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منظمة الصحة: رصد المتحور الهندي في 60 منطقة عالميًا
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في العدد

كشفت منظمة الصحة العاملية، أمس األربعاء، أّن 
ِشفت 

ُ
الساللة املتحّورة لفيروس كورونا التي اكت

فــي الــهــنــد، تــم رصــدهــا فــي ستني منطقة. لكن 
املنظمة أكدت، في الوقت ذاته، استمرار انخفاض 
الفيروس  عن  الناتجة  والوفيات  اإلصابات  عدد 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــدول، 
ر علماء األوبــئــة من 

ّ
يــحــذ التي  الــبــرازيــل،  ومنها 

احتمال موجة ثالثة للفيروس فيها. وبالتزامن، 
األوروبــي  االتحاد  بني  املحتدمة  املعركة  انتقلت 
إلى ساحة  اللقاح  »أسترازينيكا« حول  وشركة 
القضاء، أمس األربعاء، مع جلسة استماع أمام 

رست لالتهامات املوجهة إلى 
ُ
محكمة بلجيكية ك

الشركة بعدم تسليم جرعات اللقاح املتفق عليها 
الــذي يضم 27 دولــة.  للتجمع  املحدد  الوقت  في 
وقالت منظمة الصحة العاملية إن النسخ املتحورة 
االنتشار،  على  أكبر  قــدرة  أثبتت  الفيروس  من 
لكن ما زال التحقق من شدة املرض الذي تسببه، 
ت 

ّ
ومن خطر العدوى، جاريًا. وأضافت أنها تلق

مــعــلــومــات مــن مــصــادر رســمــيــة حـــول انــتــشــار 
الهند في  الــذي ُرصــد في  املتحور »بــي 617.1« 
53 منطقة، ومعلومات أخرى غير رسمية، حول 
وجــــوده فــي ســبــع مــنــاطــق أخــــرى، لــيــكــون الــعــدد 

اإلصــابــات  عــدد  واستمر  منطقة.   60 اإلجمالي 
والـــوفـــيـــات الـــجـــديـــدة فـــي االنـــخـــفـــاض، بحسب 
املنظمة، وتم اإلبالغ عن نحو 1.4 مليون إصابة 
جديدة، و84 ألف وفاة جديدة، ما يمثل تراجعًا 
التوالي،  على  املائة  في  و2  املائة  في   14 نسبته 
عــن األرقـــام التي سجلت فــي األســبــوع السابق. 
وُســجــل الــتــراجــع األكــبــر فــي املنطقة األوروبــيــة، 
وتلتها منطقة جنوب شرق آسيا، في حني ظل 
ــرق البحر  عـــدد اإلصـــابـــات فــي األمــيــركــتــني وشـ
األبيض املتوسط وأفريقيا ومنطقة غرب املحيط 
بِلغ عنها في األسبوع 

ُ
 لتلك التي أ

ً
الهادئ، مماثال

ــابــــات  ــدد مــــن اإلصــ ــ ــر عـ ــبـ الـــســـابـــق. وُســــجــــل أكـ
الجديدة، خالل األيام السبعة املاضية، في الهند 
)مليون و846 ألفًا( بتراجع نسبته 23 في املائة، 
ثم البرازيل )451 ألفًا و424( بزيادة 3 في املائة، 
فاألرجنتني )213 ألفًا و46( بزيادة 41 في املائة، 
ثم الواليات املتحدة )188 ألفًا و410( بانخفاض 
ــقــت بلجيكا، 

ّ
20 فــي املــائــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، عــل

أمــس األربـــعـــاء، اســتــخــدام لــقــاح »جــونــســون أند 
 أعمارهم عن 

ّ
جونسون« لألشخاص الذين تقل

41 عامًا، بعد وفاة امرأة حصلت على اللقاح.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

الخميس  27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  □  العدد 2460  السنة السابعة

Thursday 27 May 2021

»اليورو« في المدينة الخالدة 
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الدور على 
بطن الهوى

تتشابه قضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان، في الكثير من تفاصيلها، مع قضية 
حي الشيخ جراح، إذ يواجه بطن الهوى هجومًا من جمعية استيطانية لطرد أهله 
من منازلهم وتوطين مستوطنين مكانهم، وهو مخطط ال يخرج عن مساعي 

االحتالل لتهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها

 القدس المحتلة 
محمد محسن، محمود السعدي

ال تختلف قضية حي بطن الهوى 
فــي بــلــدة ســلــوان جــنــوبــي املسجد 
األقــــصــــى عــــن قــضــيــة حــــي الــشــيــخ 
جراح في شيء لجهة الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا الــجــمــعــيــات االســتــيــطــانــيــة، وبــدعــم 
مـــن الــســلــطــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ومــحــاكــمــهــا، 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــزيــد مــن الـــعـــقـــارات، ليس 
الحي  فقط في سلوان حيث يقع حي بطن 
والذي يقطنه أكثر من 800 نسمة من أصل 
ــــف مـــقـــدســـي يــقــطــنــون ســـلـــوان  نـــحـــو 60 ألـ
وامــتــدادهــا فــي راس الــعــامــود، وصـــواًل إلى 
حــي الــشــيــخ جــــراح، بــل تــمــتــد مــطــامــع هــذه 
القدس  قلب  إلــى  االستيطانية  الجمعيات 
 100 مــن  أكــثــر  على  تسيطر  القديمة، حيث 
بؤرة استيطانية هناك. ويهدد التهجير 86 
أسرة في حي بطن الهوى، تضم حوالي 750 
دت 

ّ
فردًا، يعيشون في 15 بناية، بعدما تجن

الــــــــوزارات اإلســرائــيــلــيــة املــخــتــلــفــة وبــلــديــة 
االحتالل في القدس املحتلة، خالل السنوات 
االستيطانية  الجمعية  ملــســاعــدة  األخــيــرة، 
»عطرت كوهنيم« لطرد األسر الفلسطينية 
الــتــي تقيم فــي الــحــي وتــوطــني مستوطنني 
يهود مكانها. وتشكو العائالت الفلسطينية 
فــي بــطــن الــهــوى مــن الـــواقـــع الــصــعــب الــذي 
إلى  املستوطنني  دخـــول  بعد  منه  يــعــانــون 
حيهم، كما يــقــول زهــيــر الــرجــبــي مــن لجنة 
»الــعــربــي  الــــدفــــاع عـــن حـــي بــطــن الــــهــــوى، لـــ
الجديد«، أكان لناحية انتهاك الخصوصية 
والــتــحــّرش الــيــومــي بــاألهــالــي، أو الضغط 
االقـــتـــصـــادي، مـــا يــتــســّبــب بــمــواجــهــات بني 
رشق  تشمل  والــتــي  واملستوطنني،  الشبان 
الحجارة، فيما يترافق مجيء املستوطنني 
إلـــــــى الــــحــــي مـــــع وجــــــــود قــــــــوات االحــــتــــالل 
وزارة  تعّينهم  أمـــن خــصــوصــّيــني  وحــــراس 
يعاملون  وجميعهم  اإلسرائيلية،  اإلسكان 
وجــود  تعّمق  ما 

ّ
وكل بعنف،  الفلسطينيني 

ــهـــوى، ازداد  املــســتــوطــنــني فـــي حــــّي بــطــن الـ
من  املــتــضــّرريــن  الفلسطينيني  عـــدد  يــومــيــا 

النظام األمني الذي يقيمه املستوطنون.
ويرى أهالي الحي أن املستوطنة التي تقوم 
جــمــعــيــة »عـــطـــرت كــوهــنــيــم« االســتــيــطــانــيــة 
بــتــوســيــعــهــا فـــي بــطــن الـــهـــوى تــشــّكــل جـــزءًا 
ال يــتــجــزأ مـــن مــســاعــي ســلــطــات االحـــتـــالل 
حوض  لتهويد  االستيطانية  والجمعيات 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الـــقـــدس، وتــحــديــدًا في 
الــحــي اإلســـالمـــي فـــي قــلــب الــبــلــدة الــقــديــمــة 

حيث  بها،  املحيطة  الفلسطينية  واألحــيــاء 
يعيش حاليا نحو 3000 مستوطن في نحو 
الفلسطينية  األحـــيـــاء  قــلــب  فــي  مــبــنــى   140
في البلدة القديمة ومحيطها، وهي منطقة 
يعيش فيها نحو مائة ألف فلسطيني. لكن 
من الواضح أنه في حي بطن الهوى، تحدث 
كـــبـــرى عــمــلــيــات الــتــرحــيــل الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــقــدس املحتلة فــي هــذه الــفــتــرة، وتــم حتى 
ــــالء ضـــد 81 أســـرة  ــاوى إخـ ــ اآلن تــقــديــم دعــ
مــنــذ عــشــرات  الــحــي  فــي  فلسطينية تعيش 

السنني.
مــا يــجــري فــي أحــيــاء الــقــدس يــعــنــي أن 45 
ــة مــــن مـــجـــمـــوع األســــــر يــتــهــّددهــا  ــائــ فــــي املــ
خـــطـــر ســـلـــب بــيــوتــهــا عـــلـــى أســــــاس عـــرقـــّي 
مــن أجـــل خــلــق واقـــع ديــمــغــرافــي وجــغــرافــي 
مــن شــأنــه اســتــبــاق أّي مــحــاولــة مستقبلية 
القدس،  على  اإلسرائيلية  السيادة  لتحّدي 
وضمن ذلك صادرت سلطات االحتالل آالف 
الدونمات من الفلسطينيني، وبنت 12 حيا 
خّصصتها لليهود فقط، وذلك في األراضي 
بأن  علما  إســرائــيــل،  ضّمتها  الــتــي  املحتلة 
مكانة هذه األحياء، من وجهة نظر القانون 
املستوطنات  مكانة  ال تختلف عن  الدولي، 

في بقّية أراضي الضفة الغربية.
ــل أهــــالــــي بـــطـــن الــــهــــوى مــعــركــتــهــم  ــواصــ ويــ
الــقــضــائــيــة ضـــد االســتــيــطــان الــــذي يــضــرب 
العتداءات  التصدي  مع  وبالتوازي  حيهم، 
فــإنــهــم يستكملون  مــيــدانــيــا،  املــســتــوطــنــني 
املــســار الــقــانــونــي عبر الــتــمــاس قــّدمــوه إلى 
املحكمة املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
ـــن مـــنـــازلـــهـــم  ــقــــســــري مــ ــد تـــهـــجـــيـــرهـــم الــ ــ ضـ
ومحاولة االستيالء عليها لصالح جمعية 
والتي  االستيطانية،  كوهانيم«  »عطيرات 
الحكومة  ذراع  بــأنــهــا  املــقــدســيــون  يصفها 
ــارات  ــقــ ــيــــة لـــالســـتـــيـــالء عـــلـــى عــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

املقدسيني.
ــــي جـــلـــســـة لـــهـــا أمـــس  ــة فـ ــمـ ــكـ وقـــــــــررت املـــحـ

ــمـــاس  ــتـ ــر فــــي االلـ ــظـ ــنـ ــل الـ ــيـ ــأجـ ــاء تـ ــ ــعــ ــ األربــ
املــقــدم لــهــا مــن قــبــل فــريــق الـــدفـــاع عــن حي 
ــال املــحــامــي يــزيــد قــعــوار،  بــطــن الــهــوى. وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن فــريــق الــدفــاع، لـــ
»املــحــكــمــة اتـــخـــذت قــــــرارًا بــتــأجــيــل الــنــظــر 
شهادة  طلبوا  املحامني  ألن  القضية  بهذه 
ــلـــي فــــي املــحــكــمــة  ــيـ ــرائـ الـــنـــائـــب الــــعــــام اإلسـ
ــتـــظـــار رد  ــانـ ــيـــع بـ ــمـ ــة، والـــجـ ــيـ ــقـــضـ حـــــول الـ
متابعة  يتقرر  سوف  وعليه  العام،  النائب 
القضية فــي املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة الحــقــا«. 

»الــعــربــي  مــن جــهــتــه، قــال زهــيــر الــرجــبــي، لـــ
الــشــعــبــي ســاهــم  الـــضـــغـــط  الــــجــــديــــد«، »إن 
املركزية  فــي دفــع قــضــاة محكمة االحــتــالل 
ــيـــة بـــانـــتـــظـــار  ــــي الـــقـــضـ ــيـــل الـــنـــظـــر فـ ــتـــأجـ لـ
رد الــنــائــب الـــعـــام اإلســـرائـــيـــلـــي، مـــن خــالل 
ــغـــط االحـــتـــجـــاجـــات  ضـــغـــط املـــحـــامـــني وضـ
املحكمة«.  انعقاد  جلسة  مع  تزامنت  التي 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء جــلــســة املــحــكــمــة الــخــاصــة، 
خرج العشرات من أهالي الحي واملواطنني 
ونــواب عرب  املتضامنني معهم  املقدسيني 
في الكنيست اإلسرائيلي بمسيرة من أمام 
للتضامن  جــراح  الشيخ  حــي  إلــى  املحكمة 

مع أهله، ومحاولة كسر الحصار عنه.
الجلسة باعتصام نفذوه  واستبق األهالي 
مـــنـــذ لــيــلــة الـــثـــالثـــاء فــــي خــيــمــة الــتــضــامــن 
مــحــاوالت  احتجاجا على  الــهــوى  فــي بطن 
ــن مــــنــــازلــــهــــم. كــمــا  ــ ــا مــ ــريــ ــم قــــســ ــرهـ ــيـ ــجـ ــهـ تـ
ــم األهـــالـــي واملــتــضــامــنــون مــعــهــم وقــفــة 

ّ
نــظ

ــــام املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــدس،  أمــــس أمـ
عليهم  واعـــتـــدت  االحـــتـــالل  قمعتها شــرطــة 
واعــتــقــلــت بــعــض الــشــبــان، إال أن الــعــشــرات 
مـــن املــعــتــصــمــني أكــمــلــوا وقــفــتــهــم وهــتــفــوا 
ضد قرار إخالئهم وتهجيرهم من منازلهم 
الــثــالثــاء،  ليلة  ومــنــذ  املستوطنني.  لصالح 

اســتــبــقــت قــــوات االحـــتـــالل جــلــســة املحكمة 
بنصب حــواجــز حــديــديــة فــي كــامــل محيط 
املحكمة املركزية، وسط شارع صالح الدين 
للحيلولة دون وجــود  الـــقـــدس،  مــديــنــة  فــي 
حــشــد كــبــيــر مـــن أهـــالـــي الـــقـــدس فـــي املــكــان، 

تزامنا مع التئام جلسة املحكمة.
الهوى على املحكمة  أهالي بطن  وال يعّول 

ــافــــهــــم فــي  ــة إلنــــصــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
االلــتــمــاس املــقــّدم إلــيــهــا. وبحسب مــا يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وفــي  زهــيــر الــرجــبــي، لـــ
حال رفضت املحكمة املركزية التماس أهالي 
حــي بــطــن الـــهـــوى، فــإنــهــم ســـوف يتقدمون 
العليا لالحتالل ضد  باستئناف للمحكمة 
ــال: »لـــن نــيــأس  ــ ــرار املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة، وقـ قــ

الــعــام وحــتــى اآلن، تلقت  أبــــدًا، فمنذ بــدايــة 
سبع عائالت من أهالي الحي أوامــر إخالء 
جديدة، علما أن نحو 500 من أصل 800 من 

أهالي الحي هم من النساء واألطفال«.
وتــكــشــف األرقـــــام الــتــي تــنــشــرهــا جمعيات 
ومعنيون بهذا امللف أن ما يجرى هو تنفيذ 
مخطط قديم لغزو قلب األحياء الفلسطينية 
فـــي الـــقـــدس وتــشــيــيــد مــســتــوطــنــات وبـــؤر 
اســتــيــطــانــيــة بـــداخـــلـــهـــا، وذلـــــك بــغــطــاء من 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة ومــحــاكــمــهــا، عبر 

صدور قرارات باإلخالء وتنفيذها بالقوة.
وفي هذا السياق، أشــار تقرير سابق ملركز 
اإلنــســان  لــحــقــوق  اإلســرائــيــلــي  »بيتسيلم« 
إلـــى أن املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة شــرعــنــت هــذا 
ــر 

ّ
ــهــا تــوف

ّ
الـــواقـــع بجميع جــوانــبــه، عــلــمــا أن

م 
ّ
بــذلــك غــطــاًء قــانــونــيــا لعنف الــدولــة املنظ

للقانون:  مخالفة  غــايــة  لتحقيق  والــهــادف 
اإلزاحـــــــــة الـــقـــســـرّيـــة لـــســـكـــان مـــحـــمـــّيـــني مــن 
لنتائج  ووفــقــا  أرض محتلة.  فــي  مــنــازلــهــم 
دراسة أعدها »بيتسيلم«، فقد جرى تقسيم 
حي بطن الهوى إلى نحو 50 قسما، تسعة 
إلى جمعية »عطرت كوهنيم«،  قلت 

ُ
ن منها 

وخمسة أخرى يسكنها املستوطنون بشكل 
قــّدمــت جمعية »عطرت  فــعــلــّي، وحــتــى اآلن 
كــوهــنــيــم« دعــــــاوى إخـــــالء ضـــد 81 أســــرة، 
فــلــســطــيــنــّيــتــني فــرضــت عليهما  وعــائــلــتــني 
القدس غــرامــات مالية،  بلدية االحــتــالل في 
وأصــدرت أوامــر هدم لقسم من مساكنهما، 
الــجــمــعــيــة  تــمــلــكــهــا  أراٍض  دخــــــول  بـــحـــّجـــة 

االستيطانية.
ــم لـــجـــنـــة حــي  ــهـ ــنـ ــيــــون، ومـ ــقــــدســ ويــــقــــول املــ
مجال  في  الهوى، وخبراء مختصون  بطن 
االستيطان في القدس املحتلة، ومن بينهم 
خبير األراضــي الفلسطيني خليل تفكجي، 
لم يعد  القدس  التغّول االستيطاني في  إن 
الجديدة  املستوطنات  بــنــاء  على  مقتصرًا 
ــو قــائــم  ــتـــوســـع االســـتـــيـــطـــانـــي بـــمـــا هــ أو الـ
 230 نحو  حاليا  يقطنها  مستوطنات  مــن 
وانتقل  دائــرتــه  اتسعت  بــل  ألــف مستوطن، 
إلــى مــا نشهده منذ ســنــوات مــن غــزو لقلب 
وتشييد  الــقــدس  فــي  الفلسطينية  األحــيــاء 
مــســتــوطــنــات وبــــؤر اســتــيــطــانــيــة بــداخــلــهــا. 
إلـــى أن مــا يــجــري اآلن هو  ــار تفكجي  وأشــ
تــرجــمــة مــيــدانــيــة ملــخــطــط أريــئــيــل شــــارون 
املعروف بالنجوم، والقاضي ببناء 26 حيا 
من  القديمة  البلدة  محيط  فــي  استيطانيا 
الــقــدس وتــعــزيــز االســتــيــطــان الــيــهــودي في 

قلب األحياء الفلسطينية.
 « اآلن  »الـــســـالم  ملــعــطــيــات منظمتي  ووفــقــا 
فقد حصلت  اإلسرائيليتني،  عميم«  و»عير 
قفزة بني عامي 2009 و2016 بنسبة 70 في 
الذين يعيشون  املائة في عدد املستوطنني 
في األحياء الفلسطينية في البلدة القديمة 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة. كــذلــك حــصــلــت زيـــادة 
بنسبة 39 في املائة في عــدد من مجّمعات 
في  لليهود  الــجــديــدة  االستيطانية  الــبــنــاء 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــرقــي الــقــدس.  ــيـ األحـ
وخـــالل تــلــك الــفــتــرة، جـــرى إخـــالء 68 أســرة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن مــنــازلــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ 
جــراح وسلوان والحي اإلسالمي، منها 55 
القليلة املاضية  أســرة أخليت في السنوات 
ــم املــتــحــدة، بينما رفــع  وفــقــا ملــعــطــيــات األمــ
املستوطنون دعــاوى إخــالء ضــّد ما ال يقل 
عن 180 أســرة فلسطينية في جميع أنحاء 
الـــقـــدس، وغــالــبــا مــا تستند هـــذه الــدعــاوى 
ــاءات امللكية عــلــى املــبــانــي وفــقــدان  ــ إلـــى ادعـ
املــــســــتــــأجــــريــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــكــانــتــهــم 

كمستأجرين محميني.

أسامة علي

ال يبدو أن لقاء أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي في ليبيا، الذي بدأ 

جلساته أمس األربعاء ويستمر اليوم 
الخميس، ملناقشة القاعدة الدستورية 

لالنتخابات املقبلة املقررة في 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، سيكون 

أكثر من مجرد محطة من محطات 
أزمة البالد، التي ال تزال تسير في تيه 

مستمر، من دون أن تهتدي إلى محطة 
الحل، فكلما ظهرت بارقة أمل أطفأتها 

األيدي نفسها.  
كل التصريحات والبيانات املحيطة 

بمشاورات جلسات امللتقى، تتحدث 
عن محاولة أعضائه للتوصل إلى 

قاعدة دستورية مؤقتة لالنتخابات، 
وسط شبهات تحوم حول هذا 
املسعى، بسبب االلتفاف حول 

استحقاق االستفتاء على الدستور 
ليقرر الشعب مصيره.  وأصّر امللتقى 
على عقد جلساته من دون أن يجيب 
عن سؤال مفاده: »ملاذا تغاضى عن 

استحقاق االستفتاء الدستوري 
ما دام يبحث عن إطار دستوري 

لالنتخابات؟«. 
ويمكن التكهن مسبقًا، وبناء على 

خلفيات مسار األعمال السابقة 
للطبقة السياسية، باإلضافة إلى 

اعها 
ّ
ظروف األزمة التي ال يزال صن

باقني في املشهد، أن جلسات امللتقى 
ستستغرق وقتًا للتوافق. ولكنه 

توافق حول الهدف املتمثل في إجراء 
االنتخابات وفق قاعدة دستورية 

مؤقتة، التي لن يزيد نفعها أكثر من 
اإلبقاء على مصالح املتشبثني بالبقاء 

في مناصبهم. تجارب الليبيني 
منذ عشر سنوات مع االنتخابات 

باتت واضحة لديهم، وعزوفهم عن 
املشاركة فيها وارد جدًا، وأولى 

بوادر عدم ثقة الليبيني في الفاعلني 
الحاليني في املشهد، أن مدن البالد 
وقراها لم تشهد تظاهرات تطالب 

بحقهم في االستفتاء على مشروع 
الدستور، ما يعكس حقيقة باتت 

راسخة لديهم تؤكد أن املستقبل لن 
يكون مختلفًا عن املاضي. 

إزاء هذا املسار الذي يسير فيه 
امللتقى، بمشاركته في االلتفاف 
على حق الشعب في االستفتاء 

على الدستور، لن يتأخر امللتقى في 
االنضمام لطابور طويل من األجسام 
السياسية املعرقلة، وتنكشف حقيقة 

مفادها بأنه لن يختلف كثيرًا عن 
األطراف املتحكمة التي تدير األزمة 

منذ سنوات. هي أطراف تغّير جلدها 
للحفاظ على مصالحها في كل 

مرحلة من مراحل األزمة، وتتلّون 
بأسماء جديدة، لكن مضمونها واحد، 
خصوصًا أن امللتقى مؤلف في أغلبه 
من ممثلني عن تلك األطراف املعرقلة. 
 من 

ً
فهل يكون ملتقى الحوار شكال

ل املعرقلني، أم أن 
ّ
أشكال تحّول وتشك

القلة الوطنية من بني أعضائه ستكون 
قادرة على إخراجه من ساحات 

املساومات واملصالح، التي تدور في 
كواليسه وتفرض حق الشعب في 

تقرير مصيره؟

عدوان غزة يظهر تراجع الدور األردنياعتقاالت قياسية بصفوف الفلسطينيين

تهجير وتهويد 
على طريق 
الشـيخ جراح

الغالف

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بني االعتقاالت املتواصلة في الضفة الغربية 
ــات  ــامـ ــحـ ــتـ ــل املـــحـــتـــل، واالقـ ــ ــداخـ ــ وأراضـــــــــي الـ
املـــتـــواصـــلـــة لــلــمــســجــد األقــــصــــى فــــي األيـــــام 
األخــــيــــرة، تــــــزداد االنـــتـــهـــاكـــات اإلســرائــيــلــيــة 
املوقوفني  أعــداد  لتصل  الفلسطينيني،  بحق 
غير مسبوقة. وبحسب معطيات  أرقـــام  إلــى 
ــر الــفــلــســطــيــنــي أمـــس  ــيــ نـــشـــرهـــا نــــــادي األســ
األربــــــعــــــاء، حـــــول االعــــتــــقــــاالت الــــتــــي نــفــذهــا 
االحــتــالل مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان املــاضــي 
ــايـــو/أيـــار، فــقــد وصــل  حــتــى يـــوم أمـــس 26 مـ
عدد حاالت االعتقال في أنحاء فلسطني إلى 
بينهم نساء  اعــتــقــال،  حــالــة  مــن 2650  أكــثــر 
وأطــفــال، وجــرحــى. وأوضـــح الــنــادي أنــه منذ 
تصاعدت  العامود،  بــاب  في  املواجهة  بداية 
االعتقاالت في القدس املحتلة بعد 13 إبريل، 
إلــى أكثر من 550،  ووصلت حــاالت االعتقال 
وفـــي بــقــيــة مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة وصلت 
ــى أكـــثـــر من  ــريـــل إلــ ــاالت االعـــتـــقـــال مــنــذ إبـ ــ حـ
550. أما الحصيلة األكبر فكانت في أراضي 
الداخل املحتل، حيث بلغت االعتقاالت 1550 

حالة، وذلك منذ 9 مايو وحتى يوم أمس.
فــي هــذا الــوقــت، اقتحم عــشــرات املستوطنني 
أمــس، تحت حماية  باحات املسجد األقصى 
مشددة من شرطة االحتالل. وأفادت مصادر 
محلية، وفق وكالة »وفا«، بأن 58 مستوطنا 
ــات األقــــصــــى مــــن جـــهـــة بـــاب  ــاحــ اقـــتـــحـــمـــوا بــ
ــتـــفـــزازيـــة فــي  ــــوالت اسـ ــذوا جــ ــفــ املــــغــــاربــــة، ونــ
يــغــادروه من بــاب السلسلة.  باحاته، قبل أن 
ــديـــد  كــــمــــا واصــــــلــــــت قــــــــــوات االحـــــــتـــــــالل تـــشـ
اتها العسكرية على مداخل حي الشيخ  إجراء
جــــراح املــهــدد فــي الــقــدس بــالــتــهــجــيــر، ومنع 
ــه، لــأســبــوع  ــيـ املــتــضــامــنــني مـــن الـــوصـــول إلـ
الثاني على التوالي، بعد أن وضعت مكعبات 
إسمنتية على مدخله. كما أزالــت طواقم من 

عّمان ــ أنور الزيادات

في الوقت الذي انخرط فيه األردن في األيام 
ــول املــلــف  ــ األخــــيــــرة بـــالـــحـــراك الـــســـيـــاســـي حـ
الفلسطيني، أكان باستقباله وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، أمس األربعاء، أو 
زيارة وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي 
الــرئــيــس محمود  الــثــالثــاء ولــقــائــه  الــلــه  رام 
الثاني حول  الله  امللك عبد  عباس، ومواقف 
الكثير  تبقى  الفلسطينية،  القضية  محورية 
من التساؤالت قائمة حول مدى تأثير الدور 

األردني في هذا امللف.
وأعــــاد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى األراضــــي 
ــــزة، خــالل  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع غـ
األســبــوعــني املــاضــيــني، إظــهــار تــراجــع تأثير 
ــال الــقــضــيــة  ــيــ الــــــــدور األردنــــــــــي الــــرســــمــــي حــ
وطـــوال  تــشــعــبــاتــهــا.  بمختلف  الفلسطينية 
أيــــام الـــعـــدوان، لــم يــهــدأ الـــحـــراك فــي الــشــارع 
األردنــي تنديدًا بالجرائم اإلسرائيلية، حتى 
أن املحتجني توجهوا إلى الحدود بني األردن 
واألراضــــــــي املــحــتــلــة، كــمــا أن الــتــصــريــحــات 
على  لكن  تتوقف.  لــم  الرسمية  واالتــصــاالت 
لــم تستطع عــّمــان أداء دور  الــرغــم مــن ذلــــك، 
ــدوان، ولــم  ــ ــعـ ــ يــســاهــم فـــي الــضــغــط لـــوقـــف الـ
تستطع الحكومة األردنية على الجانب اآلخر 
تسجيل نصر شعبي، بطرد سفير االحتالل 
فـــي املــمــلــكــة، أمــيــر فــايــســبــرود، أو اســتــدعــاء 

سفيرها من تل أبيب، غسان املجالي.
ــائـــب األردنــــــي  ــنـ ــرى الـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــــالده فــي  الـــســـابـــق نــبــيــل غـــيـــشـــان، أن ثـــقـــل بــ
بسيط  لسبب  تراجع  الفلسطيني  املــوضــوع 
جــدًا، »وذلـــك عندما أصبحنا ال نتعامل في 
القضية الفلسطينية إال مع طرف واحد، وهي 
التعامل  انقطع  الفلسطينية، بعدما  السلطة 
مع حركة حماس منذ عام 1999، عند مغادرة 
ــان«.  ــّمــ قــــــادة املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة عــ

الباشا  بئر  وقرية  البيرة،  مدينة  املداهمات 
فــــي جــــنــــني، وقــــريــــة تـــيـــاســـيـــر فــــي طــــوبــــاس. 
الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــالل  وقــالــت جمعية 
الغاز  قنابل  أطلقت  اإلسرائيلية  الــقــوات  إن 
املــســيــل لــلــدمــوع بشكل مــبــاشــر عــلــى مقرها 
ــــت الــجــمــعــيــة  ــافـ ــ ــــاس. وأضـ ــــوبـ ــي مـــديـــنـــة طـ فــ
فـــي بــيــان أن االســـتـــهـــداف »تــســّبــب بــإصــابــة 
املقر بحاالت  فــي  العاملة  مــن طواقمها  عــدد 
إلى  الــغــاز«. ولفتت  اختناق جــراء استنشاق 
أن االســتــهــداف »تــســبــب بــاشــتــعــال الــنــار في 
ساحة املقر«. وشددت على أن الحادثة تمثل 
»خــرقــا واضــحــا لــلــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي 
الذي يوجب حماية الطواقم الطبية واملباني 
الــخــاصــة بـــهـــا«. واعـــتـــبـــرت الــجــمــعــيــة أن ما 
حدث هو »عقاب ألفراد الجمعية على دورهم 
القيام بواجباتهم تجاه  البارز في  البطولي 

أبناء شعبهم والتصدي لالحتالل«.
وفي الداخل، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 14 
شخصا من مدينة أم الفحم بشبهة »حيازة 
واســتــخــدام ســـالح غــيــر قــانــونــي«، الــثــالثــاء. 
ووفقا الدعاء الشرطة، دهم أفراد سريون من 
الشغب و»حــرس  والــوحــدة ملكافحة  الشرطة 
الــحــدود«، عــدة منازل في إطــار نشاط تخلل 
ــيـــازة  »حـ ـــ تــفــتــيــش واعـــتـــقـــال 14 مــشــتــبــهــا بـ
وضبطوا  قانونية،  غير  أسلحة  واســتــخــدام 

أسلحة غير قانونية«.
ــقـــاالت الــشــرســة الــتــي  ــتـ ــا لــحــمــلــة االعـ ورفـــضـ
تنفذها شرطة االحتالل بحق الناشطني من 
الفلسطيني، وخصوصا  الــداخــل  مــدن  أبــنــاء 
املــشــاركــني فــي االحــتــجــاجــات عــلــى الــعــدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي األخـــيـــر بــحــق الـــقـــدس وقــطــاع 
الفلسطينيني وممثلي  عــشــرات  شـــارك  غـــزة، 
الهيئات املحلية والناشطة في مجال الدفاع 
عـــن األســـــرى بــوقــفــة تــضــامــنــيــة مــعــهــم أمــس 
وســـط مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الــضــفــة، وردد 
الشعب  وحــدة  عن  تعّبر  هتافات  املشاركون 

ويـــشـــدد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عــلــى ضــــــرورة أن 
ــــالده مـــن ســيــاســتــهــا تـــجـــاه الــقــضــيــة  تــغــيــر بـ
إسرائيل«.  تعاملها مع  الفلسطينية، وكذلك 
وفــي هــذا الــصــدد، يــرى أن التغير »ال يعني 
إلغاء معاهدة السالم، لكن قيام عّمان بجردة 
حــســاب، مــــاذا ربــحــت ومــــاذا خــســرت، فقيام 
وفــي  أردنـــيـــة،  مصلحة  الفلسطينية  الــدولــة 
حال عدم قيامها، فال قيمة ملعاهدة السالم«.

بـــدوره، يعتبر األمـــني الــعــام لــحــزب الــوحــدة 
الشعبية الديمقراطي األردني، سعيد ذياب، 
 في األسس التي تنطلق منها 

ً
أن هناك خلال

السياسة الخارجية األردنية، والتي تسعى 
السياسة  مــع  الــتــمــاهــي  إلـــى  بشكل مستمر 
األميركية التي تخدم املصالح اإلسرائيلية، 
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  مشيرًا 
أن هذه الرؤية تسببت بفقدان األردن الكثير 
من أوراق القوة. ويوضح ذياب أن الواليات 
املتحدة وإسرائيل تعتبران فصائل املقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، وبــشــكــل 
األردنــيــة تعاملت  الخارجية  فــإن  بــآخــر،  أو 

بلدية االحــتــالل فــي الــقــدس، أمـــس، شــعــارات 
وأســمــاء عــائــالت حــي الشيخ جـــراح املــهــددة 
مـــنـــازلـــهـــم بــــاإلخــــالء لـــصـــالـــح املــســتــوطــنــني، 
فــي  والــــــدهــــــان،  الــــطــــالء  أدوات  بـــاســـتـــخـــدام 

محاولة ملنع أي تضامن مع األهالي.
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــدعــت شــرطــة االحــتــالل 
ـــني فــــي حــــي راس  ــــني مـــقـــدســـيَّ

َ
ــن أمـــــس مــــواطــ

الــعــامــود قـــرب بــلــدة ســلــوان، ملــراجــعــة بلدية 
االحـــــتـــــالل فــــي الـــــقـــــدس، بـــعـــدمـــا ســلــمــتــهــمــا 
إخــطــاريــن ملــراجــعــة الــبــلــديــة، بــحــجــة الــبــنــاء 
ــــوات االحـــتـــالل  ـــت قـ

ّ
دون تــرخــيــص. كــمــا شـــن

ليلة الثالثاء وفجر األربعاء، حملة مداهمات 
بالضفة،  مختلفة  مــنــاطــق  فــي  واقــتــحــامــات 
ــــني. وشــمــلــت  ــنـ ــ ــــواطـ ــــن املـ واعـــتـــقـــلـــت عـــــــددًا مـ

»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ ــح غـــيـــشـــان، فــ ويــــوضــ
املتعاقبة  األردنــيــة  الحكومات  أن  الــجــديــد«، 
ــت تــبــرر ذلـــك بــقــولــهــا إن عــّمــان »تتعامل 

ّ
ظــل

ــة، أي مـــع الــســلــطــة، وال نــتــعــامــل مع  ــ مـــع دولـ
النظر  إعـــادة  يجب  مسألة  وهــذه  تنظيمات، 
بها، فحركة حماس اليوم، تشكل رقما صعبا 
بالنسبة للقضية الفلسطينية، وعلى األردن 
الرسمي التعامل معها«. ويشرح غيشان أنه 
رغم الحرب التي تشنها القاهرة على جماعة 
»اإلخوان املسلمني«، والتي تعتبر »حماس« 
جـــــزءًا مــنــهــا، فــــإن مــصــر لــعــبــت دورًا يــخــدم 
مصالحها. ويقول: »نحن أصحاب الوصاية 
على املقدسات، والدور األردني له بعد خاص 
ينبغي  أنه  السالم«، معتبرًا  اتفاقية  بحسب 
ــــادة الــعــالقــات مـــع حــمــاس«.  »عــلــى عـــّمـــان إعـ
ويرى غيشان أن »التحدي الكبير اليوم أمام 
األردن، هــو مــا يحدث فــي حــي الشيخ جــّراح 
فــي مــديــنــة الــقــدس، وإذا مــا قـــررت إســرائــيــل 
إخــــالء ســـّكـــانـــه، فــالــوصــايــة لــهــا ثــمــن، ولــهــا 
كــلــفــة عــالــيــة عــلــى األردن، حــكــومــة وشــعــبــا«. 

الفلسطيني فــي كــافــة أمــاكــن تــواجــده. وقــال 
ــــرى في  مــنــســق الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــدعــم األسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــان لـــ نــابــلــس، مظفر ذوقــ
»تنفذ حملة عنصرية  االحــتــالل  إن سلطات 
ــدن  ــاء املــ ــنــ ــن أبــ ــات مــ ــئــ ــاولــــت املــ وهـــمـــجـــيـــة طــ
وتــحــديــدًا  املــحــتــل،  الـــداخـــل  فــي  الفلسطينية 
في الطيبة واللد واملرحلة والناصرة وحيفا 
وأم الــفــحــم، بــحــجــة مــشــاركــتــهــم فـــي »أعــمــال 
إن  نــقــول  مخلة بالنظام والــقــانــون«، ونــحــن 
تــلــك املـــســـيـــرات كــانــت وطــنــيــة بــامــتــيــاز، أكــد 
فــيــهــا شــعــبــنــا فـــي الـــداخـــل أنـــه مــكــون أصــيــل 
أماكن تواجده  من مكونات شعبنا في كافة 
التاريخية«. وأشــار ذوقــان إلى  في فلسطني 
املـــســـيـــرات واالحـــتـــجـــاجـــات نسفت  »تـــلـــك  أن 
الــتــأويــل كــل مــحــاوالت صهر  بشكل ال يقبل 
الفلسطينيني باملجتمع اإلسرائيلي، وكشفت 
ــــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــورة وزيــ ــ عــ
على  هــنــاك  الفلسطينيني  مــع  تتعامل  الــتــي 
أنــهــم مــواطــنــون مــن الــدرجــة الــثــانــيــة«. ولفت 
لعبوا  املــحــتــل  الـــداخـــل  »فلسطينيي  أن  إلـــى 
دورًا مــركــزيــا فــي مــعــركــة الــدفــاع عــن الــقــدس 
ــعـــشـــرات اآلالف،  واملــــقــــدســــات، وقـــــد هـــبـــوا بـ
وشدوا الرحال إلى املسجد األقصى، وقدموا 
أننا  يــؤكــد مــجــددًا  تضحيات جساما، وهـــذا 

شعب واحد، ال تفرقه املسميات«.
»العربي  بدوره، قال الناشط حسن شهاب لـ
الـــجـــديـــد« إن »الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الـــداخـــل 
يـــتـــعـــرضـــون لـــحـــمـــالت اعـــتـــقـــال بــالــجــمــلــة، 
ــتـــالل ال يــفــرق بـــني أبــنــاء  تـــدل عــلــى أن االحـ
أو  غــزة  أو  الضفة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
الــداخــل  فلسطينيي  »أن  مــضــيــفــا  ــداخـــل،  الـ
أفشلوا محاوالت االحتالل التي بــدأت منذ 
عقود طويلة لكّي الوعي، بهدف ثنيهم عن 
االنتفاضة  لكن هذه  الفلسطينية،  هويتهم 
أثـــبـــتـــوا فــيــهــا أنـــهـــم مــتــمــســكــون بــهــويــتــهــم 

الفلسطينية العربية«.

مــع هـــذا املــفــهــوم كــمــا هـــو، مــا تــســبــب بنوع 
مــن القطيعة مــع فــصــائــل املــقــاومــة، وتــالــيــا 
ــة وفــقــدانــهــا  ــيــ بــعــجــز الــدبــلــومــاســيــة األردنــ
فــرصــة االســتــفــادة مــن الــتــطــورات األخــيــرة، 
ــاب، فــإن  بسبب الــقــنــوات املــغــلــقــة. ووفـــق ذيــ
السياسة الخارجية حرمت األردن من القيام 
بـــدور فــاعــل فــي األزمـــة األخــيــرة، معتبرًا أن 
ما تسرب حول اتصال مدير االستخبارات 
األردنية، اللواء أحمد حسني، مع »حماس«، 
القنوات  لفتح  أن هناك محاولة  إلــى  يؤشر 
مــــع جــمــيــع األطــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــدم 

االرتباط بمسار واحد.
الكاتب والصحافي األردنــي  من جهته، يرى 
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ مـــحـــمـــد ســــــويــــــدان، فـ
الــــجــــديــــد«، أن الــــدعــــم )األردنــــــــــــي( لــلــقــضــيــة 
كــان  األخـــيـــرة،  الــســنــوات  الفلسطينية خـــالل 
ــددة، مـــنـــهـــا الــســيــاســي  ــعــ ــتــ ــم بــــأشــــكــــال مــ ــتـ يـ
عــبــر الــتــواصــل مــع واشــنــطــن، وأحــيــانــا عبر 
ــل الــقــضــيــة  ــمــ الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل وحــ
الفلسطينية إلى املحافل الدولية، إضافة إلى 
واملستشفيات  اإلنسانية  املــســاعــدات  تقديم 
املــيــدانــيــة ودعـــم السلطة عــلــى كــافــة الصعد. 
ــــدور  ــامــــت بـ ــتــــابــــع ســـــويـــــدان أن بـــــــالده قــ ويــ
ســيــاســي وشــعــبــي جــّيــد، لــكــن تـــّم اســتــثــنــاؤه 
فــي مــفــاوضــات الــهــدنــة ووقــــف إطــــالق الــنــار 
لــعــدم وجـــود عــالقــات مــع »حـــمـــاس«، مشيرًا 
في املقابل إلى أن السلطة الفلسطينية التي 
يتواصل معها األردن، تعيش وضعا صعبا 
وعلى  والــخــارجــي،  الداخلي  املستويني  على 
زمام  تملك  التي  القوى  مع  التواصل  األردن 
املفاوضات  فإن  ولذلك،  »حماس«.  كـ املبادرة 
املـــبـــاشـــرة لـــوقـــف إطـــــالق الـــنـــار حــصــلــت عن 
طـــريـــق مـــصـــر وقــــطــــر، فــيــمــا لــــم يـــكـــن األردن 
حــاضــرًا عــلــى الــرغــم مــن مــوقــعــه الــجــغــرافــي، 
وذلك  الفلسطيني،  الشعب  مع  العالقة  ومــن 

لغياب العالقات مع القوى الفاعلة في غزة.

محاكم  إجراءات  إن  أمس  بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  قالت 
جدي  اختبار  هي  وتشجيعه،  االستيطان  في  المتورطة  االحــتــالل 
بلينكن خالل  أنتوني  األميركي  الخارجية  أعلن عنها وزير  التي  للمواقف 
تقوم  التي  االحتالل  محاكم  قــرارات  خطورة  على  وشــددت  زيارته. 
األساس تتعلق بقضايا ترفعها جمعيات  باطلة من  بالنظر في قضايا 
فلسطينية،  منازل  عليها  المقامة  لألرض  ملكيتها  تّدعي  استيطانية 

كما يجري في حيي الشيخ جراح، وبطن الهوى.

اختبار للمواقف األميركية

مبنى تاريخي 
في قبضة 

المستوطنين
استولى مستوطنون، 

أمس األربعاء، على 
مبنًى قديم في قرية 

الرشايدة، شرق بيت لحم، 
جنوبي الضفة الغربية. 
وأوضح مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار 

واالستيطان في بيت لحم، 
حسن بريجية، لـ»العربي 

الجديد«، أن المستوطنين 
»اقتحموا المبنى القديم 

الذي كان يستخدم 
مركزًا للشرطة في 

فترة االنتداب البريطاني، 
ومقرا للجيش أيام الحكم 
األردني للضفة، وسيطروا 

عليه«، مؤكدًا سعي 
الهيئة لمنعهم من ذلك 

بالتعاون مع الجهات 
المختصة.

اعتدى االحتالل أمس على 
المعتصمين أمام مقر 

المحكمة المركزية )مصطفى 
الخروف/ األناضول(

تحليل رصد

زار الصفدي رام اهلل في سياق المساعي السياسية لبالده )عصام ريماوي/األناضول(
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  شرق
      غرب

السودان: بدء حوار 
الحكومة وفصيل الحلو 

في جوبا
بـــدأت فــي عاصمة جــنــوب الــســودان، 
ــاء، مــفــاوضــات  ــ ــعـ ــ ــا، أمــــس األربـ جـــوبـ
الـــســـالم بـــني الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ و»الـــــــحـــــــركـــــــة الــ
السودان«، فصيل عبد العزيز الحلو. 
وشـــــــارك فــــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، 
ــــودان،  ــــسـ رئـــيـــس حـــكـــومـــة جـــنـــوب الـ
ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــيــــارديــــت )الــــــصــــــورة(، 
ورئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، 

عبد الله حمدوك، إضافة للحلو. 
)العربي الجديد(

األردن: إقرار قانون 
مكافحة غسل األموال

ــــي، أمــس  أقـــر مجلس الــنــواب األردنـ
األربـــعـــاء، مــشــروع قــانــون مكافحة 
ــاب.  ــ ــ غـــســـل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـ
ــانـــون املــدعــي  ــقـ ويــمــنــح مـــشـــروع الـ
ــام صـــالحـــيـــة حـــجـــز الـــوســـائـــط  ــعــ الــ
املـــنـــوي  أو  املــســتــخــدمــة  واألدوات 
ــا، فـــــي جـــــرائـــــم غــســل  ـــهــ ـــتــــخــــدامـ اسـ
األموال أو الجرائم األصلية املرتبطة 
بها أو جرائم تمويل اإلرهاب. وقال 
النائب عبدالكريم الدغمي إن بعض 
ــانـــون تـــؤكـــد أنـــه  ــقـ الــــعــــبــــارات فــــي الـ
مــتــرجــم تــرجــمــة حـــرفـــيـــة، مـــن دون 
القوانني  إلــى  املــتــرجــمــون  ينتبه  أن 

العربية واإلسالمية.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تواصل 
حملة االعتقاالت

واصلت »قوات سورية الديمقراطية« 
ــاء، حـــمـــالت  ــ ــ ــعـ ــ ــ )قـــــســـــد(، أمــــــس األربـ
االعتقال بهدف التجنيد اإلجباري، 
في ريفي الحسكة والرقة، في شمال 
وشمال شرقي سورية على التوالي. 
كما واصلت حملتها ضد أصحاب 
الدراجات النارية في ناحية الكرامة، 
ــة. وكــشــفــت مـــصـــادر أن  ــرقـ شــرقــي الـ
»قسد« نصبت الحواجز على الطرق 
املؤدية إلى الرقة، واعتقلت 20 شابا 
على األقل بهدف التجنيد اإلجباري 
فــي صــفــوفــهــا. وأضـــافـــت أن »قــســد« 
وضعت الشبان في مقر لها بمنطقة 
الــــفــــروســــيــــة، تـــمـــهـــيـــدًا لــنــقــلــهــم إلـــى 

معسكرات التدريب.
)العربي الجديد(

ُعمان: تظاهرات صحار 
مستمرة

متظاهرين  بــني  مواجهات  اندلعت 
ــة  ــنــ ــديــ وقــــــــــــــــوات الـــــــشـــــــرطـــــــة فــــــــي مــ
ــالـــي ســلــطــنــة عـــمـــان،  صــــحــــار، شـــمـ
ــاء، فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع  ــ أمــــس األربـــــعـ
بــفــرص عمل،  الحــتــجــاجــات تطالب 
ــدر حـــقـــوقـــي ونـــاشـــطـــني.  ــق مـــصـ ــ وفـ
وأفادت املديرة التنفيذية للجمعية 
ــان )غــيــر  الــعــمــانــيــة لــحــقــوق اإلنــــســ
حـــكـــومـــيـــة(، حــبــيــبــة الـــهـــنـــائـــي، بــأن 
ــاكــــات جــــــاءت عـــقـــب قــيــام  ــبــ ــتــ »االشــ
ــــق فــي  ــريـ ــ مـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــإغـــــالق طـ
صـــحـــار، فــــردت الــشــرطــة بــمــحــاولــة 

تفريقهم بقنابل الغاز«.
)األناضول(

روسيا تدعم األمم 
المتحدة يمنيًا

أعـــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ــــروف )الــــصــــورة(، أمــس  ســيــرغــي الفـ
ــــن دعــــــم بــــــــالده لـــلـــدور  األربـــــــعـــــــاء، عـ
فــي تسوية  املتحدة  لأمم  املــحــوري 
األزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وأضــــــــــاف خــــالل 
ــيـــره  مــــبــــاحــــثــــات أجـــــــراهـــــــا مــــــع نـــظـ
اليمني أحمد عــوض بن مبارك، في 
مــديــنــة ســوتــشــي، جــنــوبــي روســيــا، 
أن مــوســكــو »تــشــعــر بقلق بــالــغ إزاء 
الــــوضــــع فــــي الــــيــــمــــن، الـــــــذي مــزقــتــه 
الــــحــــرب األهــــلــــيــــة«، بـــحـــســـب مــوقــع 
»روســيــا الـــيـــوم«. مــن جــانــبــه، طالب 
بـــن مـــبـــارك »روســـيـــا بــالــقــيــام بـــدور 
أكـــبـــر فـــي الــضــغــط عــلــى املــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ومــن خلفها إيـــران لوقف 
حربها العبثية ضد الشعب اليمني، 

واالنخراط في السالم«.
)األناضول(



حفتر يعالج في مصر... وجدل ليبي حول دستور االنتخابات

45
سياسة

B

  شرق
      غرب

لوكاشينكو يتهم الغرب 
بمحاولة تقويض حكمه

اتهم الرئيس البيالروسي، ألكسندر 
لوكاشينكو، أمس األربعاء، الغرب، 
تحويل  واقــعــة  اســتــخــدام  بمحاولة 
ــرة »رايــــــــــان إيـــــــر« يـــوم  ــ ــائـ ــ ــار طـ ــســ مــ
اإلثـــــنـــــني املـــــاضـــــي إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
لحكمه  املــعــارض  واعتقال  مينسك، 
رومــــــــان بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش، والـــــذي 
 حــرب ضــده، 

ّ
كــان على متنها، لشن

متهما الغرب بتقديم تصور خاطئ 
لتعامله مع األمر. وقال لوكاشينكو، 
ــيــــالروســــي، إنـــه  ــبــ أمــــــام الــــبــــرملــــان الــ
ــلـــى نـــحـــو قـــانـــونـــي بــمــا  تــــصــــرف عـ
ــا أن  ــفـ ــيـ ــة، مـــضـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ يـ
ــات الــــخــــبــــيــــثــــة«  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ »أصــــــــحــــــــاب الــ
بهدف  الواقعة  استخدام  يحاولون 

تقويض حكمه.
)رويترز(

بوروندي: قتلى وجرحى 
بهجمات في العاصمة 

قــتــل شـــخـــصـــان، وأصـــيـــب آخــــرون 
ها 

ّ
بــجــروح، فــي أربـــع هجمات شن

الثالثاء،  أول من أمس  مجهولون، 
في عاصمة بوروندي، بوغمبورا، 
ــل الــــيــــدويــــة.  ــابـ ــنـ ــقـ مـــســـتـــخـــدمـــني الـ
ــد  ــــال أحــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــــرطـ ــــشـ وأكـــــــــــدت الـ
املــهــاجــمــني، جـــراء انــفــجــار القنبلة 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــــوزتــــه، فـــي أول 
ــفــــجــــارات مــــن نـــوعـــهـــا تــشــهــدهــا  انــ
ــذ تــــــولــــــي الــــرئــــيــــس  ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ املــ
إيفاريست ندايشيمي السلطة في 

شهر يونيو/ حزيران املاضي.
)رويترز(

زعيم »البوليساريو« 
يمتثل للقضاء اإلسباني

قـــــــــــــــال مـــــــمـــــــثـــــــلـــــــون عـــــــــــن »جـــــبـــــهـــــة 
الجبهة  زعــيــم  إن  الــبــولــيــســاريــو«، 
إبراهيم غالي سيمثل في األول من 
قاضي  أمام  املقبل،  يونيو/حزيران 
ــبــــانــــي ســانــتــيــاغــو  الــتــحــقــيــق اإلســ
ــدراز، لــســمــاع اتـــهـــامـــات ســتــوجــه  ــ ــ بـ
إليه في قضية ارتكاب جرائم حرب. 
وقـــــال مـــســـؤول فـــي »الـــجـــبـــهـــة«، إن 
غــالــي، املــوجــود حاليا فــي إسبانيا 
كــورونــا، سيمتثل ألمر  مــن  للعالج 
االستدعاء »تعبيرًا عن ثقة الجبهة 
في العدالة«، بعدما كان في السابق 

قد رفض التوقيع على هذا األمر.
)أسوشيتد برس(

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية مقربة من اللجنة املعنية 
في امللف الليبي إن قائد مليشيات شرق ليبيا، 
العالج  يتلقى  حفتر،  خليفة  املتقاعد  الــلــواء 
فـــي أحــــد املــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة املــصــريــة 
وأضافت  أخــيــرًا.  لوعكة صحية  تعرضه  بعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املـــصـــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
قل أخيرًا إلى املركز الطبي العاملي 

ُ
ن أن حفتر 

فـــي طـــريـــق مــصــر إســمــاعــيــلــيــة الـــصـــحـــراوي، 
بطائرة طبية مجهزة، وذلك بعد معاناته من 
آثـــار إصــابــة سابقة بجلطة دمــويــة. وبحسب 
املـــصـــادر، فـــإن حفتر الـــذي كـــان قــد وصـــل إلــى 
مصر، قبل أيــام، وهو يعاني من حالة سيئة، 
بدأ في التعافي وباتت حالته مستقرة حاليا، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه قـــد يـــغـــادر املــســتــشــفــى خــالل 
ــام قــلــيــلــة بـــعـــد تــحــســن حـــالـــتـــه، وإمــكــانــيــة  ــ أيــ
مــواصــلــة الـــعـــالج فـــي مــقــر إقــامــتــه فـــي ليبيا. 
العام  الــوضــع الصحي  فــإن  ووفــقــا للمصادر، 
لحفتر، ربما يكون عائقا كبيرًا أمام طموحاته 

وتطلعاته السياسية في أداء دور في مستقبل 
من  مجموعة  مــن  يعاني  إذ  السياسي،  ليبيا 
عد التقديرات الطبية لها 

ُ
األمراض املزمنة، وت

بغير املستقرة. وسبق لحفتر، البالغ من العمر 
لتلقي  عـــام 2018  ــقــل منتصف 

ُ
ن أن  عــامــا،   78

الـــعـــالج فـــي أحـــد املــســتــشــفــيــات فـــي العاصمة 
الفرنسية باريس بعد تدهور حالته الصحية، 
قل 

ُ
ن أن  بعد  دماغية،  بجلطة  إصابته  نتيجة 

في حالة حرجة وقتها.
وتــأتــي األنــبــاء عــن حــالــة حفتر الصحية، في 
مستقبله  مصير  الغموض  فيه  يكتنف  وقــت 
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ ــــي، مــــــع اقـــــــتـــــــراب االســ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
األول  ديسمبر/كانون  في  املقررة  االنتخابية 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  وتشكيل  املقبل، 
ــرًا، والـــتـــي أســـفـــرت عـــن تــولــي  ــيـ فـــي لــيــبــيــا، أخـ
الوحدة  حكومة  رئاسة  الدبيبة  الحميد  عبد 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــحـــمـــد املـــنـــفـــي رئــــاســــة املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي. وبــحــســب املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن حفتر ســعــى خــالل  لـــ
الفترة املاضية لتسويق نجله صدام سياسيا، 
كــمــرشــح رئـــاســـي، مـــن خـــالل عـــدد مـــن الــقــوى 
حفتر  انــخــرط  إذ  الليبي،  املشهد  فــي  الفاعلة 
فــي مـــشـــاورات مــع الــــروس واإلمـــاراتـــيـــني، من 
االستحقاق  خــالل  نجله  بــدعــم  إقناعهم  أجــل 
ــع فـــي شــهــر ديــســمــبــر. كما  ــزمـ االنــتــخــابــي املـ
ـــارت املـــصـــادر إلـــى أن حــفــتــر ســعــى أيــضــا  أشــ
لــعــقــد لــقــاء مــع مــســؤولــني إســرائــيــلــيــني خــالل 
ــــدف ذاتـــــــه،  ــهــ ــ ــن أجـــــــل الــ ــ الــــفــــتــــرة املــــاضــــيــــة مــ
والـــحـــصـــول عــلــى دعــــم الـــلـــوبـــيـــات الــيــهــوديــة 
القرار  في صناعة  تتحّكم  التي  العواصم  في 
الــلــيــبــي. وفــــي ســيــاق الـــحـــراك األمـــمـــي لــلــدفــع 

 
ّ
وحث امللتقى.  عن  املنبثقة  القانونية  اللجنة 
كــوبــيــتــش فــي كــلــمــتــه، املجتمعني بــدعــوة من 
ــة إلـــــى لــيــبــيــا، لــلــعــمــل بــــروح  ــيـ ــمـ الــبــعــثــة األمـ
التعاون، وصواًل إلى قبول نتائج االنتخابات 

قدما بخريطة الطريق األممية للسالم الليبي، 
أكد املبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش، 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ ــرورة إجـ ــ أمـــس األربــــعــــاء، ضـ
موعدها  في  والتشريعية،  الرئاسية  الليبية، 
املقبل،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   24 فــي  املــقــرر 
األطــراف  بتقبل  تسمح  آلية دستورية  ووفــق 
وجاء  االنتخابات.  هــذه  نتائج  كافة،  الليبية 
كالم كوبيتش خالل افتتاحه جلسات ملتقى 
الليبي، والتي تعقد بشكل  السياسي  الحوار 
افـــتـــراضـــي، وتــســتــمــر يـــومـــني )أمـــــس والـــيـــوم 
الـــخـــمـــيـــس(، ملــنــاقــشــة الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة 
أعدته  والـــذي  املنتظرة،  الليبية  لالنتخابات 

ذلك  ويــأتــي  األممية.  الخريطة  وفــق  املرتقبة، 
ــل لــيــبــيــا حــول  ــ ــع الـــجـــدل الــــدائــــر داخـ عــلــى وقــ
ما  فــي  للملتقى  القانونية  اللجنة  خــالصــات 
يتعلق باآللية الدستورية إلجراء االنتخابات، 
التأسيسية  الــهــيــئــة  عليها  تــوافــق  لــم  والــتــي 
الــلــيــبــيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور، ال ســيــمــا لجهة 
إمــكــانــيــة عــــدم إجــــــراء اســتــفــتــاء عــلــيــهــا. ولــم 
يصدر عن امللتقى والبعثة األممية، أمس، أي 

رّد على هذه االعتراضات.
ودعا كوبيتش، أعضاء امللتقى، إلى »التوافق 
والـــعـــمـــل بـــــروح الـــتـــعـــاون« ملــنــاقــشــة مــقــتــرح 
القاعدة الدستورية »بعيدًا عن التركيز على 
نقاط الخالف«. وشــّدد املبعوث األممي على 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا،  ـــ ــرورة إجـ ـــ ضـ
 األطراف الليبية على ضرورة »نبذ 

ّ
كما حث

الخالفات  بـــإدارة  وااللــتــزام  الكراهية  خطاب 
ــة تــمــّكــنــهــم من  ــيـ بــشــكــل ســلــمــي، لــبــنــاء أرضـ
الــقــبــول بــنــتــائــج االنــتــخــابــات«. مــن جهتها، 
أوضحت عضو اللجنة القانونية في امللتقى 
سلوى الدغيلي، في تقديمها مقترح القاعدة 
أبــواب   4 مــن  تتكون  القاعدة  أن  الدستورية، 
و47 مـــــــادة، مــنــهــا مــــــادة تــتــعــلــق بــانــتــخــاب 
الرئيس مباشرة من الشعب، أو عبر مجلس 
التوافق  إلــى ضـــرورة  املقبل، مشيرة  الــنــواب 
عــلــى الـــقـــاعـــدة لــيــتــم تــضــمــيــنــهــا فـــي اإلعــــالن 
في  التشريعية  الجهات  قبل  من  الدستوري 
ليبيا، لتكون أساسا دستوريا لالنتخابات. 
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
قــد اعــتــرضــت عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات على 
أســــاس دســـتـــور مـــؤقـــت، مــطــالــبــة بــاســتــفــتــاء 

شعبي على املشروع.

إعادة إعمار غزة
قـــال رئــيــس حــركــة »حــمــاس« فــي غـــزة يحيى 
السنوار، في لقاء مع صحافيني »نرحب بكل 
جهد لــإعــمــار... وأؤكـــد الــتــزامــنــا فــي حماس 
لــن نأخذ قرشا واحـــدًا جــاء لإعمار في  أننا 
قــطــاع غـــزة والــعــمــلــيــة اإلنــســانــيــة«. وأضـــاف 
»سنسهل مهمة إعــادة اإلعــمــار في غــزة على 
العملية  تكون  أن  على  وسنحرص  الجميع. 
شفافة ونزيهة، وأال يذهب أي قرش لحماس 
أو لـــلـــقـــســـام«، الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــلــحــركــة. 
للقسام  مريحة  مالية  مصادر  »لدينا  وتابع 
وحــمــاس: جــزء أســاســي مــن إيـــران وجـــزء من 
متبرعني عرب ومسلمني وأحرار العالم الذين 

يتضامنون مع شعبنا ومع حقوقه«.
ــرى لــلــصــحــافــيــني عصر  وفـــي تــصــريــحــات أخــ
ــــس، أعـــلـــن الـــســـنـــوار تــرحــيــب الــحــركــة بكل  أمـ
الــجــهــود الـــدولـــيـــة إلعـــمـــار غــــزة، مــضــيــفــا »لــن 
يــنــقــضــي هـــذا الـــعـــام ومــشــاكــل غـــزة كــمــا هــي، 
وســـنـــحـــرق األخــــضــــر والـــيـــابـــس إن لــــم يــرفــع 

غزة، رام اهلل، القاهرة ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي 
ــقــــاومــــة  ــة بـــــني املــ ــهــــدئــ ــتــ لـــتـــثـــبـــيـــت الــ
ــادة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة واالحـــــتـــــالل، وإعــ
األخير  اإلسرائيلي  الــعــدوان  بعد  غــزة  إعمار 
ــقــــطــــاع، بـــــرز أمـــــس األربـــــعـــــاء مــوقــف  عـــلـــى الــ
ــدت لـــيـــونـــة تــجــاه  ــ ــتـــي أبــ حـــركـــة »حــــمــــاس« الـ
شــــــــروط اإلعــــــمــــــار، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا لـــــن تـــأخـــذ 
»قــرشــا واحـــدًا« مــن األمـــوال املخصصة لهذه 
الــعــمــلــيــة، مــع تــأكــيــدهــا رفـــض تسييس هــذه 
الـــقـــضـــيـــة. يـــأتـــي هـــــذا اإلعـــــــالن بـــعـــد تــشــديــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــات املـــتـــحـــدة ســتــضــمــن عـــدم  ــ ــــواليـ عـــلـــى أن الـ
»اســتــفــادة« حــركــة »حــمــاس« مــن املــســاعــدات 
الدولية التي ستخصص إلعــادة إعمار غزة، 
املنطقة  فــي  أمـــس جــولــتــه  استكمل  أنـــه  علما 
ــّمـــان. وفـــي مــوقــف الفــت،  بـــزيـــارة الــقــاهــرة وعـ

الـــحـــصـــار«. وتـــابـــع أن الـــقـــدس »خــــط أحــمــر«، 
بــمــخــطــطــاتــهــا في  مــرتــبــط  إســرائــيــل  و»زوال 
الفلسطينية،  املــقــاومــة  أن  وأضــــاف  املــديــنــة«. 
أرادت )خالل الجولة املاضية( إيصال رسالة 
للعدو والعالم بأنه كفى لعبا بالنار، مضيفا 
»بدأنا بإطالق الصواريخ باتجاه القدس أواًل 
ليعلم االحتالل أن لأقصى رجــااًل يحمونه«. 
وأكــــــد أن املــــقــــاومــــة تــســتــطــيــع إطــــــالق مــئــات 
الــصــواريــخ )بــاتــجــاه إســرائــيــل( فــي الدقيقة 
الـــواحـــدة بــمــدى 200 كــيــلــومــتــر، الفــتــا إلـــى أن 
إســـرائـــيـــل فــشــلــت فـــي تــوجــيــه ضــربــة للصف 
ــكـــري واألمـــنـــي  ــعـــسـ ــيــــادي الـــســـيـــاســـي والـ ــقــ الــ
»حماس«، وغرف التحكم والسيطرة. وتابع:  لـ
اغــتــيــال 500 مــن مقاتلي  »حـــاولـــت إســرائــيــل 
لكنها  الــبــري  االجــتــيــاح  النخبة تحت خــدعــة 
فشلت«، مشيرًا إلى أن إسرائيل اغتالت نحو 
15 شخصا فقط من الصفوف القيادية الثانية 
والثالثة والرابعة في الحركة. وكشف أن لدى 
»حـــمـــاس« 500 كــيــلــومــتــر مـــن األنـــفـــاق تحت 
األرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تلحق ضررًا 
ســـوى بــــ5 فـــي املـــائـــة مــنــهــا. وتـــابـــع الــســنــوار: 
خططنا الختتام الجولة بضرب 300 صاروخ 

وأوقفناها جراء وساطات.
ــاق نـــفـــســـه، أعــــلــــن رئــــيــــس املــكــتــب  ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ

هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة  السياسي 
فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، تــرحــيــب 
ــدًا  ــ ــار، واعـ ــ ــمـ ــ الـــحـــركـــة بـــكـــل جـــهـــد إلعـــــــادة اإلعـ
بـــشـــكـــل قــــاطــــع بـــــإعـــــادة إعــــمــــار كــــل مــــا دمــــره 
االحتالل، رافضا في املقابل »تسييس قضية 
إعـــادة إعــمــار غــزة ألنــه حــق مكتسب وقضية 
إنسانية«. ولفت هنية إلى أن األداء العسكري 
على  الـــعـــدوان  خـــالل  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة 
غــزة »كـــان مشرفا وفـــرض مــعــادالت غــايــة في 
األهــمــيــة«، مضيفا أن »مـــا قــامــت بــه املــقــاومــة 
فـــاجـــأ الــصــديــق كــمــا فـــاجـــأ الـــعـــدو فـــي األداء 
واملزاوجة بني التحرك السياسي والعسكري«. 
وتابع: »سددنا ضربة قوية جدًا لصفقة القرن 
وأظـــهـــرنـــا زيــــف الــتــطــبــيــع وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات 
مــــع االحـــــتـــــالل«، مــعــتــبــرًا أن »مـــعـــركـــة ســيــف 
الــــقــــدس جــعــلــت أوســــلــــو والــتــنــســيــق األمـــنـــي 
ومــشــروع املــفــاوضــات خــلــف ظــهــورنــا«. وأكــد 
»أننا أفشلنا خطة إسرائيل للنيل من قدرات 
ــرار  املــقــاومــة وشبكة األنــفــاق فــي غـــزة، واألضـ
تنل  ولــم  ثانوية  كانت  باملقاومة  لحقت  التي 
أن  إلــى  للفصائل«، مشيرًا  الصلبة  البنية  من 
»تــقــديــرنــا أنـــه لــم يــكــن هــنــاك قـــرار إســرائــيــلــي 
بالتوغل البري ألنهم يعرفون مدى الخسائر 
أعلنت  الــوقــت،  هــذا  فــي  الــتــي سيتكبدونها«. 
ــدًا بـــرئـــاســـة هــنــيــة ســـيـــزور  ــ »حــــمــــاس« أن وفــ
القاهرة خالل األيام املقبلة بعد تلقي دعوة من 
مصر. في غضون ذلك، واصل وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن جولته في املنطقة، 
فيما نقلت وكالة »رويترز« عن مصدر مطلع 
إنه من املتوقع أن يعني الرئيس األميركي جو 
نــايــدس سفيرًا  تــومــاس  الدبلوماسي  بــايــدن، 

للواليات املتحدة لدى إسرائيل.
واجــتــمــع بلينكن أمـــس مــع الــرئــيــس املــصــري 
عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة. 
وذكر بيان للرئاسة املصرية أن السيسي أشار 
إلى أن تطورات األحداث األخيرة تؤكد أهمية 
الــعــمــل بــشــكــل فــــوري الســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
واإلســرائــيــلــيــني  الفلسطينيني  بــني  املــبــاشــرة 
بانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفني مجددًا 
إلـــى طــاولــة الـــحـــوار. مــن جــهــتــه، ثــمــن بلينكن 
ــة الــحــثــيــثــة لــلــتــوصــل إلـــى  ــريـ ــهـــود املـــصـ الـــجـ
الفلسطيني  الجانبني  النار بني  إطــالق  وقــف 
واإلســـرائـــيـــلـــي والــعــمــل عــلــى تــثــبــيــتــه، معربا 
املصرية.  للجهود  األميركية  اإلدارة  دعــم  عن 
األميركية  الــســفــارة  موظفي  بلينكن  والــتــقــى 
 لهم إن الــواليــات املتحدة 

ً
فــي الــقــاهــرة، قــائــال

الفلسطينيون  يعيش  كــي  تتعاونان  ومصر 
واإلســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي ســــالم وأمــــــان. وأضــــاف 
»لــديــنــا فــي مــصــر شــريــك حقيقي وفــعــال في 
التعامل مع العنف، وإنهائه على نحو سريع 
نسبيا. واآلن نعمل عن كثب معا لبناء شيء 
إيجابي«. وبعد زيارته القاهرة، توّجه بلينكن 
إلــــى الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عـــّمـــان، آخــــر محطة 

ضمن جولته الشرق أوسطية. 
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  زار  بــالــتــوازي، 
ــــس إســـرائـــيـــل واألراضـــــــي  دومـــيـــنـــيـــك راب أمـ
ــوزراء  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث الــتــقــى رئـــيـــس الــ
اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو فـــي الــقــدس 
والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس في 
ــى جـــانـــب كـــبـــار املـــســـؤولـــني فــي  ــ ــه، إلـ ــلــ رام الــ
استقباله  خـــالل  عــبــاس  وأكــــد  حكومتيهما. 
ــــوري بــمــســار  ــفـ ــ الـ الــــبــــدء  أمـــــس راب، أهـــمـــيـــة 
سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية 
الدولية، ينهي االحتالل ألرض دولة فلسطني، 
على أساس قرارات الشرعية الدولية. بدوره، 
أكــد راب مــوقــف بـــالده الــداعــم لحل الدولتني 
واســـتـــعـــداد بــريــطــانــيــا لــدعــم جــهــود الــســالم 
ومواصلة  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بني 
وبناء  الفلسطيني  الشعب  دعــم  على  العمل 
مؤسساته واقتصاده. وكان وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض املالكي، قد أعلن أن وفدًا 
يترأسه رئيس الــوزراء محمد اشتية، سوف 
يــــزور نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي ثـــالث دول 
خليجية. وعن تلك الدول ومواعيد الزيارات 
قال في حديث إلذاعة »صوت فلسطني« إننا 
»نضع بعض اللمسات األخيرة في التنسيق 
لــلــزيــارة، وســـوف يعلن جدولها  والــتــرتــيــب 

والدول التي سنزورها الحقا«.

)Getty/يكتنف الغموض مستقبل حفتر السياسي )بانايوتيس تزاماروس
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توتر  خط  على  إيطالية،  بفتاة  مصري  ضابط  تحرش  قضية  دخلت 
إلى  إضافة  بها،  حاليًا  مصر  تنشغل  إذ  والقاهرة،  روما  بين  العالقات 
مجريات المحاكمات المنتظرة في روما بقضية مقتل جوليو ريجيني

قضية

ضباط مصر 
أمام محاكم 

إيطاليا

اإليطالي، وبأنه  النظام  للمدينة، وعار على 
ــرام املــــــرأة في  ــتــ ــقـــاص مـــن احــ ــتـ ال يــمــكــن االنـ
إيطاليا وأوروبــا«. ووفقا لتقديرات املصادر 
املــصــريــة، فـــإن الــقــضــيــة الــخــاصــة بالضابط 
ـــحـــرك غــيــابــيــا قبل 

ُ
املــتــهــم بــالــتــحــرش ربــمــا ت

املتهمني بقتل ريجيني،  موعد بدء محاكمة 
نظرًا لعدم شمول هذه النوعية من القضايا 

بالعطلة القضائية في إيطاليا.
ريجيني،  قضية  في  املقبلة  التحركات  وعــن 
ــادر أن مــصــر لـــن تــســلــم أيــــا من  أكـــــدت املــــصــ
ــاط املـــتـــهـــمـــني، وســـتـــكـــتـــفـــي بــتــقــديــم  ــبــ الــــضــ
مــذكــرات تشكك فــي سالمة اإلجــــراءات، نظرًا 
أي من  املتهمني شخصيا في  لعدم مواجهة 
مــراحــل الــتــحــقــيــقــات. وتــحــدثــت املــصــادر عن 
وجود خالف حول التحرك القانوني في هذه 
القضية بني محاميني اثنني تتعامل معهما 
السفارة املصرية. ويتجه أحد املحاميني إلى 
ضـــرورة عــدم تقديم أي دفــاع موضوعي في 
ــراءات  ــ الــقــضــيــة، والــتــركــيــز عــلــى بــطــالن اإلجـ
اإليــطــالــيــة، على ضــوء عــدم قـــدرة رومـــا على 
أبعد،  هو  ما  إلــى  الغيابية  املحاكمة  تطوير 
بسبب عــدم وجـــود أي إطـــار قانوني يسمح 
لها بطلب املتهمني من مصر أو إلزامها بذلك، 
عدا فرض قيود على حركة الضباط األربعة 
خارج مصر. وتدعم القاهرة هذه الرؤية، في 

القاهرة ــ العربي الجديد

في وقت كان ُيفترض فيه أن تتفرغ 
الدوائر املصرية املختصة بمجريات 
ــرة لـــلـــضـــبـــاط  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة املـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ املـ
املصريني األربــعــة، طــارق صابر وآســر كمال 
الــعــال شريف،  وهــشــام حلمي ومــجــدي عبد 
ــالـــي جــولــيــو  املــتــهــمــني بــقــتــل الـــطـــالـــب اإليـــطـ
مصادر  كشفت   ،)2016 الــعــام  )فــي  ريجيني 
أحد  تــحــرش  واقــعــة  أن  مصرية  دبلوماسية 
الضباط املصريني، الذين سافروا إلى إيطاليا 
الفرقاطة »برنيس« من طــراز »فريم«  لتسلم 
إيطالية،  املــاضــي، بفتاة  إبــريــل/ نيسان  فــي 
ستتحول هي األخــرى إلــى محاكمة جنائية 
قريبا. وكــان قاض في رومــا قد قبل، أول من 
ــدعـــوى الــجــنــائــيــة  أمــــس الـــثـــالثـــاء، تــحــريــك الـ
استماع  جلسة  بعد  ريجيني،  قضية  بشأن 
لالدعاء عقدت في اليوم ذاتــه، وتحددت لها 

جلسة في 14 أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
فقد أوضحت  الثانية،  للقضية  بالنسبة  أما 
املتهم بالتحرش، »كان  الضابط  أن  املصادر 
قد تلقى بنفسه أمرًا بتقييد الحركة في نطاق 
مــحــافــظــة لــيــغــوريــا فـــي مــديــنــة ســبــيــتــســيــا، 
بــالــقــرب مــن جــنــوى، شــمــال غــربــي إيطاليا«، 
ومــالزمــة الــفــنــدق الـــذي كــان مقيما فيه إبــان 
التحقيق األولي في الواقعة، إال أنه أقدم على 
السلطات  برعاية  إيطاليا  ومغادرة  الهروب 
ــة، وبـــمـــعـــاونـــة مــــن جـــهـــة حــكــومــيــة  ــريــ املــــصــ
إيطالية واحــدة، أو على األقــل من مسؤولني 

تنفيذيني إيطاليني.
الجدل حول املوضوع مقتصرًا  وبعدما كان 
حــتــى مــنــتــصــف شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
عــلــى إثـــــارة بــعــض الــســيــاســيــني الــيــســاريــني 
اختفاء  عن مالبسات  تــســاؤالت  إيطاليا  في 
أو تــهــريــب املــتــهــم، تــلــقــت الــســفــارة املــصــريــة 
فــي رومــا إشــعــارًا رسميا، األســبــوع املاضي، 
بتحريك دعوى قضائية من االدعاء اإليطالي 
ــارب، بــتــهــمــتــي الــتــحــرش  ــهــ ضـــد الـــضـــابـــط الــ

واإلخالل بالقوانني املحلية. 
املصرية، وبعد  السفارة  أن  املصادر  وذكــرت 
الــتــواصــل مـــع الـــقـــاهـــرة، تــعــاقــدت مـــع مكتب 
مــحــامــاة شهير لــلــدفــاع عــن الــضــابــط املتهم، 
ليسهل  تحديدًا،  التحرش  اتهامات  وتفنيد 
ــلـــة األخــــــرى  ــع املـــشـــكـ ــ بـــعـــد ذلــــــك الـــتـــعـــامـــل مـ
ــــالد. وأوضــــحــــت  ــبــ ــ ــ ــه ال ــادرتــ ــغــ ــمــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الــ
املصادر أن هناك طلبا تقدم به عمدة مدينة 
ســيــبــتــســيــا، بــيــيــرلــويــجــي بــيــراتــشــيــنــي، إلــى 
االدعــاء اإليطالي، العتباره مدعيا مدنيا في 
تنفيذيا  بــعــدًا  يــضــفــي عليها  بــمــا  الــقــضــيــة، 
أيـــضـــا، بــعــدمــا أعــلــن الــعــمــدة، قــبــل أســابــيــع، 
أنـــه »يــعــتــبــر هــــروب الــضــابــط بــمــثــابــة إهــانــة 

مقابل اتجاه املحامي اآلخر إلى تقديم دفاع 
موضوعي استنادًا إلى التحقيقات الخاصة 
بــالــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة، والــســرديــة التي 
توصلت إليها، والتي تروج لنظرية تعرض 
ريــجــيــنــي لــلــخــطــف والــقــتــل مـــن قــبــل »طـــرف 
ــدم الـــعـــالقـــات املــصــريــة  ــالـــث« يـــرغـــب فـــي هــ ثـ
اإليــطــالــيــة، والــتــركــيــز عــلــى أمـــور عـــدة ترمي 
إلى اتهام ريجيني بأنه كان جاسوسا. ومن 
الحقيقي الختيار  السبب  األمــــور،  هــذه  بــني 
ريجيني لجامعة كامبريدج للدراسة، وسبب 
تــحــديــدًا،  تتعلق بمصر  مــواضــيــع  اخــتــيــاره 
ــبــــالد،  ــبــــب مـــخـــالـــفـــتـــه شـــــــروط دخـــــــول الــ وســ

الدراسة.  حيث دخلها كسائح ومن ثم بدئه 
ــلــبــت مــعــرفــة تــفــاصــيــل عـــن بعض 

ُ
وكـــذلـــك ط

يتواصل  كـــان  الــتــي  اإليــطــالــيــة  الشخصيات 
ــــالل إقـــامـــتـــه املـــســـتـــمـــرة بـــالـــقـــاهـــرة،  مــعــهــا خـ
وتحركاته خالل آخر زيارة أجراها إلى بالده 

في العطلة السابقة ملقتله.
وبــحــســب املــــصــــادر، فــقــد قـــدمـــت نــيــابــة رومـــا 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة مــذكــرة مــطــولــة ردًا 
سبق  التي  واألسئلة  املصرية،  الطلبات  على 
السابقة.  الــتــفــاوضــيــة  الــجــولــة  فــي  توجيهها 
وأكــــــــدت املـــــذكـــــرة أن املـــســـتـــوى االقـــتـــصـــادي 
ــامـــات الـــدراســـيـــة  ــمـ ــتـ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي واالهـ
ــقــــط األســــــبــــــاب الــــــــــواردة  ــة هـــــي فــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
الختيار ريجيني جامعة كامبريدج للدراسة، 
واختياره موضوعات تتعلق بمصر تحديدًا، 
وأن مخالفته شروط دخول مصر حيث دخلها 
كسائح ومن ثم بدئه الــدراســة، جــاءت بسبب 
ــر خــوفــا  ــ ــــذا األمــ ــانــــب هـ اعـــتـــيـــاد الــــطــــالب األجــ
مــن التضييق األمــنــي. كما أوضــحــت املــذكــرة 
هوية بعض الشخصيات اإليطالية التي كان 
يــتــواصــل مــعــهــا خــــالل إقــامــتــه املــســتــمــرة في 
القاهرة، وتحركاته خــالل آخــر زيــارة أجراها 
والتي  ملقتله،  السابقة  العطلة  فــي  بــالده  إلــى 

ها عادية وال تثير أي شكوك.
ّ
جاءت كل

وبـــالـــتـــوازي مــع عــمــل الــقــضــاء، تــواجــه مصر 
جهودًا نيابية إيطالية مكثفة ملراجعة تعاون 
الحكومة اإليطالية معها في عدد من امللفات، 
استغالاًل لعدم تكوين رئيس الوزراء الجديد 
مــاريــو دراجـــي قـــرارًا فــي هــذا الــشــأن. ويتزعم 
هذا االتجاه وزير الخارجية لويجي دي مايو 
وبعض نــواب حزبه »حركة الخمس نجوم«، 
فيكو،  روبرتو  النواب  رئيس مجلس  وكذلك 
الجنائية ضد  الــدعــوى  رّحــب بتحريك  الــذي 
فيكو على صفحته  األربــعــة. وكتب  الضباط 
على موقع »فيسبوك«: »هذا يوم كبير ومهم، 
االتــهــام ألربعة من عناصر األمن  مع توجيه 
املصري، نضيف خطوة مهمة في البحث عن 
الحقيقة حول الخطف والتعذيب والقتل الذي 
الجزيل  بالشكر  أتوجه  ريجيني.  له  تعرض 
إلى مكتب املدعي العام في روما على العمل 
السنوات.  هــذه  في  والدقيق  واملعقد  الطويل 
والــشــكــر مــوجــه لجميع األشــخــاص، بـــدءًا من 
والـــــدي جــولــيــو، الــلــذيــن اســتــقــبــلــتــهــمــا )بــعــد 
من  الصمود  وواصـــال  ناضال  فقد  الجلسة(، 
أجل بلوغ الحقيقة. اآلن تبدأ مرحلة جديدة، 

قضية يمكن أن تعيد بناء مالبسات أخرى«.
يــذكــر أن مــصــر اشــتــرت مــن إيــطــالــيــا أسلحة 
مــقــتــل  مـــنـــذ  يــــــــورو  مـــلـــيـــون  ــيـــار و944  ــلـ ــمـ بـ
يــورو في 2020،  ريجيني، منها 991 مليون 
بــتــاريــخ العالقات  الــرقــم األضــخــم  مــا يعتبر 

العسكرية بني البلدين.

متّهم بالتحرش 
ومتورطون 
بقتل ريجيبي

تعاقدت مصر مع مكتب 
محاماة للدفاع عن 
الضابط »المتحرش«

قبل قاض في روما 
تحريك الدعوى الجنائية 

بقضية ريجيني
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ال توقعات 
بتسوية الخالفات بين 

بوتين وبايدن

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ أكـــــــد املــــتــــحــــدث بـ
ــري بــيــســكــوف  ــتــ ــمــ الـــــروســـــيـــــة، ديــ
ــــس األربــــــعــــــاء، أن  )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
كاملة  تسوية  يتوقع  ال  الكرملني 
الروسية  العالقات  وإعــادة إطــالق 
لــقــاء مرتقب  األمــيــركــيــة، بــعــد أول 
بـــني رئــيــســي الــبــلــديــن، فــالديــمــيــر 
ــدن، فــــي جــنــيــف  ــايــ بـــوتـــني وجــــو بــ
يـــونـــيـــو/  16 فــــــي  الــــســــويــــســــريــــة 
ــا فـــي الــوقــت  حـــزيـــران املــقــبــل. ودعــ
ــيــــل مـــن  ــلــ ــقــ ــتــ ــه إلــــــــى عــــــــدم الــ ــفــــســ نــ
ــقــــمــــة. وقـــــــال بــيــســكــوف  أهـــمـــيـــة الــ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »عــلــى 
األرجح، لن نتحدث هنا عن إعادة 

اإلطالق«.
)العربي الجديد(

»طالبان« تحّذر من بقاء 
األميركيين في المنطقة

ــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس  ــركــ طـــلـــبـــت حــ
أال  ــوار،  ــجــــ الــــ دول  مــــن  األربــــــعــــــاء، 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــركـ ــــوات األمـ ــقـ ــ تــعــطــي الـ
تــنــســحــب مـــن أفــغــانــســتــان، فــرصــة 
أن  املنطقة، مــحــذرة مــن  فــي  البقاء 
صامتا  يقف  لــن  األفغاني  الشعب 
القضية. وجــاء ذلــك بعد نفي  إزاء 
وزير الخارجية الباكستاني، شاه 
محمود قرشي، التقارير اإلعالمية 
الــتــي تفيد بــأن بـــالده وافــقــت على 
مـــنـــح الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، قـــواعـــد 
أراضيها بعد خروج  عسكرية في 

القوات األميركية من أفغانستان.
)العربي الجديد(

أذربيجان تتهم أرمينيا 
بخرق وقف النار

أعلنت وزارة الدفاع األذريــة، أمس 
الـــجـــيـــش األرمـــيـــنـــي  األربـــــعـــــاء، أن 
ــــف إطـــــــالق الـــنـــار  ــــرق اتــــفــــاق وقــ خــ
املـــوقـــع بـــني الـــبـــلـــديـــن، فـــي خــريــف 
ــــادت فــي بــيــان،  الــعــام املـــاضـــي. وأفـ
بأن الجيش األرميني فتح النيران 
بــشــكــل مــتــكــرر بـــني يــومــي اإلثــنــني 
من  الثالثاء،  األول  وأمــس  املاضي 
مواقعه في محافظة كيغاركونيك، 
األذري في  لــلــجــيــش  ــع  مـــواقـ عــلــى 
ــار وغـــــدابـــــي  ــبــــجــ ــلــ مــــحــــافــــظــــتــــي كــ
وبــالــقــرب مـــن مــديــنــة شـــوشـــة، في 

إقليم ناغورنو كاراباخ.
)األناضول(

قرغيزستان تمنع 
الطاجيك من دخولها

أعــلــن مــطــار قــرغــيــزســتــان الــدولــي، 
ــــس األربــــــعــــــاء، أن عــــشــــرات مــن  أمــ
املـــواطـــنـــني الـــطـــاجـــيـــك ُمـــنـــعـــوا مــن 
دخـــول أراضــــي قــرغــيــزســتــان، بعد 
أســــابــــيــــع مـــــن أســــــــوأ اشـــتـــبـــاكـــات 
حــدوديــة بــني الــدولــتــني الواقعتني 
فت عددًا من 

ّ
في آسيا الوسطى، خل

القتلى. وقال متحدث باسم مطار 
القرغيزية،  العاصمة  فــي  مــانــاس 
»سومون  لشركة  تابعة  طائرة  إن 
ملغادرة  اضطرت  الطاجيكية  إيــر« 
دوشــانــبــي  إلـــى  متوجهة  بشكيك، 

في طاجيكستان.
)فرانس برس(

مالي: استقالة رئيسي 
الجمهورية والحكومة

أعــلــن مــســاعــد نــائــب رئــيــس مــالــي 
أمس  جــويــتــا،  أسيمي  الكولونيل 
األربعاء، أن الرئيس املؤقت للبالد 
بــــــاه نــــــــداو )الــــــــصــــــــورة(، ورئـــيـــس 
اســـتـــقـــاال  وان  ــار  ــتــ مــــخــ الــــــــــــــوزراء 
اإلثنني  يــوم  اعتقالهما  تــم  بعدما 
 املاضي من قبل االنقالبيني. وجاء 
الـــقـــرار قــبــل انــعــقــاد جــلــســة مغلقة 
الــدولــي حــول مالي  ملجلس األمـــن 
ــا ومـــعـــهـــا  ــرنــــســ ــــت فــ ــانــ ــ أمـــــــــس. وكــ
وسانت  وكينيا  وتــونــس  النيجر 
األربع  الدول  فينست وغرينادين، 
مجلس  فــي  العضوية  دائــمــة  غير 
ــن الـــرئـــاســـة  ــ ــد طـــلـــبـــت مـ ــ األمـــــــــن، قـ
لــلــمــجــلــس عــقــد جلسة  الــصــيــنــيــة 

طارئة.
)األناضول، فرانس برس(

اقترع األسد في دوما 
في محاولة للظهور 

بمظهر »المنتصر«

سقط قتيالن وأكثر 
من 50 مصابًا بقمع 

األمن للمتظاهرين

عادت شعارات بدايات 
الثورة إلى الظهور في 

درعا والشمال

اعتقلت قوات أمنية 
خاصة أمس قياديًا 

بارزًا بـ»الحشد«

انتخابات 
األسد

أمين العاصي

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــة، أمـــــس األربـ ــ ــــوريـ بـــــدت سـ
ــاقـــضـــني،  ــنـ ــتـ ــهــــديــــن مـ أمــــــــــام مــــشــ
يــكــّرســان مــا وصــلــت إلــيــه الــبــالد 
شهدت  إذ  واجتماعيا،  وسياسيا  جغرافيا 
املناطق التي ُيحكم النظام السيطرة عليها 
االنتخابات  في  مشاركة  األمنية  بالقبضة 
الرئاسية التي أجراها لتثبيت بشار األسد 
في السلطة لوالية رابعة، بعد أعــوام 2000 
و2007 و2014، تمتد سبع سنوات حتى عام 
2028. في املقابل، شهدت املناطق الخارجة 
بـــالـــكـــامـــل أو جـــزئـــيـــا عــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
افتتحتها  لالنتخابات،  رافــضــة  تــظــاهــرات 
درعا البلد، جنوبي البالد، منذ يومني، مع 
تجّمع العشرات في ساحة املسجد العمري 
الــثــورة السورية  الــذي انطلقت منه شـــرارة 
لالنتخابات  2011، رفضا  آذار  مــارس/  في 
ــيــــة، رافــــعــــني شــــعــــار »ال مــســتــقــبــل  الــــرئــــاســ
للسوريني مع القاتل«. وفي تحد واستفزاز 
واضحني للشارع املعارض له، أدلــى األسد 
بصوته في مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة 
التي  دمــشــق،  الــســوريــة  للعاصمة  الشرقية 
ــتـــرد الـــنـــظـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي عــام  اسـ
2018، بعد ارتكاب مجزرة بالغازات الساّمة، 
أجـــبـــرت فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة على 
تسليمها. واّدعى األسد عقب إدالئه بصوته 
برفقة زوجته أسماء بأن نظامه ال يولي أي 
اهتمام لتصريحات الغرب عن االنتخابات 
آرائكم هي صفر«.  الحالية، مضيفا: »قيمة 
ــا أكـــــــــدت الـــــواليـــــات  ــعــــدمــ ــه بــ ــفــ وجـــــــــاء مــــوقــ
ــاء،  ــثـــالثـ ــن أمـــــس الـ املــــتــــحــــدة، مـــســـاء أول مــ
فــي بــيــاٍن مــشــتــرك مــع أربــــع دول أوروبـــيـــة، 
فــرنــســا وأملــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، أن 
تكون  »لــن  السورية  الرئاسية  االنتخابات 
حرة وال نزيهة«، مستنكرة قرار نظام األسد 
إجــراء انتخابات »خــارج اإلطــار املوصوف 

في قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254«.

اختيار دوما
ويأتي اختيار مدينة دومــا من قبل األسد 
الــتــي دأب  للمشاركة فــي هــذه االنــتــخــابــات 

منذ عام 1970، مع إدراكه أن ما يقوم به بات 
مكشوفا لعموم السوريني«. ويشّدد الكاتب 
ــــالم الــتــابــعــة  عــلــى أن مـــا تــبــثــه وســـائـــل اإلعـ
للنظام »مناف للواقع«، مضيفا أن »املواطن 
في مناطق سيطرة النظام غير مكترث على 
اإلطــــالق بــاالنــتــخــابــات، ومـــا تــرونــهــم أمــام 
صــنــاديــق االنــتــخــاب هــم جــمــوع الشبيحة، 
وعـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة تــــرتــــدي لـــبـــاســـا مـــدنـــيـــا، 
واملــجــبــورون، تــحــديــدًا املــوظــفــني فــي دوائــر 
ال  والذين  النظام  من  واملستفيدين  الــدولــة، 
يريدون أن ينتهي ما يحدث من البالد منذ 

عام 2011 كيال تتضرر مصالحهم«.
وذكــرت مصادر محلية في مدينة الالذقية 
عــلــى الـــســـاحـــل الــــســــوري أن قـــــوات الــنــظــام 
أغــلــقــت أبــــواب املــديــنــة الــجــامــعــيــة، مضيفة: 
ــن املــــديــــنــــة تـــفـــقـــدًا  ــ ــــون عــ ــؤولــ ــ ــســ ــ أجـــــــــرى املــ
االنتخاب  على  وأجــبــروهــم  للطالب  اسميا 
لــتــصــورهــم كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــــي مــحــافــظــة  ــم. وفـ ــهـ ــم يــــدلــــون بـــأصـــواتـ ــ وهـ
ديــر الــزور في شرقي البالد، أكــدت مصادر 
نقل  الجوية  املــخــابــرات  أن جهاز  متقاطعة 
عناصر مليشيا »لواء القدس«، الذي يضم 
مسلحني فلسطينيني وسوريني من نقاطها 
على أطــراف مدينة ديــر الــزور، نحو املراكز 
االنــتــخــابــيــة مــن أجـــل انــتــخــاب األســــد. وفــي 
محافظة الــســويــداء، جنوبي الــبــالد، أفــادت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــأن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
املحافظة »لم تشهد إقبااًل على االنتخاب«، 

ــة«،  ــزلــ ــهــ ــا بـــــ »املــ ــفـــهـ ــلـــى وصـ الــــســــوريــــون عـ
»املنتصر«،  بمظهر  للظهور  منه  مــحــاولــة 
فاقد  الــنــظــام  أن  إلــى  الــوقــائــع  بينما تشير 
للسيطرة على نحو نصف مساحة سورية، 
وأن املــنــاطــق الــتــي اســـتـــردهـــا مـــن فــصــائــل 
املــعــارضــة بــاتــت شــبــه خــالــيــة مــن الــســكــان. 
دائــم بسبب  كما تشهد اضــطــرابــات بشكل 
األجــهــزة  ط 

ّ
وتسل املعيشية،  ــوال  األحـ ســوء 

منها  الخروج  لم يستطع  من  على  األمنية 
إلى الشمال السوري. وكان النظام السوري 
ارتــكــب أكــبــر مــجــزرة بــالــغــازات الــســامــة في 
الـــشـــرقـــيـــة مــنــتــصــف عـــــام 2013،  ــة  ــغـــوطـ الـ
حــيــث قــتــل وأصـــيـــب آالف املــدنــيــني. ويـــرى 
الباحث في مركز »جسور« للدراسات وائل 
عــلــوان، املــتــحــدر مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، في 
»العربي الجديد«، أن بشار األسد  لـ حديث 
»يــريــد إظــهــار وجـــود حــالــة مــن االســتــقــرار 
ــه، ومــن  والــســيــطــرة فـــي مــنــاطــق خــضــعــت لـ
بــيــنــهــا الــغــوطــة الــشــرقــيــة، لــذلــك ذهـــب إلــى 

مدينة دوما«.
فتكشف مصادر  العاصمة دمشق،  عن  أمــا 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األجـــهـــزة  مــحــلــيــة لـ
جميع  »استنفرت  للنظام  التابعة  األمنية 
ــّدر عـــددهـــم بــمــئــات اآلالف  ــقـ عــنــاصــرهــا، املـ
مشيرة  االنتخاب«،  على  املواطنني  إلجبار 
إلــــى أن »عــنــاصــر أمــنــيــة وشــبــيــحــة مــنــعــوا 
الناس من شــراء الخبز من الفرن اآللــي في 
ــــرة، قــبــل الـــتـــوجـــه الــــى صــنــدوق  ــزاهـ ــ حـــي الـ
انتخابي قريب من املكان«. وتشير املصادر 
الــنــظــام وضـــع صــنــاديــق انتخابية  إلـــى أن 
ــة وفـــي  ــ ــــدولـ ــات ودوائـــــــــر الـ ــسـ ــل مـــؤسـ ــي كــ فــ
املستشفيات، مضيفة أن »كل من يدخل هذه 

الدوائر عليه االنتخاب«.
من جهته، يصف كاتب مقيم في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا يجري  فــي حــديــث لـــ
»النظام  أن  معتبرًا  السياسية«،  »املهزلة  بـ 
يــكــّرس االنــقــســام فــي عــمــوم الــبــالد. انقسام 
جغرافي، واجتماعي، وسياسي ستكون له 
نتائج وخيمة على مستقبل سورية«. ويرى 
أن النظام »لم يتعلم شيئا من 10 سنوات من 
الحرب«، الفتا إلى أنه »ال يزال يحكم بنفس 
اآلليات ونفس العقلية، التي حكم بها البالد 

املوظفون،  هــم  انتخب  »مــن  أن  إلــى  مشيرة 
ــعـــث«. وكــشــفــت أن  ــبـ ــاء فـــي حــــزب الـ وأعــــضــ
ألقوا قنبلة على مقر الحزب في  مجهولني 

بلدة املزرعة، مساء أول من أمس الثالثاء.

حراك رافض لالنتخابات  
وفــــي ســـيـــاق مــــــواٍز ملـــا يـــجـــري فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، عــّبــر الــســوريــون 
والبلدات عن رفضهم  املــدن  العديد من  في 
التي  األســد  بشار  نظام  املطلق النتخابات 
و»غير  »مزّيفة«،  الدولي  املجتمع  يعتبرها 
شرعية«، ولن تغّير في واقع الحال السوري 
جرى  مــا  مستغربا  يكن  لــم  بالتالي  شيئا. 
في محافظة درعا، جنوبي البالد، من رفض 
عارم لالنتخابات لكونها كانت السّباقة في 
االنتفاض على النظام، في ربيع عام 2011، 
وهو ما عّرضها لعمليات انتقامية واسعة 
ــلــــدات  ــدن وبــ ــ ــاق. وشــــهــــدت مـــعـــظـــم مــ ــطــ ــنــ الــ
محافظة درعا، أمس األربعاءـ إضرابا عاما، 
وإغــالقــا لكل الــطــرق أمــام الــســيــارات العامة 
ــتـــي تـــخـــرج ملـــنـــاطـــق ســيــطــرة  والـــخـــاصـــة الـ
األمنية  القبضة  فيها  يحكم  الــتــي  الــنــظــام، 
ويــــضــــع فـــيـــهـــا صـــنـــاديـــق االقــــــتــــــراع. وأكــــد 
نــاشــطــون محليون أن إضــرابــا عــامــا شمل 
مــنــاطــق تــل شــهــاب ونـــوى وتــســيــل وطفس 
واملزيريب واليادوده وجلني في ريف درعا 
الــغــربــي، والــحــراك ونــامــر ومليحة العطش 
ــا الــشــرقــي،  ــ خـــــرى مـــن ريــــف درعـ

ُ
ومــنــاطــق أ

احتجاجا على االنتخابات. ونشر ناشطون 
صورًا ومقاطع فيديو تكشف أن هذه املدن 
والـــبـــلـــدات تــشــهــد مـــا يــرقــى إلـــى الــعــصــيــان 
املــدنــي احــتــجــاجــا عــلــى االنــتــخــابــات. وذكــر 
»تـــجـــّمـــع أحــــــرار حـــــــوران« أن حــــزب الــبــعــث 
الــحــاكــم أجــبــر، يــوم اإلثــنــني املــاضــي، طالب 
الجامعات على الخروج في مسيرة مؤيدة 
ــا، عــقــب صــدور  لـــرأس الــنــظــام بــمــديــنــة درعــ
بيان من هيئات مجالس ولجان فاعلة في 
مــحــافــظــة درعــــا، دعــــوا خــاللــه إلـــى مقاطعة 
ـــن املـــرصـــد  ــلـ االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وأعــ
الــســوري لحقوق اإلنــســان، أمــس األربــعــاء، 
عن انفجار عبوة ناسفة قرب منزل محافظ 
درعــا مــروان إبراهيم شربك، مشيرًا إلى أن 
مجهولني اســتــهــدفــوا أحـــد مــراكــز االقــتــراع 
في االنتخابات الرئاسية بقنبلة يدوية في 
بلدية نمر، شمالي درعا، بعد منتصف ليل 

الثالثاء – األربعاء.

تحشيد الشمال 
فــي مــــوازاة ذلـــك، شهد الــشــمــال الــغــربــي من 
النطاق رفضا  سورية حراكا شعبيا واسع 
ــداد  ــد، فــتــقــاطــر أعــ النــتــخــابــات بـــشـــار األســــ
كــبــيــرة مـــن املـــواطـــنـــني أمـــــس، إلــــى ســاحــات 
ومــيــاديــن مــديــنــة إدلــــب، مـــردديـــن شــعــارات 
ــة هـــذه  ــة، رافــــضــ ــ ــــوريـ تـــدعـــو إلـــــى وحــــــدة سـ
ــة«. وشــــهــــدت مــديــنــة  ــزلــ ــهــ ــابـــات »املــ ــتـــخـ االنـ
سورية،  عموم  في  الكبرى  التظاهرة  إدلــب 

إدلــب  محافظة  وتضم  لالنتخابات.  رفضا 
ــي، جــلــهــم مــهــجــرون  ــدنــ نـــحـــو 4 مـــاليـــني مــ
ــة،  ــافــــظــــات الــــســــوريــ ــن املــــحــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
النظام  مــن طــيــران  الــجــوي  القصف  نتيجة 
والـــطـــيـــران الــــروســــي، ونــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 
ارتكبتها  الــتــي  النطاق  واســعــة  االنتقامية 
قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي انــتــزعــت 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
الــســوريــة. وفـــي الــســيــاق، شــهــد ريـــف حلب 
الــشــمــالــي، الــــواقــــع تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل 
املــعــارضــة، حــراكــا كبيرًا ضــد االنــتــخــابــات، 
وفــــق نــاشــطــني أشــــــاروا إلــــى أن الــشــعــارات 
األولــــى لــلــثــورة الــســوريــة عـــادت مــن جــديــد، 
تــحــديــدًا تــلــك الــداعــيــة إلـــى إســقــاط الــنــظــام. 
فــي منطقة شــرقــي نهر  وخـــرج متظاهرون 
»قــوات سورية  الخاضعة لسيطرة  الــفــرات، 
لالنتخابات.  رفــضــا  )قــســد(  الديمقراطية« 
ورفــــع الـــعـــشـــرات مــنــهــم فـــي مــديــنــة الطبقة 
فــي ريــف الــرقــة الغربي شــعــارات تدعو إلى 
وحــدة الــبــالد مــن دون وجــود لبشار األســد 
التي  الذاتية«،  »اإلدارة  السلطة. وكانت  في 
ــن أمـــس  ــد أغـــلـــقـــت أول مــ تـــديـــر املـــنـــطـــقـــة، قــ
 املعابر التي تربط شرقي الفرات 

ّ
الثالثاء كل

مع مناطق النظام السوري، بينما سمحت 
محدودة  انتخابية  عملية  بــإجــراء  لأخير 
سيطرته  تحت  يقعان  أمنيني  مربعني  فــي 
في مدينتي القامشلي والحسكة، في أقصى 

الشمال الشرقي من سورية.

تصويت باإلكراه 
وإضرابات وتظاهرات

شهدت المناطق المعارضة في سورية احتجاجات واسعة ضد االنتخابات )العربي الجديد(

)Getty/يخطط المتظاهرون لتطوير أساليب حراكهم )طه حسين علي

تحّدٍ  وكأنها  األربعاء،  أمس  السورية،  الرئاسية  االنتخابات  مهزلة  بدت 
المناطق  في  لها  رفضًا  بكثافة  خرجوا  الذين  للمعارضين،  بالنسبة 
الخارجة عن قبضة النظام. في المقابل، ألزم النظام جميع من هم 

تحت سيطرته على االقتراع له، ترهيبًا وترغيبًا

الحدث

يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل هــو املــوعــد األقـــرب 
لـــعـــودة الـــحـــراك ضـــد حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
ها ال تقمع املنتفضني 

ّ
التي ثبت بالدليل أن

فقط، بل تقوم بالتستر على القتلة الذين 
ــزاب الــســيــاســيــة«،  ــ يــعــمــلــون لــصــالــح األحــ
مـــؤكـــدًا لـــ»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »املــوعــد 
في حــال أقــر، سيشهد أنــواعــا جديدة من 
التصعيد، بينها اإلعالمي بمنحى دولي، 

لتعريف العالم بالقضية العراقية«.
مــــن جــهــتــهــا، رأت الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
العراقية  »السلطة   

ّ
أن العبايجي  شـــروق 

تخسر يوميا فــرص إصــالح نفسها عبر 
اســتــغــالل الضغط الــشــعــبــي«. وأوضــحــت 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــعـ ــاٍل مـــع »الـ فـــي اتــــصــ
ــون تـــعـــلـــم فــنــون  ــلــ ــواصــ »املـــتـــظـــاهـــريـــن يــ
الــتــنــظــيــم، وقـــد يــكــون هــنــاك تصعيد من 

نوع آخر بتوقيت أفضل«.
السياسي  واملحلل  الباحث  رأى  بـــدوره، 
 »هــــنــــاك ضــعــفــا 

ّ
ــابــــي أن عـــبـــد الــــلــــه الــــركــ

كــــبــــيــــرًا لــــــــدى الــــكــــاظــــمــــي فــــــي الـــتـــحـــكـــم 
بــالــتــشــكــيــالت الــعــســكــريــة املــســؤولــة عن 
حماية املتظاهرين، ما يشرح مدى تغول 
املسلحة  والفصائل  السياسية  األحـــزاب 
في القرارات األمنية«. وبنيَّ الركابي، في 
 »الحكومة 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

 
ّ
ــا أن ــامــ ــمــ ــــرف تــ ــعـ ــ وأحــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة تـ

 السلطة تريد 
ّ
املتظاهرين لن يهدأوا، لكن

ال يمس مصالح  احتجاجي  صنع جيل 
الــخــدمــيــة«،  بــاملــطــالــب  األحــــزاب ويكتفي 
 هــــذا الــنــهــج ال يــتــنــاســب مع 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

وعي الشعب. 
ــك، شــــهــــدت بــــغــــداد أمـــــس تـــوتـــرًا  ــ ـــ إلـــــى ذل
أمنيا آخـــر، بعد ســاعــات مــن الكشف عن 
اعــتــقــال قـــوة أمــنــيــة عــراقــيــة خــاصــة قائد 
الشعبي« على  »الحشد  عمليات فصائل 
الحدود العراقية - السورية، قائد مليشيا 
العاصمة،  في  مصلح،  قاسم  »الطفوف« 
وفق مذكرة قضائية. وتّم اعتقال مصلح 
بتهم تتعلق باستهداف ناشطني وفساد 
مــالــي وعــمــلــيــات تــهــريــب. وتــحــدث نائب 
 االعتقال 

ّ
»العربي الجديد«، عن أن عراقي لـ

جاء على خلفية اتهامات بتورط مصلح 
تظاهرات  تنسيقيات  رئيس  اغتيال  فــي 
ــاء عــلــيــه،  ــنــ ــاب الـــــوزنـــــي. وبــ ــهــ ــالء إيــ ــربــ كــ
وأمنيا  انــتــشــارًا عسكريا  بــغــداد  شــهــدت 
مكثفا، مع إغالق مداخل املنطقة الخضراء 
بسبب »معلومات أفادت بوجود نية لدى 
باالستعراض  املسلحة  الفصائل  أنصار 
املــســلــح قـــربـــهـــا«، بــحــســب مـــصـــدر أمــنــي 

»العربي الجديد«. تحدث لـ

دخانية  لقنبلة  تعرضه  التقرير  ـــق 
ّ
ووث

ــه، قــبــل أن يــتــوفــى مــتــأثــرًا  ــ اخــتــرقــت رأسـ
بإصابته في أحد مستشفيات بغداد.

ــة مــمــثــلــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــوات الــ ــ ــقــ ــ ــ ــرت ال ــطــ ــيــ وســ
 الـــشـــغـــب والـــجـــيـــش عــلــى 

ّ
ــــض بـــجـــهـــاز فــ

ــتـــحـــريـــر والـــــفـــــردوس  كــــامــــل ســــاحــــات الـ
ــكـــرخ  والـــنـــســـور بــجــانــبــي الـــرصـــافـــة والـ
فــي بـــغـــداد، فــجــر أمـــس األربـــعـــاء، بشكل 
كــامــل، بعد انــســحــاب املــتــظــاهــريــن. وقــام 
سكان األحياء البغدادية القريبة من تلك 
الــســاحــات، بفتح مــنــازلــهــم إليــــواء كثير 
الوافدين من املحافظات  من املتظاهرين 
معلومات  بسبب  بــغــداد،  إلــى  الجنوبية 
عن اعتقال زمالء لهم توجهوا إلى فنادق 
وسط العاصمة للمبيت فيها، أو خوفهم 
ــم داخـــــــل األزقــــــة  ــهـ ــة األمـــــــن لـ ــقـ مــــن مـــالحـ

واملتفرعات الضيقة.
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت مـــصـــادر مـــن داخـــل 
تنسيقيات ذي قار وكربالء عن التحضير 
الجــتــمــاع مــرتــقــب لــالتــفــاق عــلــى الخطوة 
ــريـــن: الـــتـــصـــعـــيـــد أو  ــاهـ ــتـــظـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
انتظار لجنة تحقيق الكاظمي. وفي هذا 
السياق، قال عضو التيار املدني العراقي 
 »االنسحاب من ساحة 

ّ
إن الــعــزاوي  ميثم 

الــتــحــريــر كــــان اضـــطـــراريـــا لــلــحــفــاظ على 
ســـالمـــة املـــتـــظـــاهـــريـــن«. وأكـــــد فـــي حــديــث 
»تــنــســيــقــيــات   

ّ
أن ــديــــد«،  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ

الـــتـــظـــاهـــرات فـــي الــــعــــراق لـــم تــتــفــق حتى 
مــا حصل،  لشرح  بيان مشترك  اآلن على 
 جميع أعضائها اتفقوا ضمنيا على 

ّ
لكن

التصعيد عبر اللجوء إلى اإلعالم وفضح 
الــجــهــات الــتــي تــســاهــم بــقــتــل الــنــاشــطــني، 
ــــودة  ــعـ ــ ــد لـ ــ ــوعــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــــحـ ــة إلـــــــــى تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ

التظاهرات«.
ــرات مــديــنــة  ــاهـ أمــــا عــضــو تــنــســيــقــيــة تـــظـ
 »األول من 

ّ
بابل علي الجنابي، فكشف أن

بغداد ـ زيد سالم

اســتــقــرت حصيلة يـــوم الــثــالثــاء الــدامــي 
العراقية  العاصمة  فــي  أمـــس(،  مــن  )أول 
بغداد، والتي شهدت عمليات قمع أمنية 
جـــديـــدة لــلــمــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــني في 
من  وأكثر  قتيلني  على  الشعبي،  الحراك 
50 جريحا، ما زال نحو 20 منهم يرقدون 
فـــي املــســتــشــفــيــات. وأطـــلـــق ســــراح أغــلــب 
املعتقلني، أول من أمس، وهم بالعشرات، 
ــّراء الــحــمــلــة الــقــمــعــيــة، بــاإلضــافــة إلــى  ــ جـ
ــن قـــبـــل جـــمـــاعـــات  ــ تـــســـجـــيـــل هـــجـــمـــات مـ
مسلحة بالسكاكني والحراب، استهدفت 
ــــدت  ــنـــني ومـــتـــظـــاهـــريـــن. وأكـ نـــاشـــطـــني اثـ
مـــصـــادر داخــــل تــنــســيــقــيــات الــتــظــاهــرات 
جنوبي العراق، عقد اجتماع مرتقب لها 
ــرار حـــول اســتــئــنــاف الــتــظــاهــر  التـــخـــاذ قــ
من عدمه، وفقا ملا قد ينتج عن تعهدات 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لها. 
ــذا اإلطـــــــار، ســـّجـــل أمــــس اعــتــقــال  ــي هــ وفــ
قــوة أمنية عــراقــيــة خــاصــة قــيــاديــا بــارزًا 
فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــتــهــمــة الــفــســاد 
فيما  الناشطني،  واســتــهــداف  والتهريب 
تحدثت مصادر أمنية لوكالة »رويترز« 
ــمـــات اســتــهــدفــت  ــه فــــي هـــجـ ــلـــوعـ عــــن ضـ
ــد  ــ ــــني األسـ ــدة عـ ــ ــاعـ ــ ــرة قـ ــ ــيــ ــ ــة األخــ ــ ــاآلونــ ــ بــ
أميركية  قــوات  تستضيف  التي  الجوية 

وقوات دولية أخرى. 
وبعد انقضاء نهار أول من أمس الثالثاء 
ــالــــي طـــغـــى عـــلـــى الــــحــــراك  ــمــ ــدوء إجــ ــ ــهـ ــ بـ
وتــظــاهــراتــه الــتــي انــتــشــرت فــي ســاحــات 
أول  املتظاهرون، مساء  واجــه  العاصمة، 
ــدًا عــلــى يد  ــديـ ــا جـ ــيـ ــــس، عــنــفــا دامـ مـــن أمـ
قوات األمن العراقية، لم تسلم منه حتى 
ق 

ّ
النساء املشاركات في التظاهرات. ووث

نــاشــطــون عمليات ضـــرب وتــنــكــيــل، إلــى 
جــانــب اســتــخــدام الــرصــاص الــحــّي، كما 
أشــــار الــتــقــريــر الــطــبــي ألحـــد الــضــحــايــا. 

ثالثاء بغداد الدامي ال يرهب الحراك
استئناف التظاهر مرتقب في يوليو

خيّم التوتر على 
بغداد، أمس، بعد 

يوم داٍم اتسم بعنف 
أمني جديد ضد 

المتظاهرين، الذين 
تمسكت تنسيقياتهم 

بمواصلة الحراك
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روحاني: االنتخابات الرئاسية تفقد معناها بال منافسةتونس: »وثيقة االنقالب« إذ تبطل التفاؤل االقتصادي
صالح الدين الجورشي

في اللحظة التي شعر فيها جزء هام من الرأي 
تحت في 

ُ
العام في تونس بأن نافذة أمل قد ف

وجوههم بمناسبة الزيارة االستثنائية التي 
قام بها رئيس الحكومة هشام املشيشي إلى 
لــيــبــيــا مــصــحــوبــا بـــوفـــد اقـــتـــصـــادي مــوســع، 
قحم رئيس الجمهورية 

ُ
انفجرت تسريبات ت

قيس سعّيد ومؤسسة الرئاسة بما قيل إنه 
مــشــروع انــقــالب، وتفتح املــجــال واســعــا أمــام 
ــا،  ــ فــرضــيــات مــتــعــددة حـــول مـــن يــقــف وراءهـ
وما هو الغرض منها، وملاذا تم اختيار هذا 

التوقيت بالذات لتفجير هذا اللغم اآلن.
كان املشيشي وفريقه منتشيني، بعد االتفاق 
ــع رئــيــس  ــل إلـــيـــه مــ ــتـــوصـ ــم الـ ــام الــــــذي تــ ــهــ الــ
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام الشروع 
في تحقيق التكامل االقتصادي بني البلدين. 
زيارة ناجحة بكل املقاييس، وأتت في ظرف 
مالئم، إذ يحتاج كل طرف إلى اآلخر ملواجهة 
الـــصـــعـــوبـــات الــضــخــمــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
العراقيل  »كــل  أن  املشيشي  وأعلن  الشعبان. 
ــام  ــ ــابــــق أمـ ــي الــــســ ــ ــــودة فـ ــــوجــ الــــتــــي كــــانــــت مــ
الليبيني لم يعد لها أي مبرر بما سيمّكن من 
تشجيع التنقل بني املواطنني وحركة األموال 
واالستثمارات، وهو ما من شأنه أن يساعد 

على إنجاز الوحدة االقتصادية الحقيقية«.
لـــم تــكــن هـــذه الــخــطــوة مــعــزولــة عـــن الـــزيـــارة 
ــة الــــتــــي ســـبـــق أن قـــــام بـــهـــا ســـعـــّيـــد،  الــــرمــــزيــ
أقــدم عليه املشيشي. كانت  والــتــي مهدت ملــا 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــخـــطـــوتـــان مـــتـــكـــامـــلـــتـــني، عـ

طهران ـ صابر غل عنبري

املرشحني  معظم  استبعاد  تــداعــيــات  تـــزال  ال 
ــرانـــي، تــتــفــاعــل في  مــن الــســبــاق الــرئــاســي اإليـ
إيــران. ودفع ذلك الرئيس حسن روحاني إلى 
تخصيص جــزء كبير مــن كلمته فــي اجتماع 
ــــس األربــــــعــــــاء، ملـــنـــاقـــشـــة قــــرار  الـــحـــكـــومـــة، أمــ
مجلس صيانة الدستور، استبعاد مرشحني 
مـــحـــدديـــن، واقـــتـــصـــار الئـــحـــة الــتــرشــيــح على 
ــانـــي، فـــي كلمته  ســبــعــة أســـمـــاء. وكــشــف روحـ
ــرانـــي، عــن توجيه  الــتــي بثها الــتــلــفــزيــون اإليـ
رسالة خطية إلى املرشد علي خامنئي، طالبا 
له من أجل إعــادة النظر في قــرار مجلس 

ّ
تدخ

 :
ً
صــيــانــة الـــدســـتـــور فـــي الــتــرشــيــحــات، قـــائـــال

»حــــول قــــرار املــجــلــس اضـــطـــررت إلـــى توجيه 
رسالة للقائد ونقل ما يدور في بالي عبرها.« 
أنــه »كنا نريد أن يضاف مرشحون  وأوضــح 
القائد  القائمة، وطلبت مساعدة  إلــى  آخــرون 
ــــل فــــي الــــــــدورات 

ّ
إن أمــــكــــن، وهـــــو قـــلـــمـــا تــــدخ

عــــدم الــتــنــســيــق املــســبــق بـــني رأســــي السلطة 
التنفيذية، وبدال من أن ترحب جميع األطراف 
التقليل  أنــصــار سعّيد  بهذا اإلنــجــاز، حــاول 
مــن أهــمــيــة الــوفــد الــحــكــومــي، واســتــمــروا في 
انتقاد أدائه السياسي، والتأكيد على غياب 

الرؤية والجدية.
ــواء الـــتـــي اتــســمــت بــاالنــقــســام  ــ ــ ــذه األجـ فـــي هــ
ومــواصــلــة الــحــرب الـــبـــاردة، فوجئت الــدوائــر 
الــســيــاســيــة بــوثــيــقــة نـــشـــرهـــا مـــوقـــع »مـــيـــدل 
إيست« البريطاني موجهة إلى مديرة ديوان 
الرئاسي في قصر قرطاج. الوثيقة عبارة عن 
رئيس  عــلــى  مقترحة  خــطــة مفصلة  مــشــروع 
الــجــمــهــوريــة، تــدعــوه إلـــى تفعيل الــفــصــل 80 
مـــن الـــدســـتـــور، نــظــرًا »لــلــوضــع الــغــيــر عـــادي 
الـــذي تــمــر بــه الـــدولـــة« فــي ظــل »وجــــود خطر 
داهــم« بسببه »تعذر السير العادي لدواليب 
ــة«، وبــالــتــالــي أصــبــح »مـــن دور رئيس  ــدولـ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة دســـتـــوريـــا تــجــمــيــع الــســلــطــات 
الصالحيات«،  »بمطلق  يستأثر  وأن  بــيــده«، 
الحكومة  رئــيــس  وأن يقلص مــن صــالحــيــات 
ــرة مهامه  ــ لــيــصــبــح »وزيـــــرًا أول تــتــقــلــص دائـ
فــي صــالحــيــات تنفيذية ال تــقــريــريــة«. وعلى 
الرغم من أن هذه الدعوة متداولة منذ أشهر، 
لـــكـــن الـــجـــديـــد فــــي الـــوثـــيـــقـــة أنــــهــــا تــضــّمــنــت 
كــيــفــيــة تحقيقها  مــفــصــلــة حــــول  اقـــتـــراحـــات 
على أرض الــواقــع، مثل الــدعــوة إلــى اجتماع 
مجلس األمـــن الــقــومــي فــي القصر الــرئــاســي، 
ثــم تــطــويــق أعــضــائــه ومــنــعــهــم مــن الــخــروج، 
واالســتــعــانــة بــاملــؤســســة الــعــســكــريــة، ووضــع 
عــدد مــن األشــخــاص تحت اإلقــامــة الجبرية، 
الــقــيــام  أي أن الــوثــيــقــة تــضــّمــنــت ســيــنــاريــو 

أحد أجنحتها يمكن أو يكون الطرف الخفي 
الذي يقف وراء الوثيقة، كما رأوا فيها فرصة 
لــتــدمــيــر مـــا راج حــــول حــصــول وســـاطـــة بني 
التي  »النهضة«  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة 
ــة الــوثــيــقــة، وأكــــدت أن »مـــا زاد  ســارعــت إلدانــ
ـــهـــا تــتــســاوق مـــع خــطــابــات 

ّ
مـــن خــطــورتــهــا أن

ل«. وانتقد 
ّ

السابقة، وفي بعض الحاالت تدخ
أن  املرشحني، مشّددًا على  روحاني استبعاد 
الــنــظــام، وال  »االنــتــخــابــات ضامنة ملشروعية 
شرعية لقراراته ما لم تكن مسنودة بالشعب«. 
تفقد معناها  »االنتخابات  أن  وأكــد روحاني 
إذا لم يكن فيها تنافس، وهو يشّكل روحها«، 
مشيرًا إلى أن حكومته ال يمكنها فعل أكثر من 
ل املرشد. وشّدد 

ّ
ذلك، في إشارة إلى طلب تدخ

على أن الهدف هو تحقيق املشاركة القصوى 
فــي االنــتــخــابــات، وال ينبغي أن يصبح األمــر 
مجرد شعار فقط، بل يجب توفير أسبابه، ألن 

شرعية النظام مرهونة بهذه املشاركة.
ونشرت وزارة الداخلية اإليرانية رسميا، أول 
من أمس الثالثاء، قائمة املرشحني النهائيني 
متها 

ّ
لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي، والــتــي تسل

ـ  االثنني  مساء  الدستور،  صيانة  مجلس  من 
الثالثاء. والقائمة تشمل سبعة مرشحني، هم 
رئيسي،  إبــراهــيــم  القضائية  السلطة  رئــيــس 
وأمــــــني مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام 
ــثـــوري«  »الـــحـــرس الـ ـــ ــام الـــســـابـــق لـ ــعـ الـــقـــائـــد الـ
مــــحــــســــن رضـــــــائـــــــي، واإلصــــــــالحــــــــي مــحــســن 
مــهــرعــلــيــزادة، ومـــنـــدوب املـــرشـــد فـــي مجلس 
ــن الـــقـــومـــي ســعــيــد جــلــيــلــي، والـــبـــرملـــانـــي  ــ األمــ
املحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ 
ونائب  الناصر همتي،  عبد  املركزي  املصرف 
رئــيــس الــبــرملــان املــحــافــظ أمــيــر حسني قاضي 
مــجــلــس صــيــانــة  ــمـــي. واســـتـــبـــعـــد  ــاشـ هـ زاده 
الـــدســـتـــور شــخــصــيــات بــــــارزة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
املعتدل علي  املحافظ  السابق  البرملان  رئيس 
الريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي 
ــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري،  ــــحـ اإلصـــــالحـــــي الـــــبـــــارز إسـ

والرئيس األسبق محمود أحمدي نجاد.
القائمة،  لتعديل  املرشد  لم يتدخل  وفي حال 
فــي دورات سابقة، سيقتصر  ذلــك  كما حــدث 
الــســبــاق عــلــى املــحــافــظــني، إذ أن خــمــســة من 
املــرشــحــني السبعة مــن هـــذا الــتــيــار، واملــرشــح 
اإلصــالحــي الــوحــيــد محسن مــهــرعــلــيــزادة، ال 
يمثل وزنا كبيرًا في الشارع اإلصالحي، كما 
أن محافظ املصرف املركزي شخصية مستقلة 

ال يمكنها منافسة املرشحني املحافظني.
على صعيد آخر، أشار روحاني إلى املباحثات 
الـــنـــوويـــة الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا لـــعـــودة طــهــران 
النووي  باالتفاق  التزاماتهما  إلى  وواشنطن 
املبرم عام 2015، متحدثا عن »حصول اتفاق 
على القضايا األساسية« في هذه املفاوضات. 
وأضــــاف أن »الــقــضــايــا املــتــبــقــيــة قــابــلــة للحل 
أيضا«، مؤكدًا أن »على أميركا حتما أن تعود 
ذلــك،  مــن  تحققنا  وبــعــد  أواًل،  التزاماتها  إلــى 

سنعود لتعهداتنا« النووية.
وانــطــلــقــت، أول مــن أمـــس الــثــالثــاء، الــجــولــة 
اللجنة  وعقدت  فيينا،  ملباحثات  الخامسة 
ــا  ــاعـ ــمـ ــتـ ــووي اجـ ــ ـــنـــ ـــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــــالتـ ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ املــ
والعمل  الــســابــقــة  الــجــوالت  نــتــائــج  ملناقشة 
ــل الــقــضــايــا املــتــبــقــيــة. وفــــي حــديــث  عــلــى حـ

املــفــاوضــني  كبير  أكـــد  اإليـــرانـــي،  للتلفزيون 
من  »الكثير  أن  عراقجي،  عباس  اإليرانيني، 
الــوفــود تأمل في أن تكون هــذه الجولة هي 
األخــيــرة للتوصل إلــى اتــفــاق، لكن يجب أن 
نــكــون حــذريــن«. وأضـــاف عــراقــجــي أن »ثمة 
»أننا  إلــى  الفــتــا  متبقية«،  أســاســيــة  قضايا 
وأوضح  يلبي مطالبنا«.  اتفاق  إلى  نسعى 
أن الــلــجــان الـــثـــالث املــنــبــثــقــة عـــن مــبــاحــثــات 
فيينا ستواصل عملها خالل األيــام املقبلة، 
»أبــــدت جديتها  ــراف  ــ األطـ أن جميع  مــؤكــدًا 
خــــالل املــــفــــاوضــــات«. والـــلـــجـــان الـــثـــالث هي 
على  يتوجب  التي  العقوبات  تحديد  لجنة 
إيـــران، ولجنة  الــواليــات املتحدة رفعها عــن 
تــحــديــد اإلجــــــراءات الــنــوويــة الــتــي يتوجب 
تنفيذ  إلــى  للعودة  بها  القيام  طــهــران  على 
ــة، ولــجــنــة »الــتــرتــيــبــات  ــنـــوويـ تــعــهــداتــهــا الـ

اإلجرائية الالزمة« للعودة إلى االتفاق.
التلفزيون اإليراني  أفــاد  في سياق منفصل، 
بــــأن انـــفـــجـــارًا أودى بــحــيــاة شــخــص وجـــرح 
اثنني آخــريــن، وقــع، صباح أمــس، في مجمع 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات فــــي مــنــطــقــة عــســلــويــة 
ــنـــت الــســلــطــات  ــلـ املـــطـــلـــة عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج. وأعـ
ــــط نــقــل  ــــي خـ املـــحـــلـــيـــة أن االنــــفــــجــــار وقــــــع فـ
ــد«  ــاونــ ــبـــني« و»دمــ األوكـــســـجـــني ملــجــمــعــي »مـ
جنوبي  بـــارس،  بمنطقة  للبتروكيمياويات 
ــافـــــت ســلــطــات  ــ املـــنـــطـــقـــة االقــــتــــصــــاديــــة. وأضـ
عسلوية أن سبب االنفجار غير واضح بعد. 
لــلــغــاز الطبيعي،  الــجــنــوبــي  ــارس  بــ وحـــقـــول 
الــذي تطلق عليه  إيــران وقطر،  مشتركة بني 
اسم »حقل الشمال«، ويقع في مياه الخليج، 

وهو من بني األكبر في العالم.

»الــدســتــوري«. مـــرة أخــرى  بــانــقــالب وصـــف بـــ
ــرأي الــعــام الـــذي بــدل أن  ــادة توجيه الـ تتم إعـ
يـــركـــز عــلــى املــســائــل االقـــتـــصـــاديـــة الــحــامــيــة، 
أصحاب  عــن  البحث  وراء  يلهث  نفسه  وجــد 
الرئاسة(  )مقر  »قــرطــاج«  استنكرت  الوثيقة. 
مطلق  بشكل  ونــفــت  فيها،  ورد  ومــا  الوثيقة 
أن تكون لها صلة بها، واعتبرتها »محاولة 
فــاشــلــة لــلــمــس بــهــيــبــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة«. 
»النهضة«  التقط خصوم حركة  من جهتهم، 
الوثيقة  وراء  بــالــوقــوف  التــهــامــهــا  املــنــاســبــة 
إيست«  »ميدل  أن موقع  وتسريبها، وزعموا 
قــريــب مـــن الــحــركــة ويـــخـــدم مــصــالــحــهــا. كما 
افترض هــؤالء أنــه حتى في حــال عــدم تورط 
ــنـــاورة«، فإن  قــيــادة الــحــركــة فــي مثل هــذه »املـ

ــة لـــلـــمـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــاوئــ ــنــ األطــــــــــراف املــ
بالبالد«،  العام  الوضع  إربــاك  والعاملة على 
ودعــت إلــى فتح تحقيق جــدي وســريــع حول 
وطمأنة  مالبساتها،  جميع  لكشف  الوثيقة 

الرأي العام الوطني والدولي.
هناك جهات مختلفة من مصلحتها إشاعة 
ــمــــوض الــســيــاســي  ــغــ ــراب والــ ــ ــطــ ــ ــالــــة االضــ حــ
لتحقيق مصالح متعارضة وأهداف مختلفة. 
فــاملــســتــشــارة اإلعــالمــيــة الــســابــقــة فــي رئــاســة 
استقالت  الــتــي  النيفر،  رشــيــدة  الجمهورية 
مــنــذ أشــهــر، أكـــدت فــي تــصــريــح أن ســعــّيــد ال 
عالقة له بالوثيقة، لكنها مّيزت بني الرئيس 
عن  وتحدثت  الجمهورية.  رئاسة  ومؤسسة 
أن جميع مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أصــبــحــت مــخــتــرقــة مـــن جــهــات 
محلية وأخــرى خارجية، وهو ما ترك الباب 
مفتوحا أمام احتمال أن يكون داخل القصر 
لــه مصلحة فــي تــرويــج مثل  الجمهوري مــن 
هذه الوثيقة. يعمل البعض على الدفع نحو 
تغيير الــنــظــام الــســيــاســي فــي تــونــس بشكل 
فوقي واالعتماد على أساليب قهرية بما في 
أجل  العسكري، من  الخيار  إلــى  اللجوء  ذلــك 
هذا  يعد  لم  الديمقراطية.  التجربة  إجهاض 
األمر خافيا على أحد. وعلى الرغم من أن هذا 
شروطه  ألن  للتنفيذ،  قــابــل  غير  السيناريو 
غير متوفرة إلى حد اآلن، فإن هناك من يعمل 
على إضفاء الطابع الدستوري على مثل هذه 
االختيار. وقد تشهد الفترة املقبلة محاوالت 
أخــرى فــي هــذا االتــجــاه، إذا لــم يتم التصدي 
ــاع الــطــرق الــذيــن يختفون وراء 

ّ
لــقــط بــجــديــة 

بدالت سياسية وأحيانا تكون »أنيقة«. أوجدت زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا تفاؤًال )محمود تركية/فرانس برس(

إيرانتحليل

األجواء السياسية 
 تتسم باالنقسام 

ومواصلة الحرب الباردة

أدى انفجار في مجمع 
للبتروكيماويات إلى مقتل 

شخص وجرح اثنين

يعمل الرئيس اإليراني 
حسن روحاني، على 

محاولة تعديل قائمة 
المرشحين الرئاسيين، بعد 

توجيه رسالة في هذا 
الصدد للمرشد علي 

خامنئي



9

قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات االئتمانية 
إنه من املتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس 
العام، بدعم  التعاون الخليجي الست بشكل حاد هذا 
ــاع املــالــيــة  ــ ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط وتــحــســن األوضــ مـــن ارتـ
تخفيف  بفضل  االقتصادي  اإلنتاج  وانتعاش  العامة 
إجـــراءات مكافحة فــيــروس كــورونــا. وأضــافــت الوكالة 
في تقرير، أمــس األربــعــاء، أنــه ُيتوقع وصــول مجموع 
الخليجي  الــتــعــاون  ملجلس  املــركــزيــة  الحكومات  عجز 
ــذا الـــعـــام، انــخــفــاضــا من  إلـــى نــحــو 80 مــلــيــار دوالر هـ
143 مليارًا في 2020. وتابعت: »ومع ذلك، سينتج من 
عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي املركزية، 

في  امليزانيات  اختالل  استمرار  مرتفعة،  تــزال  ال  التي 
إلــى أن أداء ميزانيات  الــحــاالت«. لكنها أشـــارت  أغــلــب 
هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان 
النفط.  السابق ألســعــار  االنهيار  عند   ،2016 فــي  عليه 
وعــصــفــت بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج صــدمــتــا االنــهــيــار الــحــاد 
االقتصادية  املاضي، والتداعيات  العام  النفط  ألسعار 
لجائحة فيروس كورونا وإجــراءات السالمة الصحية 
ارتفاع  إن  بــورز«  أنــد  وقالت »ستاندرد  بها.  املرتبطة 
التصنيفات السيادية لدول  الذي يدعم  النفط،  أسعار 
ــاون الــخــلــيــجــي، أدى فــــي الـــســـابـــق إلـــى  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
عرقلة إصــالحــات وبالتالي قــاد إلــى زيـــادة اإلنــفــاق أو 

تأخير إصالحات مالية مزمعة. وأضافت: »نفذت دول 
خليجية عديدة كبحا لإلنفاق ملواجهة صدمتي 2020 
الــخــارجــيــتــن.. بــل وحــقــق )بــعــضــهــا( أيــضــا تــقــدمــا في 
تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن االعتماد 
على الهيدروكربون«. وزادت السعودية ضريبة القيمة 
ــام املـــاضـــي لــتــعــزيــز  ــعـ ــى ثـــالثـــة أمــثــالــهــا الـ املـــضـــافـــة إلــ
األوضاع املالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا 
وانخفاض إيرادات النفط، في حن استحدثت سلطنة 

عمان ضريبة القيمة املضافة الشهر املاضي.
وقــالــت وكــالــة التصنيف االئــتــمــانــي: »نــتــوقــع تــراجــع 
من  ارتفاعها  ثــم   2022-2021 خــالل  املالية  الــعــجــوزات 

جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط 
وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط 
وفقا التفاق أوبك+ املبرم في مايو/أيار 2021«. وقدرت 
للبرميل في  بــرنــت عند 60 دوالرا  الــوكــالــة سعر خــام 
ى مــن عــام 2021، والسعر نفسه فــي 2022 و55 

ّ
مــا تبق

دوالرا للبرميل اعتبارا من 2023. وتوقعت الوكالة أن 
تبلغ إصــدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون 
الخليجي حوالي 50 مليار دوالر سنويا في املتوسط 
العام  دوالر  مليار  بـــ70  مقارنة   ،2024 2021 حتى  مــن 

املاضي وقرابة 100 مليار في 2017.
)العربي الجديد، رويترز(

تراجع حاد لعجز ميزانيات الخليج إلى 80 مليار دوالر

تقييد رحالت بريطانيا
يواجه الركاب القادمون من اململكة املتحدة قيودًا جديدة 
مـــن قــبــل فــرنــســا، لــــدرء مــتــغــيــر فـــيـــروس كـــورونـــا الــــذي تم 

تحديده ألول مرة في الهند. 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة غــابــريــيــل  ــ ــ وقـ
أتــــال، األربـــعـــاء، بــعــد اجــتــمــاع ملجلس الـــــوزراء، إن فرنسا 

الــذيــن يصلون من  الــركــاب   إلــزامــًيــا لجميع 
ً

ستطلب عـــزال
بريطانيا. وقد تؤثر القيود األكثر صرامة على العمليات 
السرعة  عالية  الحديدية  السكك  لخدمة  بالفعل  املتعثرة 
ــار« الـــتـــي تـــربـــط لـــنـــدن وبــــاريــــس وأمـــســـتـــردام  ــتــ »يــــوروســ

وبروكسل، وكذا سيؤثر القرار على شركات الطيران.

الذين يسافرون  الحالي، ال يحتاج األشخاص  الوقت  في 
ــة املــــتــــحــــدة إلـــــــى فــــرنــــســــا إلـــــــى تــــبــــريــــر ســبــب  ــكـ ــلـ ــمـ  مـــــن املـ
ــا  ــكـــن يـــجـــب عــلــيــهــم إظــــهــــار اخـــتـــبـــار كـــورونـ  رحـــلـــتـــهـــم، ولـ
 السلبي وااللـــتـــزام بــالــعــزل الــذاتــي ملـــدة أســبــوع، حــتــى لو 

تم تطعيمهم.

قالت  االئتمانية،  التصنيفات  وكالة  بورز،  أند  ستاندرد 
يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس  أن  المتوقع  إّن من 
من  بدعم  العام،  هذا  بحدة  السّت  الخليجي  التعاون 
العامة  المالية  األوضاع  وتحسن  النفط  أسعار  ارتفاع 
إجراءات  تخفيف  بفضل  االقتصادي  اإلنتاج  وانتعاش 
مكافحة فيروس كورونا. وأضافت الوكالة في تقرير، 
عجز  مجموع  يبلغ  أن  المتوقع  من  أّن  األربعاء،  أمس 
الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 
مليار دوالر هذا العام، انخفاضًا من 143 مليارًا في 2020.

ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء 
92 ألف طن من القمح اللين للتوريد من مناشئ خيارية. 

ومن المقرر إغالق المناقصة اليوم، الخميس. وتطلب 
 25 منها  كل  زنة  شحنات  ثالث  على  القمح  المناقصة 
ألف طن. وقال متعاملون  زنتها 17  ألف طن، ورابعة 
 15 بين  تراوح  إليها  المشار  الشحن  تواريخ  إّن  أوروبيون 
يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز المقبلين، اعتمادًا على 

منشأ القمح.

هناك  أّن  أعلنت  الكهربائية،  السيارات  شركة  تسال، 
نحو مليون شخص ضخوا إيداعًا قابًال لالسترداد لشراء 
النقاب  »تسال«  المرتقبة. وكشفت  الكهربائية  شاحنتها 
نوفمبر/  في  تراك«  »سايبر  الكهربائية  شاحنتها  عن 
تشرين الثاني 2019. وقال مؤسس الشركة إيلون ماسك، 

 250 تلقت  الشركة  إّن  عنها،  الكشف  من  أسبوع  بعد 
ألف طلب لحجز المركبة.

ستيف رووي، المدير التنفيذي لشركة مبيعات التجزئة 
»ماركس أند سبنسر«، أكد أّن الشركة تتوقع أن يصبح 50 
في المائة من مبيعاتها للمالبس، عبر اإلنترنت. وأعلنت 
بقيمة  سنوية  خسائر  صافي  تسجيل  عن  الشركة 
مقارنة  الماضي،  العام  إسترليني  جنيه  مليون   201.2
العام  في  إسترليني  جنيه  مليون   67.2 بقيمة  بأرباح 
موقعًا،   30 من  الخروج  الشركة  وتنوي  له.  السابق 
متخصصة  لتصبح  متاجر   110 تحويل  تنوي  كما 
بالفعل. متجرًا   59 أغلقت  فيما  فقط،  الطعام   في 

أسماء في األخبار

مصر تنتظر أموال »صندوق النقد«
القاهرة ـ العربي الجديد

م  أنــه يتوقع أن يقدِّ الــدولــي  النقد  أعــلــن صــنــدوق 
مــلــيــار دوالر ملصر   1.6 بــقــيــمــة   إضــافــيــا 

ً
تــمــويــال

بعدما يوافق عليه مجلسه التنفيذي في األسابيع 
قرض  مــن  واألخــيــرة  الثانية  الدفعة  التمويل  ويمثل  املقبلة. 
املاضي.  العام  عليه  املوافقة  تمت  دوالر  مليارات   5.2 بقيمة 
وشرح أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق مع السلطات 
املصرية بشأن التمويل اإلضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة 
مدته  مشروط  ائتماني  وترتيب  االقتصادي  مصر  لبرنامج 
12 شهرا. وأقّر املجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/

حــزيــران املــاضــي، بــرنــامــج مــســاعــدات ملــصــر بقيمة إجمالية 
دوالر،  مليارا  مباشرة  منه  ُصــِرف  دوالر،  مليارات   5.2 تبلغ 

ملواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
ــر اقـــتـــصـــاد مصر  ــهـ ــيـــان: »أظـ ــنـــدوق الــنــقــد فـــي بـ ــاف صـ ــ وأضــ
صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خالل استجابة 

السلطات السريعة واملتوازنة على صعيد السياسات«. وقال 
الــصــنــدوق إن الــســيــاســات املــالــيــة والــنــقــديــة ملصر ينبغي أن 
التعافي االقتصادي، ودعــا إلى جهود إضافية  تواصل دعم 
بشأن اإلصالحات االقتصادية للبالد. وقال أيضا إنه يتوقع 
املالي 2020- العام  املائة في  اقتصاد مصر 2.8 في  أن ينمو 

املــالــي 2021-2022. وحسب  الــعــام  فــي  املــائــة  فــي  2021، و5.2 
الهيكلية  املستويات  أوفـــت بكل  فــإن مصر  الــصــنــدوق،  بــيــان 
املستهدفة، ومن بينها خطوات إلصالح شفافية املالية العامة 
والحوكمة وتحسن بيئة األعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد 
مــن الــجــهــود لتشجيع الـــصـــادرات مــن خـــالل االســتــمــرار في 

تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
ــات الــهــيــكــلــيــة  ــ ــــالحـ ــال الـــبـــيـــان: »تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع اإلصـ ــ وقــ
ضــــروريــــان، لــتــرســيــخ الــتــعــافــي ومــعــالــجــة الــتــحــديــات بعد 
القدرة على استيعاب الصدمات وضمان  كوفيد-19 وتعزيز 

نمو أعلى وأكثر شموال«.
ــــالح  ــ ــج اإلصـ ــامــ ــرنــ ــة األولــــــــــى مـــــن بــ ــلــ ــرحــ ــت مــــصــــر املــ ــقــ ــلــ وأطــ

مع  بــاتــفــاق   ،2016 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  االقــتــصــادي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــــذي كـــان شــرطــا لحصولها على 
قــرض بقيمة 12 مليار دوالر على مــدار 3 ســنــوات، كما أدى 
8.8 جنيهات  من  قيمته  وانخفاض  املصري  الجنيه  لتعويم 
للدوالر حتى وصلت قيمته حاليا إلى 15.7 جنيها، ما أدى 
إلى موجات غالء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم 
االقــتــراض  وكثفت مصر  املصرين.  ألغلب  املعيشية  األعــبــاء 
الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة 
بلغ  حتى  األجــنــبــي،  النقد  احتياطي  بــنــاء  إلعـــادة  األجنبية 
 ،2020 األول  ديسمبر/كانون  نهاية  حتى  الــخــارجــي،  الــديــن 

نحو 129.2 مليار دوالر، من نحو 65 مليار دوالر في 2016.
وطــرحــت مــصــر، فــي مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، ســنــدات 
دولــيــة على ثــالث شــرائــح بقيمة 3.75 مــلــيــارات دوالر. وقــال 
 البالد باعت أذون 

ّ
البنك املركزي املصري، في اليوم ذاتــه، إن

خزانة مقومة بالعملة األميركية ألجل عام واحد بقيمة 1.088 
مليار دوالر مع متوسط عائد 3.39 في املائة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

»مصر تتفوق على سويسرا في 
قطاع البنية التحتية والطرق«، كما 

قال رجل األعمال أشرف السعد 
قبل أيام في حواره مع إحدى 

الفضائيات، واالقتصاد املصري 
هو األقوى كما جاء في بيان 

صادر عن وزارة املالية املصرية 
يوم الثالثاء، وبالتالي يتفوق على 

كل االقتصادات العاملية التي نزفت 
بشدة بسبب جائحة كورونا كما 

حدث لالقتصاد األميركي وغيرها 
من االقتصادات الكبرى.

وإذا كان البعض يعتبر أن كالم 
السعد نوع من التملق الشديد 

للسلطة، فإن املالية يجب أال يكون 
كذلك باعتبارها وزارة حساسة 

يجب أن تحسب ألف حساب ألي 
رقم صادر عنها للحفاظ على 

مصداقيتها خاصة وأنها تدير 
خزانة مصر وتتلقى إيرادات الدولة 

بما فيها الضرائب.
ونظرة إلى بيان املالية فإنه »وردي 

وحالم« وال يعبر عن الواقع، 
واألرقام الواردة به مفرطة في 

التفاؤل، فهو يصف االقتصاد 
املصري بالصالبة واملتانة والقوة، 

وأنه األفضل ليس فقط بني دول 
املنطقة، بل بني كل دول العالم 

خاصة من حيث معدالت النمو 
وكبح التضخم واإلشادات الدولية، 

ونظرة لعناوين البيان تشعر أن 
االقتصاد املصري بات أقوى 

وأضخم في ظل كورونا، وبات 
محصنا من األزمات، وأن املواطن 

يلقى أحسن خدمات وبأفضل 
أسعار. 

البيان ينقل عن محمد معيط 
وزير املالية، قوله »إن ما حققته 
مصر من مكتسبات اقتصادية 

يدفع الحكومة الستكمال املسيرة 
التنموية، واملضي في تنفيذ 

اإلصالحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية 
االقتصاد القومي؛ بما يسهم في 

تعظيم جهود تحسني معيشة 
املواطنني، واالرتقاء بمستوى 

الخدمات املقدمة إليهم، على نحو 
يتسق مع املشروعات القومية غير 

املسبوقة التي تستهدف توفير 
حياة كريمة للمصريني«.

الالفت أن بيان وزارة املالية لم 
يأت على ذكر إلفراط الحكومة 

الشديد في االقتراض واالعتماد 
على األموال الساخنة ودورهما في 
الحفاظ على معدل نمو إيجابي في 

ظل كورونا وتغطية عجز املوازنة 
ودعم استقرار سوق الصرف، ولم 
يذكر حرفا واحدا عن الطفرة في 
الدين الخارجي والذي زاد بنحو 

15% في العام املالي املاضي ليبلغ 
130 مليار دوالر بزيادة 84 مليار 

دوالر خالل 7 سنوات، وأسقط 
البيان من حساباته كلفة الدين 
العام والتي تجاوزت التريليون 

جنيه في العام املاضي وهو مبلغ 
يمثل نحو 104% من إجمالي 

اإليرادات العامة، ولم يتحدث عن 
عجز املوازنة في العام الجديد الذي 

يقترب من 500 مليار جنيه.
والالفت أيضًا أن الوزير الذي 

يرسم صورة خيالية لالقتصاد 
املصري في البيان األخير تحدث 

قبل أسبوعني عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدها االقتصاد 

جراء كورونا والتي قدرها بنحو 
370 مليار جنيه.

بيان وردي 
وردي

Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة
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صداع في رأس الصين
الحراك الدولي في ملف اإليغور

صحافي زار شينجيانغ: 
اإلجراءات تعزز التقارير 

بشأن انتهاكات

بكين ـ علي أبو مريحيل

ال يـــبـــدو الــــخــــالف املـــتـــصـــاعـــد بــن 
الــــصــــن والـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة حـــول 
ــد األقــــلــــيــــات فــي  ــ ــات ضـ ــاكــ ــهــ ــتــ االنــ
ــغــــور فـــي إقــلــيــم  الـــصـــن، وال ســيــمــا ضـــد اإليــ
شينجيانغ، في طريقه إلى الهدوء قريبا، بل 
إنــه يتجه إلــى مزيد مــن الــتــوتــر، مــع توقعات 
بــمــمــارســة ضـــغـــوط إضـــافـــيـــة عــلــى بــكــن في 
ملف حقوق اإلنسان، بعد فرض عقوبات على 
مسؤولن صينين في الفترة األخيرة. جديد 
ــذا املـــلـــف االنـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــتــهــا بكن  هــ
بريطانيا  فــي  شعبية  محكمة  إنــشــاء  لخطط 
حول االتهامات بارتكاب إبــادة جماعية ضد 
إقــلــيــم شينجيانغ شمال  فــي  اإليـــغـــور  أقــلــيــة 
غــربــي الــبــالد. وقـــال شــو جــوي شيانغ، نائب 
رئــيــس إدارة الــدعــايــة فــي اإلقــلــيــم، إن الصن 
»تــديــن وتــحــتــقــر« جــلــســات االســتــمــاع املــزمــع 
عــقــدهــا فــي يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وأضـــاف 
ــة: »هـــــــذا انـــتـــهـــاك  ــيـ ــافـ ــحـ ــات صـ ــريـــحـ ــــي تـــصـ فـ
كــامــل لــلــقــانــون والــنــظــام الــدولــيــن، وتدنيس 
الحقيقية،  الجماعية  اإلبــادة  خطير لضحايا 
واســـتـــفـــزاز خــطــيــر لــــــ25 مــلــيــون شــخــص من 

جميع املجموعات العرقية في شينجيانغ«.
ــتـــوقـــع أن تــســتــقــطــب املـــحـــكـــمـــة، غــيــر  ومـــــن املـ
الناشطن لإلدالء  املدعومة حكوميا، عشرات 
بــشــهــاداتــهــم، وعــلــى الــرغــم مــن أن أي قـــرارات 
ســـــوف تــــصــــدر عـــنـــهـــا لــــن تــــكــــون مـــلـــزمـــة ألي 
حـــكـــومـــة، فــــإن املــنــظــمــن يـــأمـــلـــون أن تــســاهــم 
األدلـــة فــي دفــع املجتمع الــدولــي إلــى ممارسة 
املزيد من الضغط على بكن في ملف حقوق 
اإلنــســان. وســيــرأس املحكمة املــحــامــي الــبــارز 
جــيــفــري نــيــس، الــــذي قــــاد مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
ميلوسيفيتش  ســلــوبــودان  السابق  الصربي 

وعمل مع املحكمة الجنائية الدولية.
ــــدت خـــــــالل الــــفــــتــــرة األخــــــيــــــرة حــــدة  ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
االنتهاكات  بشأن  للصن  الدولية  االنتقادات 
في شينجيانغ، إذ تتهم منظمات ومؤسسات 
حقوقية دولية، السلطات الصينية باحتجاز 

ــارة تـــؤكـــد إلــى  ــزيــ الــرقــابــيــة املـــشـــددة أثـــنـــاء الــ
حـــد كــبــيــر صــحــة الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة بــشــأن 
قمعية،  ممارسات  عــن  والحديث  االنتهاكات 
فــلــم يــكــن مــتــاحــا لــنــا االنـــفـــراد بـــأي مــن سكان 
ــــن املــــخــــابــــرات، كــذلــك  ــيـــم بـــعـــيـــدًا عــــن أعـ ــلـ اإلقـ
تشعر أن مــن يحيطون بــك مــن عــامــة الشعب 
ومـــن يــرســمــون االبــتــســامــات عــلــى وجــوهــهــم، 
ويــقــّدمــون الــرقــصــات الــفــلــوكــلــوريــة الــخــاصــة 
بقومية اإليغور، ليسوا سوى ممثلن بارعن 
معّدين لهذا الغرض«. واعتبر الصحافي الذي 
ل عــدم الكشف عن هويته، في حديث مع 

ّ
فض

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــدم ســمــاح السلطات 
الصينية للصحافين بزيارة شينجيانغ من 
ما  أن هناك شيئا  يعني  ترتيب مسبق،  دون 
تــحــاول بــكــن إخـــفـــاءه، مضيفا: »كــيــف يمكن 
الــوقــوف على حقيقة األمــر وتقييم األوضــاع 
أعــمــال حكومي  بــجــدول  ميدانيا، وأنــت مقّيد 

يـــقـــّدم شــيــنــجــيــانــغ بـــصـــورة مــشــرقــة، وكــأنــهــا 
إلى  الحرية والديمقراطية؟«. ولفت  واحــة من 
الحقوقية  للمنظمات  أيضا  السماح  عــدم  أن 
بزيارة اإلقليم يؤكد مخاوف املجتمع الدولي، 
تلك  تعتبر  التي  الصينية  الــروايــة  ويــدحــض 
أداة سياسية للضغط عليها  التقارير مجرد 

بإيعاز من واشنطن.
ــال الــبــاحــث فـــي مــعــهــد الــجــنــوب  مـــن جــهــتــه، قـ
لــلــدراســات الــدولــيــة، وانـــغ خــه، إن مــا تخشاه 
الــصــن مـــن الــتــســخــن الــغــربــي ملــلــف اإليــغــور 
في إقليم شينجيانغ، يمكن إيجازه في ثالث 
الصينية  الــروايــة  نسف  محاولة  أواًل،  نــقــاط: 
ــيـــات  ــقـــومـ ــــن الـ ــلـــمـــي بـ حــــــول الـــتـــعـــايـــش الـــسـ
املختلفة في البالد )56 قومية(، مشيرًا إلى أن 
تكرار الحديث في وسائل اإلعالم الغربية عن 
والديني  الثقافي  والقمع  والتعقيم  التعذيب 
ألقــــلــــيــــات بـــعـــيـــنـــهـــا، يـــمـــس خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
العرقية  الوحدة  الصيني شي جينبينغ، عن 
في الصن. ثانيا، صــورة الصن في الخارج، 
الــذي تسعى فيه  خصوصا في هــذا التوقيت 
إلــى مسح آثـــار تفشي فــيــروس كــورونــا، بعد 
اتــهــامــهــا بــاملــســؤولــيــة عــن انــتــشــار الــوبــاء في 
املترتبة  االقتصادية  الخسائر  ثالثا،  العالم. 
عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــة الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وذلــــك 
بــعــد أن قـــررت عـــدة دول مــن بينها الــواليــات 

املتحدة، حظر استيراد جميع منتجات القطن 
أنها  إقليم شينجيانغ، بحجة  والطماطم من 
أنتجت بواسطة عمالة قسرية. وأضاف وانغ 
خـــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن ال 
أحد ينكر أن استمرار الضغوط أصبح يشكل 
صداعا للصن، مشيرًا إلى أن »افتعال املشاكل 
لبكن بات نهجا بالنسبة لإلدارة األميركية«، 
الفــتــا إلــى أنــه »عــلــى الــرغــم مــن الــشــرخ الكبير 
والخالف الجوهري بن الحزبن الديمقراطي 
ــا عــلــى  ــقــ والــــجــــمــــهــــوري، فــــــإن كــلــيــهــمــا تــــوافــ
اعــتــبــار أن ســيــاســات الــصــن ضــمــن حــدودهــا 
وسيادتها في إقليم شينجيانغ، جرائم بحق 
اإلنــســانــيــة، وتــنــاســوا مـــا ُيــرتــكــب مـــن جــرائــم 
في األراضــي الفلسطينية«. واعتبر وانــغ خه 
يوما من   11 ملــدة  األميركية  اإلدارة  أن صمت 
ــزة، ومــنــعــهــا فـــي وقــت  ــ الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ
سابق صــدور بيان عن مجلس األمــن يطالب 
بوقف النار، يؤكد أن حديثها عن االنتهاكات 
حقوق  على  وحرصها  شينجيانغ  إقليم  فــي 
ــة سياسية  اإلنـــســـان هـــنـــاك، لــيــس ســـوى ورقــ
إطــــار مناكفاتها  فـــي  تــســتــخــدمــهــا واشــنــطــن 
مــع بــكــن ومــحــاولــة منعها مــن املــضــي قدما 
فـــي تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــعــاملــيــة وإرســــــاء الــقــيــم 
التي تقوم على أسس من االحترام والتعاون 

املتبادل واملصلحة املشتركة.

يزداد الضغط الغربي 
على الصين في ملف 
االنتهاكات ضد أقلية 

اإليغور، على الرغم من 
محاولتها تقديم صورة 

مختلفة لألوضاع

)Getty/من تظاهرة في واشنطن تضامنًا مع اإليغور )تشيب سمودفيال

أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون شــــخــــص مــــــن املـــســـلـــمـــن 
اإليـــغـــور فـــي مــعــســكــرات اعـــتـــقـــال، ومــمــارســة 
القسري  العمل  إبــادة جماعية بحقهم تشمل 
وإزاء  النسل.  لتحديد  أخــرى جبرية  وتدابير 
ذلـــك، فــرضــت حــكــومــات غربية عــقــوبــات على 
مــســؤولــن صــيــنــيــن مــتــهــمــن بـــارتـــكـــاب تلك 
االنــتــهــاكــات. غــيــر أن بــكــن تــنــفــي بــشــدة هــذه 
االتهامات، وتؤكد مرارًا أن معسكرات االعتقال 
ليست ســـوى »مــراكــز تــدريــب مــهــنــي«، وأنــهــا 
»تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم 
إلـــى »نــزع  التنمية االقــتــصــاديــة«، بــاإلضــافــة 
باأليديولوجية  املتأثرين  مــن  التطرف  فــكــرة 
الـــجـــهـــاديـــة«.  ومــــن املــتــوقــع أن تــدفــع اإلدارة 
ــيـــة حـــلـــفـــاءهـــا فــــي مــجــمــوعــة الـــــدول  ــيـــركـ األمـ
الــســبــع، ملــمــارســة املـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 
الــصــن فــي ملف حــقــوق اإلنــســان، ومــن املقرر 
أن يــشــارك الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن في 
القمة التي ستعقد في بريطانيا في يونيو/
حـــزيـــران املــقــبــل. وكــــان نــائــب مــســتــشــار األمــن 
قد صرح  فاينر،  األميركي، جوناثان  القومي 
ـــأن واشـــنـــطـــن اتـــخـــذت إجــــــــراءات قـــويـــة ضد  بـ
في  تعزيز جهودها  إلــى  تسعى  لكنها  بكن، 
القمة املقبلة. من  الــشــأن مــع الحلفاء فــي  هــذا 
جهتها، تعهدت املندوبة األميركية لدى األمم 
بمواصلة  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا  املتحدة 
الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء حــتــى تـــوقـــف الــحــكــومــة 
واإلبــادة  اإلنسانية  ضد  »جرائمها  الصينية 
الــجــمــاعــيــة« بــحــق أقــلــيــة اإليـــغـــور واألقــلــيــات 
غرينفيلد  وحــــذرت  شينجيانغ.  فــي  األخــــرى 
فـــي اجــتــمــاع ملــمــثــلــي بــعــض الـــــدول األعــضــاء 
ــم املــتــحــدة قــبــل أيـــــام، مـــن »اســتــمــرار  ــ فـــي األمـ
تعرض أبناء أقلية اإليغور واألقليات األخرى 
للتعذيب، وتعقيم النساء قسرًا وحرمانهم من 
ممارسة شعائرهم الدينية«. وكانت السلطات 
الــصــيــنــيــة قـــد اصــطــحــبــت فـــي إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، وسائل إعالم أجنبية في جولة داخل 
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ إلطـــالعـــهـــا عــلــى الــوضــع 
هــنــاك، وذلـــك فــي إطـــار محاوالتها دحــض ما 
تــقــول إنــهــا ادعــــاءات غــربــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
دولــيــة  تــقــاريــر منظمات حقوقية  فــيــه  وثــقــت 
وشهادات نشطاء إيغور فارين من اإلقليم ما 

جرى داخله.
ــؤال عـــن كــيــفــيــة الــتــحــقــق مـــن حقيقة  ــ وفــــي سـ
األمـــــر عــلــى األرض فـــي ظـــل رقـــابـــة حــكــومــيــة 
ُيمنع  إذ  اإلقليم،  اإلعــالم في  لصيقة لوسائل 
ــاك مــن  ــنــ ــــن الــــتــــوجــــه إلــــــى هــ ــيـــون مـ ــافـ ــحـ الـــصـ
ومعقدة  خــاصــة  وتــرتــيــبــات  مسبق  إذن  دون 
ــــو صــحــافــي  ــال ت.س. وهــ ــ قــ الـــســـلـــطـــات،  مــــع 
أخــيــرًا ضمن  زاروا شينجيانغ  مــمــن  أجــنــبــي 
بـــرامـــج الــحــكــومــة اإلعـــالمـــيـــة، »إن اإلجـــــراءات 
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األردنــيــة منذ عدة  الحكومة  رغــم مــحــاوالت 
سنوات محاربة التهرب الضريبي ومالحقة 
ــلـــتـــزمـــن بــدفــع  الــــشــــركــــات واألفــــــــــراد غـــيـــر املـ
االختالالت  أن  إال  عليهم،  املترتبة  الضرائب 
الـــضـــريـــبـــيـــة مــــا تـــــــزال قـــائـــمـــة وفـــــي اتــــســــاع، 
القطاعات عن  من  كثير  إحجام  وخاصة مع 
ــع املــســتــحــقــات املــتــرتــبــة عــلــيــهــا أو حتى  دفــ
االعتراف بها. ويقدر حجم التهرب الضريبي 
في األردن سنويا بأكثر من مليار دوالر، فيما 
إجــراء تسويات  أمــام  الباب  الحكومة  فتحت 
عدد  وتــقــدم  الضريبة  مــن  للمتهربن  مالية 
مــن الــشــركــات بطلبات إلنــهــاء مــلــفــاتــهــا، في 
الوقت الذي ما تزال فيه آالف حاالت التهرب 

الضريبي قائمة.
الــدخــل واملبيعات  وقـــال مــديــر دائـــرة ضريبة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه تم  حــســام أبـــو عــلــي لـــ
تكثيف إجــراءات التصدي للتهرب الضريبي 
من  أمكن  مــا  املاضية  القليلة  السنوات  خــالل 

غزة ــ عالء الحلو

ُحــطــام  املـــدهـــون،  مــحــمــد  الفلسطيني  يلملم 
مــاكــيــنــة الــخــيــاطــة الــتــي تــبــقــت مــن مصنعه، 
بن أنقاض برج الشروق، وسط مدينة غزة، 
اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  دمرته  الــذي 
تجارية،  ومجمعات  محال  مــن  يحتوي  بما 
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع 
ــبـــرج، الــــذي تـــم قصفه  غــــزة. وتـــحـــول تــجــار الـ
ــدًرا واســعــا  ــ بــقــوة تــدمــيــريــة كــبــيــرة، مــخــلــفــة قـ
ــن الــــدمــــار فـــي املــحــيــط الـــــذي يــضــم املــــوالت  مـ
واملــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والــتــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
حيطة 

ُ
امل املنطقة  ــجــار 

ُ
وت الشعبية،  واملــطــاعــم 

كــانــوا أصحاب  أن  البطالة بعد  إلــى صــفــوف 
مــحــال تــجــاريــة، يــعــمــل بــهــا عـــشـــرات الــُعــمــال، 
الــذيــن يعيلون أســرهــم. ولــم تــهــِدف صــواريــخ 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــاتــجــاه 
بـــرج الــشــروق يـــوم األربـــعـــاء، 12 مــايــو/ أيـــار، 
تم هدمه على  وإنما  فقط،  املبنى  تدمير  إلــى 
جاِورة، ما أسفر عن تدمير 

ُ
املباني التجارية امل

العديد من البنايات املتالصقة باملبنى بشكل 
كامل، حيث تكتظ في املنطقة الحيوية املباني 
التجارية. وتسبب استهداف برج  والعمارات 
ا، بتدمير كل 

ً
الشروق، ذو الخمسة عشر طابق

ــحــيــطــة، إذ يقع 
ُ
املــتــاجــر واملــحــال الــتــجــاريــة امل

الــبــرج املــســتــهــدف، فــي منتصف حــي الــرمــال، 
وهــو أحــد أرقــى األحــيــاء السكنية والتجارية 
ــا، ويعتبر 

ً
فـــي قــطــاع غـــزة وأكــثــرهــا اكــتــظــاظ

املراكز  مــن  العديد  يضم  إذ  التجارية،  القبلة 
التجارية، واألفرع الرئيسية للشركات واملحال 
صغيًرا  مصنًعا  املدهون  ويمتلك  التجارية. 
داخل برج الشروق الذي تم استهدافه بشكل 
مباشر، وثمة إلى جانبه معرض للمنتجات 
وأدوات  واإلكـــــســـــســـــوارات  يــنــتــجــهــا،  الــــتــــي 
أن قوة  إال  النسائية،  التجميل واملستلزمات 
االنفجارات دفنت كل محتوياته تحت الُركام.
وال يزال يشعر أنه في كابوس طويل ومزعج، 
وفق تعبيره لـ »العربي الجديد« إذ كانت األمور 
الــعــدوان اإلسرائيلي  بــدء  تسير بسالسة قبل 
على غزة، وكانت املحال تتجهز الستقبال عيد 
الفطر، عبر توفير أكبر قدر ممكن من البضائع، 
ــبـــرج. ويــضــيــف:  الــتــي تـــم نــســفــهــا مـــع نــســف الـ
»بــــــدأ الـــــعـــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة مـــســـاء يـــوم 
االثنن )10 مايو/ أيــار الــجــاري(، ُكنت أنتظر 

الــحــد مــن تلك املشكلة ولــيــس الــقــضــاء عليها 
نهائيا. وأضـــاف أنــه تــم إجـــراء عــدد كبير من 
ــراد متهربن  ــ حــــاالت الــتــســويــة لــشــركــات وأفــ
مالية  الضريبة ومترتب عليهم ذمم  من دفع 
ــرا إلــــــى تــكــثــيــف  ــيـ ــشـ مــســتــحــقــة لـــلـــخـــزيـــنـــة، مـ
ــة لــلــحــســابــات  ــعــ ــراجــ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق واملــ
والــتــحــقــق  الــضــريــبــة  بــدفــع  للمكلفن  املــالــيــة 
مــن صــحــة اإلقــــــرارات الــتــي تــقــدم. وأشــــار إلــى 
تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات بــحــق املــتــهــربــن مـــن دفــع 
الــضــريــبــة بـــهـــدف تــحــســن اإليــــــــرادات املــالــيــة 
ومــعــالــجــة االخــــتــــالالت الــقــائــمــة فـــي الــنــظــام 
الضريبي.  وقدر مصدر مطلع حجم الفروقات 

الضريبية التي تحققت العام املاضي نتيجة 
للتدقيق وتشديد اإلجــراءات بأكثر من مليار 
القطاعات.  مختلف  مــن  تحصيلها  تــّم  دوالر 
وأكــــد مــنــتــدى االســتــراتــيــجــيــات األردنــــــي في 
ــام الـــــواردة تشير إلـــى وجــود  ــ ــة أن األرقـ دراســ
اخــتــالالت واضــحــة فــي الــنــظــام الضريبي في 
الضريبي،  التحصيل  عملية  وكــفــاءة  األردن 
ــأجــــور شــهــريــة  بــ الـــعـــامـــلـــن  ــفـــن  املـــوظـ  

ّ
إن إذ 

يدفعون ضرائب دخل بحوالي 4 أضعاف ما 
يدفعه األفراد )املهنيون والشركات الصغيرة 
واملــتــوســطــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص(. 
وقال صندوق النقد الدولي إن حملة مكافحة 
التهرب الضريبي في األردن كشفت عن وجود 
ــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي  ــنـ حــــوالــــي 2% مــــن الـ
كإيرادات ضائعة بسبب عدم االلتزام باإلبالغ 

عن التزامات ضريبة الدخل.
األردنـــي،  االستراتيجيات  منتدى  وبحسب 
فإن ضريبة دخل الشركات والضريبة العامة 
العديد من  مــن وجــود  املبيعات تعاني  على 
األنظمة التفضيلية واإلعفاءات التي تضيق 
ئــة« 

ّ
الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة وتــســهــم فـــي »تــجــز

الــنــظــام إلــــى عــــدة أنــظــمــة ضــريــبــيــة وهــــو ما 
نــجــم عــنــه نــظــام ضــريــبــي مــتــداخــل وصــعــب 
التطبيق وفيه الكثير من التشوهات«. وقال 
إن اإليرادات الضريبية ارتفعت العام املاضي 
إلــى حــوالــي 7 مليارات  مــن 1.3 مليار دوالر 
دوالر واإليــــــــرادات غــيــر الــضــريــبــيــة مـــن 1.3 
لنفس  دوالر  مــلــيــارات   3.3 إلــى  دوالر  مليار 
الــفــتــرة، وهــو مــا يوضح اتــســاع الفجوة بن 
العامة،  واإليـــرادات  الوطني  االقتصاد  حجم 
مــا يــؤكــد وجـــود مــا يمكن وصــفــه بالتسرب 
املــالــي، أي عــدم الــقــدرة على تحصيل بعض 

اإليرادات ألسباب عديدة.
وقال مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب 
»الـــعـــربـــي  األردنــــــــــي، ضــــــرار الـــحـــراســـيـــس، لــــ
الجديد« إن التشوهات في النظام الضريبي 
ــــي مــا تـــزال قــائــمــة وبــشــكــل كــبــيــر، رغــم  األردنـ
مــرات وتشديد  عــدة  الضريبة  قانون  تعديل 

مالحقة الضريبة.
األكــــثــــر  اآلن  حــــتــــى  املــــــواطــــــن  أن  وأضــــــــــاف 
املبيعات  ضريبة  بخاصة  للضرائب  دفــعــا 
املــفــروضــة عــلــى الــســلــع والــخــدمــات، وكــذلــك 
ــقــــطــــاعــــن الــــعــــام  ــلــــن فـــــي الــ رواتــــــــــب الــــعــــامــ
توجد  فيما  للضريبة  الخاضعة  والــخــاص 
الشركات  فــي  كبيرة  تهرب ضريبي  حــاالت 

وأصحاب األعمال، ما أوجد اختالالت كبيرة 
بـــن الــشــرائــح الــخــاضــعــة لــلــضــرائــب. وقـــال 
الــحــراســيــس إن الــحــكــومــة لـــم تــنــجــح حتى 
للضريبة،  كبيرة  قطاعات  إخضاع  في  اآلن 
مــثــل األعـــمـــال املــهــنــيــة والـــعـــيـــادات واملـــراكـــز 
الطبية والــشــركــات الــقــانــونــيــة وغــيــرهــا من 
الــــتــــي تـــحـــقـــق عــــوائــــد كـــبـــيـــرة جـــــدا ويــمــكــن 
أن تــســاهــم بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي إطـــفـــاء عجز 
املوازنة السنوي الذي يزيد عن مليار دوالر 
ســنــويــا ويــتــجــاوز أحــيــانــا مــلــيــاري دوالر، 
حـــســـب الــــظــــروف الـــطـــارئـــة واالســتــثــنــائــيــة 
التي يتعرض لها األردن كما حــدث مؤخرا 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا على 
ــــي ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات.  ــ االقـــتـــصـــاد األردنـ
ووفقا للبيانات املالية فإن نسبة اإليــرادات 
غير الضريبية إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
السنة  فــي  فــي األردن انخفضت مــن %10.8 
فــي عـــام 2020 في  إلـــى %4.3  املــالــيــة 2000، 
إلى  الضريبية  ــرادات  اإليــ بقيت نسبة  حــن 
الناتج املحلي اإلجمالي ثابتة بحدود 15 % 

خالل العقدين األخيرين.
وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي في األردن 
بــــّن مــنــتــدى االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أن إجــمــالــي 
 إلى الناتج املحلي 

ً
اإليرادات الضريبية نسبة

ما  إذا  تــعــد منخفضة  األردن  فــي  اإلجــمــالــي 
قورنت بدول غنية مثل الدنمارك على سبيل 
وفي   %46.1 النسبة  هــذه  تبلغ  حيث  املــثــال 
الــشــبــيــهــة بــحــالــة األردن مثل  الـــــدول  بــعــض 
تونس فإنها تحصل إيرادات ضريبية أعلى 

من األردن، بنسبة تساوي %22.8.
ويـــعـــد األردن مـــن أكـــثـــر الــــــدول فـــي الــعــالــم 
تحقيق  في  املبيعات  ضريبة  على  اعتمادًا 
اإليــــــــــرادات الــضــريــبــيــة حـــيـــث شــكــلــت هـــذه 
اإليــــــــــــرادات  ــمـــل  مـــجـ مـــــن   %71.4 الـــنـــســـبـــة 
الــحــكــومــة، وهــو  الــتــي تحققها  الــضــريــبــيــة 
مــعــّدل يــفــوق السائد فــي العديد مــن الــدول 
تـــعـــادل هـــذه النسبة  لـــــأردن، إذ  املــشــابــهــة 

11.8% في املغرب و12.8% في تونس.
ــراءات الــحــكــومــيــة ساهمت  ــ وأضــــاف أن اإلجــ
إلــى حــد مــا فــي الحد مــن التهرب الضريبي، 
لــكــنــهــا لــــم تـــســـاهـــم كـــمـــا يـــجـــب فــــي مــعــالــجــة 
النظام  في  القائمة  واالخــتــالالت  التشوهات 
إلى مراجعة شاملة،  الذي يحتاج  الضريبي 
ما يحفز بيئة االستثمار ويخفف األعباء عن 

القطاعات االقتصادية واألفراد.

رفقة زمالئي التّجار موسم عيد الفطر بفارغ 
بها،  ُمنينا  الــتــي  الخسائر  لتعويض  الصبر 
بفعل فيروس كورونا، وفوجئنا يوم األربعاء، 
بــاتــصــال يــفــيــد بـــأن الـــبـــرج ســـوف يــتــم قصفه 
خالل عشر دقائق، لم نتمكن خاللها حتى من 
الوصول إلى البرج، أو إخالء أي من البضائع 
والنقود واآلالت أو أي شيء، فيما كانت قوات 
األمــن تمنع الــســيــارات مــن االقــتــراب مــن البرج 
ـــــــــراد قـــصـــفـــه. وتــــحــــول املــــدهــــون وأصـــحـــاب 

ُ
امل

ــجــار إلـــى عــاطــلــن من 
ُ
املــحــال الــتــجــاريــة، مــن ت

العمل، دون أي مصدر دخــل. ولم تتواصل أي 
جهة رسمية مع أصحاب املحال التجارية في 
املنطقة املنكوبة، وفق قول املدهون، ما دفعهم 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــمــطــالــبــة بـــإعـــادة إعــمــار 
طالبة بتعويض 

ُ
الُبرج، تمهيًدا إلى ُمعاودة امل

ــاب املـــحـــال  الـــخـــســـائـــر الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــأصــــحــ
التجارية، داخل البرج، وفي محيطه. 

وَحّولت الصواريخ الحربية اإلسرائيلية برج 
الــشــروق إلــى ُحــطــام، وضــع عليه كــل صاحب 
محل أو شركة أو مكتب، الفتة تفيد بأنه من 
املتضررين جراء القصف، فيما أحدث القصف 
الــتــجــاريــة،  ــاًرا واســًعــا فــي محيط املنطقة  ــ دمـ
وقـــد ســعــت قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عبر 
إلى  التدميرية،  الــقــوة  الــبــرج بهذه  اســتــهــداف 
باملنطقة.  اقــتــصــادي ممكن  أذى  أكــبــر  إلــحــاق 
أما التاجر الفلسطيني سائد العشي، صاحب 
مـــركـــز تـــجـــاري خــــاص بـــاأللـــعـــاب وتــجــهــيــزات 
ــــس، فــــي حــي  ــــالبــ االحــــتــــفــــاالت والــــهــــدايــــا واملــ
الِرمال، فيقول: »لم يتبق لنا أي شــيء، ذهبت 
في غمضة عن تحت  وأموالنا  كل بضائعنا 
الــُركــام، فيما تم تدمير الفرع الثاني للمتجر، 
الذي يشرف عليه أخي، ولم نتمكن من إنقاذ أي 
قطعة«. ويرى العشي أن »إسرائيل« لم تهدف 
إلـــى تــدمــيــر األبــــراج الــتــي تــضــم املــتــاجــر فقط، 
الِرمال بشكل  استهدفت تدمير منطقة  وإنما 
ــام، بـــهـــدف إلـــحـــاق ضــــرر كــبــيــر بــاالقــتــصــاد  ــ عـ
ــار أن املــنــطــقــة فــي  ــبـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي، عـــلـــى اعـ
ا اقتصادًيا مهما. 

ً
نصف البلدة، وتعتبر مركز

ووفـــق اإلحــصــائــيــات األخــيــرة، الــتــي أصــدرهــا 
املكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، فإن قوات 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي قــصــفــت أكــثــر مـــن 300 
مــنــشــأة اقــتــصــاديــة وصــنــاعــيــة، فــيــمــا هــدمــت 
سبعة مصانع بشكل ُكلي، إلــى جانب إلحاق 

ا سياحًيا.
ً
الضرر بأكثر من 60 مرفق

غزة: حرفيون وُتجار انضموا األردن يعاني من تشوهات في النظام الضريبي
لطابور البطالة

يطلق كارلوس غصن، قطب السيارات الذي تحول إلى هارب، حملة لتبرئة اسمه، ويأمل أن 
تكون زيارة محققين فرنسيين إلى منزله في لبنان أول فرصة حقيقية له للدفاع عن نفسه. 
وفي مقابلة مع »أسوشيتد برس«، شرح الرئيس السابق لتحالف »رينو ونيسان وميتسوبيشي« 

مشاكله القانونية في اليابان وفرنسا وهولندا، ووصف بالتفصيل كيف دبّر هروبه.

■ بـــدايـــة نـــود مــعــرفــة مـــا أبــــرز املــشــاكــل 
االقتصادية التي تواجه ليبيا حاليا؟

القضايا  نتعامل مع مختلف  نحن 
مناسبة،  معالجات  تتطلب  تحديات  كونها 
اآلن هــو تحقيق  التحديات  أبــرز  فــإن  وعليه 
ــك غــيــر مــمــكــن إال  ــ الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة وذلـ
ــد لـــلـــدولـــة اعـــتـــبـــارهـــا فــــي املـــيـــدانـــن  ــيـ إذا أعـ
االقتصادي واالجتماعي وتدخلها في تقييم 
وسائل اإلنتاج وإحــداث نهضة جديدة كون 
ذلك كله له عالقة وثيقة بتحقيق العدالة في 
اإلطار  االجتماعية. وفي هذا  الحقوق  تلبية 
نؤكد على ضرورة االهتمام باملرافق العامة 
تحتية  بنية  واستحداث  القائمة،  األساسية 
الوطني  جديدة تسهم في تطوير االقتصاد 
ــارات  ــ ــطـ ــ مــــثــــل: ســـكـــة الـــحـــديـــد واملـــــوانـــــئ واملـ
ــــوي يــتــحــمــل  ــام قـ ــ والــــطــــاقــــة، وبــــنــــاء قـــطـــاع عـ
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي خـــطـــة الــتــنــمــيــة  ــيـ املـــســـؤولـ
وذلــك مــن خــالل بناء مــدن صناعية وإيجاد 
منافذ بيع في األسواق األفريقية واآلسيوية 
واألوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية 
توفير  في  منها  واالستفادة  تجاربهم  لنقل 

فرص عمل تليق باملواطن الليبي.

الـــخـــاص فـــي املـــســـاعـــدة على  الــقــطــاع  ■ مـــا دور 
تحقيق ذلك؟

من الــضــروري جــدًا مشاركة القطاع الخاص 
ــتــــصــــادي بــشــكــل  ــنـــشـــاط االقــ ــنـــي فــــي الـ الـــوطـ
ــغــــالل لــلــمــســتــهــلــكــن  ــتــ حـــقـــيـــقـــي دونـــــمـــــا اســ
والـــعـــامـــلـــن فـــي إطـــــار االلــــتــــزام بــالــتــخــطــيــط 
العدالة  لــلــدولــة، وتقتضي  الــشــامــل  الــوطــنــي 
الصناعية  األمـــوال  العمل على جلب رؤوس 
ــة لــعــمــل  ــة الــــخــــاصــ ــيــ ــدمــ ــخــ والــــتــــجــــاريــــة والــ
مشروعات في مختلف املدن الليبية لضمان 

تحقيق التنمية املكانية.

■ لــكــن هـــل هــنــاك تــحــديــات واجــهــتــكــم لتحسني 
الدخل  الليبيني؟ وكيف ستعيدون توزيع  معيشة 

بشكل عادل؟
نــعــم الــتــحــديــات مـــوجـــودة وتـــفـــرض نفسها 
وتــتــلــخــص مــواجــهــتــهــا فــــي تــــوزيــــع عـــوائـــد 

سالمة الغويل

املواطنن في مجال التعليم والتوظيف على 
ومواقعهم  االجتماعية  أوضــاعــهــم  اخــتــالف 
الطبقية باعتبار ذلك االلتزام ضرورة ال غنى 
عنها لضمان الحقوق االجتماعية وكفالتها 

على أساس عادل.
ليشمل  االجتماعية  الــعــدالــة  مفهوم  امــتــداد 
ــك بـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة  ــ ــنـــوع وذلـ الـ
للنهوض باملرأة الليبية في جميع املجاالت 
لتحقيق  االجتماعية  العدالة  مفهوم  ويمتد 
املــدن واملناطق  املكانية بن مختلف  العدالة 
على نحو يوفر قاعدة للتماسك االجتماعي.

وهـــنـــاك آلـــيـــات تــعــزيــز يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا 
ــا:  ــهـ ــنـ ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة ومـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
اســـتـــحـــداث صـــنـــاديـــق ملــكــافــحــة الـــفـــقـــر عــلــى 
الــصــعــيــد الــوطــنــي وذلــــك ملــنــع إعـــــادة إنــتــاج 
الفقر نفسه بن الفئات االجتماعية في ليبيا، 
واملسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة 
اإلعمار ملا لها من أهمية كبرى في إعادة بناء 

ما دمرته آلة الحرب.

■ ذكرت مؤخرا أن توحيد مصرف ليبيا املركزي 
بات قريبًا. ما آخر التطورات وما أهم اإلجراءات التي 

ستتخذ لتحقيق ذلك؟
الحكومة تعمل على إدخــال إصالحات هامة 

ــك من  لــالقــتــصــاد الــلــيــبــي، وانــطــلــقــنــا فـــي ذلــ
خـــالل حــل األزمــــة املــصــرفــيــة وطــــرح ميزانية 
موحدة للدولة، وقمنا بجدولة زمنية إلنجاز 
املالية  املؤسسات  كــون توحيد  اإلصــالحــات، 
إيجابية  آثــار  عليها  وتترتب  ملحة  ضـــرورة 
مــلــمــوســة ســنــحــصــد نــتــائــجــهــا املـــثـــمـــرة فــي 

األجل القريب. 

■ وما خطة وتوجهات حكومة الوحدة إلنهاء أزمة 
السيولة واملصارف ومنحة األسرة؟

تتبلور خطتنا في إيجاد البيئة اآلمنة وخلق 
نوع من التنافسية بن املؤسسات التي تنفذ 
السياسات النقدية كما تعمل الحكومة على 
النقدي  القرار  تملك  التي  املؤسسات  مراقبة 
وتـــقـــويـــم عــمــلــهــا بــشــكــل مــســتــمــر لــتــحــقــيــق 
تحسنا  نشهد  وأصبحنا  املــواطــن،  مصلحة 

ملموسا في هــذا اإلطــار وســوف يتطور إلى 
املستوى  فــي  املصرفية  الخدمات  تصبح  أن 
املطلوب، أما بخصوص منحة أرباب االسرة 

فقد تم البدء فعليا في صرفها ملستحقيها.

■ الــبــعــض تــحــدث عـــن الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي الــبــالد 
وربطه باالستثمار... ما تعليقك؟

الـــعـــالقـــة بــــن االســـتـــثـــمـــار واألمـــــــن مــتــالزمــة 
باعتبار أن األمن يمثل العمود الفقري الذي 
يقوم عليه النشاط االقتصادي واالستثماري 
على حد سواء وهو الذي ُيهيئ الطريق أمام 
تعمل  لــذا  مشروعاتهم،  لتنفيذ  املستثمرين 
حكومة الوحدة الوطنية على تكريس األمن 
واالستقرار واالهتمام بالجانب االستثماري 
أمــامــه وتحويل  املــنــاســبــة  الــظــروف  وتهيئة 
الــتــنــمــيــة مـــن املــفــهــوم الــتــقــلــيــدي الــــذي يهتم 

ــة جـــديـــدة هي  بــالــنــمــو االقـــتـــصـــادي إلـــى رؤيــ
االستثمار ثم إلى تحقيق التنمية املستدامة.

■ وبــخــصــوص قــطــاع الــنــفــط، ملــا أنــشــأت الحكومة 
وزارة للنفط رغم وجود هيئة رسمية للنفط؟

الــهــدف الرئيسي مــن وجــود وزارة النفط هو 
إدارة وتــنــمــيــة قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، ووضــع 
االستراتيجيات والسياسات والخطط العامة 
بالقطاع وتنظيم وتنسيق  للنهوض  الالزمة 
وتنفيذ عملية الرقابة عليه، وإجراء الدراسات 
ــــع  الـــفـــنـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــفـــط والـــــغـــــاز ووضـ
ــات املـــرتـــبـــطـــة بـــتـــســـويـــق وتــصــديــر  ــاسـ ــيـ الـــسـ
النفط الــخــام وكــذلــك الــغــاز، وتــحــديــث البنية 
التحتية للقطاع والتفاوض مع الدول األخرى 
الخاصة  واالتفاقيات  العقود  إبـــرام  إطــار  فــي 
بــاســتــكــشــاف الــنــفــط، بــاإلضــافــة إلـــى توطيد 

الــعــالقــات مـــع الــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــدولــيــة 
واملعاهد املتخصصة في مجال نشاطها.

■ وبالحديث عن النفط كمصدر وحيد للدخل، ما 
خطتكم لتنويع مصادر الدخل القومي للبالد؟

ــدر األســـــاســـــي لـــالقـــتـــصـــاد  ــ ــــصـ ــو املـ ــ الـــنـــفـــط هـ
الــنــاتــج املحلي  الــوطــنــي واملــســاهــم األول فــي 
اإلجــمــالــي، لــكــن ليبيا لــديــهــا إمــكــانــات هائلة 
تنويع  اقتصادية إلحــداث  لها مقومات  توفر 
في مصادر الدخل، ولعل قطاع الخدمات يعد 
أن تشارك  التي يمكن  الــواعــدة  القطاعات  مــن 
في تنويع مصادر الدخل االقتصادي لليبيا، 
خاصة خدمات التمويل وتقديم االستشارات 
ــة واإلداريــــــــــــة، كـــذلـــك تـــتـــوفـــر فــــي قــطــاع  ــيـ ــالـ املـ
االقتصاد  على  القائمة  املعرفية  الــصــنــاعــات 
الرقمي أو ما يعرف باالقتصاد الجديد فرص 
هائلة، لكون القطاع به فرص من شأنها تمكن 
الشباب من إنشاء مشروعاتهم باالعتماد على 
االقــتــصــاد  يتيحها  أن  يمكن  الــتــي  الــخــدمــات 
الــرقــمــي فـــي ظـــل الــتــطــور الــهــائــل فـــي صناعة 
االتــــصــــاالت والـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة. وهــنــاك 
قطاعان هما: املشروعات الصغرى واملتوسطة 
والــــذي يــقــوم بـــدور حــيــوي فــي دعـــم منظومة 
الــتــنــوع وتــوفــيــر فـــرص عــمــل خــاصــة للشباب 
املــبــادرة واإلبــــداع لديهم وتعزيز  وبــنــاء روح 
تنافسية االقتصاد الوطني، والثاني: االبتكار 
بــاعــتــبــاره أولــويــة فــي خطط حكومة الــوحــدة 

لرسم مالمح مستقبل االقتصاد الليبي.

■ وما هي فرص االستثمار في ليبيا اآلن وخطتكم 
لجذب االستثمارات الخارجية؟

اآلفــاق واعــدة في مجال االستثمار في ليبيا، 
ــن بــــدورنــــا نــســعــى لــتــحــفــيــز وتــشــجــيــع  ــحـ ونـ
واســتــقــطــاب املــســتــثــمــريــن لــلــعــمــل فـــي بــالدنــا 
وتـــطـــويـــر بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، وتــعــمــل وزارة 
ذات  والــــوزارات  االقتصادية  للشؤون  الــدولــة 
ــواب أمــــام االســتــثــمــار  ــ الــعــالقــة عــلــى فــتــح األبــ
ــارجــــي ووضـــــــع حــــوافــــز لــــجــــذب رؤوس  ــخــ الــ
األمــــــــوال األجـــنـــبـــيـــة إلعـــــــادة بـــنـــاء االقـــتـــصـــاد 
الوطني. والحكومة تنتهج سياسة اقتصادية 
وتعطي  األخــرى  االقتصاديات  على  منفتحة 
وفي  املحلي،  للمستثمر  واألولــويــة  األسبقية 
ذات الــســيــاق نــســعــى لــتــشــجــيــع املــســتــثــمــريــن 
الـــذيـــن لــديــهــم الــرغــبــة فـــي الــعــمــل فـــي لــيــبــيــا، 

ــع لــيــبــيــا الــجــغــرافــي  ــ ــن املــــعــــروف أن وضـ ــ ومـ
الـــذي يشكل حلقة وصـــل بن  االســتــراتــيــجــي 
أفريقيا وأوروبــا وملتقى بن الغرب والشرق 
ــدور فـــريـــد فــــي حــركــة  ــ ُيــمــّكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــ
تضافرت  ما  إذا  الدولية  التجارية  التبادالت 

الجهود بن املستثمرين الليبين واألجانب.

■ رأينا اتفاقات كثيرة بني الحكومة وتركيا وكذلك 
ترضية  اعتبرها  البعض  قطاعات.  عــدة  في  مصر 

لهذه الدول ولكسب مواقفها. ما تعليقك؟
ــع أي  ــا مــ ــا مــ ــاقـ ــفـ عـــنـــدمـــا تـــبـــرم الـــحـــكـــومـــة اتـ
الرئيسي تحقيق  الــهــدف  أخــرى يكون  دولــة 
املصلحة الوطنية العليا، فال يوجد أي اتفاق 
اقــتــصــادي يــقــوم مــن أجــل الترضية بــقــدر ما 

يقوم بتحقيق منفعة اقتصادية متبادلة.

■ إعــالن حكومتكم مــؤخــرًا دعــم دولــة تونس أثــار 
جــدال لكونهم يـــرون أن الــداخــل أولـــى، مــا تفاصيل 

األمر؟ 
يواجه االقتصاد التونسي في الوقت الحالي 
تحديات جمة يعود جزء منها إلى التداعيات 
السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا 
التي زادت من مستوى الضغوط االقتصادية 
العديد  لتوقف  نظرًا  العالم  دول  مختلف  في 
االقــتــصــاديــة، ومــن بينها قطاع  مــن األنشطة 
ــذي يـــشـــكـــل املــــصــــدر األســــاســــي  ــ ــ الـــســـيـــاحـــة الـ
للدخل فــي تــونــس، وبغض النظر عــن الجدل 
القائم حاليا فإن من واجبنا الوقوف بجانب 
الجمهورية التونسية في هذه املرحلة لتجاوز 
التونسي  باالقتصاد  والــوصــول  الصعوبات 
إلـــــى بــــر األمــــــــان مــــن خـــــالل إقــــــــرار ســـيـــاســـات 
ــي تـــونـــس  ــ ــة تـــحـــفـــز االقـــــتـــــصـــــاد فــ ــ ــيـ ــ ــــالحـ إصـ
وتساعده على احتواء الضغوط االقتصادية.

■ وما هي خطتكم لتحقيق ذلك؟
ليبيا شريك اقتصادي قوي لتونس تاريخيا، 
وفي هذا اإلطار نؤكد أن العمل جار على قدم 
وساق لزيادة حجم التبادالت التجارية التي 
تقوم على تــبــادل الــصــادرات والــــواردات بن 
ليبيا وتــونــس، والــتــي تساهم فــي حــل جزء 
من التحديات االقتصادية وتنويع االقتصاد 
الطريق  تمهيد  املنشود  والــهــدف  للدولتن، 
إليــــجــــاد بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
تحقيق التكامل االقتصادي من أجل تنشيط 
وتــشــجــيــع مــقــومــات الــســيــاحــة الــبــيــنــيــة بما 
يعزز قيم الشراكة ويسمح للبلدين بأداء دور 
ــة الــحــواجــز أمــام  اقــتــصــادي مــهــم يسهل إزالــ
عناصر  انتقال  وحــريــة  التجارية  الــتــبــادالت 

اإلنتاج بن الدولتن.

كشف وزير الدولة للشؤون االقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سالمة 
أزمة  وإنهاء  المالية  المؤسسات  لتوحيد  الحكومة  خطط  أهم  عن  الغويل، 
خالل  الغويل  وأكد  الدخل.  مصادر  وتنوع  المحلي  االقتصاد  ودعم  السيولة 
مقابلة خاصة مع »العربي الجديد« أن السوق الليبي اآلن أصبح جاذبا لالستثمارات

مقابلة
أجراها

عالء فاروق

أزمة السيولة ستنتهي قريبًا في 
ليبيا... وصندوق لمكافحة الفقر

دعمنا لتونس واجب وطني 
ويحقق فوائد للطرفين

¶ مواليد عام 1957 في بني 
وليد

¶ بكالوريوس علوم اقتصادية، 
جامعة طرابلس

¶ حاصل على اإلجازة العليا 
»ماستر« في العلوم االقتصادية 

¶ قام بالمشاركة في إعداد 
الميزانيات التقديرية لمؤسسات 

وهيئات ووزارات 
¶ عمل مراقبا ماليا في السفارة 

الليبية باألردن وسلوفاكيا 
وتشيكيا وبولندا

¶ مراقب مالي لصندوق 
الضمان االجتماعي من 2001 

حتى 2005
¶ أستاذ بمعهد أفريقيا 

للعلوم المالية من 1999 
حتى 2004

¶ موظف في إدارة الميزانية 
بوزارة المالية من 2013 إلى 2014

الدخل، وذلك يتم عبر عدة إجراءات:سيرة
هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام 
فــي إعــــادة تــوزيــع الــدخــل ال ســيــمــا النفقات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــمـــد أهـــمـــيـــتـــهـــا مــن 
تــأثــيــرهــا فــي إعــــادة تــوزيــع الــدخــل الــوطــنــي 
ويقع في قلب النفقات العامة املطلوبة لدعم 
التي  تلك  والخدمات وخاصة  للسلع  الدولة 

يستهلكها السواد األعظم من املواطنن.
ــاريـــة  الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم الـــعـــالقـــات اإليـــجـ
بــن املـــالك واملــســتــأجــريــن فــي مختلف أوجــه 

االنتفاع السكني والتجاري أو الصناعي.
- تــوفــيــر الــحــقــوق الــتــأمــيــنــيــة ضـــد الــبــطــالــة 
الجزئي،  أو  الكلي  والعجز  العمل  وحـــوادث 
وتقوم  األساسية،  اإلنــســان  ألنها من حقوق 
والضمان  التأمن  اإلطـــار صناديق  هــذا  فــي 
االجتماعي بدور مهم في تأمن اإلنسان ضد 

مخاطر العمل والخوف على املستقبل.
- إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث 
الــفــرق في  بــنــاء على  النظر فيها  إعـــادة  تتم 
الدخول والثروات في املجتمع الليبي والعمل 
على الــحــد مــن تــفــاوت املــســتــويــات املعيشية 

وتوفير حياة كريمة للمواطن.
بالسياسات  االلــتــزام  التشديد على ضــرورة 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــضـــمـــان عــــدالــــة الــــفــــرص أمــــام 

حكومة تونس تستنجد بطرابلس لتلبية شروط »صندوق النقد«
 عن 6 

ّ
إلــى تمويل ال يقل  أزمــة اقتصادية خانقة، وحاجتها 

ّ
في ظــل

الصعبة  الــدولــي  النقد  ملوازنتها، وشـــروط صــنــدوق  مــلــيــارات دوالر 
إلقراضها، لم تجد الحكومة التونسية سوى ليبيا الجريحة ملعالجة 
وضعها املأزوم.  وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، السبت واألحد 
هشام  برئاسة  تونسي  واقتصادي  حكومي  وفــد  زيــارة  املاضيني، 
الــوزراء، ومحافظ البنك املركزي مــروان العباسي،  املشيشي، رئيس 
و1200 من رجال األعمال. ما يهم الحكومة التونسية أكثر، أن تكون 
املــتــوقــع أن تبلغ  الــتــي مــن  ليبيا،  إعـــادة إعــمــار  لها حصة مهمة فــي 

120 مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة، بحسب تصريحات 
سابقة لوزير الدولة للشؤون االقتصادية الليبية سالمة الغويل. وهذا 
ما يفسر مرافقة 1200 رجل أعمال تونسي للمشيشي إلى طرابلس، 
الدبيبة، فعاليات املنتدى  الليبي عبد الحميد  وافتتاحه برفقة نظيره 
واملــعــرض االقــتــصــادي الليبي ـ الــتــونــســي. لــيــس الــتــعــاون الــتــجــاري 
واالســتــثــمــاري فقط مــا يسعى لــه املشيشي مــن خــالل زيــارتــه إلى 
وديــعــة بشكل مستعجل.  أو  قــرض  الحصول على  أيضًا  بــل  ليبيا، 

فاملفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي تبدو متعثرة.

1.4

%70

ــدوق الــنــقــد  ــنـ تـــوقـــع صـ
االقتصاد  يحقق  أن  العربي 
خالل  حقيقيًّا  ا  نــمــّوً الليبي 
مع  و2022،   2021 عامي 
النفطي،  اإلنـــتـــاج  ــودة  ــ ع
وإمكانية زيادته إلى مستوى 
العام  في  برميل  مليون   1.2
برميل  مليون  و1.4  الحالي، 

خالل عام 2022.

حدد مجلس إدارة مصرف 
وقت  فــي  الــمــركــزي،  ليبيا 
موحد  صرف  سعر  سابق، 
جديد في أنحاء البالد عند 
4.48 دنانير للدوالر األميركي 
السعر  ــن  م ــدلًا  ــ ب الــواحــد 
القديم 1.4 دينار، بتخفيض 

قيمة العملة %70.

الموظفون 
أكثر دفعًا للضرائب 

من المهنيين

غصن يغسل 
سمعته المالية

فلسطينإيرادات

يقدر حجم التهرب 
الضريبي في األردن سنويًا 

بأكثر من مليار دوالر، 
فيما فتحت الحكومة 

الباب أمام إجراء تسويات 
مالية للمتهربين، ويأتي 

ذلك في ظل تشوه كبير 
واختالالت تعاني منها 

المنظومة الضريبية

ضريبة المبيعات ترهق المواطنين )فرانس برس(
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سالمة الغويل )العربي الجديد(



1213
اقتصاد

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام  ــ ــــحـ أطـــلـــق االتـ
ــر قــبــل  ــيــ فــــي لـــبـــنـــان اإلنــــــــذار األخــ
االنفجار االجتماعي الكبير رافعا 
شــعــار »حــكــومــة اإلنـــقـــاذ« كــمــدخــٍل ملــواجــهــة 
األزمــات ولجم االنهيار الشامل وعلى وقعه 
التزمت الهيئات اإلدارية والنقابية ومختلف 
املــصــالــح املستقلة بـــإضـــراب عـــام نــفــذ أمــس 
الــدوائــر  فــي  الحركة  ت نتيجته 

َّ
األربــعــاء شل

مفتوحة  بمعركة  تلويح  واملؤسسات وسط 
الــكــوارث  حجم  يـــوازي  تصعيد  سيتخللها 
الـــتـــي تــحــاصــر الـــبـــالد وغـــيـــاب املـــســـؤولـــن. 
ــات واملـــنـــاطـــق  ــظـ ــافـ ــحـ وشــــهــــدت مــخــتــلــف املـ
 
ً
الــلــبــنــانــيــة اعــتــصــامــا عــامــا وإقــــفــــااًل شــامــال

الــبــري، واتحاد  النقل  اتــحــادات  شاركت فيه 
الشمال،  فــي  واملستخدمن  الــعــمــال  نــقــابــات 
نــقــابــة املـــحـــامـــن، الــهــيــئــة اإلداريــــــــة لــرابــطــة 
الــتــعــلــيــم  ــة  رابــــطــ الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مـــوظـــفـــي 
األساسي والثانوي واملهني، اتحاد نقابات 
مــوظــفــي املـــصـــارف، نــقــابــة معلمي املــــدارس 
الخاصة، نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة 
الكثير  وغيرها  لبنان،  وجبل  بــيــروت  مياه 

من االتحادات والنقابات العمالية.

انتفاضة األربعاء
أن  والهيئات  والنقابات  االتــحــادات  وقـــررت 
تــنــتــفــض األربــــعــــاء بــعــدمــا وّحـــدتـــهـــا األزمــــة 
االقتصادية التي قضت على أنفاس املوظفن 
ــاتـــذة واملــيــاومــن فــي لبنان  والــعــّمــال واألسـ
الــتــي يتقاضونها  تــآكــل قيمة رواتــبــهــم  مــع 
الشرائية  القدرة  وانعدام  اللبنانية،  بالليرة 
لــديــهــم فـــي ظـــل ارتـــفـــاع األســـعـــار الــجــنــونــي 
للسلع األساسية واملواد الغذائية من دون أي 
حسيب أو رقيب، وتدهور أحوالهم املعيشية 
واالجــتــمــاعــيــة عـــدا عـــن الــضــغــوط النفسية 
اليومية التي يعانون منها ويفاقمها مشاهد 
املــحــروقــات  مــحــطــات  أمـــام  اللبنانين  إذالل 
والــســوبــرمــاركــت والــصــيــدلــيــات ووقــوعــهــم 
ضحية جشع كبار التجار املحمين سياسيا 
ــتـــروكـــن قــضــائــيــا وأمـــنـــيـــا يــتــالعــبــون  أو املـ
البضائع،  والعدادات، ويحتكرون  باألسعار 
ويــلــجــؤون إلـــى الــتــخــزيــن والــتــهــريــب لجني 
أرباح طائلة. ويقول رئيس االتحاد العمالي 
»العربي الجديد« إن  العام، بشارة األسمر، لـ
»االضــــراب الــعــام أمــس االربــعــاء هــو الثالث 
من نوعه وستليه تحركات أخرى وتصعيد 
املتاحة واملشروعة في حال  الوسائل  ضمن 
اســتــمــرار الــجــمــود الــحــكــومــي والــتــجــاذبــات 

السياسية الضيقة التي ستطيح بالبالد«.
 »األيــام املقبلة ستكون 

ّ
ر األسمر من أن

ّ
وحــذ

 
ّ
أســـوأ بكثير مــن املــرحــلــة املــاضــيــة، حيث إن

ــه بــســلــســلــة تــرتــبــط  ــبـ األزمــــــــات ســـتـــكـــون أشـ
الــواحــدة  وتتساقط  القطاعات  مختلف  بها 
ــــرى، وال ســيــمــا عــلــى صــعــيــد أزمـــة  تــلــو األخــ
املحروقات، وربطا الكهرباء وقد رأينا كيف 
أن األعـــمـــال فـــي مــرفــأ بـــيـــروت بــاتــت مــهــددة 
بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، واألمـــر 
التنقل  على  ذلــك  بانعكاسات  متعلق  نفسه 
الــيــومــي لــلــمــواطــن، وبــالــتــالــي عــلــى الــحــركــة 
«. وكــــــّرر األســـمـــر تــأكــيــد 

ّ
ــل ــكــ االقـــتـــصـــاديـــة كــ

إنقاذ  فــي تشكيل حكومة  اإلســــراع  ضـــرورة 
تتخذ القرارات املناسبة على صعيد مسألة 
الـــدعـــم وتـــوزيـــع الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة بشكل 
عــادل شــرط عــدم تأمن املبالغ املطلوبة لها 
ــوال املـــودعـــن، مــحــذرًا مــن رفـــع الــدعــم  مــن أمــ
العشوائي والزيادات التي إن شملت بعض 
سيما  وال  بكارثة  أشبه  ستكون  القطاعات 
ــنــــن الـــغـــذائـــي والــصــحــي  عـــلـــى صــعــيــد االمــ

للبنانين.
وقـــال األســمــر فــي اعتصام مــركــزي لالتحاد 
ــــه »ال  ــبـــاح أمـــــس إنـ الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام نـــفـــذ صـ
مــتــوجــهــا  ــــن دون حــــكــــومــــة«،  مـ ــات  ــجـ ــالـ ــعـ مـ
الـــى املــســؤولــن بــالــقــول، »كــفــى محاصصة 
عن  معلنا،  للدعم«،  عا 

ّ
مقن ورفعا  واتهامات 

النقابية  الحلقة  توسيع  في  تتمثل  مــبــادرة 
تواكب جميع  واحــدة  نقابية  باتجاه جبهة 

التطورات في لبنان.

اعتكاف الوزارات
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت الــهــيــئــة اإلداريـــــــة لــرابــطــة 
موظفي اإلدارة العامة جميع موظفي القطاع 
العام إلى إقفال اإلدارات العامة واملؤسسات 

لندن ـ العربي الجديد

ــر الــعــامــلــة فــي بريطانيا إلــى  تــعــرضــت األسـ
الـــ 25  ضغوط مالية متزايدة خــالل األعـــوام 
املاضية، من ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة 
اإليجارات، وتكاليف رعاية األطفال، ليسجل 
الفقر أعلى مستوياته على اإلطالق في 2020، 
بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة »الـــغـــارديـــان« 
ــادة  ــزيــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة األربـــــعـــــاء. وتــــوضــــح الــ
فــي الفقر النسبي مــن 13 فــي املــائــة فــي عام 

ذات الطابع اإلداري يومي األربعاء والخميس 
عــلــى أن يــكــون نــهــار الجمعة 27 مــايــو/أيــار 
الجاري يوم اعتكاف أمــام الـــوزارات من دون 
عمل وإنهاء الدوام عند الساعة الحادية عشر 
اتــحــادات النقل البري،  صباحا. وأكــد رئيس 
لــه خــالل االعتصام  فــي كلمة  بــســام طليس، 
ــااًل صـــبـــاح أمــــس أن املــعــركــة  ــمـ ــــذي نــفــذ شـ الـ
اليوم باتت مفتوحة، ولن نرضى أن يتحمل 
 
ً
عامة واملوظفن  والعمال  اللبناني  املــواطــن 
أي أعــبــاٍء إضــافــيــة نتيجة رفــع الــدعــم، وكــان 
النقل،  قرارنا بهذا االتجاه بعدم رفع تعرفة 
ال بل دعم القطاع والسائق العمومي ببعض 
وقطع  املــدعــومــة  واملــــازوت  البنزين  صفائح 
غيار السيارات وصيانتها ألن وجعنا واحد 

وصرختنا يجب أن تكون واحدة. 
ــركـــات األربـــــعـــــاء مــشــاركــة  وســـجـــل فــــي تـــحـ

كثيفة لــأســاتــذة واملــعــلــمــن الــذيــن عــّبــروا 
خــالل االعــتــصــام عــن غضبهم مما وصلت 
اليه الحالة العامة في البالد وكيف انقلبت 
حياة معلمن مؤتمنن على مستقبل أجياٍل 
رأسا على عقب بينما هم باتوا غير قادرين 
ُيــهــان فيه  على ضــمــان مستقبلهم فــي بــلــٍد 
 براتب شهري لم يعد يتخطى 

ّ
م وُيــذل

ّ
املعل

مــئــة دوالر أمــيــركــي؟ وفـــق مــا تــقــول معلمة 
بالعاصمة  مــدرســة رسمية  فــي  عربية  لغة 

»العربي الجديد«. اللبنانية بيروت لـ
وتـــؤيـــد املــعــلــمــة )فــضــلــت عــــدم الــكــشــف عن 
اســمــهــا كــونــهــا تــــدرس فـــي مـــدرســـة تــابــعــة 
تحصل  التي  التحركات  اللبنانية(  للدولة 
الـــيـــوم، وتــأســف لــعــدم اســتــمــرارهــا وفــرض 
حالة تمرد شاملة وانتفاضة شعبية حتى 
أبــســط حقوق  املــطــالــب واســتــعــادة  تحقيق 

إلــى 17.4 في املائة من األســر العاملة   1996
فـــي الـــعـــام املــنــتــهــي فـــي آذار/مـــــــــارس 2020، 
الــزيــادات املنخفضة فــي األجــور  مزيجا مــن 
املتصاعدة. ووجــد معهد  املعيشة  وتكاليف 
أجرى  الــذي   ،IPPR العامة  السياسة  أبحاث 
أنه منذ عام 2010 تدهور الوضع  التحليل، 
ــرد، مـــمـــا جـــعـــل األســــــر الــعــامــلــة  ــطــ بــشــكــل مــ
مــعــّرضــة ألعــلــى مــخــاطــر الـــوقـــوع فــي بــراثــن 
الفقر، منذ أن كان نظام الرعاية االجتماعية 
ــام 2004. ووســــط  ــ ــثـــر ســـخـــائـــه فــــي عـ فــــي أكـ

مــخــاوف مــن اضــطــرار األســـر العاملة بشكل 
أنماط حياة غير صحية  تبني  إلــى  متزايد 
والسعي للحصول على ائتمان عالي التكلفة 
لسداد الديون، قال التقرير إن أربعة عوامل 
ارتفاع تكاليف  الفقر، وهي  تكمن وراء نمو 
اإلســكــان بــن األســـر ذات الــدخــل املنخفض. 
واألجــور املتدنية والــزيــادات املتواضعة في 
األجــــور. ونــظــام الــضــمــان االجــتــمــاعــي الــذي 
فــشــل فـــي مــواكــبــة تــكــالــيــف اإليــــجــــار. وعـــدم 
وجود رعاية أطفال مرنة وبأسعار معقولة. 
 رئيسيا في 

ً
كــان عامال املساكن  نمو أسعار 

زيــــادة مــعــدالت الــفــقــر مــع اعــتــمــاد املــزيــد من 
الخاص،  القطاع  من  اإليجار  على  العائالت 
إذ قـــفـــزت تــكــالــيــف اإلســـكـــان لــلــمــســتــأجــريــن 
ــدل الـــعـــام  ــ ــعـ ــ ــة فــــــوق املـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ بـــنـــحـــو 50 فـ
للتضخم على مدى السنوات الـ 25 املاضية. 
ــال الــتــقــريــر: »الــكــثــيــر مـــن فـــاتـــورة املــزايــا  وقــ
التي تقدر بمليارات الجنيهات االسترلينية 
الخاص،  القطاع  تدعم تكاليف اإلسكان في 
مع توجيه أي زيادة بشكل فعال إلى جيوب 
مليار   11.1 أن  ــا 

ً
مــضــيــف الـــخـــاصـــن«،  املــــالك 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن مـــدفـــوعـــات الــرعــايــة 
ــقـــارات  ــعـ الــســكــنــيــة ذهـــبـــت إلـــــى أصــــحــــاب الـ

الخاصة العام املاضي. 
وهــذه األرقــــام، التي تعكس األزمـــة فقط قبل 
وقوع وباء كورونا، تبن أن الزيادة في الفقر 
ــلـــز وشــمــال  ــدة فـــي لـــنـــدن وويـ كـــانـــت أكـــثـــر حــ
العائالت  بن  الفقر  وكانت معدالت  إنكلترا. 
التي لديها ثالثة أطفال أو أكثر هي األســوأ 
بن أي مجموعة عائلية، حيث ارتفعت بأكثر 
من الثلثن خالل العقد املاضي لتصل إلى 42 
في املائة، على الرغم من أن اآلبــاء واألمهات 
لــديــهــم عــائــل واحــــد عــانــوا  الـــذيـــن  واألزواج 

ا من انخفاض حاد في الدخل املتاح.
ً

أيض

الهيئات والقطاعات العمالية دعوة االتحاد 
العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية إلى 
االضراب عام، ونفذت اعتصاما أكدت خالل 
الكلمات على ضــرورة اإلســـراع في تشكيل 
إنــقــاذ مــن اختصاصين أصــحــاب  حــكــومــة 
ـــاءة يــــضــــعــــون بـــرنـــامـــج  ــ ــفـ ــ كـــــف نـــظـــيـــف وكــ
عــمــل إصــالحــي يــكــافــح الــهــدر والــفــســاد في 
ثــقــة  ويـــعـــيـــد  الــــدولــــة  وإدارات  مـــؤســـســـات 

للنهوض  املــالــي  ودعــمــهــا  بلبنان  الــخــارج 
بالبالد اقتصاديا.

ــئــــات الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــ ــهــ وحــــّمــــلــــت الــ
ــار الــــشــــامــــل وعـــجـــزهـــا  ــيــ ــهــ ــة االنــ ــيـ مـــســـؤولـ
عـــن إدارة الــبــلــد بــطــريــقــة شــفــافــة ونــزيــهــة 
ــيـــب مـــصـــالـــحـــهـــا  ــلـ واســـــتـــــمـــــرارهـــــا فـــــي تـــغـ
وتكتفي  الوطنية  املصلحة  على  الخاصة 
بـــالـــتـــحـــذيـــر مــــن االزمــــــــة والـــتـــنـــبـــيـــه الــيــهــا 
فـــي حـــن يــفــتــرض بــهــا أن تـــكـــون مــؤتــمــنــة 
ــن. وشــــددت  ــ ــواطـ ــ عــلــى ســـالمـــة الـــوطـــن واملـ
الــكــلــمــات عــلــى ضــــرورة تــوحــيــد الــصــفــوف 
واملــــواقــــف كــســالحــن أســاســيــن لــلــصــمــود 
ــة وتــحــقــيــق املـــطـــالـــب بــوجــه  ــراريـ ــمـ ــتـ واالسـ
سلطة ال تكترث ألوجاع الناس ومعاناتهم 
وتــعــتــبــر نــفــســهــا مــحــصــنــة مـــن املــحــاســبــة 

لة. واملساء

مكافحة التهريب
وبالتزامن مع االعتصام العام، كان الرئيس 
ــــون يــــتــــرأس اجــتــمــاعــا  الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـ
ــلـــى لـــلـــدفـــاع فـــي قصر  امــنــيــا لــلــمــجــلــس األعـ
حكومة  رئيس  بحضور  الجمهوري  بعبدا 
تصريف االعمال حسان ديــاب، بحث تقرير 
ــر الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي حـــول كيفية  وزيــ
أخــرى.  أمنية  ومــواضــيــع  التهريب  مكافحة 
ــن األســــبــــاب األســـاســـيـــة  ويـــعـــد الـــتـــهـــريـــب مــ
لأزمة االقتصادية وانقطاع االدوية واملواد 
واملحروقات  االستهالكية  والسلع  الغذائية 
بمليارات  خسائر  اللبنانية  الــدولــة  ويكّبد 
الــــــــدوالرات ســنــويــا ويـــحـــرم الــلــبــنــانــيــن من 
الــدعــم وهــو مــا دفــع املعنين فــي القطاعات 
املــــذكــــورة الــــى طــلــب اســـتـــبـــدال الـــدعـــم الـــذي 
مباشرة  بمساعدات  لبنان  مصرف  يمنحه 

تــوزع بطرقة  أن  تمويلية شــرط  أو بطاقات 
عــــادلــــة وشـــفـــافـــة مــــن دون اســتــنــســابــيــة أو 
ــّس بــاالحــتــيــاطــي  ــ مــحــاصــصــة ومــــن دون املـ

االلزامي وودائع الناس.
وكان وزير املال اللبناني في حكومة تصريف 
األعمال غازي وزني وقع يوم االثنن مشروع 
الحكومة  رئاسة  قبل  من  معّد  ل  معجَّ قانون 
يــرمــي إلـــى إقــــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة وفتح 
والتي  لتمويلها  استثنائي  إضــافــي  اعتماٍد 
من املتوقع أن تشمل 750 ألف عائلة في ظل 
غياب الثقة الشعبية بالسلطة إلدارة العملية 
بشكل سليم وشفاف. يرمي إلى إقرار البطاقة 
استثنائي  إضافي  اعتماٍد  وفتح  التموينية 
لتمويلها والتي من املتوقع أن تشمل 750 ألف 
عائلة في ظل غياب الثقة الشعبية بالسلطة 

إلدارة العملية بشكل سليم وشفاف.

إضراب لبنان

الفقر يتزايد بين األسر البريطانية العاملة

جانب من اإلضراب العام الذي نُّظم أمس األربعاء )حسين بيضون(

)Getty/(مساع لتنشيط االقتصاد التركي )أنور دوغمانGetty/تقديم مساعدات للفقراء في لندن )بيتر دنش

ارتفاع االستهالك يزيد من التقنين )فاطمة بهرامي/ األناضول(

تجهيز جبهة 
نقابية لـ»المعركة 

المفتوحة«... ومطالب 
بـ»حكومة إنقاذ«

السلطات  قبل  مــن  املنهوبة  االنــســان  عيش 
ــال الــــــودائــــــع املـــحـــتـــجـــزة لـــدى  ــحــ حـــالـــهـــا كــ

املصارف.
ــقـــول: »يــخــتــار املــعــلــم الــتــدريــس كــرســالــة  وتـ
أفــضــل وتــربــيــة األجــيــال على  لبناء مجتمع 
ــزام بــالــقــانــون واعــتــمــاد  ــتــ حـــب الـــوطـــن وااللــ
 فـــي مــســيــرتــهــم، 

ً
املــعــايــيــر املــهــنــيــة مــســتــقــبــال

ممارساتها  بفعل  الدولة  تقوم  املقابل  وفــي 
النابض  وفسادها بتهجير األدمغة والقلب 
لــلــبــلــد، ودفــــع املــعــلــم أيــضــا الــــى الــهــجــرة أو 
الـــبـــحـــث عــــن مـــهـــنـــة أخـــــــرى تــــؤمــــن لــــه لــقــمــة 
وتقدر  وتضحياته  عطاءه  وتحترم  العيش 

مجهوده«.

حكومة إنقاذ
في صيدا جنوب لبنان، والبقاع أيضا، لّبت 

اإلنذار األخير قبل 
االنفجار االجتماعي الكبير

طهران ـ العربي الجديد

يــتــســبــب الــطــقــس الـــجـــاف وانــخــفــاض 
ــد الــــكــــهــــربــــاء وزيــــــــــــادة تـــعـــديـــن  ــيــ ــولــ تــ
العمالت املشفرة في إحداث فوضى في 
وقـــال وزيــر  اإليــرانــيــة.  الكهرباء  شبكة 
الــطــاقــة اإليـــرانـــي، رضــا أردكــانــيــان، إن 
زيادة عدد املستخدمن الجدد بمقدار 
مــلــيــون مــســتــخــدم مــنــذ الـــعـــام املــاضــي 
أدت إلــــى ارتـــفـــاع االســـتـــهـــالك الــيــومــي 

مقارنة بالعام املاضي. 
كـــمـــا ألــــقــــى املــــســــؤولــــون بـــالـــلـــوم عــلــى 
انــخــفــاض هــطــول األمــطــار بشكل غير 
مــعــتــاد وبـــدايـــة الــصــيــف الــحــار بشكل 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكـ خــــــاص فـــــي االنــــخــــفــــاض الـ
مستويات املياه في السدود، مما أدى 
إلـــى انــخــفــاض اإلمـــــدادات مــن محطات 
الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة بــنــحــو النصف 

لـــأرقـــام  وفـــقـــا  آذار،  مــــــارس/   20 مــنــذ 
الشبكة  نــشــرتــهــا شــركــة تشغيل  الــتــي 

الحكومية اإليرانية.
كانت الحكومة تتخذ إجراءات صارمة 
ضـــد عـــمـــال املـــنـــاجـــم غــيــر الــقــانــونــيــن 
للعمالت املشفرة في محاولة لتخفيف 
الــضــغــط عــلــى شــبــكــة الـــطـــاقـــة. ويــأتــي 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي أعــقــاب 
جــولــة غــيــر مــســبــوقــة مــن االنــقــطــاعــات 
الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، 
والــتــي ألــقــى املــســؤولــون بــالــلــوم فيها 
جــزئــيــا عــلــى تــعــديــن الــعــمــالت املشفرة 

ونقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وتتزامن األزمة في الوقت الذي تحاول 
ــفــــاوض بــــشــــأن إحـــيـــاء  ــتــ فـــيـــه إيــــــــران الــ
ــــووي وإزالـــــــــة الـــعـــقـــوبـــات  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ االتـ
األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعـــاقـــت بـــشـــدة قـــدرة 

البالد على جذب االستثمارات.

أنقرة ـ العربي الجديد

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أعــــــرب الـ
أردوغان عن ثقته بتسجيل بالده طفرة 
في نمو االقتصاد خالل العام الحالي، 
التقديرات.  2021، بشكل يتجاوز كافة 
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا، األربـــعـــاء، 
خــــالل مــشــاركــتــه فـــي اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة 
والتنمية«،  الــعــدالــة  »حــزب  لـــ النيابية 
ــبـــرملـــان فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة.  بــمــقــر الـ
وتتوقع تركيا أن ينمو الناتج املحلي 
ــة هــذا  ــائـ اإلجـــمـــالـــي أكـــثـــر مـــن 5 فـــي املـ
الــعــام، مدعوما بــزيــادة الــصــادرات بن 
16 و20 في املائة بعد تداعيات جائحة 
كورونا سنة 2020، حسبما قال وزير 
املاضي.  األسبوع  علوان  لطفي  املالية 
ــد الـــوزيـــر عـــلـــوان، فـــي مــقــابــلــة مع  ــ وأكـ

ــرك«، أن نمو الناتج 
ُ
قناة »ســـي.إن.إن ت

املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي ســيــكــون فـــي خــانــة 
العشرات خالل الربع الثاني من العام 
الــجــاري، مضيفا أن صـــادرات السالح 
والسيارات ستساعد في ضبط العجز 
الجارية.  املعامالت  ميزان  في  الضخم 
ــزي، أخــــيــــرًا، سعر  ــركــ ــقـــى الــبــنــك املــ وأبـ
عند  تغيير  دون  من  الرئيسي  الفائدة 
19 فـــي املـــائـــة، مـــجـــددًا تــعــهــده بــإبــقــاء 
سعر الفائدة فوق معدل التضخم الذي 
يتوقع أن يشهد تراجعا، بعدما ارتفع 
ألكثر من 17 في املائة، الشهر املاضي، 
مـــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة املــحــلــيــة. 
وأوضــــح الــبــنــك، فــي بــيــان، أن اعــتــمــاد 
ــأتـــي بـــعـــدمـــا انــخــفــضــت  ــذا الــــقــــرار يـ ــ هـ
قيمة العملة التركية 13 في املائة منذ 

منتصف مارس/ آذار املاضي.

أزمة الكهرباء تتصاعد 
في إيران

أردوغان: طفرة بنمو 
اقتصاد تركيا

مال وناس

التي  األزمات  تصاعد  ظل  في  اجتماعي  انفجار  شفا  على  لبنان  بات 
خنقت معيشة المواطنين، األمر الذي دفع النقابات إلى تنظيم إضراب 
واسع، أمس، واالستعداد لمعركة مفتوحة من أجل وقف الفساد 

ومواجهة المشاكل االقتصادية المتفاقمة

التي  االقتصادية  األزمــة  تشمل 
العمال  آالف  لبنان  على  تسيطر 
المنظمة  أعلنت  إذ  األجــانــب. 
عن  األربــعــاء،  للهجرة،  الدولية 
في  »خمسين  أن  بينت  دراســـة 
ــادوا  أف المهاجرين  مــن  المائة 
العمل«.  عــن  عاطلون  بأنهم 
من  »أكثر  إن  المنظمة  وقالت 
المائة منهم غير قادرين  50 في 
على تلبية احتياجاتهم الغذائية«، 
إنهم  »نصفهم  نحو  قــال  كما 
آمنة  غير  ظــروف  في  يقيمون 
المطلوب،  المستوى  ودون 
وسط ارتفاع اإليجارات، والتهديد 
ــن أمــاكــن  ــوشــيــك م بـــاإلخـــالء ال

السكن«.

أزمة العمالة المهاجرة

رؤية

جواد العناني

رة، حيث فرضت 
ّ
املشف العمالت  الصني حملة واسعة ضد  بــدأت 

قيودا جديدة عليها. وحظرت بكني على البنوك واملؤسسات املالية 
املتعلقة  الــخــدمــات  تقديم  األمـــوال  املــدفــوعــات وتحويل  وشــركــات 
بمعامالت العملة املشفرة. كما حذرت الصني املستثمرين، يوم 19 

مايو/ أيار الجاري، من املضاربة على تلك العمالت.
وفـــي مــقــال نـــال اهــتــمــامــًا واســـعـــًا، ونــشــر فــي مــجــلــة فــورتــشــن 
ويبر  إيــزابــيــال  الــكــاتــبــة  تــشــرح   ،2021/5/21 يـــوم   ،)Fortune(
Isabella Weber األسباب وراء قيام الصني بتلك الحملة على 
أّدت  وقــد  الرقمية.  العمالت  بهذه  تتعامل  التي  الخاصة  املــواقــع 
العملة األشهر، من حوالي  الحملة إلى تراجع قيمة »بيتكوين«، 
47.000 دوالر إلى أقل من 36.000 دوالر، يوم االثنني املاضي، 

24 مايو.
وتعود أسباب الهبوط إلى أسباب عدة، منها مثال أن الصني غير 
راغــبــٍة عــلــى اإلطــــالق فــي إبــقــاء أســواقــهــا تــحــت حــالــة مــن التقلب 
رات املالية، مثل أسعار صرف العمالت، 

ّ
الشديد، خصوصا املؤش

والذهب، والعمالت املشفرة، وحتى أسعار الفائدة. 
الصيني  الشيوعي  للحزب  الــســنــوي  املــؤتــمــر  نتائج  ضــوء  وفــي 
للتركيز  اقتصادها،  إعــادة هيكلة  نحو  تتجه  الصني  فــإن  أخيرا، 
على االعتماد الذاتي، وتحريك االستهالك املحلي، وتقليل االعتماد 
االقتصادي  االستثماري  البرنامج  وهذا  الخارجية.  التجارة  على 
رات املالية والسعرية، والتي ال تتناسب 

ّ
يتطلب استقرارًا في املؤش

مع التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العمالت املشفرة. 
التي تحمل  الخاصة  املشفرة  الصني إلصــدار عملتها  تتجه  كما 
 The( »اسم اليوان الرقمي. وحسب مجلة »ذا ناشونال إنترست
National Interest( األميركية، فإن الصني تخطط لتقديم عملتها 
األلعاب  املقبل، خــالل  فبراير  في شباط/  للعالم  الرقمي«  »الــيــوان 

األوملبية الشتوية.
ــطــون االقـــتـــصـــاديـــون فـــي الــصــني فـــي الــعــمــلــة إال 

ّ
وال يـــرى املــخــط

وظيفتني، وحدة قياس ووسيلة تبادل. أما تسليع العملة واملتاجرة 
الـــذي يــنــص عــلــى أن العملة  املــبــدأ األســـاســـي  بــهــا فيتناقض مــع 
تخدم االقتصاد، وليس العكس. ونظرا للتقلب الهائل في أسعار 
للمال  وبعثرة  للجهود،   

ً
مضيعة ذلــك  في  يــرون  فإنهم  بيتكوين، 
للحفاظ على استقرار العمالت املشفرة.

رة عــامــة، وفي 
ّ
واألهـــم مــن هــذا أن الصني ال تثق بالعمالت املشف

 بقوانني وتشريعاٍت متفق 
ً
بيتكوين تحديدًا، ألنها ليست منظمة

هذا  عليها وال حسيب،  رقــيــب  ال  افــتــراضــيــة،  وهــي عملة  عليها، 
والنقدية  املالية  السياسات  مهندسي  يعجب  ال  الجامح  السلوك 
فــي الــصــني. وبسبب تــحــّول هــذه العملة إلــى حالة مــقــامــرة، يقبل 
عليها الصينيون املحّبون للمقامرة، فهنالك خشية من »الفقاعة« 
املاثلة في هذه التقلبات بأسعارها، ما قد يكبد االقتصاد الصيني 

الكثير من ماليني الدوالرات. 
وكذلك، كثرة قصص النصب واالحتيال، كما حصل مع إيلون 
التنفيذي لشركة تيسال،  ماسك، امللياردير األميركي والرئيس 
أكبر شركة إلنتاج السيارات الكهربائية حول العالم، والناطق غير 
مواقفه وتصريحاته  أصبحت  والــذي  املشفرة،  للعمالت  ــَعــنّي 

ُ
امل

بــشــأنــهــا عــبــر حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« مــــالذًا لــلــمــقــامــريــن على 
أو  يمثلها،  التي  الدعاية  ماكينة  زالــت  ومــا  الرقمية،  العملة  هــذه 
بدراساٍت  السريع  الثراء  في  الراغبني  املقامرين  تغري   يقودها، 

وتنبؤات كثيرة.
مرة  أول   2009 عــام  صــدرت  التي  »بيتكوين«،  فــإن  وللتذكير، 
وصـــل الــحــد األعــلــى لــســعــرهــا فــي ذلـــك الــعــام إلـــى حــوالــي ألفي 
دوالر أمــيــركــي، وأدنــــى ســعــر بـــدأ فــيــه تــــداول العملة كـــان ستة 
سنتات أميركية للوحدة الواحدة. وفي ظل التقلبات الكبيرة في 
سعرها، قفزت عام 2017 إلى أكثر من 19 ألف دوالر، ثم عادت 
وهبطت في شهر إبريل/ نيسان عام 2018 إلى 6.600 دوالر. 
أيــار من  وقــد حققت بيتكوين أعلى سعر لها في شهر مايو/ 
عام 2021، حني وصل إلى أكثر من 63 ألف دوالر، وهو أعلى 

مستوى لها على اإلطالق.
وقد جعلت هذه التقلبات الكبيرة التباين )Variance( في السعر 
اإلحصائية  املــعــادالت  التوقعات حسب  ستأتي  ولذلك،  واسعًا. 
السعر يهبط ويصعد بمقادير  أن  بأرقام خيالية مذهلة. طاملا 
كبيرة، فإن االحتمال لدى بعض املحللني في أسواق النقد يقول 
إن سعر بيتكوين سيصل إلى مائة ألف دوالر، ويمكن أن يصل 
إلى 325 ألف دوالر خالل عام 2021. وبالطبع، فإنهم ُيْدخلون 
ــذه االســــتــــقــــراءات املــســتــقــبــلــيــة قــصــيــرة  ــــرى عــلــى هــ عـــوامـــل أخـ
املـــدى، مثل التضخم والــتــذبــذب فــي أســعــار الــصــرف، وارتــفــاع 
مع  الناس  ولهذا، سيتعامل  العالم.  في  الرئيسية  السلع  أسعار 
»بيتكوين« على أساس أنها »ذهب«، أو مرجع سعري يستفيد 
املتداولة  للعمالت  الشرائية  القيمة  وهبوط  األسعار  ارتفاع  من 

الرئيسية في العالم.
وإذا وصل السعر إلى 325 ألف دوالر حسب التوقعات، فإن فقاعة 
الذي فيها فيتراجع  الهواء  س بعض 

ِّ
نف

ُ
ت سوف تحصل، وسوف 

وذلــك  األقـــل،  ألــف دوالر على   60 - بمقدار 50  »بيتكوين«  سعر 
التراجع عندما  هــذا  وقــد حصل   ،2023 - السنتني 2022  خــالل 
وصل سعر »بيتكوين« إلى رقم مرتفع، أشرنا إليه عام 2017، ثم 

هبط مدة طويلة نسبيًا قبل أن يعاود ارتفاعه.
يــأخــذ ســوق  أن   ،  Prime XBT مــثــل مــوقــع ويــتــوقــع مــحــلــلــون، 
السعر فيها حول  يــراوح  أربــع سنوات،  »بيتكوين« دورة تستمر 
نفسه هبوطًا وصعودًا. ولكن في عام 2050، يتوقع بعضهم، إن 
بقيت »بيتكوين« حتى حينه، أن يصل سعرها إلى نصف مليون 

دوالر، ويتوقع آخرون أن يصل إلى مليون دوالر.
 من أدوات الحرب االقتصادية 

ً
هل صارت العمالت املشفرة واحدة

بني الدول العظمى؟ 
يبدو كذلك، فالصني تسعى، بكل جهدها، إلى تنظيم التداول الدولي 
انفالتها و/ حول دون 

َ
بها، وفق شروط أحكام مراقبة واضحة ت

وإصــرار  عناد  وهنالك  فيها.  املستثمرين  في وجــوه  تفّجرها  أو 
من أسواق العمالت الغربية على إضفاء صفة العقالنية أو درجة 
 Bull and( والدببة  منهم  الثيران  املضاربني،  تغري  الجنون،  من 
واحــتــمــاالت  مــقــامــرة  إنــهــا  فيها.  بالتعامل  بــاالســتــمــرار   ،)bears
رة قليلة، إال أنها، إن 

ّ
الربح أمام »البنك« في كازينو العمالت املشف

حصلت، سيكون العائد منها كبيرًا.
أرباحًا طائلة من كل املجانني واملغامرين فيها  هنالك من يجني 
قبل أن يصل العالم إلى ضرورة إغالق هذا الكازينو االفتراضي 

أو عقلنته وتنظيمه.

كازينو العمالت المشّفرة
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دالل البزري

القائلة  الفكرة  عة بتلك 
َ
املمان أتت  أين  من 

 مــعــركــٍة 
ّ

ــل ــ ــآل كـ ــ  الـــنـــصـــر املـــحـــتـــم هــــو مـ
ّ
إن

تخوضها إحدى فصائلها ضد إسرائيل؟ 
ِمــــن الـــجـــّد املـــؤســـس ربــــمــــا... مـــن الـــراحـــل 
حافظ األسد. ومن حرب يونيو/ حزيران 
ــمـــال عــبــد  ــان جـ ــ ــــذات. بـــعـــدمـــا كـ ــالـ ــ 1967 بـ
الـــنـــاصـــر يــعــلــن هــزيــمــتــه، ويــــكــــّرس كلمة 
»هزيمة« بصفتها مفتاحًا لتعيني تاريخ 
تلك الحرب. في هذه األثناء، بالقليل الذي 
كــان حافظ  السورية،  الجبهة  عن  عرفناه 
ط 

ّ
األسد، وزير الدفاع، يلملم نفسه، ويخط

ــلــــى رفـــــاقـــــه الـــخـــطـــريـــن،  ــقــــضــــاض عــ لــــانــ
بدأب  وينسب  بكاملها.  السلطة  ويتسلم 
الناصر ومصر  إلــى عبد  هزيمة حــزيــران 
وحــدهــمــا. وبــمــســاعــدة الــرئــيــس املــصــري 
أنــــور الــــســــادات، بــاتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، 
ارتدى األسد هندام »املقاوم« ولم يهُجره. 
والبقية الحافلة املعروفة بلحظاٍت حرجٍة 
ــارات« ضــــد إســـرائـــيـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــمــّكــنــت »االنـ
ــا... الـــتـــي وصـــلـــت بـــنـــا إلـــى  ــبــــديــــدهــ ــن تــ مــ
بــشــار، ومــعــه مــحــور الفصاحة والــرطــانــة 

واالنتصارات على امتداد النظر.
الـــذي يعني،  النصر  ن مفهوم  تــكــوَّ هــكــذا، 
بمجمله: صــّد الــعــدو عــن مــآربــه، بــأكــاٍف 
بــشــريــٍة وعــمــرانــيــٍة خــيــالــيــة. ثـــم الــخــروج 
املــنــتــصــر وتثبيتها  ــذا  بــتــعــزيــز ســلــطــة هـ
عــلــى األرض الــتــي انــطــلــق مــنــهــا لخوض 
الشعوب  براحة وسط  انبسطت  معركته. 
ــران املــمــانــعــة:  ــــدول الــتــي اخــتــرقــتــهــا إيــ والـ
حتى  عــراقــيــة...  ســوريــة،  لبنانية،  يمنية، 

سمير حمدي

ال أحد ينكر أن مواقع التواصل االجتماعي 
أصــبــحــت تــمــلــك مـــن الــنــفــوذ والـــقـــدرة على 
ــا مــنــحــهــا تــأثــيــرا  تــشــكــيــل الـــــــرأي الــــعــــام مــ
ــدا، وحــــّولــــهــــا إلـــــى مـــجـــال لــلــصــراع  ــزايــ ــتــ مــ
بـــني الــتــوجــهــات الــفــكــريــة واأليــديــولــوجــيــة 
تنزيل  يمكن  الــســيــاق،  هــذا  وفــي  املختلفة. 
مـــا يــقــوم بـــه مــوقــع فــيــســبــوك الــــذي امــتــلــك 
ــتـــزايـــدا نــظــيــر دوره االجــتــمــاعــي  نـــفـــوذا مـ
ــي والـــــثـــــقـــــافـــــي، وهــــــــو مـــجـــال  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
التوجيه  بــمــحــاوالت  الــدعــايــة  فيه  تختلط 
والـــتـــحـــريـــض. وال يــتــعــلــق األمـــــر هــنــا بما 
ينشره رواد هذا املوقع االجتماعي فحسب، 
ــاهــا 

ّ
وإنــمــا بــالــســيــاســة الــعــامــة الــتــي تــتــوخ

ومــا تضعه من ضوابط  »فيسبوك«،  إدارة 
ملـــا تــســمــيــهــا ســيــاســة الــنــشــر. إذا كــــان من 
أشكال  تمنع  التي  الــضــوابــط  تفّهم  املمكن 
التنّمر والتحّرش، إال أن ما تعمد إليه إدارة 
املــوقــع مــن تبني ســيــاســاٍت داعــمــٍة لجهات 
والتموقع  االنـــخـــراط  قبيل  مــن  هــو  معينة 
والحرب  بــل  السياسية،  الــصــراعــات  ضمن 
الدعائية املوجهة، وهو ما انكشف، أخيرا، 
في أثناء تغطية أحــداث حي الشيخ جّراح 
املستوطنني  مــرورا بمحاوالت  القدس،  في 
الصهاينة اقتحام املسجد األقصى، وصوال 

إلى الحرب العدوانية على قطاع غزة.
املــعــلــوم أنــــه فـــي املــيــديــا الــحــديــثــة لـــم يعد 
إيــصــال الــخــبــر حــكــرا عــلــى أحــــد، والــرقــابــة 
بــمــعــنــاهــا الــتــقــلــيــدي لـــم تــعــد كــافــيــة، فمن 
العام  الجمهور  فــي وســع  مكان أصبح  أي 
ــور املـــــجـــــازر واالقـــتـــحـــامـــات  ــ مـــشـــاهـــدة صــ
ــــداءات. وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، لعبت  ــتـ ــ واالعـ
ــواقـــع دورا مــهــمــا فـــي نــقــل مــعــانــاة  هــــذه املـ
ــــدس بــســبــب  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح فـ ــ حـ
اعتداءات جنود االحتال. هذه االنسيابية 
ــر الــرســمــيــة،  ــ ــارج األطـ ــ فـــي نــقــل األخـــبـــار خـ
لت 

ّ
مث الرقابية،  األســالــيــب  على  واملــتــمــّردة 

تــهــديــدا فــعــلــيــا لــفــكــرة الــتــحــّكــم فـــي نوعية 
األخــــبــــار والــــصــــور واملـــعـــلـــومـــات املــســمــوح 

رفيق عبد السالم

انــقــشــع غــبــار الـــحـــرب وأهـــوالـــهـــا املــدمــرة 
عــن غــــزة، ووضــعــت إحــــدى أكــثــر حلقات 
ــة أوزارهــــــــا،  الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري شــــراســ
لم تكن  لدولة االحتال  بهزيمٍة واضحٍة 
فــي حــســبــانــهــا، فمهما كــابــرت إســرائــيــل 
وعــانــدت لــن تستطيع هــذه املـــّرة تجاوز 
مــــــرارة الــهــزيــمــة وتــبــعــاتــهــا الــســيــاســيــة 
جيشها  على  واإلستراتيجية  والنفسية 
وأفــــرادهــــا ومــســتــوطــنــيــهــا املــنــفــلــتــني من 

عقالهم. 
إلحاق  فــي  إســرائــيــل نجحت   

ّ
أن صحيٌح 

كــثــيــريــن،  فــلــســطــيــنــيــني  بــمــدنــيــني  األذى 
خصوصًا من النساء واألطفال، وتخريب 
املباني على رؤوس ساكنيها، وتقويض 
الحياة،  مقومات  وكــل  األساسية  البنية 
ــــاب جـــرائـــم  ــكـ ــ ــي نـــطـــاق ارتـ بـــمـــا يـــدخـــل فــ
ها مع ذلك لن تنجو 

ّ
حــرٍب ممنهجة، لكن

ة الـــتـــي ســتــتــرك أثــرهــا 
ّ
مـــن مــصــيــدة غـــــز

بـــالـــضـــرورة فـــي تــشــكــيــل املــشــهــد املــقــبــل، 
وتـــفـــاعـــات األحــــــداث فـــي عــمــوم املنطقة 
فــي الــســنــوات املــقــبــلــة. انــتــفــاضــة الــقــدس 
وصمود غــزة هما بصدد تشكيل ميزان 
 
ّ
قــــــوى جــــديــــد فـــــي عــــمــــوم املـــنـــطـــقـــة، ألن

فلسطني تظل، في نهاية املطاف، بمثابة 
املــــرآة الــعــاكــســة الــتــي ُيــقــرأ عــلــى ضوئها 
ــداث فــي هذه  مــيــزان الــقــوى واتــجــاه األحــ

الرقعة من العالم.
ــقـــيـــاس الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل فــــي املـــجـــال  مـ
الــعــســكــري، كــمــا هــو فــي عــالــم السياسة، 
ـــمـــا يــقــاس بــمــدى الـــتـــقـــّدم أو الــتــراجــع 

ّ
إن

عن تحقيق األهــداف املرسومة من القوة 
التي تبادر بتحريك جيوشها في امليدان. 
العسكرية  اآللـــة   

ّ
أن املــؤكــد هــنــا  والــيــقــني 

الــصــهــيــونــيــة لـــم تــحــقــق شــيــئــًا يــذكــر من 
أهدافها على األرض، غير إحال الخراب 
اآلمنني،  املدنيني  أرواح  وإزهـــاق  املــوســع 
النخبة  عند  الحاصل  االنطباع   

ّ
أن علمًا 

والــــــرأي الـــعـــام الــصــهــيــونــيــني يــمــيــل إلــى 
 هــــذه املـــغـــامـــرة الــعــســكــريــة لم 

ّ
الـــقـــول إن

الحاالت  من  ها 
ّ
ولعل ُيــذكــر،  ق شيئا 

ّ
تحق

الـــنـــادرة الــتــي يــوجــد فــيــهــا انــطــبــاع عــام 
ــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  مـــشـــتـــرك ومـــــوحـــــد بـ
والــــعــــرب واإلســـرائـــيـــلـــيـــني عــلــى الـــســـواء. 
عن  بمعزل  ليست  يــقــال،  كما  والحقيقة، 
االنطباع، وما يترسخ في نفوس الناس 

عن األحداث الجارية.    
تمخضت  التي  املباشرة  النتائج  إحــدى 
عـــنـــهـــا هــــــــذه الــــــحــــــرب وحـــــــــدة الـــقـــضـــيـــة 
والوجهة بني مختلف مكونات فلسطني 
غزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  التاريخية؛ 
انتفاضة   

ّ
أن ذلــك  الــداخــل،  وفلسطينيي 

التقسيمية«  »الــهــنــدســة  فــّكــكــت  األقــصــى 
التي تقوم على تقطيع أوصــال فلسطني 
التاريخية ما بني قطاع محاصر، وضفة 
مقطعة األوصـــال بــني خــطــوط أ وب وج، 
وبــــني فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل الـــذيـــن ذهــب 
قد جرفتهم،  األسرلة   

ّ
أن في ظن كثيرين 

ومــــا عـــــادوا يــمــتــلــكــون الــحــد األدنـــــى من 
مـــقـــومـــات املـــنـــاعـــة والـــشـــعـــور بــاالنــتــمــاء 
هذه   

ّ
أن تبنّي  لكن  والعربي،  الفلسطيني 

مجّرد ظنون سوء بشباب الداخل الذين 
ومحّركها  القدس  انتفاضة  وقــود  كانوا 
 من بني الثمار املباشرة 

ّ
الرئيس. كما أن

ها 
ّ
أن والعربية  الفلسطينية  الهّبة  لهذه 

أعادت البوصلة إلى وجهتها الصحيحة 
الــقــدس وفلسطني،  والــســلــيــمــة، أي نــحــو 
 .

ً
باعتبارها القضية املركزية قواًل وفعا

الفلسطيني من هذا  الفصيل  األمــس  بلغ 
املــحــور »حــمــاس«، وللمّرة الــرابــعــة، بعيد 
وقف إطــاق النار مع إسرائيل، فكان أول 
نشاط علني له، عرضًا عسكريًا، أي تأكيدًا 
 من ذاك 

ً
لهذه السلطة، بأسلوب أقل حذاقة

الذي اعتمده حافظ األسد. لكن بجوهر ال 
يزيح عنه. وآيته: انتصرنا... والدليل على 

ذلك سطوتنا على الذين نحكمهم.
وحــــــدة حـــــال بــــني املـــمـــانـــعـــني وحــلــفــائــهــم 
ْرنيمة 

َ
ت واملستفيدين من غنائمها لحنت 

ــه  ــتـ ــنـ انــــتــــصــــار »حـــــمـــــاس« الــــجــــديــــد، وزّيـ
ــحــصــى. مــن حـــزب الــلــه إلــى 

ُ
بـــأوصـــاٍف ال ت

ــــى شــخــصــيــاتــه  ــم، إلــ ــيــ ــلــ نـــظـــرائـــه فــــي اإلقــ
»الـــرســـمـــيـــة« واألحـــــــزاب املــنــضــويــة تحت 
رايته اإليرانية. وأضعفهم في العقل وفي 
الــذي استوحي من  اللغة جــبــران باسيل، 
اإلعــــانــــات الــتــجــاريــة صــيــغــة تــســويــقــيــة، 
فقال بعد إعان  »حماس« النتصارها: »ال 
ه يقول: »ال ناموس 

ّ
هزائم بعد اليوم«. كأن

بعد اليوم« أو »ال ذباب بعد  اليوم«.
لم  املنتشية،  املنتصرة   »حماس« 

ّ
أن املهم 

تــخــِف مــنــبــع هـــذا »االنـــتـــصـــار« أي إيــــران. 
إســمــاعــيــل هــنــيــة شــكــرهــا، ملـــا قــّدمــتــه من 
بــل خرجت أخباٌر  مــال وســاح وتقنيات. 
بــحــثــت مع  قــــادة فــصــائــل فلسطينية  مــن 
بـــشـــار األســـــد إمــكــانــيــة إعــــــادة الــعــاقــات 
مــع »حــمــاس« بــعــدمــا تــوتــرت إثـــر الــثــورة 
ـــط حــزب   »حـــمـــاس« تـــوسِّ

ّ
الـــســـوريـــة، وأن

»جّس« نبضهما.  الله وإيــران ألجل ذلك بـ
وبذلك تكتمل معضلة »انتصار حماس« 
ــة صــــوب  ــونــ ــنــ ــمــ مــ تـــــتـــــحـــــّرك شــــــاكــــــرة  إذ 
ــن قــتــلــوا  ــ ــذيـ ــ ــيـــات والـــشـــّبـــيـــحـــة الـ ــيـــشـ ــلـ املـ

ألول مرة منذ عقود جميع أنحاء فلسطني 
الــكــبــرى. والــتــظــاهــرات واالعـــتـــصـــامـــات... 
الــقــضــيــة: فلسطينيون  إلـــى جـــذر  وعــــودة 
يطالبون بحقهم في أرضهم. مجرد حقهم 
بأرضهم. ثم هذا الصدى العاملي، الشعبي 
خصوصًا، بعد الرسمي. التظاهرات التي 
عّمت العالم الغربي، أكثر من العربي، مشى 
والجنسيات  األشــخــاص  مــن  فيها خليط 
واألفـــــــــــــراد واألحـــــــــــــــزاب. كـــــــان يـــمـــكـــنـــك أن 
تـــرى فــيــهــا املــلــونــني، املــثــلــيــني، الــعــابــريــن 
لــلــجــنــس، مــثــلــمــا كـــان يــمــكــنــك أن تشاهد 
ــــام املــخــتــلــفــة لــبــلــدان عـــرفـــت نــكــبــاٍت  األعــ
مــمــاثــلــة: عــلــم اســكــتــلــنــدا وإيـــرلـــنـــدا وعــلــم 
الفنانني  من  السورية... ومشاهير  الثورة 
الــفــريــدة من  الشخصية  ـــاب، وتــلــك 

ّ
والـــكـــت

نـــوعـــهـــا الـــتـــي تـــدخـــل عـــلـــى فــلــســطــني مــن 
بــيــا وشقيقتها  الــجــمــال واألزيـــــــاء،  بـــاب 
جــيــجــي حـــديـــد. عـــارضـــتـــا أزيـــــــاء، بهيئة 
خابة، أميركيتان، من أصول فلسطينية، 
يـــفـــوق عـــــدد مــتــابــعــيــهــمــا مـــائـــة مــلــيــون. 
تــتــألــق بــيــا حـــديـــد بـــزّيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي الـــتـــظـــاهـــرات، بــكــلــمــاتــهــا وســـحـــرهـــا، 
إلــى فلسطني أصــدقــاء من املعمورة،  تجّر 
مـــن غــيــر الــعــالــم الــنــضــالــي الــــذي ألــفــنــاه، 
الــيــهــود األمــيــركــيــني، والــســود  وال تنسى 
التي  الشخصية  وتــلــك  خــصــوصــًا.  منهم 
اليهودي  تلوشكني،  روبــن  االثــنــني:  تمثل 
األميركي األسود، تجده وسط التظاهرات 
ــــدد عــلــى  ــــشـ املــــــؤيــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. يـ
مهمة«  السود  »حياة  حركة  بني  التاحم 
والفلسطينيني األميركيني. ويسرد بداية 
فيرغسون  تظاهرات  فــي  بينهما:  الصلة 
الــشــرطــة ترمي  عـــام 2015، عــنــدمــا كــانــت 
عـــلـــى املـــطـــالـــبـــني بـــحـــقـــوق الــــســــود قــنــابــل 
الواليات  في  ومصنوعة  للدموع،  مسيلة 
املتحدة. كان فلسطينيو أميركا يرسلون 
ــهــا هـــي الــقــنــابــل نــفــســهــا الــتــي 

ّ
إلــيــهــم بــأن

الضفة  فــي  رمــاهــا عليهم اإلســرائــيــلــيــون 
 عليهم القيام بإجراءات كذا 

ّ
الغربية، وبأن

وكيت لحماية أنفسهم منها.
ه هو التبّدل الحاصل في 

ّ
األقوى من ذلك كل

الــحــزب الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم(، فالرئيس 
الجديد صعد على ائتاف التنوع بأشكاله. 
أي ائــــتــــاف ألصــــحــــاب حــــقــــوق: إنــســانــيــة، 
بيئية...  نسوية،  حقوقية،  مدنية،  جنسية، 
إلخ. وممثلوهم هم اآلن قادة الحزب الحاكم. 
الــجــيــل الــجــديــد مــن هـــؤالء الــديــمــقــراطــيــني، 

فيه أيضًا شخصيات جديدة: مثل رشيدة 
طــلــيــب، الــنــائــبــة عـــن الـــحـــزب ذات األصــــول 
الفلسطينية، التي قادت تظاهراٍت بعشرات 
اآلالف من العرب في ديربورن، مستنكرين 
تــكــاســل الـــرئـــيـــس عـــن وقــــف مـــجـــزرة غـــزة، 
ــاء زيــــارتــــه هــــذه املـــديـــنـــة. أو  ــنـ ــي أثـ وذلـــــك فـ
األمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  مستشار  مثل 
ــه مــن أصل 

ّ
هــادي عــمــرو، الــذي يوصف بــأن

ــد لــحــقــوق  »شـــيـــعـــي لــبــنــانــي تـــقـــّدمـــي مـــؤيـ
إســرائــيــل  إلـــى  ــل  رســ

ُ
أ وقـــد  الفلسطينيني«. 

للمفاوضة على وقف إطاق النار مع غزة. 
وهذه أيضًا شخصية جديدة على خريطة 

القضية، وأدوار جديدة .
ومــهــمــا يــمــكــن أن يــقــال عـــن اإلمــبــريــالــيــة 
األمــيــركــيــة، فــا يصلح السكوت عــن تلك 
املعضلة التي واجهها بايدن، وهو تحت 
ضــغــوط الــتــدخــل ملــصــلــحــة وقــــف إطـــاق 
 االئتاف ذاته الذي أوصله إلى 

ّ
النار، أن

 حصينًا 
ً
الــرئــاســة يــمــكــن أن يــشــكــل ثــقــا

ضـــد الــتــقــالــيــد املـــؤيـــدة إلســرائــيــل داخـــل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم(، بــل ضد 
التاريخ الشخصي العريق في دعمه غير 

املشروط إلسرائيل.
 هــــذا الــتــقــدم بــالــقــضــيــة، الــــذي يمكن 

ّ
كــــل

ــًا مــــن مـــكـــونـــات الــصــعــود  اعـــتـــبـــاره نـــوعـ
ذاتــه،  االنــتــصــار بحد  لانتصار، ولــيــس 
 مــا 

ّ
ــاس« إال ــمــ ــارج حـــســـابـــات »حــ ــ هــــو خــ

أميركية   - مــصــريــة  وســاطــة  مــن  كسبته 
لوقف إطاق النار، هذا التقّدم بالقضية 
هو اآلن برسم الشعب الفلسطيني الذي 

استعاد نبضه.
)كاتبة لبنانية(

فكرة  ومــن هنا، نشأت  للناس.  بانسيابها 
محاولة فرض رقابة معينة على ما تنشره 
يتعلق  ما  في  خصوصا  التواصل،  مواقع 

بالقضية الفلسطينية.
الــتــواصــل االجتماعي  مــواقــع  تــحــّولــت  لقد 
بــدورهــا إلــى ســاحــة أخـــرى لــلــحــرب. ولهذا 
الــحــضــور  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أهـــمـــيـــة  ازدادت 
الصهيوني على شبكات التواصل، بسبب 
ــور الــفــلــســطــيــنــي  تـــضـــاعـــف تـــأثـــيـــر الـــحـــضـ
والعربي على شبكة اإلنترنت. هنا تتدخل 
الــكــفــة  لـــتـــرجـــيـــح  الــــتــــواصــــل  ــع  ــواقــ مــ إدارة 
ملصلحة الخطاب الصهيوني، عبر تعطيل 

انتشار الرؤية املضادة لدعاية االحتال.
الـــســـنـــوات  ــــي  فـ ــوك«،  ــبــ ــســ ــيــ »فــ ــع  ــوقــ مــ دأب 
األخـــيـــرة، عــلــى فـــرض رقـــابـــة صـــارمـــة على 
كــل الــنــشــرات الــتــي تــنــّدد بــجــرائــم االحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث يــحــجــب الـــتـــدويـــنـــات 
ــتــــهــــاكــــات هـــذا  ــي تـــفـــضـــح انــ ــتــ والـــــصـــــور الــ
لينتهي  الاإنسانية،  ومــمــارســاتــه  الكيان 
إلــى حجب حسابات فلسطينية  الــحــال  بــه 
ــارات مــقــاومــة  ــعــ وعـــربـــيـــة كـــبـــرى، تـــرفـــع شــ
ــل وتــــــجــــــاوز الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  ــ االحـــــــتـــــــال، بــ
املـــواقـــع، لــيــمــّر إلـــى حــالــة مــن الــرقــابــة على 
األفراد  ينشره  وما  الشخصية،  الحسابات 
الفلسطينية،  القضية  مع  تعاطفهم  إلبــداء 
والتهديد  النشر  منع  أسباب  من  وليجعل 
لها  معينة،  كــلــمــاٍت  ــراد  إيــ مــجــّرد  بالحظر 
عـــاقـــة بــاملــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو تــنــّدد 
كلمات  فــمــجــّرد  الصهيونية،  بــاملــمــارســات 
ــــادة املـــقـــاومـــة أصــبــحــت  مــعــيــنــة أو صــــور قـ
سببا كافيا لدى إدارة »فيسبوك« لحظر ما 
ينشر، وإرســال التحذيرات إلى أصحابها، 
بــمــا يــجــعــل بــعــضــهــم يـــتـــردد قــبــل نــشــر أي 
الفلسطينية، في نوع  املقاومة  شيء يدعم 
مـــن الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة الــتــي تــنــاقــض حــريــة 

اإلعام وحقوق التفكير والتعبير.
أخيرا على قطاع غزة،  العدوان  أثناء  وفي 
اكـــتـــشـــف الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل حــــالــــة املــــنــــع الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
املتعلقة  املــضــامــني  على  »فــيــســبــوك«  إدارة 

شهدنا خال العقدين األخيرين تشويهًا 
ــع  ــائــ مـــتـــعـــّمـــدًا ملـــعـــطـــيـــات الــــتــــاريــــخ ووقــ
الــجــغــرافــيــا ومــــصــــادر الـــوعـــي الــجــمــعــي 
الــعــربــي. مــا بـــدأ محتشمًا مــع »أوســلــو« 
أصــبــح واضـــحـــًا فـــي مــفــرداتــه ومــقــوالتــه 
ــرة،  ــيــ ــة  خـــــال الـــعـــشـــريـــة األخــ ــيــ ــاســ األســ
 أكبر مظاهر هذا التضليل املمنهج 

ّ
ولعل

الـــدول العربية  اتــجــاه جامعة  والــفــاضــح 
فــي الــقــاهــرة، بــدفــع مــن مــصــر واإلمــــارات 
والــبــحــريــن، إلـــى إعــــادة صــيــاغــة العقيدة 
 
ّ
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة الــعــربــيــة، بــزعــم أن

ــــذي  يــواجــهــه الــعــالــم الــعــربــي  الــخــطــر الــ
اليوم ما عاد يمثله االحتال الصهيوني، 
بــل ثــاثــي الــشــّر الــجــديــد: تــركــيــا وإيــــران 

واإلسام السياسي.
ــــرب، كـــمـــا يــــقــــول كــــاوزفــــيــــتــــز، هــي  ــحــ ــ الــ
ويجب  آخـــر.  بشكل  للسياسة  اســتــمــرار 
الــســيــاســة هي   

ّ
أن إلــــى ذلــــك  أن نــضــيــف 

الحرب  فــي  واستثمار  استمرار  بــدورهــا 
 إسرائيل 

ّ
بصورة أخــرى. وهــذا  يعني أن

التي فشلت عسكريًا ستحاول أن تنتزع 
ــا عـــجـــزت عـــنـــه بـــقـــوة آلــتــهــا  ســيــاســيــًا مــ
املــنــاورات، وعبر  العسكرية بضروٍب من 
إعـــمـــال آلـــيـــة االحــــتــــواء بــغــطــاء أمــيــركــي 

ومشاركة عربية رسمية.
 انــتــفــاضــة الـــقـــدس الــتــي 

ّ
مــعــلــوٌم هــنــا أن

أثــارهــا نتنياهو، مــن خــال إطــاق أيــدي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــت  ــكـ ــ أربـ املـــســـتـــوطـــنـــني، 
األمـــيـــركـــي، بـــايـــدن، الــتــي لـــم تــكــن مهيأة 
 للتعامل مع ملفات الشرق األوسط 

ً
أصا

 تــشــعــبــاتــهــا وتــعــقــيــداتــهــا. وكــانــت 
ّ

بـــكـــل
تـــنـــوي تــجــمــيــد الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وســـائـــر مــلــفــات املــنــطــقــة إلــــى حـــني آخـــر، 
الــتــوتــر  مـــع االكــتــفــاء بتخفيف مــنــســوب 
ــك  ــ ــــف الــــــنــــــووي اإليــــــــرانــــــــي، وذلــ ــلـ ــ ــــي املـ فــ
ضــمــن رؤيـــتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــقــوم، 
فــي مجملها، عــلــى االنــحــيــاز إلســرائــيــل، 
الــعــســكــري ومـــا يسمى  وضــمــان تفوقها 
حــقــهــا فــي الــحــيــاة والـــدفـــاع عــن نفسها، 
 الدولتني، من دون 

ّ
مع ترديد نظرية حل

تــفــعــل شــيــئــًا يــذكــر عــلــى األرض غير  أن 
ــمـــوازاة ذلـــك، يــتــم تثبيت  بــيــع الـــكـــام. وبـ
واقع االستيطان وقضم األرض وتهويد 
أبــديــة للدولة  الــقــدس وفــرضــهــا عاصمة 
ــه مــن أجــل أن تتفّرغ 

ّ
الــيــهــوديــة. وذلـــك كــل

اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة ملــواجــهــة ما 
تــعــتــبــره مـــصـــدر الــخــطــر االســتــراتــيــجــي 

 في الصني وروسيا. 
ً
األعظم، ممثا

 املــوقــف 
ّ
وفــــي املـــجـــمـــل، يــمــكــن الـــقـــول إن

األمــيــركــي يــظــل رمـــاديـــًا وغــيــر منسجم، 
وهــــو أشــبــه مـــا يــكــون بــمــن يــمــشــي على 
خــيــط رقـــيـــق مــعــلــق فـــي الـــجـــو. مــنــذ بــدء 
الحرب، حرص بايدن على تأكيد املوقف 
األمــيــركــي الــتــقــلــيــدي، املــشــّدد دومـــًا على 
حــق إســرائــيــل فــي الـــوجـــود والـــدفـــاع عن 
ــتـــي تــمــتــلــك   إســـرائـــيـــل الـ

ّ
نــفــســهــا )وكــــــــأن

املنطقة مهّددة  أعظم ترسانة نووية في 
 حركة حماس منظمة 

ّ
في وجودها( وأن

ه، من جهة أخرى، فتح كوة 
ّ
إرهابية، لكن

صــغــيــرة مـــن خــــال تــأكــيــد املـــشـــاركـــة في 
إعــادة إعمار غزة. وبموازاة ذلك، يحاول 
األمــيــركــان إيــقــاظ الــســلــطــة مــن مــرقــدهــا، 
ــا الـــنـــســـيـــان فــــي مــقــاطــعــة  بـــعـــدمـــا طــــواهــ
  لــفــرض السلطة 

ُ
رام الــلــه، وهــي مــحــاولــة

مــخــاطــبــًا رئــيــســيــًا بــعــيــدًا عـــن »حــمــاس« 
 
ً
 مـــا كـــان خــجــا

ّ
وفــصــائــل املـــقـــاومـــة. لــكــن

أكثر  كــان  املــوقــف األميركي  فــي  وملتويًا 
إفصاحًا من طرف برلني، ثم بروكسل، إذ 
 من املطلوب فتح  قناة 

ّ
صّرحت ميركل أن

الـــشـــعـــب الـــــســـــوري وهـــــــّجـــــــروه، ودمــــــــروا 
تــدافــع عــن الشعب  التي  ســوريــة. املقاومة 
الــذي  الــقــدس تسكت عــن  الفلسطيني فــي 
جـــــّوع فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــة وحــاصــرهــم 
وطردهم، وساواه ببقية الشعب السوري، 

.
ً
 وتهجيرًا وقتا

ً
تنكيا

وبصرف النظر عن النقاش الدقيق بشأن 
ــيـــة والـــنـــجـــاحـــات  ــلـ ــيـ ــات اإلســـرائـ ــاقــ ــفــ اإلخــ
ــنــا 

ّ
الــحــمــاســيــة، وهــــي دائـــمـــًا نــســبــيــة، ألن

مـــصـــابـــون بـــعـــقـــدة الـــنـــقـــص الــتــأســيــســيــة 
أّي خدش  نــرى  في عاقتنا مع إسرائيل، 
نحو  السريع  الطريق  يعّبد  ــه 

ّ
كــأن ألمنها 

ذلــك،  عــن  النظر  أقـــول، بصرف  فلسطني... 
هــذا انتصار »حــمــاس« أخيرًا تــّوج بقرار 
ــرة في  ــذه املــ دولــــي وإقــلــيــمــي بــالــتــدخــل هـ
ة، خــافــًا للمرحلة املــاضــيــة، حــني كان 

ّ
غـــز

السند املهيمن هو إيــران وأذرعها. تدخل 
اقتصادي سياسي، وأمني ربما. واهتمام 
بوقف للنار، أسرع مما سبقه من جوالٍت 
يـــة. وهــــذه الـــقـــوى املــســتــجــّدة مــدفــوعــة 

ّ
غـــز

ــدة، هـــــي تـــلـــك الـــتـــي  ــ ــديــ ــ بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة جــ
تــصــّدرت األخــبــار املــوازيــة عن االنتفاضة 

الفلسطينية قبل أيام. 
وهذه الديناميكية الجديدة تخص الشعب 
الفلسطيني كله، ال »حماس« وحدها. في 
هذه الجولة، أخيرًا، املختلطة بالعسكري 
واملدني، خرج الشعب الفلسطيني واحدًا 
 بقع الــدنــيــا. مــن الــداخــل 

ّ
مــوّحــدًا، وفــي كــل

والشتات  املــجــاورة  واملخيمات  والسلطة 
العام  اإلضــراب  العالم...  أنحاء  في جميع 
فــي الثامن عشر مــن مــايــو/ أيــار الحالي، 
متأخرًا ثاثة أيام عن ذكرى النكبة، شمل 

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــل الــخــطــابــات 
ما  وهــو  الفلسطيني،  للحق  تنتصر  الــتــي 
فــعــل واســعــة، تجلت فــي مقاومة  أثـــار رّدة 
ومـــحـــاولـــة  »فـــيـــســـبـــوك«،  إدارة  ــهـــات  تـــوجـ
إيجاد آلياٍت للتحايل على أساليب الرقابة 
اإللــكــتــرونــيــة، وتــمــريــر خــطــاب املــقــاومــة في 

مواجهة كل محاوالت التعتيم والحجب.
تدرك إدارة »فيسبوك« أن هناك موجة من 
الــعــربــيــة،  الــرســمــي بــني األنــظــمــة  التطبيع 
بــــــدأت بـــعـــاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــامـــلـــة مــع 
اإلمـــارات، وما  أقامتها  الصهيوني  الكيان 
أمــنــي واقــتــصــادي  تــعــاون  يستتبعها مــن 
وثــــقــــافــــي. وتـــابـــعـــتـــهـــا عـــلـــى مــوقــفــهــا هـــذا 
أن األكيد  البحرين والسودان واملغرب، إال 
أيــضــا أن املــشــرفــني على املــوقــع ياحظون 
ــــض الــــشــــعــــبــــي لــــدى  ــرفــ ــ ــ ــار ال ــ ــــشـ ــتـ ــ مـــــــدى انـ
الــكــيــان  الــعــرب ألي تطبيع مــع  املــواطــنــني 
املستمر  التناقض  هــذا  وكــان  الصهيوني. 
ــمـــي ورفــــــض شــعــبــي هــو  بــــني تــطــبــيــع رسـ
صانعي  واجهت  التي  الحقيقية  املعضلة 
الـــقـــرار فــي الــغــرب مــن املــؤيــديــن لاحتال 
ــا: كيف  ــمــ الــصــهــيــونــي، وظــــل الــــســــؤال دائــ
تجعل  شعبي  تطبيع  حــالــة  إيــجــاد  يمكن 
من دولة االحتال كيانا طبيعيا ال يرفضه 

الرأي العام العربي؟
)كاتب تونسي(

األوروبيون  وأكــد  تواصل مع »حماس«. 
ــذا  ــٍة إلـــــــى هــ ــ ــاجــ ــ ــــي حــ ــم فــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
بــــــدورهــــــم أن

القطريني  بتوّسط  »حماس«  مع  الحوار 
واملــصــريــني، اســتــمــرارًا على الخط نفسه 
الـــذي بــدأ خــال مــفــاوضــات وقــف إطــاق 

النار.  
األرجح أن تتجه إدارة بايدن إلى توسيع 
الرغم  على  القاهرة،  مع  التنسيق  نطاق 
من التوّجس الذي أبدته إزاء ملف حقوق 
ــواء »حــــمــــاس«  ــ ــتـ ــ اإلنـــــســـــان، بــخــلــفــيــة احـ
وضـــمـــان غــطــاء جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
تمريرها،  يــراد  مستقبليٍة  ترتيباٍت  ألّي 
ثــم اســتــبــعــاد األدوار املــنــافــســة مــن جهة 
األتراك واإليرانيني، مع محاولة فتح خط 

جانبي عن طريق الدوحة.
يكفي  مــا  الفلسطينيني  لـــدى  تــكــّون  لــقــد 
بــمــرارة  املــمــزوجــة  والتجربة  الخبرة  مــن 
 سوابق 

ّ
التعاطي الدولي املجحف، كما أن

حــركــة فــتــح، ومــنــظــمــة الــتــحــريــر عــمــومــًا، 
تجنبًا  عليها،  والبناء  باالعتبار  جديرة 
لــلــوقــوع فــي املــطــّبــات واألخـــطـــاء نفسها 
الفلسطيني  الــعــمــل  قـــيـــادة  يــتــولــى  مــمــن 

اليوم. 
ال عــــاصــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــني مــــن ضــغــوط 
ــلــــة، وآلــــــيــــــات الـــتـــشـــذيـــب  ــبــ ــقــ املــــرحــــلــــة املــ
والــتــطــويــع، املــمــزوجــني بعصا االحــتــال 
الحفاظ  غير  أحيانًا(،  )والــبــارزة  الخفية 
الثوابت  املوقف، على قاعدة  على وحــدة 
واملتفق  املشتركة  واملطالب  الفلسطينية 
حــولــهــا لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة، وفــــي حــّدهــا 
ــتــــال عــلــى أرض 67،  األدنــــــى دحــــر االحــ

وتفكيك االستيطان.
مــن  ــر  ــثـ أكـ الــفــلــســطــيــنــي،  اإلدراك  يـــــــزداد 
الــدولــيــة  الــســيــاســة   

ّ
أن أي وقــــت مـــضـــى، 

ــة  ــيــ ــاقــ ــا االعــــــتــــــبــــــارات االخــ ــهــ ــّركــ ــحــ تــ ال 
الــــدولــــي  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
وأن ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ واإلنـ

ــا لــم  ــّرد نـــصـــوص صـــامـــتـــة، مــ ــجــ يـــظـــل مــ
قــــوى عــلــى األرض. كم  ــيـــزان  يــحــّركــهــا مـ
ســـمـــع الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن حــــديــــٍث عــن  
ــائـــل الــــســــام والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي  فـــضـ
 الــدولــتــني، فــي وقـــٍت يستمر قضم 

ّ
وحـــل

الــتــهــويــد  ــــرض  وفـ الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض 
وتغيير املعطيات  بقوة الساح وبلطجة 
املستوطنات  توّسعت  فقد  املستوطنني، 
مــنــذ مــدريــد ســنــة 1990 مــن 110 إلـــى ما 
األرض  وظـــلـــت  ــز،  ــركــ مــ  700 عـــلـــى  يـــزيـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــكــمــش ســنــة بــعــد ســنــة، 
لــصــالــح دولـــة االحـــتـــال. وال خـــاص من 
الفلسطيني،  املوقف  إاّل بوحدة  ه 

ّ
كل ذلــك 

على قاعدة التحرير، والعمل على تغيير 
التوازنات محليًا وإقليميًا.

)كاتب ووزير تونسي سابق للخارجية(

نبضها إنّما النصر باستعادة الهوية الفلسطينية 

مواقع التواصل ووهم الحياد

ماذا بعد حرب غزة؟

وحدة حال بين 
الممانعين وحلفائهم 

والمستفيدين من 
غنائمها لحنت َتْرنيمة 

انتصار »حماس« وزيّنته 
بأوصاٍف ال ُتحصى

إدارة »فيسبوك« 
تمارس حالة منع على 

مضامين متعلقة 
بالقضية الفلسطينية

إسرائيل التي فشلت 
عسكريًا ستحاول 

أن تنتزع سياسيًا ما 
عجزت عنه بقوة 

آلتها العسكرية 
بضروٍب من المناورات

آراء

ياسر أبو هاللة

بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية في 2006 استقبل بشار األسد قيادة 
الحركة دعما وتهنئة، وّدعهم إلى باب القصر، وقال ممازحا جادا »أبلغوا املصريني، 
إن األدوار تغيرت، دمشق ظلت تاريخيا تحتضن املعارضة الفلسطينية والقاهرة 
في  واملعارضة  دمشق  في  الفلسطينية  القيادة  العكس،  اليوم  القيادة،  تحتضن 
القاهرة«! تعكس تلك الواقعة املنافسة على استخدام ورقة القضية الفلسطينية، 

فتلك املنافسة لم تقتصر على دمشق والقاهرة. 
أكــثــر، وليس من  يــقــاوم الصهيونية  الفلسطينيني هــو مــن  الــذي يقود  الــواقــع  فــي 
االحتالل  وأكثرها تحت  املقطعة.  الفلسطينية  األوصــال  أكثر في  يفوز بأصوات 
املباشر وغير املباشر. فحركة فتح قادت منظمة التحرير الفلسطينية ليس بسبب 
فوزها في االنتخابات بل بسبب الدماء التي بذلتها، وحل زعيم ناشئ اسمه ياسر 
عرفات مكان قيادة أحمد الشقيري مؤسس املنظمة. ليس عيبا استخدام الورقة 
الفلسطينية في اللعبة الدولية واإلقليمية على قاعدة الوقوف مع الحق الفلسطيني 
ضد العدوان، ولكن ذلك ال يعطي شرعية ألي عــدوان، فإيران التي قدمت دعمت 
على  الــعــدوان  حــق  ذلــك  يعطيها  ال  لحركة حماس  مشهودا عسكريا وسياسيا 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء والرياض، تماما كما لم يعط ذلك لبشار األسد 

حق العدوان على شعبه. 
استخدم األسد األب قضية فلسطني ملنحه شرعية حكم انقالبي فاقد الشرعية، 
الفلسطينية واللبنانية، وكــرس األســد االبن  املقاومة  خاض حرب تشرين ودعــم 
التي كاد  النهج ذاتــه، ويــروي مقربون منه إنهم ألجموا حماسته في حرب تموز 
يدخلها. وبعد حرب تموز ألقى خطابه الذي هاجم فيه الدول العربية التي وقفت 
»أشباه الرجال«. وقاطعت تلك الدول القمة العربية  ضد حزب الله واصفا إياها بـ
التي انعقدت في دمشق وقتها. منح بشار األسد لحركة حماس دعما غير مسبوق، 
فتح لها خزائن تجار الشام، والذين مولوا الحركة بأكبر دعم على مستوى شعبي، 
سخر لها إمكانات البالد العسكرية واألمنية. »خبراء الصواريخ في حماس كانوا 
يستخدمون طائرات الجيش السوري السمتية لقياس مدايات اإلطالق والتسديد«، 

هذا ما سمعته من أبو الوليد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.
السورية،  الــثــورة  بعد  االستراتيجي  الدعم  كل  وخسرت  دمشق  غــادرت حماس 
منحازة لعدالة قضية الشعب السوري التي ال تقل عدالة عن قضيتها. وتكرست 
والتحريض في مصر على  الحملة  أوج  التي جــرت في  عزلتها في حــرب 2014 
اإلخوان املسلمني وحماس وفلسطني أيضا. »بالكاد كانوا يصافحوننا« يخبرني 
قيادي في حماس عن اللقاء باملخابرات املصرية بعد حرب 2014. تبدلت الحال 
في 2021 فالحملة على اإلخوان خفتت، ولم يعد السيسي بحاجة إلى اإلسرائيليني 
كما كان في 2014 أيامها، وكما وصفت الصحافة الغربية كان نتياهو يعمل وزير 
خارجية السيسي. وفي النهاية في عز دعم بشار األسد لحماس، لم يغير قانون 
49 الذي ينص على إعدام كل »من انتسب لجماعة اإلخوان املسلمني«. وهو يعلم 
أن خالد مشعل الذي يستقبله هو ذاته املراقب العام لجماعة املسلمني في فلسطني. 

وهو ما تعلمه املخابرات املصرية عن قيادات حماس التي تتواصل معها يوميا.
والعالقة معها  اليوم،  الفلسطيني  النضال  السيسي حماس ألنها تقود  يحتاج 
أم  اإلقليم  الفلسطينية، سواء على مستوى  الورقة  أساسية ملن يريد استخدام 
األولــى، وهو  للمرة  بايدن  اتصل معه  الثمرة مباشرة، عندما  العالم. وقد قطف 
يعلم تماما مدى املشكلة في العالقة مع أميركا في ظل حكم الديمقراطيني الذين 
في  عامال  الديمقراطية  وأدخلوا  بكل سيئاته،  ترامب  على  السيسي  يحسبون 

السياسة الخارجية. 

أحمد عمر

ــــرود« غــامــضــة. وبــلــغــنــا مــن مــصــادر خــاصــة ومستقلة،  اخــتــفــى أبـــو مـــازن فــي »طـ
ل االعتكاف في رمضان، وأحيا 

ّ
ه فض

ّ
ومصادر حكم ذاتي وفيدرالية غير مستقلة، أن

اإلسرائيلي  األخ  بــني  الفتنة  فــي  للخوض  تجنبًا  زالــت مستمّرة،  مــا  التي  الــقــدر  ليلة 
 صوت مفتيه الجديد، محمد حسني، 

ّ
ار قريش« في غّزة، ولم يظهر له صوت إال

ّ
و»كف

ون أن يفتكوا بــه، ولــم نعد نذكر من 
ّ
الــذي هبط على املسجد األقــصــى، وكــاد املصل

نضال أبي مازن سوى كنيته املناضلة.
الثناء املدرسي  فًا في الصف، حرصًا على نيل 

ّ
ه كان متكت

ّ
وشاعت أخبار تقول إن

الطالب في  بقية  أما  املدرسي.  النشاط  التامة في  السلوك  التقدير وعالمة  وشهادة 
إلى ورقة  التربوي إسرائيل، فقد تسابقوا  أميركا، وموجهها  تديرها  التي  املدرسة 
يــتــبــّركــوا بها،  الــقــدس« كــي  الــتــي كشفها »ســيــف  تـــوٍت فلسطينيٍة لستر ســوأتــهــم 
ويسرقوا النصر الذي سعوا جهدهم إلى إنكاره. ولم نكن نعلم أنَّ غزة الصغيرة تزرع 
 بالبرتقال والزيتون والسيوف.

ٌ
أشجار التوت إلى جانب الرجال، وفلسطني مشهورة

وقد علم الجمع ممن ضمَّ مجلسنا أنَّ ثالثة من قادة »حماس« أزجوا التحية إليران 
في »الفرح« للمِّ »النقطة« فهم مساكني غالبة، ومحاصرون، وبحاجٍة إلى لّم النقطة، 
الخونة.  لقادة »حماس«  الهجاء  من  كثيرًا  ودّبجوا  أّيما غضب،  السوريون  فغضب 
واألوبئة الفكرية سرعان ما تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي، فتعّجبوا من 
خيانة إسماعيل هنية، وأنكروا شهادة أسامة حمدان، الذي استدرجه مذيع »امليادين« 
كما كان يفعل عالء الدين األيوبي في برنامج الشرطة في خدمة الشعب، وانتزع منه 

ما يريد من ثناء لبطل دمشق، ومن ورق توٍت لحياكة عباءة لطهران.
 خمس عواصم عربية، والعواصم األخــرى محتلة من 

ُّ
إيــران تحتل أنَّ  الجميع  يعلم 

ه 
ّ
الروم، فنحن بني فرس وروم، فعلى أّي جانبيك تميل، واالحتالل الرومي أجمل، ألن

واالحتالل  العرب،  أمركة  الناعمة  بطريقته  يشّيع  كان  وإن  بالتشّيع،  الناس  ُيلزم  ال 
الطوق، كي نرى  للفرس، حتى يحتلوا عواصم دول  الــروم  اإليراني أفظع، وقد مّهد 

. اه، فالضدُّ يظهر حسنه الضدُّ
ّ
جمال احتالل الروم، ونتوق له ونتمن

وكثرت الشتائم لقادة »حماس« بالخيانة، وطعن األشقاء في الظهر، حتى خشيت 
من دعواٍت ينبري لها إعالميون مشاهير لحثِّ إسرائيل على ضرب غّزة مرة ثانية، 
ها خانت سورية بكلماٍت في الفرح، وأرضتها بشهادة، تتباهى بها إيران وتتطّهر، 

ّ
ألن

فقد صارت القدس محّجة للجميع، يزيلون بمياه غّزة الجنابة، ويغسلون بها أيديهم 
 يقال، أحسنوا 

ُّ
هم، والحق

ّ
امللوثة بدماء الشعوب، وهي كلماٌت أثنوا بها على إيران. لكن

توزيع الثناء، فهم يُوزعون؛ حمدان مدح دمشق، وهنية مدح إيران، وكتائب القسام 
رفعت علم الثورة السورية، وحصة السوريني هي األكرم، فأرضوا الجميع، وهم قوٌم 
املحتالت  العربيات  الشقيقات  به  تبخل  مــاٍل  إلــى  وبحاجٍة  ومفتقرون،  محاصرون 
لجئ غزة إلى  حضن الفرس. والحرب خدعة، ونحن نعذُرهم ، لكنَّ 

ُ
من الروم، حتى ت

السوريني األذكياء يريدون من خليفة املسلمني في غّزة أن يجبي الخراج من الغيوم 
ها كرتونية، وأن يدين إيــران، ولن تنفع اإلدانــة، فإيران 

ّ
التي وصفت بأن بصواريخه 

تحتل سورية واليمن ولبنان والعراق، كما لن ينتفع السوريون بمنع فرنسا وأملانيا 
بالقول  منها  السوري  النظام  بل سينتفع  قيد شعرة،  السورية  االنتخابات  وتركيا 
 ديمقراطية تمنع االنتخابات السورية الديمقراطية، وكان األولى بها تيسير 

ً
إنَّ دوال

إجراءات اللجوء، أو حظر ترحيل الالجئني السوريني، أو تكريمهم بإغنائهم عن وثائق 
حون لن يعترضوا على 

ّ
السفارة السورية، فاألسد فائٌز حتمًا باالنتخابات، واملرش

حسم االنتخابات من أول دورة، 
ُ
نتائج االنتخابات، ولن يطعنوا فيها دستوريًا، وست

 ثانية، الجولة الثانية رأوها في »باب الحارة«.
ً
 انتخابية

ً
فلن يرى السوريون جولة

خالصة القول، لم يمنع املعتدلون العرب سرقة بيوت أهالي »الشيخ جّراح« بل ساهموا 
في سرقتها من أهلها، ضاقوا كثيرًا بنصر غّزة، فأنكروه ومكروا به مكرًا، والله خير 
املاكرين، ومسخوه، وألقوا حبالهم وعصّيهم عسى أن تأكل نصر غّزة، فإذا »سيف 

القدس« يلقف حبالهم وعصّيهم، وما يأفكون. 

عبد الحكيم حيدر

املــواســم، حتى   
ّ

كــل نـــادرة فــي   
ً
 استثنائية

ً
القعيد، حــالــة يــوســف  الــكــاتــب  لــي  ل 

ّ
يمث

وهو  املجنونة،  الطماطم  موسم  أو  فقط  البطيخ  موسم  وليس  الحرب،  مواسم  في 
صاحب روايتي »الحرب في بــّر مصر« و»ويــحــدث في مصر اآلن« إلــى آخــره من 
ها على أول عتبٍة من 

ّ
تلك العنتريات اللفظية املدغدغة سياسيًا للعامة، التي ذابت كل

القلم  الكتابة، فصّرح بعدما عاد إلى  الذي أنساه  البرملان، والراتب الضخم  عتبات 
واملداد واليراع: »عشت خمس سنوات من الجفاف األدبي خالل البرملان« فمن الذي 

حكم على يراعه بالجفاف؟ 
ها الفلوس املغموسة بوجاهة السلطة واللقاءات التلفزيونية واملكايدة للخصوم، 

ّ
إن

ى الجاحظ بالقّز، أو الديباج، من عرق 
ّ
إلى آخره. والرجل كان نارًا على علم، فهل تغط

، أو شرب امللح مّرًا في فقر البصرة، تحت ثقل املخطوطات 
ً
يراعه أو حبر مداده مثال

وتراب األرفف؟ وهذا موضوع آخر.  
والله«  روايـــات  من  كتب  ملا  »وفقًا  القعيد  يوسف  النحرير سياسيًا  الرجل  جلس 
 

ّ
 مــن كل

ّ
ـــط

َ
الــوثــيــرة، لــم يعترض على شــيء ق الــبــرملــان  خمس ســنــوات على شلتة 

ش. 
َ
لم تناق أو  العجني، ســواء نوقشت برملانيًا  ُمــّررت كالشعرة من  التي  الــقــرارات 

وعن يمينه بالطبع الدكتورة مليس جابر، بخلفيتها الليبرالية الضخمة، ابتداًء من 
مشاريعها امللحمية عن محمد علي وأنجاله، حتى »مشارف أوالد مبارك«. وعن 
املحسوب  سمير  ــاس، 

ّ
غــط سمير  الــدكــتــور  والــكــاتــب  االستراتيجي  املفكر  شماله 

فـــؤاد نجم بقصيدة وهــو على أول ريعان  الــيــســار، ودمــغــة أحــمــد  »كــفــاحــًا« على 
نى حركيًا »محمد«. جلس الثالثة، 

ّ
القلعة، فصار فيما بعد يك الشباب في سجن 

 بخلفيته، لم يعترضوا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير، 
ّ

سنواٍت خمسًا، كل
وهي »التراب الوطني« وال على »تعويم الجنيه« وهو من صلب كرامة املواطن الفقير، 
وكان الجنيه في أيام عباس »من أحفاد محمد علي والفترة الليبرالية يا مليس« يمثل 
أضعافه بالعملة الصعبة، وال على اتفاقيات سّد النهضة، فهل شلتة البرملان كانت 
أحّن على مؤخراتهم من تراب الوطن وذهب أرض الفيروز وحناء أسوان وزغاريد 

الصبايا في مواسم النيل؟ أم أّن للبطيخ حركاٍت وأحكامًا؟ 
خمس سنوات مّرت، يا ربي، سريعة، حتى جرى استبدال أو »فك« الثالثة بالسيدة، 
أمام  واسعًا،  على مصراعيه  البرملان  باب  انفتح  وهنا  »تعيينا«.  الشوباشي  فريدة 
تصريحات فريدة، فقالت في موسم البطيخ الفعلي: »أثبت الرئيس السيسي للعالم 
ه 

ّ
ياتها السياسية من سنواٍت مضت بأن اء«، وهي التي افتتحت مشهِّ

ّ
ه رجل بن

ّ
أجمع أن

اء«، 
ّ
رها باملسيح«، فكيف تحّول املسيح في ليلٍة وضحاها من نبي، إلى »رجل بن

ّ
»يذك

وهذا انتقاٌص غير متعّمد للقيمة بالطبع. 
واضح أّن السيدة فريدة الشوباشي، وهي كاتبة قصة قصيرة في بواكيرها األولى، 
بعدما  الــقــادمــة«  القصيرة  القصة  قنبلة  »انــتــظــروا  بقوله:  إدريـــس  يــوســف  وقــّدمــهــا 
رها 

ّ
ذك الــذي  الرئيس  للسيد  األولــى  أوصافها  نسيت  البرملان  شلتة  على  استقّرت 

 عليها املالمة من الجهات املسؤولة فورًا. 
ّ

بالنبي عيسى، وتلك تستحق
نا مع الفكرة، وفي قلب العالم، وفي القلب من الحداثة 

ّ
اب، بأنفسنا أن

ّ
نظن، نحن الكت

ر في البطيخ أو تداعبنا السلطات بفلوس الجوائز وبطيخها، 
ّ
وما بعدها، حتى نتعث

ــنــا مــع وجــع الــفــقــراء، وفــي القلب مــن نبض اإلبــــداع. وبعيدًا جــدًا عــن »عــروق 
ّ
نظن أن

الفقر  مــن  بحبوحٍة  فــي  ونحن  املقاهي«  كــراســي  على  نشتمها  كنا  التي  السلطات 
البحث، ورصد  الرواية، وحداثة  القصيدة واللوحة، وتــراب  والكرامة، ونحن مع عرق 
الحداثة حتى  ركب  في  نا 

ّ
أن بأنفسنا  نظّن  املناقشة،  مدرجات  في  بأمانٍة  الهوامش 

 ونجد أنفسنا في موسم الفلوس والبطيخ، 
ّ

ى الخمسني، أو البحر، إال
ّ
نهاجر، أو نتخط

وللسلطات طائرات وخطوط.

محمد أحمد بنّيس

كانت  الــقــدس‹‹  ›‹سيف  أّن معركة  الفلسطينية  املقاومة  فيه  تؤكد  الــذي  الوقت  في 
منعطفًا نوعيًا في الصراع مع إسرائيل، تحاول حكومة بنيامني نتنياهو قطع الطريق 
على الفلسطينيني، حتى ال يستخلصوا أّي عائٍد سياسي من هذه املعركة. ومن ذلك 
استمرارها في إغالق حّي الشيخ جّراح في القدس، واالعتداء على الفلسطينيني في 
ل 

ّ
الضفة الغربية، والتضييق عليهم داخل الخط األخضر، في مسعى إلى تفادي تشك

مخرجاٍت سياسيٍة قد يستثمرها الطرف الفلسطيني، ال سيما مع التحول الطفيف 
الذي طرأ على املوقف األميركي، والتضامن الالفت الذي حظي به الفلسطينيون من 
الرأي العام العربي والدولي، وتراجِع تأثير الرواية اإلسرائيلية، بعد أن نجح هؤالء في 
كسب معركة الصورة، وإحــداث تعديل نسبي في رؤية الرأي العام الغربي لتركيبة 
 ما يساعد الحكومة اإلسرائيلية في مسعاها هذا استمرار االنقسام 

ّ
الصراع. ولعل

الفلسطيني، وغياب أّي أفٍق ملصالحٍة وطنية تعيد بناء املشروع الوطني الفلسطيني، 
فحركة حماس تدرك أّن املواجهة التي جرت أخيرًا قد تتحول إلى عبء سياسي، ما 
فض إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العنصرية إزاء الفلسطينيني، 

ُ
لم ت

وباألخص في ما يتعلق باالستيطان والتهويد، غير أّن هذا الضغط يبقى مشروطًا 
الدولية املؤثرة مواقفها كي تصبح أكثر توازنًا. وقد نجحت الحركة  بتعديل القوى 
في إحداث ثغرة في موقف االتحاد األوروبي الذي أبدى استعداده للحوار معها، ولو 
ها أضحت رقمًا أساسيًا في معادلة الصراع. ومن 

ّ
بشكل غير مباشر، بعدما أدرك أن

الثغرة باتجاه قوى دولية أخــرى يتوقف، بالضرورة،  ، نجاحها في توسيع هذه  ثــمَّ
الفلسطينية. وقد بدا  الوطنية  على إنهاء االنقسام بينها وبني حركة فتح والسلطة 
لقبول »حماس« ضمن معادلة  زالــت غير مستعدة  املتحدة ما  الواليات  أّن  واضحًا 
الصراع، ولذلك ما فتئت تؤكد على شرعية السلطة، ممثلة في الرئيس محمود عّباس، 
في  طفيفًا  تغييرًا  هناك  أّن  إسرائيل. صحيٌح  بأمن  االلــتــزام  تأكيدها  مع  بالتوازي 
 جوهريًا في ميزان القوى، يعيد 

ً
ها ال تريد تعديال

ّ
موقفها بعد انتخاب جو بايدن، لكن

القدس،  دولــة فلسطينية مستقلة وعاصمتها   
ُ
إقامة تمثل  التي  إلى أصوله  الصراع 

األميركي،  الخارجية  تأكيد وزيــر  يفّسر  أبــرز عناوينها. وهــذا ما  الالجئني  وعــودة 
أنتوني بلينكن، دعم واشنطن سلطة الرئيس عّباس، في مقابل معارضتها تحّول 
ــٍد يــقــّوي املوقع  الــرصــيــد النضالي والــســيــاســي والــرمــزي لحركة »حــمــاس« إلــى رافـ
 تأكيده على 

ً
التفاوضي للفلسطينيني في حالة إطالق مبادرة للتسوية. وقد كان داال

حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، في حني لم يخّص الفلسطينيني بهذا الحق، وهم 
الذين قدموا أكثر من 280 شهيدًا، في حني لم يتجاوز عدد القتلى اإلسرائيليني 13.

لها ضعيفة 
ّ

فض
ُ
ترفض واشنطن أّي انزياح في منظومة السياسة الفلسطينية التي ت

ومنقسمة أمام الطرف اإلسرائيلي. ويبقى ما يعنيها، اآلن، تثبيت وقف إطالق النار، 
وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية إلى غزة، وبحث برامج إعادة إعمارها بعيدًا عن 
»حماس« وبالتالي، ال يقع ضمن أولوياتها إطالق محادثات سالم بني الطرفني، ألّن 
 وقابلة للتنزيل، ووجوَد قوة سياسية إسرائيلية جاّدة 

ً
ذلك يتطلب مبادرة واضحة

تقبل تسوية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. هذا عالوة 
ها ال تريد تبديد ›‹الرصيد السياسي‹‹ التفاقات التطبيع التي أبرمتها بعض 

ّ
على أن

الواجهة  إلى  الفلسطينية   
ُ
الهّبة العربية مع إسرائيل، خصوصًا بعدما أعادت  الدول 

 إلسرائيل عنوانًا 
ً
 األميركي بها عاصمة

ُ
ل االعتراف

ّ
مركزية مدينة القدس التي شك

رئيسًا في »صفقة القرن« سيئة الذكر.
 إنتاج الوضع السابق على 

َ
تحاول القوى الدولية واإلقليمية الداعمة إلسرائيل إعادة

املتساوي  الحق  قبيل  مــن  إطــالق تصريحاٍت فضفاضة،  مــع  بــالــتــوازي  الهّبة،  هــذه 
الفلسطينية  املقاومة  األمــن، هذا في وقٍت فرضت  والفلسطينيني في  لإلسرائيليني 
األطـــراف،  لجميع  مكلفًا  عليه  القفز  فــي  االســتــمــرار  جــديــدًا سيكون  ميدانيًا  واقــعــًا 
خصوصًا بالنسبة للفلسطينيني الذين يتطلعون الستثمار تضحياتهم، بما يعيد 

قضيتهم العادلة إلى صدارة االهتمامني اإلقليمي والدولي.

ورقة »حماس« 
من األسد إلى السيسي

متى ينهي العابد الزاهد 
أبو مازن اعتكاف رمضان؟

سعر الكاتب 
في موسم البطيخ

انتهت الحرب وماذا بعد؟
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــقــول الـــاجـــئ الـــســـوري فـــي واليــــة غـــازي 
عنتاب في تركيا أنــور نــور، إن مساعدات 
ببرنامج  املعروفة  التركي،  األحمر  الهال 
دعـــم الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي لــأجــانــب - صـــوي، لم 
تراجع  بعد  الاجئني  احتياجات  أبسط  تسد  تعد 
التركية وغــاء األسعار بنسبة  الليرة  سعر صرف 
تتراوح ما بني 40 و70 في املائة هذا العام. ويوضح 
املؤلفة  أن ما تتقاضاه أسرته  الجديد«  »العربي  لـ 
من ثمانية أشخاص بالكاد يسد بدل إيجار املنزل 

وفواتير املياه والكهرباء.
ــم إصــابــتــه في  ــه مــضــطــر لــلــعــمــل رغـ ويـــقـــول نـــور إنـ
لــتــأمــني احتياجات  املــســتــمــرة  ســوريــة وآالم ظــهــره 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــــدات املــ ــاعـ ــ ــــسـ أســـــرتـــــه، بـــاعـــتـــبـــار أن املـ
الحماية  بطاقة  لحملة  التركية  الدولة  تخصصها 
املؤقتة، قيمة مساعدة »برنامج صوي«، ال تتجاوز 
نحو 120 ليرة تركية )يساوي الــدوالر الواحد 8,4 
أن بدل  الواحد. إال  ليرات تركية تقريبًا( للشخص 
إيــجــار مــنــزلــه هــو 600 لــيــرة، ويــدفــع فــواتــيــر املــيــاه 
لــيــرة تركية شهريًا،  والــكــهــربــاء وتــقــدر بنحو 300 
لتنفد املعونة فقط على الفواتير وبدل اإليجار، »ما 

يضطرني للعمل«. 
وفـــي مــا يتعلق بــاملــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا تركيا 

لاجئني، يقول إنه يحصل قبل فصل الشتاء على 
مـــا يــكــفــيــه لــلــتــدفــئــة مـــن فــحــم )30 كــيــس فــحــم زنــة 
الواحد 25 كيلوغرامًا(. ويحصل على هذه املساعدة 
تدفئة على  الذين ال يوجد نظام  السوريني  جميع 
الغاز في بيوتهم. كما يحصل على مبلغ 85 ليرة 
شهريًا عن كل طفل في حال كان يذهب إلى املدرسة. 
لنا كسوريني.  تركيا  تقدمه  ما  »نقدر  نــور:  ويقول 
لكن لم تعد تلك املساعدات تكفي ونحن مصابون 

وال يمكننا العمل أو العودة إلى سورية«.
ـــحـــاد األوروبــــي 

ّ
ُيــشــار إلـــى أن صـــوي مــمــول مــن االت

ويطبق من قبل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحـــمـــر والـــهـــال األحـــمـــر ووزارة األســـــرة والــعــمــل 
والــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة الــتــركــيــة والـــهـــال األحــمــر 
الـــتـــركـــي. وُيــــقــــدم الـــبـــرنـــامـــج، كــمــا تـــقـــول مـــصـــادر لـ 
 ُهم تحت بند 

ْ
ن

َ
»العربي الجديد«، املساعدة النقدية مل

الحماية الدولية أو الحماية املؤقتة أو إذن اإلقامة 
اإلنسانية والحاصلني على بطاقة الهوية التي تبدأ 
بـ 99، بهدف مساعدة الاجئني والنازحني املقيمني 
خارج املخيمات لتلبية احتياجاتهم األساسية من 
غـــذاء وســكــن ومــلــبــس، ويــتــم ذلـــك مــن خـــال بطاقة 
ــع املــتــقــدمــني إلــى  ــر بــعــد تــقــيــيــم وضــ ــمـ ــهـــال األحـ الـ

البرنامج ومدى حاجتهم إلى املساعدة.
نيزب جــال ديمير  الهجرة في  ويقول مدير مركز 
إن تركيا تسعى، مــن خــال املــســاعــدات الــتــي تأتي 

ــانــــنّي، أن تــبــعــد  ــافــــة لــلــتــعــلــيــم والـــطـــبـــابـــة املــــجــ إضــ
الاجئني السوريني عن أي حاجة، وفق ما يصلها 
مــن بــرامــج ومــســاعــدات دولــيــة أوروبــيــة مخصصة 
مــن خــال وسائل  عــن مساهمتها   

ً
لاجئني، فضا

ديمير  ويشير  والنقل.  والتعليم  كالطبابة  كثيرة 
في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى أن هناك زيادة 
على ما يسمى »كرت الهال« بنحو 250 ليرة تركية 
كمتوسط تمنح لأسر السورية كمساعدة إضافية 
كل شهرين للحظ تبدل األســعــار، ويقل هــذا املبلغ 
كلما زاد عدد أفراد األسرة، أي 300 ليرة لأسرة ما 
دون 4 أشــخــاص، و250 ليرة لأسرة املؤلفة من 5 

أشخاص، و200 ليرة لأسر األكبر.
ديمير،  الــهــال«، بحسب  »كــرت  وتشمل مساعدات 
جميع الاجئني السوريني املسجلني لهذه املساعدة 
من حملة »كيملك« )بطاقة الحماية املؤقتة( أي أب 
وأم مسننّي ولديهم أوالد دون سن 18 عامًا، لكنها 
عــامــًا، بمعنى  أحــد األوالد 18  إن بلغ عمر  تتوقف 
تحّول إلى معيل ألسرته. ولكن إن خرج هذا الشاب 
عن نفوس وقيود األسرة، تستمر املساعدة »تزوج 

أو أخرجوه أهله من سجلهم«.
ويشير ديمير إلى أن املساعدات التي يتم استامها 
من جهات أخــرى ال تؤثر على مساعدات »برنامج 
أن  مبينًا  البعض،  يشيع  كما  تقطعها  أو  صـــوي« 
تقدم  التي  املساعدات  عن  تختلف  املساعدات  هــذه 

قليلة  قلة  بــاتــوا  والــذيــن  املخيمات،  فــي  للسوريني 
ونسبتهم نحو 1% فقط من عدد الاجئني السوريني 
بــتــركــيــا املــقــدريــن بــنــحــو 3.6 مــايــني الجـــئ يحمل 
بطاقة الحماية. ولدى قاطني املخيمات مساعدات 
أخرى؛ باإلضافة إلى تأمني املاء والكهرباء والتدفئة 
والسكن، يحصلون كل 15 يومًا على معونة مالية 
ولكن  الــواحــد،  للشخص  ليرة   150 بنحو  مباشرة 
يــجــب صــرفــهــا لــلــغــذاء ومــســتــلــزمــات املــعــيــشــة من 
متاجر مخصصة داخل املخيمات أو خارجها، بناء 

على موافقة إدارة املخيم.

مجتمع
أفــادت مصادر عراقية بأن نحو 100 عائلة عراقية نقلت من مخيم الهول السوري وصلت أمس 
األربعاء إلى مخيم الجدعة، جنوبي املوصل، وفقًا لتفاهمات مسبقة تسعى لتسوية هذا امللف، 
الـــذي يقابل بــاعــتــراضــات شــديــدة مــن الــقــوى العراقية الحليفة إليـــران، والــتــي تــرفــض عـــودة تلك 
العائات. ووفقًا لوكاالت أنباء عراقية محلية، فإن القافلة التي تقل تلك العائات، واملكونة من 10 
حافات، قد دخلت إلى املخيم فجر األربعاء، وأن الجهة املسؤولة عن إدارته بدأت توزيع العائات 
)العربي الجديد( على املخيم، وفقًا لخطة تم وضعها مسبقًا. 

قضى حارس حديقة حيوانات حينما كان يطعم نمرين تم القضاء عليهما الحقًا بعد فرارهما من 
القفص في متنزه في وسط الصني. وجاء في بيان ملديرية الغابات في منطقة شيتشوان بمقاطعة 
قل 

ُ
هينان وسط الصني »ُجرح حارس صباح الثاثاء في حادثة عض عندما كان يطعم نمرين ون

النمران وهربا  لــه«. وأفلت  دمت 
ُ
ق التي  العناية  إلــى املستشفى حيث توفي رغــم  في حالة طارئة 

من قفصهما الحديدي. وبعد مطاردتهما لإلمساك بهما، انتهى األمر بالقضاء عليهما في حرم 
)فرانس برس( املتنزه املسمى وادي الطواويس في دانجيانغ. 

الصين: القضاء على نمرين قتال حارسًاالعراق: وصول عائالت من مخيم الهول السوري

»الحماية  قانون  التركية  الحكومة  استحدثت 
التنفيذ في 22 أكتوبر/  الذي دخل حيز  المؤقتة« 
غير  اإلقامة  ويتضمن   ،2014 عام  األول  تشرين 
من  وحمايتهم  تركيا،  في  للسوريين  المحدودة 
اإلعادة القسرية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية 
والتعليم، ومعالجة االحتياجات األساسية الفورية، 

وهو يشمل جميع الالجئين السوريين.

قانون »الحماية المؤقتة«

ــحــدة لــلــشــؤون 
ّ
ر وكــيــل األمــــن الــعــام لــأمــم املــت

ّ
ــذ حــ

ــرة أرســلــهــا إلــى 
ّ
اإلنــســانــّيــة مـــارك لــوكــوك، فــي مــذك

مــجــلــس األمـــــن، مـــن وجــــود »خــطــر جــــّدي بــحــدوث 
لــم تتّم  إثــيــوبــيــا، إذا  تــيــغــراي فــي  مجاعة فــي إقليم 
داعيًا  املقبلن«،  الشهرين  املــســاعــدات خــال  زيـــادة 
خاذ إجـــراءات عاجلة. وقــال: »مــن الواضح أّن 

ّ
إلــى ات

يواجهون  تيغراي  فــي  يعيشون  الــذيــن  األشــخــاص 

الغذائي نتيجة  انــعــدام األمــن  اآلن زيـــادة كبيرة فــي 
ــراف الــنــزاع ُيــقــّيــدون الــوصــول إلى  الــصــراع، وأّن أطـ
الغذاء«. وبموجب قرار يعود إلى عام 2018، يتعّن 
على األمــم املتحدة إرســال تنبيه إلــى مجلس األمن 
عندما ُيهّدد صراع ما بحدوث مجاعة في أّي منطقة 
خاذ 

ّ
لــوكــوك: »هــنــاك حاجة مــاّســة الت أو دولـــة. تابع 

الــنــزاع  بــن  املــفــرغــة  الحلقة  لكسر  ملموسة  تــدابــيــر 

ح والعنف وانعدام األمن الغذائي. أحّض أعضاء 
ّ
املسل

خاذ 
ّ
مجلس األمن والــدول األعضاء األخــرى على ات

 اإلجـــراءات املمكنة ملنع حــدوث مجاعة«. وأشــار 
ّ

كــل
املدنّين  والعنف ضــّد  الدمار  ــه مع »استمرار 

ّ
أن إلــى 

ان 
ّ
حالّيًا في تيغراي، يواجه 20 في املائة من السك

عــلــى األقــــل انـــعـــدام األمــــن الـــغـــذائـــي«. يــتــابــع: »خــال 
ة والنصف األخيرة التي انقضت منذ 

ّ
األشهر الست

بــدء الــنــزاع عــام 2020، نــزح نحو مليوني شخص، 
وغيره  االغتصاب  وينتشر  مدنّيون.  وُجــرح  ِتل 

ُ
وق

من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع 
ومنهجي. وُدّمرت بنى تحتّية ومرافق عاّمة وخاّصة 
ذلــك مستشفيات  بما في  املدنّين،  لبقاء  ضــرورّيــة 

وأراض زراعّية«.
)فرانس برس(
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

ــاب املـــبـــاشـــرة  ــ ــبـ ــ ــي األسـ ــن الـــبـــحـــث فــ دعـــنـــا مــ
ــإطـــاق زغـــاريـــد  الـــتـــي ســمــحــت، مــنــذ أيــــــام، بـ
ودمــــــوع املـــقـــاومـــة والــتــحــريــر فـــي فــلــســطــني، 
ودفــعــت إســرائــيــل إلـــى جــرائــم حـــرٍب جــديــدٍة 
ـــعـــمـــُر 

َ
ــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ف ــ ــقــ ــ ــ ـــي املــــــــدن وال فــ

في  املباشرة، كما حصل ويحصل  األســبــاب 
عقود،  سبعة  الــيــوم  تخطى  املحتلة،  األرض 
ــمَّ فــيــهــا الــتــنــكــيــل بــالــفــلــســطــيــنــي وبـــأرضـــه  ــ ـ

َ
ت

وآثـــــاره بــكــثــيــر مـــن الــعــنــف. ومـــن الـــطـــرد إلــى 
ــتـــصـــاب، والــقــتــل  الــتــهــجــيــر والــتــشــريــد واالغـ
لــم تكن  الــصــور وأكثرها دمــويــة... إذ  بأعتى 
د في  الــجــحــافــل الــصــهــيــونــيــة الــغــازيــة تـــتـــردَّ
القيام بجرائمها وبصورة متواِترة، فأتاحت 
هم من 

َ
ن ملن جمعت من صهاينة العالم ما َمكَّ

ــّم واملــحــاصــرة، 
َّ

الــتــوطــني واالســتــيــطــان والــض
ل، 

َ
أْعـــز شعب  على  الخانقة  الــقــيــود  وتعميم 

وبــتــواطــؤ دولـــي ُمعلن ومــكــشــوف. ال تهمنا 
ــرت مــقــاومــة الــيــوم،  كثيرًا األســبــاب الــتــي فــجَّ
نا نعيش، في هذه األيام، أجواء 

ّ
خصوصًا أن

الذكرى الثالثة والسبعني للنكبة، نكبة شعٍب 
يعاني مــن اغــتــصــاب أرضـــه، وســرقــة منازله 
ض ويتعرض للنهب  َعرَّ

َ
ومدنه وقراه، شعب ت

واالنفجارات أمام أعني العالم أجمع.
نــقــرأ أفــعــال املــقــاومــة الــتــي يــخــوضــهــا الــيــوم 
فــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل، فـــي ســـيـــاق املــواجــهــة 
املــطــلــوبــة دائــمــًا، بينهم وبـــني مــن يستوطن 
فعل  رّد  بوصفها  نقرأها  وبيوتهم،  أرضهم 
عــلــى مـــــآالت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
ل الــتــي عــرفــتــهــا في  مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــحــوُّ
العقود األربــعــة األخــيــرة، فــا أحــد يستطيع 
ُيعيد  الــيــوم  الجارية  املقاومة  فعل   

ّ
أن إنــكــار 

حلمي األسمر

كـــثـــيـــرون دارت فـــي رؤوســــهــــم أســئــلــة كــبــيــرة 
ــهــا تــدور 

ّ
ــت، عــلــى األغــلــب، بــا جــــواب، وكــل

ّ
ظــل

ــذي حــقــقــه الــشــعــب  ــ ــول مــعــنــى »الـــنـــصـــر« الـ حــ
أخيرًا  خاضها  التي  املعركة  فــي  الفلسطيني 
ثانيًا  نفسه  ومــع  أواًل،  الصهيوني  العدو  مع 
 املــعــركــة الــثــانــيــة، مع 

ّ
ــرًا، ولــعــل وثــالــثــًا وعـــاشـ

الذات، هي األكثر شراسة وعنفًا وخطورة.
حــولــه  دارت  كــبــيــر  لـــغـــز  »أواًل«  قـــصـــة  وفـــــي 
يّدعي  الصهيوني  فالطرف  كثيرة،  نــقــاشــاٌت 
نصرًا، أو شبه نصر، ويورد قائمة كبيرة من 
»اإلنجازات« التي أحرزها في معركة »حارس 

األسوار« في مواجهة »أسوار القدس«. 
ـــل الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث حــالــة  ــ داخــ
ــهــم 

ّ
إنــكــار غــيــر مــســبــوقــة، يــعــلــمــون جــيــدًا أن

هم رّدوا على 
ّ
أن  ما هنالك 

ّ
لم ينتصروا، كل

 قــــوة مــمــكــنــة، إذ كيف 
ّ

ــــدع أنــفــهــم« بـــكـــل »جـ
»حـــمـــاس« عــلــى فــرض  »تـــجـــرؤ« مــنــظــمــة كــــ
مــعــادلــة جــديــدة فــي »الــعــاصــمــة املــوحــدة«؟ 
العدو رّد بعصبية،  هــّددت ونــفــذت، وكيان 
 جعبة »بنك أهدافهم« فرغت في أقل 

ّ
حتى إن

من أسبوع، وبدأوا باصطياد األبراج نوعًا 
من »التنفيس« عن الحقد. وجّرهم هذا إلى 
ه كان أحمق بامتياز، وهو 

ّ
أن عمٍل اعترفوا 

مالك ونوس

مــهــمــا ِقـــيـــل فــــي مــــوضــــوع الـــــــدور املـــصـــري 
املصري  النظام  ة، وموقف 

ّ
غــز املستجد في 

مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« خــــال جـــولـــة الــحــرب 
ــقــــطــــاع، فــهــو  ــة أخــــيــــرًا عـــلـــى الــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
يــدعــو لــلــريــبــة. ولــيــس هــــذا املـــوقـــف مــوقــف 
 السياسة 

ّ
دولــٍة تجاه دولــٍة أخــرى ليقال إن

بة، والعداوات تنقلب صداقات وأحيانًا 
ّ

قا
 مفاجٌئ، بعد سياسة 

ٌ
تحالفًا. بل هو موقف

درجــت  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  عــدائــيــٍة 
عليها الــقــيــادة املــصــريــة ســـنـــواٍت، وورثــهــا 
نظام عبد الفتاح السيسي عن نظام حسني 
مبارك، وزاد فيها حتى باتت نشازًا بسبب 
التي واظــب على  ي 

ّ
الكراهية والتشف جرعة 

إظهارها طــوال هــذه السنوات، عــاوة على 
مشاركته في تضييق الحصار على القطاع. 
 األمر لم يتعدَّ التنسيق 

ّ
بنيِّ الوقائع أن

ُ
وإذ ت

ــلــــي، وتــخــفــيــف  ــيــ لـــوقـــف الـــــعـــــدوان اإلســــرائــ
ة، يعرف 

ّ
اإلعام لهجة عدائه تجاه أهالي غز

على  الــتــعــويــل  يمكن  ال  ـــه 
ّ
أن الفلسطينيون 

ع انعطافٍة 
ُّ
هذا املوقف وذلــك الــدور في توق

، تقطع مــع سياسة شيطنة 
ٍّ
مــصــريــٍة حــــادة

ح بجوخ العدو. الفلسطينيني والتمسُّ
ـــــف 

َّ
ـــــوق

َ
ت تــــمــــهــــيــــٍد،  أّي  دون  ومــــــــن  فـــــجـــــأة 

ــــام املـــصـــري عـــن تـــنـــاول أبـــنـــاء الشعب  اإلعـ
»حــمــاس«  حــركــة  بينهم  ومــن  الفلسطيني، 

ــرنــا  ــــه يــذكِّ
ّ
قــضــيــة الــتــحــريــر إلـــى الــواجــهــة، إن

بالنكبة املتواصلة منذ أكثر من سبعة عقود، 
ر اليوم حصول ما حصل في النكبة،  إذ يتكرَّ
م والهدم والطمس، وتتواصل 

َّ
فيتواصل الض

ة، فكيف ال تنبعث شرارات املقاومة؟
َ
ْسَرل

َ ْ
األ

ــالــــدم  ــة بــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــم أفـــــعـــــال املـ ــ ــــرسـ تـ
ــفــــعــــل الــــتــــحــــّرري  ــًا فـــــي الــ ــ ــقـ ــ ــــق أفـ ــرائـ ــ ــــحـ ــالـ ــ وبـ
الــــتــــاريــــخــــي، الــــحــــامــــل إمــــكــــانــــيــــة الــتــعــمــيــم 
والتطوير. على الرغم من صعوبات السياق 
املقاومة  العام وإكراهاته، ننتصر في حركة 
ــدة لــلــفــعــل الــــوطــــنــــي الــــتــــحــــّرري فــي  ــديــ ــجــ الــ
الــعــدوان  أشــرطــة  ونستعيد  تجلياته،  أبــهــى 
التاريخ،  وتزوير  واالستيطان،  واالغتصاب 
ــــــمَّ بـــهـــا تــركــيــب 

َ
ــتـــي ت ــاِيــــن الــكــيــفــيــات الـ ــــعــ

ُ
ون

ــَدع الفعل 
َ
ــن ِل تــاريــٍخ جــديــد بالحديد والــنــار. 

املـــقـــاِوم يــتــكــلــم، ُيــتــرجــم املـــواقـــف عــلــى أرض 
فلسطني، فما يحصل اليوم، تساهم تقنيات 
الـــتـــواصـــل فـــي تــوســيــع مـــســـاحـــات حــضــوره 
ــم أْجـــمـــع  ــالـ ــعـ وتــعــمــيــمــهــا، حـــيـــث يــســتــمــع الـ
لنبِض الفصوِل الجديدة من ماحم التحرير 
ح باألمل الذي يمكن أن 

َّ
َسل

َ
ت

َ
الفلسطينية... ِلن

اِبل 
َ
د والــخــوف، ُمق يــوقــف ســنــواٍت مــن الــتــردُّ

املــتــعــاظــم بالغطرسة  االنـــفـــات اإلســرائــيــلــي 
وباألساطير الصهيونية.

يــقــتــضــي ســيــاق املــقــاومــة الــجــاريــة الــتــذكــيــر 
ــة، كــمــا يــقــتــضــي الــتــنــويــه  ــركـ ــعـ بــصــعــوبــة املـ
في  ساهمت  التي  واملقاومات  باالنتفاضات 
املتواصلة،  الفلسطيني  التحّرر  معركة  بناء 
اآلبــاء كائنًا استعماريًا من طراز  واَجــه  فقد 
 في سياق الحروب التي انخرط 

َ
ف

ِّ
خاص، ُوظ

فــيــهــا الـــغـــرب اإلمــبــريــالــي مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
التاسع عشر، وساهمت أوروبــا، وهي تغزو 
ـــب خــرائــطــه، فــي مــنــحــه معالم  ـــَركِّ

ُ
الــعــالــم، وت

الجاء حيث مكاتب صحافية،  قصف برج 
الــجــريــمــة، ولم  الــشــهــود على  كــانــت بمثابة 
تفلح عملية فقء عيون الشهود في حجب 
القاتل مــا جّر  بــل جــّر على  الجريمة،  حجم 

من لوم وحرج.
ــن نــــوع  ــ ة، فـــثـــمـــة »نــــــشــــــوة« مــ

ّ
ــي غـــــــــــز ــ أمـــــــا فــ

ـــح 
ّ
ــقـــد تـــرن ــقـــم، فـ ــلـ ــا، مـــمـــزوجـــة بـــطـــعـــم الـــعـ ــ مــ

يــشــهــد جــمــوع من  وهـــو  طــربــًا  الفلسطيني 
شّردوا أجداده في منافي األرض يتراكضون 
خــوفــًا، بــحــثــًا عــن أقــــرب مــلــجــأ، وكــلــمــا سمع 
صــوت بــكــاء امـــرأة أو أنــني رجــل مــن غرمائه 
 بعضهم، خــصــوصــًا في 

ّ
إن بــل  طــربــًا،  ازداد 

األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي احــتــلــت عــام 
ــزة.  غــ ــــخ  ــــواريـ مـــعـــانـــقـــة صـ يـــــود  كـــــان   ،1948
عارمٍة  رغبٍة  على  سيطر  بالغة،  وبصعوبة 
بأخذ صورة »سيلفي« مع بقايا صاروخ، أو 
إلى  أقــرب  فــي األرض. مشهد  حفرة أحدثها 

السوريالية، ال يمكن ملستوطن أن يفهمه.
مـــــع »الـــــنـــــشـــــوة« إّيــــــاهــــــا رعــــــــٌب يــــمــــّس أبـــعـــد 
نقطة فــي الــنــخــاع الــشــوكــي مــن مـــوٍت كثيف، 
 مــن يقيم 

ّ
ومــفــجــع، ونـــوعـــي، مـــوت يــطــارد كـــل

هذا  ومــع  كيلومترًا.  وســتــني  الثاثمائة  على 
كــلــه، يــجــد مــتــســعــًا لــتــلــك الـــنـــشـــوة، فــقــد نجح 
املحاصرون منذ 15 عامًا في فعل ما عجزت 
ــة تــمــتــلــئ خــزائــنــهــا بــتــرســانــات  ــ عــنــه 21 دولـ

التهويد  ضــد  الفلسطينية  واالحتجاجات 
اح،  ــرَّ وســـرقـــة مـــنـــازل أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ جــ
بــاالنــتــقــاد، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة عـــدوان 
ــــال عـــلـــيـــهـــم، لـــتـــبـــدأ مـــرحـــلـــة تــغــيــيــر  ــتـ ــ االحـ
الخطاب اإلعامي، والتوجه السياسي نحو 
مناصرة الشعب في وقوفه بوجه العدوان. 
هــكــذا، وبعد فــتــرٍة مــن »الــضــيــاع«، يكتشف 
 مــــا يــــقــــوم بــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
الـــنـــظـــام أن

مــن أعـــمـــاٍل لــلــدفــاع عــن حــقــوقــهــم وأرضــهــم 
مــقــاومــة يجب مناصرتها.  وأرواحـــهـــم هــي 
، وال ترقى 

ً
وإذ تعدُّ هذه املناصرة منقوصة

إلى مستوى ما يجب أن تكون عليه نصرة 
ــهــا تــعــدُّ وقــفــًا لسياسٍة 

ّ
أن  

ّ
األخ املــغــلــوب، إال

الفلسطينيني  اســتــهــدفــت  عــدائــيــٍة  مــصــريــٍة 
أكثر من عقد، ووصلت، في بعض مراحلها، 
إلــى حــّد تصنيف فصيل فلسطيني مقاوم 
 إرهــابــيــة، بــمــوجــب قــرار 

ً
)حـــمـــاس( مــنــظــمــة

قــضــائــي صــــدر عـــن مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة سنة 
ــــرى  ــان األحــ ــ كــ فــــي حــــني  ــَي،  ــ ــغـ ــ ألـ ثــــم   ،2015
تصنيف االحتال اإلسرائيلي بذلك بسبب 

ة. 
ّ
جرائمه بحق أهل غز

وبـــــني تــســمــيــة اإلعــــــــام املــــصــــري الــــعــــدوان 
غــزة سنتي 2014 و2018  اإلســرائــيــلــي على 
اإلسرائيليني  والقتلى   »

ً
متفجرة »أوضــاعــًا 

»ضحايا« وتسمية العدوان الجديد باسمه، 
وتسمية حركة حماس »مقاومة« ال »منظمة 
 
ْ
وإن الــذي،  الشاسع  البون  يظهر  إرهابية«، 

دة، قامت بالتقسيم والتوزيع والخداع  محدَّ
النكبة  ولــم يشكل حــدث  والسرقة.  واالنتقام 
سنة 48، حدث السطو وإعان دولة إسرائيل، 
ــا تهجير  أمــ ــكـــشـــوف.  ـــن واملـ

َ
ــل ــْعـ ـ

ُ
امل الـــوجـــه   

ّ
إال

ــمَّ 
َ
ت فقد  وتشريدهم  وطــردهــم  الفلسطينيني 

كقاعدة  استعمل  ــه 
ّ
أن من  الرغم  طمسه، على 

مــؤســســة لـــدولـــة مــســروقــة مـــن أهــلــهــا. ومــنــذ 
ف 

َّ
ف املــعــارك، ولــم تتوق

َّ
ذلــك الــوقــت، لــم تتوق

السطو  ــمَّ 
َ
ت واالنتصارات،  والهزائم  الحروب 

واملـــال،  والــنــار  بالحديد  األرض  بعض  على 
الوسائل،   

ّ
كــل استعملت  واملــكــر.  والخيانات 

من التطهير الِعرقي إلى إخاء القرى وأحياء 
ــاء األمــــاكــــن وتـــزويـــر  ــمـ ــن املــــــدن، تــغــيــيــر أسـ مـ
دولــة  إلقــامــة  التوراتية،  باألساطير  التاريخ 

يهودية في فلسطني قلب الوطن العربي.
الــداخــل  فلسطينيي  مقاومة  َبــَهــاَء  نفصل  ال 
ــا عــــن انـــتـــفـــاضـــات  ــهــ ــّوتــ ــة الــــيــــوم وقــ ــاريــ الــــجــ
فــي سياقها،  آبــائــهــم ومــقــاومــاتــهــم، نضعها 
 معارك الفلسطينيني 

ّ
وال نفصلها عن ِسجل

األرض  اســـــتـــــقـــــال  أجــــــــل  مــــــن  املـــــتـــــواصـــــلـــــة 
ـــه يعكس جــوانــب مــن تــحــوالت 

ّ
واإلنـــســـان. إن

ــدُّ بــمــثــابــة  ــَعــ ــ
ُ
الــقــضــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــــي ت

 جـــديـــدة في 
ٌ

رّد فــعــٍل تــقــوم بـــه الـــيـــوم أجـــيـــال
وتراكماٍت  معطياٍت  إلــى   

ً
ِنَدة

َ
ُمْست فلسطني، 

ها تتجه ملقاومة 
َّ
تمنحها سماٍت خاصة... إن

الــغــطــرســة والــعــنــصــريــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فقد 
تــوهــمــت إســرائــيــل أن تــداعــيــات الــصــراعــات 
القائمة اليوم في املحيط العربي تسمح لها، 
أكثر من أي وقت مضى، بمزيٍد من تضييق 
الخناق على الفلسطينيني، وذلك بمزيٍد من 
ّم، وتوسيع دائــرة األنظمة 

ّ
االستيطان والض

 الــشــعــوب 
ّ
 أن

ً
الــعــربــيــة املـــطـــّبـــعـــة، مــتــنــاســيــة

الصهيونية  مــع  تطّبع  أن  يمكن  ال  العربية 

 صنف، وصرفت عليها مليارات 
ّ

أسلحة من كل
من الدوالرات.

ــه نــصــر ال 
ّ
فــي قــصــة »أواًل« هــو نــصــر مـــا، لــكــن

يشّكل غير حّبة من مسبحة تعد 33 حبة. أما 
ــم، فهو فــي قصة »ثــانــيــًا«... وتــلــك حكاية  األهـ
 

ّ
طـــويـــلـــة مــتــشــعــبــة، ويـــصـــعـــب اإلمــــســــاك بــكــل
 أحفاد من شّردتهم آلة 

ّ
جوانبها. واألهم هنا أن

القمع واالحــتــال، وصــراعــات الساسة، ووهم 
التفاوض، والصراع على السلطة، والتنسيق 
األمــنــي، والــتــعــلــق بــأوهــام الــحــلــول املــجــتــزأة، 
وأعــادوا  ه 

ّ
كل هــذا  نّحوا  املرحلية،  واالتفاقات 

اكتشاف ذاتــهــم و»اتـــحـــدوا« وأعــــادوا تعريف 
الــجــغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن املــــاء إلـــى املـــاء، 
وجــّروا »التاريخ« الذي خذلهم منذ مائة عام 
 فلسطني عادت 

ّ
من ذقنه، ليعترف من جديد أن

 ،
ً
قليا طالت  لوهلٍة،  وتاشت  فلسطني،  ها 

ّ
كل

 تــلــك الــخــطــوط الــتــي حــولــت الـــبـــاد جـــزرًا 
ّ

كـــل
م أولوياتها 

ّ
 منها همومها وسل

ّ
معزولة، لكل

تاريخيٍة صــارت غزة  ومشكاتها، في لحظٍة 
والــضــفــة الغربية، ومــا احــتــل مــن األرض عام 
ها فلسطني. وكــدت تسمعها 

ّ
1948، صــارت كل

واحــد،  قلب  وخفقة  ــدة،  واحــ بحنجرٍة  تهتف 
 هذا تحديدًا ما ضغط على آلة العدوان 

ّ
ولعل

أكثر من غيره من األسباب، لتتوقف عن قذف 
ــابــهــم 

ّ
ــــوت، حــســب مـــا اعـــتـــرف أحـــد كــت حــمــم املـ

ه 
ّ
أن إال  املصري،  املوقف  في   

ً
انعطافة يشّكل 

لم ُيِرح املصريني، وغيرهم من الفلسطينيني 
هم ال يصّدقون 

ّ
والعرب. ويعود السبب في أن

 مـــن رقــــص عــلــى أنـــغـــام انـــفـــجـــار قــذائــف 
ّ
أن

الـــطـــيـــران اإلســرائــيــلــي فــــوق رؤوس أهــالــي 
و2018  و2014   2008 حـــــروب  فـــي  الـــقـــطـــاع 
يمكن لــه أن يـــذرف الــدمــوع عليهم فــي هذه 
ــه لــيــس مــن الــســهــل تصديق  ـ

ّ
الــحــرب. كــمــا أن

ــه اإلعــامــيــة  ــ  الــنــظــام الــــذي واظـــبـــت أذرعـ
ّ
أن

ي لغٍة من قبيل مقولة أحد 
ّ
سنواٍت على تبن

ة بــا مصيبة بــا نيلة با 
ّ
رمــــوزه: »بــا غـــز

هباب«، وكان يورد أخبارًا تقول: »الطائرات 
اإلسرائيلية أغارت على مواقع إرهابية في 
ى بسرعٍة 

ّ
الوعي اآلن فيتبن له  غــزة«، يعود 

ــقـــول عــــن الــــصــــواريــــخ »صــــواريــــخ  خـــطـــابـــًا يـ
املقاومة الفلسطينية«.

كيف يمكن أن يحُدث هذا وما زالت الذاكرة 
تحمل مشهد اعتقال شابٍّ مصريٍّ بعد رفعه 
علم فلسطني في استاد القاهرة خال إحدى 
 

ٌ
مباريات كرة القدم قبل سنتني؟ وهو موقف

ــُعــــَب عـــلـــى الــجــمــيــع اســـتـــيـــعـــابـــه، بــســبــب  صــ
مــكــانــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــــدان 
الشارع املصري، فهل سيصّدق أحٌد النّيات 
التي يحاول النظام إظهار ُحسنها بتغيير 
لهجة إعامه ومطالبة وزير خارجيته غير 
اإلسرائيلية يجب  »االعتداءات   

ّ
بأن املألوفة 

أن تــتــوقــف فـــــورًا«؟ تــؤكــد حـــادثـــة االخــتــفــاء 

شة. وقد عملت مع حليفها  وخياراتها املتوحِّ
ــن أجــل  ــر وبـــعـــض األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة مـ ــبـ األكـ
ــع... يــنــشــأ فــعــل املــقــاومــة  ــ تطبيع عــربــي أوســ
الـــيـــوم، لــيــقــف ضــد التطبيع وضـــد الــعــدوان 
 

َ
 يــعــلــن، أيــضــًا، فشل

ٌ
اإلســرائــيــلــي، وهـــو فــعــل

اته  َدت إسرائيل إجراء اتفاق أوسلو الذي َجمَّ
فلسطينيي  سجن   

ً
ُمستطيبة ســنــوات،  منذ 

الداخل ومحاصرتهم.
أولى  اليوم  الجارية  املقاومة  أفــق  يستوعب 
ــــه يستعيد 

ّ
خـــطـــوات الـــتـــحـــّرر والــتــحــريــر، إن

أمــامــنــا املـــامـــح الــعــامــة لــلــمــشــروع الــوطــنــي 
َبها  يَّ

َ
ها إسرائيل، وغ

ْ
َبت يَّ

َ
الفلسطيني، التي غ

الفاعل السياسي الفلسطيني قهرًا. في ضوء 
 ما يجري في القدس، وفي مدن 

ّ
ِقرُّ أن

ُ
ذلــك، ن

ر  الداخل وقراه، ُيَعدُّ أفقًا في التحرير. ونتصوَّ
ــه رّد فــعــل قــــوي عــلــى االنــقــســامــات  ــ ـ

ّ
كـــذلـــك أن

ــد منهم  صــــراحــــة، وتـــلـــك حــقــيــقــة ال يـــحـــّب أحــ
ذكرها علنًا، وإن كانت من أهم القضايا التي 
 املستويات السياسية 

ّ
يجرى تداولها على كل

واألمنية، استراتيجيًا وتكتيكيًا.
في قراءة متأنية، بعدما صمتت قاذفات املوت 
والــنــيــران، ثّمة حقائق، إضــافــة إلــى مــا سلف، 
يمكن إجمالها في بضع نقاط، قد يبدو أن ال 
 ثّمة خيطًا رفيعًا يربطها...

ّ
ترابط بينها، لكن

 مــا نــشــر عــن حــرب 
ُّ

أواًل، كــمــا هــي الـــعـــادة، كـــل

الــــقــــســــري لـــــشـــــابٍّ مـــــصـــــري، بــــعــــدمــــا وقــــف 
وحــيــدًا فــي مــيــدان التحرير، خــال الــعــدوان 
ثم  فلسطني،  علم  ورفـــَع  أخــيــرًا،  اإلسرائيلي 
حادثة اعتقال صحافية مصرية وصديقتها 
بسبب رفعهما علم فلسطني في املكان ذاته، 
تؤكد الحادثتان عدم إمكانية ذلــك. وتــزداد 
 األمـــن املــصــري سأل 

ّ
الــشــكــوك حــني نعلم أن

ه أداة جريمٍة 
ّ
الفتاتني عن مصدر العلم، وكأن

 ويصعب الحصول عليها في مصر. 
ٌ
نادرة

 األمـــن 
ّ
ــه لـــو أن

ّ
كـــان يــمــكــن تــصــديــق ذلـــك كــل

ــنْي رامـــي شعث 
َ
املــصــري أفـــرج عــن الــنــاشــط

الفلسطينية، وعلى الخيانات... رّد فعل قوي 
ر  عة في السِّ طبِّ

ُ
على هوان األنظمة العربية امل

ه، أواًل وأخيرًا، رّد فعل ملحمي 
ّ
ن. إن

َ
وفي الَعل

عــلــى تــاريــخ دمــــوي مــن الــعــنــف اإلســرائــيــلــي 
القائم واملتواصل. 

ــه حـــركـــة  ــ ــــواجـ ــــل، وهــــــي تـ ــيـ ــ ــرائـ ــ د إسـ ال تـــــتـــــردَّ
املــقــاومــة الــجــديــدة، فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب 
 تاريخها الدموي. 

ِّ
جديدة تضيفها إلى ِسجل

رت املقاومة   الــزالزل التي فجَّ
ّ
ها ال تدرك أن

ّ
إن

ــة 
َ
ْســَرل

َ ْ
دًا أسقطت، إلى األبــد، أسطورة األ مجدَّ

الهادفة إلى طمس األثر الفلسطيني والشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومـــحـــوهـــمـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الغارات والتفجيرات التي قام بها الصهاينة، 
ــدن  املــ وأحـــــاطـــــوا  األرض،  ــوا  ــنـ ــتـــوطـ اسـ مـــنـــذ 
ـــهـــا ال تــريــد أن تــرى 

ّ
بـــاألســـاك واألســـــــوار. إن

َبر تمزيقًا ألسطورة 
َ
ُيْعت في فعل املقاومة ما 

»صفقة القرن« التي تستعيد، بمفرداٍت أخرى، 
دافع  التي  الجديد«  األوســط  »الــشــرق  حكاية 

عنها صهاينة تسعينيات القرن املاضي.
تحملنا حــركــة املــقــاومــة الــتــي اشــتــعــلــت في 
إلــى تفكيك  الفلسطيني وقـــراه  الــداخــل  مــدن 
أســطــورة التطبيع الــهــادفــة إلــى دمــج الكيان 
الصهيوني في املحيط العربي... إنها تكشف 
أمام العالم أن الشعب الفلسطيني األعزل ما 
آمــال  ي 

ِّ
يــغــذ التاريخية،  مامحه  يصنع  زال 

الــتــحــريــر وأفـــق مــشــروعــه الــوطــنــي، وهـــو ما 
زال يــتــعــّرض للقتل والــهــدم والــتــهــجــيــر. أمــا 
الخطابات اإلسرائيلية عن السام والتطبيع 
ــّرد  ــهـــي مـــجـ ــة الــــقــــرن فـ ــقـ ــفـ ــرار وصـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ز شوكتها 

ِّ
ُيَعز ُسُجها لتمرير ما 

ْ
ن

َ
ت حكايات 

التوراتي  ُحلمها  ز 
ِّ
ويعز فلسطني،  أرض  في 

»بأرض امليعاد«.
)كاتب مغربي(

»أسوار القدس« هو نقطة في بحر مما جرى، 
 العواصم املؤثرة 

ّ
فخلف األبواب املغلقة في كل

ــم املــنــطــقــة الــعــربــيــة  ـــي عـــواصـ فـــي الـــعـــالـــم، وفـ
 عــلــى جــانــب كبير من 

ٌ
تــحــديــدًا، جـــرت أحــــداث

 الـــنـــار الــتــي 
ّ
ــجــمــع عــلــى أن

ُ
ــهــا ت

ّ
الـــخـــطـــورة، كــل

صدر لهبًا حارقًا إلى غير 
ُ
اشتعلت كانت ست

الــنــيــران، وال  جهة قريبة وبعيدة عــن مــصــدر 
بــّد مــن إخــمــاد الــنــار بــأّي ثمن، كــي ال تشتعل 
بــــؤٌر أخــــرى، كــانــت قـــاب قــوســني أو أدنــــى من 
االنفجار. وسنقرأ الحقًا كثيرًا عما جرى، مما 
ال يمكن البوح به اليوم ألسباٍب كثيرة، أهمها 
 ما تسّرب سرًا ينقصه التأكيد العلني، وقد 

ّ
أن

يأتي يوٌم أو ال يأتي، لنعرف تفاصيله.
الــنــظــام العربي  املــقــاومــة على  ثــانــيــًا، خطر 
 عــــن خـــطـــرهـــا عـــلـــى كــيــان 

ّ
ــقـــل الـــرســـمـــي ال يـ

الـــعـــدو. لـــهـــذا ســتــتــركــز الــجــهــود فـــي مقبل 
 السبل، إن لم يكن 

ّ
األيام على تحجيمها بكل

 هذه الجهود 
ّ
نزع ساحها. وال يعني هذا أن

 الـــطـــرق، 
ّ

ــهــا ســـتـــحـــاول، بـــكـــل
ّ
ســتــنــجــح، لــكــن

وأهمها إعادة إحياء »مخفر رام الله« الذي 
ُهّمش في املعركة كما لم يهّمش من قبل. من 
هنا، ربما تكون إزالة هذا »املخفر« أهم من 
أّي شيء آخر، فهو عقبة كأداء في طريق أّي 

مشروع تحّرر وطني فلسطيني.
)كاتب من األردن(

ــْي »الحملة 
َ
ــق ومــحــمــد جــابــر املــصــري، مــنــسِّ

الـــشـــعـــبـــيـــة املــــصــــريــــة ملـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل« 
الــســجــن  مـــن  ســنــتــني  بــعــد   ،)BDS Egypt(
إدراج  وبعد  محاكمة،  دون  من  االحتياطي 
ــاب،  ــ شـــعـــث، قــبــل ســـنـــة، ضــمــن قـــوائـــم اإلرهــ
ملجّرد مناصرته القضية الفلسطينية. كان 
يمكن تصديق ذلك، لو شاهدنا في شوارع 
بيل التي خرجت في 

َ
مصر تظاهراٍت، من ق

دول كــثــيــرة، تــنــديــدًا بـــالـــعـــدوان. كــذلــك كنا 
صدقنا ذلك لو فتحت مصر معبر رفح على 
مصراعيه، إلدخال املساعدات التي يمكن أن 
 أطراف الدنيا بمجّرد 

ّ
تأتي إلى غزة من كل

فتحه، بـــداًل مــن فعل ذلــك ســاعــات مــعــدودة 
إلخراج جرحى للعاج في الجانب املصري.

مــا إن دخــل الجميع فــي طــور الصحوة من 
الصدمة التي سّببها موقف النظام املصري 
 هذا النظام 

ّ
املستجد، حتى تواترت أنباء أن

إلعـــادة  دوالر  مــلــيــون   500 تخصيص  قــــّرر 
إعمار غزة، على أن تقوم الشركات املصرية 
املعارك،  انتهاء  بذلك. حــدث ذلــك حتى قبل 
ــم الـــرئـــاســـة  ــاســ ح عـــنـــه املــــتــــحــــّدث بــ وصـــــــــرَّ
املصرية الذي أصّر على السير في السياسة 
السابقة في عدم تسمية املتسبب في الدمار، 
ــهــا مــبــادرة »إلعـــادة اإلعــمــار في 

ّ
حــني قــال إن

قــطــاع غـــزة نتيجة األحــــداث األخـــيـــرة« ولــم 
يقل »نتيجة العدوان«. 

)كاتب سوري(

المقاومة الفلسطينية وأبواب التحرير

هل يحتفل شعٌب مهزوٌم بالنصر؟

ريبة من الدور المصري المستجد في غزّة

الشعب 
الفلسطيني األعزل 

ما زال يصنع مالمحه 
ي  التاريخية، يغذِّ

آمال التحرير وأفق 
مشروعه الوطني

خطر المقاومة 
على النظام العربي 

الرسمي ال يقّل عن 
خطرها على كيان 

العدو

موقٌف يبعث 
التفاؤل لدى الشعب 

الفلسطيني الذي يبحث 
عن أّي بريق أمٍل في 
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العشرات. وكانت  إلى إصابة  وأدت  شهيدًا 
املصري شاهدة على املجزرة.

الجديد«: »هربنا  »العربي  لـ  تقول املصري 
مــن املـــوت ثــاث مـــرات فــي نهاية عــام 2008 
وعام 2009 وخال العدوان األخير في الرابع 
عشر من مايو/أيار الجاري. خال العدوان 
األول، استخدمنا غرفة من املنزل الذي دمر 
نصفه ونصبنا خيمة منحتنا إياها إحدى 
الجمعيات. لكن في الوقت الحالي، ال نعرف 
فنشعر  منزلنا  إعــمــار  يــعــاد  أن  يمكن  متى 
موتًا  واجــهــنــا  بعدما  النفسي  بــاالســتــقــرار 

محققًا ثاث مرات حتى اليوم«.
ــاق، ذكـــــرت وزارة األشـــغـــال  ــيـ الـــسـ فـــي هــــذا 
ــرار  ــ ــ الـــعـــامـــة واإلســـــكـــــان فــــي غـــــزة أن األضـ
لحقت بـ 1800 وحدة سكنية، وقد تعّرضت 
للهدم الكلي، بينما تعرضت 16800 وحدة 
سكنية للضرر جزئيًا، وخمسة أبراج للهدم 
ــّرد الـــعـــدوان الكثير من  الــكــلــي، فــي وقـــت شـ
األسر الغزية لتلجأ إلى املدارس، فيما لجأ 
البعض إلــى مــنــازل ذويــهــم أو إلــى مساكن 

جماعية.
غـــزة، وفي  الشاطئ غــرب مدينة  فــي مخيم 
مـــدرســـة أبــــو عـــاصـــي الـــواقـــعـــة فـــي منطقة 
السلطان  هــديــل  تعاني  باملخيم،  الشمالي 
)34 عامًا( بسبب عدم توفر معظم الخدمات 
التي تحولت إلى  األساسية داخــل املدرسة 
مركز إيــواء، خصوصًا أدوات النظافة، وقد 
هدم منزلها الواقع شمال منطقة الساطني 
في شمال غزة بشكل كلي، وأصيب زوجها 

إصابة متوسطة في قدميه.
السلطان  حملت  املــنــزل،  مــن  خروجها  قبل 

هوية زوجها فقط، وتركت هويتها وأوراقها 
الـــرســـمـــيـــة، ولــــم تــكــن تــمــلــك املــــــال. حصلت 
الجمعيات  إحــدى  مــن  األغطية  على بعض 
ها في 

ّ
لكن الــطــعــام.  إلــى  بــاإلضــافــة  املحلية، 

حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى بـــعـــض األدويـــــــــة ألنــهــا 
تــعــانــي مــن مــشــاكــل صــحــيــة. كــذلــك، تعاني 
الــبــرد ألن املــدرســة قريبة مــن الشاطئ.  مــن 
تقول لـ »العربي الجديد«: »على مدى 9 أيام 
املــدرســة، لم نعرف الخصوصية. كانت  في 
املراحيض متسخة جدًا، وكان هناك الكثير 
ــعـــانـــون أمـــراضـــًا  ــن يـ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ ــن األشـ مــ
مـــزمـــنـــة. لـــأســـف، مـــا زال مـــن فـــي املـــدرســـة 
يعيش املــعــانــاة«، الفتة إلــى أننا »ال نعرف 
مــصــيــرنــا، وال نــريــد الــبــقــاء فــي املــاجــئ بل 

العودة إلى حياتنا الطبيعية فقط«.

إمكانيات محدودة
»أونــــروا« في  ــان املــســتــشــار اإلعـــامـــي لـــــ وكــ
غــزة عــدنــان أبــو حسنة، قــد قــال عبر إحــدى 
 الـــوكـــالـــة اســتــقــبــلــت 

ّ
اإلذاعـــــــات املــحــلــيــة، إن

الــاجــئــني فـــي مــنــاطــق وســــط مــديــنــة غـــزة، 
ــــدم خـــدمـــاتـــهـــا  ــقـ ــ تـ ــة  ــالـــ ــوكـــ الـــ أن  ــًا  مــــوضــــحــ
املــتــاحــة.  إمكانياتها  فــي حـــدود  لــلــنــازحــني 
ــدارس غــيــر مــعــدة   هـــنـــاك مــــ

ّ
ــى أن وأشــــــار إلــ

ــى أن هــنــاك  الســتــقــبــال الـــاجـــئـــني، الفـــتـــًا إلــ
محاوالت لتوفير املستلزمات لهذه املدارس 

بقدر اإلمكانيات.
املساعدات  دخــول  ترفض  إسرائيل  وكانت 
اإلنسانية والطبية إلى »أونروا« والقطاعات 
الصحية وغيرها، وقد منعت املفوض العام 
»أونروا«، فيليب الزاريني، من دخول غزة.  لـ

غزة ـ أمجد ياغي

ــري )45  ــ ــــصــ املــ ــة  ــمـ ــيـ ــعـ نـ تـــعـــيـــش 
عــامــًا( فــي مــدرســة تابعة لوكالة 
ــم املــتــحــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل  ــ األمـ
فــي حي  )أونـــــروا(  الفلسطينيني  الــاجــئــني 
النصر غرب مدينة غزة، بعدما ُدّمر منزلها، 
الــواقــع فــي بــلــدة بيت حــانــون شــمــال قطاع 
غـــزة، بــالــكــامــل خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
األخير على القطاع. خرجت وأبناؤها حفاة 
من بلدتها التي كان الدمار فيها كبيرًا، وقد 

بات منزلهم مجّرد ركام.
تشعر املصري بالضيق في املدرسة. وهذا 
يــنــســحــب عـــلـــى ابـــنـــتـــهـــا مـــــرح )20 عـــامـــًا(، 
الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة والـــقـــانـــون في 
الجامعة اإلسامية في غزة. على الرغم من 
الــدمــار، فكرت في نصب خيمة على مقربة 
أنها  لــم تجد خيمة. كما  املــنــزل، لكنها  مــن 
 مؤقت 

ّ
املــال الستئجار منزل كحل تملك  ال 

بديل عن املدرسة ريثما تعيد إعمار بيتها.
وبـــــعـــــد إعــــــــــان وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار بــني 
واالحــتــال  الفلسطينية  املــقــاومــة  فــصــائــل 
العائات  آالف  عــشــرات  عــادت  اإلسرائيلي، 
الــتــي نــزحــت إلــــى مـــــدارس »أونــــــــروا« طلبًا 
ــا. لــكــن  لـــــأمـــــان، إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــا وبــــيــــوتــــهــ
ُدّمــرت  بيوتهم  أن  العائدين وجـــدوا  بعض 
إلى  الــعــودة  أمامهم غير  يكن  فلم  بالكامل. 
يعيشون  إذ  مــعــانــاتــهــم،  لتستمر  ــــدارس  املـ
وســط ظـــروف مــأســاويــة فــي ظــل عــدم توفر 

احتياجاتهم األساسية.
بعض العائات التي وجــدت غرفًا صالحة 
بــعــض الــشــيء فــي بــيــوتــهــا، فــضــلــت الــبــقــاء 
داخل منازلها املدمرة جزئيًا، بداًل من البقاء 
في مدارس »أونروا«، بعدما اختبرت انعدام 
األمان فيها في ظل عدم توفر احتياجاتها 

األساسية، خصوصًا النظافة.
  

350 أسرة في المدارس
أعلنت »أونروا«، استنادًا إلى إحصاء أعدته 
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي، فـــي 22 مـــايـــو/أيـــار 
الجاري، أي بعد يوم من وقف إطاق النار، 
بقاء نحو ألف نازح في مرافقها ومدارسها 
في قطاع غزة، بعدما استقبلت نحو 60 ألف 
نــازح في 60 مدرسة تابعة لها في القطاع 
الــــذي شــهــد عـــدوانـــًا إســرائــيــلــيــًا اســتــمــر 11 
يومًا. وأشارت إلى أن النازحني في القطاع 
املحاصر جاؤوا إلى املــدارس لاحتماء من 
القصف اإلسرائيلي بعدما دمرت بيوتهم، 
إلــى منازله ليبقى نحو  لكن معظمهم عــاد 
ألف نازح في مدارس الوكالة، بعدما باتوا 

با مأوى، وعددهم 350 أسرة.
بــقــاء املــصــري فــي إحـــدى مـــدارس »أونــــروا« 
أعــادهــا بــالــذاكــرة إلــى الــعــدوان اإلسرائيلي 
األول على غزة عام 2008 - 2009، حني دّمر 
منزلها أيضًا، فهربت وعائلتها إلى مدرسة 
ــــروا« داخــل  الــفــاخــورة التابعة لــوكــالــة »أونـ
ــك، تــعــرضــت املـــدرســـة  ــذلـ مــخــيــم جــبــالــيــا. كـ
يناير/ مــن  التاسع  فــي  إسرائيلية  ملــجــزرة 
 43 بحياة  أودت   ،2009 عــام  الثاني  كــانــون 

نازحو غزة
ال خدمات 

في مدارس 
»أونروا«

لم يتمّكن الكثير من النازحين في قطاع غزة من العودة 
إلى بيوتهم، خصوصًا تلك التي دمرت بالكامل، لتستمر 
معاناة بعضهم في مدارس »أونروا«، في ظل نقص 

الخدمات وانعدام النظافة وغيرها من المشاكل

ما من رقابة داخل 
المدارس لتأمين النظافة 

أو الحد من االختالط

في الوقت الحالي، ال 
نعرف متى يمكن أن يعاد 

إعمار منزلنا
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لكن بعد يومني من اتفاق وقف إطاق النار 
سمحت بدخولها ووصول الزاريني.

مـــن جــهــتــهــا، تــشــكــو عــائــلــة ســمــيــر عبسي 
)32 عــامــًا( مــن عـــدم تــوفــر املــيــاه الصالحة 
للشرب داخل مدرسة غزة الجديدة بشارع 
الشفاء في حي النصر، وهي تعاني بسبب 
ملوحتها. وتعتمد العائلة على املياه التي 
يجلبها بعض الناس من منطقة قريبة من 

املــدرســة للشرب. يقول عبسي إنــه نــزح في 
الخامس عشر من الشهر الجاري، ولم يجد 
أغطية كافية وال فرشات للنوم في املدرسة. 
وكان يتشارك فرشة واحدة مع ثاثة رجال، 
في وقت يحصل هو وآخــرون على وجبتي 
طــعــام تــقــدمــهــا جــمــعــيــات خــيــريــة. صحيح 
أنــه بــات ينام على فرشة وحــده اليوم بعد 
عــودة الكثير من العائات إلــى بيوتها، إال 
أن املعاناة مستمرة بسبب نقص الخدمات 

األخرى.
كثيرًا ما شعر بالقلق الشديد من اإلصابة 
أحس  عندما  كــورونــا، خصوصًا  بفيروس 
ببعض األعراض بعد مرور أربعة أيام على 
 
ً
تـــواجـــده فــي املـــدرســـة، لــكــن كـــان مستحيا

عليه الــتــأكــد وإجــــراء الــفــحــص بــعــدمــا دّمــر 
االحـــتـــال املــخــتــبــر املـــركـــزي الــتــابــع لــــوزارة 
الفحص  إجــرائــه  بعد  اطمأن  لكنه  الصحة. 
يـــوم وقـــف إطــــاق الــنــار فــي 21 مــايــو/أيــار 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول عبسي  الجاري. 
ــا مـــــن رقـــــابـــــة داخــــــــل املـــــــــــدارس لـــتـــأمـــني  ــ ــ »مـ
الحد من االختاط. كنت أشعر  أو  النظافة 
إصابات  هناك  أن  وأعتقد  الشديد  بالقلق 
بالفيروس. لكن الخوف يمنع كثيرين خال 
العدوان وبعده من التوجه إلى مراكز إجراء 

فحوصات كورونا. حاليًا، ليس لدينا منزل 
وقد دّمر في منطقة العطاطرة شمال قطاع 
ــااًل الســتــئــجــار شــقــة في  ــ ــزة. وال نــمــلــك مـ ــ غـ
أي مــكــان. أنــا أب لــثــاث أطــفــال وعــاطــل عن 

العمل«.
ــارة إلـــى أن لــجــنــة زكــــاة منطقة  ــ تــجــدر اإلشـ
الــــشــــاطــــئ الـــشـــمـــالـــي وحــــــي الـــنـــصـــر غـــرب 
أّمنت مساعدات ألربــع مــدارس  مدينة غــزة 
ضــمــت أكــثــر مــن ألــفــي نـــازح أثــنــاء الــعــدوان 
ــلــــي، كـــمـــا يـــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس  ــيــ ــرائــ اإلســ
إلى  ويشير  لــبــد.  املنعم  عبد  اللجنة  إدارة 
»بعدما  املساعدات  توزيع  على  العمل  بــدء 
الحظنا ضعف تزويد الاجئني بالخدمات 
ــة  ــ ــــد وفــــرنــــا وجــــبــــات وأدويــ األســــاســــيــــة، وقـ
ومــيــاهــا مــعــدنــيــة بــشــكــل يــومــي لــلــنــازحــني. 
في املقابل، عمل الكثير من املتطوعني على 
ــد الـــاجـــئـــني بــمــا تــيــّســر مـــن خــدمــات  تـــزويـ

ضمن اللجنة«.
إلــى ذلـــك، اضــطــر سمير الــعــطــار )28 عامًا( 
ووالــــدتــــه أمــيــنــة )58 عـــامـــًا( لــلــتــوجــه إلــى 
أقاربهما داخــل مخيم جباليا شمال  منزل 
الــقــطــاع، بــعــدمــا وجـــدا أن الـــظـــروف صعبة 
ــدا عــــن عـــدم  ــ داخـــــــل مــــــــدارس »أونـــــــــــــروا«، عــ
تــأمــني الــعــاج لــوالــدتــه وهــي مريضة قلب. 

كــانــت تشعر بالتعب وضيق  املــدرســة،  فــي 
مستمر فــي الــتــنــفــس، فــحــرص ابــنــهــا على 
نــقــلــهــا إلـــى مــكــان مــائــم بــعــد وقـــف إطـــاق 
الــــنــــار. إال أن عــائــلــتــه املـــكـــونـــة مـــن زوجــتــه 
وأطــفــالــه الــثــاثــة بقيت فــي مــدرســة الــرمــال 
للذكور في حي النصر، نظرًا لتدمير منزله 
بشكل شبه كلي، ووجود صاروخ لم ينفجر 
في املنزل. ولم يتمكن بعد من إصاح غرفة 
 ذلك يكون 

ّ
واحدة بالداخل للبقاء فيها، عل

أفضل من املدرسة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت قــــوات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة مــؤخــرًا 
ــاذ 195 مــهــاجــرًا  ــقــ ــن إنــ ــن تــمــكــنــهــا مــ عــ
مختلفة،  جنسيات  إلــى  ينتمون  ســريــًا 
غالبيتهم أفارقة، بعد إحباط محاولتني 
في  قــــوارب  عــبــر  لتهريبهم  منفصلتني 
نقاط التهريب بالساحل الغربي للباد.

زورقــًا  إن  الليبية،  للبحرية  بــيــان  وقـــال 
تـــابـــعـــًا لــــحــــرس الــــســــواحــــل »تـــمـــكـــن مــن 
لجنسيات  ينتمون  شخصًا   114 إنــقــاذ 
أفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو 
الـــشـــواطـــئ األوروبــــيــــة عــلــى مـــن زورق 
مطاطي، وذلك بعد تلقي نداء استغاثة 
بهذا الــشــأن«. وأضــاف البيان أن زورقــًا 
آخر تمكن في عملية منفصلة، من إنقاذ 
التوجه  محاولتهم  »أثــنــاء  مــهــاجــرًا   81
نـــحـــو الـــشـــواطـــئ األوروبـــــيـــــة عـــلـــى مــن 

زورق مطاطي«.
الليبية  الــبــحــريــة  تـــحـــدد  أن  دون  ومــــن 
ــبــــاط عــمــلــيــات الـــهـــجـــرة، قـــال  نـــقـــاط إحــ
الـــبـــيـــان إنــــه »تــــم إنــــــزال املـــهـــاجـــريـــن في 
قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى 
مقر إيــواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، والذي سيتابع رعايتهم، 
وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم«.
ــلـــن الــنــاطــق  ــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــني، أعـ وقـ
ــقـــوات الــبــحــريــة، إبــراهــيــم عبد  بــاســم الـ
الــصــمــد، إنـــقـــاذ 151 مــهــاجــرًا ســريــًا في 
عــــرض الــبــحــر املـــتـــوســـط، بــيــنــمــا كــانــوا 
فــي طــريــقــهــم إلـــى الــشــواطــئ األوروبـــيـــة 
وإعادتهم  زورقـــني مطاطيني،  مــن  على 
إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فـــي عمليتني 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــني فـــــي مـــنـــطـــقـــة املـــســـؤولـــيـــة 

الليبية بمياه البحر املتوسط.
وأوضح عبد الصمد، عبر صفحته على 
مــوقــع »فــيــســبــوك«، أن »عــمــلــيــة اإلنــقــاذ 
األولـــى جــرى خالها إنــقــاذ 51 مهاجرًا 
مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة، مـــن بــيــنــهــم 10 
مــن مــالــي، و9 مــن الــكــامــيــرون، و14 من 
ــد  ــوار، و8 مـــن غــيــنــيــا، وواحــ ــفــ كــــوت ديــ
من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من 
نيجيريا، و2 من بنني«. وحول العملية 
ــاذ 100  ــقــ ــم إنــ ــ ــه »تـ ــ الـــثـــانـــيـــة، أوضــــــح أنـ
مــهــاجــر خــالــهــا، وكــلــهــم مــن جنسيات 
قــاعــدة طرابلس  إلـــى  ونقلهم  أفــريــقــيــة، 
الــبــحــريــة«، الفــتــًا إلــى أن املهاجرين في 
إيـــواء  مــراكــز  إلـــى  نقلهم  تــم  العمليتني 
ترحيلهم  إجــراءات  وإتمام  »رعايتهم،  لـ

إلى بلدانهم ساملني«.
يــــقــــول الـــضـــابـــط فــــي »جــــهــــاز مــكــافــحــة 
ــان  ــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة«، رمــــضــ ــيــ ــرة غــ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الـــــعـــــربـــــي الـ الــــشــــيــــبــــانــــي، لــــــ
ــتــــزايــــد لـــحـــركـــة تــهــريــب  إن الـــنـــشـــاط املــ
املــهــاجــريــن الــســريــني الفـــت فــي توقيته، 
ويــعــكــس وجــــود أســـبـــاب جـــديـــدة حــدت 
ــى اإلقــــبــــال عـــلـــى نــقــاط  ــ بـــاملـــهـــاجـــريـــن إلـ
لــتــلــك  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــًا  ــحــ ــرجــ مــ الــــتــــهــــريــــب، 
األســـبـــاب عــاقــة بــالــتــوتــر الــــذي عاشته 

منطقة شمال تشاد مؤخرًا.
وتعتبر الحدود التشادية من بني أنشط 
املمرات التي يعبر من خالها املهاجرون 
الـــقـــادمـــون مـــن دول أفــريــقــيــة عــــدة إلــى 
عشرات  تنتشر  حيث  الليبي،  الجنوب 
تهريب  أقامتها عصابات  التي  األماكن 
ــن. وحــســب  ــريـ ــاجـ ــهـ الـــبـــشـــر لــتــجــمــيــع املـ
ــتـــوتـــر  ــإن »الـ ــ ــانـــي، فــ ــبـ ــيـ ــلـــومـــات الـــشـ مـــعـ
فــــي شـــمـــال تـــشـــاد خـــلـــق مــــخــــاوف لـــدى 
املــهــاجــريــن، حتى الــقــادمــني مــن خطوط 
تهريب أخرى ال تمر عبر تشاد«، مؤكدًا 

مخاوف  املهاجرين خلقت  »مخاوف  أن 
مــمــاثــلــة لــــدى املـــهـــربـــني، والــــذيــــن بــاتــوا 
يخشون من خروج املهاجرين في أماكن 
التجميع عن سيطرتهم، ولذا يسارعون 

بنقلهم إلى نقاط العبور في الشمال«.
وال تبدو اإلحصائيات الليبية الرسمية 
الـــذي تشهده  النشاط  كــامــل  عــن  معبرة 
أيــار  مــايــو/  مطلع  ففي  التهريب،  نقاط 
الجاري، نقلت وسائل إعــام غربية عن 
أكثر  إنقاذ  عن  أنباء  إنسانية  منظمات 
قــبــالــة ســـواحـــل ليبيا  مـــن 600 مــهــاجــر 
الدولية،  اإلنقاذ  بواسطة سفن  الغربية 
مــشــيــرة إلــــى أن عــمــلــيــة إنـــقـــاذهـــم تمت 
خـــــال ثـــــاث عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة جـــرت 
ــادات الــنــاجــني  ــهــ خــــال يـــومـــني، وأن شــ
أكدت أن 11 مهاجرًا من زمائهم قضوا 
غــرقــًا. وفـــي أنــبــاء أخــــرى، أكـــدت وســائــل 
إعام غربية، فقدان أكثر من 20 مهاجرا 
ــقـــاذ 42 آخـــريـــن، بــعــد انـــقـــاب قـــارب  وإنـ
كانوا على متنه قبالة ليبيا يوم العاشر 

من مايو/ أيار الجاري.
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت الـــنـــاشـــط املـــدنـــي من 

سبها )جـــنـــوب(، الــســنــوســي عــز الــديــن، 
إلــى أســبــاب أخــرى قــد ينظر إليها على 
أنها جددت نشاط طرق التهريب، تتعلق 
بــمــشــاركــة عــنــاصــر مــن حــركــات الــتــمــرد 
فـــي تــشــاد فـــي تـــجـــارة الــبــشــر، وأوضــــح 
من  أن »مسلحني  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
حركات التمرد الذين شاركوا في أحداث 
باملسارب  لديهم معرفة  األخــيــرة،  تشاد 
ــــوا فــي  ــاركـ ــ الــــصــــحــــراويــــة، ولــــــذا فـــقـــد شـ
تجارة البشر كونها تشكل مصدرًا مهمًا 
اعتقاده  عــن  معبرًا  نشاطهم«،  لتمويل 
بأن »فوضى املنطقة، وإمكانية انجراف 
الجنوب الليبي في الصراع، تسبب في 
خـــوف كثير مــن املــهــاجــريــن، وحـــدا بهم 

إلى سرعة الهرب إلى مناطق الشمال«.
مــرارًا  وأعــربــت منظمات دولــيــة وأممية 
عن قلقها من عمليات إعــادة املهاجرين 
إلــى أن مراكز   

ً
إلــى ليبيا، مــشــيــرة قــســرًا 

اإليــواء في الباد ال تتوفر فيها ظروف 
إقامة مائمة، وال تمكنهم من الوصول 
إلى الخدمات األساسية، وأنها تزيد من 

معاناتهم القائمة.

تزايد تهريب المهاجرين عبر ليبيا

مراكز إيواء المهاجرين الليبية غير إنسانية )محمود تركية/فرانس برس(

تكرر إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية )محمود تركية/فرانس برس(

يعيشون مأساة النزوح في إحدى مدارس »أونروا« )محمد الحجار(

1000
تقريبًا، هو عدد النازحين الذين ما زالوا 
في مدارس »أونروا« في قطاع غزة، 

بحسب إحصاء للوكالة األممية

سببت األحداث األخيرة 
التي عاشتها تشاد، 
جارة ليبيا الجنوبية، 

عامًال إضافيًا في 
تدفق المهاجرين 

السريين، وتوسع نشاط 
نقاط التهريب على 

الساحل الليبي

يبدو أّن الدنمارك تسعى 
إلى ترحيل طالبي اللجوء 

إليها إلى رواندا، األمر الذي 
أثار جداًال كبيرًا في البالد، 

وخصوصًا أن سجل رواندا 
الحقوقي ال يعد مبشرًا. 

ويخشى البعض من 
تراجع مبادئ الدنمارك 

الحقوقية

الدنمارك نحو ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تبنّي حكومة يسار 

الوسط نهجًا متشدداَ 
بات يثير سجاًال في البالد

تضم رواندا معسكرات 
لجوء من الكونغو 

الديمقراطية وبوروندي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

طالبي  نقل  في  الدنماركية  الحكومة  ترغب 
اللجوء القادمني إليها إلى جمهورية رواندا 
)شرق أفريقيا(. هذا ما تظهره اتفاقّية سرية 
عقدت بــني الــدنــمــارك وروانــــدا، نهاية الشهر 
املاضي، بعد زيارة وزيري الهجرة واالندماج 
مولر  فليمنغ  والتنمية  تيسفاي،  مــاتــيــاس 
وتوقيعهما  األفــريــقــي،  البلد  هــذا  مورتنسن 
اتفاقية مع نظام تصفه الصحافة الدنماركية 

بنظام »شبه ديكتاتوري«. 
ــال طــالــبــي الــلــجــوء  ــ ــفـــاق عــلــى إرسـ يــنــّص االتـ
الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا، والتي 
ستتحّول إلى مقّر »لدراسة طلبات اللجوء«. 
للصحافة  تسريبات  وفــق  االتــفــاق،  ويقضي 
اللجوء  الدنماركي، بنقل طالبي  والتلفزيون 
بطائرات إلى رواندا. وفي حال تم قبول لجوء 
املقيمني في معسكرات االنتظار، يبقى طالبو 
اللجوء في رواندا. وفي حال الرفض، تتحّمل 
ي 

ّ
تبن األصــلــي.  بلدهم  إلــى  روانـــدا ترحيلهم 

حكومة يسار الوسط نهجًا متشددًا، واعتماد 
رئيسة حكومتها ميتا فريدركسن على تأييد 
الــوســط، بــات يثير سجااًل في  اليمني ويمني 
الباد وأروقة األمم املتحدة. وأثار املوقف من 
ــه الــخــصــوص  الــاجــئــني الــســوريــني عــلــى وجـ
أســئــلــة كــثــيــرة عـــن »تــغــيــر مـــبـــادئ الــدنــمــارك 
الحقوقية«. وأخيرًا، شهد البرملان الدنماركي 
الغالبية تحت عنوان  لتأمني تأييد  نقاشات 

»استقبال في دولة ثالثة أو دول الجوار«.  
وبــحــســب تـــقـــاريـــر مــحــلــّيــة ودولــــيــــة، تضم 
روانــــــدا مــعــســكــرات لـــجـــوء، وبـــاألخـــص من 
الديمقراطية  الــكــونــغــو  مــثــل  الــجــيــران  دول 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ وبــــــــورونــــــــدي. 
الدنماركية إنه »على مدى سنوات، أظهرت 
رواندا التزامها بحماية الاجئني واستقبال 
 لم يُرق لبعض 

ٌ
مئات اآلالف منهم«. وصف

الشعبية،  فيها  بما  اإلعــامــيــة،  املــؤســســات 
وقـــد عــنــونــت صحيفة »إكــســتــرا بــاديــت«: 
»استعراض تيسفاي للوحة جميلة ينهار: 
الاجئون في حمام دماء«. كما أشارت إلى 

ــام 2018 بــإطــاق  ــن الــــروانــــدي عــ ــ قـــيـــام األمـ
الـــنـــار وقـــتـــل 11 مـــن الـــاجـــئـــني عــلــى األقـــل 
ــــروف الــصــعــبــة  ــــظـ ــن احـــتـــجـــوا عـــلـــى الـ ــذيــ الــ
أنــه »لم  التي وجــدوا أنفسهم فيها، مؤكدة 
تــكــن هـــنـــاك حــمــايــة لــاجــئــني كــمــا يــحــاول 
الــســاســة الــدنــمــاركــيــون تــصــويــر روانــــــدا«. 

الرواندي، وعادة ما يستخدم تهمة »اإلخال 
باألمن« ملاحقة كل شخص ينتقد كاغامي. 

وكشف تحقيق لصحيفة »إكسترا باديت«، 
 رئيسة 

ّ
تحت عنوان »رفــاق ميتا الجدد«، أن

ـــصـــّر عــلــى تــجــاهــل 
ُ
حــكــومــة يــســار الـــوســـط ت

نــصــائــح 11 خــبــيــرًا مــن أصـــل 12 لـــدى وزارة 
السوريني،  الاجئني  إعــادة  الخارجية، بعدم 
 ثــابــتــًا لناحية 

ّ
الفــتــة إلـــى أن »مــوقــفــهــا يــظــل

عــودة السوريني إلــى ديــارهــم«. وأشــارت إلى 
أن »صديق ميتا الجديد هو اللواء السوري 
والجوازات  الهجرة  إدارة  مدير  نمير،  ناجي 
التابعة لحكومة النظام، وهو يتحدث بشكل 
جــيــد عـــن مــيــتــا فــريــدركــســن لــطــلــبــهــا مـــن 97 
الدنمارك«.  ، مغادرة 

ً
بينهم 20 طفا سوريًا، 

وأشارت الصحيفة إلى أن »جنرال الديكتاتور 
بشار األسد، ناجي نمير، ال يجد مشكلة في 
اســتــعــادة الــاجــئــني، الــذيــن يــشــيــر الــخــبــراء، 
إلى  العائدين  أن  إلــى  ميتا،  رفــاق  باستثناء 
سورية يواجهون خطر السجن والتعذيب«، 
وهـــو مـــا دفـــع حــزبــي »الــشــعــب االشــتــراكــي« 

ــدة« الــيــســاريــني إلـــى طلب  و»الـــائـــحـــة املـــوحـ
ــــن رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة حـــول  تـــوضـــيـــحـــات مـ
عليها.  تصر  التي  السوريني  إبعاد  سياسة 
الــتــي فاوضها  الشخصيات  مــن  ونــمــيــر هــو 
وفدان دنماركيان زارا دمشق وبيروت خال 
السنوات املاضية لبحث إعادة الجئي دمشق 
وريفها إلى الديار، باعتبارها مناطق آمنة.  

تــيــســفــاي، وبــعــدمــا بــــدأت الــصــحــافــة تنبش 
فــــــي ســــجــــل روانــــــــــــــدا الــــحــــقــــوقــــي وتـــــعـــــاون 
حــكــومــة فـــريـــدركـــســـن مـــع أنــظــمــة مــوصــوفــة 
»متمسكة  حكومته  أن  أكــد  بالديكتاتورية، 
بالتعاون مع روانــدا، على الرغم من إدراكــي 
إال  )حــقــوقــيــة(.  البلد يتعرض النــتــقــادات  أن 
اقترحت تعاونًا أيضًا في  أن روانــدا نفسها 
بذلك،  اإلنــســان، ونحن سعداء  مجال حقوق 

وسنتابع العمل بفعالية«.  

رًا. 
ّ

وال يعّد سجل روانــدا مع الاجئني مبش
ولــطــاملــا انــتــقــدتــهــا األمـــم املــتــحــدة ومنظمة 
»هــيــومــان رايــتــس ووتــــش«، الــتــي أكـــدت أن 
على  القتلى.  تنصف  لم  الحاكمة  السلطات 
على  احتجوا  الجئني  على  العكس، حكمت 
الظروف بالسجن عشرين عامًا )في أحداث 
عــــام 2018(. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــشــف عن 
واالحتجاجات  املــتــردي،  الحقوقي  السجل 
أن كوبنهاغن  السياسية والحقوقية، يبدو 
ماضية في طرح مشروع قانون أكثر تشددًا 

مع طالبي اللجوء. 
ــاون مـــــــع نــــــظــــــام يــــوصــــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــر الـ ــ ــيـ ــ ــثــ ــ ــ وُي
منذ  كاغامي  بول  ويرأسه  »الدكتاتوري«  بـ
20 ســنــة، الــكــثــيــر مــن األســئــلــة والــســجــاالت 

السياسية. 
رايتس ووتــش«،  وأشـــارت منظمة »هيومان 
فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي الـــــذي أصــــدرتــــه عــام 
واملعاملة  التعسفي  االعــتــقــال  أن  إلــى   ،2020
الــســيــئــة والــتــعــذيــب فـــي الــســجــون الــرســمــيــة 
الــنــظــام  الــرســمــيــة ســيــاســة ينتهجها  وغــيــر 

عائلة سورية الجئة 
في الدنمارك 
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــلــــســــطــــن  شــــــــهــــــــدت مـــــــنـــــــاطـــــــق فــ
عـــام 1948 هــّبــة شعبية  املــحــتــلــة 
واســـعـــة تــضــامــًنــا مـــع الــعــائــات 
الفلسطينية التي حاولت سلطات االحتال 
اإلســرائــيــلــي إخـــاء منازلها قــســًرا مــن حي 
الشيخ جــراح فــي الــقــدس الشرقية وإحــال 
املدافعن  مــع  وتضامًنا  فيها،  مستوطنن 
املتكررة من  االقتحامات  األقــصــى ضــد  عــن 
طـــرف املــســتــوطــنــن والـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة. 
وتــصــاعــدت هـــذه االحــتــجــاجــات وتوسعت 
اإلســــرائــــيــــلــــي  االحـــــــتـــــــال  جــــيــــش  رد  مــــــع 
عــلــى صـــواريـــخ املـــقـــاومـــة الــتــحــذيــريــة ضد 
ــرب عـــســـكـــريـــة  ــ ــحـ ــ اقــــتــــحــــامــــات األقــــــصــــــى بـ
شــامــلــة عــلــى قــطــاع غــــزة. وقـــد دفـــع اتــســاع 
رقــعــة املــظــاهــرات فــي املـــدن والــبــلــدات داخــل 
الــوزراء اإلسرائيلي،  الخط األخضر رئيس 
بنيامن نتنياهو، في 12 أيار/ مايو 2021، 
إلى إعان حالة الطوارئ، خاصة في مدينة 
ــدامــــات واســـعـــة بن  الـــلـــد الـــتـــي شـــهـــدت صــ
اليهود، ومنح  واملستوطنن  الفلسطينين 
املــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة حق 
االستعانة بالجيش اإلسرائيلي للمساعدة 

في وقف االحتجاجات. 

األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 

لفلسطينيي الـ 48
يصل عدد السكان الفلسطينين في مناطق 
الـ 48 املحتلة إلى نحو مليون ونصف مليون 
نسمة، وهم املجموعة التي تحمل املواطنة 
واملثلث  الجليل  فــي  وتــعــيــش  اإلســرائــيــلــيــة 
اللد  الــى  الساحلية، إضــافــة  والنقب واملـــدن 
والرملة. مّثلت الهّبة الشعبية الفلسطينية 
في مناطق الـ 48 مفاجأة كبيرة للمؤسسة 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، وكــذلــك 
الفلسطينية  السياسية  الــنــخــب  مــن  لــجــزء 
فـــي إســـرائـــيـــل. وقــــد جــــاءت هــــذه الــهــّبــة في 
سياق سياسي مركب عاشه الفلسطينيون 
داخل الخط األخضر منذ انتفاضة األقصى 
عــنــدمــا   ،2000 ســبــتــمــبــر  ــول/  ــ ــلـ ــ أيـ أواخــــــــر 
خـــرجـــوا فـــي احــتــجــاجــات شــبــيــهــة واســعــة 
تضامًنا مع إخوانهم في األراضــي املحتلة 
ــــوات األمــنــيــة  ــقـ ــ الـ لـــهـــا  ــّدت  عـــــام 1967 تــــصــ
أدى  شديد  بعنف  اإلسرائيلية  والشرطية 
إلى مقتل 13 مواطًنا فلسطينًيا. وقد دفعت 
هذه األحــداث إسرائيل إلى تبّني مجموعة 
الترهيبية  والــجــزرة،  العصا  سياسات  مــن 
واالحـــتـــوائـــيـــة، مـــن أجــــل مــنــع انــتــفــاضــة أو 
وإضــعــاف  مستقبًا،  مماثلة  شعبية  هــّبــة 
التنظيم الفلسطيني في الداخل. وقد حملت 
االنتفاضة آنذاك في طياتها معانَي تؤشر 
ا  إلى أن قضية فلسطينيي الـ 48 تمّثل جزًء

ال يتجزأ من جوهر القضية الفلسطينية.
تمّثلت السياسات اإلسرائيلية في ماحقة 
الــتــنــظــيــمــات والـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي 
اعــتــبــرتــهــا املـــؤســـســـة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ســبــًبــا 
أو عــامــًا فــي االنــتــفــاضــة مــن خـــال عملها 
ــذا الـــصـــدد،  وخــطــابــهــا الــســيــاســي. وفــــي هــ
الحقت املؤسسة السياسية واألمنية حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي ورئــيــســه 
الــذي اعتبرته فاعًا  الدكتور عزمي بشارة 
ــم فــــي إنــــتــــاج خـــطـــاب وطــنــي  ــاهـ رئـــيـــًســـا سـ
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  فــلــســطــيــنــي وتــــأطــ
إســرائــيــل بــوصــفــهــم مــجــمــوعــة قــومــيــة لها 
حــقــوق جــمــاعــيــة مــدنــيــة وقــومــيــة، والــدفــاع 
عـــن فـــكـــرة املــــســــاواة الـــجـــوهـــريـــة املــتــحــديــة 
للطابع اليهودي للدولة اإلسرائيلية، وربط 
ـــ 48  الـ أراضــــي  فــي  الفلسطينية  املــجــمــوعــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــانـــت الــخــطــوة 
التالية ضمن حلقات ماحقة بشارة تلفيق 
ُتــهــم أمــنــيــة لــه أدت إلـــى نــفــيــه قــســًرا خــارج 
اإلسرائيلية  املؤسسة  الحــقــت  كما  الــوطــن. 
الــحــركــة اإلســـامـــيـــة بــرئــاســة الــشــيــخ رائـــد 
ــــاح، حــتــى أخــرجــتــهــا عـــن الـــقـــانـــون في  صـ
عـــام 2015، مــتــهــمــًة إيــاهــا بــاملــســؤولــيــة عن 
تــــحــــريــــض الــــجــــمــــهــــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــد 
السياسات اإلسرائيلية في القدس واملسجد 

األقصى.
من جهة أخــرى، عمدت إسرائيل إلى اتباع 
ســـيـــاســـات تــــهــــدف مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى دمـــج 
فلسطينيي الـ 48 في االقتصاد اإلسرائيلي، 
نتج منها صعود حالة األسرلة التي تمثلت 
في ابتعاد الجمهور الفلسطيني في الداخل 
عـــن الــعــمــل الــســيــاســي والـــحـــزبـــي الــوطــنــي 
ــطـــاب ســيــاســي  الــفــلــســطــيــنــي، وصــــعــــود خـ
جوهره االندماج في السياسة اإلسرائيلية، 
بما في ذلك االندماج على هامش املؤسسة 
ــة، والــــــعــــــزوف عــن  ــمــ ــاكــ ــيــــة الــــحــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
محاوالت تحدي النظام السياسي، وتحييد 
الــحــقــوق الــجــمــاعــيــة ذات الــطــابــع الــقــومــي، 
وتــــراجــــع مـــكـــانـــة الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة 
الــوطــنــيــة فـــي املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. وقــد 
األطــر  الهوية وتــراجــع أهمية  أزمــة  ترافقت 
الوطنية مع أزمة قيمية؛ إذ يعاني املجتمع 

الفلسطيني منذ نحو عشر سنوات انتشار 
الــجــريــمــة والــعــنــف، حــيــث وصــلــت مــعــدالت 
ففي  مسبوقة؛  غير  مــعــدالت  إلــى  الجريمة 
عــام 2020 وحــده وصلت إلــى أكثر من 100 
ــــض الــحــكــومــة  ــــوء رفــ جـــريـــمـــة قـــتـــل فــــي ضــ
ــرام  ــ اإلســرائــيــلــيــة مــكــافــحــة عـــصـــابـــات اإلجـ
التي تنشط داخل الخط األخضر، بل تقوم 
بتشجيعها  ضمنًيا،  اإلسرائيلية،  الشرطة 
 الــطــرف عــن نشاطها وعــدم 

ّ
مــن خــال غــض

معاقبة مرتكبي الجرائم. 
 مــن انــعــدام جــاذبــيــة املــشــروع 

ٌ
وقـــد عــّمــق كـــل

ــقـــســـام  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فــــي ظــــل االنـ
ــة الــــثــــورة املــــضــــادة في  ــالـ الــفــلــســطــيــنــي، وحـ
إلى  واالنحياز  الهوية  أزمــَة  العربي،  العالم 
مشروع األسرلة. إضافة إلى ذلك، سادت حالة 
من السخط على النخب الحزبية السياسية 
بــســبــب شـــق الــقــائــمــة املــشــتــركــة، واالنــقــســام 
عـــلـــى مـــســـألـــة دعـــــم الـــيـــمـــن الـــصـــهـــيـــونـــي أم 
أحزاب الوسط ويمن الوسط في االئتافات 
الــحــكــومــة، وهـــو اســتــقــطــاب داخـــل حــالــة من 

األسرلة يهّمش القوى الوطنية. 
وقــد نتج من كل هــذه األحـــداث والتحوالت 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــاط، وعـــــــدم الـ ــ ــبــ ــ حــــالــــة مــــن اإلحــ
قــيــادي وتنظيمي  فــي ظــل ضعف  التغيير، 

للمجتمع الفلسطيني.

أسباب الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ 48

تعود أسباب الهّبة الشعبية للفلسطينين 
داخــل الخط األخــضــر، إًذا، إلــى تــراكــم حالة 
من اإلحباط شملت مختلف جوانب الحياة 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وتحّول هذا اإلحباط إلى حالة من الغضب 
الــواقــع السياسي ورهــانــات االنــدمــاج  على 
ونزع  والعنف،  الجريمة  وانتشار  املجاني، 
الفلسطيني  السياسي  العمل  عن  الشرعية 
فــي الـــداخـــل، بــمــا فــيــه االنــدمــاجــي مــنــه. في 
ــابـــع الـــيـــهـــودي  حــــن عــــــززت إســـرائـــيـــل الـــطـ
لــلــدولــة، فــي الخطاب واملــمــارســة، مــن خال 
تــشــريــع قــانــون الــقــومــيــة فــي تــمــوز/ يوليو 
2018. وقد جاءت أحــداث القدس والعدوان 
عــلــى غـــزة لــتــفــّجــر حــالــة الــغــضــب فــي ثاثة 

تعبيرات واضحة، هي:

فلسطينية  أحــيــاء سكنية  إلــى  مستوطنن 
بيوتهم  مــن  الفلسطينين  الــســكــان  وطـــرد 
ــيــــر عــــــادلــــــة، بـــهـــدف  ــيــــة غــ ــانــــونــ بــــــــــــأدوات قــ
تضييق املجال وتهويد املكان الفلسطيني. 
وُيفسر هذا عنف املواجهات في هذه املدن 
تحديًدا، والتي تعكس حالة شبيهة بحالة 
السكان  اســتــبــدال  نحو  على  جـــراح  الشيخ 
شــارك شباب  وقــد  بمستوطنن.  األصلين 
وطاب جامعيون من فلسطينيي الـ 48 في 
وتعرضوا  جـــراح،  الشيخ  حــي  احتجاجات 
لــقــمــع وعـــنـــف الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، كما 
ــع الـــحـــواجـــز  شــــاركــــوا فــــي الـــتـــصـــدي لـــوضـ
الحديدية على مدخل باب العامود؛ ما دفع 
الشرطة اإلسرائيلية إلى إزالتها، في مشهد 
مكرر عن الــدور الذي قام به هؤالء الشباب 
السلمي  الشعبي  املــقــدســي  االحــتــجــاج  فــي 
ــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة عــلــى مــداخــل  ضـــد الـ

املسجد األقصى عام 2017. 
في  للمصلن  اإلسرائيلية  الشرطة  قمع   .2

املسجد األقصى 
دخلت الشرطة اإلسرائيلية ساحات املسجد 
األقصى يوم السبت، الثامن من أيار/ مايو 
2021، أي في أواخــر شهر رمــضــان، وبــدأت 
في قمع املصلن ومنعهم من تأدية الصاة، 
وقـــد أصــيــب خـــال املـــواجـــهـــات مــعــهــا أكــثــر 
 48 الـــ  فلسطينيو  نّظم  فلسطيني.   200 من 
حـــافـــات لـــلـــوصـــول إلــــى املــســجــد األقــصــى 
األخــيــرة من شهر رمضان،  الليالي  إلحياء 
لـــكـــن الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حــــاولــــت مــنــع 
وصولها إلى املسجد، وعمدت إلى ترهيب 
الناس وتخويفهم من الوصول إلى القدس 
اســتــعــداًدا لــيــوم الــقــدس اإلســرائــيــلــي الــذي 
يصادف العاشر من أيار/ مايو، حيث كانت 
اليهودية  اليمينية  األعــام  تستعد مسيرة 
لدخول البلدة القديمة، وهي مسيرة تحاول 
القدس.  على  اإلسرائيلية  السيطرة  تأكيد 
ا من مخطط  وقــد مثلت هــذه األحـــداث جــزًء
املسجد األقصى،  للسيطرة على  إسرائيلي 
وتـــحـــويـــل دخـــــول الـــيـــهـــود إلـــيـــه إلــــى حــالــة 

طبيعية.
3. الحراكات الشبابية ضد العنف والجريمة
قبل أشهر من اندالع الهّبة الشعبية، جرى 
تنظيم مــظــاهــرات بــمــبــادرات شــبــابــيــة بن 
الـ 48 ضد  الشباب الفلسطيني في مناطق 
في  وتخاذلها  اإلسرائيلية  الشرطة  تواطؤ 
مكافحة الــجــريــمــة والــعــنــف. وقـــد تــجــاوزت 
ــادرات فـــي تــنــظــيــمــهــا ومــثــابــرتــهــا  ــبــ هــــذه املــ
السياسية،  والــقــيــادات  األحــــزاب  النضالية 
وأنــتــجــت حــالــة نضالية فــي بــلــدات عــديــدة 
داخــل الخط األخضر. واعتمد الحراك على 
ــنـــضـــال الــشــعــبــي الــســلــمــي،  ــتـــجـــاج والـ االحـ
قــابــلــتــه الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة بــقــمــعــه في 
ــًرا  ــــك مـــؤشـ ــبـــات، وأعــــطــــى ذلـ ــنـــاسـ بـــعـــض املـ
تجاه  الفلسطيني  الــشــبــاب  تــوجــهــات  على 

سياسات الدولة.

تعامل السلطات اإلسرائيلية 
مع الهبّة الشعبية

ــلـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــهـــّبـــة  واجــــهــــت الـــسـ
ـــ 48  الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــنــاطــق الــ
مختلفة،  أدوات  عــبــر  عــنــيــفــة  فــعــل  بــــــرّدات 

يمكن إجمالها على النحو التالي:

• قــمــع عــنــيــف مـــن الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة 
املطاطي والــحــّي؛ ما  الــرصــاص  باستعمال 
أدى إلى استشهاد شابن، أحدهما في اللد 
أم  فــي مدينة  ــر  بــرصــاص مستوطن، واآلخـ

الفحم برصاص الشرطة.
• توسيع صاحيات الشرطة اإلسرائيلية، 
ــا إمــكــانــيــة فــــرض حــظــر تــجــول،  وإعـــطـــاؤهـ
وإغــاق بلدات فلسطينية، ووضــع حواجز 
ــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــبــ ــداخــــل الــ عـــلـــى مــ

الداخل.
• استدعاء قوات حرس الحدود من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى الــــبــــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــداخـــل مــن أجـــل املــســاهــمــة فــي قــمــع الهّبة 
الــشــعــبــيــة، وهـــي وحــــدات مــعــروفــة بعنفها 

تجاه الفلسطينين.
ــال مــكــثــفــة بــحــق  ــقـ ــتـ • تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات اعـ
من  أكثر  عــددهــا  بلغ  الفلسطيني،  الشباب 
العامة بتقديم  النيابة  1500 معتقل، قامت 

لوائح ضدهم.
• إطاق حملة تحريض إعامي وسياسي 
ــفـــهـــا بــالــعــمــل  ــّبـــة الــشــعــبــيــة ووصـ ضــــد الـــهـ

التخريبي واإلرهابي لتبرير قمعها. 
• تــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــات يـــهـــوديـــة مــســلــحــة 
وغــيــر مــســلــحــة فـــي مــلــيــشــيــات، كــتــلــك الــتــي 
الساحلية واللد والرملة، وفي  املدن  دخلت 
الفلسطينين  قمعت  أخـــرى،  يــهــوديــة  مــدن 
ــــدت عـــلـــيـــهـــم بـــالـــضـــرب،  ــتــ ــ والحـــقـــتـــهـــم واعــ
التجارية.  ومحاتهم  ممتلكاتهم  وحــرقــت 
ــلــــيــــشــــيــــات، الــــتــــي تــم  ــذه املــ ــلـــت هـــــ ــمـ ــد عـ وقـــــ
ــن الـــبـــؤر  ــ ــلــــب عـــنـــاصـــرهـــا مـ ــتــــجــــاب أغــ اســ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــبــر  االســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــ
حــافــات، تــحــت نــظــر الــشــرطــة، وفـــي بعض 
األحيان بحمايتها، لقمع الفلسطينين في 

الشوارع، ومهاجمة محاتهم وبيوتهم.

تداعيات الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ 48

ــّبـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــدت الـــهـ ــ أكــ
مناطق الـ 48 على وحدة الشعب الفلسطيني 
وانـــــتـــــمـــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن داخـــــــــل الـــخـــط 
وأنهم  الفلسطينية،  القضية  إلــى  األخــضــر 
جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وعــلــى اســتــعــدادهــم لــانــخــراط فــي النضال 
الــقــدس  عــروبــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الفلسطيني 
ــــد مــجــمــل ســـيـــاســـة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  وضـ
اإلسرائيلية فيها. وقد مثلت قضية القدس 
سياسية  رمــزيــة،  تعبيرات  مــن  تحمله  بما 
ــة، الــــــرابــــــط الــــرئــــيــــس الــــــــذي وّحـــــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وديـ
الفلسطينين داخل الخط األخضر مع بقية 
الشعب الفلسطيني. ويعاني سكان القدس 
الـــســـيـــاســـات االســـتـــعـــمـــاريـــة االســتــيــطــانــيــة 
ـــ 48  نــفــســهــا الــتــي يــعــانــيــهــا فــلــســطــيــنــيــو الــ
ــــاء مــنــازلــهــم قـــســـًرا في  مـــن اســتــيــطــان وإخـ
النقب،  والرملة وفي  واللد  الساحلية  املــدن 
في  وإغــراقــهــم  مــكــانــًيــا،  عليهم  والتضييق 
الجريمة والعنف، والتعامل معهم بتراتبية 

على مستوى الحقوق املدنية والقومية.
وقد أكدت الهّبة الشعبية في مناطق الـ 48 
تهافت خطاب االندماج في النظام السياسي 
األخيرة  ــداث  األحـ أثبتت  الــذي  اإلسرائيلي 
جــوهــره االســتــعــمــاري، وســقــوط مــحــاوالت 
الــفــصــل بـــن الــحــقــوق الــوطــنــيــة والــحــقــوق 
الـ  مناطق  فــي  الفلسطيني  للشعب  املدنية 
48. كما أثبت تعامل السلطات اإلسرائيلية 
مـــرات سابقة،  فــي  الــهــّبــة الشعبية، كما  مــع 
أنها تريد تجريد الفلسطينين من هويتهم 

وكرامتهم الوطنية. 
ــــودة  ــد عــ ــعــ ــة أخـــــــــــرى، بــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــن، مــ ــ ــكــ ــ ــ ول
الــحــيــاة إلــــى مــجــراهــا الــطــبــيــعــي، تستفرد 
بالناشطن  الحاكمة  اإلسرائيلية  السلطة 
ــيـــن عــــبــــر حـــــمـــــات اعــــتــــقــــال،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــذي  وتــعــمــل عــلــى عــزلــهــم عـــن مجتمعهم 
ــى مـــمـــارســـة  ــ ــل أن يــــعــــود إلــ ــيــ ــرائــ تــــأمــــل إســ
حــيــاتــه »الــطــبــيــعــيــة« عــلــى هــامــش املجتمع 
املواطنة  مــن  بنصيبه  راضــًيــا  اإلسرائيلي، 
غير املكتملة وأزمــة الهوية. ومن هنا تبرز 
االنتفاضة  بــعــد  بــمــا جـــرى  التفكير  أهــمــيــة 
الــثــانــيــة، وكــيــفــيــة تــجــّنــبــه. ويــبــدو أن األهــم 
هو عدم الخوف من الخطوات اإلسرائيلية 
القمعية األخيرة، والحفاظ على هذه النزعة 
االحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة مـــن أجــــل مــواجــهــة 
ســيــاســات الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة الــهــادفــة 
إلى ردع الشباب الفلسطيني عن الربط بن 
إلى  باالنتماء  وشعورهم  املدنية  حقوقهم 

الشعب الفلسطيني. 
فرضت الهّبة الشعبية على املجال السياسي 
الفلسطيني داخــل الخط األخــضــر ضــرورة 
املجتمع  تنظيم  أهمية  فــي  التفكير  إعـــادة 
السياسي،  خطابه  ومــراجــعــة  الفلسطيني 
التي  التغييرات  مع  الــتــواؤم  يجري  بحيث 
كشفت عنها األحــداث األخــيــرة. لقد تجاوز 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي بـــوضـــوح الــقــيــادات 
التي جاء تحّركها  السياسية  والتنظيمات 
منفصًا ومتأخًرا عن الهّبة الشعبية، على 
عــكــس انــتــفــاضــة األقـــصـــى عـــام 2000 الــتــي 
تــمــّيــزت بــمــواكــبــة الــنــخــب والــجــمــهــور مــًعــا 

للحدث النضالي.

أسبابها وتداعياتها

الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ48 المحتلة

يصل عدد السكان 
الفلسطينيين في 

مناطق الـ 48 المحتلة 
إلى نحو مليون ونصف 

مليون نسمة

عمدت إسرائيل إلى 
اتباع سياسات تهدف 
من خاللها إلى دمج 

فلسطينيي الـ 48 في 
االقتصاد اإلسرائيلي

مثّلت أحداث حي الشيخ 
جراح نموذجًا للنمط 

االستعماري االستيطاني 
الذي تستخدمه إسرائيل 

في المدن الساحلية 
واللد والرملة

يرصد تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أسباب وتداعيات الهبة الشعبية في مناطق الـ 48 المحتلة، والتي 
جاءت تضامنًا مع العائالت الفلسطينية التي يحاول االحتالل إخالءها من منازلها، ومع المدافعين عن األقصى ضد االقتحامات

)Getty( 2021/5/18 فلسطينيون يتظاهرون في حيفا تضامنًا مع قطاع غزة

أكدت الهبّة الشعبية الفلسطينية في مناطق الـ 48 على وحدة الشعب 
القضية  إلى  األخضر  الخط  داخل  الفلسطينيين  وانتماء  الفلسطيني 
وعلى  الفلسطيني،  الشعب  من  يتجزأ  ال  جزء  وأنهم  الفلسطينية، 
عروبة  على  للحفاظ  الفلسطيني  النضال  في  لالنخراط  استعدادهم 
وقد  فيها.  اإلسرائيلية  العرقي  التطهير  سياسة  مجمل  وضد  القدس 
ودينية،  سياسية  رمزية،  تعبيرات  من  تحمله  بما  القدس  قضية  مثلت 
السياسات  الفلسطينيين. ويعاني سكان القدس  الذي وّحد  الرئيس  الرابط 

االستعمارية االستيطانية نفسها التي يعانيها فلسطينيو الـ 48.

رابط لتوحيد الفلسطينيين
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1. أحداث حي الشيخ جراح في القدس
ــداث حــي الــشــيــخ جـــراح نــمــوذًجــا  مــّثــلــت أحــ
لــلــنــمــط االســـتـــعـــمـــاري االســتــيــطــانــي الـــذي 
تــســتــخــدمــه إســرائــيــل فـــي املــــدن الــســاحــلــيــة 
والــــــلــــــد والــــــرمــــــلــــــة، مــــــن خــــــــال اســـتـــجـــاب 

Thursday 27 May 2021
21الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة

صحافيو فلسطين يواجهون محاوالت كتم الحقيقة
رام اهلل ـ نائلة خليل

          محمود السعدي

لم يكن استهداف الصحافين الفلسطينين 
ــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــات اإلعـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ واملـ
مفاجئا  املــحــاصــر،  الفلسطيني  غـــزة  قــطــاع 
لــلــمــؤســســات الــعــامــلــة بــمــتــابــعــة الــحــريــات 
 إسرائيل 

ّ
أن  مــا يتضح لها 

ّ
لــكــن اإلعــامــيــة، 

تــريــد مــن تلك الــجــرائــم منع التغطية وعــدم 
نقل صورة ما يجري من جرائم واعتداءات 
ــم خـــال  ــالــ ــعــ بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلــــــى الــ
الفلسطيني،  الشعب  على  األخــيــر  الــعــدوان 
ســواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، 
بما فيها القدس. خال مايو/ أيار الجاري، 
انتشر كثير من مقاطع الفيديو التي تظهر 
أو  تعتدي على صحافين  االحــتــال  قـــوات 
تمنعهم من التغطية، خصوصا في القدس. 
بالحريات  الــتــي تعنى  املــؤســســات  ووثــقــت 
الصحافية خال العدوان األخير في الضفة 
قطاع  في  وكذلك  القدس  فيها  بما  الغربية 
ــداءات والـــجـــرائـــم بحق  ــتــ ــزة، عـــشـــرات االعــ غــ
إصــابــات وشــهــداء،  بينها  مــن  الصحافين، 
وقصف  إعامية  مؤسسات  مقرات  وقصف 

منازل صحافين في غزة. 

مستهدفون من مسافة قريبة
خــــال تــغــطــيــتــه املـــواجـــهـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
ــام جــنــوبــي  ــقــ حـــاجـــز حـــــــوارة الـــعـــســـكـــري املــ
نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
أصابت قوات االحتال اإلسرائيلي املصور 
رّيـــان فــي ســاقــه، بعدما  الفلسطيني جــمــال 
الحّي  الرصاص  أطلق أحد جنود االحتال 
ــر. يـــقـــول رّيـــــان  ــاشـ ــبـ ــه بــشــكــل مـ ــاهـ فــــي اتـــجـ
مساء  الخامسة  »نحو  الجديد«:  »العربي  لـ
)2 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش( وبعدما 
وصــلــت إلــى حــاجــز حـــوارة بــدقــائــق، وبــدأت 
استهدفني  مباشر،  بشكل  املواجهات  ببث 
أحـــد جــنــود االحــتــال بــرصــاصــة مــن الــنــوع 
الحّي في الساق، جاءت في الجهة الخلفية 
للركبة، ودخلت في اللحم ثم خرجت منه«. 

لم يكن جندي االحتال الذي أطلق النار على 
ريان بعيدًا عنه سوى نحو 20 مترًا، ما يعني 
ه كان يستهدفه بشكل مباشر، ويسعى ألن 

ّ
أن

تكون الرصاصة مؤذية تتسبب بإعاقة، وفق 
ما يؤكد املصور. ويقوم رّيان ببث املواجهات 
عــلــى صــفــحــتــه الــخــاصــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
»فيسبوك« وعادة ما تقوم وسائل إعامية 
ه هذه املرة 

ّ
وفضائيات عدة بنقلها عنه، لكن

لم ينُج من استهداف االحتال. 

مصرّون على التغطية رغم إصابتهم 
هـــــذا االســــتــــهــــداف لــلــصــحــافــيــن لــــم يــمــنــع 
مصور صحيفة »األيام« الفلسطينية في رام 
الله، أحمد العاروري، من العودة إلى ميدان 
املواجهات لتغطية األحداث، فرغم  إصابته 
ــار الـــجـــاري، مــع مصورين  فــي 14 مــايــو/ أيـ
صــحــافــيــن آخــريــن هــمــا: هــشــام أبـــو شــقــرة، 
ومعتصم سقف الحيط، بالرصاص املعدني 
ــعــــت عـــلـــى املـــدخـــل  ــدلــ خــــــال مــــواجــــهــــات انــ
وسط  والــبــيــرة،  الــلــه  رام  ملحافظة  الشمالي 
الضفة الغربية، حيث مستوطنة »بيت إيل« 
هناك،  الفلسطينين  أراضـــي  على  املــشــيــدة 
وعـــلـــى مــدخــلــهــا الـــحـــاجـــز الــعــســكــري الـــذي 
الفلسطينيون،  املتظاهرون  منه  ُيستهدف 
ــعــــاروري فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كي  فــقــد عــــاد الــ
ــددًا، فــــأصــــيــــب مــــرة  ــ ــجــ ــ يـــغـــطـــي األحـــــــــــداث مــ
قــدمــه. يقول  فــي  أخــرى بالرصاص املعدني 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد كانت  الــعــاروري لـــ
اإلصابة من مسافة قريبة على بعد عشرات 
األمتار، وباستهداف مباشر، ولألسف فقد 
 اإلصابة بالعظم، 

ّ
أصيب مفصل القدم، أي أن

ما يمنعني من املشي لفترة«. 

شارات الصحافة المستهدفة 
ه كان يرتدي املابس التي تشير إلى 

ّ
رغم أن

ــا يتبع  الــلــبــاس الـــخـــاص بــالــصــحــافــيــن ومـ
 الشخص 

ّ
ذلك من معدات للسامة تؤكد أن

 ذلك لم يشفع ملصور »فرانس 
ّ
صحافي، فإن

برس« الصحافي الفلسطيني جعفر اشتية، 
فأصابته قوات االحتال برصاصة إسفنجية 
التي  املــواجــهــات  الكتف، خــال تغطيته  فــي 
اندلعت على حاجز حوارة مساء الرابع عشر 
»العربي  لـ اشتية  يقول  الــجــاري.  الشهر  من 
الـــجـــديـــد«: »كـــنـــت أغـــطـــي املـــواجـــهـــات نحو 
الــثــامــنــة مــن مــســاء يـــوم الــجــمــعــة )14 مايو 
االحتال  الــجــاري(، وكنت بعيدًا عن جنود 
ــنــي كنت 

ّ
مسافة أقــل مــن 100 مــتــر، ورغـــم أن

ني 
ّ
أرتدي مابس السامة املهنية، ويتضح أن

التي  الكاميرات  مــن خــال  مصور صحافي 
 أحد جنود االحتال استهدفني 

ّ
أحملها، فإن

برصاصة إسفنجية أصابت كتفي األيمن«. 
 هــذا الرصاص اإلسفنجي هو 

ّ
يلفت إلــى أن

»نـــوع جــديــد مــن الــرصــاص يتسبب بكدمة 
الجلد والعضل، ويــدوم  فــي  وتــمــزق  كبيرة، 

.»
ً
ألم اإلصابة به وقتا طويا

 استهداف الصحافين واضح 
ّ
يرى اشتية أن

وال يحتاج إلــى أّي إثبات ســوى رصــد عدد 
يــوم مواجهات   

ّ
كــل في  املصابن  املصورين 

 يــــوم فــيــه مــواجــهــات 
ّ

ــل ــ تــقــريــبــا، ويـــقـــول: »كـ
ــــاء بـــالـــرصـــاص  ــزمـ ــ يـــصـــاب الـــعـــديـــد مــــن الـ
املـــعـــدنـــي، وقـــنـــابـــل الـــصـــوت والــــغــــاز بشكل 
مباشر في الجزء األعلى من الجسد والوجه، 

بهدف إلحاق أكبر أضرار بالصحافين«.

خسائر كبيرة وخطيرة للمؤسسات
ــات الــصــحــافــيــة  ــريــ ــقــــت مـــؤســـســـات الــــحــ وثــ
منها قصف  والجرائم،  االعــتــداءات  عشرات 
مقرات 30 مؤسسة إعامية دولية ومحلية 
وعربية، في قضية خطيرة يواجهها اإلعام 
خـــال التغطية األخـــيـــرة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
يقول مــســؤول وحــدة الــرصــد والتوثيق في 
غــازي بني  اإلعامية،  للحريات  مــدى  مركز 
ذلك   خطورة 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ عــودة، 

ــرات الــصــحــافــيــن  ــشــ تــتــمــثــل فــــي إخـــــــراج عــ
عــمــلــهــم وتغطيتهم  عـــن خـــط  واملـــؤســـســـات 
اإلعـــامـــيـــة، وكـــذلـــك تــكــبــيــد تــلــك املــؤســســات 
 ثمة قضية 

ّ
خسائر. وبحسب بني عودة، فإن

 بعض 
ّ
لـــذلـــك، إذ إن أخــــرى خــطــيــرة نــتــيــجــة 

املـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة، ال ســيــمــا املــحــلــيــة، 
 
ّ
أن اإلعـــام، كما  بالخروج من قطاع  مهددة 

حذرة  ستكون  اإلعامية  املؤسسات  بعض 
.
ً
من فتح مكاتب لها في قطاع غزة مستقبا

ــتـــداءات  وســجــل مــركــز »مــــدى« عــشــرات االعـ
والــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا االحــتــال وأذرعـــه 
الفلسطينين،  الصحافين  بحق  املختلفة 
خال العدوان األخير على قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة بــمــا فيها الـــقـــدس، كـــان مــن بينها 
أو استشهاد في  إصــابــات نتج عنها جــرح 
قطاع غزة نتيجة القصف، أو إصابات نتيجة 
االعتداءات وقمع التظاهرات بالضفة الغربية 
بما فيها القدس. مركز »مــدى« سجل خال 
الــعــدوان األخــيــر على قطاع غــزة استشهاد 
الصحافين يوسف أبو حسن، وعبد الحميد 
الكولك، بعد قصف منزليهما، كما تسجيل 
ــابــــات عــــدة نــتــيــجــة الـــقـــصـــف، وُســجــلــت  إصــ
التظاهرات  إصابات لصحافين خال قمع 
واالحتجاجات في الضفة الغربية بما فيها 
الـــقـــدس، إمـــا بــالــضــرب أو اإلصـــابـــة بقنابل 
الــصــوت أو الــغــاز أو بــالــرصــاص الــحــي أو 

املعدني املغلف باملطاط. 

15 نوعًا من االعتداءات والجرائم 
ــة«  ــيـ وثـــــق مـــركـــز »مــــــدى لـــلـــحـــريـــات اإلعـــامـ
ــدار الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة 15  ــ عـــلـــى مــ
نوعا من اعــتــداءات وجــرائــم االحــتــال بحق 
اعــتــداءات  منها  املــائــة  فــي   50 الصحافين، 
جــســديــة، بــيــنــمــا ســجــلــت مــؤســســات تعنى 
ــة عــلــى مــــدى األعـــــوام  ــيـ بـــالـــحـــريـــات اإلعـــامـ
ــد والـــعـــشـــريـــن املـــاضـــيـــة اســتــشــهــاد  ــ ــواحـ ــ الـ
45 صــحــافــيــا وتــســجــيــل مــئــات االعـــتـــداءات 
السنوية على الصحافين من قبل االحتال 
ــزة، وخـــروج  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
عشرات الصحافين من قطاع اإلعام طوال 

تلك السنوات بعد إصابتهم واستهدافهم. 
وفي هذا الشأن، يؤكد مسؤول وحدة الرصد 
والتوثيق في مركز مدى للحريات اإلعامية، 
غـــازي بــنــي عــــودة، فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي 
 إفات مرتكبي الجرائم من أذرع 

ّ
الجديد«، أن

على  الصحافين  بحق  املختلفة  االحــتــال 
مدار السنوات املاضية، جعل الجرائم سهلة 
وتتكرر، مطالبا بضرورة التحقيق في تلك 
الجرائم وتحرك املؤسسات الدولية وخاصة 
ــافـــة مــــن أجـــل  ــتــــي تـــعـــنـــى بـــحـــريـــة الـــصـــحـ الــ
متابعتها ومعاقبة مرتكبيها وماحقتهم. 

ولم تكتِف قوات االحتال بقمع الصحافين 
وقــتــلــهــم وقــصــف مؤسساتهم  وإصــابــتــهــم 
ومنازلهم، خال العدوان األخير، بل طاولتهم 
باالعتقال، إذ تؤكد مسؤولة اإلعام في نادي 
في  السراحنة،  أماني  الفلسطيني،  األسير 
ه جرى اعتقال 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

الصحافي محمد نصر عصيدة، من منزله، 
فــي بــلــدة تــل غـــرب نــابــلــس، شــمــالــي الضفة 
الــغــربــيــة، والــصــحــافــي حــــازم نــاصــر خــال 
عــمــلــه، وهـــو مــن ضــاحــيــة شــويــكــة، شمالي 
مدينة طولكرم، شمالي الضفة، فيما تلفت 
 قـــوات االحــتــال تــواصــل 

ّ
الــســراحــنــة إلـــى أن

اعتقال 16 صحافيا في سجونها.

عشرات االستهدافات 
للصحافيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة

يستهدف االحتالل اإلسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين خالل عملهم في كّل األراضي المحتلة، في محاولٍة منه 
لكتم الحقيقة، وحجب صورة انتهاكاته عن العالم، لكنّهم ال يتوقفون عن نقل الصورة والبّث

تكشف مذكرات وإجراءات داخلية في وسائل إعالم عاملية 
تحّيزها ضد الفلسطينيني في خطها التحريري، خصوصًا 
على  اإلسرائيلي  والــعــدوان  الحالية  الفلسطينية  الهّبة  في 
وتلقي  الفلسطينية.  القضية  مــع  العاملي  والتضامن  غــزة 
هذه املذكرات التي نشرها صحافيون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي كيف يتم تحوير الحقيقة وتزييف ما يحصل 
في فلسطني، تبنيًا لرواية االحتالل وتضييقًا على الرواية 
الفلسطينية، وكيف يساهم ذلك في استمرار النكبات التي 
رة داخلية ُوّجهت لطاقم 

ّ
تالحق الفلسطينيني. وتوضح مذك

»سي أن أن« مطالبة اإلعالميني في املؤسسة بالقول »وزارة 
التي تديرها حــمــاس«، عند اإلشـــارة إلى  الصحة فــي غــزة 
عدد الفلسطينيني الذين تقتلهم قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أو تصيبهم خالل عدوانها على غزة. ويهدف هذا اإلجراء 
الشهداء واملصابني في غزة خالل  التشكيك في عدد  إلى 
العدوان الذي استمر 11 يومًا وتوقف باتفاق ليل الخميس 

»دويتشه  لقناة  داخلية  مذكرة  وكانت  املــاضــي.  الجمعة   -
فيلله« الحكومية األملانية قد انتشرت عبر »تويتر«، ويظهر 
فيها املنع التام النتقاد االحتالل اإلسرائيلي، واعتبار ذلك 
فــي تغطية  للقناة،  الــتــحــريــري  الــخــط  فــي  للسامية   

ً
مــعــاداة

مها مهامها 
ّ
يومًا على تسل وأخبارها. وبعد 16  فلسطني 

كمساعدة  لألنباء  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة  في  الجديدة 
إميلي  األميركية  الصحافية  اإلخباري، فصلت  القسم  في 
الشركة على  انتهاكها سياسة  وايلدر من عملها »بسبب 
مواقع التواصل االجتماعي«. وبحسب ما روته وايلدر، فإن 
هي  مــا  لها  تكشف  أن  دون  مــن  بفصلها  أبلغتها  اإلدارة 
مشاركاتها أو تغريداتها على مواقع التواصل التي انتهكت 
ســيــاســة الــشــركــة؛ »قـــالـــوا إنــنــي أظــهــرت تــحــيــزًا واضــحــًا«. 
ويــبــدو أن مــا ســّمــتــه الــوكــالــة »تــحــيــزًا« مــرتــبــط بــتــغــريــدات 
الفلسطيني وتعارض ما  نشرتها تدافع فيها عن الشعب 

تقوم به الحكومة اإلسرائيلية.

انحياز إعالمي

MEDIA
منوعات

فرضت محكمة روسية غرامات أخبار
مالية على عمالقي التكنولوجيا 
األميركيين »غوغل« و»فيسبوك« 

بسبب فشلهما في حذف محتوى 
تعتبره موسكو غير قانوني، 

في أحدث تطور في مواجهة 
متصاعدة بين روسيا وشركات 

التكنولوجيا الكبرى.

أعلنت منظمة »مراسلون بال 
حدود« أنها تقّدمت بشكوى في 

ليتوانيا ضد الرئيس البيالروسي 
ألكسندر لوكاشنكو تتّهمه فيها 

بتحويل مسار طائرة »ألغراض 
إرهابية«، على خلفية إجبار طائرة 

أوروبية على الهبوط وتوقيف 
صحافي معارض على متنها.

منعت قوات األمن المغربية، 
مساء الثالثاء، وقفة تضامنية 

مع الصحافيين عمر الراضي 
وسليمان الريسوني، نظمتها 

فعاليات حقوقيّة بالعاصمة الرباط، 
للمطالبة بإطالق سراحهما، و»إنقاذ 

حياتهما« كونهما مضربين عن 
الطعام في محبسهما.

أخلت السلطات المصرية سبيل 
الناشط واليوتيوبر المصري، 

شادي أبو زيد، بعد قضائه عقوبة 
بالسجن 6 أشهر في »واقعة 

الفيديو المسيء لرجال الشرطة 
المصرية«. وقبل هذا الحكم، 

قضى المدون أكثر من عامين على 
ذمة الحبس االحتياطي.

يستهدف االحتالل صحافيين ببدالتهم وشاراتهم )جعفر اشتية/ فرانس برس(
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اعــتــمــد عــلــى شــخــصــّيــتــني تــمــتــلــكــان شغفا 
وأحاما: فوزي ومحمود. الجئان سوريان، 
الــزعــتــري« )األردن(،  يــعــيــشــان فــي »مــخــّيــم 
اختارهما العربي بعد عيشه مع الاجئني 
ــه. لـــحـــظ فــيــهــمــا شــيــئــا ُمــخــتــلــفــا، فـــقـــّرر  ــيـ فـ
متابعة مسيرتهما لـ5 أعوام، وكانا حينها 
يبلغان مــن الــعــمــر 16 عــامــا، ويــلــعــبــان كــرة 
 ُيصبحا 

ْ
أن ُيراودهما:  القدم، لتحقيق حلم 

ني. يتدّربان يوميا. 
َ
رف

َ
ذات يوم الِعَبني ُمحت

 
ّ

كل ليس  التدريب   
ّ
لكن تتابعهما،  الكاميرا 

ّكل أحد املحاور التي ُبني عليها 
َ

شيء، بل ش
الفيلم.

في الشابني، شغف اللعب، وحيوية وإقبال 
على الحياة. صداقتهما القوية، وما تعنيه 
ـــر؛  ــ ــانــــب اآلخـ ــى جــ ــ مــــن وقـــــــوف أحــــدهــــمــــا إلــ
أسرارهما العاطفية مع الفتيات؛ عاقتهما 
أجــواء  في  املستقبلية  أحامهما  بالعائلة؛ 
ــاك الـــعـــائـــلـــة أيـــضـــا:  ــنـ مــحــبــطــة وبـــائـــســـة. هـ
األول  ملــحــمــود حــلــمــان،  الــصــغــرى  للشقيقة 
 تــرغــب فـــي لــعــبــٍة، ســُيــحــضــرهــا 

ْ
صــغــيــر؛ إذ

لها شقيقها حني »يصير مشهورًا« بفضل 
ــل بــعــودة 

ّ
كـــرة الـــقـــدم؛ والــثــانــي كــبــيــر، يــتــمــث

الترابط  »أٍب« غائب، تنتظره بشوق. هناك 
الــعــائــلــي، والــســعــي إلــى إســعــاد األهـــل، رغم 

العمر الفتّي.
ذات  تنقلب،  فــوزي  والكابنت  حياة محمود 
يـــوم، رأســـا عــلــى عــقــب، مــع مــجــيء وفـــٍد من 
املخيم.  فــي  الشابة  املــواهــب  قطر الكتشاف 
»أكاديمية  إلــى  لانضمام  اختيارهما  يتّم 
الــشــبــاب«، واملــشــاركــة فــي »الــكــأس الــدولــيــة 
قامة هناك، حيث التدريبات، 

ُ
للناشئني«، امل

 
ْ
ــاراة. أمــامــهــمــا خــيــار مـــن اثـــنـــني: أن ــبــ ثـــم املــ
يـــتـــجـــاوزا نــفــســيــهــمــا، ويــصــبــحــا األفـــضـــل؛ 
ــعـــودة إلــــى املــخــيــم. لــلــمــّرة األولـــــى في  أو الـ
وينتعان  عــشــٍب،  عــلــى  يلعبان  حياتهما، 
ــم يــنــســيــا ســـوريـــة،  يــــن ريــــاضــــيــــني. لــ حــــذاء
ــلـــعـــب مــع  ــا، والـ ــهـ ــيـ وحــلــمــهــمــا بـــالـــعـــودة إلـ
الفندق وامللعب،  بــني  مــا.  يــوٍم  فــي  أشبالها 
حــيــث يــوجــد العــبــون عــاملــيــون مــشــهــورون، 
ــا، وأيـــن صــرنــا«، 

ّ
كــن »أيـــن  تتغّير حياتهما. 

ندى األزهري

ــل فــيــلــم »كــبــاتــن الــزعــتــري« 
ّ
يــتــنــق

للمخرج   ،)Captains of Zaatari(
املصري علي العربي، بني أمكنٍة 
ــٌع: مــخــيــم الــزعــتــري  ــامــ ال يــجــمــع بــيــنــهــا جــ
ــهــة فــي قــطــر. خيٌم 

ّ
فــي األردن، ومــديــنــة مــرف

 فخم. 
ٌ

وبــيــوت صفائح وبــاســتــيــك، وفــنــدق
ــِشــطــة، ومــلــعــٌب ممتّد 

َ
 لــكــرٍة ن

ٌ
 ُمــتــربــة

ٌ
ســاحــة

كبساٍط أخضر.
الفيلم مــعــروض فــي قسم »زاويـــة واســعــة«، 
إبـــريـــل/ نيسان  ـ 25  ـــ52 )15  ــ الـ الـــــدورة  فـــي 
نــيــون  ـ  الــــواقــــع  رؤى  ــان  ــرجـ ــهـ »مـ ـــ لـ  )2021
ــافـــســـّي، إال  ــويـــــســـــرا(«. الـــقـــســـم غـــيـــر تـــنـ )ســـ
عــلــى جـــائـــزة الــجــمــهــور، ُمــخــّصــص ألفــــاٍم 
ســـحـــرت الــجــمــهــور واملـــهـــرجـــانـــات ســابــقــا، 
ـــهـــا ُمــهــّيــأة لــتــســحــرهــم عــنــد عــرضــهــا. 

ّ
أو أن

 لــذلــك، ببساطته 
ٌ
»كــبــاتــن الــزعــتــري« ُمــهــّيــأ

وشـــخـــصـــيـــاتـــه. فـــيـــلـــم وثــــائــــقــــّي، ُيــخــتــصــر 
ــي الــحــلــم واملـــثـــابـــرة، فـــي ســيــنــاريــو 

َ
بــكــلــمــت

تأرجح مستوى قصي 
خولي في تجربته بالدراما 

المشتركة

يتجنّب المخرج التركيز 
على الظروف المأساوية 

لسّكان المخيم

يُنصح دائمًا باالستغناء 
عن كريم األساس في فصل 

الصيف

2223
منوعات

ــم  ــا رغـ ــائـــسـ ــا بـ ــانـ ــكـ ــُد مـ ــبــ ــري« لــــم يــ ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ »الـ
بؤسه، مع هذه الصفوف الطويلة الستام 
حــــاجــــيــــات مـــــن »هــــيــــئــــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة«، 
ــة عــلــى ضـــوء الــشــمــوع، والــعــشــاء  والــــدراســ
التي  الساحة،  الخافت. هذه   نورها 

ّ
في ظل

 
ّ

تــحــّولــت إلــى ملعٍب تتطاير أتــربــتــه مــع كل
 تــحــت أشــرطــة الصــقــة تسّد 

ّ
ركــلــة كـــرة، تــئــن

شقوقها، وأقداٍم تتحّدى الحرمان، وتركض 
 
ْ
بحماسٍة وإصرار لتحقيق هدف. ال يهّم إن
ّحاطة«، فا 

َ
أضحت حافية بعد تطاير »الش
شيء هناك ُيمسك بها ُويثّبتها.

باملخّيم، ال  وأســـاك شائكة تحيط  جـــدران 
 عندها، 

ً
العربي طويا ف عدسة علي 

ّ
تتوق

ــــذي يــســمــح بــتــحــّرك  بـــل يـــبـــرزهـــا بـــالـــقـــدر الـ
شخصياته في املخّيم. يجعل البهجة، ولو 
لــلــحــظــاٍت وجـــيـــزة، فـــي قــلــب مـــكـــاٍن ال يليق 
ومرحني  مبتسمني  فتية  بفضل  باإلنسان، 
دائما، يركضون بلهفة في ماعب ال تحتمل 
تا. أراد العربي املكان فرحا 

ّ
تقاعسا ولو مؤق

 
ْ
ومليئا بصيحات الصغار وابتهاجهم، وإن

ــف فــي َمــشــاهــد الــحــزن 
ّ

له أســـى. الــتــقــش
ّ
تخل

والبؤس والحياة الصعبة ال يعني المباالة 
ــشــاهــد 

َ
بـــهـــا. قـــــّوة حـــضـــورهـــا فـــي بــعــض امل

الــذي  : األب 
ً
مــثــا أثــٍر ال ُينسى.  كافية لترك 

ــدأ يعمل  اضــطــر لــانــفــصــال عــن أســرتــه، وبـ
في تنظيف السيارات خارج املخيم، يحمد 
باكيا  وجهه  ي 

ّ
يغط ثــم  الكاميرا،  أمــام  الله 

آخر  مشهد  عنها.  بعيدًا  بــصــمــٍت،  مصيره 
ُيـــصـــّور انــضــمــامــه إلـــى أســرتــه فــي املــخــّيــم، 
ي بعفوية وبصوٍت شجّي جميل: 

ّ
وهو يغن

ــا فــيــه غــريــب«،  ــّواح ومــشــوار بــعــيــد، وأنـ ــ »َسـ
ف عن املأساة السورية.

ّ
ر وُمكث

ّ
كتعبيٍر مؤث

في بداية »كباتن الزعتري«، يشكو محمود، 
بـــعـــد تـــأنـــيـــب والـــــــده لــــه بــســبــب غـــيـــابـــه عــن 
ى 

ّ
 اســم »الجــئ« سُياحقه حت

ّ
املــدرســة، بــأن

لو حصل على شهادة. في مشهد آخر، بعد 
املباراة الدولية، يقول للعالم أمام العدسات 
« ال 

ً
ــة ــ ــــرصـ ــه »فـ ــيـ  مــــا يـــحـــتـــاج الــــاجــــئ إلـ

ّ
إن

ــقــــة«. الــــاجــــئ لـــيـــس رقــــمــــا، وهــــــذا مــا  ــفــ »شــ
أسماء  مــن  يقترب  الــذي  الفيلم،  عليه  يقوم 
وشــخــصــيــات، ومــــن حـــيـــاة يــومــيــة عــاشــهــا 
مــــن خــالــهــا  ــّيــــم، وأدرك  املــــخــ فــــي  املــــخــــرج 
بل  فقط،  بطليه  إلــى  ينتبه  لــم  شخصياته. 
أظهر آخرين أيضا، كالشقيقة واألم واألب، 
ــهــا 

ّ
 فـــي َمــشــاهــد قــصــيــرة وقــلــيــلــة، لــكــن

ْ
وإن

فة وُمعّبرة. اقترابه أكثر من األب حصل 
ّ
ُمكث

 ُيشِعر ُمشاهده بشفقٍة عليه، بل 
ْ
من دون أن

بحزٍن وثورة، وبمشاعر نبيلة. بدا الاجئ 
يـــــزال يــحــلــم، ويــــحــــاول تحقيق  إنـــســـانـــا ال 
ه يستمّر. لم ُيجّسد 

ّ
الحلم. ربما يفشل، لكن

ومعجزات،  بطولة  قّصة  الزعتري«  »كباتن 
بل أحاما ومحاوالت أمل وصمود، ونظرة 

من زاوية مختلفة إلى الاجئني.

إبراهيم علي

فـــاجـــأت املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة مــيــريــام فـــارس 
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــواقـ ــ جـــمـــهـــور مـ
باإلعان عن وثائقي خاص بها، سيعرض 
قريبا على منصة »نتفليكس«. ال معلومات 
الجديد  املــشــروع  أو تفاصيل خاصة حــول 
للمنصة. لكنه يقترح تساؤاًل: هل باإلمكان 
أن يشكل بداية تعاون بني املنصة واملغنني؟ 
ولـــو كـــان ذلــــك، فــمــن يــحــدد اخــتــيــار املغني 

للحديث عن حياته أو واقعه املعيشي؟
ــوع  ـــن مــــوضــ ــ ــام فـــــــــارس عـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــدثــــت مـ ــحــ تــ
»الوثائقي«، وقالت إنه يتضمن صورة عن 
قــضــاء أيــامــهــا فــي الــحــجــر املــنــزلــي فــي عــام 
2020 بعد انتشار فيروس كورونا، إضافة 
إلــــى أوقـــــات عــصــيــبــة قــضــتــهــا قــبــيــل وضــع 
األول  أكتوبر/تشرين  في  الثاني  مولودها 
من العام ذاته. تبدو محاوالت ميريام فارس 
في القفز إلى املشاريع الفنية الخاصة، التي 
تضعها بعيدًا عن كل ما هو سائد، مجرد 
بداياتها  فمنذ  ينطفئ؛  أن  يلبث  ال  دخـــان 
ــار املــنــافــســة الفنية  ــارج إطــ وهـــي تــحــلــق خــ
مــع زمــيــاتــهــا فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، 
بعدما اختارت خطها الخاص )الخليجي( 

نفسه، وهو ذاته »جابر«، ابن الطبقة املدقعة 
فـــقـــرًا فــــي الـــعـــشـــوائـــيـــات املــحــيــطــة بــدمــشــق، 
 
ً
وتكون قصة كفاحه للوصول إلى الثراء والدة

غير مشروعة عبر الخاصرة.
حــالــة مــن الــنــضــج الـــدرامـــي شــّكــلــهــا خولي 
بــــني الـــــدرامـــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
الزمن  واالجتماعية، جعلته خال عقد من 
نجما من نجوم الصف األول وهو في أبواب 
إلى  لينتقل بعدها  العمر،  الثاثينيات من 
املصرية  السوق  ويخترق  العربية  الــدرامــا 
ــا  ــ ــرايـ ــ »سـ ــلـــســـل  مـــسـ ــــي  فــ دوره  خـــــــال  ــن  ــ مــ
عابدين«؛ إذ جّسد خولي دور »الخديوي«. 
ورغم ذلك التفوق املتزايد لخولي، تحركت 
عــجــلــة الــنــجــومــيــة بــشــكــل عــكــســي، لــيــدخــل 
 مـــن الــخــمــول اســتــمــرت مـــا يــقــارب 

ً
مــرحــلــة

ــاه فـــيـــهـــا خــــولــــي بــني  ــ ــ ــوات، وتـ ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
إقــامــتــه فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
وعدم إثبات حضوره في الدراما املشتركة، 
مع هجوم شديد تعرض له عند أدائه دور 
البطولة في مسلسل »جريمة شغف«. وفي 
عــــام 2019، اســتــقــدمــت شـــركـــة »الـــصـــّبـــاح« 
ثنائية  لصناعة  مــجــّددًا  خــولــي  اللبنانية 
تجمعه بالفنانة نادين نجيم، وكان اللقاء 
في مسلسل »خمسة ونص« والــذي انقسم 
 خــولــي 

ّ
حـــولـــه الـــجـــمـــهـــور، ووجــــــد فـــيـــه أن

عدنان حمدان

يبدأ املمثل مسيرته الفنية بأدوار تجريبية، 
ــفـــرصـــة ويـــثـــبـــت أقــــدامــــه عــبــر  حـــتـــى تـــحـــني الـ
الــشــهــرة واألداء، ويــغــدو مــن نجوم  جــنــاحــي 
املناسبة  األدوار  ما توافرت  إذا  األول  الصف 

والجهد املطلوب، ومقومات النجومية.
ــســــوري، قــصــي خـــولـــي، بــدأ  الــ الـــفـــنـــان   

ّ
إاّل أن

مـــشـــواره بــخــطــوات ســريــعــة، فــكــان الــحــضــور 
ــو، فــي  ــجـ ــانـــب الــــراحــــل عـــمـــر حـ ــــى جـ األول إلـ
مسلسل »قلة ذوق وكثرة غلبة«، ومن ثم مع 

دريد لحام في مسلسل »عائلتي وأنا«.
تعّرف الجمهور على خولي الذي لم يقع في 
نمطية الــكــومــيــديــا، وســـرعـــان مــا وقـــف أمــام 
»الزير  ثانية في مسلسل  كاميرا حاتم علي، 
سالم« وكذلك في »الفصول األربعة« و»أحام 

كبيرة«.
ــل إلــــى الــشــاشــة  ــه وصــ ــ ـ

ّ
ــا ســـاعـــد خـــولـــي أن ومــ

مبكرًا في زمن كانت الدراما السورية تحظى 
بانتعاش عــربــي، وتــصــل إلــى الــشــاشــات من 
املــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، مـــع تــنــوع مـــن نــاحــيــة 

النصوص وأساليب اإلخراج.
هكذا، شكل مسلسل »غزالن في غابة الذئاب« 
أدى  الـــذي  فــي مسيرة خــولــي،  التحول  نقطة 
بــبــراعــة شخصية »ســامــر« ابـــن رجـــل الــدولــة 
املــتــنــفــذ، ويــنــطــلــق بـــإصـــرار كــبــيــر إلـــى مقعد 
التي  املخرجة رشا شربتجي،  مع  النجومية 
منحته دورًا استثنائيا وراهنت على جاذبية 

خولي وقدراته التمثيلية.
مــن هــنــا، تــابــع خــولــي تــفــوقــه؛ فــكــان »يــعــرب« 
في »تخت شرقي« أستاذ املدرسة القادم من 
واملصطدم  املسحوقة،  دمشق  ريف  مخيمات 
إلثبات  فرصة  عن  باحثا  الوسطى،  بالطبقة 

أعـــمـــالـــهـــا  إدارة   MIML ــركــــة  شــ ــنـــحـــت  ومـ
والــتــســويــق لــهــا، ثــم تــركــتــهــا بــعــد ســنــوات، 

وأوكلت مهمة أعمالها إلى شقيقتها روال.
في عام 2012، احتلت فارس للسنة الثانية، 
املرتبة األولــى بني النجوم األكثر بحثا عن 
 2012  Zeitgeist تقرير  بحسب  الــصــور  فئة 
بهذه  وهي  العاملية.   Google لشركة  التابع 
األخبار، تحاول أن تتصدر املشهد الفني في 
األقــوى،  بأنها  للمنافسات  وتبرهن  لبنان، 
ــاز« ال  لــكــن كــل ذلـــك ال يــهــم طــاملــا أن »اإلنـــجـ
يـــعـــدو كـــونـــه مـــجـــرد تــســويــق تــســعــى إلــيــه 

صاحبة »مكانه وين«.
ــــارس فـــي املــشــكــلــة الــتــي  أقــحــمــت مــيــريــام فـ
ــانـــســـي عــجــرم  ــعــــت بــــني مـــواطـــنـــتـــيـــهـــا نـ وقــ
وإليسا في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
ــتـــابـــعـــة إللـــيـــســـا ونـــانـــســـي،  ــــول أرقــــــــام املـ حــ
فاتخذت فارس موقف املتضامن مع عجرم 
بـــوجـــه إلـــيـــســـا. لــكــن مــوقــفــهــا لـــم يــغــّيــر من 
املعادلة، وهوجمت من قبل بعض املتابعني 
الـــذيـــن وجــــــدوا أن رأيـــهـــا غــيــر مـــهـــم، وهــي 
تـــحـــاول تــســجــيــل مــوقــف مـــن أجــــل الــشــهــرة 
فــقــط، ولــصــق اســمــهــا بــني إلــيــســا ونــانــســي 

عجرم.
ُيــــعــــرض فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
فارس  ميريام  عن  الخاص  الوثائقي  املقبل 
عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«، بحسب مــا نــشــرت على 
صــفــحــتــهــا الــــخــــاصــــة »إنــــســــتــــغــــرام«. وفـــي 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة، أن فــــــارس صـــــّورت 
اللبناني شريف  املــخــرج  مــع  البرنامج  هــذا 
»كليباتها«.  مجموعة  ـــع 

ّ
وق الـــذي  ترحيني 

ويــــروي بــالــصــوت والـــصـــورة مــراحــل حمل 
الثاني داف، وكيفية  ميريام فارس بطفلها 
قــضــاء بـــدايـــة أشــهــر الــحــجــر جــــراء انــتــشــار 

فــيــروس كــورونــا السنة املاضية فــي املنزل، 
ــقــــطــــات خـــــاصـــــة. وُعـــــلـــــم أن  إضـــــافـــــة إلـــــــى لــ
وفــــارس قضى  »نتفليكس«  بــني  الــتــفــاوض 
بـــوجـــوب ظــهــور زوجـــهـــا لــلــمــرة األولـــــى في 
ــع املــنــّصــة لــلــقــبــول  ــذا مـــا دفــ ــ الـــبـــرنـــامـــج، وهـ
ــــارس نجحت  فـ بـــاملـــشـــروع، خــصــوصــا وأن 

ألكثر من سبع سنوات في إخفاء صورته عن 
األضواء، واستطاعت بذلك أن تشغل الناس 
ومواقع التواصل االجتماعي واملهتمني، عن 
دانـــي مــتــري الــرجــل »الــخــفــي«، الـــذي تحول 
اللبنانية  الناشطة  »تــرنــد« بعد ســؤال  إلــى 

الراحلة أمل حمادة الشهير: »مني ماخدة«؟

هــكــذا، تــبــدو الــصــورة واضــحــة، السبق في 
التعرف على شخصية الزوج، يدفع املنصة 
ــة  ــيـ ــدرامـ ــــام والـــــعـــــروض الـ ــــاألفـ ــة بـ الـــخـــاصـ
للحديث  لبنانية  بمغنية  االســتــعــانــة  إلـــى 
حـــول حــيــاتــهــا، ال عــن مهنتها بــحــســب كل 

التسريبات التي تكشف حتى الساعة.

ــــرة   ذاكـ
ّ
لــــم يــــقــــّدم أفـــضـــل مــــا لــــديــــه، كـــمـــا أن

املـــشـــاهـــديـــن حــــول أدائــــــه تــحــمــل تــفــاصــيــل 
أغنى مما أظهره في هذا العمل.

وبينما كان قصي يتأرجح على حافة السقوط 
في فخ الدراما املشتركة، ومستوعبها الواسع 
الــفــارغــة،  الــتــجــاريــة ذات القيمة  مــن األعــمــال 
 
ً
كان اختياره ملسلسل »ال حكم عليه« فرصة
غير متوقعة إلعادة التموضع بشكل سريع، 
 العمل جاء وفق نظام املنصات 

ّ
خصوصا أن

الرقمية، وامتد لخمس عشرة حلقة فقط، كما 
كانت  البطولة  في   شريكته 

ّ
أن ساعد خولي 

ملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقرا، 
مــا دفــعــه إلـــى إبــــراز قــــدرات تمثيلية تخطت 
 قصي عــاد بشخصية 

ّ
أن أبــو شقرا، وأثبتت 

مزدوجة يظهر الفارق واضحا في مامحها 
بــــني الـــفـــتـــرة األولــــــــى كـــعـــاشـــق يـــقـــع ضــحــيــة 
جـــريـــمـــة مــــدبــــرة، والـــثـــانـــيـــة كــســجــني يــخــرج 
واحــد،  عــام  وفــي  الحقيقة.  وكــشــف  لانتقام 
كانت املفاجأة الثانية من خولي، وهذه املرة 
عبر مسلسل »عشرين عشرين« في شخصية 
ــرّيـــس«، فصافي  »الـ بـــ  تلقب  قــيــاديــة  شعبية 
الــديــب الــذي اختبر أجـــواء الحياة فــي الحي 
يــفــرض سلطته  يــعــرف كيف  الشعبي جــيــدًا، 
من دون صوت عال، بمشية املتحكم وعيني 
املراقب ولهفة الغيور وشاعرية الرجل الناقم 
على واقــع مرير وِضــع بــه. وهكذا بــدا خولي 
ــــي« كــمــمــثــل تــكــامــلــت  ــافـ ــ فــــي شــخــصــيــة »صـ
أدواتـــه واستردها معا في آن واحــد، فانهار 
ــــرق فـــي الـــحـــّب حتى  ــه، وغـ ــدتــ ــاة والــ ــ عــلــى وفـ
الــثــمــالــة، تــحــايــل عــلــى الـــدولـــة، وتــمــرد حتى 
فصول  جميع  في   

ً
بطا فكان  األقصى  الحّد 

الحكاية، من دون أن يخفت األداء أو يتراجع 
قصي عن املوقع الذي حجزه.

ميريام فارس على »نتفليكس«: حكاية ال تعني أحدًاالجمهور يسترّد قصي خولي
أثارت المغنية اللبنانية 

ميريام فارس الجدل حول 
الوثائقي الخاص بها 

الذي سيعرض قريبًا على 
منصة »نتفليكس«

كارين إليان ضاهر

ــر   املـــاكـــيـــاج يــخــتــلــف بـــني مـــوســـم وآخـ
ّ
صــحــيــح أن

ــمــا ليست األلـــوان وحدها 
ّ
على أســاس املــوضــة، إن

ــم، بــــل تــخــتــلــف أيــضــا  ــ ــــواسـ مــــا يـــتـــبـــّدل بــحــســب املـ
املـــســـتـــحـــضـــرات املـــعـــتـــمـــدة بــــني مـــوســـمـــي الــشــتــاء 
والصيف. فالحّر يفرض تغييرات عديدة تتحدث 
ر من 

ّ
عنها خبيرة املــاكــيــاج نــاتــالــي زويـــن، وتــحــذ

األخطاء التي يمكن الوقوع بها في وضع املاكياج 
الــحــّر، كونها تنعكس سلبا على إطالة  أيـــام  فــي 

املرأة.
 

ّ
قــد يصعب وضـــع قــيــود فــي عــالــم املــاكــيــاج، فلكل
امــرأة أسلوبها وشخصيتها وذوقها، ما يدفعها 
ل 

ّ
في اتجاه معنّي في املاكياج الذي تعتمده. تفض

زويــن عــدم تقييد املــرأة بما هو ممنوع ومسموح 
 ثمة 

ّ
فــي املــاكــيــاج الــــذي تــعــتــمــده، لــكــن ال تــنــكــر أن

ــتــهــا، وتــقــع فــيــهــا كــثــيــرات 
ّ
أخـــطـــاء تــســيء إلــــى طــل

معينة  أصــول  للماكياج  الصيف، حيث  في فصل 
ة مشرقة في مختلف األوقات. 

ّ
ل اتباعها لطل

ّ
يفض

في  أساسيا  دورًا  املناخ  يلعب  الصيف،  في فصل 
تغيير نوع املاكياج املعتمد. فنظرًا الرتفاع درجات 
الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة الــــزائــــدة، يــكــون الـــوجـــه أكــثــر 
املاكياج في  للتعّرق ولظهور تشققات في  عرضة 
حال عدم وضعه بالشكل الصحيح، خصوصا في 
زيتية  البشرة  تبدو  تقام خارجا.  التي  املناسبات 
 الحاالت في حال عدم وضع مثبت املاكياج 

ّ
في كل

عالي الــجــودة. تنصح زويــن املـــرأة التي ال تعاني 
من مشاكل في البشرة، أو عيوب معينة تستدعي 
إخفاءها، أن تستغني عن استخدام كريم األساس 
صيفا، لتجنب ملعان البشرة بشكل ينعكس سلبا 
الــبــودرة صيفا  اعتماد  يكفي عندها  تها. 

ّ
طل على 

ل في هذه الحالة 
َّ

من دون كريم أســاس. كما ُيفض
أن تكون السحنة ناعمة وبالبودرة فقط، ال بكريم 
 

ّ
األســاس، وإن كان خافي الهاالت ضروريا في كل

األوقات وال يمكن االستغناء عنه.
تــقــول زويــــن: »فـــي فــصــل الــصــيــف، غــالــبــا مــا تكون 
الـــبـــشـــرة بــــرونــــزيــــة ومـــشـــرقـــة والـــــخـــــدان ورديــــــان 
نتيجة التعرض ألشعة الشمس، ما يؤكد إمكانية 
االستغناء عن كريم األساس«. انطاقا من ذلك، في 
 في 

ّ
فصل الصيف، قد ال يوضع كريم األســاس إال

املناسبات الكبرى، وفي الحاالت التي يكون الوجه 
فيها متعبا أو تكون فيه عيوب أو بثور.

بـــــداًل مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــســحــنــة وعـــلـــى تغطية 
ــيـــف بــكــريــم  ــرة، وإثـــقـــالـــهـــا فــــي فـــصـــل الـــصـ ــشــ ــبــ الــ

األساس، من األفضل التركيز على ما يبرز السحنة 
لة 

ّ
مفض تقنية  ثمة  الصيف  فصل  ففي  وجمالها. 

فـــي وضــــع املـــاكـــيـــاج: يـــوضـــع األســــــاس أو مثبت 
الــبــودرة  الــهــاالت. تضاف  املــاكــيــاج. يوضع خافي 
 بــالــفــرشــاة أو 

ً
بــلــون الــوجــه، وتــوضــع عليه كــامــا

باإلسفنجة. ويرش مثبت املاكياج من جديد حتى 
ــدة غــيــر سميكة.  ــ يــنــدمــج املــاكــيــاج فـــي طــبــقــة واحـ
ويوضع الـBlush، كذلك يضاف الهايايتر كخطوة 
 وضعه عند أعلى الخدين 

ّ
أساسية في الصيف، ألن

ــة 
ّ
وعــلــى الــعــظــام تــحــت الــرقــبــة يــبــرز املــاكــيــاج وطــل

املرأة، خصوصا مع البشرة البرونزية. هي خطوة 
 الهايايتر يمكن 

ّ
ال يمكن االستغناء عنها، حتى أن
أن يعتمد من دون ماكياج كامل.

 مــوســم من 
ّ

 ثــمــة ألـــوانـــا تــخــّص كــــل
ّ
مـــن املـــؤكـــد أن

ــوان الــتــرابــيــة قد  ــ  األلـ
ّ
املـــواســـم فــي املــاكــيــاج، إال أن

تكون من تلك املناسبة في مختلف املواسم للظال 
خصوصا. وفي هذا املوسم، هي من األلوان الرائجة 
ألـــوان يمكن إدخالها في  ــمــا ثمة 

ّ
إن بشكل خــاص، 

التي  النيون  كــألــوان  الصيف حصرًا،  في  املاكياج 
راجــــت لــلــظــال الــــبــــارزة مـــن بــرتــقــالــي أو أزرق أو 
وردي أو أصــفــر. فــحــالــيــا، لــم يــعــد املــاكــيــاج املثقل 
والذي يتطلب ساعات لوضعه رائجا. في املقابل، 
عتمد هذه األلوان القوية للظال، فهي التي تبرز 

ُ
ت

السهل واملــوّحــد واملتناغم وتــكــون الفتة  املــاكــيــاج 
وغيرها  االصطناعية  الــرمــوش  مــن  بــداًل  لألنظار 

من التفاصيل التي لم تعد رائجة.

ُكرة في مرمى من األسالك الشائكة

هل اشترطت »نتفليكس« ظهور زوج ميريام فارس لعرض الشريط؟ )سامح شريف/فرانس برس(

)Getty( راجت ألوان النيون للظالل البارزة

قدم في مسلسل »عشرين عشرين« أداًء الفتًا )فيسبوك(

)CPH:DOX( يقترح الوثائقي نظرة من زاوية مختلفة إلى الالجئين

َّين  السوري الالجئين  إلى  نتعرّف  العربي،  علي  المصري  للمخرج  الزعتري«،  »كباتن  وثائقي  في 
فوزي ومحمود. حلٌم يجمع كليهما: كرة القدم، واحترافها

كباتن الزعتري

ماكياج الصيف بألوان باردة

فنون وكوكتيل
قراءة

موضة

متابعةمسار

أنس أزرق

احتفاليات  إلــى  املناسبات  كــل  العربية،  الرسمية  التلفزيونات  ل  ــحــوِّ
ُ
ت

ــد والــزعــيــم املــلــهــم والــحــزب  سخيفة مــمــجــوجــة، تــمــّجــد الــحــاكــم األوحــ
القائد، فتتحول األعياد الوطنية والقومية والدينية من احتفال للناس، 
من  وتخرجها  الحقيقية  املناسبة  تغفل  رخيصة  دعــايــة  مــجــّرد  إلــى 
أو  الجالء،  عيد  في  إضافيًا.  دعائيًا  كابوسًا  لتصبح  املبهج،  سياقها 
االستقالل  الرئيس صانع  يغدو  الوطني،  العيد  أو  االستقالل،  ذكــرى 
وحامي الجالء واملدافع عن حدود الوطن الشرقية والغربية والشمالية 
ــدول االســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة  ــ والــجــنــوبــيــة. والـــواقـــف ضـــد مـــحـــاوالت الـ
الــعــودة إلــى احتالل البالد ولــو بطرق غير مباشرة.  والــجــديــدة، وضــد 
في عيد الثورة، يكون القائد مخطط الثورة ومنفذها وراعي مسيرتها 
الثورة، وحتى  ومنظر حزبها، وتغيب أسماء مؤسسي الحزب وقــادة 
أسماء شهدائها. وطبيعي أن يكون السيد الرئيس هو املعلم األول في 

عيد املعلمني، والعامل األول يوم األول من أيار.. وهكذا!
ــقـــالل، أو  ــتـ ــاالت االسـ ــ ــمـــاء رجــ ال خــجــل عــنــد األنــظــمــة مـــن شــطــب أسـ
األسماء  مئات  إيـــراد  الوطنية  الجرائم  مــن  ويصبح  أدوارهــــم،  تحجيم 
الــحــزب أو األحـــزاب الحليفة،  الــوثــوب على السلطة مــن ذات  مــن رفــاق 
والذين يوصمون باالنحراف اليميني أو اليساري، ناهيك عن األسماء 
الوطنية من الطبقات القديمة الحاكمة التي توصف بالرجعية والعميلة 

لالستعمار.
الذين  أولئك  ذلــك، وال سيما  اقتناع على  الناس من دون  يعتاد ســواد 

ُولدوا في عهد القائد، ولم يعرفوا غيره حاكمًا أبديًا.
املناسبات واألعــيــاد  األنظمة على  األمـــر، هــو سطو  فــي  األدهـــى  ولكن 
قائد  ومقارعة  تذكرة بصمود  واملــعــراج  اإلســـراء  يــوم  فيغدو  الدينية؛ 
النبوي  العاملية دفاعًا عن األقصى، ويتحول املولد  الوطن للصهيونية 
من احتفال بمولد النبي محمد، إلى تمجيد بالرئيس الخالد املؤسس 

لدولة التقدم واالشتراكية. 
ومن السهل التركيز على دور القائد في حفظ الوحدة الوطنية، والحفاظ 

على النسيج الوطني في عيد ميالد السيد املسيح.
كنا قبل انتشار أجهزة التلفزيون، نستيقظ باكرًا مسرعني إلى أقرب 
مسجد كي نشارك في تكبيرات العيد مع املــؤذن، فتمأل أصواتنا مع 
مؤذني املساجد األخرى وأطفال الحارات األخرى الفضاء العام. وبعد 
القديمة  املدينة  قلب  في  الشعبي  في حّينا  التلفزيون،  أجهزة  انتشار 
النظام عــام 2016، كنا  بالكامل بصواريخ ودبــابــات  الــذي دمــر  حلب، 
نشاهد صالة العيد في دمشق، وال سيما في املسجد األموي الكبير، 
إلــى أعـــذب األصــــوات واأللـــحـــان، إذ تــصــدح بالتكبيرات  وكــنــا نستمع 
واألنــاشــيــد واملـــدائـــح الــنــبــويــة، الــتــي يــشــارك بــهــا نــخــبــة مــن املنشدين 

املتميزين.
في فترة الحقة، وال سيما بعد أحداث الثمانينيات في سورية، بقيت 
هذه االحتفالية تنقل عبر الهواء مباشرة، بحضور حافظ األسد، ومن 
بعده ابنه بشار، ولكنها تبدأ بمدائح تسبغ صفات القداسة والتبجيل 
لسيادته  بالدعاء  وتنتهي  والخارجية،  الداخلية  ومواقفه  الرئيس  على 
بالعمر والصحة واإلشادة بعهده امليمون، حتى يكاد يلتبس عليك إن 

كان االحتفال بالعيد أم بالسيد الرئيس.
من املضحكات املبكيات في هذه املسرحيات، ما يصدر عن بعض غير 
املصلني، أو مــن هــم مــن أديـــان ومــذاهــب أخـــرى؛ فترى وزراء وأعضاء 
مجالس قيادية ونوابا من مذاهب ال تصلي صالة العيد، أو تصلي على 
هيئة أخــرى، أو من املسيحيني، يضعون اليد اليسرى فوق اليمنى، أو 
يسجدون بدل الركوع، في حني يختار املخرج لقطات محددة حتى يبتعد 

عن كادر املرافقني ورجال األمن الذين يبقون واقفني عند السجود.
الشيخ حسام الدين الفرفور، في خطبة عيد الفطر، التي نقلتها فضائية 
النظام، أتعب من بعده بتأليف أكاذيب املدح والتشبيح لـ بشار األسد؛ 
فوصفه بمعلم البشرية على التخلق بأخالق الله، وأناط به دور املجدد 
لعظمة الحضارة اإلسالمية، ودور املسجد األموي إلى ما كان عليه من 

موقع القرار في العالم أيام الدولة األموية.
ــده حــافــظ، الـــذي أســبــغ على  ــذا، يسير بــشــار األســـد على خطى والـ وبـ

نفسه، كما فعل أنور السادات، وصف الرئيس املؤمن.

يـــقـــوالن بـــبـــراءة ودهـــشـــة، مـــن دون شــعــور 
ِرحان، فقط.

َ
بدونية إزاء ما يريان. هما ف

صــداقــتــهــمــا تــبــقــى كــمــا هــــي، ويــبــقــى هــذا 
 مــا يحصل ربــمــا لــن يـــدوم. 

ّ
ــأن اإلحــســاس بـ

 السيناريو 
َ
َيــدم، ولــم ُيعن ، ال بــأس. لم 

ْ
لكن

لبديهّيتها، فعمرهما  بذكر األسباب، ربما 
يسمحا  لم  السابق  العشوائّي  وتدريبهما 
لــهــمــا بــالــبــقــاء، وبــالــعــاملــيــة. تــوضــيــح غير 
ضـــــــــروري: مـــســـيـــرة حـــيـــاتـــهـــمـــا، والـــتـــركـــيـــز 
ـــيـــان بـــهـــذا 

ّ
ــل عــلــيــهــمــا كـــشـــخـــصـــّيـــتـــني تـــتـــحـ

م 
ّ
الشغف والحلم، رغم أسوار املخيم، والتعل
ه اشتغل الفيلم عليه.

ّ
من التجارب، هذا كل
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قه كثيٌر من األعمال 
ّ
بالدهم، وُيــعــاِدل ما يحق

الغربية املترَجمة إلى لغتنا العربية.
هذه  على  اإلجــابــات  بعض  نتلّمس  أن  ُيمكن 
لدى  مبثوثٍة  آراَء  فــي  املنصفة  غير  الــظــاهــرة 
بــعــض األدبـــــــاء واملـــتـــرجـــمـــن الـــذيـــن أْولـــوهـــا 
العناية. يحضرني في هذا الصدد ما  بعض 
الفتاح كيليطو، في كتابه األخير،  ذكــره عبد 
دم الفكرّي« من أن باحثًا »كتب 

َّ
»في جوٍّ من الن

 مقامات الحريري الخمسن كادْت 
ّ
قبل مّدة أن

ها ترتيبًا زمنّيًا 
ُ
ف

ِّ
أن تكون رواية لو راعى مؤل

ُمــحــكــمــًا بــحــيــث تـــكـــون مــرتــبــطــة ومــوصــولــة 
عضوّيًا بعضها ببعض ]...[ بتعبير آخر، كاد 

فًا أوروبيًا!«.
ِّ
الحريري أن يكون مؤل

 الــــرأي الــســالــف يــنــّم عــن مــركــزّيــة 
ّ
ال يخفى أن

 ما 
ّ

غربّية صارخة، فالغرب ال يقبل أن يقرأ إال
يتوافق وإبــداَعــه، الــذي أصبحْت لديه أعــراف 
املقروئية   

َ
نسبة يستحضر  والـــذي  وقــوانــن، 

 
ّ
عــنــد االســتــثــمــار فــي نــشــر كــتــاٍب مــتــرَجــم، ألن
 عــلــى كــونــهــا ثــقــافــة ومــعــرفــة 

ً
ــادة ــ ـــ زيـ الــكــتــابــة ـ

 وتــجــارة فــي ذات 
ٌ
وتــربــيــة ــــ هــي لــديــه صــنــاعــة

واســـعـــة  ــُكــــبــــرى  الــ نـــشـــره  ُدوَر  وألن  ــــت،  ــــوقـ الـ
ــهــا أن تستثمر 

ُ
ُيــمــكــن بــفــروعــهــا، ال  االنــتــشــار 

فــي كــتــابــة َيــنــفــر منها الــقــارئ الــغــربــي. وهــذا 
مــن األســبــاب الــتــي تــعــّوق اإلقــبــال على األدب 
ــذي يـــبـــقـــى، فــي  ــ ــ ــم هــــنــــاك، والـ ــرَجـ ــتـ الـــعـــربـــي املـ
ـــم األكـــاديـــمـــي 

َ
ــال تـــرجـــمـــتـــه، حـــبـــيـــَس الـــعـــال ــ حـ

بــمــطــبــوعــاتــه الــجــامــعــيــة مـــحـــدودِة االنــتــشــار 
وقليلِة اإلصدارات.

 في ما أورده كيليطو نفُسه، عن تصريح 
َّ

ولعل
نه كتاَبه   ضمَّ

ّ
للمستعرب الفرنسي شارل بيال

»بيئة البصرة وتكوين الجاحظ«، بعضًا مّما 
ح هذه األسباب. يقول الفرنسي: »بصفة 

ِّ
ُيوض

ة، فإن شعورًا بامللل هو ما ُيستخَرج من  عامَّ
الُكتب العربية، كيفما كان موضوعها، ومهما 

ابة«.
ّ
ها جذ

ُ
بدْت عناوين

ــو، فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن األســــبــــاب الــتــي  ــلـــل هــ ـ
َ
امل

العربية  للكتابة  املــأمــول  الــــرواج  ــُحــول دون 
َ
ت

 ذاتـــه 
َ

ــى املـــوقـــف
ّ
فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة، ويــتــبــن

املــســتــشــرق واملـــتـــرجـــُم الــبــريــطــانــي جــونــاثــان 

رايت، في حوار أجراه معه األديب والصحافي 
العربي إلى  عبده وازن، بصدد ترجمة األدب 
اللغات الغربية، ومدى رواجها وتأثيرها في 
األدب الغربي. يقول األخير: »رأيي الشخصي، 
وأنــا أدرك أنــه قــد يكون مثيرًا للجدل، هــو أن 
إذا  العربية،  باللغة  يكتبون  الذين  الروائين 
أن يتّم االعتراف بهم دوليًا، ُيحسنون  أرادوا 
صنعًا إذا هم رّكزوا على مهاراتهم في السرد،  
بالبراعة  الــتــبــاهــي  مــن  والتقليل  والــتــخــيــيــل، 

األدبية والبالغة«.
وهو املوقف الذي انتقَده الشاعر األرجنتيني 
 آبـــِديـــك، الـــذي أبــدى 

ْ
ــوان خــلــمــان عــنــد ُجــــون خـ

ــه مـــن ســلــســلــة عــبــد الــرحــمــن منيف 
َ

امــتــعــاض
الـــروائـــيـــة، »مــــدن املـــلـــح«، حــيــث يــذكــر أنـــه كــان 
ــِقــرًا إلــى الــروح 

َ
ــف يــبــدو ُمــفــت

ِّ
»مــؤِســفــًا أن املــؤل

الغربّية حتى ُينِتَج سردًا يقترب من ذاك الذي 
«. وواضــــح أن فــي ِذكـــره 

ً
ــيــه نــحــن روايــــــة ــســمِّ

ُ
ن

عن  واضــحــًا  تعبيرًا  الغربية«  الـــروح  »افتقاد 
تعيش  ِخلمان،  وفــق  الــتــي،  الغربية،  املركزية 
نفُسه،  آبــِديــك  ليس  عليه   

ّ
َيـــدل فعليًا  ضًا 

ُ
تناق

بل واملجتمع الغربي برّمته. فبحسب خلمان: 
فرُد للعالم العربي 

ُ
»وسائل اإلعالم الغربية ت

مزوار اإلدريسي

فاٍت 
َّ
بمؤل نا 

ُ
مكتبت تغتني  يومّيًا 

في  الــعــربــيــة،  إلــى  مترَجمة  غربية 
ى العلوم والفنون، وهي مهّمة 

ّ
شت

بها مؤّسسات رسمية عربية وغربية  ل 
ّ
تتكف

ــاب ومترجمون عــرب أساسًا، 
ّ
ودور نشر وُكــت

الغربّيون.  املترِجمون  فيها  ُيسهم  ما  ونــادرًا 
ــابــًا عــربــًا كثيرين 

ّ
ــك، نــجــد كــت وفـــي مــقــابــل ذلــ

فون باإلنكليزية والفرنسية منذ منتصف 
ِّ
يؤل

ــتـــى بـــاإلســـبـــانـــيـــة، الــتــي  ــقــــرن املــــاضــــي، وحـ الــ
أعــمــااًل  تستقبل  الــرحــبــة  ها 

ُ
جغرافّيت شــرعــْت 

نا ال نجد 
ّ
 الالفت هو أن

ّ
رًا. لكن

ّ
ألدباء عرب مؤخ

 
ً
فاٍت لغربّين مكتوبة

َّ
في مكتبتنا العربية مؤل

ــل  الــتــأمُّ يستدعي  أمـــر  ــذا  وهـ ــًا،  رأســ بالعربية 
 الغرب يقرأ ألدبائنا 

ّ
لفهم أسباِبه. صحيٌح أن

)مثل  ُمباشرة  لغاته  من  بلغٍة  يكتبون  الذين 
ــــن مـــعـــلـــوف، وأهــــــــداف ســــويــــف، والـــطـــاهـــر  أمـ
السليماني...(  وليلى  جبار،  وآسيا  بنجلون، 
 اإلبــداع بلغٍة بعينها ال يرتهن إلى إتقان 

ّ
ألن

ــع  الــتــعــبــيــر بــهــا فــحــســب، بـــل يــقــتــضــي الــتــشــبُّ
بتقاليد الكتابة األدبية الغربّية. ولذلك ينجح 
ــاب هــنــاك، بينما ُيــخــفــق الــُكــتــاب 

ّ
هــــؤالء الــُكــت

ســـون لــديــنــا فـــي الــــوصــــول عبر  ــرَّ ــكـ ــعـــرب املـ الـ
الــتــرجــمــة إلـــى الــضــفــاف الــغــربــيــة، وفـــي بلوغ 
ــَرم هـــنـــاك يــــــوازي نــجــاحــهــم في  ــتـ نـــجـــاٍح ُمـــحـ

برلين ـ ساندرا كرم

ــيــــع أشـــــرطـــــة وأقـــــــــراص  ال يـــمـــكـــن ملـــتـــجـــر بــ
موسيقية، في عواصم مثل برلن وباريس، 
ــات ُيـــعـــرف، فــي أجـــواء   يــضــّم قــســمــًا ملــا بـ

ّ
أال

»موسيقى  التصنيف املوسيقي في الغرب، بـ
 يـــحـــتـــوي األعــــمــــال الــتــي 

ٍّ
ــم«. فــــي رف ــ

َ
ــال ــعــ الــ

ما  املــتــجــّول  يجد  البند،  هــذا  ف تحت 
َّ
صن

ُ
ت

يستعصي على أصحاب املتاجر املوسيقية 
ــثــــل »الـــــجـــــاز«  تـــصـــنـــيـــفـــه تــــحــــت خـــــانـــــات مــ
و»الــبــلــوز« و»الــكــالســيــك« و»الـــبـــوب« وغير 

ذلك من التصنيفات الشائعة أوروبيًا.
املوسيقي  اللون  ُبعد  اللغة، وكذلك  وتلعب 
ــيـــــــة، أو  أو الـــغـــنـــائـــي عــــن األلـــــــــوان األوروبـــــ
مــحــاكــاتــهــا لــهــا بــأســلــوبــهــا الـــخـــاص، دورًا 
األشــرطــة  أو  األقـــراص  اختيار  فــي  أساسيًا 
م«، 

َ
ف ضمن »موسيقى من العال

َّ
صن

ُ
التي ت

ل عاملًا خاّصًا، 
ّ
 املوسيقى الغربية تمث

ّ
وكأن

 
ٌ
تابعة الــكــوكــب  وبــقــّيــة موسيقات  مــركــزيــًا، 

يـــجـــري تــعــريــفــهــا انـــطـــالقـــًا مـــن هــــذا املــركــز 
ــــذا الــتــقــســيــم فــــي شــــّدة  ــربـــي. ويــــبــــدو هـ ــغـ الـ
باللغة  التسمية  هــذه  نقرأ  عندما  املركزية 
األلــوان  ف 

ِّ
صن

ُ
ت مــا  غالبًا  التي  اإلنكليزية، 

»املوسيقى  خانة  تحت  فيها  الغربية  غير 
اإلثـــنـــيـــة« أو »الـــِعـــرقـــيـــة«، وكــــأن املــوســيــقــى 
انعكاٌس، في  لها؛ وهــو  »إثنية«  الغربية ال 
املجال املوسيقي، للعماء اللوني الذي يدفع 
ــهــم أشــخــاٌص 

ّ
إلـــى تسمية غــيــر الــِبــيــض بــأن

 ذوي البشرات البيضاء بال 
ّ
نون، وكــأن ملوَّ

لون.
 املوسيقات العاملية 

َ
ف

ُ
 أرف

ّ
على أّي حال، فإن

غالبًا ما تكتنف مفاجآٍت واكتشافات تحمل 
ب األقــراص 

ّ
املسّرة ملن يقع عليها، وهو يقل

واحـــــدًا تــلــو اآلخـــــر. ومــــن هــــذه االكــتــشــافــات 
ــانــن عـــرب لم 

ّ
ــٍة لــفــن مـــا نــصــادفــه مـــن أشـــرطـ

 
ً
أو باتوا ضحّية الشهرة،  الكثير من  ينالوا 

للنسيان، كهؤالء الذين يقوم ليبل »حبيبي 
بــإصــدار  بــرلــن،  فــي   ،)Habibi Funk( فــنــك« 
أعمالهم منذ عــّدة أعــوام في أقــراص فينيل 
 ألســـمـــاء 

ٌ
ــلــــب أعــــمــــال ــة، وهـــــي فــــي األغــ ــقـ ــيـ أنـ

لماذا يستهجن الغرب كتـابَتنا؟

بعنوان »مختارات 
موسيقية متنّوعة من 

العالم العربي«، يُصدر 
»حبيبي فنك« فنيًال مطلع 

آب/ أغسطس المقبل، 
يضّم مقطوعات لعدد 

من الفنّانين العرب

ثّمة كتّاٌب عرب كثيرون 
مّمن يؤلّفون بلغات 

مثل اإلنكليزية والفرنسية 
وحتى اإلسبانية. أّما 

العكس، أي أن يؤلّف 
كاتب غربي بالعربية، فال 

وجود له. ما األسباب 
وراء ذلك؟ ولَِم يُحيل 

ونّقاد غربيّون نجاح 
كاتب عربي إلى قربه من 

الثقافة األوروبية؟

هكذا رأيُت غزة: 
يسقُط كّل شٍيء، 

لكن ال تسقط فكرة 
التحرّر واإليمان بأنَّ 

ظالم الغزاة وظلمهم 
لن يعّمَر كثيرًا على 

هذه األرض

حبيبي فنك   عودة إلى زمن موسيقي بات منسيًا

هل يعرف الغزاُة معنى الكرامة؟

تلّقي اآلخر محكومًا باالنغالق على الذات

الغرب ال يقبل أن 
يقرأ إلّا ما يتوافق مع 

إبداعه وقوانينه

أصدر مؤّخرًا قرصًا ضّم 
18 مقطوعة من أعمال 

اللبناني روجيه فخر

المقاومة قطارُ 
حياة نحو الحريّة، وحتمًا 

سيصل

ما يثير االستغراب 
هو حرص كتّابنا على 

أن يُترَجموا

العالم  ويصلوا  يَُترجموا  أن  إلــى  العرب  الكتّاب  من  كثيرٌ  يتطلّع 
االرتقاء  على  انكبابهم  عبر  تمرّ  الطريق  هذه  أن  متناسين  الغربي، 
بكتابتهم وتطويرها، وربطها 
الــِعــبــرة  ــّل  ــع ول بثقافتهم. 
مه  قدَّ ما  هــذا،  في  الُمثلى 
كتّاب أميركا الالتينية لّما أبدعوا 
في  تــوِغــُل  مختلفة،  كتابة 
المحلية، فكانت لهم  الثقافة 
لت  تلك السمة المميِّزة التي حوَّ
أدبَهم إلى إبداع كوني، وليس 
لتوافق  ُتكيَّف  التي  الكتابة 

ذائقة القارئ الغربي.

طريق واحدة فحسب
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ثقافة

إضاءة

متابعة

إطاللة

فعاليات

الــيــوَم  هــّيــنــة،  وغــيــر  كبيرة  سياسية  مساحة 
ِت 

َّ
غــذ بثقافة  املعرفة  تعّمق  ها ال 

ّ
لكن  ،

ً
خــاّصــة

الغرَب كثيرًا«.
ــن عــلــى كـــالم ِخــلــمــان مــا انــتــبــه إليه  ــا يــؤمِّ ومـ
ــمــتــنــي 

َّ
الـــنـــاقـــد املـــغـــربـــي كــيــلــيــطــو بـــقـــولـــه: »عــل

 
ّ

إال لــن يهتمَّ بــي  ]الــغــربــي[  التجربة أن اآلخـــر 
إلى  ــــق 

َّ
وف

ُ
أ أن  املستبعد  إلــيــه؛ فمن  الــتــفــتُّ  إذا 

]الـــغـــربـــي[  لــلــجــمــهــور  الـــعـــربـــي  تــقــديــم األدب 

بــاتــت الــيــوم شــبــه مــجــهــولــة لـــدى الجمهور 
ــن شــرحــبــيــل أحمد  الــكــبــيــر، مــثــل الــســودانــيَّ
ن عصام الحاج علي  وكمال كيال، واللبنانيَّ
وروجــيــه فــخــر، والــجــزائــري أحــمــد مــالــك، أو 

فرقة »دالتون« التونسية.
تــأّســســت »حــبــيــبــي فــنــك« قــبــل نــحــو خمسة 
أعــوام على يد يانيس شتورتز، وهو شاّب 
أملــــانــــي مـــهـــتـــّم بـــاملـــوســـيـــقـــات الـــعـــربـــيـــة وال 
سّيما تلك التي رأت النور في بلدان عربية 
ـ أفــريــقــيــة )مــصــر والـــســـودان وبــــالد املــغــرب 
املاضي.  القرن  ستينيات  من  بــدءًا  العربي( 
عشرين  نحو  الليبل  أصـــدر  تأسيسه،  منذ 
لــلــغــرامــافــون(  موسيقيًا  قــرصــًا  )أو   

ً
فينيال

 لعمل بحثّي 
ً
ملوسيقّين عرب، جاءت نتيجة

وتجميعي لتجارب أضــاءت لسنوات قليلة 
في النصف الثاني من القرن العشرين، قبل 

يها غبار النسيان.
ّ
أن يغط

 مــطــلــع آب/ 
ً
ُيـــصـــدر »حــبــيــبــي فـــنـــك« فــنــيــال

املــقــبــل، يحمل عــنــوان »مــخــتــارات  أغسطس 
مــوســيــقــيــة مــتــنــّوعــة مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«، 
ــانــن؛ مــثــل مــجــدي 

ّ
ــّم مــقــطــوعــاٍت لــفــن ويـــضـ

الحسيني، ومنير خولي، ونجيب الحوش، 
هرة. أّما آخر إصدارات 

ُ
وطوني بن فغالي، وز

الليبل، فقد كــان قــرصــًا، صــدر فــي نيسان/ 
إبريل املاضي، ويضّم ثماني عشرة مقطوعة 
من أعمال املوسيقي اللبناني روجيه فخر، 
ى بشكل أساسي باللغة اإلنكليزية، 

ّ
الذي غن

ُيعيدنا ليس فقط  الــذي  إيقاع غيتاره  على 
بل  والثمانينيات،  السبعينيات  لبنان  إلــى 

إلى السبعينيات والثمانينيات بشكل عام.

؛ ولو من باب 
ً
وِل أدَبه عناية

ُ
املفتَرض، إذا لْم أ

 الغرب ُيطالب َمن يكتب أدبًا 
ّ
املجاملة«. أي أن

، وفق 
ّ

أن ينتسَب إليه، لذلك لم َيهتمَّ شارل بيال
اب 

ّ
بكت له  صلٍة  د 

ْ
بعق  

ّ
إال بالجاحظ  كيليطو، 

ــســيــن، »مــــن طينة 
ْ
فـــون بــاإلن أوروبــــيــــن ُيـــعـــرَّ

وبهذا   ،]..[ ومونتيني  وراْبليه،  إيراسموس، 
ه، وعلى رغمه، أوروبــيٌّ إلى حدٍّ ما 

ّ
املعنى فإن

إن مونتيني  ليقول   
ّ

بــيــال ولــم يكن شـــارل   ]..[
ــره بالجاحظ، وهــو مــا قــد يكون مقبواًل،  ُيــذكِّ
التاريخي  التسلسل  إذا ما راعينا  األقــل  على 

والسبق الزمني للجاحظ«.
ــا صـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــك ُمــــشــــكــــلــــة أخـــــــــــرى لـ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ لـ
ــهــا املـــتـــرِجـــمـــون بسبب 

ُ
بــمــوضــوعــنــا، ويــعــرف

يصدر  مــوقــف  فــي  ل 
َّ
تتمث إيــاهــا،  ُمعايشتهم 

ــاب الــعــرب؛ كذلك الــذي حكاه 
ّ
عــن فئة مــن الــُكــت

ت  كيليطو أيضًا عن مستشرقٍة أوروبية »أسرَّ
 أن شــعــراء يــهــدونــهــا دواويــنــهــم 

ً
لــي ضــاحــكــة

ويقولون لها: ترجمي! وكأن مصيَرهم بيدها. 
ــان حــديــثــي مــعــهــا بــالــعــربــيــة، لــغــة تتقنها  كــ
وتــتــصــّرف فيها بــمــهــارة فــائــقــة، وفـــي لحظة 
قالْت لي بأنها، بشكل عام، ال ترتاح كثيرًا إلى 
ــ الــذي في  ما يصدر بالعربية، وأمــام ذهولي 

ر ــ أضافت أن العربية  الحقيقة لم يكن له مبرِّ
›لغة عمل‹ بالنسبة إليها«.

ما ُيثير االستغراب في ما أورده كيليطو هو 
ُيــتــْرَجــمــوا، وهَوُسهم  أن  أدبائنا على  ِحــرص 
بتعدادهم - في سيرتهم الذاتية - اللغات التي 
 
ّ
أو قصائُدهم، وكأن هم 

ُ
إليها دواوين رِجمْت 

ُ
ت

الثقافي غير  ِقبل وسطهم  االعــتــراف بهم من 
كاٍف لهم.

ــعــون بــإلــحــاح إلـــى اقــتــحــام 
ّ
لـــذا تــجــُدهــم يــتــطــل

ج لهم  ــروِّ ــ ــ األدب الــغــربــي، آِمـــلـــن فـــي نـــجـــاٍح ُي
هـــنـــاك، ومــتــنــاســن أن الـــطـــريـــق إلــــى الـــقـــارئ 
الـــغـــربـــي تـــمـــّر عــبــر انــكــبــابــهــم عــلــى االرتـــقـــاء 
ــا بــــــاإلرث  ــا، وربــــطــــهــ ــرهــ ــويــ ــطــ بـــكـــتـــابـــتـــهـــم وتــ
مه  قدَّ ما  ثلى 

ُ
امل الِعبرة   

ّ
ي. ولعل

ّ
املحل الثقافي 

ــاب أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة فــي منتصف الــقــرن 
ّ
كــت

في   
ُ

توِغل كتابة مختلفة،  أبدعوا  ــا 
ّ
مل املاضي، 

ــي األمــيــركــي-التــيــنــي، فــكــانــت لــهــم تلك 
ّ
املــحــل

لــت أدَبــهــم إلــى إبــداع  ــزة الــتــي حــوَّ السمة املــمــيِّ
ــف لــتــوافــق  ــكــيَّ

ُ
كـــونـــي، ولــيــس الــكــتــابــة الــتــي ت

ذائــقــة الــقــارئ الــغــربــي، فتفشل فــي الــتــواصــل 
معه وتبتعد عن وسطها الثقافي.

)أكاديمي ومترجم من املغرب(

إزالة الغبار عن أصوات عربية

غـزة إذ تقـاِوم

سيسيل  الفن  تاريخ  في  الباحثة  اليوم،  مساء  تحاضر،  »كونفيرنسيا«،  منصة  عبر 
ليكان حول تجربة الفنان اإلسباني فرانشسكو غويا )الصورة(؛ حيث تتحّدث عن 
مجموعة أعماله التي ُعرفت بـ اللوحات السوداء، والتي تناولت واقع الشعب 

اإلسباني وحياة القصور، مبرزًا في الحالتين أجواء الكآبة التي تحاصر الجميع.

انعكاسات ذات ظل، عنوان معرض يُقام حاليًا في »غاليري دار األوبرا المصرية« 
بالقاهرة، ويضّم أعماًال للتشكيلي المصري أحمد مرسي )1980(. المعرض الذي 
افتتح في 24 أيار/ مايو الجاري، يتواصل حتى 30 من الشهر ذاته، وهو المعرض 

الشخصي األول لصاحبه بعد مشاركات كثيرة في معارض جماعية.

التراث الوطني المخطوط: أهميته وسبل تثمينه، عنوان الندوة التي ينظمها 
تتضمن  العاصمة.  تونس  في  المخطوطات«  وترميم  لصيانة  الوطني  »المخبر 
برقادة«  القرآنية  المخطوطات  في  »الهوامش  منها:  مداخالت،  عّدة  الندوة 
لـ أسماء هاللي، و»تحقيق المخطوطات بين ضبط النصوص والتعليق عليها« 

لـ علي العاليمي، و»مخطوطات المدارس الجمنية« لـ موسى الجمني.

ينّظم »مركز إربينيوس العربي« بثًا مباشرًا، على قناته في يوتيوب وعلى صفحاته 
للنصوص  السيميائي  التحليل  بعنوان  لندوة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
األدبية، بدايًة من الخامسة من مساء اليوم بتوقيت المغرب. يشارك في الندوة 
السالم،  عبد  وعلي  عنان،  أبو  الدين  وعز  )الصورة(،  بريمي  اهلل  عبد  من  كل 

ونجيمة الرضواني.

عاطف الشاعر

 عـــلـــى غــــــزة، ولـــكـــن لــم 
ُ

ــقـــصـــف  الـ
َ

ــف ــوقــ تــ
ف الواقع املؤلم والنية، نّية الخراب 

ّ
يتوق

واإلرهــــــــاب الـــــذي يــتــجــّســد فـــي الــكــيــان 
شهداُء  ارتقى  الصهيوني.  اإلسرائيلي 
كــثــر، وســقــطــْت بــيــوٌت كــثــيــرة، وتعّمقت 
ــراح، واحــتــرقــْت مــعــالــم كــثــيــرة، منها  جــ
توالْت  ومآربها.  بالحياة  تعجُّ  شــوارع 
 في 

ُ
 الغزاة

َ
ة، استفحل

ّ
الضربات على غز

عدوانهم، وهم ال يعرفون قيمة األرواح 
ها في الكرامة.

ّ
وذكرياتها وآمالها وحق

 من 
ُ

 الكرامة؟ هل يعرف
ُ
 الغزاة

ُ
هل يعرف

 عليهم أشــّد 
ُ

ُب اآلخـــريـــن، ويــفــرض
ّ
ُيـــعـــذ

أصناف الويالت معنى كلمة »الكرامة«؟
قـــــرأُت كــثــيــرًا مـــن الــنــظــريــات فـــي مــجــال 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة واإلنـــســـانـــّيـــة، وال 
ــنـــاك أفــــكــــاٌر كـــثـــيـــرة عــن   هـ

ُ
ــكــــون ــاُد تــ ــكــ تــ

 الــكــثــيــر من 
ُ

هــــذه الــكــلــمــة الـــتـــي تــخــتــزل
ة على 

ّ
عــنــفــوان ومـــقـــاومـــة وإصــــــرار غــــز

الــتــحــّرر والــتــحــريــر. تــشــغــل الــنــظــرّيــات 
القّوة، والسيادة  كثيرًا نفسها بمفهوم 
 
ً
 عـــن املـــقـــاومـــة، قليال

ً
والـــحـــريـــة، وقــلــيــال

مناحي حياتهم،  كــافــة  الظلم  عــمَّ  عــّمــن 
ًا من بن الركام، ثائرين ألن 

ّ
فقاموا حق

الـــثـــورة هــي األكـــثـــُر بــالغــة عــن الــرفــض، 
العنيفة  عقليته  بكامل  االحتالل  رفض 
 
ُ
التي تناقض الحياة الكريمة، والكرامة

 املقاومة.
ُ
سرُّ الحياة وشعلة

الــلــغــة أيــضــًا تــقــُع ضــحــّيــة حـــن تنقلُب 
 شيء باملوت. 

ّ
مشاهد الحياة َوُيَهّدُد كل

الــقــصــف  تـــحـــت آالت  لـــحـــيـــاٍة  ال مــعــنــى 
 
ْ
ــشــبــث

َ
ــار إال بـــقـــدر ت والــــدمــــار والـــحـــصـ

العيش على  فيها، في  هم 
ّ
األحــيــاء بحق

أنقاض الدنيا ورؤوسهم لم تنحن ولم 
تقبل الذل.

ــُد أهــلــهــا  ــاهــ هـــكـــذا رأيــــــُت غــــزة وأنـــــا أشــ
ء، لكن ال 

ٍ
 شي

ّ
 كل

ُ
يتحّدثون عنها: يسقط

 ظالم 
َّ
تسقط فكرة التحّرر واإليمان بأن

الغزاة وظلمهم لن يعّمَر كثيرًا على هذه 
األرض. غـــزة تــنــام وفـــي جــرحــهــا ثـــورة، 
الدنيا  لهٌب يضيء  وتصحو وصدرها 
 في عيوِن أطفالها: 

ٌ
، وكالمها أسئلة

ً
أمال

 الــحــيــاة حــلــمــًا بــالــحــرّيــِة 
ّ

 كـــل
ُ
هـــل تـــكـــون
والكرامة؟

 هــذه 
ّ

ــَم تــدفــع غـــزة كـــل قـــال لــي أحــدهــم: ِلـ
 وتقبل باملغريات؟

ُ
األثمان؟ ِلَم ال تهدأ

ني على 
َ
فّكرُت كثيرًا في ذلــك. ِلــَم ال. لكن

 في 
ٌ

 هـــذا كـــالم الــفــاشــلــن. فــشــل
َّ
يــقــن أن

األحـــيـــاِء، وعـــدٌم لــأمــوات. املــقــاومــة هي 
 شــيٍء حّيًا في 

ِّ
 من كــل

ُ
املــاء الــذي يجعل

فلسطن  أمــام  عــالــٍم تصّحرت مشاعره 
الحق والحقيقة واإلصرار على الحرّية.

 لــيــلــِك يـــا غــــزة. ويـــســـّوُد نـــهـــارِك، 
ُ

يـــطـــول

ويعتصُر قلُب بحرِك دمعًا ودمًا. لكن ال 
: ستقاومن وتقاومن. مفرَّ

 
ُّ

يشق ًا، 
ّ
جاف نهرًا  أحيانًا  الحرّية   

ُ
تكون

طريقة من باطٍن أرٍض جرداء. 
البشر،   خــراٍب في نفوِس 

ُ
الحرُب شبكة

 أمٍل في أرواِح املقاومن.
ُّ

وهي أيضًا عش
ومن جدلّية األحياء أمام ضيق الحياة 
 األلم 

ُ
 الذي يعرف

ُ
يتصاعُد األمــل، األمــل

 االحــتــمــاالت 
ّ

 كــــل
َّ
 أن

ُ
ــعـــرف والــــيــــأس، ويـ

املــقــاومــة ضـــدَّ االســتــعــمــار  لــكــن  واردة، 
ــــة، وحــتــمــًا  ــرّيـ ــ ــــحـ ــو الـ ــاة نـــحـ ــيــ ــاُر حــ ــ ــــطـ قـ

سيصل.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

فـــي وجــه   حـــــّرًا 
َ
ــون ــكـ تـ أن  مــعــنــى  إدراك 

 أيـــضـــًا تــظــلــُم 
ُ
الـــظـــالم والـــظـــلـــم. الـــبـــالغـــة

 املــمــكــن 
ْ

إذا راوغـــــــْت كــثــيــرًا ولــــم تـــعـــرف
 ذلـــك. لــكــن مــا العمل؟ 

ُ
والـــحـــدود. أعــــرف

»إســـــرائـــــيـــــل«، ملـــنـــظـــومـــٍة  ــُم لــــــ ــلـ ــتـــسـ أنـــسـ
إجرامّية من الدرجة األولــى، تصرُّ على 
ـــه مــنــذ أن 

ّ
اســتــعــبــاد شـــعـــٍب ســلــبــْت حـــق

في  الصهيونية  الفاشية  فكرة  شْت 
ّ

عش
بعض  مـــن  داعــمــيــهــا  ورؤوس  رأســـهـــا 
الحكومات الغربية املتغطرسة وبعض 
ــف كطريقة 

ّ
الــعــرب املــوغــلــن فــي الــتــخــل

حياة؟
 على 

ٌ
ــوُت قـــســـوة ــ الـــدمـــاُر ألــــٌم كــبــيــر. واملــ
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باسل طلوزي

ــعـــد األوضــــــــــاع تــحــتــمــل الــتــأجــيــل  لــــم تـ
أزيــــــد، وعـــلـــى الـــزعـــيـــم أن يــتــخــذ الـــقـــرار 
ــذي يــنــتــظــره الــشــعــب بـــطـــرد الــســفــيــر  ــ الـ
الكيان  مع  العالقات  وقطع  اإلسرائيلي 
الضغوط  تفاقمت  أن  بعد  الصهيوني، 
ــراود الــزعــيــم شــعــور غريب  عليه. كــان يـ
وغير مسبوق بالفقدان في الليلة التي 
لــم يختبره حتى  الــقــرار. شعور  سبقت 
عندما فقد زوجته وأوالده في محاولة 
انقالب فاشلة جرت قبل سنوات. وشعر 
فترك  والعويل  بالنحيب  جارفة  برغبة 
العنان لهما، ولم يكن يسمع في ردهات 
القصر في تلك الليلة سوى صوت خوار 
فأمر  تفاقم حــزنــه  ثــم  الــزعــيــم ونحيبه، 
ليسهر  اإلسرائيلي  السفير  باستدعاء 
معه في »الليلة األخيرة«، وليودعه كما 
ــه«، كما كان  أمـ تــلــده  لــم  بـ«شقيق  يليق 

يقول له دائًما.
الفجر  »الــشــقــيــقــان« حتى مطلع  تــنــادم 
في سهرة طفحت بالعويل والعناق من 
بالطبع، ألن سعادة  فقط  الزعيم  طــرف 
السفير كان يسخر في سّره من الزعيم 
وبلده كله، حتى إنه شعر بغبطة فائقة 
الزعيم، لكنه  عندما علم بما عزم عليه 
كان مضطًرا للمجامالت الدبلوماسية، 
ــر عــــبــــارة واحـــــــدة:  ــيـ ــكـــن يـــــــردد غـ ــم يـ ــ ــ ول
وستعود  وتمر  أزمــة  خبيبي..  »معلش 
الـــغـــمـــة«.  زوال  بـــعـــد  بــيــنــنــا  الــــعــــالقــــات 
ا 

ً
فــي الــصــبــاح كـــان الــشــعــب كــلــه متحلق

الراديو  التلفاز وأجــهــزة  حــول شاشات 
السفير اإلسرائيلي.  بانتظار قرار طرد 
وفي الساعة املوعودة ظهر الزعيم، لكن 
الوجه  أنه كان مبتهًجا مشرق  الغريب 
 عند رغبتكم املقدسة 

ً
وهو يقول: »نزوال

قررت طرد الشعب واإلبقاء على السفير 
اإلسرائيلي«.

الفن بحكم كونه ضرورة نشأت مع نشوء اإلنسان ووسيلة للتعبير 
عن الوجود وأســرار الوجود وصراعاته، صار يأخذ حيزا واسعا 
من اهتمامات البشر ويتطور بتطور الحياة وأذواق الشعوب من 
الفن وكيف يعبر عــن تلك  إلــى  الفنان الساخر  إلــى آخــر. كيف ينظر  عصر 
الــضــرورة؟ كيف تبدو أعــمــال الفن الــراقــي فــي إطــار الــرســومــات الساخرة؟ 
وكيف يجسد الساخرون أحوال الفن في عصرنا الحالي؟ إليكم هذه الباقة 

من الرسومات الكاريكاتيرية حول الفن وضرورته.

دور 
الفن

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

طرد السفير

شريط
محمود الرفاعي، فيسبوك

في البدء 
كان الحجر

جويب برترامز، كيغل كارتونز

وداعًا سمير غانم وداعًا فطوطة )محمود الرفاعي، فيسبوك(

انتخابات سورية في جيب الرئيس )الوطن القطرية(

المغرب وإسبانيا في مقارعة سياسية )الدهدوه، فيسبوك(رياض محرز فخر العرب فعًال )محمود عباس، فيسبوك(

»الشيخ جراح« قلب القدس النابض )محمد سباعنة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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الفن أفضل الطرق لمقاومة بطش السلطة )دانيال ميرفي، كارتون موفمنت(

سيلفي مع الموناليزا )دودي اسوهيودي، المصدر ذاته(

الفن مهم كلقاح يمنحنا الحياة )مورو، المصدر ذاته(

الفن سالح مواجهة حقيقي )ديمترو شازنك، المصدر ذاته(

27

رياضة

أكد اإلسباني داني سيبايوس، العب فريق ريال 
مدريد اإلسباني، املعار إلى أرسنال اإلنكليزي، 

نهاية رحلته مع النادي اللندني، بعد إعارة 
لعامني. وقال الالعب في بيان: »لقد كان عامًا 

نا افتقدنا 
ّ
معقدًا ألسباب كثيرة، وبشكل خاص ألن

ني لن 
ّ
جماهيرنا في ملعب اإلمارات. أؤكد لكم أن

 وقت. أنا على يقني 
ّ

أنسى دعمكم وحبكم في كل
 فريق أرسنال سيعود من بني األفضل ويفوز 

ّ
بأن

بالبطوالت. النادي والجماهير يستحقون ذلك«.

اختير النجم النرويجي، إرلينغ هاالند، مهاجم 
فريق بوروسيا دورتموند، األفضل في املوسم، 

في استفتاء الجماهير الذي أجرته رابطة 
»البوندسليغا« عبر موقعها الرسمي. وجاء 
تفوق هاالند على روبرت ليفاندوفسكي، في 

 نجم بايرن 
ّ
التصويت مفاجئًا، ال سيما أن

ميونيخ، حطم بأهدافه الـ41، الرقم القياسي 
لألسطورة غيرد مولر في عدد األهداف في 

موسم واحد، والذي كان صامدًا منذ عام 1972.

اتهم املدرب الفرنسي، رودي غارسيا، الذي 
أعلن لتوه رحيله عن فريق أوملبيك ليون، 

املدير الرياضي للنادي، البرازيلي جونينيو 
برنامبوكانو، بالضلوع في لعبة قذرة بمحاولته 

تقوية الالعبني البرازيليني في الفريق. وقال: 
ه حني لم تكن الصفقات البرازيلية 

ّ
»اكتشفت أن

 جونينيو لم يكن سعيدًا. كان يتحدث 
ّ
تلعب أن

مع الالعبني من خلف ظهري، يسمح لبعضهم 
بانتقادي، مثل الالعب البرازيلي، جان لوكاس«.

داني سيبايوس يؤكد 
رحيله عن  فريق أرسنال 

اإلنكليزي

إرلينغ هاالند األفضل 
بـ»البوندسليغا« في 

استفتاء الجماهير

رودي غارثيا يترك 
تدريب ليون بانتقادات 

قاسية لجونينيو

سيتولى المدرب 
اإليطالي، جينارو 
غاتوزو، تدريب 
فريق فيورنتينا، 
اعتبارًا من أول 
يوليو/ تموز 
المقبل، بموجب 
اتفاق توصل 
إليه مع فريق 
الـ«فيوال« بعد 
يومين من إقالة 
غاتوزو من 
تدريب نابولي. 
وأكد النادي 
في بيان رسمي 
على موقعه 
تولي غاتوزو 
تدريب الفريق 
خلفًا لجوسيبي 
التشيني. وانتقل 
المدرب إلى 
فيورنتينا بعد 
عام ونصف 
أمضاه في 
نابولي، وفاز 
معه بلقب كأس 
إيطاليا عام 
.2020

)Getty( غاتوزو يبدأ رحلة جديدة في الدوري اإليطالي

غاتوزو يقود الـ»فيوال«
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روما
المدينة الخالدة رمز 

لكرة القدم في »اليورو«

2829
رياضة

رياض الترك

ســيــكــون مــن الــصــعــب إقــامــة بطولة 
عـــاصـــمـــة   11 فـــــي   »2020 »يــــــــــورو 
كرة  عاصمة  اختيار  دون  أوروبــيــة 
القدم، عاصمة إيطاليا »روما« من ضمن املدن 
املستضيفة للحدث الكروي األوروبي الكبير، 
األقــدم في  عتبر 

ُ
ت التي  الجميلة  املدينة  هــذه 

الـــقـــارة والــتــي تعشق كـــرة الــقــدم مــنــذ قـــرون. 
إيطاليا، من  وستكون مدينة رومــا، عاصمة 
ـــ11 املستضيفة لــبــطــولــة »يـــورو  الــ بــني املـــدن 
»أوملــبــيــكــو«  بملعب  ستتمثل  والــتــي   ،2020
الشهير، وهي عاصمة أوروبية سياحية من 
زائريها  األولــى والتي ال تبخل على  الدرجة 
بأجمل املناظر املعمارية الخالبة والحضارة 

ميزة.
ُ
الثقافية امل

لمحة وتاريخ
والتي  الخالدة«،  »املدينة  بلقب  رومــا  عرف 

ُ
ت

ألـــف  مـــلـــيـــون و860  ــوالــــي 2  فــيــهــا حــ يــقــطــن 
شــخــص، وهــي املــديــنــة الــتــي ُوجـــدت فــي 753 
ــا لــقــب »كــابــوت  قــبــل املــيــالد. كــمــا ونــالــت رومـ
مــونــدي« أو عاصمة العالم فــي وقــت سابق، 
وفي عام 2019، أمست روما من بني أكثر 11 

ســيــكــون مــلــعــب »أوملــبــيــكــو« فـــي الــعــاصــمــة 
ــة رومــــــــا مـــــن بـــــني أهـــــــم املــــالعــــب  ــيــ ــالــ ــطــ اإليــ
هـــذا   »2020 »يـــــــورو  بـــطـــولـــة  املــســتــضــيــفــة 
ــعـــب األســــاســــي  ــلـ ــكـــون املـ ــيـ الــــصــــيــــف، إذ سـ
ملنتخب إيطاليا في مبارياته الثالث األولى 
فـــي دور املـــجـــمـــوعـــات، وهــــو املــلــعــب الـــذي 
سبقت له استضافة أحداث رياضية كبيرة 

منذ بنائه حتى اليوم.
أنشئ ملعب »أوملبيكو« في روما عام 1927، 
ُيــعــاد  ــام 1932، قــبــل أن  وجــــرى افــتــتــاحــه عـ
تشييده عــام 1990، وهــو مــن أكــبــر املالعب 
اإليـــطـــالـــيـــة ومــــن بـــني أكـــبـــر مـــالعـــب »يــــورو 
مــتــفــرج،  ألــــف   72 لــنــحــو  يــتــســع  إذ   ،»2020
 الــســلــطــات اإليــطــالــيــة سمحت 

ّ
مــع الــعــلــم أن

االستيعابية  القدرة  بملء حوالي 25% من 
ــبـــطـــولـــة األوروبــــــيــــــة فــي  ــــالل الـ لــلــمــلــعــب خــ

الصيف.
وُيعتبر ملعب »أوملبيكو« من املالعب التي 
استضافت الكثير من املباريات والبطوالت 
وغيرهما،  و»الــيــورو«  املونديال  في  املهمة 
فهو استضاف نهائي بطولة دوري أبطال 
أوروبــا أعــوام 1977 و1984 و1996 و2009، 

وكذلك منافسات رياضات أخرى مختلفة.
وشــهــد مــلــعــب »أوملــبــيــكــو« عــمــلــيــة تجديد 
عــام 2007، وذلـــك لكي يــتــوافــق مــع معايير 
االتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الـــقـــدم، خصوصًا 
ــه كــان سيستضيف نهائي بطولة دوري 

ّ
أن

أبــطــال أوروبــــا عـــام 2009، وانــتــهــت عملية 
الــتــجــديــد فـــي عــــام 2008، أي قــبــل عــــام من 

املواجهة النهائية.
وتــضــمــنــت عــمــلــيــة الــتــجــديــد تــحــســيــنــًا في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــحــصــيــنــات األمــنــيــة، 
وكــــذلــــك تـــجـــديـــد غـــــرف املــــالبــــس والـــغـــرفـــة 
ــيـــة. كــمــا  الـــخـــاصـــة بــــاملــــؤتــــمــــرات الـــصـــحـــافـ
ــررة،  ــتــــضــ ــد املــ ــاعــ ــقــ ــدل كـــثـــيـــر مـــــن املــ ــبــ ــتــ اســ
ــــي املــلــعــب  ــــات عـــمـــالقـــة فـ ــاشـ ــ ــفــــت شـ ــيــ وأضــ

لــعــرض تــفــاصــيــل مــن املـــبـــاريـــات. كــمــا أزيــل 
ــــات وأرض  ــــدرجـ الـــفـــاصـــل الــشــبــكــي بــــني املـ
املــلــعــب، مـــع تــخــفــيــض الــســعــة إلــــى حــوالــي 
72 ألــف متفرج الــيــوم، وذلــك لتأمني أفضل 
تجربة للمشجعني الذين يحضرون ملتابعة 
الــلــقــاءات. وأضــيــف كثير مــن االســتــراحــات 
ودورات املــيــاه، وكـــان ذلــك مــن ضمن خطة 
تصنيف  على  يحصل  لكي  امللعب  تطوير 
ــي لــكــرة الــقــدم.  ــ »أول« مــن االتـــحـــاد األوروبــ

للمنتخب  قــــوة  مـــصـــدر  املــلــعــب  وســـيـــكـــون 
أمــام جماهيره في  الــذي سيلعب  اإليطالي 
االنتصارات  تحقيق  وسُيحاول  املدرجات، 
والـــجـــمـــهـــور  األرض  عـــامـــلـــي  واســــتــــغــــالل 
املنافسة  الثاني، وكذلك  الــدور  إلــى  للتأهل 
ــقـــب األوروبـــــــــــــي، خـــصـــوصـــًا بــعــد  ــلـ ــى الـ ــلـ عـ
مع  املنتخب  شــهــده  الـــذي  الكبير  التحسن 

املدرب الوطني روبيرتو مانشيني.
)العربي الجديد(

ملعب »أولمبيكو«

الــســيــاح بنسبة وصــلــت إلى  مدينة يــزورهــا 
حوالي 10 ماليني سائح.

بلد  رومــا وســط  اإليطالية  العاصمة  وتملك 
أثريا وتاريخيا، حتى أنه ُمدرج على الئحة 
»أونيسكو« ألفضل املواقع األثرية السياحية 
في العالم، كما أنها مدينة قوية في االقتصاد 
والسياحة والفن واملوضة، ودائمًا ما تتصدر 

قوائم أفضل املدن الثقافية.
عتبر مدينة رومــا الــيــوم مــن بــني أبــرز 28 

ُ
وت

االقتصادية  األهمية   
ُ
مدينة عاملية من حيث

والسياحية، ويكفي أنها كانت في عام 2007، 
املدينة رقم 11 من ناحية الزيارة في العالم، 
وثالث أكثر مدينة يزورها السُياح بني دول 
االتحاد األوروبي. وبعيدًا عن كل هذا فمدينة 
روما عاصمة رياضية أيضًا، خصوصًا بعد 
ــة فـــي عــام  ــيـ ــبـ ــاب األوملـ ــعــ أن اســتــضــافــت األلــ
1960، وكذلك بطولة »يــورو 1968« و»يــورو 
1980 وبطولة كأس العالم 1990، وغيرها من 
تعشقها  التي  العاملية  الرياضية  البطوالت 

الجماهير من حول العالم.
ورومـــا واحـــدة مــن 8,101 بــلــدة فــي إيطاليا، 
وهي األكبر من ناحية املساحة وعدد السكان 
دير 

ُ
ت وبلدية  ذاتــي  فيها حكم  يوجد  والــتــي 

شير 
ُ
شؤونها الداخلية. وبالنسبة للسكان، ت

الدراسات إلى أن حوالي 9,5% من سكان روما 
لــيــســوا إيــطــالــيــني، وأغــلــبــهــم مـــهـــاجـــرون من 
أصول أوروبية مختلفة، وهم تقريبًا نصف 
عدد املهاجرين )حوالي 131 ألف نسمة(، أما 
النصف الثاني فهم من أصول غير أوروبية 
وبيروفية  بنغالية  فيليبينة،  جنسيات  من 

وصينية وجنسيات أخرى.

المعالم السياحية
كــونــهــا مــديــنــة أثـــريـــة وقـــديـــمـــة، تــمــلــك رومـــا 
الــكــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة الــتــي تــجــذب 
ــدًا لــكــل  ــقـــصـ ــاح كــــل عــــــام وســــتــــكــــون مـ ــ ــُي ــســ الــ
شارك 

ُ
ست التي  املنتخبات  وبعثات  جماهير 

املــديــنــة  ــــورو 2020«، وتــمــلــك  فـــي بــطــولــة »يــ

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة روما إحدى أهم المدن المستضيفة 
لبطولة »يورو 2020، هذا الصيف بعد كل من ميونخ 

ولندن، لكونها مستضيفة لمنتخب كبير هو إيطاليا، 
وستتمثل بملعبها الكبير »أولمبيكو«

)Getty( ساحة »بيازا نافونا« في روما

)Getty( نافورة »تريفي« الشهيرة )Getty( يوجد في روما الكثير من المعالم التاريخية

)Getty( كأس »اليورو« أمام »الكوليسيوم« الشهير

سيكون ملعب 
المنتخب 
اإليطالي في 
»يورو 2020« 
)Getty(

)Getty( يتسع ملعب »أولمبيكو« لحوالي 72 ألف متفرج

لن يكون هناك إال النجم فرانشيسكو توتي، العتباره بطل مدينة روما األول واألخير، 
ل توتي فريق روما طوال 

ّ
حبه كثيرًا. مث

ُ
فهو من أساطير الفريق وجماهير العاصمة ت

مباراة  »الــذئــاب« 786  بقميص  عــام 1992 حتى 2017، وخــاض  الكروية من  مسيرته 
وسجل 307 أهداف في جميع املسابقات املحلية واألوروبية. وحقق توتي مع روما لقب 
ل توتي منتخب 

ّ
الدوري مرة ولقب الكأس مرتني ولقب »السوبر اإليطالي مرتني«. كما مث

إيطاليا في 58 مباراة وسجل 9 أهداف، وكان من أبرز املساهمني في تتويج »األزوري« 
بلقب بطولة كأس العالم 2006 في أملانيا.

فرانشيسكو توتي

ملعب المدينة

معالم سياحية شهيرة جميلة   10 مــن  أكثر 
 من »الكوليسيوم« أو املدرج 

ً
وساحرة، بداية

الروماني، أشهر املعالم السياحية في مدينة 

روما، والذي دائمًا ما يكون مقصدًا للسياح 
فـــي كـــل ســنــة، وإلــــى جــانــبــه هــنــاك »املــنــتــدى 
الروماني« بني ساحة فينيسيا وكولوسيوم 
، وكان مركزًا للنشاط السياسي واالجتماعي 

للمواطنني الرومان.
وهــــنــــاك نــــافــــورة »تـــريـــفـــي« الـــشـــهـــيـــرة وهـــي 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــيــــة فـ ــــل واألكـــــثـــــر جــــاذبــ ــمـ ــ األجـ
اإليــطــالــيــة والـــتـــي يــقــصــدهــا الـــســـُيـــاح دائــمــًا 
ــة أمـــامـــهـــا، وهـــنـــاك  ــاريـ ــتـــذكـ ــذ الــــصــــور الـ ــ ألخـ
ساحة »سان بيتير« القريبة من »الفاتيكان« 
الشهير،  واملهندس  النحات  صممها  والتي 

الـــــ17، ويــمــكــن أن تتسع  الــقــرن  بيرنيني فــي 
لحوالي 300 ألف شخص في وقت واحد.

ــا  ــ ــابــــل ال يـــمـــكـــن الـــــذهـــــاب إلــــــى رومـ ــقــ ــي املــ ــ فـ
دون زيــــارة »بــيــازا نــافــونــا« وهـــي مــن أجمل 
الـــســـاحـــات فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة والــتــي 
يوجد فيها 3 نوافير من األجمل في إيطاليا. 
وُيــمــكــن أن تتسع الــســاحــة لــحــوالــي 20 ألــف 
شخص في آن واحــد، ولطاملا حضرت إليها 

الجماهير ملتابعة البطوالت الرياضية.
ــًا الـــــــدرج اإلســـبـــانـــي  ــا أيـــضـ ــ وهــــنــــاك فــــي رومــ
الـــطـــويـــل، وهــــو الـــــذي اشــتــهــر بــكــونــه درجـــا 

»رومــانــســيــا« لــلــســُيــاح وكـــل الــُعــشــاق، الــذيــن 
ــلـــى  يـــجـــلـــســـون عـــلـــيـــه مــــن األســــفــــل إلــــــى األعـ
ويــتــمــتــعــون بـــاملـــنـــاظـــر الـــخـــالبـــة مــــن حـــولـــه. 
كــمــا وُيــعــتــبــر مــحــطــة راحــــة لــكــل الــســائــحــني 
املدينة  في  اليوم  كل  يتجولون  كانوا  الذين 
إلــى  الـــدرجـــات  عـــدد  للتعرف عليها، ويــصــل 
فرانشيسكو  املــهــنــدس  صممها  والــتــي   135
الـــــدرج حتى  دي ســانــكــتــيــس، ومــــا زال هــــذا 
السياحية. وهو  أبــرز معالم رومــا  اليوم من 
سافر 

ُ
سيكون مقصدًا لكل الجماهير التي ست

في  املشاركة  منتخباتها  ملساندة  رومــا  إلــى 

»يورو 2020«، خصوصًا مع السماح بدخول 
ــن ســـعـــة مـــــدرجـــــات مــلــعــب  ــ ــــي 25% مـ ــوالـ ــ حـ
ـــحـــددة لهذه 

ُ
»أوملــبــيــكــو« خـــالل املــبــاريــات امل

املدينة، مع التنويه بأن روما هي ثالث أكبر 
املدن املستضيفة بعد ميونخ ولندن.

وسائل النقل
العاصمة اإليطالية روما مطاران  يوجد في 
هما »ليوناردو دا فينشي« الذي يبعد حوالي 
البلد و»سيامبينو«  30 كيلومترًا عن وسط 
عــن وســط  الـــذي يبعد حــوالــي 15 كيلومترًا 

البلد، وُيعتبر األول من أكثر املطارات ضغطًا 
في القارة األوروبية.

ويـــــوجـــــد فـــــي رومــــــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــحـــطـــات 
ــا »ســـتـــازيـــونـــي  ــ ــــرزهـ ــزة وأبـ ــيـ ــمـ ـ

ُ
الــــقــــطــــارات امل

إلى  رحـــالت  تــخــرج منها  والــتــي  تريميني«، 
ــم أن جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــ ــارج إيـــطـــالـــيـــا، رغـ ــ خــ
الكثير من األمور  الحالية، عقدت  »كــورونــا« 
ووضعت ضوابط على السفر في القطارات. 
ــا عــن طريق  كــمــا ويــمــكــن الـــوصـــول إلـــى رومــ
بــاصــات كــبــيــرة محلية ودولـــيـــة وتــســيــر في 

.
ً
طرقات متصلة بوسط البلد مباشرة

سيستضيف ملعب 
»أولمبيكو« في 

العاصمة اإليطالية روما 
منافسات المجموعة 

األولى في بطولة 
»يورو 2020«، إذ سيلعب 
عليه المنتخب اإليطالي 

المباراة االفتتاحية 
للبطولة األوروبية ضد 

منتخب تركيا القوي، ثم 
يخوض مباراته الثانية 
ضد منتخب سويسرا، 

على أن يختتم مشواره 
في دور المجموعات 
ضد منتخب ويلز، هذا 
وسيستضيف الملعب 
مباراة من منافسات 

الدور ربع النهائي في 
الثالث من شهر تموز/ 

يوليو المقبل. وسيكون 
بمقدور حوالي %25 
من الجمهور مساندة 
إيطاليا في مبارياتها، 
وذلك بعد موافقة 
الحكومة اإليطالية 

و»يويفا« على دخول 
المشجعين.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

روما تستضيف 
مباريات المنتخب اإليطالي 

في »أولمبيكو«

يومًا15الباقي
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حسين غازي

عاد نادي اي سي ميالن اإليطالي 
إلــى مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
الغياب عن البطولة األهم واألغلى في القارة 
الكالتشيو،  فــي  مثير  مــوســٍم  بــعــد  الــعــجــوز، 

حقق خالله إنتر ميالن اللقب.
خلف  الترتيب  في  ثانيًا  الروسونيري   

ّ
وحــل

ــاز فــــي الــجــولــة  ــ غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي بـــعـــدمـــا فـ
 

ّ
ــــذي احــتــل األخـــيـــرة عــلــى حـــســـاب أتـــاالنـــتـــا الـ
املركز الرابع، فيما ذهبت املرتبة ليوفنتوس 
الذي كان قد سيطر على الكرة اإليطالية لعّدة 
أعـــوام، قبل أن يتنازل عــن عرشه فــي املوسم 

الحالي.

المدرب والمستقبل
ــال كــــــان بـــلـــوغ  ــ ــحـ ــ هــــــدف مــــيــــالن بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الجماهير   

ّ
أن الرغم من  األبــطــال، على  دوري 

كــانــت تــحــلــم بــحــصــد لــقــب الــســكــوديــتــو حني 
 
ً
الــفــريــق مــتــصــدرًا للترتيب، وتـــوج بطال كــان 
 ضــعــف الــدكــة وإصــابــة العديد 

ّ
لــلــشــتــاء، لــكــن

ــرا بشكٍل كبير فــي املستوى،  ـ
ّ
أث الــالعــبــني  مــن 

مما وضع املدرب ستيفانو بيولي في ورطة 
اإلدارة  يــقــنــع  أن  بـــيـــولـــي  ــتـــطـــاع  اسـ ــيـــرة.  ــبـ كـ
العديد من  ببقائه بعدما حقق ما عجز عنه 
املدربني السابقني للنادي على غرار جينارو 
غـــاتـــوزو وفــيــتــشــيــنــزو مــونــتــيــال وســيــنــســيــا 
وكــالرنــس  إنــزاغــي  وفيليبو  ميهايلوفيتش 
الظهور  اآلن  املهمة   

ّ
لكن وآخــريــن،  ســيــدورف 

أكدت  اإلدارة  األبــطــال.  بشكٍل جيد في دوري 
ثقتها ببيولي في أكثر من مناسبة ودعمته، 
الجماهير   

ّ
أن رغــم  مالديني،  بــاولــو  تحديدًا 

ميالن 
والعودة لألبطال

إلى  الفريق  عودة  بعد  المقبل  الموسم  إلى  ميالن  نادي  عشاق  يتطلع 
أن  وينتظر  سنوات،   7 من  أكثر  دام  غياب  إثر  أوروبا،  أبطال  دوري  مسابقة 
مع  تشكيلته  في  التغييرات  من  العديد  إجراء  على  »الروسونيري«  يقدم 

رحيل بعض األسماء واستقدام أسماء أخرى وكبيرة

3031
رياضة

تقرير

ترغب في رؤية مدرٍب أفضل منه وأكثر خبرة 
في املسابقة، وهنا تنقسم اآلراء حقيقة.

أليغري  ماسيمليانو  بعودة  يطالب  البعض 
 ذلك يبدو صعبًا، خصوصًا 

ّ
إلى الفريق، لكن

الــتــقــاريــر  يــنــتــظــر، بحسب   األخــيــر مــا زال 
ّ
أن

الدين  الفرنسي زين  املــدرب  قــرار  الصحافية، 
زيدان، الذي قد يترك ريال مدريد، وحينها قد 
»ميرنغي«  للـ مدربًا  أليغري  »مستر«  يصبح 
إعــادتــه بعدما  فــي  يــرغــب   يوفنتوس 

ّ
أن كما 

عـــانـــى الــفــريــق فـــي فـــتـــرة مــاوريــســيــو ســـاري 
وكذلك أندريا بيرلو املدرب الحالي، بالتالي 

 وصوله إلى ميالن يبدو صعبًا.
ّ
فإن

قسٌم آخر من الجماهير يرغب في عودة كارلو 
مــع ميالن  الــتــي حققت  األيــقــونــة  أنشيلوتي، 
 2003-2002 مــوســم  فــي  األبـــطـــال  دوري  لــقــب 
 2007-2006 وموسم  يوفنتوس  حساب  على 
 كارلو ليس 

ّ
 البعض يرى أن

ّ
أمام ليفربول، لكن

خيارًا مثاليًا، وما تحقق في الحقبة السابقة 
ال يعتبر إنجازًا، إذ كان يمتلك كتيبة مدججة 
بالنجوم، ورغم ذلك اكتفى بلقبني في األبطال 

ولقب في الدوري، وفي كأس العالم لألندية.
تبدو خــيــارات ميالن بالتالي مــحــدودة على 
مستوى املدربني املتاحني، ربما ساري األبرز 
الـــذي سيرحل  لــوف  ليواخيم  إضــافــة  حاليًا، 
 
ّ
يـــورو 2020، لكن نــهــايــة  أملــانــيــا  عــن منتخب 

ــم يــخــض  ــيـــرة، فـــهـــو لــ ــبـ ــه مـــخـــاطـــرة كـ ــولــ وصــ
تجربة على مستوى األندية منذ زمٍن بعيد، 
 املــؤشــرات تكشف ارتــفــاع أسهم 

ّ
بالتالي فــإن

بيولي في البقاء.

الراحلون والوافدون
تدور في فلك ميالن حاليًا العديد من األسماء 
لعدٍد  إضــافــة  الــفــريــق،  إلــى  املنتظر وصولها 
كبير من األسماء التي قد ترحل عنه، إن كان 
بسبب عدم وجود اتفاق على تجديد العقد أو 

لتدني املستوى.
ــان  ــ ــبــــرز املـــخـــضـــرم زالتــ فــــي خــــط الـــهـــجـــوم يــ
إبراهيموفيتش، وهنا تريد إدارة ميالن جلب 
 صاحب 

ّ
مهاجم مميز ليساعده، خصوصًا أن

ــم إضــافــتــه الــكــبــيــرة هــذا  األربـــعـــني عــامــًا ورغــ
املوسم غاب لفترات طويلة بسبب اإلصابات، 
أساسيًا  عليه  االعتماد  ممكنًا  ليس  بالتالي 

 تعدد البطوالت وكثرة الجبهات.
ّ

في ظل
ــا بــيــلــوتــي، مــهــاجــم نـــادي  ويـــبـــرز اســـم أنـــدريـ
تورينو الذي يريده أيضًا البرتغالي جوزيه 
ــا، ومـــن املــتــوقــع أن يصل  ــ مــوريــنــيــو فـــي رومـ
 اســم 

ّ
ســـعـــره إلــــى 30 مــلــيــون يــــــورو، كــمــا أن

الصربي دوشان فالهوفيتش مطروح بقوة، 
ــًا هـــذا  فــمــهــاجــم فــيــورنــتــيــنــا ســـجـــل 21 هـــدفـ
الـــدوري اإليطالي، وهــو يبلغ من  املوسم في 
العمر 21 عامًا، ويتمتع بقوة بدنية ومهارة 
كــبــيــرة فــي إنــهــاء الــهــجــمــات، لــكــن الجماهير 
تــخــشــى أن تـــتـــكـــرر قـــصـــة بــيــونــتــيــك ثــانــيــة، 
كان  مــن جنوى بعدما  استقدمه ميالن  حــني 
هدافًا للدوري ثم انحدر مستواه، ليرحل إلى 

الدوري األملاني.
تتحدث الصحف اإليطالية أيضًا عن يوسيب 
نــادي  مــع  السلوفيني  الــالعــب  إيليتشيتش 

ميالن تأهل لدوري 
أبطال أوروبا بعد سنوات 

من الغياب

ليبرتادوريس: ريفر بليت يتأهل بصعوبة رفقة 
فلومينينزي لثمن النهائي

سقط فريق ريفر بليت على ملعبه )3 - 1( أمام فلومينينزي البرازيلي في سادس 
ثمن  للدور  رفقته  تأهل  ه 

ّ
لكن ليبرتادوريس،  بكأس  الرابعة  املجموعة  جــوالت  وآخــر 

النتيجة مشواره في  الفريق األرجنتيني بهذه  القارية. ويواصل  البطولة  النهائي من 
ّوج 

ُ
ه ت

ّ
البطولة رغم صعوبات إصابة عدد كبير من العبيه بفيروس كورونا، علمًا أن

 وصيفًا 
ّ

بلقب كأس ليبرتادوريس مرتني في آخر ست نسخ )2015 و2018( كما حل
للبطل في عام 2019. ورفع فلومينينزي رصيده إلى 11 نقطة في املركز األول، متفوقًا 
فيه  تعادل سانتا  بعد  التأهل  بطاقات  ثاني  الــذي خطف  بليت،  ريفر  على  بنقطتني 
الكولومبي )7 نقاط( من دون أهداف مع مواطنه أتلتيكو جونيور )3 نقاط(، ليحصل 

سانتا فيه على ترضية بالتأهل لثمن نهائي بطولة كأس »سود أميركانا«.

»يويفا« يطرح 1700 تذكرة للبيع لنهائي 
دوري األبطال

القدم )يويفا( طرح 1700 تذكرة للجماهير بشكل عام   بدأ االتحاد األوروبــي لكرة 
وتشيلسي  سيتي  مانشستر  بــني  املــقــبــل،  السبت  األبــطــال،  دوري  نهائي  لحضور 
التي  التذاكر،  البرتغالية. وستباع  اإلنكليزيني على ملعب »دراغــاو« في مدينة بورتو 
ستكون متاحة فقط عبر املوقع الرسمي لالتحاد القاري على اإلنترنت، بأولوية الطلب، 
 شخص شراء مقعدين بحد أقصى. من جانبها، أكدت السلطات 

ّ
وسيكون بإمكان كل

البرتغالية أّن ملعب »دراغاو« سيستقبل 16 ألفًا و500 مشجع، أي بنسبة 33% من 
 فريق. كما ذكر 

ّ
السعة اإلجمالية له، إذ سيتم تخصيص 6 آالف تذكرة لجماهير كل

ه لن يتم السماح بدخول امللعب سوى بعد تقديم نتيجة سالبة في اختبار 
ّ
»يويفا« أن

الكشف عن فيروس كورونا، تعود إلى التاريخ ما بني 26 و29 مايو/ أيار، ولن تكون 
شهادة تلقي اللقاح كافية.

دورتموند يقدر خسائره بنحو 75 مليون يورو 
بسبب كورونا

ه سيتكبد خسائر بنحو 75 مليون يورو في السنة 
ّ
ُيقدر فريق بوروسيا دورتموند أن

مــن جانب  الخطوة  هــذه  وتــأتــي  كــورونــا،  وبــاء  تداعيات  املالية 2020/ 2021، بسبب 
النادي األملاني تنفيذًا لقانون الشركات املساهمة، الذي ينص على اإلعالن عن املوقف 
املالي عندما تكون هناك تطورات قد تؤثر على سعر السهم واألربــاح املوزعة. وُيعّد 
ــدرج في البورصة، وال يحق للمساهمني التدخل 

ُ
امل دورتموند النادي األملاني الوحيد 

في القرارات الرياضية الخاصة بالنادي. وبعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
الــحــّد مــن خسائره، وكــان دورتــمــونــد تكبد بالفعل  الــنــادي فــي  البيان، نجح  بحسب 
خسائر بلغت 44 مليون يورو في السنة املالية 2019/ 2020، نتيجة لتداعيات الوباء 
أيضًا. والجدير بالذكر أّن هذا الوضع سيؤثر بالتأكيد على قدرة دورتموند على إبرام 
ه يحتاج ألسماء 

ّ
أن تعاقدات جديدة في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، خصوصًا 
جيدة قادرة على مساعدة هاالند واملجموعة للمنافسة على األلقاب.

أميركا تدعم سفر رياضييها إلى طوكيو 
»تحت مظلة« األولمبياد

أبدى البيت األبيض دعم حكومة الرئيس األميركي، جو بايدن، للرياضيني األميركيني 
في سفرهم إلى طوكيو »تحت مظلة« األلعاب األوملبية. وأكــدت املتحدثة باسم البيت 
الخارجية  الــصــادرة عــن وزارة  التوصية  لــدى سؤالها حــول  األبــيــض، جــني بساكي، 
األميركية بعدم السفر إلى اليابان بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في 
البلد اآلسيوي ورفع مستوى التأهب من 3 إلى 4 )الحد األقصى( حول السفر لليابان، 
احترمت  »لقد  يتغير. وأوضحت بساكي:  لم  األوملبياد  أّن موقف بالدها من خوض 
الحكومة  وضعتها  التي  االعتبارات  أيضًا  وتتفهم  األوملبية  الــدورة  تأجيل  واشنطن 
 فخر 

ّ
اليابانية واللجنة األوملبية الدولية لتنظيم الحدث«. وأضافت: »الرئيس يدعم بكل

 وقت »تحت مظلة« 
ّ

رياضيينا« مشيرة إلى أّن سفرهم لليابان ينبغي أن يتم في كل
األلعاب األوملبية ومع »التطبيق املشدد لبروتوكوالت الحماية« من كوفيد-19.

قتيبة خطيب

التي  الــوجــوه  أبــرز  ُيعد الحكم األملــانــي، دانــيــال سييبيرت، أحــد 
ــورو 2020« املــقــبــلــة، نـــظـــرًا لــقــدرتــه  ــ ــ ســتــتــواجــد فـــي بــطــولــة »ي
ــواء في  الــكــبــيــرة عــلــى إدارة املــواجــهــات، الــتــي أشـــرف عليها سـ
»البوندسليغا« أو »اليوروباليغ« في موسم 2020/ 2021، بسبب 

قراراته الحاسمة والهادئة.
ولــد دانــيــال سييبيرت فــي الــرابــع مــن مــايــو/ أيــار 1984، وأظهر 
الرياضة  علم  دراســة  بعدها  ليقرر  ُمبكرًا،  القدم  بكرة  اهتمامه 
في الجامعة، وهو تخصص يدرس كيفية عمل جسم اإلنسان 
البدني  والنشاط  الرياضة  تعزز  وكيف  التمرين،  أثناء  السليم 
الــصــحــة واألداء، فــي كــامــل الــجــســم، وذلــــك مــن مــنــظــور علمي. 
وتشتمل دراسة علم الرياضة تقليديًا على مجاالت علم وظائف 
األعــضــاء )فــســيــولــوجــيــا الــتــمــريــن( وعــلــم الــنــفــس )عــلــم النفس 
الرياضي( وعلم التشريح وامليكانيكا الحيوية والكيمياء الحيوية 
علم  في  باستمرار  املتزايد  التركيز  مع  الحيوية،  الحركة  وعلم 
دراستة  وخــالل  املمكنة.  النتائج  أفضل  تحقيق  على  الرياضة 
للرياضة، استطاع دانيال سييبيرت فهم كيفية تفاعل  العلمية 
جسم اإلنسان مع التمارين، والتدريب، والبيئات املختلفة والعديد 
من املحفزات األخــرى، ما جعله يبدأ عمله حكمًا محترفًا، عام 

2007، عندما وافق االتحاد األملاني عليه. وفي عام 2009، بدأ 
الثانية  الدرجة  بــإدارة مواجهات بطولة دوري  دانيال سييبيرت 
األملاني، وأدار حينها 8 مباريات، أشهر فيها 8 بطاقات صفراء، 
ه لم يطرد أّي العب. وتلقى في موسم 2012/ 2013، خبرًا 

ّ
لكن

سعيدًا باعتماده إلدارة مباريات »البوندسليغا«.
أدار دانيال سييبيرت أول مباراة في الدوري األملاني لكرة القدم، 
أيلول  نــاديــي شالكه وأوغــســبــورغ فــي األول مــن سبتمبر/  بــني 
2012، وأشــهــر فــي هـــذه املـــبـــاراة 3 بــطــاقــات صــفــراء، ليواصل 
إنـــذارًا،  مــواجــهــات أعطى خاللها 39  ــراف على 10  اإلشـ بعدها 

باإلضافة إلى حالة طرد وحيدة.
 ،2014 األول  تشرين  أكتوبر/  من  والعشرين  الرابع  في  علن 

ُ
وأ

 مكان املخضرم وولفغانغ ستارك، 
ّ

أّن  دانيال سييبيرت، سيحل
الــقــدم، مــا جعله أصغر حكام  الــدولــي لكرة  كحكم فــي االتــحــاد 
»فيفا« العشرة في أملانيا، ليظهر بعدها في التاسع والعشرين 
من مايو/ أيار 2015، بتصفيات بطولة »يورو 2015« تحت 19 
التحكيم في  فــي رحلته بعالم  دانــيــال سييبيرت  وتـــدّرج  عــامــًا. 
»القارة العجوز« واستطاع إثبات نفسه بشكل كبير للغاية في 
ودوري  و»اليوروباليغ«،  أوروبــا،  أبطال  ودوري  »البوندسليغا«، 
أّهــلــه ألن يكون  األمـــم األوروبـــيـــة فــي مــوســم 2020/ 2021، مــا 

حكمًا في بطولة »يورو 2020« املقبلة.

دانيال سييبيرت

على هامش الحدث

يشتهر الحكم األلماني دانيال سييبيرت بالهدوء الكبير في المواجهات، 
التي يديرها سواء في »البوندسليغا« أو دوري أبطال أوروبا

زالتان سيبقى 
في ميالن بانتظار 
وصول مهاجم 
آخر مع كثرة 
إصاباته )ماركو 
)Getty /لوزاني

)Getty( نتس يتقدم في السلسلة بثبات

عامًا(،   33( الكبيرة  الخبرة  أتاالنتا، صاحب 
وهو يمتلك مهارات كبيرة وقدرة على تقديم 
اإلضــافــة مليالن ملــدة موسمني على األقــل، مع 
 مــيــالن يــحــتــاج لــجــنــاح آخــــر من 

ّ
الــتــأكــيــد أن

الــصــف األول لــدعــم الــفــريــق فــي األبــطــال، كما 
 رودريغو دي بــاول )27 عامًا( العب نادي 

ّ
أن

أوديـــنـــيـــزي بـــني األســـمـــاء املــطــروحــة لتمثيل 
ميالن.

في خط الــوســط، تبدو األمــور واضحة نوعًا 
ما، فوجود اإليفواري فرانك كيسييه يرضي 
الــجــمــاهــيــر واملـــــــدرب إلــــى جـــانـــب الـــجـــزائـــري 

ــن بـــني الـــالعـــبـــني املــنــتــظــر  ملـــــّدة عـــــاٍم آخـــــر. ومــ
خــروجــهــم مــن الــنــادي صــامــويــل كاستييخو 
ــــي عـــلـــى ســبــيــل  ــاوجـ ــ ــك الــــنــــرويــــجــــي هـ ــ ــذلـ ــ وكـ
اإلعارة، إضافة إلى أليكسس سايليمايكرس، 
لــيــاو منتظرًا،  الــبــرتــغــالــي  بــقــاء  يــبــدو  بينما 

ه.
ّ
نظرًا ملهارته وصغر سن

 
ّ
عــلــى مــســتــوى خــط الـــدفـــاع، يـــرى الجميع أن

ميالن قادر على املضّي قدمًا بالخط الخلفي 
ــاريـــات، ونـــذكـــر هنا  ــبـ الــــذي خــــاض مــعــظــم املـ
الدنماركي سيمون كيير واإلنكليزي فيكايو 
الذي ستشتري اإلدارة بطاقته من  توموري، 

ــر، مـــــع وجــــــــود ســــانــــدرو  ــاصــ ــنــ إســـمـــاعـــيـــل بــ
تــونــالــي، وانــتــظــار مــصــيــر مــيــتــي الــــذي لعب 

معارًا من نادي تورينو.
ويبقى مصير التركي هاكان تشالهان أوغلو 
املالية  مطالبه  اللحظة...  حتى  مــعــروف  غير 
الضخم،  رقمه  تلبية  يريد  ال  وميالن  كبيرة، 
ويعتبر يوفنتوس من بني املهتمني، مع تزايد 
الــحــديــث عــن تــقــديــم الــدحــيــل الــقــطــري عرضًا 
كبيرًا له، أما إبراهيم دياز، فيبدو سعيدًا في 
اإلدارة  ميالن بعدما وجد نفسه، وستحاول 
الــتــواصــل مــع ريـــال مــدريــد، لتجديد تعاقده 

تشلسي مقابل 28 مليون يورو، فيما برز في 
 من كاالبريا 

ّ
مركز الظهير األيمن واأليسر كل

 الفريق يحتاج 
ّ
وثيو هيرنانديز، مع العلم أن

البرتغالي  لبديل لألخير، فيما يبقى مصير 
دالــــوت مــجــهــواًل، وهـــو الـــذي لــعــب مــعــارًا من 

نادي مانشستر يونايتد هذا املوسم.
ومــــن أبــــرز األســـمـــاء املـــرجـــح خــروجــهــا قــائــد 
ــدافـــع اإليـــطـــالـــي أليسيو  الــفــريــق الـــحـــالـــي، املـ
ــــذي تـــراجـــع مــســتــواه بــشــكــٍل  رومـــانـــيـــولـــي، الـ
رهيب، وقد يكون برشلونة أو أتلتيكو خيارًا 

جيدًا له الستعادة مستواه.

السلة األميركية: وجه رياضي
فوز ثان تواليًا لنتس

قــســا فـــريـــق بـــروكـــلـــني نــتــس عــلــى مــنــافــســه 
بوسطن سلتيكس عندما وّسع الفارق في 
إلى  التي جمعتهما  املباراة  النتيجة خالل 
وُمستحق  كــبــيــر  بــفــوز  لتنتهي  نــقــطــة،   33
)130 - 108(، ما جعله يتقدم )2 -صفر( في 
سلسلة مباريات الدور األول من منافسات 
»البالي أوف« في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني ملوسم 2021-2020.
وقـــــاد الــنــجــم كــيــفــن دورانـــــــت عـــرضـــًا قــويــًا 
»الــثــالثــة الـــكـــبـــار« فـــي بــروكــلــني إلــى  آخــــر لـــ
جــانــب زمــيــلــيــه كـــايـــري إيــرفــيــنــغ وجيمس 
هـــاردن، فــي وقــت تعملق جــو هــاريــس على 
خــط الــثــالثــيــات مــانــحــًا نــتــس تــقــدمــًا مبكرًا 
ــاراة. وفــــرض بــروكــلــني  ــبــ ومــريــحــًا خــــالل املــ
بنتيجة  وأنــهــاه  األول  الــربــع  فــي  سيطرته 
)40 - 26(، وانتهى الشوط األول من املباراة 
)71 - 47( بفضل تسديدات هاريس عن خط 

النقاط الثالث.
تسديدات  ثماني  من  هاريس ستا  وسجل 
نقطة،   22 محققًا  األول،  الشوط  في  ثالثية 
هــي األعــلــى لــه خـــالل مسيرته فــي »الــبــالي 
أوف«، وسّجل تسديدة ثالثية إضافية في 
الشوط الثاني، لينهي املباراة مع 25 نقطة.

قال دورانت بعد املباراة »الليلة جو جعلنا 
، مررنا بمرحلة 

ً
نذهب بعيدًا، توقفنا قليال

ــام الــهــجــوم.  انتقالية مــا فــتــح لــنــا الــبــاب أمـ
لنا  بالنسبة  جيدة  بداية  مجرد  كانت  لقد 
وانطلقنا من هناك نوعًا ما«. وقاد دورانت 
نقطة   26 بــرصــيــد  لنتس  التهديفية  الــغــلــة 
وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة 
وأربــــع تــصــديــات، فــيــمــا أضــــاف هــــاردن 20 
باليك  نقاط  أمــا  نقطة،   15 وإيرفينغ  نقطة 
ساحقتني  سلتني  فتضمنت  ـــ11،  الـ غريفني 

)دانك(.
في املقابل لم يكن سلتيكس على حاله، لكن 
ورغــــم بــدايــتــه الــســيــئــة فــي الــربــع األول مع 
صفر نــقــاط، عــاد مــاركــوس ســمــارت ليقود 
فريقه مع 19 نقطة، كما وسجل كيمبا ووكر 
17 نــقــطــة، لــكــن املــهــاجــم الــنــجــم جــايــســون 
تـــاتـــوم كـــان لــديــه تــســع نــقــاط فــقــط قــبــل أن 
املــبــاراة مبكرًا بعد إصابة في عينه  يغادر 
محاولة  أمــام  سلتيكس  وسيكوت  اليمنى. 
فــــرض 7 مـــبـــاريـــات فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــتــس عــلــى أرضـــــه في 

املباراة الثالثة الجمعة.
وفي مباراة أخرى، أعاد حامل اللقب لوس 
ــيـــادة نــجــمــه لــيــبــرون  ــقـ أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز بـ
أمــــام فينيكس صــانــز حــني تغلب  الـــتـــوازن 
عليه )109 - 102(، معوضًا خسارة املباراة 
األولى في »بالي أوف« املنطقة الغربية، أما 
لوس أنجليس كليبرز، فسقط للمرة الثانية 
الــذي  مافريكس  داالس  أمـــام  الــتــوالــي  على 

أنهى املباراة بفوز )127 - 121(.
ــهــــات بـــمـــبـــاريـــات قــويــة  ــســتــكــمــل املــــواجــ

ُ
وت

ستجمع بني ميلووكي باكس وميامي هيت 
أنجليس  لــوس  2-0(، ويلعب  )األول متقدم 
لــيــكــرز ضــد فينيكس صــانــز )الــتــعــادل 1-1 
حــتــى اآلن(، كــمــا ويــخــوض بــروكــلــني نتس 
مــبــاراة قوية ضــد بوسطن سلتيكس وهو 

متقدم )2 - 0( في السلسلة حتى اآلن.
أمـــا بــورتــالنــد تــريــل بـــاليـــزرز فــيــلــعــب ضد 
فريق دينفر ناغتس وعينه على التقدم )2 
أتالنتا  يلعب  وقــت  فــي  السلسلة،  فــي   )1  -
هاوكس مباراة مهمة ضد نيويورك نيكس 
وعــيــنــه عــلــى الــتــقــدم )2 - 0(، هــــذا ويــلــعــب 
أنــجــلــيــس  لــــــوس  ــكـــس ضــــد  ــريـ ــافـ مـ داالس 
كليبيرز، وهو متقدم )2 - 0( في السلسلة، 
ما يعني أن فــوزه الثالث سُيقربه أكثر من 

التأهل إلى الدور املقبل.
)فرانس برس(

Thursday 27 May 2021 Thursday 27 May 2021
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محمية »إرنستو«
حيوانات سورية تلقى الرعاية والعالج

عبد الرحمن خضر

ــة  ــ ــوريـ ــ أســـــــفـــــــرت الـــــــحـــــــرب فـــــــي سـ
ــقــــدان وإصــــابــــة الــكــثــيــر مــن  عــــن فــ
ــا فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــات، وخـ ــ ــوانــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
الــشــمــال الــســوري الـــذي تــعــّرض عــلــى مــدى 
سنوات الثورة إلى قصف شديد من طائرات 
ــر الوضع املعيشي 

ّ
أث النظام وروســيــا. كما 

الــحــيــوانــات،  بتلك  االهــتــمــام  عــلــى  للسكان 
ي كثيرين عن حيواناتهم 

ّ
إلى تخل أدى  ما 

األليفة التي كانت تربى في املنازل، بسبب 
األدويــة  وفقدان  املتالحقة،  النزوح  حركات 
من  كثير  وهــجــرة  بها،  الخاصة  واألطعمة 
األطباء البيطريني، وتراجع أعداد العيادات 

البيطرية.
ــام بــتــلــك  ــمــ ــتــ ــة مـــنـــهـــم لــــالهــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـ
الــحــيــوانــات، وخــصــوصــا تــلــك الــتــي تخلى 
أصحابها عنها مثل الكالب والقطط، أنشأ 
»إرنستو«،  اسم  حملت  محمية  متطوعون 
ــك فـــي مـــزرعـــة عــلــى مــقــربــة مـــن مــديــنــة  ــ وذلـ
إدلــــب، فــيــهــا عــيــادة بــيــطــريــة، بــهــدف إيـــواء 
الحيوانات الشاردة في مكان واحد، وإعادة 
تــأهــيــلــهــا، وتــقــديــم الــطــعــام والــــشــــراب لها 

طيلة فترة وجودها في املحمية.
ــقـــول مــــؤّســــس ومــــديــــر مــحــمــيــة إرنــســتــو  يـ
ــمـــد يـــــوســـــف، لــــــ »الــــعــــربــــي  الــــبــــيــــطــــري مـــحـ

في المحمية الكثير من القطط )العربي الجديد(

الــــجــــديــــد«: »فــــكــــرة إنــــشــــاء املــحــمــيــة ولــــدت 
ــات  ــوانـ ــيـ حـ شــــاهــــدت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،2017 عــــــام 
كـــانـــت تـــصـــاب مـــن جـــــراء الــقــصــف الــجــوي 
ــاروخـــي وال تــجــد مـــن يــهــتــم بــهــا أو  والـــصـ
ــا. وتـــهـــدف املــحــمــيــة إلــى  ــهـ يــــــداوي جـــروحـ
مــداواة وعــالج أي حيوان مصاب«. ويلفت 
ــبـــارة عـــن عــيــادة  إلــــى أن املــحــمــيــة كـــانـــت عـ
لت في أماكن عدة في محافظة 

ّ
بيطرية تنق

ــّرت أخــــيــــرًا فــــي مــديــنــة  ــقـ ــب، حـــتـــى اســـتـ ــ ــ إدلـ
ــــب، بــاإلضــافــة إلـــى مــحــمــيــة تــضــّم أكــثــر  إدلـ
من 30 نوعا من الحيوانات، أبرزها القطط 
أنواعها،  على  والطيور  والخيول  والكالب 

باإلضافة إلى األغنام واملاعز والحمير.
ويشير يوسف إلى أن الفريق املسؤول عن 
املحمية يتألف من 13 متطوعا، يعملون ما 
الواقعتني في مدينة  املزرعة والعيادة  بني 
والغذاء  الصحية  الرعاية  ويقّدمون  إدلــب، 
بــــدأت  املـــحـــمـــيـــة   

ّ
أن مــــؤكــــدًا  لـــلـــحـــيـــوانـــات، 

تستقبل الحيوانات فعليا في شهر إبريل/ 
نــيــســان املـــاضـــي. ووصـــل عـــدد الــحــيــوانــات 
ــواع  فــيــهــا إلـــى أكــثــر مـــن 400 مـــن كــافــة األنــ

املوجودة في سورية.
ويـــوضـــح يـــوســـف أن املــحــمــيــة مــمــولــة من 
مـــحـــبـــي الــــحــــيــــوانــــات واملـــهـــتـــمـــني بـــهـــا فــي 
الداخل السوري والخارج، مشيرًا إلى أنهم 
املصاعب، من بينها  العديد من  يواجهون 

تــأمــني الــلــقــاحــات لتلك الــحــيــوانــات، وعــدم 
وجود أجهزة تصوير شعاعي، ومختبرات، 
وفقدان بعض األدوية النوعية، وخصوصا 
املعابر  أدى تفشي كورونا وإغــالق  بعدما 
الــــحــــدوديــــة إلـــــى صـــعـــوبـــة إيـــصـــالـــهـــا إلـــى 

املنطقة.
ــد الـــســـعـــيـــد، وهـــو  ــمــ ــــن جـــهـــتـــه، نــــــزح أحــ مـ
أب لــثــالثــة أطـــفـــال، مـــن ريـــف مــديــنــة مــعــرة 
عام  مطلع  إدلـــب  جنوبي  الــواقــع  النعمان 
2020 بــعــدمــا ســيــطــرت قـــوات الــنــظــام على 
ـــه 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــنــطــقــة. يـــقـــول لـ

يربيهما  كـــان  ــني 
ّ
قــط عـــن  للتخلي  ـــطـــر 

ّ
اض

ــة قـــــــرب مـــديـــنـــة  ــمـ ــيـ ــه فـــــي خـ ــنـ ــكـ ــبـــب سـ بـــسـ
إدلـــب، وخــوفــه من  مــعــرة مصرين شمالي 
إلى  ويشير  جوعا.  موتهما  أو  ضياعهما 
ه سمع عن العيادة التي تتبع للفريق في 

ّ
أن

القطني  ــم 
ّ
وســل إليها  فاتجه  إدلـــب،  مدينة 

للقائمني عــلــى الــعــيــادة، رغــبــة مــنــه فــي أن 
الــرعــايــة  يــجــدا مــن يهتم بهما ويــولــيــهــمــا 

ر لهما الطعام والشراب.
ّ
الصحية، ويوف

وعن آلية نقل الحيوانات إلى املحمية، يقول 
ار لـ »العربي 

ّ
املدير اإلداري للفريق محمد وت

إنــه داخــل املحمية توجد سيارة  الجديد«، 
ي االتــصــاالت. ويوضح 

ّ
وخــط ســاخــن لتلق

أن املحمية تستقبل الحيوانات التي يرغب 
بعض مربيها في التخلي عنها، باإلضافة 

الــشــاردة التي تحتاج إلــى رعاية.   إلــى تلك 
ــــــار أن هـــنـــاك حـــيـــوانـــات أخـــرى 

ّ
يــتــابــع وت

تصل املحمية بهدف العالج، ثم تعاد إلى 
لــلــشــفــاء، الفتا  بــعــدمــا تتماثل  أصــحــابــهــا 
إلـــى أن مــن أكــثــر الــحــيــوانــات الــتــي تصل 
املحمية هــي الــقــطــط، وتــضــم الــيــوم نحو 
ــغــــذاء واملـــــأوى  250 قــطــا تــحــصــل عــلــى الــ
أي  والــعــالج. كما تستقبل بشكل مستمر 
قط شارد أو مصاب ليتم عالجه وتلقيحه 

باللقاحات الالزمة.
ــات دقــــيــــقــــة لــحــجــم  ــيــ ــائــ تــــوجــــد إحــــصــ وال 
خسائر الثروة الحيوانية في سورية خالل 
 الــقــصــف واملــجــاعــة 

ّ
ــنـــوات الــــحــــرب، لـــكـــن سـ

والــتــهــريــب والـــذبـــح الــعــشــوائــي لــلــمــواشــي 
إلى خسائر كبيرة، بعدما  أّدت  والدواجن، 
كانت سورية غنية بالثروة الحيوانية في 

املنطقة. 
ــادرة عـــن وزارة  ــرات الــــصــ وأظــــهــــرت املــــؤشــ
انخفاضا  السوري  للنظام  التابعة  الزراعة 
في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح 
مــا بــني 50 و60 فــي املـــائـــة، بــحــســب تقرير 
التقرير  ويشير  »الــوطــن«.  صحيفة  نقلته 
ــفــــاض ســـبـــبـــه الـــســـرقـــة  إلـــــى أن هـــــذا االنــــخــ
توافر  وعــدم  العشوائي  والذبح  والتهريب 
الـــظـــروف املــنــاســبــة لحصر شــامــل لــأرقــام 
للثروة  النمو  مــؤشــرات  على  تعتمد  الــتــي 

الحيوانية.
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن حـــاجـــة املــؤســســة 
العامة لأعالف التابعة للنظام تتراوح ما 
بــني 3.5 إلــى أربــعــة ماليني طــن، يؤمن منه 
الــفــالح نــحــو 1.5 مــلــيــون طــن فــقــط. ويــؤكــد 
أن املــؤســســة وبـــإشـــراف مــؤســســة الــتــجــارة 
هذا  اســتــوردت  للنظام،  التابعة  الخارجية 
العام 100 ألف طن من كسبة فول الصويا 

والذرة الصفراء.

»فكرة إنشاء املحمية 
ولدت عام 2017، 
عندما شاهدت 

حيوانات تصاب من 
جراء القصف الجوي 
والصاروخي وال تجد 
من يهتم بها أو يداوي 

جروحها. وتهدف 
املحمية إلى مداواة 
وعالج أي حيوان 

مصاب«

■ ■ ■
ال توجد إحصائيات 
دقيقة لحجم خسائر 
الثروة الحيوانية في 

سورية خالل سنوات 
الحرب، لكّن القصف 
واملجاعة والتهريب 
والذبح العشوائي 

للمواشي والدواجن، 
أّدت إلى خسائر 

كبيرة، بعدما كانت 
سورية غنية بالثروة 
الحيوانية في املنطقة

باختصار

أو  كالبها  عن  التخلي  إلى  عائالت  اضطرت  وقت  في  بعضها  أصيب  فقد  الحيوانات،  على  كبير  تأثير  السورية  للحرب  كان 
قططها نتيجة ظروف الحرب، فُوجدت محمية »إرنستو« الستقبالها وعالجها

هوامش

سعدية مفرح

نابهة  إعــالمــيــة  باغتتني  عــنــدمــا  بــارتــبــاك،  شــعــرت 
بــســؤالــهــا البسيط فــي ســيــاق مــقــابــلــٍة قــصــيــرٍة عن 
ــداث فــي فلسطني أخــيــرا. كــان الــســؤال السهل  األحــ
املمتنع: ملاذا فلسطني؟ .. لم يخطر على بالي أن تبدأ 
الذي بدا عفويا أول وهلة، لوال  املقابلة بهذا السؤال 

أنني لم أستطع اإلجابة عليه فورا. 
ألنـــهـــا فــلــســطــني وحـــســـب. قــلــت لــهــا ذلـــــك، قــبــل أن 
ألنها  أغلبها،  نسيت  وعـــبـــاراٍت  بكلماٍت  أســتــرســل 
لــم تكن  أنــهــا  اللحظة، لكنني أظــن  كــانــت ولــيــدة تلك 
عميقا  كــان  البادية،  بساطته  على  لــســؤاٍل،   

ً
مناسبة

جــدا، وأعــادنــي إلــى ما قبل تكون ذاكــرتــي الثقافية. 
بفلسطني وطنا محتال  اهتمامي  بدأ  ر متى 

ّ
أتذك ال 

 مستحقة، ربما ألنهما كانا دائما معي من 
ً
وقضية

مكونات هذه الذاكرة الفردية، والجمعية أيضا. ولكن 
ال بد أن لدعاء والدتي، رحمها الله، الساكن الهادئ، 
الــغــارق فــي خــشــوع، واملــســتــرســل عقب كــل صــالة، 
لفلسطني، أثره في الوعي البعيد، وإن كان أثرا غير 
كل  لفتح  الصغير  مفتاحي  كانت  أنها  إال  مباشر، 

الــذي  أمـــام قضيٍة كــانــت هــي قضية الجيل  األبــــواب 
أحلك  إليه في  أنتمي  والدتي، وأصبحت  إليه  تنتمي 

منعطفاته. 
ملاذا فلسطني إذن؟..ألنها األصل في بدايات املعاني 
املتعلقة بالكرامة والنضال واملقاومة والوطن، وألنها 
الذاكرة الجمعية لنا، عربا ومسلمني وبشرا شهودا 
لتكون  أن تستمر  لها  أريــد  التي  القضية  هــذه  على 
نجح  مــن  فنجح  كله،  اإلنــســانــي  لضميرنا  امتحانا 
وســقــط مــن ســقــط، ولــكــن االمــتــحــان مــســتــمــرٌّ عبر 
القضية وعايشتها سبعة عقود في  أجياٍل عاشت 
مــّرات  األعلى  إلــى  دائمة  تــحــّوالت مستمّرة، وحركة 

وإلى األسفل مرات.
لــيــســت فــلــســطــني مـــجـــرد وطـــــن مـــحـــتـــل، أو أرض 
مسلوبة، أو عدالة مفقودة، أو شهداء يرتقون أجياال 
الداخل ومهّجر  وراء أجيال، أو شعب مضطهد في 
إلــى الــخــارج، أو الجــئــون ال يستطيعون الــعــودة من 
ن فيه للصالة 

ّ
القريب والبعيد، أو مسجد أقصى يؤذ

تحت ظالل االحتالل.. وحسب. هي كل هذا وغيره 
أكثر حفرا في األعماق، وسموا نحو األعلى بالقيم 
أبــســط تطبيقاتها  واملـــبـــادئ واملـــثـــل واألخـــــالق فـــي 

العملية. ففلسطني.. هذي الخريطة الصغيرة نسبيا، 
والتي تبدو في شكلها التاريخي املكتمل كجرح في 
قلب الكرة األرضية، أوسع من أي جغرافيا، وأعمق 
تعريفها  عن  تماما  نعجز  وبالتالي،  تاريخ.  أي  من 
 

ٌّ
كل ويحاول  والتاريخ،  الجغرافيا  كتب  يناسب  كما 

منا، نحن املؤمنني بها، أن يبتكر لها معناها الفردي 
الخاص، كما يناسبه، ويحيط بمدى ذلك اإليمان. 

املـــاضـــي، وحــلــم للمستقبل،  هـــي مــثــال ذاكـــــرة مـــن 

األيـــام والــشــهــور والــســنــوات والعقود  تــمــّر  وبينهما 
تــضــاريــس  فــي  كــل منحنى  عــنــد  لــتــضــع بصمتها 
ــم مـــن حـــدودهـــا  ــرغـ ــدا، عــلــى الـ ــ األرض الـــواســـعـــة جـ
الضيقة.  وهي مثال آخر.. اختبار حقيقي لبشريتنا 
املثالية، ولقدرتنا بوصفنا مؤمنني بما ينبغي للبشر 
أن نكون عليه، ونحن نحاول الحفاظ على بقائنا في 
نستحق  أننا  إثبات  وعلى  باستحقاق،  الحياة  هــذه 

هذه الحياة فعال. 
وفلسطني ليست هي األرض وال الحجر وال الشجر، 
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة كــل هـــذه األشـــيـــاء فــي تعزيز 
معناها، وتوضيح ما غمض على الجاهلني املتجاهلني 
، هي 

ً
من صورتها، لكنها البشر. فلسطني، إذن وأوال

الشهيد  هــي  ومــيــتــا،  حــيــا  حــاالتــه  بــكــل  الفلسطيني 
والــجــريــح واملــقــاوم واملــهــجــر والــالجــئ، وهــي الصامد 
أو  األمــل، ال يهّمه من تراجع  والباقي دائما على قيد 
خان أو خذل! ال يهمه من طّبع عالقاته مع العدو، أو 
لــذلــك، فهذه حــســابــاٌت خــارج منطقه في  مــن يستعد 

املقاومة املستمرة بكل ما أوتي من قوة ومن حلم. 
باختصار، فلسطني هي بوصلة حقيقية، ال تخطئ 

أبدًا في تحديد وجهة الضمير الحي.

لماذا فلسطين؟

وأخيرًا

نعجز عن تعريف 
فلسطين كما يناسب كتب 

الجغرافيا والتاريخ، ويحاول 
كلٌّ منا أن يبتكر لها معناها 

الفردي الخاص

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة




