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تهدئة غـزة

المعارك مستمرة على أكثر من جبهة في اليمن  )محمد حويس/فرانس برس(

هانكوك،  مــات  البريطاني  الصحة  وزيـــر  دافـــع 
أمـــس الــخــمــيــس، عــن طــريــقــة تــعــامــلــه مــع أزمــة 
ــا بــعــدمــا زعــــم املــســتــشــار الــحــكــومــي  ــورونــ كــ
أّن اســتــجــابــة  الـــســـابـــق دومـــيـــنـــيـــك كــامــيــنــغــز 
آالف  عـــشـــرات  إلــــى  أّدت  الــفــاشــلــة  الــحــكــومــة 
الوفيات من دون داٍع. وكــان كامينغز قد اتهم 
 
ً
هانكوك أمام النواب بالكذب على الشعب قائال

أمــرًا واجــبــا«، على خلفية ما  »إقالته كانت  إّن 
عــــّده ارتــكــابــا ألخــطــاء مــن ضمنها إخــفــاقــات 
ــروج مــصــابــن  إلـــــى خـــــ أّدت  ــــتــــي  ال ــار  ــبــ ــتــ االخــ
بفيروس كورونا الجديد من املستشفيات إلى 

املواطنن  أّن آالف  ُيــذكــر  ــن. 
ّ
املــســن دور رعــايــة 

البريطانية  الرعاية  دور  في  بكوفيد-19  توفوا 
ي املرض في البالد. 

ّ
في األشهر األولى من تفش

لكّن هانكوك أكد أمام النواب في مجلس العموم 
أّن »املزاعم غير صحيحة«، موضحا »لقد كنت 
صريحا مع الناس في العلن وفي السّر طوال 
تــرك وظيفته ككبير  الــذي  الــوقــت«. وكامينغز 
الــوزراء بوريس جونسون  مستشاري رئيس 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، زعــم 
أتـــت بطيئة  لــلــحــكــومــة  ــيـــة  أّن االســتــجــابــة األولـ
م 

ّ
التعل فــي  وفــوضــويــة فيما فــشــل جــونــســون 

بريطانيا سّجلت نحو  أّن  ُيذكر  األخــطــاء.  من 
128 ألف وفاة بكوفيد-19، وهي أعلى حصيلة 
ع أن تبدأ الحكومة 

ّ
وفيات في أوروبا. ومن املتوق

الوباء  مع  تعاملها  في   
ً
مستقال عاما  تحقيقا 
في خالل العام املقبل.

ــة »ســـانـــوفـــي«  ــركـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت شـ
الخميس،  أمــس  الــدوائــيــة،  للصناعات  الفرنسية 
بــدء تــجــارب واســعــة النطاق على مــشــروع لقاح 
إس  لكوفيد-19 طّورته مع شركة »جي  مضاد 
كــيــي« الــبــريــطــانــيــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، وهــي 
تراهن على إطالق هذا املنتج في نهاية عام 2021 

بعد أشهر من التأخير. أّما شركة »نوفارتيس« 
أمس  فأعلنت  الدوائية،  للصناعات  السويسرية 
املرحلة  فــي  تــجــارب ســريــريــة  إطـــالق  الخميس، 

الثانية ثّم الثالثة على عالج خاص بكوفيد-19.
ــارة إلـــى أّن إجــمــالــي عـــدد إصــابــات  ــ تــجــدر اإلشـ
ألف  و170  مليونا   169 ى 

ّ
تخط عامليا  كــورونــا 

و800  مليونا  من 150  أكثر  بينها  من  إصابة، 
ــى إجــمــالــي عــدد 

ّ
ــاٍف، فــيــمــا تــخــط ــعـ ألــــف حــالــة تـ

ألــف وفــاة، بحسب  الوفيات ثالثة مالين و500 
بيانات عّداد »وورلد ميترز« أمس الخميس.

)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

شروط إسرائيلية تسبق مفاوضات القاهرة

الجمعة  28 مايو/ أيار 2021 م  16  شوال 1442 هـ  □  العدد 2461  السنة السابعة

Friday 28 May 2021

عودة معركة أصل كورونـا
جو  األميركي  الرئيس  طلب  مع  الواجهة،  إلى  كورونا«  نشوء  »أصل  ملف  عاد 
بايدن التحقيق في ما إذا كان الفيروس تسرب من أحد المختبرات في الصين. ]6[
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تشكل جرائم حرب

»حماس«  من  مسبقة  بشروط  غزة،  في  الهدنة  لتثبيت  المفاوضات  تصطدم 
واالحتالل، فالحركة تريد وقف كل االعتداءات، فيما يسعى اإلسرائيليون لربط التهدئة 
طويلة األمد بحل ملف األسرى وعدم رد المقاومة على سياساتها في القدس، بما 

يجعل الجهود التي تقودها القاهرة أمام تحديات صعبة

غزة ـ العربي الجديد
       صالح النعامي

بعد مرور أسبوع على وقف إطالق 
الـــــنـــــار فـــــي غــــــزة والـــــــــذي بــــــدأ فــجــر 
يــومــا من  املــاضــي، بعد 11  الجمعة 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، ال تــزال 
الهدنة املعلنة هشة، في ظل مساٍع لتثبيتها 
ــر أن الــــحــــراك  ــيـ ــة املــــــــدى، غـ ــلـ وجـــعـــلـــهـــا طـــويـ
السياق، وال سيما سعي  السياسي في هــذا 
القاهرة الستضافة مفاوضات غير مباشرة 
يصطدم  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بــني 
تشترط  »حــمــاس«  فحركة  مسبقة،  بــشــروط 
كف اعتداءات االحتالل على املسجد األقصى 
والفلسطينيني كي »تعّمر« هذه الهدنة، فيما 
تريد إسرائيل تحصيل التزامات من الحركة 
بعدم الرد على سياساتها في القدس املحتلة 
ووقف إطالق البالونات الحارقة من القطاع، 
مـــع ربــطــهــا إعـــــادة إعـــمـــار غـــزة بــإنــهــاء ملف 

األسرى اإلسرائيليني لدى الحركة.
وتـــعـــمـــل الــــقــــاهــــرة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة لـــقـــاء 
األسبوع املقبل لتكريس هدنة غزة. وذكرت 
ــة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي أمـــس أن وفـــدًا  ــ إذاعـ
غابي  الخارجية  وزيـــر  برئاسة  إسرائيليا 
املقبل  األســبــوع  مطلع  سيتوجه  أشكنازي 
إلى مصر لبحث شروط تثبيت وقف إطالق 
بشأن  النهائي  القرار  أن  واستدركت  النار. 
هذه الزيارة يتوقف على الحصول على إذن 
الــحــكــومــة فــي جلستها األســبــوعــيــة األحــد 
املقبل. كذلك يتوقع وصول وفود إسرائيلية 
ــبــــل، وأن  ــقــ ــــوع املــ ــبــ ــ ــرة، األســ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ أخــــــــرى الـ
تــضــم مــنــدوبــني عــن مجلس األمـــن القومي 
والدائرة السياسية-األمنية في وزارة األمن 

اإلسرائيلية.
اإلسرائيلية  الرسمية  التلفزة  قناة  وكشفت 
ــان« أن مــصــر دعـــت »حـــمـــاس« وإســرائــيــل  »كــ

والسلطة الفلسطينية إلى عقد مباحثات في 
القاهرة األسبوع املقبل ملناقشة تثبيت وقف 
إطالق النار. وأوضحت أن من بنود املبادرة 
املصرية، التوصل التفاق تهدئة طويلة املدى 
يـــتـــم فــــي خـــاللـــه ضـــمـــان تــحــســني األوضــــــاع 
ــزة بــشــكــل  ــ اإلنـــســـانـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة فــــي غـ
فوري. ونوهت إلى أن املبادرة املصرية تنص 
عــلــى خــطــة إلعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع، وصفقة 
ــــرى بـــني »حـــمـــاس« وإســرائــيــل.  لــتــبــادل األسـ
وأشـــــارت إلـــى أن تــل أبــيــب تــشــتــرط املــوافــقــة 
على إعـــادة إعــمــار غــزة بإنهاء ملف األســرى 
أنه  وأوضحت  »حماس«.  لدى  اإلسرائيليني 
في حال استجابة األطراف للمبادرة املصرية 

فإن املباحثات ستجرى بشكل غير مباشر.
التلفزة اإلسرائيلية  السياق، ذكرت قناة  في 
»12« أن إسرائيل تشترط التوصل إلى اتفاق 
بشأن التزام حركة »حماس« بعدم الرد على 
املحتلة  الــقــدس  فــي  اإلسرائيلية  السياسات 
ووقف إطالق البالونات الحارقة من القطاع، 
وأن يتم نقل املساعدات القطرية عبر السلطة 
الفلسطينية. وفي تقرير نشره موقعها أمس، 
التوصل  أبيب تشترط  أن تل  القناة  أضافت 
إلى تهدئة طويلة األمد يتوقف على استعادة 
ــيــــني لـــــــدى »حـــــمـــــاس«.  ــلــ ــيــ ــرائــ األســــــــــرى اإلســ
وأشارت إلى أنه نظرا ألن »حماس« تعارض 
هذه الشروط، فمن غير املستبعد أن تنفجر 
جولة تصعيد أخرى في غضون مدى زمني 
قــصــيــر. وحـــســـب الـــقـــنـــاة، فــــإن املــــخــــاوف من 
انـــدالع جــولــة مــواجــهــة جــديــدة دفــعــت سالح 
الجو اإلسرائيلي إلى االستعداد لشن غارات 
على أهداف في عمق القطاع في حني واصلت 
التي  املعلومات  االســتــخــبــارات جمع  أجــهــزة 
أهــداف جديد في غزة.  تساعد في بناء بنك 
فــي الــســيــاق، ذكـــرت قــنــاة »كـــان« أن اإلمـــارات 
أبلغت الواليات املتحدة استعدادها لإلسهام 
في تنفيذ مشاريع إعــادة إعمار غــزة بشرط 

»حماس« أي دور فيها وأن تتولى  أال يكون لـ
مصر اإلشراف عليها. ونوهت القناة إلى أن 
املوقف اإلماراتي جاء ردا على طلب أميركي 
بأن تسهم أبوظبي في تمويل مشاريع إعادة 

إعمار القطاع في أعقاب الحرب.
مقابل ذلــك، قــال رئيس حركة »حــمــاس« في 
غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، إن الــتــهــدئــة الــتــي تم 
ة« 

ّ
إبرامها أخيرًا مع الجانب اإلسرائيلي »هش

ولم تتضمن »حل جذور املشكلة«. وفي حوار 
مع وكالة »األنــاضــول«، قــال السنوار إن »ما 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

بعدما كانت املرة األولى التي تدخل فيها قوات 
الــلــواء 39 فــي الجيش الــعــراقــي بــغــداد مطلع 
واســع  تحشيد  بعد   ،2014 عــام  يوليو/تموز 
إثر  العاصمة،  ملسلحي تنظيم »داعــش« قرب 
سيطرتهم على املدن الرئيسية شمال وغربي 
الكاظمي،  اضــطــرت حكومة مصطفى  الــبــالد، 
ليلة أمس األول األربعاء، الستدعاء هذا اللواء 
ونشر جزء من وحداته حول املنطقة الخضراء 
ــدات أمــنــيــة خاصة  وداخــلــهــا، إلـــى جــانــب وحــ
ــئـــات من  ــك عــقــب انـــتـــشـــار املـ ــاء ذلــ ــ ــرى. وجـ ــ أخــ
مسلحي ست مليشيات عراقية، حليفة إليران، 
بــغــداد وسيطرتها على  فــي عــدة مناطق مــن 
التي  الــخــضــراء،  املنطقة  مــداخــل  مــن  مدخلني 
الجمهورية  الحكومة ورئاستي  تضم مقرات 
الدبلوماسية  البعثات  عــن   

ً
فــضــال والــبــرملــان، 

األجــنــبــيــة، عــقــب اعــتــقــال قــاســم مــصــلــح، قائد 
ــبـــار،  عــمــلــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي« شــــرق األنـ

تم االتفاق عليه هو وقف إطالق نار متبادل 
ومــتــزامــن مــن الــطــرفــني«، مضيفا »األمـــر كله 
مرتبط بسلوك االحتالل خالل األيام املقبلة«. 
وتــــابــــع »األمــــــــر مـــرتـــبـــط بـــضـــغـــط املــنــظــومــة 
ــتــــالل لــاللــتــزام  ــم عــلــى االحــ ــالـ ــعـ ــة والـ ــيـ الـــدولـ
ــقـــرارات  ــالـ بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبـ
ــال الــســنــوار  الــدولــيــة والــقــانــون الـــدولـــي«. وقـ
ــتــــالل بــالــكــف عـــن االعـــتـــداء  »إذا الـــتـــزم االحــ
عــلــى املــســجــد األقــصــى وعــلــى أبــنــاء الشعب 
هذه  فبالتأكيد  تواجدوا،  أينما  الفلسطيني 
إذا  »لكن  واســتــدرك  تعّمر«.  أن  يمكن  الهدنة 
العدو على مقدساتنا وكرر تدنيسه  اعتدى 
ملسجدنا األقصى، وكرر هجومه على أهلنا 
في حي الشيخ جراح ومحاولة إخراجهم من 

بيوتهم، بالتأكيد هذه الهدنة ستنفجر«.
»حماس«  لـ السياسي  املكتب  رئيس  وكــان 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، قـــــد أعــــلــــن فـــــي حـــديـــث 
ــاء، أنـــه ســيــتــوجــه على  ــعـ »الــجــزيــرة« األربـ لـــ
رأس وفـــد مــن حــركــتــه إلـــى الــقــاهــرة قــريــبــا، 
لبحث عدة ملفات منها إعمار غزة، والوحدة 
الفلسطينيني،  صــمــود  وتــعــزيــز  الــوطــنــيــة 
ــتــــالل عـــن الـــقـــدس واملــســجــد  وكــــف يـــد االحــ
األقــصــى. فــي السياق، أكــد العاهل األردنــي 

التي تسيطر على الحدود مع سورية، وزعيم 
مليشيا »الطفوف«.

وعــلــى مــدى 12 ســاعــة أعقبت اعتقال مصلح 
على يد قوة عراقية خاصة تتبع جهاز مكافحة 
اإلرهاب، في منزل خاص جنوبي بغداد فجر 
اعتقال صادرة  املاضي، وفق مذكرة  األربعاء 
املليشيات  انتشرت  »اإلرهـــاب«،  بتهمة  بحقه 
ــداد، واســـتـــعـــرضـــت  ــ ــغـ ــ الــــســــت املـــســـلـــحـــة فــــي بـ
بـــســـيـــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع وشـــاحـــنـــات تحمل 
أســلــحــة مختلفة. وهـــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه«، 
و»سيد  و»النجباء«،  الحق«،  أهل  و»عصائب 
ــــام  ــائـــب اإلمـ ــتـ ــداء«، و»الــــطــــفــــوف«، و»كـ ــهــ الــــشــ
أخــرى، جميعها  إلــى جانب مليشيات  علي«، 
ــبـــت تــلــك  ــالـ ــد«. وطـ ــشــ ــحــ مـــنـــضـــويـــة ضـــمـــن »الــ
ســـراح مصلح،  بــإطــالق  الــحــكــومــة  املليشيات 
مـــهـــددة، عــبــر بــيــانــات وتــصــريــحــات لــقــيــادات 
ميدانية، بتحرك لها إلطالق سراحه في حال 

لم تقم الحكومة بذلك.
وعقب تحشيد الفصائل املسلحة قواتها في 
بغداد، كشفت وثائق لقيادة عمليات بغداد 
عـــن تــوجــيــهــات بـــإغـــالق مـــداخـــل الــعــاصــمــة 
ومــنــع دخـــول أي قـــوات إلــيــهــا. لــكــن مــصــادر 
أمنية وأخرى عسكرية أكدت إخفاق الجيش 
الــعــراقــي فــي منع دخـــول فصائل أخـــرى إلى 
ــابـــل وكـــربـــالء  ــة مـــن األنــــبــــار وبـ ــادمـ ــداد قـ ــغـ بـ
التي كانت تحاصر فعليا  إلسناد الفصائل 
املنطقة الخضراء. وحتى مساء أمس، كانت 
تلك الفصائل تواصل انتشارها في أكثر من 
املنطقة  بــمــا فيها محيط  بــغــداد،  فــي  مــكــان 
الــكــرادة والصالحية  الــخــضــراء، عند أحــيــاء 
والــجــادريــة. وكــشــفــت عملية االعــتــقــال، ومــا 
ــات، ضــعــف مــؤســســات  ــيـ ــداعـ ــن تـ رافــقــتــهــا مـ
ــة أمـــــام ســطــوة  ــيـ ــنـ ــة الــعــســكــريــة واألمـ ــدولــ الــ
ونــفــوذ املــلــيــشــيــات املــســلــحــة الــتــي حــاصــرت 
ــال مــــســــؤول رفــيــع  ــ ــ املـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء. وقـ
»الــعــربــي  املــســتــوى فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، لـــ

أبوظبي  عهد  وولــي  الثاني  الله  عبد  امللك 
»الحفاظ«  آل نهيان أهمية  زايــد  محمد بن 
عـــلـــى وقــــــف إطــــــــالق الـــــنـــــار بـــــني إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــني. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــن 
الديوان امللكي األردني إن املسؤولني أجريا 
مباحثات في عّمان أمس تناولت »العالقات 
ــن، والــــتــــطــــورات فــي  ــديـ ــلـ ــبـ ــة بــــني الـ ــ ــويـ ــ األخـ
املنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

والتصعيد اإلسرائيلي األخير«.
في هذا الوقت، حضر ملف العدوان األخير 
على غزة خالل جلسة طارئة ملجلس حقوق 
ــع لـــأمـــم املــــتــــحــــدة، بــحــثــت  ــابـ ــتـ ــــان الـ ــــسـ االنـ
ــاع حــقــوق اإلنــســان في  أيــضــا تــدهــور أوضــ
األراضــي الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك 
السامية لحقوق  املــفــوضــة  وقــالــت  الــقــدس. 
اإلنسان في األمم املتحدة ميشيل باشليه، 
الضربات  إن  الجلسة،  خــالل  لها  كلمة  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة قـــد تــشــكــل »جــرائــم 
ــــرب«. وأوضـــحـــت أنـــه »فـــي حـــال تــبــني أن  حـ
هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية 
مدنية،  وأهـــدافـــا  مــدنــيــني،  متناسبة  وغــيــر 
فإنها قد تشكل جرائم حــرب«. وأضافت أن 
»مــثــل هــذه الــضــربــات تثير مــخــاوف جدية 

اعــتــقــال مصلح جــاءت  إن عملية  الــجــديــد«، 
بناء على عدة تهم، أبرزها تسهيل استهداف 
منشآت عسكرية تستضيف قوات أميركية، 
ناشطني مع  واســتــهــداف  بتهديد  والــتــورط 
أشــخــاص مــن أقــربــائــه ومــرافــقــيــه، والــتــورط 
الــحــدود مع سورية.  على  بأنشطة ممنوعة 
ولــفــت إلـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة أبــلــغ أطــرافــا 
ســيــاســيــة بـــقـــرار اعـــتـــقـــال مــصــلــح مــنــذ يــوم 
اإلثنني املاضي، كما تم التواصل مع جهات 
ــربــــالء لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه، وكــــان  ديـــنـــيـــة فــــي كــ
الــقــرار بـــأن يــتــولــى »أمـــن الــحــشــد الشعبي«، 
ــد«،  وهـــــو جـــهـــاز أمـــــن داخــــــل هــيــئــة »الـــحـــشـ
ــان  اعــتــقــالــه، لــكــن بــســبــب رفــــض رئـــيـــس أركــ
»الـــحـــشـــد« عــبــد الــعــزيــز املـــحـــمـــداوي تنفيذ 
األمـــر الــقــضــائــي تــحــركــت قـــوة خــاصــة تتبع 
جهاز مكافحة اإلرهــاب لتنفيذ أمر القبض. 
وأكد أن وساطات عدة أجريت إلطالق سراح 
مصلح، لكن حتى عصر أمس الخميس كان 
ــاطـــات جــديــدة  ، وهـــنـــاك وسـ

ً
مـــا زال مــعــتــقــال

لنقله إلى مكان وسط لتهدئة األمور، ومنها 
أمـــن »الــحــشــد الشعبي«  ســجــن يتبع جــهــاز 
في منطقة القناة في بغداد، وآخر هو مركز 

توقيف يتبع قيادة الشرطة االتحادية.
لــكــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــســويــة  تـــحـــدثـــت، لــــ
 بــنــقــل مــصــلــح إلــــى مـــكـــان آخــر 

ً
تــحــقــقــت فـــعـــال

خـــــارج املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، وبـــضـــمـــان زعــيــم 
تحالف »الفتح« البرملاني هادي العامري، مع 
بــغــداد،  فــي  املسلحة  الفصائل  تحشيد  وقــف 
وهو ما لم تؤكده أي مصادر حكومية أخرى، 
التي اكتفت ببيان ملكتب رئيس الوزراء صدر 
فجر أمــس الخميس، وقــال فيه إن مصلح ما 

 في قيادة العمليات املشتركة.
ً
زال معتقال

وظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو لــرئــيــس أركــــان هيئة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« عــبــد الــعــزيــز املــحــمــداوي، 
املعروف باسم »أبــو فــدك« وهــو أحــد املقربني 

بـــشـــأن الـــتـــزام إســـرائـــيـــل بــمــبــادئ الــتــمــيــيــز 
والـــتـــنـــاســـب بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون اإلنـــســـانـــي 

الدولي«.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني 
ريــاض املالكي، خالل الجلسة، إن »تقاعس 
لـــة االحـــتـــالل  ــاء املــجــتــمــع الــــدولــــي عــــن مـــسـ
عــلــى جــرائــمــه يــشــجــعــه عــلــى مــواصــلــتــهــا«. 
وأضــــاف: »ال عــدالــة دون إنــصــاف ضحايا 
لـــة مــجــرمــي  شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، ومـــســـاء
دون  ســــــالم  وال  اإلســــرائــــيــــلــــيــــني،  الـــــحـــــرب 
ــار إلــــى مــمــارســات  ــ ــاء االحــــتــــالل«. وأشــ ــهـ إنـ
إسرائيل اليومية في مدينة القدس، متهما 
يقوم  اســتــعــمــاري  نــظــام  »بترسيخ  بـ إيــاهــا 
عــلــى الــتــرحــيــل الــقــســري فــي الـــقـــدس، وزرع 
مــســتــعــمــريــهــا بــــدال عـــن أهــلــهــا األصــلــيــني، 
في الشيخ جــراح، وســلــوان لتهويد املدينة 

املقدسة«.
فــيــمــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
ــو إن مــــمــــارســــات إســـرائـــيـــل  ــلــ جــــــــاووش أوغــ
االستفزازية جزء من حملة ممنهجة للتطهير 
الــعــرقــي والــديــنــي والــثــقــافــي. وأكـــد جـــاووش 
أوغلو، أن الهجمات اإلسرائيلية تعد جريمة 

حرب، وال يوجد أي سبب مقنع لشنها.

السابق قاسم  الــقــدس«  مــن زعيم »فيلق  جــدًا 
اعتقال  بــأن عملية  مهددًا  يتحدث  سليماني، 
مــصــلــح »لـــــن تـــتـــكـــرر فــــي املـــســـتـــقـــبـــل«، وســـط 
حشود من املسلحني أمام مبنى مقر »الحشد 
ــه الــــشــــديــــد مــع  ــا ُيـــفـــســـر خــــالفــ ــ الــــشــــعــــبــــي«، مـ
الكاظمي، فيما رئيس »الحشد الشعبي« فالح 

الفياض، لم يصدر أي بيان عن الحادثة.
ــأن  ــد« بـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ وأفــــــــــادت مــــصــــادر »الــ
»الفياض كان على علم بمذكرة إلقاء القبض 
عــلــى مــصــلــح بــتــهــم مــتــفــرقــة، مــنــهــا تسهيل 
ــدة عـــني األســــــد. وهــنــاك  ــاعـ عــمــلــيــات قــصــف قـ
ــان عــلــى علم  ــادي فـــي الــحــشــد كــ ــيـ ــن قـ أكـــثـــر مـ
بقرار اعتقال مصلح قبل تنفيذه، ولم يتدخل 
ــل إن الــفــيــاض  أحـــــد فــــي رفـــضـــه أو مـــنـــعـــه. بــ

الداعمة  الــقــرارات  تنفيذ  على  موافقته  أبـــدى 
بــإيــران،  املــرتــبــطــة  الــفــصــائــل  أن  إال  للحكومة، 
ــل الـــحـــشـــد عــبــد  ــ والــــتــــي يــمــثــل جــنــاحــهــا داخــ
العزيز املحمداوي، سعت إلى إخراجه حتى لو 
تطلب األمر استخدام السالح، منعا لتوريطها 

باعترافات قد يدلي بها مصلح في سجنه«. 
وتعليقا على ذلك، قال عضو ائتالف »النصر« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا  عقيل الــرديــنــي، لـــ
ــار لــلــمــظــاهــر  ــتـــشـ ــن انـ ــداد مــ ــغــ ــه بــ تـــعـــرضـــت لــ
املسلحة عقب اعتقال قاسم مصلح، يدل على 
أن الــســالح ال يــهــدد الــنــشــطــاء واملــتــظــاهــريــن، 
بل إنه يهدد مؤسسات الدولة ورمــوزا مهمة 
الــعــراقــيــة، رغــم أن أمــر االعتقال  فــي الحكومة 
طبيعي وقــانــونــي«. وأضــــاف أن »الــقــانــون ال 

الوطنية في  الــقــوى  بــد أن يكون مدعوما مــن 
الـــبـــرملـــان وعـــلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة. كــمــا ال 
بــد مــن رفــض كــل الــتــجــاوزات على مؤسسات 
الــدولــة، وعــدم تحرك أي قطعات عسكرية من 
املسلحة، ألن  للقوات  العام  القائد  أوامــر  دون 
بخرق  أخيرًا  قامت  املسلحة  الفصائل  بعض 
القانون العراقي، ومحاصرة مؤسسات الدولة 
التي من املفترض حمايتها عبر هذه الفصائل 

كجزء من الحشد الشعبي، وليس تهديدها«.
وعن تحشيد الفصائل املسلحة ومحاصرتها 
للمنطقة الخضراء، اتهم القيادي في مليشيا 
القوات  السعدي،  الحق« سعد  أهل  »عصائب 
اعــتــقــال  عــمــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء  األمـــيـــركـــيـــة 
»الـــعـــربـــي  مـــصـــلـــح. وأضــــــــاف، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــجــديــد«، أنــه »كـــان مــن املــفــتــرض اســتــدعــاؤه 
واتهام  املهينة.  الطريقة  بهذه  توقيفه  وعــدم 
قــيــادي مهم فــي الحشد بتهمة إرهــابــيــة، أمر 
تعاونه  بعدم  مــعــروف  وقــاســم مصلح  مبهم. 
مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود 
في  األميركيني  عــدو  وأنــه  السورية،  العراقية 

مناطق غرب العراق«.
مــن جــهــتــه، أشـــار رئــيــس حـــزب »املــواطــنــة«، 
الجديد«،  لـالعربي  التميمي،  غيث  الباحث 
ــة  ــــى أن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يـــحـــرج الـــدولـ إلـ
ــن قــوانــيــنــهــا بــصــورة  ــرج عـ ــخـ الـــعـــراقـــيـــة ويـ
ــــت تـــحـــرج  ــاتـ ــ ــائــــل بـ ســــــافــــــرة، وهـــــنـــــاك فــــصــ
مرجعية النجف. وقد برزت مواقف شعبية 
ومدنية خالل األيــام املاضية تطالب السيد 
ــاء الــحــشــد  ــغـ عــلــي الــســيــســتــانــي بــفــتــوى إللـ
ــذا يـــشـــرح عــمــق األزمــــــة الــتــي  ــ الــشــعــبــي، وهـ
ــات الــحــشــد يــتــســبــب بــهــا لــســيــر الــعــمــلــيــة  بــ
مــن جهة، ودخــولــه على خطوط  السياسية 
التنافس الحزبي، إضافة إلى تورط فصائل 
مــن داخــلــه بقتل واغــتــيــال ناشطني، إضافة 
تعرض  التي  األجنبية  املصالح  إلــى ضــرب 

العراق ملخاطر اقتصادية وعقوبات«.

حذر السنوار من أن الهدنة هشة )مصطفى حسونة/األناضول(

واصلت الفصائل انتشارها في محيط المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

كشفت عملية انتشار 
المئات من مسلحي ست 
مليشيات عراقية، حليفة 

إليران، في بغداد عقب 
اعتقال قائد عمليات 

»الحشد الشعبي« شرق 
األنبار قاسم مصلح، 

ضعف مؤسسات الدولة 
األمنية، أمام نفوذ 

المليشيات

مصطفى  الحكومة  رئيس  مكتب  في  المستوى  رفيع  مسؤول  قال 
مكتبه،  في  كان  األخير  إن  الجديد«،  لـ»العربي  )الــصــورة(،  الكاظمي 
عن  متر   800 مــن  أكثر  يبعد  وال 
إلى  التابعة  الفصائل  مسلحي 
كانوا  الــذيــن  الشعبي«  »الحشد 
تابع  مبنى  باقتحام  ــددون  ــه ي
لقيادة العمليات المشتركة، وسط 
بغداد  فــي  الخضراء  المنطقة 
لتحرير قاسم مصلح، قائد عمليات 
التي  األنبار،  »الحشد الشعبي« شرق 
تسيطر على الحدود مع سورية، 

وزعيم مليشيا »الطفوف«.

تهديدات باالقتحام
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  شرق
      غرب

إسرائيل تستدعي 
السفير الفرنسي لديها

االحــتــالل  خارجية  وزارة  استدعت 
ــي، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
ــل أبـــيـــب،  ــي تــ الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــ
عــن غضبها  للتعبير  دانــــون،  ــد  أريـ
ــــى بها  بــخــصــوص تــصــريــحــات أدلـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جــان 
إيف لودريان )الصورة(، التي حذر 
إلــى دولة  فيها من تحّول االحتالل 
تــعــتــمــد نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري. 
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  ونقلت 
ــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي،  عـــن وزيــ
غــابــي أشــكــنــازي، قــولــه لـــدانـــون، إن 
مقبولة  »غير  لــودريــان  تصريحات 

وال تستند إلى حقائق«.
)العربي الجديد(

طرد ناشطة فلسطينية 
من جلسة »حقوق 

اإلنسان«
بــعــد اعـــتـــراض الــنــاشــطــة املــقــدســيــة 
مــنــى الــكــرد، مــن حــي الــشــيــخ جــراح 
بــمــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة واملـــهـــدد 
أهــالــيــه بــالــتــهــجــيــر الــقــســري، أمــس 
الخميس، على كلمة ممثلة إسرائيل 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــي  ــــي مـــجـــلـــس حــ فـ
دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني، 
حقوق  مجلس  جلسة  منسق  طــرد 
والدها  بحسب  الناشطة،  اإلنسان، 
ــانــــت مـــنـــى قـــالـــت،  نــبــيــل الــــكــــرد. وكــ
خالل الجلسة، »نحن كفلسطينيني 
نريد العيش بأمان وسالم في دولة 
فــلــســطــني عــلــى أرضـــهـــا مـــن الــبــحــر 
النهر«، مــشــددة على أن أهالي  إلــى 
ــراح يـــريـــدون الــبــقــاء في  ــ الــشــيــخ جـ

منازلهم«.
)العربي الجديد(

 
حفتر يدعو الدبيبة 

والمنفي إلى حضور 
عرض عسكري

ــة مــن  ــربـ ــقـ ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــالم مـ
اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر 
)الصورة(، أمس الخميس، أنه وّجه 
دعــوة إلى رئيس املجلس الرئاسي 
مـــحـــمـــد املــــنــــفــــي، ورئــــيــــس حــكــومــة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في 
طبرق عقيلة صالح، لحضور عرض 
عــســكــري ســيــقــام فـــي قـــاعـــدة بنينا 
بــنــغــازي، واملــشــاركــة  فــي  العسكرية 
السابعة إلطالقه  الــذكــرى  فــي حفل 

»عملية الكرامة«، غدًا السبت.
)العربي الجديد(

 
العراق: استهداف رتل 

دعم للتحالف
تـــــــعـــــــّرض، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، رتــــل 
ــم لــوجــســتــي لــلــتــحــالــف الــدولــي،  دعـ
ــتــــهــــداف جـــنـــوبـــي الــــعــــراق،  إلـــــى اســ
وســط تــحــذيــرات ملــســؤولــني أمنيني 
بــتــصــعــيــد املـــلـــيـــشـــيـــات هــجــمــاتــهــا 
البالد.  في  األميركية  املصالح  ضد 
ووفقا لوكاالت أنباء عراقية محلية، 
فــإن »رتــل دعــم لوجستي للتحالف 
بعبوة  تعّرض الستهداف  الــدولــي، 
ــلــــى الــــطــــريــــق الـــســـريـــع  نــــاســــفــــة، عــ
ــفــــر عــن  بـــمـــحـــافـــظـــة املـــثـــنـــى، مــــا أســ

إعطاب إحدى آلياته«.
)العربي الجديد(

  
تعز: تظاهرة للتنديد 

بترّدي الخدمات
تظاهر عشرات اليمنيني، في مدينة 
الخميس،  أمــس  اليمن،  تعز جنوب 
وتدهور  الخدمات  بتردي  للتنديد 
الــعــمــلــة املــحــلــيــة وارتـــفـــاع األســعــار 
و«تفشي الفساد«. ورفع املحتجون 
الفتات كتب عليها »مليشيا الفساد 
الحوثية«  للمليشيا  تـــوأم  والــغــالء 
ــة تـــأخـــذ مــنــا وتــعــطــي  ــ و«نـــريـــد دولـ
العبسي  الناشط جميل  لنا«. وقــال 
ــاول  ــطــ ويــ مـــســـتـــمـــر  ــور  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ »الـ إن 
ــي الـــحـــيـــاة مـــن دون أن  ــواحـ كـــافـــة نـ
 مـــن الــســلــطــة املــحــلــيــة 

ً
نــجــد تـــدخـــال

)الــذي تقوده  والحكومة والتحالف 
السعودية(. نقول لهم كفى«.

)األناضول(

ــلـــيـــة، أمـــس  قــــّدمــــت املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـ
الــخــمــيــس، الئــحــة اتـــهـــام بــحــق رئــيــس 
»لــجــنــة الـــحـــريـــات املــنــبــثــقــة عـــن لجنة 
املتابعة العليا«، الشيخ كمال الخطيب، 
ــلـــى الــعــنــف  تــتــهــمــه بــــ«الـــتـــحـــريـــض عـ
واإلرهاب والتماهي معه«. ووردت هذه 
اعتقل  الــذي  الخطيب،  االتهامات ضد 
فــي 14 مــايــو/أيــار الــحــالــي مــن منزله 
فـــي كــفــركــنــا، فـــي أعـــقـــاب االعــــتــــداءات 
الــتــي شــنــتــهــا الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
الــيــهــوديــة ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
إلى  النيابة  قدمتها  اتــهــام  الئــحــة  فــي 
النيابة  الناصرة. وطلبت  في  املحكمة 
تمديد اعتقال الخطيب حتى استنفاد 
القضائية ضـــده، فــي حني  اإلجـــــراءات 
أّجـــــــل رئــــيــــس املـــحـــكـــمـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
النظر في ملف اعتقال الخطيب حتى 
يوم األحد املقبل، حتى تتسنى لفريق 

الدفاع دراسة الئحة االتهام.
ــامــــي حـــســـان  ــــي الــــســــيــــاق، قــــــال املــــحــ فـ
طباجة، من فريق املدافعني عن الشيخ 
الــخــطــيــب، إن »الــحــيــرة كــانــت تنتابنا 
حـــــول طـــلـــب الــــدخــــول لــلــمــحــكــمــة قــبــل 
تصوير املواد، على اعتبار أن االعتقال 
ــانـــونـــي مــــن أســــاســــه، أو نــقــوم  غـــيـــر قـ
بــواجــبــنــا املــهــنــي فـــي تــصــويــر املــلــف، 
ومن ثم االدعـــاء«. وأضــاف »كــان هناك 
قـــرار بــاإلفــراج عــن الشيخ مــن محكمة 
الــصــلــح فـــي حــيــفــا فـــي فــتــرة االعــتــقــال 
ألهداف التحقيق. هناك قالت القاضية 
إن هذا امللف يجب أن يؤدي إلى إطالق 
ــراح الــشــيــخ، إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك أي  ــ سـ
تطور درامي وكان هناك قرار باإلفراج 
مــن قـــاٍض أخـــر بــعــد انــهــاء التحقيق«. 
وأضاف طباجة: »اآلن تم تقديم الئحة 
اتـــهـــام وهـــنـــاك طــلــب بــاعــتــقــال الــشــيــخ 
حتى إنهاء اإلجـــراءات وهــذا الطلب ال 
بد من التطرق الى األدلة املوجودة في 
املــلــف، الــتــي لــم تصلنا بــعــد. ونحتاج 
ليومني حتى نقرأ املــواد ونــرّد عليها. 
فــتــم تــأجــيــل املــحــكــمــة إلــــى يــــوم األحـــد 

املقبل«.
من جهته، اعتبر القيادي في »الحركة 
اإلسالمية«، سليمان إغبارية، أن »من 

ــر املـــحـــكـــمـــة يــــعــــرف أن املــخــطــط  حـــضـ
لــلــشــيــخ كــمــال هـــو مــخــطــط للمجتمع 
إرهـــــاب بناتنا  الــفــلــســطــيــنــي، هــدفــهــم 
ــدام فــيــســبــوك.  ــتــــخــ ــا مــــن اســ ــنـ ــابـ ــبـ وشـ
نــقــول بشكل واضـــح لــن يثنينا األمــر، 
وثبات.  حــق  وعلى  قناعة  على  ونحن 
اإلســالمــي«.  مشروعنا  في  وسنستمر 
أمـــا املــحــامــي حــســن جــبــاريــن، فاعتبر 
أن »لوائح االتهام من هذا النوع نادرة 
في اإلجــمــال. ومــا يميز الئحة االتهام 
اتهام  لــوائــح  اختالفها  هــو  للخطيب، 
ــّدمــت فــي الــســنــوات الــعــشــر األخــيــرة، 

ُ
ق

بخصوص مسألة التحريض والتماثل 
مــــــع مـــنـــظـــمـــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة«. وتــــظــــاهــــر 
ــكـــمـــة فــي  الــــعــــشــــرات أمــــــــام قــــاعــــة املـــحـ
الخطيب،  باعتقال  مــنــدديــن  الــنــاصــرة 

وهتفوا بعبارات تضامنية معه. 
ــــالل  ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــــرطـ ــثـــفـــت شـ مــــيــــدانــــيــــا، كـ
حــمــالت االعـــتـــقـــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
اتهم  قد  كوبي شفتاي  العام  مفتشها 
زعــيــم »الــحــركــة الــكــهــانــيــة« إيــتــمــار بن 
ــة بــالــتــســبــب فـــي تفجر  ــراحـ  غــفــيــر، صـ
هّبة القدس املحتلة واندالع املواجهات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل. مع  فـــي الـــداخـ
لـــة بـــن غفير  ــم تــتــم مـــســـاء الــعــلــم أنــــه لـ
ويـــــواصـــــل  ــه.  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ حـ قـــــــــادة  مــــــن  وأي 
ــيـــر وزعـــــيـــــم حــــركــــة »الهـــــافـــــا«  ــفـ بـــــن غـ
اإلرهابية، الحاخام بنتسي غوفشتني، 
بالفلسطينيني  املــس  على  التحريض 

في كل مناسبة.
ــة شــــفــــاعــــمــــرو، اعـــتـــقـــلـــت  ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي مــوفــق  الـــشـــرطـــة الـ
ــاع، لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــالل أســـبـــوع.  ــفـ نـ
وبـــلـــغ عــــدد املــعــتــقــلــني فـــي شــفــاعــمــرو 
ــا املــركــز  تــســعــة. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــ
ــقــــوق األقـــلـــيـــة  الــــقــــانــــونــــي لـــحـــمـــايـــة حــ
العربية »عــدالــة«، أمــس، االحــتــالل إلى 
وقــف حملة االعــتــقــاالت، الــتــي طاولت 
ــام  ــ ــــالل األيــ ــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــني، خــ مــ
األخيرة، معتبرًا إياها »عقابا جماعيا 
ــانـــون  ــزًا عــــرقــــيــــا« وتــــخــــالــــف قـ ــيـ ــيـ ــمـ وتـ
العقوبات والقانون الجنائي. وأضاف 
الــتــي سمتها  الحملة،  إطـــالق  أنــه منذ 
ــام«، فـــإن  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـــشـــرطـــة »الــــقــــانــــون والـ
املعطيات  بحسب  اعــتــقــلــت،  »الــشــرطــة 
الـــواردة ملركز عــدالــة، نحو 300 عربي، 
ــم إطــــــالق ســــــراح مــعــظــمــهــم«. ولــفــت  تــ
ــــى أن االعــــتــــقــــاالت »تــنــفــذهــا  املــــركــــز إلـ
قـــوات شــرطــة تقتحم الــقــرى والــبــلــدات 
العربية بأسلوب عسكري، بعدد كبير 
بالعتاد  املجهزة  الشرطة  من سيارات 
الــقــتــالــي ومــكــافــحــة الـــشـــغـــب«. وأشــــار 
إلـــى أنـــه »يــتــم اعــتــقــال الـــعـــرب بــالــقــوة 
ــل  ــفـــرط مـــن داخـ الــغــاشــمــة والـــعـــنـــف املـ
بــيــوتــهــم، مـــن دون مــحــاولــة دعــوتــهــم 
املعتقلني«.  مــن  مــقــاومــة  أو  للتحقيق 
وشــّدد على أن »استعراض القوة هذا 
يـــأتـــي وفــــق تــعــلــيــمــات املــفــتــش الــعــام 
للشرطة، التي نشرها في بيان اإلعالن 
عن حملة االعتقاالت الجماعية، والتي 
قال إن هدفها »استعادة الردع وزيادة 
الــســيــطــرة«. وشــــدد عــلــى أن االعــتــقــال 
، وبات عقابا 

ً
»يستهدف مجتمعا كامال

جــمــاعــيــا يــخــالــف كــل مــبــادئ الــقــانــون 
الجنائي«.

)العربي الجديد، األناضول(

االعتقاالت اإلسرائيلية مستمرة
الئحة اتهام ضد الخطيب

تواصل شرطة االحتالل 
اعتقاالتها في 

الداخل الفلسطيني، 
بالتزامن مع تقديم 

الئحة اتهام بحق 
رئيس »لجنة الحريات 

المنبثقة عن لجنة 
المتابعة العليا«، كمال 

الخطيب

اعتقلت شرطة االحتالل 
300 فلسطيني في 

الداخل أخيرًا

مغتربون 
في خدمة األسد

للحديث تتمة...

شروط تسبق 
مفاوضات القاهرة

العراق: الكاظمي أمام تحـدي فرض هيبة الدولة

االحتالل يربط تثبيت 
الهدنة واإلعمار باألسرى 

و»حماس« تريد وقف 
االعتداءات

ناصر السهلي

يبدو أن مسرحية »العرس 
الديمقراطي« في سورية تحّولت 

في اإلعالم إلى ارتجال وخروج عن 
النصوص. فبعض »اإلخوة املواطنني«، 

م كومبارسي، لم 
ّ
في سياق تحك

يفهموا إشارات »مايسترو لغة 
اإلشارة« عن طوابير »البصم بالدم 
للسيد الرئيس«. وبما أن املايسترو 
من املمكن أن يكون »مساعدًا أول« 
في فرع مخابراتي، فقد زاد مشقة 

مراسلي »قنوات الديمقراطية«، بعدم 
تخريب املقدمات، والنتيجة الهتاف 

بـ«الله سورية بشار وبس«.
يدرك السوريون عمومًا منذ 50 

عامًا أن السياسة في بالدهم مجرد 
مسرحية عبثية، وهي في 2021 

أردأ من مسرحيات ساللة كيم 
الكورية الشمالية في التسعينيات. 
كان يمكن لألمر أن يمر من دون 

همروجة الصور للتغطية على دمار 
املدن، لكن ترك املخيلة تستنتج أن 
تصويت األسد في دوما )عاصمة 

الغوطة الشرقية( هوعودة إلى مسرح 
الجريمة، أعاد ترسيخ الوعي بحقيقة 

النظام االستبدادي. اكتمال فصول 
املسرحية استدعى أيضًا أن ترتدي 

»العلمانية األسدية« رداء دينيًا، 
بتجيير املسجد األموي، وتحويله إلى 
مهرجان خطابي شبيه بمهرجانات 
انتصارات »البعث«، منذ 1967. فيما 

يطل وزير خارجية النظام فيصل 
املقداد، ليخبرنا أن ديمقراطية رئيسه 

أفضل من األميركية، بل وتتجاوز 
برلني وبقية أوروبا.

نفر االنتهازيني في أوروبا، ممن 
أساءوا فعليًا ملقاصد اللجوء والهجرة، 

ال يستطيع أن يجيب على مشاهد 
استغالل الدين لترسيخ الديكتاتورية 

باسم الديمقراطية، وعلى الرغم من 
ذلك يمعنون في إهانة العقل ومقاصد 

بحثهم عن الحرية والحماية.
في املجمل، يبدو من العبثي مناقشة 

بديهيات أن منظومة الحكم في دمشق 
غير شرعية. بيد أن ما يستحق 

 
ً
التوقف عنده ومناقشته مستقبال

أن في دول االتحاد األوروبي، بمعية 
تل أبيب، يعرفون أن نظام األسد وكل 
مسرحياته »الديمقراطية«، لن يأخذا 

املشهد السوري إال نحو مزيد من 
املآسي والكوارث. ما ينطبق على 
أوروبا، التي تخشى فقط جحافل 

الجئني إليها، يسري على دول عربية، 
ساعية إلعادة نظام متهم بارتكاب 
جرائم حرب إلى الحظيرة الرسمية، 

بادعاء حرص كاذب على شعب 
سورية، وبحجة »مواجهة نفوذ 

إيران«. فهؤالء املهرولون نحو تقديم 
غطاء لألسد يقومون في حقيقة األمر 

بتسليم سورية إلى طهران وأذرعها 
على طبق من فضة، مناصفة مع بقية 

االحتالالت، وعلى رأسها الروسي، 
مع ما يستتبعه من تثبيت تقسيم 

البلد، وانتزاع سيادة شعبها، والبدء 
بحالة تغيير ديمغرافي تام لسورية 

املستقبل.
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خامنئي يرفض تعديل 
قائمة المرشحين للرئاسة

أعلن املــرشــد اإليــرانــي األعــلــى، علي 
خامنئي )الصورة(، أمس الخميس، 
ــع لـــــــقـــــــرار مـــجـــلـــس  ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــ دعــــــمــــــه ال
ترشيحات  حــول  الــدســتــور  صيانة 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة اإليـــرانـــيـــة، 
مـــؤكـــدًا أن املــجــلــس »قـــــام بــمــا كــان 
يـــجـــب عـــلـــيـــه ويــــــــراه الزمــــــــا، فــحــدد 
املــرشــحــني«. وبــهــذه الــتــصــريــحــات، 
يــــكــــون املـــــرشـــــد اإليـــــــرانـــــــي األعــــلــــى 
قـــد رفــــض طــلــبــا تـــقـــدم بـــه الــرئــيــس 
اإليراني حسن روحاني في رسالة 
مطالبة  في  للمساعدة  يومني،  قبل 
بتعديل  الــدســتــور  مجلس صــيــانــة 
قـــائـــمـــة الـــتـــرشـــيـــحـــات بـــعـــد رفــضــه 

مرشحني بارزين.
)العربي الجديد(

 
زعيم »البوليساريو« يمثل 

أمام القضاء اإلسباني
أعلن مكتب محاماة يدافع عن زعيم 
ــيـــســـاريـــو« إبـــراهـــيـــم  ــبـــولـ جــبــهــة »الـ
ــالــــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن غــالــي  غــ
ــعــــد مــــن مــســتــشــفــى  ــ ســيــمــثــل عــــن ُب
اإلسبانية  املحكمة  أمـــام  بــه  يعالج 
املقبل. وكشفت  الثالثاء  العليا يوم 
وثـــائـــق أن غـــالـــي، الــــذي يــعــالــج من 
ــــي مــســتــشــفــى  ــــروس كـــــورونـــــا فـ ــيـ ــ فـ
لــوغــرونــو فــي إقــلــيــم ريـــوخـــا، تلقى 
املحكمة  أمــام  للمثول  أمر استدعاء 
في األول من يونيو/حزيران املقبل 
لــحــضــور جــلــســة أولـــيـــة، فـــي قضية 
تتعلق بارتكاب جرائم حرب رفعها 

عليه معارضون من الصحراء.
)رويترز(

 
وزير خارجية تركيا في 

اليونان األحد
ــيـــة الــتــركــي  يـــعـــتـــزم وزيــــــر الـــخـــارجـ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
الــقــيــام بــزيــارة إلــى الــيــونــان فــي 30 
ــرت  الـــحـــالـــي. وذكــ و31 مـــايـــو/أيـــار 

بيان  في  التركية،  الخارجية  وزارة 
أمــس الخميس، أن زيـــارة جــاووش 
نظيره  لــدعــوة  تلبية  تــأتــي  أوغــلــو 
ــكــــوس ديــــنــــديــــاس.  ــيــ الــــيــــونــــانــــي نــ
وأوضحت أن الوزير سيزور تراقيا 
الغربية في 30 مايو قبل أن يتوجه 

إلى أثينا.
)األناضول(

أردوغان يدعو 
األحزاب لدعم صياغة 

دستور جديد
ــــب طــيــب  ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــ دعـ
أمــس الخميس، األحـــزاب  ــان،  ــ أردوغـ
ــم  ــي بـــــــــالده إلـــــــى دعــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
صياغة دســتــور مدني جــديــد. وقــال 
أردوغـــــــان، فـــي كــلــمــة خـــالل اجــتــمــاع 
لحزب »العدالة والتنمية« في أنقرة: 
ــــزاب في  »أتــمــنــى أن تــقــدم كــافــة األحـ
البرملان الدعم البناء والفعال لجهود 
صـــيـــاغـــة دســـــتـــــور مــــدنــــي جــــديــــد«. 
وأضــــــاف: »مــــن الــجــيــد جــــدًا مــوافــقــة 
ــتـــور  ــلـــى مــــشــــروع الـــدسـ ــان عـ ــرملــ ــبــ الــ
الجديد، تمهيدًا لعرضه على الشعب 
الــتــركــي لــتــقــيــيــمــه«، مــشــددًا عــلــى أن 
»االنــقــالبــات كــانــت دائــمــا مــحــاوالت 
لــعــرقــلــة نــضــالــنــا مـــن أجــــل تــرســيــخ 

سيادة اإلرادة الوطنية«.
)األناضول(

ميانمار: 828 قتيًال منذ 
االنقالب

ــاء  ــنـ ــجـ ــة »دعـــــــــم الـــسـ ــمـ ــظـ ــنـ ذكـــــــــرت مـ
الـــســـيـــاســـيـــني« فــــي مـــيـــانـــمـــار، أمـــس 
فــي  قـــتـــلـــوا  شــخــصــا   828 أن  األول، 
االحــتــجــاجــات املــنــاهــضــة لــالنــقــالب 
العسكري فــي الــبــالد. وأوضــحــت أن 
شخصا،   4330 نحو  أوقـــف  الجيش 
ومـــطـــلـــع  مــــنــــهــــم.  إدانــــــــــة 102  تــــّمــــت 
فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، نــفــذ قـــادة 
ــار انـــقـــالبـــا  ــمــ ــانــ ــيــ ــــي مــ بـــالـــجـــيـــش فــ
عسكريا، تاله اعتقال قــادة كبار في 
مينت،  ويــن  الرئيس  بينهم  الــدولــة، 
أونــغ سان  املدنية  ميانمار  وزعيمة 

سو تشي.
)األناضول(

أمين العاصي

استبق املجتمع الدولي االنتخابات الرئاسية 
الــتــي أجـــراهـــا الــنــظــام الـــســـوري، أمـــس األول 
تكسب  لــن  نتائجها  أن  بــالــتــأكــيــد  ــاء،  ــعـ األربـ
ــد الــشــرعــيــة، ولـــن تــســمــح بــعــودة  بــشــار األســ
الالجئني السوريني إلى بالدهم، ألنها جاءت 
خــارج سياق الــقــرار الــدولــي 2254، مــا يعني 
أن الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة عــلــى الــنــظــام منذ 
ُيرفع  لن  السياسي  والضغط  عشر ســنــوات، 
يلتزم بعملية سياسية ذات جــدوى.  أن  قبل 
وفــــي أول رد مـــن األمـــــم املـــتـــحـــدة عــلــى هــذه 
االنتخابات، قال املبعوث األممي إلى سورية 
غــيــر بـــيـــدرســـون، خــــالل إحـــاطـــة فـــي مجلس 
األمــن عقدت األربــعــاء حــول تطورات الوضع 
فـــي ســـوريـــة، إن االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
السياسية  العملية  النظام »ليست جــزءًا من 
املنصوص عليها في قرار مجلس األمن رقم 
فيها،  منخرطة  غــيــر  املــتــحــدة  واألمــــم   ،2254
وليس لديها تفويض للقيام بذلك«. وأضاف 
أن األمم املتحدة تواصل التأكيد على أهمية 
الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي فــي ســوريــة لتنفيذ 
القرار 2254، الذي يظل »هو السبيل الوحيد 
املــســتــدام إلنـــهـــاء الـــصـــراع ومــعــانــاة الشعب 

السوري«.
قــد عرقل جهود األمــم املتحدة  النظام  وكــان 
ــيـــاســـي، ورفــــــض تــطــبــيــق  لــلــتــوصــل لـــحـــل سـ
ا مــن بــيــان جــنــيــف 1  الـــقـــرارات الــدولــيــة، بــــدء
الــعــام 2012، وانــتــهــاء  الـــذي صـــدر منتصف 
بــالــقــرار 2254 الـــذي صــدر عــن مجلس األمــن 
الدولي نهاية 2015. ويبدو أن أعمال اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــتــي يــبــذل بــيــدرســون كما قال 
ــدورة الــســادســة  ــ ــ ــاء »جــــهــــودًا لــعــقــد الـ ــعــ األربــ

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع الجدل حول حقيقة بدء إثيوبيا 
في إجراءات امللء الثاني لسد النهضة، ذكرت 
السعودية  أن  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة،  مــصــادر 
عادت مجددًا لطرح أفكار للوساطة بني مصر 
والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، 
الوساطة  نــجــاح  املستبعد  مــن  أصــبــح  بعدما 
اإلمــــاراتــــيــــة عــلــى خــلــفــيــة الـــرفـــض الـــســـودانـــي 
الــرســمــي والــشــعــبــي لــعــرض أبــوظــبــي تسوية 
بمعادلة  الــفــشــقــة  منطقة  فــي  الـــحـــدود  قضية 
املصادر،  وأضــافــت  الــســالم.  مقابل  االستثمار 
ــذي ُعـــِقـــد  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــلـــقـــاء الــ ــعـ »الـ ـــ لـ
يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، بـــني الــرئــيــس املــصــري 
العهد  ولــي  ومستشار  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
السعودي محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ، 
الذي تربطه عالقة وثيقة برئيس االستخبارات 
املــصــريــة عــبــاس كــامــل، كـــان فــي إطـــار إيــصــال 
رســالــة مــن الـــريـــاض تــؤكــد اســتــعــدادهــا لبذل 
وســــاطــــة مــنــتــجــة إلعــــــــادة األطــــــــــراف الـــثـــالثـــة 
لــلــمــفــاوضــات مـــرة أخــــرى. كــمــا تــؤكــد الــريــاض 
للجميع، وضمان  دعم بصور مختلفة  تقديم 

ابتعاد الحل العسكري عن الصورة.
وذكرت املصادر أن تزاُمن املساعي السعودية 
الجديدة مع تعثر الوساطة األميركية، بسبب 
تــدهــور الــعــالقــة بــني واشــنــطــن وأديــــس أبــابــا 
اإلثيوبية  األهلية  املعارك  على خلفية قضية 
والــحــمــلــة الــحــكــومــيــة عــلــى قــومــيــة تــيــغــراي، 
يجعل تلك املساعي مقبولة من مصر. وتنفتح 
الــدول الصديقة،  القاهرة حاليا على أن تقوم 
من  ــراءه  إجـ تستطيع  بما  السعودية،  ومنها 
ــاالت وضــــغــــوط لــتــحــقــيــق انـــفـــراجـــة فــي  اتــــصــ
الغربية  التوصيات  مع  يتماشى  بما  األزمــة، 

باالستمرار في املسار التفاوضي.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املــرحــلــة الــراهــنــة من 

للهيئة املصغرة«، باتت غير ذات جدوى، مع 
جديدة  ســنــوات  لسبع  لنفسه  األســـد  تمديد 
ــتـــوقـــع أن  املـ مــــن  فــــي 2028. ولـــيـــس  تــنــتــهــي 
ينهي األســد واليــتــه الحالية مــن أجــل إجــراء 
انتخابات بناء على دستور جديد، خصوصا 
استخدام  وارد  في  ليس  الدولي  املجتمع  أن 

القوة إلجبار األسد على ترك السلطة.
وكــانــت الــواليــات املــتــحــدة، قــد أكـــدت الثالثاء 
ــتـــرك مــــع أربـــــــع دول  املــــاضــــي فــــي بــــيــــاٍن مـــشـ
ــيـــا وإيــطــالــيــا  ــانـ ــة، وهــــي فــرنــســا وأملـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وبــريــطــانــيــا، أن االنـــتـــخـــابـــات الـــســـوريـــة »لــن 
تــكــون حــرة وال نــزيــهــة«. وتــفــرض هــذه الــدول 
عقوبات مشددة على النظام منذ العام 2011 
ــال االتـــحـــاد  أدت إلــــى شــلــل اقـــتـــصـــاده. كــمــا قــ
األوروبــــي إن االنــتــخــابــات لــم تتضمن أيــا من 
ــد الــديــمــقــراطــيــة، ولــــن تــســاهــم فـــي حل  ــواعـ قـ
األزمــــة، بــل ستقوضها. وأفــــاد املــمــثــل األعــلــى 
لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــــي لـــلـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة 
بيان  في  بوريل،  األمنية، جوزيب  والسياسة 
أمس الخميس، بأنه يجب إجراء االنتخابات 
في سورية في إطار عملية سياسية حقيقية 
وفق القرار األممي 2254. وأكد أن االنتخابات 
لــن تــكــون مــوثــوقــة، إال إذا شـــارك فيها جميع 
والالجئون  الــنــازحــون،  فيهم  بما  الــســوريــني، 
فــي منافسة حـــرة ونزيهة  الــشــتــات،  فــي دول 
وسط بيئة آمنة ومحايدة. وشدد على أن هذه 
االنتخابات تقوض مساعي الحل في سورية.

االنـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى  إقـــلـــيـــمـــي  رد  أول  وفــــــي 
الرئاسية التي جرت وفق دستور عام 2012، 
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان 
األربــــعــــاء املــــاضــــي، إنـــهـــا »غـــيـــر شــرعــيــة وال 
الى  مشيرة  للشعب«،  الــحــرة  اإلرادة  تعكس 
»أن هــذه االنتخابات أجريت في ظل ظروف 
غير حــرة وغــيــر عــادلــة، وتــتــعــارض مــع نص 
وروح قــرار مجلس األمــن الــدولــي رقــم 2254 
بشأن التسوية السياسية للصراع السوري«. 
وفي سياق ردود الفعل الرافضة لالنتخابات، 
قــــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم حــــــزب »الـــخـــضـــر« 
وحقوق  الخارجية  السياسة  عن  النمساوي 
اإلنسان، إيفا إرنست دزيدزيتش، في فيينا، 
أمـــس األول، إن »األســــد ســيــفــوز، لــكــن شعبه 
ســيــخــســر مـــع هــــذه االنــتــخــابــات الــوهــمــيــة«. 
وأضافت أن إعادة انتخاب األسد »لن تؤدي 
البالد، وتفاقم الوضع  إال إلى زيــادة تقسيم 
الالجئني  عــودة  األمــنــي على األرض، وجعل 
الـــســـوريـــني إلــــى وطــنــهــم أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، إن 
ــانـــت أملـــانـــيـــا، الــتــي  لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة«. وكـ

االتـــصـــاالت، تضمنت اســتــفــســارات عــن مــدى 
على  مشتركة  قمة  فــي  للمشاركة  االســتــعــداد 
وأن  النهضة،  السعودية بشأن سد  األراضـــي 
املـــوقـــف املـــصـــري مــســتــقــر عــلــى أن عــقــد القمة 
أولــويــا، نظرًا لعدم ترتب  أمــرًا  أو عدمه ليس 
التي  األخــيــرة  القمم  على  إيجابية  نتائج  أي 
عقدت من ُبعد، العام املاضي، وإخالل إثيوبيا 
قبل.  من  أعطتها  التي  السياسية  بالتعهدات 
وبــالــتــالــي، فمن وجــهــة النظر املــصــريــة، ليس 
هناك ما يدعو للتفاؤل بإمكانية الحل أو أخذ 
ضمانات في اجتماع على املستوى الرئاسي، 
علما أن هذه النقطة كانت سببا في إجهاض 
ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا جــنــوب  ــاع الــ ــمــ ــتــ دعــــــــوات االجــ
أفريقيا للدول الثالث خالل الشهر األخير لها 

كرئيس لالتحاد األفريقي. 
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن الــســعــوديــة تتحفظ 
مع  إثيوبيا  بها  تتعاطى  التي  الطريقة  على 
امللف، شأنها شأن معظم الدول التي انخرطت 
الرياض  لكن  اآلن.  الوساطة حتى  في جهود 
ركــــزت أيــضــا فــي اتــصــاالتــهــا، عــلــى »ضــــرورة 
عدم تطوير األزمة إلى استخدام حلول بالقوة 
ــــذي تــتــحــاشــى  ــر الـ ــ وغـــيـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة«، األمـ
مـــصـــر حـــالـــيـــا الـــحـــديـــث عـــنـــه بــشــكــل رســـمـــي، 
وتحديدا منذ ما بعد تلويح السيسي صراحة 
بــاســتــخــدام الــحــل الــعــســكــري. لــكــن ومـــع ذلــك، 
بــريــة وجوية  مــنــاورات عسكرية  بـــدأت مصر 

تــتــبــعــهــا إجــــــراءات حــقــيــقــيــة تــغــّيــر الــقــواعــد، 
ويكون لها تأثير مباشر على شرعية النظام، 
ــار بــركــات إلــى  ــارج ســـوريـــة«. وأشــ داخـــل وخــ
إقليميا  تــرمــيــم شرعيته  »يــحــاول  األســـد  أن 
ــيــــا«، مــضــيــفــا: مـــا قـــام بـــه الــنــظــام خــرق  ودولــ
 
ً
جسيم للعملية السياسية التي تعاني أصال
مـــن تـــرهـــل. ولــفــت إلـــى أن الــنــظــام، مـــن خــالل 
االنــتــخــابــات، »يـــعـــزز الــتــقــســيــم املـــوجـــود في 
الجغرافي والسكاني،  املستوى  سورية على 
تؤكد  التي  الدولية  للتفاهمات  مناٍف  وهــذا 
على وحــدة سورية أرضــا وشعبا«، مضيفا: 
موقف  الدولي  للمجتمع  يكون  أن  »يفترض 

حيال العملية السياسية«.
مـــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان 
زيـــادة، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
االنــتــخــابــات »لــن تــحــدث أي فــرق فــي طريقة 
تــعــامــل املــجــتــمــع الـــدولـــي مــع بــشــار األســــد«، 
ودليل  فشله،  على  دليل  أكبر  »هــذا  مضيفا: 

ــإن هـــنـــاك مـــشـــاكـــل فــنــيــة فــــي الـــســـد تــتــعــلــق  ــ فـ
تمكن  ال  »ربــمــا  تــحــديــدًا  الــوســطــى  بالتعلية 

اإلثيوبيني من امللء املبكر«.
وســبــق أن حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« على 
تقرير فني مصري أوضح أن جميع املؤشرات 
املناخية مؤاتية لبدء عملية امللء الثاني لسد 
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي خــــالل شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
الحالي، ما يعني وقف عملية تصريف املياه 
من بحيرة السد ملجرى النيل األزرق، والبدء في 
املطلوبة  التعلية  لتنفيذ  استعدادًا  التخزين، 
في جسم السد من جهة، وحجز كمية قد تصل 
إلــى 13 مليار متر مكعب من املــيــاه، من جهة 
أخــرى. وجاء في التقرير الفني، أن التوقعات 
املناخية املستجدة عن فيضان الصيف املقبل، 
الــذي يعتبر أنه بدأ فعليا بصورة مبكرة في 
الــعــام، تشير إلى  الــقــارة األفريقية هــذا  شــرق 
التي ستهطل على هضبة  املياه  زيــادة كمية 
في  400 و600  بــني  تـــتـــراوح  بنسبة  الــحــبــشــة 
ذاتها  الفترة  فــي  املعتاد  املتوسط  عــن  املــائــة، 
من العام، ما يعني أن الفيضان سيكون أكبر 

من فيضان العام املاضي.
وتــتــضــمــن هــــذه املـــعـــلـــومـــات عــنــاصــر طــمــأنــة 
ــــوارد  املـ املـــصـــري، خــصــوصــا وزارة  لــلــجــانــب 
املائية والــري، على عدم وقوع ضرر كبير في 
كميات املياه التي ستتدفق إلى مصر، وعدم 
قـــدرة إثــيــوبــيــا عــلــى املـــنـــاورة بــصــورة مضرة 
لدولتي املصب. كما تتضمن طمأنة على عدم 
قــــدرة أديــــس أبــابــا عــلــى الــتــالعــب فــي كميات 
املياه املحتجزة، خصوصا إذا اكتملت قدرتها 
الــذي  املــيــاه مبكرًا، أي قبل املــوعــد  على حجز 
حددته سلفا في نهاية يوليو/تموز املاضي. 
إال أن هذه املؤشرات ربما تمكن إثيوبيا للمرة 
الثانية على التوالي من امللء دون االضطرار 

لتوقيع اتفاق على قواعد امللء والتشغيل.
وجاء في التقرير أن هناك عناصر فنية عدة 
ستحكم مدى قدرة إثيوبيا على امللء املبكر، 
على ضوء حقيقة أن امللء قد يستغرق أقل 
ــع الـــوقـــت املـــحـــدد ســلــفــا عــلــى ضــوء  مـــن ربــ
العناصر:  هــذه  ومــن  املناخية.  املستجدات 
الجارية  املياه  كفاءة عملية تصريف  مــدى 
حاليا إلى بحيرة سد الروصيرص جنوب 
ة الــفــنــيــة لــســد الــســرج  ــكـــفـــاء ــــودان، والـ ــــسـ الـ
االحـــتـــيـــاطـــي، والـــبـــرنـــامـــج الـــزمـــنـــي املــحــدد 
بــنــاء على  الــوســطــى للسد  التعلية  إلنــجــاز 
الكمية الجديدة املخزنة، بحيث يمكن إطالة 
فــتــرة الــتــخــزيــن أو اخــتــصــارهــا بــنــاء على 

توافر متطلبات التعلية مبكرًا.

ــوري،  ــ تــســتــضــيــف نـــحـــو مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر سـ
منعت تصويت السوريني في سفارة بالدهم 
في برلني، ألنها ال ترى »أي عالمات تفيد بأن 

االنتخابات ستكون حرة وعادلة«.
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
فـــي االئـــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري املـــعـــارض، 
بــركــات، فــي حديث مــع »العربي  عبد املجيد 
واملـــــواقـــــف  ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ »الــ أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي رفــضــت العملية 
لم  إن  كــافــيــة،  غير  األســـد  لبشار  االنتخابية 

ــودان تــحــت شـــعـــار »حــمــاة  ــســ بــيــنــهــا وبــــني الــ
الــنــيــل«، وتــعــتــبــرهــا إثــيــوبــيــا مــوجــهــة ضدها 

لتخويفها.
ــي الـــســـيـــاق، وتــعــلــيــقــا عــلــى الــتــصــريــحــات  وفــ
ــمــــاع جـــديـــد  ــتــ ــن قــــــرب عـــقـــد اجــ ــ ــيــــة عـ اإلثــــيــــوبــ
للتفاوض، نفت املصادر أن يكون قد تحدد أي 
تحت  الثالثية  املــفــاوضــات  الستئناف  موعد 
الوقت  فــي  األفــريــقــي، مرجحة  االتــحــاد  مظلة 
والغربية  العربية  االتــصــاالت  تسفر  أن  ذاتـــه 

عن مستجدات إيجابية.
وفي الشأن العملي للملء الثاني، قال مصدر 
فني مصري في وزارة الري، إن املناسيب التي 
السودانية  الــســدود  في جميع  أخيرًا  سجلت 
واملصرية آمنة للغاية وال تعبر عن بدء امللء 
ــــح املـــصـــدر أنـــه عــلــى الـــرغـــم من  فــعــلــيــا. وأوضـ
توافر املتطلبات املائية لبدء امللء مع تصريف 
الــروصــيــرص،  بحيرة ســد  إلــى  كافية  كميات 

عــلــى عـــدم رغــبــة األســـد فــي أي حــل سياسي 
ونسف مسار جنيف«.

ومــن املــتــوقــع أن يــحــاول الــنــظــام فــي املرحلة 
العربية  الـــدول  نحو  االتــجــاه  تعزيز  املقبلة 
ــنـــهـــا حــــتــــى ظــــهــــر أمــــس  الــــتــــي لـــــم يــــصــــدر عـ
االنـــتـــخـــابـــات  ــــول  أفــــعــــال حـ الــخــمــيــس ردود 
ــــرت مــــحــــاوالت قــبــيــل  ــة. وكــــانــــت جـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
االنتخابات إلعادة نظام األسد إلى الجامعة 
أواخــر  كانت جمدت عضويته  التي  العربية 
العام 2011، بسبب رفضه حلواًل تقدمت بها 
ــة الــســوريــة. لــكــن هــذه  الــجــامــعــة إلنــهــاء األزمــ
املــــحــــاوالت اصـــطـــدمـــت بـــرفـــض دول عــربــيــة 
ما  الــنــظــام،  مــع  التطبيع  الجامعة  فــي  فاعلة 
والتي  للحل،  املتحدة  األمــم  يلتزم بخطة  لــم 
ُرسمت في القرار الدولي 2254. ومن الواضح 
أشهر،  منذ  السعودية  ود  يطلب  النظام  أن 
في محاولة إلعــادة تأهيله عربيا في خطوة 

واسعة لتعويمه مرة أخرى إقليميا ودوليا.

مفاوضات الخرطوم 
و»الحركة الشعبية«

إحــــدى الـــجـــوالت فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
احتجاجا على ترؤس دقلو الوفد الحكومي، 

واعتبرته غير مؤهل لذلك.
ــــدو أن الــــجــــولــــة الــــجــــديــــدة  ــبـ ــ مـــــع كـــــل ذلـــــــك يـ
من  أكــثــر  نــجــاح  عناصر  تمتلك  للمفاوضات 
سابقتها ألكثر من سبب، أولها تجاوز عقبة 
عــالقــة الــديــن بــالــدولــة بــاتــفــاق إعـــالن املــبــادئ 
الـــذي سيكون قــاعــدة تــفــاوض أســاســيــة، وإن 
لها  التفاصيل يتوقع  الــخــالفــات حــول  كــانــت 
أن تــفــرض نفسها تــمــامــا خـــالل املــفــاوضــات، 
خصوصا مع الرفض النسبي لالتفاق املبدئي 
الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه ســابــقــا مــن الــتــيــارات 
الدينية. وثانيها الضغط الدولي الكبير على 
اتفاق سالم في أسرع  للتوقيع على  الطرفني 
ــــت، يــســاهــم فـــي نـــجـــاح الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة  وقـ

وإنهاء معاناة املواطنني في مناطق النزاع.
أمــا السبب الثالث فهو عــدم وجــود خيار في 
الــوقــت الــحــالــي ألي مــن الــطــرفــني، فالحكومة 
الــســودانــيــة الــتــي تــعــانــي اقــتــصــاديــا ال تــريــد 
للحرب، والحركة نفسها  فاتورة جديدة  دفع 
ال تـــراهـــن عــلــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة، خصوصا 
املــقــدم للحكومة  الــدولــي  بــالــدعــم  القناعة  مــع 
املدنية.  للمقاومة  فــرص  ووجـــود  االنتقالية، 
ــع مـــؤشـــرات نــجــاح املـــفـــاوضـــات، فهو  أمـــا رابــ
حسم اتفاق إعالن املبادئ ملوضوع الترتيبات 
قوات  أبقى على  إذ  األمنية بصورة واضحة، 
»الحركة  الجيش الشعبي، الجناح العسكري لـ
أكد  كما  االنتقالية،  الفترة  طـــوال  الشعبية«، 
لــلــســودان جيش قــومــي مهني  على أن يــكــون 
ــد يــعــمــل وفــــق عــقــيــدة عــســكــريــة مــوحــدة  ــ واحـ
جــديــدة ويــلــتــزم بحماية األمـــن الــوطــنــي وفقا 
األمنية  املؤسسات  أن تعكس  للدستور، على 
التنوع والتعدد السوداني وأن يكون والؤها 
لــلــوطــن ولــيــس لــحــزب أو جــمــاعــة، ويــجــب أن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــرتــفــع اآلمــــال فــي الـــســـودان ولــدى 
املجتمع الدولي في أن تحقق جولة 
الحكومة  الجديدة بني  املفاوضات 
ــيـــة و»الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــالـ ــقـ ــتـ االنـ
السودان« اختراقا جديدًا ُيضاف إلى رزنامة 
اتــفــاقــيــات الــســالم الــتــي أنــجــزتــهــا حــكــومــة ما 
بعد الــثــورة فــي الـــســـودان، خصوصا فــي ظل 
مــســتــجــدات عــديــدة تــعــطــي الــجــولــة الــجــديــدة 

عناصر نجاح أكثر من سابقتها.
تأتي بعد فشل مسار  التي  الجديدة،  الجولة 
التفاوض بني الطرفني، العام املاضي، انطلقت 
أمس األول، األربعاء، بجلسة افتتاحية شارك 
فيها رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير 
ميارديت، التي تتوسط بني الطرفني، ورئيس 
ــيــــادة الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح  مـــجـــلـــس الــــســ
الــبــرهــان، ورئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، 
إضــافــة إلـــى رئــيــس »الــحــركــة الــشــعــبــيــة« عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو، فــيــمــا يــقــود الــوفــد الحكومي 
ــفـــاوضـــات عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة،  خــــالل املـ
الفريق شمس الدين كباشي، بينما يقود وفد 

الحركة أمينها العام عمار دلدوم.
ومن الالفت خالل الجولة الحالية هو التغيير 
الـــذي حـــدث فــي قــيــادة الــوفــد الــحــكــومــي، فقد 
بعد عنه نائب رئيس مجلس السيادة محمد 

ُ
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حمدان دقلو )حميدتي(، الذي رأس كل جوالت 
ــفــــاوض مــــع الــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة، وتــمــت  ــتــ الــ
ذلك  وســبــب  لــلــوفــد،  رئيسا  الكباشي  تسمية 
أن »الحركة الشعبية« لديها موقف من دقلو، 
إذ تــتــهــم قــــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي يــرأســهــا 
عدد  في  املدنيني  بشعة ضد  بارتكاب جرائم 
مــن املــنــاطــق، وتــعــدهــا قـــوات مــعــاديــة للسالم. 
وصّعدت الحركة ذلك املوقف باالنسحاب من 

ــقـــوات عملية  تــكــون عــمــلــيــة دمـــج وتــوحــيــد الـ
االنتقالية  الفترة  متدرجة وتكتمل في نهاية 
وبعد حــل مسالة العالقة بــني الــديــن والــدولــة 

في الدستور.
السودان«،  لتحرير  الشعبية  »الحركة  وكانت 
ــــي واحـــــــدة مــــن الـــحـــركـــات املـــتـــمـــردة الــتــي  وهـ
قاتلت نظام الرئيس املعزول عمر البشير منذ 
العام 2011 في كل من جنوب كردفان والنيل 
األزرق للمطالبة بوضع خاص للمنطقتني، قد 
مفاوضات  وبــدء  النظام  سقوط  بعد  رفضت 

السالم مع الحكومة قبل نحو عامني، الجلوس 
ــدة مـــع الـــحـــركـــات املــتــمــردة  ــ عــلــى طـــاولـــة واحــ
األخـــــــــرى، وتـــمـــســـكـــت بـــــأن يــــكــــون لـــهـــا مــســار 
األقوى  تفاوضي منفصل، ألنها ترى نفسها 
سياسيا وشعبيا وعسكريا، ولتحفظها على 
توجهات بقية الحركات، عدا أزمتها املباشرة 
إذ  عــقــار،  مالك  - فصيل  الشعبية  الحركة  مــع 
كانتا حركة واحدة لكنهما انفصلتا في العام 

2017 بعد سلسلة من الخالفات الداخلية.
الحــقــا وافــقــت وســاطــة جــنــوب الـــســـودان على 

كما  منفصل  مــســار  تخصيص  على  مضض 
أرادت الحركة، وفي العام املاضي بدأ التفاوض 
ــة، لــكــنــه  ــركــ بــــني الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة والــــحــ
اصــطــدم طـــوال األشــهــر األولــــى بعقبة تمسك 
إذ  أســاســي،  الــدولــة كشرط  الحركة بعلمانية 
لــم تــوافــق عليه الــخــرطــوم، ليتم االنــتــقــال إلى 
شــرط آخــر هــو منح منطقتي جنوب كردفان 
والنيل األزرق حق تقرير املصير. ورفض وفد 
الحركة الدخول في أي تفاصيل أخرى تتعلق 
بمشاركتها في السلطة وغيرها من تفاصيل 

الدين  العلمانية وفصل  مــن دون حسم جــدل 
الحكومي.  الوفد  الــدولــة، وهــذا ما رفضه  عن 
ــق الـــتـــفـــاوض مــــع »الـــحـــركـــة  ــ ــع انــــســــداد أفـ ــ ومـ
الــشــعــبــيــة«، تــم رفـــع الــجــلــســات نــهــائــيــا، فيما 
تــوصــلــت الــخــرطــوم إلـــى اتــفــاق مــع الــحــركــات 
األخرى، في 3 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

شاركت بموجبه في الحكومة الحالية.
الله حــمــدوك بنفسه  الـــوزراء عبد  لجأ رئيس 
مع بداية سبتمبر/ أيلول املاضي إلى محاولة 
إحداث اختراق مع »الحركة الشعبية« بقيادة 

الحلو، وذلك بعيدًا عن املفاوضات في جوبا، 
خصوصا مع إحساس الجميع بضعف عملية 
عد األهم من بني 

ُ
السالم بغياب الحركة التي ت

الــتــأيــيــد الشعبي  املــتــمــردة، بسبب  الــحــركــات 
الـــواســـع الــــذي تــحــظــى بـــه فـــي كـــل مـــن جــنــوب 
كــردفــان والــنــيــل األزرق، حــتــى عــلــى املستوى 
الــقــومــي، وســيــطــرتــهــا عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة من 
أراضــــي جــنــوب كــردفــان عــلــى وجـــه التحديد، 
التنظيمية واإلداريــة مقارنة ببقية  وقدراتها 
الـــحـــركـــات. وتــمــكــن حـــمـــدوك مـــن الــتــوقــيــع في 

أديــــس أبـــابـــا عــلــى اتـــفـــاق مـــع الــحــلــو، يضمن 
ــعــــودة لــلــتــفــاوض ومــنــاقــشــة عـــالقـــة الــديــن  الــ

بالدولة بجدية وعقد ورش عمل بشأنها. 
وجد اتفاق حمدوك-الحلو اعتراضا من املكون 
الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــا مـــن الـــكـــبـــاشـــي، الـــذي 
اعــتــبــره »عــطــاء مــن ال يملك ملــن ال يستحق«، 
ــتـــجـــاذب بني  ـــــرئ فـــي ســـيـــاق الـ

ُ
وهــــو رفــــض ق

املــكــونــني الــعــســكــري واملـــدنـــي. ومـــن املــفــارقــات 
بـــعـــد ذلــــــك، أن الــــبــــرهــــان بــــــادر لـــلـــقـــاء الــحــلــو 
والــتــوقــيــع معه على اتــفــاق، فــي مـــارس/ آذار 

الثقافية  الهويات  فصل  على  ينص  املــاضــي، 
واإلثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن 
ال تــفــرض الـــدولـــة ديــنــا عــلــى أي شــخــص وال 

تتبنى دينا رسميا.
ذلك االتفاق الذي ُعرف باتفاق املبادئ، أنعش 
اآلمـــــال بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق ســـالم مـــع الــحــركــة 
األكثر قوة وعتادًا وتحظى كذلك بدعم نسبي 
إقليمي ودولي، كما أنها تحمل رمزية الحركة 
التاريخية التي بدأت القتال منذ العام 1983 
بــقــيــادة الــراحــل جــون قــرنــق، ضــد الحكومات 
املــركــزيــة فــي الــخــرطــوم، قبل انــفــصــال جنوب 

السودان عام 2011.
ويشير املحلل السياسي إبراهيم عربي في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن من 
الــتــي ستواجهها  الــتــحــديــات األخــــرى  بــني 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ املـــــفـــــاوضـــــات هـــــو مـــــوضـــــوع االتــ
ــــعــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة مــع 

ّ
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي وق

املسلحة، خصوصا فصيل عقار،  الحركات 
الذي فاوض حول الوضع في منطقة النيل 
الــحــلــو  فــصــيــل  ســـيـــفـــاوض  بــيــنــمــا  األزرق، 
أيـــضـــا عــلــى وضــــع املــنــطــقــة، مـــا قـــد يخلق 
تنازعا إذا تم التوصل إلى اتفاق سالم حول 
ــع مــقــاتــلــني  املــنــطــقــة. كـــذلـــك يـــحـــذر مـــن وضــ
آخرين موجودين في منطقة جنوب كردفان 
نائب  أخـــرى، مثل  إلــى مجموعات  ينتمون 
حاكم الــواليــة األســبــق دانــيــال كـــودي، الــذي 
أكــثــر مــن 10 آالف مسلح، مبينا أن  يــوالــيــه 
التحدي الكبير للمفاوضات هو مصير 30 
ألف مقاتل قاتلوا إلى جانب الحركة لعقود 
ويرغبون في العودة إلى حياتهم الطبيعية 

بضمانات معيشية كافية.
على الجانب الحكومي، يرى عربي أن من بني 
عقبات التفاوض الحالية عدم اتفاق الحكومة 
التفاوض،  االنتقالية على رؤيــة واحــدة حول 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــاضــ ــحــ ــا داخـــــــــل الــ خــــصــــوصــ
ــــي »تــــحــــالــــف الـــحـــريـــة  ــلـــة فــ ــثـ ــة مـــمـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
والتغيير« الذي يوجد بكثافة في جوبا، فكل 
منهما يحمل رؤية مختلفة عن الطرف اآلخر.

تظاهرة في إدلب ضد انتخابات األسد )عمر حج قدور/فرانس برس(

يشارك الجيش السوداني في مناورة »حماة النيل« مع الجيش المصري )فرانس برس(

سعى حمدوك إلى تحقيق اختراق باالجتماع مع الحلو العام الماضي )األناضول(

انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير 
من  أعوامًا  ينهي  اتفاق  إلى  الطرفين  بتوصل  كبيرة  آمال  ظل  في  الحلو،  فصيل  ـ  السودان 
شأن  ومن  الطرفين.  بين  التفاهم  باتجاه  تدفع  جديدة  عوامل  بروز  مع  خصوصًا  النزاعات، 

الضغط الدولي، وضغط جنوب السودان، أن يُسهم في تسريع التفاهم، رغم تعدد الملفات 
الخالفية، سواء بما يتعلق بالعالقة بين الدين والعلمانية في السودان، أو في ملف المسلحين 

المنتمين إلى الحركة ومستقبلهم، ومستقبل منطقة النيل األزرق أيضًا
تقرير

آمال باختراق يؤدي التفاق سالم في السودان

لم تتفق الحكومة 
االنتقالية على رؤية 

واحدة حول التفاوض

ضغط دولي كبير على 
الطرفين للتوقيع على 

اتفاق سالم سريعًا

بركات: التصريحات 
والمواقف اإلقليمية 

والدولية غير كافية

الموقف المصري 
مستقر على أن عقد 

قمة جديدة ليس 
أولوية

اصطدمت محاوالت 
رئيس النظام السوري بشار 
األسد باسترجاع الشرعية، 

عبر إجراء انتخابات 
رئاسية محسومة سلفًا 

لمصلحته، برفض دولي 
وإقليمي، وسط صمت 

عربي

أعادت السعودية طرح 
أفكار للوساطة في 
قضية سد النهضة، 

وهو ما تبدو القاهرة 
منفتحة عليه، رغم 

تشاؤمها حيال التعنت 
اإلثيوبي

في  يساهم  قد  مهم  عامل  إلى  عربي  إبراهيم  السياسي  المحلل  يشير 
جنوب  حكومة  بين  التاريخية  بالعالقة  يتمثل  المفاوضات،  إنجاح 
جنوب  رئيس  بين  الشخصية  والعالقة  الشعبية«،  و»الحركة  السودان 
ــارديــت  الـــســـودان ســلــفــاكــيــر مــي
الرتباطهما  والحلو،  ــصــورة(،  )ال
انفصال  قبل  النضال  بفترة  معًا 
عربي  لكن   .2011 عــام  الجنوب، 
يمارس  لــن  الجنوب  ــأن  ب يستدرك 
الضغوط على الحركة واالستفادة 
حصل  إذا  إال  بالحلو،  عالقته  من 
مشاكله  بحلحلة  ضمانات  على 

الحدودية العالقة مع السودان.

دور سلفاكير

خاص متابعة

Friday 28 May 2021 Friday 28 May 2021
الجمعة 28 مايو/ أيار 2021 م  16  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2461  السنة السابعة الجمعة 28 مايو/ أيار 2021 م  16  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2461  السنة السابعة



مالي: اإلفراج عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

67
سياسة

  شرق
      غرب
ماكرون يعترف بدور 
فرنسا باإلبادة برواندا

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أعــلــن 
ماكرون، أمس الخميس، في خطاب 
التذكاري إلبادة  النصب  ألقاه عند 
ــاء إلـــى  ــ ــه جـ ــ 1994 فــــي كـــيـــغـــالـــي، أنـ
بمسؤولياتنا«  »لــالعــتــراف  روانـــدا 
فــي املـــجـــازر. وأشــــار إلـــى أن فرنسا 
»لـــم تــكــن مــتــواطــئــة، لــكــنــهــا فضلت 
لزمن طويل الصمت على النظر إلى 
الذين  »وحــدهــم  مضيفا  الحقيقة«، 
عبروا الليل يمكنهم ربما أن يغفروا 
لــنــا«. مــن جهته، قــال رئيس روانــدا 
بول كاغامي إن خطاب ماكرون ينم 
عن »شجاعة هائلة«، معتبرًا خالل 
»أهــم  أنــه  مؤتمر صحافي مشترك، 
ــاف »فــرنــســا  ــ مـــن اعـــــتـــــذارات«. وأضــ
ورواندا ستحسنان عالقاتهما بما 

يخدم مصلحة شعبينا«.
)فرانس برس(

 
هونغ كونغ تحظر 

التجمع بذكرى تيان 
أنمين

حــظــرت شــرطــة هــونــغ كـــونـــغ، أمــس 
ــي الــــذكــــرى  ــ ــتـــجـــمـــع فـ الـــخـــمـــيـــس، الـ
املتظاهرين  الــصــني  لقمع  السنوية 
في ساحة تيان أنمني في 4 يونيو/ 
الثاني  للعام  وذلـــك   ،1989 حــزيــران 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لــــرفــــض الــســلــطــات 
منح اإلذن بــذلــك. وقـــال وزيـــر األمــن 
جون لي إن »أي شخص يشارك فيه 
)التجمع( سينتهك القانون«، محذرًا 
من احتمال اللجوء إلى قانون جديد 
لــأمــن الــقــومــي فــرضــتــه بــكــني على 

هونغ كونغ بحق املخالفني.
)فرانس برس(

 
أذربيجان تأسر ستة جنود 

أرمن
أعــلــنــت أرمـــيـــنـــيـــا، أمــــس الــخــمــيــس، 
أســــر  ــي  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ األذربـ ــيــــش  الــــجــ أن 
ســتــة مــن جــنــودهــا »كـــانـــوا يــجــرون 
ــــرب الــــحــــدود،  أعــــمــــااًل هـــنـــدســـيـــة« قـ
فــيــمــا أكــــدت بــاكــو أن األمــــر يتعلق 
»بــمــجــمــوعــة اســتــطــالع وتــخــريــب« 
دخــلــت أراضــيــهــا. وأوضـــح الجيش 
األرميني، في بيان، أنه »بينما كان 
ستة جنود يجرون أعمااًل هندسية 
في غيغاركونيك عند الحدود تمت 

محاصرتهم وأسرهم«.
)فرانس برس(

أفرج العسكريون في مالي عن رئيس البالد 
أن  بــدا  بينما  االنتقاليني،  الــــوزراء  ورئــيــس 
الدولي  املطلب  تحقيق  عــن  يبتعد  الجيش 
إلى مسار يقوده مدنيون،  بالعودة سريعا 
في مواجهة ما اعتِبر ثاني محاولة انقالبية 
ــراج عن  ــ ــاإلفـ ــ فـــي غـــضـــون تــســعــة أشـــهـــر. وبـ
ــــوزراء مختار  الــرئــيــس بـــاه نـــداو ورئــيــس الـ
بعد  الخميس،  ـ  األربــعــاء  مــســاء  بتكتم  وان 
اعتقالهما مع شخصيات رفيعة أخرى يوم 
اإلثــنــني املــاضــي، يــكــون رجـــل الــبــالد الــقــوي 
الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــويــتــا واالنــقــالبــيــون 
اآلخـــــــرون لـــّبـــوا دعـــــوة مــجــلــس األمـــــن الــتــي 
ــــس األربـــــعـــــاء،  صــــــــدرت، مــــســــاء أول مــــن أمــ
ــهــم بــدوا 

ّ
وأيــدهــا أبـــرز شــركــاء مــالــي. غير أن

بــعــيــديــن عـــن »االســتــئــنــاف الـــفـــوري« ملــســار 
انــتــقــالــي يـــقـــوده مـــدنـــيـــون، وهــــو أيـــضـــا ما 
دعا إليه مجلس األمــن وســواه من األطــراف 
الفاعلة. بل على العكس من ذلك، قال غويتا 
الــتــي وصــلــت يــوم الثالثاء  الــدولــيــة  للبعثة 

ه يعتزم تولي زمام 
ّ
املاضي، إلى باماكو، إن

القيادة في الفترة االنتقالية وتعيني رئيس 
لــلــوزراء، وفــق مــا ذكــر دبلوماسيون طلبوا 

عدم الكشف عن هويتهم.
ــيــــالء عــلــى  ــتــ ــــى االســ ــأن الـــتـــطـــلـــع إلــ ــ ــــن شــ ومــ
ــــذي رفـــضـــه املــجــتــمــع  الــســلــطــات الــكــامــلــة، الـ
إّبان االنقالب الذي قاده الكولونيل  الدولي 
فــــي وجـــه  أغــــســــطــــس/آب 2020،  فــــي  نــفــســه 
ــو بــكــر كيتا،  الــرئــيــس املــنــتــخــب إبــراهــيــم أبـ
مـــفـــاقـــمـــة الـــغـــمـــوض فــــي أفـــــق هـــــذه الــــدولــــة 
استقرارها ضروريا  يعّد  والتي  املضطربة، 

ملجمل منطقة الساحل األفريقي.
أفـــريـــقـــيـــا  ــرب  ــ ــ غـ ــة دول  ــمـــوعـ مـــجـ ولــــــّوحــــــت 
»إيـــــكـــــواس« وفـــرنـــســـا والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
بفرض عقوبات. وقد تحفظ العسكريون إلى 
وأفــاد  التعبير علنا عن خططهم.  اآلن على 
مــســؤول عسكري فــي مــالــي وكــالــة »فــرانــس 
برس«، أمس الخميس، باالفراج عن الرئيس 
ــال طالبا  ورئـــيـــس الــــــوزراء االنــتــقــالــيــني. وقــ
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه »أفـــــرج عـــن رئــيــس 
الــوزراء والرئيس االنتقاليني، لقد احترمنا 
أفـــراد فــي عائلتي الرئيس  تــعــهــدنــا«. وأكـــد 
ورئــيــس الــــوزراء اإلفـــراج عنهما. وقــال بابا 
ــقــــاال، كـــان  ــتــ ســيــســيــه مـــســـاعـــد جـــويـــتـــا »اســ
مقررا إطالق سراحهما. ليس لدينا ضدهما 
شـــيء«. وصـــرح سيسيه لوكالة »رويــتــرز«، 
أمـــس، بــأن مــكــان وجـــود نـــداو ووان سيظل 
سرًا حرصا على سالمتهما. وامتنع عن ذكر 

أي تفاصيل بشأن من سيحل محلهما.
 عن 

ً
وكــــان غــويــتــا، أوقــــف املــســؤولــني فــضــال

ــر الــــدفــــاع املـــعـــني حــديــثــا وشــخــصــيــات  ــ وزيـ

الــحــديــث عـــن انـــقـــالب أو الــتــلــويــح بــاتــخــاذ 
ــراءات قــســريــة. وقــــال إن »تــغــيــيــر املــســار  ــ إجــ
االنتقالي بالقوة بما في ذلك عبر استقاالت 
ــا املــجــلــس في  ــ قـــســـريـــة، غــيــر مـــقـــبـــول«. ودعـ
ــة(  ــدر بـــإجـــمـــاع أعـــضـــائـــه )15 دولــ بـــيـــان صــ
إلى »اإلفــراج الفوري وغير املشروط عن كل 

رفيعة املستوى أخرى. واتهم غويتا الرجلني 
بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته، 
في حني أنه نائب الرئيس للشؤون األمنية، 
وهو منصب أساسي في البالد التي تشهد 
أعـــمـــال عــنــف مــخــتــلــفــة وال ســيــمــا جــهــاديــة. 
وقال الجيش يوم الثالثاء املاضي، إن نداو 
ووان استقاال من دون أن تعرف ظروف ذلك.

الرئيس  احتِجز  املفاجئ،  اعتقالهما  ومنذ 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء االنــتــقــالــيــان فـــي معسكر 
كـــاتـــي، حــيــث كـــان قـــد اقــتــيــد كــذلــك الــرئــيــس 
انتخابه  الــذي أعيد  أبــو بكر كيتا  إبــراهــيــم 
قبل عــام، وتم دفعه إلعــالن استقالته. ودان 
ــن الـــدولـــي بــاإلجــمــاع اإلطــاحــة  مــجــلــس األمــ
بــالــرئــيــس ورئــيــس الـــــوزراء، ولــكــن مــن دون 

الجيش  قـــوات  وحـــث  املعتقلني،  املــســؤولــني 
واألمن على العودة إلى الثكنات على الفور«. 
وأكد »الدعم لعملية انتقالية بقيادة مدنية 
تـــؤدي النتخابات واســتــقــرار دســتــوري في 

فترة زمنية مدتها 18 شهرًا«. 
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، 
ــدة فـــــي مـــالـــي  ــحــ ــتــ رت بـــعـــثـــة األمــــــــم املــ

ّ
حـــــــــذ

واملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
ــات  ــقـــي وفـــرنـــســـا والــــواليــ ــريـ واالتــــحــــاد األفـ
املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وأملـــانـــيـــا واالتــــحــــاد 
ــر واقــــــع، بــمــا في  األوروبــــــــي مـــن »فـــــرض أمــ
للرئيس  املحتملة  القسرية  االستقالة  ذلــك 
ورئــيــس الــــوزراء«. ومــســاء األربــعــاء، أعلنت 
بـــيـــان  ــــي  فـ ــيــــة  األمــــيــــركــ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تعليق الواليات املتحدة مساعدتها لقوات 
رت مــن أن 

ّ
األمـــن والــجــيــش فــي مــالــي. وحــــذ

»الواليات املتحدة ستدرس أيضا اإلجراءات 
ــة ضــــــد الـــــــقـــــــادة الـــســـيـــاســـيـــني  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ املــ
املدني  االنتقال  أعــاقــوا  الذين  والعسكريني 

نحو الحكم الديمقراطي«.
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
أعــــلــــن إثــــــر قـــمـــة أوروبـــــــيـــــــة، يــــــوم الـــثـــالثـــاء 
املــاضــي، أن الــقــادة األوروبــيــني »مستعدون 
فــــي الــــســــاعــــات املـــقـــبـــلـــة« لـــفـــرض عـــقـــوبـــات. 
وأثارت التطورات األخيرة في مالي العديد 
مـــن األســئــلــة حــــول تــأثــيــرهــا عــلــى مكافحة 
الجهاديني وعلى الحكم في البالد، وبشكل 
مع  املستقبلية  العالقة  حــول  مباشرة  أكثر 
املرتقبة، على  املواعيد  العسكريني واحترام 

غرار إجراء االنتخابات مطلع عام 2022.
)األناضول، فرانس برس، رويترز(

معركة كورونا 
تستعر

هجوم 
كاليفورنيا 

الدموي

ل هذا األمر تحّواًل 
ّ
حيوان إلى اإلنسان. ويمث

كــبــيــرًا، مــقــارنــة مــع حــالــة االســتــخــفــاف التي 
ســـادت فــي وســائــل اإلعـــالم األمــيــركــيــة، العام 
املــاضــي، بــشــأن فرضية تــســّربــه مــن مختبر، 
حــني طرحها تــرامــب ووزيـــر خارجيته مايك 
بومبيو. ولم يساعد موقف ترامب وبومبيو 
فــي دعــم هــذه الفرضية بسبب األســس التي 
اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا شــكــوكــهــمــا. وظــــهــــرت تــلــك 
الفرضية، إلى جانب تكهنات أخرى يصعب 
ُصنع  الــفــيــروس  أن  فرضية  مثل  تصديقها، 
فـــي مــخــتــبــر صــيــنــي، إذ ال يـــــزال األمـــــر غير 
محتمل بــدرجــة كــبــيــرة. ولــكــن بــايــدن تعهد 
بــإجــراء تحقيق كــامــل، وإن وجــدت الــواليــات 
 قاطعا على تسربه من املختبر، 

ً
املتحدة دليال

فإن ذلك قد يشّكل اختبارًا حقيقيا للعالقات 
األميركية ـ الصينية لسنوات مقبلة.

وفــي بيان صــادر عــن البيت األبــيــض، مساء 
تقريرًا عن  األميركي  الرئيس  األربعاء، طلب 

الواضح،  »مــن  وقالت  وعائالتهم،  الضحايا 
نا نعاني من وباء العنف 

ّ
كما قال الرئيس، أن

إلى  الدعوة  البالد«، مجددة  املسلح في هذه 
الكونغرس لتمرير إصالحات طال انتظارها 
ــازة األســـلـــحـــة. لكن  ــيـ ــودًا عــلــى حـ ــيـ تـــفـــرض قـ
ــــذي اخــتــبــر لــعــقــود طــويــلــة  ــايـــدن نــفــســه، الـ بـ
الجدل املؤسساتي والدستوري في واشنطن 
الــفــردي، يــدرك  الــســالح  حــول السيطرة على 
عــقــم الــكــثــيــر مــن الــتــحــركــات الــتــشــريــعــيــة في 
الكونغرس لهذا الهدف. وهو كان قد قال، في 
1984، إنه »السالح الفردي قبل 6 أعوام، قبل 
5 أعوام... إنه السالح اليوم وغدًا«، في إشارة 
 هــــذه املــعــضــلــة املــرتــبــطــة 

ّ
إلــــى صــعــوبــة حــــل

األيديولوجي  وبالخالف  بالدستور،  جذريا 
الــكــبــيــر بـــني الــجــمــهــوريــني والــديــمــقــراطــيــني، 
ولكن أيضا بنفوذ لوبي السالح، والجمعية 
الوطنية األميركية للبنادق )أن أر آي(. يشار 
إلــى أن اقــتــنــاء الــســالح الــفــردي فــي الــواليــات 
املــــتــــحــــدة يــــرتــــبــــط بـــالـــتـــعـــديـــل الــــثــــانــــي فــي 
ويسّهل  لأميركيني  يجيز  الـــذي  الــدســتــور، 
لهم امتالك السالح الفردي، بل تبادله في ما 

بينهم على نطاق واسع.
غافني  الديمقراطي  كاليفورنيا  حاكم  وقــال 
 هذا األمر يتكّرر 

ّ
نيوسوم »لدينا انطباع بأن

 »مـــــاذا يحصل 
ً
ــرى«، مــتــســائــال ــ مــــرة بــعــد أخــ

فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة؟«. ونقلت 

لـــم تــطــِو الــــواليــــات صــفــحــة »كيفية 
نشوء فــيــروس كــورونــا«، مــع رحيل 
بل  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس 
إلــى الواجهة مــجــددًا، مساء أمس  عــاد امللف 
األول األربــعــاء، مع طلب الرئيس جو بايدن 
إعــداد تقرير حول  من هيئات االستخبارات 
أصــــل الـــفـــيـــروس، وســــط جــــدل مــتــزايــد حــول 
ــان الـــفـــيـــروس قد  ــا إذا كــ ــة ظــــهــــوره، ومــ ــدايـ بـ
تــســرب مــن أحــد املــصــانــع فــي الــصــني. وطلب 
األميركية  االســتــخــبــارات  مــن هيئات  بــايــدن 
في  لــه  تقرير  وتقديم  جــهــودهــا«،  »مضاعفة 
غضون 90 يوما، وسط تحذيرات صينية من 
إلى تحديد أصل  الرامية  الجهود  »تسييس 

الفيروس«.
وأقّرت إدارة بايدن بأن هيئات االستخبارات 
ــا،  ــل كــــورونــ ــ ــول أصـ ــ األمـــيـــركـــيـــة مــنــقــســمــة حـ
فــهــنــاك مـــن يــعــتــقــد أنــــه ظــهــر لــلــمــرة األولــــى 
فــي مــخــتــبــر، وهــنــاك مــن يـــرى أنـــه انــتــقــل من 

انضم هجوم مسلح في شركة عامة 
ــتـــرك فــــي كــالــيــفــورنــيــا،  لــلــنــقــل املـــشـ
أدى إلــى ســقــوط 9 قتلى، إلــى نحو 
200 عملية إطــالق نــار جماعي في الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــيــمــا 
كـــرر الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن دعــواتــه 
ــع حــّد  ــ ــل »وضـ لــلــكــونــغــرس لــلــتــحــرك مـــن أجــ

ح«.
ّ
لوباء العنف املسل

ــــالق الـــنـــار  ــــدث فـــصـــول عــمــلــيــات إطــ ــــي أحــ وفـ
ح، 

ّ
الجماعية في الواليات املتحدة، أطلق مسل

يعمل فــي شــركــة عــاّمــة للنقل املــشــتــرك، النار 
في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه 
األربــعــاء،  األول  أمــس  كاليفورنيا،  فــي واليـــة 
فقتل 9 أشخاص ثم انتحر. وقال نائب قائد 
راســـل ديفيس:  كـــالرا  شــرطــة مقاطعة سانتا 
 9 أشخاص لقوا حتفهم 

ّ
»أستطيع أن أؤكد أن

 عدد القتلى 
ّ
تل مشتبه به«، مشيرًا إلى أن

ُ
وق

 »املــشــتــبــه به 
ّ
ـــح لـــالرتـــفـــاع. وأوضـــــح أن

ّ
مـــرش

موظف في شركة في تي أيه«، في إشارة إلى 
هــيــئــة املـــواصـــالت املــحــلــيــة. وأعـــلـــن الــضــابــط 
 
ّ
أن سميث  الوري  املقاطعة  شــرطــة  إدارة  فــي 

املشتبه بــه أقـــدم على االنــتــحــار لــدى وصــول 
 
ّ
ــال إن ــ ــفـــاذ الـــقـــانـــون إلــــى املـــوقـــع. وقـ ــوات إنـ ــ قـ

أدرك  االنتحار عندما  أقــدم على  به  »املشتبه 
 قوات إنفاذ القانون قد وصلت. حينها كان 

ّ
أن

عــنــاصــرنــا هـــنـــاك«. وقـــال رئــيــس بــلــديــة ســان 
خــوســيــه ســـام لــيــكــاردو إن الــســلــطــات تلقت 
بالغا عن نشوب حريق في منزل املشتبه به، 
لكنها لم تعثر على أي شخص بالداخل، فيما 
أشارت وسائل إعالم أميركية إلى أن املشتبه 
به، الذي عرفته بأنه يدعى صامويل كاسيدي 
)57 سنة(، أحرق منزله قبل ارتكاب الجريمة. 
عن  معلومات  ت 

ّ
تلق ــهــا 

ّ
أن السلطات  وأعلنت 

»وجود عبوات ناسفة داخل املنزل«، موضحة 
 وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى املكان 

ّ
أن

»ضمان السالمة العامة«. وسقط أيضا عدد  لـ
مــن الــجــرحــى فــي إطـــالق الــنــار الـــذي وقــع في 
باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في 
مــركــزًا  تــعــّد  الــتــي  فــالــي«،  منطقة »سيليكون 
ــدد ســكــانــهــا نحو  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ويــبــلــغ عــ

مليون نسمة.
ونّدد بايدن بالواقعة وأمر بتنكيس األعالم 
فوق املباني الحكومية. وقال، في بيان: »مرة 
 الكونغرس على التحرك فورًا 

ّ
جديدة أحض

داعيا  االعتبار«،  في  األميركيني  إرادة  وأخــذ 
ح«. وقال 

ّ
العنف املسل إلى »وضــع حّد لوباء 

ــدن يـــواصـــل  ــايــ ــيــــض إن فـــريـــق بــ الـــبـــيـــت األبــ
ــتــــواصــــل عــــن كـــثـــب مــع  مـــتـــابـــعـــة املــــوقــــف ويــ
املـــســـؤولـــني املــحــلــيــني لــتــقــديــم أي مــســاعــدة 
مطلوبة. وأعربت نائبة املتحدثة باسم البيت 
مع  تضامنها  عن  جان-بيار  كارين  األبيض 

أصــول كــورونــا، بما في ذلــك إن »كــان املرض 
ــــع حـــيـــوان  ــال بــــشــــري مـ ــ ــــصـ ظـــهـــر نـــتـــيـــجـــة اتـ
ــادث فـــي مــخــتــبــر«.  ــ ــــوع حـ ــر وقـ مـــصـــاب أو إثــ
مه التقرير هذا الشهر، طلب بايدن 

ّ
وعند تسل

»مــتــابــعــة إضــافــيــة«. وقــــال: »تــوافــقــت أجــهــزة 
سيناريوهني  حول  األميركية  االستخبارات 
ــم تــتــوصــل إلــــى نتيجة  مــحــتــمــلــني، لــكــنــهــا لـ
أن يبقى  القضية«. وطلب  نهائية حول هذه 
الــكــونــغــرس »عــلــى اطـــالع كــامــل« على األمــر، 
»ستتابع  املتحدة  الــواليــات  أن  على  مــشــّددًا 
الرأي،  الذين يشاركونها  الشركاء  العمل مع 
تحقيق  فــي  للمشاركة  الصني  على  للضغط 
دولي كامل وشفاف قائم على األدلة، وإتاحة 

جميع البيانات واألدلة ذات الصلة«.
ــدن لـــلـــشـــؤون  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ويـــعـــتـــقـــد مـــســـتـــشـــار جـ
الـــطـــبـــيـــة، أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، أن الـــفـــيـــروس 
قـــد انــتــقــل مـــن الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر، رغــم 
من  متأكدًا  يعد  لــم  بأنه  الشهر  هــذا  اعترافه 
أن الـــفـــيـــروس ظــهــر بــشــكــل طــبــيــعــي. ويــأتــي 
ــر  ــ ــاء وزيـ ــ ــقـ ــ ــى إلـ ــلـ ــد يــــــوم عـ ــعـ ــــدن بـ ــايـ ــ ــان بـ ــيــ بــ
 
ّ
الصحة األميركي كزافييه بيسيرا كلمة، حث
عــلــى ضمان  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  فيها 
الفيروس.  أصــول  حــول  التحقيق  »شفافية« 
وأضاف بيسيرا: »لم يسرق كورونا عاما من 
األرواح«.  لقد ســرق ماليني  حياتنا فحسب، 

»فــوكــس نــيــوز« عــن والـــدة أحد  قناة تابعة لـــ
الناجني أن إطالق النار حدث خالل اجتماع 
ــم تــــدل الــشــرطــة عــلــى الـــفـــور بــأي  نــقــابــي. ولــ

تفاصيل حول نوع السالح املستخدم.
ــادث هــي  ــ ــحــ ــ واملــــنــــشــــأة الــــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا الــ
»وادي  مــواصــالت  لهيئة  تــابــع  تحكم  مــركــز 
أيضا  وتستخدم  املنطقة،  فــي  السيليكون« 
إلـــى عملها كباحة  الــقــطــارات إضــافــة  لــركــن 
صيانة. وقال حساب هيئة املواصالت، على 
 موظفي الهيئة تّم إجالؤهم من 

ّ
»تويتر«، إن

دون أن تتأثر خدمات النقل العام.
وللواليات املتحدة تاريخ طويل ومؤلم جراء 

ودعا إلى »إطالق املرحلة الثانية من دراسة 
ــر مــرجــعــيــة شــفــافــة،  مـــصـــدر كـــورونـــا مـــع أطــ
الدوليني  الخبراء  وتمنح  العلم،  إلى  تستند 
بشكل  الفيروس  لتقييم مصدر  االستقاللية 
ــة إلــــــى األيــــــــام األولــــــــى مــن  ــافــ ــاإلضــ كــــامــــل، بــ
الصينية  الـــســـفـــارة  ورّدت  املــــــرض«.  تــفــشــي 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى خــطــوات بــايــدن، 
معتبرة أن »تسييس منشأ كورونا سيعرقل 
»القوى  أن  بيان  فــي  وأضــافــت  التحقيقات«. 
الــســيــاســيــة ركــــزت عــلــى الــتــالعــب الــســيــاســي 
ولــعــبــة إلــقــاء الـــلـــوم«، مــشــيــرة إلـــى أن الصني 
الــحــاالت  ــة شاملة لجميع  إلــى »دراســ تــدعــو 
املبكرة لكورونا التي ظهرت في جميع أنحاء 
العالم، وإلى إجراء تحقيق شامل في بعض 
القواعد السرية واملختبرات البيولوجية في 

جميع أنحاء العالم«.
اّدعــاءات  العام املاضي، رفضت الصني  وفــي 
حول تسّرب الفيروس من مختبر، ووضعتها 
فــي خــانــة نظريات املــؤامــرة، وذلـــك بعد قول 
الفيروس كان  ترامب إن معهد ووهــان لعلم 
العديد  الــفــيــروس. وحينها وصــفــت  مــصــدر 
مــن وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة تصريحاته 
بأنها »كاذبة«. وسعى ترامب للحصول على 
اعتراف بفضله في بيان أرسله إلى صحيفة 
لي  »بالنسبة  فيه:  بــوســت«، جــاء  »نيويورك 
كان األمر واضحا منذ البداية، لكني كالعادة 
تعرضت النتقادات شديدة«. وأضــاف: »اآلن 

جميعهم يقول لقد كان على حق«.
ــاالت  ــطــــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بــــني حــ وربــ
اإلصابة األولى بالفيروس وسوق للمأكوالت 
الـــبـــحـــريـــة فــــي ووهــــــــان. ويــعــتــقــد عـــلـــمـــاء أن 
البشر.  إلــى  الحيوانات  مــن  انتقل  الــفــيــروس 
وأخــيــرًا أشــــارت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة إلــى 
وجـــود أدلـــة مــتــزايــدة حــول تــســرب الفيروس 
مـــن مــخــتــبــر صــيــنــي. لــكــن بــكــني دانـــــت هــذه 
ــارت إلــى أن الــفــيــروس »ربما  الــتــقــاريــر، وأشــ

تسّرب من مختبر أميركي«.
بــاالشــتــراك  العاملية  الصحة  منظمة  وكــانــت 
مكتوبا  تقريرًا  أصـــدروا  علماء صينيني  مــع 
حول مصدر كورونا في مارس/آذار املاضي، 
لم يرجح ظهور الفيروس في مختبر. وأقّرت 
الــدراســات.  املنظمة بالحاجة إلــى املــزيــد مــن 
فــي املــقــابــل، أشــــارت الــتــقــاريــر املــنــســوبــة إلــى 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة إلـــى أن ثــالثــة من 
قلوا 

ُ
أعضاء معهد ووهان لعلم الفيروسات، ن

الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  املستشفى  إلــى 
2019، قبل أسابيع من إقــرار الصني بوجود 

أول حالة إصابة بكورونا.
غــيــر أن الــتــوتــر فـــي مـــوضـــوع الـــفـــيـــروس، لم 
يمنع واشنطن وبكني من التواصل تجاريا، 
مـــع إعــــالن وزارة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة، أمــس 
الصني  مــن  كبيرين  ــني 

َ
مــســؤول  

ّ
أن الخميس، 

التجاري   
ّ

املــلــف فني 
ّ
مكل ــحــدة 

ّ
املــت والـــواليـــات 

بـــني الــبــلــديــن، أجـــريـــا مــحــادثــة هــاتــفــيــة هي 
ــى مــن نــوعــهــا فــي عــهــد بـــايـــدن. وذكـــرت  األولــ
 نــائــب رئــيــس مجلس 

ّ
الــــــوزارة فـــي بـــيـــان، أن

لة 
ّ
الـــدولـــة الــصــيــنــي لــيــو هــي أجــــرى مــع ممث

ــاي مــحــادثــة  الـــتـــجـــارة األمــيــركــيــة كـــاثـــريـــن تــ
إلى  مشيرة  وبراغماتية«،  »صريحة  هاتفية 
ــاءة« وجرت 

ّ
»بــن بينهما كانت  املباحثات   

ّ
أن

في جّو من »املساواة واالحترام املتبادل«.
وتــــدهــــورت الـــعـــالقـــات بـــني بــكــني وواشــنــطــن 
في عهد تــرامــب، وطغى عليها نــزاع تجاري 
العالم.  اقتصاديتني في  أكبر قّوتني  دار بني 
ع البلدان 

ّ
وفي يناير/كانون الثاني 2020، وق

اتفاقا تجاريا إلنهاء حربهما التجارية التي 
استمّرت سنتني، وقد تضّمن االتفاق أحكاما 
تــتــعــلــق بــحــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة وشــــروط 
رئيسية  بات 

ّ
متطل وهــي  التكنولوجيا،  نقل 

لــلــواليــات املــتــحــدة. لكن إدارة بــايــدن أعلنت، 
ها بصدد 

ّ
في شهر إبريل/نيسان املاضي، أن

تقييم الوعود التي قطعتها الصني بموجب 
فاق لتبيان مدى التزامها بها. وكانت 

ّ
هذا االت

ت في شهر مارس/آذار املاضي 
ّ
تاي التي تول

 
ّ
لة التجارة األميركية، قد قالت إن

ّ
منصب ممث

»قدرة« الصني على الوفاء بالتزاماتها تجاه 
حدة هي »أولوية«.

ّ
الواليات املت

)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

أعـــمـــال الــعــنــف الــدامــيــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة، 
خــصــوصــا عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــــدارس وأمــــاكــــن عـــمـــل ومـــراكـــز 
تسوق. وارتفع معّدل جرائم القتل باألسلحة 
الــنــاريــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة خـــالل الــعــام 
املــــاضــــي. وســـّجـــلـــت أكـــثـــر مـــن 43 ألــــف حــالــة 
 ،2020 فــي  الــنــاريــة  باألسلحة  مرتبطة  وفـــاة 
ــنـــف الــــســــالح«.  ــة »أرشـــــيـــــف عـ ــق مـــؤســـسـ ــ وفــ
ووقـــعـــت عــمــلــيــات إطــــالق نـــار جــمــاعــيــة عــدة 
في األشهر األخيرة في منشأة تابعة لشركة 
مكاتب  ومبنى  إنديانابوليس  في  »فدكس« 
بقالة في  إلى متجر  في كاليفورنيا، إضافة 
التدليك  مــن صــالــونــات  كـــولـــورادو وسلسلة 
فــي أتــالنــتــا. والــهــجــوم الــجــديــد هــو الــتــاســع 
ــذي تـــتـــحـــدث عـــنـــه وســــائــــل اإلعـــــــالم خـــالل  ــ الــ
األشـــهـــر الــثــالثــة املــاضــيــة. وأشـــــار »أرشــيــف 
عــنــف الـــســـالح« إلـــى وقـــوع نــحــو 200 حــادث 
إطالق نار جماعي منذ مطلع العام الحالي. 
ويــعــرف »األرشـــيـــف« إطـــالق الــنــار الجماعي 
بأنه الذي يؤدي إلى سقوط 5 أشخاص بني 

قتلى وجرحى.  
وفــي أغــســطــس/ آب 2019، أســفــر إطـــالق نار 
كاليفورنيا  خليج  منطقة  فــي  آخــر  جماعي 
الــعــمــر 25  ــل يبلغ مــن  عــن مقتل طفلني ورجـ
عاما خــالل مهرجان زراعـــي، على بعد نحو 
50 كيلومترًا جنوب ســان خوسيه. ووصف 
بـــايـــدن، الــشــهــر املـــاضـــي، الــعــنــف الــنــاتــج عن 
اقتناء السالح بأنه »وباء« ويشكل »إحراجا 

دوليا«.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن سان 
خــوســيــه انــضــمــت إلـــى الئــحــة املــنــاطــق التي 
هزتها عمليات إطالق النار الجماعية. وجاء 
ذلك بعد أسابيع فقط من قتل موظف سابق 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص فـــي مــنــشــأة »فــيــديــكــس« 
فــي إنــديــانــابــولــيــس، وهـــو هــجــوم جـــاء عقب 
إصابة 18 شخصا في »سوبرماركت بولدر« 
وثالثة منتجعات صحية في منطقة أتالنتا. 
وأوضــحــت أن آخــر عملية إطــالق نــار وقعت 
في سان خوسيه كانت في العام 2019، حيث 
أصيب 3 أشخاص في إطالق نار على احتفال 
لــلــطــعــام. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن الــهــجــوم 
وقع قبل ساعات من استجواب الجمهوريني 
فــي مجلس الــشــيــوخ ديــفــيــد شــيــبــمــان، الــذي 
الكحول والتبغ  لقيادة مكتب  بايدن  اختاره 
ــــرات. وكـــــان  ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ واألســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة واملـ
شيبمان، وهو عميل خاص سابق في مكتب 
مــكــافــحــة األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، قـــد عــمــل على 
مـــدى الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة مستشارًا 
مراقبة  عن  الــدفــاع  في مجموعة  للسياسات 

األسلحة النارية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

يخشى مجلس األمن من تأثر الساحل األفريقي من توترات مالي )فرانس برس(

)Getty( تأثرت الواليات المتحدة بشّدة من تفشي وباء كورونا

يعود ملف »أصل 
نشوء كورونا« إلى 

الواجهة مجددًا، 
مع طلب الرئيس 

األميركي جو 
بايدن من الهيئات 

االستخباراتية 
»مضاعفة 

جهودها« وإعداد 
تقرير حول ذلك، 

خالل 90 يومًا، 
في خطوة أثارت 

غضب الصين، التي 
اعتبرتها »خطوة 

لتسييس التحقيقات 
وعرقلتها«

في  للنقل  شركة  في  لهم  زميل  برصاص  أشخاص   9 مقتل  أعــاد 
كاليفورنيا، إلى الواجهة قضية اقتناء السالح في أميركا، التي ارتفع 

فيها معّدل جرائم القتل باألسلحة النارية خالل العام الماضي
الحدثتقرير

بايدن يلّمح إلى صناعة 
الصين الفيروس

مطالبات متكررة بوضع 
»حد لوباء العنف المسلح«

متابعة

إحباط 
تحقيق

كشفت شبكة »سي أن أن« 
األميركية، مساء األربعاء، 

أن الرئيس األميركي جو 
بايدن، أحبط تحقيقًا كانت 

تجريه وزارة الخارجية 
في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترامب، إلثبات 
نظرية تسرّب كورونا من 

مختبر في مدينة ووهان. 
وذكرت أن سبب اإلغالق 

يعود لتسييس ترامب 
للملف.

ترامب: لقد كنت 
محقًا ولكن كالعادة 

تعّرضت لالنتقادات

سّجلت 43 ألف حالة 
وفاة مرتبطة باألسلحة 

النارية في 2020

رغم التوتر إال أن 
العالقات التجارية تتطّور 

بين البلدين

شّدد مجلس األمن 
على ضرورة تسليم 

السلطة للمدنيين

حاكم كاليفورنيا: 
هذا األمر يتكّرر مرة 

بعد أخرى

على الرغم من عدم 
وضوح المرحلة المقبلة 

في مالي، إال أن العسكر 
أفرجوا أمس عن رئيس 

الجمهورية ورئيس 
الوزراء، وسط ضغط 

أممي
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لندن ـ العربي الجديد

السياحية  التأشيرات  الستئناف  السعودية  تستعد 
»قريبا جدًا«، بعد تعليقها قبل أشهر بسبب فيروس 
ــا، وفــــق حـــديـــث ملـــســـؤول ســـعـــودي مـــع وكــالــة  كــــورونــ

»بلومبيرغ« األميركية الخميس.
وقـــال املــســؤول الـــذي تــحــدث، شــرط عــدم الكشف عن 
 املــمــلــكــة تــعــمــل أيــضــا مــع دول أخــــرى في 

ّ
هــويــتــه، إن

ــــط وأوروبـــــــا عــلــى بـــروتـــوكـــول مــوحــد  الـــشـــرق األوســ
لــتــســهــيــل الــســفــر. وكــــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للهيئة 
السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أعلن في وقت 

 اململكة تعتزم استئناف 
ّ
سابق من الشهر الحالي، أن

السماح بدخول السياح األجانب قريبا.
رئيسيا   

ً
عامال الخارجية  السياحة  تشجيع  ويعتبر 

في جهود اململكة لتقليل اعتمادها على النفط، حيث 
تستهدف السعودية أن يساهم قطاع السياحة بنسبة 
10 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي بحلول عام 

2030، لكن الفيروس عرقل تلك الخطط. 
املواطنني  سفر  تعليق  السعودية  السلطات  ورفعت 
إلـــى الـــخـــارج، وأعــلــنــت فــتــح املــنــافــذ الــبــريــة والــجــويــة 

والبحرية اعتبارًا من 17 مايو/ أيار.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستسمح بسفر املواطنني 

الذين تلقوا جرعتني من التطعيم الواقي من فيروس 
كورونا أو جرعة واحدة على األقل قبل أسبوعني من 
السفر، وأولئك الذين تعافوا من اإلصابة بالفيروس 
خالل أقل من ستة أشهر ومن هم دون الثامنة عشرة.

كــانــت الــســعــوديــة قــد قـــررت فــي مــــارس/ آذار املــاضــي 
تــمــديــد حــظــر الــســفــر إلـــى الـــخـــارج ملــواطــنــيــهــا مــن 31 
مارس/ آذار إلى 17 مايو/ أيار، ويعني القرار الجديد 
الـــيـــوم عــــدم تــمــديــد الــحــظــر، لــكــن ملـــن تــنــطــبــق عليهم 
 وزارة الــحــج والــعــمــرة في 

ّ
الــشــروط املــعــلــنــة. يــذكــر أن

السعودية، أعلنت في 9 مايو/ أيار الحالي، عزم اململكة 
عــلــى إقــامــة شــعــيــرة الــحــج لــلــعــام الــحــالــي، بــمــا يكفل 

الحفاظ على صحة الحجيج وسالمتهم، بعد أكثر من 
عام من فرض قيود مشددة على دخول املسجد الحرام 
املصلني  عــدد  املقدسة، وتخفيض  األماكن  وغيره من 

واملعتمرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
ــبـــاء  ــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة األنـ ــدت الــــــــــوزارة، فــــي بـ ــ ــ وأكـ
الصحية  »الجهات   

ّ
أن »واس«،  الرسمية  السعودية 

فــي املــمــلــكــة مــســتــمــرة فــي تقييم األوضـــــاع، واتــخــاذ 
جــمــيــع اإلجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــالــحــفــاظ عــلــى صحة 
ــوابــــط واملـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة،  اإلنــــــســــــان، وفــــــق الــــضــ
الــحــفــاظ على  تــضــمــن  الــتــي  والتنظيمية  واألمــنــيــة، 

صحتهم، وتأدية مناسكهم في بيئة آمنة.

السعودية تعمل على بروتوكول سفر موحد مع دول أخرى

انتعاش سيارات بريطانيا
ارتــفــع إنــتــاج الــســيــارات فــي بريطانيا 34573 فــي املــائــة في 
إبريل/ نيسان مقارنة بالشهر املقابل من العام املاضي، الذي 
شهد تصنيع 197 سيارة فقط، إذ كانت املصانع مغلقة بسبب 
إجراءات عزل بالبالد. وقالت جمعية صناع وتجار السيارات 

إن اإلنتاج بلغ 68306 سيارات خالل الشهر املاضي. وباشرت 
املصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية 
من كوفيد-19، غير أن بعضها تضرر بفعل نقص في أشباه 
املوصالت. وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي للجمعية: »ما 

زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرا ألن الصادرات هي 
املحرك األساسي لنا، فنحن على ثقة بأن األسواق الخارجية 
ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة 

لالقتصاد األوسع نطاقا«.

للكمبيوتر  ُمصنع  أكبر  الصينية،  لينوفو  مجموعة 
فاقت  زيادة  الخميس  أعلنت  العالم،  في  الشخصي 
المائة،  في   512 بلغت  الفصلية  األرباح  في  التوقعات 
الذين  أولئك  من  قوي  طلب  من  بدعم  وذلك 
يعملون من المنازل في ظل استمرار القيود المرتبطة 
في  المنتهي  السنة  ربع  في  الربح  وقفز  بكوفيد-19. 
يتجاوز  ما  وهو  دوالر،  مليون   260 إلى  آذار  مارس/   31
متوسط تقديرات سبعة محللين كان يبلغ 204.7 ماليين 

دوالر.

إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، أكد أنه سيتخارج 
من  األميركية  بالسوق  لألفراد  المصرفية  الخدمات  من 
قطاعات  ووقف  أنشطته  قطاعات  بعض  بيع  خالل 

نطاق  تقليص  سنوات  منذ  البنك  ويحاول  أخرى. 
تواجده في بعض أسواق أوروبا وأميركا الشمالية في 
بنوك  مع  التنافس  في  صعوبة  فيه  يجد  الذي  الوقت 
محلية أكبر. وقال البنك في بيان إنه سيتخارج من أنشطة 
والشركات  األفراد  من  للعمالء  المصرفية  الخدمات 
في  صغير  مادي  بوجود  سيحتفظ  لكنه  الصغيرة، 

الواليات المتحدة لخدمة عمالئه الدوليين األثرياء.

الخميس  رفع  الجنوبية،  كوريا  في  المركزي  البنك 
إلى  حاد  بشكل   2021 الجاري  للعام  للنمو  توقعاته 
مع  المقبل  للعام  المائة  في   3 وإلى  المائة،  في   4
عند  تغيير  دون  القياسي  الفائدة  سعر  على  الحفاظ 
وسط  المائة،  في   0.5 بلغ  منخفض  قياسي  مستوى 

المركزي  كوريا  بنك  ورفع  الصادرات.  في  قوي  انتعاش 
المائة،  في   1.8 إلى  العام  لهذا  للتضخم  توقعاته  من 

مقارنة بتوقعاته السابقة عند 1.3في المائة.

من  بأقل  معنوياتهم  تحسنت  األلمان،  المستهلكون 
مسح  حسب  حزيران،  يونيو/  من  االقتراب  مع  المتوقع 
بالرغم  التسوق  نشاط  الحذر مخيما على  إذ ظل  أمس، 
من التراجع في وتيرة اإلصابات بكوفيد-19 وتحسن في 
معهد  وقال  أوروبا.  في  اقتصاد  أكبر  نمو  توقعات 
المستهلكين،  لمعنويات  مؤشره  إن  جي.إف.كيه 
المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -7.0 
من قراءة معدلة عند -8.6 في الشهر السابق. وجاءت 

النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى -5.2.

أسماء في األخبار

فاتورة الرواتب تهدد موازنة ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتزايد التحركات االحتجاجية في ليبيا املطالبة 
واملوظفني  للعاملني  املعيشية  الــظــروف  بتحسني 
نقابة  وطــالــبــت  الحيوية.  القطاعات  مــن  عــدد  فــي 
األطباء واملعلمني والنفط في ليبيا بضرورة زيــادة الرواتب 
واألجور وفق قرارات الحكومات السابقة. وقالت النقابة إنها 
كــذا، نظمت  إلــى حني تنفيذ مطالبها.  ستتابع رفــع الصوت 
الــقــرار رقــم 885  نقابة األطــبــاء اعتصامات داعية إلــى تفعيل 
بــاإلضــراب  وهـــددت  الطبية،  العناصر  رواتـــب  بــرفــع  املتعلق 
الشامل والعام للقطاع الصحي. كما دعت نقابة عمال النفط 
إلى زيادة 20 ألف مستخدم وفق قرارات حكومية سابقة صادرة 
فــي الــعــام 2013، وإضــافــة 67 فــي املــائــة إلــى الــراتــب األصــلــي.

وأكــد مصدر مــن حكومة الــوحــدة الوطنية وآخــر مــن وزارة 
ــادرة على  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــكــومــة غــيــر قــ املــالــيــة لـــ
تطبيق قرارات زيادة األجور، كون فاتورة الرواتب قد تصل 
55.4 مليار دينار وال توجد إيــرادات نفطية كافية لتغطية 
إال في  الحكومي،  القطاع  للعاملني في  مستحقات إضافية 

الــحــد األعلى  ص 
ّ
قــانــون مــوحــد للمرتبات يقل حــال صـــدور 

واألدنى في الدرجات الوظيفية.
برئاسة  لجنة  الليبية  الــوطــنــيــة  الــوحــدة  حــكــومــة  وشــكــلــت 
وزير الخدمة املدنية لتقديم مقترح زيادة املرتبات للعاملني 
في الوحدات اإلداريــة في غضون أسبوع. وقــال مدير مركز 
أويـــا لــلــدراســات االقــتــصــاديــة أحــمــد أبــولــســني، فــي تصريح 
»العربي الجديد«، إن زيادة املرتبات عديمة القيمة حاليا  لـ
بسبب انــخــفــاض الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار مــن 1.25 ديــنــار 
الــدوالر إلــى 4.48 دنانير. ولفت إلــى أن الحكومة قد  مقابل 
تضطر إلى التركيز على زيادة املرتبات من الناحية االسمية 
فقط، أي اللجوء لخفض قيمة العملة حتى تتمكن من اإليفاء 

بالتزاماتها تجاه جيش العاملني.
من جانبه، قال أستاذ االقتصاد بجامعة عمر املختار صقر 
الــعــام  بشقيه  التعليم  قــطــاع  مــرتــبــات  ــادة  زيــ إن  الجيباني 
ــبـــارات االجــتــمــاعــيــة أصــبــحــت أولـــى  ــتـ والـــعـــالـــي بــســبــب االعـ
مــن االعــتــبــارات االقــتــصــاديــة. وشـــدد عــلــى ضــــرورة تحقيق 
املساواة في توزيع الدخل والتغلب على املخاوف من ارتفاع 
التضخم. ودعا إلى ضــرورة وضع تصور امليزانية على أن 

باب  فــي  الــزيــادة  وتحقيق  والتنمية،  الــدعــم  ملفات  يعالج 
املرتبات واألجور بما يحافظ على املستوى املعيشي املقبول 
ــه مــثــالــب  ــ لــجــمــيــع شـــرائـــح املــجــتــمــع ويــكــبــح فـــي الـــوقـــت ذاتـ

التضخم والضغوط التي ستطاول سعر الصرف.
وبنّي أستاذ املحاسبة في جامعة الجبل الغربي عبد الحكيم 
غــيــث، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــصــرف ليبيا 
املركزي خفض قيمة العملة وكان الحد األدنى للرواتب يقدر 
بــــ321 دوالرًا، أي مــإ يــعــادل 450 ديــنــارًا بسعر الــصــرف 1.4 
أن  يجب  الفقيرة،  الطبقة  مستوى  على  وللمحافظة  دينار، 
الصرف  اليوم بعد تغيير سعر  للراتب  األدنــى  الحد  يكون 
2000 دينار.  وبلغ عدد العاملني بالجهات العامة والشركات 
في   36 مــا يشكل  مليون موظف حكومي،   2.36 واملــصــارف 
املائة من إجمالي عدد السكان الكلي في نهاية العام املاضي 
وفــقــا لــبــيــانــات وزارة الــعــمــل، ارتــفــاعــا مــن 900 ألـــف موظف 

خالل عام 2010.
وأكــــدت تــقــاريــر ديــــوان املــحــاســبــة تضخم الــكــادر الوظيفي 
الزيادة في املوظفني  العام 2019، حيث بلغت  للدولة خالل 

بالقطاع العام قرابة 259 ألف موظف.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يبدو أن العالم بدأ يتنفس أخيرا 
بعد فترة اختناق دامت نحو 
عام ونصف، صحيح أنه ال 

يزال يتنفس برئة واحدة في 
ظل استمرار خطر كورونا على 

الصحة العامة واالقتصاد، وفرض 
دول العديد من القيود وغلق 

الحدود، لكن مؤشرات إيجابية 
عدة دفعت دوال عدة إلى التفكير 
جديا في فتح أبوابها وحدودها 
وممارسة أنشطتها االقتصادية 

وإعادة فتح املحال التجارية 
واملواصالت والحدائق والشواطئ.

صاحبت ذلك صحوة في األسواق، 
سواء املالية أو أسواق السلع 

واملعادن، فقد واصل سعر النفط 
ارتفاعه وسط زيادة في الطلب 
على موارد الطاقة، كما أعادت 

بدول تنظيم املباريات واألنشطة 
الرياضية، واتفق االتحاد األوروبي 

واليابان في بيان مشترك، أمس، 
على املضي قدما في تنظيم 

األلعاب األوملبية في طوكيو هذا 
الصيف.

على مستوى دول املنطقة رفعت 
السعودية تعليق سفر املواطنني 
إلى الخارج، وأعلنت فتح املنافذ 
البرية والجوية والبحرية اعتبارًا 

من 17 مايو/ أيار، كما تعتزم 
استئناف التأشيرات السياحية 

والسماح بدخول السياح األجانب 
قريبًا جدًا، كما أعلنت وزارة الحج 

والعمرة عزم اململكة على إقامة 
شعيرة الحج للعام الحالي، بعد 

أكثر من عام من فرض قيود 
مشددة على دخول املسجد 

الحرام.
وقررت الجزائر إعادة الفتح 

الجزئي للحدود، واالستئناف 
املحدود للرحالت الجوية بدءا من 

األول من يونيو/ حزيران، بعد 
14 شهرًا من اإلغالق وتعليق 

الرحالت. 
وبدءا من اليوم، الجمعة، تخفف 

قطر بعض القيود التي فرضتها 
على بعض األنشطة االقتصادية، 
وتعيد الحياة إلى املحال التجارية 

واملطاعم. وخففت الكويت قيود 
الحجر الصحي على املسافرين 

الذين تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا 
منه. كما خففت دبي من قيود 

كورونا على الفعاليات واألنشطة 
شرط التطعيم. ويستعد املغرب 

لفتح حدوده البحرية والجوية أمام 
السياح واملغاربة تزامنا مع قرب 

العطلة الصيفية.
وعامليا خففت أوروبا القيود 

وسط عودة تدريجية إلى الحياة 
الطبيعية، وتم رفع قيود السفر 
أمام املسافرين الحاصلني على 

اللقاحات بشكل كامل أو جزئي 
في أكثر من 20 دولة حول العالم. 

وتخطط تركيا لتخفيف تدابير 
كورونا وعودة الحياة االقتصادية 

خالل أيام، وفي اليونان، تقرر 
فتح الشواطئ الخاصة واملتاحف، 

واملوسم السياحي. لكن في املقابل، 
فإن دوال أخرى شددت القيود.

العالم ال يزال مترددا في فتح الباب 
على مصراعيه، خوفا من التعرض 

النتكاسة صحية جديدة، لكن 
بشكل عام بدأ العالم يتنفس مع 

زيادة اللقاحات وتراجع اإلصابات 
والوفيات، لكن هذا التنفس ما زال 

هشا، فالخطر ال يزال قائما.

العالم بدأ 
يتنفس بحذر
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النقاشات الدولية لوقف حرب اليمن

دوران في حلقة مفرغة 

لم ُتعرف طبيعة 
اإلشارات اإليجابية التي 

حصل عليها غريفيث

زكريا الكمالي

النشط  الــدولــي  الــحــراك  لــم يحقق 
ــلــــف الـــيـــمـــنـــي خــــــالل الـــعـــام  ــــي املــ فـ
الــحــالــي أي نــتــائــج مــلــمــوســة، مع 
مفرغة،  حلقة  فــي  النقاشات  دوران  اســتــمــرار 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــجــــوالت املــكــوكــيــة املــكــثــفــة 
ــــي مـــارتـــن  ــمـ ــ ــبــــعــــوثــــان األمـ ــي يـــنـــفـــذهـــا املــ ــتــ الــ
غريفيث واألميركي تيموثي ليندركينغ، بني 
السعودية وُعمان، حيث يتواجد ممثلون من 
أطراف الصراع وحلفائهم اإلقليميني. وشهد 
ــا مــلــحــوظــا  ــيــ األســــبــــوع الـــحـــالـــي نـــشـــاطـــا دولــ
ــة اليمنية، فبعد يــومــني مــن لــقــاءات  فــي األزمـ
عقدها سفراء الدول الخمس الكبرى )فرنسا، 
بريطانيا، الصني، روسيا، الواليات املتحدة( 
ومعهم املــبــعــوث الــســويــدي إلــى الــيــمــن، بيتر 
سيمنبي، مع مسؤولني عمانيني في مسقط، 
انضم املبعوثان األمــمــي واألمــيــركــي إلــى جو 
ويمنيني  سعوديني  مسؤولني  مع  النقاشات 

في الرياض، قبل التوجه إلى سلطنة عمان.
وأعـــلـــن غــريــفــيــث، فـــي بــيــان صــحــافــي، مــســاء 
أول من أمس األربعاء، أن زيارته األخيرة إلى 
ــريـــاض نــاقــشــت مـــســـودة اإلعـــــالن املــشــتــرك،  الـ
والــــــذي طــرحــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــــام. وتــنــّص 
املــســودة على »وقــف إطــالق النار الشامل في 
جميع أنحاء اليمن، وتخفيف القيود املفروضة 
على حركة األشخاص والسلع من وإلى البالد، 
ــراف الـــنـــزاع بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة  ــ وإلــــــزام أطــ
السياسية إلنهاء الصراع«. وهي البنود نفسها 
التي طرحتها السعودية في مبادرتها الخاصة 
ــــالق الــــنــــار. والــــزيــــارة هـــي الــثــانــيــة  بـــوقـــف إطـ
الحالي.  الشهر  الــريــاض خــالل  إلــى  لغريفيث 
في  بها  التي ظهر  االستسالم  لنبرة  وخــالفــا 
بيانه الصحافي الصادر مطلع الشهر الحالي 
عندما قــال: »لسنا حيث نود أن نكون في ما 
اتـــفـــاق«، عـــاد املبعوث  إلـــى  يتعلق بــالــتــوصــل 
األممي هذه املرة لتسويق األمل، وأشار إلى أن 

إصــابــة جــهــود الــســالم فــي الــيــمــن بانتكاسة 
أكبر خالل الفترة املقبلة، خصوصا مع الفراغ 
الــدبــلــومــاســي املــتــوقــع الــــذي ســيــتــركــه غــيــاب 
ســفــيــري الـــواليـــات املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لــدى 
الــيــمــن بــعــد انــتــهــاء فــتــرة عملهما، بــاإلضــافــة 
ــد قــــد يــبــدأ  ــديـ ــمـــي جـ ــــى مـــجـــيء مـــبـــعـــوث أمـ إلـ
الــدولــي  املجتمع  ويلقي  الــصــفــر.  مــن  بالعمل 
جماعة  تعنت  على  اللوم  اليمنية  والحكومة 
الــســالم، وخالفا  إفــشــال جهود  فــي  الحوثيني 
للهجة الـــحـــادة مــن الــســفــارة األمــيــركــيــة لــدى 
»سلوكهم  عــن  للتوقف  دعتهم  والــتــي  اليمن، 
املزعزع لالستقرار في اليمن واملنطقة«، اتهم 
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، 
»عـــدم االســتــجــابــة ملـــبـــادرة وقــف  الــحــوثــيــني بــــ
إطـــالق الــنــار«، واإلصــــرار على زيـــارة املعاناة 
اإلنــســانــيــة لليمنيني وخــصــوصــا فــي مـــأرب.
الــواضــح أن جماعة الحوثيني قد  ولــيــس مــن 
قــــررت اإلصـــغـــاء لــلــدعــوات الـــدولـــيـــة، تــحــديــدًا 
ــيـــركـــي بــعــصــا الــعــقــوبــات  بــعــد الــتــلــويــح األمـ

التي طاولت األيــام املاضية قياديني من أبرز 
القيادات العسكرية، وهما عبد الكريم الغماري 
الوحيد خالل  املتغير  لكن  املــدانــي،  ويــوســف 
األيام املاضية هو االنحسار امللحوظ لأعمال 
القتالية. ومنذ الهجوم الواسع الذي استهدف 
الطائرات  السعودي بواسطة عدد من  العمق 
املسيّرة والصواريخ الباليستية في 13 مايو 
الجوية  الحوثية  الهجمات  توقفت  الــحــالــي، 
على األراضي السعودية بشكل غامض خالل 
األسبوعني املاضيني، بعد أن كانت قد تحولت 

إلى ما يشبه الطقوس اليومية.
فـــي الــجــبــهــات الـــداخـــلـــيـــة، انـــحـــســـرت املـــعـــارك 
أيــضــا بشكل ملحوظ خالل  مـــأرب  فــي جبهة 
ــيـــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وتـــراجـــع  الـــربـــع األخـ
املعدل اليومي للضربات الجوية التي تشنها 
وكذلك  السعودية  بقيادة  التحالف  مقاتالت 
فـــي عــمــلــيــة تــشــيــيــع املــقــاتــلــني الــحــوثــيــني في 
صنعاء، في مؤشر على تراجع وتيرة الهجوم 
ــأرب. وال ُيــعــرف على  الــحــوثــي عــلــى مــديــنــة مــ
ــا إذا كــــان انـــحـــســـار الــهــجــمــات  ــة مـ ــدقـ وجــــه الـ
الــعــدائــيــة الــحــوثــيــة عــلــى مــــأرب والــســعــوديــة 
 إلبــداء ُحسن النوايا، أم أن األمر يعود 

ً
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إلى إنهاك في صفوف مقاتليها، خصوصا في 
الــذي تعرضت له منذ  ظل االستنزاف الهائل 

اندالع املعارك في 7 فبراير/شباط املاضي.
وعــلــى افـــتـــراض أن الــتــهــدئــة الــحــاصــلــة تأتي 
في إطار املشاورات غير املعلنة مع الوسطاء 

الــعــمــانــيــني، فــمــن املــتــوقــع أن تــنــجــح الـــزيـــارة 
ــي واألمـــيـــركـــي  ــمــ الــــجــــديــــدة لــلــمــبــعــوثــني األمــ
إلـــى مــســقــط، فــي حــل الــتــعــقــيــدات الــتــي رافــقــت 
الحرب.  وقــف  بنود  حــول  السابقة  النقاشات 
وفـــــي مـــحـــادثـــات مــســقــط الـــتـــي جـــــرت مــطــلــع 
الشهر الحالي، كان الحوثيون قد وافقوا على 
الجهود  »انــخــراط تكتيكي« في تعاطيها مع 
الدولية، في مقابل خلق املزيد من التعقيدات 
التي تتكيف مع ظروف املعركة في مأرب، بما 
ال يؤثر في عملياتها الهجومية صوب منابع 

النفط والغاز، من جهة أخرى.
إطــالق  وقــف  بند  الحوثيون حينها،  ورفـــض 
النار الشامل الذي تشترطه املبادرة السعودية، 
وكــذلــك اإلعــــالن األمــمــي املــشــتــرك، حــني طالب 
الــغــارات  »وقــف  بـــ للجماعة  التفاوضي  الــوفــد 
الـــجـــويـــة لــلــتــحــالــف، مــقــابــل وقــــف الــهــجــمــات 
الباليستية  والــصــواريــخ  رة  املسيَّ بالطائرات 
ــرار  فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي فـــقـــط«، وســــط إصــ
على تجاهل الهجمات العدائية البرية صوب 
مدينة مــأرب، حسبما كشفت مصادر مطلعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأصــــّر الــحــوثــيــون على  لـــ
ضرورة »استبعاد مسألة رفع الحظر الجوي 
عن مطار صنعاء ودخول السفن النفطية إلى 
املــشــاورات«. ويقدم  بنود  الحديدة من  ميناء 
وفــدهــا الــتــفــاوضــي هـــذه الــنــقــاط بــاعــتــبــارهــا 
»بنودًا إنسانية ال ينبغي أن تكون ضمن أي 

نقاشات سياسية أو عسكرية إلنهاء األزمة«.

تبدو النقاشات األخيرة 
في شان حرب اليمن، أقرب 

إلى اللعب في الوقت 
الضائع، في ظّل عملية 

انتقالية دبلوماسية، 
تبدأ من تعيين مبعوث 

أممي جديد

انحسرت األعمال الحربية بشكل ملحوظ )فرانس برس(

»تغيير املسار ال يزال ممكنا اآلن«، وسيصبح 
أصعب في حال استمرت الحرب.

ــارات اإليجابية التي  ــعــرف طبيعة اإلشـ
ُ
ت ولــم 

حصل عليها غريفيث هذه املرة، لكن مصادر 
مطلعة على أروقة املشاورات أبلغت »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــطــور الــجــديــد هـــو أن الــوفــد 
الــتــفــاوضــي الــحــوثــي املــقــيــم فـــي مــســقــط منذ 
أواخر 2018، قد وافق هذه املرة على اللقاء به 
بعد رفض طويل، وهو ما تم أمس الخميس. 
وقــال كبير املفاوضني الحوثيني، محمد عبد 
الــســالم، إن الــلــقــاء نــاقــش »االتـــفـــاق االنــســانــي 
املتعلق برفع الحظر عن مطار صنعاء ودخول 
بما  الــحــديــدة،  ميناء  إلــى  النفطية  املشتقات 
ــع لــوقــف  ــ ُيـــمـــهـــد لـــلـــدخـــول فــــي نـــقـــاشـــات أوســ

إطالق نار دائم وتسوية سياسية شاملة«. 
»العربي  لـ الــتــي تحدثت  املــصــادر  قــالــت  فيما 
الجديد«: »لم يطرأ أي تغيير حتى اآلن فيما 
يتعلق بقبول الحوثيني مبادرة وقف الحرب، 
بسبب  معه  اللعب  تهدئة  الجماعة  تــريــد  بــل 
دوره العتيد في األمم املتحدة«، في إشارة إلى 
للشؤون  كمنسق  لغريفيث  الجديد  املنصب 
أن يستمر غريفيث  املــرجــح  اإلنــســانــيــة. ومــن 
فـــي وظــيــفــتــه الــحــالــيــة كــمــبــعــوث لــــدى الــيــمــن 
ــر شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل،  ــ حــتــى أواخــ
إحاطة جديدة،  تقديم  الفترة  يتخلل  أن  على 
فــي انــتــظــار أن يــوافــق مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
خالل األسبوعني املقبلني على تسمية خلفه، 
وفقا للمصادر. ومنذ مطلع العام الحالي، زار 
أربــع مــرات للقاء مسؤولني  الرياض  غريفيث 
ســعــوديــني ويــمــنــيــني، كــمــا قـــام بـــزيـــارة نـــادرة 
أبرز الحلفاء اإلقليميني لجماعة  إلى طهران، 
الــحــوثــيــني، بــهــدف الـــخـــروج بــمــوقــف يضغط 
ــوقـــف الـــهـــجـــوم الـــعـــدوانـــي  عــلــى الــجــمــاعــة ويـ
على مدينة مــأرب، التي تحتضن أكبر تجمع 

للنازحني على مستوى اليمن.
وعلى الرغم من الزخم الدولي الفريد، خصوصا 
بــعــد تــعــيــني الــــواليــــات املــتــحــدة لــيــنــدركــيــنــغ، 
 عــن الــتــحــركــات املــكــثــفــة لــســفــراء الـــدول 

ً
فــضــال

الخمس الكبرى ودول االتحاد األوروبي لدى 
اليمن، إال أن املبعوث األممي عجز عن تحقيق 
أي اختراق جوهري في جــدار األزمــة اليمنية 
املـــعـــقـــدة. وأعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة لــدى 
اليمن، مساء أول من أمس األربعاء، أن القائم 
وليندركينغ  ويستلي  كاثي  السفير،  بأعمال 
»يــواصــالن العمل عــن كثب مــع الــســفــراء لدى 
ــدول األعــــضــــاء الــخــمــس لــلــضــغــط مـــن أجــل  ــ الــ
ــارت إلـــى أن  ــ ــنـــزاع فـــي الــيــمــن«. كــمــا أشـ حـــل الـ
»الجميع متفق على أنه يجب على الحوثيني 
املزعزع لالستقرار  التوقف عن سلوكهم  اآلن 
فــي الــيــمــن واملــنــطــقــة«. وتــتــزايــد الــخــشــيــة من 
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يتخوف الفلسطينيون في قطاع 
من  املــحــاصــر،  الفلسطيني  ــزة  غـ
تـــكـــرار ســيــنــاريــوهــات الـــبـــطء في 
لعدوان  الــذي تعرض  القطاع،  إعمار  إعــادة 
ـــف عــلــى مــــدار 11 يــومــا من 

ّ
ـــل

َ
إســرائــيــلــي، خ

السكنية  الـــوحـــدات  الــعــنــيــف، آالف  الــقــصــف 
واألبراج السكنية واملرافق العامة املدمرة. 

ــي، وفــــق  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وتــــســــبــــب الــــــــعــــــــدوان اإلســ
اإلحصائية األخيرة لوزارة األشغال العامة 
ي لنحو 1800 

ّ
واإلسكان في غزة بتدمير كل

ألف   16.8 وحــدة سكنية، فيما تضرر نحو 
ــدة ســكــنــيــة بــشــكــل جــــزئــــي، مــــع تــدمــيــر  ــ وحــ
خــمــســة أبــــــــراج مـــدنـــيـــة، وتـــدمـــيـــر 74 مــقــرًا 
ومــنــشــأة عــامــة ومــرفــقــا حــكــومــيــا، وقــصــف 
66 مدرسة، وتدمير 3 مساجد، وتضرر 40 

مسجدًا، وتضرر كنيسة. 
ونــزح خــالل فترة الــعــدوان على قطاع غزة 
نحو 50 ألــف فلسطيني إلــى املـــدارس التي 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــني  ــالـ تـــديـــرهـــا وكـ
ــروا«، وعــددهــا نحو 40  »أونــ الفلسطينيني 
ــــزة، واتــجــه  مـــدرســـة، مــنــتــشــرة فـــي قـــطـــاع غـ
دمرة كلّيا إلى 

ُ
النازحون أصحاب املنازل امل

زال  ومــا  منازلهم،  إعمار  لحني  االستئجار 
نحو 1200 شخص داخل مدارس اإليواء. 

 
ّ
الخبير االقتصادي عمر شعبان، أوضح أن

عملية إعـــادة اإلعــمــار، يجب أال تــكــون ملفا 
للتنافس السياسي، وحالة الترّبح، أو سلب 
 »عددًا من املؤسسات الدولية 

ّ
األموال، إذ إن

على  للحصول  تنافس شديد  في  واألممية 
أكبر قدر ممكن من األموال«. 

ــربـــي  ــعـ ــان فــــي حــــديــــث مــــع »الـ ــبـ ــعـ ــفــــت شـ ولــ
 مـــن املــهــم أن تــكــون هــنــاك 

ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

ُيمثل ملف  حالة من احترام الضحايا، وأن 

فلسطينية،  »ورشـــة وطنية  اإلعــمــار  إعـــادة 
يساهم الكل فيها، للتطوع وإعادة اإلعمار، 
الــجــرح  فــرصــة حقيقية اللــتــئــام  تــكــون  وأن 
ــرقــة، عبر 

ُ
االنــقــســام والــف الفلسطيني، ونــبــذ 

التنسيق وتضافر الجهود«. 
وشــــدد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، عــلــى ضـــرورة 
ــار وفــــــق آلــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــ ــمــ ــ إعـــــــــادة اإلعــ
 Gaza Reconstruction املــتــحــدة  األمــــم  آلــيــة 
إذ  قــاطــع،  بــشــكــل  »املــرفــوضــة   ،Mechanism
تعتبر أحد أسباب البطء في عملية اإلعمار، 
نــحــو 1500 عائلة  بــقــاء  فــي  والــتــي تسببت 

فلسطينية من دون مأوى حتى اآلن«. 
ـــمـــّر عملية إعــــادة اإلعـــمـــار فــي تــحــديــني، 

َ
وت

مــن وجــهــة نــظــر شــعــبــان، يتمثل األول في 
تــجــد تشجيعا على  لـــن  املــانــحــة  ــــدول  الـ  

ّ
أن

إعمار ما يمكن أن يتم تدميره في املستقبل، 
 مــا تــم إعــمــاره عــام 2014، تــم تدميره 

ّ
إذ إن

ــيــــر، وقــــد أعـــلـــن االتـــحـــاد  فـــي الــــعــــدوان األخــ
األوروبـــــي رســمــيــا عــن نــيــتــه عـــدم املــشــاركــة 
فــي إعــــادة اإلعـــمـــار مــن دون وضــــوح األفــق 
الـــســـيـــاســـي، الـــــذي يــضــمــن عــــدم تــدمــيــر ما 
اآلخــر  التحدي  يتمثل  فيما  إعــمــاره،  يمكن 
باألزمات الداخلية واملتراكمة، التي أفرزها 
وتسببت  الــداخــلــي.   الفلسطيني  االنقسام 

الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة عــام 
ــــدة سكنية  وحـ ألــــف   12 تــدمــيــر  فـــي   ،2014 
ألــــــــف وحــــــدة   160 ونـــــحـــــو  كـــــلـــــي،  ــكــــل  بــــشــ
إحــــــصــــــاءات وزارة  وفــــــق  جـــــزئـــــي،  بـــشـــكـــل 
األشــغــال، ووكــالــة غــوث وتشغيل الالجئني 
العربية  الــدول  تعهدت  وقــد  الفلسطينيني، 
حينها بتقديم 5.4 مليارات دوالر أميركي، 
ــا لـــتـــلـــبـــيـــة بــعــض  ــفـــهـ ــم تـــخـــصـــيـــص نـــصـ ــ تــ
النصف  تــم تخصيص  فيما  االحــتــيــاجــات، 

اآلخر إلعمار غزة. 
ـــهـــدمـــة، 

ُ
وشــــهــــدت عــمــلــيــة إعــــمــــار الـــبـــيـــوت امل

وتــرمــيــم مــا خلفته الــحــرب، مــنــذ عـــام 2014، 
بطئا بسبب منع الجانب اإلسرائيلي املتكرر 
لـــدخـــول مــــواد الــبــنــاء إلـــى قــطــاع غــــزة، فيما 
أعــلــنــت وزارة األشـــغـــال، وبــعــد ثــالثــة أعـــوام 
مـــن نــهــايــة الـــحـــرب، عـــن االنـــتـــهـــاء مـــن إعــــادة 
مــدمــرة  إعــمــار حــوالــي 6280 وحــــدة سكنية 
ُكلّيا، وإعــادة إعمار نحو 18 ألف وحــدة، من 
الوحدات املتضررة بشكل جزئي، األمر الذي 
بطء  سيناريوهات  تكرار  من  تخوفات  أفــرز 

عملية إعادة االعمار واإليواء. 
ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر االقــ ــيــ ــبــ ــخــ بــــــــــــــدوره، أوضــــــــــح الــ
ــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ  االحـ

ّ
الــــطــــبــــاع، أن مـــاهـــر 

 شــيء، 
ّ

اســتــهــدف خـــالل الـــعـــدوان األخــيــر كـــل
ــفــا عــشــرات 

ّ
وطــــاول األخــضــر والــيــابــس، ُمــخــل

الــُبــنــيــة التحتية  الــكــيــلــومــتــرات املــربــعــة مـــن 
دمرة، بما فيها من شبكات صرف صحي، 

ُ
امل

ــاالت، عــــالوة على  وكـــهـــربـــاء، ومـــيـــاه، واتــــصــ
تــدمــيــر مــنــاطــق كــامــلــة وعــزلــهــا عـــن الــعــالــم، 
واستهداف املنازل واألبراج والشقق السكنية 

واملنشآت االقتصادية. 
وَرّكز الطباع في حديثه مع »العربي الجديد« 
 التحدي األســاســي في عملية إعــادة 

ّ
على أن

 ما دمره االحتالل اإلسرائيلي، هو 
ّ

إعمار ُكل
استمرار الحصار على قطاع غزة، ومواصلة 
إغالق معبر كرم أبو سالم، الذي يعد املعبر 
التجاري الوحيد في قطاع غــزة، بعد إغالق 
كافة املعابر التجارية، ويتم من خالله إدخال 
واملساعدات  البضائع  من  االحتياجات  كافة 

اإلنسانية واملحروقات ومواد البناء. 
 اســتــمــرار إغــــالق مــعــبــر كــرم 

ّ
وشــــدد عــلــى أن

أبــو سالم ســوف يتسبب بكارثة اقتصادية، 
اجتماعية، وإنسانية، داعيا املجتمع الدولي 
للتحرك بشكل سريع للضغط على إسرائيل 
ــاء الــحــصــار عــلــى قــطــاع غـــزة،  ــهـ لــفــتــحــه، وإنـ
والــبــدء بشكل فـــوري بــإعــادة إعــمــار سريعة 
الــطــائــرات الحربية مــن دمــار،  فته 

ّ
 مــا خل

ّ
لكل

ســـواء فــي الـــعـــدوان األخـــيـــر، أو فــي الــحــروب 
السابقة.

عّمان ـ زيد الدبيسية

واصلت تحويالت األردنيني العاملني في الخارج انخفاضها 
خالل العام الحالي وبنسبة 2.2% لشهر مارس/آذار املاضي، 
مليون   267 نــحــو  بلغت  حــيــث   2020 مـــارس  بشهر  مــقــارنــة 
دوالر، وسجلت التحويالت تراجعا أيضا للربع األول لتبلغ 

846 مليون دوالر، حسب بيانات رسمية حديثة.
العام  املغتربني األردنيني بنسبة %10  وتراجعت تحويالت 
الــدولــي، لتبلغ 2.3 مليار ديــنــار )3.2  البنك  املــاضــي، حسب 
مليارات دوالر(، متراجعة من نحو 2.52 مليار دينار )3.55 
مليارات دوالر( في عــام 2019. وأشــار البنك الــدولــي إلــى أن 

تكلفة إرسال أموال من دول الخليج إلى األردن تبلغ %3.
ويتجاوز عدد املغتربني األردنيني مليون شخص، موزعني 
على نحو 70 دولــة، حسب اإلحــصــاءات الــصــادرة عن وزارة 
الواليات  الخليج و11% في  الخارجية، 80% منهم في دول 
املتحدة وكندا و3% في أوروبا و3% في باقي الدول العربية، 

والنسبة املتبقية في مختلف بلدان العالم.
وقـــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــرافـــني الـــســـابـــق، عــــالء ديـــرانـــيـــة، 
أثــرت  كــورونــا وتداعياتها  إن جائحة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
على القطاعات االقتصادية في مختلف دول العالم، وبالتالي 
ــــدي الــعــامــلــة، حــيــث خــفــضــت بعض  انــعــكــس ذلــــك عــلــى األيــ
املوظفني  أعــداد  وغيرها  العربي  الخليج  دول  في  الشركات 

وتم تسريح اآلالف منهم.
ومنذ تهاوي أسعار النفط في األسواق العاملية وتفشي وباء 
كورونا، عانت االقتصادات الخليجية من تراجع في السيولة 
ــــرت عــلــى مـــراكـــزهـــا املـــالـــيـــة، وهــــو مـــا دفــعــهــا إلــــى تطبيق  أثـ
سياسات التقشف وتقليص اإلنفاق العام وزيادة االقتراض 

واالستغناء عن مئات اآلالف من العمالة الوافدة.
ووفق ديرانية، فإن تحويالت األردنيني من املتوقع أن تشهد 
العام الحالي، بسبب االنكماش  مزيدا من االنخفاض خالل 
االقتصادي في بعض البلدان، وتراجع أداء غالبية القطاعات 
العاملني، وتخفيض  مــن  كبيرة  أعـــداد  االقــتــصــاديــة، وفصل 

الرواتب واألجور لدرجة لم تعد تناسب البعض، ما اضطرهم 
للعودة إلى األردن.

ــفـــاض الـــتـــحـــويـــالت املــالــيــة  ــالــــي النـــخـ وأوضـــــــح أن األثــــــر املــ
للمغتربني األردنيني ينعكس على شركات الصرافة املحلية 

والنشاط االقتصادي بشكل عام.
وتــعــتــبــر تــحــويــالت املــغــتــربــني أحـــد املـــصـــادر املــهــمــة للعملة 
الصعبة، إلــى جــانــب االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر والــدخــل 
الـــســـيـــاحـــي واإليــــــداعــــــات بــــــالــــــدوالر، عــــــالوة عـــلـــى إيــــــــرادات 

الصادرات.
وبــــدأت تــحــويــالت األردنـــيـــني فــي الـــخـــارج تــتــأثــر ســلــبــا منذ 
ــا عــلــى اقــتــصــادات  تــداعــيــات هــبــوط أســعــار الــنــفــط وكـــورونـ
كــورونــا، فيما  الخليج، فضال عن تداعيات جائحة فيروس 
تتوقع الحكومة عودة آالف املواطنني من الخارج بعد إنهاء 

خدماتهم في مناطق عملهم على إثر هذه التداعيات.
إلكترونية  إطـــالق منصة  األردن عــن  تــجــارة  غــرفــة  وأعــلــنــت 
ملــســاعــدة املــغــتــربــني املــتــوقــعــة عــودتــهــم، وذلــــك لــدمــجــهــم في 

منظومة االقتصاد الوطني ورفدها بخبرات جديدة.
وتوقع رئيس غرفة تجارة األردن، نائل الكباريتي، في وقت 
سابق، عــودة 20% من املغتربني في حال استمرار انكماش 

اقتصادات الدول جراء تداعيات كورونا الجديد.
»العربي  وقال رئيس املرصد العمالي األردني، أحمد عوض، لـ
الجديد«: يتوقع في ضوء جائحة كورونا وتداعياتها عودة 
آالف األردنيني العاملني في دول الخليج العربي هذا العام، 
ما سيؤدي إلى انخفاض مباشر للتحويالت املالية وارتفاع 
العاملة في  القوى  إلــى ما نسبته 25% من إجمالي  البطالة 

األردن.
ووفـــق عـــوض، فــإنــه حتى فــي حــال تحّسن الــوضــع الوبائي 
الخليج وغــيــرهــا، إال  فــي األردن ودول  كــورونــا  الــنــاتــج عــن 
آثار  للتعافي من  إلى عدة سنوات  االقتصاديات تحتاج  أن 
الجائحة وتعويض الخسائر التي تعرضت لها خالل عامي 
2020 و2021، فــي الــوقــت الـــذي يــتــوقــع فــيــه حـــدوث مــوجــات 

جديدة من الوباء خالل هذا العام.

غزة: تكرار سيناريوهات 
بطء إعادة اإلعمار

)Getty( تضرر 16.800 وحدة سكنية في العدوان األخير)العقارات أحد أكثر القطاعات تضررًا من تراجع التحويالت المالية )فرانس برس

تحويالت المغتربين تواصل انخفاضها

تواجه عمليات إعمار 
قطاع غزة عقبات 

عديدة، أبرزها الحصار 
وضعف التمويل، ما 

قد يؤدي إلى تكرار 
سيناريوهات البطء في 
إصالح ما دمره عدوان 

االحتالل

السعودية تطرح مناقصة 
لشراء قمح

قال متعاملون أوروبيون إن املؤسسة 
السعودية العامة للحبوب طرحت، أمس 
الخميس، مناقصة عاملية لشراء حوالي 

720 ألف طن من القمح. واملوعد النهائي 
لتقديم عروض األسعار في املناقصة هو 

اليوم الجمعة. 
ومن املتوقع صدور النتائج يوم االثنني 

املقبل. وتسعى السعودية للحصول على 
القمح الصلد الذي يبلغ محتوى البروتني 

فيه 12.5 باملئة، على أن يصل عبر 12 
شحنة زنة الواحدة منها 60 ألف طن. 

ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية. 
ومن إجمالي الكمية املطلوبة، تريد اململكة 
شحن نحو 240 ألف طن إلى ميناء جدة 

و240 ألفا إلى الدمام ومثلها إلى ينبع. وقال 
املتعاملون إن القمح مطلوب للتوريد بني 

العاشر من شهر يوليو/ تموز والثالثني من 
شهر سبتمبر/ أيلول.

صندوق مبادلة بأبوظبي 
يعود ألسواق الدين

أظهرت وثيقة أن صندوق مبادلة التابع 
لحكومة أبوظبي بدأ، أمس، تسويق سندات 
مقومة بالدوالر األميركي على شريحتني، 
ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من ثالثة 

أشهر من جمعه 1.1 مليار دوالر.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك 

املشاركة في العملية أن وحدة ملبادلة 
تصَدر السندات من خاللها، وهي املعمورة 

دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ، حددت 
سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 

نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة 
الفائدة الثابتة واملتغيرة لشريحة سندات 
ألجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 باملئة 

لسندات فورموزا ألجل 30 عاما.
يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي 

وبنك أبوظبي األول وجيه.بي مورغان 
ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد، 
ومن املتوقع إطالقها في وقت الحق من 

اليوم. واضطرت اإلمارات إلى اللجوء 
لالستدانة من أجل الحد من تداعيات 

فيروس كورونا على مختلف القطاعات 
االقتصادية. وقالت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيفات االئتمانية، في تقرير 

صدر أخيرًا، إّن أعباء الديون املرتفعة في 
إمارة دبي ستزداد سوءًا وسط صدمة 

اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا. 
وحافظت الوكالة، في تقرير، على توقعاتها 
السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد.

أسهم اليابان تهبط بفعل 
مخاوف الجائحة

تراجعت األسهم اليابانية، أمس الخميس، 
إذ قلص املستثمرون مراكزهم بعد 

زيادة في اآلونة األخيرة، وذلك في ظل 
تمديد محتمل إلجراءات الطوارئ املرتبطة 

بكوفيد-19، وهو ما أثار مخاوف بشأن 
نمو االقتصاد املحلي. وقلص املؤشر نيكي 
خسائره أمس، ليغلق على انخفاض 0.33 

باملئة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة 
مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 

2.1 باملئة. وهبط املؤشر توبكس األوسع 
نطاقا 0.5 باملئة إلى 1911.02 نقطة.

تكافح اليابان، التي من املقرر أن 
تستضيف أوملبياد طوكيو 2020 املؤجل 
في يوليو/ تموز، الحتواء موجة رابعة من 
اإلصابات. وسعت حاكمة طوكيو يوريكو 

كويكي، أول من أمس، إلى تمديد حالة 
الطوارئ الحالية، والتي كان من املقرر 

رفعها في األساس في نهاية مايو/ أيار، 
»لنحو شهر آخر«، كما قدمت مقاطعة 

أوساكا الغربية طلبا مماثال.

الصين: نمو أرباح 
الشركات الصناعية

سجلت أرباح الشركات الصناعية 
الرئيسية الصينية نموًا متسارعًا في 

األربعة أشهر األولى من عام 2021، وذلك 
وسط انتعاش االقتصاد املحلي بشكل 

أكبر. 
ووفقًا لبيانات رسمية نشرتها وكالة 

»شينخوا«، شهدت الشركات الصناعية 
زيادة في أرباحها املجمعة بنسبة 106 
في املائة على أساس سنوي في الفترة 

من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 
لتصل إلى أكثر من 2.59 تريليون يوان. 
 باألشهر األربعة األولى من عام 

ً
ومقارنة

2019، يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 49.6 
باملائة. وأظهرت أرقام الهيئة أن متوسط 

معدل النمو في العامني املاضيني بلغ 22.3 
في املائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

50
ــالل فــتــرة الــعــدوان  ــزح خ ن
نحو  ــاع غـــزة  ــط عــلــى ق
إلــى  فلسطيني  ألـــف   50
المدارس التي تديرها وكالة 
الالجئين  وتشغيل  ــوث  غ
ــروا«،  ــ »أونـ الفلسطينيين 
وعددها نحو 40 مدرسة، 

منتشرة في القطاع.

تقارير عربية

األردنفلسطين

ــرج مــحــتــجــون عــمــانــيــون في  خــ
مظاهرات بالشوارع، لليوم الرابع 
ــــس األربــــعــــاء،  ــــي، أمـ ــوال ــتــ ــ عـــلـــى ال
أمــنــيــًا مكثفًا،  مــتــحــّديــن وجــــودًا 
لتوفير  بوعود  بالوفاء  للمطالبة 
اآلالف من فرص العمل. وأظهرت 
التواصل  مواقع  على  منشورات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تــــظــــاهــــر مـــئـــات 
الــعــمــانــيــني فــــي مـــديـــنـــة صــحــار 
أحد  وقـــال  الشمالية.  الساحلية 
الــنــشــطــاء، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن 
املــحــتــجــني عــطــلــوا حــركــة املـــرور 
فــــــي طـــــريـــــق رئــــيــــســــي لــبــعــض 
ــوا مـــــع قـــــوات  ــكــ ــبــ ــتــ الـــــوقـــــت واشــ
األمــــــن. ونـــشـــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــدون مــصــدر  ــ ــ ــعــمــانــيــة بـــيـــانـــًا ب ال
على  حصلت  هجمات  إن  يقول 
املــمــتــلــكــات الــعــامــة تــتــعــارض مع 
الشرطة  وإن  العمانية،  األعـــراف 
ــي حــفــظ  ــ ــا فــ ــهــ ــبــ ــواجــ ــت بــ ــ ــامــ ــ »قــ
ــنـــظـــام الـــعـــام وســالمــة  األمـــــن والـ
املواطنني واملقيمني وعدم تعطيل 

مصالحهم وحرياتهم«.

عمانيون 
يحتجون 

على البطالة
عدن ـ محمد راجح

شّكل إغالق ميناء بلحاف االستراتيجي في 
موجعة  ضربة  أكبر  )شـــرق(  شبوة  محافظة 
البالد  فــي  الــدائــرة  الــحــرب  فــي  اليمن  تلقاها 
مــنــذ ســت ســنــوات، وأحـــد أهـــم الــعــوامــل التي 
تــســبــبــت فـــي االنــهــيــار االقـــتـــصـــادي وتــهــاوي 
إذ  الــعــامــة،  املــــوارد  وانــعــدام  الوطنية  العملة 
اعتمدت الحكومة بشكل رئيسي على تصدير 

النفط والغاز.
ر تعطيل ميناء التصدير االستراتيجي 

ّ
وأث

األول في اليمن، والذي تحول إلى ما يشبه 
بقيادة  الــعــربــي  للتحالف  عسكرية  قــاعــدة 
الــســعــوديــة واإلمـــــارات، على كــافــة قطاعات 

الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  مثل  اإلنتاج 
ــعــــادن الـــذي  املــــســــال، إضـــافـــة إلــــى قـــطـــاع املــ
كــــان قــبــل آخــــر عـــامـــني قــبــل الـــحـــرب يشهد 
الستغالل  واسعة  وتحركات  نسبية  طفرة 
ثـــرواتـــه وخــامــاتــه الــطــبــيــعــيــة والــصــنــاعــيــة 
ــاوزت عـــدد  ــ ــجـ ــ ــلـــة. وتـ واالقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــائـ

ــعــــادن الــتــي  تـــراخـــيـــص عـــقـــود اســـتـــغـــالل املــ
ــة لـــلـــمـــســـاحـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئــــة الـ ــيــ أصـــــدرتـــــهـــــا الــــهــ
اليمن  املعدنية في  والــثــروات  الجيولوجية 
في آخــر عــام قبل الحرب، أكثر من 60 عقدا 
ــن الـــخـــامـــات  ــ ــتــــغــــالل ودراســــــــــة عــــــدد مـ الســ
الجيري،  كالحجر  واإلنــشــائــيــة  الصناعية 
والبازلت، والحجر الرملي والجبس وامللح، 

واملواد الطينية، والحديد.
وأفـــــــاد مــــســــؤول ســـابـــق فــــي هــيــئــة املــســاحــة 
اليمن،  فــي  املعدنية  والــثــروات  الجيولوجية 
ل عدم ذكر اسمه، بأن هذا القطاع انفتح 

ّ
فض

ــارات املــحــلــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــى االســ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الســتــغــاللــه بــصــورة 
مثلى تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني، 

وكـــــان هـــنـــاك تـــدفـــق غــيــر طــبــيــعــي لــلــشــركــات 
مــن دول  الــقــادمــة بشكل خــاص  االستثمارية 
الخليج العربي، والتي حصلت على عدد من 
الــتــراخــيــص وعــقــود االســتــثــمــار فــي أكــثــر من 
مــجــال فــي هـــذا الــقــطــاع، مــثــل الــذهــب والــزنــك 

والرصاص والحديد واإلسمنت.
»الــعــربــي  ويــكــشــف املــــســــؤول، فـــي حــديــثــه لـــ
ــارب 80% مـــن هــذه  ــقـ ــا يـ ــن أن مـ ــد«، عـ ــديـ الـــجـ
ــيـــســـي دولــــة  ــرئـ االســــتــــثــــمــــارات مــــصــــدرهــــا الـ
خليجية واحدة وهي اإلمارات، إما بشراكات 
مــحــلــيــة يــمــنــيــة أو مـــع شـــركـــات ومــؤســســات 

أعمال إقليمية ودولية.
ويـــقـــع مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الـــعـــربـــي فـــي شـــبـــوة شـــرقـــي الـــيـــمـــن، ويــشــكــل 
اليمن،  في  املسال  الغاز  لتصدير  ميناء  أكبر 
واملرتكز الرئيسي الذي كانت ستستند عليه 
الــتــعــديــنــيــة، إذ حولته  مــشــاريــع الــصــنــاعــات 
إلى  اليمنية عنه  الحكومة  يــد  ورفـــع  الــحــرب 
من  كبيرة  نسبة  تدمير  بعد  عسكرية،  ثكنة 

هذا امليناء اليمني االستراتيجي.
كما عطلت الحرب تنفيذ مشروع الصناعات 
التعدينية في مناطق الجوف - مأرب - شبوة، 
ــار تــفــعــيــل قــطــاع  ــــذي جـــاء تــنــفــيــذه فـــي إطــ والـ
الــتــعــديــن فـــي الــيــمــن. وكــــان املـــشـــروع يشمل 
إقامة سكة حديد وميناء وألسنة بحرية في 
املعدنية  الــخــامــات  لتصدير  بلحاف  منطقة 

ليكون أقرب إلى املدينة الصناعية.
في هذا الخصوص، يؤكد الخبير الجيولوجي 
ميناء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العاقل،  أسعد 
بلحاف بعد إجراءات تطويره وربطه بمواقع 
كان  املــســال،  الطبيعي  الغاز  وتصدير  إنتاج 
لتطوير  األســاســي  واملــركــز  املتنفس  بمثابة 
واستثمار قطاع املعادن في اليمن واستغالل 
ثـــرواتـــه الــكــامــنــة ذات الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة 
لــرجــال األعــمــال وشــركــات االستثمار  املغرية 

املحلية واإلقليمية والدولية.
وكانت الجهات املختصة في هذا اإلطار قد 
فــي مجال  املشاريع  مــن  قامت بتنفيذ عــدد 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا الـــبـــحـــريـــة، وحـــصـــر مـــواقـــع 
اســتــغــالل املـــعـــادن والـــصـــخـــور الــصــنــاعــيــة 
واإلنشائية، وإنتاج خارطة مخاطر الغطاء 

الصخري لليمن. ويوضح العاقل أن التنوع 
يمتلك  جعله  لليمن  املناسب  الجيولوجي 
ثـــــروة مــعــدنــيــة واعــــــدة بــالــخــيــر والـــعـــطـــاء، 
نتيجة انتشار صخور األساس في عدد من 
مناطق البالد، والتي تعتبر من أهم وأكثر 
الستضافة  املناسبة  الصخرية  التكوينات 
ــالـــذهـــب  ــادن الــــفــــلــــزيــــة كـ ــد مـــــن املــــــعــــ ــديــ ــعــ الــ
الغطاء  تــحــتــوي صــخــور  والــنــحــاس، فيما 
الرسوبي على معادن ذات أهمية اقتصادية 

كبيرة مثل الزنك والرصاص والفضة.
وفي إطــار املساعي الرامية إلى تطوير هذا 
الــقــطــاع الـــواعـــد، عــمــل الــيــمــن عــلــى توسيع 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــاســبــة وفـــقـــا إلمــكــانــيــاتــه 
ــتــــصــــاديــــة املــــــحــــــدودة، تــمــثــلــت مــــا بــني  االقــ
جيولوجية  وبــحــوث  استكشافية  دراســـات 
ومــنــشــآت ومــعــامــل إنــتــاجــيــة لبعض املـــواد 
التعدينية، إذ وصل عدد »املحاجر« املعامل 
3 آالف منشأة  إلــى نحو  البالد  العاملة في 
تــعــمــل عــلــى اســـتـــغـــالل واســـتـــثـــمـــار خــامــات 
ــلـــح، الــبــيــومــيــس، اإلســكــوريــا،  الــجــبــس، واملـ
الطني، الحجر الجيري، والجرانيت والرخام، 
والحجر الرملي. فضال عن مصانع اإلسمنت 
عــددهــا على  يزيد  والــتــي  والخاصة  العامة 
7 مــصــانــع، وعــــدد مــن مــصــانــع السيراميك 
والــحــديــد، ومــنــشــآت أخــــرى، حــســب تقارير 

رسمية.
ويقول رجل أعمال ومدير شركة متخصصة 
الــشــدادي،  التعدينية، أحــمــد  الــصــنــاعــات  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك ســوقــا محلية  لـــ
الصناعات  منتجات  الستيعاب  جــدًا  واعـــدة 
ــــروف الــحــرب  الــتــعــديــنــيــة فـــي الــيــمــن، لــكــن ظـ
إليها مشاكل  وما رافقها من تبعات مضاف 
ســابــقــة فــي إجـــــراءات االســتــثــمــار والــحــصــول 
عــلــى الــتــراخــيــص ومــتــطــلــبــات االســتــكــشــاف 
واالستغالل وتكاليفها الباهظة خلق العديد 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات والــــتــــحــــديــــات أمـــــــام رجــــال 
اليمنية إلقــامــة مشاريع  األعــمــال والــشــركــات 

تعدينية كبيرة وذات جدوى.
القطاع،  املشاريع في هذا  وتبعثرت مختلف 
ــنــــة وتــعــطــيــل  نـــظـــرًا لـــوضـــعـــيـــة الــــبــــالد الــــراهــ

وتدمير كثير من املنشآت االقتصادية.

كورونا يطيح بآمال عودة السياحاليمن: إغالق ميناء بلحاف يعطل االستثمارات التعدينية

الصراعات المسلحة ألحقت أضرارًا بالغة بالقطاع الصناعي )فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

كــورونــا  فــيــروس  جائحة  تفشي  يطيح 
فــي تــونــس بــآمــال العاملني فــي القطاع 
الــســيــاحــي بــعــودة الــزائــريــن هـــذا الــعــام، 
مــا يــفــاقــم مــن الــخــســائــر الــتــي تكبدوها 
خـــــالل الــــعــــام املــــاضــــي بــفــعــل الــجــائــحــة 
التي تسببت في موجة إغالقات عاملية 

وتوقف السفر ألشهر طويلة.
وتــظــهــر املـــؤشـــرات أن تــداعــيــات املــوجــة 
الجديدة من كورونا أشد قسوة، خاصة 
اللقاحات  الحصول على  تأخر  ظــل  فــي 
املــضــادة لــلــفــيــروس، مــا يضعف اآلمـــال 
فـــي إمــكــانــيــة تـــوافـــد الــســائــحــني، بينما 
على  أنشطتها  فــي  تعتمد  دول  عــمــدت 
ــي أوروبــــــــــا، عــلــى  ــة، خـــاصـــة فــ ــاحـ ــيـ الـــسـ
إعـــطـــاء األولـــويـــة فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات 
فرص  تــوفــر  الــتــي  السياحية  للمناطق 
عــمــل وتــــدر عـــائـــدات لـــلـــدولـــة. وتــعــرض 
القطاع في تونس لضربة موجعة خالل 
العام املاضي، بعدما انخفضت إيراداته 
الــجــائــحــة  لــتــتــســبــب  مــــن %65،  بـــأكـــثـــر 
فـــي مــوجــة تــســريــح كــبــرى فـــي صــفــوف 
الفندقية(،  )املنشآت  زل 

ُ
الن العاملني في 

واملهن املرتبطة بالقطاع.
وقــــــال ظـــافـــر لـــطـــيـــف، وهـــــو كـــاتـــب عـــام 
جامعة وكــاالت األسفار )األمــني العام(، 
إن »الـــقـــطـــاع يــقــتــرب مـــن ســنــة بــيــضــاء 
جديدة )خالية من السائحني(، النتشار 
ــــدود مــن  ــحــ ــ ــل غـــلـــق الــ ــ ــــواصــ ــاء وتــ ــ ــوبــ ــ الــ
الجزائر، فضال عن تراجع الطلب الليبي 
السياحة في جنوب تونس خوفا  على 

من العدوى«.
»العربي  لـ تصريح  فــي  لطيف  وأضـــاف 
الجديد«، أن »مؤشرات تعرض السياحة 
ألزمة جديدة هذا العام تتأكد يوما بعد 
»ضــعــف  ــوم«، مــنــتــقــدا مــــا وصـــفـــهـــا بـــ ــ ــ يـ
ــل تــحــريــك  ــ ــيـــة مــــن أجــ الـــجـــهـــود الـــرســـمـ

الطلب على الوجهة التونسية«.
الرسمي  الدبلوماسي  »الــجــهــد  وتــابــع: 
مهم جــدًا في إقناع األســواق السياحية 

على اختيار الوجهة التونسية، فكان ال 
بد من ضمان حصة تونس من السوق 
الروسية بهدف إنقاذ القطاع من موسم 

خسائر ثان«.
وشدد على أهمية إعطاء األولوية لعمال 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي الــحــصــول على 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا من 
الخارجية، فضال  أجــل طمأنة األســـواق 
عــن إحــيــاء الــبــروتــوكــول الــصــحــي الــذي 
جرى اعتماده في املوسم املاضي وفقا 
أجل  مــن  الجديدة  الصحية  للمعطيات 
الوافدين. وقطاع السياحة من  تشجيع 
املتضررة  االقــتــصــاديــة  القطاعات  أكــبــر 
مـــن الــجــائــحــة فـــي تـــونـــس، حــيــث ارتــفــع 
 %3288 بنسبة  فــيــه  الــعــامــلــني  تــســريــح 
خـــالل الــعــام املــاضــي مــقــارنــة مــع 2019، 
وفـــق بــيــانــات رســمــيــة لـــــوزارة الــشــؤون 
االجتماعية، بينما زادت نسبة التسريح 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بــنــحــو %783، 

وهي أعلى نسبة تسجلها البالد.
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  بــــــيــــــانــــــات  ووفـــــــــــــق 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــــإن املــــؤســــســــات لــجــأت 
ــى تــقــلــيــص عـــدد  ــ بـــجـــانـــب الـــتـــســـريـــح إلـ
ــاعــــات الـــعـــمـــل كــــواحــــدة مــــن اآللـــيـــات  ســ
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى مــــصــــاريــــفــــهــــا، كـــذلـــك 
املـــعـــاش  عـــلـــى  زادت عــمــلــيــات اإلحــــالــــة 
الــنــظــرة  ومــقــابــل   .%198 بنسبة  املــبــكــر 
الـــتـــشـــاؤمـــيـــة لــلــعــامــلــني فــــي الــســيــاحــة، 
يبدي الجانب الرسمي تفاؤال بانفراجة 
قريبة للقطاع، حيث أعلن وزير السياحة 
الــحــبــيــب عــمــار أن أخـــذ الــلــقــاح املــضــاد 
لــفــيــروس كــورونــا لــيــس شــرطــا لــدخــول 
ــبــــالد، مــشــيــرا إلــــى أن تــقــديــم فحص  الــ
»بي سي آر« سالب يعد مستندا كافيا 

للسياح الراغبني في دخول تونس.
وأوضــح الوزير، في تصريحات لوكالة 
ــيــــة عـــلـــى هــامــش  »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الــــروســ
زيــــارة عــمــل إلـــى روســيــا، بــدايــة إبــريــل/ 
»تـــونـــس تستعد،  أن  الــــجــــاري،  نــيــســان 
ــادم، الســـتـــرجـــاع الــقــطــاع  ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــف الـ
ــل اإلجــــــــراءات  ــذ كــ ــأخـ ــنـ ــيـــاحـــي، وسـ الـــسـ

ــــزور تــونــس  الـــالزمـــة لــحــمــايــة كـــل مـــن يـ
وكـــل الــشــعــب الــتــونــســي، وشــعــارنــا هو 
ــزة وآمــــــنــــــة(«. وســمــحــت  ــاهــ ــونــــس جــ )تــ
الــســلــطــات الــروســيــة لــلــخــطــوط الجوية 
»إيــــروفــــلــــوت« بــالــقــيــام بــســبــع رحـــالت 
أسبوعية إلى تونس، فضال عن السماح 
غير  رحــالت  بتسيير  أخريني  لشركتني 
تــونــســيــة، وفــقــا  إلـــى مـــطـــارات  منتظمة 
الفدرالية في  الجوي  النقل  لقرار وكالة 
روسيا أخيرًا. وسجلت عائدات القطاع 
تـــراجـــعـــا بنسبة  الــتــونــســي  الــســيــاحــي 
55% خــالل األشــهــر األربــعــة األولـــى من 
العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 
بيانات رسمية  املــاضــي، بحسب  الــعــام 

للبنك املركزي التونسي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات، أن حــجــم عــائــدات 
الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي الــتــونــســي بــلــغ في 
نــهــايــة أبـــريـــل/ نــســيــان املـــاضـــي 439.2 
دوالر(،  مــلــيــون   162.66( ديــنــار  مــلــيــون 
 361.29( ديـــنـــار  مــلــيــون   975.5 مــقــابــل 
مــلــيــون دوالر( خـــالل نــفــس الــفــتــرة من 

العام املاضي.
وانــكــمــش االقــتــصــاد الــتــونــســي بنسبة 
8.8% خـــالل الــعــام املـــاضـــي، وهـــو أكبر 
ــــخ الـــــبـــــالد، بــســبــب  ــاريـ ــ ــــي تـ ــكــــمــــاش فـ انــ
آثـــــــار األزمـــــــــة عـــلـــى قــــطــــاعــــات حـــيـــويـــة، 
مــثــل الــســيــاحــة والـــطـــيـــران والــتــصــديــر. 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  بــيــنــمــا تـــوقـــع صـ
فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام الـــجـــاري، أن 
بنسبة  النمو  إلــى  املحلي  الناتج  يعود 
2.3% في 2021، مقلصا بذلك توقعاته 
صندوق  وقـــال   .%4 نحو  عند  السابقة 
الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر حــــول آفـــاق 
»النهوض  بعنوان  اإلقليمي  االقتصاد 
مـــن الــجــائــحــة بـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل«، 
إن نــشــر الــلــقــاحــات فــي تــونــس سيكون 
ــدان الــتــي  ــلـ ــبـ ــا لــلــتــعــافــي فــــي الـ ــروريــ ضــ
تعتمد عــلــى الــســيــاحــة اعــتــمــادًا كــبــيــرًا، 
مصنفا تونس من بني البلدان البطيئة 
واملتأخرة في التطعيم الذي قد يستمر 

إلى عام 2023 لتلقيح كل السكان.

تونسثروات

الحرب أوقفت مشروعًا 
ضخمًا للصناعات 

التعدينية

Friday 28 May 2021 Friday 28 May 2021
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املتحدة  الــواليــات  مواطنو  يعيش 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي مــرحــلــة ارتـــــــدادات 
أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم. 
أصبحت  ومعها  أعمالهم،  املاليني  َد 

َ
فق حيث 

مداخيلهم مرتكزة على املساعدات الحكومية. 
لــدفــع ماليني  هـــذه ال تكفي  املــســاعــدات  قيمة 
فــيــمــا اإلعـــانـــة الحكومية  إيــجــاراتــهــا،  ــر  األســ
ــارات ال تــنــطــبــق شــروطــهــا  ــ ــــجـ لـــدفـــع هــــذه اإليـ
عــلــى كـــل املـــتـــضـــرريـــن. فــفــي غـــضـــون أســابــيــع 
الوقف  صالحية  تنتهي  أن  املــقــرر  مــن  قليلة، 
الفيدرالي لعمليات اإلخالء. وهذا مصدر قلق 
كبير بشكل خاص في املجتمعات التي كانت 

تكافح بالفعل مع زيادة التشرد قبل الوباء.
من  عــدد  فــي  املستأجرين  مــاليــني  استلم  فقد 
الواليات األميركية إشعارات اإلخالء. من بني 
الذين  املــتــحــدة  الــواليــات  فــي  البالغني  جميع 
يــعــيــشــون فــي بــيــوت مــســتــأجــرة، قـــال حــوالــي 
1 مــن كــل 7 أشــخــاص إنــهــم تـــأخـــروا فــي دفــع 
اإليــجــارات اعــتــبــارًا مــن األســبــوعــني املنتهيني 

في 10 مايو/أيار.
 1 إلى  السود  املستأجرين  ترتفع بني  النسبة 
ــراه مركز  مــن كــل 5 أشـــخـــاص، وفــقــا ملــســح أجــ
التعرف  إلــى  التعداد الحكومي، والــذي هــدف 

على مصاعب عصر الوباء.
عــنــدمــا ضــــرب الــــوبــــاء، فــقــد مـــا يـــقـــّدر بنحو 
البالد  أنحاء  في جميع  مليون شخص   15.9
وظائفهم وواجهوا صعوبة في توفير إيجار 
إلى  العامة  الصحة  احتاج مسؤولو  سكنهم. 
بــقــاء الـــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
إجــراءات  الحكومات  اتخذت  لذلك  الفيروس، 
ــتــــي يــخــشــى  لـــلـــحـــد مــــن عـــمـــلـــيـــات اإلخــــــــالء الــ

الكثيرون أن تكون وشيكة اليوم.
ــيـــة،  ــيـــدرالـ ــفـ تــضــمــنــت تـــشـــريـــعـــات اإلغـــــاثـــــة الـ
املـــدفـــوعـــات الــنــقــديــة املـــبـــاشـــرة ملــعــظــم األســـر 
األمــيــركــيــة، ومـــدفـــوعـــات الــبــطــالــة اإلضــافــيــة، 
ومــســاعــدة اإليــــجــــارات الـــطـــارئـــة، وفـــق شــركــة 

»فاست كومباني« األميركية.
ــن  ــ ــة واألمـ ــ ــاثـ ــ ــانــــون املـــســـاعـــدة واإلغـ ــر قــ ــظـ وحـ
االقـــتـــصـــادي الـــفـــيـــدرالـــي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
عــمــلــيــات   ،CARES ــانــــون  قــ بـــاســـم  املــــعــــروف 
اإلخالء من 24 مــارس/آذار إلى 24 أغسطس/

آب 2020، لكنه لم ينطبق إال على عدد صغير 
يستخدمون  الــذيــن  املــســتــأجــريــن  مــن  نسبيا 
إيجاراتهم،  لدفع  الفيدرالية  املساعدة  برامج 
أو الذين يعيشون في عقارات بتمويل مدعوم 

اتحاديا.
السيطرة  تــوّســع، بأمر من مركز  الطرد  حظر 
على األمراض والوقاية منها، في 4 سبتمبر/

أيلول 2020، ومن املنتظر أن تنتهي مفاعيله 
في 30 يونيو/حزيران 2021.

أن حظر  املستأجرين،  مخاوف  من  يزيد  مما 
اإلخالء ال يعفي من دفع اإليجار، لذلك ال يزال 
املــســتــأجــرون مــســؤولــني عــن دفـــع املــتــأخــرات، 
ــــالء إذا لـــم يــتــمــكــنــوا من  وقـــد يــواجــهــون اإلخـ

السداد، وفقا ملوقع »فيس« لأبحاث.
ويوجد اآلن أكثر من 360 برنامجا في جميع 
ــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة تــوفــر  ــــواليـ أنــــحــــاء الـ
األموال للمستأجرين الذين تخلفوا عن الركب 
بسبب وباء فيروس كورونا، وفق تقرير »سي 
أن بــي ســـي«. وبــلــغ مجموع األمـــوال أكــثــر من 
الــكــونــغــرس في  مــلــيــار دوالر خــصــصــهــا   45
آخر حزمتني تحفيزيتني رئيسيتني، على أمل 

تسديد متأخرات اإليجار الهائلة في البالد.
الرئيس لأبحاث  أورانــــد، نائب  أنـــدرو  وقــال 
فــــي االئــــتــــالف الـــوطـــنـــي لـــإلســـكـــان مــنــخــفــض 
الـــدخـــل: »لــقــد تــضــرر املــســتــأجــرون بــشــدة من 
الوباء. الحاجة إلى املساعدات غير مسبوقة«. 
وأضـــاف أورانــــد أنــه مــع انــتــهــاء وقــف اإلخــالء 
الــوطــنــي خــالل شــهــر، فمن الــضــروري توزيع 
األموال بسرعة. إذ عندما ينتهي التأجيل، قد 
يكون لدينا ماليني املستأجرين عرضة لخطر 

اإلخالء.
وتشكو ماليني األسر األميركية من أنها غير 
قادرة على تلبية الشروط املطلوبة للحصول 

على مساعدة حكومية لدفع اإليجار.
ــرورة أن يــكــون واحـــد على  إذ إضــافــة إلـــى ضــ
ـــرة مــشــتــركــا بــبــرنــامــج إعــانــات  األقـــل مــن األسـ

واشنطن ـ العربي الجديد

كاثرين  األميركية  التجارية  املمثلة  أجــرت 
تاي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
لــيــو هــي مــحــادثــة أولــــى »صــريــحــة«، حيث 
حـــــاول الـــجـــانـــبـــان حـــل بــعــض خــالفــاتــهــمــا 

بشأن التجارة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن 
التجارة تحدثوا، صباح الخميس،  رؤســاء 
ــادالت صــريــحــة  ــ ــبــ ــ ــي بــــكــــني، و»أجــــــــــــروا تــ ــ فـ
وعــمــلــيــة وبـــنـــاءة فـــي مـــوقـــف مـــن املـــســـاواة 

أو  الــدخــل  فقد  أنــه  كتابيا  يشهد  أو  البطالة، 
ستحتاج  الــوبــاء،  بسبب  كبيرة  نفقات  تكبد 
األسرة أيضا إلى إثبات خطر التشرد، والذي 
قد يتضمن إيجارًا متأخرًا أو إشعارًا باملرافق. 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، ال يــمــكــن أن يــتــجــاوز 
مستوى الدخل لعام 2020 نحو 80 في املائة 

من متوسط الدخل في الوالية.
ويــشــيــر املــدافــعــون عــن حــق الــســكــن إلـــى عــدد 
من املشاكل مع بدء تقديم املساعدة، ال سيما 
حول صعوبة بعض الطلبات. قال أورانــد إن 
أحد تطبيقات البرنامج املحلي كان مؤلفا من 

45 صفحة.
للغاية  الطلب مرتفعا  كــان  ذلـــك،  فــي غــضــون 
فــي أالســكــا، لــدرجــة أن صــنــدوقــهــا الحكومي 
يضع الناس بالفعل في قوائم االنتظار. ونفد 

مــا يقرب مــن 20 برنامجا محليا مــن األمــوال 
فــي جميع أنــحــاء الــبــالد، مــمــا اضــطــرهــم إلــى 
اإلغالق. وعلى الرغم من التحديات القانونية 
ــزال  ــــرة لــحــظــر اإلخـــــــالء الــــوطــــنــــي، ال يــ ــيـ ــ األخـ
القانون ساريا في الوقت الحالي وربما حتى 
نهاية يونيو/حزيران في حال لم يتم إلغاؤه 
قبل ذلك. ورفعت معظم الواليات حظر اإلخالء 

حتى اآلن، لكن بعضها ال يزال ساريا.
وتواجه العديد من الواليات في جميع أنحاء 
ارتــفــاع تكاليف اإلســكــان، وانخفاض  الــبــالد، 
الجهود  املنازل، وزيــادة  الشغور في  معدالت 

من قبل املالك لطرد املستأجرين.
األميركية  كومباني«  »فــاســت  شركة  وحللت 
مــــعــــدالت اإلخــــــــالء فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء واليــــة 
أيــداهــو، حيث تبني أن األرقـــام انخفضت في 

واالحترام املتبادل«. وفي بيان منفصل، قال 
»ناقشت  األميركي:  التجاري  املمثل  مكتب 
التجارة  لسياسة  التوجيهية  املــبــادئ  تــاي 
للعالقات  املستمرة  ومراجعتها  األميركية 
التجارية بني الواليات املتحدة والصني، مع 

إثارة القضايا املثيرة للقلق«.
ــد االجــتــمــاعــات  املــكــاملــة الــهــاتــفــيــة تــمــثــل أحـ
منذ  الجانبني  بني  املستوى  رفيعة  القليلة 
تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ 
كانون الثاني املاضي، وتأتي بعد اجتماع 
فاشل للدبلوماسيني في أالسكا في مارس/ 

الـــدولـــتـــان عــلــى صفقة  اتــفــقــت  بــيــنــمــا  آذار. 
تجارية جزئية في عام 2020، ال تزال كل من 
الصني والواليات املتحدة تفرضان رسوما 
جــمــركــيــة بــمــلــيــارات الـــــــدوالرات عــلــى سلع 
بالتزامات  الصني مطلقا  تِف  متبادلة، ولم 
الصفقة،  تلك  فــي  بها  التي تعهدت  الــشــراء 

وفقا لوكالة »بلومبيرغ« األميركية.
وتـــراجـــع اإلدارة األمــيــركــيــة مــوقــفــهــا تــجــاه 
ــجــِر أي تــغــيــيــرات كــبــيــرة على 

ُ
الــصــني ولـــم ت

السياسات التي ورثتها عن الرئيس السابق 
دونالد ترامب، لكن هناك مؤشرات متزايدة 

على االتجاه الذي ستتخذه. 
آسيا  يتابع قضايا  مــســؤول  أكــبــر  أعــلــن  إذ 
ــيـــض، أن الــــواليــــات املــتــحــدة  فـــي الــبــيــت األبـ
األميركية تدخل فترة من املنافسة الشديدة 
مــع الــصــني، حــيــث أصــبــحــت الــحــكــومــة التي 
تدير ثاني أكبر اقتصاد في العالم تخضع 
لسيطرة أكثر إحكاما من قبل الرئيس شي 
جـــني بــيــنــغ. إذ قــــال كــــورت كــامــبــل، املــنــســق 
ــــؤون املــــحــــيــــطــــني الـــهـــنـــدي  ــشــ ــ األمـــــيـــــركـــــي لــ
والهادئ في مجلس األمن القومي، في حدث 
ــاء:  ــعـ اســتــضــافــتــه جــامــعــة ســتــانــفــورد األربـ
»لقد انتهت الفترة التي ُوصفت على نطاق 

واسع بأنها تقوم على املشاركة«.
وأضاف كامبل أن سياسة الواليات املتحدة 
تجاه الصني ستعمل اآلن في ظل »مجموعة 
جديدة من املعايير االستراتيجية«، مضيفا 

أن »النموذج السائد سيكون املنافسة«.
وأكــــد كــامــبــل أن الــســيــاســات الــصــيــنــيــة في 
ــر عــن  ــيـ ــبـ عــــهــــد شـــــي مــــســــؤولــــة إلـــــــى حـــــد كـ
السياسة األميركية، مستشهدًا  التحول في 
باالشتباكات العسكرية على حدود الصني 
مـــع الـــهـــنـــد، و»الـــحـــمـــلـــة االقـــتـــصـــاديـــة« ضد 

أستراليا.

هذه األمــوال وانتهاء حظر اإلخــالء، لن يكون 
املتعلقة  املتبقية  الحماية  املستأجرين  لــدى 
بالوباء من عمليات اإلخــالء. ومــع ذلــك، ربما 
ال تزال هذه األسر تشعر بضغوط الوباء، وقد 
ال تــكــون قـــادرة على اإليــجــار الــحــالــي، ناهيك 
ــر. ووفـــــق تــقــريــر  ــتـــأخـ ــار املـ ــجــ عـــن شـــهـــور اإليــ
لـــوكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« األمـــيـــركـــيـــة، فـــإنـــه منذ 

الثالثينيات من القرن املاضي، قامت الحكومة 
من  األخـــرى  تلو  تجربة  بتطبيق  الــفــيــدرالــيــة 
والطبقة  الفقراء  ملساعدة  والــحــوافــز  البرامج 
على  الــقــدامــى وغيرهم  واملــحــاربــني  الوسطى 
ــا يــحــصــل الــيــوم هــو تــراكــم  ــنـــازل. ومـ شــــراء املـ
الــســيــاســات والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة املـــعـــقـــدة وغــيــر 

املالئمة الحتياجات السكان. 
ــربــــرت، املـــديـــر الـــعـــام ملــركــز  ويـــقـــول كـــريـــس هــ
هارفارد املشترك لدراسات اإلسكان: »لم يكن 
هناك حقا وقت جلسنا فيه وقلنا دعونا نفكر 
فــي ســيــاســة إســكــان متماسكة فــي الــواليــات 

املتحدة«.
ومــــع أزمـــــة إخـــــالء مــحــتــمــلــة تـــلـــوح فـــي األفـــق 
متناول  عــن  بعيدًا  املساكن  أســعــار  وتصاعد 
الرئيس  إدارة  تضغط  املشترين،  مــن  العديد 

األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن حــالــيــا مـــن أجــــل أكــبــر 
استثمار فيدرالي لإلسكان منذ عقود، بقيمة 

213 مليار دوالر.
إذ أنفقت مــا يقرب مــن 11 مليون أســرة أكثر 
من نصف دخلها على اإليجار في عام 2018، 
وهو مستوى من الضغوط املالية التي دفعت 
الــنــاس فــي كثير مــن األحــيــان إلــى أزمـــة. وفي 
 ،2020 الثاني/يناير  كــانــون  فــي  واحـــدة  ليلة 
ــثـــر مــــن 580 ألـــــف شـــخـــص بــــال مــــأوى  ــــان أكـ كـ
فــي الــواليــات املــتــحــدة، وفــقــا إلحــصــاء سنوي 

نظمته وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية.
وخسرت أفراد األسر ذات األصول األفريقية 
من  أعلى  بمعدالت  وظائفها  اإلسبانية  أو 
عائالت البيض خالل انتشار كورونا، ومن 
ــداد اإليـــجـــار أو  ــ املـــرجـــح أن تــتــخــلــف عـــن سـ

في  أعلى.  بنسب  العقاري  الرهن  مدفوعات 
الوقت نفسه، أدت السياسة النقدية ملجلس 
إلــى إرســـال معدالت  الــفــيــدرالــي  االحتياطي 
ــن الــــعــــقــــاري إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا  ــرهــ الــ
ــاء بـــإعـــادة  ــريـ الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــمــا ســمــح لـــأثـ
تمويل وشراء العقارات الثانية، بينما يجد 
العديد من املشترين ألول مرة أنفسهم خارج 
الـــســـوق املــــزدهــــر. ويـــقـــول جـــني ســبــيــرلــيــنــغ، 
الرئيس املشرف على حزمة  كبير مستشاري 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــبـــالـــغـــة 1.9  اإلغــــاثــــة مــــن فــ
تريليون دوالر: »إحدى الثغرات التي ورثناها 
والتي أجبرنا اآلن على تحّملها، هي االفتقار 
إلى هيكل واسع النطاق ملساعدة األميركيني 
الضرورية  غير  اإلخــالء  عمليات  تجنب  على 

واملدمرة املحتملة«.

أزمة إيجارات 
في أميركا

استئناف المفاوضات األميركية الصينية: المنافسة أوًال

)Getty/متشردون في نيفادا )أونيل سوبا

جولة جديدة من المفاوضات األميركية الصينية )Getty(احتجاج ضد انبعاثات شركة شل )بارت مات/ فرانس برس(

)Getty /تخفيف اإلجراءات يحرك االقتصاد )هولي أدامز

45 مليار دوالر خصصها 
الكونغرس لسداد 
اإليجارات المتأخرة

أو حتى  لــلــعــودة  تــســتــعــد  لــكــنــهــا  ــام 2020  عــ
تــجــاوز مستويات مــا قبل الــوبــاء فــي األشهر 
ــارات  ــجــ املــقــبــلــة، مـــع نـــفـــاد بـــرنـــامـــج دعــــم اإليــ
الــواقــع ينطبق وفــق الشركة  الحكومي. وهــذا 

على جميع الواليات.
بــراد  أليــداهــو،  الجمهوري  الحاكم  وخصص 
قـــانـــون  أمـــــــوال  مــــن  مـــلـــيـــون دوالر   15 لـــيـــتـــل، 
إيجارية  مساعدة  لتقديم  الــفــيــدرالــي  »كـــارز« 
لـــأســـر الـــتـــي تـــكـــافـــح لـــدفـــع اإليــــجــــار بــســبــب 
الــوبــاء. تمت إضافة 200 مليون دوالر أخرى 
ــانـــون خطة  ــذا الـــصـــنـــدوق مـــن خــــالل قـ إلــــى هــ
تــذهــب  عـــــام 2021.  فــــي  األمـــيـــركـــيـــة  ــاذ  ــ ــقـ ــ اإلنـ
املــدفــوعــات مــبــاشــرة إلـــى أصــحــاب الــعــقــارات 
اعتمادًا  واملتأخر،  الحالي  اإليجار  لتعويض 
نفاد  بمجرد  لأسرة.  الخاصة  الظروف  على 

ماليين مهددون بالتشرد 
بعد استئناف اإلخالء

لندن ـ العربي الجديد

ارتفع عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
ــا فــــي املــمــلــكــة  ــيـ ــدة يـــومـ ــ ــؤكـ ــ الـــجـــديـــد املـ
املتحدة، مدعوما بمتغير كورونا الذي 
تم اكتشافه ألول مرة في الهند، ما طرح 
أسئلة حول املزيد من التخفيف للقيود 
الــحــكــومــيــة فـــي 21 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران. 
األرقــــام حتى 25 مايو/  أحـــدث  وتظهر 
أيــار أن 2493 شخصا أثبتت إصابتهم 
ــيـــروس كــــورونــــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــفـ بـ
تدريجي  ارتــفــاع  وهــو  املتحدة،  اململكة 
مـــايـــو. وأدى هــذا  فـــي مــطــلــع  مـــن 1350 
ـــاك فــــي الــقــطــاعــات  ــبـ ــــى ارتــ الـــصـــعـــود إلـ
االقتصادية البريطانية، وسط تصاعد 
املخاوف من العودة إلى تشديد القواعد 

املقبل.  الشهر  الــعــزل  إجــــراءات  وتمديد 
يــأتــي هــــذا املــشــهــد فـــي ظـــل عــــودة عــدد 
التي تم تنظيمها في وسائل  الرحالت 
النقل العام إلى ما يقرب من مستويات 
الوباء في الشهر املاضي، وفقا  ما قبل 
لتقرير نشرته »الغارديان« البريطانية. 
اململكة  فــي  التضخم  تــزايــد  املقابل،  فــي 
املتحدة بأكثر من الضعف إلى 1.5 في 
ارتفاع  إبريل/ نيسان، وسط  املائة في 
حـــاد فــي أســعــار الــنــفــط وفــواتــيــر الــغــاز 
والكهرباء املنزلية، وهو أعلى مستوى 
مــنــذ بـــدايـــة الــــوبــــاء. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــزال أقـــل مـــن هــدف  مــعــدل الــتــضــخــم ال يــ
املــائــة، إال أن  فــي  الــبــالــغ 2  بنك إنكلترا 
األرقام األخيرة تغذي القلق من أن كلفة 

املعيشة في اتجاه تصاعدي.

الهاي ـ العربي الجديد

تــــــواجــــــه شــــــركــــــات الــــنــــفــــط الـــعـــمـــالقـــة 
تحركات مكثفة من املجموعات البيئية 
على  للضغط  الناشطني  واملستثمرين 
الــصــنــاعــة ومــعــالــجــة املــــخــــاوف بــشــأن 
تــغــيــر املـــنـــاخ. وفـــي حــكــم هــو األول من 
نــــوعــــه، وجــــــدت مــحــكــمــة هـــولـــنـــديـــة أن 
شــركــة شــل مــســؤولــة جــزئــيــا عــن تغير 
ــاخ، واحــتــفــل نــشــطــاء تــغــيــر املــنــاخ  ــنـ املـ
بعدما قضت املحكمة بضرورة خفض 
الـــشـــركـــة النــبــعــاثــاتــهــا بــنــســبــة 45 في 

املائة بحلول عام 2030.
بــعــد ســـاعـــات فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
البيئي  فــاز مستثمر ناشط في املجال 
إدارة  فــي مجلس  األقــل  بمقعدين على 
إكــســون، وهــي هزيمة تاريخية  شــركــة 

لشركة النفط العمالقة التي من املحتمل 
أن تتطلب منها تغيير استراتيجيتها 

التي تركز على الوقود األحفوري.
بالنسبة  كبير  بشكل  املشهد  ويتغير 
لــشــركــات الــنــفــط والـــغـــاز، ألنــهــا تــواجــه 
ضغوطا متزايدة من دعاة حماية البيئة 
والسياسيني  واملقرضني  واملستثمرين 
أنظف  أشكال  إلــى  لالنتقال  واملنظمني 
ــتــــاذة الــجــامــعــيــة  لــلــطــاقــة. وقـــالـــت األســ
التي قدمت استشارات لشركات الطاقة، 
ـــ »وول ســتــريــت  ــايـــرز جـــافـــي لـ إيـــمـــي مـ
ظهر األحداث بشكل قاطع 

ُ
جورنال«: »ت

أن العديد من القادة في صناعة النفط 
والغاز لديهم آذان مغلقة، وال يفهمون 
الــقــانــونــيــة  والــبــيــئــة  املــجــتــمــع  آراء  أن 
التي يعملون فيها تتغير  والسياسية 

بشكل جذري«.

المتغيّر الهندي يربك 
اقتصاد بريطانيا

القواعد البيئية تحاصر 
عمالقة النفط

مال وناس

موعد  المقبل،  يونيو  نهاية  حتى  األيام  األميركية  األسر  ماليين  تعد 
إذ تسود  الدفع.  المتخلفين عن  المستأجرين  إخالء  قرار منع  وقف 
الذين  األميركيين  ماليين  تطاول  قد  كبيرة  تشرد  أزمة  بأن  التوقعات 

فقدوا مداخيلهم بسبب الوباء

يواجه العديد من المستأجرين المتعثرين في الواليات المتحدة مشكلة 
واسعة النطاق، تتمثل في أن بعض أصحاب العقارات يرفضون قبول 
الحكومية  البرامج  مــن  األمـــوال 
لدعم  المخصصة  تــدعــم  الــتــي 
يــريــدون  ال  ألنــهــم  المستأجرين، 
والتي  شروطها،  على  الموافقة 
إخــالء  تــشــمــل حــظــر  أن  يــمــكــن 
اإليــجــار  ــادة  زيـ منع  أو  المستأجر 
لفترة زمنية. يأتي ذلك وسط تزايد 
المطالب بتقديم دعم مالي مباشر 
هذه  بحل  يساهم  ما  للمتضررين، 

المشكلة مع أصحاب البيوت.

رفض شروط الدعم

رؤية

أحمد ذكر اهلل

النهضة  التفاوض السوداني في ملف سد  أثار إعالن رئيس وفد 
الثاني،  املــلء  بــدأت فعليًا في  إثيوبيا  أن  الزبير  اإلثيوبي مصطفى 
وتوقعه أن يكتمل امللء الثاني نهائيًا في يوليو/ تموز وأغسطس/ 
آب العديد من عالمات االستفهام، ليس فقط حول جدوى الجوالت 
املاراثونية للمفاوضات، ولكن أيضا حول إمكانية انصياع اإلدارة 
والــســودان  بعض حقوق مصر  تحفظ  تــنــازالت  وتقديم  اإلثيوبية 
الداخلية اإلثيوبية زادت من األزمــة، حيث بات  املــهــدرة. فــاألوضــاع 
جليًا أن االنتخابات والحرب في إقليم تيغراي ستشكالن ذريعتني 
للحكومة للتهرب من التوقيع على أي اتفاقات ملزمة حتى تستكمل 
امللء الثاني، والذي يعني عمليًا، وفقًا للفنيني، أن العمليات العسكرية 
ضد السد ستشكل ضربة نووية للشعب السوداني، ستمتد آثارها 

املدمرة إلى السد العالي ومحافظات مصرية.
ــة الــتــي وقــعــتــهــا مصر  ــاريـ قــد يــبــدو الــحــديــث حـــول االتــفــاقــيــة اإلطـ
ــام 2015 غــيــر مــجــد فــي ظــل الــخــطــوات  والـــســـودان مــع إثــيــوبــيــا عـ
التنفيذية املتسارعة لبناء السد والتي يبدو أنها لن تتوقف، ورغم 
ذلــك فــإن إعـــادة التفكير بمسار املــفــاوضــات الــذي رســم بناء على 
االتفاقية قد يشير إلى بعض النقاط الهامة، والتي من املمكن أن تغير 
النظرة الكلية إلى طريقة التفكير في السد. جاء التوقيع الثالثي على 
االتفاقية اإلطارية لسد النهضة مخزيًا ومهدرًا للحقوق التاريخية 
في املياه، ولكن األكثر إيالمًا أنه دفعنا نحو التفكير بصورة جامدة 

في نقطتني هما محور األزمة الحقيقي. 
النقطة األولى، أن اتفاقية املبادئ دفعتنا إليجاد مسارين للتعامل 
املدة  السد وبالتالي  التفاوض حول إدارة  السد، األول هو  أزمــة  مع 
الزمنية الالزمة للملء وبما ال يضر بمصالح مصر والسودان، وهو 
مــا ترتب عليه إهـــدار الــوقــت الثمني فــي جــوالت مــفــاوضــات عبثية 
مكنت إثيوبيا من تنفيذ مخطط امللء الثاني. والثاني، وهو املسار 
الذي بدا أن الحكومات ال تحبذه، هو مسار الضربات العسكرية، إما 

إليقاف البناء وامللء، وإما للهدم الكلي.
كــان مقصودًا  ربما  النقطة  هــذه  إلــى  بالتفكير  الدفع  أن  والحقيقة 
في ظل تفاهمات إقليمية وعاملية حول ضرورة إتمام السد، ولكن 
آراء كل الفنيني تشير إلى التكاليف الفادحة التي ستدفعها مصر 

والسودان في حال ملء السد، والحفاظ على سالمته الحقًا.
مــائــي سنوي  عجز  لديها  فمصر  للجميع،  معروفة  املـــلء  أضـــرار 
الحالي والــذي  السكان  يقارب 20 مليار متر مكعب، في ظل عــدد 
من املتوقع استمرار نموه املكثف خالل األعوام القادمة، وكذلك في 
ظل مسار األنشطة االقتصادية الحالية، الزراعية والصناعية، والتي 
تزايد  استمرار  ذلــك  األســـاس، ويبرهن على  السكان من  ال تكفي 
الـــواردات في األعــوام األخيرة رغم انخفاض قيمة الجنيه املصري 
بعد التعويم. وحتى لو مر امللء الثاني بسالم، فكل الدراسات الفنية 
حول جسم السد تشير إلى االنخفاض الشديد ملعامل األمان، فإذا 
ــار التدميرية على الــســودان ومــصــر حال  أخــذنــا فــي االعــتــبــار اآلثـ
حصول انهيار جزئي أو كلي للسد، وهو أمر متوقع، فمن املنطقي 
باقي  بتنفيذ  املسارعة  على  إثيوبيا  لتشجيع  الدولتان  تسارع  أن 
مخططاتها بإنشاء أربعة سدود أخرى على النيل األزرق للحفاظ 
على أمان شعبيهما. ببساطة مصر والسودان أمام خطر وجودي 
ــلء، وهـــو األمـــر الــذي  حــتــى فــي حـــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول املــ
الثاني بدأ فعليًا، وواقع  املــلء  من املرجح عدم حدوثه، ال سيما أن 
البداية، وهو  الخيار كــان واحــدًا ووحــيــدًا منذ  إلــى أن  الحال يشير 
أن وجود السد بذاته يشكل خطرًا وجوديًا على الشعبني املصري 
والسوداني، وباملنطق نفسه رفضه قطعيًا رؤساء سابقون، بداية 

من عبد الناصر وانتهاء بالرئيس مرسي، رحمه الله.
الزمني،  الثانية أن هذه االتفاقية حشرتنا في زاويــة املوعد  النقطة 
العسكري  الخيار  حلم  انتفاء  تعني  الثاني  املــلء  بــدايــة  أن  بمعنى 
بهدم السد كليًا أو جزئيًا، ملا سيترتب على ذلك من أضرار مروعة 
على الشعب السوداني ابتداء ثم على الشعب املصري، وترتب على 
التي  الفترة  طيلة  واملتخصصني  الفنيني  لــدى  التفكير  ذلــك جمود 
التوقيع على االتفاقية في إيجاد بدائل تحمي األشقاء في  أعقبت 

السودان وكذلك الشعب املصري من تداعيات انهيار السد.
باختصار السد معرض لالنهيار، إما ألسباب فنية حيث انخفاض 
معامل األمان، أو ألسباب طبيعية جراء البناء على مناطق غير آمنة 
جيولوجيًا أو بسبب زلــزال عــارض، أو بالتدخل العسكري. ولذلك 
كان من الواجب أن تشتغل العقول املتخصصة إليجاد حلول فنية 
أو  وربما وجــود ممر جديد  للسد.  املتوقع  االنهيار  حــال حصول 
مفيض أو استخدام ممر قناة جونجلي، والتي يتبقى على اكتمالها 
متخصصًا،  لست  كــونــي  تشكل،  ال  أو  مقترحات،  تشكل   ،%15
ولكن من املؤكد أن لكل شيء حال على األقل للتخفيف من اآلثار 
والتداعيات الرهيبة على الشعبني السوداني واملصري. تشير أزمة 
الــفــرد املستبد ليس على واقــع الشعوب  إلــى خــطــورة  السد بجالء 
التاريخية،  الحقوق  أهــدر  بالتوقيع  فاالنفراد  مستقبلها،  على  بل 
ــة االخــتــيــارات املـــحـــدودة، وضــيــع علينا فــرص  وحــشــرنــا فــي زاويــ
نمتلكها مرة  الزمن قد ال  لفترة طويلة من  أخــرى  ببدائل  التفكير 
أخرى. والعجيب أن يتم تسويق بعض اإلجراءات املصرية املختلف 
حول جدواها وأضرارها على أساس كونها استراتيجيات قومية 
ملواجهة آثار نقص املياه، ال سيما تحلية املياه التي ستكلف أمواال 
على  يقضي  الـــذي  الــتــرع  تبطني  أو  بــهــا،  للمصريني  قبل  ال  طائلة 
مخزون املياه الجوفية ولن يوفر كثيرا عالوة على أضراره البيئية 
أو  شــيء صغيرًا  كــل  تشمل  أن  يجب  االستراتيجيات  والصحية. 
كبيرًا يمكن أن يفيد في تخفيف اآلثار، بداية من أنظمة التعليم التي 
والتصنيع  التجارة  باستراتيجيات  ومـــرورًا  املــيــاه،  ترشيد  ترسخ 
لألدوات الصحية وتوفيرها للمواطنني بأقل كلفة عن طريق إعادة 
النظر في السياسات الجمركية والضريبية عليها، وانتهاء باألخذ 
بأساليب الري الحديثة، والتي تحتاج فورًا ملبادرة من البنك املركزي 
لتقديم قروض بدون فائدة للمزارعني للتحول نحو الري بالتنقيط.

مصر والــســودان أمـــام اختبار وجـــودي، هــدم الــســد هــو الخيار 
التبعات والــتــداعــيــات، واملــرحــلــة ال تحتمل  الــوحــيــد، مهما كــانــت 
مــنــاورات،  أو حتى  ومــمــاطــالت  أو تسويفا  ســجــاالت سياسية، 
 لــلــشــك كــيــف تــعــمــل دول 

ً
ــاال ــدع مـــجـ ــرًا بــمــا ال يــ ــيـ ــد ثــبــت أخـ وقــ

صديقة ملصلحة األعداء، ولن يبكي أحد على الشعبني املصري 
والسوداني، فالعالم كما عهدناه وتأكد في حرب غزة األخيرة ال 
يعترف إال بلغة القوة، والشعبان السوداني واملصري لن يخذال 
من يريد نصرتهما، وسيتحمالن بجلد تبعات هذا الخيار، وهذه 
وأحزابا  وبرملانا وسياسيني  الجميع، جيشا  يتحمل  دعــوة ألن 

ومعارضة، بل والجماهير دورهم التاريخي.

سد النهضة تهديد وجودي 
للشعبين المصري والسوداني
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سوسن جميل حسن

مع إعالن وقف إطالق النار في فلسطني، 
ــي الـــســـاعـــات  ــه حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ فــ ــ ــولـ ــ ودخـ
ــــى مـــن يـــوم 21 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي،  األولـ
الـــعـــربـــي بشكل  الـــعـــالـــم  الـــقـــول إن  يــمــكــن 
خاص، واملتابعني من بقية أنحاء العالم 
بشكل عــام، قد تنفسوا الصعداء، ملا كان 
لهذه املعركة، التي ليست األولى في حرب 
والشعب  املحتل  العدو  بني  األمــد  طويلة 
النفوس،  في  الفلسطيني، من وقع مؤثر 
ــــذي مــــورس  خـــصـــوصـــا لــجــهــة الـــعـــنـــف الــ
الفلسطينيني  والضحايا  املدنيني  بحق 
ــيــــوخ، وقـــد  مــــن األطــــفــــال والـــنـــســـاء والــــشــ
ــــاق نــســبــة الــخــمــســني بـــاملـــائـــة مــــن عـــدد  فـ
البنية  فــي  الهائل  الــدمــار  عــدا  الضحايا، 
واملـــدارس  باملشافي  لحق  ومــا  التحتية، 

ومرافق الحياة الحيوية.
 للشعب الفلسطيني، والعرب عموًما، 

ّ
حق

أن يــبــتــهــجــوا بــمــا أنـــجـــز، عــلــى الـــرغـــم من 
املعركة  هــذه  أن  والحقيقة  الــثــمــن.  فــداحــة 
الــعــرب في  لــوجــدان  كــانــت بمثابة مشعر 
من  العربية  املنطقة  تشهده  ملا  مكان،  كل 
ويـــالٍت وحـــروٍب وانــهــدامــات، وتعّمق في 
الــشــروخ بــني الــشــعــوب وأنــظــمــتــهــا، وهــذا 
ما جعل قسًما من هذه الشعوب يتخّوف 
ا من الحرب. وقد كانت كاتبة هذه  ضمنّيً
مــبــّررات  مستبطنني  بينهم،  مــن  السطور 
الــذي يسكنهم، خصوصا  للخوف  كثيرة 
ــاد،  ــ ــســ ــ ــار وأشـــــــــــالء األجــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـ أن صـــــــور 
ــا  واألطـــفـــال خــصــوصــا، كــانــت مـــبـــّرًرا قــوّيً
له، مشفوًعا بتحليالٍت قد تبدو منطقية، 
إذا مـــا فــّكــر املــــرء فـــي أمــــد املـــعـــركـــة، وإلـــى 

غازي دحمان

ــار األســــــد انــتــخــاب  ــد أعــــــاد بـــشـ ــ اآلن، وقـ
نــفــســه رئــيــســا عــلــى ســـوريـــة، فـــي عملية 
بدت مهينة ألنصاره بالدرجة األولى، ملا 
انطوت عليه من إذالل جّرهم مثل املاشية 
إلــى صناديق االقــتــراع، وإجــبــارهــم على 
الــرقــص وتــرديــد األهـــازيـــج، تحت طائلة 
قــطــع رزق مــن ال يفعل ذلـــك مــن موظفني 

وعساكر، ماذا بعد ذلك؟
ال شيء في أفق البالد التي حّولها األسد 
وحلفاؤه إلــى خــراب، ال أمــل وال عمل، وال 
حتى الحصول على الكفاف وملء البطن، 
ــــالٍد تــغــولــت فــيــهــا أجــهــزة  ــان فـــي بـ ــ وال أمـ
األمن وصارت مجّرد ماكينة قتل واعتقال، 
تحتاج دائما إلى وجود ضحايا لضمان 
ــنــاتــهــا، حتى 

ّ
اســتــمــراريــة صــالحــيــة مــســن

لو أدى األمــر إلــى اعتقال أشــد املناصرين 
لــلــنــظــام، كــمــا فــعــلــت األجـــهـــزة فــي األشــهــر 
ــرة بــاعــتــقــالــهــا عـــشـــرات املـــؤيـــديـــن،  ــيــ األخــ
بــحــجــة كــتــابــتــهــم لــتــعــلــيــقــات تــنــتــقــد أداء 
ــد، ولــيــس األســــد شخصيا،  ــ حــكــومــة األسـ
في األزمة االقتصادية التي تضرب البلد.
لــم يعد الــســؤال، منذ زمــن بعيد، مــاذا في 
وســـع األســــد أن يــقــّدمــه لــحــل األزمــــة التي 
ــا، بـــمـــا يــنــتــج عــــن ذلـــك  ــل ســــوريــــة بـــهـ ــ أدخــ
تفكيك أزمات عديدة نشأت على الهامش، 
مثل أزمة الالجئني في دول الجوار، وعلى 
حـــدود تــركــيــا، والــذيــن يعيش أغلبهم في 
وال  بالالإنسانية،  وصفها  يمكن  ظـــروٍف 
أزمة ماليني النازحني الذين دّمرت مدنهم 
وأحياؤهم، وباتوا هائمني على وجوههم 
داخــــــــل ســــــوريــــــة، بــــــــدون أدنــــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
ــظـــروف،  لــلــمــســاعــدة فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الـ
ســوى مــا يقدمه ذووهـــم فــي بــالد اللجوء 
من مساعدات، بعد أن يقتطع األسد جزءًا 
التي يتحصل  الــخــوة  منها، فــي مــا يشبه 

عليها فتّوة الحارة.
 
ٌ
يدرك أصحاب هذه القضايا أن األسد عاجز

سيف الدين عبد الفتاح

ــتــــاذنــــا حــامــد  ــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر ألســ أثـــــــار االهــ
ــالــــدراســــات الــصــهــيــونــيــة فـــي وقــت  ربـــيـــع بــ
تنوع هذه  مع  استغرابي، خصوصا  مبكر 
االهتمامات ودراسته الظاهرة الصهيونية، 
مـــن حــيــث تــكــّونــهــا ونــشــأتــهــا وتــأســيــســهــا 
ومفردات أيديولوجيتها، وكذلك املمارسات 
الحكم  بــطــرائــق  الــتــي تتعلق  الــصــهــيــونــيــة 
فيها، ونموذج املمارسة السياسية املرتبط 
بـــهـــا، واهـــتـــمـــامـــه  بــالــدعــايــة اإلســرائــيــلــيــة، 
النظام  ديمقراطية  فكرة  ترويجها  وكشفه 
اإلسرائيلي. وتوج اهتماماته هذه بكتاٍب عن 
الدعاية الصهيونية، كما أنه اهتم بتشريح 
نظام الحكم في  إسرائيل، وشكل العالقات 
ومن  املصطنع.  الصهيوني  املجتمع  داخــل 
ثم، لم يترك فرصة إال وتحّدث عن تأثير ذلك 
كله على الرؤية للصراع العربي اإلسرائيلي، 
ومؤّكدا  ممتدا،  مصيريا  صراعا  باعتباره 
عــلــى خــصــوصــيــة هــــذا الــــصــــراع، ملــواجــهــة 
ــــذه الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة الــواضــحــة  هـ
والــفــاضــحــة. وكـــان هــذا االهــتــمــام يجعلني، 
وقــد تخصصت كما أســتــاذنــا فــي النظرية 
الــســيــاســيــة، ألتـــأكـــد كــيــف أن هــــذا األســتــاذ 
الــقــديــر كـــان يــمــســك بــتــالبــيــب كـــل القضايا 
فــي عاملنا  الــنــهــوض  الــتــي تعيق  املفصلية 
الــعــربــي واإلســـالمـــي وتـــؤثـــر عــلــيــه، وكــانــت 
مساعيه بــإرســاء هـــذا الــوعــي الـــذي يتعلق 
بــاب »اعــرف  بالفكرة الصهيونية ليس من 
ــا عــن  ــمــ ــّدث دائــ ــتـــحـ عـــــــــدوك«، ولـــكـــنـــه كـــــان يـ
واإلرادة ملواجهة هذا  الــقــدرة  بناء  ضـــرورة 
الكيان الصهيوني ومقاومته. بل أستطيع 
أن أقـــول إنــه كــان مــن أوائـــل مــن تنبأوا بأنه 
لـــن تــنــال مـــن إســـرائـــيـــل إال مـــعـــارك داخــلــيــة 
وقــدرة  عليها  عبئا  وتشكل  كيانها،   تــمــّس 

على مواجهتها. 
فــي كــل مــرة يــرد على ذهــنــي ذلــك الخاطر، 
لعالم  الكفاحية  بالوظيفة  إليمانه  أتــذّكــره 
ــرورة االهــتــمــام  الــســيــاســة ودعـــوتـــه إلـــى ضــ
ــات الــصــهــيــونــيــة واإلســرائــيــلــيــة،  ــالـــدراسـ بـ
إسرائيل  نشأة  أن  يؤكد  الــذي  وباالعتبار 
التخلف  عــلــى حــراســة  قــد جـــاءت لتحافظ 
في بالدنا، ودعم النظم االستبدادية فيها، 
النظم واستمرارها ال  هــذه  أن حماية  ذلــك 
يمكن أن يدوم إال في تلك البيئة املواتية من 
النهاية،  في  تصّب،  التي  والوهن  الضعف 
في قوة ذلك الكيان الصهيوني، على الرغم 
أفــكــاره،  وعنصرية  وهشاشته  ضعفه  مــن 
على الرغم من املبالغة في قوته العسكرية 
ــة الــتــي تــبــدو ضــمــن عــمــلــيــة دعــايــٍة  ــاديـ واملـ
الصهيوني،  الكيان  لهذا  واســعــة  وتــرويــج 
وادعاء أن إسرائيل واحة للديمقراطية في 
بيئة استبدادية في أنظمة الشرق األوسط، 
وأن هذا النموذج، على الرغم من عنصريته 
واصطناعه، إال أن الحضارة الغربية أرادت، 
بإسناد ذلك النموذج ودعمه، تحقيق حالة 
مـــن الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة، مـــن خــــالل دور 
وظيفي، تقوم عليه تلك الدولة الصهيونية 
ــذا األمـــر  ــات هــ ــ الــعــنــصــريــة املــصــطــنــعــة. وبـ
تلفه مقوالت أغلبها دعائي، ضمن صناعة 
كــبــرى تــحــاول تــرويــج الــكــيــان الصهيوني 
ــه، واملــبــالــغــة فــي قــدرتــه على  واالعـــتـــراف بـ
البقاء، بل وما يمثله من القيم الديمقراطية 
ــر بــهــا تــلــك الــحــضــارة الــغــربــيــة. 

ّ
الــتــي تــبــش

كله،  ذلــك  متلقفا  الصهيوني  الكيان  وظــل 

أسامة أبو ارشيد

تــــدرك جــمــاعــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيــة في 
الـــغـــرب حــجــم الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــصــورة 
إســرائــيــل فـــي أوروبـــــا والــــواليــــات املــتــحــدة 
وكـــــــنـــــــدا، وفــــــــي ســـــــاحـــــــاٍت عــــاملــــيــــة أخــــــرى 
كــثــيــرة. وبــالــتــالــي، تــحــاول تلك الجماعات 
ــا، مــن  ــ ــزهـ ــ ــركـ ــ حــــــرف مــــحــــور الــــســــرديــــة ومـ
 عـــلـــى االحــــتــــالل 

ً
 مـــتـــرتـــبـــة

ً
كـــونـــهـــا نـــتـــيـــجـــة

االســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي غــيــر املـــشـــروع 
وغــيــر الــقــانــونــي لــفــلــســطــني، بــمــا يتضمن 
مــــن قـــمـــع وبـــطـــش وعــــــــدوان عـــلـــى الــســكــان 
األصــلــيــني لـــــأرض، إلــــى الـــزعـــم أن تــراجــع 
سمعة إسرائيل مناطه »معاداة السامية«. 
الــتــحــوالت التدريجية فــي األمــزجــة  بــدايــة، 
ــة ضــد  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــشـــعـــبـــيـــة والــ
ــة الــعــبــريــة حــقــيــقــيــة، وهــــي لـــم تــبــدأ  الــــدولــ
مــع الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي الــوحــشــي أخــيــرا 
غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  على 
والــفــلــســطــيــنــيــني مـــمـــن يــحــمــلــون جــنــســيــة 
ــل. هــــذه تــــحــــوالٌت تـــجـــري بــوتــيــرة  ــرائـــيـ إسـ
مــتــصــاعــدة مــنــذ عــقــد ونــصــف الــعــقــد على 
األقـــــل، ومــــرّدهــــا الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة 
واستمرار  الفلسطينيني،  بحق  املتوحشة 
احتالل أراضيهم ومنعهم حقهم في تقرير 
الفلسطينيون،  يعاني  حني  في  مصيرهم. 
املسلمون واملسيحيون، ممن يفترض أنهم 
مواطنون إسرائيليون، من تمييز عنصري 
أو  ثانية  مــن درجــة  يجعل منهم مواطنني 

ثالثة بعد اليهود. 
هذا هو بالضبط ما يجّسده »قانون الدولة 
الــقــومــيــة لليهود فــي إســرائــيــل« الــــذي أقـــّره 
ويــنــص،  عـــام 2018،  اإلســرائــيــلــي  الكنيست 
ضمن أمور أخرى، على أن »أرض إسرائيل هي 
وفيها  اليهودي،  للشعب  التاريخي  الوطن 
قامت دولــة إســرائــيــل«. وأن »دولـــة إسرائيل 
هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها 
يــقــوم بــمــمــارســة حــقــه الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي 
 
ً
والديني والتاريخي لتقرير املصير«. فضال
عن أن »ممارسة حق تقرير املصير في دولة 
إســرائــيــل حصرية للشعب الــيــهــودي«. هذه 
املبادئ غير األخالقية والعنصرية ال يمكن 
اليوم،  الغربية  الــدول  تبريرها بسهولة في 
خــصــوصــا فــي خــضــم تــصــاعــد قـــوة وتأثير 

حركات الحقوق املدنية والعدالة االجتماعية 
في قلبه، ورفض النظم واملؤسسات القائمة 
التمييز العنصري. وقــد رأيــنــا، أخيرا،  على 
السود  مــع حــقــوق  الــواســع  التعاطف  حجم 
والــالتــيــنــيــني واآلســـيـــويـــني األمــيــركــيــني في 
ــة  الــــواليــــات املــتــحــدة. األهــــم مـــن ذلــــك، أن ثــمَّ
عبارة في أوساط التيار التقدمي األميركي، 
تكتسب مزيدًا من الزخم، أنه ليس من املقبول 
أن تـــكـــون تــقــّدمــيــا فـــي كـــل شــــيء إال عــنــدمــا 
يتعلق األمر بفلسطني. أمام هذا الواقع الذي 
يقّدم إسرائيل كما هي، دولة احتالل وإحالل 
استيطاني وإلغاء للسكان األصليني، لم يعد 
أمام قادة الدولة العبرية وأنصارها إال اتهام 
كل من ينتقد الجرائم اإلسرائيلية بـ«معاداة 
تعريفهم معاداة  أن  املفارقة هنا  السامية«. 
الكراهية  عــلــى خــطــاب  الــســامــيــة ال يقتصر 
أو الــعــنــف املـــوجـــه ضـــد الـــيـــهـــود مـــن حيث 
جماعي  بشكل  وتحميلهم  يـــهـــودًا،  كــونــهــم 
إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  مسؤولية 
ــه تــوّســع ليشمل أي نــقــد لها  كـــدولـــة، بــل إنـ
آلية  لترسيخ  مــحــاولــة  إنــهــا  ولسياساتها. 
ردع لــتــرهــيــب كـــل صــاحــب مــوقــف أخــالقــي 
مه عليه ضميره. ولأسف، 

ّ
من قول ما يحت

أحيان  فــي  أكلها  اإلستراتيجية  هــذه  تؤتي 
كــثــيــرة، إذ اضــطــر مشاهير مــن »هــولــيــود«، 
وعائشة  رافــالــو،  ــارك  ومـ هيلتون،  كباريس 
كاري، وكيندال جينر للتراجع عن تغريداٍت 
سابقٍة لهم مؤيدة للشعب الفلسطيني خالل 
ــذار عنها.  ــتـ الـــعـــدوان أخــيــرا عــلــيــه، بــل واالعـ
بــاخــتــصــار، اتــهــام إســرائــيــل ولــوبــيــاتــهــا أي 
طرف، بما في ذلك الجمعية العمومية لأمم 
املتحدة، بـ«معاداة السامية« عندما ينتقدون 
سياساتهم العدوانية والوحشية، ما هي إال 
حجة املفلس أخالقيا وسياسيا. هم يدركون 
أن اتجاه الريح يتغير بشكل سريع، لكن هذا 
ال يعفينا من مسؤولية االستثمار في عدالة 
محاولة  أي  ورفـــض  الفلسطينية،  القضية 
الشعب  عــن  الـــدفـــاع  عــن  لترهيبنا وردعـــنـــا 
الفلسطيني وحقوقه ومظلوميته في الغرب. 
هــذا بعض دورنــا هنا، وهــو مكمل لصمود 
على  البطولية  ومــقــاومــتــهــم  الفلسطينيني 
يشاء  حتى  الكبيرة،  وتضحياتهم  أرضــهــم 

الله أمرًا كان مفعواًل.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أنــواع  بــأشــد  محاصر  لشعٍب  يمكن  متى 
الحصار منذ عقود، مهّدد بأمنه وحياته 
ه، أن يصمد في وجه 

ّ
وصحته ووجوده كل

آلة جّبارٍة ونظام عنصري حاقد ال يعترف 
بأي ضوابط أخالقية وغير أخالقية.

ربـــمـــا يــعــانــي مـــواطـــنـــون عــــرب كــثــيــرون، 
ســـواء جــيــل النكسة ومـــا بــعــده، األجــيــال 
القلق والخوف من الحروب  الحالية، من 
ـــحـــة. جــيــل الــنــكــســة 

ّ
واالنـــتـــفـــاضـــات املـــســـل

ــكـــون بـــالـــهـــزيـــمـــة وذاكــــــــــرة الــــحــــروب  ــسـ مـ
الــحــالــيــة مسكونة  الـــخـــاســـرة، واألجـــيـــال 
بالرعب مما آلت إليه محاوالت االنتفاض 
ــه أنـــظـــمـــة عــاتــيــة  ــ ــلـــى واقـــعـــهـــا فــــي وجــ عـ
ــك كــــــان مــن  ــذلــ ــان. لــ ــيــ ــغــ ــطــ الــــجــــبــــروت والــ
الــطــبــيــعــي فـــي خـــضـــّم الــحــالــة الــعــاطــفــيــة 
القصوى التي أحدثتها وتحدثها الحرب 
اإلسرائيلية اليوم على قطاع عزة، والتي 
العالم  في  الجمعية  املشاعر  استنهضت 
واليأس،  اإلحباط  العربي بعد عقود من 
أن يكون هناك قلق وخوف من نتائجها، 
التركيز  ة من صــورة بالغة 

ّ
ل غــز

ّ
بما تمث

ــمــــارســــه ســلــطــة  ــــي، تــ ــــشـ ــار وحـ ــــن حــــصــ عـ
االحــتــالل منذ ســنــوات على مــرأى العالم 
ــمـــان بالقضية  مــجــتــمــًعــا. ومـــع هــــذا، اإليـ
ــاع عـــن الــحــق جعل  ــدفـ واإلصـــــــرار عــلــى الـ
من أهلها يبتكرون ما يمّكنهم من إقالق 
يعيد حساباته،  االحــتــالل، وجعله  راحــة 

على األقل في الوقت الراهن.
االنتفاضات  إليها  ُدفعت  التي  العسكرة 
فــي أكــثــر مــن بلد عــربــي، ســوريــة واليمن 
ـــا 

ً
ــــدت خـــوف ــ ـ

ّ
ــّي، ول ــ والــــــعــــــراق..، نــــمــــوذج حــ

ــلـــســـطـــني، إذ  مـــــن االنـــــــــــزالق إلــــيــــهــــا فـــــي فـ
 
ّ
املــرة األولــى التي تشن ا 

ً
ليست هي أيض

دمـــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة. األهـــم هــو النفس 
الطويل في حرٍب تطول، وهذا ما يفرض 
النظر  أن تعيد  الفلسطينية  النخب  على 
في تجاربها وسياساتها منذ »أوسلو«. 
استراتيجية  ب 

ّ
تتطل الــحــالــيــة  واملــرحــلــة 

نــضــالــيــة مــخــتــلــفــة، فــمــن الــــواضــــح كيف 
الــقــرار  يــتــمــادى اليمني اإلســرائــيــلــي على 
وعـــلـــى الــحــكــومــات املــتــتــالــيــة، وكـــيـــف أن 
الــرافــض حتى  العنصري  املتشّدد  التيار 
وجود الفلسطينيني من األساس يجتاح 
ــذا الــتــيــار الـــذي  املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي، هـ
يــعــتــبــر أن نــتــنــيــاهــو لــــم يــحــقــق الـــهـــدف 
املـــأمـــول فـــي مــعــركــتــه أخـــيـــرا، عــلــى الــرغــم 
مـــن وحــشــيــتــهــا. لـــذلـــك، تــوحــيــد األهــــداف 

الــداخــل  فـــي  جــمــيــًعــا،  الفلسطينيني  بـــني 
ــــدى الــجــالــيــات  والــــخــــارج واملــخــيــمــات ولـ
أمــر فــي منتهى  الــعــالــم،  فــي  الفلسطينية 
السلمي  الــنــضــال  كــذلــك تفعيل  األهــمــيــة، 
املدني، فإعالن وقف إطالق النار ال يكفي 
النضال، ألن ال ضامن  من دون استدامة 
ــيـــل الـــتـــي اعــــتــــادت، بــبــســاطــة،  ــرائـ مـــن إسـ
أن تــضــرب بــكــل االتــفــاقــيــات واملــعــاهــدات 
والــــــــقــــــــرارات الــــدولــــيــــة عــــــرض الـــحـــائـــط، 
إعالنها.  منذ  التزاماتها  بكل  والنكوص 
لـــذلـــك، الــنــضــال الــســلــمــي، خــصــوصــا في 
أســاســي وملّح  الضفة وعــرب 48، مطلب 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تمكني  سبيل  فــي 
وحــصــد الــتــعــاطــف والــتــأيــيــد الــعــاملــّيــني، 
أظهرت  التي  الراهنة  اللحظة  واستثمار 
التي  الشعوب  أمــام  القبح  بهذا  إسرائيل 
كانت، إلى وقت قريب، مغّيبة عن الواقع 
لة بــأجــنــدات وأفــكــار 

ّ
والــحــقــائــق، أو مضل

عملت الصهيونية العاملية على تكريسها 
حقائق وحيدة.

العدوان على غــزة، أخيرا، على الرغم من 
قها 

ّ
تحق لم  ربما  ــا 

ً
أهــداف ق 

ّ
حق وحشيته، 

املعارك السابقة، وهذا ما سيترك شعوًرا 
املصابة  العربية  الشعوب  لــدى  ا  إيجابّيً
بــالــيــأس والــــخــــذالن، وربـــمـــا يــعــيــد إليها 
ــّمـــا فـــقـــدتـــه مــــن الـــثـــقـــة بــالــنــفــس،  ـــا مـ

ً
شـــيـــئ

فتصحو على واقعها مّرة أخرى، وتعيد 
ترتيب أفكارها بالغد، وكيف يمكن رسم 
املنتهكة خسرت  الشعوب  إليه.  املسارات 
وانتهكت  حراكاتها  وشــّوهــت  أحــالمــهــا، 
ــا هـــو الــشــعــب  حــيــواتــهــا وأوطـــانـــهـــا، وهــ
الــســوري دلــيــل واضــــح، بــل لــأســف صــار 
مـــضـــرب مــثــل لــكــل مـــا يـــمـــّت إلــــى ســقــوط 

األوطــــان وانــهــيــار الــتــجــارب الــرامــيــة إلــى 
الـــتـــحـــّرر مـــن االســــتــــبــــداد. ومــــا جــــرى في 
لبنان أخيرا من مواجهاٍت بني السوريني 
ــى الــســفــارة  ــم زاحــــفــــون إلــ ــازحـــني، وهــ ــنـ الـ
الــســوريــة، لــلــمــشــاركــة فــي انــتــخــاب بشار 
األســد، رافعني صــوره، واعتداء مواطنني 
لــبــنــانــيــني، بــدفــع مـــن قــيــاداتــهــم، عليهم، 
ــل عـــلـــى األزمــــــــات املــســتــعــصــيــة  ــيـ ــر دلـ ــبـ أكـ
الــتــي تعيشها هـــذه األوطـــــان، والــتــهــديــد 
الـــذي يترّبص  الــوجــودي بأبشع صـــوره 
عيشة  السوريون  يعيش  الشعوب.  بهذه 
الذل واملهانة في مخيمات اللجوء في دول 
الــجــوار، وشــعــوب هــذه الـــدول، خصوصا 
لبنان، تعاني من أزماٍت بالشدة والعنف 
إلى  أنــظــمــٍة ال تنتمي  فــي ظــل  نفسيهما، 
ــدّوة شــعــوبــهــا. من  ــ شــعــوبــهــا، بـــل هـــي عــ
ة تأطير سلوك كل طرٍف بحكم قيمي 

ّ
الخف

جـــاهـــز، وكـــالهـــمـــا يـــــرزح تــحــت الــتــهــديــد 
ــه، فــكــيــف إذا  ــالـ ــكـ الــــوجــــودي بــأقــســى أشـ
ت 

ّ
واستغل بــمــقــاديــرهــم،  السياسة  لعبت 

اللحظة والحدث املرتبط بها؟
أمــام شعوب هــذه املنطقة مسيرة طويلة 
لهذه  تــؤّســس  أن  عليها  يبقى  وشــائــكــة، 
ــا بـــدمـــاء  ــًبـ ــرة، وهـــــــذا يــتــطــلــب نـــخـ ــيــ ــســ املــ
جــــديــــدة. مــــن املـــفـــيـــد فـــســـح املــــجــــال لــهــذه 
ــع  ــ ــــي رســــــم خـــرائـــطـــهـــا ووضـ ــال فـ ــ ــيــ ــ األجــ
ــدم مـــصـــادرة  ــ بـــرامـــجـــهـــا املــســتــقــبــلــيــة وعــ
التجربة   

ّ
عــل األولـــى.  إرادتــهــا وخطوتها 

الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــالــيــة تــخــطــو بــاتــجــاه 
املنطقة،  لشعوب  منارة  وتكون  التكامل، 
القضايا  بــوصــلــة  فلسطني  كــانــت  مثلما 

العربية كلها.
)كاتبة سورية في برلني(

عن تقديم أدنى حل ألزماتهم املذكورة، بل 
هو يقصد عدم إيجاد حلول لهذه األزمات 
ألســـبـــاٍب لــم تــعــد خــفــيــة، فــاألســد الــــذي لم 
يخف يوما فرحه بالتجانس الديمغرافي، 
ال يزال يرى في سوريني كثيرين باقني في 
سورية ما يعكر صفو ذلك التجانس، لذا 
ال وسيلة للخالص منهم ســوى تصعيب 
ظروف حياتهم إلى أبعد الحدود، وإقفال 
ــم،  ــهـ ــــي وجـــوهـ جـــمـــيـــع طــــــرق املـــســـتـــقـــبـــل فـ
ــقــــول لــهــم  لــيــتــســربــلــوا خــــــارج الــــبــــالد، ويــ
بــالــســر والـــعـــلـــن: لـــن أقـــــّدم لــكــم شــيــئــا، ألــم 
يطلب وزيـــر خــارجــيــتــه فيصل مــقــداد من 
إلى  القدوم  لبنان  السوريني في  الالجئني 
انــتــخــابــات األســد  ســوريــة للتصويت فــي 
ومـــن ثــم الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان؟ ومــعــلــوم أن 
لــم تعتقلهم أجــهــزة  إذا  الــالجــئــني،  هـــؤالء 
األســـد األمــنــيــة وتــنــّكــل بــهــم، سيضطرون 
لدفع كامل املعونة التي يتحّصلون عليها 
من مفوضية األمم املتحدة لالجئني، أجرة 
انتقالهم من بيروت إلى دمشق ثم العودة، 
كما سيطالبهم النظام بصرف مائة دوالر 
بـــأســـعـــار تــصــريــفــه املــنــخــفــضــة. الـــســـؤال 
مــاذا سيقّدم األســد ملا تسمى »بيئته  إذًا، 
ــنـــة«، أو املــتــحــمــســني لــبــقــائــه فــي  الـــحـــاضـ
أخـــرى، وقــد عانت  السلطة سبع ســنــوات 
السورية  البيئات  بقية  مثل  البيئة،  تلك 
األخــرى، من شظف العيش نتيجة األزمــة 
االقتصادية الخانقة. صحيٌح أن أفرادا من 
هذه البيئة استطاعوا تدبير أنفسهم، من 
خالل االنخراط باقتصاد الحرب وشبكات 
ــلـــع، والــتــعــفــيــش أو  تــهــريــب الــبــشــر والـــسـ
الــســطــو عــلــى املــنــاطــق الـــتـــي يــتــم تهجير 
في  فردية  كانت حلواًل  تلك  لكن  سكانها، 
كانت  الحقيقية  عوائدها  أن  كما  الغالب، 
لــصــالــح أمــــراء الــحــرب والــفــئــات الــجــديــدة 

الصاعدة في هذه املرحلة.
ســابــقــا، كــان مــن السهل على نــظــام األســد 
ــل مـــشـــكـــلـــة أنــــــصــــــاره، عـــبـــر الـــتـــوظـــيـــف  ــ حـ
فــي مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة )الــقــطــاع 

االستمرارية  لها  ويحفظ  عالقاته  يصنع 
والـــديـــمـــومـــة فـــي تــلــك الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة 
بامتداداتها، ليعبر بذلك عن دعم وحماية 
لذلك الكيان، ضمن مقوالت اصطنعها في 
ذلك  وغير  السامية،  مــعــاداة  مثل  قوانينه، 
الــكــيــان الصهيوني  لــهــذا  أمـــور حماية  مــن 
ــة  ــيـ ــه مـــــن املـــســـؤولـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ومــــمــــارســــاتــــه وإعـ

واملساءلة الدولية واإلنسانية والعاملية.
وغاية األمر في هذا املقام أن نؤكد على تلك 
األساطير املؤّسسة للكيان الصهيوني كما 
أشار إلى ذلك رجاء جارودي، ليؤكد من كل 
طريق عنصرية هذا الكيان، والتأكيد على 
وتــؤصــل  عــنــصــريــة،  فــكــرة  الصهيونية  أن 
لذلك املعنى الذي يكشف ويفضح أن نشأة 
الكيان الصهيوني، في تأسيسه وفي إعالن 
الحالة  لــم تكن إال تعبيرا عــن تلك  دولــتــه، 
العنصرية من جانب، وممارسة من فائض 
الـــعـــنـــف ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات إرهـــــــاب مــنــظــّمــة 
ــذابـــح جــّمــة  ــاب مـ ــكــ لــشــعــب فــلــســطــني، وارتــ
معلومة في هذا املقام، لتؤكد أن ذلك العنف 
كــان عمال  ولكنه  أسلوبا فحسب،  يكن  لــم 
الصهيونية،  الفكرة  بــه  مسكونة  بنيانيا 
ومواكبة معاني العنصرية فيها. برز ذلك 
النشأة، ولكن  واضحا، ليس فقط في تلك 
املحتل  االستيطاني  الكيان  هــذا  قــيــام  فــي 
والـــغـــاصـــب لــــــأرض، والــــــذي ظـــل يــمــارس 
تــلــك الــســيــاســات الــعــنــصــريــة فــي مــواجــهــة 
ــــر الــســنــني  ــلـــى مـ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـ الـــشـ
والعقود. واقترن بذلك سرطان استيطاني 
مــنــظــم ومــمــنــهــج، يــشــّكــل حـــالـــة طــغــيــانــيــة 
واستراتيجية في اغتصاب األراضي. وقد 
كــشــفــت عــن هـــذه املنهجية االســتــيــطــانــيــة، 
باعتبارها سياسة تتعلق بشرعنة سرقة 
البيوت  واغــتــصــاب  واغــتــصــابــهــا؛  األرض 
الفلسطينية  السيدة  املغتصبات،  وإنشاء 
الــــتــــي واجـــــهـــــت مـــســـتـــوطـــنـــا صـــهـــيـــونـــيـــا، 
صــارخــة فــيــه إنـــه يــســرق أرضــهــا وبيتها، 
أنـــا فسيأتي من  لــم أســرقــهــا  كـــان رده »إن 
ما  وإذا  املستوطنني«.  مــن  غيري  يسرقها 
تــعــالــت األصــــــوات بــــأن ذلــــك يــشــكــل نقضا 
الــدولــيــة،  والـــقـــرارات  الشرعية  مــبــادئ  لكل 
تغاضى هــؤالء وتنّكروا. وإذا ما أّدى ذلك 
دعايات  بــرزت  ومقاومة،  احتجاجات  إلــى 
مشبوهة ومغرضة، عن العنف الفلسطيني 
وعن اإلرهاب وعن صواريخ املقاومة، وكأن 
ليس من حق من اغتصبت أرضه أن يعلن 
عن إرادته في املقاومة واملدافعة عن أرضه 

ومقدساته وشعبه. 
اإلسرائيلية  الــديــمــقــراطــيــة  زيـــف  ف 

ّ
يتكش

التي يريدون لها أن تكون انتخاباٍت فقط، 
ال ســـيـــاســـات فـــي عــنــصــريــة هــــذا الــكــيــان، 
ولكن  الــداخــل؛  فلسطينيي  مــع  فقط  ليس 
كــذلــك حــتــى بـــني فــئــات الــشــعــب الــيــهــودي 
الــكــيــان الصهيوني  ــك  فـــي ذلـ وتــكــويــنــاتــه 
ــٍة مــحــتــلــٍة مغتصبة  ــدولــ لــ فــلــيــس  نــفــســه، 
أن تــتــحــّدث عــن الــديــمــقــراطــيــة، فــاالحــتــالل 
االســتــيــطــانــي الــغــاصــب، وعــلــى الــرغــم من 
تــعــامــلــه مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــلــك 
الــعــنــصــريــة الـــبـــاديـــة والــطــاغــيــة، تــحــرص 
الــدعــايــة املــغــرضــة مــن داخـــل الــكــيــان، ومن 
خــارجــه، على تــرويــج مــا تسميه حــق هذا 
الــدفــاع عــن نفسه؛  فــي  الصهيوني  الكيان 
الــقــضــيــة  عـــــن أصـــــــل  الــــحــــديــــث  مـــــن دون 
التي  الخطيرة  الصهيونية  واملــمــارســات 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الـ تــــضــــرب عــ

فــيــهــا إســرائــيــل عــدوانــهــا عــلــيــهــا، لكنها 
ــّرة األعـــنـــف، مـــن حــيــث تــدمــيــر الــبــيــوت  ــ املـ
من  األرواح،  وحـــصـــد  الــتــحــتــيــة  والـــبـــنـــى 
املعايير  إلى  التفاٍت، بالحد األدنــى،  دون 
الدولي،  واملجتمع  العام  والـــرأي  الدولية 
ــقـــوى  ــّكـــل لــحــمــتــه الـ املـــجـــتـــمـــع الـــــــذي تـــشـ
إلسرائيل،  غالبيتها  فــي  املــؤيــدة  الكبرى 
والتي تصنف حركات املقاومة اإلسالمية 
إسرائيل  تصف  وال  إرهــابــيــة.  تنظيمات 
ا 

ً
أيض والتي  املدنيني،  على  تعتدي  التي 

تمارس االستيطان وتطرد الفلسطينيني 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم، بـــأنـــهـــا تــــمــــارس اإلرهـــــــاب. 
مـــقـــارعـــة الـــطـــغـــيـــان فــــي أكــــثــــر تــجــلــّيــاتــه 
فائقة  قضية  ا 

ً
وجبروت ا 

ً
وفحش وحشية 

الــحــســاســيــة والـــتـــعـــقـــيـــد، خـــصـــوصـــا فــي 
حرٍب طويلة. لذلك، تفيد املعارك من هذا 
النوع في إحداثها نقلة نوعية في مسيرة 
الحرب الطويلة، لكنها ال تحسم النتيجة.
ــّي الــشــيــخ  ــ ــقـــط فــــي حــ املـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فـ
جـــــــــّراح أو األقـــــصـــــى، عـــلـــى أهــمــيــتــهــمــا. 
إنــهــا أكــبــر وأعــمــق مــن ذلــــك، هــي مشكلة 
ــة يــعــانــي مــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون  وجــــوديــ
فـــي كـــل مـــكـــان وكــيــفــمــا كـــانـــت ظــروفــهــم؛ 
فــي قطاع غــزة أم فــي الضفة الغربية في 
ظـــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أم فـــي عــرب 
الداخل والواقعني تحت سلطة االحتالل، 
الفلسطينيون في دول اللجوء ومخيمات 
ــلــــجــــوء، كــلــهــم لـــديـــهـــم قــضــيــة واحــــــدة،  الــ
قـــضـــيـــة فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة الــــتــــي تــشــكــل 
ربما النموذج الوحيد في وقتنا الحالي 
لذلك  الستعماٍر استيطانيٍّ بكل فجاجة. 
يــجــب اســتــثــمــار نــتــائــج املــعــركــة الحالية، 
 يذهب دم الضحايا هــدًرا، وال 

ّ
ويجب أال

ــذه املـــؤســـســـات  ــ ــــى درجــــــة أن هـ ــام(، إلـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ً
مثال بلغ  بشكل جنوني، حيث  تضخمت 
حجم املــوظــفــني فــي املــؤســســات اإلعالمية 
)ثــــــالث صـــحـــف رســـمـــيـــة وهـــيـــئـــة اإلذاعــــــة 
ــن املـــوظـــفـــني، وقـــد  ــزيـــون( آالفــــــا مــ ــفـ ــلـ ــتـ والـ
الوظيفي  الصحافي عمره  املحّرر  يمضي 
مـــن دون أن يـــحـــّرر مــــادة واحــــــدة، وكــذلــك 
األمر في باقي املؤسسات، التعليم والري 
والزراعة وسواها. أما املقّربون وأصحاب 
ــة فــــكــــان الــــنــــظــــام يـــضـــعـــهـــم فــي  ــ ــطـ ــ ــــواسـ الـ
مــؤســســاٍت وأمــاكــن تــعــود عليهم بــمــردود 
عــاٍل بسبب فرص الفساد التي يحصلون 
عــلــيــهــا فـــي تــلــك املـــؤســـســـات. وبــــات أبــنــاء 
البيئة املوالية يحسدون الطرف اآلخر، ألن 
له من يسنده في الخارج، أولئك الهاربني، 
أو قـــل الـــنـــاجـــني مـــن قـــوائـــم مــــوت األســــد، 
البحر هربا من مــوت محقق  الذين ركبوا 
ــلـــون إلـــى  لــكــثــيــريــن مـــنـــهـــم، والــــذيــــن يـــرسـ
ذويهم ما تيسر من مساعدات. وللمفارقة، 
هؤالء، وليس روسيا وإيران، هم من باتوا 
بتحويالتهم، التي بلغت في شهر رمضان 
املــاضــي، حــســب مــصــادر ســوريــة، حــوالــي 
مــلــيــار دوالر، يــجــعــلــون الــبــلــد قــــادرا على 

الوقوف على أقدامه.
)كاتب فلسطيني(

الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــأرض فــلــســطــني 
ــقــــدس واألقــــصــــى وعــمــلــيــات الــتــهــويــد  والــ
ــلــــك الــطــبــيــعــة  املــــســــتــــمــــرة؛ بـــــل وكـــــذلـــــك تــ
ــة الــــتــــي يـــســـتـــنـــدون  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـــديـــنـــيـــة الـ
الصهيونية  الحركة  تلك  تبرير  في  إليها 
وأهدافها، واالعتداء على املقّدسات ضمن 
وفي  صهيوني،  استخفاف  استراتيجية 
محاولٍة للحديث من جانب تلك الحضارة 
الغربية عن »يهودية الدولة الصهيونية«، 
وال ندري أي ديمقراطيٍة تلك تمارس هذا 
أقسى  فــإن  والــخــداع،  الديمقراطي  النفاق 
مــن االســتــبــداد أن ترتكب كــل تلك املداخل 
الــعــنــصــريــة واالحــتــاللــيــة بــدعــوى حماية 

النفس وديمقراطية الكيان الصهيوني.
هــذا االزدواج فــي الــســيــاســات إنــمــا يشكل 
ــرائــــن هـــــذا االحــــتــــالل الــصــهــيــونــي،  أهـــــم قــ
لــه، في  الداعمة  الغربية  الـــدول  ومــن خلفه 
عــمــل مــقــايــضــاٍت ومـــســـاومـــاٍت مـــع الــنــظــم 
الــعــربــيــة املــســتــبــّدة، ضــمــن حــركــة تطبيع 
ــدة تــصــفــيــة  ــاعــ مــتــصــهــيــنــة، تـــقـــوم عـــلـــى قــ
تلك  والتغاضي عن  الفلسطينية،  القضية 
الحقوق املغتصبة، حتى أننا نستطيع أن 
وداعميه  الصهيوني  الكيان  هذا  أن  نؤكد 
لــــهــــم مـــصـــلـــحـــة كــــبــــرى فـــــي تــــكــــريــــس تــلــك 
النظم االســتــبــداديــة، طــاملــا قــّدمــت خدمات 
لــتــأمــني إســرائــيــل كــيــانــا وســيــاســات. ومــن 
ــثــــورات الــعــربــيــة  املـــهـــم هــنــا أن نـــذكـــر أن الــ
قــد أفــــرزت جــنــاحــا مــضــاّدا لتلك الــثــورات، 
ومواجها  املنطقة،  في  لالستبداد  وداعما 
أي رياح تغيير فيها، فعقدت حلفا ما بني 
املتصهينني  املستبّدين  وهـــؤالء  إسرائيل 
ضــمــن صــفــقــٍة كــبــرى، تــحــاول فيها تأكيد 
أن إسرائيل ال يمكنها أن تبقى إال في ظل 
بيئٍة استبداديٍة في عاملنا العربي؛ وأن هذا 
الكيان الصهيوني  أهــم مــداخــل تأمني  مــن 
من جانب، وتمكني هذه النظم االستبدادية 
 
ٌ
من جانب آخر، فهل هناك معادلة مشبوهة
الصهيوني  الكيان  على  املحافظة  تضمن 
العنصري، وتأمينه مع اإلبقاء على الحالة 
العربية؟ ينال هذا  النظم  االستبدادية في 
الـــتـــســـاؤل مـــن كـــل ادعــــــاء بــالــديــمــقــراطــيــة، 
والتبشير بها من الكيان الصهيوني ودول 
الغرب التي تعد أمن إسرائيل بوابة املرور 

لتلك النظم املستبّدة وبقائها.
)كاتب مصري(

في ضرورة النضال المستدام

ماذا سيقّدم األسد لمن انتخبوه؟

الظاهرة االستبدادية ووهم 
أن إسرائيل واحة للديمقراطية

»معاداة السامية« 
لردع إدانة إسرائيل

من المفيد فسح 
المجال لألجيال 

الجديدة في رسم 
خرائطها ووضع 

برامجها المستقبلية 
وعدم مصادرة 

إرادتها

أصبحت سورية 
حكرًا على األسد 

والفئات التي صعدت 
في أثناء الحرب

تحرص الدعاية 
المغرضة من داخل 

الكيان، ومن خارجه، 
على ترويج ما تسميه 

حق هذا الكيان 
الصهيوني في 

الدفاع عن نفسه

آراء

بشير البكر

حني عاد الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، من قمة كامب ديفيد كان غاية 
في التوتر واالنزعاج. وفي لقاء مصغر معه، لدى مروره في العاصمة الفرنسية، 
في طريقه إلى غزة، تحّدث عن أسباب فشل القمة التي دعا لها الرئيس األميركي، 
بيل كلينتون، محاولة أخيرة قبل نهاية واليته الثانية، من أجل جسر املسافة بني 
 25 إلــى   11 مــن  أســبــوعــني،  واستغرقت  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إســرائــيــل 
بــاراك.  الــوزراء اإلسرائيلي إيهود  يوليو/ تموز 2000، وحضرها عرفات ورئيس 
السالم استحقاق  اتفاق في لحظٍة حرجة، حيث تواجه عملية  بــدون  القمة  انتهت 
اتفاق أوسلو،  املعلقة من  للبت في املوضوعات  أيلول أجال أخيرا  نهاية سبتمبر/ 
وعلى الخصوص مصير القدس والالجئني. وبعد ثمانية أيام من بدء املباحثات، 
اندلعت إحدى أعمق األزمات بشأن مسألة القدس، وبدا واضحا أنها أكثر العناصر 
عمار،  أبــو  رواه  ومما  االنفجار.  إلــى حد  املعقدة، ووصلت  املفاوضات  في  تفّجرا 
فــي الجلسة الــخــاصــة، الــخــالف حــول املسجد األقــصــى الـــذي كــان يــرد فــي وثائق 
املباحثات تحت اسم جبل الهيكل. وفي كل مرة كان عرفات يحتج على التسمية، 
يرد عليه كلينتون بأنها تسمية الطرف اآلخر، وال ضرورة للوقوف عندها، حتى 
انفجر عرفات، وقــال إنه لن يوقع على أي وثيقٍة يرد فيها مصطلح جبل الهيكل 
لن  بــأن اإلسرائيليني  لــدي أي ضمانة  املسألة، وليس  هــذه  »لــن أضــع على عاتقي 
يهدموا األقصى، ويقومون ببناء الهيكل املزعوم، وسيتخذون من توقيعي ذريعة«. 
وأضاف عرفات أن األقصى ليس هيكل سليمان، وإذا كان الهيكل موجودا ذات يوم 
فهو لم يكن في هذا املكان. ورد عليه كلينتون بغضب »أنا سمعت منذ طفولتي 
من راعي كنيستي أنه كان هناك معبد يهودي. وربما لهذا السبب حّول املسلمون 
 مصّرًا على موقفه وروايــتــه، ورفض 

ّ
إلــى مقّدس عندهم«. لكن عرفات ظــل املوقع 

الفلسطينيني  حقوق  تنتقص  ألنها  بوضوح،  واإلسرائيلية  األميركية  املقترحات 
الشرعية  قــرارات  أقّرتها  التي  املقدسة،  املدينة  والعرب واملسلمني واملسيحيني في 
 
ً
 صغيرة

ً
خطوة القدس  بشأن  اإلسرائيليني  أطــروحــات  عمار  أبــو  واعتبر  الدولية. 

خــرى، مشّوهة وخطرة جــدًا، وال 
ُ
في االتجاه الصحيح من جهة، لكنها، من جهة أ

الشريف  القدسي  الــحــرم  أرض  فــوق  مــا  السيادة على  تقاسم  عــن  الحديث  سيما 
الصراع  وبتحويل  األقصى،  املسجد  لهدم  بالتخطيط  اإلسرائيليني  واتهم  وتحته. 

الفلسطيني - اإلسرائيلي إلى حرٍب دينية.
وبحسب باراك، فقد قّدم كلينتون اقتراحًا أميركيًا تحّدث عن سيادة الفلسطينيني 
فــي الــحــي اإلســالمــي فــي الــبــلــدة القديمة بــالــقــدس، مــع مكانة »أمــانــة« لــعــرفــات في 
الرئيس كلينتون، عبر  املقترح. وتأكد  لم يرّد على  املسجد األقصى، لكن عرفات 
لقاءاته اليومية الثنائية والثالثية الطويلة، من أن قضايا الخالف املدرجة في جدول 
الطرفني، وخصوصًا قضـيتي  أبعاٌد رمزية عند  ولها  األعمال شائكة وحّساسة، 
القدس والالجئني، وأن قدرة باراك وعرفات على التصّرف فيهما محدودة، وليس 
الدنيا التي  الواحـد منهمـا من الحدود  في إمكان أيٍّ منهمـا تقـديم تنـازالٍت تقّرب 
نه من تمرير االتفاق في 

ّ
تلبي قناعة اآلخر، وتحقق له أهدافه االستراتيجية، وتمك

إطار مرجعيته الرسمية والشعبية. وتشير رواية باراك إلى أن عرفات أصّر على 
عدم التنازل عن أيٍّ من املطالب الفلسطينية في القدس، على الرغم من أنهم قّدموا 
الضفة، ولذلك حّمله  له عرضا مغريا، يتمثل في دولــة فلسطينية على 95% من 

كلينتون وباراك مسؤولية فشل قمة كامب ديفيد، وإضاعة فرصة تاريخية.
وعــلــى صعيد الــشــكــل، وعــلــى الــرغــم مــن كــل مــا بــذلــه كلينتون والــوفــد األمــيــركــي، 
بقيت األجواء متوترة بني الوفدين، ونادرا ما جلس كلينتون وباراك وعرفات معا 
الخارجية  ــاراك على جانبي وزيـــرة  فــي غرفة مغلقة. وفــي مــرة جلس عــرفــات وبـ
األميركية، مادلني أولبرايت، في غرفة الطعام، وطوال املساء لم يتبادال كلمة واحدة، 

وكانت عقدة املسألة بالنسبة لعرفات القدس.

نواف التميمي

من نافلة القول أن قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لم تكن من أولويات اإلدارة 
األميركية الجديدة، ال خالل الحمالت االنتخابية، وال خالل املائة يوم األولى من عمر 
إدارة الرئيس جو بايدن. بل إن الرئيس الذي تولى قيادة البيت األبيض في يناير/ كانون 
الثاني املاضي لم يتصل بأي من القادة في إسرائيل أو السلطة الفلسطينية إال أخيرا، 
وقد انكّب على معالجة ملفات داخلية ساخنة وعاجلة، من ترميٍم أروقة البيت األبيض 
الرئيس املنصرف دونالد ترامب، إلى مواجهة  التي خّربها  القرار  ومؤسسات صنع 
وباء كورونا وملفات اإلصالحات االقتصادية والرعاية الصحية واملناخ وتطوير البنية 
التحتية، مرورًا بمعالجة ظواهر تنامي العنصرية والتصّدعات في املجتمع األميركي، 
لم تكن  املــاضــي. كما  الكونغرس في يناير  اقتحام  ت بصورة مرعبة في 

ّ
والتي تجل

القضية الفلسطينية أولوية على جدول السياسة الخارجية إلدارة بايدن التي حّددها 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مطلع مارس/ آذار املاضي، بثماني »أولويات عاجلة«، في 
مقدمتها العالقات مع الصني، التي خّصها ببند مستقل، باعتبار هذا البلد الند املزاحم 
للواليات املتحدة، و»التحّدي الجّدي للنظام الدولي«. وظهرت أولويات إدارة بايدن العاملية 
جلية في »الدليل املرحلي الستراتيجية األمن القومي«، التي صدرت عن البيت األبيض، 
وحّددت األولويات الثماني: جائحة كورونا، والركود االقتصادي، وتراجع الديمقراطية 
التحالفات، وسخونة  وتجديد  التكنولوجي،  والتنافس  الهجرة،  وموضوع  العالم،  في 
املناخ، إضافة إلى ملف إيران النووي. وألن السياسة مثل الرمال املتحركة، ال ثابت فيها 
إال املتغير، فقد كانت 11 يومًا من املواجهة بني إسرائيل والشعب الفلسطيني داخل 
كل مناطق االشتباك في فلسطني، كفيلة بإحداث انقالٍب في أولويات إدارة بايدن التي 
 على االنخراط في قضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وإيفاد 

ً
وجدت نفسها مجبرة

وزير خارجيتها، في جولة شرق أوسطية مكوكية في املنطقة، سعيًا إلى تحريك مياه 
عملية السالم الراكدة منذ سنوات طويلة. وألن تحّرك الوزير بلينكن لم يكن ذاتيًا، بل 
ُمكرهًا بفعل إنفجار املواجهات بني اإلحتالل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني على 
أكثر من جبهة، وبأكثر من شكل، يحق لنا النظر إلى هذا التحّرك بريبة، على الرغم من 
تصريحات الرئيس بايدن التي اعتبرها بعضهم انعاطفة مهمة في موقف واشنطن، 
وال سيما وهو يتحّدث عن حقوق متساوية لإلسرائيليني والفلسطينيني، ذلك أن هذا 
الكالم املعسول، أو الخالي من الدسم، لم يرافقه أي تراجع عن خطوات خطيرة اتخذتها 
إدارة ترامب، وتتعارض كليا مع سياسة الحزب الديمقراطي األميركي، كنقل السفارة 
األميركية إلى القدس املحتلة، واالعتراف باملدينة عاصمة موحدة إلسرائيل، وشرعنة 

االستيطان في الضفة الغربية املحتلة، وضم الجوالن السوري املحتل.
 وعلى الرغم من ملسات إنسانية طغت على تصريحات املسؤولني األميركيني، فاقت 
األبعاد السياسية الجوهرية، إال أن دبلوماسية بلينكن لم تنجح في تضليلنا عن 
، إنقاذ إسرائيل من نفسها 

ً
ثالثة أهداف، تجلت واضحة في جولته في املنطقة: أوال

بعد انفجار املواجهات مع مكونات الشعب الفلسطيني على امتداد خريطة فلسطني، 
من عكا إلى الخليل ومن رفح إلى رام الله. ثم محاولة إجهاض االنتصار الفلسطيني 
وااللتفاف عليه بتفكيك الوحدة الفلسطينية الجغرافية والديمغرافية غير املسبوقة 
في التاريخ الحديث. والعودة بالقضية الفلسطينية إلى مجّرد ملفات منفصلة مع 
التعامل مع كل ملف من زوايــا حقوقية وإنسانية، وتهميش جوهر  الحرص على 
 نزعة اإلدارة 

َ
الصراع املتمثل باالحتالل وسياسات إسرائيل العدوانية. كما لم تخف

األميركية إلعطاء جرعة حياة جديدة لسلطة الرئيس محمود عباس، الذي تضاءلت 
ن من تجديد شرعيته االنتخابية، بعد إلغائه االنتخابات 

ّ
شرعيته الشعبية، ولم يتمك

العامة التي كان مقررا إجراؤها في 22 مايو/ أيار الحالي، ثم تزايد شعبية منافسته، 
عن  ومداِفعة  إسرائيل  للمقاومة ضد  زعيمة  مكانتها  عــّززت  التي  حركة حماس، 
الجديدة قضية  االميركية  اإلدارة  املحتلة. معالجة  القدس  الفلسطينيني في  حقوق 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بمقاربات قديمة ومستهلكة ال ُينتظر منها سوى 

تأجيل جولة املواجهة املقبلة بضعة أشهر في أفضل األحوال.

جمانة فرحات

قبل يوم من مهزلة االنتخابات السورية، قال املتظاهرون في درعا البلد كلمتهم: »ال 
مستقبل للسوريني مع القاتل«. بعد عقد كامل على الثورة، لم يضيع املتظاهرون 
األسد  أن بشار  البساطة. طاملا  بهذه  األمــر  إليهم،  بالنسبة  السوريون بوصلتهم. 
واقعهم جيدًا.  يدركون  تحديدًا  هــؤالء  للسوريني.  ال مستقبل  الحكم  في  موجود 
ليسوا ال حاملني وال متوهمني أن سقوطه قريب، أو أنهم ال يزالون في املرحلة األولى 
من عمر الثورة، عندما كانت حراكًا شعبيًا خالصًا، بال تدخالت ال من دول وال من 
كيانات سياسية وعسكرية تتسلق عليهم. كما أنهم تخلصوا من وهم قدرة أي 
طرٍف خارجيٍّ على مساعدتهم، أو وضع حد إلجرام النظام. تعلموا من كيسهم، 

تحديدًا من عشرات املجازر التي ارتكبت بحقهم من دون أي رادع.
يؤمنون  يــزالــون  وال  الديكتاتور طويلة ومكلفة.  مــع  املعركة  أن  يــدركــون  ذلــك،  مــع 
بمبادئ ثورتهم، ألنها السبيل الوحيد لخالصهم. عشر سنوات من القتل بأنواع 
األسلحة كافة، واالستعانة بمليشيات متعّددة، وحتى بدولة بحجم روسيا، لم تغير 
من قناعتهم. هم لم يخّيروا يومًا بني اإلصالح الحقيقي والثورة، ففضلوا الثانية 
 ما منحوا كان االختيار بني الخضوع والذل عقودا طويلة بال أي 

ّ
نزقًا أو ترفًا. جل

والــنــزوح. دفعوا ثمن نضاالتهم،  التهجير  أو  السجن  أو  املــوت  نهاية مأمولة وبــني 
والخيانات التي تعّرضوا لها من املتسلقني، دماًء كثيرة، ودمارًا ملدنهم وقراهم ال 
مثيل له، ومع ذلك صمدوا. يدركون أن املعركة لن تنتهي قريبًا، ما بدأ به جيل انحاز 
إلى الربيع العربي، واألمل بتحّول ديمقراطي يحقق لهم تطلعاتهم في العيش الكريم 
واألمان والحرية وعدم الخوف، ال بد أن يستمر، وأن الوصول إلى ذلك ال يمكن أن 

يحدث في ظل استمرار األسد وطغمته في الحكم.
ميزة تظاهرة درعا البلد، وإْن ضّمت محتجني بالعشرات، ال باملئات أو اآلالف، 
ليس فقط ألنها انطلقت من مهد الثورة، لتؤكد أن كل اإلجرام الذي مارسه النظام 
التظاهرة  مثل  تمامًا  بالبوصلة،  التذكير  أعـــادت  ألنها  بــل  أراده،  مــا  لــه  يثمر  لــم 
التي خرجت في إدلب يوم »االنتخابات« بمطلب واحد: الخالص من هذا النظام 
ال املصالحة معه. في األساس، ال عدالة من دون محاسبة حقيقية. واملحاسبة، 
في الحالة السورية، تبدأ من إسقاط هذا النظام وتفكيكه. ولوال أن النظام نفسه 
يــدرك جيدًا أن جميع جرائمه ومجازره لم تحقق له ما أراد من اّدعــاء انتصار 
للزعم بنجاح  ذلــك االستماتة  فــي  بما  األخــيــرة،  اآلونـــة  فــي  ملــا كانت ممارساته 
مع  تبدأ  الخارجية،  عالقاته  تطبيع  إلعــادة  عليها  والرهان  االنتخابات،  تمثيلية 
دول عربية، على أمل أن تقود إلى أخرى دولية. وعلى الرغم من قول األسد »إن 
قيمة آراء الغرب صفر«، ردًا على البيان الرباعي  الفرنسي واألملاني واإليطالي 
والبريطاني، الذي اعتبر أن االنتخابات غير حّرة أو نزيهة.. فال آراء الدول الغربية 
ادعــاء  قــادرًا على محاولة  كــان  وإذا  انتخاباته حقيقة.  وال  لديه  تساوي صفرًا 
إنجازها بأجواء »ديمقراطية« في مناطق سيطرته، على الرغم من كل شهادات 
بالنيابة  أو  لــه، عالنية  التصويت  أجــل  مــن  املوظفني  واقــتــيــاد  والترهيب  ــراه  اإلكـ
غير  وسيبقى  كــان  فإنه  سلفًا،  محسومة  نتائجه  كانت  استحقاٍق  فــي  عنهم، 
قــادر على الزعم أنها جرت على كامل األراضــي السورية، جــّراء وجــود مناطق 
كاملة خارج سيطرته. وبالتالي، الحقيقة الوحيدة والراسخة أن ما جرى ال يمثل 
الشعب السوري الذي يوجد ماليني منه في بلدان اللجوء هربًا من بطش النظام، 
فحتى في بلد مثل لبنان، ال يزال النظام يتمتع فيه بالسطوة والنفوذ، وقادر على 
أكثر من 50  دفــع  أزالمــه وعراضاتهم، في  تفلح جميع ممارسات  لم  الترهيب، 
ألف سوري، بحسب الرقم املتداول، للمشاركة في االنتخابات من أصل أكثر من 
مليون ونصف املليون يوجدون فيه، ويدركون بدورهم أن مستقبلهم ال يمكن 

أن يلتقي مع استمرار األسد في الحكم.

ياسر عرفات وجبل الهيكل إدارة أميركية جديدة 
بخطاب قديم
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ال لقاحات لالجئين األفغان في باكستان

)ستيفن سافور/األناضول(

ارتفاع الحرارة يهّدد بكارثة

17

إسالم أباد ــ صبغة اهلل صابر

ـــني 
َ
ــتــــان نــــحــــو مـــلـــيـــون ــاكــــســ ــيـــش فـــــي بــ ــعـ يـ

ونصف مليون الجئ أفغاني، منهم مليون 
الحكومة  لــدى  املــلــيــون مسّجلون  ونــصــف 
لــشــؤون  لــأمــم  الــســامــيــة  واملــفــوضــيــة  الباكستانية 
هم ال يحملون 

ّ
الالجئني ومليون غير مسّجلني، أي أن

بــطــاقــة الجـــئ ويــعــيــشــون بطريقة غــيــر شــرعــيــة في 
 

ّ
باكستان. وهؤالء غير املسّجلني محرومون من كل

الحقوق فيما تالحقهم الشرطة بني الحني واآلخر، 
أّمــــا املــســّجــلــون فــهــم ينتفعون مــن بــعــض الــحــقــوق 
 تقدير 

ّ
كالتعليم والصحة وغيرهما، أو هم على أقل

هم جميعا 
ّ
في مأمن من مالحقات الشرطة واألمن. لكن

يعانون اليوم بسبب أزمة كورونا، وهم محرومون 
من اللقاحات املضادة لكوفيد-19. وكانت الحكومة 
اللقاح حاليا،  بمنح  قــرارًا  ــخــذت 

ّ
ات قد  الباكستانية 

إلى باكستان بجوازات سفر  الذين دخلوا  لأفغان 
مع تأشيرات، وهم عادة ال يسكنون في باكستان بل 
يقصدونها مؤقتا إلنجاز أمور معّينة ثّم يرحلون. 
وهؤالء بأكثرهم يقصدون باكستان لتلقي العالج، 
إلى جانب الطالب الذين يدخلون إلى البالد بمنح 
 هؤالء 

ّ
فــإن  عددهم قليل جــدًا، بالتالي 

ّ
دراسية لكن

فعليا زائرون وليسوا الجئني.
إقــلــيــم خيبر  فـــي  املــحــلــيــة  الــصــحــة  ــادت وزارة  ــ ــ وأفـ

بــاكــســتــان، حيث يعيش  غــربــي  بختونخوا، شــمــال 
 الحكومة 

ّ
الالجئون األفغان بمعظمهم، في بيان، بأن

ــان الــذيــن  ــغـ قــــررت فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تــحــصــني األفـ
دخــلــوا إلـــى بــاكــســتــان بـــجـــوازات ســفــر وبــتــأشــيــرات 
قرارًا  خذ 

ّ
تت لم  ها 

ّ
لكن يمكن تسجيلهم.  إذ  الدخول، 

حــتــى اآلن حـــول تحصني الــالجــئــني األفــغــان الــذيــن 
 األمر يتعلق 

ّ
يعيشون بالبطاقات هنا، موضحة أن

ق مع  بالحكومة املــركــزيــة وهــي الــتــي تــقــّرر مــا ُيطبَّ
ــه في وقــت سابق، أعلنت املفوضية 

ّ
أن هــؤالء. ُيذكر 

 الحكومة 
ّ
السامية لشؤون الالجئني في باكستان، أن

الباكستانية قّررت في شهر إبريل/ نيسان املاضي، 
بطاقات  الذين يحملون  األفغان  الالجئني  تحصني 
الوطني قد   مركز مراقبة وبــاء كــورونــا 

ّ
لــجــوء، وأن

ــه يعمل مــن أجــل ذلـــك، وســـوف يــتــّم ذلك 
ّ
أبلغها بــأن

بموازاة عملية تحصني الباكستانيني.
األفغان من حرمانهم  الالجئون  من جهتهم، يشكو 
ــادة لـــكـــوفـــيـــد-19.  ــ ــــضـ حـــتـــى اآلن مــــن الـــلـــقـــاحـــات املـ
الــلــه وهــو طــالــب جامعي أفغاني في  ويــقــول حميد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن مــحــرومــون  بــاكــســتــان لـــ
آلية مــن أجــل تحصني  أّي  ر 

ّ
التحصني وال تتوف مــن 

وكذلك  الله  يلوم حميد  وال  الساعة«.  األفغان حتى 
الجئون أفغان الحكومة الباكستانية وال املفوضية 
ــقــــدر مــــا يـــلـــومـــون  ــئــــني، بــ ــيـــة لــــشــــؤون الــــالجــ الـــســـامـ
لـــدى بــاكــســتــان وقنصليتها في  أفــغــانــســان  ســفــارة 

 
ّ
الله أن مدينة بيشاور )شمال غــرب(. ويؤكد حميد 
تحّركا ساكنا  لم  ني 

َ
األفغانّيت والقنصلية  »السفارة 

إزاء القضية«. أّما عطاء الله خان وهو من الالجئني 
»الـــعـــربـــي  ــيــــشــــاور، فـــيـــقـــول لــــ وتــــاجــــر فــــي مـــديـــنـــة بــ
 الالجئني 

ّ
 »املعضلة األساسية هي في أن

ّ
الجديد« إن

مهّمشون من قبل الحكومة الباكستانية كما من قبل 
 ليسوا مدرجني من 

ً
الحكومة األفغانية، وهــم أصــال

ضمن اآللية والبرامج املتّبعة في باكستان من أجل 
 القنصلية األفغانية 

ّ
التحصني ضّد كوفيد-19«. لكن

لــشــؤون الالجئني  ــهــا واملــفــوضــيــة السامية 
ّ
أن تــؤكــد 

تجريان مباحثات مع الحكومة الباكستانية من أجل 
تحصني الالجئني األفغان، مشّددة على ضرورة منح 
 ثّمة أشخاصا 

ّ
هؤالء اللقاحات الالزمة، خصوصا أن

منهم يعيشون في أجــواء غير مناسبة وفــي أحياء 
ومخّيمات تصعب فيها الوقاية من الوباء.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــؤكـــد الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
 
ّ
»العربي الجديد« أن األمراض الصدرية حبيب الله لـ

»األفغان معّرضون أكثر من املواطنني الباكستانيني 
هم يعيشون في مخيمات لجوء 

ّ
لأمراض املعدية إذ إن

وفي أجــواء ال تراعي إجــراءات الوقاية. بالتالي، كان 
 
ّ
فــإن إلــيــه،  بالنسبة  أّواًل«.  تحصينهم  املــفــتــرض  مــن 

ي الوباء، ال سّيما 
ّ

هؤالء »قد يتسّببون كذلك في تفش
القريبة من  األحــيــاء واملخيمات  فــي  الــذيــن يعيشون 
إلى  اإلشــارة  السكنية«. تجدر  الباكستانيني  مناطق 

قــّررت منذ منتصف شهر  الباكستانية  الحكومة   
ّ
أن

إبريل/ نيسان املاضي إغالق الحدود مع أفغانستان، 
فال ُيسمح لأفغان بعبورها. وهــو ما جعل الجئني 
كــثــيــريــن عــالــقــني فــي أفــغــانــســتــان، إذ لــم ُيــســمــح لهم 
بالعودة. من هؤالء نور أحمد الذي قصد أفغانستان 
غــلــقــت، 

ُ
 الـــحـــدود أ

ّ
ــه، لــكــن ــاربـ لــحــضــور جــنــازة أحـــد أقـ

»العربي  وبــات قلقا جدًا على أهله وأسرته. ويقول لـ
 »الحياة في باكستان صارت صعبة لنا 

ّ
الجديد« »إن

 شيء هناك، 
ّ

 النواحي. فنحن محرومون من كل
ّ

من كل
نا باقون فقط بسبب األمن املفقود في بالدنا«.

ّ
لكن

مجتمع
 األبحاث 

ّ
رصد باحثون في روسيا متحّورات محلّية من فيروس كورونا الجديد، الفتني إلى أن

العلمية  املجموعة  رئيس  كامل حفيظوف،  األوبــئــة  عالم  وأوضـــح  تأثيرها.  مــدى  ملعرفة  جــاريــة 
لــتــطــويــر ســبــل تشخيص األوبـــئـــة الــجــديــدة فــي مــركــز الــبــحــوث الــتــابــع لهيئة حــمــايــة املستهلك 
 »املتحّورات تأتي نتيجة 

ّ
أن الروسية، في تصريحات لوكالة أنباء »سبوتنيك«، أمس الخميس، 

ه »من املبكر 
ّ
طفرات جينية متمايزة على غرار املتحّوَرين البريطاني والجنوب أفريقي«. وأضاف أن

)قنا( إعطاء أسماء جديدة لهذه املتحّورات قبل جمع بيانات كافية حولها«. 

ها تسعى إلى تطوير لقاح واحد فريد من نوعه يكون 
ّ
أعلنت شركة »موديرنا« األميركية لأدوية أن

التراخيص  على  والحصول  إكمالها  يتعنّي  اختبارات  ثّمة  لكن  ولكوفيد-19،  لإلنفلونزا  مضادًا 
الالزمة. وأشار رئيس أبحاث األمراض املعدية في الشركة، ومنسق العلماء الذين طّوروا اللقاح 
 
ّ
أن إلــى  فــي تصريحات لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية،  كــارفــي،  أنــدريــا  لــكــوفــيــد-19،  املــضــاد 
لقاح  تحديث  املمكن  »مــن  ـــه 

ّ
أن مشّجعة«، مضيفا  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  اللقاح ضــد  »فعالية 

)آكي( موديرنا بسرعة ضّد متحّورات فيروس كورونا الجديد«. 

موديرنا: لقاح واحد مضاد لإلنفلونزا ولكوفيدـ19روسيا: رصد متحّورات محلية من فيروس كورونا 

من  باكستان  فــي  ــان  ــغ األف الــالجــئــون  ــَرم  ــح يُ ال 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فحسب، بل كذلك 
الحكومة  قّدمتها  التي  المالية  المساعدات  من 
مواجهة  بهدف  فيها  الفقيرة  لألسر  الباكستانية 
تبعات أزمة كورونا، ال سيّما األضرار المادية بسبب 
المعنية  السلطات  قبل  من  المتخذة  ــراءات  اإلج

لمكافحة الوباء.

محرومون من المساعدات

إلى احتمال بنسبة 40  املتحدة  أشــار تقرير لألمم 
العالم مؤقتًا  في املائة الرتفاع درجــات الحرارة في 
في خالل األعــوام الخمسة املقبلة، بواقع 1.5 درجة 
مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة. 
وما ورد في التقرير ال يعني بعد أّن العالم يتجاوز 
حاجز 1.5 درجــة الــذي حــّدده اتفاق باريس للمناخ 
يه 

ّ
ر الــعــلــمــاء مــن تخط

ّ
ــــذي يــحــذ فــي عـــام 2015، وال

كي ال يتسّبب في آثار مناخية كارثية. لكّن األمني 
العام للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية التابعة لألمم 
إّن هذا يؤكد  تــاالس، قال في بيان  املتحدة، بيتري 
نا نقترب بقوة وسرعة« من ذلك الحاجز. ووصف 

ّ
»أن

الحّد  ها »جرس تنبيه آخر« يحّث على 
ّ
الدراسة بأن

الــحــراري.  االحــتــبــاس  املسّببة لظاهرة  الــغــازات  مــن 
 عــام في الفترة املمتدة 

ّ
الــدراســة إلــى أّن كــل وتشير 

األرجــح  إلــى 2025، ســوف يشهد على  مــن 2021 
الــحــرارة بمقدار درجــة مئوية  ارتفاعًا فــي درجـــات 
 تقدير. ويرى التقرير كذلك أّن ثّمة 

ّ
واحدة على أقل

 بنسبة 90 في املائة ليصير عام واحد من 
ً
احتماال

تلك األعوام هو األشّد حرارة على اإلطالق متجاوزًا 
درجـــات عــام 2016. ُيــذكــر أّن فــي 2020 الــذي كان 
واحدًا من أكثر األعوام حرارة على اإلطالق، ارتفعت 

درجــات الحرارة 1.2 درجة مئوية فوق مستوى ما 
قبل عصر الصناعة، وفقًا لتقرير أصدرته املنظمة 
العاملية لألرصاد الجوية في إبريل/ نيسان املاضي. 
ع التقرير زيادة احتمال حدوث أعاصير مدارية 

ّ
وتوق

في املحيط األطلسي والساحل األفريقي وأستراليا، 
وأن يكون جنوب غرب أميركا الشمالية أكثر جفافًا.
)رويترز(
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آراء

عصام عبد الشافي

بـــــدأت فـــي الـــعـــاشـــر مـــن مـــايـــو/ أيـــــار الــحــالــي 
الـــعـــدوان  )2021(، حــلــقــة جـــديـــدة مـــن حــلــقــات 
الصهيوني على األراضي الفلسطينية املحتلة 
مناطق  فــي  الفلسطينيني،  املــواطــنــني  وعــلــى 
عديدة، واستمّرت املواجهات 11 يوما، حتى تم 
وقف العدوان في فجر الجمعة 21 مايو/ أيار. 
ر الفلسطينيون ملحمة 

َّ
وخالل هذه األيام، سط

وطنية دفــاعــا عــن أرضــهــم ومقدساتهم، وفي 
القلب منها األقصى الشريف، وأعادوا التأكيد 
على ثوابت تراجعت في نفوس كثيرين خالل 
الــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة، وزاد الــتــراجــع مع 
مـــوجـــة الـــحـــديـــث عـــن صــفــقــة الــــقــــرن، وتــوقــيــع 
اتفاقيات تطبيع بني الكيان الصهيوني وكل 
ــارات والــبــحــريــن واملــغــرب والـــســـودان.  ــ مــن اإلمـ
وفي إطار معركة سيف القدس، برز االهتمام 
املصري  الـــدور  الفرعية، بشأن  املــحــاور  بأحد 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على 
فلسطني عامة وعلى قطاع غزة خاصة، حيث 
الرسمي مفاجأة كبيرة  ل املوقف املصري  شكَّ
ليس فقط للفلسطينيني، وإنما أيضا لقطاع 
كبير من الشعب املصري، وللمؤيدين للقضية 
الفلسطينية، بصفة عامة، حيث ظهر معاكسا 
بشكل كبير ملوقف النظام نفسه وأجهزته، فقد 
ة 

ّ
كان النظام إبــان عــدوان 2014 على قطاع غز

أقــرب إلــى الــرؤيــة اإلسرائيلية، وتــم استخدام 
اآللة اإلعالمية للنظام لتشويه حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس(، بل والشعب الفلسطيني 
بشكل عــام. وفــي إطــار رصــد مؤشرات املوقف 
املصري من عدوان 2021، برزت املواقف التالية:

أوال، تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة املــصــري 
سامح شكري فــي بــدايــة األزمـــة، وقبل انــدالع 
الـــحـــرب، فــي كلمته بــاجــتــمــاع جــامــعــة الـــدول 
العربية على املستوى الوزاري، وتساءل فيها 

عن جدوى السالم بعد كل هذه السنوات؟
ــنـــي املـــصـــري الـــذي  ثـــانـــيـــا، مـــوقـــف الـــوفـــد األمـ
انــتــقــل إلـــى الــوســاطــة بــني »حــمــاس« والــكــيــان 
الصهيوني، والـــذي طــالــب بــالــربــط بــني وقف 
ــــى وحـــي  ــد األقـــــصـ ــلـــى املـــســـجـ االعـــــــتـــــــداءات عـ
ــات املــــقــــاومــــة عــلــى  ــمــ ــجــ الـــشـــيـــخ جـــــــــــّراح، وهــ
ــل بــوقــف  ــيـ ــرائـ إســــرائــــيــــل، وتـــهـــديـــد مـــصـــر إسـ
الــتــعــاون فــي بــعــض املــلــفــات، ومـــغـــادرة الــوفــد 
املــصــري احــتــجــاجــا عــلــى املــوقــف الصهيوني 

أنور الجمعاوي

 األمـــور 
ّ
 الــيــمــني املــتــطــّرف اإلســرائــيــلــي أن

ّ
ظـــن

 األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ّ

ــل ــ ــــه فــــي جـ ــْي ــــت إلــ آلـ
فـــحـــركـــة االســـتـــيـــطـــان مـــســـتـــمـــّرة، وســـيـــاســـات 
التمييز العنصري، والتهجير القسري، وقتل 
الــفــلــســطــيــنــيــني بــشــكــل عـــشـــوائـــي مــتــواصــلــة، 
والـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي مــــع الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
العربية  الــدول  وبعض  حاصل،  الفلسطينية 
ــــى الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. فــيــمــا  هــــْرولــــت إلـ
 فــي تطبيق 

ً
الــدولــي ال يــبــدي جــّديــة املجتمع 

قة بالنزاع الفلسطيني/ 
ّ
القرارات األممية املتعل

مشغولة  العربية  واملجتمعات  اإلســرائــيــلــي، 
ــف 

ّ
بـــمـــواجـــهـــة االســــتــــبــــداد، والــــفــــقــــر، والــتــخــل

ــة.  ــعـ ــامـ ــقـ ــة الـــشـــمـــولـــيـــة/ الـ ــ ــدولــ ــ وتــــرســــانــــة الــ
 القضّية 

ّ
 مــالحــظــون )مــراقــبــون( أن

ّ
لــذلــك ظـــن

ـــهـــا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة دخـــلـــت طــــّي الـــنـــســـيـــان، وأن

 
ّ
انتهت بإبرام اتفاقية أوسلو غير العادلة، وأن
األجــيــال الــصــاعــدة خــالــيــة الــذهــن مــن الحالة 
قاتها، وذلك بسبب سطوة 

ّ
الفلسطينية ومتعل

اإلعــالمــي على  التعتيم  الــعــوملــة، وســيــاســات 
االنتهاكات اإلسرائيلية، وتراجع املّد القومي 
 االنتفاضة الفلسطينية العارمة 

ّ
العربي. ولكن

الــتــي انــدلــعــت مــع مطلع شهر مــايــو/أيــار في 
الــقــدس، وفــي عموم مــدن فلسطني التاريخية 
ما  الفلسطينية  القضّية   

ّ
أن أثبتت  وبلداتها، 

زالت حّية في نفوس الفلسطينيني خصوصا، 
العرب  وغــيــر  الــعــرب  مــن  معهم  واملتضامنني 
 االنــتــفــاضــة 

ّ
فـــي الــعــالــم عــمــومــا. والــــواقــــع أن

الجديدة حملت عّدة رسائل واضحة، موّجهة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، وإلـــــى الــســلــطــات  إلــــى الــــداخــ

اإلسرائيلية، وإلى العرب واملجتمع الدولي.
قوّية،  الفلسطينية رسائل  االنتفاضة  وّجهت 
ــــل الــفــلــســطــيــنــي  ــــداخـ ــة، إلـــــى مــــكــــّونــــات الـ ــّيـ ــلـ جـ
ــدة الـــصـــف الــوطــنــي/  ــ وقـــيـــاداتـــه، مــفــادهــا وحـ
ــام الـــرابـــطـــة  ــحــ ــتــ الـــجـــمـــعـــي الــفــلــســطــيــنــي، والــ
 مـــحـــاوالت 

ّ
الــشــعــبــيــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي وجــــه كــــل

التجزئة، وأدبيات التشتيت، ومشاريع الفصل 
بــني مــكــّونــات الــشــعــب الــواحــد بــاســم االنــتــمــاء 
الفصائلي، أو تحت ما تعرف بمشاريع التسوية 
ــيــــل، فـــقـــد انـــتـــفـــض الــفــلــســطــيــنــيــون  مــــع إســــرائــ
د كما في 

ّ
في القدس كما في نابلس، وفــي الل

ة كما 
ّ
حْيفا، وفي البيرة كما في عّكا، وفي غــز

في رام الله، وفي حي الشيخ جــّراح كما في أم 
عــن صــحــوة حقوقية جماعية  تعبيرا  الفحم، 
ضّد سياسات التمييز العنصري اإلسرائيلية، 
وســـيـــاســـات الــتــهــويــد الـــقـــســـريـــة، ومـــحـــاوالت 
قــضــم األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــــدا واضــحــا 
حــزبــويــة  شـــعـــارات  يــرفــعــون  ال  املنتفضني   

ّ
أن

أو فصائلية أو جــهــويــة، وال يــديــنــون بــالــوالء 

ــا، الــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة  ــثـ ــالـ ــة. ثـ ــاطــ مــــن الــــوســ
اإليــجــابــيــة لـــدور املــقــاومــة فــي الــحــرب، سيما 
دور »حــمــاس«، وفــتــح بــاب الــتــبــرع لفلسطني 
ــــالن عــن استقبال  عــبــر جــهــات رســمــيــة، واإلعـ
الـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي املــســتــشــفــيــات 
املــصــريــة، والــحــديــث عــن فــتــح الــبــاب إلرســـال 
ة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جـــّديـــة 

ّ
أطــــبــــاء إلـــــى غــــــــز

التطبيق الفعلي على األرض وحجمه.
األسبق،  األزهـــر  رئيس جامعة  رابــعــا، خطبة 
أحــــمــــد عــــمــــر هـــــاشـــــم، فـــــي الــــجــــامــــع األزهــــــــر، 
بــرمــزيــتــه الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة. هــاجــم فيها 
العرب، بدعم  الحكاَم  إسرائيل بشدة، وطالب 
وتــرديــده  إســرائــيــل،  ظــلــم  الفلسطينيني ضــد 
»ما أخذ بالقوة ال ُيستردُّ إال بالقوة«، الشعار 
الــشــهــيــر الـــتـــي تـــوقـــف الـــنـــظـــام فـــي مــصــر في 
السيسي  الفتاح  وعبد  مبارك  حسني  عهدي 
عن تــرديــده. بل وصــل األمــر إلــى دعــوة هاشم 
»قـــوات ردع عربية إســالمــيــة من  إلــى تشكيل 
ــذاهــــب«، بــمــا يــعــنــي مــشــاركــة الــشــيــعــة،  كـــل املــ
واالنــفــتــاح على املــحــور اإليـــرانـــي، فــي تلويح 

بهذه الورقة لكل من السعودية واإلمارات. 
خــامــســا، إعــــالن الــســيــســي عـــن تــبــرع مــصــر بـ 
ة على أن تتولى 

ّ
500 مليون دوالر، إلعمار غز

ــذه املـــشـــاريـــع،  ــ الـــشـــركـــات املـــصـــريـــة تــنــفــيــذ هـ
ــــي بـــــــادرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. ســــادســــا، نــشــر  وهـ
صـــور ملــا ُســمــيــت قــافــلــة مــصــريــة تــتــجــه نحو 
)كما  مــايــو، تتضمن  الجمعة 21  غـــزة،  قــطــاع 
ذكرت وسائل إعالمية( أكثر من 120 شاحنة 
محملة بمساعداٍت تشمل مواد غذائية وطبية 
قوافل  العاجلة، بجانب  ومستلزمات لإلغاثة 
أخرى في األيام التالية لوقف العدوان، تحمل 
صـــــور الـــســـيـــســـي، وعـــــبـــــارات »تـــحـــيـــا مــصــر« 
و»هدية الرئيس السيسي«. سابعا، زيارة وفد 
مخابراتي مصري قطاع غزة في اليوم التالي 
ــدوان الــصــهــيــونــي، وتـــحـــديـــدًا في  ــعــ لـــوقـــف الــ
الخارجية املصري،  زيــارة وزيــر  21 مايو، ثم 
رات، تعّددت 

ّ
شكري، عّمان. في إطار هذه املؤش

في  التحول  أسباب  تناولت  التي  التفسيرات 
مــــواقــــف الـــنـــظـــام املــــصــــري مــــن عـــــــدوان 2021 
مــقــارنــة بــمــواقــفــه مــن عــــدوان 2014، ومـــن بني 

هذه التفسيرات:
األول: ما حدث جزء من عملية إعادة مراجعة 
الخارجية املصرية، تشارك  واسعة للسياسة 
ــزة أمــنــيــة  ــ ــهـ ــ فــيــهــا مـــؤســـســـات ســـيـــاديـــة وأجـ

م الفلسطيني عاليا، 
َ
لزعيم معنّي. بل رفعوا الَعل

ــاقــا، مـــوّحـــدا لجميع الــوطــنــيــني الــثــائــريــن. 
ّ
خــف

ى ذلك شعار معّبر، عنوانه »القدس، حيفا، 
ّ
وجل

ة، الــلــد، الــرمــلــة، عــّكــا شــْعــب واحــــد/ معركة 
ّ
غــــز

واحدة«. ومن ثّم، فقد أعادت االنتفاضة وحدة 
الفلسطيني، وأحيت مشروع  الداخلي  الصف 
الذاتية  الــقــوى  واستجمعت  الوطني،  التحّرر 
عــلــى اخــتــالفــهــا لــكــْســب مــعــركــة تــقــريــر املصير 
طة داخلية 

ْ
أّي سل ذاتــّيــا، من دون وصاية من 

أو خارجية. وتجاوزت االنتفاضة الفلسطينية 
هنا واقع التقسيم املشهود سياسيا، وجغرافيا 
ة، وأراضي 1948 

ّ
بني الضفة الغربية، وقطاع غز

والخط األخضر، لتشّكل جبهة نضال شعبية، 
ـــدة، تــهــدف إلـــى وضـــع حـــّد الســتــفــزازات  مـــوحَّ
ــان،  ــطــ ــيــ ــتــ ــة االســ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــيــــش االحــــــــتــــــــالل، ولـ جــ
ومـــحـــاوالت اســتــهــداف األمـــاكـــن املــقــّدســة. كما 
عّبر املنتفضون بغضبهم، وتظاهرهم العارم، 
ونضالهم املْيداني، عن انتصارهم لقضّيتهم، 
 تــخــاذل 

ّ
واضــطــالعــهــم بــالــدفــاع عــنــهــا فــي ظـــل

السلطة الوطنية الفلسطينية، وانشدادها إلى 
التنسيق  والــتــزامــهــا  أوســلــو،  اتفاقية  محامل 
األمــنــي مــع الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة، فالشعب 
ما عّبر عن كْينونته، 

ّ
الفلسطيني، إذ انتفض، إن

ــاع، ولـــو إلـــى حــّد  ــ ـــْدرتـــه عــلــى تغيير األوضــ
ُ
وق

الفلسطينية في  الــقــضــّيــة  ــالء  إعــ لــصــالــح  مـــا، 
 االنتفاضة، في 

ّ
الــداخــل والــخــارج. والــواقــع أن

جانٍب ما، هي إدانة لحالة التشرذم بني القوى 
ري على السلطة 

ْ
الفلسطينية، والصراع الّصف

بْينها، وتأكيد على ضــرورة الوحدة الوطنية 
وحتمّيتها التاريخية، بهدف إيجاد توازن مع 
الــخــصــم/ املــحــتــل، وبــغــايــة اســتــعــادة الحقوق 

بة.
َ
ستل

ُ
الفلسطينية امل

ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــيــــد آخــــــــــر، رســــــائــــــل االنــ ــعــ عــــلــــى صــ
الفلسطينية أخيرا إلى السلطات اإلسرائيلية 
ــاء فــلــســطــني  ــ ــنـ ــ ــة أبـ ــّبـ ــهـ ــة وصــــريــــحــــة، فـ ــئـ ــريـ جـ
الــتــاريــخــيــة لــنــْجــدة ســّكــان حــي الــشــيــخ جـــّراح 
الوطني والتضامني  ُعْمق الشعور   على 

ّ
تــدل

 األجيال الّصاعدة 
ّ
بني الفلسطينيني، وعلى أن

لْيست خالية الذهن من القضّية الفلسطينية 
واســتــحــقــاقــاتــهــا، فــالــشــّبــان والــشــابــات الــذيــن 
ــــى،  ــــصـ ـ

ْ
ــــي الــــــقــــــْدس، واملــــســــجــــد األق رابـــــطـــــوا فـ

وفــــي كــنــيــســة الــقــيــامــة، وحــــّي الــشــيــخ جــــّراح، 
واعتصموا طويال في منازل العوائل املهّددة 
ــمــا كــانــوا ُيــعــّبــرون عن 

ّ
بالتهجير الــقــْســري، إن

ــقــهــم بـــــــأْرض األجـــــــــداد، وحـــْرصـــهـــم عــلــى 
ّ
تــعــل

حـــراســـة مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــني، وحــمــايــة 
القدس الشرقية من حمالت التهويد القسري، 
ها عاصمة فلسطني األبدية. 

ّ
أن والتأكيد على 

والــــصــــمــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي/ املـــلـــحـــمـــي حـــول 
عملية ضــّد سياسات  رسالة  املقّدسة  املدينة 

استعادة  نحو  سعيا  عديدة،  واستخباراتية 
ــدور املـــصـــري فـــي اإلقــلــيــم، وتــعــزيــزًا لــأمــن  ــ الـ
القومي للدولة. الثاني: يرتبط املوقف املصري 
من عدوان 2021 بمؤشرات التهدئة السياسية 
الدوحة وأنقرة،  النظام املصري وكــل من  بني 
وتعدد االتصاالت بداية من نوفمبر/ تشرين 
فــلــســطــني 2021،  الــثــانــي 2020 وحــتــى حــــرب 
مرورًا باتفاق العال ورفع الحصار عن قطر في 
يناير/ كانون الثاني 2021، والتوافق املصري 
ــبــــادل الــــزيــــارات  الـــتـــركـــي فـــي مــلــف لــيــبــيــا، وتــ
األمــنــيــة والــدبــلــومــاســيــة بـــني هــــذه األطـــــراف. 
الثالث: اتجاه البعض للقول بوجود خالفات 
ــاراتــــي فـــي عــدة  بـــني الــنــظــامــني املـــصـــري واإلمــ

ملفات مشتركة من بينها:
املــلــف الــلــيــبــي، وخــصــوصــا بــعــد وجــــود نــوع 
التركية،  ـ  التقارب فــي األجــنــدات املصرية  مــن 
والتقارب املصري مع حكومة الوحدة الوطنية 
املباشر  الــدعــم  عــن  الحديث  وتــراجــع  الليبية، 
لخليفة حفتر، الحليف االستراتيجي للنظام 
اإلمـــاراتـــي. شــعــور الــنــظــام املــصــري بــنــوع من 
إلثيوبيا  الــداعــم  أبوظبي  موقف  مــن  الغضب 
ــارات  ــ ــة ســـد الــنــهــضــة، ومـــشـــاركـــة اإلمــ ــ فـــي أزمـ
في  االستثمارات  في  وتوسعها  التمويل،  في 
إثيوبيا. وجــود تحفظ مصري على األنشطة 
ــة فــــي الــــقــــرن األفـــريـــقـــي  ــيــ ــاراتــ الــعــســكــريــة اإلمــ
والبحر األحمر، والتي تفيد إسرائيل وإثيوبيا 
أكـــثـــر مــــن أي طـــــرف آخــــــر. تـــجـــاهـــل اإلمـــــــارات 
ــــذي أطلقته  وإســـرائـــيـــل مــصــر فـــي املــنــتــدى الـ
إســرائــيــل واإلمـــــــارات وقـــبـــرص والـــيـــونـــان في 
شرق املتوسط. مشاريع التعاون بني اإلمارات 
وإسرائيل في مجال النقل، والتي تمثل منافسا 
 لــقــنــاة الــســويــس، مــثــل خط 

ً
إن لـــم يــكــن بـــديـــال

أنابيب إيالت عسقالن، واالستثمار اإلماراتي 
 
ً
في ميناء حيفا، وشراء شركة إماراتية حصة
في أحد حقول الغاز في األراضي الفلسطينية 
املحتلة. الحديث عن قلق النظام في مصر من 
قطار التطبيع الذي تقوده اإلمــارات، والذي ال 
يهدد فقط دوره الوظيفي في املنطقة، ودوره 
يهّدد  بــل  الــعــرب واإلسرائيليني؛  بــني  وسيطا 

قيادتها املنطقة في ملفاٍت عديدة.
ــع: غــضــب مـــصـــري مـــن تــقــديــم  ــرابــ الــتــفــســيــر الــ
أديس  إلى  أنظمة صواريخ سبايدر  إسرائيل 
أبـــابـــا؛ لحماية ســد الــنــهــضــة، عــلــى الــرغــم من 
عالقة استراتيجية راسخة بني نظام السيسي 

االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــيــة، ومــحــاوالت تغيير 
الــهــويــة الــديــمــغــرافــيــة لــلــمــديــنــة عــْبــر تهجير 
ــلــــيــــني وإْحــــــــــالل مــســتــوطــنــني  ــا األصــ ــهـ ــانـ ــّكـ سـ
 
ّ
ــدا واضـــحـــا هــنــا أن ــهــم. وبــ

ّ
إســرائــيــلــيــني مــحــل

ـــضـــهـــم قـــــرارات 
ْ
ــــروا عـــن رف ــّب الــفــلــســطــيــنــيــني عــ

من  الــقــســري  والتهجير  التعسفي،  الــتــرحــيــل 
بيوتهم، الصادرة عن محاكم إسرائيلية غير 
ها تستند إلى 

ّ
 ألن

ً
محايدة، واعتبروها باطلة

ها صادرة عن قضاء 
ّ
وثائق تمليك مزّورة، وألن

والحكم  الخصم  تــكــون  أن  تــريــد  ة، 
ّ
قـــّوة محتل

فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لــذلــك تــشــّبــثــوا بــمــنــازلــهــم، 
وبــأراضــيــهــم، وبــزيــتــونــهــم الــعــريــق، الــشــامــخ، 
)محكمة  الـــدولـــي  الــقــضــاء  بتحكيم  وطــالــبــوا 
 هذا النزاع بني 

ّ
الجنايات الدولية مثاال( لفض

راب.
ْ
السكان األصليني واملستوطنني األغ

 مــشــروع األْســرلــة 
ّ
ــصــل، بــدا أن

ّ
وفــي ســيــاق مــت

الـــذي اشــتــغــلــت عليه الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
ــــى نــتــائــج   أّدى إلـ

ْ
ــل ــ ــه، بـ ــ ــلـ ــ ْكـ

ُ
ــــؤت أ طـــويـــال لــــم يـ

ــه الـــكـــيـــان  ــعـ ـ
ّ
ــوق ــتـ ـــان يـ ــ ــا ملــــا كـ ــامـ ــمـ مـــعـــاكـــســـة تـ

الفلسطينيني  ت ذلك انتفاضة 
ّ
اإلحاللي. وجل

في املــدن املختلطة )اللد، حْيفا، يــافــا..(، فهذه 
وتــّم  فلسطينيون،  يسكنها  الــتــي  الــحــواضــر 
ــت 

ّ
ــنـــذ عــــقــــود، ظــل زرع مـــســـتـــوطـــنـــني فـــيـــهـــا مـ

ــنْي هـــذْيـــن املــكــّونــنْي،  ــرة بـ
ّ
الــعــالقــة فــيــهــا مــتــوت

اإلسرائيلية  اليمينية  الحكومات  تنجح  ولــْم 
وفشلت  الفلسطينيني،  احــتــواء  فــي  املتعاقبة 
في محو ذاكرتهم الوطنية وتطبيع عالقتهم 
 
ّ
ــع إلــــى أن ــ ــــك راجـ نــهــائــيــا بــاملــســتــوطــنــني. وذلـ
املستوطن  إلى  ينظرون  الفلسطينيني  معظم 
، افتّك أرضهم وأمالكهم بقّوة 

ّ
باعتباره محتال

 الفلسطينيني 
ّ

 ُجل
ّ
السالح. ُيضاف إلى ذلك أن

ــدن املــخــتــلــطــة ُيـــعـــامـــلـــون بــاعــتــبــارهــم  ــ فــــي املــ
مــواطــنــني مــن درجـــة ثــانــيــة، ويــعــانــون وْيــالت 
السياسات التمييزية العنصرية اإلسرائيلية. 
 غضبهم مــن املــمــارســات التعسفية 

ّ
لــذلــك ظــل

عندما  سخطهم  وانفجر  كامنا،  اإلسرائيلية 
ــــدس، بــمــا لــهــا عــنــدهــم من 

ُ
 الــــق

ّ
تـــبـــنّي لــهــم أن

ــيــــة ديـــنـــيـــة، فــــي خــطــٍر  ــــْدســ
ُ
رْمــــزيــــة قــيــمــّيــة وق

ــم بسبب االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة. لذلك  داهـ
ْصرتهم 

ُ
ُجــهــدا فــي التعبير عــن ن يــّدخــروا  لــم 

 
ّ
لــهــا والــتــظــاهــر مـــن أجــلــهــا. والـــالفـــت هــنــا أن
السلطات اإلسرائيلية لم تكن جاّدة في ضمان 
 الــتــظــاهــر لــلــفــلــســطــيــنــيــني واملــتــعــاطــفــني 

ّ
حــــق

ــفــت 
ّ
ــلـــي. بـــل وظ ــيـ مــعــهــم مـــن الـــيـــســـار اإلســـرائـ

جنودا وعصاباٍت من املستوطنني للتشويش 
عــلــى املــتــظــاهــريــن وتــفــريــقــهــم بـــالـــقـــّوة، فــبــدت 
 

ّ
ــيــــة، تـــنـــتـــهـــك حـــق ــقــــراطــ إســــرائــــيــــل غـــيـــر ديــــمــ
والغاز  الصوتية  بالقنابل  السلمي  التظاهر 
سيل للدموع حينا، وبالرصاص وبلطجية 

ُ
امل

 الحراك 
ّ
اليمني املتطّرف حينا آخر. والواقع أن

الــذي  انــقــالب 2013  والــكــيــان الصهيوني منذ 
جاء بدعم صهيوني كامل. التفسير الخامس: 
نوع  تحقيق  فــي  املصرية  الحكومة  مــن  رغبة 
والتعبئة  الــداخــلــيــة،  السياسية  الــتــهــدئــة  مــن 
خــلــف الــنــظــام مـــن جــانــب الــقــطــاعــات املــؤيــدة 
التيارات  مثل  الفلسطينية،  للقضية  تقليديا 
ــة وذوي  ــريــ ــاصــ ــنــ ــة والــ ــاريــ ــســ ــيــ الـــقـــومـــيـــة والــ
الحركية، في إطار  التوجهات اإلسالمية غير 
تعزيز الشرعية الداخلية، على حساب قضية 
قــومــيــة جــامــعــة. الــتــفــســيــر الــــســــادس: اســتــغــل 
النظام املصري عدوان 2021، لتوجيه األنظار 
بــني املــواطــنــني املــصــريــني بعيدًا عــن أزمـــة سد 
النهضة التي وصلت إلــى طريق مسدود، مع 

إسرائيل   
ّ
أن أخــبــر  الفلسطيني  االحــتــجــاجــي 

ــرار  ــقــ ــتــ ــالــــســــالم، واالســ بــ ـــعـــم 
ْ
ــن تـ أن  ــكـــن  ــمـ ُيـ ال 

ينعم  لم  ما  االقتصادي،  والرفاه  االجتماعي، 
والحّرية،  والعدالة،  بالكرامة،  الفلسطينيون 
ــان. ولــتــحــقــيــق هـــذه املــعــادلــة، إســرائــيــل  ــ واألمــ
قة 

ّ
املتعل األمــمــيــة  الـــقـــرارات  بتطبيق  مطالبة 

 عادل للقضية الفلسطينية.
ّ

بتأمني حل
أّمــا في مستوى الرسائل املوّجهة إلــى العرب 
ــي، فـــقـــد أّكـــــــدت االنــتــفــاضــة  ــ ــدولـ ــ واملـــجـــتـــمـــع الـ
ة، 

ّ
الفلسطينية الهوية العربية لأراضي املحتل

ــى ذلــك شــعــار »فلسطني عربية والــقــدس 
ّ
وجــل

عــاصــمــتــهــا األبـــــديـــــة«، وتـــجـــاوبـــت الــشــعــوب 
واملغرب،  واألردن،  وقطر،  تونس،  في  العربية 
ُعــــمــــان،...، مع  والــجــزائــر، والــكــويــت، وسلطنة 
الهّبة الشعبية الفلسطينية، ونزلت الجماهير 
الحدود،  بفتح  الــشــوارع مطالبة  إلــى  العربية 
ــــع الــحــواجــز، وجــمــع الــتــبــّرعــات، وتــوفــيــر 

ْ
ورف

الفلسطيني. كما  للشعب  الــالزمــة  املــســاعــدات 
ْدس صدى كْوني، فناصرها 

ُ
كان النتفاضة الق

فشل النظام في إدارتها على املستويات كافة. 
التفسير السابع: كل ما تم هو في إطار تنسيق 
ثالثي مصري إسرائيلي إماراتي، الغرض منه 
تحجيم الــوجــود الــتــركــي ـ الــقــطــري فــي قطاع 
ــــرض مـــزيـــد مــــن الــتــغــلــغــل والــتــوغــل  ة، وفــ

ّ
ــز ــ ــ غـ

ــادة هيكلته  ــ مـــن هـــذه الــنــظــم فـــي الــقــطــاع، إلعـ
والــســيــطــرة عــلــى مــكــونــاتــه وبــنــيــتــه التحتية 
بشكل كــامــل. ويــدلــل أنــصــار هـــذا الــتــيــار على 
وجــهــة نــظــرهــم بـــأن املــبــلــغ الكبير الـــذي أعلن 
اإلعــمــار  إعـــادة  لعمليات  دعــمــا  السيسي  عنه 
ســتــتــولــى اإلمـــــــــارات دفــــعــــه، واإلشـــــــــراف عــلــى 
تنفيذ هذه العمليات، والتي ستكون لشركات 

الجيش املصري الدور األكبر في التنفيذ.
خــتــامــا: أيــا كــانــت التفسيرات، وأيـــا كــان أيها 
أكثر دقة، ومع أنني أميل إلى التفسير السابع 
ــــور يــنــبــغــي الــتــأكــيــد  ــر، هـــنـــاك عــــدة أمـ ــيــ واألخــ
عــلــيــهــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مــنــهــا: أوال، الــــدور 
املـــصـــري مـــحـــوري ومــــركــــزي، لــيــس فــقــط في 
القضايا  كــل  فــي  ولكن  الفلسطينية،  القضية 
ــات والــــــقــــــدرات الــتــي  ــانــ ــكــ الـــعـــربـــيـــة أمــــــام اإلمــ
تتمتع بــهــا الــدولــة املــصــريــة، لــكــن هـــذا الـــدور 
ــرات 

ّ
تــم تقزيمه فــي عهد مــبــارك، وزادت مــؤش

الـــتـــراجـــع والــتــقــزيــم فـــي عــهــد الــســيــســي أمـــام 
رهن اإلرادة املصرية ألطــراف خارجية داعمة 
ــقـــالب 2013. ثــانــيــا، الــتــحــول فـــي مــواقــف  النـ
الـــنـــظـــام املــــصــــري مــــن عـــــــدوان 2021 مــقــارنــة 
استراتيجيا،  وليس  تكتيكي،   2014 بــعــدوان 
ال ينطلق من رؤية استراتيجية داعمة لأمن 
ــقـــومـــي املــــصــــري، ولـــكـــن مــــن مـــصـــالـــح آنــيــة  الـ
للنظام، والتأكيد لكل من إسرائيل واإلمارات 
والـــواليـــات املــتــحــدة أنـــه طـــرف مــهــم فــي امللف 
الفلسطيني، وال يمكن تجاوزه، وأنه أي طرف 
من هــذه األطــراف ال يستطيع تحقيق أهدافه 
بعيدًا عن النظام املصري، لذا يجب أن تستمر 

هذه النظم في دعم استمراره واستقراره.
ثالثا، هذا التحول، ولو كان تكتيكيا، ولو كان 
مصلحيا نفعيا، ولو كان مرحليا، فإنه طاملا 
يصب في صالح املقاومة الفلسطينية، يجب 
الــعــمــل عــلــى كــيــفــيــة تــعــظــيــم االســـتـــفـــادة مــنــه، 
الحيطة والحذر في  أخــذ كل جوانب  شريطة 
التعاطي مع النظام املصري، ومن يقف خلفه، 
في أية سياسات أو ممارسات، يمكن أن تؤثر 

مستقبليا على مسار املقاومة الفلسطينية.
)كاتب وباحث مصري(

والسويد،  واليابان،  أميركا،  في  العالم  أحــرار 
والنرويج، وأملانيا، وفرنسا. وأْبدى متظاهرون 
القوى  وطالبوا  الفلسطينيني،  مع  تضامنهم 
الــدولــي  واملجتمع  األمــمــي  واملنتظم  الُعظمى 
واألخالقية،  القانونية  مسؤولياتهم  بتحّمل 
ــي  ــ وإلــــــــزام إســـرائـــيـــل بـــإنـــهـــاء احــــتــــالل األراضــ
النــتــهــاكــاتــهــا ضــّد  حـــّد  الفلسطينية، ووضـــع 
االنتفاضة وضعت   

ّ
أن والــثــابــت  أعـــزل.  شعب 

فــي حرج  ــطــّبــعــة 
ُ
امل العربية  الحاكمة  األنــظــمــة 

ألجـــل  ــفـــضـــوا  ــتـ انـ األْرض  فــــأصــــحــــاب  ــر.  ــيـ ــبـ كـ
املصير.  تقرير  في  هم 

ّ
وحق وِعْرضهم  أْرضهم 

ولسان حالهم يسائل الحّكام العرب املطّبعني: 
ــم تشاهدوا 

َ
ــا؟ أل

ّ
مــن فّوضكم لــتــقــّرروا بــدال عــن

هل  ضّدنا؟  املتواترة  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
استشْرتم أصحاب القضية وشعوبكم، عندما 
أْبرمتم اتفاقيات سالم مجانية وغْير مشروطة 
 بعض 

ّ
مــع الــكــيــان اإلســرائــيــلــي؟ واملــالحــظ أن

ممارسة  مــن  شعوبها  منعت  املطّبعة  الــــدول 
ــهــا 

ّ
ــهــا فـــي الــتــظــاهــر نــصــرة لــفــلــســطــني، ألن

ّ
حــق

الـــذي تحظى به  الــتــأيــيــد الكبير  ــــدرك حــجــم 
ُ
ت

العربي  الفلسطينية داخــل االجتماع  القضية 
الــــدارس أن يــراجــع استطالع  عــمــومــا. ويكفي 
ـــر الــعــربــي، الـــصـــادر عن 

ّ
الــــرأي املـــوّســـع، املـــؤش

ــة السياسات  املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
في نسخه املختلفة )من سنة 2013 إلى 2020( 
 
ّ
 معظم املواطنني العرب يعتقدون أن

ّ
ليتبنّي أن

فلسطني قضّيتهم املركزية األولى.
 االنتفاضة الفلسطينية 

ّ
ختاما، يمكن القْول إن

ــّيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  أخــــيــــرا أعــــــــادت الـــقـــضـ
صـــدارة االهــتــمــام الــعــربــي والـــدولـــي، وجـــّددت 
الـــوعـــي بــمــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الـــداخـــل 
ــارج، وكـــانـــت رّدا مـــْيـــدانـــيـــا/ مــبــاشــرا،  ــ ــخـ ــ والـ
اإلسرائيلية،  الُعنصرية  الــســيــاســات  رافــضــا 
ــى ذلـــك  ــ ــي إلـ ــ ــْرن. وهـ ــ ــقـ ــ ـــقـــة الـ

ْ
ــا تـــســـّمـــى صـــف ــ ومـ

يات التخاذل 
ّ
احتجاج شعبي ضّد بعض تجل

الـــعـــربـــي بـــشـــأن فــلــســطــني، وكــــــذا عـــلـــى حــالــة 
ت والتجاذب بني القيادات الفلسطينية. 

ّ
التشت

كـــمـــا أْربــــكــــت االنـــتـــفـــاضـــة مــــشــــروع األْســــرلــــة، 
وأثبت  القضّية.  مــْوت  الــرهــان على  وأسقطت 
الفلسطينيون في امليادين والشوارع قدرتهم 
عــلــى تنظيم صــفــوفــهــم، وتـــجـــاوز خــالفــاتــهــم، 
وتنسيق احتجاجاتهم بشكل ناجع. وأحرى 
الفاعلة،  الوطنية  قياداتهم  انتخاب  اآلن  بهم 
ــي،  ــلــ ــداخــ ــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ ــ ــْي ــبــ وإصــــــــــالح الــ
وتكثيف  املوضوعي،  الذاتي  النقد  وممارسة 
الفعل  وأدوات  املــســتــدامــة  االحــتــجــاج  أشــكــال 
 الفلسطيني 

ّ
رة، والعمل على تجميع الكل

ّ
املؤث

تحت راية مشروع التحّرر الوطني واستعادة 
الحقوق املستلبة.

)كاتب تونسي(

النظام المصري ومعركة سيف القدس: التحوالت والتفسيرات

رسائل االنتفاضة الفلسطينية

التحول في مواقف 
النظام المصري 

من عدوان 2021 
مقارنة بعدوان 2014 

تكتيكي، ال ينطلق 
من رؤية استراتيجية 

داعمة لألمن القومي

استغل النظام عدوان 
2021، لتوجيه األنظار 

بين المصريين بعيدًا 
عن أزمة سد النهضة 

التي وصلت إلى طريق 
مسدود

أعادت االنتفاضة 
القضيّة الفلسطينية 
إلى صدارة االهتمام 

العربي والدولي، 
وجّددت الوعي 

بمعاناة الفلسطينيين 
في الداخل والخارج

الحراك االحتجاجي أخبر 
أّن إسرائيل ال يُمكن 

أن تْنعم بالسالم، 
واالستقرار االجتماعي، 

والرفاه، ما لم ينعم 
الفلسطينيون بالكرامة
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ال تختلف حال نساء وأطفال المقاتلين المغاربة 
في صفوف »داعش« عن حال معتقلين آخرين 

من أمثالهم في سورية والعراق. وهم حتى اآلن 
متروكون لمصيرهم

الجزائر: اعتداءات على المعلّمين

1819
مجتمع

الرباط ــ عادل نجدي

»أنــــاشــــد املــمــلــكــة املـــغـــربـــيـــة واملـــلـــك 
ــمـــد الــــــســــــادس كـــــي يـــســـاعـــدنـــا  مـــحـ
ــيـــدنـــا( إلـــــى وطــنــنــا  ويـــرحـــلـــنـــا )يـــعـ
والظروف  كثيرًا هنا،  نتعذب  الحبيب. نحن 
ــرة مــــن جـــــوع وإهــــمــــال صــــحــــي«. بــهــذه  ــاهــ قــ
ــرأة املــغــربــيــة الــشــابــة )أ.  ــ الــكــلــمــات تــكــشــف املـ
ر.( البالغة من العمر 24 عاما، واملعتقلة في 
وأطفال  لنساء  معاناة مستمرة  الــعــراق، عن 
ــــرب مـــنـــذ ســـقـــوط  ــغـ ــ ــن املـ ــ مـــقـــاتـــلـــي داعــــــــش مـ
الـــعـــودة من  ــابـــي، فــي انــتــظــار  التنظيم اإلرهـ
جحيم الــحــرب واألســـر فــي الــعــراق وســوريــة 
إلـــــى حـــضـــن الــــوطــــن واألســــــــــرة. تــضــيــف فــي 
رســـالـــة وّجــهــتــهــا إلـــى الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة 
لـــعـــائـــالت الــعــالــقــني واملــعــتــقــلــني فـــي الـــعـــراق 
تــرّحــل األطــفــال  الــســجــن   »إدارة 

ّ
أن وســـوريـــة 

ــم أّيـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــــن تـــطـــالـــب بـــهـــم دولـــــهـــــم. وأنـ ــذيـ ــ الـ
بابنتي،  تطالبوا  لم  إذا  املغاربة  املسؤولون 
هم يهددونني بوضعها في دار األيتام... 

ّ
فإن

ارحــمــونــي بــاســتــرجــاعــي بمعّية ابــنــتــي إلــى 
بلدي املغرب. كنت معززة مكرمة في وطني. 
واليوم أنا أدفع ثمن خطأ زوجي املغّرر به«. 
وهـــي واحــــدة مــن مــئــات املــغــربــيــات الــلــواتــي 
السلطات  تسمح  أن  الصبر  بــفــارغ   

َ
ينتظرن

، بــعــدمــا عــلــقــوا 
ّ
 بــرفــقــة أبـــنـــائـــهـــن

ّ
بـــعـــودتـــهـــن

أثر اعتقال  جميعا في سورية والعراق على 
أو مقتل األزواج الذين كانوا قد انضّموا إلى 

صفوف تنظيم داعش.
وعــلــى مــدى الــســنــوات األربـــع املــاضــيــة، ظلت 
عـــــودة كــثــيــريــن مـــن املـــغـــاربـــة مـــن مــعــتــقــالت 
ــرة، عــلــى خلفية قلق 

ّ
الــعــراق وســوريــة مــتــعــث

عّبر عنه املغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2019 إزاء »عودة املقاتلني ضمن التنظيمات 
اإلرهــابــيــة فــي بــؤر التوتر )ســوريــة والــعــراق 
 األمل املنتظر بات اليوم معلقا 

ّ
وليبيا(«. لكن

عــلــى مــا ســـوف تكشف عــنــه فــي خـــالل األيـــام 
التي شكلها مجلس  النيابية  اللجنة  املقبلة 
النواب، وهو الغرفة األولى للبرملان املغربي، 
من توصيات بشأن كيفية التعامل مع امللف 

وموقف السلطات املغربية.
لعائالت  الوطنية  التنسيقية  منسق  يــقــول 
الــعــالــقــني واملــعــتــقــلــني فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 
 
ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي  البقالي،  العزيز  عبد 
في  يعيشون   

ّ
وأطفالهن املغربيات  »النساء 

ظــــروف مــأســاويــة فــي املــعــتــقــالت، ويــعــانــون 
مـــن جـــــّراء ســــوء الــتــغــذيــة ومــــن شــبــه انــعــدام 
الخدمات الطبية، ومن البرد في فصل الشتاء 
ــّر فـــي فــصــل الــصــيــف، بــســبــب عيشهم  ــحـ والـ
ــر مــدارس 

ّ
فــي خــيــام، باإلضافة إلــى عــدم تــوف

 »األوضــاع في 
ّ
لأطفال«. يضيف البقالي أن

مــخــّيــَمــي الــهــول وروج فــي ســوريــة كــارثــيــة، 
خــصــوصــا أوضــــاع األطــفــال والــنــســاء. وثــّمــة 

هـــذا املــلــف. ويــقــول رئــيــس الــلــجــنــة النيابية 
االستطالعية عبد اللطيف وهبي، لـ«العربي 
 اللجنة سوف تصدر تقريرًا حول 

ّ
الجديد«، إن

ــاع الــعــالــقــني واملــعــتــقــلــني، مـــشـــددًا على  ــ أوضـ
»ضــرورة حماية األطفال والنساء بإعادتهم 
إلى أرض الوطن من مناطق النزاع في سورية 
والعراق، حيث يعيشون أوضاع تشّرد، سواء 
موا بعد فقدانهم آبائهم أو 

ّ
الصغار الذين تيت

»كيفما  ــه 
ّ
أن أمهاتهم«، مضيفا  الذين الزمــوا 

كانت الحال، فهؤالء هم أبناؤنا. وإذا ارتكب 
فاملسؤولية  للقانون،  منافية  أفعااًل  آباؤهم 
 
ّ
ال تــقــع عــلــى األطــــفــــال«. ويـــوضـــح وهـــبـــي أن
بالتماسات،  تتقدم  ســوف  النيابية  »اللجنة 
ســــرهــــم، إلــى 

ُ
ــادة املــعــتــقــلــني وأ ــ بــخــصــوص إعـ

الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــبـــقـــى لـــهـــا ســـلـــطـــة اتـــخـــاذ 
 
ّ
الــقــرار فــي مــا يــخــص هـــذا املــلــف«، مــؤكــدًا أن
مواطنيها  تجاه  املسؤولية  تتحمل  »الــدولــة 
املتورطني في الحروب، ســواء في سورية أو 
العراق، والتي خلفت وراءها ضحايا كثيرين 
إلى  في صفوف األطفال والنساء، باإلضافة 
أســـر بأكملها، وذلـــك مــن خـــالل حــفــظ أمنهم 

وإعادة تأهيلهم ودمجهم في التعليم«.

تستمّر الوقفات في 
واليات مختلفة تضامنًا 

مع المعلّمات الضحايا

القائمون على المعتقالت 
يرّحلون األطفال الذين 

تطالب بهم دولهم

مــلــفــات تــدمــي الــقــلــب تــصــل إلــيــنــا مـــن هــنــاك 
تــتــنــاول حـــاالت إنسانية فــريــدة. إحـــدى تلك 
ــدا والــديــهــمــا  ــقـ ــني فـ

َ
الــــحــــاالت تــتــعــلــق بــطــفــل

ويعيشان في مستشفى تابع للجنة الدولية 
 
َ
أرامــل لم يذهنب للصليب األحمر. كذلك ثّمة 

 
ّ
 أنفسهن

َ
 فوجدن

ّ
 أزواجهن

َ
ما رافقن

ّ
للقتال، إن

 عــلــى 
ّ
ــفــــال أنــجــبــنــهــن مـــحـــتـــجـــزات بـــرفـــقـــة أطــ

األراضي السورية«. 
 »املــعــانــاة تــزيــد فــي ظل 

ّ
ويــتــابــع البقالي أن

ــر كـــثـــيـــرة مــــن أبـــنـــائـــهـــا وبــنــاتــهــا  ــ ــّرؤ أسـ ــبــ تــ
ــراق، رافـــضـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــوريــ املــعــتــقــلــني فــــي ســ
بــشــكــل قــاطــع أّي تـــواصـــل مــعــهــم نــظــرًا إلــى 
 
ّ
الــبــعــد األمــنــي الــخــاص بــاملــلــف. كــذلــك، فــإن
عشرات األطفال في مخيمات االعتقال ُولدوا 
وتــرعــرعــوا فــيــهــا ولـــم يــعــرفــوا فــي حياتهم 
الذي يعّمق مأساتهم«.  مكانا غيرها، األمر 
ويطالب البقالي بـ«استعادة جميع املغاربة 
املعتقلني والعالقني واملحتجزين في سورية 
بعد  العادلة  املحاكمة  مــع ضمان  والــعــراق، 
لــدى الجهات املسؤولة  عــودتــهــم، والــتــدخــل 
ــــي عــمــلــيــة  ــهــــدف اإلســــــــــراع فـ والــــســــلــــطــــات بــ
توفير  الــوطــن(، مع  إلــى  )إعادتهم  الترحيل 
العائدين   

ّ
لكل والصحية  النفسية  املواكبة 

واملــســاهــمــة فـــي دمــجــهــم وإعــــــادة تأهيلهم 
اجتماعيا، وكذلك دمج األطفال العائدين في 
وتسهيل  والتعليمية،  الــتــربــويــة  املنظومة 
الــالزمــة«.  الرسمية  الوثائق  على  الحصول 
ـــــه »فــــي حـــني نجد 

ّ
ويــشــيــر الــبــقــالــي إلــــى أن

أطفااًل ونساء في مخيمات الرشيد والهول 
في شمال سورية، يقبع رجال قيد االعتقال 
ــة فــي  ــة وأخـــــــرى ســــوريــ ــيـ ــراقـ فــــي ســـجـــون عـ

الحسكة والقامشلي«.
تــفــيــد املــعــطــيــات الــرســمــيــة أنـــه حــتــى تــاريــخ  
امــرأة  الــجــاري التحقت 288  أيـــار  16 مــايــو/ 
مغربية بالحرب في سورية والعراق، عادت 
من بينهن إلــى املغرب 99 امــرأة فقط، بينما 
، عاد منهم 

ً
وصل عدد األطفال إلى 391 طفال

لأبحاث  املــركــزي  املكتب  وبحسب  فقط.   82
التحقوا  الذين  املغاربة  عــدد  فــإن  القضائية، 
 1659 بلغ  والــعــراقــيــة،  الــســوريــة  بالساحتني 
شــخــصــا، لــقــي 745 مــنــهــم حــتــفــهــم، فـــي حني 
خالل  منهم   270 األمــنــيــة  السلطات  اعتقلت 
عودتهم إلى البالد، بموجب قانون مكافحة 
اإلرهاب املغربي لعام 2015، الذي ينّص على 
عــقــوبــات تــصــل إلـــى الــســجــن 15 عــامــا للذين 
ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج، 
حتى لو كان هذا االنضمام مجّرد مشروع أو 

إذا لم يكن لديهم أهداف في املغرب.   
ــإعـــادة  ــــع تـــصـــاعـــد املـــطـــالـــب الــحــقــوقــيــة بـ ومـ
املـــغـــاربـــة املــعــتــقــلــني فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق، 
واختالف  ملفاتهم  تعقيدات  من  الرغم  على 
ـــرة حـــولـــهـــا، لــجــأ مجلس 

ّ
ــوف ــتـ املــعــلــومــات املـ

ــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  الـــــنـــــواب املــــغــــربــــي، فـ

األول املــــاضــــي، إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة نــيــابــيــة 
ــلــــى أوضــــاعــــهــــم،  اســـتـــطـــالعـــيـــة لــــلــــوقــــوف عــ
ســـنـــدت رئــاســتــهــا إلـــى أمـــني عـــام حــزب 

ُ
وقـــد أ

»األصالة واملعاصرة« املعارض عبد اللطيف 
برملانيا   16 النيابية  اللجنة  وضمت  وهبي. 
يمثلون كتل األغلبية واملعارضة. وفي إطار 
إلــى وضــع خريطة طريق  الهادفة  مساعيها 
املعتقلني، استمعت  للحّد من معاناة هــؤالء 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  النيابية،  اللجنة 
املاضي، إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة 
حول أوضــاع هــؤالء وتحديات إعادتهم إلى 
البالد. واستمعت كذلك إلى أفراد من عائالت 
الــعــالــقــني فــي ســوريــة والـــعـــراق، فيما التقت 
ــة الـــتـــي تــتــابــع  ــيـ بـــعـــدد مـــن املــنــظــمــات الـــدولـ

بالتزامن مع حوادث 
االعتداء التي تطاول 

المعلّمين الجزائريين عمومًا، 
ل مطالبات بقانون  ُتسجَّ

حماية لهؤالء

الجزائر ــ فتيحة زماموش

مات في مقّر 
ّ
ما زالت حادثة االعتداء على تسع معل

 فــي جــنــوب الــجــزائــر تــتــصــّدر الــعــنــاويــن، 
ّ
إقــامــتــهــن

مني عموما 
ّ
 قانون يحمي املعل

ّ
وسط مطالبات بسن

ــداء عــلــيــهــم. يــأتــي ذلــك  ــتـ ــّرم أّي اعـ ــجـ فـــي الـــبـــالد ويـ
في  التعليمي  للجسم  احــتــجــاجــات  مــع  بــالــتــزامــن 
كــل الــواليــات الــجــزائــريــة، تطالب برفع األجـــور إلى 
جانب جملة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى، في 
التربية  النقابات ضغوط على وزارة  حني تمارس 

لحملها على إقرار مطالب عّدة منذ أكثر من شهر.
ومنذ أكثر من أسبوع، تاريخ وقــوع الحادثة في 
برج باجي مختار بأقصى جنوب البالد، تستمّر 
مات 

ّ
الوقفات في واليات مختلفة تضامنا مع املعل

ــنـــديـــدًا بـــاالعـــتـــداء الـــوحـــشـــي الـــذي  الــضــحــايــا وتـ
يــد مجموعة   على 

ّ
إقــامــتــهــن مــقــّر  فــي   

ّ
استهدفهن

 اعـــتـــداًء ثــانــيــا وقـــع على 
ّ
مـــن املــجــرمــني. ُيـــذكـــر أن

ــمــات فـــي مــنــطــقــة بــســكــرة جــنــوب 
ّ
مــقــّر إقـــامـــة مــعــل

مقتنيات  فــي خالله سرقة  تّمت  الــجــزائــر،  شرقي 
األبيض. وهاتان  بالسالح  التهديد  بعد  مختلفة 
تا الشارع الجزائري عموما 

ّ
الحادثتان اللتان هز

األولَيني من  ليستا  التربوي خصوصا،  والقطاع 
نــوعــهــمــا. فــقــد شــهــدت مــــدن ورقـــلـــة وبــســكــرة في 
الجنوب ووهران في الغرب والبليدة في الوسط، 
مني وأســاتــذة، ســواء في 

ّ
حــوادث اعتداء على معل

األمــر  أو خــارجــهــا،  التعليمية  املــؤســســات  داخـــل 
ُيــَعــّد انتهاكا لحقوق هــؤالء وتــجــاوزًا لقيم  الــذي 

وعادات املجتمع الجزائري.
وأعــادت حادثة برج باجي مختار تسليط الضوء 
فــي وقت  قــد طرحتها  النقابات  كــانــت  على قضية 
ــمــات 

ّ
ــع املــعــل ــ ــابـــق عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، بــــشــــأن  وضـ سـ

ــن مــنــاطــق   فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة عـ
َ
الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن

 
ّ
تحويلهن بــإعــادة  مطالبة  مــع  األصــلــيــة،   

ّ
سكنهن

. وفي هذا اإلطار، يقول 
ّ
إلى الواليات حيث إقامتهن

عــضــو نــقــابــة اتــحــاد عــمــال الــتــربــيــة أحــمــد بــوزيــان 
 »الـــــوزارة لــم تـــرّد عــلــى هــذا 

ّ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن

 من 
َ
مات كثيرات يعانني

ّ
 »معل

ّ
املطلب«، موضحا أن

املــنــصــة الوطنية   عــلــى 
َ
هـــذه املشكلة وقـــد تــســّجــلــن

مني واألساتذة املوظفني على 
ّ
الخاصة بتوزيع املعل

 على التحويل املطلوب 
َ
 لم يحصلن

ّ
هن

ّ
املدارس، لكن

 في هذا املجال، خصوصا 
ّ
 األولوية لهن

ّ
مع العلم أن

التالميذ   في ضمان تعليم 
ّ
إليهن الفضل يعود   

ّ
أن

في املناطق النائية والحدودية في جنوب البالد«.
ــن حـــادثـــة  ــزامــ ــي تــ وقـــــد يـــكـــون لـــلـــصـــدفـــة دورهـــــــا فــ
بــــرج بــاجــي مــخــتــار ثــــّم حـــادثـــة بــســكــرة مـــع حــركــة 

الــذي  النقابي  التكتل  يقودها  التي  االحتجاجات 
ــل 

ّ
يــضــّم 14 نــقــابــة تــعــمــل فــي قــطــاع الــتــعــلــيــم وتــمــث

التعليمية  املـــراحـــل  كـــل  فـــي  ــمــني واألســــاتــــذة 
ّ
املــعــل

فــــي الــــبــــالد، مــطــالــبــا بــتــحــســني الــــظــــروف املــهــنــيــة 
واالجتماعية. فقد دفعت حادثتا االعتداء النقابات 
ق 

ّ
إلى إضافة بند جديد إلى قائمة مطالبها، يتعل

ــمــني واألســـاتـــذة ويحفظ 
ّ
 قــانــون يحمي املــعــل

ّ
بــســن

كرامتهم ويجّرم االعتداءات عليهم.
ــبــــاح بـــــــودراس  ــة الـــتـــربـــويـــة صــ ــطـ ــنـــاشـ تـــصـــف الـ
ــي بــرج بــاجــي مختار وبــســكــرة وغيرهما 

َ
حــادثــت

فعلت  »مـــاذا  متسائلة  تغتفر«،  ال  »جــرائــم  ها 
ّ
بأن

م؟«. 
ّ
وزارة التربية التي من املفترض أن تحمي املعل

 قانون خاص بالتعليم 
ّ
بـ«سن بــودراس  وتطالب 

ــة وظــيــفــتــهــم،  ــأديــ ــاء تــ ــنــ ــي أثــ ـــمـــني فــ
ّ
يــحــمــي املـــعـــل

ويحميهم في داخل املدارس وخارجها«، موّجهة 
أصــابــع االتــهــام إلـــى وزارة الــتــربــيــة الــتــي »تــركــت 
 ذلك يأتي في حني 

ّ
م في فم املدفع«. وتتابع أن

ّ
املعل

قدرتهم  بتحسني  يطالبون  عندما  مني 
ّ
»املعل  

ّ
أن

 أجر الواحد 
ّ
همون باالبتزاز، علما أن

ّ
الشرائية ُيت

دوالرًا   250 )نـــحـــو  ــــورو  يـ  200 يــتــعــّدى  ال  مــنــهــم 
ما هو الجئ في وطنه«.

ّ
أميركيا(، كأن

ومن جهته، يشّدد عضو نقابة األساتذة واملعلمني 
 
ّ
صــــادوق عــبــد الــقــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن
ـــمـــون بسبب 

ّ
»املــشــكــلــة الـــتـــي يــتــخــّبــط فــيــهــا املـــعـــل

ق 
ّ
الــتــوظــيــف فــي خــــارج واليــاتــهــم األصــلــّيــة، تتعل

التي  أساسا بنظام التسجيل في املنّصة الوطنية 
، خصوصا 

ّ
النساء وأوضاعهن تعترف بظروف  ال 

 ظـــروف 
ّ
االجــتــمــاعــيــة مــنــهــا. بــالــتــالــي تــضــطــرهــن

الكيلومترات  بعد مئات  االنتقال على  إلى  العيش 
 عـــرضـــة 

ّ
، األمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــن

ّ
ــن ــهــ ــالتــ ــائــ ــن عــ ــ عـ

العتداءات مختلفة«.
طرح 

ُ
مني واألساتذة، ت

ّ
ومع تكرار االعتداء على املعل

ومكانة  املجتمعية  والعالقات  القيم  تبّدل  مشكلة 
هؤالء مقارنة بالعقود املاضية. وتقول أستاذة علم 
م 

ّ
»سل  

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  بــودار  النفس وهيبة 

الجزائر صار متدنيا ومختلفا عّما كان  القيم في 
م ُيَعّد قيمة وقامة 

ّ
عليه في السابق، عندما كان املعل

الناشئة.  يــرّبــي  ـــه 
ّ
إن إذ  الجميع  قــبــل  مــن  وُيــحــتــرم 

الحضيض بسبب  فــي  م 
ّ
املعل باتت حرمة  والــيــوم، 

انقالب تلك القيم التي صارت تضع التعليم ضمن 
أدنــــى االهــتــمــامــات وأولـــويـــات األســــرة الــجــزائــريــة 
قبل  تقديرًا من  إيالئه  عــدم  إلــى  عموما، باإلضافة 
ســلــطــات الــوصــايــة. فـــاألجـــور املــتــدنــيــة جــعــلــت من 
ال  الشهري  راتــبــه  إن  إذ  املجتمع،  على  عالة  م 

ّ
املعل

يكفيه لسداد بدل إيجار منزل وإعالة عائلة«.

أنقذونا من الجحيمتحقيق
نساء وأطفال مقاتلي داعش المغاربة يستغيثون

الحرّ يُخرج الثعابين من جحورها  في اليمن

يسهل على الثعابين 
االختباء في المناطق 
حيث تكثر منازل القش

زكريا الكمالي

بعدما شهد اليمن تساقط أمطار غزيرة أّدت 
اإلنسانية وخصوصا بني  األزمـــة  تفاقم  إلــى 
الــنــازحــني، شــهــدت درجــــات الـــحـــرارة ارتــفــاعــا 
الجاري،  أيــار  مايو/  منتصف  منذ  ملحوظا 
الــذي جعل الحياة في املــدن الساحلية  األمــر 
 الثعابني بدأت تخرج 

ّ
ى أن

ّ
أشبه بالجحيم، حت

ــنـــاس مــســاكــنــهــم  ــن جـــحـــورهـــا، كــمــا تــــرك الـ مـ
مــتــوجــهــني إلــــى الـــفـــنـــادق. وتــشــهــد املــنــاطــق 
الساحلّية والصحراوية ارتفاعا دائما وكبيرًا 
فــي درجــــات الـــحـــرارة الــتــي قــد تــصــل إلـــى 47 
املمتدة  الفترة  في  مئوية، وخصوصا  درجــة 
من مايو/ أيار وحتى سبتمبر/ أيلول من كل 
عام. أما املناطق الجبلية، فال تتجاوز درجة 
الحرارة فيها 37 درجة مئوية، وقد تنخفض 

إلى 5 درجات تحت الصفر.  
ــل عــــــدد مــن  ــّجــ وخــــــــالل األيـــــــــام املــــاضــــيــــة، ســ
املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا في 
درجـــــات الـــحـــرارة فـــي املــنــاطــق الــصــحــراويــة 
ــدن وحـــضـــرمـــوت،  ــ والـــســـهـــول فـــي تــهــامــة وعـ
ــز األرصــــــــاد الـــجـــويـــة الــيــمــنــي،  ــركـ بــحــســب مـ
ووصلت درجات الحرارة في مدينة سيئون 
في محافظة حضرموت إلى 42 درجة مئوية، 
وفــي ســواحــل مدينة الــحــديــدة الــواقــعــة على 
البحر األحمر إلى 41 درجة مئوية. محافظة 
ــأرب الــواقــعــة شــرقــي الــبــالد والــتــي شهدت  مـ
مــوجــة أمـــطـــار غــيــر مــســبــوقــة خــــالل األشــهــر 
املاضية سجلت هي األخرى ارتفاعا قياسيا 
في درجة الحرارة التي بلغت 40 درجة مئوية 
ــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة، والـــتـــي  لـــتـــتـــجـــاوز مـــديـــنـــة عـ

وصلت أعلى درجة حرارة فيها إلى 39. 
ــذه الـــتـــي تـــضـــرب عــــــددًا مــن  ــ ــّر هـ مـــوجـــة الــــحــ
املـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة لـــم تــكــن الــســبــب الــوحــيــد 
التي  منازلهم  تــرك  على  السكان  أجبر  الــذي 
انقطاع  ظــل  فــي  التكييف  أدوات  إلــى  تفتقر 
التيار الكهربائي فحسب، إذ شهدت مناطق 
الــســاحــل الــغــربــي فـــي تــهــامــة ظـــاهـــرة نــــادرة 
تــمــثــلــت فـــي خــــروج الــثــعــابــني مـــن جــحــورهــا 
بأعداد غير مسبوقة. وبــدأت الثعابني تغزو 
تهامة،  سهل  في  بالسكان  املأهولة  املناطق 
وخــصــوصــا تــلــك املــمــتــدة بــني بــاجــل شمالي 
ــواًل إلـــى مــديــنــة عبس  مــديــنــة الــحــديــدة، وصــ
التابعة ملحافظة حجة، شمال غربي اليمن.  

الجناني،  بسيم  اليمني  الصحافي  ويــقــول 
من  الثعابني  خــروج   

ّ
إن الــجــديــد«،  لـ«العربي 

الجحور جاء بعد وصول درجة الحرارة في 
مناطق تهامة إلى 42 درجة، وخصوصا في 
املناطق النائية حيث تكثر املنازل املصنوعة 
من القش، ما يسهل على الثعابني االختباء.   
ُيـــتـــابـــع الــجــنــانــي الـــــذي يـــتـــحـــّدر مـــن مــديــنــة 
أهــالــي مناطق تهامة في   

ّ
إن الــحــديــدة، قوله 

بــاجــل والــســخــنــة لـــجـــأوا إلـــى قــتــل الــثــعــابــني 
يـــدويـــا بــالــعــصــّي والـــحـــجـــارة حــفــاظــا على 

أرواحــهــم، وخصوصا األطــفــال، من لدغاتها 
ــه فـــي صــيــف كـــل عـــام،  ــ

ّ
الــســامــة. يــشــار إلـــى أن

الثعابني من جحورها  تتكرر ظاهرة خروج 
في مناطق تهامة بدرجات متفاوتة. ويقول 
 غــالــبــيــة األنــــــواع الــتــي تــظــهــر ال 

ّ
األهـــالـــي إن

ُيــعــرف اســمــهــا الــعــلــمــي، لــكــن هــنــاك انــتــشــارًا 
كبيرًا لأفعى »املقرنة« أو ذات القرون، والتي 

تشتهر بسّمها.  
وتــســّبــبــت الــثــعــابــني بــســقــوط ضــحــايــا بني 
الــتــابــعــة لسهل  الــخــشــم  األطـــفـــال فــي منطقة 
ــة مــن  ــ ــامـ ــ ــيــــث تـــعـــيـــش أنــــــــــواع سـ تــــهــــامــــة، حــ
الــثــعــابــني، وخــصــوصــا مـــا يــعــرف بــــ »الــصــل 
األســود«، التي تملك قدرة على إفــراز كميات 
كبيرة من السم قادرة على قتل اإلنسان. ولم 

لحماية  إجــــراء  أي  املحلية  الــســلــطــات  تتخذ 
ســكــان تــهــامــة مــن غـــزو الــثــعــابــني حــتــى اآلن. 
الخوخة  مدينة  فــي  ســكــان محليون  ويــقــول 
إلى حماية  هم لجأوا 

ّ
إن الجديد«،  لـ »العربي 

يقومون  إذ  الــتــقــلــيــديــة،  بــالــوســائــل  أنفسهم 
ــي الــفــخــاريــة بــاملــيــاه  ــ بتعبئة عـــدد مــن األوانـ
ووضعها أمام مساكنهم من كل االتجاهات، 
الثعابني تغزو منازلهم بحثا  أن  العتقادهم 
عن املياه. وبمجرد أن تحصل عليها، تشرب 
ــادر إلــــى جـــحـــورهـــا مــــرة أخــــرى،  ــغــ املـــيـــاه وتــ

وأحيانا تختبئ في األحراش. 
وبــاتــت الحياة فــي عــدد مــن املــدن الساحلية 
ــاق فــي  ــطــ ــ

ُ
ــا عــــــدن، ال ت الـــيـــمـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـ

ــفــــاع الــقــيــاســي فـــي درجــــة الـــحـــرارة  ظـــل االرتــ
ــيـــار  ــتـ ــة، تــــزامــــنــــا مـــــع انــــقــــطــــاع الـ ــ ــوبــ ــ ــرطــ ــ والــ
تجد  لم  مشكلة  طويلة.  لساعات  الكهربائي 
الــســلــطــات أي حــل جــــذري لــهــا. ومـــع اقــتــراب 
درجات الحرارة من األربعني درجة مئوية، لم 
السكان، وخصوصا  من  العشرات  أمــام  يكن 
كــبــار الــســن أو املــرضــى، ســوى تــرك منازلهم 
التي ال تحتوي على أجهزة تكييف، والتوجه 
نــحــو الـــفـــنـــادق الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املـــولـــدات 

الكهربائية، بحسب سكان وناشطني. ويقول 
 الفنادق املطلة 

ّ
أحد سكان حي خور مكسر إن

على البحر تحّولت إلى ما يشبه امللجأ الذي 
يــضــم الــعــشــرات مـــن ســكــان املــديــنــة نفسها، 
وقــد قــدم الجميع بحثا عــن نسمة هـــواء في 
ــرات األســــــر الــفــقــيــرة  ــشــ وقـــــت اســتــســلــمــت عــ
ملــصــيــرهــا فــي مــقــاومــة درجــــات الـــحـــرارة من 
داخل منازلها، والتي تفتقر حتى إلى مروحة 

كهربائية من الحجم الصغير.  
يــقــول الــصــحــافــي عــبــد الــرحــمــن أنــيــس، وهــو 
الجديد«،  »العربي  لـ  عــدن،  من سكان مدينة 
 مــوجــة الــحــر هــذا الــعــام تــعــّد األقـــوى على 

ّ
إن

ــة هـــو االنــقــطــاع 
ّ
اإلطـــــالق، ومـــا زاد الــطــني بــل

 
ّ
الــكــبــيــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي. ويــشــيــر إلـــى أن
أزمــــــة كـــهـــربـــاء عـــــدن ال تـــرتـــبـــط بــنــقــص فــي 
وقـــود مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء أو ضـــرورة 
وجــود محطات توليد جــديــدة، الفتا إلــى أن 
هــنــاك مــحــطــة جــديــدة بــقــدرة 264 مــيــغــاواتــا 
لـــكـــن ال يــمــكــن إدخـــالـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــة لــعــدم 
وجود خطوط لتصريف الطاقة، وخصوصا 
ــحــــوالت  ــك املــ ــ ــذلـ ــ الـــحـــالـــيـــة وكـ الــــخــــطــــوط  أن 

الكهربائية متهالكة.
يأمل عدد كبير من األهل أخذ قسط من 
الراحة ونقل بعض املسؤوليات املنزلية 
ــر ســـنـــا، كــحــضــانــة  ــبـ إلــــى أطــفــالــهــم األكـ
لهم،  الرعاية  وتقديم  الصغار  إخوتهم 
 
ّ
من منطلق تقوية العالقة بينهم، إال أن
ــد نتائج عكسية 

ّ
هـــذه الــخــطــوة قــد تــول

على األطــفــال. وبحسب مــوقــع »بــرايــت 
 تحميل بعض املسؤوليات 

ّ
سايد«، فإن

أمــر مفيد، لكن  للطفل األكــبــر سنا هــو 
في الوقت نفسه ثّمة فرق كبير ما بني 
مرافقة الطفل شقيقه األصغر وما بني 
قـــضـــاء ســـاعـــات طــويــلــة مــعــه مـــن دون 
ــبـــل األهـــــــل أو تــحــضــيــر  إشــــــــراف مــــن قـ
الطعام له ومهام أخرى ال يحسن الطفل 
األمــر،  فــي نهاية  الــتــصــرف معها. فهو 
 ،

ً
مــا زال فــي حــاجــة إلـــى الــرعــايــة أصـــال

وفـــي  ــه.  ــلــ أهــ ــمــه دور 
ّ
تــســل يــنــبــغــي  وال 

الطفل خيار  األحــيــان، ال يمتلك  معظم 
املوافقة على رعاية إخوته من عدمها، 
إلــى عــبء غير مرغوب  فتتحول املهمة 
فيه، فهو في نهاية املطاف غير مستعد 
على  الصعبة.  املسؤولية  هــذه  لتحّمل 
سبيل املثال ال يمكن للطفل األكبر سنا 
 
ً
التعامل مع نوبة بكاء الصغير، أو مثال
تحضير الطعام بالطريقة نفسها التي 
تــحــضــره بــهــا أّمــــه، أّمــــا فــي حـــال وقــوع 
حادث في املنزل فقد يزيد الطفل األكبر 

األمور تعقيدًا بداًل من حلها.
كيفية  أن تعرف  العائلة  بالتالي، على 
اخــتــيــار املـــهـــام املــوكــلــة لــلــطــفــل األكــبــر 
 تـــرتـــيـــب املــــنــــزل أو 

ً
ــثـــال ــا. يــمــكــنــه مـ ــنـ سـ

الــــقــــراءة إلخـــوتـــه قــبــل الـــنـــوم والــلــعــب 

مــعــهــم وغـــيـــرهـــا مــــن املــــهــــام الــبــســيــطــة 
غــيــر املــعــقــدة، بــــداًل مــن االســتــغــنــاء عن 
نــشــاطــاتــه لــقــضــاء الـــوقـــت مــعــهــم. فمن 
املهم الحفاظ على طفولة األطفال األكبر 
سنا، بداًل من تغيير الحفاضات، إذ من 
شــأن ذلــك أن يحّول عالقة األطفال بني 
جة، 

ّ
متشن إلــى عالقة  البعض  بعضهم 

البقاء  الكبير  مــن  ــلــب 
ُ
ط إذا  خــصــوصــا 

ــار لـــســـاعـــات  ــغــ بـــجـــانـــب إخـــــوتـــــه الــــصــ
طويلة. وفي حاالت كثيرة، عندما يترك 
املــنــزل، يتوّجب  فــي  األطــفــال بمفردهم 
على األكبر االضــطــالع بــدور األهــل مع 
إخـــوتـــه، وهـــو دور صــعــب، األمــــر الــذي 
يتسّبب في مشاكل عديدة. في الغالب، 
األكــبــر سنا  اآلبـــاء مــن أطفالهم  يتوقع 
 
ّ
لكن مجالسة إخوتهم األصغر مجانا. 
كثيرين من األكبر سنا ال يوافقون على 
املحترفات  املــربــيــات   

ّ
أن يـــرون  إذ  ذلـــك، 

 في مقابل األنشطة 
ّ
 رواتبهن

َ
يتقاضني

ــتـــالـــي ال يــبــدو  ــالـ واملــــهــــام نــفــســهــا، وبـ
ذلــــك عـــــاداًل بــالــنــســبــة إلــيــهــم. مـــن هــنــا، 
ــال اســتــمــرت مــجــالــســة األطـــفـــال  فـــي حــ
إلخوتهم الصغار ساعات، من األفضل 
 أو رحـــلـــة 

ً
بــــهــــديــــة مــــثــــال تـــعـــويـــضـــهـــم 

إلى  دائــمــا  التنّبه  األهـــل  مميزة. وعــلــى 
 مسؤولية االنتباه لأطفال األصغر 

ّ
أن

سنا ليست مسؤولية أحد سواهم، إال 
إمكانهم  وفــي  الضرورية.  الحاالت  في 
اللجوء إلى خدمات مربية أو أشخاص 
بــالــغــني قـــادريـــن عــلــى الــتــعــامــل مــع كل 

الظروف التي تواجه الصغار.
)العربي الجديد(

رعاية األطفال 
ليست مسؤولية إخوتهم

)Getty /هذه ليست وظيفته )جون مور

البحر مالذ بعض المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة )خالد زياد/ فرانس برس(

محمد أحمد الفيالبي

أذهب  أن  أو  لقبي،  أغّير  أن  علّي  ينبغي  بأنه  الساخر  داعبني صديقي 
الــتــاريــخ  فــي متحف  بــوضــعــي  فــإنــه سيطالب  وإال  كينيا،  فــي  لــإلقــامــة 
البرية في  الحياة  لـ«الفيلة« وجــود ضمن خريطة  يعد  لم  ألنــه  الطبيعي، 
السودان، وأن آخر فيل شوهد يمشي في بالدنا، كان ُبعيد انتحار فيل 
السودانية  الــحــدود  صغيرة  فيلة  عائلة  عبرت  حني  الحيوانات،  حديقة 
الجهات  أدراجــهــا تحت مراقبة  عــادت  ثــم  عــام،  مــن  أكثر  قبل  األثيوبية 
عــامــي 2001  بــني  قــد قضينا شــهــورًا طويلة  الــبــلــديــن. كنا  فــي  املعنية 
و2005 نجوب محمية »الدندر«، وفي مواسم مختلفة، من دون أن يقع 
بصرنا إال على أثر لفيل عابر للحدود الجنوبية الشرقية، وهذا هو الحال 

في املحميات الطبيعية في السودان، والبالغ عددها 12 محمية.
تعزو الخبيرة في مجال الحياة البرية، سلوى منصور، اختفاء األنواع أو 
انقراضها إلى التغيير الذي حدث في بيئاتها، إذ »لم تعد بعض البيئات 
 عن 

ً
مناسبة لوجود تلك األنــواع، فالتلوث يضعف النظم البيئية، فضال

توفر  وكذلك عدم  العاج،  تجارة  للفيلة، النتشار  الجائر خاصة  الصيد 
اإلمكانات للرصد في ظل الظروف الصعبة، بجانب القصور في تنفيذ 
في  باالنقراض«.  املهددة  والحيوانات  للنباتات  )سايتس(  اتفاقية  بنود 
الفصائل  بعض  انقراض  قضية  السوداني  البرملان  ناقش   ،2009 عــام 
النادرة، خاصة الثديات الكبيرة كالفيلة واألسود والنمور والزرافات، بيد 
أن األمر لم يتعد الحديث عن ثغرات القوانني، وأثر الهجرات الكثيفة إلى 
املناطق الغنية بيئيًا، مما أدى إلى وضع هذه الحيوانات في دائرة التهديد 
املباشر من قبل السكان الجدد بالقرب من تلك املوائل. لكن ماذا جرى 

في البلد الذي اقترحه علّي صديقي بوصفه عامرًا بالفيلة؟
ــا،  ــا يــمــكــن أن يـــهـــدد وجـــودهـ كـــانـــت الــفــيــلــة الــكــيــنــيــة بــمــنــأى عـــن كـــل مـ
البرية  الحياة  حماية  قوانني  جعال  السياحي  واالستثمار  فاالستقرار 
رادعــة، كما أن الطبيعة ما زالت في حالة من التعافي واستدامة العطاء، 
للبقاء والتطور. غير أن ظاهرة زراعة  ع األحيائي فرصًا  التنوُّ ما يمنح 
األفوكادو باتت تهدد وجــود الفيلة، وقد زادت صــادرات كينيا من تلك 
الفاكهة، أو الخضروات التي توصف بأنها »خارقة« في اآلونة األخيرة، 
لتصبح على رأس قائمة الدول املصدرة لها، رغم تحذيرات الخبراء من أن 
املزارع التي تنتج األفوكادو تستهلك كميات كبيرة من املياه، وتؤثر على 
النظام البيئي. ومن شأن ذلك وضع الفيلة األفريقية على القائمة الحمراء 
ويستشهد  املــيــاه،  نقص  نتيجة  االنــقــراض  تواجه خطر  التي  للكائنات 
 بشكل غامض في جمهورية بوتسوانا خالل 

ً
الخبراء بنفوق 356 فيال

منتصف عام 2020، ما أثار قلق السلطات والجمعيات البيئية. 
ووفق تحذيرات وجهها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعّد تدمير مواطن 
من  الــقــانــونــي،  غير  الصيد  مــع  الــزراعــيــة،  واألراضــــي  الطبيعية  العيش 

األسباب الرئيسة للتراجع الكبير في أعداد الفيلة األفريقية.
)متخصص في شؤون البيئة(

انقراض الفيلة األفريقية

إيكولوجيا

في  والمعتقلين  العالقين  لعائالت  المغربية  الوطنية  التنسيقية  أحصت 
العراق وسورية حتى شهر مايو الجاري، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 
طفًال مرافقًا لألمهات إلى جانب 21 طفًال يتيمًا و48 طفًال من أب مغربي 
مقاتلي  بعائالت  الخاصة  وسورية  العراق  معتقالت  في  أجنبية  وأّم 

»داعش«. يُذكر أّن التنسيقية تأسست في يناير من عام 2020.

أرقام التنسيقية الوطنية

واقع ليس سهًال )دليل سليمان/ فرانس برس(

هي ضمانة لتعليم التالميذ في المناطق النائية )رياض كرامدي/ فرانس برس(
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حملة لتخفيض تقييم خرائط 
»غوغل«: أضيفوا فلسطين

»واتساب« تقاضي الحكومة 
الهندية: التوتر يزداد

القاهرة ـ العربي الجديد

املــاضــيــة، شهدت  القليلة  األيــــام  مــــدار  عــلــى 
 من 

ً
الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة فـــي مــصــر حـــالـــة

الــجــدل، بسبب ما نشر عن اعــتــزام مصلحة 
الــضــرائــب املــصــريــة فـــرض »ضــريــبــة دخــل« 
قـــيـــمـــتـــهـــا 10 بـــاملـــئـــة عـــلـــى بــــــدل الـــتـــدريـــب 
والــتــكــنــولــوجــيــا املــخــصــص ألعــضــاء نقابة 
ــذي دفـــع  ــ ــر الــ ــ الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، األمــ
نقيب الصحافيني املصريني، ضياء رشوان، 
إلــى إصـــدار بــيــان رســمــي أكــد فيه استمرار 
صـــرف الــبــدل بـــدون خــصــم، معلنا اعــتــزامــه 
إقامة دعوى عاجلة بالقضاء اإلداري لحسم 

الخالف املثار حول هذه املسألة.
استقطاع  مــن  تخوفهم  أبـــدوا  الصحافيون 
جـــزء مــن بـــدل الــتــدريــب والــتــكــنــولــوجــيــا في 
صــورة ضــرائــب، قبل حتى أن يصدر نقيب 
ــد فـــيـــه بـــأن  ــ ــانـــه، الــــــذي وعـ ــيـ الــصــحــافــيــني بـ
وزيــر  مــع   

ً
مــبــاشــرة النقابة  يتحدث مجلس 

املـــالـــيـــة املــــصــــري، مــحــمــد مــعــيــط لــحــل هــذه 
املــشــكــلــة. وقـــــال ضـــيـــاء رشــــــوان فـــي بــيــانــه، 
الداخلي  الـــدوري  الكتاب  إلــى  إنــه »بالعودة 
املالية  بــــوزارة  املــصــريــة  الــضــرائــب  ملصلحة 
هــنــاك  أن  يـــتـــبـــني   ،2010 لـــســـنـــة   )18( رقـــــم 
خــالفــا حــــول خــضــوع الـــبـــدل لــلــضــريــبــة من 
ــم مــن  ــرغــ ــوان »عـــلـــى الــ ــه«. وفـــســـر رشــــــ ــ ــــدمـ عـ
انــحــيــاز الــكــتــاب الــــــدوري املـــشـــار لــخــضــوع 
املــرتــبــات، إال أن أحــد  الــبــدل للضريبة عــلــى 
عشر عــامــا مــرت منذ صـــدوره، ولــم يتحول 
ــرار مــــن مــصــلــحــة  ــقــ ــتـــاب لــ ــكـ خـــاللـــهـــا هـــــذا الـ
وهما  البدل  لجهتي صــرف  يبلغ  الضرائب 
الصحافية  واملؤسسات  الصحافيني  نقابة 
مخاطبة  أي  منهما  أي  تتلق  فلم  القومية، 
بهذا الشأن طوال تلك الفترة. وتكرر انحياز 
لـــرأي إخضاع  الــضــرائــب املــصــريــة  مصلحة 
الــبــدل لــلــضــريــبــة عــلــى املــرتــبــات فــي مــذكــرة 
مرفوعة   6/5/2021 بتاريخ  أخيرة  داخلية 
لــم يصدر  وأيــضــا  املصلحة،  رئــيــس  للسيد 
الجهتان  بــه  تــخــاطــب  قـــرار  أي  بــنــاء عليها 
ــفـــة املــــشــــار إلـــيـــهـــمـــا ســـابـــقـــا، أي  ذاتـــــــا الـــصـ
الصحافية  واملؤسسات  الصحافيني  نقابة 
القومية حتى اللحظة«. وقال رشوان »حيث 
إن الخالف حول خضوع البدل للضريبة من 
عدمه ال يــزال قائما، فإن نقابة الصحافيني 
ســــوف تــتــبــنــى وتــعــلــن رأيـــهـــا اســـتـــنـــادا إلــى 
أحــكــام الــقــضــاء اإلداري الــنــهــائــيــة فــي شــأن 
الــبــدل وقـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، بــأن 
الـــبـــدل ال يــخــضــع لــلــضــريــبــة عــلــى املــرتــبــات 
النقابة  عليه تستمر  بناًء  ومــا في حكمها؛ 
في صرف البدل وفق نفس القواعد املطبقة 
إقـــــراره، والــتــي تعتبره غير  بـــدء  مــنــذ  عليه 
خــاضــع لــلــضــريــبــة عــلــى املـــرتـــبـــات«. ودعـــت 
الــنــقــابــة املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الــقــومــيــة، 
استقرت  مــا  كــل منها تطبيق  إلــى مواصلة 

منوعات

عــلــيــه بــداخــلــهــا مـــن قـــواعـــد لـــصـــرف الــبــدل 
خـــالل الــفــتــرات املــاضــيــة، وأن تــنــحــاز لـــرأي 
الــنــقــابــة بــأنــه غــيــر خــاضــع لــلــضــريــبــة على 
املــرتــبــات ومـــا فـــي حــكــمــهــا. كــمــا قـــرر نقيب 
رقم  للمادة  الصحافيني املصريني، استناًدا 
)52( من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل 
واإلداريـــة،  القضائية  الجهات  أمــام  النقابة 
القضاء اإلداري  أمام  رفع دعوى مستعجلة 

أحكام  لتفسير  صحيح  بتطبيق  للمطالبة 
الـــبـــدل  شـــــأن  فــــي  الـــبـــاتـــة  اإلداري  الـــقـــضـــاء 
ونـــصـــوص قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، 
بعدم خضوع البدل للضريبة على املرتبات 

وما في حكمها.
ــــدوق نـــقـــابـــة  ــنــ ــ ــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد أمـــــــني صــ ــ مــ
الـــصـــحـــافـــيـــني املــــصــــريــــة، حـــســـني الـــزنـــاتـــي، 
ــمـــرصـــد املـــــصـــــري لـــلـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــالم  ــلـ لـ

)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــصــريــة(، اعــتــزام 
والتكنولوجيا  التدريب  بدل  النقابة صرف 

.
ً

الثالثاء املوافق 25 مايو/أيار 2021، كامال
ــــرى صـــحـــافـــيـــون، أن  فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يــ
ــة فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى بــــدل الــتــدريــب  ــ أزمـ
والــتــكــنــولــوجــيــا، تــمــس قــطــاعــا عــريــضــا من 
الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، املــعــتــمــديــن عــلــى 
الـــبـــدل كــمــصــدر أســـاســـي لــدخــلــهــم، فـــي ظل 
مرتبات متدنية وأوضاع اقتصادية صعبة 

للصحف ووسائل اإلعالم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــعـــتـــزم صـــحـــافـــيـــون 
بيان  ونقابيون سابقون وحاليون، إصــدار 
ــيـــه، إلعـــــــالن رفـــض  ــلـ ــيـــعـــات عـ ــتـــوقـ لـــجـــمـــع الـ
ــا مــن أنـــه ال يوجد 

ً
املــســاس بــالــبــدل، انــطــالق

لــفــرض ضريبة على هذا  قــانــونــي  أي سند 
البدل الذي ال يعامل ضريبًيا معاملة األجر، 
وملــطــالــبــة مــجــلــس الــنــقــابــة بـــالـــدعـــوة لعقد 
اجتماع طارئ ألعضاء الجمعية العمومية، 
ــدول أعـــمـــالـــه لـــبـــحـــث مــشــكــلــة  ــ ــ يـــخـــصـــص جـ
ــاع االجــتــمــاعــيــة  ــ ــ األجـــــور املــتــدنــيــة، واألوضـ
واالقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــحــافــيــني وســبــل حلها، 
وكــذلــك مواجهة مــحــاوالت النيل مــن بعض 

هذه الحقوق.
الــســيــاق، كتب نقيب الصحافيني  وفــي هــذا 
ــابـــه  ــيــــى قــــــــــالش، عــــبــــر حـــسـ األســـــــبـــــــق، يــــحــ
الــخــاص على »فــيــســبــوك«، مــنــشــوًرا تساءل 
فــيــه »مـــن وراء هـــذا الــفــيــلــم الــهــابــط، خاصة 
والــجــمــيــع يعلم أن هـــذا الــبــدل ال يــدخــل في 
ــاء الــضــريــبــي وأنــــه ال يــعــامــل معاملة  الـــوعـ
ــــذي اســتــيــقــظ بــعــد أربــعــني  الـــدخـــل؟ ومــــن الـ
عــــامــــا ونــــبــــش جــــــــراح الــــــظــــــروف الــصــعــبــة 
ــا بــدال من 

ً
أمل ألوضــاع الصحافيني ليزيدها 

تــضــمــيــدهــا؟ وهــــل قـــيـــادات املــؤســســة الــتــي 
تــعــنــتــت وخــصــمــت الــضــريــبــة واســتــقــطــعــت 
 و-مازالت- من جيوب الزمالء الخاوية 

ً
أمواال

بقرار منفرد منها هي التي وراء ما يحدث؟ 
ــل هـــــــؤالء املـــتـــحـــمـــســـون لـــجـــلـــب الـــضـــرر  ــ وهــ
مليًما  قبل  مــن  وّردوا  قــد  اآلن  للصحافيني 

واحدًا ملصلحة الضرائب«.
ــدار الــعــقــود املــاضــيــة  يــشــار إلـــى أنـــه عــلــى مــ
شهد البدل عدة زيادات اقترنت بانتخابات 
فى  جنيها   20 إلــى  تضاعف  حيث  النقابة، 
 100 ثم  نافع،  إبراهيم  الــراحــل  النقيب  عهد 
التسعينات في عهد مكرم  أوائــل  جنيه في 
الزيادات حتى وصل  محمد أحمد، وتوالت 
إلــى 290 جنيها عــام 2003، ثم 330 جنيها، 
وفــي عــام 2007، وصــل إلــى 530 جنيها، ثم 
ثــم 760 وأخــيــرا 900 جنيه عــام 2011.   610
إلــى 1200 جنيه عــام 2013، بعدها  وارتــفــع 
أصــبــح 1380 جــنــيــهــا، ثــم 1680 جــنــيــهــا، ثم 
2100، وفي مــارس/آذار املاضي قرر مجلس 
الــوزراء زيادته بقيمة 420 جنيها، ليصبح 
2520 جنيها في يوليو/تموز 2021. )الدوالر 

يساوي حوالى 15.6 جنيها مصريا(.

يعتمد صحافيون 
على البدل في ظّل 

تدني مرتباتهم

لندن ـ العربي الجديد

رفــعــت شــركــة »واتـــســـاب« دعــــوى قضائية 
ضد الحكومة الهندية في مدينة دلهي، في 
إجـــراءات جديدة  مسعى منها ملنع دخــول 
حيز التنفيذ ستجبرها على انتهاك حماية 
ــا كــشــفــتــه مـــصـــادر  ــق مــ ــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، وفـ
مــطــلــعــة عــلــى الــقــضــيــة لــوكــالــة »رويــــتــــرز«. 
»رويترز«، أول  وأفادت املصادر في حديث لـ
مــن أمــس األربــعــاء، بــأن »واتــســاب« تطالب 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي دلـــهـــي بــــاإلعــــالن أن 
إحدى القواعد الجديدة املتعلقة بمنصات 
التواصل االجتماعي في الهند تنتهك حق 
الخصوصية الذي يكفله دستور البالد، إذ 
تحديد  على  التكنولوجيا  شــركــات  تجبر 
ملـــعـــلـــومـــات« مــعــيــنــة حــني  »املــــصــــدر األول 

تطلب السلطات.
وفي حني أن القانون يطلب من »واتساب« 
الكشف فقط عن هوية األشخاص املتهمني 
بارتكاب مخالفات، إال أن »واتساب« تقول 
إنها ال يمكنها تنفيذ هذا اإلجراء من دون 
إذ ستضطر  الخصوصية،  الحق في  خرق 
ــى كــــســــر الـــتـــشـــفـــيـــر فـــــي رســــائــــلــــهــــا بــني  ــ ــ إلـ

املستلمني وكذلك موجهي الرسائل.
»رويــــــتــــــرز« قـــالـــت إنـــهـــا غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
تــأكــيــد الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا 

»واتــســاب« بشكل مستقل في الهند، حيث 
»فيسبوك«  لشركة  الــتــابــع  التطبيق  يملك 
إلى  وأشــــارت  مستخدم.  مليون   400 نحو 
هويتها  عن  الكشف  رفضت  مصادرها  أن 
لــحــســاســيــة املـــســـألـــة. كــمــا رفــــض مــتــحــدث 
وقـــال مسؤول  التعليق.  »واتـــســـاب«  بــاســم 
»رويترز«، إن »واتساب« يمكنها  حكومي، لـ
إيـــجـــاد طــريــقــة لــتــتــبــع مــنــشــئــي املــعــلــومــات 
املضللة، وإنه لم ُيطلب منها كسر التشفير.
تــصــّعــد الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة مـــن الـــصـــراع 
ــــودي  ــــدرا مـ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــة نـ ــكـــومـ ــد بـــــني حـ ــزايــ ــتــ املــ
ــــي ذلـــك  ــا، بـــمـــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وعـــمـــالـــقـــة الـ
ــــوك« و»غـــــــــوغـــــــــل« و»تــــــويــــــتــــــر«.  ــبــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ »فــ
وتــصــاعــدت الـــتـــوتـــرات بــعــد زيـــــارة شــرطــة 
مساء  »تــويــتــر«  ملكاتب  الهندية  العاصمة 
اإلثـــنـــني املــــاضــــي، بــعــد تــصــنــيــف األخـــيـــرة 
ــــدى تـــغـــريـــدات املــتــحــدث بـــاســـم الــحــزب  إحـ
ــم عـــلـــى أنــهــا  ــاكـ ــقـــومـــي الـــحـ الـــهـــنـــدوســـي الـ

»وسائط تم التالعب بها«.
ضــغــطــت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــا عـــلـــى شـــركـــات 
التكنولوجيا إلزالة ليس فقط ما وصفتها 
باملعلومات الخاطئة عن وباء »كوفيد-19« 
ــنـــد، إنـــمـــا كـــذلـــك بــعــض  ــهـ الــــــذي يـــجـــتـــاح الـ
االنتقادات الستجابة الحكومة لأزمة التي 

تحصد أرواح اآلالف يوميا.
ــادئ الــتــوجــيــهــيــة لــلــوســيــط  ــ ــبـ ــ ــنـــص »املـ وتـ

ومدونة أخالقيات الوسائط الرقمية« التي 
أصدرتها وزارة التكنولوجيا الهندية على 
االجتماعي  التواصل  أن »وســطــاء وســائــل 
املهمني« سيخسرون الحماية من الدعاوى 
فشلوا  إذا  الجنائية  واملقاضاة  القضائية 
فــي االلـــتـــزام بــالــقــواعــد الــجــديــدة. ومـــن بني 
على  التكنولوجيا  عمالقة  إجبار  القواعد 
تعيني مواطنني هنود في مناصب رئيسية، 
وإزالــة املحتوى الــذي تقرر أنه مخالف في 

غضون 36 ساعة من إصدار أمر قانوني.

من اعتصام على سلم نقابة الصحافيين في 2016 )شيماء أحمد/األناضول(

)أرون سنكار/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

»غــوغــل  تطبيق  تقييم  لتخفيض  حملة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  ـــن 
ّ

دش
مابس« للخرائط واالتجاهات، وهي خطوة تأتي بعد حملة ناجحة لتخفيض تقييم 
التكنولوجيا »غوغل«،  رواد عمالق  أجل فلسطني. وينتقد  »فيسبوك«، من  تطبيق 
االحتالل  ومحاباة  والفلسطينيني  فلسطني  ضد  االنحياز  بممارسة  إيــاه  متهمني 
اإلسرائيلي. وعند طرح سؤال »مــاذا يرتدي اإلرهابيون على رؤوسهم« في محرك 
البحث »غوغل«، تكون النتيجة فورًا هي الكوفية الفلسطينية.  ونتيجة السؤال هي 
تعريف للكوفية الفلسطينية من موسوعة »ويكيبيديا« وصورة لها. وتقدم منصة 
»غوغل إيرث« صور ساتل قديمة جدًا لغزة، وهو ما يمنع الباحثني والصحافيني 
واملحققني من تتبع آثار العدوان اإلسرائيلي. لكن ما أشعل هذه الحملة هو عرض 
خدمة »غوغل مابس« خارطة منطقة الشرق األوسط من دون اسم فلسطني عليها، 
بينما تعرض بجانبها اســم إســرائــيــل بشكل عـــادي. مــن أجــل ذلــك، غــّرد مستخدم: 
»فلسطني ليست موجودة على خرائط »غوغل«، الكل يدخل اآلن على تطبيق خرائط 

»غوغل«، ويترك تقييم سيء على متاجر التطبيقات«.  
وكتب خالد: »بعد نجاح حملة خفض تقييم #فيسبوك في »غوغل بالي ستور«، اآلن 
يجب على الجميع تحويل هجمتهم نحو تطبيق #خرائط_غوغل #GoogleMaps. قم 
بتقييمه بنجمة واحــدة«. كما طلب كتابة العبارة التالية: »إنها أرض #فلسطينية 
ق 

ّ
وستبقى كذلك أرض فلسطينية ولن نقبل تسميتها بأي اسم آخر مهما كان«. وعل

املنشورات  في  الحاصل  الطبيعي  والتضامن  التعاطف  عن  »بعيدًا  سديم:  حساب 
واألكثر صرامة: حملة  الحقيقية  الفعل  الثانية وردة  الخطوة  إلى  نتوجه  والواقع، 

تقييم خرائط »غوغل« بنجمة مع عبارة »ألجل فلسطني«. شاركوا معنا«. 
وكانت عريضة تطالب بإضافة فلسطني إلى خرائط »غوغل« قد عادت للتداول عبر 
»فلسطني  نصها:  ويــقــول  توقيع.  مليوني   

ً
مــتــجــاوزة االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 

التي أقيمت على أرض فلسطينية،  لَم ال؟ إسرائيل،  ال تظهر على خرائط »غوغل«. 
»غوغل«، فلسطني غير موجودة«.  محددة بوضوح. لكن ال يوجد ذكر لفلسطني. وفقا لـ

أزمة »بدل الصحافيين« المصريين... سوط الضرائب

كشف مسؤولو االتحاد األوروبي أخبار
النقاب عن خطط لتعزيز مدونة 

سلوك الكتلة بشأن التضليل عبر 
اإلنترنت، وذلك بهدف منع شركات 

اإلعالنات الرقمية من االستفادة 
من »األخبار المزيفة«، معلنين تعزيز 
مدونة السلوك الطوعية لجعلها 

أكثر فاعلية.

خطت مساعدة المتحدثة باسم 
البيت األبيض كارين جان بيار 

خطوة تاريخية باعتالئها منبر 
غرفة الصحافة في مقر الرئاسة 

األميركية، لتكون ثاني امرأة سوداء 
تضطلع بهذا الدور المرموق. 

وكانت جودي سميث أول سوداء 
اعتلت المنبر عام 1991.

أطلق تطبيق »إنستغرام« خيارًا 
يمّكن مستخدميه حول العالم من 

 )Like( إخفاء عدد مرات اإلعجاب
على منشوراتهم، وسيتاح الخيار 
قريبًا أيضًا عبر موقع »فيسبوك«، 

بعد سنوات من االختبارات للحد 
من الضغوط المرتبطة باستخدام 

منصاتها.

قال المدير العام لـ»هيئة اإلذاعة 
البريطانية« )بي بي سي(، تيم 

ديفي، إّن المؤسسة قد تنظر 
في دفع تعويض مالي إلى مات 

ويسلر الذي بلّغ أوًال عن مخاوفه 
بشأن اعتماد الصحافي فيها مارتن 
بشير »الخداع« النتزاع مقابلة األميرة 

ديانا سنة 1995.

الضوء على  المصريون،  الصحافيون  الذي يحصل عليه  التدريب والتكنولوجيا  المتجددة حول فرض ضرائب على بدل  األزمة  تسلّط 
المخاوف من سوط الضرائب الذي قد يسلّط عليهم في ظّل أوضاع اقتصادية صعبة
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــار/  ــ ـــت إســــرائــــيــــل، فــــي 10 أيـ
ّ
ــن شـ

مــايــو 2021، حـــرًبـــا هـــي الــرابــعــة 
ــاع غـــــــزة الـــــــــذي يـــــرزح  ــ ــــطـ ــلــــى قـ عــ
الـــحـــصـــار مــنــذ عــــام 2007. وبــســبــب  تــحــت 
ذلـــك، وجـــدت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، جو 
 إلى أن تتعامل مع 

ً
بايدن، نفسها مضطرة

اإلســرائــيــلــي،   – الفلسطيني  الــصــراع  مــلــف 
إلى  أن حاولت تجاهله منذ وصولها  بعد 
الهاتفي  اتصاله  بــايــدن  أجــرى  إذ  السلطة؛ 
األول برئيس الــوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
م منصبه، وهو 

ّ
نتنياهو، شهًرا بعد أن تسل

 – األميركية  العالقات  في  أمــٌر غير معهود 
 إدارتــه لم تعنّي سفيًرا 

ّ
اإلسرائيلية. كما أن

لـــهـــا فــــي إســــرائــــيــــل حـــتـــى اآلن، ولـــــم تــعــنّي 
ـــا لـــلـــســـالم فــــي املــنــطــقــة كـــمـــا كــانــت 

ً
مـــبـــعـــوث

اإلدارات السابقة تفعل. ينطبق األمر نفسه 
عــلــى االتــــصــــاالت بــالــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، 
إذ جـــاء أول اتـــصـــال بـــني بـــايـــدن والــرئــيــس 
ــبـــاس، فـــي خضم  الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـ
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر. لــكــن الــحــرب 
اإلسرائيلية على غزة اضطّرت إدارة بايدن 
ــــى أن تـــتـــدخـــل وتـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  إلـ
لتقبل بوقف إطالق ناٍر متبادل مع فصائل 
أن  بــعــد  خــصــوًصــا  الفلسطينية،  املــقــاومــة 
بــــــرزت انـــقـــســـامـــاٌت كـــبـــيـــرة داخــــــل صــفــوف 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتـــعـــالـــت أصـــــوات  ــحــ الــ
الـــنـــاقـــمـــني بــــني أعـــضـــائـــه فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
عــلــى املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة الــوحــشــيــة، 
بايدن  إدارة  انــحــيــاز  العلنية  وانــتــقــاداتــهــم 

إلى إسرائيل.  

موقف مبدئي منحاز
ــدوان  ــعــ ــي مـــــدة الــ ــا، هــ ــ ــوًمـ ــ عـــلـــى مـــــدى 11 يـ
اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، كـــان اإلطـــار 
العام للموقف األميركي هو االنحياز التام 
إلى مصلحة إسرائيل. وقد ظهر ذلك جلًيا 

في ثالثة مواقف:
1. تعطيل الواليات املتحدة أربع محاوالت 
فـــي مــجــلــس األمـــــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم املــتــحــدة 
 هذا 

ّ
أن الــعــدوان، بذريعة  تــطــورات  ملناقشة 

يــجــهــض املــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة الــهــادئــة 
التي تقوم بها واشنطن عبر قنوات خاصة 
للوصول إلــى تهدئة، ثــمَّ إلــى وقــٍف إلطــالق 

النار بني إسرائيل واملقاومة الفلسطينية. 
2. توفير غــطــاء لــلــعــدوان اإلســرائــيــلــي على 
الــقــطــاع بــذريــعــة »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا ضـــد الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 

العشوائية«.
نـــتـــنـــيـــاهـــو »مـــســـاحـــة  3. إعـــــطـــــاء حـــكـــومـــة 
 
ّ
لتشن كافًيا  ا 

ً
وقت منحها  عبر  للمناورة«، 

 ضد املقاومة الفلسطينية، ثمَّ 
ً
ضرباٍت قوية

ص حجم تلك الضربات تدريًجا بذريعة 
ّ
تقل

أنها حققت أهدافها من العدوان.   

أسباب تغير نبرة 
الخطاب األميركي

قــامــت املــقــاربــة األولـــيـــة إلدارة بــايــدن على 
أســاس ممارسة الضغط على إسرائيل من 
بــســرعــة،  الـــصـــراع  لتنهي  الــكــوالــيــس،  وراء 
ــلـــل الـــخـــســـائـــر فــــي صــــفــــوف املـــدنـــيـــني.  وتـــقـ
ــــم  ــــي األمـ ــرة األمــــيــــركــــيــــة فـ ــيـ ــفـ وأفــــــــــادت الـــسـ
ــتـــحـــدة، لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، بــأن  املـ
 

ً
الواليات املتحدة أجرت أكثر من 60 اتصاال

دبلوماسًيا رفيع املستوى خالل أسبوعني، 
مــنــهــا ســتــة اتـــصـــاالت مــبــاشــرة بـــني بــايــدن 
ــاد اعــتــقــاد لـــدى مــســؤولــي  ونــتــنــيــاهــو. وســ
إدارة بــايــدن، فــي األســبــوع األول لــلــعــدوان، 
 أي انــتــقــاداٍت علنية إلســرائــيــل 

ّ
مــفــاده بـــأن

ــا أن  ســـتـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة، خـــصـــوًصـ
التقديرات األميركية كانت تقول إن الجيش 
ــن يـــوقـــف هــجــمــاتــه، قــبــل أن  اإلســـرائـــيـــلـــي لـ
أهدافا  يصفها  مما  ممكن  عــدد  أكبر  يدمر 

 هـــذه املــقــاربــة 
ّ
عــســكــريــة فــي الــقــطــاع، إال أن

شهدت تغييًرا مع دخول العدوان أسبوعه 
الثاني، ويعود ذلك إلى األسباب التالية:

الـــعـــســـكـــريـــة  الــــتــــقــــديــــرات  اســــتــــخــــالص   .1
 

َّ
ــفـــدت جـــل ــنـ ــتـ ــل اسـ ــيــ ــرائــ األمـــيـــركـــيـــة أن إســ
الــهــجــمــات عــلــى املـــواقـــع الــتــي حــّددتــهــا في 

قائمة األهداف التي أعّدتها.
ــداد الــضــحــايــا بـــني املــدنــيــني  ــ 2. تــصــاعــد أعـ
التي كانت  املرّوعة  الفلسطينيني، والصور 
تنقلها عــدســات وســائــل اإلعـــالم مــن قطاع 
الباهظة  اإلنسانية  التكلفة  وكشفت  غـــزة، 
لــلــعــدوان اإلســرائــيــلــي، وحجم الــدمــار الــذي 
ألــحــقــه بــاملــبــانــي الــســكــنــيــة والــبــنــى املــدنــيــة 
املــشــاهــد غضًبا  أثـــارت هــذه  التحتية. وقــد 
عــاملــًيــا، بــمــا فــي ذلـــك فــي الـــواليـــات املتحدة 
ا. 

ً
نفسها، وفي صفوف الديمقراطيني أيض

الــجــيــش   
ّ
أن ــــى  إلـ بــــايــــدن  إدارة  تــــوّصــــل   .3

اإلســـرائـــيـــلـــي عـــاجـــز عـــن حــســم املــعــركــة مع 
صواريخها  وإيقاف  الفلسطينية،  املقاومة 
وقذائفها في مدى زمني قصير، ومن دون 
تــرغــب فيه إسرائيل  بــري كبير ال  اجــتــيــاح 
عليها.  الباهظة  تكلفته  إلــى  نــظــًرا  نفسها 
وربما خشيت إدارة بايدن انفجاًرا شعبًيا 
ــفـــة الــغــربــيــة  فــلــســطــيــنــًيــا أوســـــــع فــــي الـــضـ
ومدينة القدس وبني فلسطينيي عام 1948.

4. استياء إدارة بايدن من محاوالت حكومة 
الجالء،  بــرج  نتنياهو توريطها في قصف 
فــي 15 أيــــار/ مــايــو 2021، الـــذي كـــان يضم 
مكاتب وسائل إعالم، مثل وكالة أسوشيتد 
 عن 

ً
الجزيرة، فضال األميركية وقناة  بــرس 

تسّبب  وأطــبــاء.  ملحامني  ومكاتب  شقة   60
ــاٍت  ــ قــصــف الـــبـــرج وتــدمــيــره فـــي حــمــلــة إدانـ
أنه كان يضم  التي زعمت  دوليٍة إلسرائيل 
 لــحــركــة حــمــاس، 

ً
 تــابــعــة

ً
مــعــداٍت إلــكــتــرونــيــة

 مــن أن 
ً

وهـــو مــا نــفــتــه هـــذه األخـــيـــرة. وبــــدال
 تثبت مزاعمها، 

ً
تقّدم حكومة نتنياهو أدلة

كــمــا طــالــبــتــهــا إدارة بـــايـــدن، ســـارعـــت إلــى 
االّدعاء أنها قّدمت األدلة لواشنطن، وهو ما 

نفاه املسؤولون األميركيون وأثار غضبهم. 
 
ّ
ــائـــل إعـــالمـــيـــة أمــيــركــيــة أن وأوضــــحــــت وسـ
ل نقطة تــحــّول فــي املوقف 

ّ
الــبــرج مث قصف 

األميركي من العدوان اإلسرائيلي على غزة.
ــيـــادة الــحــزب  ــل قـ ــ 5. تــنــامــي االســـتـــيـــاء داخـ
الديمقراطي من وتيرة العمليات العسكرية 
اإلسرائيلية، بما في ذلك انتقادات ضمنية 
وّجــهــتــهــا شخصيات قــريــبــة مــن إســرائــيــل، 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، نـــانـــســـي  ــيــــســــة مـــجـ ــثــــل رئــ مــ
الديمقراطية في  بيلوسي، وزعيم األغلبية 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تـــشـــاك شـــومـــر، ورئــيــس 
ــي مــجــلــس  ــة فــ ــيـ ــارجـ لــجــنــة الــــعــــالقــــات الـــخـ
أكثر  ــع 

ّ
وق كما  روبــرت مينينديز.  الشيوخ، 

مجلس  في  ديمقراطًيا  عضًوا  عشرين  من 
ا 

ً
ــار/ مــايــو 2021، بيان أيــ فــي 16  الــشــيــوخ، 

دَعوا فيه إلى وقف إطالق النار. 
ــادات  ــقــ ــتــ ــك كــــلــــه تــــصــــاعــــد انــ ــ ــ األهــــــــم مـــــن ذلـ
الــتــيــار الــتــقــدمــي فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
إلــــى إســـرائـــيـــل ضد  بـــايـــدن  النــحــيــاز إدارة 
ــا أنـــــــذر بـــحـــدوث  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، وهــــــو مـ
في  للحزب  الضئيلة  األغلبية  فــي  انــقــســاٍم 
ــيــــوخ، عـــلـــى نــحــٍو  مــجــلــَســي الــــنــــواب والــــشــ
ــل أجــنــدة بــايــدن األخــــرى؛ إذ يملك 

ّ
قــد يــعــط

الــديــمــقــراطــيــون أغلبية ســتــة أصــــوات فقط 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي حـــني يــقــتــســمــون 
 مع الحزب 

ً
مقاعد مجلس الشيوخ مناصفة

ونصف  عقد  ومنذ   .)50  –  50( الجمهوري 
يجري  تدريجي  تــحــّول  ة  ثمَّ تقريًبا،  العقد 
إذ  إسرائيل،  تجاه  الديمقراطي  الحزب  في 
أكثر  ا 

ً
موقف اآلن  صفوفه  بــني   

ٌ
أغلبية تريد 

الــطــرفــني الفلسطيني –   بــني 
ً

ــدال ـــا وعــ
ً
اتـــزان

واإلســرائــيــلــي، ويــــرون ذلـــك مــن زاويــــة نظر 
حركة الحقوق املدنية والعدالة االجتماعية 
األمـــيـــركـــيـــة. وكـــشـــف اســتــطــالع رأي أجـــري 
 %38.5 من الديمقراطيني يحّملون 

ّ
أخيرا أن

إســــرائــــيــــل مـــســـؤولـــيـــة الــتــصــعــيــد األخـــيـــر، 
مقابل %15.5 يلومون حركة حماس، علًما 
يحّملون  عموًما  األميركيني  من   27.4% أن 
ــة الـــتـــصـــعـــيـــد، بــيــنــمــا  ــيـ ــل مـــســـؤولـ ــيــ ــرائــ إســ
تنخفض النسبة إلى %12.5 فقط يرى فيها 

الجمهوريون ذلك. 
ومــع استمرار إدارة بايدن في دعــم املوقف 
ــلـــي بـــذريـــعـــة »حــقــهــا فـــي الـــدفـــاع  اإلســـرائـــيـ
داخـــل ممثلي  انــقــســام  عــن نفسها«، حصل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، بني 
وأقــلــيــة، ولكنها  مــؤيــدٍة إلســرائــيــل،  أغلبيٍة 
مؤثرة ومتزايدة، غاضبة بسبب ذلك. وبعد 
بنّيتها  الكونغرس  بايدن  إدارة  أعلمت  أن 
»بيع« إسرائيل أسلحة وذخائر بقيمة 735 
فق عليها بني 

ُّ
مليون دوالر، وهي صفقة ات

أخيرا  اإلسرائيلي  التصعيد  قبل  الطرفني 
فـــي الـــقـــدس، ثـــمَّ الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، 
نيويورك،  من  الديمقراطية  النائبة  أعلنت 
إلكساندريا أوكــازيــو كــورتــيــز، فــي 9 أيــار/ 
قانون  بمشروع  ستتقّدم  أنها   2021 مايو 
يمنع الصفقة، املمّولة من املعونات السنوية 

3.8 مليارات  األميركية إلسرائيل، والبالغة 
دوالر. وتبعها في اليوم التالي السيناتور 
 

ً
قــّدم مشروًعا مماثال الــذي  بيرني ساندرز 

فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
مــحــاوالت تعطيل هـــذه املــعــونــة لــم تنجح، 
 هذا التطور يعّد غير مسبوق في تاريخ 

ّ
فإن

العالقات األميركية – اإلسرائيلية. 

مقاربة جديدة    
تدريًجا،  واشنطن تصّعد ضغوطها  بــدأت 
ــول الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي أســبــوعــه  مـــع دخــ

ا باالتصال الذي جرى بني  الثاني، وذلك بدًء
بايدن ونتنياهو في 17 أيار/ مايو. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن بـــايـــدن جــــّدد »دعـــمـــه الــثــابــت 
 
ّ
فإن الدفاع عن نفسها«،  لحق إسرائيل في 

بيان البيت األبيض أشار إلى أن واشنطن 
تــرغــب فــي رؤيـــة وقـــٍف قــريــٍب إلطـــالق الــنــار. 
الرسالة،  يفهم  لــم  نتنياهو  أن  اتــضــح  ـــا 

َّ
ومل

 آخــر بــه فــي 19 أيــار/ 
ً

أجـــرى بــايــدن اتــصــاال
األميركي  الــرئــيــس  لهجة  فيه  كــانــت  مــايــو، 
 بـــيـــان الــبــيــت 

ّ
ـــا أن

ً
ــا. وكـــــان الفـــت ــزًمــ أشـــــّد حــ

األبــيــض حـــول هـــذا االتـــصـــال لــم ُيــشــر، كما 
الــعــادة، إلــى »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 
 »الـــرئـــيـــس أبــلــغ 

ّ
نــفــســهــا«، بـــل ركــــز عــلــى أن

ا 
ً

رئــيــس الــــوزراء أنــه يتوقع الــيــوم تخفيض
كبيًرا في التصعيد على طريق وقف إطالق 
 
ّ
الـــنـــار«. وذكــــرت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة أن

ــايـــدن أبـــلـــغ نــتــنــيــاهــو أن الــديــنــامــيــكــيــات  بـ
ــغـــرس ضــد  ــكـــونـ ــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة تــتــغــيــر فــ
التقليديني.  حلفائها  بــني  حتى  إســرائــيــل، 
 آخــر بــني وزيـــر الخارجية 

ٌ
تــِبــع ذلــك اتــصــال

ــيـــره  ــي بـــلـــيـــنـــكـــن، ونـــظـ ــونــ ــتــ األمـــــيـــــركـــــي، أنــ
اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أخبره فيه أن 
الواليات املتحدة تتوقع أن تنهي إسرائيل 
الــرغــم  قــريــًبــا. وعــلــى  الــعــســكــريــة  عملياتها 
مـــن أن نــتــنــيــاهــو ســــارع إلـــى الــتــأكــيــد على 
لبث، تحت  مــا  فإنه  الــقــتــال،  عزمه مواصلة 
وطأة الضغوط األميركية، أن قبل بالدخول 
ــادثـــات تـــهـــدئـــٍة مـــع حـــركـــة حــمــاس  فـــي مـــحـ
عن  األخـــرى  الفلسطينية  الفصائل  وبقية 
بدور  قامت  التي  املصرية  الحكومة  طريق 
الــوســيــط. ومـــع قــبــول الــطــرفــني مــبــدأ وقــف 
إطالق نار متبادل ومتزامن، بحلول الساعة 
الــثــانــيــة مـــن صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة، انــقــســم 
إذا  البيت األبيض حــول ما  املسؤولون في 
عــنــه مخافة  يــعــلــن  أن  لــبــايــدن  كـــان ينبغي 
انتصر موقف مؤيدي  النهاية  وفــي  فشله، 

ذلك، وأعلن بايدن االتفاق بنفسه.
وفــي الوقت ذاتــه، وفيما عــدا تواصل إدارة 
بايدن مع قطر واألردن، فقد كثفت التواصل 
مـــع مــصــر، بــعــد إهــمــالــهــا الــنــظــام املــصــري 
الـــذي اعتبر مــقــرًبــا مــن دونــالــد تــرامــب، وال 
بالصبغة  مــعــه  الــوثــيــق  الــتــعــاون  يتناسب 
الــــتــــي يـــريـــدهـــا بــــايــــدن إلدارتـــــــــه بــوصــفــهــا 
 إدارته قّررت 

ّ
داعمة للديمقراطية. ويبدو أن

الــتــعــويــل عــلــى دور مــصــر بــوصــفــهــا بــوابــة 
غــــزة الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة، وألنـــهـــا قـــد تــكــون 
املقاومة  متحمًسا الحتواء حركات  شريًكا 
إشراكها  عبر  حماس  وحركة  الفلسطينية 
في العملية السياسية والنظام الفلسطيني، 
في مقابل تقييد نشاطها املسلح. وال تقوم 
ا عن دوٍر يقّربها 

ً
اإلدارة املصرية بذلك بحث

فــحــســب،  الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــن  مـ
ـــا لــقــنــاعــتــهــا بـــضـــرورة احــتــواء 

ً
وإنـــمـــا أيـــض

الحركة التي أصبحت بعد الحرب األخيرة 
رقًما في معادلة الصراع. 

ساهم موقف واشنطن الصارم مع نتنياهو 
فــي وقـــف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
 هذا ال يعني وجــود »تغيير في 

ّ
غــزة، إال أن

الــتــزامــي بــأمــن إســرائــيــل«، بحسب بــايــدن، 
 الــحــزب الــديــمــقــراطــي »ال يــزال 

ّ
الـــذي أكــد أن

ا على مطالب 
ً
يدعم إسرائيل«، وذلك تعليق

النظر  بإعادة  الحزب  في  التقّدمي  الجناح 
في أسس التحالف األميركي – اإلسرائيلي. 
أكثر  واشنطن  تنخرط  أن  يتوقع  ذلـــك،  مــع 
في مساعي تعزيز وقف إطالق النار، ومنع 
استئناف التصعيد بني إسرائيل وفصائل 
ــــزة، وهــــو مـــا تـــؤّكـــده جــولــة  املـــقـــاومـــة فـــي غـ
الحالية  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر 
في املنطقة. كما سيتم تعيني مايكل راتني 
في  املتحدة  الواليات  بأعمال سفير  للقيام 
القدس، حتى يجري اختيار سفير للمنصب 
ا 

ً
أيض تستعد  واشنطن   

ّ
أن ويبدو  الشاغر. 

إلعادة فتح القنصلية األميركية في شرقي 
الـــقـــدس، والـــتـــي كـــانـــت قـــنـــاة الـــتـــواصـــل مع 
ترامب.  إدارة  تغلقها  أن  قبل  الفلسطينيني 
باملساهمة  ا 

ً
أيض بايدن  إدارة  التزمت  وقــد 

ــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة، لكن  فــي مــســاعــي إعــ
ــيـــس عــبــر  عـــبـــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـ
حــركــة حــمــاس الــتــي قــالــت واشــنــطــن إنــهــا 
لــن تسمح لها بــاالســتــفــادة مــن املــســاعــدات 
اإلنــســانــيــة وجـــهـــود اإلعـــمـــار »لــتــعــيــد بــنــاء 
ترسانتها العسكرية«. وتطالب إدارة بايدن 
ا إسرائيل بتحسني الظروف املعيشية 

ً
أيض

املحتلة وحاملي  القدس  في  للفلسطينيني 
الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة ومــعــامــلــتــهــم على 
قــدم املــســاواة مــع الــيــهــود. وعــلــى الــرغــم من 
ظها على 

ّ
أبـــدت تحف املــتــحــدة  الـــواليـــات  أن 

الترحيل القسري لسكان حي الشيخ جّراح، 
فإنه من املستبعد أن تجعل من ذلــك سبًبا 
الحقوق  للتوتر مع إسرائيل. ولكن خطاب 
املـــدنـــيـــة أصـــبـــح، عــلــى أي حـــــال، يــســتــخــدم 
فــي خــطــاب الــرئــيــس األمــيــركــي نفسه حول 
قــضــايــا إســرائــيــل الــداخــلــيــة، كــمــا فــي حالة 

املواطنني العرب في إسرائيل.

6 مكالمات مع نتنياهو وتعطيل مجلس األمن 4 مرات

كيف تعاملت إدارة بايدن 
مع العدوان اإلسرائيلي؟

على مدى 11 يوًما، 
مدة العدوان على 

قطاع غزة، كان 
اإلطار العام للموقف 
األميركي هو االنحياز 

التام إلى مصلحة 
إسرائيل

مع استمرار إدارة بايدن 
في دعم الموقف 

اإلسرائيلي بذريعة 
»حقها في الدفاع 
عن نفسها«، حصل 

انقسام داخل ممثلي 
الحزب الديمقراطي 

في الكونغرس 

التزمت إدارة بايدن 
بالمساهمة في 

مساعي إعادة إعمار 
قطاع غزة، لكن عبر 
السلطة الفلسطينية

انحــازت إدارة الرئيس األميركي، بايدن، إلى إســرائيل فــي عدوانها أخيرا على قطاع غزة، غير أن هــذه اإلدارة عملت على وقف 
إطالق النار، بعد مدى زمني أتاح إلسرائيل مزيدا من التهديم والقتل. عوامل عديدة جعلت اإلدارة األميركية تتدخل في األزمة

بايدن، يتحدث عن الحرب اإلسرائيلية على غزة في البيت األبيض في 20/ 5/ 2021 )فرانس برس(

الفلسطينية  القضية  تجاه  األميركي  الخطاب  نبرة  تغيّر  أسباب  من 
أعداد  تصاعد  كان  غزة،  مدينة  على  الوحشي  اإلسرائيلي  والعدوان 
الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، والصور المرّوعة التي كانت تنقلها 
التكلفة  كشفت  أنها  بحيث  غزة،  قطاع  من  اإلعالم  وسائل  عدسات 
ألحقه  الــذي  الدمار  وحجم  اإلسرائيلي،  للعدوان  الباهظة  اإلنسانية 
المشاهد  هذه  أثارت  وقد  التحتية.  المدنية  والبنى  السكنية  بالمباني 
غضًبا عالمًيا، بما في ذلك في الواليات المتحدة نفسها، وفي صفوف 

الحزب الديمقراطي األميركي أيًضا.

تكلفة إنسانية باهظة
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دوري أْن 
أنقل الواقع 
سينمائًيا إلى 

الشاشة الكبيرة

رافق إصدار إليسا
 السابق قصة تعافيها 

من مرض السرطان

دعا المسلحون الحمادي 
إلى الدخول في شبكة 

دعارة وممارسة الجنس

يعتمد في سرده 
السينمائي على تصاعٍد 

درامي خفّي لألحداث

2223
منوعات

ــراد  ــ ــبــــح مـ ــيــــرة، أصــ ــــي مـــــــّدة قــــصــ فـ
فــي   )1988 )الــــقــــاهــــرة،  مــصــطــفــى 
ــيـــعـــة الــــــوجــــــوه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــلـ طـ
ــدة، عــربــيــا وفــــي مــهــرجــانــات دولــيــة.  ــواعــ الــ
يــشــتــغــل عــلــى مــكــبــوت املــجــتــمــع املـــصـــري، 
ــه وتـــصـــّدعـــاتـــه فــــي بــيــئــاٍت  ــآزقــ ــد مــ ويــــرصــ
»حنة  األول،  فيلمه  منذ  متنوعة.  ونــفــوس 
ورد«، بــــرزت مــالمــح الــتــجــديــد فـــي الــرؤيــة 
بجسٍد  أشبه  الكاميرا  بجعله  والتصوير، 
ة وســالســة فــي االجتماع 

ّ
ــل بخف

ّ
حــّي يــتــوغ

املصري، ويلتقط نتوءاٍت صغيرة، صانعا 
تخّيل املرئي وفق عناصر فنّية مختلفة، 

ُ
امل

 املــشــتــرك في 
ّ
ومــعــالــجــات مــتــبــايــنــة، مـــع أن

ــه الـــقـــصـــيـــرة يـــرتـــبـــط عـــضـــويـــا بــقــاع  أفــــالمــ
املجتمع املصري وخيباته، كما في جديده، 
ــريـــم«، املـــلـــيء بــالــجــرح  »مـــا ال نــعــرفــه عـــن مـ
»العربي  التقت  بمناسبة جديده،  والوجع. 

الجديد« مصطفى في هذا الحوار:

¶ ماذا عن بداياتك في السينما؟ كيف وملاذا ومتى 
أفالمًا  فيه  وراكــمــت  السينمائي،  اإلخـــراج  دخــلــت 

قصيرة؟
 أعمل في السينما منذ عام 2009، كمساعد 
مــخــرج فـــي عـــشـــرات األفــــــالم، مـــع مــخــرجــني 

ــاب وآيـــن  مــصــريــني عـــديـــديـــن، كــمــحــمــد ديـــ
الـــذي اختير ملهرجاني  أمــني فــي »ســعــاد«، 
« )2020( وبرلني )2021(. أمضيُت 11 

ّ
»كــان

عاما في هذا املجال، ثّم أنجزت أول أفالمي، 
»مهرجان  فــي  أواًل  املــعــروض  ورد«،  »حــنــة 
أنجزُت  ثم  السابق.  العام  فيران«  كليرمون 
فــيــلــمــي الـــثـــانـــي بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، »مــــا ال 
نعرفه عن مريم«، الذي ُعرضه للمّرة األولى 

في املهرجان نفسه أيضا، هذا العام.

»مــا ال نعرفه  بتاتًا عن  ¶ »حنة ورد« ال يختلف 
الشغف نفسه  الــذي تحافظ فيه على  عن مريم«، 

بــخــصــوص حـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا، الـــتـــي تـــتـــجـــّول في 
ــرت فــي الفيلم، 

ّ
املجتمع املــصــري. بــدايــة، كيف فــك

كتابة وإخراجًا؟
ــلـــوب املـــخـــرج ُيــشــبــه اســـمـــا يــرتــبــط بك   أسـ
ــا يـــولـــد مـــعـــه مــنــذ  ــمــ ــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا، وربــ ارتــ
يحصل  التغيير  يــتــغــّيــر.  وال  لـــه،  فيلم  أول 
فـــي حــجــم وطــريــقــة حــكــي املـــواضـــيـــع الــتــي 
تــتــنــاولــهــا األفـــــــالم، ومـــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بما 
يحّس الناس به. فكرة فيلمي الثاني جاءت 
عندما كــنــُت، ذات مـــرة، فــي مستشفى عــام، 
ورأيــُت من يشبه مريم وزوجها. بعد فترة، 
قرأُت خبرًا في صحيفة عن هروب امرأة من 

زوجها في مستشفى عام، بعد كشٍف طبي 
إلــى احــتــدام األمــر بينها وبني  أّدى  عليها، 
زوجــهــا، فــهــَرَبــت. تأتيني أفــكــار األفـــالم إما 

من واقع أشاهده، أو من خبر في صحيفة.
بالنسبة إلّي، ال تدور السينما حول الحبكة 
ابـــة، نـــراهـــا في 

ّ
ـــهـــا شــخــصــيــات جـــذ

ّ
فــقــط. إن

سينمائية.  لحظاٍت  ها 
ّ
كأن العامة  حياتنا 

تلك اللحظات أتذّكرها دائما بعد ُمشاهدة 
فيلٍم أحّبه.

¶ في املعالجة الفنية والجمالية، ما حدود التالقي 
بني الفيلمني؟

تــالٍق كبيٍر بينهما، أسلوبا وحكيا.   هناك 
تــســتــهــويــنــي دائــــمــــا طـــريـــقـــة الـــحـــكـــي هــــذه، 
على  ــِمــدة 

َ
واملــعــت الفيلمني،  فــي  املستخدمة 

ل 
ّ

تصاعٍد درامي خفّي لأحداث، التي أفض
 تكون في يــوٍم عــادي، أو تبدو كذلك، مع 

ْ
أن

غليان تحت السطح، ينفجر في لحظٍة غير 
عة، تكون كحجٍر ُيلقى في مياٍه راكدة، 

ّ
متوق

شير إليها )األحداث( 
ُ
فينكشف املجتمع، فت

شخصيات مليئة بتناقضات داخلية، أحّب 
ــشــاهــد 

ُ
إظــهــارهــا بــشــكــل مــحــايــد، مــانــحــا امل

ــــآراء، بـــداًل من  مــســاحــة اخــتــيــار وتــكــويــٍن لـ
فرضها عليه. مساحة تفكير وطرح أسئلة، 

بداًل من تقديم إجابات مغلقة.
 شــخــص أســئــلــة عـــن حــيــاتــه الــخــاصــة. 

ّ
لــكــل

كمخرج وكاتب، لدي فرصة تقاسم األسئلة 
مع اآلخرين. أحّب هذه السينما.

ــلـــوبـــيـــا، ال يـــوجـــد مــمــثــلــون مــحــتــرفــون  أسـ
فيهما، وهما من دون موسيقى تصويرية، 
را في أماكن حقيقية، من دون كتابة  وُصـــوِّ
حـــــــوار، بـــالـــعـــدســـة الــــــــ35 نــفــســهــا، إلشـــاعـــة 
إحساٍس حقيقي، وإضــاءة طبيعية تماما، 

من دون ملبات ومعّدات ُمتعاَرف عليها.

¶ ما الذي يبقى عالقًا في السيناريو بالنسبة إلى 
يُهمُّ بتحويل مشاعر وأحاسيس وُصور  مخرٍج، 

إلى َمشاهد سينمائية؟
أرى فيها  الـــتـــي  الــســيــنــمــائــيــة،  الــلــحــظــات   
ــفــّكــر وتــتــحــّرك هنا 

ُ
ــاردة، ت ــ الــشــخــصــيــات شـ

وهــنــاك، فــي أمــاكــنــهــا، والــكــامــيــرا تتابعها، 
ومـــــن خـــــالل مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، أرصـــــــد املــجــتــمــع 
الفيلم  فيحكي  وتقاليده،  وعاداته  املصري 

حينها »اآلن« و»هنا«.

سّجل على »مــا ال نعرفه عن 
ُ
ت ¶ ُمالحظة نقدية 

مريم«: غياُب التكثيف البصرّي، وقدرته على خلق 
شاهد األولى يطبعها استطراٌد 

َ
تماٍه مع النّص، فامل

بصري كثير.
شاهد بهدوء، 

ُ
ل الفيلم في امل

ّ
 يتسل

ْ
 أردُت أن

التي  الحكي  مــع طريقة  متناسب  وبــإيــقــاٍع 
ــــلــــهــــا، كــتــفــضــيــلــي مــــســــاحــــات كــبــيــرة 

ّ
أفــــض

ــر خفّي 
ّ
للصمت. هــذا يصنع نــوعــا مــن تــوت

تــحــت الــســطــح، فـــاألحـــداث تــبــدو عــاديــة في 
ــذا،  ــذه الــعــائــلــة. لـ ــادي، فـــي حـــيـــاة هــ ــوٍم عــــ ــ يـ
والتركيز   ،

ً
قــلــيــال التصاعد  تأخير  اخــتــرُت 

عــلــى لــحــظــات الــصــمــت، وبـــنـــاء عــالقــة غير 
شاهد والشخصيات.

ُ
مباشرة بني امل

¶ ترتكز جمالّيات الفيلم على الصدمة، وما توليه 
 الحكاية، وجعلها تتدفق 

ّ
من أهمّية في تمديد خط

أّي حد  إلــى  بالواقع.  فنّي في عالقتها  في نسيج 
املجتمع  مع  حقيقيًا  تطابقًا  الفيلم  حكاية  تخلق 

املصري، ومآزقه وأهواله؟
لينتبه.  ـــشـــاهـــد، 

ُ
امل أصــــدم   

ْ
أن دائـــمـــا  أحــــّب   

ه. 
ّ
كل للمجتمع  ناقوس خطر  الفيلم  حكاية 

ما وجدت 
ّ
شاهد دائما، كل

ُ
سأحاول َصدم امل

الفرصة، في أفالمي املقبلة. أنتمي إلى هذا 
له مخرجون 

ّ
ُيفض الــذي  الحكي،  مــن  الــنــوع 

الشاعرية، حتى  الُبعد عــن  عــديــدون، وإلــى 
ف 

ّ
 وجدها البعض في أفالمي. هذا مغل

ْ
وإن

املجتمعات  مــع  يتطابق  مجتمعي،  بعنٍف 
العربية، التي يغلب عليها الطابع الذكوري.

إزاء  الــذكــوري  املجتمع  الفيلم نظرة  يرصد 
في  فقط  وليس  ها 

ّ
كل الجوانب  في  النساء، 
ة. 

ّ
العالقة الزوجية الهش

جـــزٌء مــن الــصــدمــة يحصل فــي املــكــان الــذي 
تدور فيه األحداث. املستشفى مكان للهدوء 
والراحة والعالج، أردُت جعله ساحة معركة 
 
ّ
الــخــط يطمس  الفيلم  زوجــــني.  بــني  عائلية 

الفاصل بني الخير والشّر، ويترك للُمشاهد 
ــّي،  ــاذا يــريــد. املـــهـــّم، بــالــنــســبــة إلـ  ُيـــقـــّرر مــ

ْ
أن

املجتمع  فــي  ــه  ـ
ّ
أن الفيلم  ــّدة  مـ فــي   يشعر 

ْ
أن

إلى  الــواقــع  ــطــابــق 
ُ
ت الحكاية   

ّ
وأن املــصــري، 

حّد كبير.

¶ هــنــاك غــيــاب كــلــّي للموسيقى، واقــتــصــار على 
ملــاذا غياب هذا  الــنــاس.  الفضاء وضجيج  صــوت 
ــاد أنــمــاط  ــذي ُيــمــكــنــه إيـــجـ ــ الــعــنــصــر الــجــمــالــي، الـ

ثير أحالمًا؟
ُ
للصورة، ويجعلها ت

 ال أضـــــع مــوســيــقــى تـــصـــويـــريـــة ألفـــالمـــي. 
ل الصمت بداًل عنها، أو سماع أصواٍت 

ّ
أفض

حــقــيــقــيــة. املـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة تــمــنــع 
ــشــاهــد مــن اإلحــســاس بالصمت وصــوت 

ُ
امل

أنـــفـــاس الــشــخــصــيــات فـــي الـــفـــرح والـــحـــزن 
ـــب. آثــــار هـــذا عــلــى مشاعر 

ّ
والـــعـــراك والـــتـــرق

ـــشـــاهـــد ُمــرضــيــة بــالــنــســبــة إلــــّي أكــثــر من 
ُ
امل

جِبره بها على توجيه مشاعره. 
ُ
موسيقى أ

أغــنــيــاٍت خــاّصــة بثقافتنا،  ــل إضــافــة 
ّ

أفــض
وأصـــوات الــشــوارع املــوجــودة دائــمــا فــي كل 
مكان، وأصوات أخرى يكون لها مصدٌر في 

مشهٍد ومكاٍن ُمحيط بالشخصيات.

صنعاء ـ شادي ياسين

أمام دموع والدتها وصوت نحيبها املتقطع، 
حبست انتصار الحمادي )20 عاما(، الغصة 
قاستها  التي  الثالثة  األشهر  بداخلها. خالل 
في سجون الحوثيني، حاولت الحمادي تمالك 
نفسها خالل لقائها والدتها، التي رافقها في 
املركزي  السجن  الزيارة وفد متضامن إلدارة 

بصنعاء، يوم اإلثنني املاضي. 
روت الــحــمــادي، وهــي ممثلة وعــارضــة أزيــاء 
من أب يمني وأم إثيوبية، فظائع ما تعرضت 
لــه مــنــذ اعــتــقــالــهــا وشـــابـــات أخـــريـــات مــن قبل 
الــحــوثــيــني فــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط  املــاضــي، 
عند حاجز أمني في منطقة »شمالن« الواقعة 

غربي العاصمة اليمنية صنعاء. 
ونسب عبد الوهاب قطران، وهو قانوني ُعرف 
عــنــه مــنــاصــرتــه لــلــحــوثــيــني إبــــان اجــتــيــاحــهــم 
الحمادي روايتها لوقائع  لصنعاء، النتصار 
ــه بــعــدمــا عــصــبــوا  ــا تــعــرضــت لـ اعــتــقــالــهــا ومــ
أوراق  على  التوقيع  على  وأجبروها  عينيها 
ال تعرف محتواها، وذهبوا بها في زيارة إلى 
مــنــازل فــي املــديــنــة، وأخــبــروهــا بــأن بإمكانها 
»الشراب والراحة«، في إشارة  الحصول على 
إلى املشروبات الروحية، »وممارسة الجنس«. 
املسلحون  دعــا  فقد  قطران،  تدوينة  وبحسب 
الــحــمــادي ملــمــارســة »الـــدعـــارة«، وعــنــدمــا ردت 
بأنه »يجوز ممارسة هذا  أبلغوها  بالرفض، 

الفعل في سبيل الوطن«. 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي، كشف 
تــقــريــر لــلــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــني عـــن سجل 
كــبــيــر مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة، وصــــل إلــى 
حـــد اســـتـــخـــدام الــعــنــف الــجــنــســي مـــع الــنــســاء 
املعتقالت، وتشكيل جهاز استخباراتي باسم 
»الــزيــنــبــيــات«، الــالتــي يــتــم اخــتــيــار معظمهن 
مــــن »األســــــــر الــــهــــاشــــمــــيــــة«.  ووثـــــــق الــتــقــريــر 
االعتقال واالحتجاز  انتهاكات تشمل  حينها 
التعسفي للنساء، والنهب واالعتداء الجنسي 
في  االغتصاب  وتيسير  والتعذيب  والــضــرب 
 عن تهديدهن 

ً
مراكز االحتجاز السرية، فضال

بــتــوجــيــه تــهــمــة الـــبـــغـــاء والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة 
إليهن. 

وفــي السابع من مايو/ أيــار الــجــاري، كشفت 
الحوثيني  الدولية عن محاولة  العفو  منظمة 
إجبار انتصار الحمادي على إجــراء »فحص 
لإلساءة  اعتقالها  خــالل  وتعرضت  عــذريــة«، 
ــات عــنــصــريــة،  ــانــ الــجــســديــة والــلــفــظــيــة، وإلهــ
وأجــــبــــرت عـــلـــى »االعــــــتــــــراف« بـــارتـــكـــاب عـــدة 
جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة 

الدعارة. 
الحمادي  نقلوا  الحوثيني  إن  املنظمة  وقالت 

ــح الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة  ــالـ اإلنــــســــانــــيــــة لـــصـ
والطبية، وتحولت إلــى »رمــز« خــاص يشجع 
الــنــســاء عــلــى الــقــيــام بــالــكــشــف املــبــكــر تــفــاديــا 

لإلصابة.
ــا، شــكــلــت  ــيــــســ الــــــروايــــــة املـــحـــكـــيـــة بــــصــــوت إلــ
تحواًل في فنون التسويق لأعمال الغنائية، 
خصوصا أنها تحتوي على كلمات مؤثرة، ال 

تخلو من الشفافية ومن صاحبة الشأن.
ويــبــدو أن ذلـــك دفـــع بــالــفــنــانــة نــانــســي عجرم 
إلــى الــقــيــام بــروايــة صغيرة أخـــرى، قبل أيــام، 
لتعلن فيها عن قرب إصدار ألبومها الغنائي 
الــجــديــد، الـــذي يحمل عــنــوان »نــانــســي عجرم 
10«، فــي إشـــارة إلــى أنــه عــاشــر ألــبــوم غنائي 
تصدره صاحبة »يا سالم«، بعد أربع سنوات 

إبراهيم علي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة الــتــي 
تــخــّيــم عــلــى لــبــنــان مــنــذ عــامــني، ومـــع تسابق 
 عــن 

ً
ــة، فـــضـــال ــيــ ــنــ األحــــــــداث الــســيــاســيــة واألمــ

املغنني  يــرى بعض  كــورونــا،  انتشار فيروس 
في العالم العربي أنه ال بد من التغيير، واتباع 

وسائل جديدة في عالم اإلصدارات الغنائية.
اللبنانية  املغنية  قبل ثالث سنوات، أصــدرت 
إليسا ألــبــوم »إلـــى كــل الــلــي بــحــبــونــي«. األمــر 
كـــان عــاديــا جــــدًا، لـــوال اخــتــيــار إلــيــســا لــروايــة 
تــجــربــتــهــا مـــع مـــرض الــســرطــان بـــدايـــة كليب 
األغنية/العنوان. دقائق معدودة كانت كفيلة 
ا 

ً
بدفع األلبوم إلى النجاح خالل ساعات، وفق

التي  جــّمــال،  إنجي  اللبنانية  املخرجة  لخطة 
خطفت من إليسا سيناريو إصابتها بسرطان 
الـــثـــدي وحــولــتــه إلـــى مــشــاهــد مـــؤثـــرة، تـــروي 
قصة العالج، ومراحل العمل واالكتئاب التي 
صاحبت إليسا طوال تلك الفترة، حتى خروج 
الطبيب املعالج نهاية الكليب بشكل حقيقي، 

ليزف خبر انتصار إليسا على املرض.
ــا الــقــضــيــة  ــيـــسـ ــثـــمـــرت إلـ ــتـ ــك، اسـ ــ مــــن دون شــ

بعد عشرة أيام من اعتقالها إلى قسم النساء 
من  ومنعوها  بصنعاء،  املــركــزي  السجن  فــي 

االتصال بعائلتها أو محاميها. 
ــا كـــانـــت مــحــتــجــزة هـــنـــاك،  ــنـــدمـ وأضــــافــــت »عـ
ة الــلــفــظــيــة كـــمـــا تــعــرضــت  تـــعـــرضـــت لــــإلســــاء
على  القائم  التمييز  على  تنطوي  ملالحظات 
أســــاس الـــنـــوع االجــتــمــاعــي والــعــنــصــريــة من 

طــرف حـــراس السجن الــذيــن وصــفــوهــا أيضا 
بأنها خادمة وعاهرة«. 

ولم يقف الحوثيون عند ذلك، بل بثوا إشاعات 
عن حيازتها للمخدرات. ونشر مدونون هذه 
الــشــائــعــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
وكتب عز الدين عــارف، وهو يوتيوبر يمني، 
املتضامنني  أن  املــنــشــورات،  أحـــد  عــلــى  معلقا 
مــعــهــا ال يـــعـــرفـــون حــقــيــقــتــهــا، مــتــمــاشــيــا مع 
أن يحذف تعليقاته  الحوثية، قبل  الشائعات 

تحت ضغط االنتقادات التي وجهت إليه. 
ورغـــــم عــــدم امـــتـــالك الــســلــطــات الــحــوثــيــة أي 
ــة الــحــمــادي، إال أنــهــم رفــضــوا قــرار  أدلـــة إلدانــ
اإلفراج عنها، وأحالوا القضية لعضو آخر في 
القضية  ملف  تصوير  عــن  وامتنعوا  النيابة 
وصـــادروا حقها فــي محاكمة عــادلــة، بحسب 
الكمال،  تدوينة قــطــران.  وقــال املحامي خالد 

الذي تولى متابعة قضيتها قبل أن يتعرض 
معها  التحقيقات  إن  قوله،  بحسب  للتهديد، 
املــنــصــرم، تمحورت حول  فــي إبــريــل/ نيسان 
ــفــــجــــور«، وقـــــال في  ــارة والــ ــدعــ »الــ ـــ عــالقــتــهــا بــ
 الــنــيــابــة حــاولــت ربــط 

ّ
تــصــريــحــات ســابــقــة إن

ــفـــاضـــح، تــحــت مـــبـــررات  قــضــيــتــهــا بــالــفــعــل الـ
عملها »وإبرازها خصالت شعرها في أماكن 
ــة«.  ونـــشـــطـــت انـــتـــصـــار الـــحـــمـــادي مــنــذ  ــ ــامـ ــ عـ
سنوات في مجال عرض األزياء، مرتدية خالل 
جــلــســات تــصــويــر مـــالبـــس تــقــلــيــديــة يــمــنــيــة، 
ونــشــرتــهــا عــلــى حــســابــاتــهــا الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
فــيــســبــوك  مــنــصــتــي  ــلـــى  عـ آالف األشـــــخـــــاص 
في مجال  وإلــى جانب نشاطها  وإنستغرام. 
األزياء، شاركت في دور ثانوي في مسلسلني 
محليني: »ســد الــغــريــب«، و»غــربــة الـــنب«، في 

شهر رمضان من العام املاضي.

مـــن إصــــــدار عــمــل كـــامـــل لـــهـــا. نــانــســي تـــروي 
بــصــوتــهــا الــــواضــــح أنــــه مــســجــل مـــن هــاتــف، 
خواطر، لتصل إلى نتيجة واحــدة مفادها أن 
»نوتة« موسيقية واحدة هي من تجعلك تهرب 
فقط و»اعرف إنه بس املوسيقى فيها تخليك 
واضــحــة،  غير  لكنها  هــادئــة  تركيبة  تــهــرب«. 
تضمنه  ملــا  عــجــرم،  نانسي  ملتابعي  بالنسبة 
لكنها  تبسيطها  »فلسفة« حاولت عجرم  من 
لم تفلح. فالصور التي يمكن أن نتخيلها في 
الـــ41  رغــم  متشعبة،  تــبــدو  القصيرة  الحكاية 
األول  اإلعـــالن  »تــيــزر«  لينتهي  املؤقتة،  ثانية 
عــن األلــبــوم بموسيقى األغــنــيــة األولـــى التي، 
بــحــســب الــتــفــاصــيــل، ســتــحــاكــي فــيــهــا عــجــرم 
الــهــاربــني إلـــى املــوســيــقــى بــطــريــقــة وجــدانــيــة، 
مستجدة على بعض القضايا التي طرحتها 

عجرم من قبل في أغنياتها.
ثمة تحول واضح في طريقة إعــداد وتسويق 
األعمال الغنائية الجديدة في العالم العربي. 
وثمة محاوالت من قبل املغنني أنفسهم لكسر 
حاجز النمطية الذي أثقل حضورهم لسنوات، 
ووضــعــهــم فــي دائـــرة مغلقة جــدًا مــن دون أي 

تقدم »إبداعي« يستفز الجمهور.

منتجات غنائية في قصص قصيرة

مشاهير يتضامنون 
مع فلسطين

انتصار الحمادي خلف قضبان الحوثيين: تلفيق تهم

مراد 
مصطفى

فنون وكوكتيل

إصدارات

حوار

قضيةنجوم

واشنطن ـ العربي الجديد

هــائــلــة على  لــضــغــوط  الفلسطيني  للشعب  املـــؤيـــدون  الــعــاملــيــون  املــشــاهــيــر  تــعــّرض 
اإلسرائيلي. بعض  للعدوان  املعارض  التراجع عن موقفهم  أجل  من  مستويات عدة 

الفنانني استسلم للضغوط، والبعض واصل اإلصرار على الدعم. 
إســرائــيــل مــغــتــاظــة مــن تــدفــق املــحــتــوى الـــذي يفضح عــدوانــهــا فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، ويظهر ذلك من تحركاتها املختلفة. فقد التقى وزير الحرب اإلسرائيلي، 
بيني غانتس، كبار أعضاء جماعات الضغط على »فيسبوك« والعديد من املديرين 
التنفيذيني في »تيك توك« عبر »زوم«، وفقا ملوقع »بوليتيكو«. وعندما يتعلق األمر 
باملستخدمني العاديني فقط، نجحت إسرائيل في دفع املنصات الكبرى، على رأسها 
»فيسبوك«، إلى حذف املنشورات املنتقدة لها، بينما تستخدم مع املشاهير سياسات 
ضغط مختلفة أخــرى.  إحــدى وسائل الضغط على املشاهير، هي الــردود التقليدية 
الرسمية املعروفة. كما حدث مع عارضة األزياء ذات األصول الفلسطينية، بيال حديد، 
»إنستغرام«.   التي بثت جــزءًا من مشاركتها في مسيرة تضامنية مع فلسطني عبر 
ضــد هـــذا، نــشــر حــســاب »إســرائــيــل« الــرســمــي عــلــى »تــويــتــر« لقطة شــاشــة لــجــزء من 
البث املباشر لحديد مع التعليق: »عندما يدعو املشاهير مثل بيال حديد إلى إلقاء 
اليهود في البحر، فإنهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية«. لكن في الحقيقة 
ظهر أي لقطات منشورة على وسائل التواصل االجتماعي حديد تدعو إلى أي 

ُ
لم ت

ضرر للشعب اليهودي.  وأشارت إسرائيل إلى هتافها بشعار »من النهر إلى البحر 
فلسطني حرة«، الذي تحاول إسرائيل الترويج لكون هذا الشعار معاديا للسامية. 

الوسيلة الثانية التي استخدمتها إسرائيل للضغط على الفنانني من أجل التراجع، 
بيال وجيجي حديد،  األخــتــني  إعــالن ضــد  عبر  فعلت  كما  التقليدية،  الصحافة  هــي 
مدفوعا  إعالنا  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ونشرت  ليبا.   دوا  البريطانية  واملغنية 
 
ً
على صفحة كاملة ملنظمة إسرائيلية في الواليات املتحدة األميركية تحّرض مباشرة

على الشخصيات الثالثة.  واإلعالن معّد من قبل حاخام إسرائيلي يدعى شمولي، ولم 
يقم فقط باإلعالن في الصحيفة، بل نشر عبر مواقع التواصل حمالت تشويه بحق 
 بالترويج لإلرهاب، ودعا إلى »مساندته في حماية 

ّ
العارضتني واملغنية، واتهمهن

إسرائيل من حملة التشويه«، عبر حملة جمع تبرعات.

أخيرًا، صدر للمخرج المصري الشاب، مصطفى مراد، فيلم يحمل عنوان »ما ال نعرفه عن مريم«. 
السينما  تدور  ال  إلّي،  »بالنسبة  وجراحه:  وخيباته،  المصري،  المجتمع  قاع  إلى  يمضي  عمل، 

حول الحبكة فقط. إنّها شخصيات جّذابة، نراها في حياتنا العامة كأنّها لحظاٍت سينمائية«، 
يقول مصطفى في حوار أجرته معه »العربي الجديد«، حول عمله األخير، وتجربته عمومًا

إطالق اسم سعاد حسني 
على جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان أسوان

قرر القائمون على الدورة الخامسة 
ــان أســــــــــــوان الـــــدولـــــي  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مــــــن مـ
لسينما املــرأة، والتي تم تأجيلها، 
إطــالق اســم الفنانة سعاد حسني 
على جائزة أفضل ممثلة في قسم 
مــســابــقــة الــفــيــلــم الــطــويــل الــدولــيــة. 
اختيار  تــم  املــســابــقــة نفسها  وفـــي 
التي  الزيات،  لطيفة  السيناريست 
توفيت عــام 1996، إلطــالق اسمها 
على جائزة أفضل سيناريو، فيما 
تــحــمــل جــائــزة أفــضــل إخــــراج اســم 
تعد  التي  بهيجة حافظ،  املخرجة 
أول امرأة قامت بتأليف املوسيقى 
الــتــصــويــريــة لــأفــالم فــي السينما 
املــصــريــة ومـــن أولــــى الـــرائـــدات في 
ثقافة.  وأكثرهن  السينما  صناعة 
ــه نـــســـائـــي يــظــهــر  ــ تــعــتــبــر أول وجـ
ــة الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة،  عـــلـــى شـــاشـ
ــقــبــل عضوًا 

ُ
وكــانــت أول مــصــريــة ت

ــاريـــس.  ــبـ فــــي جــمــعــيــة املــــؤلــــفــــني بـ
بدأت حياتها مع السينما ببطولة 
الفيلم الصامت »زينب« عام 1930.

مخابرات االحتالل تعتقل 
معين األعسم

ــابـــرات اإلســرائــيــلــيــة  اعــتــقــلــت املـــخـ
الفلسطيني معني  الشعبي  الفنان 
األعــســم، مــن تــل السبع فــي النقب، 
ــك بـــعـــد أدائـــــــه أغـــنـــيـــة شــعــبــيــة  ــ وذلــ
ة، وتثني على 

ّ
وغـــز القدس  تنصر 

املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأفـــرجـــت 
ــــــا عــن 

ً
ســــلــــطــــات االحـــــــتـــــــالل الحــــــق

األعسم، بعد إجراء تحقيق مطّول 
ــي األعـــســـم )30 عــاًمــا( 

ّ
مــعــه. ويــغــن

عادة التراث الشعبي البدوي الذي 
»الدحّية«. واعتقل بسبب  يسّمى بـ
الكلمات الواردة في أغنيٍة له: »أبو 
ــم... لــيــلــة لــيــلــة  ــهـ ــذبـ ــعـ ــا مـ عـــبـــيـــدة يــ

بيرعبهم«. 
وانتشرت هذه األغنية على نطاق 
واسع، خصوًصا على »تيك توك«. 
ة بالد 

ّ
وتحمل األغنية عنوان »غــز

ــذا االعـــتـــقـــال  ــ ــة«. ويــــأتــــي هـ ــرامــ ــكــ الــ
ــلـــة االعـــــتـــــقـــــاالت الـــتـــي  ضــــمــــن حـــمـ
ــهــا ســـلـــطـــات االحــــتــــالل عــلــى 

ّ
تــشــن

الداخل منذ خروجهم  فلسطينيي 
إلـــى املــظــاهــرات، والــهــّبــة الشعبية 
والشيخ  واألقــصــى  للقدس  نصرة 

جراح وغزة.

لورانس دي كار أول امرأة 
تترأس متحف اللوفر

ـــاء  ــ ــعـ ــ ــا، يـــــــوم األربــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــت فـ ــنــ ــ ــّي عــ
املــاضــي، لــورانــس دي كــار رئيسة 
املرأة  اللوفر، وهي  ملتحف  جديدة 
املنصب  هـــذا  الــتــي تتسلم  األولــــى 
ــالـــم،  ــتـــحـــف األكــــبــــر فــــي الـــعـ فــــي املـ
ــلـــى فــتــح  ــثــــر مــــن قــــرنــــني عـ بـــعـــد أكــ
ــــورانـــــس دي كـــار  أبـــــوابـــــه. تـــديـــر لـ
حــالــيــا »مــتــحــف أورســــيــــه« الــبــارز 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
املــخــصــص لــفــنــون الـــقـــرن الــتــاســع 
امـــرأة تدير  عشر، وهــي أيضا أول 
هذا املتحف.  خالل سنواتها األربع 
في »أورسيه«، اتخذت مؤرخة الفن 
موقفا  عاما   54 العمر  مــن  البالغة 
املثيرة  املــوضــوعــات  بــشــأن بعض 
ــال  ــمــ ــلــــجــــدل، بـــيـــنـــهـــا إعـــــــــادة األعــ لــ
ــازيــــون.  ــنــ الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي نــهــبــهــا الــ
ــع وكــالــة  وقــــالــــت، خــــالل مــقــابــلــة مـ
»فرانس برس«، في إبريل/نيسان 
 »كل متحف عظيم عليه 

ّ
املاضي، إن

النظر  وبينها  الــتــاريــخ،  مــواجــهــة 
إلى تاريخ مؤسساتنا نفسها«.

أخبار
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أحّب دائمًا أْن أصدم الُمشاهد )العربي الجديد(



َتقُطر من أجسامنا  التي  املياِه  ليس ســوى 
ــِفـــراق. الـــِدَيـــم عــنــدي أنـــا يا  حــني يــعــِصــُرنــا الـ
حبيبتي. في ِجلدة رأسي من الداخل سماٌء 
 

ُ
َغــمــامــهــا. وحـــتـــى األرض ــون  ــ أكـ ــاول أن  ــ أحــ

لــك. اآلن  ُحــّجــة ألكتب  التي تحملني مــجــّرد 
َينقعني املطر.

2- الَشْرح
أقرأ املتنبي في املترو. أضعه على موبايلي 
ألفـــعـــل. فـــي الـــصـــبـــاح آكــــل تــفــاحــة خــضــراء 
وُأسِرع إلى النادي. أعوم ساعة وربما أرقد 
في الشمس ثم أستحم. الوقت صيف وعلي 
أن أذهب مبكرًا. الفترة املخّصصة لأعضاء 
التاسعة فقط، بعد  الكبار من السابعة إلى 
بــني. طول  ذلك تمتلئ املياه باألطفال وامُلــَدرِّ
ــي اآلن مستمتع 

ّ
لــكــن لــيــلــي  عــمــري شــخــص 

باالستيقاظ واستنشاق الهواء. 
 قبل أن أفّكر في 

ً
ت خمسا وعشرين سنة

ّ
دخن

ف. اآلن َأتّم ثالثة وأربعني وعندي ولد 
ّ
التوق

وبنت. بسببهما رجعُت أترّدد على النادي. 

ملا بدأُت أضع علبة سجاير في جيبي كنت 
ال ُأطــيــق فــكــرة مــكــان ال ُيــفــَتــح لغير أعضاء 
ولسننَي  منفّرة.  العائلية  األجــواء  متعالني. 
ظللُت أحس أّن الذي يذهب إلى النادي هو 
الــذي أكــره أن أكونه. طبعا  الطالب املجتهد 
ـــل جــلــســة املــقــهــى )اإلفــرنــجــي 

ّ
ــُت أفـــض ــ مـــا زلـ

بالذات( لكن لوال النادي أين كنُت ألعوم أو 
آخذ العيال اآلن. 

املحاوالت الرياضية بدأت خالل أسابيع من 
إقــالعــي عــن الــتــدخــني. كــنــُت أمــضــيــُت أربعة 
أشــهــر ُأقـــِنـــع نــفــســي أن الــحــيــاة مــمــكــنــة بال 
دخــــان. االلــتــهــاب الــرئــوي أهلكني وأســعــار 
السجاير في ارتفاع. أكثر من طبيب قال إّن 
الوقت حان والعواقب وخيمة. في السنتني 
األخــيــرتــني أيــضــا زاد وزنــــي بــدرجــة الفــتــة. 
ورغـــــم أنــــي أتـــحـــاشـــى االعــــتــــراف بــحــجــمــي، 
ــن لن أستطيع أن أنّظم 

ّ
أعرف أني طاملا أدخ

طــعــامــي أو أغـــّيـــر إيـــقـــاع حـــركـــتـــي. أشــتــغــل 
ــــوق وألــتــقــي بــالــنــاس والــســيــجــارة في  وأسـ
فمي. آكل وأنام وأصحو بإيعاز منها. ألهث 
إذا طلعُت السّلم. وطول الوقت أقرأ وأدخن. 
الواّلعة  مع  السرير  على  متواصلة  ساعات 

والطّفاية وكتاب. 
أوقاتا يبدو لي أني لم أفعل أي شيء آخر بني 
 عشرة والسابعة والثالثني. سافرُت 

َ
السابعة

وتــعــلــّمــت واشــتــغــلــت وتــصــعــلــكــت. أصــــدرُت 
ــُت فــــي احـــتـــجـــاجـــات اُتـــهـــمـــُت  ــ ــاركـ ــ كــتــبــا وشـ
بــعــدهــا بــأنــي إســالمــوفــوبــيــك وبــــرجــــوازي. 
وعِملُت  أطفااًل  وأنجبُت  في عالقات  دخلُت 
انــهــيــاراٍت عصبية. كل هــذا والسيجارة في 

فمي. 
ـــف 

ّ
ــتـــي ُتـــشـــِعـــرنـــي أن الـــتـــوق ــراءة هــــي الـ ــ ــقـ ــ الـ

مستحيل. عندي رعــب من أْن يكون اإلبــداع 
ــي غــيــر مــمــكــن بـــال ســجــايــر. لــهــذا كــان  ــ األدبـ
ضــروريــا أن أمـــّر بــرحــلــة تــــداٍو ذاتـــي مدتها 
ــفــُت مباشرة. 

ّ
أربــعــة أشــهــر. فــي الــبــدايــة تــوق

أتــعــّرف على نفسي وكانت معاناة. بعد  لم 
ثالثة أيام رجعت. 

اآلن أعــتــرف أن الــتــدخــني فــي الــبــيــت ساهم 
جري لها جراحة 

ُ
في تأّزم بنتي قسمت. سن

الــلــحــمــيــة بــعــد عـــــام. عــمــلــُت لــنــفــســي مــكــان 
تـــدخـــني فـــي الــبــلــكــونــة ألكـــــون بــعــيــدًا عنها 
وأخيها الصغير مراد. ألول مرة في حياتي 
الـــدخـــان غــيــر ضــــروري.  واجــهــت حقيقة أن 

يوسف رخا

ليت الَغمام الذي ِعندي صواعقه 
يزيلهن إلى َمن عنده الِدَيم 

 أن الِديمة 
َ

 وأربعون عاما حتى أعرف
ٌ
أربعة

هــي املــطــر الــحــنــون، ذلــك الـــذي حــني َيــنــزل ال 
ف 

ّ
ه متوق

َ
ُتصاحبه أصواٌت ُمفزعة، وأن مجيئ

َمــّرة أن ُتكّدريه،  الَغمام. َجّربي  أمــِزَجــِة  على 
رأيــِت غير  الحياة، ولــو  ُتذّكريه بمتاعِب  أن 
ــواِل الــســمــاء اتــُفــلــي على وجــهــي. معقوٌل  أهــ
كل هذه السنني وأنا ُأكاِبر؟ الصواعق التي 
َبَحا ُمعتِذرًا يزَحف على أمل أن 

َ
ُتحيلني ش

َتــمــّصــه األرض، الــتــي تــجــعــل املـــيـــاَه إيــهــامــا 
 تعذيبا بالكهرباء، وحَده 

َ
بالغرق والجفاف

ُيــرِســل الــِدَيــَم  ــَعــهــا كما 
ْ
َمــن الــغــمــام يستطيع 

 
ٌ
أربعة باحتوائي.   

ً
وفــرحــانــة  

ً
وشهّية غــيــداَء 

ة 
ّ

وأربعون عاما حتى أراهــا ُكــراٍت من الِفض
ــراٍب عــلــى هيئة طــائــرة أو  ــ تــتــراقــص فــي أسـ
الشوق  أن  فأعِرف  للقائي.  ِحصان، تتجّسم 

ه
ُّ
ي أقل

ّ
وبي ما يذود الِشعَر عن

ب 
ّ
ل
ُ
ولكّن قلبي يا ابنة القوم ق

ليس  ري 
ْ
ق

َ
الف أن يكون عمودي  حيث يجب 

ســــوى قـــائـــم مـــعـــدنـــّي يــســتــقــبــل اإلشـــــــارات، 
جسمي يتهالك من حوله. ولقد ظننُت على 
فٌر السلكّي. حتى 

َ
ق فــإذا هي  ِرفــاقــا  الطريق 

األيام التي عّولُت على إنصافها لم تكن إال 
ح. 

ّ
جاج على أكتاف غيالن تترن

ُ
 ز

َ
صناديق

ِك أن تتأكدي بنفسك. 
ُ
يمكن

ـــبـــاعـــي َيــفــقــدون 
ّ
ــغــــاوون الـــراغـــبـــون فـــي ات الــ

 
ُ

الرمل رات نعاٍل عمالقة، 
ْ
ف

َ
رؤوَسهم على ش

في عيونهم. 
َرب فرحا فقط 

َ
وأنــِت لسِت كمن حِسبوا الط

فأخطأوا الِشعر في األغنيات. 
ــلــــى قــلــبــي  ــــالن عــ ــيـ ــ ــاُت غـ ــ ــــضـ ــْبـ ــ الــــخــــطــــوب قـ
ــْت لـــتـــوهـــا مــن  ــ ــرجـ ــ ــَكــــة خـ ــَمــ ــَســ املـــنـــتـــفـــِض كــ
األعماق، لوال اإلشارات السارحة في ظهري 
نهِنه 

ُ
ــضــحــك وت

َ
ــه الــتــي ت

ُ
ــْت نــبــضــات ــَرَسـ خـ

َ
أل

ور. 
ُ

 مهما تجاهلها الُحض
ً
صارخة

أبعَد  ترتقي ساللَم  أمامي،  تتلّوى  الطريق 
وأعـــلـــى مـــن عــــزم األمـــــــواج الـــعـــاتـــيـــة. وعــلــى 
 بــالــكــهــربــاء. 

ً
 مـــمـــســـوســـة

ّ
الــســمــكــة أن تـــظـــل

اسمعي. 
 عــظــامــي وتــكــون 

ُ
ذات يــــوم حـــني تــنــســحــق

ــلــِت الــبــقــّيــة، ســيــالقــيــِك الــقــائــُم املــعــدنــّي 
ّ
تــحــل

مــنــتــِصــبــا َيــنــفــض عـــن صــالبــتــه الـــصـــدأ في 
األعاصير. 

طربي لغنائه. 
َ
حاِولي أن ت

وما أنا 
وحدي قلُت

المجهود  على  يشّجع  أيضًا  كذلك  وكونها  تمامًا.  القضية  هذه  خارج  كتابتي 
المبذول. أهرب من زمني الشعري، من شروطه الُمضِحكة. أهرب حتى من طموحي. 

اإلنسان  أليس هكذا يكون  االهتمام.  لكنها تستحق  ال تشبهني  أبحث عن كتابة 
شاعرًا بحق؟

اسمعي. ذات 
يوم حين تنسحُق 
عظامي وتكون 

تحلّلِت البقيّة، 
سيالقيِك القائُم 

المعدنّي منتِصبًا 
يَنفض عن صالبته 

الصدأ في األعاصير. 
حاِولي أن َتطربي 

لغنائه

الطريق تتلّوى أمامي، ترتقي ساللَم أبعَد وأعلى من عزم األمواج العاتية

أقرأ المتنبي واقفًا مع اهتزاز 
المترو وال أشعر بالُدوار

ال أفّكر في نفسي 
وأنا أضيع في دهاليز 

اللغة العالية

هناك شيء أّخاذ في 
اللسان المضبوط 

المصقول على قديمه

)دار  الثالثة«  األلفيّة  ُمتنبّي  َقلْبي:  »ولَِكّن 
الذي  الجديد  رخا  يوسف  كتاب  التنوير( 
يصفه بـ »ِشعر/سرد« حيث يمكن تفسير 
بمماهاة  الكلمتين  بين  المائلة  الشحطة 
عمل  ــنــثــر.  وال الشعر  بين  مــقــصــودة 
حركة  يشبه  فإنه  مفاجئ  هو  ما  بقدر 
والريبورتاج  السرد  بين  السابقة  صاحبه 
وغيرها من األشكال. الكتاب الذي وضع 
رسومه وليد طاهر يُحتفى، به بقراءاٍت 
طلعت  بميدان  اليوناني«  »النادي  في 
حرب في القاهرة، غدًا السبت بدايًة من 

الخامسة مساء. 

قراءات في »النادي اليوناني«

2425
ثقافة

ممدوح عزام

راته عنوان »جيل الشجاعة 
ّ
باستثناء نجاة قصاب حسن، الذي وضع ملذك

»، وكـــان ُيــشــيــر إلـــى جــيــل مــا قــبــل 1945، فـــإنَّ معظم الــســيــاســّيــني الــذيــن 
التي  النهائية  الحصيلة  أنَّ  رأيهم  التالية، كان  املرحلة  راتهم عن 

ّ
كتبوا مذك

عــنــوان  كـــان  الــهــزيــمــة. هــكــذا  السياسية هــي  تــجــاربــهــم  مــن  استخلصوها 
الــهــزيــمــة«، وكـــان عــنــواُن كتاب  الــتــي كتبها بشير العظمة »جــيــل  ــرات 

ّ
املــذك

 املدان«، بينما َعنون هاني الفكيكي كتابه 
َ

منصور سلطان األطرش »الجيل
ــاء الــذيــن يمكن اعتبارهم  بـــ »أوكــــار الــهــزيــمــة«. وبــوجــه عـــام، فــإن جيل اآلبـ
مؤّسسني لدول االستقالل، لم يظهر من بينهم سوى عدد ضئيل للغاية، 
الحقيقية،  هويته  املــاضــي، ووصــف  نقد  على  الشجاعة  لديهم  كانت  مّمن 

بينما رفض الباقون جميعًا وضع أنفسهم في قوس أي محكمة.
وال ُيعرف حتى اليوم ما هو الجيل، أي ما املّدة الزمنية التي يمكن أن تكون 
أم  هــي عشر ســنــوات  هــل  بالجيل،  البشر  مــن  لــوصــف مجموعة  صالحة 
عشرون أم ثالثون؟ وبحساب عمر كل من منصور األطرش وبشير العظمة 
 منهما ينتمي إلــى تيار سياسي مختلف عن اآلخــر - نستطيع أن 

ٌّ
- وكــل

نخّمن الجيل الذي يقصدانه، والطريف أن يجتمع السياسيان على وصف 
الجيل ذاته.

ــّوة والــبــنــّوة أن يــكــون مــنــاســبــًا لــتــرســيــم الـــحـــدود بني  ــ ويــمــكــن ملــقــيــاس األبـ
األجيال، وهي وسيلة تعطي نتائج طّيبة )من ناحية املعنى فقط( في املجال 
د واالعتراض   جيل جديد من األبناء قْدرًا من التمرُّ

ُّ
االجتماعي، إذ ُيظهر كل

ــاء، غــيــر أنــه  ــة الــعــالــم وفـــي مــواجــهــة املــشــكــالت، مــضــاّدة لــرؤيــة اآلبــ فــي رؤيـ
غالبًا  سم 

ّ
تت العربية  السياسية  الحياة  كانت  إذ  السياسة،  في  جــدوى  بال 

 قواهم على تدجني )هذه 
ّ

بسيطرة شبه مطلقة لجيل اآلباء الذين عملوا بكل
ولم يسمحوا  بعدهم،  التي جــاءت من  األجيال  ولينًا(  لطافة  املفردات  أكثر 
ة، أو يكّونوا أّي تنظيمات 

ّ
لجيل األبناء بأن تكون لهم آراء سياسية مستقل

سياسية ذات طبيعة مختلفة عن األحزاب التي حكموا البالد بواسطتها، بل 
إنَّ جميع األحزاب التي كانت داخل السلطة )وخارج السلطة أيضًا( عملت 
رة منها في تنظيمات شبابية تعمل وفق اآللية ذاتها. َسخ مكرَّ

ُ
على إنشاء ن

ــراتــهــم، 
ّ
ال نــعــرف بــعــُد مـــاذا يمكن أن يكتب الــســيــاســّيــون الــعــرب فــي مــذك

العربي، وال تظهر أيضًا فيما  الظهور في زمنها  فالحقائق ال تجرؤ على 
رات إلى أّن ما يقوله، أو ما سيقوله ال 

ّ
 في حال اطمأّن صاحب املذك

ّ
بعد إال

يخضع للمحاسبة والعقاب من ِقبل أي جهة نافذة في الوسط السياسي. 
وبهذا املعنى فإنَّ السياسي العربي مرغم على الكتمان، إّما ألنه مشارك في 

صناعة الهزيمة، أو ألنه ال يجرؤ على قول الحقيقة عن أسبابها.
كانت الذريعة الكبرى لديهم هي أنَّ املصاعب الخارجية منعتهم من إتمام 
مهامهم في بناء الدولة أو الوطن، غير أنَّ املآالت التي وصلنا إليها أثبتت أنَّ 
املسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذا الجيل الذي استلم السلطة عنوة تحت 

ق بتغيير الحياة.
ّ
شعارات كبيرة تتعل

ربما كان املثل العربي مطابقًا ألحوال العرب اليوم، فقد أكل اآلباء الحصرم 
ه وتركوا أبناءهم يضرسون.

َّ
كل

)روائي من سورية(

أكلوا الحصرم

نصوص

فعاليات

وبدأت َأُعد السجاير التي ُأشعلها وأنا آخذ 
وأعطي مع نفسي. أهدهُدها. أقول لها على 
راحــتــك. أفّهمها أن املــوضــوع مــجــرد سلوك 
ميكانيكي مدفوع بقناعة زائفة. ال متعة وال 
فائدة. وكل يوم أصّدق أكثر قلياًل أن األشياء 
ممكنة بدونه.  ذات يوم في البلكونة أطفأُت 
سيجارتي األخــيــرة. كنت أعــرف أن هــذا هو 
الـــيـــوم مـــع أنــــي لـــم أســـّجـــل الـــتـــاريـــخ. األكــيــد 
أنه ليس قبل عيد ميالدي األربعني بكثير. 
معاناة  لكنها  بعدها  أشهر  بضعة  عانيت 
مــحــتــمــلــة. أكــثــر مـــا يــســاعــد عــلــى احتمالها 

ن. 
ّ

انبهاري بكوني شخصا ال يدخ
ألول مرة أنتبه إلى لياقتي وحالة أسناني 
وبــشــرتــي فــضــاًل عــن صحة رئــتــي. بعد عام 
غــّيــرت طــريــقــتــي فــي األكــــل حــتــى بـــدأ وزنــي 
وجهي.  في  الجلد  شوائب   

ّ
تِخف ينخفض. 

أقــل عصبّية وتــوتــرًا بــدرجــة ملحوظة،  بــُت 
بالذات بعد أن فقدُت أول عشرة كيلوغرامات. 
الحظُت وقتها أّن رحلة التداوي كانت طقس 
 وأنها إنجاز. كانت ركبتي 

ٍ
تحّول نصف واع

تــوجــعــنــي مـــن مـــحـــاوالت الـــجـــري والـــتـــأّمـــل. 
اتفقُت مع الشخص الــذي يــدّرب قسمت في 

ه
َّ
عر كل

ِّ
وما أنا وحدي قلُت ذا الش

ولكْن لِشعري فيَك من نفسه ِشعر 
 

 مــســتــعــمــرات الــرمــل شــيٌء 
َ
ــهـــاوى. وْســــط وتـ

ــــٌب فــي 
َ
ـــق. الـــشـــمـــس ِمــــثــــق ــِطـ ــ

ْ
ــق ــطــ ــ بـــجـــيـــبـــي ُي

 
ً
 وقفُت أتقّصى. لم تكن خاصّية

ْ
الدماغ لكن

خريطة  وال  مــنــدّســا  َحــصــًى  وال  للمحمول 
ــه عربي 

ُّ
ــصــيــُح منذ األبـــد بــكــالم كــل

َ
ناطقة ت

في جيبي هي  الطقطقة  مفهوم.  غير  ه 
ُّ
وكل

صوت شاعر ُيدمدم. 
ما كنُت أقيم على الجمر له، يقول. والحقا: 
ــــدي.* دهـــٌر سيمّر  أنـــا الــغــابــة فــي غــابــة وحـ
 أم 

ٌ
ــِرف معنى املـــا هــل هــي نــافــيــة وأنـــا ال أعــ

أيضا،  كلمة  الغابة   
ّ
أن أستوعب  موصولة. 

 لي 
ّ
ليست فقط تضاريس. أنا في الرمل لكن

ها أشجاٌر َمَردة. 
ُّ
ِظل

ُ
ات ت

ّ
ناِور عبر ِمدق

ُ
عمرًا أ

لم أسمع بالشاعر وال اسِمِه األكادّي فكيف 
ه؟ وحــني أواري يدي 

َ
جــيــز

ُ
َب أل

َ
عرفُت أنــه َكت

قِبض على فٍم. 
َ
في جيبي ال َيصِدُمني أنها ت

فٌم صحيٌح فاغٌر، ال وجٌه وال رأٌس وال حتى 
َبحّي. فٌم َوحَده بلسان وشفتني 

َ
شاخٌص ش

ه ُينشد 
ّ
تني تنِبسان، صاحبه مات لكن

َ
ِضل

َ
خ

شيئا. ما كنت أعيش ألسَمَعه. 

¶ عبارتا »ما كنت أقيم على الجمر له« و»أنا الغابة 
ــارئ الــكــتــاب«،  ــدي« مــن قــصــيــدة »قــ فــي غــابــة وحــ
مفتتح مجموعة »حامل الفانوس في ليل الذئاب« 

لسركون بولص.
يوسف...

ألول  فشيئا،  وشيئا  الــنــادي  سباحة  حمام 
مرة في حياتي، تعّلمت العوم. 

وبــيــنــمــا أنــــا ُمـــحـــَبـــط فـــي الــشــعــر املــعــاصــر 
وضعُت شرح ديوان املتنبي على موبايلي. 
هــكــذا فـــي الــطــريــق مـــن الـــنـــادي إلـــى محطة 
البحوث آكــل كــوز ذرة مشويا ثم أركــب إلى 
املترو ليست  الشبكة في  محطة اإلســعــاف. 
ب فيسبوك. لسنواٍت 

ّ
عظيمة. من زمان أتجن

َرفي 
َ
كان هو املنتدى واملقّر، وملا عّبرت عن ق

مــمــا يـــحـــدث بــعــد الـــثـــورة حــصــلــت لـــي فيه 
مشاكل. 

حتى أيام الثورة لم تكن حياتي االجتماعية 
صاخبة لكْن بشكل أو آخر كان عندي حياة. 
بــعــد املــشــاكــل الـــتـــي حــصــلــت فـــي فــيــســبــوك 
ــَرفــي الشديد مما يحدث ومــن أصحابي 

َ
وق

لحدوثه  يهّللون  أو  َيــَدعــونــه يحدث  الــذيــن 
لم يعد إال اثنان أو ثالثة من القريبني جدًا 
جنب أمي وُأسرتي. ورغم أن عندي موقعا 
أستضيف فيه أعمال ناس من أنحاء العالم 
لــلــمــوقــع من  أرّوج  تــويــتــر  عــلــى  وحـــســـابـــا 
املوبايل  استعمال  عن  تماما  كففُت  خالله، 
في التواصل االجتماعي. ال أريد ال تواصاًل 

تـــكـــون هــنــاك  أن  يــكــفــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــات.  وال 
ِســبــاحــة وِشــعــر عــبــاســي.  فــي الــطــريــق إلــى 
النادي أتذّكر أني ال أكتب. ال أشعر بالحزن 
أو الذنب، فقط بخيبة أمل فاترة. أعرف أني 
ال أكــتــب ألنــي مللت األجـــواء واالحــتــمــاالت. 
ر 

ّ
جــّربــت كــل شــيء باللغتني وال شــيء يبش

بمساحة أوسع أو أصدق. الرائج سيء جدًا 
والناس تعمل بهلوانات. 

لــيــســت املــســألــة إحــبــاطــا شخصيا بــقــدر ما 
ــأم مـــن حــــدود املــمــكــن. اإلحـــســـاس أن  هـــي سـ
كـــل شــــيء فـــي الــدنــيــا ضـــد الــشــعــر. بـــالـــذات 
وأنت هنا اآلن لكن أينما كنت. الدنيا تضع 
ــدأت أحـــس أن  ــر. بــ أولــويــاتــهــا فـــي مــكــان آخــ
خيانة الشعر ليست بالضرورة في التوقف 
عن كتابته. ربما األســوأ هو التصميم على 
أعــرف  معنى.  لذلك  يكون  ال  عندما  الكتابة 
ــاًل أو عـــاجـــاًل ســـأعـــود أكـــتـــب. لكن  ــ أنـــنـــي آجـ

أعرف أيضا أني مللُت. 

إطاللة

غوته« لوال اإلشارات السارحة في ظـهري »معهد  في  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  ُتعرض، 
بالقاهرة، مسرحية المقام من تأليف أحمد مرسي وإخراج محمد رجب الخطيب. 
تتحّكم  نائية  قرية  في  تدور  أحداثًا  يتناول  وجوه«،  »فرقة  تنتجه  الذي  العرض، 

الخرافات في أهلها الذين انقطعوا عن اإلنجاب ألكثر من خمسة عشر عامًا.

على خشبة »قاعة الفن الرابع« في تونس العاصمة، يُقام بدايًة من الخامسة من 
مساء يوم الثالثاء المقبل؛ األول من حزيران/ يونيو، العرض األّول لمسرحية 18 أكتوبر 
من إخراج عبد الواحد مبروك عن نص لـ بوكثير دومة. يشارك في أداء شخصيات 

العمل كلٌّ من: بلقيس جوادي، ومحمد قعلول، وعبد العزيز قزي.

برنامج  المقبل،  اإلثنين  القطرية،  العاصمة  في  لألفالم«  الدوحة  »مؤسسة  ُتطلق 
بنيا.  ريتشارد  السينما  دراسات  أستاذ  تقديم  من  افتراضيًا،  الكالسيكيات  مشاهدة 
يضّم البرنامج ثالث محاضرات ترّكز على السياق البصري واالقتصادي والتكنولوجي 
الشك«  من  »ظالل  هي:  هتشكوك؛  ألفريد  لـ  أفالم  لثالثة  والسياسي  واالجتماعي  

)1943(، و»النافذة الخلفية«، )1954( و»مريضة نفسيًا« )1960(.

تنّظم »جمعية المرسم الجوال« في عّمان، حاليًا، معرضًا افتراضيًا بعنوان فلسطين 
حكاية ولون على منصاتها اإللكترونية، ويضّم أعماًال لحوالي تسعين فنانًا عربيًا؛ 
من بينهم تمام األكحل من فلسطين، وسامي قليبي من تونس، وسعيد العلوي 

من ًعمان، ومنذ شرابي من سورية، ومحمد خير دبياجة من األردن.
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تصويب

باسم النبريص

سرقة وطن، في حادث سطو 
مسلح، إرث مؤلم لجميعنا.

ــواء بــعــد 73 عــامــا، أو بعد  سـ
سبعة قرون.

نعاني من وفاة األمل الواقعي. 
نحملها  جــثــثــنــا  مـــن  نــعــانــي 

أحياًء على الكواهل.
مـــن تــســلــط الــكــتــب والــعــلــمــاء 
ــدد، وهـــــم ال يــغــمــرونــنــا  ــ ــجـ ــ الـ
بالضوء، وال يساعدون على 
الالحق  التحول  في  الصعود 

لألراضي الفلسطينية.
ــة الــــــعــــــرب فــي  ــنــ ــايــ ــهــ مــــــن صــ

الخليج املقفر.
من شلل رباعي األطراف.

عــدّونــا أجــبــرنــا على الــدخــول 
في الفراغ الهندسي. 

ونــحــن ســاهــمــنــا بــمــزيــد منه، 
تاريخي  في سياق  مــا،  نوعًا 

ما.
ــم بـــمـــنـــحـــدر مـــهـــيـــب فــي  ــلــ أحــ

العالم الثاني. 
على بعد كيلومترين فقط من 

الحدود مع فرنسا.
هناك قد نغدو الجئني جددًا، 
بنا  يــرحــب  أن  ُيــســتــبــعــد  وال 

جيراننا.
أحلم بنظرة من أعلى الجرف، 
أو من البحر في رحلة صيفية 
بـــالـــقـــارب، تــكــفــي الســتــنــتــاج 
أن اســم املــكــان ليس لــه أصل 

ودود على وجه التحديد.
تـــرابـــهـــا  ــّوث  ــ ــلـ ــ يـ بــــــــالدًا  ــا  ــ يـ آه 
ــا ذا أعــــانــــي مــن  ــ ــ أن املــــحــــتــــل! 

نفايات الغرانيت.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

في حادث 
سطو مسلح

يوسف 
رخا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ميدان طلعت حرب 
)سليمان باشا سابقًا( 
أواخر القرن التاسع عشر
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رياضة

رّد يوتا جاز بقوة 
على ضيفه 
ممفيس غريزليز 
وأدرك التعادل 
1-1 في سلسلة 
مواجهتهما 
في الدور األول 
من »بالي أوف« 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين، 
فيما استفاد 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
على أكمل وجه 
من عامل األرض 
وتقدم على 
واشنطن ويزاردز 
2-صفر، لتستمّر 
اإلثارة في 
.»NBA«الـ

)Getty/جاز كان صاحب أفضل سجّل في الدوري بـ52 فوزًا مقابل 20 هزيمة )أليكس غودليت

يوتا يرّد بقوة
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بدأ االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عملية 
تشاور بقيادة أسطورة التدريب، الفرنسي أرسني 

فينغر، مدير قسم تطوير اللعبة فى العالم، بني 
مجموعات مصالح مختلفة للتفكير والنقاش 
حول مستقبل كرة القدم العاملية. والغرض من 
العملية إجراء تحليل شامل يأخذ في االعتبار 

االهتمامات ووجهات النظر املختلفة لكرة القدم 
العاملية دون تحديد أهداف محددة سلفا، والبحث 

عن حلول أفضل للصالح العام للعبة.

أبدى راؤول ألبيول، قائد فياريال، سعادته 
الكبيرة بتتويج فريقه بلقب اليوروباليغ على 

حساب مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه ال 
يتذكر أنه سدد ركلة جزاء في مسيرته منذ 

الصغر، وذلك في إشارة لتسديد 11 ركلة ترجيح.
وبعد رحلة »ماراثونية« في ركالت الترجيح فاز 

، بل 
ً
فياريال ليقول ألبيول »لقد كان أمرًا مذهال

جنونيا، وعشنا لحظات رائعة وال يسعنا سوى 
االستمتاع بها بأفضل طريقة ممكنة«.

وصف ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر 
يونايتد، الخسارة أمام فياريال اإلسباني 

باملحبطة. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة 
»بي تي سبورت«: »في كلمة واحدة، إنه أمر 

محبط. من الصعب تفسير ما حدث، ألننا جئنا 
من أجل الفوز، وعملنا بكد على مدار املوسم لكي 

نكون هنا، للفوز ببطولة كبيرة، ولكن هذا لم 
يحدث. علينا أن نتغلب على هذا اإلحباط، ونفكر 
بهدوء فيما حدث، وندرس الخطأ الذي ارتكبناه«.

فيفا يبدأ عملية تشاور 
تستهدف بحث مستقبل 

كرة القدم

ألبيول قائد فياريال بعد 
لقب اليوروباليغ: لقد 

تحقق الحلم

راشفورد بعد خسارة 
لقب الدوري األوروبي: 

نشعر باإلحباط

سينما

باريس ــ ندى األزهري

 
ّ

تنجذب الكاميرا نحو الدمار. لعل
الــتــحــّدي يــجــذبــهــا. املــنــظــر واحـــد. 
الــخــراب.  على  كثيرة  تنويعات  ال 
أكوام  متكّررة.  األولــى،  للوهلة  تبدو،  مناظر 
رة. جدران  إسمنتية فوق بعضها. مباٍن مدمَّ
قة في 

ّ
مخترقة برصاص. سقوف واقعة ومعل

لــدمــار بيوت غــادرهــا سّكان،  الــهــواء. مناظر 
عودتهم مؤّجلة أو ملغاة، بل ربما مستحيلة 
تتتابع  والــنــفــس،  للعني  مــؤذيــة  مناظر  اآلن. 

ألكثر من ساعة.
لَم تترك األطالل هذا األثر القوي؟

دقـــيـــقـــة(،   78  ،2021( مــــهــــجــــورة«  ــوٌت  ــ ــيــ ــ »بــ
املعروض  ـ  لــإليــرانــي محمد رضــا عباسيان 
في »ســوق الفيلم«، في الــدورة الـــ52 )15 ـ 25 
»مهرجان رؤى الواقع  إبريل/ نيسان 2021( لـ
، نيون )سويسرا(« ـ ُيحيل عنوانه الفارسي 
إلى ذلك، في تجّوله بصمٍت على األطــالل. ال 
تفسيرات وال إدانــات. ال أجساد وال ضحايا. 
ــرت  ُدمِّ التي  البيوت  هــذه  الضحية هنا   

ّ
كــأن

 فقط إلى أسماء 
ٌ
فيها الحياة. ال شروح. إشارة

األمكنة. الدمار واحد ألمكنٍة غابت مالمحها، 
لوال  ربما يصعب تمييزها   سّكانها. 

َ
ـــل وُرحِّ

 على فظاعة 
ٌ
ِذْكـــر أســمــائــهــا. الــصــورة وثــيــقــة

بقاًء. منها  أشــّد تعبيرًا وأكثر   
ٌ
لغة الحروب. 

ُيستوحى الكالم، وبفضلها ُيستكَمل البحث. 
»بيوٌت  السابقة.  الــحــروب  ُصـــَور  فعلته  هــذا 
مهجورة« وثيقة نادرة على فظاعة ما جرى، 
وأثـــــِر مـــا حــــدث. لــيــســت أســبــابــه وُمــســّبــبــيــه، 
رغم إشــارة في بدايته إلى »الحرب السورية 
الت 

ّ
األهلية، حيث ضحايا ومهّجرون، وتدخ

من  املقاتلني  وآالف  عـــّدة،  أجنبية  حــكــومــات 
ٌب لحساسيات ليست 

ّ
بلدان أخرى«. هذا تجن

فـــي صــمــيــم اهـــتـــمـــام الــفــيــلــم، املـــنـــصـــّب على 
األطالل في »نظرة شاعرية على وجع الحرب 
الــســوريــة، مــع ضــوء أمــل فــي الربيع، ونهاية 
ى ازدهــار في إعادة 

ّ
شتاء الحرب، حني يتجل

عنوانه  وكما  ُصه، 
ّ

ملخ يقول  كما  اإلعــمــار«، 
بــالــفــارســيــة، حــيــث إيــحــاء إلـــى أجــــواء تسود 
ــهــا 

ّ
األمــكــنــة بــعــد خــلــّوهــا مـــن املــقــاتــلــني، كــأن

ارتاحت وركنت إلى سكينة حزينة.
وُمصّوره،  ومنتجه  الفيلم  مخرج  عباسيان، 
افتتاحياته،  فــي  متشابه  أســلــوب  إلــى  يلجأ 
أكانت املشاهد في حمص أو ريف دمشق أو 
 بلقطٍة عامة ثابتة لشيٍء 

ُّ
ستل

ُ
حلب القديمة. ت

ــا. غــرابــتــه، فظاعته،  أثــــار انــتــبــاهــه، لــســبــٍب مـ
اته. منه، ينتقل إلى لقطٍة مقّربة، تبرز  إيحاء
إطــاره  التقطه في  ما  ثم يضع  فيه،  تفاصيل 
الــعــام: شـــارع، بــنــايــة، مــســاكــن؛ تــاركــا للمكان 
ــه:  ــ ــواتـ ــ الــتــعــبــيــر عــــن وجــــعــــه بـــأشـــكـــالـــه وأصـ
نباح كلب شــارد، صرير ريــح، حفيف شجر، 
ــادن، صـــيـــاح أوالد مــــن بــعــيــد.  ــعــ صــلــصــلــة مــ
أحيانا، يترك للموسيقى )سياماك سبهري( 
عّبر بشجٍن عن أطالل حياة، في دورة 

ُ
الدور لت

الــفــصــول الـــتـــي يــســيــر الــفــيــلــم عــلــى إيــقــاعــهــا 
كـــذلـــك. االفــتــتــاحــيــة فـــي شــتــاء حــمــص وحـــّي 
ــاٍم اخــتــلــطــت فيها  ــ الــخــالــديــة. هــضــبــة مـــن ركـ
مــكــّونــات دمـــار. طــوابــق تنتظر وقــوعــا أبديا، 
قاوم في مكانها. نادرًا ما يعبر 

ُ
وأخرى ثابتة ت

 من بعيد، 
ً
أحــٌد، وحــني تلتقط الكاميرا رجــال

ال تقترب منه. يبدو ككائٍن فضائي في مكان 
غريب، حيث ال صوت إال قرقعة األشياء التي 
ها قرقعات طناجر 

ّ
تحّركها ريح حمص، كأن

في مطبٍخ، أو أّي شيء ُمنفلت في هذا الشارع 
املخرج عدسته على  بالكامل. يصّوب  املدّمر 
شــيء ُمــحــّدد، يــدرســه مــن كــافــة زوايــــاه، كهذا 
ق في الهواء: ما الذي ُيمسكه عن 

ّ
السقف املعل

 واحد من 
ٌ

ْم يقْع؟ ِلَم بقي طابق
َ
االنهيار؟ ِلَم ل

ُحم حوله، 
َ
 حربا لم ت

ّ
بناية صامدًا وحده، كأن

 ما عداه؟
ّ

فيما قضت على كل
بــريــف دمــشــق، دواخـــل انكشفت.  فــي املليحة 
ــــري. هـــذا مــطــبــخ مــفــتــوح على  هـــذا حــمــام زهـ
ــارع. هــذا املسبح في  شــرفــة مفتوحة على شـ
 هذه الرصاصات التي 

ّ
مطعم املرسى، مع كل

ـــه شهد 
ّ
أن ُبـــّد  ال  األزرق.  السيراميك  اخــتــرقــت 

مــعــركــة حــامــيــة. أشـــجـــار مــرعــبــة بـــال رؤوس، 
فـــي أرض شــاســعــة. بـــنـــايـــات، قـــدرهـــا واحــــٌد، 
وتلك  بالرخام،  واجهاتها  تجّملت  التي  تلك 
العارية منه، في مكاٍن تساوى فيه الذين كانوا 
يملكون بالذين ال يملكون. في الراموسة مطر 
ــد اســمــه على 

ّ
على مــعــادن صــدئــة. حسني خــل

حــائــط. قميص َعــِلــق بــســلــٍك، وبــســاط حاكته 
يوٌم يٌد ماهرة، وحصيرة. تقترب العدسة من 
لعب  مــا  غالبا  فــضــواًل،  تثير  ملّونة،  بجعات 
املـــخـــرج عــلــيــه، لــيــبــتــعــد عــنــهــا شــيــئــا فشيئا، 
 كــبــيــرة. دمــار 

ً
ــهــا زّيــنــت يــومــا آنــيــة

ّ
فيتبنّي أن

الزبداني غطاء خادع للبصر، بثلوج ناصعة 
ـــَوّحـــلـــهـــا قـــــــدٌم، تـــضـــيء بـــيـــاضـــه شــمــس 

ُ
ــم ت لــ

ــاء، يــنــعــق فــوقــه غـــراب.  ــ بــاهــتــة فــي ســمــاء زرقـ
فــي الــبــيــوت، عــبــرت رصــاصــات غير طائشة، 
قة 

ّ
استقرت آثــارهــا. فــي األعــالــي، أحــجــار معل

يقّربها من  ال  لــوحــات تجريدية  ــالٍك.  أســ فــي 
الواقع سوى حركة إنسان يمشي في البعيد، 

وسيارات تمّر بني حني وآخر.
هل سيأتي الربيع؟ ها هو في املليحة، حيث 
ق يرفرف، وشيء من 

ّ
كروم العنب، وعلم ممز

حــيــاة مـــع عــصــافــيــر تـــزقـــزق، ودّكـــــان سمانة 
»غــذائــيــات الــصــالــحــانــي« صــامــدة فــي بناية 

تــهــّدم معظمها. عـــودة حــيــاة عــلــى الــشــرفــات 
تعبران،  طفلتان  قماشية.  بستائر  املــغــطــاة 
ــال يجلسون  بــيــوتــا، ورجـ وعــّمــال ُيصلحون 
 
ً
أمــــام كــومــة خـــــراب، فـــي مـــا كــــان يــومــا مــحــال
تجاريا. تنكات زّريعة، وأم تعبر مع 3 أطفال، 
وأصـــــــواٌت ـ تــأتــي دائـــمـــا مـــن بــعــيــد ـ ألطــفــاٍل 
نافذة  عبر  يتغلغل  شجي  لغناء  أو  يلهون، 

مخلوعة: »يا قلبي ال تتعب قلبك«.
 شــقــائــق 

ّ
ذابـــــت الـــثـــلـــوج فـــي الــــزبــــدانــــي، لـــكـــن

الــنــعــمــان واألراضــــــــي املـــخـــضـــّرة، مـــع كـــل ما 
يحيط بها، ال تنجح في بعث األمــل. مالمح 
 بقيت على 

ْ
أكثر، وإن عــودة، وعدسة تقترب 

ــاٍة تــقــفــز  ــتـ ــفـ مـــســـافـــة مــــن مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة، كـ
الربيع  فــي  بقيت  الخالدية  حمص  بحبلها. 
كــمــا فـــي الـــشـــتـــاء، بــاســتــثــنــاء عــائــلــة عـــائـــدة، 
د بــيــتــا، كـــان يــومــا هــنــا. فــي حــلــب، آثـــاٌر 

ّ
تتفق

م، وفي ريفها، أوالد يلعبون، ودجاجات  رمَّ
ُ
ت

تــســرح، وفــتــاة مــن بــعــيــد تــحــّدق بــالــكــامــيــرا. 
فــي الــرامــوســة، انــبــعــث صـــوت فــيــروز يشدو 
ا سوا«، و»موعدنا ُبكرا، 

ّ
»فايق يا َهَوا، ملا كن

ــر ُبــكــرا«، على وقــع خــطــوات فتية 
ّ

وشــو تــأخ
ــرة، فـــي َمــشــاهــد بــعــيــدة،  يــتــراكــضــون وراء كــ

ل.
ّ
وكاميرا تنأى عن التطف

»بيوت مهجورة«: دمار وأناس يحاولون استعادة الحياة )الملف الصحافي(
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كاميرا تتجّول 
ر بيوتًا  بصمت وتصوِّ

رت فيها الحياة ُدمِّ

سرد بصري مذهل 
فيه واقعية ُمخلصة 

لمرجعيتها الكالسيكية

قيس قاسم

ملعاينة مشهد بلدها في »الفتاة الجديدة« 
مــيــكــايــال  األرجــنــتــيــنــيــة  تـــتـــنـــاول   ،)2021(
بــســيــطــة،  ــة  ــ ــاّب شــ قـــّصـــة   )1987( غــــونــــزالــــو 
ــّور فـــي عــمــلــهــا في  ــتـــطـ يــتــشــّكــل وعــيــهــا ويـ
واألجهزة  الذكية  الهواتف  لتركيب  مصنٍع 
ــّرد  ــاع وتـــشـ ــيـ ــتـــرة ضـ ــيـــة، بـــعـــد فـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
ف من ثقل 

ّ
ها تعرف كيف تخف

ّ
عاشتها. وألن

ن غونزالو نّصها  ضمِّ
ُ
حمولتها املعرفية، ت

)سيناريو مشترك لها مع لوسيا تيبالدي( 
الشاّبة   رحلة 

ً
كاتبة نة، 

ّ
مبط فكرية  إحــاالت 

األول اجتماعي فلسفي، يفّسر  بمنظورين: 
تــأثــيــرًا في  األكــثــر  الــواقــع ويعامله بصفته 
تشكيل وعي اإلنسان. يأتي هذا في سياق 
ر بني 

ّ
األحداث، والحوارات املشحونة بالتوت

الــعــّمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل. ويــفــّســر الــثــانــي 
ــبـــشـــري بـــمـــا يــكــمــن فــــي أعـــمـــاق  ــلـــوك الـ الـــسـ

ــيـــس، ويــجــد  ــاسـ اإلنــــســــان مـــن مــشــاعــر وأحـ
إشــارات جنسية  في  السينمائية  تعبيراته 

وعاطفية عابرة.
تجّسد غونزالو الرؤيتني املتباعدتني للعالم 
ــرٍد بـــصـــري مـــذهـــل،  ــ ــوِب ســ ــلـ ــأسـ ــــان بـ ــــسـ واإلنـ
ُمــخــلــصــة ملرجعيتها  فــيــه واقــعــيــة  تــتــداخــل 
الكالسيكية، وأخــرى تنتمي إلى االتجاهات 
ــــر شـــخـــٍص  ــــوافـ ــتـــرط تـ ــشـ ــتــــي تـ الـــــدرامـــــيـــــة، الــ
 مــحــمــوالتــهــا 

ّ
مــــوهــــوب، يـــقـــدر عــلــى نــقــل كــــل

الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة. عــنــدهــا فـــقـــط، ُيــمــكــن 

الــتــرحــيــب بـــوجـــودهـــا فـــي نــــّص ســيــنــمــائــي، 
ُيعنى كثيرًا باستحضار الواقع األرجنتيني، 
ــة، وأزمــــــات  ــيـ ــونـ ــــّوالت كـ ــــحـ ــاء تـ ــبـ ــأعـ املـــثـــقـــل بـ
السردي قائٌم،  الهيكل  اقتصادية وسياسية. 
ه تقريبا، على رحلة الشابة خيمينا )مورا 

ّ
كل

أرنــيــالس(، تقوم بها إلى جنوب األرجنتني، 
 وجـــــدت نــفــســهــا فـــجـــأة وحـــيـــدة في 

ْ
بــعــد أن

ــاة والــدتــهــا.  مــديــنــة بــويــنــس آيــــرس، عــقــب وفـ
رها العصبّي، تقّررت 

ّ
ق قلقها وتوت

ّ
لوقف تدف

زيارة أخيها غير الشقيق، ماريانو )رافائيل 
فــيــدرمــان(، فــي جــزيــرة »تــيــيــرا ديـــل فويغو« 

الباردة والعاصفة دائما.
ـ  األول  الــــطــــويــــل  الـــــــروائـــــــي  ــا  ــنــــجــــزهــ ُمــ فـــــي 
الــــفــــائــــز بــــجــــائــــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم فــــي الـــــــدورة 
»مــهــرجــان تـــولـــوز لــلــفــيــلــم األمــيــركــي  الــــــ33 لـــ
افتراضيا  ــقــامــة 

ُ
امل التينو(«، 

َ
)سين الالتيني 

تــجــد  ـ   )2021 آذار  مـــــــارس/  و28   19( بــــني 
في  الــواضــحــة  تعابيرها  الــروســيــة  الواقعية 
ــة رســم شخوصه، 

ّ
دق املكان ومناخاته، وفــي 

فيها.  يتشّكل وعيهم  التي  الظروف  وتأطير 
رات أبطاله ترشح 

ّ
االنفعاالت العاطفية وتوت

ُمــقــِنــع،  أداٍء تمثيلي  عــبــر  الـــســـرد،  ثــنــايــا  فــي 
السترا(،  )فيدريكو  كاميرا  بعدسات  منقول 
تـــعـــرف جـــيـــدًا كــيــف تــجــّيــرهــا لـــنـــّص مــرّكــب 

ومتعّدد املستويات.
ــتـــاة الــــجــــديــــدة« مــنــقــول  ــفـ »الـ ـــ املــــنــــاخ الــــعــــام لـ
برهافة حــّس إخــراجــّي، والــتــحــّوالت الفردية 
ــة ما 

ّ
ـ تعكس بــدق ـ املتراكمة عبر زمــن وجيز 

تــشــهــده األرجــنــتــني مــن تــغــّيــرات وصــراعــات 
سياسية وطبقية متزاحمة. في العمق، هناك 
 
ٌ
تعبير بصري للتحّوالت الشخصية، مصوغ

ــــر بــجــمــالــيــات اشــتــغــال، 
َّ
ســيــنــمــائــيــا، ومــــؤط

 الفيلم 
ّ
ــإن  حــــالوة. كــذلــك فـ

ُ
تــزيــدهــا الــبــســاطــة

ــنــشــغــلــة بــبــنــاء 
ُ
ُيــــقــــارب األعــــمــــال الــكــبــيــرة، امل

الشخصية وتــطــّورهــا الــدرامــي الــهــادئ، في 
سياق وجودها التاريخي.

»الفتاة الجديدة«: منجز مدهش بحالوته

في فيلمه األخير، يعتمد 
اإليراني محمد رضا 

عباسيان على الصمت 
والتفاصيل الطبيعية 

وبعض الموسيقى، في 
تصويره بيوتًا مهجورة 

في مدٍن سورية عدة

أخبار
◆ في افتتاحية العدد األخير )مايو/ 

أيار 2021( للمجلة السينمائية الفرنسية 
»بوزيتيف«، كتب الناقد ميشال سيمان أّن 
الكولونيالية والعنصرية أثارتا، في األشهر 
 كبيرًا في الوسطني 

ً
القليلة املاضية، سجاال

السياسي والثقافي، ُمشيرًا إلى أّن التعبير 
األكثر تطّرفًا عنهما كامٌن في »العبودية«، 
التها في 

ّ
ًا يتناول تمث

ّ
 ملف

ّ
و»هذه تستحق

السينما«، الفتًا االنتباه إلى أّن صورة غالف 
العدد نفسه، الذي يضّم امللف املذكور، 

يحمل صورة لكيرك دوغالس، في لقطة من 
»سبارتاكوس« )1960( لستانلي كوبريك. 

امللف يستعيد أفالمًا وشخصياٍت وتفاصيل 
تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية، في 

قراءات مختلفة، تمزج النقدّي بالتحليلي، 
وتخرج من السينمائّي إلى االجتماع 

والعالقات واملوروثات التربوية واملسالك 
البشرية.

ف سيمان 
ّ
في االفتتاحية نفسها، يتوق

عند مقالة )»نيويورك تايمز«، 18 مارس/ 

آذار 2021( للمؤّرخة ماريلني أل. دوت 
)أصلها من هايتي(، وأستاذة في جامعة 
ر فيه الفرنسيني، 

ّ
ذك

ُ
فرجينيا األميركية، ت

الذين يحتفلون بذكرى مرور 200 عاٍم 
على وفاة نابليون بونابرت )5 مايو/ أيار 

2021(، بأفعاله االستعمارية واشتغاله على 
 من االكتفاء بتمجيد انتصاراته 

ً
العبودية، بدال

وفتوحاته، هنا وهناك. 
ُيذكر في هذا املجال أّن املنّصة األميركية 

م حاليًا فيلمًا للمخرج  رمِّ
ُ
»نتفليكس« ت

آبل غانس بعنوان »نابليون«، أنجزه عام 
1927؛ واشتغال ريدلي سكوت على فيلٍم 
نتجه الشركة 

ُ
عن اإلمبراطور الفرنسي، ت

األميركية »آبل« )»العربي الجديد«، األول من 
مارس/ آذار 2021(.

لكن سيمان ال يتغاضى عن مأزٍق، ُيفترض 
بإعادة فتح صاالت السينما في فرنسا 

ف من وطأته. 
ِّ
خف

ُ
)19 مايو/ أيار 2021( أْن ت

ذلك أّن ندرة األفالم الجديدة، التي تنتظر 
تحديد مواعيد إلطالق عروضها التجارية، 

دافٌع للمجلة إلى تخصيص صفحاٍت عّدة 
لسينمائيني أميركيني اثنني، هما وودي آلن 

)85 عامًا( ومارتن سكورسيزي )78 عامًا(، 
باستعادة حوار مع األول يتحّدث فيه عن 

نجزة عام 
ُ
Shane، رائعة جورج ستيفنس امل

1953 )»نيويورك تايمز«، 3 أغسطس/ آب 
 .)2001

ومقالة للثاني بعنوان »املايسترو، فديريكو 
يني والسحر املفقود للسينما« )مجلة 

ّ
فيل

»هاربر«، مارس/ آذار 2021(.

أمكنة ُتعبّر 
عن وجعها

»بيوت مهجورة« لمحمد رضا عباسيان

األرجنتينية ميكايال غونزالو: معاينة سينمائية لبلدها )فيسبوك(

ر 
ّ
واملفك ف 

ّ
واملثق الواعي  اإلنسان  بشروط  السينما  تقديم  أريــد 

فة. 
ّ
والتقّدمي، وليس ملجّرد وضع شروط. أنا إنسانة واعية ومثق

أفــهــم، وأبــحــث دائــمــًا عــن تطوير ذاتـــي. فلماذا ال أكـــون ُعنصرًا 
ُمــســاهــمــًا فــي صــنــاعــة شـــيء جميل ومــتــطــّور، وعــلــى مستوى 

جيد؟ ال ينقصني شيء، ال أنا وال غيري.
كارول عبّود

ها أقوى أنواع الدراما، وقادرة 
ّ
أحّب الدراما االجتماعية. أعتقد أن

وإتــقــان.  وذكـــاء  صنع بحرفية 
ُ
ت أْن  دائــمــًا، شــرط  املنافسة  على 

ها تمّس 
ّ
ها ليست موضة تبطل مع الوقت، بل أصل الدراما، ألن

ّ
إن

الدراما  اإلنسانية.  ومشاعره  وأسرته  حياته  وتناقش  شاهد 
ُ
امل

االجتماعية يمكن تقديمها في أّي وقت في العام، ال في رمضان 
ه شهر التجّمع العائلي، فيكون وقع 

ّ
فقط. ربما في رمضان ألن

القضايا أكثر تأثيرًا.
يسرا

Army Of The Dead لزاك سنايدر، تمثيل آنا دي ال ريغيرا 
 بورِنل: أثناء نقل مستوعبات 

ّ
)الصورة(، ودايف بوتيستا وإيال

لحادث  العسكرّي  املــوكــب  يتعّرض  غــامــضــة«،  »كــائــنــات  تحمل 
الجنود،  وُيهاجم  املستوعبات،  أحد  من  زومبي  فيتحّرر  خِطر، 
في مكاٍن قريٍب من الس فيغاس. بسرعة كبيرة، ينتشر مئات 

الزومبي في املنطقة، وتبدأ سلسلة مطاردات للقضاء عليها.

جـــوزفـــني  تــمــثــيــل  ــبـــل،  كـــومـ ــــروجــــر  ل  After We Collided
النغفورد )الصورة(، وهيرو فينيس ـ تيفني: أثناء محاولتهما 
ترتيب العالقة العاطفية بينهما، رغم تحّديات ومشاكل كثيرة، 
الثنائي تيّسا وهـــاردن، قبل  تنكشف أســـراٌر جــديــدة فــي حياة 
وصول تريفور، الذي يدخل سريعًا في حياة تيّسا، فيزيد الطني 

 يشعر هاردن بخطورة ما يجري.
ْ
ة، إذ

ّ
بل

أقوالهم

أفعالهم

Friday 28 May 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سانت 
بطرسبرغ

المدينـة الثقـافية 
تسـتقبل »اليـورو«

2829
رياضة

رياض الترك

من  بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  عتبر 
ُ
ت

أجــــمــــل املـــــــدن الــــروســــيــــة، وســكــانــهــا 
يــعــشــقــون كـــل تــفــاصــيــلــهــا الــخــالبــة. 
وملعرفة تفاصيل عن كيف يعيش سكان هذه 
املدينة بسعادة دائــمــة، ال بــد مــن الــنــزول إلى 
الشوارع والتجول في كل األرجاء، وهي املدينة 

التي ستستقبل كرة القدم مجددًا بعد تجربة 
مفعمة  مدينة  هــي  الناجحة.   2018 مــونــديــال 
أبــدًا، خصوصا  تنام  والنشاط وال  بالحيوية 
ــدم املــطــاعــم والـــحـــانـــات في  فـــي ظـــل تـــواجـــد أقــ
أوروبا. رحلة تجول تبدأ عند جسر اللفتنانت 
شـــمـــيـــت مــــــــرورًا بـــأســـطـــول الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
بكرة  وتنتهي  البلطيق  بــحــر  عــلــى  املــنــتــشــرة 

القدم طبعا لدى فريق املدينة زينيت.

لمحة وتاريخ
هي أكبر مدينة روسية بعد العاصمة موسكو 
البلطيق.  األكــبــر لجهة بحر  مــن  مــرفــأ  وتملك 
تــبــلــغ مــســاحــة ســانــت بــطــرســبــرغ اإلجــمــالــيــة 
حوالى 1439 كلم، ووصــل تعداد سكانها في 
إلـــى حـــوالـــى 2.5 مــلــيــون شــخــص.  عـــام 2018 
وهـــي تبعد عــن الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو 

ستتمثل مدينة سانت بطرسبرغ في بطولة 
»كــريــســتــوفــســكــي«  بملعب   ،»2020 »يــــورو 
ألــف متفرج، وهو   67 لحوالي  يتسع  الــذي 
ــام 2007 وأعـــيـــد  ــ ـــر فــــي عـ ــ ــذي ُدمـ ــ املـــلـــعـــب الــ
تشييده في عام 2017 بقيمة بلغت حوالى 
الخاص  امللعب  وهــو  أميركي،  دوالر  مليار 

بفريق زينيت سانت بطرسبرغ.
وامللعب تم بناؤه الستضافة مباريات كأس 
االستعانة  وتمت  روسيا،  في   2018 العالم 
بتصميم ملعب »تــويــوتــا« فــي الــيــابــان من 
أجـــل بــنــاء هـــذا املــلــعــب الــجــمــيــل. وتـــم بــنــاء 
القديم  »كــيــروف«  ملعب  أرض  على  امللعب 

الذي تم تدميره بالكامل.
وبدأت عملية التخطيط لبناء امللعب في عام 
2005، وانطلقت عملية التشييد رسميا في 
عام 2008، وتم اإلعالن عن تمويل املشروع 
بــأكــمــلــه مــن حــكــومــة ســانــت بــطــرســبــرغ مع 
دعم من شركة »غاز بروم«، وقبل أن يحمل 
»زينيت  بـ ُيسمى  كــان  املــديــنــة،  اســم  امللعب 

أرينا« أو »غازبروم أرينا«.
البناء رسميا  انتهت عملية  في عام 2017، 
ــمـــعـــت بــني  وتـــــــم افــــتــــتــــاحــــه فـــــي مــــــبــــــاراة جـ
 22 فــــي  وأورال  بـــطـــرســـبـــرغ  ســـــان  زيـــنـــيـــت 
نــيــســان/إبــريــل عــام 2017، وســجــل الــالعــب، 
الرسمي  الــهــدف  إيفانوفيتش  برانيسالف 

األول في هذا امللعب آنذاك. 
رسمية  مــبــاراة  أول  امللعب  اســتــضــاف  كما 
في بطولة كأس القارات عام 2017، وكانت 
ــبــــاراة بـــني املــنــتــخــب الـــروســـي ومنتخب  املــ
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، ثـــم حــضــن املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــقـــارات والــتــي جــمــعــت بني  لــبــطــولــة كـــأس الـ
املواجهة  أملانيا وتشيلي، وكانت  منتخبي 
األكـــثـــر حـــضـــورًا فـــي املــــدرجــــات فـــي تــاريــخ 
ــل إلــى  املــلــعــب مــنــذ افــتــتــاحــه بــحــضــور وصـ

حوالي 57,268 متفرجا.
وفــــي عــــام 2018، احــتــضــن املــلــعــب نــهــائــي 

بــطــولــة دولـــيـــة فـــي »الـــهـــوكـــي« بـــني روســيــا 
وفــنــلــنــدا، وحــضــر املـــبـــاراة حــوالــي 81 ألــف 
مــتــفــرج، وهــو رقــم قياسي تــاريــخــي ملــبــاراة 

في »الهوكي« أوروبيا.
في  كبيرًا  رياضيا  حدثا  سيحتضن  واالن 
كــرة الــقــدم مــجــددًا بعد كــأس الــعــالــم، وذلــك 
»يــورو  بطولة  مباريات  يستضيف  عندما 
2020«، ليؤكد على أنه من بني أفضل املالعب 

املاضية، وسيكون  السنوات  في  األوروبية 
مــن بــني األفــضــل فــي الــســنــوات الــقــادمــة من 
دون شك، خصوصا أنه سيستضيف عددًا 
األوروبية هذا  البطولة  كبيرًا من مباريات 
الـــصـــيـــف، كـــونـــه مــنــشــأة ريـــاضـــيـــة حــديــثــة 
ولــم يختبرها االتــحــاد األوروبـــي و»فيفا«، 
سوى في كأس العالم 2018، وبطولة كأس 

القارات 2017.

ملعب »كريستوفسكي«

عتبر سانت بطرسبرغ من 
ُ
حوالى 714 كلم. ت

أكثر املدن الروسية تطورًا، كما أنها عاصمة 
روسيا الثقافية في عام 2018.

وتتميز بأنها ضمن املدن ذات الطابع التراثي 
الــعــاملــي، حــســب تــصــنــيــف »يــونــســكــو«. تضم 
ســانــت بــطــرســبــرغ أكــبــر املــتــاحــف الــفــنــيــة في 
العالم، كما تحتوي على أكبر املراكز التجارية 
وأهم البنوك في أوروبا. حصلت املدينة على 
أول اســم وهــو »ســانــت بيتيربورغ«، لكن في 
عام 1914 وبعد اندالع الحرب العاملية األولى، 
أطــلــقــت الــحــكــومــة اإلمــبــراطــوريــة عليها اســم 
»بــيــتــروغــراد«، وفــي عــام 1924 تحول اسمها 
إلــــى لــيــنــيــنــغــراد، وفــــي عــــام 1991 اســتــعــادت 
املدينة اسمها األول وهو سانت بيتيربورغ، 
ــعــــرف بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة  ــ

ُ
ــيــــوم ت وأمــــســــت الــ

بسانت بطرسبرغ. وعلى الصعيد الرياضي، 
أن استضافت  سبق ملدينة سانت بطرسبرغ 
العالم 2018، وذلك  مباريات في بطولة كأس 
استضاف  إذ  »كــريــســتــوفــســكــي«،  ملعب  عــلــى 
الشكال  على  املجموعات  دور  في  مباريات   4
الــتــالــي )املــغــرب ضــد إيـــران وانــتــهــت ملصلحة 
ــا ضــــد مــصــر  ــيــ ــر بـــهـــدف نـــظـــيـــف، روســ ــيــ األخــ
ضد  الــبــرازيــل   ،)1-3( األول  ملصلحة  وانتهت 
كــوســتــاريــكــا وانـــتـــهـــت ملــصــلــحــة »الــســامــبــا« 
بهدفني نظيفني، ثم األرجنتني ضد نيجيريا 

وانتهت بفوز »التانغو« )1-2(.
ـــ16 حــضــنــت املــديــنــة مـــبـــاراة بني  ــ وفـــي دور الـ
الــســويــد وســويــســرا وانــتــهــت بفوز  منتخبي 
الــدور  في  األول بهدف نظيف، وكذلك مباراة 
نصف النهائي والــذي شهد فوز فرنسا على 
بلجيكا بهدف نظيف، وأخيرًا مباراة تحديد 
صاحب املركز الثالث في البطولة، بني بلجيكا 
بتفوق  انتهت  التي  املواجهة  وهــي  وإنكلترا 

منتخب »الشياطني الُحمر«.

المعالم السياحية
هــنــاك الــكــثــيــر مــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة الــبــارزة 
 من قصر 

ً
بداية في مدينة سانت بطرسبرغ، 

EURO  2020  يورو

بعد أن احتضنت مباريات مونديال 2018، ستكون 
مدينة سانت بطرسبرغ ُممثلة روسيا في بطولة »يورو 
2020«، من خالل استضافتها عددًا كبيرًا من المباريات 

في ملعب »كريستوفسكي«

)Getty( قصر بافلوفسك الشهير في سانت بطرسبرغ

)Getty( القصر الشتوي والساحة الكبيرة في المدينة )Getty( كنيسة المخلص الشهيرة

)Getty( مدينة روسية سياحية جميلة

احتضن مباريات 
مونديال روسيا 
)Getty( 2018

)Getty( يتسع الملعب لحوالي 67 ألف متفرج

ُيعتبر أندري أرشافني من أساطير مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بسبب تمثيله لفريق 
الــذي خــاض فــي الفترة األولـــى بــني ســنــوات 200 و2008، 296 مــبــاراة معه  زينيت، وهــو 
وسجل له 71 هدفًا، وفي الفترة الثانية بني سنوات 2012 و2015، خاض معه 66 مباراة 
وسجل 9 أهداف.  كما مثل أرشافني املنتخب الروسي بني سنوات 2002 و2012، وخاض 
75 مباراة وسجل 17 هدفًا. وحقق أرشافني مع فريق زينيت، لقب الدوري 3 مرات، ولقب 
كــأس روسيا مــرة، ولقب »السوبر« الروسي مــرة في عــام 2008، كما حقق لقب الــدوري 

األوروبي في عام 2008، ولقب »السوبر« األوروبي عام 2008 أيضًا.

أندري أرشافين

ملعب المدينة

قرية صغيرة.  ُبنيت حوله  والــذي  بافلوفسك 
تـــخـــّرج مـــن هـــذا الــقــصــر الــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء 
مقصد  بأنه  وباحته  القصر  يتميز  والُكتاب، 

ــن حـــــول الـــعـــالـــم بــفــضــل املــنــاظــر  لـــلـــســـُيـــاح مــ
الــخــالبــة مــن مــســاحــات خــضــراء وبــاحــات من 
أجــمــل زهــــور الــعــالــم. تــعــرض لــلــتــدمــيــر خــالل 
الحروب، لكنه استعاد رونقه، واليوم هو على 

الئحة التراث العاملي.
التي كانت  الشهيرة  أوليانوفكا  قرية  وهناك 
ــــصــــدر الــــزجــــاج والــــحــــجــــارة لـــلـــبـــنـــاء، ورغــــم 

ُ
ت

أن عــدد سكانها  إال  السياحي عليها،  اإلقبال 
 و56 امرأة 

ً
ال يتخطى حاجز املائتني )36 رجال

بحسب آخر إحصاءات(. وهناك نهر فونتانكا 
ــذي يــمــتــد لــحــوالــي 6 كــيــلــومــتــرات  الــشــهــيــر الــ

وبعمق يصل إلــى حــوالــي 3.5 أمــتــار. وهناك 
ــان املـــقـــر الــرئــيــس  ــذي كــ ــ الــقــصــر الـــشـــتـــوي والــ
ــا الــــيــــوم فــاملــبــنــى يــضــم  ــ لــلــمــلــوك الــــــــروس، أمـ
»هيرميتاغ«.  أبــرزهــا  ُمميزة،  عاملية  متاحف 
و400  ألفا   22 حــوالــى  مساحة  القصر  ُيغطي 
متر مربع، ويكتسب بفضل طريقة تصميمه 
واللون األزرق الجميل شهرة كبيرة وتجعله 

مقصدًا للسياح.
وهــــنــــاك أيــــضــــا ســــاحــــة الـــقـــصـــر وهـــــي وســـط 
مــديــنــة ســـانـــت بــطــرســبــرغ، والـــــذي يحتضن 
والثقافية  الفنية  األحـــداث  من  الكثير  سنويا 

والرياضية، وكذلك كان أرض معارك تاريخية 
العامليتني،  والحربني  األهلية  الــحــروب  خــالل 
ومـــازالـــت هـــذه الــســاحــة حــتــى الـــيـــوم مقصدًا 
الجميلة  املدينة  هــذه  يـــزورون  الذين  للسياح 
في روسيا، وهي ستكون مقصدًا لكل جماهير 
بــطــولــة »يــــورو 2020« بــكــل تــأكــيــد خـــالل هــذا 

الصيف.

وسائل النقل
تـــضـــُم مــديــنــة ســـانـــت بــطــرســبــرغ الــكــثــيــر من 
القطارات والتي تتوزع على حوالي  محطات 

40 طريقا خــاصــا، هــذا بــاإلضــافــة إلــى شبكة 
إلى  طولها  األرض يصل  تحت  مترو خاصة 
على خمس شبكات  تتوزع  كلم،   100 حوالي 
فــي كــامــل أرجــــاء املــديــنــة و67 مــحــطــة تــوقــف، 
لتسهيل عملية تنقل الجماهير خالل بطولة 
كأس العالم. كما تضُم شبكة »تــرام« تشتمل 

على 42 طريقا خاصا وهي األكبر في العالم.
ــاك نــظــام  ــنـ ــلـــى صــعــيــد الـــنـــقـــل املـــشـــتـــرك هـ وعـ
املائية  أكفا  الحافالت، وهناك شبكة حافالت 
أربعة  الصيف ولها  ستعمل في فصل 

ُ
ت التي 

طـــرقـــات خـــاصـــة، ومــــن املـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــكــون 

ناشطة خــالل املــونــديــال، وأخــيــرًا هناك مطار 
ــائــــل الــتــي  »بــــولــــكــــوفــــو« الـــــدولـــــي، هــــي الــــوســ
حضورها  حتمل 

ُ
امل الجماهير  تنقل  سهل 

ُ
ست

خالل البطولة األوروبية.
ُيــذكــر أن مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــرغ كــانــت من 
األفـــضـــل فـــي تــنــقــل الــجــمــاهــيــر خــــالل بــطــولــة 
كــــأس الــعــالــم 2018، ونـــالـــت إشــــــادات كــبــيــرة 
مــن املــشــجــعــني الــذيــن ســـافـــروا إلــيــهــا ملتابعة 
مباريات املونديال آنذاك، خصوصا من وسط 
املــديــنــة وإلـــى ملعب »كــريــســتــوفــســكــي« الــذي 

كان أحد أهم مالعب البطولة العاملية آنذاك.

سيحتضن ملعب 
»كريستوفسكي« 7 
مباريات في بطولة 

»يورو 2020« هذا 
الصيف، وهو ثاني أكثر 

المالعب استضافة 
للمواجهات بعد 
»ويمبلي«، على 

الشكل التالي: بلجيكا 
ضد منتخب روسيا 
في المجموعة 

الثانية، بولندا ضد 
منتخب سلوفاكيا في 
المجموعة الخامسة، 

منتخب فنلندا ضد 
منتخب روسيا في 

المجموعة الرابعة، 
وكذلك منتخب السويد 

ضد سلوفاكيا في 
المجموعة الخامسة، 

ومباراة فنلندا ضد 
بلجيكا في المجموعة 

الثانية، وكذلك مباراة 
السويد ضد بولندا في 
المجموعة الخامسة، 

وأخيرًا مواجهة من 
الدور ربع النهائي في 
الثاني من شهر تموز/ 

يوليو المقبل.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

استضاف ملعب 
»كريستوفسكي« مباريات 

في مونديال 2018
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الدوحة ـ العربي الجديد

القارة  بطل عربي جديد، تنتظره 
الــلــيــلــة، حينما يكشف  األفــريــقــيــة 
الـــســـتـــار عـــن بــطــل كــــأس الــســوبــر 
عــربــيــة  بــمــواجــهــة  نــســخــة 2021،  األفـــريـــقـــي 
تجمع بني النادي األهلي املصري حامل لقب 
دوري األبطال، ونادي نهضة بركان املغربي 
حــامــل لــقــب كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة 
بن  »جــاســم  اســتــاد  فــي  ملــوســم 2020-2019، 
حـــمـــد« بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــدوحـــــة، فــــي الــنــســخــة 

القطرية الثالثة للبطولة.
وتــأتــي الــقــمــة الــعــربــيــة بــني األهــلــي وبــركــان، 
بــعــد أن تــم تأجيلها عـــدة مـــرات فــي األشــهــر 
ــيــــرة، بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، قــبــل أن  األخــ
الثامن والعشرين  يجري حسم موعدها في 
مــــن مــــايــــو/أيــــار الـــــجـــــاري. وتـــعـــد الــبــطــولــة 
»ثـــالـــثـــة الــــكــــؤوس األفـــريـــقـــيـــة«، بـــعـــد دوري 
الشعبية  حيث  من  والكونفيدرالية،  األبطال 
ــة، وتــمــثــل فــرصــة لــأهــلــي لــزيــادة  ــيـ ــدمـ واألقـ
عــــدد ألـــقـــابـــه األفـــريـــقـــيـــة، وحـــصـــد أول كــأس 
فــي عــام 2021، أمــال فــي رفــع الـــروح املعنوية 
لــلــمــحــطــات الــصــعــبــة املـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
ألقاب الــدوري املصري وكــأس مصر ودوري 
أبطال أفريقيا وكأس السوبر املصري. فيما 
ال بــديــل أمــــام بـــركـــان ســــوى الـــفـــوز بــالــكــأس 
ملصالحة جماهيره الغاضبة من فقدان لقب 
مرحلة  فــي  بالتعثر  مــبــكــرا،  الــكــونــفــيــدرالــيــة 
املدير  ويبحث  البطولة.  ووداع  املجموعات 
الفني لأهلي، بيتسو موسيماني عن ثاني 
لقب قــاري له مع األهلي، بعد التتويج بطال 
لــــــدوري األبــــطــــال، بـــخـــالف لــقــبــه الــشــخــصــي 
الــثــانــي مــع كـــأس الــســوبــر األفــريــقــي، بعدما 

قمة عربية 
في السوبر

بركان  نهضة  نظيره  األبطال،  دوري  لقب  حامل  المصري  األهلي  يواجه 
السوبر  كأس  بطل  لتحديد  الكونفيدرالية،  كأس  لقب  حامل  المغربي 
األفريقي نسخة 2021، بمواجهة عربية تجمع الفريقين في استاد »جاسم 

بن حمد« بالعاصمة القطرية التي تستضيف النسخة الثالثة للبطولة

3031
رياضة

تقرير

توج بطال قبل سنوات برفقة ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقي. ويدخل األهلي اللقاء 
في ظروف معنوية وفنية جيدة، بعد تخطي 
الــدور  عقبة صن داونــز الجنوب أفريقي في 
ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. واستعاد 
الكبار  الالعبني  مــن  العديد  األهــلــي خــدمــات 
في تشكيلته، ممن عانوا من إصابات عديدة 
في الفترة األخيرة، تصدرهم التونسي علي 
معلول الظهير األيسر، وحمدي فتحي العب 
أغايي  جونيور  والنيجيري  املدافع،  الوسط 
الــجــنــاح األيــســر. ويــســعــى األهــلــي للحصول 
عــلــى دفــعــة معنوية كــبــيــرة مــن خـــالل تقديم 
عرض هجومي رائع، باإلضافة إلى التتويج 
املــقــابــل، يراهن  فــي  األفــريــقــي.  بطال للسوبر 
بنعلي، على  بــيــدرو  ومــدربــه  بــركــان  نهضة 
الــضــاربــة  قـــوتـــه  مـــع   ،1-3-2-4 لــعــب  طــريــقــة 
املخضرم  هــدافــه  يــاجــور  فــي محسن  ممثلة 
وأحــد أبــرز املهاجمني فــي املــغــرب خــالل آخر 
15 عاما، باإلضافة إلى زكريا حدراف وعمر 
الــنــمــســاوي وبــكــر الــهــاللــي ويــوســوفــا دايـــو 
وأمـــني الـــكـــاس، وهـــم املــجــمــوعــة الــتــي حققت 
إنجاز في تاريخه،  أهم  برفقة نهضة بركان 
ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــكـــونـ ــــأس الـ ـــو حــــصــــد لــــقــــب كـــ ـــ وهـ
األفريقية. من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، 
املدير الفني لأهلي، في تصريحات إعالمية، 

واحد  بهدف  اللقاء  جاهزية العبيه لخوض 
وهــــو الـــفـــوز والــتــتــويــج. وقــــال مــوســيــمــانــي: 
»في كرة القدم ال توجد ترشيحات، نعلم أن 
األهلي يبدو للوهلة األولى املرشح للتتويج 
بوصفه األكثر حصدا للكأس، لكن في أرض 
املــلــعــب عــلــيــنــا بــــذل أقــصــى جــهــد فـــي سبيل 
ــرة عــصــيــبــة مــــن تـــوالـــي  ــتـ الــــفــــوز. واجـــهـــنـــا فـ
املــبــاريــات وكــثــرة اإلصـــابـــات. لــديــنــا بطولة 
مهمة فــي لــقــاء بــركــان، الــتــركــيــز مــطــلــوب من 
جــانــب الــالعــبــني، أثـــق فــي قــدراتــهــم وتنفيذ 
لنا  تتيح  وبــصــورة  جيد  بشكل  التعليمات 
السوبر«.  القاهرة بكأس  إلى  الفوز والعودة 
الفوز  وتابع »أحالمنا كبيرة في عام 2021، 
على بركان والتتويج بطال للسوبر األفريقي 
الــعــام بعد الحصول على  ثاني أهــدافــنــا فــي 
ــة كـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فــــي قــطــر  ــزيــ بــــرونــ
فبراير/شباط املاضي، ودفعة كبيرة للفترة 
املقبلة التي تشهد املنافسة في حصد ثالثية 
مــحــلــيــة، الــــــدوري والـــكـــأس وكــــأس الــســوبــر، 
للنادي  العاشر  اللقب  حصد  إلــى  باإلضافة 
فــي ســبــاق دوري أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد بلوغ 

الدور نصف النهائي«. 
وعن رأيه في منافسه على السوبر األفريقي، 
فريق يضم  بــركــان  »نهضة  قــال موسيماني 
العبني أصحاب خبرات عديدة، يلعب بشكل 
الكونفيدرالية سيكون  لقب  منظم، خسارته 
حــافــزا كــبــيــرا لــالعــبــيــه فــي مــواجــهــة فــريــقــي. 
سنلعب بـــتـــوازن شــديــد وتــدربــنــا فــي األيـــام 
ــيـــرة عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املــنــافــس  األخـ
داخل أرض امللعب«. وفي املقابل، أكد بيدرو 
ي 

ّ
تحل بــركــان،  لنهضة  الفني  املــديــر  بنعلي، 

ــمــــوح فــي  ــطــ ــه بـــــالـــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة والــ ــيـ ــبـ العـ
تحقيق الــفــوز على األهــلــي. وأضـــاف بيدرو: 

األندية المصرية تحمل 
الرقم القياسي في عدد 

التتويجات برصيد 10 ألقاب

األرجنتين: نلتزم بتنظيم »نصف« بطولة كوبا أميركا
لكرة  الجنوبية  أميركا  أمم  بتنظيم بطولة كأس  التزامها  األرجنتينية  الحكومة  أكدت 
القدم )كوبا أميركا 2020(، ولكن فقط للمباريات التي خصصت لها في األصل وليس 
املباريات التي كان من املقرر تنظيمها في كولومبيا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء 
األرجنتيني سانتياغو كافييرو، في تصريحات إذاعية، أنه »ال تزال األرجنتني ملتزمة 
بتنظيم نصف بطولة كوبا أميركا. هذا ما نعمل عليه، حول تنظيم نصف البطولة«. 
املنتظر  مــن  كــان  الــتــي  أمــيــركــا،  كــوبــا  املــنــصــرم، تأجيل  األســبــوع  وطلبت كولومبيا، 
حــزيــران وحتى  يونيو/   13 الفترة من  في  لألرجنتني  البلد إضافة  هــذا  في  إقامتها 
10 يوليو/ تموز املقبلني، لكن اتحاد الكونميبول رفض هذا الطلب وأكد نقل املباريات 
التي كانت ستقام في كولومبيا، بما فيها النهائي، نظرًا لألزمة االجتماعية التي تمر 
بها. وأوضح كافييرو إلذاعة »ال ريد« املحلية أنه »نحن نعمل على تطبيق اإلجراءات 
طبقًا  لكن  الحالية،  األوضــاع  ظل  في  البطولة  إدارة  وكيفية  الصحية  والبروتوكوالت 
ملا التزمت به األرجنتني، وهو نصف البطولة«. وأضاف »هناك عرض إلقامة البطولة 
كاملة في األرجنتني، لكن علينا أوال أن ننهي الجزء الذي التزمنا به«. وأشار إلى أن 
تنظيم البطولة بأكملها سيفتح »نقاشًا كبيرًا« حول املالعب وتحليل الوضع الصحي 
للمقرات الجديدة وكيفية التنقل وحركة الصحافة. وتشهد األرجنتني ارتفاعا في عدد 
اإلصابات بكوفيد-19 مع تزايد إشغال األسرة بوحدات العناية املركزة. وملواجهة هذا 
التفشي، أعلنت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، األسبوع املاضي، عن تشديد القيود 
في جميع أنحاء البالد تقريبًا، مع حجر صحي إلزامي لتسعة أيام ستنتهي اإلثنني 
املقبل، وبعدها استمرار القيود التي تم وضعها الجمعة املاضي. وسجلت األرجنتني 
رقمًا قياسيًا في اإلصابات بفيروس كورونا املستجد يوم 19 من أيار/ مايو الجاري 
بواقع 39 ألفًا و652 إصابة، ورقم قياسي آخر في الوفيات يوم 18 من هذا الشهر، قّدر 
بـ745 حالة. وقرر االتحاد األرجنتيني لكرة القدم وقف جميع املسابقات املحلية منذ 

الجمعة املاضي وحتى األحد املقبل، للسيطرة على الوضع.

تقارير: برشلونة يستهدف التعاقد 
مع غوارديوال عاجًال أم آجًال

أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة يرغب في استعادة أمجاد املاضي بالتعاقد 
مع مدربه السابق بيب غوارديوال، املدرب الحالي ملانشستر سيتي اإلنكليزي.

البورتا  جــوان  برشلونة  رئيس  أن  الرياضية  ديبورتيفو«  »مــونــدو  وأكــدت صحيفة 
يرغب فــي تــكــرار إنــجــازات املــاضــي حينما قــاد غــوارديــوال فريقه فــي حقبته األولــى 
وتوج معه بالعديد من األلقاب، منها السداسية التاريخية في عام 2009. وأوضحت 
أن البورتا يعي صعوبة تحقيق األمر خالل الصيف املقبل، لكنه سيصّر على محاولة 
اإلدارة  يــزال مصير  البالوغرانا في 2022. وال  إلــى  بالعودة  الكتالوني  املــدرب  إقناع 
الفنية للفريق في املوسم القادم محل شك، حيث يستمر عقد املدرب الحالي رونالد 
بــديــل، وهو  كــومــان لعام آخــر، لكن ليس ســرًا أن مجلس إدارة برشلونة يبحث عــن 
األمر الذي أثار استياء الهولندي، الذي توج بكأس امللك في أول مواسمه مع الفريق. 
وكان البورتا هو الذي تعاقد مع غوارديوال في 2007 لقيادة الفريق الثاني للبرسا، 
وبعدما قاده في العام التالي لدوري الدرجة الثانية )ب(، اتفق معه على قيادة الفريق 
األول، ليحقق معه 14 من أصل 17 لقبا طوال أربع سنوات. ورحل بعدها بيب لقيادة 
بايرن ميونخ لثالث سنوات قبل أن يتولى مسؤولية املان سيتي، الذي قاده هذا املوسم 

لنهائي دوري األبطال، حيث سيخوض املواجهة يوم السبت القادم أمام تشلسي.

ماندي يودع بتيس بمشاعر متضاربة
له آخر  لعب  الــذي  ريــال بتيس اإلسباني  الجزائري عيسى ماندي فريق  املدافع  وّدع 
خمسة مــواســم، مــؤكــدًا أنــه يرحل بمشاعر »متضاربة مــن الــفــرح والــحــزن«. وأشــار 
ماندي، الذي وقع منذ بضعة أشهر لعدة مواسم مع فياريال، إلى أنه كانت لديه »حاجة 
للتغيير، وتــوق لخوض تحٍد كبير ورغبة في رؤيــة أماكن أخــرى«، مع العلم أنه لعب 
لناديني فقط خالل مسيرته. وكتب الالعب )29 عاما(: »عدم التجديد مع بتيس كان 
 لحظة، ولكني أرحل من دون ندم 

ّ
القرار األصعب الذي اتخذته في حياتي. سأفتقد كل

 شيء لهذا الفريق«.
ّ

ومرتاح الضمير ألنني أعطيت كل

زهير ورد

نجح املــدرب اإليطالي أنطونيو كونتي في ترك بصمته في كل 
التجارب التي مّر بها، منذ أن فرضت عليه اإلصابة وضع حّد 
أو  أساسًا  يوفنتوس  مع  عديدة  نجاحات  إثــر  ملسيرته كالعب 
املنتخب اإليطالي، إذ كان حاضرًا في كأس العالم 1994 وكذلك 
ه أصيب ضد رومانيا في ربع النهائي 

ّ
في يورو 2000، غير أن

ولم ينه املشاركة التي وصل خاللها رفاق مالديني إلى النهائي.
كــان العــبــًا مشاكسًا،  عــامــًا،  ليتشي وصــاحــب 51  ابــن مدينة 
قوته الروح املعنوية العالية التي تساعده على الظهور بمستوى 
جــيــد فــي مختلف املــبــاريــات، ثــم أصــبــح مــدربــًا نــاجــحــًا. ومـــّرت 
ات بارزة مع أندية يوفنتوس 

ّ
مسيرة كونتي املدرب بثالث محط

التتويج  بينها  املشترك  القاسم  كــان  ميالنو،  وإنتر  وتشلسي 
بالدوري في كل املحطات، فقد وفق مع يوفنتوس في الحصول 
ــدوري بــعــد ســنــوات مــن االنــتــظــار منهيا ســيــطــرة إنتر  ــ عــلــى الـ
فبعد  يوفنتوس،  إنهاء سيطرة  في  املوسم نجح  وهــذا  ميالنو، 
كونتي  تمكن  التتويج  بــوفــون  رفـــاق  احتكر خاللها  مــواســم   9
 إلى التتويجات التي كانت 

ً
من وضع حّد لهذه السطوة. إضافة

ات كونتي، فإنه في كل مناسبة كان ينهي عالقته 
ّ
عنوان محط

النظر  وجــهــات  فــي  االخــتــالف  فبسبب  غريبة،  بطريقة  بفريقه 

بــشــأن االنــتــدابــات وســيــاســة الــفــريــق الــريــاضــيــة، اخــتــار كونتي 
التي كان يتمتع بها، ومع  الشعبية  الرحيل عن يوفنتوس رغم 
تشلسي دفع كونتي ثمن مواقفه الصارمة، ومنها التخلي عن 
دييغو كوستا ليرحل عن النادي بعد موسمني فقط وقبل بداية 
الرحيل بعد  إنتر فقد اختار  أّما مع  الثالث،  للموسم  التحضير 
أيام قليلة من الحصول على السكوديتو، بسبب االختالف حول 
سياسة النادي الرياضية في املوسم القادم. وفي كل مّرة تكون 
فكونتي  العكس  تثبت  التجربة  نهاية  فــإن  موفقة،  الــبــدايــة  فيه 
يعتمد دائمًا على وجوده في موقف قّوة من أجل فرض تصوره 
الرحيل. دخل كونتي في خالفات  إن كلفه ذلك  للمرحلة حتى 
مع عديد الشخصيات الرياضية طوال مسيرته، وال يتوانى في 
ــه حاد الطباع 

ّ
أن اإلعــالن عن مواقفه وخاصة مع مورينيو، كما 

مع الالعبني وال يقبل عدم التقيد بتعليماته. كونتي ترك بصمته 
فــي عالم كــرة الــقــدم مــن خــالل إصـــراره املتواصل على تطبيق 
خطة 3ـ5ـ2 التي يفرضها في كل املحطات التي يمّر بها، ويصّر 
على اعتمادها رغم االنتقادات الكبيرة التي وجهت إليه من كبار 
الرسم  الرهان، فاعتماد هذا  النهاية يكسب  ه في 

ّ
املدربني، ولكن

ن تشلسي من 
ّ
جعل يوفنتوس يسيطر على الكرة اإليطالية، ومك

العودة في سباق الدوري اإلنكليزي وجعل اإلنتر يكون أفضل 
فريق في إيطاليا.

أنطونيو كونتي

على هامش الحدث

أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميالن الذي توج بالدوري اإليطالي، بات يعتبر 
بطل البدايات الناجحة والنهايات الغامضة، فرغم فوزه تنحى ورحل

األهلي المصري 
األكثر تتويجًا 
بكأس السوبر 
األفريقي )كريم 
جعفر/فرانس 
برس(

)Getty( »سعادة نجوم فياريال بلقب »اليوروباليغ

بــركــان ســـوى املنافسة  ــام نهضة  أمـ »ال مــفــر 
بقوة أمــام األهــلــي مــن أجــل حصد لقب بطل 
الــســوبــر األفــريــقــي. نــظــريــا، يــبــدو األهــلــي هو 
املــرشــح األقـــوى للفوز بــاملــبــاراة ملــا يملك من 
تاريخ ومجموعة مميزة أيضا من الالعبني، 
قتالية  بــروح  أبــطــال وسنلعب  أيضا  ونحن 
مباراة  حسم  في  الكاملة  بالحظوظ  وإيمان 
تــجــرى بــني فــريــقــني كــالهــمــا يــضــم 11 العبا 
ــي الـــرقـــم  ــلــ ــلــــعــــب«. ويـــمـــلـــك األهــ فــــي أرض املــ
الــقــيــاســي املــســجــل كــأكــثــر األنـــديـــة تــتــويــجــا 

لــقــب بــطــل كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، 
الكروية  فــي رحلته  قـــاري يحققه  لقب  كـــأول 
بشكل عــام. ويعتبر األهــلــي املــصــري، األكثر 
ألقاب(،   6( األفريقي  السوبر  بكأس  تتويجا 
بفارق لقبني عن أقرب مالحقيه وهو مواطنه 
الــزمــالــك، الـــذي تـــوج بــطــال للسوبر 4 مـــرات، 
وهو بطل آخر نسخة 2020 عقب تغلبه على 
الترجي التونسي 3-1، وهو أيضا )الزمالك( 
أول فريق عربي ينال كأس السوبر األفريقي. 
ويأتي في املركز الثالث ضمن األكثر تتويجا 

بكأس السوبر األفريقي، بعدما نال اللقب 6 
مــرات مــن قبل، كانت بدايتها فــي عــام 2002 
عـــلـــى حــــســــاب كــــايــــزر تــشــيــفــز بـــطـــل جــنــوب 
أفريقيا بأربعة أهداف لهدف، مرورا بأعوام 
بــالــفــوز  نــهــايــة   ،2013  ،2009  ،2007  ،2006
ــام 2014 لــلــمــرة الـــســـادســـة في  بــالــبــطــولــة عــ
نــادي نهضة  لــم يحقق  املقابل،  فــي  تاريخه. 
بــركــان املــغــربــي اللقب مــن قــبــل، ويبحث عن 
األفريقي،  السوبر  مــع  لــه  أول تتويج وكــأس 
املاضية 2020-2019  النسخة  في  نال  بعدما 

الكونغولي  نادي مازيمبي  القارية  للبطولة 
3 مــرات، ثم يأتي النجم الساحلي التونسي 
النيجيري  إنييمبا  برفقة  املغربي  والــرجــاء 
وكل منهم حاز اللقب مرتني. وتملك األندية 
املـــصـــريـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد مــــرات 
 10 برصيد  القارية  البطولة  بكأس  التتويج 
ألــقــاب، مــا بــني األهــلــي والــزمــالــك، فيما نالت 
مــرات،   4 السوبر  لقب بطل  املغربية  األنــديــة 
بينها مــرتــان لــلــرجــاء، ومــرة لكل مــن املغرب 

الفاسي والوداد الرياضي.

فياريال يتوج بلقب وجه رياضي
»اليوروباليغ«

ـــوج نـــادي فــيــاريــال اإلســبــانــي بلقب الـــدوري 
ُ
ت

األوروبي لكرة القدم، للمرة األولى في تاريخه، 
بـــعـــدمـــا انـــتـــصـــر عـــلـــى مـــنـــافـــســـه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي بــركــالت الــتــرجــيــح )11-
الــوقــت األصــلــي واإلضــافــي  انتهاء  10(، عقب 
بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله، في املواجهة 
اســتــاد  عــلــى  الــتــي جمعت بينهما  الــنــهــائــيــة، 

»إنيرجا جدانسك« في بولندا.
وتقدم نادي فياريال بنتيجة املواجهة، بفضل 
نجمه املهاجم جيرارد مورينو، لكن مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي تــمــكــن مـــن الــــعــــودة في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، عـــبـــر املـــخـــضـــرم إديـــنـــســـون 
كــافــانــي، الـــذي أحـــرز هــدف الــتــعــادل، ليحتكم 
بــعــدهــا الـــفـــريـــقـــان إلــــى األشـــــــواط اإلضـــافـــيـــة، 
وبــعــدهــا ركـــالت الـــجـــزاء. واســتــطــاع الــحــارس 
عرين  رولــي، حامي  األرجنتيني، خيرونيمو 
نادي فياريال، النجاح التصدي لركلة الجزاء 
ــتـــي فـــشـــل فــيــهــا حــــــارس مــانــشــســتــر  الـــــــــ11، الـ
يونايتد، ديفيد دي دخيا، بوضعها في شباك 
منافسه، ما أهدى »الغواصات الصفراء« أول 
لقب قــاري في تاريخه، باإلضافة إلى ضمان 
املــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا بــاملــوســم 
املقبل. ويعود الفضل أيضا في تتويج نادي 

فـــيـــاريـــال إلــــى مـــدربـــه اإلســـبـــانـــي املتخصص 
الــذي توج  أونــاي إيمري،  في »اليوروباليغ«، 
املسابقة  في  نهائي  الــرابــع في خامس  بلقبه 
ألــقــاب متتالية مــع فريقه  الــقــاريــة بعد ثــالثــة 
السابق إشبيلية، وبلوغه النهائي مع أرسنال 

االنكليزي عام 2019. 
ــري أول مــــــدرب يـــقـــود فــريــقــني  ــمــ ــح إيــ ــبــ وأصــ
املـــرة األولــى  املــســابــقــة، وهــي  إسبانيني للقب 
الـــتـــي يــحــســم فــيــهــا لـــقـــب املـــســـابـــقـــة بـــركـــالت 
الترجيح، منذ موسم 2013-2014 عندما توج 
نادي اشبيلية بقيادة املدير اإلسباني إيمري، 

على حساب بنفيكا البرتغالي.
في املقابل، فشل مانشستر يونايتد، وصيف 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي فـــي الــظــفــر باللقب  ــ بــطــل الــ
املــســابــقــة بــعــد األول عــــام 2017،  فـــي  الــثــانــي 
كــان اآلخـــر لــه على اإلطــــالق، كما فشل مــدرب 
في  سولشاير  غونار  أولــي  الحمر  الشياطني 
الفنية  اإلدارة  رأس  عــلــى  األول  بلقبه  الــفــوز 
لفريقه املتوج معه بلقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبا عام 1999 كالعب، وبالتالي أن يصبح 
أوروبــيــة  ببطولة  يــتــوج  نرويجي  مـــدرب  أول 

كبرى.
الثامنة  النهائية  املــبــاراة  اليونايتد  وخــاض 
في البطوالت القارية، حيث أحرز ثالثة ألقاب 
فــي دوري األبــطــال، ولقبا واحـــدًا فــي مسابقة 
كأس الكؤوس األوروبية ومثله في »اليوروبا 
لــيــغ«، كما وأنــهــا املـــرة الخامسة الــتــي يلتقي 
فيها »الــشــيــاطــني الــحــمــر« مــع فــيــاريــال قاريا 
فـــي حــســم نتيجتها  مــنــهــمــا  أي  يــنــجــح  ولــــم 
فــي صــالــحــه، حيث انتهت املــواجــهــات األربــع 
السابقة وتحديدًا في دور املجموعات ملسابقة 
الــســلــبــي  بـــالـــتـــعـــادل  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
وأصبح  و2009-2008.   2006-2005 موسمي 
العــٍب  أصغبر  بينو،  يــرمــي  فــيــاريــال،  موهبة 
املسابقات  في  نهائية  مواجهة  يبدأ  إسباني 
القارية، بعمر 18 عاما و218 يوما، ما جعله 
يحطم رقــم أســطــورة الــحــراســة الــســابــق، إيكر 
ــال مـــدريـــد، الـــذي  كــاســيــاس، حــامــي عــريــن ريــ
خاض مواجهة نهائية بعمر 19 عاما و4 أيام، 

»يويفا«. بحسب املوقع الرسمي لـ
النجم اإلسباني  وعلى صعيد متصل، تمكن 
جـــيـــرارد مــوريــنــو، مــن مــعــادلــة رقـــم أســطــورة 
بعدما  الــســابــق، جوسيبي روســــي،  فــيــاريــال 
اســتــطــاع تسجيل 82 هــدفــا مــع »الــغــواصــات 
الــــصــــفــــراء« فــــي جـــمـــيـــع املـــســـابـــقـــات املــحــلــيــة 
)29 عاما( أحد  والقارية، ما يجعل صاحب الـــ

أهم املهاجمني، الذين مروا بتاريخ الفريق.
)العربي الجديد(

Friday 28 May 2021 Friday 28 May 2021
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الحليب والكوليسترول
قد يكون التناسب عكسيًا

محمد الحداد

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة جــــــــديــــــــدة أن 
ــم لــلــحــلــيــب،  ــظـ ــتـ ــنـ ــــاك املـ ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــتـــويـــات  بــــــزيــــــادة مـــسـ ــبــــط  ــرتــ يــ ال 
الــدراســة  الـــدم. ووجـــدت  فــي  الكوليسترول 
»ريدنج«  جامعة  في  باحثون  أعدها  التي 
يشربون  الذين  األشخاص  أن  البريطانية، 
لديهم  بانتظام،  الحليب  كميات كبيرة من 
مستويات أقل من الكوليسترول، على الرغم 
من أن مستويات مؤشر كتلة الجسم لديهم 

كانت أعلى من الذين ال يشربون الحليب. 
أجــريــت الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم اإلثــنــن 
)24 مايو/أيار الجاري(، في املجلة الدولية 
دراســـات  ثــاث  تحليل  على  بــنــاء  للسمنة، 
ســكــانــيــة كــبــيــرة. ويــشــيــر تــحــلــيــل إضــافــي 
لدراسات كبيرة أخرى أيضًا، إلى أن أولئك 
تقل  بــانــتــظــام،  الحليب  يستهلكون  الــذيــن 
لــديــهــم مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 

التاجية بنسبة ٪14.

ليست قضية مهمة
وقـــال املــؤلــف املــشــارك فــي الـــدراســـة، فيمال 

بيسان عودة أثناء التحضيرإلحدى الحلقات )عبد الحكيم أبو رياش(

الــوراثــة التغذوية في  كــارانــي، أســتــاذ علم 
ــة تــظــهــر أن  جــامــعــة »ريــــدنــــج«، إن الــــدراســ
استهاك الحليب ليس قضية مهمة في ما 
القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  بمخاطر  يتعلق 
واألوعــيــة الــدمــويــة، على الــرغــم مــن وجــود 
ــر كــتــلــة الــجــســم  ارتــــفــــاع طــفــيــف فــــي مـــؤشـ

ودهون الجسم بن شاربي الحليب. 
ــي فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لـــ  ــ ــارانـ ــ وأضــــــــاف كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا كشفته الــدراســة 
ــا إذا  ــزال مـــن غــيــر الــــواضــــح مـ ــ ــه ال يـ هـــو أنــ
ــــون املـــــوجـــــودة فــــي مــنــتــجــات  ــدهـ ــ كــــانــــت الـ
األلبان هي السبب في انخفاض مستويات 

الكوليسترول. 
اتخذ فريق الباحثن املشاركن في الدراسة 
مـــقـــاربـــة جــيــنــيــة الســـتـــهـــاك الــحــلــيــب، من 
خــــال الــنــظــر فـــي اخـــتـــاف جـــن الــاكــتــيــز 
املعروفة  الحليب  سكريات  بهضم  املرتبط 
باسم الاكتوز. وأفادت الدراسة بأن وجود 
االختاف الجيني، حيث يمكن لألشخاص 
هضم الاكتوز، كان طريقة جيدة لتحديد 
مستويات  يستهلكون  الــذيــن  األشـــخـــاص 

أعلى من الحليب.
وفقًا لهذه الدراسة، فإن بعض املشاركن 

فيها؛ أي الذين تم إجراء البحوث عليهم، 
بزيادة  الفريق  ربطه  جيني  تنوع  لديهم 
الجسم  كــان مــؤشــر كتلة  الحليب،  تــنــاول 
لديهم أعلى، وكذلك نسبة الدهون، ولكن 
األهم من ذلك، أنه كانت لديهم مستويات 
أقــــل مـــن الــكــولــيــســتــرول، ســــواء املــفــيــد أو 

الضار.
أولــــئــــك  أن  أيــــــضــــــًا،  الـــــبـــــاحـــــثـــــون،  ووجــــــــــد 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــتــنــوع جــيــنــي، اتــســمــوا 
خطر  احتماليات  فــي  ملحوظ  بانخفاض 
اإلصابة بأمراض القلب التاجية. وخلصت 
الدراسة إلى أن تقليل تناول الحليب قد ال 
يكون ضــروريــًا للوقاية مــن أمـــراض القلب 

واألوعية الدموية.

حساب التناقضات
ــة الـــجـــديـــدة بــعــد صـــدور  ــدراســ ــريـــت الــ أجـ
التي بحثت سابقًا  الــدراســات  مــن  الكثير 
تــنــاول كميات  بــن  السببية  الــعــاقــة  فــي 
كـــبـــيـــرة مــــن مــنــتــجــات األلــــبــــان وأمــــــراض 
الــقــلــب واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، مــثــل السمنة 
الــتــي يصفها املؤلفون  الــســكــري،  ومـــرض 
فشلت  وأنــهــا  بالتناقض،  اتسمت  بأنها 

في تقديم دليل سببي، إما لعاقة سببية 
مفيدة، أو عكسية. 

لـــحـــســـاب الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي حـــجـــم الــعــيــنــة 
والعرق وعوامل أخرى، أجرى الفريق معد 
للبيانات  تلويًا   

ً
تحليا الجديدة  الــدراســة 

ملا يصل إلى 1.9 مليون شخص، واستخدم 
النهج الجيني لتجنب االلتباس.

الحيوي  البنك  بيانات  أن  الرغم من  وعلى 
في اململكة املتحدة، أظهرت أن أولئك الذين 
يــتــســمــون بـــقـــدر مـــن الــتــبــايــن الــجــيــنــي من 
الاكتيز، كانوا أقل عرضة لإلصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني بنسبة 11٪، إال 
أن الدراسة لم تقترح وجــود أي دليل قوي 
على وجود صلة بن زيادة تناول الحليب 
وزيادة احتمالية اإلصابة بمرض السكري، 
أو ما يرتبط به من سمات مثل الجلوكوز 

واملؤشرات الحيوية االلتهابية.
ــارك فــــي الـــــدراســـــة، إنـــه  ــشــ ــال املــــؤلــــف املــ ــ وقــ
تناول  بــن  القائمة  الــخــافــات  إلــى  بالنظر 
اإلصــابــة  وخــطــر  كــبــيــرة،  بكميات  الحليب 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، سيكون 
لدراستنا الجينية آثار كبيرة على الصحة 
الـــعـــامـــة. وأضـــــــاف: »تــشــيــر الــنــتــائــج الــتــي 
توصلنا إليها إلى أن تقليل تناول الحليب 
قد ال يكون ضروريًا للوقاية من األمــراض 

القلبية الوعائية«.
ــد أســبــاب  ــارانــــي، قـــد يـــكـــون أحــ ـــ كــ ــا لـ ــقـ ووفـ
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول هو 
للكربوهيدرات  املعوي  الجرثومي  التخمر 
أن تغير  للهضم، والتي يمكن  القابلة  غير 
مستويات  وخــفــض  الكوليسترول  تكوين 

الكوليسترول في الدم.

اتخذ فريق الباحثني 
املشاركني في الدراسة 

مقاربة جينية 
الستهالك الحليب، 
من خالل النظر في 

اختالف جني الالكتيز 
املرتبط بهضم 
سكريات الحليب

■ ■ ■
أفادت الدراسة بأن 
وجود االختالف 

الجيني، حيث يمكن 
لألشخاص هضم 

الالكتوز، كان 
طريقة جيدة لتحديد 

األشخاص الذين 
يستهلكون مستويات 

أعلى من الحليب

■ ■ ■
أولئك الذين يتمتعون 
بتنوع جيني، اتسموا 
بانخفاض ملحوظ 
في احتماليات خطر 

اإلصابة بأمراض القلب 
التاجية

باختصار

تظهر دراسة حديثة، أعدها باحثون في جامعة »ريدنج« البريطانية، أن استهالك الحليب ليس قضية مهمة في ما يتعلق 
بمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

هوامش

معن البياري

ُيستعار العنوان أعاله من التقريظ الذي أعلنه الشاعر 
العاملية  الــجــائــزة  تحكيم  لجنة  رئــيــس  بــزيــع،  شــوقــي 
للرواية العربية )بوكر(، لرواية األردني جالل برجس 
للدراسات  العربية  )املؤسسة  الــوّراق«  »دفاتر  الرابعة 
والنشر، بيروت، 2020(، الفائزة بالجائزة في دورتها 
الرابعة عشرة، إذ، بعد إشــارتــه، في بيان إعــالن هذا 
الفوز، الثالثاء املاضي، إلى »حبكٍة محكمٍة ومشّوقة« 
الــروايــة، وإلــى »لغتها العالية«، قال إن املؤلف  في هذه 
 عــن عــالــم الــتــشــّرد 

ً
ــّد الــبــورتــريــهــات قــتــامــة يــقــّدم »أشــ

والفقر وفقدان املعنى واقتالع األمــل من جــذوره، ..«. 
ولسائٍل أن يسأل عما إذا كان صنيٌع كهذا تفعله رواية 
حرز 

ُ
يجعلها، من بني 121 رواية من 11 بلدا عربيا، ت

هـــذه الــجــائــزة الـــوازنـــة. واإلجـــابـــة املــرّجــحــة ستتصل، 
، بمزاج لجنة التحكيم وذائقات أعضائها، وهذا 

ً
بداهة

الــذي بناه جــالل برجس فــي روايــتــه،  العالم  أن  يعني 
بالسرد الذي بسطه فيها، وتحقق فيه إمتاٌع، وانجذاٌب 
الــوّراق«  املختارين يرون »دفاتر  مني 

ّ
املحك إليه، جعل 

أن  الــبــال  وفــي  بالجائزة،  التكريم  فاستحقت  تفّوقت 
رواية سابقة للكاتب وصلت إلى القائمة الطويلة، وثالثة 
العربية..  للرواية  أحــرزت إحــدى جوائز كتارا  قبلهما 
الرواية  وبذلك، يحرز جهد جالل برجس في مشهد 

العربية الراهن تقديرا طيبا، واملؤمل أن يكترث به أهل 
النقد، فيجتهدوا في تقديم إضاءاٍت تحليلية عنه، وإن 

حظيت »دفاتر الوّراق« بكتاباٍت تقّصت جيدا فيها.
ــّدام قـــارئ »دفــاتــر  نــعــم، هــو »فــقــدان املــعــنــى« ظــاهــٌر قــ
العربي جــدوى  الــفــرد  املعنى هــو استشعار  ــــوراق«.  ال
في  لــه  بقيمة  بفاعليته، شــعــوره  إحــســاســه  وجــــوده، 
ــه ســهــمــا يــرمــيــه  ــأن لـ مــحــيــطــه ومــجــتــمــعــه، قــنــاعــتــه بــ
فــي الــدنــيــا. وال أحــد فــي هــذه الــروايــة، وفــي مقدمتهم 
كلهم  املعنى.  هــذا  على  يتوفر  املركزية،  شخصيتها 
نبئك سبعة فصول في 360 صفحة 

ُ
ت له. ال  فاقدون 

بشيٍء من هذا، أو على األصح ال تقع، وأنت تطوف في 
عنها،  السرد  يتناوب  التي  الحكايات  أفــراد  جوانيات 
وتتعّدد وتتشابك، وتلتقي مقاطع فيها وتفترق، على 
ما يوحي بأن أحدا منهم ال تقيم فيه هزيمة من نوع 
مــا. وبذلك يصير جائزا أن يــرى من يــرى أن »دفاتر 
الوّراق« موصولة باالنشغال الكثير في املدونة الروائية 
ن فيه من 

ّ
العربي، بما يتوط الفرد  العربية بخسارات 

والنبذ.  بالهامشية  شعوره  أسباب  عن  األسئلة  قلق 
أعمال  عــديــدة، فذهبت  تنويعاٍت  االنــشــغــال  هــذا  أخــذ 
السلطة،  إلى مسؤولية  مثال،  الستينيات  منذ  روائية، 
السياسية وغيرها، في هذا. وارتأت أخرى أن شروطا 
اجــتــمــاعــيــة تبعث عــلــى هـــذا الــحــال. وغــالــبــا مــا كانت 
الــروايــة  األكــثــر قلقا فــي متون  املثقف هــي  شخصية 

الشعور  فيها  يقيم  فادحا حضورها،  العربية، وكان 
»انتحارا  وكــأن  وبــالــالجــدوى،  وبالخسران  بالعبثية 
للمعنى« )بتعبير ملحمود درويش في مسألٍة أخرى( 
املركزي في  البطل  الـــوّراق،  إبراهيم  يسكنه. وملا كان 
الــروايــة الــحــائــزة جــائــزة بــوكــر مثقفا، قـــارئ روايـــات، 
ــّمـــان تــهــدمــه  يــمــلــك كــشــكــا لــبــيــع الــكــتــب فـــي وســــط عـ
السلطة املحلية لُيقام في مطرحه متجر، ويتفاقم فيه 
املعنى«، فإن سؤاال قويا  »فقدان  بـ الباهظ  اإلحساس 
لهذا  البعيدة  األســبــاب  بشأن  قــّدامــنــا،  ماثال  سنجده 
الـــذات العربية،  الــهــزائــم فــي  الحضور املــديــد لكل هــذه 
سيما في املثقف العربي، وكل هذه الخسارات فيها، 

في الرواية العربية، منذ أزيد من ستة عقود. 

إبراهيم الوّراق، في صنيع جالل برجس هنا، هو »ابن 
مــّرة، ويترّدد  املتتالية«، كما يحّدث نفسه  الخسارات 
فجننٌي  قــاتــال،  يصير  أن  يــخــاف  نفسي،  طبيب  على 
ه على القتل. إنه يذهب 

ّ
في بطنه، بحجم الوحش، يحث

رهم من حاله، في 
ّ
بهذا، ويحذ ليخبرهم  الشرطة  إلى 

واحدة من مفارقات غزيرة في الرواية. يتركه يتحّدث، 
بضميره املتكلم، كما آخرين من شخصيات الرواية، 
أن تنفضح  الــســرد لكل منها  فــي  الــخــيــار  ليتيح هــذا 
ح، أن تنكشف وتكشف. تقول ليلى، ابنة امللجأ، 

َ
وتفض

إنها أيضا ستقتل والديها لو يحُدث لها وتعرف من 
إبراهيم  قتل يصنعه  فعل  ثّمة  كأن  وبالتوازي،  هما. 
بنفسه، عندما يحاول االنتحار، في العقبة التي تبدو، 
بما توحي به لغة الراوي، على تضاّد مع عّمان، املدينة 
العالية الضجيج، والتي يجد نفسه فيها على الرصيف 
مثل نقطٍة في زحام، فيما العقبة التي تلتصق بنهاية 
الــشــوارع  تــدحــر مصابيح  فسيح،  وامــتــداُدهــا  البحر، 
والبيوت فيها العتمة، والسماء فيها صافية. ال ينتحر 
إبراهيم الـــوّراق، وال يفعل ما صنعه أبــوه الــذي جعله 
انعزاليا، وإنما يقرأ ويكتب، ويتعّرف على دفاتر جّده، 
أيـــام حــرب فلسطني، وأحـــداث قحط  الشموسي، عــن 
وجوع .. وهزيمٍة مورثة إلى أبناء وأحفاد، وربما أيضا 
إلى قراء روايــٍة بهيجٍة في اعتنائها بفقدان املعنى ... 

مبروك جالل برجس.

»دفاتر الورّاق«... فقدان المعنى

وأخيرًا

إبراهيم الورّاق، في رواية 
جالل برجس، هو »ابن الخسارات 

المتتالية«، كما يحّدث 
نفسه مرّة
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