاق 
النار، مع ما يرافق ذلك من مشاهد 
تعمل  الصدمة  تأثير  تحت  لتاميذ  مــرّوعــة 
قــوات األمــن على إجائهم، وأهــاٍل مذعورين 
ــال حــاكــم  ــ يــســألــون عـــن مــصــيــر أبــنــائــهــم. وقـ
ــكـــســـاس، غـــريـــغ أبـــــــوت، فــــي مــؤتــمــر  واليــــــة تـ
 املـــهـــاجـــم »أطـــلـــق الـــنـــار وقــتــل 

ّ
صـــحـــافـــي، إن

الضحايا بشكل مرّوع ومجنون« في مدرسة 
»روب« االبتدائية في بلدة يوفالدي.

تل الــشــاب الجاني ســالــفــادور رامـــوس )18 
ُ
ق

الــحــادث، وقــال مسؤولون أمنيون  عامًا( في 
 الــشــرطــة أردتـــــه. وأوضــــح الــشــرطــي إريــك 

ّ
إن

أنــه كان  إســـتـــرادا، عبر محطة »ســي أن أن«، 
يحمل بندقية على األقل. واستهدف راموس، 
أميركي الجنسية، جدته أواًل، قبل أن يتوجه 
إلى املدرسة في سيارة الرتكاب املجزرة. ولم 
الــذي ُيعّد واحــدًا  تعرف بعد دوافــع الهجوم 
مـــن األكـــثـــر دمـــويـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــدرســة 
ــحــدة مــنــذ ســنــوات، ويعيد 

ّ
فــي الـــواليـــات املــت

ــان مـــأســـاة مـــدرســـة ســـانـــدي هــوك  ــ إلـــى األذهــ
مختل  قتل  حيث  كونيتيكت،  في  االبتدائية 
عقليًا في العشرين من عمره 26 شخصًا، من 
بينهم أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم مــن 6 إلــى 7 

سنوات، قبل أن ينتحر.
وفــي رثــائــه ضحايا املــأســاة، وّجـــه الرئيس 
ــوة عــاجــلــة لفرض  األمــيــركــي جــو بــايــدن دعـ
النارية،  األسلحة  قيود جديدة على حيازة 
وطــلــب الــبــيــت األبــيــض تنكيس األعــــام في 
للضحايا«.  »تكريمًا  الرسمية  اإلدارات  كــل 
وقال بايدن في كلمة رسمية: »متى سنقف 
بوجه لوبي األسلحة؟ أنا مشمئز وتعب من 
حــوادث إطــاق النار املتكررة في املــدارس«، 
وأضاف: »فقدان طفل يشبه اقتاع جزء من 
روحـــك. إنــه يــوِجــد فــراغــًا فــي صـــدرك. تشعر 
وكــأنــك غــــارق فــي هـــذا األمــــر، وال تستطيع 
الخروج منه«. وتابع: »حان الوقت لتحويل 
هــذا األلـــم إلــى أفــعــال. نـــادرًا مــا تقع حــوادث 
إطــــاق الـــنـــار الــجــمــاعــي هــــذه فـــي أي مــكــان 
آخـــر فــي الــعــالــم، وإن الــــدول األخــــرى لديها 
أشخاص مشحونون بالكراهية، أو يعانون 
مـــن مــشــاكــل فـــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة، ولــكــن ال 
ــرى تـــعـــانـــي مــن  ــ ــة صــنــاعــيــة أخــ ــ تـــوجـــد دولــ
العنف باستخدام األسلحة النارية كما هو 

الحال في الواليات املتحدة«.
بدورها، نّددت نائبة الرئيس كاماال هاريس 
باملجزرة، وقالت: »كفى يعني كفى« مطالبة 
النارية،  األسلحة  لتقييد حيازة  »تحّرك«  بـ
ــم بــســبــب تــكــرار 

ّ
ومــضــيــفــة: »قــلــوبــنــا تــتــحــط

ى 
ّ
إطــاق النار في املـــدارس. علينا أن نتحل

الكونغرس  مناشدة  للتحّرك«،  بالشجاعة 
ــيــــودًا عـــلـــى بــيــع  ــفـــرض قــ إصـــــــدار تـــشـــريـــع يـ
األسلحة النارية وحيازتها. ونددت رئيسة 

التقليدية، مثل صحيفة السوابق، واألهلية 
ــام 2021، بلغ  عــ الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة. وفــــي 
الــتــي صادرتها  الشبحية«  »األســلــحــة  عــدد 
 1758 مقابل  ســاح،  قطعة   19,344 الشرطة 
أقــــرت   ،2008 عـــــام   .2016 فــــي  فـــقـــط  قــطــعــة 
املحكمة العليا أن التعديل الثاني للدستور 
يــحــمــي حـــقـــوق األمـــيـــركـــيـــني فـــي االحــتــفــاظ 
اعــتــرفــت أيضًا  بــاألســلــحــة وحــمــلــهــا، لكنها 
بــأن فــرض شــروط على بيع األسلحة يمكن 
الدستوري.  التعديل  أن يكون متماشيًا مع 
وعــــرض الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
ــا، عــلــى الـــكـــونـــغـــرس، فـــي عــــام 2016،  ــامــ أوبــ
إجراءات لتشديد القيود على حمل األسلحة 
ــه ُووجــه بمعارضة قوية من 

ّ
النارية، بيد أن

قبل لوبي تجارة األسلحة.
وفي عام 2019، عّبر الرئيس السابق دونالد 
تــــرامــــب عــــن دعـــــم غـــيـــر مــــشــــروط لــلــجــمــعــيــة 
الوطنية لأسلحة النارية )إن آر إيه(، واعدًا 
بحماية حــق األمــيــركــيــني فــي حــمــل الــســاح، 
املساهمني في تمويل  أحــد  الجمعية  وكانت 

حملته االنتخابية بنحو 30 مليون دوالر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يشعر العديد من الذكور 
بخجل من العمل تحت قيادة 

وإشراف امرأة

تجدد الجريمة االنتقادات 
لالنتشار الواسع لحيازة 
األسلحة النارية وعدم 
إقرار قانون لتقييدها

بيلوسي،  نانسي  األميركي،  النواب  مجلس 
فـــي بـــيـــان، بــهــذا »الــعــمــل املــقــيــت الــــذي سلب 
مستقبل أطــفــال أحـــبـــاء. مــا مــن كـــام يصف 
األلم أمام هذه املجزرة التي ارتكبت بدم بارد، 

وذهب ضحيتها تاميذ صغار ومدرس«.
ودعــــا  الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي عــن الــواليــة، 
كــريــس مــورفــي، زمـــاءه إلــى الــتــحــرك، مؤكدًا 
املــآســي«، وأن »هــذه  أنــه »يمكن تجنب هــذه 
ــذا الــبــلــد، ولــيــس  الــــحــــوادث تــقــع فــقــط فـــي هــ
فــي أي مكان آخــر. مــا مــن بلد آخــر يفكر فيه 
أنهم  املدرسة  إلى  األطفال عندما يتوجهون 
ــــاق الـــــنـــــار«. وأظــــهــــرت  ــ قــــد يـــتـــعـــرضـــون إلطـ
مقاطع فيديو عرضت عبر وسائل التواصل 
ــم عــلــى عـــجـــل، وهــم  ــااًل يـــجـــري إجــــاؤهــ ــفــ أطــ
يـــركـــضـــون ضــمــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة إلــى 

حافات مدرسية.
ــنـــوات األخــــيــــرة، ُصـــدمـــت الـــواليـــات  فـــي الـــسـ
املـــتـــحـــدة بــعــمــلــيــة إطـــــاق نــــار وقـــعـــت داخـــل 
ــد فــــي واليــــة  ــاركــــانــ مــــدرســــة ثـــانـــويـــة فــــي بــ
تل 17 شخصًا 

ُ
فلوريدا، في عام 2018، حني ق

ــقـــني بــــرصــــاص طــالــب  ــراهـ غــالــبــيــتــهــم مــــن املـ
الجديدة  الــنــار  إطـــاق  وتثير عملية  ســابــق. 
صدمة مضاعفة، كون الضحايا من األطفال، 
كــمــا تـــجـــدد االنــــتــــقــــادات لــانــتــشــار الـــواســـع 
لحيازة األسلحة النارية في الواليات املتحدة، 
مع غياب األمل في إقــرار الكونغرس لقانون 
طموح يهدف إلى تقييدها. وتشهد الواليات 
املتحدة عمليات إطــاق نــار شبه يومية في 
األماكن العامة، وتسّجل املدن الكبرى ارتفاعًا 
التي ترتكب بواسطة أسلحة  الجرائم  ملعدل 
نارية منذ بدء جائحة كورونا. وأظهر تقرير 
نشرته وزارة العدل األميركية في 17 مايو/ 
 شــركــات تصنيع األسلحة 

ّ
أن الــجــاري،  أيـــار 

ــحــدة أنتجت خال 
ّ
الــنــاريــة فــي الــواليــات املــت

الــســنــوات الــعــشــريــن املــاضــيــة أكــثــر مـــن 139 
للبيع  نــاري مخّصصة  قطعة ســاح  مليون 
لأفراد، من بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت 
ـــه في 

ّ
ــاف الــتــقــريــر أن خـــال ســنــة 2020. وأضــ

املتحدة  الــواليــات  اســتــوردت  نفسها،  الفترة 
71 مليون قطعة ساح ناري، في حني صّدرت 
7.5 مايني قطعة فقط، في أرقام تعكس الكّم 
رة في الباد، 

ّ
النارية املتوف الهائل لأسلحة 

ــــذي يــســاهــم فـــي تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف  والــ
ــح، وجــرائــم الــقــتــل، واالنــتــحــار. وأظــهــر 

ّ
املــســل

لون 
ّ

ـــه إذا كـــان األمــيــركــيــون يفض
ّ
أن الــتــقــريــر 

ــيــــة، وهــــو الـــنـــوع الـــذي  األســـلـــحـــة نــصــف اآللــ
خدم في تنفيذ العديد من جرائم إطاق 

ُ
است

 الغالبية العظمى منهم 
ّ
النار الجماعية، فإن

اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية، وهو 
ساح زهيد الثمن سهل االستخدام، ويشبه 

األسلحة التي تستخدمها الشرطة.
ــه الــســلــطــات األمـــيـــركـــيـــة زيــــــادة في  ــواجــ وتــ
األســلــحــة »الــشــبــحــيــة«، وهـــي مــســدســات أو 

بـــنـــادق تــبــاع مــفــّكــكــة، ويــمــكــن صــنــعــهــا في 
املـــنـــزل مــقــابــل بــضــع مــئــات مـــن الـــــــدوالرات، 
أو  اإلنترنت،  أجزائها عبر  كما يمكن شــراء 
إنــتــاجــهــا بــواســطــة طــابــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد. 
الـــتـــي تنتجها  الـــنـــاريـــة  ــًا لــأســلــحــة  وخـــافـ
 األســلــحــة الشبحية 

ّ
فــــإن الـــســـاح،  مــصــانــع 

ــًا تــســلــســلــيــة، األمــــــر الــــذي  ــ ــامـ ــ ال تــحــمــل أرقـ
ــه مــســتــحــيــلــة،  ــبـ ـــيـــهـــا مـــهـــمـــة شـ

ّ
يـــجـــعـــل تـــقـــف

 بيعها وشـــراءهـــا ال يــحــتــاجــان إلــى 
ّ
كــمــا أن

تــرخــيــص، وبــالــتــالــي ال يــخــضــع مشتروها 
لــلــقــيــود املــفــروضــة عــلــى مــشــتــري األســلــحــة 

من الشائع في الصين رعاية 
األجداد لألطفال، ما يسمح 

للزوجات بالتركيز أكثر على 
العمل الذي يحققن فيه 

نجاحات أكبر من الرجل، 
علمًا أنهن يهيمّن اليوم 

على تصنيف المليارديرات 
العالميات

بكين ـ علي أبو مريحيل

أظــهــرت دراســـة صينية حديثة أن حــوالــي 6.4 في 
صة 

ّ
املائة من الرؤساء التنفيذيني في الشركات املرخ

في الباد هم من النساء، وأن أكثر من 26 في املائة 
من مناصب املديرين املاليني تشغلها نساء، وهي 
نسبة أعــلــى مــن املــتــوســط الــعــاملــي الــبــالــغ 15.8 في 
املائة. وتفيد قائمة »هورون« العاملية لأثرياء بأن 
نحو 66 في املائة من مليارديرات العام املاضي من 
وراء  الرئيس  »السبب  إن  مراقبون  ويقول  الصني. 
أن  فــي عالم األعــمــال هــو  النساء الصينيات  نجاح 
االقتصاد  نمو  إلــى  نظرًا  الفرص  من  املزيد  لديهن 
املاضيني،  العقدين  الفــت خــال  فــي شكل  الصيني 
الشخصية،  بسماتهن  بعضهن  نجاح  يرتبط  كما 
وال عاقة له بالظروف االجتماعية واالقتصادية«.

تعمل تشاو ووي )39 عامًا( مديرة لشركة تصدير 
في العاصمة بكني، وهي مسؤولة عن 54 موظفًا في 
»العربي الجديد«:  الشركة جلهم من اإلناث. وتقول لـ
»دخلت عالم التجارة في العام الثاني من الدراسة 
الــجــامــعــيــة، أي قــبــل عــامــني مـــن الـــتـــخـــرج، وعــمــلــت 
مع  التواصل  مهمتي  وكانت  التسويق،  مجال  في 
الشركات األجنبية بحكم إجادتي اللغة اإلنكليزية. 
بيانات  لــدي قاعدة  وخــال فترة قصيرة أصبحت 
ضخمة تضم أقوى وأكبر الشركات املستوردة في 
مجال عملنا، لذا قررت أن أعمل لحسابي الخاص. 
وحني تخرجت من الجامعة، أسست بالشراكة مع 
إحـــدى صــديــقــاتــي أول مكتب تــجــاري ضــم حينها 
وزاد  عملنا  نطاق  اتسع  وبعدما  موظفني.  خمسة 
 منا 

ّ
ــل عــــدد عــمــائــنــا، أنــهــيــنــا الـــشـــراكـــة وامــتــلــك كــ

املــرأة   »ســّر نجاح 
ّ
أن الخاصة«. وأوضحت  شركته 

هو تحسن بيئة ريادة األعمال النسائية في الصني 
مقارنة بدول أخــرى، وتحولها خال العقد األخير 

املكان األفضل في العالم لرائدات األعمال«. 
وعـــن أســبــاب الــتــراجــع الــنــســبــي فــي أعــــداد الــذكــور 
الــعــامــلــني فـــي شــركــتــهــا، تـــقـــول تـــشـــاو ووي: »فــي 
النهاية نحن في مجتمع ذكوري. يشعر العديد من 
الذكور بخجل من العمل تحت قيادة وإشراف نساء 

يعتقدون بأنهن غير جديرات بمنصب املدير«.

سمات قيادية
تعتبر أستاذة علم النفس في جامعة جينان، دان 

 »ســر 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بــيــنــغ، فـــي حــديــثــهــا لـــ

ــال يــعــود  ــمــ نـــجـــاح املــــــرأة الــصــيــنــيــة فـــي عـــالـــم األعــ
املــثــابــرة  طبيعة شخصيتها  إلـــى  األول  املــقــام  فــي 
وشـــعـــورهـــا بــأنــهــا العــــب أســـاســـي وعــنــصــر فــّعــال 
والــتــقــدم، وأن  التطور  التنمية ومــســار  فــي مسيرة 
مكانتها العلمية والثقافية واالجتماعية ال تقل عن 

الرجل، بل تتجاوزه في مجاالت عدة«. 
وتلفت إلــى أن »بــني العوامل األخــرى لنجاح املــرأة 
مــســاواتــهــا بــالــرجــل مــنــذ أن تــحــّولــت الـــصـــني من 
الزراعة إلى الصناعة في خمسينيات القرن املاضي، 
حني كانت تعمل في املناجم وأفران الطوب، وتحرق 
الفوالذ. وخــال الحروب حملت الساح أيضًا إلى 

جانب الرجل، وكانت درعًا حمى الباد. 
 »املرأة 

ّ
وعن ميزات القيادة النسائية، تقول دان إن

تستغرق وقتًا أكثر قبل اتخاذ القرارات، لذا تكون 
معظمها دقيقة وجيدة بخاف الرجل الذي يعرف 
 »الــنــســاء 

ّ
بــالــتــســّرع والــتــهــور أحــيــانــًا«. تضيف أن

ــن االهـــتـــمـــام لــلــتــفــاصــيــل  يــمــلــن إلــــى إيـــــاء مـــزيـــد مـ
الــصــغــيــرة، وهـــن أكــثــر لطفًا مــن الــرجــل فــي مسألة 
ه في 

ّ
إدارة وتنظيم األفراد. لكن يجب االعتراف بأن

النساء  بأن  املستثمرين  يعتقد بعض  العمل  بيئة 
عاطفيات ويفتقرن إلى العقانية، وأنهن أقل مهارة 
في وضع الخطط االستراتيجية، ما يخلق حالة من 

التردد بالنسبة إلى الشركات الكبرى في التعامل 
مع املؤسسات التجارية التي تديرها نساء«.

دور ماو تسي تونغ
تاريخيًا، عانت املرأة الصينية من الرق واالستعباد، 
وظلت حبيسة القصور والبيوت في فترة الساالت 
 .1912 عــام  األولـــى  الجمهورية  قيام  قبل  الحاكمة 
وشاع املثل الشعبي »للدجاجة قن، والديك وحده 
يصيح في الصباح« الذي كّرس حينها دونية املرأة 
في املجتمع الذكوري. لكن بعد سيطرة الشيوعيني 
 ،1949 عــام  الشعبية  الــصــني  وتــأســيــس جمهورية 
شهدت الباد تحواًل ملحوظًا في ما يتعلق بدور 
ومــكــانــة املــــرأة، حيث اعــتــرفــت الحكومة بــاملــســاواة 
بني الجنسني، وقال الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، 
السماء«،  »النساء يحملن نصف  الشهيرة:  جملته 
حـــني كــانــت الــصــني ال تــــزال اقـــتـــصـــادًا مــركــزيــًا با 
إصاحات، من أجل حث جميع النساء على العمل 

واملساهمة في بناء اقتصاد الدولة.
وقـــبـــل نــهــضــة الــجــمــهــوريــة الــشــيــوعــيــة فـــي مطلع 
الصينية  املــــرأة  كــانــت  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
)كان  اجتماعي  دون حقوق وضمان  عاملة  مجرد 
اللواتي  الصينيات  النساء  مــن  املــائــة  فــي   80 نحو 
تتراوح أعمارهن بني 15 سنة وما فوق ضمن القوى 
النسبة  هــذه  انخفاض  ورغـــم   .)1990 عــام  العاملة 
إلــى حــوالــي 60 فــي املــائــة فــي السنوات األخــيــرة، ال 
تزال الصني لديها نسبة أعلى من النساء العامات 
ــم، كــمــا ال  ــالـ ــعـ ــتــــصــــادات الــرئــيــســيــة فـــي الـ بـــني االقــ
الجنسني كبيرة جـــدًا، والتحيز  بــني  الــفــجــوة  تـــزال 
الصني.  فــي  الجنس شائعًا  أســاس  على  والتمييز 
 املجتمع الصيني لم يتقبل 

ّ
أما امللمح األبرز فهو أن

حتى اآلن فكرة أن تحكمه امرأة.

مجزرة تكساسمتابعة
مسلسل دموي برسم لوبي السالح

لبنان: أطفال بال أدوية مهددون  دراسيًا

وزارة الصحة تؤكد 
أّن نقص األدوية يشمل 
المستشفيات، وأنها لم 

تنقطع لكنّها قلّت

بيروت ـ سارة مطر

بــني 8 و12 فــي املــائــة مــن أطــفــال لبنان الذين 
يعانون مرض اضطراب فرط الحركة ونقص 
مــهــّدديــن  الـــيـــوم  بـــاتـــوا   ،)ADHD( الــتــركــيــز 
ـــت تــــركــــيــــزهــــم وضـــــيـــــاع مــســتــقــبــلــهــم 

ّ
ــت ــشـ ــتـ بـ

 انقطاع أدوية العاج منذ 
ّ

األكاديمي، في ظل
ثاثة أشهر على األقــل. أزمــة حقيقية تطاول 
ــارف االمــتــحــانــات  ــئـــك األطــــفــــال عــلــى مـــشـ أولـ
الــفــصــلــيــة األخــــيــــرة وامـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة 
ــارات الـــلـــغـــة والـــقـــبـــول فــي  ــبــ ــتــ الـــرســـمـــيـــة واخــ
وعجز  وخيمة  بعواقب  ينذر  مــا  الجامعات، 
أو شــفــهــّي  ــــي 

ّ
امـــتـــحـــان خــــط أّي  إجــــــــراء  عــــن 

الحصول  اعــتــادوا  التي  واملــعــّدالت  بالكفاءة 
الحال  الــعــاج.  على  مواظبتهم  خــال  عليها 
نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى أدويـــــة االضـــطـــرابـــات 
النفسّية والعصبّية وأدوية داء الصرع، سواء 
تمامًا  مفقود،  فمعظمها  الكبار،  أو  للصغار 
كما أدوية األمراض السرطانية واملستعصية. 
ورغم تخصيص مجلس الوزراء اللبناني قبل 
أيام 35 مليون دوالر شهريًا لأشهر األربعة 
املــقــبــلــة، لــشــراء أدويــــة األمــــراض املستعصية 
واملــزمــنــة والــســرطــانــيــة ومــســتــلــزمــات طبية 
وحليب ومــواد أولية لصناعة الــدواء، يطرح 
ــاذا بــعــد انــقــضــاء األشـــهـــر األربــعــة  الـــســـؤال مــ
ونفاد الكمّية، وكيف يمكن أن ينتظر مريض 
الـــــدواء وال ينضبط ســلــوكــه وحــيــاتــه ســوى 

بالعاج، تحويل أموال الستيراد الدواء؟
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــلــفــت  ــعـ »الـ ـــ ــي اتــــصــــاٍل لـ ــ وفـ
 »أدوية 

ّ
وزير الصحة فراس األبيض، إلى أن

االضـــطـــرابـــات الــنــفــســّيــة والــعــصــبــّيــة وفـــرط 
الــحــركــة تـــنـــدرج ضــمــن تــلــك املـــدعـــومـــة الــتــي 
سلكت طريق الحل لأشهر األربعة املقبلة«. 
 
ً
 »النقص في األدويـــة يشمل عــادة

ّ
أن ويؤكد 

ها لم تنقطع، لكن 
ّ
أكثر من مستشفى، علمًا أن

الحيوية فيجري  األدويــة  أمــا  ت، 
ّ
قل كمياتها 

العمل لتأمينها«.
ــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف طــبــيــب االضــــطــــرابــــات  مــ
واملــراهــقــني ورئيس  األطــفــال  لــدى  النفسّية 
الجامعة  النفسي في مستشفى  الطب  قسم 
معلوف،  فادي  الدكتور  ببيروت،  األميركية 
 »أدويــــــة األمــــراض 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

 
ّ
أن العصبّية للصغار والكبار مفقودة، كما 

األكثر فعالّية واستخدامًا  الــدواء األساسي 
ة التركيز غير متوفر 

ّ
لعاج فرط الحركة وقل

األقــل. وقبل  بالكامل منذ ثاثة أشهر على 
ذلــــك كــــان األهـــالـــي يـــواجـــهـــون صــعــوبــة في 
 هـــذه األدويــــة قليلة 

ّ
أن الــعــثــور عــلــيــه، علمًا 

 بـــدول أخــرى، 
ً
 فــي لبنان مــقــارنــة

ً
جــدًا أصـــا

كـــل دولــــة،  فـــي  الــصــحــة  وتـــراقـــبـــهـــا وزارات 
الــخــارج با  مــن  الحصول عليها  وال يمكن 
لــذا انحصر الحل فــي سفر  وصــفــات طبية. 
العائات املقتدرة وحدها إلى الخارج برفقة 
املريض لجلب الدواء، علمًا أن ال بديل للدواء 

األساسي، فهناك فقط دواء يمكن استخدامه 
العديد  يتجاوب  وال  معّينة،  عمرّية  لفئات 
ر مــعــلــوف من 

ّ
ــذ ــحــ ــه«.  ويــ ــعــ ــال مــ ــفــ مـــن األطــ

يــتــســبــب  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ األدويـــــــــــة  فـــــقـــــدان   
ّ
أن

واألداء  الـــعـــلـــمـــي  الـــتـــحـــصـــيـــل  تــــدهــــور  فــــي 
ــفـــال، ويعرضهم  لــلــمــرضــى األطـ األكــاديــمــي 
في  حركتهم  تزايد  مع  سلوكية  لصعوبات 
ت تركيزهم وثقتهم 

ّ
الصف. واألهّم أنه يشت

متابعة  عــن  عــاجــزيــن  ويجعلهم  بأنفسهم 
االمــتــحــانــات الــتــي يــرتــكــبــون أخــطــاًء كثيرة 
واألساتذة،  األهالي  تطاول  واملعاناة  فيها. 
 األطـــفـــال يــدفــعــون ثــمــن فــقــدان األدويــــة 

ّ
لــكــن

ــة الـــتـــي طـــاملـــا أثــبــتــت فــعــالــّيــتــهــا،  ــّيـ ــاسـ األسـ

ــًا«.  ــمـــت فــــي تــغــيــيــر حــيــاتــهــم جــــذريــ ــاهـ وسـ
 »املرض يشمل في شكل أكبر 

ّ
ويشير إلى أن

أطفال الفئات العمرّية في املرحلة الدراسية 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــني 7 أعــــوام و12 
 

ّ
عــامــًا. وهــو شبه مــزمــن، حيث يتخطاه أقــل
ــــل ســـن الــرشــد،  مـــن نــصــف املـــرضـــى فـــي أوائـ
ويـــرافـــق الــبــاقــني حــتــى املــرحــلــة الــجــامــعــيــة 
مــهــارات  يكتسبون  كونهم  أقـــل،  بــحــدة  لكن 
من  قلقه  معلوف  ويبدي  عليه«.   للسيطرة 
تهافت األهالي على شــراء الــدواء وتخزينه 
إلــى الباد خوفًا من انقطاعه  لــدى وصوله 
مجددًا، وذلك بغرض استخدامه بداية العام 

وعة.
ّ
الدراسي املقبل، بعدما ذاقوا الل

ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــســرد  ــعـ »الـ ـــ ــــي حـــديـــثـــه لـ وفـ
اخــتــصــاصــي طــب الــدمــاغ وداء الــصــرع عند 
األطفال في مستشفى القديس جاورجيوس 
بــبــيــروت الــدكــتــور غــســان حــمــيــمــص، الــواقــع 
: »يـــعـــانـــي عــــدد هـــائـــل من 

ً
ــائــــا ــاوي، قــ ــ ــأسـ ــ املـ

األطــفــال مــن اضــطــراب فـــرط الــحــركــة ونقص 
ــة مــقــطــوعــة واالمــتــحــانــات  ــ الــتــركــيــز، واألدويــ
ــــدالت بــعــض  ــعـ ــ ــعــــت مـ ــراجــ عـــلـــى األبــــــــــــواب. تــ
الــتــامــيــذ، وهــــم مــــهــــّددون بـــالـــرســـوب، فيما 
ــــرت لـــــــدى آخـــــريـــــن تــــصــــرفــــات تـــخـــريـــب  ــهـ ــ ظـ

ــر على أجـــواء صفهم 
ّ
وفـــرط الــحــركــة، مــا يــؤث

ــا مـــصـــيـــبـــة«.   ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــم. إن ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــهــــم وإخـ ــائــــاتــ وعــ

عتمد لعاج هذا 
ُ
ويتحّدث عن »ثاثة أدوية ت

النوع من االضطرابات، اثنان يشّكان العاج 
األساسي الذي يشمل تناول املريض حبوبا 
بمعدل علبة واحــدة شهريًا من النوع األول، 
وبني 3 و6 علب شهريًا من النوع الثاني. أما 
 منه سوى 

َ
يــبــق ولــم  الثالث فمفقود،  الـــدواء 

القليل في بعض الصيدليات«.
ــــنــــا نــقــف 

ّ
ــه نـــحـــو كـــــارثـــــة، ألن ــتـــجـ يــــتــــابــــع: »نـ

عاجزين أمام أزمة حقيقية ستستدعي الحقًا 
ها لن 

ّ
نقل املرضى إلى املستشفيات، علمًا أن

األهــالــي  كـــل  يستطيع  ولـــن  للجميع  ــســع 
ّ
تــت

ــال أطــفــالــهــم«. ويـــســـرد مــعــانــاة مــرضــى  ــ إدخـ
ــدواء، ويــحــتــاجــون إلــى  ــ ال يــتــجــاوبــون مــع الــ
نبئ بحدوث 

ُ
تركيب جهاز يتضمن بطارّية ت

الــنــوبــات وتـــحـــاول تــوقــيــفــهــا قــبــل حــدوثــهــا، 
بعدما  »ذلـــك غير ممكٍن   

ّ
بـــأن يــســتــدرك  ه 

ّ
لكن

باتت كلفة العملية الجراحية تتراوح بني 22 
و27 ألف دوالر، وهو مبلغ لم يعد ُمعترفًا به 
اللبنانية أو الهيئات  من قبل وزارة الصحة 
الـــضـــامـــنـــة مـــنـــذ بــــــدء األزمـــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 

واملعيشّية في الباد«.

أكثر صرامة  السابقة  األجــيــال  كانت 
ــفـــــــال، وكــــــــان املـــــدح  ــ فـــــي تــــربــــيــــة األطـــ
على  عليه  متعارف  غير  أو  ممنوعًا 
األقــــل، وقــلــة هــم الــذيــن كــانــوا يثنون 
على أطفالهم، بحسب موقع »ريــدرز 
دايــجــســت«. فــي املــقــابــل، ُيبالغ األهــل 
ـــهـــم 

ّ
ــــدح أبـــنـــائـــهـــم، وكـــأن ــيــــوم فــــي مـ الــ

بذلك يعوضون عن حرمانهم املديح. 
ــإن الــــهــــدف مــن  ــ ــراء، فــ ــ ــبـ ــ وبـــحـــســـب خـ
الثناء هو تشجيع السلوك اإليجابي. 
إال أن الــذكــاء على سبيل املثال ليس 
تصرفًا، وال يمكن للطفل التحكم به. 
وبــالــتــالــي، فـــإن املــــدح بــســبــب الــذكــاء 
ــر فــطــري   الـــذكـــاء أمــ

ّ
لــيــس مــفــيــدًا ألن

ــاذة عــلــم  ــ ــتـ ــ وثـــــابـــــت«، كـــمـــا تــــقــــول أسـ
النفس في جامعة كنتاكي، كريستيا 
سبيرز براون. تضيف: »يعتقد األهل 
أن الطفل يولد بقدر معني من الذكاء. 
فإذا كانت الواجبات املدرسية سهلة، 
ــا إذا كانت  ــــه ذكــــي. أمـ

ّ
فــهــذا يــعــنــي أن

ه ليس ذكيًا«.
ّ
صعبة، فهذا يعني أن

 مـــدح الــوالــديــن 
ّ
ــات أن ــ وأظـــهـــرت دراسـ

عمل األطفال الشاق بــداًل من قدراتهم 
ـــي ولـــــــــدوا مـــعـــهـــا يــجــعــلــهــم أكـــثـــر  ـــتـ الـ
ــراون  ــقـــول بــ مـــثـــابـــرة عــلــى الـــتـــقـــدم. وتـ
إن »قــــول أشــيــاء مــن قــبــيــل: أنـــا فخور 
جــدًا بــمــدى اجــتــهــادك فــي حــل مسائل 
النجاح  أن  الرياضيات يخبر األطفال 

الذي حققوه يرتبط بالجهد املبذول«.  
مــن جهة أخـــرى، عــادة مــا يكون األهــل 
فـــخـــوريـــن إذا حـــصـــل أطـــفـــالـــهـــم عــلــى 
درجـــة جــيــدة فــي املــدرســة أو األنشطة 
الــتــحــســن  أن  إال  يـــمـــارســـونـــهـــا.  ــتـــي  الـ
ــداًل من  ــذي يــجــب اإلشـــــادة بـــه بــ هـــو الــ
األبــحــاث  وتــظــهــر  الــنــهــائــيــة.  النتيجة 
أن الناس يكونون أكثر سعادة إذا ما 
كانوا يتمتعون بعقلية النمو بداًل من 
أعدته  بحث  وأظــهــر  الــثــابــتــة.  العقلية 
الذين  األطــفــال   

ّ
أن جامعة ســتــانــفــورد 

مهارات  اكتسبوا  النمو  عقلية  لديهم 
دراســـيـــة أكــبــر وتــحــســنــت عــامــاتــهــم، 
ألنــهــم آمــنــوا بــقــدرتــهــم عــلــى التحسن 

وعملوا لتحقيق ذلك.  
إلـــى ذلـــك، مــن املــهــم أن يشعر األطــفــال 
الــثــنــاء   

ّ
أن  

ّ
إال أنــفــســهــم.  عـــن  بـــالـــرضـــا 

إيجابيًا.  يعّد  ال  يفعلونه  ما  كل  على 
 
ّ
وأظــهــرت دراســة في واليــة أوهــايــو أن
الثناء املستمر يعزز النرجسية وليس 
 قــول 

ّ
احــتــرام الــــذات. وتــقــول بــــراون إن

إيجابي  أمر  ألطفالنا  إيجابية  أشياء 
أن يكون  لكن ليس بالضرورة  دائــمــًا، 
ــال، بـــــداًل من  ــثــ مـــدحـــًا. عــلــى ســبــيــل املــ
 املساهمة في إعــداد الطاولة 

ّ
إن القول 

عمل جيد، يمكن لأهل شكر أطفالهم 
على املساعدة.

)ربى أبو عمو(

مدح األطفال 
ليس إيجابيًا دائمًا

زهير هواري

يعاني التعليم في العالم العربي من أزمٍة غاية في الخطورة، وهي في 
ها، 

ّ
حل ويصعب  أيــضــًا  مزمنة  ولكنها  فــقــط،  خــطــرة  ليست  الحقيقة 

لها في كل املؤسسات. فقد أشارت 
ّ
بسبب دوام أسباب األزمــة وتوغ

التقارير أكثر من مرة إلى أن الوطن العربي هو أكبر بؤرة لألمية في 
العالم.

العربي من  الوطن  التعليم في  اليونسكو مشكلة  وقد حــددت منظمة 
خالل برنامج التعليم في العالم، وقد وضع البرنامج هذه املشكالت في 
تقريره الذي أوضح أن مشكالت التعليم في الوطن العربي تختلف من 
دولة ألخــرى، فهناك فرق بي دول الخليج والــدول العربية الواقعة في 
قارة آسيا، والدول العربية الواقعة في أفريقيا، وفروق بي الدول الواقعة 
في شمال أفريقيا والدول الواقعة في الجنوب. وتتمثل تلك الفروق في 
املــاديــة؛ فالوضع يختلف من دول ألخــرى، وهذا  الــدول  تلك  إمكانات 
األمر يؤثر على جودة التعليم، واملال في بعض األحيان يصبح نقمة؛ 
ألن كثيرًا من الدول العربية ال تهتمُّ ببناء جامعات خاصة بها، وتهتم 
، وبالتالي إذا 

ً
ببناء فروع للجامعات الغربية األميركية واإلنكليزية مثال

نفد املال نفد التعليم؛ ألن التعليم في تلك الدول مرتبط باملال، فتحدث 
مشكلة كبيرة تقود إلى إقفال أبوابها. 

النظري  الطابِع  طغيان  في  ص 
ّ
تتلخ األخــرى  املشكالت  بعض  هناك 

واملناهج النظرية في املنظومات التعليمية، كما أن األساليب املستخدمة 
فــي التطبيق بــدائــيــة جـــدًا وتــقــلــيــديــة، وهــنــاك عـــدم قـــدرة الــطــالب على 
وهم  تخريجهم  ويتم  لهم،  املــقــّدم  التعليمي  املحتوى  مــن  االســتــفــادة 
ليسوا على دراية بما يجب أن يفعلوه بعد التخّرج. وهناك قلة نسبية 
في استكمال التعليم في الدول العربية بسبب عدم وجود فرص عمل 
مناسبة للخريجي، وتحذيرات من تكّدس املناهج التعليمية واالعتماد 
على التلقي املستمر، وإهمال الجانب التطبيقي العملي لتلك املناهج، 
العلمية  إلــى املكتبات وعــدم متابعة املــصــادر واملــنــشــورات  واالفــتــقــاد 
واملختبرات. كما أن عدد ما هو متوافر غير كاٍف لكل الطالب املوجودين 
العنف  استخدام  اليونسكو من شيوع  والكلية، وحــذرت  املدرسة  في 
ى إلى ضعف انتماء الطالب  بأشكاله في املدارس والجامعات؛ مما أّدً

وحبهم الستكمال العملية التعليمية نحو مراحل أكثر تقدمًا.
يبقى القول إن التعليم يمكن أن يشكل خط الدفاع األول في مواجهة 
نــداءات  مــع  يتجاوبون  ال  السياسيي  أن  رغــم  املستقبلية.  التحديات 
املربي وخبراء التعليم في الوطن العربي، بإجراء اإلصالحات التربوية 
الــضــروريــة واملــشــاركــة فــي بــنــاء الـــقـــرار الــتــربــوي ألن اتـــخـــاذه مهمة 

اجتماعية متكاملة وهو أخطر من أن يترك للسياسيي وحدهم.
)باحث وأكاديمي(

التعليم: مشكالت وليست 
مشكلة واحدة

أكاديميا

في  أطفال  ضحاياها  يكون  التي  المميتة  النار  إطالق  حوادث  تتكرر 
في  الحق  للدستور  الثاني  التعديل  يكفل  حيث  المتحدة،  الواليات 
لتنظيم  سابقة  محاوالت  وجرت  حملها،  وفي  نارية،  أسلحة  حيازة 
حيازتها، وأثيرت مطالبات طوال سنوات لفرض رقابة أكثر صرامة على 
مبيعاتها، لكن كل تلك المساعي تتعّطل في الكونغرس بضغط من 

لوبي األسلحة.

في انتظار تشريع صارم

)Getty/أصابت الجريمة أطفال المدرسة بالذعر )جوردان فوندرهار

)Getty /مزيد من الفرص للصينيات وسط النمو االقتصادي )شيو شانغليانغ

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة

قضاء الوقت مع الطفل يعزز ثقته في نفسه )أليكس بينا/ األناضول(

)Getty /أطفال لبنان في مأزق انقطاع الدواء )أندريا كامبيانو
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على الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن عامني على 
انـــتـــهـــاء الـــصـــني مــــن اســتــراتــيــجــيــا »صــفــر 
ــيــــروس كـــــورونـــــا،  ــفــ ــتـــصـــدي لــ ــلـ ــد« لـ ــيــ ــوفــ كــ
فـــإن الــبــاد ال تـــزال تــعــانــي مــن ظــهــور بــؤر 
مختلفة،  ومناطق  مــدن  في  للوباء  جديدة 
املــركــز  الــتــي تعتبر  أبــرزهــا شنغهاي  لــعــل 
ــاري واملــــــالــــــي فـــــي الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الشركات  أكبر  الصيني، وشينزن حاضنة 
العاصمة  وأخيرًا  الصينية،  التكنولوجية 
بــكــني الــتــي ال تــــزال تــخــضــع لـــإغـــاق منذ 
أواخــــــــــر إبــــريــــل/نــــيــــســــان املــــــاضــــــي، األمـــــر 
الـــــذي طــــرح تــــســــاؤالت حــــول نــجــاعــة هــذه 
االستراتيجيا وسبب تمسك السلطات بها.

كــــانــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــد بـــــدأت 
بــتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــا »صـــفـــر كــوفــيــد« 
بعد ظهور فيروس كورونا ألول مرة في 
مدينة ووهان أواخر عام 2019، وانتشاره 
ــــاد. يــعــتــمــد هـــــذا الــنــهــج  ــبـ ــ فــــي أرجــــــــاء الـ
ــراءات صــارمــة، تشمل  ــ إجـ عــلــى مجموعة 
عــمــلــيــات إغــــاق جــزئــيــة وكــلــيــة للمناطق 
ــوءة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى فـــــرض حــجــر  ــ ــوبــ ــ املــ
صحي في منشآت عزل خاصة، وإخضاع 
املــواطــنــني الخـــتـــبـــارات الــحــمــض الــنــووي 
ــومـــيـــًا، ومــــراقــــبــــة تــحــركــاتــهــم  املــــتــــكــــررة يـ
إلزامية  إلكترونية  تطبيقات  باستخدام 

عبر هواتفهم املحمولة.
انتشرت مقاطع  خال األسابيع املاضية، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ فـــيـــديـــو قـــصـــيـــرة فـ
الصينية، تظهر مدى محنة السكان الذين 
من  شــكــاوى  وبــــرزت  للحجر،  يخضعون 
نــقــص املـــــواد الــغــذائــيــة وعــمــلــيــات الــنــقــل 
القسري من املنازل إلى منشآت العزل، ومن 
األليفة  الحيوانات  بحرق  السلطات  قيام 
ــعــــدوى، ومــــن فصل  خـــوفـــًا مـــن انــتــشــار الــ
العائات عن بعضها من دون اعتبار إلى 
وجود حاالت إنسانية تستدعي الرعاية. 
وهو ما ولد شعورًا متزايدًا لدى السكان 
والثمن  املجهول  مــن  والــخــوف  باإلحباط 
الذي يتوجب عليهم دفعه من أجل إنجاح 
ذلــك،  غــضــون  فــي  الحكومة.  استراتيجيا 
حــذفــت ســلــطــات الـــرقـــابـــة عــلــى اإلنــتــرنــت 
الــتــعــلــيــقــات الــتــي تــنــتــقــد ســيــاســة »صــفــر 
كوفيد«، بينما صدرت تعليمات لوسائل 
بــاإلبــاغ عن جوانبها  الحكومية  اإلعــام 

اإليجابية فقط.
ــة الــشــعــبــيــة  ــارضـ ــعـ ــــوت املـ ــاع صـ ــفــ مــــع ارتــ
املكثفة  اإلغـــاق  عمليات  استمرار  بسبب 
واالختبارات الجماعية وضوابط املراقبة 
الصينية أخيرًا  الحكومة  القمعية، لجأت 
إلـــــى اإلعـــــــام فــــي إعـــــــادة تـــعـــريـــف األزمـــــة 
التي يمثلها فيروس كورونا، عبر حملة 
تــثــقــيــفــيــة ودعـــائـــيـــة مــنــظــمــة، تـــهـــدف إلــى 
ــام يــتــوافــق مـــع تــوجــهــات  تــشــكــيــل رأي عــ
وتــطــلــعــات الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. 
واعتمدت هذه الحملة على تشويه سمعة 
كورونا  فيروس  مصّدر  باعتباره  الغرب 
إلــــى الـــبـــاد لــغــايــة ســيــاســيــة، وبـــــدا ذلــك 
واضــحــًا مــن خــال تركيز وســائــل اإلعــام 
مرارًا على أن سبب ظهور بؤر جديدة في 
شنغهاي وبكني هو طرود البريد الدولية 

واألغذية املجمدة املستوردة. 
لم  مــا يتعلق بنهج »صفر كوفيد«،  وفــي 
تتوان الصحف الرسمية عن نشر تقارير 
تطرح االستراتيجيا الصينية باعتبارها 
أفــضــل نــهــج ملــحــاربــة الــفــيــروس وحــمــايــة 
األطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن، وتـــقـــول إن خــيــار 
التعايش مع الوباء على الطريقة الغربية 
ــة، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك،  ــارثـ قـــد يــــؤدي إلــــى كـ
تشير إلى أن املفاضلة بني »صفر كوفيد« 
ــثـــل صـــــراعـــــًا بــني  ــمـ وخـــــيـــــار الــــتــــعــــايــــش تـ
ينظر  وبالتالي  واإلمبريالية،  الشيوعية 
إلـــى أي تـــراجـــع صــيــنــي عــلــى أنـــه رضـــوخ 

للضغوط الغربية.
فـــي 11 إبــــريــــل، نـــشـــرت صــحــيــفــة غــلــوبــال 
مقااًل  افتتاحيتها،  فــي  الحكومية،  تايمز 
ــنــــوانــــه »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا صـــفـــر كـــوفـــيـــد،  عــ
ــلـــخـــروج مــــن الـــوضـــع  ــد لـ ــيـ الــســبــيــل الـــوحـ

املــعــقــد الــــراهــــن«، قــالــت فــيــه إن »الــتــجــربــة 
واملمارسة تثبتان مرارًا وتكرارًا أن مفتاح 
االلتزام  الــوبــاء هو  املعركة ضد  الفوز في 
ــردد،  ــ بــســيــاســة صـــفـــر كـــوفـــيـــد مــــن دون تـ
وتنفيذ اإلرشادات الحكومية بثبات تام«، 
 مــحــاوالت تصوير متحور 

ّ
أن إلــى  ولفتت 

ه إنفلونزا شديدة، وتسويق 
ّ
أوميكرون كأن

املــتــحــدة  الـــــواليـــــات  ــات دول مـــثـــل  ــاحـ نـــجـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــتـــعـــايـــش بـــنـــجـــاح مــع 
»مناعة  لـ انتصارًا  ذلك  واعتبار  الفيروس 

الــغــرب، هي »مجرد حجج ال  القطيع« في 
أساس لها من الصحة أخاقيًا وعلميًا«.

كـــمـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة الـــشـــعـــب الــيــومــيــة 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، 
فــي 17 مــايــو/أيــار الــحــالــي، مــقــااًل عنوانه 
»التقدم الذي تحقق بشق األنفس بفضل 
استراتيجيا صفر كوفيد يجب أال يضيع 
ــاًء«، دعــــت فــيــه الــشــعــب إلــــى الــتــمــســك  ــبــ هــ
للتخلي  مــيــل  أي  ــــض  الــــدولــــة ورفـ بــنــهــج 
عن الحذر، وعدم االستسام لإرهاق في 

معركة مكافحة الوباء الطويلة، وقالت إنه 
ما دامت القرارات والخطط التي اتخذتها 
نفذ بحزم، إلى جانب 

ُ
السلطات املركزية ت

املـــؤســـســـيـــة  لـــلـــقـــوى  كــــامــــل  ـــاء دور  ــطــ ــ إعـ
املــلــتــزمــة بــاالشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص 
 الصني ستفوز بالتأكيد في 

ّ
الصينية، فإن

معركتها ضد الوباء.
ما تقدم يعكس لجوء اإلعام الرسمي إلى 
إثارة املشاعر القومية لدى الصينيني من 
املحلية ومحاولة  االنتقادات  أجــل صــرف 
تنتهجها  الــتــي  السياسة  شرعية  تعزيز 
ــاء، ويــســلــط  ــ ــوبــ ــ الـــــدولـــــة فــــي مــــواجــــهــــة الــ
اإلعــامــيــة  األذرع  تــوجــيــه  عــلــى  الـــضـــوء 
مـــن أجـــل هـــذا الـــغـــرض، وكــــأن الــغــايــة من 
اســتــراتــيــجــيــا صـــفـــر كـــوفـــيـــد هــــي إثـــبـــات 
مـــزايـــا األيــديــولــوجــيــة الــحــزبــيــة ال إنــقــاذ 
أرواح املـــواطـــنـــني. فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــذا 
األمــــر، قـــال أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة في 
في  مينغ،  غــوان  الوطنية  تايبيه  جامعة 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »وسائل 
دفاعها عن  فــي  الصينية تستند  اإلعـــام 
أن  حقيقة  إلــى  كوفيد  صفر  استراتيجيا 
هــدفــهــا املــعــلــن هــو إنــقــاذ أرواح الــســكــان، 
لــم يتلقوا اللقاح  الــذيــن  وتــحــديــدًا أولــئــك 
من فئتي كبار السن واألطفال، وعــادة ما 
الــوفــيــات  ــداد  أعــ بــني  الكبير  الــفــرق  تظهر 
فــي الــواليــات املتحدة والــصــني، ولكن في 
املــقــابــل، هــنــاك مــزيــد مــن األشــخــاص غير 
املــصــابــني بــالــفــيــروس، الســيــمــا املــســنــني، 
ماتوا بطرق أخــرى عــدة، ألن القيود التي 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة حــالــت دون قــدرتــهــم 
إلـــى املستشفيات ومــراكــز  الــوصــول  عــلــى 
األدويـــــة«. وأضــــاف أن اإلشــــادة املستمرة 
بــمــحــافــظــة الــصــني عــلــى مـــعـــدالت إصــابــة 
ــة،  ــائـــحـ ــات مـــنـــخـــفـــضـــة خــــــال الـــجـ ــ ــيــ ــ ووفــ
بــــدول أخـــــرى، »لــيــســت منطقية،  مــقــارنــة 
بالبيانات  الوثوق  يمكن  ألنه ببساطة ال 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــــدوائـــــر الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
يسيطر عليها الحزب الشيوعي«، معتبرًا 
أن بكني لم تتمتع بالشفافية خال الفترة 
ــام الحقيقية ألعـــداد  املــاضــيــة بــشــأن األرقــ

الوفيات واملصابني في الباد.
وقـــــــال غـــــــوان مـــيـــنـــغ إن »االحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية التي تغيب عن شاشات اإلعام 
الرسمي، لم تطالب الحكومة برفع القيود 
ــامـــل، لــكــنــهــا تـــرغـــب فـــي أن تــرى  بــشــكــل كـ
الدولة يأخذ في   في استراتيجيا 

ً
تعديا

ــنـــاس املــعــيــشــيــة  عـــني االعـــتـــبـــار ظـــــروف الـ
ــك يــبــدو  ــ واإلنــــســــانــــيــــة«، وأضـــــــاف أن »ذلــ
القيادة  ، على اعتبار أن تمسك 

ً
مستحيا

القوة  ُيظهر  كوفيد  صفر  باستراتيجيا 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  املؤسساتية 
وهو أمر بالغ األهمية في سلم األولويات 
مـــقـــارنـــة بــامــتــعــاض الـــســـكـــان وتــعــريــض 

حياتهم للخطر«.
 تفشي املرض في بكني وشنغهاي 

ّ
يذكر أن

ــان بــإمــكــان  ــا إذا كــ ــار شــكــوكــًا بـــشـــأن مـ ــ أثـ
ــفـــاظ عـــلـــى نــهــجــهــا الـــصـــارم  الـــصـــني الـــحـ
»صفر كوفيد«، خاصة مع ظهور املتحور 
أوميكرون سريع االنتشار. وأعلنت لجنة 
الــصــحــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــثـــاثـــاء، أن الــصــني 
سجلت 1100 حالة إصابة جديدة اإلثنني، 
من بينها نحو 800 في شنغهاي و52 في 
اليومية  بكني. وانخفض عــدد االصــابــات 
الـــجـــديـــدة فـــي شــنــغــهــاي بــشــكــل مستمر 
ــــني، لــــكــــن الـــســـلـــطـــات  ــــوعـ ــبـ ــ ألكــــثــــر مـــــن أسـ
تحركت ببطء لتخفيف القيود، ما أصاب 
الــســكــان بـــاإلحـــبـــاط. وفـــي بــكــني ظـــل عــدد 
حاالت اإلصابة ثابتًا، مع ظهور إصابات 

جديدة في مناطق مختلفة من املدينة.
وقال املتحدث باسم املدينة، شو هيجيان، 
ـــى لــبــكــني هــــي فــحــص  ــ ــ ــة األول ــ ــــويـ  األولـ

ّ
إن

ــــوق املـــــــواد  ــــسـ ــبــــطــــني بـ ــرتــ األشــــــخــــــاص املــ
الغذائية املغلق وعزل من تثبت إصابتهم. 
ــواد الــغــذائــيــة  وأغـــلـــق ســـوق ثـــان لــبــيــع املـــ
بــالــجــمــلــة فـــي مــنــطــقــة فــنــغــتــاى الــثــاثــاء. 
مــعــظــم مــنــاطــق بــكــني لــيــســت مــغــلــقــة، لكن 
الهدوء يسود الشوارع مع إغــاق العديد 

من املتاجر وعمل املوظفني من منازلهم.

تشويه سمعة الغرب 
باعتباره مصّدر الفيروس 

إلى البالد

التي تفرضها استراتيجيا  الصارمة  القيود  التذمر الشعبي من  البالد،  الصيني، بتوجيه من سلطات  يتجاهل اإلعالم 
»صفر كوفيد« الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، ويصورها على أنها صراع ضد الغرب اإلمبريالي

ر املـــديـــر الـــعـــام ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، تــيــدروس 
ّ
ــذ حــ

ــانـــوم غــيــبــريــســوس، خـــالل الــشــهــر الــحــالــي، مــن أّن  أدهـ
غير  كوفيد«  »صفر  على  القائمة  الصي  استراتيجيا 
نهج  إلى  االنتقال  أهمية  لالستمرار، مشددًا على  قابلة 
ــال غــيــبــريــســوس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  ــ بـــديـــل. وقـ
جنيف: »عندما نتحدث عن استراتيجيا صفر كوفيد، 
ال نعتقد بــأنــهــا مــســتــدامــة، نــظــرًا إلـــى ســلــوك فــيــروس 
إلى  االنتقال  املستقبل.  في  نتوقعه  ومــا  كــورونــا حاليًا 

استراتيجيا مختلفة في غاية األهمية«.
وأكد مدير الحاالت الطارئة في املنظمة، مايكل راين: »يجب 
أن تكون لدينا القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه 
أن هذه االستراتيجية سمحت  إلى  البيانات«، مشيرًا  في 
الوفيات  مــن  قليل  عــدد  بتسجيل  الــوقــت  لبعض  للصي 
مقارنة بعدد سكانها. وشدد على أنه »وضع تريد الصي 

الحفاظ عليه«. وأضاف راين أنه أمام ارتفاع عدد الوفيات 
منذ فبراير/شباط، من املنطقي أن تتحرك الحكومة »لكن 
كل هذه اإلجراءات ــ كما كررنا منذ البداية ــ يجب أن تتخذ 

في إطار احترام األفراد«.
الصارمة،  باستراتيجيتها  تمّسكها  عن  الصي  ودافعت 
العاملية  الصحة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  تصريحات  واصــفــة 
التصريحات  بكي  حجبت  كذلك  مسؤولة«.  »غير  بأنها 
األمــمــيــة. وقـــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، تشاو 
ن املعنيون من النظر إلى سياسة 

ّ
ليجيان: »نأمل أن يتمك

الصي الخاصة بالوقاية من الوباء ومكافحته بموضوعية 
وعقالنية، والحصول على مزيد من املعرفة حول الحقائق، 
واالمتناع عن اإلدالء بتصريحات غير مسؤولة«. أضاف 
تشاو: »في إمكان سياسة الحكومة الصينية للوقاية من 

الوباء ومكافحته أن تصمد أمام اختبار التاريخ«.

نهج غير قابل لالستمرار

MEDIA
منوعات

قبل 
المذبحة

واشنطن ــ العربي الجديد

قبل إقدام الفتى سلفادور راموس على قتل ما 
ال يقل عن 19 طالبًا وبالغي في مدرسة روب 
االبتدائية في بلدة يوفالدي في والية تكساس، 
ولقائه حتفه بنيران الشرطة، ليل الثالثاء، نشر 
ــورة بندقية  عــبــر حــســابــه فــي »إنــســتــغــرام« صـ
مــن طـــراز AR-15، ووّجــــه رســائــل مبهمة عن 

»سّر صغير« يريد مشاركته. وأخبر سانتوس 
فــالــديــز جــونــيــور، صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت، 
أنهما كانا صديقي حميمي، إلى أن بدأ سلوك 
ــــوس الـــذي  ــال إن رامـ ــــوس »بـــالـــتـــدهـــور«. وقــ رامـ
للتنمر فــي كثير مــن األحــيــان، بسبب  تــعــرض 
إعاقة في الكالم تضمنت التلعثم واللثغة، جرح 
وجهه ذات مــرة بسكي »فقط من أجــل املتعة«. 
ــائـــل عبر  ــه إلـــيـــه رسـ ــ ــــوس وّجـ ــاف أن رامــ ــ وأضــ

»إنــســتــغــرام« قــبــل ســاعــتــي مــن املــذبــحــة، لكنه 
لــم يفتحها أو يــقــرأهــا. ويــبــدو أن رامـــوس وجه 
»إنستغرام«  في  حسابه  عبر  مباشرة  رسائل 
أنجليس، أخبرها فيها  أيضًا ملراهقة في لوس 
للقطات  يريد مشاركة »سر صغير«، وفقًا  أنه 
شاشة شاركتها مع موقع ديلي بيست. وقالت 
لكنه شــارك معها  رامـــوس،  تعرف  بالكاد  إنها 
قــبــل. وفي  لــبــنــادق مــن  صـــورًا )tag( عشوائية 

في  سيراسلها  إنــه  قــال  األخــيــرة،  محادثتهما 
لكنها  الــــرد،  غــضــون ســاعــة وســيــتــعــي عليها 
في رسالته  وكتب  نائمة.  تكون  قد  بأنها  رّدت 
 Ima air( »األخـــيـــرة: »ســأتــخــلــص مــن الــجــمــيــع
out(. وعلى »تيك توك« حيث كان لدى راموس 
حساب ُعطل اآلن أيضًا، لم يعرض سوى مقطع 
مــن لعبة فيديو، وكــتــب: »يــا أطــفــال، خــافــوا في 

.)Kids be scared IRL( »الحياة الحقيقية

إحباط بين السكان من استراتيجيا »صفر كوفيد« )ليو جين/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

شــهــد لــبــنــان، فــي 15 أيــــار/ مايو 
نيابية بعد  انتخابات  أول   ،2022
احتجاجات تشرين األول/ أكتوبر 
2019 وانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 
2020. ومع أن املعسكر الذي يضّم حزب الله 
وحلفاءه خسر األغلبية التي كان يتمتع بها 
لــم تسفر  النتائج  فــإن  الــســابــق،  فــي املجلس 
في املقابل عن أغلبيٍة واضحٍة ألّي طرف؛ ما 
قد يؤخر تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة بــــدل الــرئــيــس الــحــالــي، 
ميشال عون، الذي تنتهي واليته في تشرين 
األول/ أكتوبر 2022، وُيدخل الباد في حالة 

من الشلل السياسي.

خلفية االنتخابات وأبعادها 
جرت االنتخابات النيابية في لبنان في ظل 
تغيرات مهمة جرت خال السنوات األخيرة، 
أكــتــوبــر  األول/  تـــشـــريـــن  انـــتـــفـــاضـــة  شــمــلــت 
الــفــســاد  تــشــريــن( ضـــد  )انــتــفــاضــة 17   2019
والنظام الطائفي، محّملًة مسؤولية االنهيار 
املالي واالقــتــصــادي، ومــا خّلفه من تداعيات 
سّموا   ملــن  بــيــروت  مرفأ  وانفجار  اجتماعية، 
كله،  هــذا  إلــى  وإضــافــة  السياسية«.  »الطبقة 
أمن  على  السلبية  باالنعكاسات  لبنان  تأثر 
الطاقة والــغــذاء التي نتجت من غــزو روسيا 
ــذه االنــتــخــابــات أول  ــد كــانــت هـ أوكـــرانـــيـــا. وقـ
انتخاباٍت تجري في لبنان من دون مشاركة 
بـــرز مطلع تسعينيات  الـــذي  الــحــريــري  تــيــار 
ــع رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق  ــرن املـــاضـــي مـ ــقـ الـ
»املستقبل«  تيار  دون  ومــن  الــحــريــري،  رفيق 
الـــذي تــأســس عـــام 2007 بــرئــاســة ابــنــه سعد 
ــرك قـــــــرار تــعــلــيــق الــعــمــل  ــ ــد تــ ــ الــــحــــريــــري. وقــ
الــســيــاســي الــــذي اتــخــذه ســعــد الــحــريــري في 
مهمة،  تداعيات   2022 يناير  الثاني/  كانون 
حــيــث تــغــّيــرت الــحــســابــات االنــتــخــابــيــة بــنــاء 
عــلــيــه، وتــســابــق مــرشــحــون ملـــلء الــفــراغ الــذي 
تركه تيار املستقبل الذي كان يتمتع باألكثرية 
الــتــمــثــيــلــيــة بـــني ُســـّنـــة لـــبـــنـــان. وجــــــاءت هــذه 
االنتخابات أيًضا في آخر والية الرئيس عون 
الذي انعكست سياساته سلبًيا على شعبية 
التيار »الوطني الحر« الذي أّسسه عام 2005، 
ويــقــوُده حالًيا صهره جــبــران باسيل، وكــان 
هذا التيار يملك أكبر كتلٍة نيابيٍة في مجلس 
النواب السابق. وقد فرضت كل هذه العوامل، 
من االنهيار االقتصادي وعــدم مشاركة تيار 
الوطني  الــتــيــار  شعبية  وانــحــســار  املستقبل 
ــول مــرّشــحــي »االنــتــفــاضــة« على  ــ الــحــر ودخـ
خــط املــنــافــســة، ديــنــامــيــاٍت جــديــدًة عــلــى هــذه 
ــذه االنــتــخــابــات  ــد مــّثــلــت هــ االنـــتـــخـــابـــات. وقــ
اختباًرا أول للقوى والشخصيات السياسية 
ــرزت بـــعـــد »انـــتـــفـــاضـــة 17 تـــشـــريـــن«،  ــ ــتـــي بــ الـ
ــداث اخـــتـــراقـــات فـــي جـــدار  ــ وقــدرتــهــا عــلــى إحـ
»الطبقة السياسية« املمسكة بمفاصل النظام 

السياسي اللبناني.

نسب المشاركة
النيابية  لــانــتــخــابــات  املــرشــحــون  تــنــافــس 
عة على خمس 

ّ
على 15 دائرة انتخابية موز

ــبـــل لــبــنــان،  ــيــــروت، وجـ ــــي: بــ مـــحـــافـــظـــات، هـ
لشغل  وذلــك  والجنوب،  والشمال،  والبقاع، 
128 مقعًدا في مجلس النواب. وكــان هناك 
103 لوائح انتخابية و718 مرّشًحا، مقارنة 
انتخابات  فــي  بـــ 77 الئــحــة و597 مــرشــًحــا 

عام 2018. 
ــا بــني  ــمــــوًمــ عـــــت خـــريـــطـــة املــــرشــــحــــني عــ

ّ
تـــــوز

نظام  ا من  تمّثل جــزًء التي  التقليدية  القوى 
أكانت مع حزب  الطائفي، سواء  املحاصصة 
التي  التغييرية  والــقــوى  ُتــخــاصــمــه،  أم  الــلــه 
تمثل االنتفاضة مع وجــود اختافاٍت داخل 
كــل مــن املــعــســكــريــن. ومـــن الــعــوامــل الــجــديــدة 
التي أّدت دوًرا في هذه االنتخابات احتساب 
أصوات املقترعني من املغتربني خارج لبنان 
ألول مــرة، وخصوصا أن نسبة كبيرة منهم 
تقع خارج إطار االصطفافات التقليدية، وال 
التأثير  على  قـــدرة  السياسية  الطبقة  تملك 
ــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا. وقـــــد بـــلـــغ عـــدد  ــرة فــ ــاشـ ــبـ مـ
املقترعني في الخارج 142000 ناخب من أصل 
النهائية  األرقـــــام  حــســب  مــســجــلــني   225000
لــــوزارة الــخــارجــيــة واملــغــتــربــني؛ أي إن نسبة 
اقــتــراعــهــم كــانــت %63.  مـــا يــعــكــس حماسة 
انتخابية للتغيير لديهم، وال سيما أن هذه 
االنتفاضة على  األصــوات ساعدت مرّشحي 
كسب مقعد إضــافــي فــي دوائـــر رئيسة، مثل 
بــيــروت األولـــى والــثــانــيــة، والــشــوف - عاليه، 
االقــتــراع  أمــا نسبة  الثالثة.  الجنوب  ودائـــرة 
فــي الــداخــل فقد تــراجــعــت فــي كــل محافظات 
لبنان، وبلغت نحو 41 في املئة من الناخبني 
 ،2018 عــام   49.7% بنحو  مقارنة  املسجلني، 
ــع، خـــصـــوصـــا فــي  ــراجــ ــتــ ــل هـــــذا الــ ــّجــ وقـــــد ُســ
ــّنــيــة مــثــل صــيــدا  الـــدوائـــر ذات األغــلــبــيــة الــسُّ

والضنية واملنية. 

نتائج االنتخابات ودالالتها 
في  التدقيق  إلــى  االنتخابات  نتائج  تحتاج 
أثــرهــا، ســواء  تقييم  يمكن  تفاصيلها، حتى 
فـــي مــعــســكــر حــــزب الــلــه ونـــفـــوذه الــســيــاســي 
داخل لبنان، أو في معسكر املعارضة. ونظًرا 
إلــــى تـــعـــّدد الـــلـــوائـــح والـــتـــكـــتـــات، فــقــد جــرى 

السياسي  االنتماء  بحسب  الفائزين  تقسيم 
واملوقف من ساح حزب الله:

)1(: املعسكر املؤيد لحزب الله 
حــصــل املــعــســكــر املــؤيــد لــحــزب الــلــه عــلــى 61 

مقعًدا، موزّعة على النحو التالي: 
- كتلة حزب الله، وتضم 15 نائًبا، هم: علي 
عــمــار، ورامــــي أبـــو حـــمـــدان، وحــســني جشي، 
وحــــســــن عــــز الـــــديـــــن، ورائــــــــد بـــــــرو، وحــســني 
الحاج حسن، وإيهاب حمادة، وعلي املقداد، 
وإبــراهــيــم املـــوســـوي، ومــحــمــد رعــــد، وحسن 
فضل الله، وعلي فياض، وأمني شري، وملحم 

الحجيري، وينال صلح.
- حركة أمل، وتضم 15 نائًبا، هم: نبيه بري، 
ــن، وعــلــي  ــديــ وعـــلـــي خـــريـــس، وعـــنـــايـــة عـــز الــ
عــســيــران، ومــيــشــال مــوســى، وغــــازي زعيتر، 
وقــبــان قــبــان، وفــــادي عــامــة، وعــلــي حسن 
خـــلـــيـــل، وأشـــــــرف بـــيـــضـــون، وأيـــــــوب حــمــيــد، 
وهــــانــــي قـــبـــيـــســـي، ونــــاصــــر جــــابــــر، وقـــاســـم 

هاشم، ومحمد خواجة.
- التيار الوطني الحر، ويضم 17 نائًبا، هم: 
البستاني، وسيمون أبي رميا، وسليم  ندى 
عون، وشربل مارون، وآالن عون، وسيزار أبي 
الــلــه، وفــريــد البستاني،  خليل، وغــســان عطا 
ونقوال صحناوي، وإبراهيم كنعان، وإلياس 
ــــورج عطا  ــبـــران بــاســيــل، وجـ بـــو صــعــب، وجـ
الله، وجيمي جبور، وأسعد درغــام، وإدغــار 

طرابلسي، وسامر التوم.
نـــواب، هم:  الطاشناق، ويضم ثاثة  - حــزب 
ــان،  ــيـ ــرادونـ ــقـ ــان، وهــــاغــــوب بـ ــ ــرزيـ ــ هــــاغــــوب تـ

وجورج بوشكيان.
- حلفاء مباشرون وغير مباشرين، وعددهم 
11 نائًبا، منهم نائبان من تيار »املردة« هما 
طــونــي فــرنــجــيــة ومــلــحــم طــــوق، إضـــافـــة إلــى 
الــخــازن، وحسن مــراد، وعدنان  النواب فريد 
الصمد،  وجــهــاد  يحيى،  ومحمد  طرابلسي، 
وطه ناجي، وفراس السلوم، وجميل السيد، 
وميشال املر. وقد أعلن هؤالء خال حملتهم 
االنتخابية مواقف مؤيدة لساح حزب الله، 
للفوز  بموقف من دعمهم  ملتزمون  أنهم  أو 

في االنتخابات.
)2(: املعسكر املناهض لحزب الله

يضم املعسكر املناهض لحزب الله 51 نائًبا، 
عني على النحو التالي: 

ّ
موز

- حزب »القوات اللبنانية«، ويضم 18 نائًبا، 
هــم: زيــاد حــواط، وإلياس إسطفان، وجــورج 
الدكاش، وأنطوان حبشي،  عقيص، وشوقي 
ــد األســـــمـــــر، وغـــــــــادة أيـــــــــوب، ومــلــحــم  ــيـ ــعـ وسـ
بقرادوني،  وجهاد  الحاج،  ورازي  الرياشي، 

الجمّيل، وإلياس حنكش، وجان طالوزيان.
ــيـــة مــنــتــخــبــة  - شــخــصــيــات مــســتــقــلــة وحـــزبـ
أعلنت مواقف ضد ساح حزب الله وعددها 
أفــرام،  12 نائًبا، هــم: فــؤاد مخزومي، ونعمة 
ومـــيـــشـــال ضـــاهـــر، وأشــــــرف ريـــفـــي، وجــمــيــل 
عبود، وميشال معوض وأديــب عبد املسيح 
)حــركــة االســتــقــال(، وكميل شمعون )حــزب 
ــبـــد الـــعـــزيـــز صــمــد  الـــوطـــنـــيـــني األحــــــــــرار(، وعـ
وأحـــمـــد الــخــيــر وبــــال الــحــشــيــمــي )مــقــربــون 
الـــوزراء األسبق فــؤاد السنيورة(،  من رئيس 
ــن نـــائـــب رئــيــس  ــرب مــ ــقــ وســـجـــيـــع عــطــيــة )مــ

الوزراء األسبق عصام فارس(.
- الـــكـــتـــلـــة الـــســـنـــيـــة: نــتــيــجــة مـــقـــاطـــعـــة تــيــار 
املستقبل لانتخابات، ظهرت كتلة ُسّنية من 
7 نواب موزعني على النحو التالي: مناصرو 
تيار املستقبل )5 نواب(، هم: وليد البعريني، 
وأحمد رستم، ومحمد سليمان، ونبيل بدر، 
وعبد الكريم كبارة. ويبدو أنه كان هناك دعم 
الحريري.  سعد  قبل  مــن  لترشحهم  ضمني 
إضافة إلى نائبني عن »الجماعة اإلسامية« 

هما: عماد الحوت وإيهاب مطر.
)3(: االنتفاضة وحلفاؤها

تضم كتلة االنتفاضة 16 نائًبا موزعني على 
النحو التالي: 

- نـــواب االنــتــفــاضــة، وعــددهــم 13 نــائــًبــا، هم: 
ــاة عــون  ــو، ونـــجـ ــاســـني، ومــــــارك ضــ يـــاســـني يـ
يعقوبيان،  القعقور، وبوال  صليبا، وحليمة 
وسينتيا زرازير، وميشال الدويهي، وإلياس 
جرادة، وفراس حمدان، ورامي فنج، وإبراهيم 

منيمنة، ووضاح الصادق، وملحم خلف.
- حــلــفــاء مــحــتــمــلــون لــانــتــفــاضــة، وعـــددهـــم 
ــم: أســــامــــة ســـعـــد )الــتــنــظــيــم  ــ ــة نـــــــواب، هـ ثـــاثـ
البزري،  الرحمن  وعبد  الناصري(،  الشعبي 

وشربل مسعد.

الموقف من تشكيل الحكومة
وانتخابات رئاسة الجمهورية

ــّكــــل املـــــوقـــــف مـــــن حـــــــزب الــــلــــه وســــاحــــه  يــــشــ
االصطفافات املشار إليها سابًقا، إال أن هذه 
االصــطــفــافــات تتغير حــيــال قــضــايــا خافية 
أو  الجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  أخـــرى، مثل 
تشكيل الحكومة، حيث ستكون حركة »أمل« 
على سبيل املثال أقــرب إلى الحزب التقدمي 
االشتراكي منها إلى التيار الوطني الحر. أما 
القوات اللبنانية فقد أملحت إلى أنها ال ترغب 
فــي االنــضــمــام إلــى حكومة »وحـــدة وطنية« 
الله، وكذلك يــرى حــزب »الكتائب«  مع حــزب 
بــقــاءه خــارج السلطة أفضل مــن دخولها  أن 
ــلــــة، كـــمـــا لــــن يـــتـــحـــّمـــل نــــواب  فــــي هـــــذه املــــرحــ
إلى  »االنتفاضة« شعبًيا تبعات انضمامهم 
حكومة يقودها أحد أركان الطبقة السياسية. 
وفي هذه الحال، ال يتمّتع حزب الله وحلفاؤه 
وعليهم  لتشكيل حكومة،  الكافية  باألكثرية 
إعـــطـــاء الـــحـــزب الــتــقــدمــي االشـــتـــراكـــي حــصــًة 
الــحــكــومــة، ال سيما بعد  إلـــى  وازنــــة لينضم 
في  الـــدروز  من  التقليديني  منافسيه  سقوط 
االنــتــخــابــات األخــــيــــرة، وعــلــى رأســـهـــم طــال 
أرســــــان الـــــذي فــقــد مــقــعــده فـــي دائــــــرة جبل 
لـــبـــنـــان. والــــواقــــع أن املــعــســكــريــن الــكــبــيــريــن 
الــداخــلــيــة،  بانقساماتهما  تــمــاًمــا  منهمكان 
ولديهما  مــوحــدة  أجــنــدة  عــلــى  يلتقيان  وال 
ــك يـــبـــدو حــزب  ــع ذلــ مــصــالــح مــتــنــاقــضــة. ومــ
الــلــه أقــــدر عــلــى ضــبــط إيــقــاع مــعــســكــره على 
عكس التحالف املناهض له الذي خسر تيار 
املستقبل، في حني أن »القوات اللبنانية« غير 
قــادرة على القيام بالدور الوطني في قيادة 

هذه املعارضة. 

خالصات واستنتاجات 
تــهــا في  هــنــاك عـــدة مـــؤّشـــرات ال بــد مــن قــراء

نتيجة هذه االنتخابات، وهي: 
الــلــه تمثيل نيابي  لــدى حــزب  - أواًل، مــا زال 
فـــي املــحــافــظــات جــمــيــًعــا، ولـــديـــه حــلــفــاء في 
الــدرزيــة(،  الطائفة  )باستثناء  الــطــوائــف  كــل 
إضافة إلى أن مرّشحيه حصلوا على أصوات 
التأثير في  مــن  فــي دوائــرهــم، وتمّكن  كثيرة 
نتائج االنتخابات في كل املحافظات تقريًبا، 
ال ســيــمــا خــــارج مــنــاطــق نـــفـــوذه فـــي بــيــروت 
وعكار وجبيل. ومع أن النتائج كّرست نفوذ 
حزب الله في الطائفة الشيعية، لكنها جعلته 
إلـــى خــصــومــه لتشكيل حكومة  أكــثــر حــاجــٍة 
وتنفيذ ســيــاســات وتــمــريــر مــشــاريــع قوانني 

في املجلس النيابي. 
- ثــانــًيــا، خــســر فـــي هـــذه االنــتــخــابــات أغــلــب 
املــرّشــحــني املــوالــني للنظام الــســوري )فيصل 
ـــــال أرســــــــــان، ووئـــــــــام وهــــــاب،  كـــــرامـــــي، وطـــ
ــردان، والـــحـــزب الــقــومــي الــســوري  ــ وأســعــد حـ
االجتماعي(، كما خسر فيها رموز في النظام 
ــروان خــيــر الــديــن  املــصــرفــي الــلــبــنــانــي مــثــل مــ

وإيلي الفرزلي. 
- ثالًثا، قطعت االنتخابات الطريق حسابًيا 
على أّي احتمال لتوّلي جبران باسيل رئاسة 
ــزاج املــســيــحــي  ــ الــجــمــهــوريــة، وخـــاصـــة أن املــ
ــبــــح مـــنـــقـــســـًمـــا بـــاملـــنـــاصـــفـــة بــــني الـــتـــيـــار  أصــ
اللبنانية، ال سيما  والــقــوات  الــحــر  الــوطــنــي 
بعد خسارة األول خسارًة كبيرًة في معاقل 

رئيسة مثل جزين واألشرفية وزحلة. 
- رابًعا، القت الدعوة إلى مقاطعة االنتخابات 
ــّنــي عــمــوًمــا، رغــم  اســتــجــابــة فــي الــوســط الــسُّ
ــد تــــوزعــــت املــقــاعــد  ــ ــــواب. وقـ ــنـ ــ ــــوز بـــعـــض الـ فـ
ّنية التي فرغت نتيجة عدم ترشح سعد  السُّ
تيار  مناصرو  التالي:  النحو  على  الحريري 
واالنتفاضة   ،)5( الله  وحــزب   ،)8( املستقبل 
ّني  السُّ الــنــاخــب  )3(. وكـــان  والــســنــيــورة   ،)5(
املـــؤيـــد لــتــيــار املــســتــقــبــل حـــائـــًرا بـــني إرضــــاء 
الــحــريــري وأولــويــة التصويت  رغــبــات سعد 

ضد حزب الله. 
- خامًسا، برز وليد جنباط باعتباره أبرز 
االشتراكي  التقّدمي  الــحــزب  ألن  الفائزين، 
ــذي يـــقـــوده حــصــل عــلــى ســتــة مـــن مقاعد  الــ
الدروز الثمانية )مقابل اثنني لانتفاضة(، 
فـــي حـــني خــســر خــصــومــه الــتــقــلــيــديــون في 
من  نيابية  كتلة  على  وحصل  لبنان،  جبل 
ــواب قـــد تــجــعــل دوره حــاســًمــا في  تــســعــة نــ

املشهد السياسي خال السنوات املقبلة. 
أخــــيــــًرا، ربــــح مــمــثــلــو االنــتــفــاضــة عـــــدًدا من 
املــقــاعــد تـــجـــاوز الــتــوقــعــات املــتــشــائــمــة، ما 
 عـــلـــى أن طـــريـــق الــتــغــيــيــر فــــي لــبــنــان 

ّ
يــــــدل

غــيــر مـــســـدود. ويــمــكــن تــخــّيــل مـــا يــمــكــن أن 
ــّيـــرت طــريــقــة  ــكـــون عــلــيــه الـــنـــتـــائـــج لــــو تـــغـ تـ
االنــتــخــابــات. ويــمــثــل هـــؤالء الــنــواب الــجــدد 
ــهـــم أن  ــــن املـ ثـــقـــافـــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، ومـ
يــحــافــظــوا عــلــيــهــا وأاّل يــنــزلــقــوا إلـــى نــظــام 
املــحــاصــصــة. ال تتوقع الــنــاس خــدمــاٍت من 
هــــؤالء، بــل عليهم، فــي املــقــابــل، أن يــقــّدمــوا 
برملانًيا  وأداًء  واجتماعًيا،  سياسًيا  بديًا 
االنتفاضة بعض  لقد خسر ممثلو  مهنًيا. 
تشكيل  خــال  انقساماتهم  نتيجة  املقاعد 
اللوائح االنتخابية، وقد يخسرون أكثر في 
أو تحالف جــّدي  لــم يكن هــنــاك تكّتل  حــال 
يــجــمــعــهــم فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة. وقــــد تــكــون 
قدرة هذه املجموعة على التأثير محدودة، 
لكنها قادرة، إذا اتحّدت وكان أداؤها جيًدا، 
على أن تقّدم صورة معاكسة للصورة غير 

املسؤولة للطبقة الحاكمة. 

قراءة في الخلفية والنتائج

االنتخابات النيابية اللبنانية 2022

تراجعت نسبة 
المشاركة في كل 

محافظات لبنان، 
وبلغت نحو 41% من 

الناخبين المسجلين

ما زال لدى حزب اهلل 
تمثيل نيابي في 

المحافظات جميًعا، 
ولديه حلفاء في كل 

الطوائف )باستثناء 
الطائفة الدرزية(

ربح ممثلو االنتفاضة 
عدًدا من المقاعد، 
يدل على أن طريق 

التغيير في لبنان غير 
مسدود

علــى الرغــم من فوز ممثلين عن االنتفاضة اللبنانية وخســارة معســكر حزب اهلل في لبنان األغلبية النيابيــة، إال أن النتائج لم تفرز 
أغلبية جديدة واضحة، األمر الذي يطرح أســئلة عن كيفية تشــكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للبالد. هنا »تقدير 

موقف« للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه االنتخابات ونتائجها

)Getty /امرأة تدلي بصوتها في االنتخابات النيابية في 15 مايو 2022 في بيروت )مروان طحطح

القوى  بين  اللبنانية  النيابية  االنتخابات  في  المرشحين  خريطة  توزعت 
التقليدية التي تمثل جزءا من نظام المحاصصة الطائفي، سواء أكانت 
مع حزب اهلل أم ُتخاصمه، والقوى التغييرية التي تمثل االنتفاضة مع 
الجديدة  العوامل  المعسكرين. ومن  وجود اختالفاٍت داخل كل من 
من  المقترعين  أصوات  احتساب  االنتخابات  هذه  في  دورا  أّدت  التي 
لبنان ألول مرة، وخصوصا أن نسبة كبيرة منهم تقع  المغتربين خارج 
السياسية قدرة  الطبقة  تملك  التقليدية، وال  االصطفافات  إطار  خارج 

على التأثير مباشرة في اختياراتها.

خريطة المرشحين

20

ــــورج عـــــدوان، ونــزيــه  وبـــيـــار بـــو عـــاصـــي، وجـ
متى، وغسان حاصباني، وستريدا جعجع، 

وغياث يزبك، وإلياس الخوري، وفادي كرم.
تسعة  االشتراكي، ويضم  التقدمي  الحزب   -
نواب، هم: وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، 
وهـــادي أبــو الحسن، وأكـــرم شهيب، وراجــي 
ــروان حــمــادة،  الــســعــد، وتــيــمــور جــنــبــاط، ومــ

وبال عبد الله، وغسان السكاف.
- حـــزب الــكــتــائــب، ويــضــم خمسة نــــواب، هــم: 
ســلــيــم الـــصـــايـــغ، ونـــديـــم الـــجـــمـــّيـــل، وســامــي 
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الحديث 
عن السينما 

العراقية مؤلٌم 
وذو شجون

يتحرك الكويكب بسرعة 
تبلغ قرابة 76 ألف 

كيلومتر في الساعة

تشير بعض اآلراء إلى 
أّن أفالم »مارفل« أشبه 

بمدينة المالهي

أؤمن بأّن األدب العراقي 
يمكنه أن يكون أفضل 

مع الجيل الجديد

2223
منوعات

بــعــد كــتــابــتــه ســيــنــاريــوهــات أفـــام 
املـــانـــع  ــرج والء  ــ ــ عـــراقـــيـــة عــــــــّدة، أخـ
فــــيــــلــــمــــني، أحـــــدهـــــمـــــا عـــــــن »ثـــــــــورة 
مـــتـــنـــّوعـــة،  اشـــتـــغـــاالتـــه   .)2019( تـــشـــريـــن« 
الحال  إلى واقــع  وتساؤالته كثيرة، ونظرته 
الــســيــنــمــائــي فـــي بـــلـــده، مـــزيـــٌج بـــني انــتــقــاد 
أفــضــل. كتب والء  وآمـــال بمستقبل  لراهنها 
املــانــع ســيــنــاريــوهــات عـــدٍد كبير مــن األفـــام 
العراقية الطويلة والقصيرة، نافس بعضها 
أفامًا أخرى في مهرجانات مختلفة، ومنها 
ما حصل على جوائز، في العراق وخارجه، 
ــر عـــلـــيـــوي«،  ــ ــيـ ــ ــيــــخ نـــــويـــــل«، و«بـ مـــثـــل »الــــشــ
و«نـــافـــذة حـــمـــراء«، و«وردتـــــــان«، و«شــهــدة«، 
و«كــودري«. كما نال جائزة أفضل سيناريو 
الــدولــي«  فــي »مــهــرجــان دمــشــق السينمائي 
)2018(، عن »الشيخ نويل«. حاورته »العربي 

الجديد« عن تجربته في كتابة السيناريو:

■ مــا الــذي قــادك إلــى كتابة السيناريو؟ مــا الــذي 
تجده فيه؟

الذي  السحر  السينما  كانت  الطفولة،  منذ 
قادني إلى عاملها الغريب، ففيها الامعقول 
والخيال الجامح الذي ال يعرف حدودًا. في 
ر، فــّكــرت فــي دخــول هــذا العالم، 

ّ
وقــٍت متأخ

ــــى إلــى  كـــي أفــهــمــه. قــادتــنــي خــطــواتــي األولـ
بر جزءًا أساسيًا 

َ
كتابة السيناريو، الذي ُيعت

ق حلمي.
ّ
ني أحق

ّ
من صنع فيلٍم، لعل

■ السيناريو ركيزة أساسية في صنع الفيلم. هل 
تضع ذلك في اعتبارك عند الكتابة؟

 العمل الجيد ينطلق من 
ّ
بالتأكيد. أؤمن بأن

ُيعتبر  الــذي  السيناريو،  أي  مراحله،  أولــى 
األساس الذي ُيشّيد عليه أّي عمل سينمائي 
أو درامي. من دون سيناريو جيد، ال ُيمكن 
 أزمـــة 

ّ
صــنــع عــمــٍل مــحــتــرم، خــاصــة فـــي ظـــل

الــعــراق واملنطقة  فــي  السينما، ليس  ــاب 
ّ
كــت

قّدم 
ُ
 أ

ْ
ه. لذلك، أحاول أن

ّ
فقط، بل في العالم كل

أفضل ما لدّي من أجل صنع سينما ممّيزة، 
تاحة.

ُ
وفق اإلمكانيات امل

ــدرة عــلــى الــكــتــابــة في  ــقـ  نــمــلــك الـ
ْ
أتــمــنــى أن

فضاٍء مفتوح، من دون خوف من التابوهات 
ــة والــــديــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

والخطوط الحمراء وعقبات اإلنتاج.

 خــصــبــًا. 
ً
ــاال ــيــ ــب كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو خــ

ّ
■ تــتــطــل

هــل مــارســت كــتــابــة الــقــّصــة والـــروايـــة قــبــل كتابة 
السيناريو؟

لجّدي،  القصص  أروي  كنُت  الطفولة،  منذ 
ــــن وحـــي  ــًا، قـــصـــصـــًا مـ ــبــ ــالــ ــــون، غــ ــكـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــن تـــلـــك األســـاطـــيـــر  ــّدة مــ ــمـ ــتـ خـــيـــالـــي، ومـــسـ
الــتــي كـــان يحكيها لــي فــي لــيــالــي الــشــتــاء. 
ــــده فــــي قــــدرتــــي عــلــى 

ّ
 أقــــل

ْ
ــُت أحـــــــاول أن ــنـ كـ

الــقــصــص واألســاطــيــر فــي طفولتي.  نــســج 
فــي مــراحــل الــدراســة األولـــى، كــنــُت متفّوقًا 

ة، وكنُت أنهي كتاب  جّدًا في دروس القراء
 يبدأ العام الدراسي الجديد. 

ْ
ة قبل أن القراء

ًا 
ّ
األكبر سن إخوتي  كتب  أحيانًا  أقــرأ  كنُت 

ــــك، وكـــان  ـــي. كــمــا ســاعــدنــي أبــــي فـــي ذلـ
ّ
ــن مـ

صــحــافــيــًا، يــجــلــب لـــي كــتــب األطـــفـــال الــتــي 
بــدأُت  مــن طفولتنا.  أســاســيــًا  جـــزءًا  شّكلت 
الــكــتــابــة الــفــعــلــيــة فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة من 

عمري. كنُت أكتب قصصًا خيالية قصيرة، 
أشاهد نفسي بطلها.

ــزة أفـــضـــل ســيــنــاريــو في  ــائـ ■ حــصــلــَت عــلــى جـ
»مهرجان دمشق السينمائي الدولي«، عام 2018، 
نويل«. هل تحّدثنا عنه، وعّما جعله  »الشيخ  عن 

يتمّيز بي أعمالك؟
 »الشيخ نويل« كان التجربة الناضجة لي. 
االحتراف،  في  الحقيقية  انطاقتي  أعتبره 
ق لــوال إيــمــان صديقي 

ّ
الــذي مــا كــان ليتحق

الــنــّص. نجح  العصامي بهذا  املخرج سعد 
الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في مهرجانات 
ه كان الفيلم العراقي الوحيد 

ّ
عــّدة. يكفي أن

الــذي شــارك في »أيــام قرطاج السينمائية« 
الــدولــي«،  السينمائي  الــقــاهــرة  و«مــهــرجــان 
 
ْ
ــــروط املـــهـــرجـــان تـــنـــّص عــلــى أن  شـ

ّ
ــم أن رغــ

ــشــارك األفـــام فــي عــرٍض أّول فــي أفريقيا، 
ُ
ت

ثني »الشيخ نويل« من هذا الشرط.
ُ
واست

■ مارست اإلخــراج، إضافة إلى كتابة السيناريو 
ــري«، والـــوثـــائـــقـــي »يـــــــوٌم فــي  ــ ــبـ ــ فــــي »الـــنـــرجـــس الـ
 
ً
التحرير«. هل ترى في ممارستك اإلخراج سبيال

منه  يشكو  التي  السيناريو،  فــي  ــل 
ّ
الــتــدخ لتالفي 
اب؟

ّ
معظم الكت

 غــالــبــًا، أجــــد صــعــوبــة فـــي إيـــصـــال معظم 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي أكــتــبــهــا إلـــى مرحلة 
وأنا،  املخرج  نجلس،  التنفيذ.  بعد  الكمال 
لـــنـــرى إخــفــاقــاتــنــا ومــاحــظــاتــنــا، ونــنــدب 
ذاك. حني  أو  هـــذا  ــنــا فعلنا 

ّ
أن عــلــى  ــنــا 

ّ
حــظ

ــة، ُيـــصـــبـــح مــلــك  ــالــ ــــعــــرض الــفــيــلــم فــــي صــ ُي
ــذه حـــقـــيـــقـــة ال تـــنـــفـــع مــعــهــا  ــ الـــجـــمـــهـــور. هــ
األمــنــيــات. هــنــا، أخــبــرنــي أنـــس املــوســوي، 
ــيـــشـــن« املـــبـــدع،  ــمـ ــيـ ـــ«أنـ صـــديـــقـــي صـــانـــع الـ
بــرغــبــتــه فـــي الــتــعــاون إلنـــجـــاز فــيــلــٍم جــّيــد، 
وهــــذا مــا حــصــل. ال ُيــمــكــنــنــي إغــفــال دوره 
الــكــبــيــر فـــي تــحــقــيــق فــيــلــمــي األول، كــاتــبــًا 
أفــكــاري،  ترجمة  فــي  ُمبدعًا  كــان  ومخرجًا. 
ــة. فــي  ــعــ ــرائــ ــة الــ ــيــ ــداعــ ووضــــــع ملـــســـاتـــه اإلبــ
ــز »الـــنـــرجـــس  ــ ــجـ ــ نـ

ُ
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة، أ ــلـ املـــحـــصـ

البري«، الذي بات اآلن في مرحلة التسويق 

ــا الـــوثـــائـــقـــي »يـــــــوٌم فــي  ــ ــ لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات. أّم
الــتــحــريــر«؛ فــعــن »ثــــورة تــشــريــن« )2019(. 
حاولت فيه توثيق تلك األيام العظيمة كما 

ت، وكما شاركُت فيها.
َ
حصل

ها حافظت على 
ّ
■ أّي األفالم السينمائية وجدَت أن

ما كنَت تطلبه من السيناريو؟
ي لم أستطع املحافظة على ما 

ّ
- أعترف بأن

يته في معظم األفــام التي شاركُت في 
ّ
تمن

مشاكل  بسبب  أحيانًا  وصنعها،  كتابتها 
اإلنــــتــــاج، وأحـــيـــانـــًا أخــــرى بــســبــب اخــتــاف 
ــــاج، مــا  ــتـ ــ الــــرؤيــــة مــــع املــــخــــرج أو جـــهـــة اإلنـ
اضطّرني إلى التحايل واللجوء إلى ترميز 
أفكاري وما أؤمن به، للهروب إلى مساحتي 

الحّرة.

أْن  ى 
ّ
تتمن الــتــي  العراقية  الــروايــة  أو  صة 

ّ
الق مــا   ■

تكتب لها سيناريو أو معالجة سينمائية؟ وملاذا؟
ــدت هوّيتها ألســبــاٍب 

َ
ــق

َ
 الــروايــة الــعــراقــيــة ف

ــــت تــبــحــث عــنــهــا بــعــد غــيــاب  ــا زالـ ــّدة، ومــ ــ عــ
 األدب 

ّ
ـــي أؤمـــن بـــأن

ّ
جــيــل الــعــمــالــقــة، رغـــم أن

الجيل  مــع  أفضل  يكون   
ْ
أن يمكنه  الــعــراقــي 

لــروايــة  أكــتــب سيناريو   
ْ
أن ى 

ّ
أتمن الــجــديــد. 

»فرانكشتاين في بغداد« ألحمد سعداوي، 
ــا  ــدر و«وحــــدهــ ــ ــتـــبـــغ« لــعــلــي بـ و«حــــــــارس الـ
ى 

ّ
الــرمــان« لسنان أنــطــون. كما أتمن شجرة 

 روايــــــات الــكــبــيــر غـــائـــب طعمه 
ّ

تــحــويــل كــــل
 
ْ
أن ى 

ّ
أتمن إلى سيناريوهات. أخيرًا،  فرمان 

أصنع من ديوان »الفانوس« للشاعر قيس 
لفتة مراد نّصًا سينمائيًا.

■ كيف ترى املشهد السينمائي العراقي؟ وما هي 
أبرز املعوقات في صناعة السينما في العراق؟

العراقية مؤلٌم، وذو  السينما  الحديث عن   
الــعــراق يمتّد  شــجــون. تــاريــخ السينما فــي 
ها لــأســف ما 

ّ
عــلــى أكــثــر مــن 80 عــامــًا، لكن

رة بمراحل كبيرة عن مثياتها 
ّ

زالــت متأخ
ر أسباب عــّدة، 

ّ
التأخ الــجــوار. لهذا  في دول 

ســاهــمــت األنــظــمــة الــســابــقــة والــاحــقــة فيه. 
 مــخــتــّصــني كــثــيــريــن تــحــّدثــوا عن 

ّ
أعــتــقــد أن

ـــة املــنــتــوج الــســيــنــمــائــي، 
ّ
ــم، وقـــل غــيــاب الـــدعـ

ة 
ّ
قل إلـــى  أّدت  الــتــي  الــعــرض  واخــتــفــاء دور 

الطلب على الفيلم العراقي.
 هناك محاوالت جادة إلنقاذ صناعة 

ّ
رغم أن

ــام بــهــا مــخــرجــون  ــعــــراق، قــ الــســيــنــمــا فـــي الــ
شباب، أمثال محمد الدراجي وعدي رشيد 
ه ينقصها 

ّ
وسعد العصامي وآخرين، إاّل أن

 
ْ
الــكــثــيــر لــتــحــقــيــق فــيــلــٍم عـــراقـــي ُيــمــكــنــه أن

ينافس محليًا وعامليًا.

عّمار فراس

لـــن نــقــدم فـــي هـــذا الــفــيــلــم مــراجــعــة أو قـــراءة 
العوالم املتعددة  لفيلم »دكتور سترينج في 
 Doctor Strange in the Multiverse( »للجنون
صـــــاالت  اســـتـــقـــبـــلـــتـــه  الــــــــذي   )of Madness
الــعــالــم أخــيــرًا. بــل سنركز على  السينما فــي 
والفيديوهات  عنه،  تحدثت  التي  املراجعات 
التي تحلل كل مشهد وكلمة فيه، وتشير إلى 
يغنينا  قد  إلــى حد  ومعانيها،  مرجعياتها، 
عـــن مــشــاهــدة الــفــيــلــم نــفــســه، كــالــفــيــديــوهــات 
 ،)Watchmojo( مــوجــو«  »واتـــش  تبثها  التي 
أو املراجعات والشروحات التي يقدمها إيرك 
 .New Rockstars عبر قناة ،)Erik Voss( فوس
 أفــام مارفل أشبه 

ّ
تشير بعض اآلراء إلى أن

بمدينة املــاهــي )مــارتــن ســكــورســيــزي(، هي 
الرهان  دون  مــن  واأللــــوان،  بالبهرجة  مليئة 
على فن السينما، بل تتبنى القوالب الجاهزة 
الــتــي تــتــدفــق ضمنها الــحــكــايــة، لــضــمــان رد 
فــعــل الــجــمــهــور تــجــاهــهــا. وهــــذا مــا ال يمكن 
 
ّ
إنـــكـــاره. يمكن االســتــطــراد أكــثــر، والـــقـــول إن
 حكايات مارفل موجودة سابقًا؛ أي كلها 

ّ
كل

حاضرة في الكوميكس.
 الــحــبــكــات مــتــشــابــهــة، ومــــا من 

ّ
 كــــل

ّ
كــمــا أن

اخـــتـــاف جـــوهـــري بــيــنــهــا )ال بـــد نــهــايــة أن 
ينتصر األخيار ويقتلوا الوحش، ولو قتلهم 
جميعًا ســيــعــودون بــالــزمــن(. لــكــن الــافــت، 
أن هــذه األفـــام أيــضــًا، وخصوصًا »دكتور 
سترينج«، كما نشاهد في شروحاته، ليس 
إال اســتــعــادة لــلــمــاضــي واألفـــــام الــســابــقــة، 
سواء عبر األزياء، أو لون جدار ما، أو كلمة 
مــــا، كـــل مـــا فــيــه مـــوجـــود مــســبــقــًا، ال شــيء 
الــرعــب؛ وكــأن ديزني  جديد، وهنا ما يثير 
تـــحـــاول إعــــــادة إنـــتـــاج مــاضــيــهــا ومــاضــي 

الكوميكس في كل فيلم. 
اســتــخــدمــنــا مـــفـــردة مـــرعـــب، ألن مــشــاهــدة 
واحد من فيديوهات الشروحات والتعليق، 
ــد تــغــنــيــنــا عــــن مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم، بــــل إن  قــ
ــعـــض يــــــرى أن عــمــلــيــة مــــشــــاهــــدة هـــذه  ــبـ الـ
األفام تقسم إلى ثاث مراحل؛ األولى، هي 
 

ّ
الــتــرويــجــي، وتفكيكه وشــــرح كــل الــفــيــديــو 

لقطة فــيــه، ثــم انــتــظــار الــفــيــلــم  ومــشــاهــدتــه 
)املرحلة الثانّية(، للتأكد: هل ما افترضناه 
الفيلم؟  الترويجي موجود في  الفيديو  في 
الفيلم  ومقارنته  الــثــالــثــة، شــرح  واملــرحــلــة 
ــل  ــارفـ ــــم مـ ــالـ ــ ــو الــــتــــرويــــجــــي وعـ ــديـ ــيـ ــفـ ــــع الـ مـ
الــســيــنــمــائــي والــثــقــافــة الــشــعــبــيــة. املــرحــلــة 
فيديوهات  كــون  الثانية،  هــي  أهمية  األقـــل 
الشروحات شديدة الغنى، إلى حد إمكانية 
تــــجــــاوز مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم، الــعــمــلــيــة الــتــي 

من الرصاصة. وهذا الكويكب واحد من أكثر 
من 29 ألف جسم قريب من األرض، تتعقبها 
»ناسا« كل عام. وتشير هذه الكويكبات إلى 
أي جسم فلكي يمّر في نطاق قرابة 48 مليون 

كيلومتر من مدار األرض.
وعادة ما تراقب وكالة ناسا األجسام القريبة 
من األرض عن كثب، وقد أطلقت أخيرًا مهمة 
الكويكبات  بعض  تغيير  إمكانية  الخــتــبــار 
مسارها وإذا كانت تشكل خطرًا على األرض.
أرسلت  الثاني 2021،  وفي نوفمبر/ تشرين 
»ناسا« مركبة فضائية ستصطدم بكويكب 
ديمورفوس الــذي يبلغ عرضه 160 مترًا في 

واشنطن ـ العربي الجديد

يقترب من األرض كويكب ضخم يبلغ حجمه 
أربــعــة أضــعــاف حــجــم مبنى إمــبــايــر ستيت 
األميركي، ليكون في أقرب نقطة من كوكبنا 
في 27 مايو/ أيار الجاري، وفقًا ملركز دراسات 
لوكالة  الــتــابــع  األرض  مــن  القريبة  األجــســام 
 ،)JA 1989(  7335 املــســمــى  الــكــويــكــب  نــاســا. 
أربعة  مسافة  بعد  على  األرض  قــرب  سيمّر 
مايني كيلومتر، أي 10 أضعاف املسافة بني 
األرض والــقــمــر. ومــع ذلـــك، نــظــرًا إلــى الحجم 
الـــهـــائـــل لــلــصــخــرة الــفــضــائــيــة )قـــطـــرهـــا 1.8 
كيلومتر(، وقربها نسبيًا من األرض، صنفت 
ــا« الــكــويــكــب بــأنــه »يــحــتــمــل أن يــكــون  ــاسـ »نـ
خطيرًا«، ما يعني أنه يمكن أن يلحق أضرارًا 

جسيمة بكوكبنا إذا ما تغّير مداره.
أكبر   ،)JA 1989(  7335 فــإن  لـ«ناسا«،  ووفقًا 
كويكب سيقترب من األرض هذا العام. ويقدر 
الــعــلــمــاء أنـــه يــتــحــرك بــســرعــة تبلغ قــرابــة 76 
ألــف كيلومتر في الساعة، أي 20 مــرة أسرع 

تــتــحــول إلـــى اخــتــبــار لــلــتــوقــعــات، مــن خــال 
مـــا رأيـــنـــاه فـــي الــفــيــديــو الــتــرويــجــي، ثـــم ما 
نتوقع مشاهدته في األفام التالية، بسبب 
الــوعــود الــتــي يقدمها كــل فيلم، ويــقــع على 
عــاتــقــنــا تــفــســيــرهــا. ونــقــصــد هــنــا مــشــاهــد 
املستقبلّية.   واإلحـــاالت   ،Credits الـــ  بعد  مــا 

التلقي،  تــواجــهــه عملية  الـــذي  الــخــطــر  هـــذا 
واإلحاالت الشديدة للشاشة نفسها، جعلت 
املشاهدة شأنا ثانويًا، والرهان دائمًا على 
الــتــنــاقــض بــني تــوقــعــاتــنــا، وبـــني مــا يقدمه 
الــفــيــلــم مـــن أحــــــداث وشــخــصــيــات نــعــرفــهــا 
مــســبــقــًا، لــيــبــدو الــفــيــلــم وكــأنــه يجتر نفسه 
وتـــاريـــخ األفــــام نــفــســهــا، مــن دون سخرية 
الجديدة  النسخة  فــي  كما  ذاتــّيــة،  وكراهية 
يتحول  احتفاء  في  بل  ماتريكس«،  »ذا  من 
إثره الفيلم إلى اقتباسات من أفام سابقة، 
، تـــتـــرك فـــي أحــد 

ً
ــثـــا إلــــى حـــد أن ديـــزنـــي، مـ

ــتــــور ســـتـــريـــنـــج«، شــاشــة  املـــشـــاهـــد فـــي »دكــ
أفامها  مــن  األطــفــال واحـــدا  يشاهد عليها 
»بياض الثلج«، وكأنها تؤكد على ملكيتها 
وهيمنتها على الشاشة وعمقها. ال نحاول 

أن ننفي القيمة التي تحتويها هذه األفام، 
لكن  إنتاجها،  في سبيل  املبذول  الجهد  أو 
هــنــاك حــالــة مــن غــيــاب املــعــنــى فــي مــا نـــراه، 
بل إن بعضهم يقول إنه ال داعي الستعانة 
ــي بـــمـــخـــرجـــني مــــعــــروفــــني، كـــونـــهـــم ال  ــزنــ ديــ
تـــهـــم  يـــضـــعـــون ملــســتــهــم الـــخـــاصـــة، أو قـــراء
ــال الـــخـــارقـــني،  املـــتـــفـــردة عــنــد تــقــديــم األبــــطــ
، الـــذي يختلف 

ً
كــمــا فــي حــالــة بــاتــمــان مــثــا

بـــني تــيــم بـــرتـــون وبــــني كــريــســتــوفــر نــــوالن، 
 مخرج منهم يحاول أن يقدم 

ّ
وغيرهما. كل

 
ّ
أن يــرى   بعضهم 

ّ
إن بــل  الــخــاصــة،  مقاربته 

أفام مارفل، قبل أن تقتنيها »ديزني« عام 
2009، كــانــت أشــد »فــنــّيــة« كما فــي »هــالــك« 
 الــذي أدى دوره، في عام 2008، املمثل 

ً
مثا

إدوارد نورتون.

خــريــف عــام 2022. لــن يـــؤدي االصــطــدام إلى 
تدمير الكويكب، لكن قد يغير املسار املداري 
، بعيدًا عــن األرض. أمــا فــي يناير/ 

ً
لــه قــلــيــا

الجبل  فأعلن مرصد  املاضي،  الثاني  كانون 
األرجواني التابع ألكاديمية العلوم الصينية 
أن كــويــكــبــًا مــكــتــشــفــًا حــديــثــًا بــحــجــم نصف 
ملعب كرة القدم سيمر بالقرب من األرض في  
فبراير/ شباط املاضي، لكن مروره لم يشكل 

أي تهديد لكوكب األرض.
ــة الـــفـــضـــاء  ــ ــالـ ــ ــهـــر، كـــشـــفـــت وكـ ــشـ وقـــبـــلـــهـــا بـ
برج  بحجم  كويكبًا  أن  )نــاســا(،  األميركية 
إيفل سيمّر بجوار األرض في الحادي عشر 
من ديسمبر/ كانون األول املاضي. حينها، 
الصخرة  ألن  الخوف  بعدم  الوكالة  طالبت 
إال  تمر  لن  تكون خطرة«  أن  »التي يحتمل 
في نطاق ما يزيد على 3 مايني كيلومتر 
ع العلماء 

ّ
من األرض في ذلك الوقت. ويتوق

الكويكب من األرض مجددًا  أال يقترب ذلك 
حتى 2 مارس/ آذار 2031، ثّم في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2050.

كويكب عمالق يقترب من األرض

إسقاط تهمة االغتصاب 
عن المخرج لوك بيسون

»دكتور سترينج« وعوالم مارفل األحادية

والء المانع

فنون وكوكتيل

فضاء

مقابلة

إضاءةمتابعة

باريس ـ العربي الجديد

ــهــامــات 
ّ
ــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف فـــي بـــاريـــس، يـــوم الــثــاثــاء املـــاضـــي، إســـقـــاط ات أّكـ

االغتصاب عــن املــخــرج الفرنسي لــوك بيسون، بحسب مــا أفـــادت بــه وكــالــة فرانس 
برس، في إعان نهاية واحدٍة من أبرز القضايا التي ظهرت في حقبة #MeToo )أنا 
همت 

ّ
ات قد  روي  فــان  ساند  البلجيكّية  الهولندّية  املمثلة  كانت  فرنسا.  في  أيضًا( 

إملــنــت« و«لــيــون«، باغتصابها على مدى  أفــامــًا مثل »فيفث  أخـــرج  الـــذي  بيسون، 
عامني متواصلني، قبل أن تتقّدم بشكوى ضّده في مايو/ أّيار من عام 2018.

ة، 
ّ
أسقطت النيابة العامة القضّية في فبراير/ شباط من عام 2019 بسبب نقص األدل

ح تحقيٍق جديٍد في وقت الحق من العام نفسه، بعد أن وّجهت فان روي 
َ
قبل أن ُيفت

عام  األّول من  كانون  في ديسمبر/  القضّية  فرنسي  قــاٍض  أغلق  هامات جــديــدة. 
ّ
ات

بيسون  نفى  لطاملا  املــاضــي.  نيسان  إبــريــل/  فــي  إسقاطها  النيابة  وطلبت   ،2021
ها »كذبة من األلف إلى الياء«.

ّ
االتهامات املوّجهة إليه، ووصف القضية عام 2019 بأن

بـــراءة موكلي.  املحكمة  »أّكـــدت  الحكم:  إعــان  بعد  مارمبرت  تييري  وقــال محاميه 
يأسف لوك بيسون على هذه السنوات األربع الضائعة«.

ه سيستأنف القرار على الفور 
ّ
في املقابل، أعلن محامي املّدعية، أنطوان جيتون، أن

أمــام محكمة النقض الفرنسية. كــان بيسون قد أقــّر بوجود عاقة مع فــان روي 
أوف  ذا سيتي  أنــد  و«فاليريان   »5 »تاكسي  أفــامــه  فــي  ثانوّية  أدوارًا  أّدت  التي 
إيــه ثــاوزنــد بــانــتــس«. وقــّدمــت فــان روي الشكوى األولــّيــة لاغتصاب فــي مايو 
2018، بعد ساعات من لقائها بيسون، ثّم قدمت شكوى أخرى بعد شهرين بشأن 
عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية أخرى. عدا عن فان روي، وّجهت ثاث نساء 
ه دائمًا ما أصّر 

ّ
أخريات على األقل ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد بيسون، لكن

على نفي جميع هذه املزاعم.

نافس بعض األفالم التي كتبها السيناريست العراقي، والء المانع، على جوائز في مهرجانات 
حاول  تشرين«  »ثورة  عن  أحدهما  إخراجه،  من  فيلمان  أيضًا،  جعبته،  وفي  مختلفة.  عربية 

فيه »توثيق تلك األيام العظيمة كما حصَلت، وكما شاركُت فيها«، يقول الكاتب في مقابلة 
أجرتها معه »العربي الجديد«، تطرق فيها إلى أعماله، والمشهد السينمائي العراقي

بيان شيرين
املــصــريــة شيرين  املغنية  أصـــدرت 
عـــبـــد الــــوهــــاب )الــــــصــــــورة(، بــيــانــًا 
إعـــــامـــــّيـــــًا تــــطــــالــــب فــــيــــه وســــائــــل 
ــدم الـــــــتـــــــطـــــــّرق إلـــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ اإلعـــــــــــــــام بـ
ــاء فــي  ــ ــ حـــيـــاتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة. وجـ
الـــبـــيـــان: »تــهــيــب الــفــنــانــة شــيــريــن 
ــد الـــــوهـــــاب بــــوســــائــــل اإلعــــــام  ــبـ عـ

والتواصل االجتماعي عدم تناول 
أنــــبــــاء خــــافــــات شــخــصــيــة فــــي مــا 
بينها وبني الفنان حسام حبيب«. 
وكـــانـــت شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب قد 
ــة،  ــ ـــرّي ــة املــــصـ ــرطــ ــشــ ــى الــ ــ ــ لــــجــــأت إلـ
يـــــــوم اإلثـــــنـــــني املــــــاضــــــي، وطـــلـــبـــت 
تـــأمـــني الـــحـــمـــايـــة لـــهـــا والبــنــتــيــهــا 
حبيب،  حسام  ي 

ّ
املغن طليقها  من 

بعدما تعّرض لها في املنزل الذي 
الشرطة حبيب  فيه. وأوقفت  تقيم 
على خلفية اتهامه بحيازة ساح 
رخصته منتهية، وتهديد طليقته 
ــــاب،  ــــوهـ املـــغـــنـــيـــة شـــيـــريـــن عـــبـــد الـ
والشتم.  بالسب  عليها  واالعــتــداء 
 ذهابه 

ّ
أن ي 

ّ
املغن اّدعــى  من جهته، 

لــلــقــاء شــيــريــن عــبــد الــــوهــــاب كــان 
لاتفاق على إنجاز بعض األعمال 
نـــّيـــة إللــحــاق  أّي  مـــن دون  الــفــنــّيــة 

األذى بها.

سورنتينو و»نتفليكس«
ــي بـــاولـــو  ــالــ ــطــ أنــــهــــى املــــخــــرج اإليــ
سورنتينو رحلته مع »نتفليكس«، 
ــــال مــــنــــاظــــرة أقــيــمــت  ــلــــن خــ إذ أعــ
الفرنسية،  كان  في مدينة  الثاثاء 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الـــخـــامـــســـة 
والـــســـبـــعـــني النــــطــــاق مــهــرجــانــهــا 
ــه لم يعد يرغب في 

ّ
أن السينمائي، 

التعاون مع منّصة البث التدفقي، 
مشّددًا على أهمّية حضور األفام 

عــلــى الــشــاشــات الــكــبــيــرة فـــي دور 
الفائز  سورنتينو  وقـــال  الــعــرض. 
عــــام 2014 عن  ــار  ــكــ أوســ بـــجـــائـــزة 
بــيــلــيــتــســا«،  ــدي  ــ ــرانـ ــ غـ فــيــلــمــه »ال 
مستقبل  عــن  نقاشّية  حلقة  خــال 
ــارك فــيــهــا إلـــى جــانــب  الــســيــنــمــا شــ
مخرجني كبار آخرين مثل غييرمو 
ــــراس  ــافـ ــ ديـــــــل تـــــــــورو وكــــوســــتــــا غـ
ه 

ّ
أن »أعتقد  مونغيو:  وكريستيان 

)إخـــــــراج فــيــلــم لــنــتــفــلــيــكــس( ليس 
أخــــرى«. وكــان  شيئًا سأفعله مــرة 
فيلمه »إي ستاتا ال مانو دي ديو« 
البندقّية  الذي شارك في مهرجان 
أيــلــول  سبتمبر/  فــي  السينمائي 
شخصّية  فاجعة  ويتناول   ،2021
هــي وفـــاة والــديــه متسّممني بــأّول 
ــيــــد الـــــكـــــربـــــون، ُعــــــــرض عــلــى  أكــــســ
»نــتــفــلــيــكــس« ولـــم ُيـــطـــرح فـــي دور 

السينما في فرنسا.

نيويورك توّدع هواتفها
أزالت مدينة نيويورك، أخيرًا، آخر 
أكــشــاك الــهــواتــف الــعــمــومــّيــة، التي 
كـــانـــت ضـــحـــّيـــة النـــتـــشـــار شــبــكــات 
فــاي والــهــواتــف املحمولة في  واي 

 مكان خال السنوات األخيرة.
ّ

كل

ــاق ســوبــرمــان أن 
ّ

لــكــن، يمكن لــعــش
 مــانــهــاتــن 

ّ
ــالـــراحـــة، ألن بـ يــشــعــروا 

قديمة،  أكــشــاك  بــأربــعــة  ستحتفظ 
ــــهــــا غـــــــرف تــغــيــيــر 

ّ
اشــــتــــهــــرت بــــأن

ــة بــالــصــحــافــي  ــــس الــــخــــاصــ ــــابـ املـ
التحّول  يريد  كــارك كينت عندما 
إلـــى ســوبــرمــان. عــلــى مــــدار عــقــود، 
ــرت أكـــــــشـــــــاك الـــــهـــــاتـــــف عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ظــ
نطاق واســع في ثقافة الــبــوب  ، من 
الــكــومــيــكــس إلــــى أفــــام هــولــيــوود 

واملسلسات التلفزيونّية.

أخبار

ال يبدو »دكتور سترينج« أكثر من مجرد استعادة ألفالم سابقة )ديزني(

حجمه أربعة 
أضعاف 
حجم مبنى 
إمباير ستيت 
األميركي 
)Getty(

)Getty /سبق أن وصف القضية بأنّها »كذبة من األلف إلى الياء« )ماوريسيو سانتانا

أجراها عالء المفرجي

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
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من فيلم »الشيخ نويل« )فيسبوك(

»أجد صعوبة في إيصال السيناريو إلى مرحلة الكمال« )فيسبوك(

أتمنى أن نملك القدرة على الكتابة في فضاٍء مفتوح من دون خوف )من المخرج(



الــشــعــرّي: بــعــض الــقــصــائــد تــأتــي فــي فــقــرات 
 هــنــاك تــرابــطــًا 

ّ
ومــقــاطــع ال يــبــدو لــلــقــارئ أن

 بينها، كــمــا نـــرى فــي أّول 
ً
مــنــظــورًا أو ســهــا

قصيدة من املجموعة، والتي تحمل رقم »1«، 
ــعــًا، على 

ّ
بــحــيــث يــبــدو الــســرد ُمــفــّكــكــًا، مــتــقــط

ــــاالت وجـــدانـــّيـــة وتـــأّمـــات  شــكــل لـــوحـــات وحـ
ُمنفصلة يجمعها نصٌّ شعرّي عاّم:

ت  َمــرَّ ــفــِل، 
ِّ
الــط ــنــي َعينا 

ْ
ــت

َ
الــتــي ســَرق  

ُ
»اللحظة

رتقبة.
ُ
 امل

ُ
الحافلة

راب 
ُ
في اللحظة التي كنُت أتتّبُع فيها آثاَر الغ

على الثلِج، َصَعد ِجداٌر،
 رؤيِة الغابة.

َ
 دون

َ
وحال

ــّرًا ضيقًا   صـــــاَر َمــــمــ
ُ

، والـــطـــريـــق
ُ

ــَر الـــطـــفـــل ــ ــِب ــ َك
كاختيار.

بني التعالي واالنسحاق يموُج تحت الّسطِح 
ب

َ
الهادئ ذلك الصخ

من جديد.
ه، يندسُّ 

َ
فَرٌح يشوبه الحزن الذي أعرف مبعث

أليفًا بني ثقل مابسي
ت لذلك الَوهج البعيد خلف 

ّ
والروح التي هف

العمارات أقصى املدى
حزمة من ضوء خاطف يشطرني مثل فأس 

حاّد«...
والــتــي تحمل  تليها،  التي  القصيدة  فــي  أّمــا 
عــلــى  »أتـــــــــــــدّرب  ــارة  ــبــ ــعــ بــ وتـــــبـــــدأ   ،»2« ــم  ــ ــ رقـ
ضــحــكــٍة مــتــهــّكــمــٍة، أســتــدعــي صـــور شــاعــرات 
السرد  من  ثانيًا  مستوى  فنجُد  منتِحرات«، 
ــرابـــط أكـــثـــر بــــــروزًا بني  ــتـ الـــشـــعـــرّي، يـــبـــدو الـ
 ســـردًا متتابعًا رغــم 

ُ
يــخــلــق الــفــقــرات، بحيث 

الشعرّية،  املقاطع  التي تفصل بني  الفراغات 
حضوٌر  لــه  شــعــرّيــًا  خطابًا  بالتالي  ويخلق 
ستقِبل، ويشي برغبة في 

ُ
 على وعي امل

ٌ
وثقل

ــرار حقيقة مـــا، وهـــي هــنــا ذاتــّيــة،  ــ تــقــريــر وإقـ
ف من ُسطوع 

ّ
قد تخف ــة جمالّية 

َ
مــراوغ دون 

ته. وهــذا األســلــوب نجده في 
ّ
املعنى أو تشت

قصائد عديدة من املجموعة. بينما نجد في 
السرد،  ثالثًا من  مــحــدودة، مستوى  قصائد 
رٍد، غير 

ّ
حيث يأتي النّص في بناٍء واحٍد ُمط

مقّسم إلى فقرات أو تفصله فراغات. ويعتمد 
استعارات  مــن خــال  مــبــاشــرًا،  أسلوبًا جلّيًا 
مـــراجـــع  وذات  مـــفـــهـــومـــة،  حـــســـّيـــة  وصــــــــور 
ا ء«، ذات  فـــي قــصــيــدة »و ب  ــة، كــمــا  واضـــحـ

األسلوب الوصفّي السردّي الصريح:
ق

َ
ز

َ
»إنانا ترمي الكأس بن

هيئة تذّوق البيرة السومرّية
ّترفض أن تقّر بجودتها

ل حصاد الشعير: هذا العام جاف
ّ
رت

ُ
الجوقة ت

العطش! حنانِك أّيتها الرّبة
م ال يمنحني 

ّ
قداسة جالة امللك، البنك املعظ

 الخطأ ألكثر من 
ّ

حق
ثاث مّرات ُمتتالية

ــــم ســـحـــب الـــفـــيـــزا حــــني الــــدفــــع فــي  نـــســـيـــُت رقـ
السوبر ماركت

غة
ّ
ُيغِلق الحساب، وتختزل األمكنة والل

املراوحة، من خلف الشاشات
 شيء ما زال فاخرًا

َّ
 كل

ّ
لكن

ى أنت
ّ
حت

رائحة الحطب عالقة بي. أجل«. 
هــــذه الــقــصــيــدة هـــي مـــن الــقــصــائــد الــقــلــيــلــة 
الــفــرعــّيــة فــي املــجــمــوعــة الــتــي حملت عنوانًا 
ـــمـــة، وتــخــتــار الــشــاعــرة كتابة 

ّ
ــأِت ُمـــرق ولـــم تــ

ُمــنــفــصــلــة »و ب ا ء«،  بــمــا ُيــوحــي  حــروفــهــا 
ــتـــداد. ونــجــد فــي هــذه  رّبــمــا بــاالنــتــشــار واالمـ
ــًا وصـــفـــّيـــًا مــبــاشــرًا  ــ ـــقـــًا ســــردّي

ُّ
الــقــصــيــدة تـــدف

ـــاعـــرة، 
ّ

ــتـــداخـــل فـــيـــه أحـــــــداث تــشــهــدهــا الـــش تـ
وحــــاالت تــعــيــشــهــا، وتــســتــنــهــض إنــانــا التي 
تــأتــي مـــن الـــتـــاريـــخ، وظـــواهـــر حـــاضـــرة مثل 
الكوفيد في بداية القصيدة، ومشاهد يومّية 
 
ً
مــن حــولــهــا، وســونــيــتــات مــســمــوعــة، وفــجــأة
ست رقمها، 

َ
التي ن الفيزا  تتحّدث عن بطاقة 

ها 
ُ
ـــم، والــســجــائــِر الــتــي تصف

ّ
ــَعـــظ ـ

ُ
والـــبـــنـــِك امل

بالطّيبة، ونــشــرِة األخــبــار، وانــطــبــاعــاٍت عن 
حدود العالم في طريقها إلى املطار. كما في 
قولها الحقًا »خرائط العالم بحدوٍد مشتِعلة، 
َسّيَرة، تخشى 

ُ
رة بكاميرات الطائرات امل ُمصوَّ

ها بعضا«. 
َ

الكائنات أن تامس بعض
يــعــّبــر هـــذا الــتــمــازج فــي الــقــصــص واملــشــاهــد 
التاريخّية والشخصّية، عن حالة  واألحــداث 
ــتـــداخـــل فــيــه  ــة الــــســــرد« الــــــذي تـ ــلـــوسـ مــــن »هـ
ــذكــر موضوعًا 

َ
األشــيــاء، فــا تكاد الــشــاعــرة ت

الــجــوقــة،  إلـــى آخـــر، فننتقل مــن   
َ

حــتــى تنتقل
الشاشات بسرعة  إلى  اللغة،  إلى  البنك،  إلى 
خاطفة، ال عتبات وال مفاصل بينها، ال يكاد 
إلى  ينتقل  ى 

ّ
معنى حت على  يستقرُّ  الــقــارئ 

آخر، والفقرات تستدعي فقرات أخرى بشكل 
فجائّي خاطف. هو سرٌد منفلٌت ال ضابط له، 
يتنقل مــن مشهٍد إلــى آخـــَر، ومــن لحظٍة إلى 
زمن آخر، ويجري هذا بسرعة، بحيث ال يكاد 
تــه للقصيدة  الــقــارئ يراكم معنى خــال قــراء

 ملعنى آخر مختلف. 
َ

حتى ينتقل
هــذا الــتــنــاثــُر فــي الــنــّص ُيــنــِتــُج قـــراءة ُمتِعَبة 
ــأّمـــل، فــتــبــدو فيه  ــكــابــدة وتـ

ُ
ـــة، بــحــاجــة مل

ّ
شـــاق

األحـــــــداث والــــحــــاالت املــــروّيــــة غــيــر مــرتــبــطــة 
ي 

ّ
فن منطق  بــا  والتتاُبٍع  د،  ُمــحــدَّ بموضوع 

لــلــقــارئ. ولفهم  األقـــل بالنسبة  واضـــح، على 
ــــي نــســتــطــيــع تـــذّوقـــهـــا  ــذه الـــقـــصـــيـــدة، وكــ ــ هــ
 فقدنا 

ّ
ــتـــذّوق هــنــا مــهــمُّ جـــدًا، وإال أيــضــًا، والـ

االستعانة  لنا هنا  ُيمكن   ، بالنصِّ تواُصلنا 
بــمــا اســتــحــدثــه عـــالـــم االجـــتـــمـــاع الــبــولــونــّي 
زيغمونت باومان )1925 - 2017( عن مفهوم 

أنس العيلة

تقّسم الشاعرة والروائّية العراقّية 
ُدنـــى غالي،  الــدنــمــارك  فــي  قيمة 

ُ
امل

مــجــمــوعــتــهــا الــشــعــريــة الــجــديــدة 
 في عنِي الهواِء« )دار »أطلس«، 

ٌ
»ِشــراٌع واقف

العنوان  كبيرة.  عناوين  خمسة  إلــى   ،)2022
الــتــي فــي داخـــل الحكاية  املــديــنــة  األّول »مـــن 
ـــه ثـــــاث عــشــرة 

َ
ــت ــة« تـــنـــضـــوي تـــحـ ــ ــّي ــرافــ ــخــ الــ

مة، وتنتهي املجموعة بالعنوان 
ّ
قصيدة مرق

 ودفـــعـــُت 
َ

ــُت الـــحـــبـــل ــيــ ــيــــدّي أرخــ الـــخـــامـــس »بــ
ـــْركـــب« وتــأتــي تحته اثــنــتــا عــشــرة قصيدة 

َ
امل

مة أيضًا وبا عناوين. 
ّ
مرق

أكثر من  في املحّصلة تشمل هــذه املجموعة 
ثــمــانــني قـــصـــيـــدة، وتـــأتـــي فـــي 140 صــفــحــة. 
العناوين الخمسة، تبدو كأسماء فصول من 
 واحــد منها، وُيشير هــذا إلى 

ّ
شــّدة طــول كــل

الــقــادرة على كتابة قصائد  الــشــاعــرة  ــزارة  غـ
الــفــكــرة أو املــوضــوع، فقد  كثيرة حــول نفس 
ــارت إلــى  ــ كــتــبــْت اثــنــتــي عـــشـــرة قـــصـــيـــدة، أشــ
ماريا  نايا  الدنماركية  للشاعرة  مهداة  ها 

ّ
أن

 في إحــدى هذه 
ً
آيــت التي فقدت ابنها، قائلة

القصائد »السّم ماٍض سريعًا في طريقه، من 
دون خــريــطــة«.  يجد الــقــارئ نفَسه فــي هذه 
ــّدة مــســتــويــات مـــن الــســرد  ــام عــ املــجــمــوعــة أمــ

لندن ـ العربي الجديد

الكتابة  بــني  اشــتــغــاالُت تيسير خلف  تــتــنــّوع 
ــة الـــتـــي صـــــدرت لـــه فــيــهــا عـــــّدة أعــمــال  ــيــ األدبــ
قصصية وروائـــيـــة، وبـــني الــبــحــث الــتــاريــخــي 
الذي أضاء من خاله على قضايا متعّددة، في 
املسرح والحركات النسوية واألدب الجغرافي، 
ــصــل خــصــوصــًا بفلسطني وســـوريـــة. وبــني 

ّ
تــت

واِصــل في كتاباته؛   
ٌ
ني في خيط

َ
املجال هذين 

 لآلخر. 
ً
 منهما ماّدة

ٌّ
بحيث ُيشّكل كل

لفائف  اللصوص:  »ملك  الجديدة  روايــتــه  في 
الــســوري«، الصادرة هذا الشهر عن  إيونوس 
ع 

ُ
التقاط هــذا  املــتــوّســط«، نلمس  »مــنــشــورات 

بـــني األدب والـــتـــاريـــخ والـــرحـــلـــة لــــدى الــكــاتــب 
والـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــّي الــــســــوري )مـــوالـــيـــد 
إلــى  تستنُد  فــالــروايــة   .)1967 عـــام  القنيطرة 
 ســـــورّي يـــغـــادر، 

ٌ
ــهــا كـــاهـــن

ُ
قـــّصـــة حــقــيــقــة بــطــل

ــيــة؛ 
ّ
 136 قــبــل املـــيـــاد، إلـــى جـــزيـــرة صــقــل

َ
ســنــة

 ثورة للمستعَبدين في تاريخ 
َ

حيث يقود أّول
ـــس مملكة  اإلمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، ويـــؤسِّ

حاربتها روما طيلة أربع سنوات.
ــيَء الــكــثــيــر عن  ــشـ ال يــعــرف قــــارئ الــعــربــيــة الـ
الغرب  فــي  بها  ُيحتفى  الــتــي  الشخصية  هــذ 
بوصفها رمزًا ملقاومة االستعباد؛ على الرغم 
ب بـ »ملك اللصوص«، بهدف 

ِّ
ق

ُ
 إيونوس ل

َّ
من أن

 مــن شــأنــه والتقليل مــن قيمة ُمنجزه 
ّ
»الــحــط

عوا 
ِّ
ُيشن لم  الذين  الرومان،  املؤّرخني  قَبل  من 

عليه وحــســب، بــل منعوا صــوتــه مــن الظهور 
نـــة الــتــاريــخــيــة«، كــمــا نــقــرأ على  فــي مــن املـــدوَّ
خذ خلف ِمــن هــذه الحكاية 

ّ
غــاف الــروايــة. يت

لنفسه،  مانحًا  لروايته،  موضوعًا  التاريخية 
ي، مساحاٍت من التخييل، 

ّ
كما في أّي عمٍل فن

ُمقتصرًا على سّد  هــنــا،  دوُره،  يــبــدو  ال  الـــذي 
عة في أّيِة ماّدة تاريخية.

َّ
الفجواِت املتوق

 إيونوس عاد إلى مسقِط 
َّ
يفتِرض الروائيُّ أن

رأســه؛ مدينِة أفاميا السورية، وهناَك يلتقي 
 والفلكيَّ والشاعر بوسيدونيوس 

َ
الفيلسوف

األفــامــي الـــذي يــســألــه عــن حقيقِة مــا ُيشيعه 
اب الرومان عن قسوته وموته في سجن 

ّ
الكت

مورغانتينا، فُيجيبه مدافعًا عن نفسه وعن 

قلٌق يطالُِب بالمزيد

قّصة حقيقية بطلُها 
كاهن سوري يغادر، 

سنَة 136 قبل الميالد، 
إلى صقلّية؛ حيث يقود 

أّوَل ثورة للمستعَبدين 
في تاريخ اإلمبراطورية 

الرومانية

في مجموعتها الشعرية 
الجديدة، »ِشراٌع واقٌف 

في عين الهواء«، 
تعطي الشاعرة العراقية 

مثاًال عّما يسّميه عالم 
االجتماع البولندي 
زيغمونت باومان 

»الحداثة السائلة«. فالشعر 
يصبح عندها سيالنًا ال 

نكاد نلتقط موضوعه 
حتى نجد أنفسنا في 

موضوع آخر

إذا كان لديك وقت 
محّدد لتقول ما 

تريد، فلماذا نسمع 
دائمًا هذه العبارة: 

»إن الوقت المحّدد ال 
يكفي لألسف لإلحاطة 

بكل ما لدّي، ولكنّي 
سأوجز«؟

تيسير خلف تقاُطعات األدب والتاريخ والرحلة

كيف تلّخص أفكارك العظيمة في محاضرة أو مداخلة؟

ُدنى غالي  سرد ومتعلّقات شخصية في نهر الشعر

تداخٌل بفعل قّوة 
السيولة التي تجرف 

عناصرها معًا

إيونوس السوري شخصية 
شبه مجهولة ُتبنى 
الرواية على سيرتها

الغرام كلّه في هذا 
الجهاز السحري 

المسّمى ميكروفون

قصائد تتجنُّب 
االنفعاَل، كأّن المشاعَر 

مضبوطة

توضيحات  العراقية  الّشاعرة  تقّدم 
شرحًا  أو  الــُمــفــردات،  بعض  تفّسر 
في  ثقافيّة  وممارسات  لــعــادات 
ــدول اإلســكــنــديــنــافــيــة. إشـــارات  ــ ال
بل  الــقــراءة،  ُتعيق  ال  مــحــدودة 
تستلهم  أيــضــًا  لكنّها  ُتغنيها. 
في  وحياتها  طفولتها  ذكــريــات 
العراق، وعالقتها به عن بُعد، التي 
»الموت/  اإلشــارات:  بعض  في  َتبرز 
بيديه/  الــنــاس  معدن  ــى  إل يتعرّف 
الكالب  ــى  أذك مثل  يتشّمم  ضرير 
البوليسيّة/ روائح ِمن منّا على سفر«.

إشارات

2425
ثقافة

قراءة

رواية

إطاللة

فعاليات

كما   .Liquid Modernity السائلة«  »الــحــداثــة 
 في عصر ما بعد الحداثة أضحت 

ّ
يــرى، فــإن

يولة   الحقائق والوقائع في حالٍة من السُّ
ّ

كل
والجريان بالتالي فقَدت مفهوم الُبنية التي 

مّيزت ما قبلها من عصر الحداثة. 
العالم  حقيقة  عن  »ُيفصُح  يولة  السُّ فمفهوم 
ـــِزج الــــذي نــحــيــا فـــي أكــنــافــه، ومــن 

ّ
الـــّرخـــو الـــل

الــجــواُب  وهــذا  الحكم.  فــي  القصيرة  تجربته 
 على 

ُ
ضيء الــروايــة

ُ
هو نــصُّ الــروايــة نفُسه. ت

دة وحضوره الطاغي 
َّ
شخصية إيونوس املعق

رغم  يــقــّرون،  ية 
ّ
صقل مستعَبدي  جعل  الـــذي 

ــة وخـــلـــفـــيـــتـــه الــكــهــنــوتــيــة،  ــامِلــ ــســ طــبــيــعــتــه املــ
ذلك   

ُّ
كــل ملكًا عليهم.  به  بزعامته ويعترفون 

ــــهــــا مـــن طفولته 
ُ
ــاٍم يــبــدأ أّول ــسـ عــبــر ثـــاثـــِة أقـ

 مــنــذورًا لآللهة في 
ً
في أفاميا وإرســالــه طفا

سّمى 
ُ
ســة، والــتــي كــانــت ت املــقــدَّ مــديــنــة منبج 

هــيــرابــولــيــس، ويـــســـرد الــثــانــي وقـــائـــع أســـره 
واستعباده، وُيخّصص الثالث لقيادته ثورة 
ــيــة وإقــامــتــه 

ّ
املــســتــعــَبــديــن فـــي جـــزيـــرة صــقــل

ســـة« عــلــى أرضـــهـــا.  ــقـــدَّ »املــمــلــكــة الـــســـوريـــة املـ
ــلــــك الــــلــــصــــوص«، صـــــــدرت لــتــيــســيــر  ــبـــل »مــ قـ
خــلــف خـــمـــُس روايـــــــات؛ هــــي: »دفـــاتـــر الــكــتــف 
 ،)2004( البحيرة«  و»عجوز   ،)1996( املائلة« 
الفاسفة«  و»مــذبــحــة   ،)2013( و»مــوفــيــوال« 
 ،)2018( دارويـــــــــــن«  و»عــــصــــافــــيــــر   ،)2016(
خــرى« 

ُ
أ »قطط  بعنوان  قصصية  ومجموعة 

الــبــحــث  فـــي  كــتــابــًا   16 إلــــى   
ً
إضـــافـــة  ،)1993(

الــتــاريــخــي؛ مــن بينها: »صـــورة الــجــوالن في 
التراث الجغرافي العربي - اإلسامي« )2004(، 
و«مــوســوعــة رحــــات الــعــرب واملــســلــمــني إلــى 
 ،)2009( ــــدات 

َّ
ــل مــــجــ ثـــمـــانـــيـــة  فــــي  فـــلـــســـطـــني« 

اإلسامية«  للفتوحات  السريانية  و»الــروايــة 
)2014(، و»الحركة النسائية املبكرة في سوريا 
الــعــثــمــانــيــة: تــجــربــة الــكــاتــبــة هــنــا كــســبــانــي 
كوراني« )2019( و»سيرة األجواق املسرحية 
الــعــربــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر: مـــذّكـــرات 
ني عمر وصفي ومريم سماط« )2022(.

َ
ل
ّ
املمث

رعة في الَجريان،  ائلة السُّ سمات الحداثة السَّ
والنفاِذّية في التواُصل والتراُبط، واالنتقالّية 
ــّرة فــــي األوضــــــــــاع واألحـــــــــــداث؟«  ــقـ ــتـ ــــا مـــسـ الــ
باومان  زيغمونت  طّبقه  الــذي  املفهوم  وهــذا 
ــة مــجــاالت املــعــرفــة كــعــلــم االجــتــمــاع 

ّ
عــلــى كــاف

ــنــا نستطيع 
َّ
واالقــتــصــاد وغــيــرهــا، أعــتــقــد أن

كذلك تطبيقه على األدب، واالستعانة به لفهم 
ما  ُيكتب حاليًا من شعر في بلداننا العربّية 
وبقّية العالم أيضًا، كون الشعر، اآلن، منتوجًا 
ثقافّيًا من منتوجات عصر ما بعد الحداثة، 
ـــيـــان الــتــي  ــة الـــسَّ ــالـ وتــنــعــكــس فـــيـــه كـــذلـــك حـ
النثر  فــي  هــذا  ى 

ّ
العصر، ويتجل هــذا  صيب 

ُ
ت

ق الذي يلهث وراءه القارئ وال يستقّر 
ّ
املتدف

عــلــى عــتــبــة تــمــّكــنــه مـــن الــقــبــض عــلــى معنى. 
كــمــا يـــجـــري االنــــســــان الهـــثـــًا فـــي وقــتــنــا هــذا 
السريعة  واملشاهد  واملعلومات  ور  الصُّ أمــام 
يشير  كما  ستِقّرة 

ُ
امل غير  والحاالت  الخاطفة 

غياب  القصيدة  هــذه  ففي  الــبــولــونــّي.  العالم 
ــردّي نــســتــطــيــع مـــن خـــالـــه تــحــديــد  ــ لــبــنــاء ســ
 الــركــائــز والــنــوافــذ 

ّ
ــأن مــامــحــه الـــواضـــحـــة، كــ

التي تحّدد من هيكلّية  رفات 
ُّ

واألسطح والش
بناء ما، تبدو هنا متداخلة في بعضها، بفعل 

قّوة السيولة التي تجرف عناصرها معًا. 
وتبدو املصادفة ُمطابقة إلى حّد الّدهشة في 
خرى، لدى شعراء آخرين، مثل الشاعر 

ُ
أمثلة أ

حــســني الــبــرغــوثــي، ال ســّيــمــا فــي مجموعته 
ــتـــخـــدم كــلــمــة   يـــسـ

ُ
ــــة«، حــــيــــث ــلـ ــ ــائـ ــ ــا سـ ــ ــرايــ ــ »مــ

 
ّ
ــى فــي عــنــوان املــجــمــوعــة. ولكن

ّ
»ســائــلــة« حــت

 مــجــمــوعــتــه تــحــتــوي 
ّ
األهـــــّم مـــن ذلــــك، هـــو أن

ــعــلــومــات 
َ
عــلــى حــشــٍد كــامــٍل مــن الــحــقــائــق وامل

ــأّمــــات الــتــي  ــتــ ــــور واالنـــطـــبـــاعـــات والــ ــّصـ ــ والـ
ــار إلــى  ــرٍد ال ينقطع، كــمــا أشـ ج فــي سـ

َ
تــتــمــاز

الثقافّية«،  ــان  »رّمــ فــي  الـــزقـــزوق،  ذلــك محمد 
: »فهو 

ً
متحّدثًا عن هذا العمل الشعرّي قائا

ليس شعرًا  املــدرســّي  ــّي  األدبـ النقد  بمنظور 
ه مزيج 

ّ
ه ليس سردًا فقط، لكن

ّ
خالصًا، كما أن

وامليثولوجّية  الشعرّية  املــرّكــبــات  مــن  هــائــل 
والـــكـــاســـيـــكـــّيـــة واملــــعــــاصــــرة والــســيــنــمــائــّيــة 
واملونولوجّية والروائّية والقصصّية كذلك«.
)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في باريس(

حكايٌة سورية في صقلّية

أستاذ، نرجو االختصار!

صابرينا محفوظ، وذلك  عبر تطبيق »زووم«، تستقبل منّصة »عفكرة« الكاتبَة 
ــ  المصرية  المؤلّفة  تتحّدث  بيروت.  بتوقيت  اليوم  مساء  من  السابعة  من  بدءًا 
البريطانية عن كتابها األخير أجساد الماء هذه، الذي تتناول فيه تعامل اإلمبراطورية 

البريطانية االستعمارية بحريًا مع البلدان العربية المطلّة على المتوّسط. 

السادسة  الساعة  من  بدءًا  مرّاكش،  في  مين«  دي  »كونتوار  غاليري  في  يُفَتتح 
لطفي  المغربيّين  للفنانين  فرديّان  معرضان  الجمعة،  غد  مساء  من  والنصف 
اإلنسان  عالقة  أعماله،  في  السويدي،  يتناول  بودينة.  ورضا  )اللوحة(  السويدي 
بالطبيعة، في حين تطرح اشتغاالت بودينا أسئلة حول االجتماع البشري والمعمار.

بدءًا من الرابعة من بعد ظهر اليوم، تحتضن »مؤّسسة عبد المحسن القّطان« في 
رام اهلل ندوة بعنوان غّزة، تاريخ وتراث، يتحّدث فيها كّل من المهندس المختّص 
بالتخطيط والحفاظ العمراني منير الباز، والمهندسة المختّصة بالصيانة وإعادة 
التأهيل هيا برزق. وتسعى الجلسة إلى تسليط الضوء على النسيج العمراني لغزّة، 

وأبرز المبادرات الهادفة إلى الحفاظ عليه وترميمه.

تنّظم »دارة الفنون« في عّمان، بدءًا من الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت، 
تقنية  فيها  وتشرح  فّران  باوال  الفنّانة  تديرها  الشمس،  مطاردة  بعنوان  ورشة 
الطباعة الزرقاء، التي ُتعرف بالسيانوتايب. وُتعطي طريقة الطباعة هذه أعماًال 

فوتوغرافية وفنّية تقوم عادة على تدرّجات اللونين األزرق واألبيض.

محمد هديب

ما زلنا نعاني من ذاك املذيع الذي يقطع 
ك، 

ُ
ــْت فكرت

َ
 ومــكــّررًا: »وصــل

ً
قــائــا كامنا 

ــك«، ويــبــدو هـــذا الشخص 
ُ
ــْت فــكــرت

َ
وصــل

ـــ قــادمــًا  ـــ خــصــوصــًا وهـــو يــرِمــش كــثــيــرًا ـ ـ
فـــقـــط لـــيـــفـــرض هــيــبــتــه عـــلـــى اآلخــــريــــن، 
ويقمع رأَيــهــم، فــي الــوقــت الــذي يسألهم 
عــن انــتــهــاك تكميم األفــــواه )الحــظــوا أن 
ت كثيرًا في 

ّ
مواضيع تكميم األفــواه خف

العامني املاضيني ألن ِكمامات كورونا لم 
تترك مجااًل(.

وألن املــــذيــــع أكـــثـــر شـــهـــرة مــــن مـــديـــري 
ــدوات،  ــ ــنــ ــ ــ ــرات وال ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــلـــســـات واملـ الـــجـ
ـــُرز أمـــامـــنـــا كـــنـــمـــوذج فــــاقــــع، بــيــنــمــا،  َيــــبـ
ــل لــهــم  ــ ــوَكـ ــ ــة، أغــــلــــب َمــــــن تـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي الـــحـ ــ فـ
)يــوقــعــون  يــقــعــون  املــيــكــروفــونــات  إدارة 
أنفسهم( في امتحان جــدارة: كيف على 
لو  أن يكون مختلفًا، حتى  ميكروفوني 

أنه يضيء أحمر وأخضر كما اآلخرين؟
ر 

ّ
 في هرمون السلطة املتوف

ً
سنفّكر قليا

عريف  خـــال  مــن  الشعبية  نسخته  فــي 
، وصـــــواًل إلــــى صـــاحـــب الــســلــطــة 

ّ
الـــصـــف

العربية على عرشه، حني يقول ــ كما في 
مسرحية للفنان األردني خالد الطريفي 
 التسعينيات ــ: »أعطوه ألف دينار 

َ
أوائل

ثم اقطعوا رأسه«.
ــص 

ّ
حـــني نــلــجــأ إلــــى عـــنـــوان »كـــيـــف تــلــخ

أفكارك؟« نعرف أنه يشبه عناوين الكتب 
املشعشعة في أّول رفوف السوبرماركت، 
 العلكة، مثل: »كيف تؤثر في 

ّ
بجانب رف

اآلخرين؟ و»250 خطوة إلى قلب الزوج«. 
حينما  فأنت  أحكامًا،  للضرورة  أن  بيد 
تتابع مــحــاضــرات ونــــدوات تـــوّد الــقــول: 
منا كيف نختصر 

ّ
ملاذا ال نقرأ كّراسة تعل

وندير الوقت؟
املفرطة  الحماسة  أنني، بسبب من  ولــو 
ــّراســــة، ملـــا وجــــدت عــنــوانــًا  ـــفـــُت كــ

ّ
اآلن، أل

أفضل من »أعطوه ألف دينار ثم اقطعوا 
رأسه«. فشخصية الخليفة، في مسرحية 
املزدهرة  الحياة  هنا  ص 

ّ
تلخ الطريفي، 

ــا فــــي خـــمـــس كـــلـــمـــات وحــــرف  ــهــ ــدامــ وإعــ
عطف.

ــة، ســتــجــد الــكــثــيــريــن  هــــذه كـــّراســـة ُمــــدانــ
مّمن يصبون جام الغضب على صاحب 
 الــحــق، 

ّ
الــســلــطــة وجــريــمــتــه، ومــعــهــم كـــل

وأنــــا ســـأتـــراجـــع، ألن مـــن الــــضــــروري أن 
التي  السلطة  فــســاد  عــن   

ً
تحليا أســمــع 

ومــتــصــّبــبــة عــرقــًا مــثــل تــلــمــيــذ يــقــرأ »يــا 
الصباح« بسرعة  التفاح تعال في  بائع 

كأن كرباجًا ياحقه.
ــذا الــجــهــاز الــســحــري  ـــه فـــي هــ

ّ
الـــغـــرام كـــل

ـــم 
ّ

املــــســــّمــــى مــــيــــكــــروفــــون، الــــــــذي يـــضـــخ
الـــصـــوت ويــجــعــلــه مــســمــوعــًا ألّول مـــّرة، 
مختلفًا عــن طبيعة الــصــوت. وهــو ألّول 

مّرة دائمًا مثل الوالدة واملوت.
ــيــة الــكــام يــبــدأ منذ 

ّ
والـــصـــراع عــلــى أحــق

اللجوء إلى نهاية املوت. فاإلنسان يولد 
رد من الرحم، وهو منذ 

ُ
الجئًا، بما أنه ط

صرخته األولى يبحث عن ميكروفون.
ـــــــ ســــــــواء أكـــــان  لــــنــــاحــــظ أن املــــتــــحــــدث 
ــــ تستبّد بــه رغبة   

ً
ــا

ّ
مــحــاضــرًا أم مــتــدخ

 
ّ
ســـّريـــة لــيــحــكــي لــلــعــالــم ســرديــتــه، ولــكــن
الـــعـــالـــم مــــن الـــجـــافـــة حـــــّد أنـــــه يــســحــب 
امليكروفون منه بالقوة، رغم أنه لم يكمل 

ما يريد.
فــي داخــلــه، وسرديته  إنــه كائن مقهور 
الــوصــول، بسبب سلطة  لــم تتمّكن مــن 
املـــذيـــع ومـــديـــر املـــحـــاضـــرة أو الـــنـــدوة، 
ــوريـــن« يـــتـــذّمـــرون  ــهـ ــقـ والــقــلــيــل مـــن »املـ
 األغــلــب يــذعــنــون، حتى 

ّ
ويـــنـــّددون، لــكــن

ــــوا مـــــن مــــنــــاســــبــــات وفـــــــَرص  ــرمـ ــ ــــحـ ال ُيـ

مــقــبــلــة، يــســمــعــون فــيــهــا أصــواتــهــم في 
امليكروفون، فيشعرون بما قاله باشار: 

.»
ّ

»دهشة عثور الطفل على ُعش
طّيب، إذا كان لديك وقت محّدد لتقول ما 
تريد، ملاذا نسمع دائمًا هذه العبارة: »إن 
الوقت املحّدد ال يكفي لأسف لإحاطة 
بــكــل مـــا لــــــدّي، ولــكــنــي ســــأوجــــز«؟ ملـــاذا 
ــاز فــقــط فـــي ربــع  تــكــتــشــف أهــّمــيــة اإليـــجـ
الكافي  الوقت  الساعة األخير؟ لديك من 
املــتــاح. ال  لتكّيف موضوعك وفــق الزمن 
تــعــّدد مــن نقاطك العشر فقط  يــجــوز أن 
وتمرح  وتفّصل وتسرح  أو سبعًا،  ًا 

ّ
ست

فاَجأ بأن وقتك قد انقضى.
ُ
فيها، ثم ت

ال يــجــوز أن تــدمــج زمـــنـــني، زمـــن فلسفة 
تــأّمــل عنكبوت وهــو ينسج بيته، وزمــن 
ــرة أو املــــداخــــلــــة. فــــي رمـــضـــان  ــاضــ ــحــ املــ
ــدوة، ورفــــعــــُت يــدي  ــ املــــاضــــي، حـــضـــرُت نــ
 عشر 

ّ
لطرح سؤال، وأنا أرفع يدي مّرة كل

ــنــــوات. ومــثــلــي مــثــل اآلخــــريــــن، أّدعــــي  ســ
ــــد نــفــســي  أنـــنـــي ســــأطــــرح ســــــــؤااًل، ثــــم أجـ
أقّدم مداخلة، وأنني حصلُت على فرصة 
ــكـــي حــكــايــتــي الـــتـــاريـــخـــيـــة. ســمــعــُت  ألحـ
صوتي يتردد في القاعة وفاجأني، وأنا 
أستخدم كلمات كأنني أجّربها ألّول مرة، 
القاعة وتنتشر،  وهي تصعد إلى سماء 
والناس ُمطرقون، حتى كان خطيٌب قزم 
في داخلي يتحّرك ويكبر، ويخبط عظام 
الــصــدر، وتــهــّيــأ لــي أنــنــي ســأصــعــد فــوق 
إحــدى الــطــاوالت، وأخــطــب خطبة تزلزل 
األرض تحت أقدام الغزاة، إلى أن هتف لي 
مدير الندوة: »أستاذ، نرجو االختصار، 

ماذا تريد أن تقول بالضبط؟«.

ــدًى مــــن الـــغـــطـــرســـة حـــتـــى أنــهــا  ــ تـــصـــل مــ
الــعــبــاد، وسأكون  بحياة  اللهو  تــمــارس 
مقتنعًا وســـأحـــاول الــبــحــث عــن نــمــوذج 
الـــوقـــت بــوصــفــات  لــكــيــفــيــة إدارة  َمـــدنـــي 
 مثل سهولة تحويل 

ً
تجعل العالم سها
الصوفا إلى سرير.

ا 
ّ
 واحــد من

ّ
ا أربعة أشــخــاص، لكل

ّ
إذا كن

أمام  فإننا  للحديث،  ثلث ساعة  أو  ربــع 
ســاعــة عــلــى األقـــل مــن االســتــمــاع. أضــف 
إليها األسئلة واملداخات واألخذ والرد 
أثناء  املــحــاِضــر  واملــفــاجــآت، مثل زحلقة 
صـــعـــوده إلــــى املـــنـــصـــة، أو صـــيـــاح طفل 
 هـــذا 

ّ
ــل ــ ــــن أبـــــــوه. كـ ــه ومـ ــ ال نـــعـــرف مــــن أمـ

سيوصلنا إلى ساعتني.
مــا يــقــع دائـــمـــًا، هــو أن املــحــاِضــر ُيــفــاجــأ 
بأن وقته شارف على االنتهاء. املحاضر 
ال يمكن لــه أن يــرى أّيــة إشـــارة باليد أو 
الوجه، ألنه غــارق في قــراءة »رسالة من 
 هــو أن يعلو صوت 

ّ
تحت املـــاء«، والــحــل

ــة أِن  ــه بـــورقـ مـــديـــر الــجــلــســة، أو يـــدفـــع لـ
اختصر أّيها السّيد الكريم.

ــه،  ــمـ ــأن الــــوقــــت داهـ ــ ُيـــفـــاجـــأ املـــحـــاِضـــر بـ
ـــب ّاملـــوضـــوع. 

ُ
وأنــــه لـــم يــدخــل بــعــد فـــي ل

ـــــب املــــوضــــوع يـــحـــتـــاج إلـــــى أن نــعــطــي 
ُ
ل

املـــحـــاضـــريـــن الـــبـــاقـــني املـــعـــاصـــريـــن ألــف 
دون  املــنــّصــة  مـــن  نــخــرجــهــم  وأن  دوالر 
قطع رؤوسهم، فيأخذ هو »زمنه وزمن 

غيره«.
 ألن ذلــك ال يــحــدث، فما كــان ينبغي 

ْ
لكن

قـــولـــه فـــي ربــــع أو ثــلــث ســـاعـــة، يضطر 
ـــــ تــحــت الـــوقـــت الــــذي ينفد  األخ الــكــريــم 
تــــه الهــثــة  إلــــى الـــســـرعـــة ـــــ فــتــصــبــح قــــراء
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ُدنى غالي )فَنن عماد(

»أربعة أسئلة« لـ حسام صقر، مزيج على ورق قطني  100x 70 سم

تيسير خلف )حنا ورد(
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رياضة

أعلن نادي 
أرسنال اإلنكليزي 
رسميًا، تجديد 
عقد المصري 
محمد النني، 
دون اإلشارة إلى 
المدة. وكتب 
النادي اللندني، 
في بيان رسمي: 
»محمد كان 
عضوا رئيسيا 
في الفريق 
منذ انضمامه 
إلينا من بازل في 
عام 2016. لقد 
لعب 147 مباراة، 
وسجل خمسة 
أهداف وساهم 
بـ10 تمريرات 
حاسمة«.

)Getty/النني تألق في الموسم الحالي مع أرسنال )ماك أكتينس

تجديد عقد النني

نال األملاني يورغن كلوب، جائزة رابطة مدربي 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ألفضل مدرب هذا 

املوسم، بعدما قاد ليفربول إلى ثنائية الكأس 
وكأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا 

حيث يتواجه السبت مع ريال مدريد اإلسباني. 
وعلى الرغم من فشله في قيادة »الحمر« إلى لقب 
الدوري املمتاز الذي احتفظ به مانشستر سيتي، 

حظي كلوب بهذا التقدير نتيجة املوسم امللفت 
الذي قدمه مع ليفربول.

أكد خوسيه كاسترو، رئيس إشبيلية، أن ناديه 
ال يفكر بشراء عقد النجم الفرنسي أنطوني 

مارسيال، بعد أن انتقل األخير للنادي في يناير/ 
كانون الثاني املاضي على سبيل اإلعارة، قادما 

من مانشستر يونايتد مع خيار الشراء في نهاية 
املوسم. وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 

فقد رحل مارسيال عن يونايتد، ألنه لم يحصل 
على فرصة املشاركة في وجود كريستيانو 

رونالدو، حيث شارك في 8 مباريات فقط.

دافع ميك شوماخر، سائق فريق هاس، بشغف 
عن سباق جائزة موناكو الكبرى، الذي يقام ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 

1، وسط الشكوك التي تحوم حول إمكانية 
إقامة السباق في املستقبل. وقال شوماخر في 

ا من  تصريحات صحافية: »كان هذا السباق جزء
فورموال 1 لفترة طويلة كما أنه مكان تاريخي«. 
ويقام سباق هذا العام يوم األحد املقبل ولكن لم 

يتم توقيع أي عقود للسنوات املقبلة.

الدوري اإلنكليزي: 
كلوب يحصد جائزة 

أفضل مدرب

مارسيال يقترب من 
العودة إلى مانشستر 

يونايتد

شوماخر يدافع 
عن سباق جائزة 

موناكو الكبرى
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لـــم ُيـــعـــرف حــتــى الـــيـــوم ســبــب الــتــحــّوط 
ــة كــلــمــا  ــيــ ــبــ ــنــ الــــغــــريــــب فـــــي الـــــبـــــاد األجــ
ق 

ّ
زارهـــا زعــيــم عــربــّي، وهــو تــحــّوط يتعل

بـ«األخضر واليابس«.
ــال أن تــلــك الــــــدول تـــبـــدو حــريــصــة  والــــحــ
ــذا الـــتـــحـــّوط والـــتـــأهـــب،  ــ لــلــغــايــة عـــلـــى هـ
ــراغ، بل  ــ ــأت مـــن فــ ــم تــ عــلــًمــا أن املـــســـألـــة لـ
الــقــرار عقب دراســــات معّمقة على  اتــخــذ 
شــخــصــيــات الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب ومــيــولــهــم، 
واتــجــاهــاتــهــم، وبــعــد غــربــلــة مــكــّونــاتــهــم 
النفسية واتجاهاتهم السلوكية، فاتضح 
ــــاف مـــشـــاربـــهـــم،  ــتـ ــ ــم، عـــلـــى اخـ ــ ــهـ ــ لـــهـــا أنـ
أثــار  معنّي  فــي سلوك  يشتركون جميًعا 
حفيظة تلك الدول، على الرغم من أنها لم 
تعره انتباًها في البداية، فقد استعانت، 
ــراء وجــــواســــيــــس لــنــقــل  ــبـ ــخـ ــا، بـ ــهـ ــادتـ ــعـ كـ
ــادات هـــؤالء الــزعــمــاء، وكــانــت تستعني  عـ
بــتــلــك املــعــلــومــات، كــي تــضــع بــروتــوكــول 

 زعيم.
ّ

الزيارة الخاصة بكل
أمــــا املــعــلــومــة الـــتـــي لـــم تــتــنــّبــه لـــهـــا، في 
الــبــدايــة، فــتــقــول إن هـــؤالء الــزعــمــاء على 
ــل »األخــــضــــر والـــيـــابـــس«.  ــ اســـتـــعـــداد ألكـ
ــت مــراكــز 

ّ
وعــنــد قــــراءة هـــذه املــعــلــومــة ظــن

ــات أن األمــــــر يــتــعــلــق بــالــطــعــام  ــ ــدراســ ــ الــ
والشراب، فلم تؤخذ املعلومة على محمل 
ــــؤالء ويــشــربــوا  الـــجـــّد، وقـــالـــت: لــيــأكــل هـ
ــاؤوا، فلن ينقص ذلــك مــن ثرواتنا  مــا شـ
أوسع  لكن عندما وصل توضيح  ا. 

ً
شيئ

لــلــمــعــلــومــة، بـــأن املــقــصــود هــو أن هــؤالء 
ــــروات  ــاء ال يــعــنــيــهــم غـــيـــر نـــهـــب ثـ ــمـ ــزعـ الـ
بـــادهـــم كــلــهــا واإلجـــهـــاز عــلــى مـــواردهـــا 
كافة، عندها شعرت تلك الدول بالخوف 
والرعب على ثرواتها ومواردها، فارتأت 
أي  لها  لــم ينتبه  ــوارئ  أن تضع خطة طـ
ــــر حــتــى اآلن، وقــوامــهــا  زعـــيـــم عـــربـــي زائـ
»إعان حالة التأهب القصوى في مراكز 

رصد الجراد«.

فوجئ العالم بانتشار وباء جديد يدعى جدري القرود. ورغم 
أعراضه  وخفة  عــدواه  انتقال  وصعوبة  انتشاره  محدودية 
مــقــارنــة بــوبــاء كـــورونـــا، إال أن مــا تــــوارد مــن أخــبــار وصــور 
حوله كان كافيًا ليثير فزع الكثيرين. وما زال الوضع قيد التقييم عند 
الجميع تقريبًا، وقد اهتم الرسامون الساخرون باملوضوع، وخاصة 
أنه يتعلق بكائن طريف ساخر ذكي محبب للرسامني أال وهو القرد،  

فإليكم ما أنتجته قريحة هؤالء حول جدري القرود.

جدري 
القرود

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

األخضر واليابس

شريط
)ماني فرانسيسكو/كيغل كارتونز(

ــك  ــيـ ــومـ كـ
ماني

)داريل كيغل/ كيغل كارتون(

ظاهرة قطع األشجار في مصر )المصري اليوم(

األشجار تصد عواصف الغبار )أمين الحبارة/تويتر(

جدري القرود بعد كورونا )عبد اهلل السبيعي/تويتر(اإلعالم الغربي واستهداف قطر )محمد/الشرق القطرية(

صمود مخيم جنين )محمد سباعنة/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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فيروس القردة يطلب نصيحة كورونا )باولو كاليري/المصدر ذاته(المرض كالقرد والعالم كالموزة )أمين الحبارة/كارتون موفمنت(

)زاب/المصدر ذاته( فيروس القردة يشبه القردة حتمًا )محمود الرفاعي/المصدر ذاته(
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يحتاج ملعب نادي 
تشلسي اإلنكليزي إلى 

عملية تطوير

كاظمة بطًال لكأس الكويت على حساب السالمية
وج كاظمة بلقب كأس أمير الكويت لكرة القدم، بعدما انتصر في املواجهة 

ُ
ت

النهائية على منافسه الساملية، بهدفي مقابل هدف وحيد، في استاد جابر 
األحمد الدولي بالعاصمة الكويتية. وافتتح الساملية التسجيل في الدقيقة الـ 
25 عبر البرازيلي أليكس دي ليما، ورّد كاظمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 
52 نفذها البديل ناصر فرج، قبل أن يضيف ميشال ميالد الهدف الثاني 

لكاظمة في الدقيقة الـ 72.

العربي الكويتي إلى نصف نهائي كأس 
االتحاد اآلسيوي

حسم التعادل بـ 1-1 مواجهة ظفار العماني والعربي الكويتي في الجولة الثالثة 
من املجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي. وسجل ظفار هدفًا مبكرًا في 
الدقيقة الـ 18 عبر علي سالم، فيما أحرز املحترف في صفوف العربي أبالي 
هدف التعادل من مجهود فردي. بهذا التعادل حجز العربي مقعدًا في الدور 

نصف النهائي ملنطقة الغرب، بينما خرج ظفار رسميًا من املنافسة.

الرفاع البحريني يبلغ نصف نهائي االتحاد اآلسيوي
بلغ الرفاع البحريني دور الثمانية ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي، بعد فوزه 
واحــد.  هــدف  مقابل  أهـــداف  بثالثة  الفلسطيني  الخليل  شــبــاب  على  الثمي 
وتمكن الرفاع من تسجيل هدفه األول عبر عدنان فواز، وفي الشوط الثاني 
الفريق  أن يسجل  للرفاع، قبل  ثــاٍن  األســود من تسجيل هــدف  تمكن كميل 
الفلسطيني هدف التقليص. وأنهى سيد هاشم عيسى آمال شباب الخليل في 
العودة للمباراة عندما سجل الهدف الثالث للفريق البحريني. وبعد فوز الرفاع 
وتعادل الكويت سلبيًا، تأهل األول كأفضل صاحب مركز ثاٍن بي املجموعات 
الثالث لغرب آسيا، إذ أصبح الترتيب في املجموعة )العربي الكويتي 7 نقاط، 

الرفاع 6 نقاط، ظفار العماني 4 نقاط وشباب الخليل بدون نقاط(.

تعادل إنبي مع غزل المحلة بالدوري المصري
تعادل إنبي مع ضيفه غزل املحلة بهدفي ملثلهما، في ختام الجولة العشرين 
 إنبي سريعًا 

َ
للدوري املصري. تقدم عبده يحيى ملصلحة غزل املحلة، وعادل

الـ 20 من ضربة جــزاء عبر مصطفى شلبي، وتقدم الضيوف  في الدقيقة 
مــجــددًا بــهــدف مــن ضــربــة جـــزاء سجلها مــعــاذ الــحــنــاوي، لكن إنــبــي أدرك 
التعادل مجددًا بهدف صــالح عاطف »ريــكــو«، ورفــع إنبي رصيده إلــى 25 
نقطة في املركز العاشر بجدول الترتيب، وهو ذات رصيد غزل املحلة الذي 

يحتل املركز التاسع.

مودريتش فخور بالنهائي الخامس 
في دوري األبطال

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد اإلسباني، أن خوض 
الـــ36 »أمــر رائـــع«، مع  نهائي دوري األبــطــال الخامس في مسيرته في ســّن 

ليفربول  أمــام  املقبل  السبت  يوم  باريس  »ليلة ساحرة« جديدة في  انتظار 
باللقب بعد غياب 4 سنوات. وقــال مودريتش  للتتويج  والعودة  اإلنكليزي، 
قليلة من  أيــام  قبل  )إفـــي(،  اإلسبانية  األنــبــاء  نقلتها وكالة  في تصريحات 
النهائي املقرر بعد غد السبت: »لدي مشاعر جيدة جدًا والكثير من الرغبة، 
إنــه ألمــر مثير لإلعجاب أن أكــون في النهائي الخامس«. وأضــاف صاحب 
الـ36 عامًا: »ما نحاول نقله لالعبي الذين يشاركون في النهائي ألول مرة، 
املــبــاراة، وأن يبذلوا جهدهم  التعامل بهدوء، وأن يستمتعوا بكل لحظة في 
الفريق امللكي أكثر  الباريسي، حقق  النهائي  في امللعب«. وفي طريقه نحو 
من »ريمونتادا« كانت تبدو مستحيلة على ملعبه. وقال في هذا الصدد إن 
»ليالي األبطال في البرنابيو ال يمكن وصفها«، مضيفًا: »نحن محظوظون 
باللعب على هذا امللعب، وفي هذا النادي الذي يجعلك تعيش ليالي ساحرة«.

أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري اإلنكليزي 
املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم مــوافــقــتــه عــلــى انــتــقــال 
مــلــكــيــة نـــــادي تــشــلــســي إلــــى مــجــمــوعــة تــود 
ــيـــان رســــمــــي، مــا  ــــق بـ بـــوهـــلـــي األمـــيـــركـــيـــة وفـ
يجعل الــصــفــقــة تــقــتــرب خــطــوة إضــافــيــة من 
بوهلي  مجموعة  ووافــقــت  نهائيًا.  إتمامها 
ــــراء تــشــلــســي مــقــابــل 4.25 مــلــيــارات  عــلــى شـ
من  دوالر(  مــلــيــارات   5.3( إسترليني  جنيه 
أبراموفيتش  رومــان  الروسي  السابق  مالكه 
فـــي الـــســـابـــع مـــن شــهــر مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي. 
وقــــال بــيــان رابـــطـــة الــــــدوري املـــمـــتـــاز: »وافــــق 
مجلس إدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز على 
االســتــحــواذ املــقــتــرح عــلــى تشلسي مــن قبل 
 
ّ
لكن كونسورتيوم«.  بوهلي/كليراليك  تــود 
البيان أضاف: »يبقى الشراء خاضعًا إلصدار 
ــة( لـــرخـــصـــة الــبــيــع  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـــحـــكـــومـــة )الـ
املطلوبة واإلكمال املرضي للمراحل النهائية 
ــان أبــرامــوفــيــتــش،  ــ مـــن الــصــفــقــة«. وكــــان رومـ
طرح النادي اللندني للبيع مطلع مارس/آذار 
املاضي، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها 
عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو 

خــال جــولــة لــعــرض الــكــأس بــني املشجعني 
ــنـــة مـــانـــشـــســـتـــر اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، قـــال  فــــي مـــديـ
املــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال مــازحــًا 
إن الــعــودة مــن تــأخــر بــهــدفــني نظيفني إلــى 
فيا،  أستون  على  »سيتيزنس«  لـ  2-3 فــوز 
كــان جــزءًا من خطته في الطريق إلــى الفوز 
بــلــقــب الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي فـــي كــــرة الــقــدم 
فه 

ّ
وذلــك بعدما قلب مانشستر سيتي تخل

ــام أســـتـــون فــيــا صـــفـــر-2 حــتــى الــدقــيــقــة  ــ أمـ
3-2 بسيناريو »هيتشكوكي«  فــوز  إلــى   76
ــة، لــيــحــســم  ــنـــونـ ــدى 5 دقــــائــــق مـــجـ ــ ــلـــى مــ عـ
اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول )93 
الــذي حقق فــوزًا متأخرًا بــدوره  مقابل 92( 
وأوفــى غوارديوال   .1-3 على ولفرهامبتون 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر )51 عـــامـــًا( بـــوعـــده بعد 
املــــــبــــــاراة، مــــن خـــــال نـــفـــث الـــســـيـــجـــار لـــدى 
صـــعـــوده إلــــى املــنــّصــة فـــي نــهــايــة الــجــولــة. 
ويمتلك »السيتي« اآلن أربعة ألقاب حققها 
قيادة  املاضية تحت  الخمس  السنوات  في 
اإلسباني بيب غوارديوال، وستة ألقاب في 
آخــر 11 موسمًا. وقـــال غــوارديــوال ضاحكًا 

 الـــبـــيـــع اســتــغــرق 
ّ
ــكـــن ــا. لـ ــيــ ــرانــ ــي ألوكــ ــروســ الــ

 بــســبــب مـــخـــاوف الــحــكــومــة من 
ً
وقــتــًا طـــويـــا

إمكانية دخــول ربــح من العملية إلــى خزينة 
أبراموفيتش.  رومــان  الروسي  األعمال  رجــل 
وأكــد املتحدث باسم رئيس الــوزراء بوريس 
 الحكومة تعمل مع النادي بشأن 

ّ
جونسون أن

الصفقة، موضحًا: »نحن نعمل عن كثب مع 
نا 

ّ
إن البيع.  تقدم في عملية  تشلسي إلحــراز 

نجري مناقشات مكثفة مع الشركاء الدوليني 
املــعــنــيــني لــلــحــصــول عــلــى املــوافــقــات الــازمــة 
وســنــعــرض املــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل فــي أقــرب 
وقـــت مــمــكــن«. وبــعــد عــمــلــيــة مـــزايـــدة طويلة 
شملت العديد من املجموعات، اختير بوهلي 
ــاؤه املــســتــثــمــرون، مـــن قــبــل مجموعة  ــركـ وشـ
رايــــن، مــصــرف نــيــويــورك الــــذي يــشــرف على 
ــع. وتـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة بــوهــلــي،  ــيـ ــبـ عــمــلــيــة الـ
 مـــشـــاركـــًا فـــي مــلــكــيــة نـــــادي دودجـــــرز 

ً
زمـــيـــا

باإلضافة  والتر،  مارك  للبيسبول،  األميركي 
إلى امللياردير السويسري هانسيورغ فيس 
ــة كــلــيــراليــك  ــيـ ــيـــركـ ــار األمـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة االسـ ــركــ وشــ
كابيتال. وفي بيان اإلعان عن املوافقة على 

الخطة صفر-2، بهدوء، بهدوء.  »كانت تلك 
وبعدما سّجلنا األهداف كانت ليلة رائعة«. 
وأضاف أن »الجميع يعرف أن ما حدث هو 
إنجاز رائع. هذا هو الــدوري األصعب، منذ 
ســت ســنــوات مــنــذ وصــولــنــا حققنا أربــعــة. 
السعادة على كل الوجوه هي أعظم مكافأة 
يــمــكــنــنــا الــحــصــول عــلــيــهــا«. رغــــم هيمنته 
املــحــلــيــة، بــقــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا حلمًا 
بــعــيــد املـــنـــال ملــانــشــســتــر ســيــتــي حــتــى مع 
إنفاق املليارات لتشكيل فريق ممتاز. وآخر 
أمــام ريال  القاسي  الخروج  الخيبات كانت 
مدريد اإلسباني في نصف نهائي املسابقة 
ــابـــق مــــن أيـــار/مـــايـــو  ــــت سـ الـــقـــاريـــة فــــي وقـ
أن يؤثر  اإلقــصــاء  لذلك  كــان يمكن  الحالي. 
عــلــى مــســار الــفــريــق فـــي الــطــريــق إلــــى لقب 
ــــدوري، لكنه ســرعــان مــا اســتــعــاد تــوازنــه  الـ
املباريات  الازمة من  العشر  النقاط  وحقق 
األربـــع األخــيــرة. وقـــال غـــوارديـــوال، صاحب 
االنـــجـــازات الــخــارقــة فــي الـــدوريـــات املحلية 
خــــال الــعــقــد األخـــيـــر مـــع نـــــادي بــرشــلــونــة 
نــادي  أعـــوام )2009 و2010 و2011( وكــذلــك 
بايرن ميونخ األملاني أعــوام )2014 و2015 
سيتي  مانشستر  الحالي  ونــاديــه  و2016( 
»كـــان  ــه  إنــ و2022(  و2021  و2019   2018(
التوتر كبيرًا بعد )الهزيمة أمام ريال مدريد 
فــي دوري األبــطــال األوروبــــي( والكثير من 
املــبــاريــات الــصــعــبــة. نــحــن ال نستسلم أبــدًا 
وعلينا أن نكون فخورين جدًا باملجموعة«. 
لكنه قال في وقت سابق إن »الفوز بالدوري 

الحالي،  مــايــو  مــن  الــســابــع  فــي  البيع  عملية 
قـــــال تـــشـــلـــســـي: »مـــــن إجـــمـــالـــي االســـتـــثـــمـــار، 
أسهم  لــشــراء  جــنــيــه  مــلــيــار   2.5 سيخصص 
ــنــــادي، وســيــتــم إيـــــداع هــــذه الـــعـــائـــدات في  الــ
حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد 
ألعــمــال خيرية  بــاملــائــة   100 بنسبة  الــتــبــرع 
ــتـــش«.  بـــحـــســـب مــــا أكـــــــده رومــــــــان أبـــرامـــوفـــيـ
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف: »سـ
من  الــعــائــدات  لتحويل  مطلوبة  البريطانية 
الــحــســاب املــصــرفــي املــجــّمــد«. بــاإلضــافــة إلى 
ذلك، سيلتزم املالكون الجدد باستثمار 1.75 
وحطمت  الــنــادي«.  »ملصلحة  إضافية  مليار 
لبيع  السابق  القياسي  الــرقــم  الصفقة  قيمة 
مــلــيــار دوالر  فـــريـــق ريــــاضــــي، والـــبـــالـــغ 2.4 
أمــيــركــي لــنــادي نــيــويــورك ميتس األمــيــركــي 

للبيسبول في 2020.
ويــحــتــاج ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج الــواقــع 
فـــي غــــرب لـــنـــدن والـــبـــالـــغـــة ســعــتــه 42 ألــف 
متفرج، إلى عملية تطوير كبيرة، تتناسب 
الــتــي يتمتع بها  الــدخــل  مــع حجمه وقيمة 
ــيـــزي لــكــرة  ــلـ ــكـ ــي الـــــــــدوري اإلنـ مـــنـــافـــســـوه فــ
 في 

ً
 حــافــا

ً
الــقــدم، لكن بوهلي يملك سجا

الرياضية  امللعب والنتائج  تحسني كل من 
مـــع دودجــــــــرز. ونـــظـــرًا لــاســتــثــمــار الــكــبــيــر 
بالاعبني، بلغ دودجرز األدوار اإلقصائية 
في الدوري األميركي للبيسبول في املواسم 
عــام 2020  اللقب  وأحـــرز  املــاضــيــة،  التسعة 

بعد انتظار دام 32 سنة.
)فرانس برس(

األبــطــال، فهناك أسابيع  مــن  أصــعــب كثيرا 
ــابـــات وأوقـــــات طيبة  عـــدة ومــبــاريــات وإصـ
وأخرى سيئة، لكن النجاح كان هناك طوال 
الوقت منذ خمس سنوات«. وأضاف املدرب 
اإلســـبـــانـــي املــــعــــروف بــلــقــب )الــفــيــلــســوف( 

»أنــا ال أقــول إن دوري األبــطــال ليس مهمًا، 
فنحن نحب الفوز به لكن الفوز بـ38 مباراة 
أحببت  ولهذا  تمامًا،  أمــر مختلف  متتالية 

ذلك دائمًا منذ أن كنت العبًا«.
الذين  »السيتي«  العبي  مــن  العديد  أن  بــدا 

»األســــاطــــيــــر«، قــد  ــوال بـــــ ــ ــوارديــ ــ وصـــفـــهـــم غــ
والعشرين  األربـــع  الساعات  معظم  أمــضــوا 
املــاضــيــة فــي االحــتــفــال بــانــتــصــارهــم. وقــام 
ــارس الـــبـــرازيـــلـــي إديــــرســــون بــمــبــادلــة  ــحــ الــ
ق 

ّ
املشجعني الفرحة وهم الذين حاولوا تسل

أعمدة اإلنــارة، بينما عرض جاك غريليش 
شراء شراب لكل شخص موجود إلى جانب 
الطريق في حال أرادوا مقابلته في املدينة 
الحقًا. ولم يكن النجم البلجيكي كيفن دي 
بروين وحيدًا في ارتداء النظارات الرياضية 
العب  كأفضل  البلجيكي  واختير  الــداكــنــة، 
ــنـــادي وســـط االحـــتـــفـــاالت. وردًا على  فـــي الـ
ــان يــعــتــقــد أن كــــل شـــيء  ــ ســــــؤال عـــمـــا إذا كـ
انتهى عند التأخر صفر-2، قال دي بروين 
ــواٍن تــقــريــبــًا. ثم  ــ إنـــه »نــعــم عــلــى مـــدى 10 ثـ
القول فعلنا  ذلــك. ويمكنني  ذهبنا وفعلنا 
ــر   ذلــــك بــطــريــقــة الــســيــتــي. اآلن أصـــبـــح األمـ

رائعًا للغاية«. 
وأصــبــح الــحــدث حــفــل وداع لــقــائــد الــنــادي 
ــــى مــوطــنــه  ــــذي ســـيـــعـــود إلـ فــرنــانــديــنــيــو الــ
الـــبـــرازيـــل هـــذا الــصــيــف بــعــد تــســع ســنــوات 
الــنــادي. وقـــال الــاعــب البالغ  و12 لقبًا مــع 
37 عـــامـــًا ملـــوقـــع الـــنـــادي الــرســمــي »عــنــدمــا 
أتيت إلــى هنا ألّول مــّرة والتقيت بشخص 
من الفريق، قالوا لي اسمع، نريدك أن تكون 
«. واختتم 

ً
أحد القادة، نريدك أن تكون بطا

الـــوراء، كل األلقاب  إلــى   »عندما أنظر 
ً
قائا

التي فزنا بها مميزة حقًا«.
)فرانس برس(

الـ»سيتي« ومعجزة اللقب... جزء من خطط غوارديوالرابطة الدوري اإلنكليزي توافق على بيع تشلسي
اشترطت رابطة 

الـ»بريميرليغ« حصول 
ملّاك تشلسي الجدد على 

رخصة من الحكومة

عاش مانشستر سيتي 
والعبوه أفراحا استمرت 

طويال بعد التتويج بلقب 
الدوري اإلنكليزي

)Getty/سيصبح نادي تشلسي تحت إدارة مالك جديد )مايك هيوت

األندية المصرية تعاني من سوء قرارات الحكام )إبراهيم رمضان/األناضول(

الحكام اتخذوا قرارات أثارت جدًال واسعًا )جافير سوريانو/فرانس برس(

)Getty/غوارديوال والعبو السيتي عاشوا األفراح بالتتويج )جان كروجر

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــري لــيــثــيــر  ــ ــــصـ عــــــاد الـــتـــحـــكـــيـــم املـ
الـــجـــدل مـــن جـــديـــد، مـــع األحـــــداث 
مباريات  شهدتها  الــتــي  الغريبة 
ــــدوري املــحــلــي ملــوســم 2021- ومـــواجـــهـــات الــ
لــقــب  ــى  ــلـ عـ الـــــصـــــراع  ــتــــعــــال  اشــ ــد  ــعـ بـ  ،2022
الــبــطــولــة، والـــهـــروب مـــن شــبــح الــهــبــوط إلــى 
الــثــانــيــة. ويــســيــر التحكيم املــصــري  الـــدرجـــة 
ما بني اختفاء مصري تام عن خريطة حكام 
الكبرى،  األنــديــة  وطلب  باملونديال،  الساحة 
يتصدرها األهلي، االستعانة بحكام أجانب، 
ــة مــــع تــــوالــــي األخــــطــــاء  ــبـ وانــــفــــعــــاالت غـــاضـ
التحكيمية لكبار األسماء، وتوالي الشكاوى 

التحكيم 
المصري

أزمات محلية ال تتوقف

يعاني حكام كرة القدم المصريين من انتقادات 
الذعة وهم الذين يطلقون قرارات مثيرة للجدل 
ويتعرضون  المحلي،  الدوري  مباريات  في 
ألخطاء كثيرة ومؤثرة أثارت الكثير من االنتقادات 

بين المتابعين

تقرير

مـــــن جــــانــــب األنــــــديــــــة إلـــــــى رابـــــطـــــة األنــــديــــة 
املحترفة واتحاد الكرة ضد الحكام. وعاشت 
الجماهير املصرية ساعات من الحزن بعدما 
خلت قائمة الحكام املختارة إلدارة مباريات 
العالم 2022 في قطر من حكام  بطولة كأس 
ــام  ــم الـــتـــرويـــج فـــي األيــ ســـاحـــة مــصــريــني، رغــ

محمود  مثل  كبيرة،  أسماء  لوجود  األخيرة 
الــبــنــا وأمـــني عــمــر، لــلــمــشــاركــة فــي املــونــديــال 
على األقــل ســواء فــي قائمة أساسية أو عبر 
وتمثلت  ــار(.  )فـ الفيديو  تقنية  فــي  املشاركة 
الــصــدمــة أيــضــًا فــي اخــتــيــار حــكــم واحــــد، هو 
املساعد محمود أبوالرجال، الذي تم اختياره 
لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 2022. وحــيــدًا 
يكتب أبوالرجال شهادة وفاة الجيل الحالي 
من حكام الساحة بشكل عام. وسبب اختيار 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــيــــد فــــي كــ مـــســـاعـــد مــــصــــري وحــ
صدمة لأوساط التحكيمية، خاصة في ظل 
الحالي  املحلية  الــحــكــام  لجنة  رئــيــس  تبني 
ــام 2018 حينما  عــصــام عــبــد الــفــتــاح مــنــذ عـ
كـــان عــضــوًا فـــي مــجــلــس إدارة اتـــحـــاد الــكــرة 
على  املونديال  في  3 حكام  لتقديم  مشروعًا 
األقل في غضون 4 سنوات، يكونون قادرين 
وهو  املــصــري،  للتحكيم  الهيبة  إعـــادة  على 
الفتاح حتى بعد حصوله  ما فشل فيه عبد 
على منصب رئيس لجنة الحكام في املوسم 
 مـــن املــجــلــس 

ً
الــــجــــاري وتــلــقــيــه دعـــمـــًا كـــامـــا

تولى  حينما  عــام،  جمال  برئاسة  املنتخب 
الثاني  كانون  يناير/  في  املسؤولية  األخير 
املـــاضـــي، بــــداًل مـــن الــلــجــنــة املــؤقــتــة بــرئــاســة 
أحـــمـــد مـــجـــاهـــد صـــاحـــبـــة قــــــرار تــعــيــني عــبــد 

الفتاح رئيسًا للجنة الحكام.
الــكــرة  ــــات التحكيمية فــي  ولـــم تــتــوقــف األزمـ
املــصــريــة عند هــذا الــحــد، بــل امــتــدت لتشمل 
تجديد الــنــادي األهــلــي املــصــري اعــتــبــارًا من 
يونيو/ حزيران املقبل طلبه باختيار حكام 
أجانب إلدارة مبارياته، ورفضه تعيني حكام 
ــــات  مــصــريــني مـــجـــددًا، خـــاصـــة فـــي ظـــل األزمـ
الــتــي الحــقــت مــبــاريــاتــه األخــيــرة فــي الـــدوري 
املــحــلــي، تــصــدرهــا لـــقـــاؤه مـــع الــبــنــك األهــلــي 
في الجولة املاضية وإلغاء أمني عمر، الحكم 
الــدولــي، خــالــه هــدفــًا لــأهــلــي، مــا أثـــار جــداًل 
واســعــًا، بسبب تــدخــل تقنية »الــفــيــديــو« في 
اللعبة وانصياع عمر لها رغم خــروج »فار« 
عن النص وصاحياته في تحديد مثل هذه 
املــبــاريــات، واحتساب عمر الــهــدف فــي بــادئ 
األمـــر، إلــى جانب دخــولــه فــي مــشــادة كامية 
بالنادي  الكرة  مدير  الحفيظ،  عبد  مع سيد 
األهلي، الذي تعرض للطرد في تلك املباراة. 
ولم تكن هذه األزمــة الوحيدة ألمني عمر في 
الدوري املصري هذا املوسم، رغم كونه الحكم 
املفضل لدى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة 
الحكام، وسبق وأصدر نادي بيراميدز بيانًا 
شــهــيــرًا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، أعــلــن 
خاله رفضه لتعيني أمني عمر حكمًا ملباراته 

حكم مساعد واحد تم 
استدعاؤه للمشاركة في 

مونديال قطر

قرارات الحكام احتج عليها المدربون )خالد دسوقي/فرانس برس(

مع الزمالك. ومن األزمات التي انفجرت أيضًا 
ــــرى، بــخــاف األهــلــي  أخـــيـــرًا إعــــان أنـــديـــة أخـ
والزمالك الذي اتهم التحكيم بالتحامل على 
فريقه إلفقاده لقب البطولة، بسبب األخطاء 
الــقــاتــلــة، وآخـــرهـــا مـــبـــاراة إنــبــي، وتـــم تقديم 
شــكــاوى رســمــيــة ضــد الــحــكــام املــصــريــني في 
الفترة املاضية، في ظل ارتكاب أخطاء قاتلة 
ساهمت في أزمات كبرى، وعبرت عن تاعب 
للنادي املصري،  الحكام، وفقًا  أداء  الفت في 
ــك مــــع املـــصـــري  ــالــ ــزمــ ــا مـــــبـــــاراة الــ ــهـ تـــصـــدرتـ
الــبــورســعــيــدي الــتــي خــســرهــا األخــيــر )2-1(، 
وشهدت عدم احتساب محمد معروف، حكم 

عــدم احتساب ركلة جــزاء صحيحة لاتحاد 
من  السكندري  الفريق  بحرمان  كفيلة  كانت 
نقطة التعادل على األقل في اللقاء، وطالبت 
إدارة االتـــحـــاد بــإنــقــاذ املـــوســـم مـــن األخــطــاء 
وقــت  فــي  فيوتشر  ــادي  نـ وأثــــار  التحكيمية. 
ســـابـــق مـــن املـــوســـم الــــجــــاري، عــنــدمــا خسر 
لــقــاءه مــع الــزمــالــك )2-3( جـــداًل واســعــًا، عبر 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا مــحــمــد عــبــد الــكــريــم، 
املــــدرب الـــعـــام، أكـــد فــيــهــا شــكــوى العــبــيــه من 
معاملة غير جيدة من جانب محمد الحنفي 
فــي أرض املــلــعــب، وصــلــت إلـــى حــد الحديث 
الحنفي  وارتــكــاب  الئقة،  غير  معهم بصورة 

اللقاء، ركلة جزاء صحيحة ألوستني أموتو، 
املــصــري، بجانب عــدم طــرد محمود  مهاجم 
الــونــش، مــدافــع الــزمــالــك، فــي واقــعــة مؤسفة، 
وتــقــدم املــصــري بشكل رســمــي بشكوى ضد 
أي  إدارة  مــــن  اســـتـــبـــعـــاده  ــلـــب  مــــعــــروف، وطـ

مباريات للمصري في الفترة املقبلة.
ومن مشاهد تراجع مستوى الحكم املصري 
في الـــدوري لجوء نــادي االتــحــاد السكندري 
إلــــى إصـــــدار بــيــان رســـمـــي، أعــلــن خــالــه عن 
ــكـــرة ضد  ــاد الـ تــقــديــم شـــكـــوى رســمــيــة التـــحـ
وائــل فرحان حكم مباراته مع فيوتشر التي 
ــــدوري بــداعــي  خــســرهــا االتـــحـــاد )3-4( فــي الـ

فيوتشر  فــي خــســارة  قاتلة ساهمت  أخــطــاء 
املباراة. ومن الوقائع الشهيرة أيضًا، شكوى 
نادي سيراميكا كليوباترا من  حكم مباراته 
مــع فيوتشر طـــارق مــجــدي، والــتــي خسرها 
األول، بسبب عدم  الـــدور  فــي  أهـــداف  بثاثة 
احــتــســاب الــحــكــم ركــلــتــي جــــزاء طــالــب بهما 
سيراميكا ووجـــود أخــطــاء قاتلة فــي إدارتـــه 
تحقيق  فــي  املنافس  منها  استفاد  للمباراة 
الـــفـــوز الــكــبــيــر، وكـــانـــت شـــكـــوى رســمــيــة قد 
الــذي جرى  قدمت بعد نهاية اللقاء مباشرة 
في إبريل املاضي. وبات السؤال الذي يفرض 
نفسه حاليًا في الكرة املصرية: ما هو الحل  

ــــوات  ــــط دعـ ــزيـــف الـــحـــكـــام؟ وسـ ــقــــاف نـ فــــي إيــ
بـــــدأت تــظــهــر بـــقـــوة تــطــالــب رابـــطـــة األنـــديـــة 
عن  املسؤولة  ديــاب  أحمد  برئاسة  املحترفة 
األول  قرارين،  الــدوري املصري التخاذ  إدارة 
ضم لجنة الحكام رسميًا إلى الرابطة بعيدًا 
في تعيني  يتمثل  والثاني  الــكــرة،  اتحاد  عن 
واسعة  بصاحيات  أجنبي  تحكيمي  خبير 
 فــي تطوير 

ً
أمـــا اللجنة،  فــي منصب رئــيــس 

مــســتــوى الـــحـــكـــام ســـــواء حـــكـــام الـــســـاحـــة أو 
)فــار(، لتجنب تكرار األخطاء  الفيديو  حكام 
املنافسة وشفافية  الــجــدل حــول  أثـــارت  التي 

الصراع بني كل الفرق.
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قتيبة خطيب

ــريـــحـــات  ــتـــصـ اشـــتـــعـــلـــت حـــــــرب الـ
ــد  بــــني نــــجــــوم نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـ
اإلســــبــــانــــي، وخـــصـــمـــه لــيــفــربــول 
النهائية  املــواجــهــة  انــطــاق  اإلنــكــلــيــزي، قبل 
ــا لــكــرة، الــذي سيقام  فــي دوري أبــطــال أوروبـ
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، الــســبــت، 
البطل  هوية  ملعرفة  الجماهير  تترقبه  الــذي 
ــة، بـــعـــد خــــروج  ــاريــ ــقــ ــد لــلــمــســابــقــة الــ ــديـ الـــجـ
من  السابقة(،  النسخة  لقب  )حامل  تشلسي 

الدور ربع النهائي.
الـــبـــدايـــة جــــاءت مـــن الــنــجــم املـــصـــري، محمد 
صاح، مهاجم ليفربول، الذي أشعل األجواء 
ــطــــاق املــــواجــــهــــة الـــنـــهـــائـــيـــة، بــعــدمــا  قـــبـــل انــ
ــلـــق تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة الــشــهــيــرة،  أطـ
مــدريــد، حتى  ريــال  فيها مقابلة  التي تمنى 
يــــرد الـــديـــن لــلــفــريــق اإلســـبـــانـــي، عــمــا حــدث 
ــدز« في  ــريــ فـــي عــــام 2018، عــنــدمــا خــســر »الــ
املسابقة  نهائي  كييف  األوكرانية  العاصمة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد.  الــقــاريــة، بثاثة 
لكن محمد صــاح خــرج عبر شبكة »بــي إن 
ويكشف  يوضح  حتى  القطرية،  سبورتس« 
حقيقة تصريحاته بقوله: »أنا سعيد للغاية 
البعض تخيل  أن  بمواجهة ريــال مدريد، إال 

معركة 
تصريحات النجوم

نادي  إلى  مباشرة  رسائل  توجيه  إلى  صالح،  محمد  المصري،  النجم  بادر 
أوروبا، ألّن  أبطال  النهائية في دوري  المواجهة  انطالق  ريال مدريد، قبل 
مهاجم ليفربول اإلنكليزي يطمح إلى الثأر مما حدث معه في عام 2018، 

عندما خسر »الريدز« في كييف من »الملكي« اإلسباني، وخرج مصابًا

3031
رياضة

تقرير

أن أمنيتي بمواجهتهم، وكأني أخطئ بحق 
الـــنـــادي. نــحــن هــنــا نــتــحــدث عــن أقـــوى فريق 
في تاريخ دوري األبطال، وتمنيت ماقاتهم 
ملا حــدث لي أمامهم في وقــت سابق )يقصد 
خروجه مصابًا في عام 2018، بعدما قام قائد 
بضربه(،  رامـــوس  سيرجيو  السابق  الــريــال 
ــه لـــإصـــابـــة. وعــــــاد مــحــمــد صـــاح  وتـــعـــرضـ
الرياضية،  الــجــدل بــني الجماهير  إثـــارة  إلــى 
ــام بــتــوجــيــه رســالــة مــبــاشــرة، عقب  بــعــدمــا قـ
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  منافسات  نهاية 
النهائية  املواجهة  انطاق  القدم، وقبل  لكرة 
القارية. ونشر محمد صاح على  للمسابقة 
تويتر  التواصل  موقع  فــي  الرسمي  حسابه 
تغريدة، كتب فيها: »نحن لم ننتِه بعد« في 
ــه 

ّ
إشــــارة واضــحــة مــن املــهــاجــم املـــصـــري، بــأن

يريد الثأر من ريــال مــدريــد، ورســم السعادة 
على وجوه مشجعي ليفربول، الذين شعروا 

»ريـــدز«  ـــ الـ فــشــل  نتيجة  كــبــيــرة،  أمـــل  بخيبة 
بتحقيق لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، الذي 
األخــيــرة،  بــاملــبــاراة  سيتي  مانشستر  خطفه 
فــوزه على أســتــون فيا بثاثة أهــداف  عقب 
مــقــابــل هـــدفـــني. وتـــأتـــي أهــمــيــة تــصــريــحــات 
صاح، نظرًا لقيمته الفنية واملالية، فاملهاجم 
املـــصـــري يــقــدر ســعــره فـــي ســـوق االنــتــقــاالت 
بنحو 100 مليون يورو، وخطف األنظار في 
املــوســم الــحــالــي، بــعــدمــا اســتــطــاع الحصول 
عــلــى جــائــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي، عــقــب تــصــدره 
تــرتــيــب هـــدافـــي الــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي، بــرفــقــة 
الــكــوري الــجــنــوبــي، هيونغ مــني ســون )نجم 
تـــوتـــنـــهـــام(، بــرصــيــد 23 هـــدفـــًا لــكــل مــنــهــمــا، 
بــاإلضــافــة إلـــى حــصــول صـــاح عــلــى جــائــزة 
أفضل صانع ألعاب في »البريمييرليغ«، بعد 
أن صنع 13 هدفًا، باإلضافة إلى نيله جائزة 
أفضل العب في إنكلترا لعام 2022، املقدمة من 
كما  اإلنكليزية.  والصحافيني  النقاد  رابطة 
توج صاح بلقبي كأس الرابطة اإلنكليزية، 
وكــأس االتحاد اإلنكليزي، ويسعى إلى نيل 
دوري  عبر  الحالي،  املــوســم  فــي  ألقابه  ثالث 
ــال أوروبـــــــــا، الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا بــشــكــل  ــطــ أبــ
مباشرة بوصول ليفربول إلى النهائي، عقب 
تسجيله 8 أهــداف وصناعته لهدفني في 12 

مباراة شارك فيها.
ولم تتأخر الــردود في معسكر ريــال مدريد، 
ــيــــث ســــــارع  ــات صـــــــــاح، حــ ــحــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ عــ
إطــاق تصريح  إلــى  بنزيمة  كريم  الفرنسي 
ناري، بقوله: »سأرى ما إذا كنت قد صنعت 
الــتــاريــخ فــى الــنــادي عندما أنــهــي مسيرتى 
 مــبــاريــاتــي مهمة، 

ّ
الــكــرويــة، فــي أّي حـــال كـــل

بالنسبة لــي أحــــاول أن أفــعــل شــيــئــًا جــديــدًا 
بعد  للجماهير.  مثيرًا  ألجعله  مــرة   

ّ
كــل فــي 

كــامــي هـــذا فـــإن حــلــمــي بــالــطــبــع هـــو الــفــوز 
 أخــرى لكن يجب 

ً
بــدوري أبطال أوروبـــا مــرة

أن نكون مستعدين جيدًا وأن نلعب لتحقيق 
الفوز في النهائي«. وتابع: »إذا كان بإمكاني 
تــســجــيــل األهــــــــداف أو صــنــعــهــا، فـــهـــذا أمـــر 
 الــشــيء األكــثــر أهمية هــو الــدخــول 

ّ
مهم لــكــن

إلـــى املــلــعــب وتــحــقــيــق الــفــوز بـــاملـــبـــاراة. هــذه 
الــحــيــاة ألن طريقنا  مـــدى  املــشــاعــر ستبقى 
لعبنا   ،

ً
يــكــن ســـهـــا لـــم  ــال  ــطــ األبــ فـــي دوري 

ضد سان جيرمان وكانوا املرشحني. لعبنا 
ثــم سيتي  اللقب تشلسي، ومــن  ضــد حــامــل 
ــذا يــدل  املــتــأهــل لــنــهــائــي املــوســم املـــاضـــي. هـ
 هــذا يــدل على أننا 

ّ
على أننا فريق جيد. كــل

فريق ال يستسلم ولدينا قوة ذهنية كبيرة. 
فريقنا قوي وقد استطعنا تغيير املباريات 
بنزيمة  كريم  وتــّوج  مشجعينا«.  بمساعدة 
بجائزة هّداف الدوري اإلسباني برصيد 27 
هــدفــًا، بــفــارق 9 أهــــداف عــن أقـــرب ماحقيه، 
كــمــا تـــشـــارك مـــع مــواطــنــه عــثــمــان ديمبيلي 
ــانـــعـــي األهـــــــــــداف، بـــــ13  ــيـــب صـ ــرتـ صــــــــدارة تـ
بنزيمة  ق 

ّ
منهما. وحق لكل  تمريرة حاسمة 

هذا املوسم لقب الدوري اإلسباني مع ناديه 

كشف بنزيمة قائد ريال 
مدريد أّن هدفه هو لقب 

أبطال أوروبا

البورتا غاضب من غافي
عبر خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، عن غضبه من غافي العب الفريق، ووكيله، 
 17( الالعب صاحب  تعاقد  ينتهي  اللحظة، حيث  هــذه  التجديد حتى  لعدم حسم ملف 
عاما( مع برشلونة، بانقضاء املوسم املقبل، ولم يتم التوصل التفاق بشأن التجديد حتى 
اآلن. وقال البورتا، في تصريحات لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »وكيل غافي 
لديه عرض التجديد على الطاولة منذ فترة طويلة، واألخبار التي لدينا هي أنه يقارن بي 
عرضنا وعدة عروض أخــرى، وأنه في مرحلة ما سيضطر إلى اتخاذ قــرار«. وأضاف: 
»لقد أوضحنا موقفنا بالفعل، وفي الوقت الحالي، لم يتم قبوله من قبل وكيل الالعب«، 
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول في النادي ترتيب صفوفه من أجل العودة للمنافسة على 

األلقاب املوسم القادم.

تشواميني أولى صفقات ريال مدريد
 في الميركاتو الصيفي

ســيــكــون العـــب الـــوســـط الــفــرنــســي الـــواعـــد، 
ــلـــي  ــول الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة أوريـ ــ ــ صـــاحـــب األصـ
تــشــوامــيــنــي، صــفــقــة فـــريـــق ريـــــال مــدريــد 
اإلسباني املقبلة، حسبما كشفت إذاعة )أر 
ذهبت  والــتــي  الفرنسية،  أم ســي ســبــورت( 
أيضا لقيمة الصفقة التي ستبلغ 80 مليون 
يــــورو بــاإلضــافــة لــلــحــوافــز. وكــــان صاحب 
ـــــ22 عــامــا مــحــط أنــظــار عــديــد مــن األنــديــة،  ال
بــاإلضــافــة لــلــفــريــق املــلــكــي، مــثــل لــيــفــربــول 
اإلنــكــلــيــزي، وكــذلــك بــاريــس ســان جيرمان 
ــر، الـــذي  ــمــ الـــفـــرنـــســـي. ويـــعـــد الـــالعـــب األســ
شارك هذا املوسم في 50 مباراة وسجل 5 
أهداف، أحد العناصر األساسية في تشكيل 
مــونــاكــو، وهــو الفريق الـــذي انــضــم إلــيــه في 
الصغيرة  الفئات  في  ولعب تشواميني  بـــوردو.  بقميص  عديدة  بعد سنوات  عــام 2020 
املختلفة للمنتخب الفرنسي منذ 2015، كما أنه ارتدى قميص املنتخب األول أول سبتمبر/
أيلول 2021 أمام البوسنة في التصفيات املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، بينما سجل هدفه 

الدولي األول في شباك منتخب ساحل العاج، في مباراة ودية في مارس/آذار املاضي.

ريال مدريد العالمة التجارية األغلى في العالم 
ُصنف ريال مدريد كأكثر عالمة تجارية بي أندية كرة القدم قيمة في العالم بواقع مليار 
و525 مليون يورو، كما احتل املرتبة األولى في قائمة األندية األقوى عامليا، بحسب أحدث 
لعام  تقريرها  البريطانية لالستشارات. وفي  فينانس«  »براند  تقرير صدر عن شركة 
2022، الذي يحلل أكثر من 50 عالمة تجارية ألندية كرة القدم األكثر قيمة، احتلت أندية 
الــدوري اإلسباني املرتبة الثانية فيما يتعلق باألسرع نموا في تقييمها وظهرت ثمانية 
منها في القائمة. وإلى جانب ريال مدريد، حل برشلونة في املرتبة الـ3 وأتلتيكو مدريد 
الـ12 ثم إشبيلية )30( وفالنسيا )34( وأتلتيك بلباو )39( وفياريال )40( وبيتيس )43(. 
التجارية بنسبة 19% مقارنة  ريــال مدريد من قيمة عالمته  زاد  الــدراســة،  لهذه  ووفقا 
بالعام السابق، لتصل إلى مليار و525 مليون يورو. وللسنة الرابعة على التوالي، احتفظ 
الريال بلقب »العالمة التجارية األكثر قيمة بي األندية في العالم« وللمرة األولى فاز بلقب 

»العالمة التجارية األقوى«.

منتخب األرجنتين يجري مرانه األول 
استعدادا لـ»كأس األبطال«

أجـــرى منتخب األرجــنــتــي، أولـــى وحــداتــه 
التدريبية لهذا األسبوع في منشآت أتلتيك 
إسبانيا  شمالي  ليزاما  منطقة  في  بلباو 
اســـتـــعـــدادا ملــواجــهــة نــظــيــره اإليــطــالــي في 
بطولة »كأس األبطال« التي تقام بي بطلي 
أمـــم أوروبـــــا وكـــوبـــا أمــيــركــا، أول يــونــيــو/ 
حـــزيـــران املــقــبــل عــلــى ملعب ويــمــبــلــي في 
األراضــــــي اإلنــكــلــيــزيــة. وقــطــع الــالعــبــون، 
ـــى فـــنـــدق املــعــســكــر في  ــوا إلـ ــلـ ــذيـــن وصـ الـ
بلباو، بالحافلة مسافة 12 كيلومترا، التي 
الجلسة  في  للمشاركة  الباسك«  »أسود  لـ الرياضية  املدينة  عن  إقامتهم  مقر  تفصل 
التي نظمت دون حضور جمهور. وفي الصور التي وزعها كل من االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم وأتلتيك بلباو، يمكن رؤية املجموعة بقيادة ليو ميسي. وتشمل خطة عمل 
املنتخب تحت إمرة ليونيل سكالوني التدريب أربعة أيام في ليزاما وآخر السبت، في 
ملعب سان ماميس، معقل نادي أتلتيك. وستكون جلسة املــران في »سان ماميس« 
متاحة أمام الجماهير، لكن مقابل تذكرة دخول بقيمة 12 يورو للمشجع بشكل عام 

و10 فقط ألعضاء النادي املضيف.

بأن  الجامعة، وكــان يحلم  القانون في  متفوقًا، فقد درس 
»الساحرة  أجــل  مــن  ذلــك  عــن  ه تخلى 

ّ
لكن يصبح محاميًا، 

املــســتــديــرة«. تــواصــلــت رحــلــة نــصــيــر فــي الــفــئــات السنية 
الثاني،  للفريق  انضم  ثم  ألياكس من 2006 حتى 2016، 
الهولندي، بصحبة  الثانية  الدرجة  دوري  في  ينشط  الــذي 
عدد من نجوم املستقبل، أبرزهم مدافع يوفنتوس اإليطالي، 
ماتيس دي ليخت، والعب مانشستر يونايتد، فان دي بيك، 
الــوقــت باللعب للفريق األول،  أنــه كــان يحلم فــي ذلــك  رغــم 
وكان يفكر كثيرًا في مستقبله مع أياكس، وقد وصل به 

األمر إلى الشك في قدراته الفنية.
الفريق  املــــدرب ميكاييل رايــزيــغــيــر عــلــى رأس  قـــدوم  كـــان 
منحه  إذ  الالعب  مسيرة  في  تحول  نقطة  ألياكس  الثاني 
ثقته الكاملة، وأقحمه في خط الوسط الهجومي، ما جعله 
ينجح في تسجيل 11 هدفًا في 53 مباراة، وهو ما جلب 

نحوه اهتمام املدرب السابق للفريق األول، إيريك تي هاغ، 
الذي قرر االعتماد على الالعب. النقطة األهم، في مسيرة 
مزراوي، هي تحويل مركزه في امللعب، إلى الظهير األيمن، 
وأصبح أحد أهم العبي أياكس. على املستوى الدولي، سبق 
ألسد األطلس أن لعب ملنتخب هولندا لفئة أقل من 21 عامًا، 
لكنه لم يلعب دقيقة واحــدة مع الفريق األول، في املواجهة 
ويلبي  الرياضية،  يغير جنسيته  ما جعله  إستونيا،  ضد 
تلقى  أنــه  العمرية، رغــم  الفئة  لنفس  املغرب  دعــوة منتخب 
في 2018 اتصاال من املدرب األول ملنتخب هولندا، رونالد 
كــومــان، مــن أجــل الــعــودة، لكنه قــرر البقاء مــع املــغــرب بعد 
به،  ريــنــارد  هيرفي  السابق  الفرنسي  الفني  املدير  تمسك 
رغم أن األمور أخذت منحى آخر مع املدرب البوسني وحيد 
حــالــيــلــوزيــتــش، الـــذي دخـــل الــالعــب فــي خـــالف مــعــه جعله 

يغيب عن كأس أمم أفريقيا أوائل العام الجاري.

إسالم المؤدب

حقق النجم املغربي، نصير مزراوي، حلمه الكبير، باالنتقال 
إلى نادي بايرن ميونخ بطل الدوري األملاني، أحد أبرز الفرق 
في الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى، بعدما رحل بشكل 
رسمي عن أياكس أمستردام الهولندي، بصفقة انتقال حر.

ولد مزراوي في هولندا ألبوين مغربيي، وكان مولعًا بكرة 
الــقــدم، مــا جعله ينضم فــي عــامــه الــســادس، إلــى أكاديمية 
آلفن، أقرب فريق إلى املنطقة التي كان يعيش فيها، ولعب 
فيها ملدة عامي قبل أن يتحول إلى أكاديمية آلفينس بويز 
ــادي أيــاكــس،  ــه خــطــف أنـــظـــار كــشــافــي نــ

ّ
ســنــة 2005، لــكــن

الــفــريــق املــعــروفــة عــاملــيــًا فــي اكتشاف  لينضم ألكــاديــمــيــة 
النجوم. وفي مرحلة الحقة، اتخذ املغربي قــرارًا مهمًا في 
ه كان طالبًا 

ّ
حياته، بتفضيل كرة القدم على دراسته رغم أن

نصير مزراوي

على هامش الحدث

فضل النجم 
المغربي نصير 

مزراوي ترك 
مقاعد الدراسة 

نهائيًا، حتى 
يحقق ُحلمه بأن 

يصبح أحد أبرز 
نجوم »الساحرة 

المستديرة«

صالح يحلم 
بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
)بيدرو ساالدو/
)Getty

التي  التصريحات  أنشيلوتي، على  لريال مدريد، كارلو  الفني  المدير  رّد 
التي  ليفربول،  مهاجم  صــالح،  محمد  المصري،  الالعب  أطلقها 
أوروبا،  أبطال  نهائي  في  »الملكي«  بمواجهة  رغبته  إلى  فيها  أشار 
في  أنشيلوتي،  وقال   .2018 نهائي  في  له  حدث  لما  الثأر  أجل  من 
تصريحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسبانية: »أحترم صالح فهو العب 
كبير، لكن يمكننا أيضًا أن نولّد شعورًا باالنتقام لما حدث عام 1981، 

عقب خسارة الريال من ليفربول«.

أنشيلوتي يرّد على صالح

وجه رياضي

ــائـــزة فـــرديـــة وهــي  ــال مــــدريــــد، وتــســلــم جـ ــ ريـ
أفــضــل العـــب فــرنــســي مــحــتــرف لــعــام 2022. 
لكن بنزيمة لعب دورًا بارزًا في وصول ريال 
مـــدريـــد إلــــى املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث شـــارك فــي 12 مــبــاراة 
أحــرز من خالها 15 هدفًا، ليتصدر ترتيب 
ــّدافــــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، كــمــا تــمــّكــن من  هــ

 
ّ

ــال مــدريــد والعــبــيــه. كــل مــن قــيــمــة شــعــار ريــ
لدينا،  مــا  أفــضــل  تقديم  مــا علينا فعله هــو 
ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي، 
ونأمل أن نمنح كأسًا أخرى للجماهير وإلى 
ــد الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي،  ــ ــال مــــدريــــد«. وأكـ ــ ريـ
 
ّ
تيبو كــورتــوا حامي عرين ريــال مــدريــد، أن

بقميص  أوروبــــا  أبــطــال  بلقب دوري  الــفــوز 

صناعة هدفني فقط. ولــم يكن كريم بنزيمة 
النجم الوحيد في نــادي ريــال مــدريــد، الذي 
تــصــريــحــات محمد صـــاح، بعدما  عــلــى  رّد 
انضم إليه األوروغواياني، فيدي فالفيردي، 
ــهــا كلمات يمكن 

ّ
الـــذي قـــال: »مــن الــواضــح أن

أن يفهمها كما يريد«، وأردف:  ألي شخص 
ــــــه تــقــلــيــل 

ّ
»كـــمـــنـــافـــس لــــصــــاح، يـــبـــدو لــــي أن

بالنسبة  كبير  معنى  لــه  ســيــكــون  »املــلــكــي« 
بمثابة تحقيق  أنــه سيكون  إلــى  لــه، مشيرًا 
حــلــم طــفــولــتــه، بــقــولــه: »هــــذه نــســخــة مميزة 
للغاية من األبطال، بعد إقصاء باريس سان 
إذا  سيتي،  ومانشستر  وتشلسي  جــيــرمــان 
فزنا بالنهائي فسيكون أحد أجمل املسارات 

للوصول إلى اللقب«.

ودع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا مالعب التنس وعمره 37 عاما وبعد عقدين تقريبا 
بي الصفوة، إثر خروجه من أول أدوار بطولة روالن غاروس على يد النرويجي كاسبر 
رود املصنف الثامن عامليا. وغادر تسونغا، الذي كان املصنف الخامس عامليا، ووصيف 
والــذي جمع 18  عــام 2017  واملــتــوج بكأس ديفيز  للتنس في 2008  املفتوحة  أستراليا 
بطولة تنس منها اثنتي لألساتذة، املشهد بهزيمة أمام آالف املشجعي في ملعب فيليب 
شارترييه. وبدأ تسونغا مسيرته وعمره 18 عاما، لكنه لم يفز بأي بطولة منذ 2019، قبل 

أن يقرر االعتزال تحت وطأة اإلصابات واملتاعب الجسدية.

صورة في خبر

اعتزال تسونغا

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة
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»سوبيرات« الجزائر
متاجر تشّجع المواطنين على االستهالك

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ُياحظ ازدياد عدد املحال الكبرى 
ــيــــرات«  أو مــــا يــــعــــرف بـــــ »الــــســــوبــ
ــلـــدات  ــبـ فــــي مــخــتــلــف األحــــيــــاء والـ
ر كل ما يحتاجه الزبون 

ّ
الجزائرية التي توف

ــن مـــــواد غـــذائـــيـــة واســتــهــاكــيــة وخــضــار  مـ
للزينة  وأدوات  كهربائية  وأجهزة  وفاكهة 
ومــــابــــس وقـــرطـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا بــأســعــار 
تنافسية. في املقابل، بدأت تتراجع الدكاكني 
ــذه املــحــال  ــام هــ ــ أو الــحــوانــيــت الــقــديــمــة أمـ
الكبرى، مع بروز التجمعات السكانية التي 
توسعت على أطــراف املــدن واألحياء، األمر 
االستهاكي  النمط  تغّير  إلــى  ر 

ّ
يؤش الــذي 

والقدرة الشرائية لدى الجزائري في الوقت 
الجزائريني  تبضع  نمط  تغير  على  نفسه 
وتــــحــــوالت تــشــهــدهــا طــبــيــعــة اســتــهــاكــهــم 
الــيــومــي. وبــخــاف »الــحــانــوت الــقــديــم« أو 
ــدودة، فـــإن  ــ ــحـ ــ ــيــــارات مـ الـــبـــقـــالـــة حـــيـــث الــــخــ
ت الـــكـــبـــرى يــمــنــح الــزبــائــن 

ّ
انـــتـــشـــار املــــحــــا

سهولة أكبر في التبضع.  
ــــى هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه مـــــــع الـــنـــمـــط  ــاشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــبـــال الـــنـــاس عــلــى الــشــراء  االســتــهــاكــي وإقـ
وســرعــة الــحــيــاة الــيــومــيــة. وتــقــول أســتــاذة 
علم االجتماع في جامعة »الجزائر« وسيلة 
لـ »العربي الجديد«: »هذه املتاجر  مباركي 
الــتــي تــأخــذ الــتــســمــيــة الــفــرنــســيــة بــحــروف 

لدى المستهلك خيارات متنوعة )العربي الجديد(

ــقــــّدم الــظــاهــر  ــتــ عـــربـــيـــة تــعــكــس مـــظـــاهـــر الــ
ــتـــطـــور  ــريــــني، والـ ــزائــ ــجــ ــيــــاة الــ فــــي نـــمـــط حــ
ــق بــالــعــرض 

ّ
فـــي الــتــواصــل الــبــشــري املــتــعــل

والــطــلــب والــبــيــع والـــشـــراء والــتــحــفــيــز على 
االقــتــنــاء واالســتــهــاك«. وتــقــول لـــ »العربي 
الجديد« إن »تغير نمط معيشة الجزائريني 
عامل مهم في السلوك االستهاكي لأفراد، 
في ظل بروز التجمعات السكنية الجديدة 
ــًا جـــــديـــــدًا مـــــن الـــقـــيـــم  ــ ــــوعـ ــــت نـ ــــرضـ ــــي فـ ــتـ ــ الـ
االجتماعية  بالتغيرات  املرتبطة  والعادات 
ــلــــعــــائــــات،  واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة املــــســــتــــجــــدة لــ
والـــتـــي تــتــكــيــف مــعــهــا طــريــقــة الـــعـــرض في 
 تحول أنماط 

ّ
املتاجر الــكــبــرى«.   وفــي ظــل

الـــجـــزائـــريـــني املــعــيــشــيــة، تـــوضـــح مــبــاركــي 
ــاكــــني تــــاشــــت شـــيـــئـــًا فــشــيــئــًا مــن  ــدكــ أن الــ
القديمة،  األحــيــاء  فــي  السكنية  التجمعات 
أثر  الحّر  االقتصادي  التوّجه  أن  إلى  الفتة 
التفكير  وأســالــيــب  القاعدية  الهياكل  على 
ــر الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــدى األســ وأنــــمــــاط الـــحـــيـــاة لـ
السوبيرات  وتتيح  ورغباتها.  وحاجاتها 
كانت  ســواء  واملنتجات،  السلع  مــن  الكثير 
مــحــلــيــة الــصــنــع أو عــاملــيــة مـــســـتـــوردة من 
خـــارج الــجــزائــر بــكــمــيــات كــبــيــرة وبــأســعــار 
مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــاملـــحـــات الــصــغــيــرة. 
ــبـــحـــث املـــســـتـــهـــلـــك عــــن شـــــــراء مــــا يــلــبــي  ويـ
اليومي.  االستخدام  أو  رغباته لاستهاك 
ــد الـــعـــامـــلـــني فــــي »ســـوبـــيـــرات  ــ ويـــكـــشـــف أحـ

املــنــظــر الــجــمــيــل« فـــي مــنــطــقــة الــقــبــة وســط 
العاصمة الجزائرية عبد الرحمان راشدي، 
أن هذه املتاجر الكبرى انتشرت في األحياء 
الــتــي شهدت  الــجــديــدة واملــنــاطــق  السكنية 
مختلف  للزبائن  ــر 

ّ
وتــوف عمرانيًا.  توّسعًا 

املنتجات املطلوبة تماشيًا مع اإلمكانيات 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــني فـــي هــــذه املــنــطــقــة. 
إن تواجد مثل  الجديد«  لـ »العربي  ويقول 
هذه املحات الكبرى يريح السكان ويتيح 
لهم شراء ما يحتاجون إليه بسهولة أكبر. 
املتاجر تزامن مع  أن انتشار هذه  والافت 
البشرية  الــســكــانــي والــتــجــمــعــات  الــتــوّســع 
األحياء  املــدن ضمن  أطـــراف  الجديدة على 
ــافـــة إلــــى املـــدن  الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة بـــاإلضـ
الــجــديــدة الــتــي نــمــت وتــطــورت عــنــد تخوم 
ــبــــرى، مـــنـــهـــا الـــجـــزائـــر  ــكــ ــدن الـــقـــديـــمـــة الــ ــ ــ املـ
والــبــلــيــدة  ووهـــــران  وقسنطينة  الــعــاصــمــة 
إلــى مثل  والتي تحتاج  وبجاية وسطيف، 
هذه املتاجر لتلبية احتياجاتها، وتنسجم 

مع متطلبات الحياة اليومية.
ــيـــات الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء فــي  ــلـ ــمـ ــــــرت عـ

ّ
وتــــــأث

الــجــزائــر بــالــتــطــّور االقــتــصــادي والــتــجــاري 
واالقــــتــــصــــاد الــــحــــر، األمـــــــر الـــــــذي انــعــكــس 
ــخــــاص بـــاملـــنـــتـــجـــات ذات  ــعــــرض الــ عـــلـــى الــ
خال  الجزائر  وعرفت  الواسع.  االستهاك 
ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي 
ــنـــه  مــــا يــســمــى بـــ  ــتـــى الــتــســعــيــنــيــات مـ وحـ

الــفــاح«، وهــي مجمعات تجارية  »أســـواق 
الحكومة.   وتدعمها  الدولة  تسّيرها  كبرى 
إال أن االنتقال من اقتصاد ريعي مبني على 
مداخيل النفط إلى اقتصاد متعدد يعتمد 
االستهاكي  النمط  عزز  الخصخصة  على 
بني املواطنني، بحسب أستاذ االقتصاد في 
الــعــزيــز بطيش.  جامعة »بـــومـــرداس »عــبــد 
ــقـــدرة  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـ ــقــــول لــ ويــ
الــشــرائــيــة لـــدى الــجــزائــريــني تــغــّيــرت، الفتًا 
تــروج سلع محلية  الكبرى  املتاجر  أن  إلــى 
ومــســتــوردة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، األمــر 
ــــذي يـــزيـــد مــــن الـــتـــنـــافـــس بــــني املــنــتــجــات  الــ

املحلية واألجنبية. 
يــضــيــف بــطــيــش أن هــــذه املــتــاجــر الــكــبــرى 
تــمــّكــنــت مـــن اســتــقــطــاب نــســبــة كــبــيــرة من 
ــكـــني عــــــن طـــــريـــــق ضـــــمـــــان وفــــــرة  ــلـ ــهـ ــتـ املـــسـ
لب 

ّ
الط وذات  للبيع،  املــعــروضــة  املــنــتــجــات 

الــكــبــيــر فــــي الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــتــي 
ــــح أن أي  ــــوضـ ــــني. ويـ ــاكـ ــ ــدكـ ــ الـ إلــــــى  تـــفـــتـــقـــر 
»مـــحـــل كــبــيــر املـــســـاحـــة يـــــدرس الـــســـوق أو 
الذي يتضح بشكل  الفئة املستهدفة، األمر 
الفـــت فـــي الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــجــديــدة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــثــل هـــذه املــتــاجــر«. من 
املستهلك  ســلــوك  فـــإن  النفسية،  الــنــاحــيــة 
انتشار  لفهم  األهــم  الحلقة  الــزبــون يعّد  ــــ 
تلبية  األحياء  مختلف  في  »السوبيرات« 
ملطالب الناس في ظل النمط االستهاكي 
الحالي. في هذا اإلطار، تقول األستاذة في 
الله  عبد  بن  عالية  السلوكي  النفس  علم 
إن »الــســوبــيــرات« تــوفــر عــامــات تجارية 
ــــدة، األمـــــر الـــذي  ــــواحـ مــخــتــلــفــة لــلــســلــعــة الـ
يــتــيــح لـــلـــزبـــائـــن اخـــتـــيـــار ســلــعــة تــنــاســب 

إمكانياتهم املادية وتشبع رغباتهم. 
وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »املــحــات 
الكبرى تضع أمام املستهلك خيارات عدة، 

األمر الذي يدفعه إلى الشراء«.

الدكاكي تالشت شيئًا 
فشيئًا من التجمعات 
السكنية في األحياء 

القديمة في ظل التوّجه 
االقتصادي الحّر 

الذي أثر على الهياكل 
القاعدية وأساليب 

التفكير وأنماط الحياة 
لدى األسر الجزائرية 
وحاجاتها ورغباتها

■ ■ ■
»السوبيرات« توفر 
عالمات تجارية 
مختلفة للسلعة 

الواحدة، األمر الذي 
يتيح للزبائن اختيار 

سلعة تناسب 
إمكانياتهم املادية 
وتشبع رغباتهم

■ ■ ■
نت 

ّ
املتاجر الكبرى تمك

من استقطاب نسبة 
كبيرة من املستهلكي 

عن طريق ضمان 
وفرة املنتجات 

املعروضة للبيع، وذات 
لب الكبير في 

ّ
الط

التجمعات السكانية 
التي تفتقر إلى 

الدكاكي

باختصار

لم يعد الدكان مقصدًا للمستهلكين الجزائريين الذين باتوا يفضلون المتاجر الكبرى لما توفر من خيارات متنوعة وشاملة، وهو 
ما أدى إلى إغالق العديد منها، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية

هوامش

سعدية مفرح

ــا فـــي حــيــاتــي  ــهـ ــهـ ــات الـــتـــي أواجـ ــّمـ ــهـ مـــن أصـــعـــب املـ
الثقافية، التحكيم لجائزة أدبية. ففي كل مّرة أجدني 
 تسكنني طوال 

ً
مة لجائزة، أستشعر رهبة

ّ
فيها محك

فترة التحكيم، وربما حتى بعد االنتهاء من املهّمة. 
ه طقسًا ال بد منه 

ُ
حدث هذا دائمًا، حتى إنني اعتدت

ــارة إلى  الثقافي إشـ العمل  أفــق  لــي فــي  كلما الحــت 
مهمة جديدة من هذا النوع. 

للرواية  العاملية  الجائزة  الخاصة بتحكيم  املهمة  في 
العربية )الــبــوكــر(، فــي دورتــهــا أخــيــرًا، كــان شعور 
الجائزة  بقيمة  تتعلق  ال  ألسباٍب  مضاعفًا،  الرهبة 
ومكانتها في أوساط الروائيي العرب وحسب، ولكن 
صاحب 

ُ
ت التي  النميمة  أسّميها  أن  يمكن  ملــا  أيضًا 

هذه الجائزة في كل مّرة بعد إعالن قائمتها الطويلة، 
الــنــهــائــيــة. اعــتــدنــا،  الــقــصــيــرة، وأخـــيـــرًا نتيجتها  ثــم 
هذا  العام،  الثقافي  بالشأن  واملشتغلي  القراء  نحن 
الــتــي تــصــل، فــي أحـــيـــاٍن كثيرة،  النميمة  ــنــوع مــن   ال
ــــى حــــد االتــــهــــامــــات والـــخـــصـــومـــات وغـــيـــرهـــا مــن  إلـ
فسد الفرح باكتشاف رواياٍت جميلٍة 

ُ
سلبياٍت تكاد ت

لــم يــكــونــوا قبلها عــلــى خريطة  ــيـــي مــبــدعــي  وروائـ
الشهرة والرواج بي القّراء. 

التي  العربية،  البوكر  جــائــزة  مــن  ـــ15  الـ الـــدورة  انتهت 
شــاركــُت فــي تحكيمها، إلــى جانب زمــالء وزمــيــالت، 
املبخوت،  األكاديمي شكري  والناقد  الروائي  برئاسة 
حيث خرجُت من املهّمة بحمولة ثقيلة من املتعة التي 
استخلصتها من قراءة ما يزيد على 120 رواية، قبل 
التفاعلي  التحكيم  مــن  جـــوالت  ثـــالث  بــعــد  نــصــل  أن 
إلــى روايــة »خبز  املباشر، استغرقت ســاعــاٍت طويلة، 
على طاولة الخال ميالد« للشاب الليبي، محمد النّعاس، 
للجائزة، من بي ست  ة 

ّ
املستحق الــروايــة  فتكون هي 

روايــاٍت وصلت إلى القائمة القصيرة، تستحق كلها، 
كما أرى، أن تكون في واجهة اإلبــداع الروائي العربي 
ــات، وبعض  ــروايـ ــوره ومــعــطــيــاتــه. فتلك الـ بــأحــدث صـ
عربية  روائــيــة  بــثــورة  ر 

ّ
تبش الطويلة،  القائمة  روايـــات 

مؤلفوها   
ّ

ويستحق الفنية،  واألصالة  باإلبداع  مفعمة 
ثناًء استثنائيًا، إذ نجحوا، من خاللها، باستحقاقات 
. وعندما تفوز جائزة واحدة 

ً
فردية كبيرة والفتة فعال

فقط من تلك الروايات الست التي وصلت إلى القائمة 
قت رغبة أعضاء لجنة التحكيم 

ّ
القصيرة، فألنها حق

في الوصول إلى قرار نهائي بصورٍة جماعيٍة ال لبس 
فيها وال خالف، وال حتى مجّرد اختالف، ولعل هذه 

من الحاالت التحكيمية النادرة.
لن أتحّدث، وفقًا لشروط املهمة املسبقة، عن تفاصيل 
الــنــقــاشــات املــطــّولــة جـــدًا بــيــنــنــا، نــحــن أعــضــاء لجنة 
ولكنني  النتيجة،  هــذه  إلــى  الــوصــول  قبل  التحكيم، 
مهما  النقاش،  فــي  التهادن  حكمة  منها  أستخلص 
احتّد، وسالسة التوافق بيننا للعبور من مرحلٍة إلى 
 منا رأيه الخاص 

ٌّ
أخرى، بحّرية تامة امتلك فيها كل

واملستقل، كما امتلك حريته في الدفاع عن ذلك الرأي 
بكل ما أوتي من أدوات نقدية. وهو ما ساهم بتنقية 
هوامش  على  ترّسبت  شــوائــب  مــن  املسبقة  ظنوني 
جـــائـــزة بـــوكـــر، تــحــديــدًا فـــي دورات ســابــقــة، لبعض 
نتائج لم أكن أراها موضوعية لألسف. على أن ذلك 
ضاعف من ثقل اإلنجاز الفردي في أثناء التحكيم، 
الــشــديــد على موضوعية االخــتــيــار،  الــحــرص  فــرغــم 
فــي مــهــّمــٍة تعتمد عــلــى الــذائــقــة اإلبــداعــيــة الــخــاّصــة، 
لــم يمنعنا  الــصــعــوبــة كــلــهــا، إال أن ذلـــك  وهــنــا تكمن 
إعالن  بعد  أشكالها  في  تكّرر  فعل  ردود  ع 

ّ
توق من 

نتيجة كل مسابقة من املسابقات األدبية غالبًا. وهذا 
د في معنى الجائزة التي 

ّ
ما يشّجع على توكيد املؤك

تعتمد على مسابقٍة يشارك فيها كثيرون يعرفون 
شروطها، وينبغي أن يكونوا قابلي بنتائجها مهما 
كانت، فالجائزة األدبية ال تعني سوى أن العمل الفائز 
غيره.  أكثر من  التحكيم  لجنة  إعجاب  حــاز  قد  بها 
هكذا، بكل بساطة، تناولنا خبز الجائزة على طاولة 
أي توقعاٍت  املــتــوقــعــة، بعيدًا عــن  ة 

ّ
الــلــذ بتلك  الــبــوكــر 

بعسر الهضم لدى من يحّبون ممارسة النميمة على 
هوامش األحداث الجميلة.

خبز على طاولة البوكر

وأخيرًا

الجائزة األدبية ال تعني 
سوى أن العمل الفائز بها 

قد حاز إعجاب لجنة التحكيم 
أكثر من غيره
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