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مجموعة من الالجئين السوريين بعد وصولهم إلى نيقوسيا )فرانس برس(

أعـــلـــنـــت مــــبــــادرة »كــــوفــــاكــــس« لـــضـــمـــان وصــــول 
لكوفيد-19  املــضــادة  للقاحات  ومنصف  ســريــع 
ها 

ّ
أن املتوسط واملنخفض،  الدخل  الــدول ذات  إلــى 

قــدره مليارا دوالر  إلــى مبلغ إضافي  في حاجة 
أميركي بحلول الثاني من يونيو/ حزيران املقبل 
ن من زيادة التحصني بنسبة 30 في 

ّ
حتى تتمك

ى اللقاحات 
ّ
املائة في 92 من أفقر الدول التي تتلق

التحالف  التي يقودها  رت كوفاكس 
ّ
مجانًا. وحــذ

الــعــاملــي مــن أجــل الــلــقــاحــات والتحصني ) غــافــي( 
واالئـــتـــاف املــعــنــي بــابــتــكــارات الــتــأهــب ملــواجــهــة 
نداء عاجل،  العاملية، في  الصحة  األوبئة ومنظمة 

ه »في حال لم نعالج مشكلة نقص الجرعات 
ّ
من أن

ها 
ّ
أن وأوضــحــت  كارثية«.  تكون  قد  العواقب  فــإّن 

ن 
ّ
تحتاج إلى هذا املبلغ بعد أيام قليلة حتى تتمك

من حجز الجرعات الازمة وتسليمها حتى بداية 
ضاف هذه الجرعات إلى 1.3 

ُ
عام 2022. وسوف ت

مليار جرعة كانت »كوفاكس« قد أعلنت عزمها 
على تقديمها إلى البلدان الفقيرة في عام 2021 
الصحي  القطاع  فــي  العاملني  تحصني  أجــل  مــن 
اليوم،  ــه حتى 

ّ
أن ُيذكر  األكثر هشاشة.  والسكان 

إلى  لــقــاح  »كــوفــاكــس« 70 مليون جــرعــة  مت 
ّ
سل

126 دولة، لكّن املبادرة تعاني نقصًا كبيرًا.

وكان من املقّرر أن تؤّمن الهند الجزء األكبر من 
الــجــرعــات مــن ضــمــن مــبــادرة »كــوفــاكــس«، لكّن 
السلطات  دفــع  الــبــاد  فــي  للوباء  الكبير  ي 

ّ
التفش

إلى حظر تصديرها من أجل استخدامها محليًا. 
وبــحــلــول نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، ســوف 
رة بمقدار 190 مليون جرعة 

ّ
تكون املبادرة متأخ

مقارنة بما ُحــّدد في جدولها األســاســي، لــذا من 
ذلــك في  ويأتي  املطلوب.  املبلغ  تأمني  الــضــروري 
حني بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا عامليًا نحو 
بينها نحو 150 مليونًا و500  170 مليونًا، من 
ألف حالة تعاٍف، إلى جانب أكثر من ثاثة مايني 

و500 ألف وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز« أمس 
الجمعة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، 
أند  لقاح »جونسون  الجمعة، عن ترخيص  أمس 
جونسون« املضاد لكوفيد-19 الذي يأتي بجرعة 
واحدة، ليكون اللقاح الرابع في ترسانتها ملكافحة 
الـــوبـــاء إلـــى جــانــب »أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا« 
و»فــايــزر-بــيــونــتــيــك« و»مــــوديــــرنــــا«. وقــــال وزيـــر 
الــصــحــة مـــات هــانــكــوك إّن تــرخــيــص هـــذا اللقاح 
لبرنامج تحصني  األمــام  إلــى  ل دفعًا جديدًا 

ّ
»يمث

اململكة املتحدة الناجح بدرجة هائلة )...(«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

استفزازات إسرائيلية قبيل مفاوضات التهدئة

السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  □  العدد 2462  السنة السابعة

Saturday 29 May 2021

ضياع األموال العراقية المنهوبة
دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إقرار قانون الستعادة األموال المنهوبة، إال أن 
الكثير من الشكوك تدور حول تطبيقه في ظل منظومة الفساد السائدة. ]10ـ11[

تتجه أنظار الجماهير 
الرياضية اليوم إلى نهائي 

دوري أبطال أوروبا بين 
ناديي مانشستر سيتي 

وتشلسي.
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استبق االحتالل 
اإلسرائيلي 

المفاوضات 
المتوقعة في 

القاهرة األسبوع 
المقبل لتثبيت 

الهدنة في 
غزة، والجهود 

المصرية في هذا 
اإلطار، بتوسيع 
اعتداءاته في 

الداخل والضفة 
الغربية، حيث 
واصل حملة 

االعتقاالت والتي 
طاولت أكثر 

من 1700 من 
أبناء فلسطينيي 
الداخل، بالتوازي 

مع قمع مسيرات 
في الضفة أمس

بيروت ـ ريتا الجّمال

اللبناني نبيه  البرملان  عادت مبادرة رئيس 
بــــري الــحــكــومــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن جــديــد، 
لتضفي أجواء إيجابية، لكن حذرة، باحتمال 
بعد  الــعــاجــل،  الــقــريــب  فــي  الحكومة  تشكيل 
د له بني رئيس الجمهورية ميشال  لقاء ُيمهَّ
عون ورئيس الــوزراء املكلف سعد الحريري 
فـــور عـــودة األخــيــر إلـــى لــبــنــان. وأكـــد النائب 
قاسم هاشم، عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمــس  ــــري(، لـــ )يــرأســهــا بـ
ــادرة بــــري، بعد  ــبـ الــجــمــعــة، إعـــــادة تــفــعــيــل مـ
االتـــصـــاالت الــتــي جـــرت عــلــى هــامــش جلسة 
مجلس النواب، السبت املاضي، التي ناقش 
املــجــلــس خــالــهــا رســـالـــة عـــون حـــول تأخير 
 »املشاورات 

ّ
تشكيل الحكومة. وأشــار إلى أن

في األيــام القليلة املاضية ساهمت في كسر 
بعض الجمود، وإعادة بث األفكار، للوصول 
إلى تفاهم وفق القاعدة األساسية التي يسير 
عــلــيــهــا رئـــيـــس الـــبـــرملـــان، وتــتــمــثــل بــحــكــومــة 
مـــؤلـــفـــة مــــن 24 وزيــــــــرًا، غـــيـــر حـــزبـــيـــني ومـــن 
 فيها 

ً
أصحاب االختصاص، وال ثلث معطا

ألي فريق سياسي«. وحول العقد األساسية 
الحكومة،  تــحــول دون تشكيل  تـــزال  ال  الــتــي 
ــــون والـــحـــريـــري  والــــخــــاف الـــحـــاصـــل بــــني عـ
أكد  نْي،  املسيحيَّ الــوزيــَرْيــن  ُيسّمي  مــن  حــول 
 »بري يعمل على تذليلها من خال 

ّ
هاشم أن

بــعــض االقـــتـــراحـــات والـــطـــروحـــات الــجــديــدة، 
عتمد، وتــخــفــف مــن حــال 

ُ
واآللـــيـــات الــتــي ست

للعقدة بعد  التوتر، وتساهم في إيجاد حل 
ـــجـــرى بـــني الــرئــيــســني 

ُ
االتــــصــــاالت الـــتـــي ســـت

 
ّ
املــعــنــيــني بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«. وكـــشـــف أن
باتصاالت مباشرة  يتّوجه  قد  الحراك  »هــذا 
بني عــون والحريري، أو لقاء يصار فيه إلى 
ولفت هاشم  الــوزاريــة«.  بالتشكيلة  الــتــداول 
 »املـــشـــاورات مــســتــمــّرة عــلــى أكــثــر من 

ّ
إلـــى أن

من  الحريري  عــودة  بانتظار  وقناة  مستوى 
عــلــى تسخني  الــعــمــل  الـــخـــارج، بحيث سيتم 
الحكومة،  بتشكيل  نْي  املعنيَّ مــع  االتــصــاالت 
ــل مـــن يــمــكــن أن يــلــعــب دورًا إيــجــابــيــا في  وكـ
تجاوز العقد والعراقيل للوصول إلى تفاهم 
 »الــحــذر 

ّ
 إن

ً
ســريــع«. غــيــر أنـــه اســتــدرك قــائــا

يبقى قائما على قــاعــدة بـــري: مــا تــقــول فول 
غــيــر مــا يصير بــاملــكــيــول. أي انــتــظــار لحظة 
الحسم والتأليف، وعدم التفاؤل قبل حصول 
الـــتـــجـــارب   

ّ
أن الــعــمــلــيــة رســـمـــيـــا، وال ســيــمــا 

كــثــيــرة بــهــذا اإلطـــــار، مـــا يــحــتــم عــلــيــنــا إبــقــاء 
أعلى  نسبتها  كانت  وإن  اإليجابية  األجـــواء 
 »الــزخــم الــيــوم بات 

ّ
مــن قــبــل«. وشــدد على أن

بتشكيل  املطالبات  مــروحــة  وتوسعت  أكــبــر، 
السلبية  التعطيل  لتداعيات  نظرًا  الحكومة، 
 ما تمّر به الباد من ظروف اقتصادية 

ّ
في ظل

ومالية صعبة جدًا«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دخـــل الــبــطــريــرك املــارونــي 
 مبادرة بري، حيث 

ّ
بشارة الراعي على خط

ــل بــيــنــهــمــا لــطــرح  ــتـــواصـ هـــنـــاك تــنــســيــق مـ

ــقـــرب املـــســـافـــات  خــــيــــارات مــــن شـــأنـــهـــا أن تـ
ــري، وتــــدفــــع بــهــمــا إلـــى  ــريــ ــحــ ــــون والــ بــــني عـ
ما  الــبــاد، وفــق  والتنازل ملصلحة  التقارب 
»الــعــربــي  قـــال مــصــدر مــقــرب مـــن الـــراعـــي، لـــ
 »االتصاالت 

ّ
الجديد«. وأشار املصدر إلى أن

ــفــة بـــني بــــري والــبــطــريــرك لــحــل األزمــــة 
ّ
مــكــث

ــل يـــجـــري عـــلـــى إقـــنـــاع  ــمـ ــعـ الـــحـــكـــومـــيـــة، والـ
لعقد  بعبدا  قصر  إلــى  بالتوجه  الــحــريــري 
ــة  ــ ــــون، وتـــقـــديـــم تــشــكــيــلــة وزاريــ ــاء مــــع عــ ــقـ لـ
جديدة يتفق عليها الطرفان، على أن يصار 
إلى التشاور بينهما حول مسألة الوزيرين 
املسيحيني واختيار شخصيتني مستقلتني 
 
ّ
يتوافقان عليهما معا«. وأوضح املصدر أن

ها، مسألة 
ّ
»من املشاكل التي يعمل على حل

النائب  الحر،  الوطني  التيار  رئيس  تمسك 

جبران باسيل )صهر عون(، بموقفه لناحية 
فصل حزبي الديمقراطي اللبناني )يتزعمه 
)أمينه  والطاشناق  أرســان(،  النائب طال 
ــان(، عن  ــيـ ــرادونـ ــقـ الـــعـــام الــنــائــب هـــاغـــوب بـ
يعتبر  حــني  فــي  الجمهورية،  رئيس  حصة 
 هـــذيـــن الـــحـــزبـــني مــحــســوبــان 

ّ
الـــحـــريـــري أن

على عون – باسيل، وضمن تكتله النيابي، 
وبمجرد  ني، 

ّ
مستقل اعــتــبــارهــمــا  يمكن  وال 

الرئاسي  العهد  فــريــق  سيحصل  فصلهما 
الــســيــاق، استقبل  فــي  املــعــطــل«.  الثلث  على 
السعودي  السفير  الجمعة،  أمــس  الــراعــي، 
ى، في 

ّ
لدى لبنان وليد البخاري، الــذي تمن

تصريح، »تغليب املصلحة الوطنية العليا 
لــبــنــان عــلــى أي مصلحة فــرديــة تحول  فــي 

دون إيجاد الحلول الناجعة«.

غزة ـ ضياء خليل

مــضــى أســـبـــوع عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار في 
قطاع غــزة، الــذي ال يــزال صــامــدًا فــي انتظار 
استكمال تثبيته وبحث تفاصيله وضماناته 
وشــــروطــــه عـــبـــر الــــوســــاطــــة املــــصــــريــــة، الــتــي 
ســتــرتــب لـــحـــوارات ونــقــاشــات غــيــر مــبــاشــرة 
بني حركة »حــمــاس« واالحــتــال اإلسرائيلي 
فــي الــقــاهــرة فــي وقـــت قــريــب. وبــعــد أســبــوع 
ال تــزال مشاهد املــوت فــي كــل شــارع فــي غزة 
حاضرة، الركام والدمار الذي حل بالقطاع ال 
يزال شاهدًا على 11 يوما من عدوان، لم يترك 
لكن  آمنا،  املحاصر  القطاع  مكانا واحــدًا في 

أنــهــم صــمــدوا  يـــرون  فــي غـــزة  الفلسطينيني 
وانتصروا على آلة الحرب اإلسرائيلية.

ــذا األســــبــــوع الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــــال هـ ــم تـــهـــدأ خـ لــ
ــلـــويـــح  ــتـ ــــودة لــــلــــحــــرب مـــــن جــــديــــد والـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قبل  مــن  باالغتياالت 
ولم تتأخر حركة »حماس« بالرد على لسان 
مــســؤولــيــهــا، وعــلــى رأســهــم قــائــدهــا فــي غــزة 
يــحــيــى الــســنــوار، الــــذي بـــدا مــتــحــديــا تهديد 
اإلسرائيليني باغتياله بالتجول في شوارع 
القطاع مشيا على األقدام. وُيفهم من التهديد 
اإلسرائيلي أنها مرحلة حرب نفسية وضغط 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني وفــصــائــل املـــقـــاومـــة، إذ 
 إســـرائـــيـــل ال 

ّ
يــعــي الــفــلــســطــيــنــيــون جـــيـــدًا أن

تحتمل حــربــا طــويــلــة وال تــريــد الــعــودة إلــى 
تلقي الرشقات الصاروخية وإرهاق جبهتها 
البقاء في املاجئ،  الداخلية التي ال تحتمل 
لكن ذلك ال يعني الركون للنوايا بل البقاء في 

حالة تأهب وحذر.
غير أن اتفاق وقف اطاق النار سيبقى هشا 
 لــم تــعــالــج املشكلة 

ّ
أو عــلــى األقـــل مــؤقــتــا، إن

الــتــي أنــتــجــت الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة الــرابــعــة 
وتــصــدي املــقــاومــة لــهــا، إذ دفــعــت األوضــــاع 
ــّي الـــشـــيـــخ جــــراح  ــ ــ فــــي الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة وحـ
الفلسطينيني  سكانه  يتهدد  الـــذي  تــحــديــدًا 
وال  املنطقة.  إشــعــال  إلــى  والتهويد،  بالطرد 
تـــزال االســـتـــفـــزازات اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
مما مضى،  أقــل  بــزخــم  كــانــت   

ّ
وإن مستمرة، 

أضف إلى ذلك القيود اإلسرائيلية املستمرة 
أدوات أخرى  القطاع وهــي ما قد تعيد  ضد 

من املقاومة للعمل امليداني حتى تتفكك.
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــا أصــحــاب 
البيوت املدمرة واملباني التي تضررت جزئيا 
وكليا من الحرب الرابعة، ينتظرون إعمارها، 
إال مــن  فــعــلــيــا  ــدأ  ــ بـ قــــد   شــيــئــا 

ّ
أن يـــبـــدو  وال 

مساعدات مالية محدودة ومعونات إنسانية 
ترتيب  على  لتعينهم  املــواطــنــني  على  تـــوزع 
 كانت ال تزال في مرحلة البداية. 

ّ
أمورهم وإن

وينتظر الفلسطينيون آلية اإلعمار املرتقبة، 
مع خشيتهم من تكرار تجربة الحرب الثالثة 
شروطها  إسرائيل  فرضت  والتي   ،2014 في 
آلية اإلعــمــار التي رعتها األمــم املتحدة  على 
ــوأ على اإلطــــاق، وســاهــمــت في  وكــانــت األسـ
 
ّ
تأخير اإلعــمــار وإطــالــة أمــد الــبــنــاء، حتى أن
بعض املــنــازل واملــنــشــآت منذ ذلــك الــوقــت لم 

نب حتى اآلن. 
ُ
ت

هذه القضايا وتثبيت وقف إطاق النار وما 
القاهرة  فــي  مــلــفــات، ستناقش  مــن  يحطيها 
خــال األيـــام املقبلة، وســيــزور رئيس املكتب 
ووفد  هنية  إسماعيل  »حماس«  لـ السياسي 
من قيادات الحركة مصر، للقاء املسؤولني عن 
امللف الذي تديره املخابرات العامة، وفق ما 
أعلن مكتب هنية. وُيتوقع أن تضع إسرائيل 
عراقيل جديدة في طريق اإلعمار، بادعاء أنها 
ال تريد استفادة »حماس« املباشرة وال غير 
املباشرة من األموال التي تصل. ورّدت الحركة 
 لــديــهــا طـــرقـــا أخـــــرى لــتــمــويــل أنــشــطــتــهــا 

ّ
أن

ومـــــــــوارد مــخــتــلــفــة، وهـــــي ال تــــريــــد اســـتـــام 
لكنها تطمح وتريد  اإلعــمــار منفردة،  أمـــوال 
سرعة في اإلعمار وإعــادة الفلسطينيني إلى 

بيوتهم املدمرة. في القاهرة أيضا، سيجري 
فلسطيني حول طروحات  فلسطيني  نقاش 
الرئيس محمود عباس األخــيــرة، عقب فشل 
إجـــراء االنتخابات الــعــامــة، والــتــي دعــا فيها 
أو حكومة  وطــنــيــة  وحــــدة  حــكــومــة  لتشكيل 
الدولية«. ال  توافق »تلتزم بقرارات الشرعية 
ُينتظر أن توافق »حماس« على هذا الطرح، 
باالنتخابات  فوزها  منذ  التي رفضت  وهي 
الــتــشــريــعــيــة فـــي عـــام 2006 كـــل ذلـــك وبقيت 
متمسكة بمواقفها، وبعد الحرب وخروجها 
أكثر إصــرارًا على  الحركة  »منتصرة«، تبدو 
بالشروط  الحكومة  في هذه  املشاركة  رفض 

التي يضعها عباس.
ــلـــى دعــــــــوات عــبــاس  ــــاس« عـ ــمـ ــ ـــق »حـ

ّ
ــل لــــم تـــعـ

األخيرة وتجاهلت ما قاله على غير عادتها، 
 املاحظ أنه لم يجِر منذ بدء الحرب 

ّ
غير أن

ــاع أي اتـــــصـــــال بـــــني مـــســـؤولـــي  ــطــ ــقــ عــــلــــى الــ
اتصل هنية  الفلسطينية،  والرئاسة  الحركة 
الــذي لــم يتصل بــدوره  بالجميع إال عــبــاس، 

بقادة »حماس«.
ــبـــون أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ويـــــرى مـــراقـ
وقــيــادتــهــا تــحــديــدًا خــســرت الكثير فــي هــذه 
الــــحــــرب مــــن شــعــبــيــتــهــا، بـــعـــد أن تــجــاهــلــت 
مـــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة أليــــام ولـــم تــجــرب 
حــتــى ركـــــوب مـــوجـــة الـــصـــمـــود فـــي الــقــطــاع، 
ــا. ظــلــت  ــهـ ــالـــحـ ــا لـــصـ ــيـ ــيـــاسـ واســــتــــثــــمــــاره سـ
السلطة الفلسطينية صامتة، وابتعد عباس 
عن املشهد كما بدا واضحا، وعندما تحدث 
مــرتــني خــال الــعــدوان لــم يكن التعريج على 

قضية غزة كبيرًا.
يبدو امللف الفلسطيني الداخلي أكثر تعقيدًا 
ــمــــاس« الـــتـــي خـــرجـــت بما  مـــن ذي قـــبـــل، »حــ
الفلسطينيون  ويسميه  »انــتــصــارًا«  تسميه 

»صمودًا«، ال يمكن أن ترجع خطوة للوراء.
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ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الـ
الــتــحــذيــر األمـــيـــركـــي الــــذي جــــاء عــلــى لــســان 
بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
ــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة من  ــعـ مـــن أن إجـــــاء الـ
ــد مــــن االضـــطـــرابـــات  ــزيـ الــــقــــدس أو إثـــــــارة مـ
ــــؤدي إلــــى تــجــدد  فـــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي، قـــد يـ
ــر والـــــصـــــراع والــــــحــــــرب«. وبــحــســب  ــتــــوتــ »الــ
موقع »أكسيوس«، حذر بلينكن خال لقائه 

اعتداء على سيارات و7 حاالت  و128 حالة 
اعتداءات على متاجر ومصالح تجارية«.

ــوات االحــتــال  ــك، قــمــعــت قــ بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
أمـــــس، مـــســـيـــرات عــــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــنـــددة بــاالســتــيــطــان، لــُيــســجــل 22 إصــابــة  مـ
اثــنــان  الــفــلــســطــيــنــيــني، بينهما  فـــي صــفــوف 
ــلـــن الـــهـــال  ــــق مــــا أعـ بـــالـــرصـــاص الــــحــــي، وفـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي، عـــصـــر أمــــــس. يــأتــي  ــمــ األحــ

املسؤولني اإلسرائيليني، من »عمليات إجاء 
ــن مــنــازلــهــم الـــتـــي عــاشــوا  الــفــلــســطــيــنــيــني مـ
فيها لعقود وأجيال، وهدم املساكن أيضا... 
وبــالــطــبــع كــل مــا حـــدث فــي الــحــرم الــقــدســي 

وحوله«.
ــفـــة والـــــداخـــــل،  ــابـــل الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــضـ ــقـ مـ
تقودها مصر حول  التي  الجهود  تتواصل 
قطاع غــزة. ووصــل أمــس وفــد أمني مصري 

بقيادة مسؤول  العامة  املخابرات  من جهاز 
أحمد عبد  اللواء  الجهاز  في  فلسطني  ملف 
الخالق، إلى غزة، في زيارة هي الثالثة منذ 

وقف إطاق النار.
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر مصرية 
ــة »حــــمــــاس« بـــأن  ــركـ إن الـــقـــاهـــرة أبـــلـــغـــت حـ
املشاورات املقبلة املتوقعة في القاهرة، يجب 
ــتـــفـــاوض بـــشـــأن صــفــقــة تــبــادل  أن تــشــمــل الـ

أن هناك تمسكا إسرائيليا  األســرى، مؤكدة 
بربطها بأي مفاوضات من شأنها التوصل 
إلــى تــهــدئــة، أو الــبــدء فــي إعـــادة اإلعــمــار في 
اللقاءات املهمة  أنــه من  إلــى  القطاع، مشيرة 
ــارة غـــزة،  ــ عــلــى أجـــنـــدة الـــوفـــد األمـــنـــي فـــي زيـ
لقاء مــروان عيسى، عضو املكتب السياسي 
للحركة، ونائب قائد أركان »كتائب القسام«، 
مـــن أجــــل تــســهــيــل مــــشــــاورات صــفــقــة تــبــادل 
األسرى. وبحسب املصادر »هناك تمسك من 
تبادل األسرى  جانب حماس بفصل صفقة 
بالتهدئة طويلة  متعلقة  مفاوضات  أي  عن 
املدى، أو إعادة اإلعمار«، مؤكدة أن »الصفقة 

هي مسؤولية كاملة لقيادة الكتائب«.
مقابل ذلك، استبعدت املصادر ما ذهبت إليه 
تحليات دولية بشأن إمكانية تفجر القتال 
خال األيام املقبلة، مؤكدة أن هناك تعهدات 
دولــيــة مــن جــانــب اإلدارة األمــيــركــيــة وقــوى 
اقتتال جديد في األراضــي  غربية، بمنع أي 
اتجاها  هــنــاك  أن  إلــى  مشيرة  الفلسطينية، 
دوليا بالضغط على إسرائيل، لتأجيل ملف 
ــراح. وبحسب  ــ إجــــاء ســكــان حـــي الــشــيــخ جـ
املــصــادر، فــإن الــوفــد الـــذي وصــل عبر معبر 
بيت حانون، والتقى قيادة حركة »حماس« 
ومــمــثــلــني لــفــصــائــل مـــقـــاومـــة أخــــــرى، بحث 

تثبيت وقف إطاق النار«.
وقالت املصادر إن الزيارة تأتي قبل أيام من 
وصول وفود قيادية من »حماس« و»الجهاد 
اإلسامي« إلى القاهرة، لبدء مفاوضات غير 
الهدنة،  تثبيت  بشأن  االحتال  مع  مباشرة 
والتوصل إلى تهدئة طويلة املدى في قطاع 
غزة، والشروع في عمليات إعادة اإلعمار في 

أسرع وقت.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــوفــد املــصــري حمل 
ــــاس« وعـــلـــى رأســـهـــا  ــمـ ــ ــل لـــقـــيـــادة »حـ ــائــ رســ
ــاســـي لـــلـــحـــركـــة فــي  ــيـ ــتـــب الـــسـ ــكـ ــــؤول املـ ــــسـ مـ
ــوار، مــطــالــبــة بــالــتــهــدئــة،  ــنـ ــسـ غــــزة يــحــيــى الـ
املــســؤولــني اإلسرائيليني«،  اســتــفــزاز  و»عـــدم 
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ واالكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــصـــريـــحـــات واملـ
مت في أعقاب 

ّ
ظ

ُ
والعروض العسكرية التي ن

وقـــف إطـــاق الــنــار، مــشــيــرة إلـــى أن الجانب 
اإلســرائــيــلــي أبــــدى امــتــعــاضــا مــن تــصــرفــات 
الــســنــوار، الــتــي تــضــع املــســؤولــني املختلفني 
في حرج بالغ أمام الــرأي العام اإلسرائيلي، 
األجــهــزة  الــتــي تجريها  التحقيقات  ظــل  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة املــعــنــيــة، بــشــأن الــعــمــلــيــة التي 
ــوار«، فيما  أطلقوا عليها اســم »حــراس األسـ
ــقــــاومــــة »ســيــف  ــلـــقـــت عــلــيــهــا فـــصـــائـــل املــ أطـ

القدس«.
يحملها  التي  الرسائل  أن  املصادر  وكشفت 
الوفد هدفها الرئيس تهيئة األجــواء لزيارة 
رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء عباس 
كامل إلى غزة ورام الله، لإلعان عن تدشني 
ــادة إعــمــار  ــ حـــزمـــة املـــســـاعـــدات املــصــريــة إلعــ
ــاع، واإلشـــــــــراف املــــصــــري عـــلـــى جــهــود  ــطـ ــقـ الـ
إعــادة اإلعمار بشكل عام بالتوافق مع كافة 
الجانب  مع  املصري  وبالتنسيق  الفصائل، 

اإلسرائيلي.
يأتي هذا التطور بعدما كان مجلس حقوق 
اإلنــســان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة تبنى مساء 
قــرارًا »بإنشاء لجنة للتحقيق في  الخميس 
االنــتــهــاكــات والــتــجــاوزات املــزعــومــة لحقوق 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي  اإلنــســان في 
الشرقية وفــي إسرائيل  القدس  ذلــك  بما في 
القرار  إبــريــل/ نيسان 2021«. ومــر  حتى 13 
رفـــــض 9 دول،  مـــقـــابـــل  بـــمـــوافـــقـــة 24 دولـــــــة، 
وامــتــنــاع 14 دولــــة عــن الــتــصــويــت. ورحــبــت 
الخارجية الفلسطينية بقرار »يعكس إصرار 
املجتمع الدولي على املضي قدما في مسار 
املساءلة واملحاسبة وتنفيذ القانون وحماية 
حــقــوق اإلنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي«. كــمــا رّحــبــت 
»حــــمــــاس« بـــالـــقـــرار، مــعــتــبــرة أن »الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبها االحتال واضحة، وأن األرقام 

والوقائع تؤكد حجم هذه الجرائم«.

تقريرإضاءة

لم تهدأ خالل هذا 
األسبوع التهديدات 

بالعودة للحرب من جديد

استفزازات إسرائيلية قبيل التفاوض

حكومة  مصادقة  الجمعة،  أمس  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  دانت 
جنوبي  جديدة  استيطانية  وحدة   560 بناء  على  اإلسرائيلي  االحتالل 
اإلدارة  »مصداقية  أن  بيان،  في  واعتبرت،  المحتلة.  الغربية  الضفة 
األميركية ورئيسها جو بايدن على المحك، ألن إسرائيل تواصل إحراجها 
وحّملت  شعبنا«،  على  وعدوانها  استيطانها  تصعيد  خــالل  من 
عمليات  عن  والمباشرة  الكاملة  »المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة 

التوسع االستيطاني وسرقة أراضي الفلسطينيين«. 

االستيطان يتوسع

الحدث

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

قبيل املفاوضات املتوقعة األسبوع 
الهدنة  لتثبيت  الــقــاهــرة  فــي  املقبل 
فــي غـــزة، والــتــي تــواصــل السلطات 
املصرية جهودها للتحضير لها عبر زيارة 
ــزة أمــــس الــجــمــعــة، فــإن  ــد أمـــنـــي قـــطـــاع غــ وفــ
االحتال كان يزيد من استفزازاته في الضفة 
الرغم  على  وذلــك  املحتل،  والــداخــل  الغربية 
مــن التحذير األمــيــركــي مــن أن طــرد عائات 
إثــــارة مــزيــد من  أو  الـــقـــدس،  فلسطينية مــن 
االضــطــرابــات فــي الــحــرم القدسي، قــد يــؤدي 

إلى تجدد »التوتر والصراع والحرب«.
ــيـــة حــمــلــة  ــلـ ــيـ ــــت الـــســـلـــطـــات اإلســـرائـ ــلـ ــ وواصـ
الــداخــل املحتل، على خلفية  االعــتــقــاالت فــي 
ــداث الــتــي شهدتها تــلــك املــنــاطــق خــال  األحــ
العدوان على غزة تضامنا مع القطاع ورفضا 
النتهاكات االحتال في القدس. وفيما ذكرت 
قناة »الجزيرة« أمس أن الشرطة اإلسرائيلية 
مددت حملة االعتقاالت داخل الخط األخضر 
ملــــدة أســـبـــوع، ووضـــعـــت 500 شــخــص على 
قــائــمــة املــســتــهــدفــني بــاالعــتــقــال فــي املنطقة، 
أكدت الهيئة العربية للطوارئ، أنها رصدت 
اعـــتـــقـــال و300 حــالــة  حـــالـــة  ــن 1700  مـ أكـــثـــر 
اعتداء على مواطنني عرب وممتلكاتهم في 

إسرائيل خال األسبوعني األخيرين.
املتابعة  لجنة  عــن  املنبثقة  الــهــيــئــة،  وقــالــت 
تــقــريــر لها  فــي  الــعــربــيــة،  الــعــلــيــا للجماهير 
أمس، إن »من أبرز املعطيات التي تم جمعها 
حــتــى اآلن يــســتــدل أن حــمــلــة االعــتــقــاالت لم 
100 شخص  اعــتــقــال  ويــتــم  للحظة،  تتوقف 
ــدل« فـــــي الـــــــداخـــــــل، مــضــيــفــة  ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ ــا بـ ــيــ يــــومــ
ــن املـــعـــطـــيـــات املـــــرصـــــودة حــتــى  »يـــســـتـــدل مــ
الشهيدين  إلــى  أنــه إضــافــة  الخميس،  مساء 
موسى حسونة )مدينة اللد( ومحمد كيوان 
أكثر  توثيق  تــم  الفحم(  أم  )مدينة  محاميد 
مـــن 150 حــالــة اعـــتـــداء عــلــى أشـــخـــاص، إمــا 
ــا بــواســطــة  ــ بــواســطــة عــنــاصــر الــشــرطــة وإمـ
عصابات املستوطنني«. وأشارت الهيئة إلى 
أنــه »تــم تــدويــن 72 حالة اعــتــداء على بيوت 
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أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجاء 
املنقوش، عن اتفاق مشترك مع نظيريها 
واملالطي  مــايــو،  دي  لويجي  اإليــطــالــي، 
االتحاد  ومــفــّوض  بــارتــولــو،  إيفاريست 
ــي لــســيــاســات الــــجــــوار، أولــيــفــر  ــ ــ األوروبـ
الجنوبية  الــحــدود  تأمني  على  فاريلي، 
مــؤتــمــر صحافي  فــي  وأضــافــت  لليبيا. 
مــشــتــرك، أمـــس الــجــمــعــة، فــي طــرابــلــس، 
أنــه »أكــدنــا أن هــذا اإلجــــراء لــه األولــويــة 
فـــي مــســار عــمــلــنــا املــشــتــرك، وقـــد ملست 
الــجــديــة خـــال املــنــاقــشــات الــتــي تــركــزت 
عــلــى قــضــايــا الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة«. 
ــــي« اإليـــطـــالـــيـــة، فــإن  ــا لــوكــالــة »آكــ ــقـ ووفـ
زيـــارة املــســؤولــني األوروبــيــني املشتركة 
لــطــرابــلــس، تـــهـــدف إلــــى »تــحــديــد شكل 
الـــــدعـــــم األوروبــــــــــــــي مـــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
االنتعاش االجتماعي واالقتصادي في 
ليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة«. 
وأكــــــــدت املـــنـــقـــوش أن قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة 
وأمنية  إنسانية  »قضية  الشرعية  غير 
بضرورة  مطالبة  واقتصادية«،  قومية 
ــــع  ــلـــى »وضـ ــل املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـ ــمـ عـ
اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســة شــمــولــيــة لحل 

هذا امللف، الذي تعاني منه ليبيا«.
ــم االتــــحــــاد  ــ ــايــــو دعــ ــد دي مــ ــ بــــــــــدوره، أكــ
هذا  »فــي  ومساندتها  لليبيا  األوروبـــي 
يتعزز  أن  على  مشّددًا  الصعب«،  املسار 
أمنيا. وقــال »نحن ملتزمون  الدعم  هــذا 
املنطقة  هــذه  فــي  والتنمية  بــاالســتــقــرار 
عــلــى املــــدى الــطــويــل، وقـــد نــاقــشــنــا اآلن 
ســلــســلــة مـــن املــقــتــرحــات إلعـــــادة إطـــاق 
العاقات بني ليبيا واالتحاد األوروبي«. 
الشراكة  توطيد  حــول  »تحدثنا  وتــابــع 
تكون  أن  نــريــد  فنحن  الــهــجــرة  ملجابهة 
ليبيا الجديدة شريكة لاتحاد األوروبي 
جاهزون  ونحن  القطاعات  مختلف  في 
مشيرًا  الليبية«،  السلطات  مع  للتعاون 
إلى أن باده ستستقبل رئيس الحكومة 

غد  بعد  الــدبــيــبــة،  الحميد  عبد  الليبية 
اإلثنني، مع وفد وزاري ملناقشة التعاون 
بارتولو،  أمــا  البلدين.  بــني  االقــتــصــادي 
فــقــد أكـــد عـــدم بــــاده الــحــكــومــة الليبية 
ــي لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــالــ ــحــ ــا الــ ــارهــ ــســ ــي مــ ــ فـ
الــتــي تــواجــهــهــا، وال سيما  الــتــحــديــات 
في ملف الهجرة غير الشرعية. وأضاف 
»لم نــأِت لتوقيع العقود ونحن نعلم أن 
هــنــاك تــنــافــســا مـــن أجــلــهــا«. مـــن جهته، 
قال فاريلي، إن االتحاد األوروبــي يعمل 
على تنفيذ »أجندة إلعادة العاقات مع 

الجيران على ضفاف البحر املتوسط«.
في سياق منفصل، دان املجلس الرئاسي 
ــابـــع  الـــطـ ذات  ـــة  ــ ــاديــ ـــ األحــ ــات  ــرفــ ــتــــصــ الــ
الــعــســكــري، عــلــى غــــرار االســتــعــراضــات 
الــعــســكــريــة، مـــن دون إذن مــســبــق مــنــه. 
املنشور على صفحة  البيان،  في  وجــاء 
الافي،  الله  عبد  املجلس،  رئيس  نائب 
أمس، أن هذه »التصرفات األحادية ذات 
الــطــابــع الــعــســكــري ســتــؤدي إلـــى عرقلة 
العملية السياسية وتخلق عوائق أمام 
تـــوحـــيـــد املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وتـــهـــدد 
ــد املـــجـــلـــس فــي  ــي«. وقـــصـ ــ ــلـ ــ الـــســـلـــم األهـ
املرتقب  العسكري  االســتــعــراض  بيانه، 
املتقاعد خليفة حفتر،  اللواء  ملليشيات 
في قاعدة بنينا، في بنغازي، بمناسبة 
»عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة«.  الـــذكـــرى الــســابــعــة لـــ
وحـــــــذر مــــن عــــواقــــب إظــــهــــار املـــؤســـســـة 
»ضرورة  بـ مطالبا  منقسمة،  العسكرية 
التوقف الفوري عن كل املمارسات التي 
أحادية  خطوات  عبر  باملصالحة  تمس 
غــيــر مــحــســوبــة«. وأوضــــح املــجــلــس بــأن 
التوتر، ومنع  بيانه هــذا هدفه »خفض 
كــل مــا مــن شــأنــه املــســاس بحالة السلم 
فــــي الــــبــــاد. مــــع الـــعـــلـــم أن حــفــتــر وّجــــه 
ــوات إلـــى رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي  دعـــ
الــنــواب  مجلس  ورئــيــس  املنفي،  محمد 
الوحدة  حكومة  ورئيس  صالح،  عقيلة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لحضور 

االستعراض.

اجتماع أوروبي لمكافحة 
الهجرة مع ليبيا

أكثر من 1700 اعتقال 
و300 اعتداء على 
فلسطينيي الداخل

تمسك إسرائيلي بربط 
صفقة تبادل األسرى 

بمفاوضات التهدئة

يعمل رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري 

على تذليل العقبات بين 
رئيس الجمهورية ميشال 

عون ورئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، 

من أجل والدة الحكومة

بعد أسبوع على انتهاء 
العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة، يبدو 
الفلسطينيون في انتظار 

مرحلة تثبيت الهدنة، 
وسط خالف متجدد بين 

الرئيس محمود عباس 
و»حماس«

رصد اعتقاالت واسعة في الداخل وقمع مسيرات تقابل 
الجهود المصرية للتهدئة

  شرق
      غرب

الجزائر: مالحقة ناشطين 
في »رشاد«

بــــدأت الــســلــطــات الــجــزائــريــة، أمــس 
الــجــمــعــة، حــمــلــة مــاحــقــة نــاشــطــني 
مــنــتــمــني إلــــى حــركــة »رشـــــــاد«، بعد 
قرار مجلس األمن القومي تصنيف 
الـــحـــركـــة تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا، بــرفــقــة 
ـــة ثـــانـــيـــة تـــطـــالـــب بـــانـــفـــصـــال  حــــركـ
مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، وإحـــالـــتـــهـــم على 
املـــحـــاكـــم بــتــهــمــة مــخــتــلــفــة، تــخــص 
مـــحـــاولـــة زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار الـــبـــاد 
والتحريض ونشر منشورات تضّر 
باملصلحة الوطنية. وكانت املديرية 
العامة لأمن الوطني أعلنت، أمس 
ــاد«،  فــي »رشـ نــاشــط  األول، توقيف 
كان يقوم بتوزيع منشورات تخص 

الحركة.
)العربي الجديد(

السودان يرحب بحل 
سلمي ألزمة سد النهضة

رحبت وزيرة الخارجية السودانية 
مــــريــــم املـــــهـــــدي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، باملبادرات الرامية إليجاد 
»حــــل ســلــمــي ودبـــلـــومـــاســـي« ألزمـــة 
ــي. وذكـــــرت  ــوبــ ــيــ ــد الـــنـــهـــضـــة اإلثــ ســ
وكــالــة األنــبــاء الــســودانــيــة أن وزيــر 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــيــجــيــري  ــ ــــاسـ رئـ
ــم قـــمـــبـــاري أوضــــــــح، خـــال  ــيــ إبــــراهــ
اللقاء في أبوجا، تفهم باده ملوقف 
الــــســــودان فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة، 
مــعــربــا عـــن تــطــلــعــه إلـــى أن تتحول 
ــاه إلــــــى فــــــرص تـــقـــوي  ــ ــيـ ــ قـــضـــايـــا املـ

العاقات بني الدول.
)األناضول(

عسكريون متقاعدون 
يقدمون مبادرة إلنقاذ 

تونس
وجــهــت مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــني 
التونسيني املتقاعدين من الجيش، 
ــادرة، فـــي شكل  ــبــ أمــــس الــجــمــعــة، مــ
الرئيس قيس  إلى  رسالة مفتوحة، 
ــادة الـــبـــاد إلـــى املــســار  ــ ســعــيــد »إلعــ
يحمد  ال  مــا  وتجنيبها  الــصــحــيــح 
عــقــبــاه«. وأعــلــنــوا فــي املــبــادرة أنها 
»دعـــوة األمــل األخــيــر إلنــقــاذ الباد، 
ــام ســعــيــد  ــقــ وتـــفـــرضـــهـــا مـــكـــانـــة ومــ
ــة، ورمـــــز وحــدتــهــا،  ــ ــّدولـ ــ كــرئــيــس الـ
واستمرارّيتها،  استقالها  يضمن 
ــتـــور«.  ــّدسـ ويــســهــر عــلــى احــــتــــرام الـ
وأكــــد الــعــمــيــد املــتــقــاعــد مــخــتــار بن 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة ال  نـــصـــر أن املـــؤســـسـ

عاقة لها بهذه املبادرة.
)العربي الجديد(

 
مسقط: طريق حل أزمة 

اليمن بوقف النار

اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، 
بعد  تغريدة  فــي  البوسعيدي،  بــدر 
إلى  األميركي  املبعوث  مع  اجتماع 
الــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ أمــس 
ــــى الــحــل  الـــجـــمـــعـــة، أن »الـــطـــريـــق إلـ
اليمنية يمر عبر  السياسي لأزمة 
بـــوابـــة وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وتــدفــق 
املساعدات«. على الصعيد ذاته، دعا 
إلــى اليمن مارتن  املــبــعــوث األمــمــي 
غريفيث )الصورة(، في ختام زيارة 
التقى  عــمــان،  إلـــى سلطنة  رســمــيــة 
ــاوضـــي جــمــاعــة  ــفـ خـــالـــهـــا كــبــيــر مـ
»أنـــصـــار الــلــه« )الــحــوثــيــني( محمد 
النزاع الغتنام  عبد السام، أطــراف 
ــدم نـــحـــو حــل  ــقـ الـــفـــرصـــة وإحــــــــراز تـ

األزمة.
)األناضول(

 
التحالف: تدمير مسيرة 

باتجاه السعودية
ــقــــوده  ــن الــــتــــحــــالــــف، الـــــــــذي تــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فــــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
الـــجـــمـــعـــة، تـــدمـــيـــر طــــائــــرة مــســيــرة 
ــفـــخـــخـــة«، أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون  »مـ
باتجاه جنوبي السعودية. وأشار 
الحوثية  املليشيا  »اســتــمــرار  إلـــى 
اإلرهـــابـــيـــة بـــمـــحـــاوالت اســتــهــداف 
واتخاذ  املدنية،  واألعيان  املدنيني 
اإلجـــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة لــحــمــايــة 
ــة مــن  ــيــ ــيــــني واألعــــــيــــــان املــــدنــ املــــدنــ

االعتداءات«.
)األناضول(

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

يتجول السنوار بحريّة في قطاع غزة )األناضول(

)Getty( يعمل بري على تذليل الخالف بين عون والحريري

المنقوش خالل المؤتمر الصحافي مع المسؤولين األوروبيين )األناضول(

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في الضفة أمس )جعفر اشتيه/فرانس برس(



شكل جديد لمنظومة المخابرات الفنية واإلعالمية هزلية فوز األسد: أرقام تكشف الفضيحة

45
سياسة

  شرق
      غرب
»قسد« تعتقل مئات 

الشبان
تواصل »قوات سورية الديمقراطية« 
في  الشبان  )قسد( حمالت مالحقة 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا لــســوقــهــم إلـــى 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي صــفــوفــهــا. 
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة، أمــــس 
الــعــســكــريــة  ــة  الـــشـــرطـ الـــجـــمـــعـــة، أن 
الشبان  تستهدف  »قسد«  لـ التابعة 
في   ،2003 1990 وحتى  مواليد  من 
املرصد  وأفــاد  واعتقالهم.  منازلهم 
ــقــــوق اإلنـــــــســـــــان، أن  ــحــ ــوري لــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
دوريــــات »قــســد« تنتشر فــي عموم 
مناطق شمال وشــرق ســوريــة، وقد 
اعتقلت خــالل األيــام املاضية مئات 
الشبان، في كل من الرقة والحسكة 

ودير الزور إضافة إلى منبج. 
)العربي الجديد(

بوتين: جّربنا أحدث 
األسلحة في سورية

الــروســي فالديمير  الــرئــيــس  كــشــف 
بـــوتـــن )الــــــصــــــورة(، الـــخـــمـــيـــس، أن 
جيش بــالده جــرب أحــدث األسلحة 
مواصفاتها  وأثبت  يمتلكها،  التي 
»الــفــريــدة« فــي عمليات نفذها ضد 
»اإلرهابين« في سورية. وجاء ذلك 
فـــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مـــع املــســؤولــن 
عـــن تــطــويــر الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
وقادة بالجيش الروسي في مدينة 
ســوتــشــي. وأفــــاد بــوتــن أن تحليل 
السنوات  في  العسكرية  الصراعات 
الرائدة  الجيوش  وتجارب  األخيرة 
عــاملــيــا، أظــهــر مـــدى ضــخــامــة الـــدور 
الـــــذي تــلــعــبــه الـــصـــواريـــخ الــجــوالــة 
والـــذخـــائـــر املــوجــهــة عــلــى مختلف 

املستويات.
)األناضول(

العراق: استدعاء عشرات 
العسكريين

ــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق  ــة تـ ــنـ ــلــــنــــت لـــجـ أعــ
ــي الـــــــــعـــــــــراق، أمـــــس  ــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة فـ
الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن 
التحقيق بملف التظاهرات، مؤكدة 
ــرات الـــضـــبـــاط  ــ ــشــ ــ ــا عــ ــ ــاءهـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر األمـــــــــــن وإخــــضــــاعــــهــــم  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ وعــ
لــلــتــحــقــيــق، مــقــدمــة وعـــــودًا بــســرعــة 
حــــســــم املــــــلــــــف. وتـــــــواجـــــــه حـــكـــومـــة 
بعدم  اتهامات  الكاظمي،  مصطفى 
الــــقــــدرة عـــلـــى مــتــابــعــة مـــلـــف قــتــلــى 
خصوصًا  والناشطن،  التظاهرات 
بـــالـــدولـــة  ــفـــذة  ــنـ ــتـ مـ مـــلـــيـــشـــيـــات  أن 

ومرتبطة بإيران متهمة بتنفيذها.
)العربي الجديد(

مباحثات تركية ـ أميركية 
»مثمرة«

ــيــــة  أكــــــــــدت نــــائــــبــــة وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
األمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
مثمرًا«،  لقاًء  أجــرت«  أنها  الجمعة، 
مــع نظيرها الــتــركــي ســـادات أونــال 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، أول مــن أمــس 
مناقشتهما  عن  وكشفت  الخميس. 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــــان وســ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ ــــات أفـ ــفـ ــ ــلـ ــ مـ
ــم  ــا إقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــقــــّدرة »دعــ ــايـ وقـــضـ
4 مالين  مــن  ألكــثــر  املستمر  تركيا 
الجــئ. »كما لفتت إلى أنها ناقشت 
ــال »أهــمــيــة حــقــوق االنــســان  مــع أونــ

والديمقراطية وسيادة القانون«.
)األناضول(

ليتوانيا تطرد 
دبلوماسيين بيالروسيين

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــيــتــوانــي، 
غــــــابــــــريــــــلــــــيــــــوس النــــــدزبــــــيــــــرغــــــس 
ــة، أن  ــعــ ــمــ ــجــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
ن  دبلوماسيَّ قررت طرد  فيلنيوس 
بأنشطة  لــقــيــامــهــمــا  ــن،  بــيــالروســيَّ
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وضـ مــــــــــع  تــــــــتــــــــوافــــــــق  »ال 
ــــن«. وأضــــــــــــاف فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ كـ
لب من 

ُ
تغريدة على »تويتر«، أنه »ط

بيالروسين  استخبارات  عنصري 
ــر بــيــان  ــ ــ ــا«. وذكـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــادرة لـ ــ ــغـ ــ مـ
الـــوزارة، أنــه تم استدعاء ممثل عن 
لتسليمه  الـــبـــيـــالروســـيـــة  الـــســـفـــارة 
مذكرة احتجاج »على مواصلة قمع 
املجتمع املدني واإلعالم املستقل في 

بيالروسيا«.
)فرانس برس(

عماد كركص

كما كان متوقعًا، انتهت مسرحية االنتخابات 
الرئاسية التي أجراها النظام السوري، يوم 
األربـــعـــاء املــاضــي، بــإعــالن فـــوز بــشــار األســد 
ــابـــات  ــتـــخـ االنـ فــــي  املــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة 95.1 
الــســوريــن، مؤيدين  مــن  بنزاهتها  املــطــعــون 
ومعارضن على حد سواء، واملجتمع الدولي 
غير املعترف بشرعيتها. وعلى الرغم من أن 
الــنــظــام جــهــد بــكــل طــاقــاتــه لتسخير اإلعـــالم 
والـــدعـــايـــة والـــشـــرائـــح املــتــنــوعــة فـــي مــنــاطــق 
إلخراج  ومجتمعيًا،  وعرقيًا  دينيًا  سيطرته 
صورة ديمقراطية عن االنتخابات وتضخيم 
حــجــم املــشــاركــة بــهــا، إال أن حــضــور أجــهــزة 
مخابراته في كل هذا الجهد كان مكشوفًا، في 
عامًا،  منذ خمسن  السوريون  يعرفها  لعبة 
بــاتــت تستعمل  تــطــورًا  أكــثــر  أدوات  أن  غــيــر 
ــيــــوم، لــكــنــهــا تــبــقــى ســطــحــيــة وغــيــر  فــيــهــا الــ

مقنعة.
ــن رئـــيـــس  ــلــ ــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة أعــ ــيــ ولــ
للنظام،  التابع  )الــبــرملــان(  الشعب«  »مجلس 
حمودة الصباغ، عن فوز األسد باالنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى 13 مــلــيــونــًا 
في   95.1 بــنــســبــة  صـــوتـــًا  و860  ألـــفـــًا  و540 
ــــوات، وبــذلــك ســيــكــون لألسد  املــائــة مــن األصـ
واليـــة رئــاســيــة رابــعــة مــدتــهــا ســبــع ســنــوات، 
تنتهي عــام 2028. وكــان األســد قد واجــه في 
»الـــصـــوريـــة«،  االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي ُوصـــفـــت بــــ
الثورة  انـــدالع  مــن نوعها بعد  الثانية  وهــي 
عام 2011 ضد نظامه، األولى في عام 2014، 
مرشحن اثــنــن وهــمــا: عبد الــلــه ســلــوم عبد 
ــر فــي  ــ ــائـــب وزيــ ــــذي شـــغـــل مــنــصــب نـ ــلــــه، الــ الــ
يــرأس حزبًا  الــذي  السابق، ومحمود مرعي، 

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن ملف إدارة اإلعالم املصري، والشركات 
التابعة لألجهزة السيادية املحتكرة لنشاط 
اإلنتاج الفني واإلعالمي في البالد، سيشهد 
املقبلة،  القليلة  ــام  األيـ فــي  مهمة  مستجدات 
انطالقًا من األزمة األخيرة التي تعرضت لها 
التي  اإلعــالمــيــة،  املــتــحــدة للخدمات  الــشــركــة 
مباشرة  التابعة  االستثمارية  املظلة  تعتبر 
لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وتــتــبــعــهــا الـــشـــركـــات 
الــقــائــمــة عــلــى األنـــشـــطـــة الــدعــائــيــة والــفــنــيــة 
تنظيم  مـــن  أنـــواعـــهـــا،  بمختلف  واإلعـــالمـــيـــة 
الــفــعــالــيــات وتـــجـــهـــيـــزات الــتــصــويــر الــجــوي 
ــات، والــصــحــافــة  ــيـــدانـــي، وســــوق اإلعــــالنــ واملـ
ومنصات  اإللــكــتــرونــيــة،  واملــواقــع  املطبوعة، 
ــقــــنــــوات  ــة والــــــراديــــــو والــ ــيـ ــمـ ــرقـ ــدة الـ ــاهــ ــشــ املــ
والــدرامــي  السينمائي  واإلنــتــاج  الفضائية، 

واملسرحي.
واسعة  وإعالمية  حكومية  مصادر  وكشفت 
ــد«، أن املــؤتــمــر  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ االطـــــــالع، لــــ
الصحافي املقرر عقده، اليوم السبت، إلعالن 
»إنجازاتها  بـ »املتحدة«  الشركة  وصفته  ما 
ــبـــاء  وخــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة«، ردًا عـــلـــى األنـ
ــا وتــقــلــيــص  ــ ــهــ ــ املــــتــــداولــــة عــــن تــغــيــيــر إدارتــ
سلطات مديرها الحالي تامر مرسي ليبقى 
مــديــرًا فــقــط لــشــركــتــه األصــلــيــة »ســيــنــرجــي«، 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة إلــــى »املـــتـــحـــدة«، 
ســوف يشهد اإلعــالن عن خطوات أوســع من 
هــذه  صـــورة  تحسن  بــهــدف  اإلدارة،  تغيير 
الشركة الكبرى، وغيرها من الشركات التابعة 
للدولة بصورة غير معلنة، ومخاطبة الرأي 
العام املحلي والغربي، بما مفاده أن تغييرًا 
كبيرًا يحدث في نمط ملكية اقتصاد األجهزة 

السيادية.
وأوضحت املصادر أن مكتب مدير املخابرات 
عباس كامل قد استقر على أن هذا »التغيير 

معارضًا يحظى بموافقة رسمية من النظام. 
وبــحــســب الــصــبــاغ، فــقــد حــصــل مــرعــي على 
ــوات 470276 نــاخــبــًا، مــا يــعــادل 3.3 في  أصــ
ــوات الــنــاخــبــن، فــيــمــا حصل  ــ ــة مـــن أصــ ــائـ املـ
املرشح عبد الله سلوم عبد الله على 213968 
صــوتــًا، مــا يــعــادل 1.5 فــي املــائــة مــن أصــوات 
 14.239.140 املقترعن  عــدد  وبلغ  املقترعن. 
مليونًا، أي مــا يــعــادل 78 فــي املــائــة مــن عدد 

الناخبن، كما أعلن الصباغ.
ــر، أي عـــــدد املـــشـــاركـــن  ــ ــيـ ــ ويــــعــــد الــــرقــــم األخـ
فــي االنــتــخــابــات، بــحــســب الـــروايـــة الرسمية 
االنتخابات،  هزلية  على  داللـــة  أول  للنظام، 
إذ أكـــدت مــراكــز دراســـات أن الــرقــم املــذكــور ال 
يمكن أن يكون حقيقيًا بناء على إحصاءات 
وتــحــلــيــالت بــيــانــيــة قــدمــتــهــا. وذكـــــر تــقــريــر 
ــات«  ــدراســ ــلــ ــتـــرك بــــن مــــركــــز »جــــســــور لــ مـــشـ
ــاجــــن لــجــمــع  ــورمــ ــفــ ــة إنــ ــنــــصــ الـــــســـــوري و»مــ
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات«، أن عـــدد مــن يــحــق لهم 
ــتــــراع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام وفــق  االقــ
الــتــقــســيــم الــرســمــي لــلــوحــدات اإلداريــــــة على 
أساس النواحي التي يبلغ عددها 270 ناحية 
فـــي ســــوريــــة، يــبــلــغ نــحــو 6 مـــاليـــن شخص 
مــمــن تـــجـــاوزوا 18 عــامــًا فــي الــنــواحــي التي 
شاركت بهذه االنتخابات، في مقابل قرابة 5 
مالين و150 ألفًا في النواحي التي قاطعتها. 
ــام تــأخــذ في  ــ وأوضــــح الــتــقــريــر أن هـــذه األرقـ
االعـــتـــبـــار الــــحــــدود الــعــلــيــا لــلــمــشــاركــة ممن 
يحق لهم االقتراع، وذلك استنادًا إلى دراسة 
ــفـــورمـــاجـــن«،  ســكــانــيــة أعـــدتـــهـــا »مـــنـــصـــة إنـ
والتي أظهرت أن عدد من أتموا 18 عامًا هم 
بحدود 66 في املائة من مجمل عدد السكان 
فــــي ســــوريــــة. وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن الــنــظــام 
انتخابية  لم يتمكن من فتح مراكز  السوري 
في نحو 70 ناحية في سورية من أصل 270، 
 عن أنه وضع صناديق لالقتراع في 46 

ً
فضال

ناحية أخرى بتسع محافظات سورية، ولكن 
هـــذه الــنــواحــي قــاطــعــت االنـــتـــخـــابـــات. وذكـــر 
الــتــقــريــر أن نــســبــة الــنــواحــي الــتــي لــم تشهد 
انتخابات وصلت إلى 42 في املائة من مجمل 

النواحي في البالد.
وعـــالوة عــن ذلــك، فــإن اإلحــصــاءات الرسمية 
ــود حــوالــي  ــ وغـــيـــر الــرســمــيــة تــشــيــر إلــــى وجـ
عشرة مالين ســوري خــارج البالد كالجئن 
بعد انـــدالع الــحــرب، فيما يقطن حــوالــي 5.5 
مالين سوري في مناطق سيطرة املعارضة 
ــن ســـكـــان أصــلــيــن  ــة، مــ ــ ــــوريـ شـــمـــال غـــــرب سـ
ومـــهـــجـــريـــن ونــــازحــــن مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

»املتحدة«  أسهم  طــرح  في  سيتمثل  الكبير« 
للمرة األولى في البورصة املصرية، وإدخال 
عدد من رجال األعمال، الذين يمكن تصنيفهم 
مــن فــئــة الــصــفــن الــثــانــي والــثــالــث، واملــوالــن 
أيــضــًا لــلــدولــة، كــمــســاهــمــن فــيــهــا، مــن خــالل 
شــركــاتــهــم الــتــي ســتــنــدرج تــحــت »املــتــحــدة«، 
وكذلك اإلفصاح عن التوزيع الحالي ألسهم 
الــشــركــة، والــتــي يمتلك الحصة األكــبــر منها 
أشـــخـــاص غــيــر مــعــروفــن كـــواجـــهـــات مللكية 
ــا كـــــان احــتــكــار  ــاملـ ــرات الـــعـــامـــة. ولـــطـ ــابــ املــــخــ
ــــي مــصــر  الـــجـــيـــش واألجــــــهــــــزة الــــســــيــــاديــــة فـ
لــلــشــركــات الــخــاصــة بـــهـــا، مـــن دون طــرحــهــا 
فـــي الـــبـــورصـــة، ســبــبــًا أســاســيــًا لــالنــتــقــادات 

األميركية ملصر في السنوات األخيرة.
وأضــافــت املــصــادر أن هــذا التحّول سيشرف 
عليه الخبير املصرفي واالقتصادي الرئيس 
األفــريــقــي  الــعــربــي  للبنك  األســبــق  التنفيذي 
الـــدولـــي حــســن عــبــدالــلــه، واملــســاعــد الــســابــق 
ــارق عــامــر، والـــذي  ملــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي طـ
ــراع كبير على  يــعــّبــر اخــتــيــاره عــن تــفــاقــم صـ
تــوجــيــه ســيــاســات الـــدولـــة االقــتــصــاديــة بن 
عـــامـــر مـــن جـــهـــة، وعـــبـــاس كـــامـــل ومــجــمــوعــة 
به من جهة  املحيطن  االقتصادين  الخبراء 
ــراع ظــهــرت بــــــوادره لــلــمــرة  أخـــــرى. هــــذا الـــصـ
األولــــــى نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد إطــاحــة 
عامر بالرئيس التنفيذي لبنك »CIB« هشام 

الصبغة الطائفية عن تركيبة النظام. وترجم 
املــؤيــدة واالحتفاالت  املسيرات  بــإخــراج  ذلــك 
ية الكبيرة، ال سيما دمشق 

ّ
داخل املدن السن

وحــمــص، للقول إن أهــل تلك املــدن هــم الذين 
دعــمــوا األســـد وحــقــقــوا فـــوزه بــاالنــتــخــابــات. 
بيد أن الحقيقة عكس ذلك، إذ تكشف مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــنــظــام دفـــع سكان  لـــ
األحياء العلوية املؤيدة له في محيط دمشق 
للنزول إلــى قلب العاصمة ومــن ثم تضخيم 
مشهد االحتفاالت. وفي السياق، كان التركيز 
ة عبر الضغط عليهم 

ّ
على شيوخ الدين السن

لدفعهم إلى إظهار التأييد الكامل لألسد، من 
التي ركز عليها  خالل االحتفاالت والندوات 
اإلعالم الرسمي. كل تلك املمارسات بدت غير 
مكتملة، مع وضوح السطوة األمنية للضغط 
في  املدنين  وحتى  والــطــالب  املوظفن  على 
مناطق سيطرة النظام للمشاركة، بالتهديد 
فــي قطع  بــالــوعــيــد  أو  والتغييب  بــاالعــتــقــال 

العربي األفريقي، في خطوة اعتبرها الخبراء 
آنـــــذاك مــحــاولــة مـــن طــــارق عــامــر لتحجيمه 
الــشــخــصــيــات  مــــن  الـــبـــنـــوك  إدارات  وإخـــــــالء 
الــقــويــة الــتــي يمكنها مــنــاطــحــتــه. ثــم تــحــّول 
الخالف إلى ما يشبه الفضيحة العلنية، في 
مايو/أيار 2019، عندما أعلن عامر اإلطاحة 
واالســتــيــالء  املــالــي  الــفــســاد  بتهمة  بعبدالله 

على املال العام.
القضاء  عــامــر  بها  أراد  الــتــي  الفضيحة  لكن 
ــبـــب تـــدخـــل  ــه لـــــم تـــكـــتـــمـــل، بـــسـ ــمـ ــلــــى خـــصـ عــ
شخصيات اقتصادية كبرى من دول عربية 
»أوصت األجهزة السيادية املصرية بحماية 
عبدالله« بحسب املصادر. وأشارت املصادر 
إلـــى أن اخــتــيــار عــبــدالــلــه لــهــذه املــهــمــة يحمل 
أهدافًا أخرى، مثل استغالل عالقاته الجيدة 
من  مزيد  لضخ  الخليجين  املستثمرين  مع 
األمـــــــوال، تـــعـــوض الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
تكبدتها »املــتــحــدة« فــي الــعــامــن األخــيــريــن، 
ــة، فــــي غــيــاب  ــيــ ــالــ وغــــمــــوض الـــتـــصـــرفـــات املــ
الرقابة على جميع ما يتم تنظيمه أو إنتاجه. 
ــال  ــمـ ــردي مـــســـتـــوى األعـ ــك تــــ ــ ويــــأتــــي بـــعـــد ذلـ
الــفــنــيــة وضــعــف الــتــأثــيــر اإلعـــالمـــي، وتــكــرار 
شــكــاوى الــفــنــانــن واإلعــالمــيــن مــن الــفــســاد 
املالي، وتأخر صرف املستحقات وتصنيفهم 

واستبعادهم ألسباب غير فنية.
وارتـــبـــاطـــًا بـــهـــذه األســـبـــاب األخــــــرى، كشفت 
املــــصــــادر أن ضـــبـــاطـــًا بـــاملـــخـــابـــرات الــعــامــة 
بعدد  املــاضــيــة،  القليلة  األيـــام  فــي  اجتمعوا، 
مــن كــبــار الــنــجــوم ورجــــال األعــمــال العاملن 
لنقابة  وبممثلن  الفني،  اإلنــتــاج  مــجــال  فــي 
والفنين،  الــكــتــاب  وروابــــط  التمثيلية  املــهــن 
لبحث أسباب تذمرهم من إدارة تامر مرسي 
ــكـــواهـــم من  لــلــمــشــهــد الــفــنــي فـــي مـــصـــر، وشـ
املدير  اليمنى حــســام شــوقــي،  ذراعـــه  تعامل 
في  حاليًا  واملتورط  »سينرجي«  لـ التنفيذي 
اتــهــامــات بــإهــدار املـــال الــعــام قــيــد التحقيق. 
ــفـــرت عن  ــاءات أسـ ــقـ ــلـ ــرت املــــصــــادر أن الـ ــ وذكــ
الفنية  للشراكة  أوســع  مجال  بفتح  تعهدات 
وتكليف  الصغار،  واملنتجن  »املتحدة«  بن 
الــنــقــابــة والــــروابــــط املــخــتــلــفــة بــوضــع قــواعــد 
استرشادية لتوزيع األعمال، تضمن تشغيل 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــفــنــانــن وإعــــــادة الــنــظــر في 
وضــــع املــســتــبــعــديــن واملـــحـــتـــكـــريـــن، عــلــى أن 
 رجل األعمال 

ً
يتولى مهمة التنسيق مستقبال

واملنتج الفني الشهير كامل أبو علي، والذي 
ستكون له على األرجح أسهم في »املتحدة« 

بشكلها القانوني الجديد.

الــــبــــالد. كـــمـــا يــنــتــشــر حــــوالــــي مــلــيــونــن فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة »اإلدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة، 
ــــؤالء جــمــيــعــًا لم  شــمــالــي شــــرق ســـوريـــة، وهــ
يشاركوا في االنتخابات، إال بنسبة بسيطة 
جدًا من الالجئن الذين تم الضغط عليهم في 

لبنان وبعض البلدان األوروبية.
وفـــي املــشــهــد الـــذي رافـــق االنــتــخــابــات وبعد 
صدور نتائجها، حاول النظام إرسال العديد 
له،  املعارضن  السورين  نحو  الرسائل  مــن 
واملجتمع الدولي كذلك، أواًل بالسعي إلبعاد 

اكتسب  ثم  املخابرات.  املقرب من  الــعــرب،  عز 
أبـــعـــادًا جــديــدة بـــإثـــارة خــالفــات أخــيــرًا حــول 
ــا بن  ــارهـ ــعـ حــصــص إعــــالنــــات الـــبـــنـــوك وأسـ
إلى  التابعة   »POD« وشــركــة  املــركــزي  البنك 
»املــــتــــحــــدة«، واملــتــحــّكــمــة فـــي ســــوق اإلعــــالن 

املصري.
ــارق عــامــر وحــســن عبدالله  والــخــالف بــن طـ
يــرجــع إلـــى ســنــوات طــويــلــة، مــنــذ كـــان األول 
نــائــبــًا ملــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي فــي 2003، ثم 
املصري  األهــلــي  البنك  إدارة  ملجلس  رئيسًا 
في 2008، بينما كان عبدالله في ذلك الوقت 
قــريــب الــصــلــة بــجــمــال مــبــارك، نــجــل الرئيس 
املخلوع الــراحــل حسني مــبــارك وعــضــوًا في 
اللجنة االقتصادية بالحزب الوطني املنحل. 
ودارت مــنــاوشــات واســعــة مــنــذ تــولــي عامر 
انــتــهــت باختيار  عـــام 2015،  املـــركـــزي  الــبــنــك 
عبدالله مساعدًا أول ملحافظ البنك عام 2018، 
وتــعــيــن شـــريـــف عـــلـــوي خــلــفــًا لـــه فـــي الــبــنــك 

ــًا، من  ــاسـ الـــــرزق وســبــل الــعــيــش املــتــدنــي أسـ
خـــالل الــحــرمــان مـــن الــوظــيــفــة. فــعــلــى سبيل 
املــثــال، كــانــت شـــوارع العاصمة دمــشــق شبه 
خــاويــة مــن املـــارة وفــاقــدة لحركة ازدحــامــهــا 
املــعــتــادة، لتقصد سكانها عــدم الــخــروج من 
ــب الــضــغــط عــلــيــهــم إلشــراكــهــم 

ّ
املـــنـــازل لــتــجــن

في االنتخابات، فيما كانت االحتفاالت تقام 
وظهرت  الرئيسي.  عنصرها  ليشكلوا   ،

ً
ليال

الــفــوضــى فــي املــراكــز االنــتــخــابــيــة عــلــى وجــه 
مــع ظهور  بإخفائه،  النظام حتى  يكترث  لــم 
موظف يمأل بطاقات االنتخاب عن الناخبن، 
باإلشارة على صورة بشار األسد ويضعها 
بــنــفــســه فــــي الــــصــــنــــدوق. وانـــتـــشـــرت صــــورة 
لــعــســكــري يــبــصــم بـــالـــدم لـــألســـد عــلــى عشر 
ــرة يهدد  بــطــاقــات دفــعــة واحــــدة، ورئــيــس دائـ
موظفيه بإيقاف اعتمادهم في حال لم يأتوا 
إلى االنتخابات، بل وأن يحضروا معهم 15 

شخصًا من أقربائهم معهم.

الحشد يتحدى الكاظمي

لجهاز األمــن في »هيئة الحشد« الــذي يقوم 
بــنــفــســه بـــاالعـــتـــقـــال والــتــحــقــيــق، عــلــى غـــرار 
املحاكم العسكرية في وزارة الدفاع العراقية. 
وأوضح املسؤول أن الكاظمي يحظى بتأييد 
من زعماء قــوى شيعية بــارزة، تــرى ضــرورة 
الــدولــة ووقــف لغة التهديد واالبــتــزاز  تقوية 
ومقتدى  الحكيم  عمار  وهــم  ضدها،  املسلح 
الصدر وحيدر العبادي، في حن يقف هادي 
الــعــامــري وفــالــح الــفــيــاض وهــمــام حــمــودي، 
وقادة كتل منضوية ضمن »الحشد« أبرزهم 
أحــمــد األســـــدي الــــذي يــــرأس أيــضــًا مليشيا 
تدعى »جند اإلمام«، ضد توجهات الحكومة، 
ودفعوا باتجاه التصعيد ضدها، في توجه 
ــان »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  ــ ــ يــــقــــوده رئـــيـــس أركـ
فدك«،  »أبو  بـ امللقب  املحمداوي،  العزيز  عبد 
أبرزهم  أخـــرى،  إلــى جانب زعــمــاء مليشيات 
»الــنــجــبــاء« أكــــرم الــكــعــبــي، و»عـــصـــائـــب أهــل 
ــائـــب اإلمــــام  ــتـ الـــحـــق« قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، و»كـ
الزيدي، وآخرين، وجميعهم من  علي« شبل 

الفصائل املسلحة الحليفة إليران.
وكــشــف املــســؤول أن مساعي رئــيــس ائتالف 
»دولة القانون«، رئيس الوزراء األسبق نوري 
ــة الــحــكــومــة  ــاسـ املـــالـــكـــي، لــلــحــصــول عــلــى رئـ
ــدار أي مــوقــف  ــ املــقــبــلــة، دفــعــتــه إلـــى عـــدم إصـ
ــة، وحـــتـــى عــلــى  ــيـ ــالـ ــن األزمــــــــة الـــحـ واضــــــح مــ
مــســتــوى قــيــادات كتلته أو حــزبــه )الـــدعـــوة(، 
الــوقــت نفسه دورًا فــي إقــنــاع  لــعــب فــي  لكنه 
الــفــصــائــل املسلحة بــاالنــســحــاب مــن مــداخــل 
ــعـــراض  ــتـ ــراء، وإنــــهــــاء االسـ املــنــطــقــة الــــخــــضــ
الـــذي تــم ليلة األربــعــاء املــاضــي،  املسلح لهم 
تحاشيًا لــصــدور مــواقــف دولــيــة إزاء األزمــة. 
ولفت إلى أن إشــارة وردت مساء أمس األول 
الخميس إلــى بــغــداد تــوضــح مــوقــف املرجع 
الديني األعلى في النجف علي السيستاني، 
من خالل مقربن منه، وهو ضرورة أن يأخذ 

عثمان المختار

ــد  ــديـ ــجـ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــفـــتـــح بـــــــاب املـ يـ
بــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــرئــاســة 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــكــــاظــــمــــي، وقـ مـــصـــطـــفـــى الــ
الصف األول في فصائل »الحشد الشعبي«، 
لــطــهــران، على فصل  الحليفة  تلك  وتــحــديــدًا 
ســيــاســي وأمـــنـــي جـــديـــد فـــي الـــبـــالد، تسبب 
ــام واضـــــــــح بـــــن الـــــقـــــوى الــشــيــعــيــة  ــقــــســ ــانــ بــ
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــالد بـــن مـــؤيـــد للحكومة 
وقــراراتــهــا، وفــريــق مــدعــوم بالسالح مناوئ 
لها، ويسعى إلى كسر قراراتها وفرض أشبه 
»الحشد الشعبي«، تمنع  ما تكون بحصانة لـ
مــحــاســبــة قــــادتــــه وعــــنــــاصــــره، وحـــصـــر ذلـــك 
بجهاز أمني داخل »الحشد«، في حال كانت 
هــنــاك مــشــاكــل، أو تــهــم، يتولى هــو االعتقال 

والتحقيق، وليس أجهزة األمن العراقية.
ــة الــحــالــيــة، إثـــر اعــتــقــال الــقــيــادي  ــ وعـــن األزمـ
ــلـــح، ومــــــا تــبــعــه  ــم مـــصـ ــاســ ــد« قــ ــشــ ــحــ ــــي »الــ فـ
مـــن انــتــشــار لــلــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي محيط 
بارز  عراقي  قــال سياسي  الخضراء،  املنطقة 
»العربي الجديد«، إنها تسّببت  لـ في بغداد، 
ــقـــســـام داخـــــل الـــقـــوى الــشــيــعــيــة  بــتــعــزيــز االنـ
الرئيسية في البالد، كاشفًا عن موقف جديد 
للنجف إزاء األزمـــة. وأضـــاف املــســؤول، وهو 
نائب سابق وحاليًا ضمن الهيئة السياسية 
إلحدى القوى السياسية الرئيسية في البالد، 
الشيعية  الـــقـــوى  بـــن  الــحــالــي  االنـــقـــســـام  أن 
الــرئــيــســيــة يــتــمــثــل بــمــعــســكــر مــؤيــد لــلــدولــة، 
يــرى ضـــرورة عــدم كسر قـــرارات الحكومة أو 
اســـتـــخـــدام لــغــة الــتــهــديــد املــســلــح بــوجــهــهــا، 
وآخرين يتجهون لفرض واقع جديد، يتمثل 
أو  بشكل  حصانة  الشعبي«  »الحشد  بمنح 
اعتقال أي  الحكومة عــدم  تــفــرض على  آخـــر، 
املهمة  وتـــرك  املسلحة،  الفصائل  فــي  قــيــادي 

القضاء مجراه وال حصانة ألحــد، في تأييد 
آخر لحكومة الكاظمي.

وبــــــشــــــأن مــــصــــيــــر الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الــــحــــشــــد 
من  املعلومات  فــإن  مصلح،  قاسم  الشعبي« 
بغداد حتى عصر أمس الجمعة كانت تؤكد 
ــل مــبــنــى أمـــنـــي فـــي املــنــطــقــة  ــ ــه مـــا زال داخـ أنــ
بينما  الخضراء، وال صحة إلطــالق سراحه. 
يستمر التشديد األمني واالنتشار العسكري 
فــي محيط وداخـــل املنطقة الــخــضــراء، وعــدد 
إقامة   عن 

ً
القريبة منها، فضال الــشــوارع  من 

ــــالل الـــيـــومـــن  ــ حــــواجــــز أمـــنـــيـــة مــتــنــقــلــة. وخـ

املاضين صـــدرت عــدة مــواقــف سياسية من 
االنقسام، خصوصًا  بغداد تؤشر على حدة 
الصدر،  الــصــدري« مقتدى  »التيار  زعيم  من 
الــذي قــال، فــي تــغــريــدة، إن »إضــعــاف العراق 
ــه«، فــــي الـــوقـــت  ــيـ ــلـ مـــمـــنـــوع فــــال تـــتـــكـــالـــبـــوا عـ
الــذي قــال رئيس الـــوزراء األسبق زعيم كتلة 
»الــنــصــر« حــيــدر الــعــبــادي، إن »بــنــاء الــدولــة 
مسؤولية تضامنية. إما أن تسير الدولة إلى 
النظام والسيادة، وأما أن تنهد على رؤوس 
واالستقواء  »التجاوز  أن  وأضــاف  الجميع«. 
والــتــمــرد عــلــى الــدولــة مــمــنــوع«. فــي املــقــابــل، 

أصدر زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
ر فيه الكاظمي مما 

ّ
بيانًا شديد اللهجة، حذ

القضاء«،  على  االلتفاف  »بمحاوالت  وصفه 
معتبرًا عملية اعتقال مصلح »محاولة لكسر 

هيبة الحشد«.
وقـــال الــبــاحــث والــخــبــيــر بــالــشــأن السياسي 
الـــعـــراقـــي أحـــمـــد الــنــعــيــمــي، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، إن مواجهات الكاظمي مع 
األخير  بخسارة  تسببت  الشعبي«  »الحشد 
الكثير من الرصيد الشعبي الذي حصل عليه 
هدد 

ُ
في السنوات املاضية، إذ بات بمظهر امل

لــلــدولــة واالســـتـــقـــرار، فيما الــشــارع الــعــراقــي 
لسلطة  داعـــم  مــوقــف  فــي  مكوناته  بمختلف 
املواجهات تلك  أن  النعيمي  الدولة. وأضــاف 
ســاعــدت الكاظمي فــي إثــبــات عــدم صحة ما 
تـــم الــتــرويــج لـــه ســيــاســيــًا، وفـــي الــحــكــومــات 
الــســابــقــة، بـــأن »الــحــشــد« جـــزء مــن املنظومة 
الــعــام للقوات  األمــنــيــة، وأنـــه خــاضــع للقائد 
الــيــوم فــي معسكر مضاد  املــســلــحــة، إذ بـــات 
يــدافــع عن  للحكومة وقــراراتــهــا، ويــــؤوي أو 
ومــتــظــاهــريــن  نــاشــطــن  بتصفية  مــتــورطــن 
وقصف مواقع عسكرية. واعتبر أن الكاظمي، 

ــراح  ــو اضـــطـــر لـــلـــتـــنـــازل وإطـــــــالق ســ حـــتـــى لــ
القيادي املعتقل، فإن ذلك لن يكون هزيمة له 
بقدر ما هو تأكيد على التحدي الذي تفرضه 
مليشيات عــدة داخـــل »الــحــشــد« على سلطة 

الدولة والقانون واستقرار البالد.
ــــف عـــضـــو الـــبـــرملـــان مــحــمــد  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ
الخالدي، في بيان، أحداث اليومن املاضين 
في بغداد، بالقول إن »العراق مر في مرحلة 
شــديــدة الــتــعــقــيــد، ربــمــا هــي األكــثــر خــطــورة 
بعد 2003، وكــادت أن تــؤدي إلــى منزلق داٍم 
التي أنقذت املوقف  لوال املساعي السياسية 

ودفعته للتهدئة«. وأكد أن »هيبة الدولة خط 
ــروز مــظــاهــر مــســلــحــة فـــي شـــوارع  ــ أحـــمـــر، وبـ

بغداد تقّوض القانون«.
ــال الـــقـــيـــادي في  ــذه الـــتـــطـــورات، قــ ــول هــ ــ وحـ
ــة«، الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عـــمـــار  ــمــ ــكــ ــحــ »تـــــيـــــار الــ
»العربي  لـ العبودي،  رحيم  النائب  الحكيم، 
الـــتـــي  الـــــجـــــديـــــد«، إن »األحـــــــــــــداث األمــــنــــيــــة 
العاصمة بغداد، بعد اعتقال أحد  شهدتها 
قيادات الحشد الشعبي، بّينت عدم سيطرة 
العراقية على زمــام األمــور، وعدم  الحكومة 
الفصائل  مــع  التعامل  على  الكاظمي  قـــدرة 

وقياداتها«. وأضــاف أن »ما حدث يؤكد أن 
أكبر  أمنيًا  توترًا  تشهد  ربما  املقبلة  األيــام 
مـــن الــــذي حــصــل، وقــضــيــة الـــصـــدام املسلح 
أطرافًا  هناك  أن  خصوصًا  مستبعدة،  غير 
ــذا األمــــر  ــ ال تـــريـــد إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، وهــ
للتدخالت  أكبر  الــعــراق بشكل  أبـــواب  يفتح 
الخارجية من أطراف عدة«. وتابع »نخشى 
ــة، وهـــذا ما  مــن ذهـــاب األمــــور نــحــو الـــالدولـ
ولــهــذا نحن نعمل على تعزيز  مــنــه،  نــحــذر 
الــدولــة. فــال يمكن الــســمــاح ألي قــوة العبث 
بمقدرات الدولة، وهذا األمر يتطلب توحيد 
الجهود السياسية والحكومية، ملنع التوجه 

نحو الالدولة ويكون هنا الكل خاسر«.
من جهته، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــاجــد شــنــكــالــي، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن األزمــــة األخــيــرة 
بـــن »الـــحـــشـــد« والـــحـــكـــومـــة »كــشــفــت كــذبــة 
الدولة  مظلة  تحت  املسلحة  الفصائل  عمل 
ــــود تــمــرد  الـــعـــراقـــيـــة، فــمــا حــصــل كــشــف وجـ
الــدولــة  الفصائل على  لــهــذه  واضـــح ومعلن 
ــانـــون«. وبــــّن شــنــكــالــي أن »مـــا حصل  ــقـ والـ
مؤشر خطير، على وضع العراق في املرحلة 
السياسية  ــراف  ــ األطـ أن  املــقــبــلــة، خــصــوصــًا 
الــتــي تملك الــســالح خـــارج ســيــطــرة الــدولــة، 
قوة  خــالل  مــن  املشهد  السيطرة على  تــريــد 
ــد أن يـــكـــون الــــقــــانــــون وفـــق  ــريــ الــــســــالح، وتــ
أجــنــداتــهــا، ومـــن يــخــالــف ذلـــك يــتــعــرض إلــى 
ــزاز املـــســـلـــح«. وأضــــــاف أن  ــ ــتـ ــ الــتــهــديــد واالبـ
»احــتــمــالــيــة الـــصـــدام املــســلــح بــن الفصائل 
والــحــكــومــة، أو الــفــصــائــل فيما بــيــنــهــا، أمــر 
أطـــــراف مــســتــعــدة لفعل  فــهــنــاك  ــدًا.  ــ وارد جـ
أي شــيء مــن أجــل بــقــاء نفوذها وسطوتها 
على املشهد السياسي أو الحكومي، وكذلك 
ــارع الـــعـــراقـــي، من  فــــرض قــوتــهــا عــلــى الــــشــ
التي  القانون،  على  الخارجة  املظاهر  خالل 

تتحدى بها الدولة العراقية«.
شارك في التغطية من بغداد: عادل النواب

ألزم النظام السوريين بانتخاب األسد )لؤي بشارة/فرانس برس(

استقر مكتب كامل على طرح أسهم »المتحدة« بالبورصة )خالد دسوقي/فرانس برس(

يسعى »الحشد« لفرض حصانة لقادته وعناصره )حيدر هادي/األناضول(

أدت المواجهات بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي و»الحشد الشعبي« إلى 
وهو  واالستقرار،  للدولة  المهدد  بمظهر  ظهر  إذ  الشعبي،  الرصيد  من  الكثير  األخير  خسارة 
ما أدى إلى تعزيز االنقسام داخل القوى الشيعية الرئيسية في البالد، إذ إن الكاظمي يحظى 

بتأييد من زعماء قوى شيعية بارزة، ترى ضرورة تقوية الدولة ووقف لغة التهديد واالبتزاز 
التصعيد  باتجاه  ودفعوا  الحكومة،  توجهات  ضد  آخرون  يقف  حين  في  ضدها،  المسلح 

ضدها، من أجل الحصول على حصانة لهم وعناصرهم من أي محاسبة
قضية

انقسام سياسي في العراق 
وانكشاف المليشيات

شنكالي: كشفت األزمة 
كذبة عمل الفصائل تحت 

مظلة الدولة

العبودي: األحداث بيّنت 
عدم سيطرة الحكومة 

على زمام األمور

الرقم المذكور 
للمشاركين ال يمكن 

أن يكون حقيقيًا

اختيار حسن عبداهلل 
لهذه المهمة يحمل 

أهدافًا عديدة

تكشف األرقام 
المتناقضة حول نتائج 

االنتخابات الرئاسية للنظام 
السوري، يوم األربعاء، 
مدى فداحة التالعب 

الذي مارسه النظام 
للوصول إلى إعالن فوز 

بشار األسد

يحاول مكتب مدير 
المخابرات المصرية عباس 

كامل تحسين صورة 
الشركات  المحتكرة لنشاط 

اإلنتاج الفني واإلعالمي 
في البالد

الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  بين  الحالية  المواجهة  تعتبر  ال 
األولى  الشعبي«،  و»الحشد  واشنطن،  من  ضمنًا  المدعوم  )الصورة(، 
عــدة  سبقتها  إذ  نــوعــهــا،  ــن  م
األسابيع  منذ  وتوترات  مواجهات 
الحكومة،  رئاسة  لتوليه  األولــى 
مطلع مايو/ أيار من العام الماضي. 
وكانت المواجهة قد وصلت بين 
الطرفين إلى اشتباكات مسلحة بين 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب في 
خالل  مسلحة،  ومليشيات  البصرة 
في  قيادي  العتقال  أمنية  عملية 

مليشيا منضوية ضمن »الحشد«.

ليست األولى من نوعها 

مصر تقرير

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

فرنسا: مقتل مهاجم 
اعتدى على شرطية

أعلنت قوات الدرك في فرنسا، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، أن شـــرطـــيـــة فــــي الـــحـــرس 
الــبــلــدي تــعــرضــت العــتــداء بالسكني 
في ال شابيل سور إيردر قرب نانت، 
ــة مــن  ــربـ ــقـ ــنـــت مــــصــــادر مـ ــلـ فـــيـــمـــا أعـ
الــتــحــقــيــق مــقــتــل املــشــتــبــه فــيــه بشن 
الــهــجــوم. وذكــــرت قــنــاة »بـــي إف إم« 
تبادل إلطالق  وقــع  أنــه  التلفزيونية 
ــة عــــــدد مــن  ــ ــابـ ــ ــا أدى إلصـ ــ الـــــنـــــار، مـ

عناصر الشرطة بجروح.
)فرانس برس، رويترز(

 
واشنطن لن تعود إلى 

معاهدة السماوات 
المفتوحة

األميركي جو  الرئيس  إدارة  أبلغت 
بــايــدن روســيــا، أمــس الجمعة، أنها 
لـــن تــعــود لــالنــضــمــام إلـــى مــعــاهــدة 
مـــهـــمـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى األســـلـــحـــة. 
ــيــــون إن  ــيــــركــ وقــــــــال مــــســــؤولــــون أمــ
ــنـــدي  ــة وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ويـ ــبـ ــائـ نـ
الــروســي  أبــلــغــت نظيرها  شــيــرمــان 
بايدن  إدارة  أن  ريــابــكــوف  سيرغي 
قـــررت عـــدم الــعــودة لــالنــضــمــام إلــى 
التي  املفتوحة،  السماوات  معاهدة 
ــانـــت تــســمــح بــــرحــــالت اســتــطــالع  كـ
البلدين.  فــوق منشآت عسكرية في 
الواليات  »ارتكبت  ريابكوف:  وقــال 

املتحدة خطأ سياسيًا آخر«.
)أسوشييتد برس، رويترز(

 
مناورات لألطلسي 

في إستونيا
تــخــيــم عــلــى إســتــونــيــا مــنــذ بضعة 
أيــام أجــواء شبه حربية، إذ ينتشر 
ثماٍن  مــن  آالف جــنــدي  فيها سبعة 
من دول حلف شمال األطلسي، في 
إطــــار مـــنـــاورات عــســكــريــة ضخمة، 
كيلومترًا   120 مسافة  على  تجرى 
ــة، ويــخــيــم  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــن الـــــحـــــدود الـ ــ مـ
الــقــائــم بــني موسكو  الــتــوتــر  عليها 
والحلف. وقال مساعد رئيس هيئة 
األركان للقوات املسلحة اإلستونية 
ــذي  ــــك ســـيـــريـــل، الــ ــــدريـ ــنــــرال إنـ الــــجــ
»سبرينغستورم«  مــنــاورات  يــقــود 
)العاصفة الربيعية(، مبررًا تمسكه 
بــالــحــلــف، إن »روســــيــــا االتـــحـــاديـــة 
ــتــــخــــدام قــوتــهــا  لــــن تــــتــــردد فــــي اســ

العسكرية ضد جيرانها«.
)فرانس برس(

ارتفعت حدة التوتر الحدودي بني أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا، مــع اتــهــام بــاكــو ليريفان بقصف 
ــا أدى إلـــى  ــا، مــ ــهـ مــــواقــــع عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـ
ــو مــا ســارعــت أرمينيا  إصــابــة شــخــص، وهـ
وباريس  واشنطن  ضغطت  فيما  نفيه،  إلــى 
عــلــى الـــطـــرفـــني لــلــتــهــدئــة. وكـــــاد الـــتـــوتـــر في 
ــيــــرة يــنــفــجــر بـــني الـــدولـــتـــني،  ــيـــع األخــ األســـابـ
ــقــــوات األذربــيــجــانــيــة  إذ اتــهــمــت يـــريـــفـــان الــ
املناطق.  مــن  مــزيــد  على  السيطرة  بمحاولة 
وقـــتـــل جـــنـــدي أرمـــنـــي الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي في 
اشتباك مع القوات األذربيجانية. كما أعلنت 
الــدفــاع األذربــيــجــانــيــة، أمــس الجمعة،  وزارة 
للقصف،  لها  تابعة  مواقع عسكرية  تعرض 
ما أدى إلصابة جندي بجروح، وهو ما نفته 
األذربيجانية،  الدفاع  وزارة  وقالت  أرمينيا. 
في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني، إن 
القوات  قبل  من  للقصف  تعرضت  »مواقعنا 
وذلك  اتجاهات،  عدة  من  األرمينية  املسلحة 
بالقرب من قرية أشاغي بوزغوف في منطقة 

بابك بجمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم«. 
وأضـــافـــت »تـــم قــمــع الــجــانــب املــقــابــل بــنــيــران 
انــتــقــامــيــة مـــن قــبــل وحــــــدات جــيــش الــســالح 

املشترك«.
ويأتي اتهام أرمينيا بالقصف، بعد ساعات 
مــن إعـــالن يــريــفــان أن الجيش األذربــيــجــانــي 
أسر ستة من جنودها »كانوا يجرون أعمااًل 
هـــنـــدســـيـــة« فــــي قــــطــــاع غـــيـــغـــاركـــونـــيـــك عــنــد 
الـــحـــدود، فــيــمــا أكــــدت بــاكــو أن األمــــر يتعلق 
»بــمــجــمــوعــة اســتــطــالع وتـــخـــريـــب« حــاولــت 
ــلـــى طـــرق  ــبــــور الـــــحـــــدود ووضـــــــع ألــــغــــام عـ عــ
ــداد املـــؤديـــة إلـــى املـــواقـــع األذربــيــجــانــيــة.  ــ اإلمـ
وقطاع غيغاركونيك في شرق أرمينيا محاذ 
ــــذي اســتــعــادتــه الـــقـــوات  إلقــلــيــم كــالــبــاجــار الـ
ــذا الـــخـــريـــف بــعــد ســيــطــرة  األذربـــيـــجـــانـــيـــة هــ
أرمينية عليه ملدة ثالثة عقود. وكــان رئيس 
الوزراء األرميني نيكول باشينيان قال، أمس 
على  ومــتــفــّجــر«  »مــتــوتــر  الـــوضـــع   

ّ
إن األول، 
الحدود.

إزاء  »قلقها«  املتحدة، عن  الــواليــات  وأعربت 
تـــدهـــور الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود بـــني أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان، واحــتــجــاز بــاكــو جــنــودًا أرمـــن، 
طالبتها واشــنــطــن بــإطــالق ســراحــهــم. وقــال 
األميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
 

ّ
ــو الـــجـــانـــبـــني إلــــــى حـــل ــ ــدعـ ــ ــــس »نـ ــرايـ ــ نـــيـــد بـ
ــمـــي«. وأضــــاف  ــلـ الـــوضـــع بــشــكــل عـــاجـــل وسـ
»كــمــا نــواصــل دعـــوة أذربــيــجــان إلـــى اإلفـــراج 
ــرب واملـــحـــتـــجـــزيـــن  ــ ــحـ ــ ــن جـــمـــيـــع أســــــــرى الـ ــ عـ
اآلخــــريــــن. ونــــذّكــــر أذربـــيـــجـــان بــالــتــزامــاتــهــا 
املعتقلني  جميع  إنساني  بشكل  عاِمل 

ُ
ت بــأن 

الــنــافــذة«.  الــدولــيــة  اإلنسانية  للقوانني  وفقًا 

إزاء تــزايــد عــدد الــحــوادث على الــحــدود بني 
أسر  آخرها  والتي كان  أرمينيا وأذربيجان، 
ليل  أرمــن  ة جنود 

ّ
األذربيجانية ست الــقــوات 

 
ّ
أن البيان  26-27 مايو/أيار 2021«. وأضــاف 
ي بأقصى 

ّ
»فرنسا تدعو األطــراف إلى التحل

ـــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس واالمــــتــــنــــاع عــــن أّي  ــ درجــ

ها تعتبر أّي تحّرك 
ّ
وشّددت واشنطن على أن

ــّددة الــتــي  فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة غــيــر املــــحــ
وغير  »استفزازيًا   

ً
عمال البلدين  بني  تفصل 

أّي استخدام للقوة هدفه  ضـــروري«. ودانــت 
فــرض خــط ترسيم، داعــيــة الــقــوات املــوجــودة 
إلى العودة إلى املواقع التي كانت فيها في 11 
رات 

ّ
التوت انــدالع  قبل  أي  الحالي،  مايو/أيار 

في  للمساعدة  استعدادها  وأعلنت  األخيرة. 
نزع فتيل التوتر.

كــمــا أعــربــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــن قلقها 
جراء تزايد الحوادث الحدودية بني أرمينيا 
ــان، داعــــيــــة الـــطـــرفـــني إلـــــى ضــبــط  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ
الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت  النفس. 
 »فرنسا تعرب عن قلقها العميق 

ّ
في بيان، إن

اســـتـــفـــزاز. ويـــجـــب أن يــتــم تــحــديــد الـــحـــدود 
التفاوض  إطــار  في  البلدين  بني  وترسيمها 
بـــني األطـــــراف بــعــيــدًا مـــن أي شـــيء يــتــم على 

األرض«.
وكـــانـــت األمـــــم املـــتـــحـــدة حـــثـــت، أمــــس األول، 
ــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس  أذربــ
لــتــجــنــب أي أعــــمــــال قــــد تــــزيــــد مــــن تــصــاعــد 
ــال املــتــحــدث بــاســم  الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن. وقــ
األمـــــم املـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوغــــاريــــك »نــتــابــع 
بقلق التطورات على الحدود بني أذربيجان 
وأرمينيا، ونحث جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة على ممارسة ضبط النفس لتجنب أي 
أعمال قد تزيد من تصاعد التوتر«. وأضاف 
»نحن نفهم أن املفاوضات جارية، وال بد من 
العالقة سلميًا  الثنائية  القضايا  حل جميع 

من خالل الحوار والوسائل الدبلوماسية«.
ـــح بــــني أرمــيــنــيــا 

ّ
ــل ــر أنــــــه دار نـــــــزاع مـــسـ ــذكــ يــ

وأذربـــيـــجـــان فـــي خــريــف الـــعـــام 2020، أســفــر 
عن سقوط نحو ستة آالف قتيل في غضون 
ــع، وانـــتـــهـــى بــهــزيــمــة أرمــيــنــيــا،  ــيـ ــابـ ســتــة أسـ
أذربيجان  ى لصالح 

ّ
التي اضطرت ألن تتخل

ثالثة  منذ  عليها  تسيطر  كــانــت  مناطق  عــن 
إقليم  أمنيًا حــول  عقود وكــانــت تشكل طوقًا 
ناغورنو كاراباخ. وانتهت املعارك بني قوات 
روسيا  فيه  توسطت  ســالم  بــاتــفــاق  البلدين 
يسمح  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
أجــزاء  على  السيطرة  باستعادة  ألذربــيــجــان 
كبيرة من ناغورنو كاراباخ واملناطق املحيطة 
ــتــــي ســيــطــر عــلــيــهــا االنـــفـــصـــالـــيـــون  بـــهـــا، والــ

املدعومون من أرمينيا ألكثر من 25 عامًا.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

األزمة 
التونسية

االنسحاب 
من 

أفغانستان

اتفاق  أنه جرى  الجديد«،  »العربي  لـ حزبية، 
األجــواء  تهدئة  على  وسعّيد  الغنوشي  بــني 
والـــذهـــاب إلـــى الـــحـــوار، واالتـــفـــاق عــلــى عــدد 
ــيـــر مـــن زيـــارتـــه  ــــودة األخـ مـــن الــنــقــاط بــعــد عـ
إلــــى فــرنــســا )الـــتـــي جــــرت فـــي 17 و18 مــايــو 
الحالي لحضور قمة اقتصادية(، إال أن أمورًا 
كثيرة تغيرت في األثناء، إذ عاد سعّيد إلى 
مهاجمة خصومه في حوار مع قناة »فرانس 
التي  الوثيقة  24« اإلخبارية، ثم جــاءت هذه 
تــعــتــقــد »الــنــهــضــة« أنـــهـــا تـــؤشـــر عــلــى رغــبــة 
لـــــدى الـــرئـــاســـة فــــي تــفــعــيــل الـــفـــصـــل 80 مــن 
الحركة  تعتقد  كما  البالد.  وإربــاك  الدستور 
أن جوهر مضمون الوثيقة املسربة، صحيح، 
أثار  ما  وأخطائها،  عن شكلها  النظر  بقطع 
مخاوفها من جديد ودعوتها إلى قيام جبهة 

سياسية تدافع عن املسار الديمقراطي.
ــــدور فــرنــســي  وبــقــطــع الــنــظــر عـــن الــتــلــمــيــح لـ
الــــداخــــل  ــي  ــ فـ أخــــــــرى  كـــثـــيـــرة  جــــهــــات  ودور 

املشاكل القبلية املوجودة في املنطقة، وهو 
بالنظر  لكن  األفغان عمومًا.  به  يرًحب  أمــر 
البالد،  فــي  السائدة  الحساسة  الحالة  إلــى 
القوات األجنبية،  قــرار خــروج  الناجمة عن 
الخطوة  هــدف  يــكــون  أن  الكثيرون  يخشى 
تحريك القبائل مــن أجــل الــوقــوف فــي وجه 
»طــالــبــان«، ال سيما أنــه سبق للحكومة أن 
لتكون خط  شّكلت ثالثة كيانات عسكرية، 

النار األول في وجه الحركة.
وحول هذه التطورات، يعتبر الزعيم القبلي 
فــي الــشــرق األفــغــانــي ســمــيــع الــلــه خـــان في 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــٍث 
األفغانية، وكل من له علم بالساحة والتاريخ 
األفــغــانــيــني، يــعــرف جــيــدًا مــدى أهمية هذه 
القبائل في تغّير األوضــاع. كما أنها باتت 
»الصندوق األحمر« لكل من غزا هذه البالد، 
وكانت الحاضنة األساسية للقوى املحلية، 
مثل األحــزاب الجهادية التي استطاعت أن 
تقصم ظهر القوات السوفييتية، بسبب دعم 
الــقــبــائــل. وحــضــرت القبائل أيــضــًا فــي دعم 
»طــالــبــان« فــي مــواجــهــة الـــقـــوات األجــنــبــيــة، 
بني  الفصل  ملــحــاولــة  الحكومة  لــذلــك سعت 
»طالبان« والقبائل في املرحلة األولــى، كي 
تضعهما في مواجهة بعضهما بعضًا في 

املرحلة الثانية.
لكن رئيس إدارة مراقبة الحكومات املحلية 
في الحكومة األفغانية شميم كتوازي، قال 
القصر  فــي  الهيئة  أول جلسة ألعــضــاء  فــي 

تونس ـ وليد التليلي

ــة 
ّ
أربـــكـــت الــوثــيــقــة املــّســربــة عـــن خــط

ــر مــن  ــيــ ــدبــ ــتــ االنـــــــقـــــــالب املـــــــزعـــــــوم بــ
مؤسسة الرئاسة التونسية، املشهد 
الـــســـيـــاســـي فــــي تــــونــــس، وأشـــعـــلـــت الـــصـــراع 
ه  هــدوء ينتظر  الجميع  كــان  بعدما  مــجــددًا، 
بني الرئيس التونسي قيس سعّيد، ورئيس 
ــنـــهـــضـــة( راشــــد  ــان )رئــــيــــس حــــركــــة الـ ــرملــ ــبــ الــ
الغنوشي ورئيس الحكومة هشام املشيشي، 
والــــحــــزام الـــداعـــم لــلــحــكــومــة. وكــــان كــثــيــرون 
 في 13 

ّ
يتوقعون أن يكون عيد الفطر )الذي حل

مايو/أيار الحالي(، مناسبة لذلك، وقد حدث 
بالفعل خالله تبادل للتهاني وكلمات لطيفة 
لــلــمــرة األولـــــى، أعــطــت مــؤشــرًا عــلــى حصول 
هدوء بني الجبهات، ونجاح وساطات فيها، 
العام التحاد  التي قادها األمــني  أبرزها تلك 
الشغل، نور الدين الطبوبي. وأكدت مصادر 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــرار االنـــســـحـــاب  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، يــشــّدد 
ــانــــي أشـــــــرف غــنــي  ــغــ الـــرئـــيـــس األفــ
عــلــى أن حــكــومــتــه ستفتح صــفــحــة جــديــدة 
من العالقات مع الواليات املتحدة والحلف 
األطــلــســي بــعــد إتــمــام االنــســحــاب بالكامل 
بحلول 11 سبتمبر/أيلول املقبل. كما يؤكد 
حاجة بالده إلى اتخاذ سلسلة من القرارات 
لكن  املقبلة.  الــفــتــرة  فــي  الصعبة  املصيرية 
حــســابــات غــنــي ال تــتــوافــق مــع رأي املحلل 
األمني سنكر وزير، الذي يعتبر في حديٍث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أفــغــانــســتــان تــمــّر  لــــ
رًا 

ّ
محذ للغاية،  وحساس  خطير  بمنعطف 

من انــدالع حرب أهلية على غرار ما حصل 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن املـــاضـــي بــعــد خـــروج 
أفغانستان  )اجتاحت  السوفييتية  القوات 
و1989(، وسقوط حكومة   1979 عامي  بني 
الجهادية،  األحـــزاب  بيد  الله  محمد نجيب 
ــــود الـــــســـــالم بــني  ــهـ ــ فـــــي حـــــــال لـــــم تــــصــــل جـ
إلى  »طــالــبــان«  وحــركــة  األفغانية  الحكومة 

نتيجة.
مهمًا  دورًا  األفــغــانــيــة  للقبائل  أن  شــك  وال 
للغاية فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، ســـواء فــي فترة 
حــربــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال اآلن، أم فـــي حــالــة 
ــال نــجــحــت املــفــاوضــات بني  الـــســـالم، فــي حـ
ــو دور مــشــابــه  ــبــــان«. وهــ ــالــ الــحــكــومــة و»طــ
املاضية،  األربعة  العقود  في  ألدوار سابقة 
ــلـــة مــــا بـــعـــد اجـــتـــيـــاح  ــًا فــــي مـــرحـ خـــصـــوصـ
في  أفغانستان  والدولية  األميركية  القوات 
عام 2001، بحجة محاربة تنظيم »القاعدة« 
املــتــورط فــي أحـــداث 11 سبتمبر مــن العام 
القبائل الحاضنة األساسية  عينه. ووفــرت 
البشتون  قبائل  تحديدًا  »طالبان«،  لحركة 
الــــتــــي تـــقـــطـــن فــــي شـــــرق وجــــنــــوب وبــعــض 

مناطق الشمال األفغاني.
ويبدو أن الحكومة األفغانية كانت مهتمة 
بدور القبائل في مستقبل البالد، فباشرت 
عــام الستيالد صيغة  مــن  أكــثــر  العمل منذ 
عن  لــلــدفــاع  واســتــدراجــهــا  معها  للتنسيق 
قـــنـــوات مختلفة تــديــرهــا  مــصــالــحــهــا، عــبــر 
الرئاسة األفغانية ومكتب حمد الله محب، 
املستشار األمني لغني. وكان آخر ما فعلته 
الحكومة بهذا الخصوص هو إعالن تشكيل 
هيئة قبلية يوم اإلثنني املاضي، تضّم أكثر 
مــن 500 عضو مــن الــزعــامــات القبلية. وفي 
الــعــنــوان الــعــريــض لــهــذه الــخــطــوة، كشفت 
الحكومة أنه سيكون للهيئة دور في تقديم 
املشورة إلى الرئيس األفغاني وإلى الوزراء 
بــشــأن عملية الــســالم، عـــالوة عــلــى تصفية 

والـــخـــارج تستثمر فــي اســتــمــرار الــخــالفــات، 
تــونــس حــّده  فــي  السياسي  الــتــوتــر  فقد بلغ 
أمام  بانزالقات خطيرة  ينذر  وبــدأ  األقصى، 
تواصل هذا الصراع، الذي لن ينهيه إال لقاء 
صــريــح بــني ســعــّيــد والــغــنــوشــي. هـــذا اللقاء 
ــبــــادرة أحـــدهـــمـــا إلنـــقـــاذ اســتــقــرار  يــتــطــلــب مــ
الـــبـــالد والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة قــبــل فـــوات 
األوان، والــتــرفــع الــتــاريــخــي عــن خــالفــات قد 
التونسيون.  يغفرها  لن  أخطاء  إلــى  تتحول 
الرجلني  بــني  مــا يجمع  أن  كــثــيــرون  ويعتقد 
لقاءهما  وأن  يفرقهما،  أكثر مما  األصــل  في 
ممكن ومتاح، وباستطاعته تخليص البالد 

من شبح أزمة اقتصادية واجتماعية.
ــذا الـــســـيـــاق، رأى املــحــلــل الــســيــاســي  ــي هــ وفــ
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  ــم الـــغـــربـــي، أن الـ ــاسـ قـ
فــي األزمـــة الحالية، وأيضًا  تــونــس، متسبب 
ــذا املشهد  الــنــظــام االنــتــخــابــي الــــذي أنــتــج هـ
البرملاني املتشظي الذي انعكس على الوضع 
ــان بــاإلمــكــان  الـــعـــام. واعــتــبــر الــغــربــي أنـــه »كــ
تجاوز عقبات النظام السياسي واالنتخابي 
والوصول إلى حد أدنى من االستقرار، لوال أن 
السبب الحقيقي والرئيسي لألزمة هو انعدام 
الثقة بني رؤساء مؤسسات الدولة«. وأضاف، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الصراع 
بــني رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة والــبــرملــان »ليس 

الــرئــاســي األفــغــانــي، يـــوم اإلثــنــني املــاضــي، 
ــداف  ــ ــلـــف تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة ثــــالثــــة أهــ إن خـ
ــورة لــلــحــكــومــة  ــشــ ــــي: تـــقـــديـــم املــ رئــيــســيــة هـ
فــي مــجــال الـــســـالم، والــعــمــل داخــــل القبائل 
مــن أجــل الصلح، وإقـــرار األمـــن. وكشف عن 
والصراعات  املشاكل   

ّ
لحل الحكومة  سعي 

ــر الــشــؤون  املـــوجـــودة بــني الــقــبــائــل. أمـــا وزيـ
القبلية مــحــب الــلــه صــمــيــم، فــذكــر فــي كلمة 
ــبــــالد تــمــّر  ــي االجــــتــــمــــاع نـــفـــســـه، أن الــ ــه فــ لــ
التنسيق  بــمــرحــلــة حــرجــة وحــســاســة، وأن 
بني القبائل واإلصغاء آلرائهم يقودنا نحو 
السالم الدائم والنجاح، لذا قررت الحكومة 
تشكيل هذا الكيان الجديد وهو مهم للغاية 
ملستقبل البالد. ثمة دوافع أساسية تساعد 

سياسيتني،  شخصيتني  بــني  ــراع  صـ مــجــرد 
بل هو خالف حول تصور كل منهما للدولة 
ــرح الـــغـــربـــي أن  ــ ــيـــاســـي«. وشــ ولـــنـــفـــوذه الـــسـ
»رئيس مجلس النواب يرى أنه يمثل السلطة 
الــصــالحــيــات التشريعية  األصــلــيــة، ولـــه كــل 
على  أي  التنفيذية،  السلطة  على  والرقابية 
الخيارات االقتصادية والسياسة الخارجية، 
بينما لدى رئيس الجمهورية نظرة تتجاوز 
ما حّدده الدستور«. وأوضح الغربي أن هذه 
ــا لــســعــّيــد »لــيــســت مــتــطــابــقــة مـــع نــّص  الـــرؤيـ
الـــدســـتـــور، الــــذي يــمــنــحــه تــحــديــد ســيــاســات 
الدفاع والخارجية، وهو ال ينسجم مع هذا 
ــار الــضــيــق الـــذي حـــدده الــدســتــور، ومــن  اإلطــ
ــا نـــالحـــظـــه مــن  هـــنـــا أصـــــل الــــخــــالف، وكـــــل مــ
صراعات سياسية ومن تسريبات والحديث 
التواصل  انقالبية على شبكات  عن محاولة 

االجتماعي، هي خارج إطار السياسة«.
ــر والــــحــــديــــث عــن  ــ ــيـ ــ وحـــــــول الـــتـــســـريـــب األخـ
االنقالب املزعوم، أوضح الغربي أن مضمون 
 
ً
»قــد ال يكون غريبًا، ألن هناك فعال الوثيقة 
مــن تــحــدث عــن بــعــض تفاصيلها مــنــذ مــدة، 
ودعـــا إلـــى تفعيل الــفــصــل 80، ولــكــن صــدور 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت يــجــعــل الــعــمــلــيــة  ــ وثـــيـــقـــة فــــي هـ
مـــشـــبـــوهـــة«، ورجـــــح أن يـــكـــون تــوقــيــت نشر 
هـــذه الــوثــيــقــة »لـــه دالالت وأهــــداف واضــحــة، 
ألن هذه الوثيقة يأتي نشرها بعد املؤشرات 
عن حلحلة األزمة السياسية وقبول الرئيس 
ملــــبــــادرة اتــــحــــاد الـــشـــغـــل املــتــعــلــقــة بـــالـــحـــوار 
الوطني، وكــأن هناك جهات ال تريد لرئيس 
الجمهورية الذهاب إلى حوار وطني«، مبينًا 
أن ما صدر »فضيحة كبرى ومحاولة لضرب 
الكرة  أي إمكانية النطالق الحوار«. وأكد أن 
اآلن فـــي مــلــعــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وعــلــى 
سعّيد أن يبادر بتكذيب ما ورد في الوثيقة.

»الـــتـــيـــار  مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار األمــــــني الــــعــــام لــــ
الشواشي، في تصريح  الديمقراطي«، غازي 
»العربي الجديد«، إلى أنه كان ُيفترض في  لـ
تونس بعد تجربة انتخابات 2014، الوقوف 
عــلــى الــثــغــرات والــعــيــوب وتـــجـــاوزهـــا، ولكن 
والــرئــاســيــة  التشريعية  االنــتــخــابــات  نــتــائــج 
لـــــ2019 كــانــت مخيبة لــآمــال، ألنــهــا أنتجت 
أو طــــرفــــني مــن  ــّكــــن طــــرفــــا  تــــمــ ــة ال  ــومـ ــظـ ــنـ مـ
لتغيير  السلطة  بأغلبية  واإلمـــســـاك  الــحــكــم 
ــــًا، زادتـــــه 

ّ
ــع، لــــذلــــك بـــقـــي املـــشـــهـــد هــــش ــ ــــوضـ الـ

ــة مــؤســســاتــيــة بـــني رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ أزمـ
والـــبـــرملـــان ومـــع األغــلــبــيــة الــحــاكــمــة، تــضــاف 
إليها املشاكل املوجودة في النظام السياسي 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ وقـــانـــون االنــتــخــابــات واألزمــ
معظم  أن  رأى  كما  والصحية.  واالجتماعية 
ــعـــوامـــل تــجــعــل الـــوضـــع فـــي تــونــس،  هــــذه الـ
ــــالد مـــهـــددة  ــبـ ــ صـــعـــبـــًا ودقــــيــــقــــًا، ويـــجـــعـــل الـ
بانفجار اجتماعي وبــاإلفــالس. وشــّدد على 
أن األمــل يبقى قائمًا على الرغم من كل ذلك، 
ألن تــونــس مـــرت ســابــقــا بــأزمــات عـــدة كانت 
أكثر خطورة، ومع ذلك مــّرت بسالم، وهناك 
لألسف أزمــة ثقة بني مؤسسات الدولة وكل 
ــــن مــخــرجــات  ــر ومـ ــ ــــرف مـــتـــخـــوف مــــن اآلخــ طـ
الحوار، ولكن الحوار البناء الذي يطرح أهم 
ــــروط وإقـــصـــاء هـــو الــكــفــيــل  املــشــاكــل دون شـ
بإنقاذ البالد. ورأى أن »رئيس الدولة مطالب 
بإجراء حوار دون تردد، خصوصًا أن البالد 
األول عن  املسؤول  االنهيار، وهــو  في طريق 

الدولة«.
أمــــا الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة »الــنــهــضــة«، سمير 
»العربي الجديد«،  لـ ديلو، فرأى في تصريح 
 الــفــاعــلــني، 

ّ
ــل أن »املــســؤولــّيــة مــشــتــركــة بــني كـ

إلــى هذه  الــوصــول  وإن بنسب متفاوتة، فــي 
ــقــة 

ّ
األزمــــة املــســتــفــحــلــة، فــيــمــا يــزيــد غــيــاب الــث

القيام  ، وخصوصًا لجهة 
ّ

الــحــل من صعوبة 
ــّدد ديــلــو  ــ ــــى بــاتــجــاهــه«. وشـ بــالــخــطــوة األولـ
على أن »الحوار ليس خيارا بل حتمية، وإن 
لــم يــســارع لــه الــفــاعــلــون الــرئــيــســيــون طــوعــًا، 
أكــثــر تعقيدًا  ظـــروف  فــي  إلــيــه  فسيضطرون 
وخــــــطــــــورة«، مــضــيــفــًا أن »الـــجـــهـــة املـــؤهـــلـــة 
لــلــمــبــادرة بـــالـــدعـــوة لـــهـــذا الــــحــــوار الــوطــنــي 
أرضية  على  وذلـــك  الجمهورية،  رئــاســة  هــي 
قة، 

ّ
مبادرة الجهة التي تحظى باالحترام والث

وهي االتحاد العام التونسي للشغل«.

الحكومة األفغانية في الفترة الراهنة على 
تحريك القبائل ضد »طالبان«، أهمها خروج 
الـــقـــوات األجــنــبــيــة، وهـــي خــطــوة مــهــمــة إذا 
بشكل  تستخدمها  أن  الحكومة  استطاعت 
القبائل عن »طالبان«  صحيح، كي تتخلى 
األساسي  الدافع  أن  ولــو جزئيًا، خصوصًا 
الذي كان وراء هذا الدعم سينتهي بخروج 
أفغانستان. وتتصّور  األجنبية من  القوات 
ــقــــوات،  ــذه الــ ــ ــه بـــعـــد خــــــروج هـ ــ الـــحـــكـــومـــة أنـ
بـــني األطـــــراف األفــغــانــيــة  الـــحـــرب  ستنتهي 
نفسها، وستتخلى عن »طالبان«، حتى لو 

لم تقف في صف الحكومة.
ومع أن والءات القبائل موزعة بني الحكومة 
الــحــكــومــة  ــبـــان« ومــحــايــديــن، إال أن  ــالـ و»طـ
وشّكلت  املاضية،  السنوات  فــي  استغلتها 
منها ثالثة كيانات ملحاربة طالبان. الكيان 
عــبــارة عــن شــرطــة محلية تحت اسم  األول 
»أربـــكـــي« )الــجــيــش الــقــبــلــي(، تـــّم تأسيسها 
فــي عهد الــرئــيــس األفــغــانــي الــســابــق حامد 
ــــرف غني  ــررت حــكــومــة أشـ ــ ــرزاي، الـــتـــي قـ ــ ــ كـ
القضاء عليها، لكنها فشلت. ويعود السبب 
ــا إلــــى انــتــمــاء مــعــظــم الـــقـــادة املــيــدانــيــني  إمــ
إلــى األحـــزاب التي قاتلت ضد  فــي الشرطة 
كعبد  ــرٍب،  حـ أمـــراء  لكونهم  أو  السوفييت، 
ــاريــــاب وجـــوزجـــان  الـــرشـــيـــد دوســـتـــم فـــي فــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ »الـــجـ ـــ وســـــــربـــــــل، واألمـــــــــــني الــــــعــــــام لـ
اإلسالمية« عطاء محمد نــور، الــذي يواليه 
معظم أفراد الشرطة املحلية في إقليم بلخ. 
الــكــيــان الــثــانــي هــو الــجــيــش املــحــلــي، الــذي 
تشكيله  األفــغــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  بـــاشـــرت 
قبل سنتني، عبر تدريب شباب القبائل في 
كــل منطقة لستة أشــهــر، قبل إرســالــهــم إلى 
مــع منحهم  »طــالــبــان«،  ملــواجــهــة  مناطقهم 
أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات ودبابات، 
ــلـــجـــيـــش األفــــغــــانــــي.  ــــورة مـــشـــابـــهـــة لـ ــــصــ  بــ
ــذا الــكــيــان ال ينتمون  مــع الــعــلــم أن قــــادة هـ
للقبائل، بل هم ضباط ُيفرزون من الجيش 
األفـــغـــانـــي. وقـــد بـــدأ نــشــر فــصــائــل مـــن هــذا 
الــكــيــان شــرقــي الــبــالد وجــنــوبــهــا، ونجحت 
فـــي اســتــعــادة بــعــض املــنــاطــق مـــن سيطرة 

»طالبان«. 
أمــا الــكــيــان الــثــالــث، فتمحور حــول تشكيل 
ــمـــي »انـــتـــفـــاضـــة الـــقـــبـــائـــل« فــــي وجـــه  مــــا ُسـ
»طالبان«، في الظاهر، غير أنه في األساس 
مليشيات  لتشكيل  اســتــخــبــاراتــي  مــشــروع 
األفغانية  االستخبارات  إدارة  تحت  قبلية، 
القبائل  أن تضامن  بغطاء قبلي. ومعروف 
ــر، وهــــــو مــا  ــيـ ــبـ األفـــغـــانـــيـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا كـ
الستثماره  األفغانية  االستخبارات  تسعى 
ــذه الـــعـــادة وتــوجــيــهــهــا ضد  عــبــر تفعيل هـ

»طالبان«.

)Getty( أعلنت القوات األذربيجانية أنها ردت على القصف األرميني

عاد سعيّد لمهاجمة خصومه أخيرًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أعادت الوثيقة 
المسربة عن االنقالب 

المزعوم في تونس، 
األزمة السياسية 

إلى نقطة الصفر، 
وسط استمرار تعقد 

الحوار بين األفرقاء 
المختلفين، واعتبار 

مؤسسة الرئاسة 
نفسها طرفًا في 

الصراع، فيما ينتظر 
التونسيون منها 

مبادرة للتوحيد

من  واألجنبية  األميركية  القوات  انسحاب  األفغانية  الحكومة  تواكب 
ومن  »طالبان«.  لمواجهة  القبائل  مع  تعاونها  تفعيل  عبر  البالد، 
المفترض أن يزداد منسوب هذا التعاون، بعد تشكيل هيئة قبلية أخيرًا

تقريرتحليل

»وثيقة االنقالب« تعّمق 
اإلرباك السياسي

الحكومة تحرك 
القبائل ضد »طالبان«

متابعة

تكرار تجربة 
سابقة؟

يرى مراقبون أن على 
المحيطين بالرئيس قيس 

سعيّد ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشي، الدفع في 

اتجاه تكرار تجربة الرئيس 
التونسي الراحل الباجي 

قائد السبسي والغنوشي 
التي كانت ناجحة، على 

الرغم من كل مشاكلها، 
ومن وجود أسباب عدة 
للهزّات السياسية المتتالية 

في البالد.

كان االتفاق بين 
الغنوشي وسعيّد على 

تهدئة األجواء

شّكلت الحكومة 
3 كيانات من رحم القبائل 

لمواجهة »طالبان«

تعتقد »النهضة« أن 
جوهر مضمون الوثيقة 

المسربة صحيح

دعت واشنطن الجانبين 
إلى حّل الوضع بشكل 

عاجل وسلمي

تحذيرات متجددة 
من احتمال اندالع حرٍب 

أهلية في البالد

دخلت أميركا وفرنسا 
على خط تصاعد التوتر 

الحدودي بين أرمينيا 
وأذربيجان، بمطالبتهما 

الطرفين بحل سلمي 
لقضية ترسيم الحدود 

بينهما
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حملة االنتخابات الجزائرية

أسبوع 
حاسم لألحزاب 

والمستقلين

نّظم المرشحون 
أكثر  من ألف تجّمع 

في األسبوع األول

الجزائر ـ عثمان لحياني

تدخل حملة الدعاية لالنتخابات 
الجزائــر  فــي  املبكــرة  البرملانيــة 
أســبوعها الثانــي والحاســم، قبــل 
املقبــل.  حزيــران  يونيــو/   7 فــي  اختتامهــا 
وتخوض أكثر من ألف قائمة الحملة إلقناع 
ظــل  فــي  ببرامجهــا ومرشــحيها،  الناخبــن 
ظــروف سياســية واجتماعية صّعبت بعض 
مخاطبــة  فــي  املرشــحن  مهمــة  مــن  الشــيء 
املرشــحون  يبــدي  ذلــك،  مــع  الناخبــن. 
بشــأن  تفاؤلهــم  السياســية  األحــزاب  وقــادة 
مســتوى التجــاوب الشــعبي والتوقعــات بأن 
يــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع فــي نســبة التصويت 
الضئيلــة  النســبة  مــع  مقارنــة  واملشــاركة، 
التــي شــهدها اســتفتاء تعديــل الدســتور في 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
والقوائــم  السياســية  األحــزاب  واجتــازت 
االنتخابــات  فــي  املتنافســة  املســتقلة 
بعــد  بســالم،  األول  أســبوها  الجزائريــة 
واللقــاءات  التجمعــات  مــن  طويلــة  سلســلة 
الحواريــة مــع الناخبــن، بلغــت أكثــر من ألف 
اللجنــة  بحســب  انتخابــي،  ونشــاط  تجمــع 
الرقــم  هــذا  كان  املســتقلة لالنتخابــات. وإذا 
يعكس نشــاطًا حثيثًا لألحزاب واملرشــحن، 
تجــاوب  وجــود  بالضــرورة  يعنــي  ال  فإنــه 
شــعبي مــع املرشــحن. وهــو تجــاوب يبقــى 
متفاوتــًا بــن األحزاب الكبيرة ذات االنتشــار 

للتهكــم  دســمة  مــادة  مشــّكلة  الشــعبوية، 
اإلعالمي والسخرية الشعبية«.

فــي املقابــل، ُيبــدي بعض املرشــحن ارتياحًا 
والتجــاوب  اإلقبــال  ملســتويات  نســبيًا 
ويؤكــد  االنتخابيــة.  الحملــة  مــع  الشــعبي 
الديــن  نصــر  الدســتوري  القانــون  أســتاذ 
معمري، وهو مرشح في قائمة »التحديات« 
شــرقي  ســطيف،  واليــة  فــي  املســتقلة 
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــٍث  فــي  الجزائــر، 
أن »األســبوع األول مــن الحملــة االنتخابيــة 
الشــارع،  نبــض  لجــس  فتــرة  بمثابــة  كان 

واالحتــكاك مــع املواطنــن، بعــد مرحلــة مــن 
اإلرهــاق السياســي، نتيجــة الحراك الشــعبي 
وتداعياتــه«، ويشــيد بتجــاوب املواطنن مع 
املرشحن، »على خلفية وجود خطاب جديد 
جديــد  ومنــاخ سياســي  شــباب  ومرشــحن 
ســمح  الــذي  األمــر  وهــو  مســتقلة.  وهيئــة 
ص كبير لكثير من املمارســات الســابقة 

ّ
بتقل

التي كانت تضّر بمصداقية االنتخابات«.
مــن  ملســناه  مــا  ضــوء  »علــى  أنــه  ويعتبــر 
أو  العمــل  فــي  ســواء  جماهيــري،  تجــاوب 
 عــن 

ً
اإلقبــال علــى الحــراك االنتخابــي، فضــال

علــى ســبيل  القوائــم،  بــن  الكبيــر  التنافــس 
املثــال فــي واليــة ســطيف، التــي بلــغ عددهــا 
مســتقلة(،  قائمــة  و26  )21 حزبــًا  قائمــة   47
فــي  املشــاركة  نســبة  ارتفــاع  فــي  سيســاهم 
فئــات  إلــى توجــه  ذلــك  اعتقــادي. وســيؤدي 
صناديــق  إلــى  الناخبــن  مــن  عريضــة 
 
ً
االقتــراع«. ويبــدي اعتقاده بأن »هناك عامال

املشــاركة،  نســبة  رفــع  فــي  سيســاهم  مهمــًا 

قدمــت خطابــًا  وجــوه جديــدة  وجــود  وهــو 
فــي  االنتخابيــة  للخطابــات   

ً
بديــال جديــدًا 

االستحقاقات السابقة«.
وكان الفتــًا خــالل األســبوع األول مــن الحملة 
االنتخابية غياب أي مظاهر لالحتجاج على 
التجّمعــات  علــى  التشــويش  أو  املرشــحن 
االنتخابيــة أو منعهــا من قبل الناشــطن في 
لالنتخابــات،  واملقاطعــن  الشــعبي  الحــراك 
مثلمــا حــدث فــي االســتحقاقن االنتخابيــن 
التــي  الرئاســية  االنتخابــات  الســابقن: 
جــرت فــي ديســمبر 2019، واالســتفتاء علــى 
املاضــي.  نوفمبــر  فــي  الجديــد  الدســتور 
وحمــالت  االنتخابيــة  التجمعــات  وجــرت 
الدعايــة فــي حينه في ظروف جيدة، تحديدًا 
بعد فرض السلطات إجراءات أمنية مشددة، 
لــردع املشوشــن علــى التجمعــات، والتهديد 
كل  حــق  فــي  وبالســجن  مشــددة  بعقوبــات 
مــن يتــورط فــي جرائــم انتخابيــة أو تعطيــل 

االنتخابات.

تدخل االنتخابات الجزائرية 
مرحلتها الحاسمة، قبل 

اختتام مهلة الدعاية 
االنتخابية في 7 يونيو/ 

حزيران المقبل، بعد 
أسبوع أول سلبي في 

بعض أوجهه

ترفض المعارضة المشاركة في االنتخابات )األناضول(

الفتيــة  القــوى  وبــن  املاديــة  واإلمكانــات 
فــي التنافــس للحصــول علــى أكبــر كتلــة فــي 
املســتقلن  املرشــحن  بــن  وأيضــًا  البرملــان، 

الذين يتنافسون على مقاعد الواليات.
لحملــة  األول  األســبوع  خــالل  يســجل  ولــم 
ســجاالت  الجزائريــة  لالنتخابــات  الدعايــة 
مــع  واملرشــحن،  األحــزاب  بــن  سياســية 
التــزام األحــزاب والقوائــم املســتقلة بامليثــاق 
عليــه  وقعــت  قــد  كانــت  الــذي  االنتخابــي 
بــدء  عشــية  الحالــي،  أيــار  مايــو/   19 فــي 
السياســية  النقاشــات  وغابــت  الحملــة. 
األحــزاب  وقــادة  املرشــحن  بــن  الســاخنة 
فــي القنــوات التلفزيونيــة ووســائل اإلعــالم، 
نقاشــات  وتنظيــم  إثــارة  هــؤالء  ــب 

ّ
تجن اذ 

ملالحظــات  بــًا 
ّ
تجن االنتخابــي،  الســياق  فــي 

قيــودًا  فرضــت  التــي  االنتخابــات،  هيئــة 
علــى اســتغالل وســائل اإلعــالم فــي الدعايــة 
مــا فســره مراقبــون علــى  االنتخابيــة. وهــو 
االنتخابــات،  هــذه  فــي  ســلبية  نقطــة  أنــه 
فــي  والحــر  املفتــوح  النقــاش  غيــاب  بســبب 
وســائل اإلعــالم العام والخــاص، مع اقتصار 
الحــوارات علــى تشــجيع االنتخــاب، مــن دون 
أن توفــر للناخبــن فرصــًا للتعبيــر عن أفكار 

ورؤى سياسية وبرامج انتخابية.
الحميــد  عبــد  السياســي  املحلــل  ويصــف 
الحملــة  مــن  األول  األســبوع  عثمانــي 
مــن  وخاليــًا  هادئــًا  كان  بأنــه  االنتخابيــة، 
حديــٍث  فــي  ويقــول  السياســي،  الســجال 
مــن  األول  »الجــزء  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الحملــة مــّر بهدوء مجتمعــي، ولم يكن هناك 
اســتقطاب تنافســي قياســًا بالتوتــرات التــي 
شــهدتها رئاســيات ديســمبر/ كانــون األول 
بــن  مشــحونة  األجــواء  كانــت  حــن   ،2019
االنتخابــي«.  للمســار  والرافضــن  املؤيديــن 
ويضيف أنه »من الالفت في خطاب األحزاب 
تحديــدًا هــو تركيزهــا علــى إقنــاع املواطنــن 
بخيــار الصنــدوق، أكثــر مــن عرضهــا لــرؤى 
وبرامــج محــددة. وظهــر أن أغلبهــا ال يملــك 
 تصــورات موضوعيــة دقيقــة يقدمهــا 

ً
أصــال

التصريحــات  طغــت  لذلــك  للجمهــور، 
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خطة تركيا للسياحة اآلمنة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حققــت تركيــا املركــز الثالث عامليًا 
بعدد شواطئ الراية الزرقاء )519 
البيئــة  وزيــر  بحســب  شــاطئًا(، 
قــوروم،  مــراد  التركــي  العمرانــي  والتطويــر 
»فيمــا تســعى أنقــرة للمركــز األول عــام 2023 
بعــد تحقيــق 23 معيــارًا للرايــة الزرقــاء، فــي 
جميــع شــواطئها«، وهــو مــا يعنــي تطبيــق 
واألمــان  باألمــن  املتعلقــة  املعاييــر  كافــة 

والخدمات والتوعية والنظافة...
خســائر  لتعويــض  الثانيــة  الخطــوة  أمــا 
السياحة خالل عام كورونا، فهو اجتماع مع 
جميع سفراء البعثات األجنبية في أنقرة، في 
عاصمــة الســياحة« أنطاليــا« إلطالعهــم على 
خطــة الســياحة اآلمنــة وعــرض اســتعدادات 
قطــاع الســياحة والفندقــة في تركيا للموســم 
الصيفــي. وينقــل مديــر شــركة »أونجــو أنقــا« 
إيــاد  الســياحة،  بحجــوزات  املتخصصــة 

صيــاح أن اللقــاء تضمــن عــرض تركيا جميع 
فيــروس  مــن  الســياح  التــي تحمــي  التدابيــر 
كورونا، اعتبارًا من مرحلة نقل الزوار وحتى 
اســتضافتهم باملرافق الحاصلة على شهادة 

السياحة الصحية »من املطار إلى املطار«.
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ صيــاح  ويكشــف 
انطبــاع رؤســاء بعثــات 90 دولــة ومندوبــي 
وســائل اإلعــالم العامليــة، كان جيدًا ألن تركيا 
أخــذت أمــن وســالمة الســياح أواًل. وتوقــع أن 
يبــدأ توافــد الســياح، خاصــة مــن روســيا إلــى 
أنطاليا ومن املنطقة العربية إلى مدن البحر 
األســود وإســطنبول، فــي النصــف الثانــي من 
العــام الحالــي، خاصــة أن تكاليــف الســياحة 
هذا املوســم »منخفضــة جدًا« نظرًا للعروض 
صــرف  ســعر  وتراجــع  الفنــادق  مــن  املقدمــة 

الليرة التركية )نحو 8.5 ليرات للدوالر(.
فــي  والســياحة  الثقافــة  وزيــر  نائــب  وكان 
تركيــا، نــادر ألــب أصــالن، قــد أعلــن أخيــرًا عن 
تطعيــم حوالــي 300 ألــف عامــل فــي القطــاع 

لفيــروس  مضــادة  بلقاحــات  الســياحي 
املوســم  الســتقبال  اســتعدادا  كورونــا، 
السياحي. مؤكدًا خالل تصريحات صحافية 
أن الــوزارة تعمــل علــى تطعيــم كافــة العاملن 
يونيــو/  بنهايــة  الســياحي  القطــاع  فــي 

حزيران املقبل.
وحول مفهوم الســياحة اآلمنة الذي ترّوج له 
تركيا، يقول الخبير السياحي محمد أصالن 
والداخليــة  والثقافــة،  الســياحة  وزارات  إن 
والخارجية، اتفقت كلها على إصدار شروط، 
مــن يلتــزم بهــا مــن املنشــآت، يمنــح شــهادة 
ســياحية صحيــة ويدخــل املوقــع اإللكتروني 
التركيــة  الســياحة  وتطويــر  ترويــج  لوكالــة 
االعتمــاد  منظمــات  شــروط  تعتمــد  التــي 

الدولية املختصة. 
التركيــة  والســياحة  الثقافــة  وزارة  وكانــت 
شــهادة  علــى  الحصــول  مســار  قســمت  قــد 
الســياحة اآلمنــة إلــى مراحــل. كمــا يتــم إجــراء 
املنشــآت  داخــل  ســري  عميــل  مــن  تفتيــش 

حتــى  تتــراوح  فتــرات  وعلــى  الســياحية 
الشــهرين. وفي حالة الكشــف عن وجود خلل 
أثنــاء عمليــات التفتيش، يتم تحذير املنشــأة 
املعنيــة، وفــي حالــة اســتمرار هــذا الخلل، يتم 

إلغاء الشهادة.
وتحصــل الفنــادق علــى الشــهادات مــن خــالل 
بموضوعــات  خاصــا  معيــارًا   132 اســتيفاء 
مختلفــة، تبــدأ مــن دخول العميــل إلى الفندق 
وحتى حالة الطوارئ والعزل الصحي، و120 
معيــارا خاصــًا باألماكــن املخصصــة للطعــام 
بمركبــات  خاصــا  معيــارا  و44  والشــراب، 

التنقل والتجول.
املؤسســة  فــي  العاملــن  حصــول  ويأتــي 
علــى   )19 ـ  )كوفيــد  وبــاء  عــن  تدريــب  علــى 
لحصــول  الالزمــة  األساســية  الشــروط  رأس 
الصحيــة.  الســياحة  شــهادة  علــى  املؤسســة 
علــى  الحاصلــة  املنشــآت  علــى  يفــرض  كمــا 
وتكييــف  امليــاه  ســخانات  تعقيــم  الشــهادة، 

الهواء عند مغادرة الزوار للفندق.

الرباط ـ مصطفى قماس

األســواق  فــي  االرتفــاع  فــي  الزيــوت  أســعار  تســتمر 
املغربيــة، بعدمــا فشــلت دعــوات املقاطعــة فــي فبراير/ 
شــباط املاضــي فــي وقــف االرتفاعــات التــي ســبق أن 
ردهــا املنتجــون إلــى ازديــاد أســعار املــواد األوليــة فــي 

السوق الدولية.
وتوالــت ارتفاعــات أســعار زيــوت املائــدة منــذ خمســة 
أشــهر، حيــث صعــد ســعر خمســة لترات مــن الزيت من 
6.5 دوالرات إلــى 7.6 دوالرات بــن ديســمبر/ كانــون 
األول املاضــي ومايــو/ أيــار الحالــي، علما أن األســعار 

ويتوقــع  املنتــج.  جــودة  بحســب  ترتفــع  أو  تنخفــض 
التجار ارتفاعات جديدة في أسعار الزيوت في الفترة 
املقبلة في ظل ترقب زيادات جديدة في املواد األولية، 
مرتقبــة  زيــادات  يوجــد  أنــه  يؤكــدون  تجــارا  إن  بــل 

األسبوع املقبل، ما سينعكس على املستهلكن.
إلــى 1200  الدوليــة  الســوق  فــي  الزيــت  وارتفــع ســعر 
فــي  دوالر للطــن، مقابــل 775 دوالرًا للطــن قبــل عــام، 
الوقت نفسه الذي ارتفع سعر زيت الصويا إلى 1400 
دوالر للطن، بعدما كان في حدود 675 دوالرًا قبل عام.

ويؤكــد تجــار لـــ »العربــي الجديــد« علــى أن الشــركات 
تعمــد إلــى الزيادة في أســعار زيــوت املائدة كانعكاس 

أنهــم  غيــر  الدوليــة،  الســوق  فــي  األســعار  ملســتوى 
يشــددون علــى أن ارتفــاع تكلفــة الشــحن فــي األشــهر 

األخيرة ساهم في زيادة األسعار أيضًا.
العــرض  لقانــون  الطهــو  زيــت  أســعار  وتخضــع 
أكثــر  منــذ  دعمهــا  عــن  الدولــة  كفــت  فقــد  والطلــب، 
مــن عقديــن ملحاصــرة عجــز املوازنــة، مــا أفضــى إلــى 
ارتفــاع األســعار. وكانــت شــركات أكــدت أن الزيــادة 
كانــت ســتحدث فــي العــام املاضــي، إال أنهــا اضطرت 
إلــى عــدم اتخــاذ القــرار بشــأنها فــي ظــل الصعوبــات 
املعيشــية لألســر، بينمــا تؤكــد مصــادر أن الحكومــة 
الشــركات  إقنــاع  أجــل  مــن  الفتــرة  تلــك  فــي  تدخلــت 

فــي عــدم زيــادة األســعار. وعــزت املندوبيــة الســامية 
للتخطيط، ارتفاع أسعار الزيوت إلى ارتفاع أسعار 
املــواد األوليــة فــي الســوق الدولية، معتبــرة أن إنفاق 
األسر على زيت املائدة يشكل نحو 1.7 في املائة من 

مؤشر أسعار املستهلكن.
ويعتبــر املغــرب مســتوردا خالصــا للحبــوب الزيتيــة، 
عــدم  أن  إال  املزارعــن  الدولــة  تحفيــز  رغــم  إنــه  حيــث 
وفــرة األمطــار وتداعياتهــا علــى التربــة، تدفعهــم إلــى 
فــي  الحكومــة  وضعتهــا  التــي  الخطــة  مواكبــة  عــدم 
تعظيــم إنتــاج دوار الشــمس وبــذور الكولــزة مــن أجــل 

االستجابة للحاجيات املحلية بنسبة 19 في املائة.

ارتفاع متواصل ألسعار الزيوت في المغرب

»غازبروم« الروسية تسجل 
ربحًا صافيًا

أعلنت شركة الغاز الروسية 
العمالقة »غازبروم«، الجمعة، 

تسجيل صافي ربح في الربع 
األول من العام بلغ 447.26 

مليار روبل )6.1 مليارات دوالر( 
بدعم من ارتفاع األسعار وزيادة 
املبيعات، وذلك بعد خسارة 116 

مليار روبل قبل عام. وارتفعت 
املبيعات في الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى مارس/ آذار 

إلى 2.29 تريليون روبل من 1.7 
تريليون، وارتفعت األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالكات 

واستهالك الديون 38 في املائة إلى 
700.6 مليار.

صكوك ماليزية بأكثر 
من مليار دوالر

قال البنك املركزي املاليزي، 
الجمعة، إن ماليزيا باعت سندات 

حكومية إسالمية تستحق في 
2026 بقيمة 4.5 مليارات رنجيت 
)1.1 مليار دالر( بمتوسط عائد 

2.728 باملائة. وبلغت نسبة 
العروض إلى التغطية مرتني. 

وتبلغ قيمة الدوالر 4.133 رنجيت 
ماليزي.

تركيا تطمح لزيادة 
إنتاج النفط

قال وزير الطاقة واملوارد الطبيعية 
التركي فاتح دونماز، إن بالده 
تهدف لرفع إنتاجها من النفط 

إلى 100 ألف برميل يوميا بحلول 
2023. جاء ذلك في تصريحات 
الجمعة لفت فيها إلى أن تركيا 

زادت إنتاجها من النفط بمقدار 
6800 برميل يوميا في الشهر 

األخير، عبر االكتشافات الجديدة 
سواء في جنوب شرقي البالد أو 
في منطقة تراقيا )شمال غرب(. 
وأشار إلى أن معدل إنتاج تركيا 

اليومي من النفط بلغ العام املاضي 
51 ألفا و600 برميل، وأن املعدل 
سيتجاوز 60 ألف برميل يوميا 

مع االكتشافات الجديدة العام 
الحالي.

بايدن يدافع عن 
خطته للبنى التحتية

حاول الرئيس األميركي جو 
بايدن إقناع الجمهوريني بإقرار 

خطته لتعزيز البنى التحتية 
التي قدمت على أن ال مفر منها 
لالستمرار بالتفوق على الصني 

من خالل استحداث وظائف 
لكثير من األميركيني املهمشني. 

إال أن الجمهوريني ال يزالون على 
موقفهم ويرفضون تضمني 

الخطة ما ال يتعلق مباشرة بالبنى 
التحتية واملنشآت، ويعارضون 
كذلك طريقة التمويل من خالل 
زيادة الضرائب على الشركات. 
وقال الرئيس األميركي خالل 
زيارة ملصنع في كليفالند في 
والية أوهايو: »خطتي ستزيد 
حجم االقتصاد بـ4500 مليار 

دوالر في السنوات العشر املقبلة. 
وسيسمح كذلك باستحداث 16 

مليون فرصة عمل جديدة بأجر 
جيد«.

أخبار

ارتفاع 
معنويات 
األوروبيين

أظهرت بيانات الجمعة تحسن املعنويات االقتصادية األوروبية في منطقة اليورو بأكثر من املتوقع لتبلغ أعلى مستوى لها في ثالث سنوات في مايو/ 
أيــار، إذ كانــت أكبــر الزيــادات فــي قطاعــي الخدمــات وتجــارة التجزئــة ولدى املســتهلكن مع تخفيف الحكومــات القيود املرتبطة بالجائحة. وارتفع مؤشــر 
املفوضية األوروبية للمعنويات االقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو من 110.5 في أبريل/ نيســان، وهذا هو أعلى مســتوى للمؤشــر منذ يناير/ كانون 
الثانــي 2018. وكان التفــاؤل فــي قطــاع الخدمــات، الــذي يشــكل ثلثــي اقتصــاد منطقــة اليــورو، هــو األكثــر زيــادة بارتفاعــه إلــى 11.3 نقطة مــن 2.2. وارتفعت 

معنويات املستهلكن إلى -5.1 من -8.1 في أبريل، في تحرك أعلى بكثير من املتوسط في فترة   طويلة البالغ -11.0.

اقتصاد
Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة
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ليرة لبنانية، هو سعر الدوالر 
صباح  تسجيله  تــم  الـــذي 
ــوق  ــس ــي ال ــة فـ ــع ــم ــج ال
وهو  اللبنانية،  ــوداء  ــس ال
أعلى بأكثر من ألف ليرة عن 
منصة  في  المحدد  السعر 
من  يقلل  ما  لبنان،  مصرف 

جدواها

تحقيق

األزمة السياسية تكبح 
أي إمكانية لدعم سعر 

الليرة اللبنانية

يعتبر الخبراء أن المنصة 
إن نجحت فسيكون 

مفعولها قصيرًا

بيروت ـ ريتا الجّمال

مــــــّر أســـــبـــــوٌع عـــلـــى إعـــــــان حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة أن 
الــبــنــك املــركــزي ســيــقــوم بعمليات 
ــدوالر األمــيــركــي لــلــمــصــارف املــشــاركــة  بــيــع الــ
ليرة  ألـــف   12 عــلــى منصة »صــيــرفــة« بسعر 
لــبــنــانــيــة، ومــــا يـــــزال ســعــر الـــصـــرف يــســّجــل 
ارتفاعًا تجاوز الجمعة حاجز الـ13 ألف ليرة. 
على  الرقابة  للجنة  السابق  الرئيس  ويلفت 
الجديد«  »العربي  لـ حمود  سمير  املــصــارف 
 
ّ
التدخل لضخ يــريــد  لبنان   »مــصــرف 

ّ
أن إلــى 

ــــذب بــعــض حملة  األمــــــوال فـــي األســــــواق وجـ
الدوالرات، سواء في املنازل أو التي تأتي من 
الخارج بالدخول إلى املنصة وبيع دوالراتهم 
بسعر 12 ألف ليرة«. وتابع »أعتقد أن سامة 
يــــريــــد أن يـــجـــفـــف حـــجـــم الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
املوجودة في األسواق والتي توازي بالدوالر 
5.5 مــلــيــارات، جــزء منها مــوجــود ورقــيــًا مع 
الــنــاس وفــي منازلهم وصــنــاديــق املــصــارف، 
ــنــــاس لـــدى  والــــجــــزء اآلخــــــر فــــي حـــســـابـــات الــ

املصارف بالليرة اللبنانية«.
ــاع مــصــرف لبنان  ــه »إذا بـ ويــشــرح حــمــود أنـ
مــلــيــارا أو مــلــيــاريــن أو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر 
خال سنة كاملة يستطيع أن يجفف السوق 
مــن الــســيــولــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، األمـــر الــذي 
يـــؤدي حتمًا إلــى انــقــطــاع أو شــّح فــي العملة 
ــــى بــيــع  الـــوطـــنـــيـــة، وعـــنـــدهـــا يــلــجــأ الــــنــــاس إلـ
الــلــيــرة، مــا سيخفض  الـــدوالر للحصول على 
ــد تنجح  ســعــر صــــرف الــــــــدوالر«. ويــــســــأل: »قــ
ــؤال األهــــــــم كـــــم ســـتـــدوم  ــ ــســ ــ الـــخـــطـــة ولــــكــــن الــ
لديها  اللبنانية  الــدولــة  إن  حيث  مفاعيلها؟ 
مــصــاريــف شــهــريــة وتـــدفـــع رواتـــــب املــوظــفــن 
بالليرة، واملودعون يسحبون دوالراتهم على 
ــراءات تساهم في  لــيــرة، وهــي إجــ سعر 3900 
ضخ الليرة في األسواق، ما يعني أن النتيجة 
إذا تم التوصل إليها ستكون محدودة املدة«.

ال ثقة
مــن ناحية ثــانــيــة، يــشــدد حــمــود على أن »أي 
خطة أو محاولة أو إجــراء ال يمكن أن ينجح 
استقرار سياسي وال  يترافق مع  أن  من دون 

سيما تشكيل حكومة جديدة، ما يعطي نوعًا 
من الثقة املطلوبة في السوق، بيد أنه ال توجد 
آفاق لتشكيل حكومة أو الوصول إلى استقرار 

سياسي قريبًا«.
ويــتــمــنــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــرقــابــة 
ــارف أن »تـــنـــجـــح خـــطـــوة مــصــرف  عـــلـــى املــــصــ
بالسوق،  التحكم  على  قـــادرًا  ويصبح  لبنان 
خــصــوصــًا أن املـــحـــاوالت دائــمــًا مطلوبة بــدل 
والــتــفــّرج، ولكنها تحتم في  الــوقــوف جــانــبــًا 
وإال  األولــى،  بالدرجة  املقابل تشكيل حكومة 
ــقـــرار مـــؤقـــٍت وعــــــودة إلــى  ــتـ ســنــكــون أمـــــام اسـ

العاصفة بعد حن«.
ويــلــفــت حــمــود إلــــى أن املـــصـــارف الــتــي تــريــد 
شــــراء الــــــدوالر مـــن الــبــنــك املـــركـــزي عــلــيــهــا أن 
التي  التفاصيل حــول األطـــراف  تقدم له كامل 
وكيفية  الصعبة  العملة  بــدورهــا  ستشتري 
 كل 

ّ
ــغـــرض مـــن الــتــحــويــل، عــلــمــًا ان الـــدفـــع والـ

ــّرة أي مــقــيــدة ال  عملية بــيــع أو شــــراء غــيــر حــ
 عن السوق الحرة بكل ما 

ً
يمكن أن تكون بديا

لــو اسمها »ســـوداء«،  للكلمة مــن معنى حتى 
باعتبار أن أي شخص يريد أن يحصل على 

الــــــدوالر لـــن يــقــف فـــي الـــصـــف ويــنــتــظــر دوره 
ويقّدم في كل مرة بيانات إلى املصارف عند 
كل عملية شــراء، في حن أن السوق السوداء 

»حرة« وهذه أيضًا ثغرة تقّيد عمل املنصة.
»تربينا وعملنا في قطاع  أنــه  ويؤكد حمود 
مــصــرفــي عـــنـــوانـــه األســــاســــي الـــســـوق الـــحـــّرة 
تاريخه  في  لبنان  يمر  ولــم  الحّر  واالقتصاد 

ــفـــرض الـــقـــيـــود عـــلـــى الــتــحــويــل  فــــي مــــراحــــل تـ
ــقـــدي، وبـــالـــتـــالـــي فــاملــنــصــة تــجــربــة أولـــى  ــنـ الـ
ودائمًا هذه التجارب ال تحقق النجاح الباهر 

وتبقى في إطار املحاولة«.

تجارب تقنية
ويقول كبير االقتصادين في مجموعة بنك 
»العربي الجديد«  بيبلوس نسيب غبريل لـ
إن »املنصة ما تزال تحت التجارب التقنية، 
واملــــصــــارف بــــدأت تــتــلــقــى الــطــلــبــات لــشــراء 
السيولة  لبنان  مصرف  وسيؤمن  الـــدوالر، 
على أن تدفع لدى املصارف املراسلة، ونحن 
بانتظار مــا ســتــؤول إلــيــه األمـــور األســبــوع 
 »املــصــارف 

ّ
املــقــبــل«. ويــلــفــت غــبــريــل إلـــى أن

أو جزء  املواطنن  بقبول طلبات  الحق  لها 
ــفـــات  ــًا مــــن مــعــايــيــر ومـــواصـ مــنــهــا انـــطـــاقـ
بالتجار  تــبــدأ  أن  الطبيعي  ومـــن  مـــحـــّددة، 
الذي يحتاجون إلى الدوالر لشراء البضائع 

املستوردة أكثر من األفراد«.
ــة  ــيـ ــن األهــــــــــداف األســـاسـ ــ ــى أن »مــ ــ ــر إلــ ــيـ ويـــشـ
لــلــمــنــصــة، اســتــقــطــاب الـــــــدوالرات مـــن الــســوق 

ــازل حــتــى تــلــك الــتــي تــأتــي من  ــنـ الـــســـوداء واملـ
الخارج عن طريق املغتربن املتوقع مجيئهم 
هذا الصيف«. ويلفت إلى أن هذا األمر »يمنع 
تدهور سعر صرف الليرة في السوق املوازية، 
السوق  إلــى  واللجوء  االعتماد  تخفيض  عبر 
الطلب على  الــســوداء، مع إضفاء شفافية في 
مــعــلــومــات ومستندات  تــقــديــم  لجهة  الــــدوالر 
حول الغرض منه ووجهة األمــوال، باإلضافة 

إلى تحديد سعر منطقي للصرف«.
لبنان  »مصرف  أن  غبريل  يعتبر  املقابل،  في 
ال يــمــلــك عــصــا ســحــريــة ملــشــكــلــة تـــعـــدد سعر 
صــرف الـــدوالر وإلــغــاء الــســوق املــوازيــة، فهذه 
األهــــداف تتطلب حــكــومــة جــديــدة واســتــقــرارًا 
 يعالج 

ً
سياسيًا، وبرنامجًا إصاحيًا متكاما

العامة، وإعـــادة هيكلة  املالية  االخــتــاالت في 
الــقــطــاع الـــعـــام، والـــذهـــاب إلـــى مــحــادثــات مع 
صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق تمويلي 
يـــعـــطـــي مـــصـــداقـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع اإلصــــاحــــي 
الــبــرنــامــج، وغــيــرهــا من  وانــضــبــاط لتطبيق 
الخطوات واإلجراءات لتوحيد سعر الصرف«.

واقعية  للمنصة  »توقعاتنا  فــإن  لــذلــك،  وفــقــًا 
ومـــتـــواضـــعـــة، وهــــي تـــأتـــي لــتــعــبــئــة جــــزء من 
الــفــراغ الـــذي تــركــتــه السلطة الــســيــاســيــة رغــم 

تراكم األزمات«، يضيف غبريل.

ال جدوى منها
بـــدورهـــا، تــطــرح الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة ليال 
ــّدة  ــايـــات عـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« غـ مــنــصــور لــــ
ــــدوى منها  تــعــتــبــر أن »ال جـ الـــتـــي  لــلــمــنــصــة 
ــكـــن يــمــكــن أن يــتــم  فــــي الــــســــوق الـــنـــقـــديـــة، ولـ
اســتــخــدام الــبــيــانــات واملــســتــنــدات الــتــي يتم 
أن  إطــار داتــا يمكن  فــي  تقديمها للمصارف 
صعيد  عــلــى  ــــدوالر  الـ مستخدمي  بــن  تميز 
التجار واألفراد، وبالتالي من هي الفئة التي 
تــشــتــريــه«. وتــضــيــف مــنــصــور، »فـــي املــقــابــل، 
 لــلــســيــاســة 

ً
ــا ــتــخــذ املــنــصــة حــ

ُ
ال يــمــكــن أن ت

املــالــيــة أو االقــتــصــاديــة، فــهــي أشــبــه بــالــدواء 
الـــذي يخفف الــوجــع مــؤقــتــًا ولــيــســت عاجًا 
مــن مــرض مــزمــن، مــن هنا لــن تـــؤدي املنصة 
السوق ولن  إلــى تخفيض سعر الصرف في 
تــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا عــلــى أســـعـــار الــبــضــائــع«. 
لألزمة  تكون عاجًا  »لــن  املنصة  أن  وتشرح 
الــنــقــديــة، ألن الــطــلــب عــلــى الـــــدوالر أكــثــر من 
الكميات املــوجــودة، والــســوق لــن تتشبع من 

الدوالرات مهما كان حجم ضخها«.
وتـــوضـــح مــنــصــور أنـــهـــا تـــرفـــض اســتــخــدام 
عبارة السوق السوداء، وتصّر على وضعها 
في خانة »سوق الصراف« باعتبار أن السعر 
الحالي  السعر  أدنــى من  لليرة هو  الحقيقي 
املــوازيــة. وتؤكد الخبيرة  السائد في السوق 

االقتصادية أن »الحل النقدي يجب أن يكون 
وجيو  وسياسية  اقتصادية  بحالة  مرتبطًا 
اقتصادية  ــراءات  إجــ مــع  مستقرة،  سياسية 
جدية وتدابير فاعلة ملكافحة الفساد، مرورًا 
ــج بــعــض املــــصــــارف أو حتى  ــــراءات دمــ ــــإجـ بـ
خروج بعضها من السوق، تمهيدًا الستعادة 
الثقة وإعـــادة تدفق الـــدوالرات من الــخــارج«. 
ــنـــذ ســـنـــة وثــــاثــــة أشـــهـــر لــم  ــــه »مـ وتــعــتــبــر أنـ
املــركــزي يعالج  البنك  يصدر أي مرسوم من 
أي مرسوم  النقدية، وال يوجد  األزمــة  فعليًا 
املــالــيــة للدولة،  ــف كــجــزء مــن السياسة 

َّ
ُيــصــن

وهــي مــؤشــرات تــدل جميعها على أن مسار 
الدوالر العام سيبقى تصاعديًا، وإن انخفض 

لفترات محدودة«. منصة 
مصرف لبنان

ليرة، في محاولة  الدوالر بسعر 12 ألف  لبيع  المصارف  لبنان منصة نقدية في  أطلق مصرف 
للسيطرة على السوق السوداء من جهة، واالستحواذ على الدوالرات المدخرة في البيوت. 

إال أن سعر الليرة يزيد هبوطًا في السوق الموازية، ما يجعل من المنصة آلية بال مفاعيل
ترقب لوقف الدعم

األميركي  الـــدوالر  بيع  عمليات  الخميس  لبنان  مصرف  منصة  بـــدأت 
بسعر 12 ألف ليرة لبنانية للمصارف املشاركة. وكان املركزي قد طلب 
من املشاركني الراغبني تسجيل جميع الطلبات على املنصة حتى الثالثاء 
العجز عن  لبنان مرحلة  بلغ مصرف  ذلــك فيما  يأتي  أيـــار.  مــايــو/   25
االستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما بني 500 الى 600 مليون 
إلــى 7 مليارات دوالر، وذلك  أميركي شهريًا، وسنويًا ما بني 6  دوالر 
 االنحدار املتواصل في احتياطي البنك املركزي بالعملة الصعبة 

ّ
في ظل

الذي انخفض إلى ما دون 14 مليار دوالر أميركي. وتتزايد الضغوط 

على مصرف لبنان، فيما يتعلق بدعم عدد من املواد األساسية التي من 
املرتقب التوقف عن دعمها خالل يونيو/ حزيران. وأكد »مصرف لبنان« 
الطبية املدعومة بقيمة 1.3  أنه ال يمكنه مواصلة استيراد املستلزمات 
مليار دوالر من دون املساس باالحتياطيات اإللزامية للمصارف، مطالبًا 

السلطات املعنية بإيجاد حل للمشكلة.
ر في إبريل/ نيسان الحكومة من تبعات االستمرار 

ّ
وكان املركزي قد حذ

فــي الــدعــم ضــمــن اآللــيــة املتبعة حــالــيــًا، والــتــي تــهــدد بــهــدر االحتياطي 
اإللزامي ملصرف لبنان، وتبدد ما تبقى من أموال املودعني.

خالل احتجاج 
ضد سياسات 
مصرف لبنان 
)حسين بيضون(

بغداد ـ براء الشمري

ـــوة الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي  أثـــــــارت دعـــ
بــرهــم صــالــح إلـــى تــشــريــع قــانــون 
ــادة  ــعـ ــتـ ــفـــاســـديـــن واسـ ملـــاحـــقـــة الـ
ــوال املنهوبة تــســاؤالت حــول مــدى قــدرة  األمـ
املتهمن  محاسبة  على  الــعــراقــيــة  السلطات 
بالفساد فــي ظــل وجــود وجــوه سياسية قد 
تتضرر مصالحها ما قد يدفعها إلى تعطيل 

جهود محاربة الفساد. 
وأكد الرئيس العراقي في الثالث والعشرين 
مــن الــشــهــر الــحــالــي ضــــرورة تــشــريــع قــانــون 
ــاد«، مــوضــحــا أن  ــفـــسـ ــــرداد عــــائــــدات الـ ــتـ ــ »اسـ
القانون يمكن أن يسهم في استرداد األموال 
ــــع الـــــــدول،  ــات مـ ـــاقــ ــفـ ــــن خــــــال اتــ ــة مـ ــوبـ ــهـ ــنـ املـ
والـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة. وقـــــال إن 
»تقدر  طائلة  أمــوال  تسبب بخسارة  الفساد 
الـــعـــراق  واردات  مـــجـــمـــوع  مــــن  بـــاملـــلـــيـــارات« 
املتأتية من النفط منذ عام 2003 والتي تقرب 

من ألف مليار دوالر.
ــة قـــالـــت  ــهــــوريــ ــمــ مـــــصـــــادر فـــــي رئـــــاســـــة الــــجــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن فــريــقــًا اســتــشــاريــًا  لــــ
يــعــكــف عــلــى كــتــابــة مـــســـودة الـــقـــانـــون الــتــي 

ــدة تــتــيــح لــلــدولــة  تتضمن بــنــودا وفـــقـــرات عـ
املشتبه بهم داخــل  األمــــوال ومــقــاضــاة  تتبع 
العراق وخارجه، بما في ذلك أقرباء املشتبه 
ــــدت املـــصـــادر أن الــقــانــون فـــي حــال  بــهــم. وأكـ
إقراره سيبقى رهن تطبيقه، إذ إن التوافقات 
السياسية تبقى الحاسم الرئيس في مختلف 
أن  خاصة  الفساد.  ومنها  العراقية،  امللفات 
قائمة حاليًا  ومــواد دستورية  قوانن  هناك 
وتــتــعــلــق بــالــفــســاد وتــعــتــبــرهــا جــرائــم مخلة 
بالشرف، ولو تم تفعيلها ألغنت العراق عن 

أي قانون جديد«.
ــــن عــشــر  ـــر مـ ـــثــ ــــن »أكــ ــادر عـ ــ ــــصــ ــدثــــت املــ ــحــ وتــ
ــعـــراق املــنــهــوبــة،  دول كــانــت وجــهــة أمـــــوال الـ
وأبرزها إيران ولبنان واإلمارات وبريطانيا 
ــيـــونـــان، وهــــي تــقــدر  ــات املــتــحــدة والـ والــــواليــ

بعشرات ماين الدوالرات منذ عام 2003«.
واعتبر عضو البرملان العراقي رعد الدهلكي 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن القانون 
الذي يدعو الرئيس العراقي إلى إقراره »مهم 
إرادة سياسية لحل  للغاية في حــال توفرت 
مــلــف الــفــســاد«، ولــفــت إلـــى أن »الــجــمــيــع بــات 
يــدرك فداحة ما وصلت إليه الباد من جراء 
املترفة  الطبقة  لــدى  وتــوجــد تخمة  الــفــســاد، 
الــتــي بـــدأت أمــوالــهــا تــتــزايــد مــن دون وجــود 

مبررات لذلك«. 
ــات  ــ ــيـ ــ وآلـ أدوات  وجـــــــــود  ــكــــي  ــلــ ــدهــ الــ وأكـــــــــد 
ــاد، وتــــوجــــد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــات ملــــحــــاربــــة الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
ــن دعــمــهــا  ــد مــ نـــيـــة حــقــيــقــيــة ملـــحـــاربـــتـــه ال بــ

وتطويرها، مبينا أن القانون الذي دعا إليه 
رئيس الجمهورية لم يصل إلى البرملان بعد. 
ــود بـــعـــض الـــجـــهـــات الــتــي  ــ ــ وأشــــــــار إلـــــى وجـ
تــنــاصــر جــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــعــلــن، 
وتقف ضد ذلك في السر، موضحا أن جهود 
مكافحة الفساد ستواجه كثيرا من العقبات، 
توجد  الــتــي  الحالية  املــرحــلــة  فــي  خصوصا 
فيها سياسيون يتخوفون من كشف الفساد، 
في  ومشتركون  متواطئون  منهم  كثيرًا  ألن 
الــفــســاد، مــعــبــرا عــن اعــتــقــاده بــوجــود عاقة 
القانون وقرب االنتخابات  بن توقيت طرح 
املــقــرر أن تــجــري فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
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في  القانونية  اللجنة  عضو  أكــد  جهته،  مــن 
البرملان العراقي، صائب خدر، أهمية تشريع 
ــعـــراق، مــوضــحــا لـ  ــتـــرداد أمــــوال الـ قــانــون اسـ
»العربي الجديد« أن املشروع كان ينبغي أن 
الــذي  الحالي  البرملان  بــدايــة عمل  مــع  يطرح 
تشكل عام 2018. وتساءل »هل يمكن للبرملان 
القانون املهم في الظروف  أن يمرر مثل هذا 
الحالية؟ مضيفًا »نحن أمام 4 أشهر فقط من 
أحيانًا،  يكتمل  البرملان  نصاب  االنتخابات، 

وأحيانًا أخرى ال يكتمل«. 
ــفــــت إلــــــى أن تـــشـــريـــع الــــقــــوانــــن يــتــطــلــب  ولــ
اللجنة  أن  وجــود تفاهمات سياسية، مبينا 
بأقرب  القانون  ملناقشة  مستعدة  القانونية 
وقــت في حــال عــرض عليها«، وأشــار إلــى أن 
إلــى ثقافة، األمــر  الــعــراق تحول  »الفساد فــي 
القوانن  لتنفيذ  الــذي يتطلب وجــود سلطة 
العمل  صعوبة  مؤكدا  بمكافحته«،  املتعلقة 

بقوانن ال توجد إرادة حقيقية لتنفيذها. 
وتـــابـــع »ال بـــد مـــن وجـــــود مــنــهــاج ملــواجــهــة 
الــفــســاد«، مــوضــحــا أن طـــرح الــقــانــون خــال 
املرحلة الحالية جاء في وقت حرج من عمر 
البرملان قد يعرضه للمزايدات واالعتراضات 
ــوقـــت  الـ ــــي  فـ ــــل شــــــيء  كـ إن  إذ  االنـــتـــخـــابـــيـــة، 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــتــي  الــلــيــبــيــة  املـــالـــيـــة  ــوق األوراق  ــه ســ تـــواجـ
منذ  توقفها  بعد  نشاطها  تستعد الستعادة 
ســبــع ســـنـــوات، الــعــديــد مـــن الــعــقــبــات، بسبب 
الــفــوضــى فــي الــحــســاب الــخــتــامــي للمصارف 
والشركات العامة التي تستحوذ على النسبة 

الكبرى من نشاط السوق.
وأكــــد مــديــر الـــســـوق املــالــيــة، أحــمــد كـــــرود، أن 
غضون  في  السوق  افتتاح  ستعيد  السلطات 
تــشــمــل   2021 طــــروحــــات  أن  عــلــمــا  ــر،  ــهــ أشــ  5
مــصــرفــن إســامــيــن وصـــنـــدوقـــا اســتــثــمــاريــا 
عــقــاريــا و3 صــكــوك اســتــثــمــاريــة. ورأى أمــن 
املــال، محمود الوفاء،  لجنة إدارة هيئة ســوق 
أنه خال  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
السنوات املاضية تم طرح أسهم مجموعة من 
املـــصـــارف اإلســامــيــة، بينما تــوقــف الــنــشــاط 
الجهات  بينها  ومــن  كثيرة،  أمــور  بخصوص 
املقيدة والشركات املدرجة، بما في ذلك املوازنة 

املعتمدة واشتراطات ومعايير التداول.
ــدى ســــؤالــــه عــــن أن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة  ــ ــ ولـ
ومصارف كان آخر حساب ختامي لها في في 

حساباتها  تقفل  لــم  اآلن  وحــتــى   2010 نهاية 
مع أنها مدرجة في السوق، قال إن هذه عقبة 
املــــال واســئــنــاف نشاطها  أمــــام تفعيل ســـوق 
مـــرة أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى مــســاع مــع املــصــارف 
والجهات الحكومية بشأن حسابها الختامي.

الــســابــق،  املـــالـــيـــة  مـــديـــر ســــوق األوراق  وأكـــــد 
ســلــيــمــان الــشــحــومــي، أن الـــشـــركـــات املـــدرجـــة 
ـــعـــتـــمـــد فــي 

ُ
ــم ت ــ أقـــفـــلـــت حـــســـابـــاتـــهـــا لـــكـــنـــهـــا لـ

»العربي الجديد«  الجمعية العمومية. وقال لـ
إن األمر يمكن معالجته فنيا إذا كانت السوق 
الــتــداول، لكن يبدو أن املشكلة  جاهزة لعودة 
الحقيقية تتمثل في عدم جاهزية السوق فنيا 

وإلكترونيا للرجوع إلى العمل.
املـــالـــيـــة،  األوراق  ســـــوق  فــــي  املـــحـــلـــل  وأرجـــــــع 

أبــرز أسباب وقف التداول منذ  إبراهيم علي، 
الــعــام 2014، إلـــى فــقــدان الــقــدرة عــلــى تحديد 
وبالتالي  املــدرجــة،  لـــألوراق  السوقية  القيمة 
تـــردد أي شخص فــي اتــخــاذ قـــرار االستثمار 

في الشركات.
ــال إن »هــــنــــاك مـــشـــكـــات بــــن الـــبـــائـــع  ــ ــا قــ ــمـ كـ
الحالية  األســهــم  قيمة  بــخــصــوص  والـــشـــاري 
مع عدم استقرار سعر الصرف الرسمي، أولها 
فرض ضريبة على سعر الصرف، وعدم ثبات 
السعر، وعــدم تحقيق االستقرار األمني،  هــذا 
وعمق األزمــة االقتصادية، وعــزوف الكثيرين 
عــن االستثمار، إضــافــة إلــى ذلــك عــدم اعتماد 
مــوازنــات خــال السنوات السابقة، فضا عن 
املــدرجــة، وغير ذلــك من  مشكات فــي األوراق 
مــن جديد  الــســوق  التي تعيق عمل  املشكات 
بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ نــهــايــة الــعــام 2014 بسبب 

أحداث بنغازي وتردي األوضاع األمنية.
 ،2006 ســنــة  املــالــيــة  األوراق  ســـوق  ّســـســـت 

ُ
وأ

ونــفــذت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة الــعــديــد من 
عامة  لشركات  اكتتابات  طــرح  مــن  العمليات 
وخاصة، إضافة إلى املصارف التجارية، فيما 

يبلغ عدد الشركات املدرجة 13 شركة.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ارتفعت أسعار األسمدة في السوق السوداء 
280 جنيًها  إلــى  الصعيد  لتصل  فــي جنوب 
)شــــيــــكــــارة الــــيــــوريــــا(، نــتــيــجــة عـــــدم وصــــول 
بقيمة  تباع  التي  املدعمة  الصيفية   األسمدة 
الــجــمــعــيــات  إلــــى  لــلــشــيــكــارة  164.5 جــنــيــهــا 
القصب  بإنتاجية  يــضــر  مــا   الــزراعــيــة، وهـــو 
إذ إن حصة  األكثر احتياًجا لهذه  األســمــدة، 

كل فدان 13 شيكارة سنوًيا. 
ويؤكد نقيب الفاحن حسن أبو صــدام، أن 
يرجع  األســمــدة  أزمـــة  الرئيسي  وراء  السبب 
إلـــى عـــدم تــوريــد شــركــات األســـمـــدة  حصتها 
كاملة والبالغة 55 في املائة من اإلنتاج لوزارة 
الزراعة،  بسعر التكلفة، مقابل حصولها على 
غاز مدعم من الحكومة،  باإلضافة إلى وجود 
تــاعــب عــلــى مــســتــوى الــجــمــعــيــات الــفــرعــيــة، 
تــكــون  نتيجته خــــروج كــمــيــات مــن األســمــدة 

املدعمة إلى السوق السوداء. 
ويـــــرى أبــــوصــــدام فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
العيني  الدعم  أن  فكرة  الجديد«،  »العربي  لـ
ــتـــي تــشــجــع مــنــظــومــة الـــفـــســـاد عــلــى  هــــي الـ
ــا 

ً
الــتــربــح،  وخــاصــة فــي غــيــاب الــرقــابــة، الفــت

إلى أن الدعم النقدي للمزارعن  هو الطريق 
إلــى مستحقيه. ويشير  لــوصــولــه  األصـــوب 

ــــى أن الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــفــاحــن تــلــقــت  إلـ
شكاوى من مزارعي  القصب بمركز أبوتشت 
ــبـــب عـــــــدم وصـــــول  ــنــــا بـــسـ فـــــي مـــحـــافـــظـــة قــ
األســـمـــدة  الــصــيــفــيــة إلــــى كـــافـــة الــجــمــعــيــات 
مــا يضر بإنتاجية حوالي  الــزراعــيــة، وهــو 

30 ألف فدان من محصول القصب. 
وكــانــت وزيـــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، نيفن 
جامع، أصدرت قرارا  باستمرار  فرض رسم 

على صادرات األسمدة األزوتية  بواقع 600 
جنيه للطن . 

ــد كــبــار  ــ ــقــــول الــــحــــاج يـــوســـف جـــعـــفـــر، أحـ ويــ
فــدان  الــقــصــب بالصعيد إن حــصــة  مـــزارعـــي 
الــقــصــب مـــن األســـمـــدة املــدعــمــة 13 شــيــكــارة 
ســنــوًيــا، يــتــم  تــوزيــعــهــا بــواقــع 6 فــي املــوســم 
فــي  املوسم  و7  تسليمها(  يتم  )لــم  الــشــتــوي 
لتغطية  املزارعون  يلجأ  وبالتالي  الصيفي، 

هذا العجز من  السوق الحر.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه نتيجة  ويــضــيــف لـ
ارتفاع تكلفة األسمدة  وباقي تكاليف اإلنتاج 
مع ثبات سعر توريد طن القصب للمصانع 
 عند 720 جنيًها منذ 4 سنوات، اضطر املزارع 
لتقليل تكاليف  اإلنتاج، على حساب إنتاجية 
الفدان، وهو ما أدى إلى خفض  اإلنتاجية من 

40 طنًا للفدان إلى 35 طنًا للفدان. 
ويشير جعفر إلى أن أحد أسباب عدم وصول 
إلى  إلــى  مستحقيها يرجع  كميات األســمــدة 
اإلصــاح  كجمعية  الرئيسية،  الجمعيات  أن 
 الزراعي تدفع لشركات األسمدة ثمن الحصة 
في  وبالتالي  تحصل على حصتها،  مقدًما، 
حـــن أن جــمــعــيــة االئـــتـــمـــان ال تــمــلــك رصــيــدًا 
عــدم وجــود  نتيجة  بــذلــك،  لها   كافيًا يسمح 
أرصدة في الجمعيات  التابعة لها، وبالتالي 

تحدث عمليات تأخير في توريد الحصة.

األموال العراقية 
المنهوبة

األزمات تتراكم على المزارعين )محمد الشاهد/ 
فرانس برس(

عقبات أمام سوق األوراق المالية

أزمة األسمدة المدعومة تضرب الصعيد

تشكيك في القدرة 
على تعقب الفساد

دعا الرئيس العراقي 
برهم صالح إلى إقرار 

قانون الستعادة األموال 
المنهوبة، إال أن الكثير 

من الشكوك تدور 
حول تطبيقه في ظل 

منظومة الفساد السائدة

ليبيا أموال عامة

مصر

عقبات تواجه مالحقة 
الفاسدين كونهم فاعلين 

في السلطة

عدم جاهزية 
السوق فنيًا وإلكترونيًا 

الستئناف عملها

الترويج  أجــل  أن يستغل من  الحاضر يمكن 
االنتخابي. 

وتوقع عضو البرملان عن تحالف »سائرون«، 
ماحقة  قانون  يصطدم  أن  الياسري،  قصي 
األمـــــــوال املــنــهــوبــة الـــــذي ســيــقــدمــه الــرئــيــس 
العراقي، ببعض العقبات من قبل من وصفهم 
»الـــفـــاســـديـــن أو األجـــــنـــــدات الـــتـــي تــســعــى  بــــ
الستمرار الفساد في الباد«، قائا في حديث 
»رئيس  إن  الرسمية  العراقية  االنباء  لوكالة 
الــجــمــهــوريــة قــــدم قـــانـــون اســــتــــرداد عــائــدات 

ــاد الـــــى مــجــلــس الـــــنـــــواب، وســيــمــضــي  ــفـــسـ الـ
القانون خال هذه الدورة البرملانية«. 

الــضــغــوط السياسية التي  الــرغــم مــن  وعــلــى 
تتعرض لها، اال أن الحكومة العراقية تمكنت 
خــــال األشـــهـــر املـــاضـــيـــة مـــن اعـــتـــقـــال بعض 
ــاء املــهــمــة املــتــهــمــة بــالــفــســاد، أبــرزهــم  ــمـ األسـ
جــمــال الــكــربــولــي، رئــيــس حــزب الــحــل، وأحــد 

قيادات تحالف »عزم« االنتخابي. 
ونهاية أغسطس/آب من العام املاضي، شّكل 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 

ــفـــســـاد  »الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي قــــضــــايــــا الـ ــنـــة لــــ لـــجـ
والجرائم املهمة«، منحت صاحيات واسعة، 
تنفيذ  اإلرهـــاب مهمة  ــف جهاز مكافحة 

ِّ
وُكــل

ــادرة عــن قــضــاة الــتــحــقــيــق أو  الـــقـــرارات الـــصـ
املحاكم املختصة باملسائل التي تخص لجنة 
للقانون،  وفقًا  الفساد،  قضايا  في  التحقيق 
اللجنة  أن  إال  واعتقلت عــددا من املسؤولن، 
والتعامل  الحيادية،  عــدم  باتهامات  تــواجــه 
الفساد، ما تسبب في  النزيه« بملفات  »غير 

تقييد عملها.

تحرك ضد الفساد في 
ساحة التحرير )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة



لماذا يصاب المرضى بالفطر األسود؟... نصائح للوقاية

إضاءة

صحة

من  والمتعافين  المرضى  بعض  بين  األسود  بالفطر  العدوى  انتشرت 
كوفيد-19، وهذه عدوى خطيرة وقد تكون قاتلة

الفطر 
األسود

سحر طلعت

فــي أوائــل شــهر مايــو، دق األطبــاء 
بشــأن  الخطــر  ناقــوس  الهنــد  فــي 
الفطــر  عــدوى  انتشــار  زيــادة 
األســود )فطر الغشــاء املخاطي(، بني املصابني 
بفيــروس كورونــا أو أولئك الذيــن تعافوا منه، 
بســبب  املناعيــة  أجهزتهــم  ضعفــت  والذيــن 
الفيــروس أو الذيــن يعانــون مــن حــاالت كامنــة 
حــاالت  ظهــرت  كمــا  الســكري،  مــرض  أبرزهــا 
فــي بعــض الــدول األخــرى، فمــا هــو هــذا الفطــر 
األسود؟ وكيف تحدث العدوى؟ وما هي أنواع 

العدوى وأماكنها؟ وما عالقته بكوفيد-19؟

داء الفطر األسود 
أو فطر الغشاء المخاطي

نــادرة،  ولكنهــا  خطيــرة  فطريــة  عــدوى  هــو 
تســمى  القوالــب  مــن  مجموعــة  تســببها 
القوالــب  هــذه  وتعيــش  الســوداء،  الفطريــات 
فــي جميــع أنحــاء البيئــة، ال ســيما فــي التربــة 
أو  األوراق  مثــل  املتحللــة،  العضويــة  واملــواد 

أكوام السماد أو الخشب الفاسد.
يصــاب النــاس بــداء الفطــر األســود عــن طريــق 
مالمســة الجراثيــم الفطرية فــي البيئة، ويمكن 
أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب األنفية بعد 
اإلصابــات  هــذه  وتحــدث  األبــواغ،  استنشــاق 
 لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 

ً
عــادة

صحيــة أو يتناولــون األدويــة التــي تقلــل مــن 
قــدرة الجســم علــى محاربة الجراثيــم واملرض، 
املــرض أيضــا علــى الجلــد  ويمكــن أن يتطــور 
بعــد دخــول الفطــر إلــى الجلــد مــن خــالل جــرح 
أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات 

الجلدية.

أنواع داء الفطر األسود
هــو  الدماغــي:  األنفــي  األســود  الفطــر  داء   .1
أن  ويمكــن  األنفيــة  الجيــوب  تصيــب  عــدوى 
النــوع هــو األكثــر  الدمــاغ، وهــذا  إلــى  تنتشــر 
بــداء  املصابــني  األشــخاص  لــدى  شــيوعا 
الســكري غير املنضبط وفي األشــخاص الذين 

خضعوا لعملية زرع كلى.
2. داء الفطــر األســود الرئــوي: هو النوع األكثر 
شــيوًعا لدى األشــخاص املصابني بالسرطان، 
والذيــن خضعــوا لعمليــة زرع أعضــاء أو زرع 

خاليا جذعية. 
أكثــر  املعــوي:  املعــدي  األســود  الفطــر  داء   .3
لــدى  منــه  الصغــار  األطفــال  بــني  شــيوًعا 
البالغني، وخاصة األطفال الخدج ومنخفضي 
الــوالدة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  الــوزن عنــد 
للمضــادات  خضعــوا  والذيــن  واحــد،  شــهر 
الحيويــة أو الجراحــة أو األدويــة التي تقلل من 

قدرة الجسم على محاربة الجراثيم واملرض.
دخــول  بعــد  يحــدث  الجلــدي:  الفطــر  داء   .4
الفطريــات الجســم مــن خــالل شــق فــي الجلــد 
)مثــل بعــد الجراحــة أو الحــرق أو غيرهــا مــن 
أنــواع الصدمــات الجلديــة(، وهو أكثر شــيوًعا 
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)Getty( يصاب الناس بداء الفطر األسود عن طريق مالمسة الجراثيم الفطرية في البيئة

بني األشخاص الذين ال يعانون من ضعف في 
جهاز املناعة.

5. داء الفطــر األســود املنتشــر: يحــدث عندمــا 
تنتشــر العــدوى عبــر مجــرى الــدم لتؤثــر علــى 
جــزء آخــر مــن الجســم، وتؤثــر العــدوى بشــكل 
شائع على الدماغ، ولكنها قد تؤثر أيضا على 
أعضــاء أخــرى مثــل الطحــال والقلــب والجلــد. 

يعانــون  الذيــن  األشــخاص   
ً
عــادة ويصيــب 

بالفعــل مــن حاالت طبية أخرى، لذلك قد يكون 
بــداء  املرتبطــة  األعــراض  الصعــب معرفــة  مــن 
املصابــني  للمرضــى  ويمكــن  األســود،  الفطــر 
يصابــوا  أن  الدمــاغ  فــي  املنتشــرة  بالعــدوى 

بتغيرات في الحالة العقلية أو غيبوبة.

هل داء الفطر األسود معٍد؟
ال، هــذا الــداء ال يمكــن أن تنتقــل العــدوى به من 

إنسان إلنسان أو بني الناس والحيوانات.

تشخيص داء الفطريات السوداء
يأخــذ مقدمــو الرعايــة الصحيــة فــي االعتبــار 
والفحوصــات  واألعــراض  الطبــي  التاريــخ 
وعنــد  املعمليــة،  واالختبــارات  البدنيــة 
األســود  الفطــر  بــداء  اإلصابــة  فــي  االشــتباه 
فــي الرئتــني أو الجيــوب األنفية، قــد يتم جمع 
التنفســي  الجهــاز  مــن  الســوائل  مــن  عينــة 
إلرســالها إلــى املختبــر، وقد يتــم إجراء خزعة 
من األنســجة، حيث يتم تحليل عينة صغيرة 
ــا عــن 

ً
مــن األنســجة املصابــة فــي املختبــر بحث

املخاطيــة  بالفطريــات  اإلصابــة  علــى  دليــل 
تحت املجهر أو في مزرعة فطرية. 

التصويــر  اختبــارات  إلــى  ــا 
ً

أيض يحتــاج  قــد 
مثــل الفحــص باألشــعة املقطعيــة للرئتــني أو 
الجيــوب األنفيــة أو أجــزاء أخــرى مــن الجســم، 

واعتماًدا على مكان اإلصابة املشتبه بها.

عالج داء الفطريات السوداء
خطيــرة  عــدوى  هــي  الســوداء  الفطريــات 
املضــادة  باألدويــة  العــالج  إلــى  وتحتــاج 
عطــى 

ُ
ت والتــي  طبيــة،  بوصفــة  للفطريــات 

ب،  )أمفوتريســني  الوريــد  طريــق  عــن 

عــن  أو  إيزافوكونــازول(  بوســاكونازول، 
طريق الفم )بوســاكونازول، إيزافوكونازول(، 
واألدويــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك فلوكونــازول 
وفوريكونــازول وإكينوكاندين، ال تعمل ضد 
الفطريات التي تسبب داء الفطريات السوداء، 
ويتطلــب فطــر الغشــاء املخاطي إجــراء عملية 

جراحية لقطع األنسجة املصابة.

المرضى المعرضون 
لإلصابة بالفطر األسود

ليــس مصابــو كوفيــد-19 وحدهــم املعرضــني 
يعــد  حيــث  األســود،  بالفطــر  لإلصابــة 
األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية 
قــدرة  مــن  تقلــل  التــي  األدويــة  يتناولــون  أو 
واألمــراض  الجراثيــم  محاربــة  علــى  الجســم 
أكثــر عرضــة لذلــك، بما في ذلك الذين يعانون 

من:
الحمــاض  مــع  وخاصــة  الســكري،  مــرض   -

الكيتوني السكري.
- السرطان.

- زراعة األعضاء.
- زرع الخاليا الجذعية.

- انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء.
- اســتخدام الكورتيكوســتيرويد علــى املــدى 

الطويل.
- تعاطي املخدرات عن طريق الحقن.

- وجود الكثير من الحديد في الجسم )زيادة 
الحديد أو داء ترسب األصبغة الدموية(.

- إصابــة الجلــد بســبب الجراحــة أو الحــروق 
أو الجروح.

- الخــداج وانخفــاض الوزن عند الوالدة )لداء 
حديثــي  املعــوي  املعــدي  املخاطــي  الغشــاء 

الوالدة(.
ذكرى القيسي

قد تحدث اإلصابة بالفطر األسود ملرضى كوفيد 19، أثناء 
اإلقامة باملستشفى أو بعد الخروج بعدة أيام إلى أسبوعني. 

ومن أسباب ذلك:
- فيروس كورونا يضعف املناعة.

- مرض كوفيد -19 يضر الغشاء املخاطي 
في مجرى الهواء واألوعية الدموية مما 

يسهل اختراقه.
- يؤدي الفيروس لزيادة نسبة الحديد في 

الدم وهو بيئة مناسبة لنمو الفطريات.
- أدوية الستيرويدات املستخدمة لعالج 
مرضى كوفيد 19، تقلل املناعة وتزيد 
نسبة السكر في الدم، ما يشجع على 

اإلصابة بالفطر.
- استخدام املضادات الحيوية واسعة الطيف، ال يقضي 

على البكتيريا املسببة لألمراض وحدها، بل على املقاييس 
الوقائية للجسم والبكتيريا النافعة، مما يضعف املناعة.

- استخدام مضادات الفطريات مثل Voriconazole والتي 
تمنع داء الرشاشيات الفطري، لكنها ال تؤثر على داء الفطر 

األسود، والذي يبقى ساملا وينمو بسبب قلة املنافسة.
- التهوية في األجهزة الصناعية طويلة املدى تقلل املناعة.

- هناك تكهنات بأن الفطر ينتقل عن طريق مياه الترطيب 
التي يتم إعطاؤها مع األكسجني.

كيف نقلل مخاطر اإلصابة بالفطر األسود ملرضى كورونا؟
¶ في املستشفى:

- الحفاظ على النظافة الجيدة.
- العناية بنظافة الفم بانتظام بغسول الفم وغرغرة بوفيدون 

اليود.
- عند إعطاء األكسجني، استخدام مياه معقمة في الترطيب، 

ومنع أي تسرب من جهاز الترطيب.
- التزام اإلرشادات الطبية الستخدام الستيرويد، والتحكم 

الصارم في نسبة الجلوكوز بالدم.
- استخدام املضادات الحيوية واسعة الطيف ومضادات 

الفطريات عند الضرورة فقط.
¶ بمجرد الخروج من املستشفى:

- ابق بالداخل قدر اإلمكان.
- تمارين منتظمة.

- ضبط سكر الدم.
- بيئة املنزل نظيفة وخالية من األتربة والرطوبة.

- حافظ على نظافة الفم واألنف.
- ارتِد القناع الطبي دائًما أثناء الخروج.

- تجنب مناطق البناء والحقول، وإذا اضطررت، ارتد األقنعة 
والقفازات املطاطية واألحذية.

عالقته بكورونا وأهم ما تحتاج إلى معرفته

ال يمكن أن تنتقل العدوى 
به من إنسان إلنسان أو بين 

الناس والحيوانات

األسود  الفطر  عــدوى  تسبب  لم 
العالم  فــي  ــراب  ــخ ال مــن  الكثير 
حــاالت  زادت  لكن  الــهــنــد؛  مثل 
مثل  األخـــرى  الفطرية  الــعــدوى 
المبيضات  وداء  الرشاشيات  داء 
وعــلــى   .19 كــوفــيــد  ــمــرضــى  ل
اإلصابة  التيقظ الحتماالت  الطبيب 
بالفطريات، خاصة عندما يتحسن 
ــتــدهــور الــجــهــاز  ــم ي ــمــريــض ث ال
التنفسي لديه فجأة، حيث يصعب 
الفطرية  الرئة  التهابات  تشخيص 
لتداخل أعراضها مع كوفيد 19.

هل يمكن حدوث عدوى فطرية 
أخرى لمرضى كوفيد 19؟
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يكشف التحقيق عن ابتزاز وتحرش جنسي بالجئات سوريات عالقات في بلدان العبور إلى أوروبا، على يد مهربي بشر 
مع  ووجودهن  ضدهم،  بشكوى  التقدم  أو  الجو،  عبر  التهريب  رحلة  تكاليف  دفع  على  قدرتهن  عدم  يستغلون 

أطفالهن من دون أزواجهن

الجنس مقابل السفر إلى أوروبا

ابتزاز الالجئات 
السوريات

استوكهولم ـ حازم داكل

الســورية  الثالثينيــة  تعرضــت 
مســتعار(،  )اســم  خالــد  ميســاء 
الجنســي،  واالبتــزاز  للتحــرش 
أثناء رحلة لجوئها إلى السويد برفقة طفلها 
البالــغ مــن العمــر 8 ســنوات، علــى يــد مهــرب 
ســوري يعيــش فــي جزيــرة رودس اليونانيــة، 
طلــب منهــا 11 ألــف يــورو، فــي مقابــل ســفره 
معهــا، صيــف 2020، إلــى مدينــة غوتينبــرغ، 
جــوازي  باســتخدام  الســويد،  غــرب  جنــوب 
ســفر زوجتــه وطفلــه، ولــم يتوقــف األمــر عنــد 
هــذا املبلــغ، بــل طلــب التقــاط صــور حميميــة 
معهــا، بحجــة اســتخدامها أمــام الشــرطة فــي 
حــال تــم توقيفــه أثنــاء الســفر، لكنهــا رفضت، 
»العربــي  تحتفــظ  الــذي  املهــرب،  أصــر  فيمــا 
الجديــد« باســمه، مدعيــا أن الرحلــة لن تنجح 
مطــار  »فــي  بخجــل:  وقالــت  ذلــك،  دون  مــن 
رودس وضــع يــده على جســدي، وعند حاجز 

التفتيش قبلني أمام الشرطة«. 
تعيــش ميســاء، كمــا طلبــت تعريفهــا خوفــا 
مــن نظــرة املجتمع، في مدينــة ماملو، بانتظار 
قــرار مصلحــة الهجــرة الســويدية بلم شــملها 

مع زوجها املوجود حاليا في جنوب تركيا.
وتعد ميساء واحدة من الالجئات السوريات 
الالتــي تعرضــن لالبتــزاز خــالل ســفرهن مــن 
دون أزواجهــن، فــي ظاهــرة بــدأت مــع موجات 
اللجــوء الســورية إلــى أوروبــا فــي عــام 2013، 
مســؤولة  الخطيــب،  نــور  رصدتــه  مــا  وفــق 
الشــبكة  فــي  املــرأة  ضــد  االنتهــاكات  توثيــق 
كشــفت  والتــي  اإلنســان،  لحقــوق  الســورية 
»العربــي الجديــد«، عــن توثيــق 1653 حالــة  لـ
ابتــزاز وتحــرش جنســي بالجئــات ســوريات 
في عدة دول، أبرزها تركيا ولبنان واليونان، 
كما ســجلت 356 حادثة اســتهدفت الالجئات 
علــى يــد مهربي البشــر منذ عــام 2013 وحتى 

مارس/ آذار املاضي.

مساومة العالقات
تواجــه الســوريات ممــن يحاولــن اللجــوء إلــى 
خــالل  متكــررة  جنســية  مضايقــات  أوروبــا 
رحلــة التهريــب، وهــو مــا وثقه معــد التحقيق 
مع أربع الجئات سوريات، ومنهن الثالثينية 
الســورية داريــن املهنــا )طلبــت تعريفهــا بهذا 

مقابــل  شــبيه،  جــواز  اســتخدام  عبــر  بذلــك 
الحصــول علــى 7 آالف يــورو. لكــن الالجئــات 
الســوريات غيــر قــادرات، وال عائالتهــن، علــى 
توفيــر مبالــغ كهــذه للمهربــني، إذ يعانــني من 

الفقر، فيقعن ضحية ابتزاز املهربني. 
ذوي  مــن  الســوريون  الالجئــون  ويعيــش 
املــوارد املاليــة الضئيلــة أو املعدومــة صراعــا 
املجــاورة  البلــدان  فــي  الحيــاة  مــع  يوميــا 
لســورية، إذ يعيــش 9 مــن كل 10 الجئــني فــي 
حالــة مــن الفقــر املدقــع فــي لبنــان، و80% مــن 
660 ألــف الجــئ ســوري فــي األردن يرزحــون 
تحــت خــط الفقــر الوطنــي. وتوجــد فــي لبنــان 
عائلــة،  ألــف   145 والعــراق  واألردن  ومصــر 
واحــدة مــن كل أربــع تعيلهــا نســاء، بحســب 
لألمــم  الســامية  للمفوضيــة  الرســمي  املوقــع 
تضيــف  والتــي  الالجئــني،  لشــؤون  املتحــدة 
»هــذه العائــالت تعانــي فــي العادة مــن ارتفاع 
الديون وال تحصل على طعام كاف، ويضطر 
املزيــد مــن أطفالها للعمــل، ويتعرض أفرادها 
لدرجــات أكبــر من العنف الجنســي وغيره من 

أشكال العنف«.
اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وتــدرج 
املهاجــرات  بحــق  تحــدث  التــي  االنتهــاكات 
ســياق  ضمــن  الــدول  تلــك  فــي  الســوريات 
ابتــزاز واســتغالل الالجئــات جنســيا، مقابــل 
أو  أوروبــا،  إلــى  تهريبهــن  عمليــة  تســهيل 
لعمليــة  الالزمــة  املاليــة  التكاليــف  خفــض 
أن  الحظــت  التــي  الخطيــب،  وفــق  التهريــب، 
معظــم الالجئــات اللواتــي يقعــن ضحيــة هــذه 
العمليات ممن فقدن أسرهن أو يخضن رحلة 
ولذلــك  أطفالهــن،  مــع  أو  بمفردهــن  اللجــوء 
يســتغل املهــرب حالــة الضعــف التــي تعانــي 

منها الالجئة الستغاللها جنسيا. 
وما يشــجع املهرب أكثر البتزاز الالجئة التي 
إلــى املــوارد  تســافر بمفردهــا، كونهــا تفتقــر 
املاليــة لدفــع كلفــة الرحلة، وفــق تقرير منظمة 
شــهادات  إلــى  اســتند  الــذي  الدوليــة،  العفــو 
ثــالث نســاء أكــدن أن »املهربــني ومــن يعملــون 
بأخريــات،  أو  بهــن  تحرشــوا  شــبكاتهم  فــي 
وعرضــوا عليهــن تخفيــض ســعر الرحلــة أو 
القــارب  ركــوب  قبــل  االنتظــار  فتــرة  تقصيــر 
ممارســة  مقابــل  املتوســط  البحــر  لعبــور 
الجنــس«، وهــو مــا وقــع لشــينار أحمــد )اســم 
مســتعار(، التــي تعرضــت لالبتــزاز الجنســي 
مــن قبل مهــرب في العاصمة اليونانية أثينا، 
بعــد وصولهــا فــي أغســطس/ آب 2020، فــي 
 5500 مــن  تهريبهــا  كلفــة  تخفيــض  مقابــل 
يــورو إلــى 3 آالف يــورو والتعجيــل بســفرها 

إلى خطيبها في أملانيا. 
رفضــت شــينار طلب املهــرب وذهبت إلى آخر 
عراقــي الجنســية، لكنــه لــم يكــن أفضــل حــاال 
مــن ســابقه، إذ طلــب منهــا فــي البدايــة صــورًا 
مــزور  بهــدف تجديــد جــواز ســفر  شــخصية 
تقــول  كمــا  جســدها،  تظهــر  صــورًا  ثــم  لهــا، 
شــمال  الحســكة،  ريــف  مــن  املتحــدرة  الفتــاة 
»العربــي  شــرق ســورية، وتضيــف متحدثــة لـ
إلــى  الســفر جــوًا  أحــاول  زلــت  الجديــد«: »مــا 
برلــني بجــواز ســفر بلجيكــي اشــتريته بـــ800 
يورو مع شهادة فحص )كوفيد - 19( مزورة، 

بعد فشلي في السفر ثماني مرات«.
للتحــرش  تعرضــت  قــد  شــينار  وكانــت 
واالبتــزاز الجنســي لــدى هجرتهــا مــن شــمال 
ســورية إلــى كردســتان العــراق ثــم إلــى تركيــا 
من مهربي البشــر في شــمال كردستان. وبعد 
وصولهــا إلــى مدينــة إســطنبول، فــي مايــو/ 
السماســرة  أحــد  عليهــا  عــرض   ،2019 أيــار 
ســوري  بمهــرب  إيصالهــا  فــي  املســاعدة 
إلــى  للوصــول  مســاعدتها  يمكنــه  الجنســية 

اليونان، لكنه حاول التحرش بها، كما تقول، 
مضيفــة: »فــي إحــدى املــرات قبلنــي بالشــارع، 
دون أن أســتطيع فعــل شــيء ســوى تهديــده 
بحــزن:  وتابعــت  يتوقــف«،  لــم  إذا  بالصــراخ 
»لم أســتطع فعل الكثير لحماية نفســي، ألني 
كنــت الجئــة غيــر شــرعية فــي تركيــا وأتخفــى 
يتــم  كــي ال  الشــرطة  مــن دوريــات  باســتمرار 

ترحيلي إلى شمال سورية«. 
فــي  بالضحايــا  البشــر  مهربــو  وُيوقــع 
البلــدان الحدوديــة مــع أوروبــا، وفــق مــا يقول 
املحامــي الســوري إيهــاب عبــد ربــه، الحاصــل 
علــى املاجســتير فــي القانــون الدولــي، والــذي 
يعمــل فــي مكتــب Din Advokat لالستشــارات 
»العربــي  لـ اســتوكهولم،  فــي  القانونيــة 
الجديــد«، ويضيــف: »املهربــون ينشــطون فــي 
بلــدان العبــور مثــل تركيــا واليونــان فــي ظــل 
غياب أي بيئة قانونية تحمي الضحايا ممن 
يتــم ابتزازهــم واســتغالل رغبتهم في تحقيق 

حلم الوصول السريع إلى أوروبا«. 

لماذا يحجمن عن التقدم 
بشكاوى؟ 

يجمع ضحايا االبتزاز الجنســي الالئي وثق 
طلبهــن  عــدم  علــى  إفاداتهــن  التحقيــق  معــد 
املســاعدة مــن الشــرطة، وال يتوقــف األمر على 
املوجــودات فــي دول العبــور إلــى أوروبــا، كمــا 
تروي العشــرينية الســورية سلوى الحمصي 
التقــدم  عــن  أحجمــت  التــي  مســتعار(،  )اســم 
فــي  للترجمــة  مكتــب  مديــر  ضــد  بشــكوى 
فــي تســيير املعامــالت  طرابلــس لديــه خبــرة 
غيــر القانونيــة، بعدمــا قايضهــا باســتخراج 
)تصــدر  حــال  فقــر  كإفــادة  لبنانيــة،  وثائــق 
إقامــة  وســند  االقتصاديــة(،  الحالــة  لتأكيــد 
يثبــت وضعهــا القانونــي، ووثيقــة كفالــة مــن 
حتــى  اللبنانيــة  الجنســية  يحمــل  شــخص 
تتمكــن مــن الســفر إلــى إســبانيا، فــي مقابــل 
دفــع 1200 دوالر أو الدخــول فــي عالقــة معــه، 
»العربي الجديد«  لكنهــا رفضــت، كمــا تقــول لـ
بصوت مرتجف: »حديثه معي كان عبارة عن 

ابتزاز جنسي فج«. 
رفــض  ســبب  ربــه  عبــد  املحامــي  ويعيــد 
إلــى  الشــرطة  مســاعدة  طلــب  الضحايــا 
العبــور،  بلــدان  فــي  القانونــي  وضعهــن غيــر 
املهربــني،  انتقــام  مــن  الخــوف  إلــى  إضافــة 
قائــال: »يتمتــع مهربــو البشــر بالســلطة علــى 
لهــم،  وحاجتهــم  لحالتهــم  نظــرا  الضحايــا 
بــكل  الضعــف  ذلــك  يســتخدمون  واملهربــون 
حلــم  يحققــون  ال  حتــى  وبعضهــم  الطــرق، 
الضحايــا بالوصــول إلــى أوروبــا«. وترفــض 
تســجيل  أو  وقــع،  بمــا  التصريــح  الضحيــة 
بســبب  املختصــة،  الجهــات  لــدى  الحادثــة 
النفســي  واضطرابهــا  االجتماعــي  وضعهــا 
اذ  االنتهــاك،  مرتكــب  مــن  خوفــا  أو  أيضــا 
قانونيــا، بحســب  املهربــني  يصعــب مالحقــة 
الخطيب، وهو ما تؤكده الخبيرة االجتماعية 
هبــة اللــه الزيــر، التــي عملــت في لجنــة اإلنقاذ 
تعنــى  غيــر حكوميــة  )منظمــة   IRC الدوليــة 
بمساعدة األشخاص الذين تحطمت حياتهم 
وســبل عيشــهم بســبب النزاعــات والكــوارث(، 
»العربــي  لـ قائلــة  و2015،   2014 عامــي  فــي 
شــرعي  غيــر  الضحايــا  وجــود  إن  الجديــد«، 
فــي تلــك البلــدان، فضــال عــن تواصــل املهــرب 
مــع الضحايــا بأســماء وهميــة، كمــا الحظــت 
صعوبــة  يواجهــن  الضحايــا  الالجئــات  أن 
علــى  خوفــا  حــدث  بمــا  عوائلهــن  إبــالغ  فــي 
ســمعتهن، فضال عن رفضهن طلب املســاعدة 
للتخلــص مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، 

بسبب خلفيتهن االجتماعية.

االســم(، والتــي تقــول إنها تعرضــت للتحرش 
ذهبــت  مصــري،  مهــرب  قبــل  مــن  الجنســي 
إلــى شــقته بمنطقــة باتيســيو فــي العاصمــة 
أصليــة  وثائــق  علــى  للحصــول  اليونانيــة 
مالمــح  مــع  صورهــن  تتشــابه  لالجئــات 
»لــم  باكيــة،  تقــول  كمــا  وســاومها،  وجههــا، 
عــرض  الجنســية،  رفــض تحرشــاته  أســتطع 
علــّي دفــع نصــف مبلــغ الرحلــة، 3500 يــورو«، 
وتقــول  بتســفيرها.  وعــوده  ينفــذ  لــم  ولكنــه 
دارين، املتحدرة من ريف عفرين، شــمال غرب 
مــرات  خمــس  للتحــرش  »تعرضــت  ســورية: 
وبالطريقة نفســها، اضطررت للمســايرة عدة 
مرات، لكني عالقة في أثينا منذ وصولي في 

يوليو/ تموز 2020«. 
الالجئــات  والفتيــات  النســاء  و»تتعــرض 
والتحــرش  واالســتغالل  واالعتــداء  للعنــف 
الجنســي فــي كل مرحلــة من مراحــل رحلتهن، 
بما في ذلك أثناء مراحل سفرهن في األراضي 
األوروبية«، وفق ما جاء في تقرير صادر عن 
منظمــة العفــو الدوليــة فــي 18 يناير/كانــون 
يتعرضــن  »الالجئــات  بعنــوان   2016 الثانــي 
والتحــرش  واالســتغالل  البدنــي  لالعتــداء 
الجنســي فــي رحلتهن عبر أوروبا«، واســتند 
وفتــاة  امــرأة   40 مــع  مقابــالت  إلــى  التقريــر 
قــد  كــن  أملانيــا والنرويــج  فــي  الالجئــات  مــن 
تابعــن  ثــم  اليونــان  إلــى  تركيــا  مــن  ســافرن 
رحلتهن عبر البلقان. ووصفت جميع النساء 
شعورهن بغياب األمن طوال الرحلة. وأفادت 
»تعرضهن في جميع البلدان  البعض منهن بـ
البدنــي،  لالعتــداء  تقريبــا  بهــا  مــررن  التــي 
أجســادهن  وتحســس  املالــي،  واالســتغالل 
علــى  الجنــس  ملمارســة  عليهــن  الضغــط  أو 
أيــدي املهربــني، أو أفــراد األمــن، أو الالجئــني 

اآلخرين«.

فقر الالجئات 
يطلــب املهربــون مبالــغ كبيــرة مــن الالجئــات 
الراغبات في الذهاب بمفردهن دون أزواجهن 
إلــى أوروبــا، وتحديــدا عبر الرحــالت الجوية، 
وهــو مــا وثقــه معــد التحقيــق عبــر تســجيل 
محمــد  أبــو  يدعــى  ســوري  ملهــرب  صوتــي 
البلشــي )موجود في اليونان وينشــط فيها(، 
يتحــدث مــع شــاب ســوري يريــد ســفر زوجتــه 
جــوا مــن اليونــان، وُيبــدي اســتعداده للقيــام 

1653 حالة ابتزاز 
جنسي لالجئات 

سوريات في عدة 
دول

فقر الالجئات 
وأوضاعهن غير 

القانونية تجعلهن 
أهدافًا سهلة 

للمهربين
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مهند مبيضين

اإلســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الــحــرب  لــيــســت 
مقطعًا في فيلم، إنها استعادة واستئناف، 
لحتمية املواجهة الي كانت مؤّجلة، في زمن 
الحضور  على  القائمة  الجديدة  التقانات 
قارن الحرب اليوم 

ُ
عن بعد. وبناًء عليه، ال ت

بحروب سابقة، عربية إسرائيلية، أو على 
صــعــيــد مــواجــهــات إســرائــيــل الــســابــقــة مع 
األشــقــاء فــي غــزة فــي األعـــوام 2008 و2012 
على  قامت  التي  إسرائيل  فرضّية  و2014. 
الحلقة األخيرة  العرب هو  التطبيع مع   

ّ
أن

النهائية،  في مسلسل االحتالل والتصفية 
بــحــّجــة أنــهــم نــســوا قــضــيــة فــلــســطــن، وأن 
ــم، لـــم تــنــجــح، وذلـــك  ــدهـ الــفــلــســطــيــنــيــن وحـ
خــيــار إســرائــيــلــي بــائــس تـــمـــّوه بــؤســه في 
املواجهة غير األخــيــرة، حن كتبت صحف 
ــعــنــا معهم 

ّ
الـــذيـــن وق الـــعـــرب   

ّ
االحـــتـــالل أن

ــا«، وهـــــــي، أي  ــ ــونـ ــ ــذلـ ــ ــــالم »خـ اتـــفـــاقـــيـــات ســ
ع.

ّ
 الشعوب لم توق

ّ
إسرائيل، لم تعرف أن

الـــصـــراع   هـــنـــا، يــصــلــح األردن حـــالـــة، فـــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فــهــو بـــلـــٌد مــرتــبــط بــاتــفــاقــيــة 
عــــام 1994، لكن  الـــعـــدو وقـــعـــت  مـــع  ســــالم 
األردن بلٌد ممانع في الحقوق الفلسطينية، 
وداعم لحركة حماس على األرض، فالدعم 
الصحي والخدماتي لم ينقطع عن القطاع، 
 لــبــقــيــة الـــعـــرب مع 

ٌ
 مــغــايــرة

ٌ
ولـــــأردن قــصــة

فلسطن، وما قّدمته الحكومة األردنية من 
وثائق لدعم حقوق حي الشيخ جــّراح، هو 

محمد أحمد القابسي

يـــؤخـــذ عــلــى الــــثــــورة الــتــونــســيــة، أنـــهـــا بال 
قــيــادة وال طــبــقــات، إذ ال يــوجــد فــي تونس 
قـــادة  فـــاعـــلـــون حــقــيــقــيــون أو مـــفـــكـــرون أو 
ــرون لــهــا وملــســارهــا، على 

ّ
ســيــاســيــون يــنــظ

ــــورات الـــفـــرنـــســـيـــة واألمـــيـــركـــيـــة  ــثــ ــ عـــكـــس الــ
والــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي 
رت 

ّ
سبقتها حركات فكرية أّسست لها ونظ

واضحا  أصبح  وقد  وأهدافها.  لتحوالتها 
أن األزمة التي تعيشها تونس، في أبعادها 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
ــد أســـبـــابـــهـــا الــرئــيــســيــة هـــذا  ــ ــكـــون أحـ قــــد يـ
الــذي تعانيه ثورة  والثقافي  الفكري  اليتم 
الــســابــق أورث فــقــرا  الــيــاســمــن، فــالــنــظــام 
معرفيا فكريا وانحسارا في النخب الفاعلة 
ــثـــورة فـــي صــراعــات  الــتــي ســقــطــت بــعــيــد الـ
غــرار  على  زالــت تشغلهم،  مــا  أيديولوجية 
هل اإلســالم ديــن ودولــة، وهــل املــرأة مكملة 
ــتـــســـاويـــة مـــعـــه فــــي الـــحـــقـــوق  ــلـــرجـــل أم مـ لـ
والــواجــبــات، وإشــكــالــيــة تــداخــل مؤسسات 
الــدولــة مــن بــرملــان ورئــاســة وحــكــومــة، وما 
سقط فيه الوضع في تأويل الدستور الذي 
ظـــل يــمــارســه رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ويــهــدد 

بفصوله شركاءه في الحكم.
ثـــار الــتــونــســيــون مــن أجـــل تغيير وضعهم 
واجتماعيا.  اقتصاديا  والــبــائــس  املــتــرّدي 
ــا الــــيــــوم أنــــهــــم يــعــيــشــون  ــيـ ــم يـــعـــد خـــافـ ــ ولــ
إحباطا عاما بمختلف شرائحهم وفئاتهم، 
الــثــورة مــن حرية  بــمــا مّكنتهم  ويــعــلــنــون، 
ــا(، في  ــهـ فـــي الــتــعــبــيــر )املـــكـــســـب الـــوحـــيـــد لـ
ــيـــة،  ــاءات الـــعـــامـــة واملـــنـــابـــر اإلعـــالمـ ــفــــضــ الــ
وخـــصـــوصـــا فــــي وســــائــــل الــــتــــواصــــل، عــن 
ــــت حـــــّدة  ــعـ ــ ــفـ ــ خـــيـــبـــاتـــهـــم  املــــتــــتــــالــــيــــة. وارتـ
ــا،  ــع تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـ اإلحــــبــــاط مـ
وتــدهــور املــقــدرة الشرائية وأزمــة التالقيح 
ضــد كــورونــا، وتــــرّدي املــؤّســســة التربوية، 
ــة إلـــى  ــاديــ ــتــــصــ ـــــــرات االقــ

ّ
وتـــــدحـــــرج املـــــــؤش

مـــســـتـــويـــاٍت غـــيـــر مــســبــوقــة مـــقـــابـــل غــيــاب 
املخرج السياسي الــذي من شأنه أن ينهي 
االنـــســـداد، ويــضــع خريطة الــطــريــق مــن كل 
ــن الــنــفــق املـــظـــلـــم، إذ  األطــــــــراف، لـــلـــخـــروج مـ
املــبــادرات  الــحــوار، ومجمل  فشلت دعـــوات 

محمود الريماوي

كــان كاتب هــذه السطور أحــد مــن  تابعوا، 
ما وسع الجهد، تطورات الحرب بن حركة 
الفلسطينية في  املقاومة  حماس وفصائل 
ة من جهة واالحتالل اإلسرائيلي 

ّ
قطاع غز

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. وكــــــــان هـــــــذا االحــــتــــالل 
ــبـــادئ فـــي املـــواجـــهـــة، حن  الــبــغــيــض هـــو الـ
جــّراح   الشيخ  بــأبــنــاء حــي  بالتنكيل  شــرع 
فـــي الـــقـــدس، القــتــالعــهــم مـــن بــيــوت آبــائــهــم 
ن في املسجد 

ّ
وأجدادهم، والتنكيل باملصل

ــر مــن رمــضــان،  ــ األقــصــى فــي الــعــشــر األواخـ
ــــن انـــتـــفـــضـــوا  ــذيـ ــ ــان املــــقــــادســــة الـ ــ ــّب ــشــ ــالــ وبــ
عــلــى املـــوجـــة الــعــنــصــريــة املــتــوّحــشــة الــتــي 
املستوطنن  مليشيات  أيـــدي  على  ت 

ّ
تفش

املــســلــحــن، مــدعــومــن بــالــشــرطــة والــخــّيــالــة 
وعناصر الشاباك. وقد انطلقت هذه املوجة 
الحكومة،  رئيس  من  بتعليماٍت  اإلجرامية 
األجهزة  مع  وبتنسيٍق  نتنياهو،  بنيامن 
ــزاة املــســتــوطــنــن،  ــغــ األمـــنـــيـــة ومـــجـــالـــس الــ
وبدون أدنى اكتراٍث لردود فعل فلسطينية 
وفــي هذه  دولــيــة.  أو  إقليمية  أو  أو عربية 
ــواء املــحــمــومــة، وّجــهــت حــركــة حماس  األجــ
ــتــــالل مـــن مــغــّبــة  تــحــذيــرهــا لــســلــطــات االحــ
املضي في ارتكاباتها الغاشمة، وقد قوبل 
التحذير باستخفاٍف وغطرسة، حيث  هذا 
تلك.  املشينة  اته  إجراء االحتالل في  مضى 
والــتــذكــيــر بـــهـــذه الـــوقـــائـــع الــســاخــنــة الــتــي 
 فــــي األذهــــــــان هــــو لــغــرض 

ً
ــــت طــــريــــة مــــا زالــ

االحــتــالل،   يطلقها  الــتــي  الــِفــريــة  تصحيح 
ــــالم عـــربـــي مــتــصــهــن،  ــاوب مـــعـــه إعــ ــتـــجـ ويـ
بترديد مزاعمه، أن »حماس« كانت البادئة 
في املواجهة. علمًا أن تاريخ االحتالل نفسه 
منذ السابع من يونيو/ حزيران 1967 هو 
 بــعــشــريــن عـــامـــا عــلــى نـــشـــأة حــركــة 

ٌ
ــابـــق سـ

حــمــاس. وقـــد كـــان ال بــد مــن وقـــف غطرسة 
العدو، وتوجيه تلك الصليات الصاروخية، 
لتذكيره بأنه ليس وحــده في املــيــدان، وأن 
لــــــأرض املــحــتــلــة ولــفــلــســطــن مــــن نــهــرهــا 
يدافع  من  )املتوسط(  بحرها  إلــى  )األردن( 

عنها ويحمي حماها.
ــح آنـــذاك أو بعد وقــف إطـــالق النار 

ُ
 ولــم يــل

ثالث هو  طــرٍف  املواجهة تمت لحساب  أن 
إيـــران، فــالــذي اخــتــار املــواجــهــة والتصعيد 
باملناسبة  اإلسرائيلي، وهــو  االحــتــالل  هو 
ــّدد  ــجــ ــا يـــجـــعـــل تــ ــمــ مـــــــــاٍض فــــــي خــــــيــــــاره بــ
محتمال،  أمــرًا  مختلفة  بأشكال  املواجهات 
ــوّد خــدمــة  ــ يــ نـــفـــُســـه  ــتــــالل  ــــان االحــ كـ إال إذا 
طــهــران، مــا دامـــت األخــيــرة هــي املستفيدة، 
كــمــا تـــــرّوج جـــوقـــة االحـــتـــالل هــنــا وهـــنـــاك، 
ــا إذا  بــلــغــاٍت مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــعــربــيــة .. أمـ
ــًا من  ــَرضــ ــفـــادت طـــهـــران أو غــيــرهــا َعــ ــتـ اسـ
ــه 

ُ
هـــذه الــتــطــورات، فــذلــك أمـــر يــتــكــّرر حــدوث

فــــي تــــاريــــخ الــــصــــراعــــات والــــــحــــــروب، فــقــد 

حسين عبد العزيز

الهدف من أية انتخابات هو حدوث تداول 
سلمي للسلطة، وهذا يعني أن ثّمة مأسسة 
للنظام السياسي قد حصلت قبيل االنتقال 
إلى إجراء االنتخابات، فال ُيعقل أن تحُدث 
االنتخابات في ظل نظام استبدادي، ألنها 
ستفقد الغاية منها، وتتحّول إلى نوع من 

شرعنة االستبداد.
ــام الـــســـيـــاســـي قــبــل  ــظـ ــنـ أهـــمـــيـــة مـــأســـســـة الـ
االنــتــخــابــات تــكــمــن فـــي أنــهــا تــنــزع عملية 
ح، بحيث يصبح 

ّ
احتكار العنف من أي مرش

الــعــنــف حــكــرًا عــلــى الـــدولـــة الــتــي تــكــون في 
موقٍف محايٍد من املنافسة االنتخابية. ولهذا 
السبب، أّكدت األمم املتحدة وورقة مبعوثها 
السابق إلى سورية، دي ميستورا، ذات الـ 12 
البيئة املحايدة قبيل االنتقال  بندًا، أهمية 
إلى إجراء االنتخابات، فمن دون هذه البيئة، 
حن العنف، 

ّ
ومن دون أن يمتلك أحد املرش

ال معنى لالنتخابات.
يــدرك النظام السوري هذا جيدًا. ومع ذلك 
ليس فــي مــقــدوره عــدم إجـــراء االنتخابات، 
تشريعية ورئاسية، ألنه إن لم يفعل، فإنه 
ــبـــدادي ال  ــتـ ــأن حــكــمــه اسـ يــعــتــرف عــمــلــيــًا بــ
العملية  أيــضــًا بشرعية  ويــعــتــرف  شــرعــي، 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا األمــــم املــتــحــدة، 
مسارًا وحيدًا وقانونيًا للحل السياسي في 
سورية. بالنسبة للنظام، ليس هدف إجراء 
االنتخابات تداول السلطة بشكل سلمي )هذا 
مرتبط بالدول الديمقراطية التي تجاوزت 
السياسي  الــنــظــام  طبيعة  تــحــديــد  مــســألــة 
وبــنــيــتــه(، وإنـــمـــا مــرتــبــط بــإنــتــاج شــرعــيــة 
مفقودة له. ومن هنا كان إصراره دائمًا على 

إجراء االنتخابات في موعدها.
وأحد مفارقات السياسة أن النظام السوري 
واألمــــــم املـــتـــحـــدة يــلــتــقــيــان فـــي الــنــظــر إلــى 
االنتخابات الرئاسية التي جرت أخيرًا، من 
حيث إنها ليست جزءًا من العملية السياسية 
التي ينّص عليها قرار مجلس األمن 2254 
حسب تصريح املبعوث األممي الخاص إلى 

سورية، غير بيدرسون.
بمعنى أن األمم املتحدة تعتبر االنتخابات 
الــرئــاســيــة غــيــر شــرعــيــة، ألنــهــا عــمــل فــردي 
األممية،  السياسية  العملية  سياق  خــارج 
املناط بها الوصول إلى حكم سياسي جديد 
ورشيد على أساس ديمقراطي. وفي عملية 
الفصل هذه، يلتقي النظام واألمم املتحدة، 

وإن كانت الغايات مختلفة.
ال يــهــتــم الــنــظــام الـــســـوري بــمــســألــة إضــفــاء 
االنتخابية  العملية  الدولية على  الشرعية 

والوثائق  التاريخ  معركة  فــي  أخــرى  قصة 
والقوة الناعمة.

الفلسطينية مع تصريح  منذ بدء القضية 
السير آرثــر جيمس بلفور 1917، والهجرة 
ــثـــورة  ــــى فــلــســطــن، ثــــم مــــع الـ الـــيـــهـــوديـــة إلـ
املجيدة 1936- 1939، وصواًل  الفلسطينية 
إلــى النكبة وتــداعــيــاتــهــا، ثــم دولـــة الــوحــدة 
تحظ  لـــم  والـــتـــي   ،)1974-1950( املــشــتــركــة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  قـــوى  كــامــل  بــتــأيــيــد 
النكسة 1967، وصـــواًل  مــع  ثــم  الــعــرب،  وال 
إلـــى إعــــالن املــلــك الــحــســن مــشــروع اململكة 
العربية املتحدة، أو ما سّمي مشروع امللك 
حسن )1972(، ثم مع بدء املسار التمثيلي 
الفلسطيني وقمة الرباط عام 1974 وحتى 
قـــرار فـــّك االرتـــبـــاط الــقــانــونــي واإلداري مع 
الثانية،  الغربية 1988 واالنتفاضة  الضفة 
ــًا مـــســـار الــــســــالم والــــوفــــد املــشــتــرك  ــقــ والحــ
أردنيًا وفلسطينيًا، وحتى اليوم مع حرب 
ــّراح الــراهــنــة،  ة ومــعــركــة حــي الــشــيــخ جــ

ّ
غـــز

 الــشــعــب األردنـــــــي مـــن أكـــثـــر الــشــعــوب 
ّ

ظــــل
 وتــأثــرًا بقضية فلسطن. 

ً
تــفــاعــال الــعــربــيــة 

وبكل حسم، يمكن القول إن األردنين اليوم 
بمكّونهم )الــغــرب أردنـــي والــشــرق أردنـــي(، 
غــرب فلسطيني، هم  يقال  ويالحظ هنا ال 
 ألفضل وحدة كان من املمكن أن تقوم، 

ٌ
نواة

وهي قائمة اليوم على الصعيد االجتماعي 
املشتركة،  الهوية  صعيد  وعلى  والثقافي، 
وال غــرابــة فــي أن يــقــال إن الــبــيــت األردنــــي 

نصفه أردني ونصفه اآلخر فلسطيني.

ــرم أمـــنـــي في   اقـــتـــحـــام الــــحــــدود جــ
ّ
ــع أن ومــ

أن األردنين وقفوا مستعّدين  القانون، إال 
لكل احتمال في الطريق إلى فتح جبهة مع 
العدو. لقد أثبتت الحرب عجز إسرائيل في 
الرهان  وكــذب  الفلسطينية،  القضية  إذابــة 
اليوم  العربي   جيل الشباب 

ّ
إن على مقولة 

بات غير مهتم بالتحرير والجهاد وقضية 
 
ّ
ــٌر لــم يــتــحــقــق، وثــبــت أن فــلــســطــن، وهـــو أمــ

أكثر تعلقًا  أردنيًا وعربيًا،  الجديد،  الجيل 

 بــمــعــركــة تــحــريــر 
ً
ــة ــبـ ــثـــر رغـ بــالــقــضــيــة، وأكـ

جديدة. وأسقطت الحرب مقوالت التطبيع، 
وأيقظت الشباب األردني، وأعادت التذكير 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيــ ــ بـــحـــجـــم الـــعـــالقـــة األردنــ
وطبيعتها وخصوصيتها، وربما مآالتها 

املستقبلية.
وقف األردن، على الرغم من سنوات الرئيس 
األميركي، ترامب، األربع السيئة، وقف ضد 
ــاوالت إنـــهـــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــحــ مــ
البخسة  املــوائــد  تباع على  وجعلها سلعة 
ــو بــلــد لـــم يــعــلــن الــخــضــوع  لــكــوشــنــيــر، وهــ
يختصر  أن  أراد  الـــذي  األمــيــركــي  للضغط 
الــقــضــيــة بــــأطــــراٍف مـــن غــيــر أهــــل الــقــضــيــة. 
لــــــم يـــنـــجـــح تــــــرامــــــب فــــــي إذابـــــــــــة الـــقـــضـــيـــة 
 موقف الرئيس بايدن 

ّ
الفلسطينية، كما أن

مــن همجية إســرائــيــل لــيــس حــاســمــًا، لكنه 
أفضل من ترامب. ويبقى في املشهد الراهن 
 
ّ
أعــادوا فلسطن وتذكروها، وأن العرب   

ّ
أن

ــادٍر عــلــى نــســيــان  ــ الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي غــيــر قــ
أو  يراها في عموم فلسطن  التي  املشاهد 
العدو  تجاهلها، وخصوصا في غــزة، وأن 
هو العدو اإلسرائيلي، وليس غيره. أّما في 
تــتــوّجــه  مختلفة،  الــقــصــة  فستظل  األردن، 
الــجــمــوع والــحــشــود، على الــرغــم مــن أوامــر 
الدفاع املانعة لها، وفقًا لبروتوكوالت وباء 
ــا، نــحــو الـــحـــدود ومــحــيــط الــســفــارة  كـــورونـ
اإلســرائــيــلــيــة، بــمــبــاركــٍة وتــســهــيــالٍت أمنية 
واملــالمــح  والــفــعــل  الــكــالم  فيظهر  حكومية، 
بــدون تجميل أو إخــفــاء، وهــذا مــا لــم ُيــرده 

نتنياهو، وال حلفاؤه من الغرب. مسّودات 
اإلعمار إلعادة بناء القطاع ستعّد، والقوة 
ــــزداد،  الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس ســــوف تـ
الــرئــيــس محمود عباس  الــخــاســر الــوحــيــد 
ــر هــــو الــقــضــيــة  ــبــ ــه، والـــكـــاســـب األكــ ــهـــجـ ونـ
الفلسطينية بذاتها، قضية تأبى الخضوع، 

لتبقى آخر حركات التحّرر الوطني.  
الثانية،  االنتفاضة  حيث   ،2000 عــام  منذ 
كان ثّمة كالم، قيل للفلسطينين إن الجنوح 
 فادحًا، لكن هذا القول 

ً
أ

ً
إلى العنف كان خط

أثــبــت الــيــوم عـــدم صــحــتــه. لــقــد أوقــفــت قــوة 
»حـــمـــاس »الـــصـــاروخـــيـــة، عــلــى تــواضــعــهــا، 
هـــواجـــس إســرائــيــل بــســهــولــة تــرحــيــل حي 
األقصى  اقــتــحــام  وبسهولة  جــــّراح،  الشيخ 

الشريف.
الـــســـلـــطـــة  ــأ  ــ ــــشـ أنـ ــاوض  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــٌح أن  ــيــ صــــحــ
لكن  الــكــهــلــة،  عــبــاس  ســلــطــة  الفلسطينية، 
طة في املقاطعة 

ّ
اليوم محن السلطة انتهت 

تــأثــيــٍر  أي  لـــعـــبـــاس  ولـــيـــس  ــه،  ــلــ الــ رام  ــي  فــ
عــلــى جــيــل كــامــل مــن الــشــبــاب الفلسطيني 
ــة  ــاومـ ــقـ ــــي حـــــن أن املـ ــي الـــــيـــــوم، فـ ــربــ ــعــ والــ
الــحــمــســاويــة، وفــــي عـــمـــوم مــــدن فــلــســطــن، 
التي دفعت  القضية، وهي  أحيت فلسطن 
ــوار،  الــشــبــاب األردنــــي إلــى الــنــزول إلــى األغـ
ليتنّسم عــبــق الــحــريــة، وهـــي الــتــي أعـــادت 
مـــقـــولـــة: »املــــــوت ألمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل« في 
ــان، وفــي  ــّمـ ــتـــالل فـــي عـ مــحــيــط ســـفـــارة االحـ

عواصم عربية أخرى.
)كاتب أردني(

الـــتـــي تــقــّدمــت بــهــا أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، أهــمــهــا 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل. حـــوار  االتــــحــ
مــتــعــّدد األبــعــاد كـــان األمـــل مــنــه أن ُيفضي 
ــــى مـــخـــرجـــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة،  إلـ
اقتصادي  ألمــن  تــؤّســس  سياسية،  وحتى 
ومؤّسساتها  لــلــدولــة  وتعيد  واجــتــمــاعــي، 
هــيــبــتــهــا ومـــكـــانـــتـــهـــا، وتـــضـــمـــن لــلــشــعــب 
»الــثــائــر« »خــبــزه وحــريــتــه وكــرامــتــه«، بعد 
منتخبة  املتعاقبة،  الــحــكــومــات  عــجــزت  أن 
عن  سياسية،  غير  أو  سياسية  معينة،  أو 

تحقيق ذلك.
جــديــد األزمـــــة فـــي تــونــس الــلــقــاء الــرســمــي 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد بــرئــيــس الــحــكــومــة 
هـــشـــام املــشــيــشــي ووزيـــــر الـــدفـــاع إبــراهــيــم 
البرطاجي، األربعاء 26 مايو/ أيار الحالي، 
فـــي قــصــر قـــرطـــاج، بــعــد أشــهــر مـــن قطيعٍة 
الــذي  الــــوزاري  )الــتــعــديــل(  التحوير  بسبب 
الثاني  كانون  يناير/  في  املشيشي  أجــراه 
ــه ســعــيــد. كــــان مــوضــوع  ــارضـ ــاضـــي، وعـ املـ
اللقاء الــتــداول فــي ملف االنــقــالب املــزعــوم، 
فـــي عــالقــة بــوثــيــقــة مــســّربــة نــشــرهــا مــوقــع 
إنها  وقــيــل  الــبــريــطــانــي،   middle east eye
ــيـــس الــجــمــهــوريــة،  مـــســـّربـــة مــــن ديـــــــوان رئـ
ووصفها باملخطط لالنقالب على رئيسي 
الحكومة والبرملان. وتكشف عن سيناريو 
ــتـــوري تــتــهــيــأ رئــاســة  مـــزعـــوم النـــقـــالب دسـ
ــه عـــلـــى مـــكـــّونـــات  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــقـــيـــام بـ
البرملان  وخصوصا  السياسية،  املنظومة 
ت الرأي العام 

ّ
ورئاسة الحكومة. وثيقة هز

الــســيــاســي، وأعــقــبــتــهــا ردود فــعــل داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة. وقــــد اعــتــبــرهــا بــعــضــهــم، على 
التأكد من مــدى صدقيتها،  الرغم من عــدم 
الدولة  »بروفة« لتحّرك محتمل من رئيس 
ومـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة، وخـــصـــوصـــا مــديــرة 
الـــديـــوان، نــاديــة عــكــاشــة، لتنفيذ »انــقــالب 
دســـــتـــــوري« عـــبـــر تــفــعــيــل الـــفـــصـــل 80 مــن 
 جــّبــارة بيد 

ً
الــدســتــور الـــذي يعتبر ســلــطــة

ــة، بــــوصــــف أســــتــــاذة  ــهــــوريــ ــمــ رئــــيــــس الــــجــ
ــتـــوري ســلــســبــيــل الــقــلــيــبــي،  الـــقـــانـــون الـــدسـ
حيث  السلطات،  كامل  مسك  مــن  يمّكنه  إذ 
يــخــّول لــه الــتــدخــل فــي مــجــال املــشــّرع، وفي 
اخــتــصــاصــات رئـــيـــس الــحــكــومــة، واتـــخـــاذ 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا، 

استفادت طهران من الغزوين، السوفييتي 
الغزو  األميركي ألفغانسان، وكذلك من  ثم 
األمــيــركــي لــلــعــراق، كــمــا اســتــفــادت روســيــا 
وإيــــران مــن تــطــورات االنتفاضة الــســوريــة، 
ــاذج بــــــال حــصــر  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ويــــــزخــــــر الـــــتـــــاريـــــخ بـ
لــهــا الســـتـــفـــادة أطـــــــراٍف ثـــالـــثـــٍة مـــن نــشــوب 

الصراعات.
 ثّمة عالقة بن حركة 

ّ
وما تقّدم ال ينفي أن

 شهدت 
ٌ
 متمّوجة

ٌ
حماس وإيران، وهي عالقة

انحسارا في ذروة موجة الربيع  العربي، إذ 
لربيع  السافر  الــعــداء  موقف  وقفت طهران 
شعوبنا، ذلــك أن هــذه الــحــركــة وجـــدت في 
طـــهـــران داعـــمـــًا شــبــه وحــيــد لــهــا، فـــي وقــت 
 الــدعــم مــن الــعــالــم العربي 

ّ
وجـــدت فــيــه أقـــل

واإلسالمي، وهو ما وضعها في إشكالية، 
إيـــران هــي بالفعل ذات نهج توّسعي  كــون 
فــي املــشــرق الــعــربــي، وذات رســالــة طائفية 
مذهبية، وإنها ال تترّدد في تقويض مناعة 
ــــدول واملــجــتــمــعــات، كــمــا حــــدث ويــحــدث  الــ
واليمن، وكما  ولبنان وسورية  العراق  في 
حـــاولـــت إيــــــران وتــــحــــاول فـــي دول أخــــرى، 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــا فـــــي الــــســ ــالـــحـــهـ خــــدمــــة ملـــصـ
وقد سعت »حماس«  البلدان.  تلك  مقّدرات 
لــلــنــأي بنفسها عــن الــنــهــج اإليـــرانـــي، ومــا 
يــثــيــره مـــن ردود فــعــل واســـعـــة وســاخــطــة، 
فــي مجال  بــطــهــران  وذلـــك بحصر عالقتها 
أرض  على  اإلسرائيلي  لالحتالل  التصّدي 
فلسطن حصرًا وليس خارجها. ويصعب 
ــي ذلـــــك أو  ــد نــجــحــت فــ ــول إن كـــانـــت قــ ــقــ الــ
أنها، ولإلنصاف، استخدمت  أخفقت، غير 
نهجا حذرًا، وعملت على  تظهير صورتها 
حركة مقاومة مستقلة )خالفًا لحال حركة 
ــران(.  ــ الــجــهــاد اإلســـالمـــي املــتــمــاهــيــة مـــع إيـ
ويــســتــذكــر املــــرء أن حــركــة حــمــاس طــّوقــت 
ة بتمويل 

ّ
منظماٍت وحركاٍت خرجت في غز

إيراني، وهدفت إلى تكوين مّد طائفي، أي 
طهران  وتنصيب  السنة،  املسلمن  تشييع 
مــرجــعــيــة ديــنــيــة وســـيـــاســـيـــة. وقــــد قمعت 
»حماس« هذه الحركات، وأبقت على حركة 
الجهاد اإلسالمي، مع تشديد القبضة على 
في  بما  والعسكرية،  السياسية  تحّركاتها 
االنــفــراد بإشعال مواجهاٍت  ذلــك محاوالت 
مع االحتالل بغير تنسيق أو قرار مشترك. 
تجدر اإلشــارة هنا إلــى أن املواجهة أخيرا 
في  املقاومة مجتمعة  خيضت من فصائل 
ة، ولم تنفرد »حماس« في املواجهة، 

ّ
قطاع غز

ــبـــر. غـــيـــر أن وزنــــهــــا الـــعـــســـكـــري يــبــقــى األكـ
وليس معلوما حجم الدعم اإليراني التقني 
معلوم  أنـــه  غــيــر  »حــمــاس«،  لـــ والتسليحي 
أن الـــحـــركـــة تــعــتــمــد عــلــى ذاتـــهـــا بــتــطــويــر 
الدفاعية،  منظومتها  وتحسن  أسلحتها، 
ــة األخـــــــرى، غــيــر أنــه  ــقـــاومـ كــمــا فــصــائــل املـ
ــداء حــــذر أكـــبـــر فـــي نسج  ــ يــتــعــن عــلــيــهــا إبــ
عالقتها مع طهران، وفي تعبيرها عن هذه 

 غــيــر مــهــمــة، 
ٌ
الــتــي ُيــجــريــهــا، فــهــذه مــســألــة

ــح الـــدولـــيـــة  ــالـ ــارات املـــصـ ــبــ ــتــ وتـــخـــضـــع العــ
فــي  تـــتـــغـــّيـــر  أن  ــن  ــكــ ــمــ الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة. ويــ
املــســتــقــبــل مـــع تــغــّيــر املــعــطــيــات اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية، ما يريده اآلن هو تكريس عملية 
وإجراء  األممية،  للعملية  موازية  سياسية 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة هو 
أساس هذه العملية، بغض النظر إن كانت 
الــنــظــام  فــرؤيــة  ال،  أم  ديــمــقــراطــيــة  العملية 
رؤية  عن  تختلف جذريًا  الديمقراطية  إلى 

املجتمع الدولي.
مـــا يــهــم الـــنـــظـــام عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 
ــتـــراف، أي  الــدولــيــة هــو الــقــبــول ولــيــس االعـ
ــّول على  ــعـ ــو يـ ــع. وهــ ــواقــ ــر الــ الـــقـــبـــول بـــاألمـ
املتغيرات التي حصلت في البيئات، املحلية 
واإلقليمية والدولية، منذ انتخابات الرئاسة 
السابقة عام 2014، لجهة التراجع الحاصل 
فـــي املـــواقـــف الــدولــيــة بــشــأن طــبــيــعــة الــحــل 
السياسي واملوقف من األسد ذاته، فبعد أن 
ذات  انتقاليٍة  عــن هيئة حكٍم  الحديث  كــان 
الحديث  انتقل  كاملة،  تنفيذية  صالحيات 
عن حكم شامل وغير طائفي، مع ما في هذه 
العبارة من غموض. وبعد أن كان الحديث 
عن تقاسم السلطة وفق سلة الحكم، انتقل 
التركيز على اإلصالحات الدستورية، وبعد 
فّكر فيه دوليًا في أية 

ُ
أن كان األسد خارج امل

عمليٍة سياسيٍة، أصبح األسد منذ عام 2016 
احتفظ  وإن  السياسية،  العملية  مــن  جــزءًا 
املجتمع الدولي بعبارة أن األسد لن يكون 
جــزءًا من مستقبل ســوريــة، مع ما في هذه 

العبارة أيضًا من غموٍض سياسي.
أيضًا، من وجهة نظر النظام، فإن تكريس 
السياسية مــن طــرف واحــد يبعث  العملية 
رسائل للسورين تحت سيطرته بأن األمور 
عادت إلى طبيعتها، كما كان األمر قبل عام 
2011، وأن أية محاولة للتشكيك في شرعيته 
سيرّد عليها بعنف شديد، وهكذا تتحّول 

غطرسة القوة إلى شرعية قانونية.
وهذا ما يحاول النظام تحقيقه على املستوى 
اإلقــلــيــمــي، وربــمــا الـــدولـــي، فــهــو يــتــوقــع أن 
تتجه بعض الدول إلى االنفتاح عليه، بعيد 
االنتخابات التي أعطاها أولوية كبيرة جدًا، 
لجهة اإلخــراج الفني لها، خصوصًا أنه لم 
الــدول  تصدر مواقف عربية أو من جامعة 
 عن سماح 

ً
العربية تنّدد باالنتخابات، فضال

دوٍل بإجراء االنتخابات في أراضيها، سيما 
فــرنــســا الــتــي مــا يــــزال خــطــابــهــا السياسي 
يجريها  الــتــي  االنتخابية  العملية  رافــضــًا 

النظام السوري. 
)كاتب سوري(  

أثبتت حرب الـ 11 يوما حقيقة الجغرافيا، 
فـــي هــــذه الـــعـــالقـــة، فــــرح الـــشـــبـــاب األردنـــــي 
الــذي هــّب مــن الــبــوادي واملخيمات واملــدن، 
ــأن يــقــف عــلــى مـــرمـــى حــجــر مـــن الـــحـــدود  بــ
مع فلسطن لم يعّوضه فرح وشوق، ال بل 
نــجــح بــعــضــهــم فـــي الــتــســلــل إلـــى فلسطن، 
عبر ثغرات في سياج الحدود. ولم تتوقع 
إسرائيل املحتلة ردة فعل الشباب األردني. 
ــة، ضــمــنــّيــًا وإجــرائــيــًا،  ــيــ والــحــكــومــة األردنــ
ــيـــة األردنـــــيـــــة  ــبـ ــعـ ــــت مـــــع الــــحــــالــــة الـــشـ ــانـ ــ كـ
ــل ســهــلــت قــــوى األردن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ال بـ
االعتصام  وسهلت  التظاهر،  إلــى  الطريق 
املــفــتــوح عــشــرة أيـــام أمـــام ســفــارة االحــتــالل 
ــان. وتـــصـــاعـــد الـــصـــوت الــبــرملــانــي  ــّمــ فـــي عــ
 بـــــ 130 

ً
ــيـــرفـــع الـــــنـــــواب مـــــذكـــــرة األردنــــــــــي لـ

توقيعًا تطالب بسحب السفير األردني من 
إسرائيل وطــرد سفير االحــتــالل. واستثمر 
الثاني كل عالقاته في حشد  امللك عبدالله 
التأييد للفلسطينين. وكان الفتًا التنسيق 
الــدوحــة، وبـــدت كلمة وزيـــر الخارجية  مــع 
ــام الجمعية  ــيــــة، أيــمــن الــصــفــدي، أمــ األردنــ
 وال لبس 

ً
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، واضــحــة

كيان  اســرائــيــل   
ّ
أن األردن  إعـــالن  فــي  فيها، 

ــا ســـبـــب الــــفــــوضــــى، إذ كـــان  ــهــ ــتــــالل وأنــ احــ
الــصــفــدي يــتــحــدث، مــن دون اكــتــراث ملسار 
ــٍف لـــم يــحــقــق إال الــنــهــايــات الــتــي  ــ ســـالم زائـ
الحدود  للتطّرف اإلسرائيلي. وعلى  نراها 
الشباب  قال  املشركة مع فلسطن واألردن، 
ــي كــلــمــتــه، »فــلــســطــن كــل فلسطن«،  ــ األردنـ

ــن يــديــهــمــا  ــ ــلـــطـــة مـ ــك يـــتـــم نــــــزع الـــسـ ــ ــذلـ ــ وبـ
ــة. ويـــبـــدو  ــ ــــدولـ وتــجــمــيــعــهــا بـــيـــد رئـــيـــس الـ
هـــذا االنـــتـــزاع عــاديــا ومــكــفــوال بــالــدســتــور، 
مــا اعــتــبــر تــهــديــدا حقيقا إلمــكــانــيــة عــودة 

االستبداد من بوابة الدستور نفسه. 
جديد اللقاء في دعوة سعّيد إلى التنسيق 
بن مؤسسات الدولة، واعترافه بأنه ال يمكن 
أن تــــدار فــي ظــل انــفــصــال بــيــنــهــا، فتونس 
دولة واحدة ومؤّسساتها تعمل بالتشاور 
والتنسيق، على الرغم من اختالف وجهات 
ــن الـــواجـــب الــعــمــل فـــي تنسيق  الــنــظــر. ومــ
ــة. ودعـــــا  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــرؤسـ ــ ــ ــل بـــــن الـ ــامــ ــكــ وتــ
رئاسة  مــع  التنسيق  الــى  الحكومة  رئــيــَس 
الجمهورية في مجال السياسة الخارجية، 
ليبيا.  املشيشي  زيـــارة  نتائج  وخصوصا 
لــم يكتف ســعــّيــد بــهــذا، بــل هــاجــم الــبــرملــان 
اللقاء مجاال للتفاؤل  أيضا. وقــد فتح هــذا 
قــد يــفــضــي إلـــى حلحلة االنـــســـداد بــاتــجــاه 
حوار بن الرئاسات واألطراف االجتماعية، 
فقد أّكــدت معطيات جــاّدة أن سعّيد اقتنع، 
اجتماعي  حــــوار  تنظيم  بـــضـــرورة  أخـــيـــرا، 
يكفل الــخــروج مــن األزمـــة واالنــصــراف إلى 
مــعــالــجــة قــضــايــا الــتــونــســيــن االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية املعيشية. 
)كاتب تونسي(

العرب واملسلمن وجدوا  العالقة، فمالين 
التوسعية  إيــران  ألطماع  ضحايا  أنفسهم 
وجــمــوحــهــا املــذهــبــي وتــطــّرفــهــا الــطــائــفــي. 
وعلى »حــمــاس« مــراعــاة حساسية هــؤالء، 
بـــل الـــوقـــوف مــعــهــم، ومـــع الــحــق فـــي إقــامــة 
حياة وطنية مستقلة، بعيدا عن التدخالت 
ــــالٍت أخـــــرى.  ــدخـ ــ تـ ـــة وأي 

ّ
الـــفـــظ اإليــــرانــــيــــة 

بــــل تــقــتــضــي الـــحـــســـابـــات اإلســتــراتــيــجــيــة 
الــحــذر الــشــديــد مــن النهج اإليــرانــي القائم 
خــيــارات  وازدراء  والــتــوّســع  الهيمنة  عــلــى 
ــعـــوب، بــمــا فـــي ذلــــك بــالــطــبــع الــشــعــب  الـــشـ
اإليراني الذي يتعّرض لقمع ساحق ورهيب 
مــنــذ عــقــود بــأضــعــاف مــا كـــان عليه الــحــال 
 

ّ
في عهد الشاه. ولعل من حق »حماس« أال
تــرفــض دعــمــا غــيــر مــشــروط مــن أي طــرف، 
 

ّ
 تذهب بعيدا في البراغماتية، وأال

ّ
على أال

تــقــع فــي مــحــذور عـــزل قضية فلسطن عن 
الــشــعــوب الشقيقة والــصــديــقــة، أو  قــضــايــا 
أن تــجــعــل  هـــذه الــقــضــيــة فـــي تـــضـــارب مع  
القضايا األخرى، فهذا محذوٌر على جانٍب 
من الخطورة، إذ يسّوغ األخذ بهذا املنطق 
الـــبـــراغـــمـــاتـــي »األنـــــانـــــي« لـــآخـــريـــن األخـــذ 
بمنطق مماثل، ألم تستند موجة التطبيع 
أبــرز ذرائعها،  العربي الساخن، في إحــدى 
واألهمية  اإليــرانــي،  بالخطر  التلويح  إلــى 
ــيـــة واملـــصـــيـــريـــة ملـــواجـــهـــتـــه،  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
باالستعانة بأيٍّ أحد ملواجهة هذا الخطر، 

بما في ذلك دولة االحتالل اإلسرائيلي؟
حسن صنعًا، 

ُ
ت أن حركة حماس  الخالصة 

ـــص عــالقــتــهــا بـــطـــهـــران بــالــتــدريــج 
ّ
إذ تـــقـــل

وبـــاطـــراد، مــا دامـــت األخــيــرة عــلــى  نهجها 
إزاء منطقة املشرق العربي، وأن يبقى قرار 
الــحــرب والــســلــم وطــنــيــا وداخــلــيــًا، وبعيدًا 
كـــلـــيـــًا عــــن إيـــــــــران، مــــع تـــوســـيـــع عــالقــاتــهــا 
من  ابــتــداء  وتعزيزها،  العربية  السياسية 
ســيــاســة  فـــي  تــمــضــي  وأن  واألردن،  مــصــر 
االعتماد الذاتي وتطوير القدرات الخاصة 
ما أمكنها ذلك، وأن تسير على درب تمتن 
الوطنية في  الــوحــدة واالعــتــراف بالسلطة 
املعترف  الطرف  السلطة هي  الله، كون  رام 
بــه عــربــيــا ودولـــيـــا. وأيـــا كــانــت املــالحــظــات 
يرمز  زال وجــودهــا  فما  السلطة،  أداء  على 
إلى الكينونة الوطنية، و»حماس« بحاجة 
ــذه األخــــيــــرة إلـــى  ــ لــلــســلــطــة، كــــي تــســعــى هـ
نــــزع الــتــصــنــيــفــن، األمـــيـــركـــي واألوروبـــــــي، 
ــة، كـــمـــا أن الــســلــطــة  ــركـ ــــاب عــــن الـــحـ ــــاإلرهـ بـ
)والشعب( بحاجة إلى »حماس« احتياطا 
ــلــــجــــم الــــعــــدوانــــيــــة  ــا لــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مـــســـلـــحـــا ومــ
ــا. فـــيـــمـــا يــبــقــى  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة وإنـ
الــوطــنــيــة  للحركة،  الــهــويــة  تــحــّدي تظهير 
والــتــركــيــز عليه واالحــتــكــام إلــيــه، بـــداًل من 
الجميع،  ــخــاطــب 

ُ
ت الــتــي ال  الدينية  الــهــويــة 

الوطن واملصير  وتثير توّجس شركاء في 
ومخاوفهم.

)كاتب من األردن(

أردنيون فلسطينيون على الحدود

 »االنقالب« وجديد األزمة في تونس

حماس وإيران... نقاط على حروف

لماذا االنتخابات السورية؟

أيقظت الحرب 
الشباب األردني، 

وأعادت التذكير 
بحجم العالقة 

األردنية الفلسطينية 
وطبيعتها 

وخصوصيتها

هل ستشهد تونس 
تحوال إيجابيا في 

المشهد السياسي، 
خصوصا في 

مستوى الرئاسات 
الثالث؟

حركة حماس ُتحسن 
صنعًا، إذ تقلّص 

عالقتها بطهران 
بالتدريج وباطراد، 

ما دامت األخيرة 
على  نهجها

آراء

حسام كنفاني

املــعــادالت كانت واضحة  لبنان في عــام 2006، كثير من  الــعــدوان على  انتهاء  مع 
الغزو  فــي وجــه  الصمود  املــقــاومــة حينها على  قـــدرة  إلــى  بالنسبة  للعيان، ســـواء 
العربي حول  االلتفاف  أو  األحيان،  بريًا في بعض  أخذ طابعًا  والــذي  اإلسرائيلي، 
فكرة مواجهة إسرائيل، وهي الفكرة الجامعة التي تجعل الشعوب العربية تضع كل 
ح بعد هذا العدوان أن التفاهم أو االتفاق 

ّ
خالفاتها جانبًا. لكن األهم، والذي توض

السنوات  الــذي حصل بعده جعل احتمال تكراره مستبعدًا جــدًا، وهو ما أظهرته 
الخمس عشرة التالية، والتي لم تشهد أي صدام حقيقي بني حزب الله وإسرائيل، 
باستثناء بعض املناكفات املضبوطة، والتي كان الهدف منها أساسًا، بالنسبة إلى 
اللبناني، رغم أن أدواره  الداخل  الله، إعطاء شرعية لوجوده مع سالحه في  حزب 

ت حدود هذا البلد إلى الجار السوري والبعيد اليمني. 
ّ
تخط

هناك الكثير من التقاطعات بني عدوان 2006 على لبنان وعدوان 2021 على قطاع 
غزة، بالشكل وباملضمون. أهم هذه التقاطعات هو ما أظهرته الفصائل الفلسطينية 
من قدرة على الصمود في وجه اآللة الحربية اإلسرائيلية، رغم الدمار الكثير الذي 
التحتية. كــذلــك األمــر  البنى  أو  املــســاكــن  الــقــطــاع، ســـواء لجهة  خلفته األخــيــرة فــي 
كل  وضــع  التفاف  وهــو  الفلسطيني،  املقاومة  فعل  حــول  الكبير  العربي  االلتفاف 
املواقف والخالفات مع سلوك الفصائل التي تقاوم جانبًا، وجعل من فعل املقاومة 
الــذي يمكن أن يــحــدث، وسيحدث الحــقــًا، فــي حــال اندلعت  أســاســًا جامعًا. األمــر 
بها  قــام  التي  االنتهاكات  كــل  إذ ستتم تنحية  الــلــه،  بــني إسرائيل وحــزب  مواجهة 
هذا الحزب بحق الشعوب العربية جانبًا، وسيكون النظر إليه، على األقل في فترة 

املواجهة، من باب فعل الوقوف في وجه إسرائيل، وهو األمر الذي ال خالف عليه.
لكن ما بعد انتهاء العدوانني، ال بّد من النظر إلى الفعل الالحق، بداية في لبنان حيث 
الهيمنة  في  اإللهي«  »النصر  ما سّماه  واستثمر  الداخلي،  الله  حــزب  نفوذ  تعاظم 
السياسية الداخلية، إضافة إلى مراكمة القوة العسكرية، والتي ما عاد لها استخدام 
فــي مواجهة إســرائــيــل، بــل تــم استثمارها فــي ســاحــات أخــرى معلومة. قــد تكون 
»حماس« اليوم تسير على خطى حزب الله، مع فوارق نابعة من املكانة الجغرافية 
ليكون  النفوذ  تعاظم  ستعيق  التي  واالستراتيجية  السياسية  واملعطيات  للحركة 
 لنظيرها اللبناني، لكن مع ذلك، فمن املؤكد أن توابع عدوان 2021 سياسيًا 

ً
مماثال

»حماس«، إسماعيل  ستعمل الحركة على استثمارها. فرئيس املكتب السياسي لـ
هنية، استخدم نفس تعبير »النصر اإللهي« في وصفه ما قامت به فصائل املقاومة 
خــالل الــعــدوان، وهــا هــي قــيــادات الحركة فــي الــداخــل والــخــارج تترقب االتــصــاالت 
»حماس« شريكًا على الساحة الفلسطينية، وهو  العربية والدولية التي ستعترف بـ
األمر الذي لم يحدث منذ 2006، حني تسبب فوز الحركة في االنتخابات بمقاطعة 

عربية ودولية وفلسطينية لقطاع غزة.
مفاوضات تثبيت التهدئة القائمة حاليًا، برعاية مصرية مباشرة وبرغبة أميركية 
السياسي محليًا  االستثمار  هــذا  تطبيق  »حــمــاس«  مــحــاوالت  صريحة، ستشهد 
وعربيًا ودوليًا، تمهيدًا للوصول إلى ما يشبه االتفاق الضمني الذي أرسى الهدوء 
أن  خافيًا  وليس  لبنان.  مــع  املحتلة  لفلسطني  الشمالية  الــحــدود  على   2006 بعد 
»حماس« تحتاج إلى مثل هذا االتفاق بعد فترة حكم في قطاع غزة كانت حافلة 
داخل  تراجع شعبيتها  إلى  وأدى  الــذي فرض عليها،  الحصار  بفعل  باإلخفاقات 
القطاع وخارجه. لكن األمر يختلف اآلن بعد عــدوان 2021، وخصوصًا مع تمدد 
شعبية الحركة إلى الضفة الغربية، وهو أمر ترى الحركة أنه من الواجب استثماره 
املــتــوقــع أن تكون  املــفــاوضــات، والــتــي مــن  قــريــبــًا. ومـــن غــيــر املستبعد أن تشمل 
مروحتها واسعة، اتفاقًا على تسهيل تصويت املقدسيني، والذي كان سببًا معلنًا 

لتأجيل السلطة لالنتخابات.

محمد أبو الغيط

بعنوان  فيلمًا  األميركية،  فايس،  أخــيــرًا، عرضت مؤسسة  غــّزة  حــرب  مع  بالتزامن 
»داخل املعركة ألجل القدس«، يقّدم نموذجًا عمليًا عن أسباب الطفرة الواضحة التي 

حققتها القضية الفلسطينية دوليًا في اآلونة األخيرة.
مقابلة صحافية  أول  من خمسة ماليني مشاهدة  أكثر  أحــرز  الــذي  الفيلم  تضمن 
لوم  يتلقى  وهــو  الــشــهــرة،  بالغ  فــي مقطٍع  الــذي ظهر  يعقوب،  املستوطن  مــع  غريبة 
الفلسطينية املقدسية منى الكرد »أنت تعرف أن هذا ليس منزلك«، فيرّد عليها »إذا 
لم أسرقه أنا سيسرقه غيري«! في الفيلم نعرف أن يعقوب كان يسكن في »لونج 
أيالند« في نيويورك، وقد جاء إلى هنا ألن املنزل تم منحه له من مؤسسة نحاالت 
شمعون، االستيطانية. يرّد على األسئلة الصريحة للصحيفة بأن سبب وجوده هنا 
التخلي عن هذه  يتم  القدس، وأال  اليهودي في  الوجود  املؤّسسة في رفــع  هو رغبة 
املنطقة في أي اتفاق سالم قــادم. عرض الفيلم لقاًء آخر مع آريا كينج، نائب عمدة 
 بحتة، كما 

ً
القدس، والذي كانت مرجعيته إلثبات أحقية اليهود في هذه األرض دينية

أكد بصراحة رغبته في هدم املسجد األقصى وقبة الصخرة لبناء الهيكل، مضيفًا 
»نثق بأن الرب سيجعل هذا يحُدث، وندعو أن يتم ذلك في حياتنا«.

أغلب التعليقات هاجمت يعقوب تحديدًا بحّدة، وكان من الالفت أن تعليقاٍت توقعت 
أن يكون مــن مــؤيــدي تــرامــب. الحــقــًا، تــم العثور على صفحته فــي موقع فيسبوك، 
ليظهر أنه بالفعل مؤيد متحّمس لترامب، وكذلك كان يرفض إجراءات الغلق للوقاية 
من فيروس كورونا، وهو املوقف الذي يشترك فيه مع قطاع كبير من مؤيدي ترامب.
أرضية  على  عامليًا  اإلسرائيلي  الخطاب  مع  الفلسطيني  الخطاب  تنافس  لسنوات 
الشعور  إلــى  األقــرب  النموذج  تقديم  أرضية  على  وكذلك  العاملي،  التعاطف  اجــتــذاب 
»الديمقراطية  دعاية  ملل،  بال  إسرائيل،  كــّررت  لذلك  قضيته،  مع  بالتماهي  الغربي 
الوحيدة في الشرق األوسط«، دولة متقدمة مثل الدول الغربية يسكنها شعٌب متعلم 
اليهودية  الـــروح  لتلك  نموذجًا  الكاريكاتيرية  »ســرولــيــك«  شخصية  كانت  ومــبــادر، 
الحديثة، التي تناضل وسط محيٍط من الجهل والتعصب. تدريجيًا، انعكست الصورة، 
أصبح يمكن للمواطن والسياسي الغربي أن يشاهد عارضة األزيــاء األميركية من 
املستوطنني  مــن  وأمــثــالــه  فــي مقابل صــورة يعقوب،  أصــل فلسطيني، بيال حــديــد، 
األكثر  لألجنحة  كبيرًا  الــغــرب صــعــودًا  األخــيــرة، شهد  الــســنــوات  خــالل  اليمينيني. 
، ليتم تقاسم األوساط السياسية بني معسكرين رئيسيني، 

ً
 واألكثر يسارية

ً
يمينية

يحمل كل منهما طيفًا واسعًا من اآلراء واملواقف السياسية واالجتماعية. وبالتالي، 
مؤيدو ترامب في الحزب الجمهوري هم أنفسهم، على األرجح، من يعارضون حقوق 
ى 

ّ
املثليني، أو اإلجهاض، أو التطعيمات وإجراءات الوقاية من كورونا. في املقابل، يتبن

الجناح التقّدمي من الحزب الديمقراطي قيمًا سياسية واجتماعية معاكسة. وبينما 
ظهر األرقام ارتفاعًا في شعبية املعسكر األول في أوساط كبار السن ومنخفضي 

ُ
ت

التعليم، ينتشر الثاني في أوساط هوليوود واألوساط األكاديمية.
 فلسطينيًا جديدًا عاش في الشتات استخدم أدوات مجتمعه 

ً
ما حدث هو أن جيال

إلــى أحــد مكونات  املــعــادلــة. وهــكــذا تحّولت فلسطني  للدخول رقمًا فــي هــذه  الجديد 
املعسكر التقّدمي. قضية نضال ضد العنصرية، كما في حركة »حياة السود مهمة«.
هذا التنافس على الرواية ليس تنافسًا على العواطف، بل يمكن ترجمته إلى قراراٍت 
سياسيٍة عملية. شهدنا للمرة األولى في تاريخ أميركا تحّركات في الكونغرس داعمة 

لحقوق الفلسطينيني ومدينة لالنتهاكات اإلسرائيلية.
وإذا كانت نظريات املؤامرة املطلقة تثبت خطأها، فال يوجد مجلس ماسوني يهودي 
 ينبغي 

ٌ
سّري يحكم العالم، فإن االستثمار في النضال اإلنساني املشترك هو طريق

أخذه بجّدية تامة. ومن املنطلق نفسه، يجب التشديد على أخالقية القضية، وتقديم 
فهي قضية  العنصرية،  من  أخــرى  وأنماط  والفساد  باالستبداد  يربطها  ال  نموذج 

تحّرر وطني وبناء ديمقراطي أيضًا.
وإذا كان اليمني اإلسرائيلي قّدم هدية مّجانية بتصدير نموذج »يعقوب«، فإن الخيار 

يه من جانبهم.
ّ
للفلسطينيني حول النموذج الذي سيتم تبن

بيار عقيقي

 مريرة في تاريخها االستعماري 
ً
طوت أملانيا، أول من أمس الخميس، نظريًا، صفحة

في ناميبيا، في أقصى الجنوب الغربي من القاّرة األفريقية، بعد اعترافها بارتكاب 
إبادة ضد شعبي هيريرو وناما بني عامي 1904 و1908، أودت بحياة نحو مائة 
ألف من هيريرو وعشرة آالف من ناما. لم يكن السياق التاريخي للمجزرة مغايرًا 
لكل أنواع االستعمار في التاريخ البشري: يكتشف »أحدهم« بالدًا. يحتلها. يزرع 
مستوطنة. يهاجمها أصحاب األرض. يرّد املستعمر بحملة إبادة. لكن األملان الذين 
»اعتادوا« على تقديم االعتذارات على ما فعلوه في الحربني العامليتني، األولى )1914 
ـ 1945(، بل ودفع تعويضات طويلة األمــد، اختاروا هذه  ـ 1918( والثانية )1939 
قّدم على مدى 

ُ
املّرة االنتهاء من ملف ناميبيا، بالتعويض بمبلغ 1.1 مليار يورو، ت

30 عامًا. وعلى الرغم من تعليلهم، على لسان وزير الخارجية، هايكو ماس، بأن 
األموال األملانية »ليست تعويضاٍت على أساس قانوني«، إال أن ارتباطها ببرنامج 
ـ جــديــدة:  فــكــرة قديمة  يــطــرح  عــقــود مستقبلية  ثــالثــة  والتنمية«  اإلعــمــار  ــادة  »إعــ
بل وتطّور  فيها،  الالعبني  تعّدد   

ّ
األفريقية، في ظل للقاّرة  األملاني  االختراق  عــودة 

امللفات الخالفية فيها إلى درجاٍت مقلقة، مثل سّد النهضة، واألوضاع الداخلية في 
إثيوبيا، وتحّديات الساحل األفريقي وتشّعباته في النيجر ومالي، ومذابح الكونغو 
 إلى ملف املهاجرين األفارقة، الهاربني بأعداد هائلة يوميًا إلى 

ً
الديمقراطية، وصوال

أوروبا.
التعويضي لويندهوك، بل اختارت مدًى زمنيًا،  ، بمنح املبلغ 

ً
لم تكتِف برلني، مثال

في  القديمة  األملــانــيــة  املستعمرات  مــن  واحـــدٍة  فــي  جــديــد،  تغلغل  بتكريس  يسمح 
لناميبيا،  ببياٍن مشابه  ما  وقــٍت  بعد  األملــان  إذا خــرج  يكون غريبًا،  ولــن  أفريقيا. 
التمركز في ناميبيا  ويتعلق بتنزانيا في الشرق األفريقي والكاميرون في غربه. 
م عمليًا في الخط البحري من أوروبا إلى جنوب أفريقيا، 

ّ
سيسمح لألملان بالتحك

عبر املحيط األطلسي، ومنه إلى الجزء الجنوبي تحديدًا من القاّرة األميركية.
روانــدا  مــجــازر  عــن  بمسؤوليتها  فرنسا  اعــتــراف  تلت  التي  األملانية  الخطوة  هــذه 
الفرنسي إيمانويل ماكرون،  الرغم من »عدم تواطئها« وفقًا للرئيس  1994، على 
األوروبــيــني  تعبيد  الخميس، تكشف كيفية  أمــس  مــن  أول  ــدا،  فــي روانــ فــي كلمته 
طريقهم للعودة إلى القاّرة القديمة. وإذا كانتا، أملانيا وفرنسا، من اإلمبراطوريات 
دور  لها  كــان  أوروبــيــًا،  الصغيرة  بلجيكا،  فــإن  الــواســعــة،  االستعمارية  األوروبــيــة 
مظلم في تاريخ الكونغو الديمقراطية، وهو ما دفع امللك فيليب، في يونيو/ حزيران 
املاضي، إلى التعبير عن »أسفه العميق« لرئيس هذا البلد، فيليكس تشيسيكيدي، 
الستني  الــذكــرى  بمناسبة  البلجيكيون،  املستعمرون  ارتكبها  الــتــي  املــجــازر  عــن 
الستقالل بالده. ومع أن »األسف« لم يصل إلى حّد »تقديم االعتذار«، كي ال تتكّبد 
بروكسل تعويضاٍت ضخمٍة عن إبــادة أكثر من عشرة ماليني كونغولي على يد 
ل نوعًا من »كسر جليد«، 

ّ
امللك ليوبولد الثاني، بني عامي 1888 و1908، إال أنه شك

يسمح لبلجيكا بوضع قدٍم في عمق أفريقيا.
ــيـــرة خــــارج ســيــاقــات تـــدهـــور الــوضــع  ــة األخـ ــيــ ال ُيــمــكــن وضـــع الــتــحــوالت األوروبــ
أوروبـــا، وتنامي  إلــى  املهاجرين  العاملي، بسبب وبــاء كــورونــا، وتدفق  االقتصادي 
الدور الصيني في القاّرة، خصوصًا في مفاصلها الحيوية، وعلى مداخل املضائق 
البحرية وخطوط الشحن. الهدف األساسي لألوروبيني ال يختلف عن هدف الواليات 
لذلك،  القاّرة.  تلك  ثانيًا، في  والروسي   ،

ً
أوال الصيني  التمّدد  املتحدة، وهو مواجهة 

مماثل،  باستثمار  القيام  دون  من  للصينيني  املتواصل  االستثمار  يمكن صــّد  ال 
وهو ما أدركه األوروبيون متأخرين، ألن خسارة أفريقيا بالكامل تعني خسارتهم 
 إلى مرحلة 

ً
أسواقًا ويدًا عاملة، ما قد يؤّدي إلى تراجع املقّدرات األوروبية، وصوال

ما قبل اتفاقية وستفاليا 1648، حني هيمن التآكل الداخلي والحروب على القاّرة 
العالم حاليًا  تعميمها في  ــراد 

ُ
امل اللحظة«  »أخالقية  تبدو  كله،  هــذا  العجوز. وســط 

أقرب إلى جزٍء من االستثمار الفعلي، الذي يرّسخ عودة أملانية إلى لحظة خروج أول 
مستوطن من اإلمبراطورية األملانية »الستكشاف« أفريقيا.

بين 2006 و2021 واآلن نقّدم لكم يعقوب

أخالقية االعتذار األلماني لناميبيا
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آراء

حسن نافعة

األيــام  فــي  الفلســطينية  الســاحة  شــهدت 
القليلــة املاضيــة تطــورات مهمة، لم تؤد فقط 
إلى انتقال الحركة الوطنية الفلسطينية من 
حــال إلــى حــال آخــر، وإنمــا أيضا إلــى تغيير 
بالقضيــة  املحيطــة  األوضــاع  فــي  جوهــري 
ودوليــا،  وإقليميــا  عربيــا  الفلســطينية، 
أخيــرا،  اإلســرائيلية،  الحــرب  انــدالع  فقبيــل 
قــد  اللــه  رام  غــزة، كانــت ســلطة  علــى قطــاع 
االنتخابــات  بإلغــاء  منفــردا  قــرارا  اتخــذت 
أغلبيــة  عليهــا  عّولــت  التــي  الفلســطينية 
الشــرعية  أزمــة  الفلســطيني إلنهــاء  الشــعب 
الفلســطينية  املؤسســات  منهــا  عانــت  التــي 
كبيــرة  صدمــة  أحــدث  مــا  طويلــة،  ســنوات 
كادت تصيــب الحركــة الوطنية الفلســطينية 
في مقتل، وتقضي نهائيا على آمال تحقيق 
املصالحــة بــن فصائلهــا. لــذا يمكــن القــول، 
مــن دون تجــاوز، إن الوضــع الفلســطيني بدا 
فــي أســوأ حاالتــه عشــية تلــك املواجهــة، مــا 
علــى  اإلســرائيلي  االحتــال  شــّجع ســلطات 
مواصلة استفزازاتها، والدفع بأكثر عناصر 
اليمن االســتيطاني تطّرفا القتحام املســجد 
والتحــّرش  القــدر،  ليلــة  فــي  األقصــى، حتــى 
إلجبارهــم  جــّراح  الشــيخ  حــي  فــي  بســكان 
مــن  الرغــم  وعلــى  منازلهــم.  مغــادرة  علــى 
تحذيــر الفصائــل الفلســطينية املســلحة فــي 
أنهــا  علــى  بالتأكيــد  إســرائيل،  غــزة  قطــاع 
لــن تقــف مكتوفــة األيــدي، أو تكتفــي بموقــف 
املتفــّرج علــى مــا يجــري فــي املدينة املقدســة، 
إال أن أحــدا لــم يأخــذ هــذه التحذيــرات آنــذاك 
علــى محمــل الجــد. وعندما بــدأت الصواريخ 
التحذيريــة تنطلــق مــن قطاع غــزة املحاصر، 
وتطاول ضواحي القدس، األمر الذي اعتبره 
رئيــس حكومــة االحتالـــ نتنياهــو، تجــاوزا 
لــكل الخطــوط الحمــراء، ومبــّررا لشــن حــرٍب 
شــاملٍة علــى القطــاع، لم يتصــور أحد إطاقا 
ة على 

ّ
أن يجيء أداء املقاومة املسلحة في غز

هذا املستوى من البسالة والروعة.
فــي  شــديد  بقلــق  يجــري  كان  مــا  تابعــت 
البدايــة، متخوفــا مــن أن تنتهــي هذه الجولة 
كبيــر  بدمــار  أي  كســابقاتها،  الصــراع  مــن 
ة، تعقبه فترة هدنة طويلة، 

ّ
يصيب قطاع غز

تتيــح لقــادة إســرائل أن يواصلــوا اســتكمال 
التهويــدي  االســتيطاني  مشــروعهم  بنــاء 
أن  لبثــت  مــا  أكبــر. ولكــن مخاوفــي  بوتيــرة 
تبــّددت، حــن بــدأت أكتشــف أن أداء املقاومــة 
الفلســطينية، هــذه املــّرة، يبــدو مختلفــا جدا. 
وهكــذا رحــت أســائل نفســي بانبهــار: كيــف 
لقطــاٍع محاصــر منــذ 14 عامــا، وال تتجــاوز 

محمد سي بشير

أثــارت قضيتــان، شــهدتهما فرنســا والعالــم، 
بوتيــرٍة  الكراهيــة،  خطــاب  األّيــام،  هــذه 
الّســابق،  فــي  عليــه،  كانــت  عمــا  متصاعــدٍة 
ولــدى  الفرنســية،  الّسياســية  بقــة 

ّ
الط لــدى 

مختلــف  مــن  ومثقفــن،  إعاميــن  نخبــة 
عــودة  األيديولوجيــة:  والتيــارات  املشــارب 
عــب كريــم بــن زيمــة إلــى الفريــق القومــي 

ّ
الا

ة 
ّ
غــز علــى  هيونــي  الصُّ والعــدوان  الفرنســي، 

املغاربيــن،  منــع  مــن  تبعــه  ومــا  والقــدس 
عبيــر عــن مســاندتهم 

ّ
بصفــة خاّصــة، مــن الت

سياســي  جــّو  فــي  فلســطن،  فــي  إخوانهــم 
اســتفزازي، ســاد فيــه خطــاٌب يتضّمــن تعبيــر 
اإلعاميــة  خبــة 

ّ
الن السياســية،  الطبقــة  تلــك 

ماكــرون،  الّرئيــس  مقدمتهــا  وفــي  واملثقفــة، 
هيونــي  الصُّ للكيــان  الكامــل  انحيازهــم  عــن 
قضايــا  وهــي  الفلســطينين،  حســاب  علــى 
باعتبــار  الجزائــر،  علــى  هجمــات  اســتدعت 
 من خرج 

ّ
ها املوطن األصلي لنب زيمة، وبأن

ّ
أن

عبير عن مســاندتهم فلســطن 
ّ
فــي باريس للت

هــم مــن الجزائريــن، فــي أغلبهــم، إلــى جانــب 
التونسين واملغاربة.

اعتدنــا علــى ســماع ذلــك الكــم مــن الكراهيــة، 
لكنه يأخذ، شيئًا فشيئًا، مساره التصاعدي، 
لتزامنــه مــع الحملــة الرئاســية للعــام املقبــل، 
2022. ولذا يحتاج إلى معرفة من يقف وراءه، 
تمريرهــا  يريــد  التــي  الّسياســية  والرســائل 
ات الّسياسية، 

ّ
وتداعيات ذلك على جملة امللف

.
ً
وغيرها بن البلدين، مستقبا

يتصــّدر املشــهد، في خطــاب الكراهية الجديد 
إعاميــون، سياســيون ومثقفــون  واملتجــّدد، 
مــن  السياســية  فرنســا  تيــارات  مــن مختلــف 
بالوســط، حيــث  مــرورًا  اليســار،  إلــى  اليمــن 
مضامــن  علــى  التركيــز  الجميــع  حــاول 
تغريــدات بــن زيمــة بشــأن والئــه للوطــن األم، 
الجزائــر، إضافــة إلــى إبــرازه العلنــي مشــاعر 
دينيــة يحــرص علــى القيــام بهــا، علــى غــرار 
الدعــاء  فــي  اليديــن  رفــع  القميــص،  لبــس 
وإنهــاء منشــوراته وتغريداته بعبــارة الحمد 
للــه، خصوصــًا التــي أعلــم فيهــا الــّرأي العالــم 
الديــوك،  منتحــب  إلــى  بعودتــه  الفرنســي 
لتمثيل فرنسا في مسابقة كأس أوروبا لألمم، 
انطاقــًا مــن الشــهر املقبل )يونيــو/ حزيران(.

ويعيــش  مربعــا،  كيلومتــرا   365 مســاحته 
فيــه أكثــر مــن مليونــي نســمة، أن يتمّكــن مــن 
وأن  غوريــون،  بــن  مطــار  فــي  الحركــة  شــل 
يجبــر معظــم ســكان دولــة تمتلــك واحــدا مــن 
العالــم علــى قضــاء أوقاتهــم  أقــوى جيــوش 
وحــن  املواجهــة؟  فتــرة  طــوال  املاجــئ  فــي 
جــاءت اللحظــة الحاســمة التــي اضطــّر فيهــا 
نتنياهــو لقبــول وقــف إطاق النــار، في وقت 
كانــت صواريــخ املقاومــة ما تــزال قادرة على 
األرض  فــي  مــكان  أي  وإصابــة  االنطــاق، 
الفلســطيني  الشــعب  املحتلــة تقريبــا، وكان 
يعــزف ســيمفونية وحدتــه املتألقــة وامللتفــة 
العربيــة،  الشــعوب  وكانــت  املقاومــة،  حــول 
ومعها شعوب العالم كله، تنتفض تضامنا 
أن  أيقنــت  الفلســطيني،  الشــعب  نضــال  مــع 
القضيــة الفلســطينية دخلــت مرحلــة جديدة 
واعــدة، وأن فجــرا جديــدا ربمــا يكــون علــى 

وشك أن يولد في املنطقة.
جــرى  مــا  إن  قلــت  إن  أبالــغ  أننــي  أظــن  ال 
إّبــان الحــرب أخيــرا علــى قطــاع غــزة أســقط 
القــدرة  وهــم  مقدمتهــا  فــي  كثيــرة،  أوهامــا 
ســواء  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  علــى 
مــن  كبــرى،  قــوى  تطرحهــا  مبــادراٍت  عبــر 
قبيــل »صفقــة القــرن« التــي طرحتهــا اإلدارة 
األميركيــة فــي عهــد ترامب، أو عبر محاوالت 
حولهــا  بااللتفــاف  عربيــا،  لتهميشــها 
العربيــة  العاقــات  تطبيــع  إلــى  والســعي 
مــع إســرائيل، قبــل إيجــاد حــل نهائــي ودائــم 
أبراهــام(.  )اتفاقــات  الفلســطينية  للقضيــة 
مــا  إن  قلــت  إن  أيضــا  أبالــغ  أننــي  أظــن  وال 
الحقيقــي  الوجــه  عــن  اللثــام  أمــاط  جــرى 
للحركــة الصهيونيــة التــي يجّســدها النظام 
حركــة  باعتبارهــا  اإلســرائيلي،  السياســي 
توســعية اســتيطانية، يعبــر عنهــا نظــام ال 
والفصــل  التمييــز  علــى  إال  يقــوم  أن  يمكــن 
فــإن  ثــم  ومــن  )األبارتهايــد(،  العنصــري 
 البد 

ً
تصفيته باتت شرطا ضروريا ومقدمة

منهــا للتوصــل إلــى تســوية عادلــة للقضيــة 
الفلســطينية. بعبــارة أخــرى، يمكــن القول إن 
الحــرب  بعــد  دخلــت  الفلســطينية،  القضيــة 
ة، مرحلة جديدة تفرض 

ّ
أخيرا على قطاع غز

علــى الحركــة الوطنية الفلســطينية أن تعمل 
متزامنــن:  هدفــن  تحقيــق  علــى  بالتــوازي 
الحصــول  مــن  الفلســطيني  الشــعب  تمكــن 
علــى حقــه فــي تقريــر مصيــره وبنــاء دولتــه 
مــع  فــي حــدود 1967،  األقــل  املســتقلة، علــى 
عــودة الاجئــن الفلســطينين إلــى ديارهــم 
وتعويضهــم وفقــا لقــرار األمــم املتحــدة 194. 
إزالــة الســمات العنصريــة للنظــام السياســي 
اإلســرائيلي، لتمكــن الفلســطينين املقيمن 

الرســائل  تلــك  مضامــن  علــى  هــؤالء  رّكــز 
للســياق  منافيــة  واعتبروهــا  التواصليــة، 
معتبريــن  الفرنســي،  الهوياتــي   - الثقافــي 
أن ســلوك بــن زيمــة ال يتناســب مــع االنتمــاء 
بــن  مشــاعر  انتقــدوا  كمــا  لاعــب،  الرياضــي 
زيمــة نحــو الجزائــر، لتنصــّب الشــتائم علــى 
بعضهــم،  مــن  مباشــرة  غيــر  بطريقــة  البــاد 
الســياق  أن  باعتبــار  آخريــن،  مــن  ومباشــرة 
ال  للبلديــن  والهوياتــي،  الّدينــي  الثقافــي، 
يلتقيــان، ويجــب إحــداث القطيعــة مــع كل مــا 
إلــى درجــة أن هنــاك مــن  يأتــي مــن الجزائــر، 
اغتنــم فرصــة رفــض بن زيمة تحريك شــفتيه، 
الفرنســي،  الوطنــي  النشــيد  كلمــات  لترديــد 
ذي  الاعــب  لعــداوة  إضافــي  ســلوك  بأنــه 
األصــول الجزائريــة لفرنســا، علــى الّرغــم مــن 
بعــض  منّصــات  علــى  املنصفــن،  استشــهاد 
وباتينــي،  زيــدان  باألســطورتن  القنــوات، 
اللذين أصّرا، طوال تمثليهما الفريق القومي 
شــيد، بــل 

ّ
الفرنســي، علــى عــدم ترديــد ذلــك الن

أعــاد بعضهــم عــرض فيديــو لباتينــي، قــال 
يتضّمــن  الفرنســي  الوطنــي  شــيد 

ّ
الن  

ّ
إن فيــه 

عبــاراٍت تدعــو إلــى العــدوان، مــا زاد مــن حنــق 
بــن زيمــة، إمعانــًا  تلــك النخبــة علــى الاعــب 
يــل من كريم بــن زيمة، ومواصلة 

ّ
منهــم فــي الن

في اللعب بعقل املواطن الفرنسي.
علــى مســتوى آخــر، وبســبب العــدوان األخيــر 
هيوني على حّي الشيخ جّراح، واملصلن  الصُّ
ة، 

ّ
غــز الحــرب علــى  ثــّم  الشــريف،  القــدس  فــي 

مــن  الّصــادر  الخطــاب  ذلــك  وتيــرة  ارتفعــت 
رأس الدولــة الفرنســية، وصــواًل إلــى منصــات 
الصحــف،  صفحــات  وعلــى  القنــوات،  تلــك 
واصــل 

ّ
مــرورًا باإلعــام البديــل ومنّصــات الت

الخطابــات  تلــك  ســاوت  حيــث  االجتماعــي، 
تجاهــل  مــع  عليــه،  واملعتــدى  املعتــدي  بــن 
ل مــن 

ّ
االســتخدام املفــرط للقــّوة، ومئــات العــز

هيوني. ضحايا تلك الحرب من الجانب الصُّ
ب بكثير 

ّ
تحــّول ذلــك الخطــاب الّسياســي املعل

مــن الكراهيــة لألجانــب ولآلخــر إلــى حركيــة 
التعامــل  إلــى  الدعــوة  خــال  مــن  سياســية، 
ملســاندة  مــة 

ّ
املنظ جّمعــات 

ّ
الت مــع  بالقــوة 

حــدث،  مــا  وهــو  باريــس،  فــي  الفلســطينين 
العواصــم  فــي  جــرى  مــا  عكــس  علــى   ،

ً
فعــا

املتحــدة  الواليــات  وفــي  بــل  هــا، 
ّ
كل الغربيــة 

للكيــان  املســاندة  العظمــى  القــّوة  أيضــًا، 

مــن   48 حــرب  قبــل  املحتلــة  أرضهــم  علــى 
التمتــع بــكل حقــوق املواطنــة والتعبيــر عــن 

هويتهم األصلية بحرية.
قــد يــرى بعضهــم فــي هــذا الطــرح نوعــا مــن 
أشــكال  مــن  شــكا  أو  العاطفــي،  الجمــوح 
عالــم  مــن  املســتمد  السياســي،  الخيــال 
األمنيــات واألحــام، غيــر أننــي أعتقد جازما 
أثبــت  أن  وبعــد  الفلســطيني،  الشــعب  أن 
الصمــود،  تحقيــق  علــى  وقدرتــه  جدارتــه 
نحــو  للتطلــع   

ً
أكثــر جهوزيــة اليــوم  أصبــح 

مرحلــة التحريــر والقيــام بكل مــا تتطلبه من 
مهــام ومســؤوليات جســام. أدرك أن الدخــول 
فــي مرحلــٍة كهــذه يتطلــب شــروطا لــم تتوفــر 
أصبحــت  لكننــي  الواقــع،  أرض  علــى  بعــد 
علــى يقــن تــام مــن أن النتائــج التــي أســفرت 
العســكري  بشــقيها  املواجهــة،  جولــة  عنهــا 
مرحلــة  نحــو  الطريــق  تمهــد  والسياســي، 
حســن 

ُ
جديــدة ومختلفــة كليــا، شــريطة أن ت

وتوظيفهــا،  اســتغالها  املختلفــة  األطــراف 
بطريقٍة تقّربها من تحقيق أهدافها املرجوة. 

في مقدمة هذه الشروط:
الفلســطينية  الفصائــل  تشــرع  أن  أوال: 
املختلفة في إعادة ترتيب بيتها من الداخل، 
مــا  وألن  ككل.  الفلســطيني  البيــت  وكذلــك 
جــرى فــي األيــام القليلــة املاضيــة يؤكــد علــى 
اتحــادا  أكثــر  بــات  الفلســطيني  الشــعب  أن 
التحريــر  مشــروع  علــى  والتفافــا  وتماســكا 
وقــت  أي  مــن  املغتصبــة  األرض  واســتعادة 
مضــى، فينبغــي على الفصائل الفلســطينية 
أن ترتفــع إلــى مســتوى اللحظــة الراهنة، وأن 
تشرع على الفور في إجراء انتخابات تجّدد 
الفلســطينية،  املؤسســات  شــرعية  عبرهــا 
التحريــر  منظمــة  تشــكيل  بعدهــا  وتعيــد 
كل  عــن  معّبــرة  تصبــح  كــي  الفلســطينية، 
الضفــة  فــي  الفلســطيني،  الشــعب  مكونــات 
الشــتات،  وفــي  غــزة  قطــاع  وفــي  الغربيــة 
ولديهــا، فــي الوقــت نفســه، جســور تواصــل 
وتشاور مؤّسسي مع فلسطينيي 48. وعلى 
قياداتهــا املختلفة، حن تكتمل عملية إعادة 
تشكيل املنظمة في ثوبها الجديد، أن تشرع 
على الفور في الدخول في حواٍر لتصفية ما 
تبقــى مــن التزامــات »أوســلو« واالتفــاق على 
يجمــع  للتحريــر،  ومتكامــل  برنامــج جديــد 
بمختلــف  املشــروعة،  النضــال  وســائل  بــن 
واملدنيــة،  والعســكرية  السياســية  أشــكالها 
تتولــى تنفيــذه قيــادة موحــدة مســؤولة أمام 

املؤّسسات املنتخبة.
ثانيــا: أن تــدرك الــدول العربيــة التــي طّبعــت 
مــا  خطــأ  إســرائيل  مــع  حديثــا  عاقاتهــا 
أقدمــت عليــه، حــن راحــت تزايــد علــى دول 

هيونــي. مــن ناحية أخرى، ارتفع الصوت  الصُّ
وحكومــة،  رئاســة  الفرنســي،  السياســي 
واصــل االجتماعــي، مــن 

ّ
أحزابــًا ومنّصــات الت

 حركــة حمــاس إرهابيــة، 
ّ
جــّراء ذلــك، للقــول إن

حالــة  فــي  هيونــي  الصُّ الكيــان  دولــة   
ّ
وإن

 املغاربيــن ال 
ّ
دفــاع شــرعي عــن نفســها، وإن

عبيــر عــن وقوفهــم مــع 
ّ
 لهــم الخــروج للت

ّ
يحــق

فلســطن، مــع تصويــر مــن يفعــل ذلــك منحازًا 
لإلرهــاب، انعزاليــًا، وبــوالء غيــر مقبــول منــه 

سبة للجمهورية ولقوانينها.
ّ
بالن

للّرســائل  بالنســبة  آخــر،  مســتوى  علــى 
الكراهيــة  خطــاب  وراء  مــن  الّسياســية 
الفرنسي، أخيرًا، اليمن السياسي، باعتباره 
التيــارات  كل  علــى  طاغيــًا  سياســيًا  توجهــًا 
اليســارية،  فيهــا  بمــا  الفرنســية،  السياســية 
لركــوب   

ً
حيويــة  

ً
متازمــة أضحــى  أيضــًا، 

موجــة الحصول على الترشــيح للّرئاســيات، 
إلــى  إضافــة  األصــوات،  معركــة  ربــح  أو 
اعتــاء عــرش التأثيــر علــى العقــل السياســي 
الفرنســية،  التوجهــات  وعلــى  الفرنســي، 
 الهوية الفرنسية 

ّ
ثقافيًا وهوياتيًا، وإبراز أن

مرادفة لرفض اآلخر ومعاداته، وكأن الحياة 
تتجــاوز  لقيــم  الــوالء  تســتلزم  فرنســا  فــي 
الحضاريــة،  التعّدديــة  أو  األصليــة  الهويــة 

والهوياتية والحّرية الّسياسية.
خــال  مــن  سياســيًا،  الخطــاب،  فهــم  يمكــن 
لرئاســياٍت  اإلعامــي  وجيــه 

ّ
الت ــر 

ّ
مؤش

إلــى  اآلراء،  ســبر  عمليــات  وفــق  ســتوصل، 
 من ماكرون وزعيمة اليمن 

ً
الدور الثاني، كا

املتطــّرف، ماريــن لوبان، كريمــة مجرم الحرب 
كرات عســكري فرنســي 

ّ
هم، وفق مذ

ّ
لوبــان )مت

ــهيد العربــي بــن 
ّ

ســابق، بتعذيــب ثــم قتــل الش
مــا   ،2017 لرئاســيات  إعــادة  فــي  مهيــدي(، 
قــد يمّكــن، احتمــااًل، ماكــرون مــن ربــح معركــة 
واملــال،  األعمــال  عالــم  لخدمــة  ثانيــة  واليــة 
مضافــًا إليهــا البروز القــوي لانحياز للكيان 
له، في فرنســا، رســاميل 

ّ
هيوني الذي تمث الصُّ

ــركات اإلعاميــة التي انخرطت في 
ّ

بعــض الش
خطاب الكراهية.

ال يجب أن ننســى، هنا، اإلشــارة إلى استفادة 
تجــاه  بالكراهيــة  امللــيء  الفرنســي  الخطــاب 
االنحيــاز  مــن  خاّصــة،  بصفــة  الجزائريــن، 
االجتماعــي،  واصــل 

ّ
الت وســائل  أبدتــه  الــذي 

بعملهــا علــى منع إظهار شــعارات وتغريدات 

ظهــر  فــي  غــادرة  طعنــة  وتوّجــه  الطــوق، 
أن  عليهــا  ثــم  ومــن  الفلســطيني،  الشــعب 
تراجــع سياســاتها، وأن تعــود إلى االلتفاف 
حــول املبــادرة العربيــة املوّحدة التي تبنتها 
قمــة بيــروت عــام 2002، وهي مبادرة تفرض 
عليهــا عدم الشــروع فــي تطبيع عاقتها مع 
إســرائيل إال بعــد انســحاب األخيــرة مــن كل 
األراضــي العربيــة املحتلــة عــام 1967، وقيام 
دولــة فلســطينية مســتقلة فعــا عاصمتهــا 
الاجئــن  وعــودة  الشــرقية،  القــدس 
الفلسطينين وتعويضهم وفقا للقرار 194. 
وفي تقديري، ليس متوقعا أن يبدأ التحّرك 
النظــام  يتمّكــن  أن  قبــل  االتجــاه  هــذا  فــي 
اإلقليمــي العربــي مــن وقــف حالــة االنهيــار 
التــي يمــّر بهــا حاليــا، وقبــل أن يســتخلص 
دروس الحقبة املاضية، ويحاول االستفادة 
مــن ظــروف االنفتــاح املواتيــة حاليــا، غير أن 
وانفتــاح  قطــر،  دولــة  علــى  الحصــار  إنهــاء 
تركيــا علــى مصــر، وانفتــاح الســعودية على 
قــد  عوامــل  كلهــا  وســورية،  إيــران  مــن  كل 

وللمقاومــة،  الفلســطينية  للقضيــة  التأييــد 
بــل ســرعان ما بــدأت تلك الوســائل، اإلعامية 
واالفتراضيــة، فــي الّربــط بــن الجمــوع التــي 
خرجت للتعبير عن مساندتها الفلسطينين 
تتحــدث  تنفــّك  ال  التــي  القضايــا  وبعــض 
والشــرق  اإلرهــاب  اإلســام،  الهجــرة،  عنهــا: 
األوســط، فــي إطــار مضمــوٍن يبــرز الكراهيــة 
 للكيان 

ً
الشــديدة تجــاه اآلخر وانحيــازًا كاما

الصهيوني، وهي ثنائية أضحت طبيعية في 
مضمون الخطاب الّسياسي واإلعامي، على 

حّد سواء، في فرنسا، في العقود األخيرة.
حــف  الصُّ مطالعــة  عنــد  ذاتــه  األمــر  ُيعتبــر 

تمهــد ملحاولــة إعادة ترميــم النظام العربي، 
بمــا يمّكنــه مــن اســتعادة تماســكه وتوازنــه. 
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه ُيتوقــع أن ترفع 
العقوبــات األميركيــة املفروضــة علــى إيــران 
قريبا، خصوصا أن عودة الواليات املتحدة 
النــووي  بالبرانامــج  الخــاص  االتفــاق  إلــى 
ــع عــام 2015 باتــت وشــيكة، وهذا عامل 

ّ
املوق

مهــم ينبغــي أن تأخــذه الــدول العربيــة فــي 
اعتبارهــا، وهــي تســتعد لترتيــب أوضاعها 

في املرحلة املقبلة.
ثالثــا: أن يــدرك املجتمــع الدولــي، خصوصــا 
الواليــات  مقدمتهــا  وفــي  الكبــرى،  القــوى 
تعــد  لــم  »أوســلو«  مرجعيــة  أن  املتحــدة، 
 أساســا لحــل الدولتــن. وبالتالــي، 

ً
صالحــة

أظــن أن األوان قــد آن للبحــث عــن مرجعيــٍة 
تقــوم  حقيقيــة  لتســوية  تؤّســس  جديــدٍة 
علــى »حــل الدولتن«. وفي تقديــري، مبادرة 
الســام التــي اعتمدتها قمة بيــروت العربية 
لعام 2002 تصلح بديا لهذه املرجعية، وال 
ينقصهــا ســوى وجــود آليــة، لديهــا القــدرة 
على تزويدها باألسنان التي تجعلها قابلة 
مجلــس  وألن  الواقــع.  أرض  علــى  للتنفيــذ 
الوحيــدة  الدوليــة  املؤسســة  هــو  األمــن 
والصاحيــات  الســلطات  مــن  تملــك  التــي 
مــا يمّكنهــا مــن تحويــل املبــادرة إلــى خطــة 
حقيقيــة للتســوية، يمكــن فرضهــا علــى كل 
األطــراف املعنيــة، أظــن أنــه بــات علــى القــوى 
الراغبــة  والدوليــة،  واإلقليميــة  العربيــة 
للقضيــة  تســوية  إلــى  الوصــول  فــي  حقــا 
الفلســطينية علــى أســاس »حــل الدولتــن«، 
أن تتقــدم بمشــروع قــرار إلــى مجلــس األمــن، 
األمــم  ميثــاق  مــن  الســابع  للفصــل  وفقــا 
ــى املبادرة العربية، ويحتوي، 

ّ
املتحــدة، يتبن

فــي الوقــت نفســه، علــى آليــٍة تضمــن فــرض 
عقوبــات علــى أي طــرٍف ال يلتــزم بتطبيــق 

قرار املجلس بعد صدوره.
قــد يقــول قائــل إن الواليــات املتحــدة، حتــى 
فــي ظــل إدارة بايــدن، ال تريــد وال تســتطيع 
الدخــول فــي مواجهــٍة مــع إســرائيل، ومــن ثــم 
ســتبذل كل مــا فــي وســعها للحيلولــة دون 
تهيئــة هــذه الشــروط علــى أرض الواقــع. وقد 
يكــون هــذا صحيحــا. ولكن فصائــل املقاومة 
الفلســطينية، فــي الوقــت نفســه، باتــت تملــك 
زمام املبادرة، ومن ثم تستطيع، إذا أحسنت 
استخاص النتائج املستفادة من دروس ما 
جرى إّبان املواجهة املسلحة أخيرا، أن تعيد 
تشــكيل الواقــع بمــا يســاعد تدريجيــا علــى 
االنتقال من اســتراتيجية الصمود إلى رســم 

استراتيجية متكاملة للتحرير.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

حالــة  فــي  ركيــز، 
ّ
الت حاولــت  التــي  ت 

ّ
واملجــا

اســتدعاء الناخب الفرنســي كريم بن زيمة، من 
جديد، للعب للمنتخب القومي الفرنسي، على 
مســائل تتحــّدث فيهــا عــن الاعــب وســلوكاته 
بهويتــه  ارتباطــه  خالهــا،  مــن  يظهــر،  التــي 
فــي  أكثــر،  يبــرز  ومــا  والجزائريــة،  اإلســامية 
اإلعاميــة  الوســائل  لتلــك  التحريــري  الخــط 
املكتوبــة، أنهــا تعّمــم فــي خطابهــا، مــن حيــث 
ؤية السلبية لاعب، سلوكاته وشخصيته،  الرُّ
املغاربيــن  خصوصــًا  املهاجريــن،  كل  علــى 
والجزائريــن، بعيــدًا عن األخاقيات ومواثيق 
العمل اإلعامي التي تذّكر بها عند أي ارتفاع 
للحديــث، مــن بعــض املنصفــن أو املهاجريــن، 
تبــرز،  حيــث  هيونــي،  الصُّ الكيــان  انتقــاد  عــن 
وكراهيــة  الّســامية  معــاداة  عبــارات  آنــذاك، 

اليهود، بل اإلرهاب، بكل بساطة.
فــي  ســابقة  مقــاالت  فــي  الكاتــب،  ذكــر 
اإلعامــي  الخطــاب   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي 

والّسياســي، بمضمــون الكراهيــة للجزائرين 
املرحلــة  ســيطبع  عمومــًا،  وللمغاربيــن، 
حضيــر 

ّ
الت وتيــرة  ارتفــاع  مــع  املقبلــة 

لانتخابــات الّرئاســية، وهــي تحــاول، فقــط، 
الّرياضيــة  ــى 

ّ
حت تطــورات،  أي  فــرص  تحــنُّ 

منهــا، إلبــراز ذلــك الخــط التحريــري، وغرســه 
لــه  فــي العقــل الّسياســي الفرنســي، توجيهــًا 
نحــو االختيــار فــي االقتــراع لصالــح الهويــة 
 
ّ
هــا فــي خطــر، وأن

ّ
الفرنســية التــي يّدعــون أن

علــى   
ّ
وأن تتطــّور،  اإلســامية  االنعزاليــة 

فرنســا حمايــة نفســها مــن الخطــر الّداهــم من 
املهاجريــن، ليكــون ذلــك الخطــاب بمضمــون 

الكراهية مشروعًا ومبّررًا.
تلــك هي فرنســا، وذلك هــو خطابها اإلعامي 
الذي تمعن فيه من كراهية الجزائرين، وهي 
األخاقيــة  مواثيقهــا  تحــّرك  ال  كلــه  هــذا  فــي 
تتحــّرك  ال  كمــا  املضمــون،  مــن  للتعديــل 
الســلطات فــي منــع أجهــزة اإلعــام واملحللن، 
فــي  املثقفــة املنخرطــن  خبــة 

ّ
اإلعاميــن والن

يمــت  مــا   
ّ

كل وصــف  فــي  مــادي 
ّ
الت مــن  ذلــك، 

بصلة إلى املسلمن، املغاربين، والجزائرين 
ــة، بعنصريــة 

ّ
بألفــاظ منحط بصفــة خاّصــة، 

ــة، ترتفــع وســترتفع وتيرتهــا، حتمــًا، فــي 
ّ
فظ

األشــهر املقبلة، بمناسبة الرئاسيات املرتقبة 
في إبريل/ نيسان 2022.

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

متطلبات االنتقال من الصمود إلى مرحلة التحرير

عندما تمعن فرنسا في كراهية الجزائريين
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الرئاسيات المرتقبة 
في إبريل 2022
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موسكو ـ رامي القليوبي

أظهــر اســتطاع رأي حديــث أجــراه معهــد 
علــم االجتمــاع التابــع ألكاديميــة العلــوم 
األشــخاص  عــدد  ثلــث  أن  الروســية، 
املســتطلعة آراؤهــم، يشــكون مــن تراجــع مداخيلهم 
خــال الســنة األخيــرة، بينمــا اســتنفد 20 فــي املائة 
مــن عينــة االســتطاع الجــزء األكبــر مــن مدخراتهــم 
خال عام 2020، في حن تحدث 55 في املائة منهم 
عــن زيــادة كبيــرة فــي اإلنفــاق علــى املــواد الغذائية، 

ومستلزمات أخرى بينها األدوية.
وتكشــف بيانــات هيئــة اإلحصــاء الروســية »روس 
البــاد،  فــي  الفقــراء  عــدد  أن   ،2020 لعــام  ســتات« 
وهــم أولئــك الذيــن تقــل مداخيلهم عــن الحد األدنى 
للمعيشــة فــي إقليمهــم، بلــغ 17.8 مليــون شــخص، 
بنســبة 12.1 فــي املائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان 

البالغ أكثر من 146 مليون نسمة.
وعلــى الرغــم مــن كل هــذا التدهــور املعيشــي الــذي 
إن  إال  والفقــراء،  الوســطى  الطبقــة  منــه  تعانــي 
مواصلــة  مــن  روســيا  أثريــاء  تمنــع  لــم  الجائحــة 
»بلومبــرغ«  مؤشــر  أظهــر  إذ  ثرواتهــم،  تكديــس 
املليارديــرات  ثــروات  مجمــوع  أن  للمليارديــرات، 

الروس سجل زيادة قدرها 13.8 مليار دوالر خال 
عام 2020 وحده.

وحــذرت املدرســة العليــا لاقتصــاد فــي موســكو، 
فــي تقريــر، مــن مخاطــر إفقــار الطبقة الوســطى في 
البــاد، مشــيرة إلــى عــزوف الحكومــة عــن دعــم هذه 
الطبقــة، وأن ذلــك »ســيحول دون تحقيــق أي زيــادة 

تذكر في معدل النمو االقتصادي السنوي«.  
في الســياق، يقول الخبير االقتصادي مدير »معهد 
املجتمع الجديد« في موسكو، فاسيلي كولتاشوف، 
»العربــي الجديــد«: »التفــاوت الهائــل بــن األثريــاء  لـ
والفقــراء فــي روســيا ليــس مرتبطــًا فقــط بجائحــة 
كورونــا، بــل يعــود إلــى أن األغنيــاء يركــزون رؤوس 
أموالهــم فــي األصــول املدرجــة بالعمــات األجنبيــة، 
فــي  اإلســترليني.  والجنيــه  واليــورو  الــدوالر  مثــل 
حــن واصلــت األزمات العاصفة التي أدت إلى تكرار 
تراجع قيمة العملة الروســية إفقار غالبية الســكان، 

وخصوصا أفراد الطبقة الوسطى«. 
الوضــع  »اســتمرار  أن  مــن  كولتاشــوف  ويحــذر 
الراهــن ينــذر بانــزالق أبنــاء الطبقــة الدنيــا مجــددًا 
لــن  إلــى حالــة أســوأ ممــا هــم عليــه اآلن، وعندهــا 
يكــون لديهــم شــيء يخســرونه، وهــذا أمــر خطيــر، 
بينمــا يتطلــب تحســن األوضــاع املترديــة تعزيــزًا 

املوظفــن  أجــور  وزيــادة  الروبــل،  صــرف  لســعر 
موســكو،  العاصمــة  خــارج  املقيمــن  الحكوميــن 
والتــي تعــرف مســتويات معيشــة مرتفعــة قياســًا 

باألقاليم األخرى«.  
الســلطات  قلــق  الطبقــي  التفــاوت  مشــكلة  وتثيــر 
الرئيــس  وأقــر  املختلفــة،  بمســتوياتها  الروســية 
الروسي، فاديمير بوتن، في رسالته السنوية إلى 
الجمعية الفيدرالية، في إبريل/ نيسان املاضي، بأن 
جائحــة كورونــا زادت مــن حــدة مشــكات التفــاوت 
االجتماعي وفاقمت مستويات الفقر، وأعلن صرف 
مســاعدات إضافية للفئات األكثر عرضة لتداعيات 
األزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة، ومنهــم 
العائــات غيــر مكتملــة األفــراد، والنســاء الحوامــل 

اللواتي يعانن من مشكات مادية.  
ورغــم ذلــك، يعتبــر أليكســي موخــن، مديــر مركــز 
مؤسســة  وهــي  بموســكو،  السياســية  املعلومــات 
السياســي  التحليــل  فــي  متخصصــة  استشــارات 
والعاقــات العامــة، أن »أوضــاع ســكان روســيا قــد 
تتحســن بتحقيــق نمــو اقتصــادي، وليــس بصــرف 
الجديــد«،  »العربــي  لـ إعانــات إضافيــة«، ويوضــح 
االقتصــاد،  تطويــر  األولــى  بالدرجــة  »ينبغــي  أنــه 
ال توزيــع األمــوال. تضــرر االقتصــاد كثيــرًا نتيجــة 

أكبــر  جهــود  بــذل  اآلن  ويجــب  كورونــا،  جائحــة 
لتدارك األوضاع املتدهورة«.  

ومنــذ بدايــة جائحــة كورونــا فــي ربيــع عــام 2020، 
املواطنــن  دعــم  إلــى  الروســية  الســلطات  تســعى 
باملساعدات، ودعم قطاع األعمال عن طريق صرف 
إعانــات إضافيــة، وإجــراءات شــملت تأجيــل ســداد 

الضرائب، وتأجيل أقساط القروض. 

مجتمع
تعتــزم جامعــة أوكســفورد البريطانيــة االســتفادة مــن دروس جائحــة كورونــا فــي مكافحــة األوبئــة 
 مركز العلوم الوبائية في الجامعة ســوف 

ّ
. وقــد أوضــح بيــان لهــا صــادر أمس الجمعة، أن

ً
مســتقبا

يجمع باحثن منها في تخصصات علم املناعة والصحة العامة والحوسبة والعلوم االجتماعية، 
وذلك في محاولة لتحســن التعّرف الســريع إلى التهديدات الناشــئة واالســتجابة لها. وهو يســعى 
ب السياسات املفككة 

ّ
كذلك إلى تكوين شراكات مع خبراء من بريطانيا ودول أخرى، على أمل تجن

)أسوشييتد برس( ن أبطأتا االستجابة ألزمة كورونا. 
َ
واملنافسة الدولية اللت

الــدول كفرنســا وسويســرا وأملانيــا وبلجيــكا وتونــس  مــن  فــي عــدد  الجزائريــة  الجاليــات  تنظــم 
واإلمارات وتركيا وقفات احتجاجية، اليوم السبت، قبالة مقار السفارات والقنصليات الجزائرية، 
للضغــط علــى الحكومــة واملطالبــة بإلغــاء التدابيــر التــي تصفهــا الجاليــات بالتعجيزيــة، للدخــول 
إلــى الجزائــر، واملقــرر تطبيقهــا بــدءًا مــن األول من يونيــو/ حزيران املقبل. ودعــت روابط وجمعيات 
تمثل الجاليات في عدة دول إلى التجمع وتنفيذ احتجاجات أمام التمثيليات الدبلوماسية إلباغ 
)العربي الجديد(  السلطات الجزائرية رفضها لهذه التدابير. 

اعتصامات للجاليات الجزائرية ضد »تدابير الدخول«أوكسفورد: مركز أبحاث لألوبئة المستقبلية

في  الجديد«  المجتمع  »معهد  مدير  يقول 
»الطبقة  إن  كــولــتــاشــوف  فاسيلي  مــوســكــو 
الوسطى الروسية تعرضت خالل العقود الماضية 
تحول  إذ  االنتكاسات،  من  متتالية  لمجموعة 
كثيرون إلى فقراء لكنهم يمتلكون شققًا سكنية 
تفاقمت  ثم  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  بعد 
في  العالمية  المالية  األزمــة  بعد  مشكالتهم 

عامي 1998 و1999«.

انتكاسات متتالية

أقــّر املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة 
بــأّن  غيبريســوس  أدهانــوم  تيــدروس 
اعتــداءات  ملزاعــم  املنظمــة  اســتجابة 
فــي  عملــوا  بموظفــن  تتعلــق  جنســية 
فــي  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
أثنــاء تفشــي فيــروس إيبــوال فيهــا كانت 
أعّدتــه  »بطيئــة«. جــاء ذلــك بعــد تحقيــق 
فيــه  بــرس« وجــدت  »أسوشــييتد  وكالــة 
أّن اإلدارة العليــا ملنظمــة الصحــة العامليــة 
كانــت علــى علــم بعــدد مــن حــاالت ســوء 

سلوك.
قــد  تقديــر   

ّ
أقــل علــى  دول  وكانــت ســّت 

عّبــرت عــن مخاوفهــا األســبوع املاضــي 
بشــأن كيفية تعامل املنظمة مع االنتهاك 
إلــى  اســتنادًا  ن،  الجنســيَّ واالســتغالل 
وحــاول  حديثــة.  صحافيــة  تقاريــر 
قــال  إذ  مخاوفهــم،  تهدئــة  تيــدروس 
خــالل اجتمــاع للجنــة املجلــس التنفيــذي 
ملنظمة الصحة العاملية في التاســع عشــر 
أن  »أســتطيع  الجــاري:  أيــار  مايــو/  مــن 
أتفّهــم حالــة اإلحبــاط«. وبحســب مــا أتــى 
عليــه  حصلــت  لالجتمــاع  تســجيل  فــي 
قــال غيبريســوس  بــرس«،  »أسوشــييتد 
مــع  للتعامــل  وقتــا  اســتغرق  األمــر  إّن 
املشــكالت األمنية في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، لتشكيل لجنة للتحقيق في 
الجنســية وإلعدادهــا  االعتــداءات  مزاعــم 
التــي  »الطريقــة  أّن  أضــاف  وتشــغيلها. 
تّمــت بهــا إدارة األمــر حتــى اآلن، وعلــى 
ني 

ّ
ها كانــت بطيئة )...( إال أن

ّ
الرغــم مــن أن

آمل أن تكون ُمرضية«.
ملنظمــة  الصحافــي  املكتــب  رفــض  وقــد 
وصــف  علــى  التعليــق  العامليــة  الصحــة 
ــه 

ّ
لكن »البطيئــة«،  بـ االســتجابة  تيــدروس 

أفــاد بــأّن اللجنــة »ملتزمة بإجراء تحقيق 
 املزاعم األخيــرة، بما فيها 

ّ
شــامل فــي كل

تلــك املتعلقــة بإجــراءات اإلدارة«. ُيذكــر أّن 
اللجنــة املكلفــة بالتحقيق من قبل منظمة 
وكاالت  أّي  تشــمل  ال  العامليــة  الصحــة 
ــق مّمــا إذا 

ّ
إلنفــاذ القانــون، بهــدف التحق

كانــت أّي مــن وقائــع االنتهــاك الجنســي 
ــل جريمــة. وســوف تقّدم 

ّ
ــغ عنهــا تمث

ّ
املبل

الصحــة  منظمــة  إلــى  تقاريرهــا  اللجنــة 
العاملية حصرًا.

)أسوشييتد برس(

Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

)جون ويسلز/ فرانس برس(



الــقــبــرصــيــة بــمــا تحمله مــن مــهــاجــريــن. وفــي 
طلب  اقتصاديًا،  عجزًا  تواجه  التي  الجزيرة 
ــــوري الــلــجــوء مــنــذ عــام  أكـــثـــر مـــن 12 ألــــف سـ
الحماية  ُمنح 8500 منهم وضــع  وقــد   ،2011
الــدولــيــة، بحسب املــفــوضــيــة الــســامــيــة لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

خلفيّات الهجرة
ــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــقـــّصـــي عــن  حــ
البحر  ركــوب  إلــى  املهاجرين  عــودة  خلفيات 
انـــطـــالقـــًا مـــن األراضـــــــي الـــســـوريـــة نــحــو دول 
االتحاد األوروبي مرورًا بقبرص أو اليونان، 
العملية كانت تتّم بشكل كبير   هذه 

ّ
أن علمًا 

انــطــالقــًا مــن الــشــواطــئ الــتــركــيــة بــعــد وصــول 
املــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء الــســوريــني إلــى 
األراضـــــــي الــتــركــيــة بــــــّرًا، فـــي حـــني لـــم تشهد 
عبر  كبيرة  هجرة  حركة  السورية  الشواطئ 
قاَرن مع تلك 

ُ
البحر باستثناء أعداد قليلة ال ت

ــت طريقها إلــى أوروبـــا عبر تركيا. 
ّ
الــتــي شــق

ويـــقـــول مــصــدر مـــن مــديــنــة جــبــلــة الساحلية 
»العربي  لـ هويته،  ذكــر  عن  ظ 

ّ
تحف السورية، 

 ســبــب زيـــــادة عــــدد املــهــاجــريــن 
ّ
الـــجـــديـــد«، إن

السوريني الذين ركبوا البحر في األيام القليلة 
املاضية، هو »فتح خط بحري جديد من قبل 
»الطريق   

ّ
أن قــبــرص«، مضيفًا  إلــى  املــهــّربــني 

نقطة  ما بني  قريبة  ُيــَعــّد مضمونًا واملسافة 
االنـــطـــالق مــن ســوريــة ونــقــطــة الـــوصـــول إلــى 
 »كلفة تهريب 

ّ
قبرص«. ويشير املصدر إلى أن

التي تبلغ ثالثة آالف دوالر  الواحد  املهاجر 
أميركي فقط دفعت كذلك كثيرين من شّبان 
 بعد التنسيق 

ّ
الساحل إلى سلوك هذا الخط

 »االنـــطـــالق يكون 
ّ
مــع املـــهـــّربـــني«، شــارحــًا أن

ني، األولى عند شواطئ 
َ
في العادة عبر نقطت

مدينة طرطوس والثانية عند شواطئ مدينة 
بانياس في ريف طرطوس«.

ــم يــســتــطــع املـــصـــدر نــفــســه تــحــديــد أعــــداد  ولــ
املهاجرين السوريني الذين سلكوا هذا الخط 
ه يؤكد 

ّ
في خالل األيام القليلة املاضية، إال أن

الــيــوم ينطلق   »عــددهــم كبير. وعلى مــدار 
ّ
أن

ــراف مـــهـــّربـــني في  ــإشــ عـــشـــرات املـــهـــاجـــريـــن بــ
النشات )قوارب مطاطية(، وفلوكات )قوارب 
ب  هرَّ

ُ
 نسبة قليلة منهم ت

ّ
خشبية(، في حني أن

جه غربًا في البحر 
ّ
بواسطة بواخر شحن تت

 
ّ
األبــيــض املــتــوســط«. ويــلــفــت املــصــدر إلـــى أن
»الذين ركبوا البحر عبر هذا الخط ينتمون 
بمعظمهم للطائفة السنّية من أبناء الساحل، 
بون من قبل مهّربني يرتبطون مع  ُيهرَّ وهم 
األفــــرع األمــنــيــة، ومــنــهــم مــن كــانــت لــه تبعية 
 
ّ
للنظام أو مساندة له في الحرب«. يضيف أن
»املهّربني بمعظمهم من أبناء مدينة صافيتا 

عماد كركص

ــبــــرصــــي عــن  ــقــ يـــفـــتـــح اإلعـــــــــــالن الــ
حـــــالـــــة طــــــــــــوارئ نـــتـــيـــجـــة زيــــــــادة 
ــق املــهــاجــريــن الــســوريــني إلــى 

ّ
تــدف

ــبـــوع  ــــالل األسـ الـــجـــزيـــرة املــتــوســطــيــة فــــي خـ
املــنــصــرم، انــطــالقــًا مــن الــشــواطــئ الــســوريــة، 
الـــبـــاب الســتــفــهــامــات عـــــّدة بـــشـــأن الــتــوقــيــت 
التي حملت عشرات من السوريني  والدوافع 
على ركوب البحر في هذه الفترة بالتحديد، 
الرئاسية  االنتخابات  بالتزامن مع  ال سّيما 
ــادة تثبيت  الــتــي يــجــريــهــا الــنــظــام بــهــدف إعــ
رئــيــســه بــشــار األســــد لــواليــة جــديــدة مــّدتــهــا 
األبيض  البحر  والــهــجــرة عبر  أعـــوام.  سبعة 
املتوسط انطالقًا من الشواطئ السورية نحو 
قــبــرص بــالــتــحــديــد، لــم تــتــوقــف مــنــذ تعاظم 
ت 

ّ
 وتيرتها خف

ّ
حّدة الحرب في البالد، غير أن

بشكل كبير في األعوام األربعة املاضية، قبل 
ق 

ّ
أن يأتي اإلعــالن القبرصي ليشير إلى تدف

كبير للمهاجرين السوريني في غضون األيام 
القليلة املاضية، ال يمكن للدولة الصغيرة أن 

تتحّمله.
وقبل أيام، ناشدت قبرص االتحاد األوروبي 
ــا فــــــي اســــتــــيــــعــــاب املــــهــــاجــــريــــن  ــهــ ــاعــــدتــ ملــــســ
الــســوريــني الــذيــن أغـــرقـــوا مــراكــز االســتــقــبــال 
ــــرس« عن  ــالـــة »فــــرانــــس بـ لـــديـــهـــا، ونــقــلــت وكـ
نوريس  نيكوس  القبرصي  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
الجاري،  األســبــوع  »قبرص شهدت،   

ّ
إن قوله 

مــــوجــــة يـــومـــيـــة مــــن املـــهـــاجـــريـــن الـــواصـــلـــني 
إلــيــهــا بــحــرًا مــن مــيــنــاء طــرطــوس الــســوري«. 
ـــه »نــظــرًا إلــى هــذا الوضع 

ّ
أضـــاف نــوريــس أن

جــبــرت 
ُ
واالكـــتـــظـــاظ فـــي مـــراكـــز االســتــقــبــال، أ

الحكومة على إعداد بيان خطي وّجهته إلى 
املفوضية األوروبية«. في سياق متصل، أفاد 
 »نــحــو أربــعــة آالف طلب لجوء 

ّ
نــوريــس بـــأن

املاضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  منذ  ُرفــضــت 
ــــي بــاملــســاعــدة  وقـــد طــالــبــنــا االتـــحـــاد األوروبــ
ــرفــض طلبات 

ُ
ــادة األشــخــاص الــذيــن ت فــي إعـ

لجوئهم في القضايا املرتبطة بدول ال تقيم 
غــرار  على  معها،  ثنائية  عــالقــات  نيقوسيا 
قــبــرص«.  بجمهورية  تعترف  ال  الــتــي  تركيا 
 
ّ
 البيان املوّجه إلى املفوضية أفاد بأن

ّ
ُيذكر أن

»قــبــرص تــدخــل حــالــة طـــوارئ فــي مــا يتعلق 
بالهجرة، ولم تعد تملك اإلمكانات الستقبال 

مزيد من املهاجرين«.
وفـــي قـــارب واحـــد مــن الـــقـــوارب املنطلقة من 
الــشــواطــئ الــســوريــة، وتــحــديــدًا مــن شــواطــئ 
اعترض  البالد،  محافظة طرطوس في غــرب 
مهاجرًا   97 طريق  القبرصي  السواحل  خفر 
ســوريــًا فــي نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، كــانــوا 
ــاه الـــســـواحـــل  ــ ــــجـ ــــي اتـ يـــســـتـــقـــلـــون الـــــقـــــارب فـ
ــــوارب كــثــيــرة   قــ

ّ
الــشــرقــيــة لــلــجــزيــرة، غــيــر أن

مـــع أعــــــداد مــشــابــهــة وصـــلـــت إلــــى األراضـــــي 

مهاجرون 
سوريون
المتوسط 

طريق الهروب 
إلى قبرص

الشواطئ  من  انطالقًا  بحرًا،  السوريين  هجرة  تتزايد 
السورية. فيجتاز هؤالء البحر األبيض المتوسط، بحثًا عن 
يكون  قد  المأزوم.  الوطن  عن  بعيدًا  جديدة  فرصة 

ذلك في جزيرة قبرص أو انطالقًا منها صوب أوروبا

ثّمة خط بحري جديد ُفتح 
أمام السوريين إلى قبرص 

من قبل المهّربين

ناشدت نيقوسيا بروكسل 
لمساعدتها في استيعاب 

المهاجرين السوريين

1819
مجتمع

 التهريب 
ّ
في ريف طرطوس، وقد فتحوا خط

العسكري  األمــن  فــرع  مع  بالتنسيق  الجديد 
ــابــــعــــة لـــألمـــن  ــتــ ــافــــظــــة واملـــــــفـــــــارز الــ فـــــي املــــحــ
تنسيق  عبر  البحر  على  املشرفة  العسكري 
ــه »ال يمكن ألّي قــارب وال 

ّ
كامل«، موضحًا أن

حتى قارب صيد أن ينطلق إال بعلم وموافقة 
بــاإلشــراف  املختصة  العسكري  األمــن  مــفــارز 
عـــلـــى الــــشــــواطــــئ. فـــالـــصـــيـــادون يــحــتــاجــون 
 رحــلــة صيد 

ّ
إلـــى مــوافــقــة تــلــك املــفــارز مــع كـــل

ــوارب الــتــهــريــب؟«.  ــقـ فـــي الــبــحــر، فــمــا بــالــك بـ
ويتحّدث املصدر عن »مخاوف تجاه عملية 
الــذي يشّكل  الساحل  في  تغيير ديموغرافي 

فهذه  سكانه،  غالبية  السنّية  الطائفة  أبناء 
الــحــالــة ال تــرضــي الــنــظــام الــراغــب فــي صفاء 
مــذهــبــي أو فـــي خــلــق مـــوازنـــة ديــمــوغــرافــيــة 
بــني األقــلــيــة واألكــثــريــة فــي الــســاحــل والــبــالد 

عمومًا«.

فرضية التغيير الديموغرافي
ظ كذلك عن 

ّ
في املقابل، يقول مصدر آخر، تحف

»شبانًا   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ هوّيته،  ذكر 

كثيرين من الذين قصدوا جزيرة قبرص في 
خـــالل األيــــام املــاضــيــة عــبــر الــبــحــر، مــن أبــنــاء 
 »هـــؤالء 

ّ
الــطــائــفــة الــعــلــويــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن

الشبان عمدوا إلى تصنيع قوارب بأنفسهم 
والــفــلــني، وراحــــوا ينطلقون من  الخشب  مــن 
ل عدم تحديدها حفاظًا 

ّ
نقطة محددة«، فض

 
ّ
عــلــى ســالمــتــهــم وأمــنــهــم. أضــــاف املــصــدر أن
القارب  إتــالف  إلــى  الشبان يعمدون  »هـــؤالء 
ــــى الـــشـــواطـــئ الــقــبــرصــيــة  قـــبـــل وصـــولـــهـــم إلـ
ثّم يتابعون مسارهم  بنحو كيلومتر واحــد 
ســبــاحــة نــحــو الـــشـــاطـــئ. أّمـــــا الــســبــب فــعــدم 
إتاحة الفرصة أمام خفر السواحل إلعادتهم 

إلى سورية على القارب نفسه«.
ــن الـــطـــائـــفـــة  ــ ويـــنـــفـــي هــــــذا املـــــصـــــدر، وهــــــو مـ
ــداث عــمــلــيــة  ــ ــ الـــعـــلـــويـــة، »فـــرضـــيـــة الـــنـــّيـــة إلحـ
إلى  الفتًا  الــســاحــل«،  فــي  ديموغرافي  تغيير 
 »الساحل يضّم خليطًا مذهبيًا كبيرًا من 

ّ
أن

واملرشديني  واملسيحيني  والعلويني  ة 
ّ
السن

 أبـــنـــاء الــطــائــفــة 
ّ
واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــني، عــلــمــًا أن

السنّية يشّكلون األغلبية املطلقة اليوم ومن 
والــصــعــب خــفــض نسبتهم بــهــذه الــطــريــقــة«. 
 »األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة 

ّ
ويــــؤكــــد أن

 الــســوريــني إلــى التفكير 
ّ

والــخــانــقــة تــدفــع كــل
 الحلول املمكنة إلنهاء أزمتهم، وكثيرون 

ّ
بكل

 عــن الــهــجــرة مــن الــبــالد التي 
ً
ال يـــرون بــديــال

ــل بــالــتــحــّســن فـــي املستقبل  ــ تــفــتــقــر إلــــى األمـ
القريب«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــشــيــر إحــــصــــاءات غير 
 نــحــو عــشــرة مــاليــني ســوري 

ّ
رســمــيــة إلـــى أن

بــاتــوا فــي خـــارج الــبــالد، وهـــم اضــطــروا إلــى 
الــهــجــرة والــلــجــوء إلـــى بــلــدان مختلفة حــول 
ـــهـــدفـــت مــدنــهــم وقـــراهـــم 

ُ
الـــعـــالـــم بــعــدمــا اســـت

الــــــذي حـــصـــد أرواح  الـــعـــشـــوائـــي  بــالــقــصــف 
تــركــوا بــالدهــم طلبًا للنجاة  اآلالف. وهـــؤالء 

ولحياة أفضل في خارجها.
أّمـــــــا فــــي اإلحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة حـــتـــى 14 
عـــام 2020، فقد  مــن  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/ 
بــّيــنــت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــألمـــم املــتــحــدة 
 ثّمة خمسة ماليني و570 

ّ
لشؤون الالجئني أن

 
ّ
ألفًا و382 الجئًا سوريًا. وفي التفاصيل، فإن
ثالثة ماليني و626 ألفًا و734 الجئًا منهم في 
تركيا، و879 ألفًا و529 في لبنان، و659 ألفًا 
و673 في األردن، و242 ألفًا و704 في العراق، 
و657  ألــفــًا  و31  مــصــر،  فـــي  و85  ألــفــًا  و130 
فـــي دول شــمــال أفــريــقــيــا )تـــونـــس والــجــزائــر 
واملــغــرب وليبيا والـــســـودان(، وذلــك استنادًا 
إلى اإلحصاءات الرسمية واألعــداد املسجلة 

تشير  املضيفة  فالدول  فقط،  املفوضية  لــدى 
 
ّ
 األعـــداد الحقيقية أكبر مــن ذلــك، وأن

ّ
إلــى أن

جزءًا كبيرًا من هؤالء غير مسّجلني.
الـــرســـمـــيـــة  تـــشـــمـــل هـــــــذه اإلحــــصــــائــــيــــة  وال 
ــا الـــذيـــن يــفــوق عــددهــم  ــ الــالجــئــني فـــي أوروبــ
ــيــــون الجـــــــئ ســـــــوري،  ــلــ مـــلـــيـــونـــًا ونـــــصـــــف مــ
ألــــف،   600 ــا  ــدهــ وحــ أملـــانـــيـــا  تــســتــضــيــف  إذ 
ـــضـــاف إلــيــهــم أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــالجــئــني 

ُ
ت

 من كندا والواليات املتحدة 
ّ

السوريني في كل
األميركية وأستراليا وغيرها من الدول التي 
استقبلتهم من ضمن برامج إعادة التوطني. 
ر عددهم  هذا عدا النازحني داخليًا الذين ُيقدَّ

ة ماليني.
ّ
بنحو ست فلسطين

االردن

مصر

لبنان

تركيا

غزة

الضفة
الغربية

القدس

قبرصسورية

تحقيق

الكويت ـ خالد الخالدي

أثـــــــار قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــكــويــتــي 
ــن لــم  ــ ــذيـ ــ ــقــــاضــــي بـــمـــنـــع املــــواطــــنــــني الـ الــ
من  لكوفيد-19  مضادة  لقاحات  وا 

ّ
يتلق

ـــهـــم غــيــر مــحــّصــنــني 
ّ
ــادرة الـــبـــالد ألن ــغــ مــ

ــدااًل  جـ الــصــحــة،  وزارة  لتعليمات  وفــقــًا 
كبيرًا إلى درجة لجوء عدد من املواطنني 
واملحامني إلى رفع دعاوى أمام املحاكم 
ــا وصــفــوه  ـــذا الــــقــــرار بــســبــب مـ ــاء هـ ــغـ إللـ
 

ّ
بعدم الدستورية و»االفتئات« على حق
املواطن في التنقل. وقرار مجلس الوزراء 
 مــواطــن 

ّ
مــوضــوع االســتــهــجــان، ألـــزم كـــل

ــادرة الـــبـــالد بــالــحــصــول  ــغــ يـــرغـــب فـــي مــ
تفيد  الــصــحــة  وزارة  مـــن  شـــهـــادة  عــلــى 
ُيــذكــر  الــلــقــاحــات املــعــتــمــدة.  يه أحـــد 

ّ
بتلق

ه ُيشترط على الذين سبق أن أصيبوا 
ّ
أن

بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد أن يحصلوا 
على جــرعــة واحـــدة مــن الــلــقــاح، فــي حني 
يتوّجب على الذين لم ُيصابوا الحصول 
ني قبل السماح لهم بالسفر.

َ
على الجرعت

ــارع الــكــويــتــي بـــني مــؤّيــد  ــشــ وانـــقـــســـم الــ
ــهــــذه الــــخــــطــــوة بـــحـــجـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  لــ
الصحة العامة وبني معارض لها بحجة 
الــدولــة فــي منع أّي شخص  عــدم أحقية 
 هــذا الــقــرار الــذي 

ّ
مــن السفر وبــحــّجــة أن

ــّرر لــــدواٍع صحية قــد يفتح الــبــاب في  ُمــ
أخــرى  انتهاكات  أمــام  القريب  املستقبل 
املــواطــنــني تحت ستار  عــن  السفر  تمنع 

حجج أخرى.
يقول أحمد العارضي وهو ناشط كويتي 
فــــي املــجــتــمــع املــــدنــــي ومــــعــــارض لـــقـــرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــجــلــس الــــــــوزراء، لـــ
»أنا لست ضّد التحصني ضد كوفيد-19 
ني 

ّ
لكن اللقاحات،  بجدوى  مؤمن  ني 

ّ
ألن

ــالــــب الـــســـلـــطـــات بـــعـــدم حـــصـــر حــريــة  أطــ
املــواطــن وربــطــهــا بــهــا«. مــن جــهــتــه، رفــع 
قضائية  دعــوى  الحريص  فهد  املحامي 
ــام املــحــاكــم الــكــويــتــيــة، وقــد  ذات صــلــة أمـ
ُحـــّدد تــاريــخ 15 يونيو/ حــزيــران املقبل 
»العربي  للنظر فيها. ويؤكد الحريص لـ
ني 

ّ
لكن التحصني  الــجــديــد«: »لست ضــد 

ضـــد مــنــع املـــواطـــنـــني مـــن حـــريـــة الــتــنــقــل 
والـــســـفـــر، فـــهـــذا أمــــر مــخــالــف لــلــدســتــور 
الكويتي«. بدوره يوضح أستاذ القانون 
الدستوري في جامعة الكويت، الدكتور 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فـــواز الــجــدعــي، لـــ
»قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء بــمــنــع املــواطــنــني 
غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الــلــقــاح مــن السفر 
هــو انــتــهــاك كبير لــلــدســتــور وتــعــّد على 
لحريته  وانتهاك جسيم  املواطن  حقوق 

بالتنقل«.
كـــذلـــك طـــالـــب أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس األمـــة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــبــاح الــخــالــد 
الــصــبــاح بــضــرورة إلــغــاء هــذه الــقــرارات. 
ــلـــس األمــــــــة صـــالـــح  ويـــــقـــــول عــــضــــو مـــجـ
ــيـــري وهـــــو طــبــيــب مــتــخــصــص فــي  املـــطـ
الجديد«:  »العربي  لـ التنفسية  األمــراض 
تجريبية،  ليست  الــلــقــاحــات  »بــالــتــأكــيــد 
وبناًء على ما توّصل إليه العلم الحديث 
وبالتأكيد  التحصني.  على   

ّ
نــحــث نحن 

نــحــن نــحــتــرم الــقــرار الــذاتــي ألّي إنــســان 
 الفائدة 

ّ
ي اللقاح بعد الشرح بأن

ّ
بعدم تلق

املـــرجـــّوة أعــلــى مــن أّي ضـــرر قــد يــحــدث، 
ــزام بـــاالشـــتـــراطـــات  ــ ــتــ ــ ــلـــى االلــ  عـ

ّ
ونــــحــــث

ال  مــن  منع  نرفض  وبالتأكيد  الصحية. 
الطبيب   

ّ
لكن السفر«.  مــن  اللقاح  ى 

ّ
يتلق

»العربي  العام محمود الخالدي يصف لـ
ه 

ّ
بأن املطيري  النائب  تصريح  الجديد« 

مستوى«،  أكبر  على  جماهيرية  »كارثة 
 »الــنــائــب الــــذي تجاهل 

ّ
مـــشـــّددًا عــلــى أن

ــه إلــــى دغــدغــة  ـــجـ
ّ
اخــتــصــاصــه الــطــبــي ات

عواطف بعض الناخبني«.
الطبيب  يقول  القانونيني،  رّد على  وفي 
أحــمــد الــعــنــزي املــتــخــصــص فــي الصحة 
ــاء في  ــتــ ــاولـــون اإلفــ الـــوقـــائـــيـــة: »هــــم يـــحـ
مسألة صحية تحدث حاليًا ويحاولون 
 الـــجـــهـــود الــطــبــيــة الــحــالــيــة 

ّ
ــل تــخــريــب كــ

على  والتشجيع  املحّصنني  عدد  لزيادة 
انتهاكات  اللقاحات بحجة وجود  ي 

ّ
تلق

»العربي  لـ الــعــنــزي  يضيف  دســتــوريــة«. 
الــجــديــد«: »ال أعــــرف الــحــجــة الــقــانــونــيــة 
القانونيون،  اإلخــوة  إليها  يستند  التي 
عبر  املستمر  خــالل حديثهم  مــن  ني 

ّ
لكن

ـــهـــم 
ّ
ــــى أن وســــائــــل اإلعـــــــــالم، تـــوّصـــلـــت إلــ

 هذا 
ّ
ني؛ األولى هي أن

َ
ينطلقون من نقطت

الــلــقــاح غــيــر آمـــن وهــــذا أمـــر ينبغي لهم 
هم ال يفقهون 

ّ
عــدم الخوض فيه أبــدًا ألن

منع   
ّ
أن في  هي  والثانية  اللقاحات،  في 

غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الـــلـــقـــاح يــنــاقــض 

حــريــة اإلنــســان فــي التنقل واالخــتــيــار«. 
 شخص 

ّ
 كل

ّ
ويسأل: »هؤالء يتناسون أن

فيهم خضع إلى جدول من اللقاحات قبل 
الــدخــول إلــى املــدرســة فــي طفولته، فهل 

هذا يناقض حرية اإلنسان؟«.
ــون الــــعــــام فــي  ــانــ ــقــ أّمـــــــا األســـــتـــــاذ فــــي الــ
الكويت  لجامعة  التابعة  الحقوق  كلية 
»الـــعـــربـــي  إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــود، فـــيـــقـــول لــــ
 »قـــــــرارات مــجــلــس الـــــوزراء 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

فـــي مــنــع غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الــلــقــاح 
املـــــضـــــاد لــــكــــوفــــيــــد-19 مـــــن الــــســــفــــر هــي 
ــرارات دســتــوريــة بــالــكــامــل وداخــلــة في  قــ
اختصاص الحكومة التي تكفل الصحة 
العامة وتحافظ عليها«. يضيف الحمود 
 »القرار لم يمنع السفر بصورة مطلقة 

ّ
أن

كما يصّور بعض األشــخــاص، بل شّدد 
أي  اللقاح،  على  الحصول  على ضـــرورة 
السفر وهو  للتمّكن من  اللقاح شرط   

ّ
أن

إجراء اعتيادي«. ويؤكد الحمود: »نعم، 
 
ّ
ثّمة تقييد لبعض الحريات العامة، لكن

هذا القيد ليس مطلقًا بل يتضّمن قواعد 
 الــدولــة 

ّ
تــتــعــلــق بـــاملـــرونـــة، خــصــوصــًا أن

ر اللقاحات مجانًا«.
ّ
توف

الكويت: غير المحّصنين ضد كورونا 
ممنوعون من السفر

اللقاح ضمانة للسالمة العامة )ياسر الزيات/ فرانس برس(

صار في إمكانه التنّقل عبر الحدود )ياسر الزيات/ فرانس برس(

في مركز استقبال بالقرب من العاصمة نيقوسيا )إياكوفوس هاتزيستافرو/ فرانس برس(

10.000.000
سوري تقريبًا باتوا خارج البالد وقد 

اضطروا إلى الهجرة واللجوء، بحسب 
ما تفيد به بيانات غير رسمية

في وقت يؤكد فيه 
الخبراء أّن اللقاحات 

المضادة لكوفيد-19 
هي وسيلة التحّصن 
ضّد فيروس كورونا 

الجديد، حظرت 
الكويت السفر على كّل 

شخص لم يتلّق لقاحًا

ال يؤثّر فيروس كورونا 
الجديد على كبار السّن 

لجهة جعلهم من 
الفئات األكثر عرضة 

لإلصابة ولمضاعفاتها 
فحسب، فهو يطاول 

نواحَي عديدة من 
حياتهم إذ إّن األزمة التي 

تسبّبت فيها الجائحة 
أضرّت باالقتصاد وبغيره

تونس: مسنّون يواجهون التقّشف في دور  الرعاية
إيواء المسنّين في دور 

خاصة يمثّل عبئًا ماليًا 
كبيرًا على األسر

يحتاج كبار السّن إلى رعاية 
نفسية بعد تأثّرهم بالعزل 

الطويل

تونس ـ إيمان الحامدي

الرعاية  دور  فــي  تونسيون  ــون 
ّ
مــســن يــواجــه 

ف بسبب تأثير أزمة كورونا 
ّ

الخاصة التقش
ــفـــاق ومــواصــلــة  عــلــى قــــدرة ذويـــهـــم عــلــى اإلنـ
ل بهم، في وقت يغيب فيه دور السلطات 

ّ
التكف

تراجع  ونتيجة  الــفــئــة.  هــذه  تــجــاه  الرسمية 
ني في دور رعاية 

ّ
املداخيل، صار إيــواء املسن

هذا  ملثل  األساسية  الــشــروط  تحترم  خاصة 
األســر  على  كبيرًا  ماليًا  عبئًا  ل 

ّ
يمث ــواء،  اإليــ

ني بحّد ذاتهم الذين لهم رواتب 
ّ
أو على املسن

ر تكاليف العيش في مثل هذه 
ّ
ومعاشات توف

املراكز املتخصصة.
ــني خــطــرًا 

ّ
ــف فـــي رعـــايـــة املــســن

ّ
ــل الــتــقــش

ّ
ويــمــث

ـــر ذلــك 
ّ
كــبــيــرًا بــالــنــســبــة إلــــى هــــــؤالء، إذ يـــؤث

رعــايــة صحية  مــن  احتياجاتهم  توفير  على 
الدائمة  املــرافــقــة   عــن 

ً
ــذاء، فــضــال ونفسية وغــ

الـــتـــي يــســتــوجــبــهــا عــــدد مـــن الــقــاصــريــن عن 
الــحــركــة مــن بينهم. وفـــي هـــذا اإلطــــار، تــؤّكــد 
ــتـــي تـــديـــر مــــركــــزًا خــاصــًا  ــنـــاء الـــعـــريـــبـــي الـ سـ

 »وضـــع هـــذه الــفــئــة ليس 
ّ
ــني أن

ّ
لــرعــايــة املــســن

جــيــدًا، منذ بــدايــة األزمـــة الــصــحــيــة«، مشيرة 
 »العائالت تواجه 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

ــفــــاق عــلــى ذويـــهـــا الــذيــن  صـــعـــوبـــات فـــي اإلنــ
أودعوهم في الدار، األمر الذي يسّبب لهم أملًا 
أوضاعهم«.  إلى هشاشة  نظرًا  كبيرًا  نفسيًا 
ـــني يــحــتــاجــون 

ّ
 »املـــســـن

ّ
تــضــيــف الــعــريــبــي أن

إلــى رعــايــة مضاعفة فــي هــذه الــفــتــرة، خوفًا 
إليهم، ما يتطلب تدابير  العدوى  انتقال  من 
وقــائــيــة إضــافــيــة ومــرافــقــتــهــم الــدائــمــة. كذلك 
ــرهــم 

ّ
يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة نفسية بــعــد تــأث

بــالــعــزل الــطــويــل الــــذي أبــعــدهــم عـــن أســرهــم 
ــواء  ــدم قــدرتــهــم عــلــى مـــغـــادرة مـــراكـــز اإليــ وعــ

للتفّسح أو زيارة األهل«.
ني 

ّ
املسن رعاية  »تكلفة   

ّ
أن العريبي  وتتابع 

زادت في خالل العام املاضي، قابلها تراجع 
ــلـــى اإلنـــــفـــــاق. وهـــــو مــا  فــــي قـــــــدرة األســـــــر عـ
يضطرهم إلى إيداع ذويهم في دور الرعاية 
 تكلفة، من دون مراعاة ظروف اإلقامة 

ّ
األقل

أو تــقــلــيــص الــخــدمــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 

 »ثــّمــة 
ّ
املــقــّدمــة لــهــم«. وتــوضــح الــعــريــبــي أن

الرعاية  دور  أصــحــاب  يواجهها  صعوبات 
ني 

ّ
للمسن يمكن  مــا  أقــصــى  توفير  ملواصلة 

من خدمات وإحاطتهم بشكل جيد«، الفتة 
اإلنسانية  املهّمة  بــني  مــا  »التوفيق   

ّ
أن إلــى 

لــهــذه املهنة والــحــفــاظ على الــتــوازن املــادي 

لــتــوفــيــر نفقاتهم.  أســـرهـــم بــشــكــل أســـاســـي 
وقد أثبتت دراسة أعّدتها وزارة املرأة حول 
 40 في 

ّ
 أن

ّ
األســــرة والــطــفــولــة وكــبــار الــســن

إلــى مساعدة  ني يحتاجون 
ّ
املسن مــن  املــائــة 

مادية من أبنائهم أو عائالتهم، ما يجعلهم 
وتقول  لكافليهم.  كبيرة  مالية  تبعية  فــي 
ســمــيــرة الـــســـنـــدي الـــتـــي تــنــفــق نــحــو 1500 
أميركيًا(  دوالرًا   550 )نحو  تونسي  ديــنــار 
شــهــريــًا لتوفير رعــايــة لــوالــدتــهــا فــي مركز 
 »كل الشرائح االجتماعية تأثرت 

ّ
خاص، إن

بــالــظــرف االقــتــصــادي الــصــعــب فــي الــبــالد، 
ــبــــاري«. تضيف  ــف إجــ

ّ
فــنــتــج عـــن ذلـــك تــقــش

»الــعــربــي الــجــديــد«: »اضــطــررت  الــســنــدي لـــ
إلى إيداع والدتي في مركز للرعاية الخاص 
بــســبــب ســـفـــري الـــدائـــم فـــي مـــهـــام فـــي إطـــار 
الــعــمــل. وكــنــت أتــقــاضــى مــنــحــًا تــســاعــدنــي 
 مــنــع الــســفــر وقــيــود 

ّ
عــلــى اإلنـــفـــاق، غــيــر أن

أزمـــة كــورونــا خفضا دخــلــي الــشــهــري أكثر 
من الثلث، ما جعلني أواجــه صعوبات في 

توفير الرعاية الالزمة لوالدتي«. 

ــواء فـــي دور الــرعــايــة  ــ وتـــتـــراوح تــكــلــفــة اإليــ
ــنــــار )نـــحـــو 185  الـــخـــاصـــة مــــا بــــني 500 ديــ
دوالرًا(،   920 )نــحــو  ديــنــار  و2500  دوالرًا( 
 الـــصـــحـــيـــة 

ّ
وذلــــــــــك بــــحــــســــب حـــــالـــــة املــــــســــــن

ــة الــرفــاهــيــة فـــي مــركــز  ــ واحــتــيــاجــاتــه ودرجـ
اإليواء. وبحسب كراس شروط دور الرعاية 
 ثّمة نــوَعــني مــن الـــدور؛ األول 

ّ
الخاصة، فــإن

يشمل الــدور التي ال يتجاوز عدد املقيمني 
التي  الــــدور  يــضــم  فيها 12 مسنًا والــثــانــي 
يــتــراوح عــدد املقيمني فيها ما بني 13 و30 

مقيمًا.
ــداد عـــام  ــعــ ــــون بــحــســب آخـــــر تــ

ّ
ويـــمـــثـــل املــــســــن

ِعــّد في عام 2014، 
ُ
للسكان في تونس والــذي أ

نــحــو 11 فــي املــائــة مــن مــجــمــوع الــســكــان، مع 
تــوقــعــات بـــارتـــفـــاع هــــذه الــنــســبــة إلــــى 15 في 
املــائــة بــحــلــول عـــام 2025 لتبلغ 20 فــي املــائــة 
ع أن يشيخ املجتمع 

ّ
في عام 2034. ومن املتوق

ــــو مــــا يــســتــدعــي الـــعـــمـــل عــلــى  الـــتـــونـــســـي، وهـ
 فــي ظل 

ّ
تــحــســني الـــظـــروف رعــايــة كــبــار الــســن

تراجع دور األسر وتغّير العالقات في داخلها.

ملراكز الرعاية صار مهمة شبه مستحيلة«. 
ـــني يــشــعــرون 

ّ
ــن ــسـ  »املـ

ّ
وتـــكـــمـــل الـــعـــريـــبـــي أن

بـــدورهـــم بــضــغــط املــصــاريــف عــلــى ذويــهــم، 
وهو ما ينعكس على نفسياتهم، فيشعرون 
بالحزن وقد ُيصابون باالكتئاب«. وطالبت 
منح  »توفير  بـ املعنية  السلطات  املتحدثة 
ــني فــي دور الــرعــايــة الخاصة 

ّ
لــفــائــدة املــســن

ــانــــدة املــــاديــــة لــلــمــشــرفــني عـــلـــى هـــذه  واملــــســ
ــركــوا ملصيرهم فــي مواجهة 

ُ
املــراكــز الــذيــن ت

مخاطر مضاعفة على خلفية تفشي فيروس 
كورونا الجديد«. كذلك، تلفت العريبي إلى 
»صعوبات اعترضت دور الرعاية الخاصة 
فــي مــا يتعلق بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات املــضــادة 
 .

ّ
السن كبار  من  فيها  للمقيمني  لكوفيد-19 

وقـــد اضــطــررنــا إلـــى مرافقتهم بــالــدور إلــى 
الجرعات،  على  للحصول  التحصني  مراكز 
ـــر مــصــالــح 

ّ
فـــي وقــــت كــــان يــفــتــرض أن تـــوف

 
ّ
السن كبار  لتحصني  متنقلة  فرقًا  الصحة 

ل«.
ّ
في الدور لتجنيبهم عناء التنق

 في تونس على مساعدة 
ّ
ويعّول كبار السن

ثّمة حاجة إلى عناية 
خاصة وسط األزمة 

الصحية )ياسين قايدي/ 
األناضول(
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20
فالشمجتمع

االستفادة من قوة الشباب في اليوم العالمي

حفظة السالم يتيح اليوم العاملي لحفظة 
السالم التابعني لألمم 

املتحدة، الواقع في 29 مايو/ 
أيار، فرصة لإلشادة وتكريم أكثر من 

أربعة آالف من أفراد حفظ السالم الذين 
فقدوا أرواحهم وهم يعملون في إطار 

 
ّ
املنظمة األممية منذ عام 1948، علمًا أن

نحو 130 منهم قضوا في العام املنصرم.
وفي هذا العام، تأتي التحديات 

والتهديدات التي يواجهها حفظة 
السالم أكبر من أّي وقت مضى. ويتعنّي 
 أنحاء العالم، 

ّ
عليهم، كما الناس في كل

التعامل مع جائحة كورونا، أضف إلى 
ذلك الحاجة املستمرة لدعم وحماية 

الناس في البلدان التي يقيمون فيها.
 اليوم العاملي لحفظة السالم هذا 

ّ
ويحل

العام تحت عنوان »الطريق إلى سالم 
دائم: االستفادة من قوة الشباب من أجل 
شر عشرات اآلالف 

ُ
السالم واألمن«. وقد ن

من حفظة السالم الشباب )تتراوح 
 

ّ
أعمارهم ما بني 18 عامًا و29( في كل

أنحاء العالم، وهم بحسب األمم املتحدة 
يؤّدون دورًا رئيسيًا في مساعدة 

البعثات على تنفيذ األنشطة املنوطة 
بها، بما في ذلك حماية املدنيني. كذلك 

 عمليات السالم التابعة لألمم 
ّ
فإن

املتحدة تزيد من تعاونها مع مجموعات 
الشباب للمساعدة في بناء سالم 

 البعثة األولى لحفظ 
ّ
مستدام. ُيذكر أن

السالم التابعة لألمم املتحدة تأسست 
في 29 مايو/ أيار من عام 1948، مع 

ِذن بنشر عدد 
ُ
إنشاء مجلس األمن. وقد أ

صغير من املراقبني العسكريني التابعني 
لألمم املتحدة في الشرق األوسط 

لتشكيل هيئة األمم املتحدة ملراقبة 
اتفاقية الهدنة. منذ ذلك الحني، خدم 

فيها أكثر من مليون امرأة ورجل في 72 
عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة. 

واليوم، تنشر قوات حفظ السالم أكثر 
من 89 ألف فرد عسكري وشرطي ومدني 

في إطار 12 عملية.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

جنوب السودان

لبنان

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الجوالن المحتّل - سورية

قبرص

وداع قبل االلتحاق بالمهمة

هايتي
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»تويتر« ونيودلهي: اتهامات 
بالترهيب وتقويض النظام

قراصنة »سوالر ويندز« يستهدفون 
150 منظمة أميركية وأجنبية

غزة ــ عالء الحلو

لــم تبــدأ االنتهــاكات اإلســرائيلية الواســعة 
بــدء  مــع  الفلســطينيني  الصحافيــني  ضــد 
فــي  غــزة  قطــاع  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 
العاشر من مايو/ أيار، وإنما زادت ِحدتها، 
وتفاقمــت بشــكل ملحــوظ لتطــاول عشــرات 
املقار واملكاتب اإلعالمية خالل وقت قصير. 
الفلســطيني  اإلعالمــي  الواقــع  شــهد  فقــد 
العــدوان  ُمــدة  هــي  يوًمــا،   11 خــالل 
إســرائيلية  مجــزرة  العنيــف،  اإلســرائيلي 
بحــق الصحافيني ومؤسســاتهم اإلعالمية، 
التــي تحــّول 33 منهــا إلى ُحطام، إلى جانب 
حســني  أبــو  يوســف  الصحافــي  اســتهداف 
 
ً
داخل منزله، ما أدى إلى استشهاده، عالوة
صحافًيــا،   70 نحــو  وتضــرر  إصابــة  علــى 
األجنبيــة،  الصحافــة  منــع طواقــم  ظــل  فــي 
مــن  الدوليــة  اإلعــالم  وســائل  وُممثلــي 
الدخول إلى قطاع غزة خالل فترة العدوان. 
وشــملت االنتهــاكات اإلســرائيلية مختلــف 
واملســموعة  املقــروءة  اإلعــالم  وســائل 
والعمــارات  األبــراج  تدميــر  عبــر  واملرئيــة، 
الســكنية التي تضم وســائل اإلعالم املحلية 
لهــم  الســماح  دون  والعامليــة،  والدوليــة 
بإخــالء معداتهم وكاميراتهم وأجهزة البث 
والتصوير واإلرسال، التي ُدفنت بمجملها 

تحت الردم. 
فجــر اليــوم الثالــث مــن العدوان اإلســرائيلي 
الطائــرات  اســتهدفت  غــزة،  قطــاع  علــى 
الحربيــة ُبــرج الجوهــرة، وســط مدينــة غــزة، 
»الوكالــة  وكالة APA املحليــة،  يضــم  الــذي 
»فلســطني«،  صحيفــة  لإلعــالم«،  الوطنيــة 
»التلفزيــون  العراقيــة،  »االتجــاه«  قنــاة 
العربــي«، قنــاة »النجبــاء«، قنــاة »اململكــة«، 
اإلعالميــني  »منتــدى  »ســبق 24«،  وكالــة 
الفلســطينيني«، »املركز الفلســطيني للحوار 
»قنــاة  السياســية«،  والتنميــة  الديمقراطــي 
الســورية«، فيما عاودت الطائرات في اليوم 
ذاتــه اســتهداف بــرج الشــروق املكــون مــن 15 
طابقا، ويضم عددا من املؤسسات اإلعالمية، 
مــن بينهــا مقــر إذاعــة وفضائيــة »األقصى«، 
وقنــاة »فلســطني اليــوم«، حيث ســّوت أربعة 
صواريخ حربية املبنى باألرض. وفي اليوم 
علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  مــن  الســادس 
الحربيــة  الطائــرات  اســتهدفت  غــزة  قطــاع 
بــرج الجــالء، وســط مدينــة غــزة، الــذي يضــم 
ومقــر  اإلعالميــة،  »الجزيــرة«  شــبكة  مقــر 
وكالة »أسوشييتد برس« األميركية، وعددا 
الســكنية  والشــقق  الصحافيــة  املكاتــب  مــن 

ومكاتب املحامني واملحاسبني. 
ونجــت خــالل فتــرة العدوان علــى قطاع غزة 
اســتهداف  مــن  الصحافيــني  مــن  مجموعــة 
ُمباشــر شــمال قطــاع غــزة، إال أن مجموعــة 
اســتهداف  تــم  حــني  تنــُج،  لــم  منهــم  أخــرى 

منوعات

شــارع  فــي  منهــم  بالقــرب  ســكني  مبنــى 
أدى  مــا  غــزة،  مدينــة  جنوبــي  الصناعــة، 
بإصابــات  صحافيــني  أربعــة  إصابــة  إلــى 
مختلفة. وتضرر 22 منزاًل لصحافيني، وتم 
تدميــر 5 ســيارات مملوكــة لصحافيــني، أو 
التغطيــة  خــالل  أنبــاء  تســتخدمها وكاالت 
اإلعالميــة للعــدوان، علــى الرغــم مــن وضــع 
إشــارات واضحــة تدلــل علــى أنها تســتخدم 
مــن قبــل صحافيــني، وتــم رصــد قيــام قــوات 

ســايبرانية،  هجمــات  بأربــع  االحتــالل 
ومواقــع  محليــة،  إذاعــات  اســتهدفت 
وَصّعــدت  غــزة.  فــي  إلكترونيــة  إخباريــة 
قوات االحتالل اإلســرائيلي من ممارســاتها 
الصحافيــني،  بحــق  وانتهاكاتهــا  القمعيــة 
باشــر ملنــزل الصحافــي 

ُ
عبــر االســتهداف امل

الفلسطيني يوسف أبو حسني، الذي يعمل 
مذيًعــا فــي إذاعــة األقصــى املحليــة، فــي حي 
الشــيخ رضوان، شــمال مدينة غزة، فجر 19 

مايو/ أيار الجاري، وهو اليوم التاســع من 
العــدوان، مــا أدى إلــى استشــهاده وتدميــر 
علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  ــف 

ّ
ل

َ
وخ منزلــه. 

مدار 11 يوًما تدمير 33 مؤسسة صحافية، 
إلــى جانــب إصابــات وأضــرار لحقــت بأكثــر 
مــن 70 صحافًيــا، وفــق نقابــة الصحافيــني 
االحتــالل  إن  قالــت  التــي  الفلســطينيني، 
فــي  الصحافيــني  اســتهداف  اإلســرائيلي 
بيوتهم اآلِمنة، وخالل تغطيتهم امليدانية. 

ولــم تتوقــف االعتــداءات اإلســرائيلية بحــق 
أو  باشــر 

ُ
امل االســتهداف  عنــد  الصحافيــني 

الشــخصية،  الســالمة  وتهديــد  التدميــر 
تلــك املمارســات قيــام شــركة  إذ تزامــن مــع 
التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« وتطبيــق 
مــن  العديــد  وحجــب  بحظــر  »واتســاب« 
الفلســطينيني  الصحافيــني  حســابات 
ــدن 

ُ
امل مــن  وعــدد  والقــدس  غــزة  قطــاع  فــي 

الفلسطينية، أو حتى خارج فلسطني. 
يطــاول  الــذي  الحظــر،  ذلــك  ويســتهدف 
الروايــة  حجــب  والناشــطني،  الصحافيــني 
الفلســطينية عــن العالــم، في ظــل محاوالتهم 
التــي  الجرائــم  مــدى  وفضــح  كشــف 
ترتكبهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
تصويــر  جانــب  إلــى  الُعــزل،  الفلســطينيني 
باشر للعمارات السكنية فوق 

ُ
االســتهداف امل

رؤوس ساكنيها، بما فيها من أطفال ونساء 
ومســنني، دون ســابق إنــذار. وال تتوقــف تلك 
املواقع عن حظر، أو التهديد بحذف الحساب 
منشــورات  أو  أخبــار  نشــر  حــال  فــي  كلًيــا، 
باملقاومــة  تتعلــق  كلمــات  تتضمــن  خاصــة 
يحــاول  فيمــا  الفلســطينية،  الفصائــل  أو 
ذلــك  تجــاوز  الفلســطينيون  الصحافيــون 
الحظــر بإنشــاء حســابات بديلــة، والتحايــل 
واملنصــات،  املواقــع  تلــك  خوارزميــات  علــى 
عبــر تقطيــع الكلمات، أو اســتبدالها بكلمات 
تحمــل املعنــى ذاتــه، إال أن تلــك املحــاوالت ال 
تنجــح فــي كثير من األحيــان، إذ تتم ُمعاودة 

الحظر لعشرات املرات. 
وتســعى تلــك املواقــع إلى ُمســاندة املحتوى 
اإلســرائيلي، عبــر محاولــة تحييــد الروايــة 
الحــروب  ظــل  فــي  خاصــة  الفلســطينية، 
مــن  عــدد  فقــد  إذ  التصعيــد،  وأوقــات 
اإلســرائيلي  العــدوان  خــالل  الصحافيــني 
حســاباتهم  غــزة  قطــاع  علــى  األخيــر 
خاللهــا  مــن  كانــوا  التــي  وأرقامهــم، 
يحاولــون تصويــر ما يجــري بحق املدنيني 
املكتــب  رئيــس  ويوضــح  الفلســطينيني. 
أن  معــروف  ســالمة  الحكومــي  اإلعالمــي 
كائــن  كل  مــن  جعــل  اإلســرائيلي  االحتــالل 
فيمــا  إليــه،  بالنســبة  مشــروعا  هدفــا  حــي 
كان الصحافيــون الفلســطينيون في مقدمة 
اللحظــات  فــي  قــام  إذ  ســتهدفة، 

ُ
امل الجهــات 

التــي  األولــى باســتهداف األبــراج واملبانــي 
تضم التجمعات اإلعالمية.

يستهدف حظر 
مواقع التواصل حجب 

الرواية الفلسطينية

واشنطن ــ العربي الجديد

أطلــق الجواســيس الســيبرانيون املدعومون 
مــن روســياـ ـــ املســؤولون عــن اختــراق أنظمــة  
يعتمــد  هجومــًا  ــــ  وينــدز«  »ســوالر  شــركة 
وكاالت حكوميــة  علــى  االحتيالــي  التصيــد 
خــالل  أبحــاث،  ومراكــز  وأجنبيــة  أميركيــة 
اســتخدام  طريــق  عــن  الحالــي،  األســبوع 
يعــود  للتســويق  إلكترونــي  بريــد  حســاب 
الدوليــة«،  للتنميــة  األميركيــة  »الوكالــة  لـ
»مايكروســوفت«.  شــركة  كشــفته  مــا  وفــق 
حســاب  آالف   3 نحــو  الحملــة  اســتهدفت 
مــن 150 منظمــة  أكثــر  فــي  إلكترونــي  بريــد 
فــي  منخــرط  األقــل  علــى  ربعهــا  مختلفــة، 
التنميــة الدوليــة والعمــل اإلنســاني وحقــوق 
اإلنســان، وفق ما أفاد به نائب رئيس شــركة 
تدوينــة  فــي  بيــرت،  تــوم  »مايكروســوفت«، 
نشــرت فــي وقــت متأخر من مســاء الخميس. 
شــركة األمن السيبراني »فيلوكسيتي« التي 
تتبعــت الحملــة أيضًا قالت، في منشــور لها، 
عــن  نســبيًا  املنخفضــة  الكشــف  معــدالت  إن 
رســائل البريد اإللكتروني االحتيالية تشــير 
إلــى أن املهاجــم »كان علــى األرجــح قــد حقــق 

بعض النجاح في اختراق األهداف«.
وقــال بيــرت إن الحملة تبدو كأنها اســتكمال 
املتســللني  قبــل  مــن  متعــددة  لجهــود 

الحكوميــة  الــوكاالت  »الســتهداف  الــروس 
كجــزء  الخارجيــة،  السياســة  فــي  املشــاركة 
مــن جهــود جمــع املعلومــات االســتخبارية«. 
دولــة   24 إلــى  امتــدت  األهــداف  أن  وأضــاف 
أن  »مايكروســوفت«  أوضحــت  األقــل.  علــى 
املتســللني تمكنــوا مــن الوصــول إلــى حســاب 
الدوليــة« عبــر  للتنميــة  األميركيــة  »الوكالــة 
»كونستانت كونتاكت«، وهي خدمة تسويق 
رســائل  تزعــم  اإللكترونــي.  البريــد  عبــر 
التصيــد االحتيالــي التي وجهــت عبر البريد 
اإللكترونــي املختــرق، املؤرخــة فــي 25 مايــو/

أيــار الحالــي، أنهــا تحتــوي علــى معلومــات 
جديــدة حــول مزاعــم االحتيــال والتزويــر فــي 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة عــام 2020، 
ــا إلــى البرامــج الضــارة التــي 

ً
وتتضمــن رابط

»الوصــول املســتمر إلــى  تســمح للقراصنــة بـ
األجهزة املخترقة«. أشارت »مايكروسوفت«، 
فــي تدوينــة منفصلــة، إلــى أن الحملــة ال تزال 
مــن  موجــات  عــدة  مــن  وتطــورت  مســتمرة 
حمالت التصيد التي اكتشفتها ألول مرة في 
يناير/كانــون الثانــي والتــي تصاعــدت إلــى 

الرسائل البريدية الجماعية هذا األسبوع.
في حني أن الحملة على »سوالر ويندز« التي 
القطــاع  إلــى العشــرات مــن شــركات  تســللت 
الخــاص ومراكــز األبحــاث، باإلضافــة إلى ما 
ال يقــل عــن تســع وكاالت حكوميــة أميركيــة 

كانــت متخفيــة واســتمرت حتــى عــام 2020 
الســيبراني  األمــن  شــركة  تكشــفها  أن  قبــل 
يســميها  األخيــرة  الحملــة  فــإن  آي«،  يــر 

َ
»ف

باحثــون فــي األمــن الســيبراني بالضوضاء، 
ألنها ســهلة الكشــف. الشــهر املاضي، أعلنت 
عــن  بايــدن  جــو  األميركــي  الرئيــس  إدارة 
سلســلة عقوبــات ماليــة ضــد روســيا وطــرد 
عشــرة دبلوماســيني روس. فرضــت عقوبــات 
أيضًا على ســت شــركات تكنولوجيا روسية 
متهمــة بدعــم أنشــطة القرصنــة التــي تقــوم 

بها استخبارات موسكو.

)Getty/إصابة وتضرر نحو 70 صحافيًا في العدوان على غزة )مؤمن فايز

)جيم واتسون/فرانس برس(

لندن ــ العربي الجديد

بالعمــل  »تويتــر«  شــركة  الخميــس،  أمــس  مــن  أول  الهنديــة،  الحكومــة  اتهمــت 
وعمالقــة  الســلطات  بــني  املعركــة  يصّعــد  ممــا  القانونــي،  نظامهــا  تقويــض  علــى 
التكنولوجيا حول إجراءات جديدة تستهدف منصات التواصل االجتماعي. كانت 
»الترهيــب«، بعــد زيــارة عناصرهــا  الشــركة األميركيــة اتهمــت الشــرطة الهنديــة بـ
مكاتــب »تويتــر« فــي العاصمــة نيودلهــي اإلثنــني، لتســليم إخطــار بشــأن شــكوى 
حول تصنيف إحدى تغريدات املتحدث باســم الحزب الهندوســي القومي املتطرف 
الحاكــم علــى أنهــا »وســائط تــم التالعــب بهــا«. كمــا انتقــدت اإلجــراءات الجديــدة 
إنهــا  الحقوقيــون،  األخــرى والناشــطون  التكنولوجيــا  هــي وشــركات  تقــول  التــي 
تهــدد خصوصيــات املســتخدمني. الحكومــة الهنديــة ردت علــى »تويتــر«، باتهامها 
بالســعي إلــى »تقويــض النظــام القانونــي« فــي البــالد. وقالــت الحكومــة الهنديــة إن 
»تويتــر« ليســت إال منصــة للتواصــل االجتماعــي، و»ال تملــك أي مجــال إلمــالء مــا 
يجــب أن تكــون عليــه األطــر السياســية القانونيــة فــي الهنــد«. وأضافــت أن »ممثلــي 
شركات التواصل االجتماعي، بمن فيهم أولئك العاملون في )تويتر(، سيبقون في 

أمان في الهند، وال تهديد ألمنهم وسالمتهم الشخصية«.
أضافت شرطة دلهي، في بيان، أن »تويتر« مجبرة بموجب القانون على التعاون مع 
تحقيقها، ومشــاركة معلومات حول ســبب تصنيف تغريدة املتحدث باســم الحزب 
الحاكم على أنها »وسائط تم التالعب بها«. غرد وزير تكنولوجيا املعلومات رافي 
شــانكار براســاد، أول مــن أمــس الخميــس، أن الحكومــة تحتــرم بالكامــل الحــق فــي 
الخصوصيــة، وأن القواعــد الجديــدة تهــدف إلــى منــع »اســتغالل وإســاءة اســتخدام 
الــوزراء  رئيــس  إدارة  إن  يقولــون  منتقديــن  لكــن  االجتماعــي«.  التواصــل  وســائل 
نارينــدرا مــودي تســعى إلــى خنق املعارضة عبر اإلنترنت، وهــي اتهامات ترفضها 
الحكومــة. ورفعــت شــركة تطبيــق املراســلة الشــهير »واتســاب« دعــوى قضائية ضد 
الحكومــة الهنديــة األربعــاء، ســعيًا للدفــاع عــن خصوصيــة مســتخدميها ووقــف 

القوانني الجديدة التي تتطلب جعل الرسائل »قابلة للتتبع«.

الصحافيون الفلسطينيون: معارك على كل الجبهات

تتصاعد االحتجاجات ضد أخبار
»فيسبوك« داخل الشركة نفسها، 

إذ يتهمها موظفون بالتحيز 
ضد المسلمين والعرب ومحاباة 

االحتالل اإلسرائيلي، وتحديدًا 
خالل العدوان األخير على قطاع 
غزة المحاصر واالنتهاكات بحق 

الفلسطينيين في الداخل المحتل.

أعلنت شركة »فيسبوك« أنها لن 
تحذف المنشورات التي تزعم أن 

فيروس كورونا الجديد من صنع 
اإلنسان أو تسرب من مختبر عن 
منصاتها للتواصل االجتماعي، 

»في ضوء التحقيقات الجارية في 
منشأ وباء كوفيد-19 وبالتشاور مع 

خبراء الصحة«.

صدر حكم جديد بالسجن 14 شهرًا 
على قطب اإلعالم في هونغ 

كونغ جيمي الي )73 عامًا( أمس 
الجمعة، لمشاركته في تجمع 

احتجاجي محظور عام 2019، 
في الذكرى السبعين لتأسيس الصين 

الشيوعية، ما يرفع مدة عقوبته 
إلى عشرين شهرًا.

دعت 42 منظمة تونسية، 
الخميس، إلى اإلفراج الفوري 

عن الصحافي المغربي سليمان 
الريسوني المضرب عن الطعام 

وعمر الراضي. يعتبر المتضامنون 
مع الصحافيين أنهما معتقالن 

بسبب آرائهما، بينما تشدد السلطات 
دومًا على استقاللية القضاء.

شــهد الواقــع اإلعالمــي الفلســطيني خــالل 11 يومًا هــي ُمدة العــدوان اإلســرائيلي على غــزة، مجزرة إســرائيلية بحــق الصحافيين 
ومؤسساتهم، فيما دأبت مواقع التواصل على تقييد الصحافيين الفلسطينيين
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تــراجــع  مــع  عــاملــيــة،  سينمائية  منطقة  أكــبــر 
الثاني، وحفاظ  املركز  إلى  املتحدة  الواليات 
املــمــلــكــة املــتــحــدة عــلــى مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

سادس أكبر مرتبة في هذه التصنيفات.
فــي عالم  الترتيبات  لتبديل هــذه  وقــد يكون 
السينما أهــداف أبعد من الترفيه عن الناس 
أو االستفادة من العائدات املادية. إذ نالحظ 
ــزال، تــأثــيــًرا  ــ كــيــف مـــارســـت هـــولـــيـــوود وال تــ
العاملّية،  والــثــقــافــات  املجتمعات  على   

ً
فــعــاال

وكيف نجحت إلى حد بعيد، في تشكيل آراء 

الناس وتوّجهاتهم، تحديًدا، خالل الحروب 
وفي العديد من القضايا العاملّية الحّساسة. 
فكان من الطبيعي أن تحاول معظم حكومات 
العالم استغالل السينما لصالحها، إن على 
نطاق عاملي أو إقليمي أو وطني. ويبدو ذلك 
حيث  البريطانية،  السينما  واقـــع  فــي  جلّيًا 
من  مجموعة  الوطنية«  »األرشيفات  تكشف 
الــســجــالت الــحــكــومــيــة والـــعـــامـــة، الــتــي تــوفــر 
رؤى فـــريـــدة عـــن تـــاريـــخ صــنــاعــة الــســيــنــمــا، 
الحرب  خــالل  الحكومة  استخدمتها  وكــيــف 

كاتيا يوسف

بدأت السينما في اململكة املتحدة، 
ــا،  ــى الــحــيــاة تــدريــجــًيّ بــالــعــودة إلـ
بــعــد فــتــرات متتالية مــن اإلغـــالق 
فــرضــتــهــا جــائــحــة كــوفــيــد 19، الــتــي ال تـــزال 
ــر عــلــى جميع بــقــاع األرض، 

ّ
تــداعــيــاتــهــا تــؤث

ومن املرّجح أن تستمر ألشهر وربما لسنوات. 
يــفــيــد تــقــريــر »رابــــطــــة الــســيــنــمــا فـــي املــمــلــكــة 
 عــمــلــيــات إغــالق 

ّ
املــتــحــدة«، لــعــام 2020، بــــأن

الساحقة  الغالبية  وفــي  فيها  السينما  دور 
مــن دول الــعــالــم، أّدت إلـــى تــدهــور وضــعــهــا، 
ــام الــســابــق،  ــعـ ــن الـ ــة عـ ــائـ بـــحـــوالـــي 75 فـــي املـ
 على شباك التذاكر الذي 

ً
وتأثيره كان مماثال

بلغ 297 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 
76 في املائة عن عام 2019.

على جميع  التأثيرات سلًبا  هذه  وانعكست 
دور السينما الرئيسة في جميع مدن العالم. 
وعلى الّرغم من ذلك، كان بعضها مثل اليابان 
قادرًا على إبقاء دور السينما مفتوحة لفترة 
أطــول، في املقابل صّبت هــذه التغييرات في 
مــصــلــحــة الــصــن إيــجــابــًا، لــتــظــهــر ألول مــرة 

زيادة كتلة العضالت 
تساعد على رفع معدل 

األيض اليومي

تحاول معظم 
حكومات العالم استغالل 

السينما لصالحها

استهلك البطيخ في 
وادي النيل كتحلية منذ 

أكثر من 4000 عام

2223
منوعات

على  للحفاظ  حيوية  كـــأداة  الثانية  العاملية 
عدد  مخاوفها،  أثــار  بينما  املعنوية،  الـــروح 
بعد  بكثرة  أنتجت  الــتــي  الجريمة  أفـــالم  مــن 

انتهاء الحرب. 
األرشيفات  فــي  املحفوظة  امللفات  وتحتوي 
الوطنية، على مراسالت تناولت فيلمن من 
انــتــبــاه الحكومة  الــحــرب، لفتا  فــتــرة مــا بعد 
Good- البريطانية ألسباب مختلفة، هما فيلم
 Street Corner وفيلم   1948 عــام   Time Girl
عام 1953، وقد شارك في كتابة الفيلم األول 

الــثــانــي، كــاتــبــة السيناريو  وكــتــابــة وإخــــراج 
ــل بـــوكـــس،  ــ ــوريـ ــ ــيــــزيــــة، مـ ــلــ ــكــ واملــــخــــرجــــة اإلنــ
واسمها الحقيقي فيوليت، بارونة غاردينر. 
ــيــــف  ــــي األرشــ ــلــــفــــات املــــــوجــــــودة فـ ــقـــي املــ ــلـ وتـ
الوطني، الضوء على رد فعل وزارة الداخلية 
ــّور بــهــا الفيلم  آنــــذاك عــلــى الــطــريــقــة الــتــي صـ
»املــدرســة املــعــتــمــدة«. وكــانــت عــن مؤسسات 
رسل محكمة 

ُ
تديرها وزارة الداخلية، حيث ت

مشاغبات  يرتكبون  الذين  الشباب  األحــداث 
إليها، بهدف إبعادهم عن التأثيرات السيئة، 
على  الــالزمــن،  والــتــدريــب  التعليم  ومنحهم 

ا.
ً
أمل أن يسلكوا مساًرا مختلف

الــحــكــومــة  انـــتـــبـــاه   ،Good-Time Girl لـــفـــت 
لــتــركــيــزه وتــســلــيــطــه الـــضـــوء عــلــى الــنــاحــيــة 
التي  واملخاطر  املعتمدة،  للمدارس  السلبية 
قد تواجهها الفتيات هناك. فهو يروي قصة 
العمر 16  البالغة من  الفتاة جوين رولينغز 
التعيسة،  املنزلية  التي تركت حياتها  عاًما، 
واخــتــلــطــت بــمــجــرمــن صـــغـــار لــيــنــتــهــي بها 
األمــــر فـــي »مـــدرســـة مــعــتــمــدة«. فــتــتــورط في 
مشاكل عديدة وتعاقر الخمر، لتهرب أخيًرا، 
أثناء أعمال شغب اندلعت في قاعة الطعام. 
وبعد مغامرات عــّدة، تقابل فاّرين اثنن من 

الجيش األميركي وتتورط في جريمة قتل.
ــه 

ّ
تشير مــلــفــات األرشــيــفــات الــوطــنــيــة إلـــى أن

ــــدار الــفــيــلــم،  ــار 1947، قــبــل إصـ فـــي مـــايـــو/ أيــ
 عنه في إحدى املجالت، وأكثر ما 

ٌ
شر مقال

ُ
ن

أثار قلق الحكومة كان عاملن رئيسن: أوال 
ــهــا مكان 

ّ
تــصــويــر املـــدرســـة املــعــتــمــدة عــلــى أن

يفشل في إعادة تأهيل الفتيات، بل ويجعلهن 
عـــرضـــة لـــلـــتـــورط فـــي مـــزيـــد مـــن الـــفـــســـاد من 
املجلة  ربطت  وثــانــًيــا،  السجن.  فــي  زمالئهن 
 بــقــّصــة واقــعــيــة تــعــود لــعــام 

ً
الــفــيــلــم صـــراحـــة

الـــذقـــن  قـــتـــل  ــم »جـــريـــمـــة  ــاسـ بـ ــــعــــرف 
ُ
ت  ،1944

املــشــقــوقــة« الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــنــادلــة الــشــابــة 
إلــيــزابــيــث جــونــز واملــجــرم الــهــارب األمــيــركــي 
كـــــارل هـــولـــن. وكـــانـــت إلـــيـــزابـــيـــث جـــونـــز قد 
أرسلت إلى مدرسة معتمدة بعد هروبها من 
بلوغها  وعند  الثالثة عشرة.  في سن  املنزل 
18 عامًا التقت بهولن، وارتكبا مًعا سلسلة 
مــن الــجــرائــم الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا فــي مقتل 

سائق التاكسي جورج إدوارد هيث. 
يــحــتــوي أحـــد املــلــفــات الــحــكــومــيــة املــوجــودة 
فـــي األرشـــيـــفـــات الــبــريــطــانــيــة، عــلــى رســالــة 
إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة، جيمس تــشــوتــر إيـــدي، 
ــــدي إلــيــزابــيــث جــونــز،  ــإذن مـــن والـ مــكــتــوبــة بــ
تــعــتــرض عــلــى صــنــع فــيــلــم يــتــشــابــه بشكل 
ــــح مـــع قــضــيــتــهــا. ومـــلـــف آخــــر يتضمن  واضـ
رســالــة مــن مــؤتــمــر »نــيــوكــاســل أبــــون تــايــن« 
 
ّ
أن عــلــى  يــنــص  النسائية  للمنظمات  الــدائــم 
هـــذا الفيلم يــقــّدم صـــورة خــاطــئــة عــن كيفية 
معاملة الفتيات في املدارس املعتمدة. وكتب 
وزير الداخلية إلى رئيس املنظمة التي كانت 
ــه، مــعــّبــرًا عــن مــخــاوفــه  تــمــول الــفــيــلــم وتـــوزعـ
املعتمدة وعــن خيبة  املــدرســة  بشأن مشاهد 
 الفيلم يرسم صورة مضللة 

ّ
أمله، الفتًا إلى أن

املــدارس.  للفتيات واملوظفن في هذه  تماًما 
وتدل النقاشات التي أثيرت حول هذا الفيلم 
 الحكومة شعرت آنــذاك بــأن السينما 

ّ
إلــى أن

يمكن أن تـــؤدي إلــى ضــالل مــؤثــر. أّمـــا امللف 
 ،Street Corner فــيــلــم  عــــن  املــــوجــــود  ــر  ــ اآلخــ
ا كأداة مفيدة 

ً
رف به أيض

ُ
 الفيلم اعت

ّ
فُيظهر أن

للتأثيرعلى الرأي العام لصالح الحكومة. 
نتج فيلم »ستريت كورنر« سيدني بوكس، 

ُ
أ

زوج موريل. وهو يتابع عمل الشرطيات في 
قـــوات شــرطــة الــعــاصــمــة لــنــدن. بـــدأ الــتــعــاون 
ــل ديــســمــبــر/ كــانــون  ــراج الــفــيــلــم فــي أوائــ إلخــ
األول 1951 مع مفوض الشرطة آنــذاك. وكان 
ــفـــوض لـــإنـــتـــاج، األمـــل  ــم املـ ــبـــاب دعــ ــد أسـ أحــ
فـــي أن يــصــور الــشــرطــة فـــي ضــــوء إيــجــابــي، 
الي في تجنيد املزيد من النساء 

ّ
ويساعد بالت
في الشرطة. 

A

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

بــدأت شبكة  املاضي،  إبريل/نيسان  في 26 
السلسلة  بعرض  جيوغرافيك«  »ناشونال 
املــمــثــلــة  تــقــّدمــهــا  الـــتـــي   Impact الــوثــائــقــيــة 
السلسلة  تتتّبع  غـــادوت.  غــال  اإلسرائيلية 
قــصــص ســت نــســاء لــهــن تــأثــيــر غــيــر عــادي 
العالم.  أنحاء  على مجتمعاتهن في جميع 
 »فـــــي مـــنـــاطـــق يــشــوبــهــا 

ّ
إذ رغـــــم عـــيـــشـــهـــن

العنف والفقر والصدمات والتمييز والقمع 
الــنــســاء  هــــؤالء  ــإن  فـ  ، الطبيعية  والـــكـــوارث 
بالقيادة«،  الحلم  على  يجرؤن  الشجاعات 

بحسب ما تقوله القناة.
في 6 حلقات تتتّبع غادوت قصص 6 نساء 
إذًا من السكان األصلين في كل من البرازيل، 
وكاليفورنيا،  وميشيغان،  وبويرتوريكو، 
ــا، وتــيــنــيــســي.  وبـــعـــد الـــعـــدوان  ــانـ ــزيـ ولـــويـ
اإلسرائيلي على غزة، انطلقت حملة تطالب 
منها  ت 

ّ
)تبق السلسلة  عــرض  بوقف  القناة 

حلقة واحـــدة تــعــرض يــوم اإلثــنــن املقبل«، 
وذلــك بسبب مواقف غــادوت املشجعة على 
عن  دفاعًا  ذلــك  معتبرة  الفلسطينين،  قتل 

للرجال( يتخذ الجسم وضعية املجاعة ويبدأ 
يقلل من معدل  العضلية مما  بتكسير كتلته 
من  بالتالي  ويبطئ  لــديــه،  الــغــذائــي  التمثيل 
معدل حرقه للسعرات الحرارية للحفاظ على 

الطاقة التي يحصل عليها. 
¶ تـــنـــاول كــمــيــة كــافــيــة مـــن الــبــروتــن يــومــًيــا: 
ــا بــــحــــث نــــشــــر فــي  ــنــــهــ وجــــــــدت األبــــــحــــــاث ومــ
British journal of nutrition أن اتباع األنظمة 
الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة بـــالـــبـــروتـــن مـــثـــل الــبــيــض 
تــعــزز عملية  والبقوليات  والــدجــاج  والــســمــك 
السعرات  كمية  مــن  وتــزيــد  الــغــذائــي  التمثيل 
الحرارية املحروقة بحوالي 80 إلى 100 سعر 
حــراري يومًيا. وتختلف كمية البروتن التي 
الشخص،  حجم  باختالف  الجسم  يحتاجها 
البروتن لكل  ويعتبر استهالك 0.8- 1 غ من 
كيلوغرام من وزن الجسم يومًيا كافيًا ليعزز 
من عملية االستقالب وفقدان الوزن. فبالنسبة 
الى  فــإنــه يحتاج  كــغ  لشخص يبلغ وزنـــه 60 

48- 59 غ من البروتن يوميًا.
¶ تناول الحبوب الكاملة واألطعمة الطازجة: 
تــتــطــلــب الــحــبــوب الــكــامــلــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
الــشــوفــان والكينوا  الــبــنــي ودقــيــق  مــثــل األرز 
طـــاقـــة أكـــبـــر مـــن الــجــســم لــهــضــمــهــا بــاملــقــارنــة 
مــع الــحــبــوب املــكــررة واملــعــالــجــة مــثــل الدقيق 
الخبز واملعكرونة.   في صنع 

ً
عــادة املستخدم 

يارا حسين

الـــحـــرق أو  ــقـــالب أو األيـــــض أو مـــعـــدل  ــتـ االسـ
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي كــلــهــا مــصــطــلــحــات تشير 
الطعام  الجسم  بها  يحول  التي  العملية  إلــى 
والــــشــــراب إلــــى طـــاقـــة لــيــحــافــظ عــلــى الــحــيــاة 
داخـــل خــاليــا الكائنات الــحــيــة. وزيــــادة معدل 
االستقالب مفيدة للصّحة العامة عالوة على 
أنها تساعد على فقدان الــوزن والحفاظ على 
التي تساعد  الــطــرق  رشــاقــة الجسم، فما هــي 

على تعزيز عملية االستقالب في الجسم؟ 
¶ بــنــاء الــعــضــالت: تــشــيــر الــــدراســــات إلـــى أن 
إجــمــالــي الــســعــرات الــحــراريــة املــحــروقــة أعلى 
لديهم عضالت  الذين  األشخاص  لدى  بكثير 
ألن األنسجة العضلية عموًما تحرق سعرات 
حــراريــة أكــثــر مــن األنــســجــة الــدهــنــيــة، فبينما 
يــســتــخــدم كـــل رطــــل مـــن الــعــضــالت حـــوالـــي 6 
اليوم فقط للحفاظ على  سعرات حــراريــة في 
نفسه، يحرق رطل الدهون سعرتن حراريتن 
ــقـــط يــــومــــًيــــا. وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن زيـــــــــادة كــتــلــة  فـ
العضالت ستساعد على رفع متوسط معدل 

األيض اليومي وبالتالي خسارة الوزن.
ــعــــرات  ــن الــــســ ــ ــة مــ ــيــ ــافــ ¶ اســــتــــهــــالك كـــمـــيـــة كــ
تناول  أن  الناس  من  الكثير  يعتقد  الحرارية: 
أقـــل عـــدد مــمــكــن مـــن الــســعــرات الـــحـــراريـــة هو 
ــوزن بــشــكــل ســريــع  ــ ــل لـــفـــقـــدان الــ الـــحـــل األفـــضـ
ومــلــحــوظ. ولــكــن فــي الــواقــع عـــالوة على أنها 
تـــؤدي إلـــى عـــدم الــحــصــول عــلــى مــا يكفي من 
العديد من العناصر الغذائية، يمكن أن يكون 
الـــوزن.  فــقــدان  تأثير معاكس على  ــا 

ً
أيــض لها 

فــعــنــد اســتــهــالك كــمــيــات قليلة مــن الــســعــرات 
الحرارية )أقل من 1200 سعرة حرارية يوميًا 
للنساء وأقــل من 1800 سعرة حــراريــة يوميًا 

النفس. وتــســاءل ناشطون مــغــردون »كيف 
ــادوت عــن الــســكــان األصلين  تــدافــع غـــال غــ
فــي الـــقـــارة األمــيــركــيــة، وتـــحـــّرض عــلــى قتل 

السكان األصلين في فلسطن؟«.

تحريض منذ سنوات
ُيــذكــر أن غــــادوت أثــــارت جــــداًل واســعــًا عــام 
وابنتها  تظهرها  صـــورة  نــشــرت  إذ   ،2014
ــان صــــالة يــــوم الــســبــت عــنــد الــيــهــود،  تـــؤديـ
الــجــنــود اإلسرائيلين  وتــبــتــهــالن مــن أجـــل 
خـــالل عــدوانــهــم عــلــى غــــزة، مــعــلــقــة: »أبــعــث 
اإلسرائيلين،  بلدي  ألبناء  وصالتي  حبي 
الذين  والــفــتــيــات  الفتيان  لجميع  وخــاصــة 
لــحــمــايــة وطــنــي ضد  يــخــاطــرون بحياتهم 
األفــعــال املــروعــة الــتــي تــقــوم بها )حــمــاس(، 
املـــخـــتـــبـــئـــة مـــثـــل الـــجـــبـــنـــاء خـــلـــف الـــنـــســـاء 

واألطفال... سنتغلب عليهم«.
حــــازت غــــادوت لــقــب مــلــكــة جــمــال إســرائــيــل 
ــام 2004، وخـــدمـــت فـــي جــيــش االحـــتـــالل  عــ
اإلسرائيلي ملدة عامن، وال تزال على لوائح 
ــــل األعـــمـــال  ــة مــــن رجـ ــزوجـ ــتـ االحــــتــــيــــاط، ومـ
اإلسرائيلي يارون فارسانو، علمًا أنه يملك 
وهي  تــزيــديــك،  نيفي  مستوطنة  فــي  فندقًا 
املحتلة  األرض  على  ُبنيت  مستوطنة  أول 

خارج مدينة يافا.

تغريدة العدوان
وكـــــــان نـــاشـــطـــون أجــــانــــب وعــــــــرب، بــيــنــهــم 
مــشــاهــيــر، قـــد شـــنـــوا هــجــومــًا عــبــر مــواقــع 
التواصل االجتماعي على غادوت، مع بداية 

العدوان على القطاع بعد تغريدة لها.
وكــتــبــت املــمــثــلــة اإلســرائــيــلــيــة ومــلــكــة جــمــال 
إسرائيل السابقة وقتها: »إسرائيل تستحق 

العيش كأمة حرة وآمنة، وجيراننا يستحقون 
ــــت »قـــلـــبـــي مــكــســور.  ــافـ ــ األمــــــر نـــفـــســـه«. وأضـ
وطني في حالة حرب. أنا قلقة على عائلتي 
ــبـــي. هـــــذه حــلــقــة مــفــرغــة  ــعـ ــائــــي وشـ ــدقــ وأصــ
مستمرة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. أصــلــي مــن أجــل 
الضحايا وعائالتهم. أدعو الله أن ينتهي هذا 

العداء الــذي ال يمكن تصوره، وأدعــو قادتنا 
إليجاد حل كي نتمكن من العيش جنبًا إلى 
جنب بسالم. وأدعــو أليام أفضل«. بعد نشر 
غـــادوت )36 عــامــًا(، لــهــذه الــتــغــريــدة، انهالت 
واملساندة  الغاضبة  التعليقات  عليها مئات 
ــا دفــعــهــا إلــى  لــلــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم، مـ

في  حساباتها  على  التعليق  خاصية  إلغاء 
وقالت  و»فيسبوك«.  و»إنستغرام«  »تويتر« 
ــيـــوود إن  ــولـ مـــواقـــع مــتــخــصــصــة بـــأخـــبـــار هـ
املمثلة األميركية بري الرسون ألغت متابعة 
»تــويــتــر«، بعد تغريدتها  غـــادوت على  غــال 

بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن اتباع نظام 
غـــذائـــي غــنــي بــالــحــبــوب الــكــامــلــة واألطــعــمــة 
الـــطـــازجـــة يــمــكــن أن يـــعـــزز عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
من  املكون  الغذائي  بالنظام  مقارنة  الغذائي 
األطعمة املصنعة حيث تسبب األخيرة تباطؤ 

عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
¶ الــنــوم بشكل كــاف: عــدم الــنــوم الكافي ألقل 
ُيعيق  أن  الليلة يمكن  فــي  مــن ســبــع ســاعــات 
عـــمـــلـــّيـــات الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي ويـــبـــطـــئ حـــرق 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة  مــمــا يـــســـرع مـــن تــراكــم 
ــة فـــي فــنــلــنــدا بــحــثــت في  ــ ــدهـــون. فــفــي دراسـ الـ
مــجــمــوعــات مــن الــتــوائــم املــتــمــاثــلــة واكتشفت 
أن التوأم الــذي ينام أقــل لديه دهــون حشوية 
ــاٍف من  ــ ــدم الــحــصــول عــلــى قــســط كـ ــ أكـــثـــر. وعـ
ـــا إلـــى ظـــاهـــرة مــقــاومــة 

ً
الـــنـــوم قـــد يــــؤدي أيـــض

عامل 
ّ
ــــالزم للت الـ الــهــرمــون  ــو  األنــســولــن )وهــ

الُسّكر والنشوّيات( أي تقليل االستجابة  مع 
له مما يــؤدي الى تخزين املزيد من السعرات 
الحرارية على شكل دهون. ففي دراسة نشرت 
لـ  ُســمــح   Journal of applied physiology فــي 
 بالنوم ألربع ساعات فقط ملدة ست 

ً
11 رجال

لياٍل، ولوحظ انخفاض قدرة أجسامهم على 
خفض مستويات السكر في الدم بنسبة ٪40. 
¶ تـــنـــاول الــقــهــوة الــغــنــيــة بــالــكــافــيــن: تعتبر 
الــقــهــوة مــن أفــضــل املــشــروبــات لــفــقــدان الـــوزن 
ألنــهــا تــعــزز عملية االســتــقــالب. وقـــد وجــدت 
 Food Science and مجلة  فــي  نــشــرت  ــة  دراســ
الجهاز  ينشط  الــكــافــيــن  أن   Biotechnology
الــعــصــبــي ويـــزيـــد مـــن حــــرق الــــدهــــون. كــمــا أن 
الــكــافــيــن يــقــلــل الــشــعــور بــالــتــعــب ويـــزيـــد من 
الرياضة.  ممارسة  أثناء  التحمل  على  القدرة 
لكن يجب تجنب اإلفراط في تناول القهوة ملا 

قد يسببه ذلك من قلق وصعوبة في النوم. 

حملة لوقف تعاون »ناشونال جيوغرافيك« مع غال غادوتكيف تفّعل حرق الدهون في جسدك؟
بدأت قبل يومين حملة 

واسعة لوقف قناة 
»ناشونال جيوغرافيك« بّث  
 Impact السلسلة الوثائقية

التي تقّدمها الممثلة 
اإلسرائيلية غال غادوت

محمد الحداد

 Proceedings أعادت دراسة جديدة نشرت في دورية
of the National Academy of Sciences كتابة تاريخ 
ــل اســتــئــنــاس الــبــطــيــخ. بــاســتــخــدام الــحــمــض  أصــ
ــنــــووي مـــن الـــنـــبـــاتـــات املــــزروعــــة فـــي الــصــوبــات  الــ
الزجاجية والتي تمثل مئات األنــواع من البطيخ، 
األرجــح جــاء من  البطيخ على  أن  العلماء  اكتشف 

أسالف املحاصيل البرية في شمال شرق أفريقيا.
تــصــحــح الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت يــــوم االثـــنـــن 24 
أيــار خطأ عمره 90 عامًا، وهــو أن البطيخ  مايو/ 
يندرج في نفس فئة البطيخ الذي ينمو في جنوب 
أفريقيا. وبداًل من ذلك، وجد الباحثون في جامعة 
واشــنــطــن، أن الــنــوع الــســودانــي ذا الــلــب األبــيــض 
غير املر، واملعروف باسم بطيخ كردفان هو أقرب 
أقرباء البطيخ املستأنس. يتوافق البحث الجيني 
مع رسومات املقابر املصرية املفسرة حديثًا، والتي 
قد استهلك في  ربما يكون  البطيخ  أن  إلــى  تشير 

وادي النيل كتحلية منذ أكثر من 4000 عام.
ــة، أخــــذ الــعــلــمــاء املـــئـــات مـــن الــبــطــيــخ  ــ ــدراسـ ــ فـــي الـ
ــًا وقــــارنــــوا الــحــمــض  ــيـ املــســتــأنــس املــتــســلــســل وراثـ
الــنــووي الــخــاص بها مــع أصــنــاف البطيخ البرية 
املـــعـــروفـــة. مـــن بـــن الــعــيــنــات الــبــريــة، كـــان لبطيخ 
كـــردفـــان جــيــنــات تــتــطــابــق بــشــكــل وثـــيـــق مـــع تلك 

املوجودة في الفاكهة التي نعرفها حاليًا. استنادًا 
ــنــــووي، وجــــد مــعــدو الــــدراســــة أن  إلــــى الــحــمــض الــ
البطيخ كــمــا نــعــرفــه الــيــوم كـــان أقـــرب وراثـــًيـــا إلــى 
األشـــكـــال الــبــريــة مــن غـــرب أفــريــقــيــا وشــمــال شــرق 
أفريقيا. ووفقًا للنتائج، يمكن أن تكون املعلومات 
الجينية املنشورة في الدراسة الجديدة مفيدة في 

تطوير محصول بطيخ أكثر مقاومة لألمراض. 
وقـــالـــت املــؤلــفــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــدراســــة، ســــوزان 
رينر، واألستاذة الفخرية في علم األحياء بجامعة 
واشنطن في سانت لويس، إن نتائج الدراسة التي 
قادتها ذات أهمية كبيرة في الدراسات املستقبلية 
ألغاز  رمــوز  فــك  إلــى  باإلضافة  بالبطيخ،  املتعلقة 
ماضي هذه الثمرة. وأضافت »رينر« في تصريح 
على  احتوائه  رغم  البطيخ  أن  الجديد«  »العربي  لـ
كمية كبيرة مــن املــيــاه إال أنــه نما فــي الــبــدايــة في 
ظــروف صــحــراويــة. ومــن الــواضــح أن هــذا البطيخ 

البري تكيف مع الظروف القاسية للغاية من حيث 
قلة املاء وارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًا للمؤلفة الرئيسية فإن البطيخ البري نبات 
لــه قــيــمــة كــبــيــرة عــنــد دراســــة تــكــيــف الــنــبــاتــات مع 
الجفاف  املناخ وقدرتها على تحمل ظــروف  تغير 
أو الصيف القاسي والحار.  كما وجد العلماء أن 
املــقــاومــة لألمراض  الجينات  فــي  اخــتــالفــات  هناك 
املستأنس.  البطيخ  كــردفــان وأصــنــاف  بــن بطيخ 
وبالنظر إلى كون الفاكهة في العصر الحديث أكثر 
عرضة لألمراض والفيروسات والفطريات واآلفات 
األخـــــرى، فـــإن هـــذه املــعــلــومــات الــجــيــنــيــة يــمــكــن أن 
الضعف هذه  نــقــاط  مــن  للحد  أداة إضافية  تــكــون 
ومعرفة املزيد عن كيفية فقدان هذه الجينات من 

خالل االستئناس.
وقــالــت ريــنــر إن الــخــطــوة الــتــالــيــة لــهــا ولفريقها 
ستكون استخدام هذه املعلومات لتوليد أصناف 
ــة بــــن عـــلـــمـــاء الــــوراثــــة  ــراكــ جــــديــــدة فــــي إطــــــار شــ
العالية  للتكلفة  نظرًا  الخاص  والقطاع  النباتية 
ملــثــل هـــذه املــشــروعــات. وعـــن الــفــرق بــن البطيخ 
ــقـــي، أوضـــحـــت  ــريـ الــــبــــري والـــبـــطـــيـــخ الـــجـــنـــوب أفـ
الباحثة أن البطيخ الجنوب أفريقي يحتوي على 
الشيء،  عجينة غير صالحة لألكل ومــرة بعض 
يمكن  كما  للحيوانات،  كعلف  تستخدم  ولكنها 

غلي قشرتها السميكة مع السكر لعمل املربى.

بين الترفيه وبرمجة العقول

من السلسلة )يوتيوب(

البطيخ كما 
نعرفه اليوم كان 
أقرب وراثًيا إلى 
األشكال البرية 
من غرب أفريقيا 
وشمال شرق 
)Getty( أفريقيا

)Getty( تعتبر القهوة من أفضل المشروبات لفقدان الوزن ألنها تعزز عملية االستقالب

)Getty( المخرجة اإلنكليزيّة موريل بروكس

إْذ نجحت إلى  العالميّة،  المجتمعات والثقافات  تأثيًرا فعالًا على  تزال،  مارست هوليوود وال 
حد بعيد في تشكيل آراء الناس وتوّجهاتهم تحديًدا خالل الحروب

صناعة السينما

أصل البطيخ

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

جدلاليف ستايل

بالعودة إلى الترتيب 
العالمي للسينما، والتنافس 

على التحّكم بآراء الناس 
عالميًا، وجد تقريرٌ نشر 

في عام 2020، لمنظمة 
Pen America )منظمة غير 

ربحية تدافع عن حرية 
التعبير في الواليات المتحدة 
والعالم(، أّن تأثير الحكومة 

الصينية على هوليوود 
يشكل تهديًدا خطيًرا لحرية 

التعبير. وتوّضح الدراسة 
المؤلفة من 94 صفحة، 

الطرق العديدة التي 
تواصل بها االستوديوهات 

وصانعو األفالم تغيير 
»التمثيل والحبكة والحوار 

واإلعدادات« في »محاولة 
لتجنب استعداء المسؤولين 

الصينيين« في األفالم.

تأثير الصين
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ره بــعــد الــعــام 1960  الــطــرح الــشــعــري وتـــطـــوُّ
 
ً
أفــردت فصال ني 

ّ
مع »مجموعة شعر«. ولكن

لدراسة إرهاصات سابقة في التراث العربي 
ــقــت الشعَر 

ّ
»قــفــزت فـــوق ســيــاج الــــوزن« وحــق

ـــق عــلــيــه، دون 
َ
ـــف

ّ
ــــارج الــشــكــل الــشــعــري املـــت خـ

الفصل  سّمى قصائد. والــهــدف مــن هــذا 
ُ
أن ت

مساءلة طرح قصيدة النثر التي برزت العام 
1960، والتي حاولت تقديم نفسها على أنها 
. هــــذا الــطــرح 

ّ
نــــوع جــديــد وطـــــارئ ومــســتــقــل

وما  عدمها.  أو  صّحته  عــن  بمعزل  يهّمني، 
يهّمني أكثر هو أثره في ما ُكتب من نصوص 
بــعــده. مــا معنى أن يكتب شــاعــر نــّصــا وهو 
مقتنع، خطأ أو صوابا، بأنه يبتدع شيئا ال 

سوابق له؟
ف عند »جماعة شعر« 

ّ
ولكن دراستي ال تتوق

بل تتتّبع أثَر هذا الجهد الشعري والتنظيري 
الذين جــاؤوا بعد شعر،  الشعراء  في أجيال 
وصــواًل إلى يومنا هــذا. ولــذا قمت بالتركيز 
ة شعراء )الحاج، أدونيس، املاغوط، 

ّ
على ست

ــنــي معجبة 
ّ
درويـــش، بــركــات، ســعــادة(، ال ألن

أعــمــال غيرهم، وال ألني  مــن  أكــثــر  بأعمالهم 
أرى تجاربهم أهمَّ من غيرها. هذا حكم أتركه 
ى منهم. اخــتــرت من 

ّ
لــقــّراء الشعر أو مــن تبق

 مناسبا 
ً
اخترتهم ألني وجــدت فيهم تمثيال

التجاهات مختلفة في حقل التجارب هذا، أو 
في معمعة قصيدة النثر العربية هذه.

، بشكل أساسي، بمساهماتهم 
ً
وكنُت مهتّمة

في الجهد التنظيري الذي رافق قصيدة النثر 
كــمــمــارســة شــعــريــة، ومــــن هــنــا جــــاء وصــفــي 
لــلــمــاغــوط بـــأنـــه »شـــاعـــر قــصــيــدة نــثــر غير 
مكّرس« أو شاعر قصيدة نثر عن غير قصد. 
ألني أرى في المباالته بالتنظير واستخفافه 
به موقفا نقديا مهّما. وهذا ليس استخفافا 
املاغوط بل تقدير الستخفافه  ي بتجربة 

ّ
من

وتهّكمه  التنظيرية  معاصريه  بجهود  هــو 
عليها، داخل قصيدته وخارجها. هو سعي 
نقديا.  فهما  الساخر  املوقف  هــذا  لفهم  ي 

ّ
من

وقــد أّكـــدُت على أهمية تجربة املــاغــوط حني 

أشرت إلى أثره البعيد في أجيال من الشعراء 
ه األكثر تأثيرًا 

ُ
جاءت بعده. وقد تكون تجربت

من هذه الناحية.
اهــتــمــامــي بــالــُبــعــد الــنــظــري لــقــصــيــدة النثر 
هــو كــذلــك ســبــب دراســتــي ملساهمة محمود 
درويش في الجدل الذي كانت قصيدة النثر 
مــحــوره. ليست أعــجــوبــة وال بــدعــة أن أشير 
النثر عــن قصد.  غــازلــت قصيدة  إلــى تجربة 
النظري  الــحــوار  ذاك  لالهتمام  مثيرًا  ألــيــس 
ــر مــــن جـــهـــة وقـــصـــيـــدة تــســتــهــويــه  ــاعـ بــــني شـ
يــتــورط فيها مــن جهة   

ّ
أال ولكنه مــصــّر على 

خرى؟ اهتمامي بأثر قصيدة النثر كفكرة أو 
ُ
أ

كطرح نقدي في الشعر العربي هو ما يسّوغ 
تناولي ملحمود درويش في هذا الكتاب، فهو 
الــشــاعــر الــعــربــي الــحــديــث بــامــتــيــاز، صاحب 
الــجــمــهــور الـــعـــريـــض الـــــذي كــــان مـــن الــســهــل 
عــلــيــه أن يــســتــريــح عــلــى عـــرش شــهــرتــه وفــي 
اآلالف  يحتشد  التي  نفسها،  قصيدته  دفء 
لسماعها أو غنائها، ولكنه أصر على تحّدي 
نــفــســه وعــلــى الــبــحــث عـــن الــشــعــر فـــي أمــاكــن 
جديدة، وكانت فكرة قصيدة النثر ومراوغته 
ــزًا لـــه فـــي هـــذه املـــغـــامـــرة. وقـــد تــرك 

ّ
لــهــا مــحــف

هدى فخر الدين

دعــــــــــانــــــــــي الــــــــشــــــــاعــــــــر والـــــــنـــــــاقـــــــد 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد األســـعـــد في 
الــنــثــر العربية:  مــقــالــتــه: »قــصــيــدة 
جـــمـــاعـــة »شــــعــــر« أم قــــرنــــان مــــن الـــتـــجـــربـــة؟« 
إلى  مايو 2021(  أيــار/   25 الجديد،  )العربي 
مساجلة حول كتابي »قصيدة النثر العربية 
بني النظرية والتطبيق«. وأنا شاكرة له على 
ما قام به من جهد في قراءة الكتاب والتعليق 
عليه. وأرّحــب بدعوته إلــى الــحــوار، ال سيما 
فــي مقالته ســوَء فهم أو تغاضيا  ــنــي أرى 

ّ
أن

على  التي حرصُت  املهّمة  النقاط  بعض  عن 
تــنــاولــهــا وشــرحــهــا فــي مــقــّدمــة الــكــتــاب وفــي 
كلمته األخــيــرة. فــي هــذيــن الــجــزأيــن ردٌّ على 
كثير مّما أثاره األسعد في مراجعته الكتاب، 

ولكن ال بأس من إيضاحها هنا.
كّرر هنا ما أشير إليه في مقّدمة الكتاب. 

ُ
أّواًل، أ

ــر صـــعـــب ومـــلـــيء  ــ دراســـــــة قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر أمـ
 قــصــيــدة الــنــثــر لــيــســت شيئا 

ّ
بــاملــخــاطــر. ألن

بحّد ذاتــه، بقدر ما هي تحدٍّ ملا هو موجود 
قبلها. أو كما يقول األســعــد، هــي قــرنــان من 
 االتــجــاهــات. ليست مدرسة 

ّ
التجارب في كــل

وال تــيــارًا، ليست مجموعة مــن الــشــعــراء وال 
ني مهتمة بهذا 

ّ
حركة. أوضحُت في الكتاب أن

راضية تومي

ى من أعناق األشجار
ّ
هُر الذي تدل

ّ
الز

زهُرنا
ته بالبل الَوْجد

ّ
 الذي لف

ُ
والعَبق

 عبادة
َ

أكاليل
للمعشوقة شامخة الهامة

وتات قيثارة حبلى
ُ
َكن

يتون
َّ
بحكايات تالل الغار والز

 أرضنا
ُ

عَبق

رأيت ظالاًل تدنو
رة

ِّ
توت

ُ
على صفحة املاء امل

 أساوَر من حديد تعِصرها
ّ
كأن

 البحر
ُ

اهتز نخيل
وطلُعه املجيد

نا«
ُ

 »هذه أرض
ً
قلُت للظالل الّسابحة ِخلَسة

كانت وجوها بال مالمح
تلتصق بضباب املاء

تشمُّ ملح البحر
الحة الغدر فتش عن طريق مِلِ

ُ
ت

ــا مــــن مـــزاريـــب  ــرورهــ ــال الـــبـــحـــر بـــعـــد مــ ــ وســ
ق األفق الرمادي الصامت طوِّ

ُ
ت

ماُر لنا
ِّ
قلت لهم رافعا صوتي: »هذه الث

وأنفاُس األرض
ــهــــا وهـــضـــابـــهـــا وغــــنــــاؤهــــا ونـــبـــض  وتــــاللــ

فؤادها الدافئ...«

»هل شممتم شذا تربتنا وتاريخنا؟«
»أرى أنوفكم الكبيرة تقترب...«

»أيها األغراب ماذا تبغون؟«

ا أرسلوا كالبهم
ّ
التحفنا سماءنا مل

ـــجـــنـــزرة عــنــد أبــــواب 
ُ
وضـــعـــوا وحــوشــهــم امل

خرى 
ُ
قوا أ

َّ
املدينة، فوق حاِجبْي الشمس وَعل

في أهداب الّسحاب
كانت وجوها بال مالمح

قصيدة النثر ومخاطر دراستـها

قلت لهم رافعًا 
صوتي: هذه الثِّمارُ 

لنا، وأنفاُس األرض، 
وتاللها وهضابها 

وغناؤها ونبض 
فؤادها الدافئ

دراستي ال تتوّقف عند 
»جماعة شعر« بل تتتبّع 
أثَر هذا الجهد الشعري 

والتنظيري في أجيال 
الشعراء الذين جاؤوا 
بعدهم، وصوًال إلى 

اليوم. ولذا قمت بالتركيز 
على ستّة شعراء، ال ألنّني 

معجبة بأعمالهم أكثر 
من أعمال غيرهم، وال 
ألني أرى تجاربهم أهمَّ 

من غيرها

في معرضه الذي 
يتواصل ببيروت حتى 

األول من الشهر 
المقبل، يعود الفنان 

اللبناني إلى بداية الزمن 
وتشّكل الحياة في 
نظاٍم ال خروج عنه

هل هو إنساٌن... هذا الذي جاء ليسرق ويقتل؟

شوقي شمعون في هندسة السماء

رّدًا على محمد األسعد

فجوة هائلة بين 
المجهودات النظرية 

والمنجز الشعري

د ُكلَّما ثِملت  ُكنَّا نُردِّ
كالبُهم بَِهَوس األسطورة 

أنشودَة الحياة

يبدو البشر في اللوحة 
كتفاصيل صغيرة في 
رحلة طويلة وممتّدة

تفاوت كبير بين الفكرة 
والنص المستدعى 

للداللة عليها

بدأُت الكتاب )الغالف( بالتركيز على أنسي 
الحاج وأدونيس وبيانَيهما، ليس تجاهًال 
أو مبالغًة في تقدير  لما جاء قبلهما 
بهذه  مهتّمة  ألنـّـي  ولكن  دورهــمــا، 
جعال  حين  افتعالها  التي  المشكلة 
بداية   1960 عام  في  موقفهما  من 
تعّمدا  وقــد  سبقها.  عما  منفصلة 
جاء  عّما  مشروعيهما  فصل  بذلك 
شعار  تحت  ُكتب  مــا  سيما  وال  قبله، 
إلى  أيضًا،   ، لفتُّ وقد  النثري«.  »الشعر 
المتطرّف،  الموقف  هذا  مراجعتهما 

أي إعادتهما النظر فيه.
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ثقافة

سجال

مع فلسطين

معرض

فعاليات

حواُره النظري مع قصيدة النثر أثرًا واضحا 
في ما كتبه في آخــر حياته، ســواء ما سّماه 

شعرًا أو ما سّماه نصوصا أو يوميات.
لـــدى دارســــي قصيدة  ــق عليها 

َ
ــف

ّ
املــت الــفــكــرة 

 الـــلـــغـــات هــــي أنــــهــــا تـــتـــحـــّدى 
ّ

الـــنـــثـــر فــــي كـــــل
 
ّ
ولــكــن والــتــوصــيــفــات،  الــتــنــظــيــر  بطبيعتها 
دارسيها  يتشّبثون بالنظرية والتوصيفات 

هم الكبيرة تلتها َسحناتهم املظلمة
ُ
أنوف

ــبــات  ــبــــة مــــن ُمــكــعَّ ــ ــــركَّ
ُ
ـــقـــت حــكــايــتــهــم امل

ّ
تـــدف

َحرة ِلتلفَح وجوهنا نارًا وإفكا السَّ

 أجدادنا داخلنا
َ

خفْينا أرض
َ
أ

 أجدادنا في َرِحِمها
ُ

نا أرض
ْ
ت

َ
ف

ْ
خ

َ
أ

ــَهـــَوس  ــمــا ثــِمــلــت كــالُبــهــم ِبـ
َّ
د ُكــل ــــــردِّ

ُ
ـــا ن

َّ
وُكـــن

األسطورة
 الحياة

َ
أنشودة

ْحَيا فينا
َ
 األرض التي ت

َ
أنشودة

 الَبَركات
َ

ْهمي علينا مّوال
َ
كانت الّسماء ت

 
ُ

وكانت املالئكة تفتح الكتاب لينهمر سؤال
البداية

ــاء لــيــســرق  ــذي جــ ــ ــذا الـ ... هــ
ٌ
ــان ــ ــسـ ــ هـــل هـــو إنـ

ويقتل؟

بعد القصف األخير
 الّسماء

َ
 مالئكة

ُ
أصاب الحزن

ته أيديهم في رسالتهم لله: »يا 
ّ
فكان ما خط

رّب قد أظلمت األرض... يا رّب هل هذا الذي 
؟«

ٌ
 إنسان

َ
 والنساَء والشيوخ

َ
َيقتل األطفال

 
َ
»يا رّب... هل هذا الذي يهدم البيوت اآلمنة

؟«
ٌ
إنسان

 من سماء بعيدة:
ٌ
ى َكَروان

ّ
وغن

 صادح
ِّ

صوت الحق
صادح...

 )شاعرة ومترجمة من الجزائر(

ألنها أقل عشوائية. وكذلك شعراؤها، غالبا 
مـــا يـــتـــوّرطـــون عـــمـــدًا أو عـــن غــيــر عـــمـــد  في 
الــتــنــظــيــر لــهــا. فــتــبــقــى املــشــكــلــة الــقــائــمــة هى 
تلك الفجوة الهائلة بني املجهودات النظرية 
واملنجز الشعري. في كثير من األوقات، حني 
يــلــجــأ دارس قــصــيــدة الــنــثــر إلـــى اســتــشــهــاد 
ــه نــقــطــة نـــظـــريـــة، يــظــهــر  ــعـــري بـــعـــد عـــرضـ شـ
التفاوت الكبير بني الفكرة والنص املستدعى 
القراءة  أمعن  األسعد  كان  لو  للداللة عليها. 
في مقّدمة الكتاب وفي الكلمة األخيرة، لكان 
 اخــتــيــاراتــي فــي الــكــتــاب ليست 

َّ
انتبه إلــى أن

قــهــم  ــهــم وال إقــــــرارًا بــتــفــوُّ
ُ
تــكــريــمــا ملـــن اخــتــرت

على غيرهم. ليس للكتاب حجر أساس. كان 
هدفي وضع هذه التجارب املختلفة في نفس 
اتجاهات  أنها  على  إليها  والنظر  املستوى 
في معالجة املعضلة النظرية التي تطرحها 
ــام وقــصــيــدة الــنــثــر  قــصــيــدة الــنــثــر بــشــكــل عــ

العربية بشكل خاص.
أن نسّميه  اهتمامي األســاســي هو ما يمكن 
»جدليات« قصيدة النثر، أي الفضاء النظري 
املفهوم  لتحّدي  القصيدة  هــذه  فتحته  الــذي 
السائد للشعر العربي، ومساءلة النصوص 

ف أو انبهار بأسماء  بموضوعية ودون تعسُّ
شعرائها.

للشعراء في  اختياراتي  أخيرًا، في موضوع 
التأكيد في  الكتاب، كنُت حريصة جــّدًا على 
ني لست 

ّ
املقّدمة وفي الكلمة األخيرة على أن

النثر  قصيدة  لشعراء  مسح  بتقديم  مهتمة 
العربية. بل على العكس، أجد في هذا ما هو 
الكلمة  مــجــٍد. كتابي هــذا ليس  مسيء وغير 
ــــى  الـــفـــصـــل، بــــل هــــو إحــــــدى الـــخـــطـــوات األولـ
فـــي دراســـــة قــضــيــة قــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة، 
الشعر  عــن  النقدية  الــكــتــابــات  فــي  وال سيما 
الــعــربــي فــي الــلــغــات األجــنــبــيــة. ال يهّمني أن 
أقدم تقريرًا أو فهرسا بالشعراء والشاعرات 
ــنــــس والـــــتـــــوازنـــــات  ــجــ ــق والــ ــاطــ ــنــ يـــــراعـــــي املــ
خرى التي ليس هناك مسّوغ 

ُ
واالعتبارات األ

فنيا أو نقديا لها. 
ني  )ناقدة لبنانية، أستاذة في األدب والنقد العربيَّ
في »جامعة بنسلفانيا« األميركية(

الّزهُر الذي تدلّى من أعناق األشجار

نقطة مضيئة واحدة هي الكون كلّه

بُعد  عن  ندوة  غدًا،  واألنثروبولوجيا«،  لإلثنولوجيا  الفرنسية  »الجمعية  تنّظم 
تنطلق   .2020 العقد  بداية  فرنسا  في  األنثروبولوجيا  نمارس  كيف  بعنوان 
ثّم  ومن  ميراندا،  وأدلينا  الموت  ماتيلد  خاللهما  تتحّدث  بمحاضرتين  الندوة 
ينفتح النقاش مع مجموعة من الباحثين حول قضايا تجديد المناهج والثيمات 

وتمويل البحوث.

على خشبة »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، تقّدم فرقة افتكاسات 
في  تأّسست  التي  الفرقة،  تقّدم  اليوم.  مساء  من  السابعة  عند  موسيقيًا  حفًال 
2001، محاولة في الجمع بين الموسيقى المصرية ونمط الجاز، ومن أبرز األلبومات 

التي قّدمتها: مولد سيدي الالتيني، ودندشه، وجّر شكل.

العاصمة،  بتونس  فواصل «   - واالجتماعية  الفكرية  الدراسات  »جمعية  مقر   في 
يلقي أستاذ األديان المقارنة في الجامعة التونسية، فوزي البدوي )الصورة(، عند 
العربي  والصراع  الدينية  الصهيونيّة  محاضرة  السبت،  اليوم  صباح  من  العاشرة 
الصهيونية،  الحركة  عليها  قامت  التي  المرجعيات  يضيء  وفيها  اإلسرائيلي، 

وكيف تفّسر هذه المرجعيات مسارات األحداث في فلسطين المحتلة.

»غاليري  في  ناصر  بن  الدين  ناصر  لـ  الماء  تحت  أتنّفس  معرض  اليوم،  يُفَتتح، 
التقديم  بحسب  المقبل.  يونيو   / حزيران   27 حتى  ويتواصل  بباريس   »10 استوديو 
المرفق للمعرض، تقّدم اللوحات المعروضة مشاهد من حياة بن ناصر باعتبارها 

رحلة تحاكي أوديسة الشخصية الميثولوجية اليونانية، عوليس.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ طفولته في منطقة البقاع بلبنان، 
 شوقي شمعون يطارد أحالمه وراء 

ّ
ظل

جــبــال وســهــول وصــحــراء ال حـــدود لها 
ني، 

َ
ني األخيرت

َ
ه في السنت

ّ
في لوحته، لكن

بــاتــت الــســمــاء الــتــي راقــبــهــا مـــن سطح 
بيته فــضــاءه املــفــتــوح عــلــى اشــتــغــاالت 
جـــديـــدة ُيــقــّدمــهــا فـــي مــعــرضــه الــجــديــد 
ــتــح منتصف الــشــهــر الــجــاري 

ُ
الـــذي افــت

فـــي »غـــالـــيـــري مـــــارك هـــاشـــم« بــبــيــروت 
ويتواصل حتى األّول من الشهر املقبل.

الفنان  منها  اســتــمــّد  جــديــدة  مرجعية 
ــــداءات  نـ  )1942( الــلــبــنــانــي  الــتــشــكــيــلــي 
وصــلــوات تــؤّدي إلــى ذلــك املــدى البعيد 
ها 

َ
ق، ونجوما يعّدها لتأخذ مكان

َ
واملطل

دوائـــــــر ونــــقــــاط وخــــطــــوط تـــتـــكـــّرر عــلــى 
لطاملا  هندسي  تجريدة  ضمن  السطح 
شّكل معاداًل موضوعيا لتصّوراته عن 

الطبيعة في معارضه السابقة.
املعرض  عنوان  السماء«  زهر 

ُ
ت »عندما 

ذها باألكريليك في 
ّ
الذي يضّم أعمااًل نف

مشهد تصبح فيه األرض مجّرد نقطة 
ر إليها من عــٍل؛ فالكواكب 

َ
صغيرة ُينظ

ل الحّيز األكبر 
ّ
واألجرام السماوية تحت

 عــمــل، وال مــنــاص مــن التحديق 
ّ

فــي كــل
ــراء والـــصـــفـــراء  ــمـ فـــي إشــعــاعــاتــهــا الـــحـ
خلفية  على  أســاســي  بشكل  والبيضاء 

سوداء أو زرقاء.
ــعـــون تـــكـــويـــنـــاتـــه بــاعــتــمــاد  ــمـ يـــبـــنـــي شـ
وحــــدات صــغــيــرة تــتــجــاور ضــمــن إيــقــاع 
مــنــضــبــط ومـــــدروس لــتــشــّكــل الــشــمــوس 
والــــكــــواكــــب واألقـــــمـــــار الــــتــــي تـــــــدور فــي 
ــّددة ال خــــروج أو انــزيــاح  ــارات مـــحـ مـــسـ
وحركتها،  إيقاعها  في  متناغمة  عنها، 
ـــل نــــظــــام الـــــكـــــون الــــــــذي يــخــضــع 

ّ
لـــتـــمـــث

قوانينه  داخل  إليه، ويعيشون  الجميع 
ماته.

ّ
ومسل

ــــت نـــفـــســـه، تـــعـــكـــس صــفــحــة  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ح 

ُ
السماء ذلك السالم الداخلي والتصال

مع الــذات الــذي ينشده الفنان من خالل 
بحثه البصري في املنظر الطبيعي منذ 
أكثر مــن خمسني عــامــا، حيث ال يعتقد 
بوجود جــدران تحّد تواصل البشر مع 
 
َّ
أّمـــهـــم الــطــبــيــعــة أو فـــي مـــا بــيــنــهــم، لــكــن

خذ مسارًا عموديا 
ّ
املــّرة يت سالمه هــذه 

مــن أعــلــى إلــى أســفــل وبــالــعــكــس، وليس 
في بعده األفقي املعتاد.

يبقى البشر الذين كان يرسمهم شمعون 
في لوحاته السابقة في موقعهم أسفل 

في  للمجّرات  املنتظمة  الدائمة  الحركة 
أيضا  تماثل  وهــي  السديمي،  فضائها 
نــظــريــة االنــفــجــار الــعــظــيــم، حــيــث كانت 
ــكـــون في  ــل الـ ــ ــة داخـ ــيــ الــجــســيــمــات األّولــ

ــّدًا تـــدور حـــول مركز  أحــجــام صــغــيــرة جـ
واحد قبل أن تنفجر في مسار حلزوني 
إلى أصلها،  الحياة  إليه شمعون  يعيد 
ما 

ّ
وإلى بداية الزمن الذي يفقد معناه كل

استمر الكون باالنكماش.
نقف هنا عند تلك الفكرة املجّردة التي 
اســتــوحــى منها الــفــنــان رؤيــتــه فــي هــذا 
املـــعـــرض، فــالــكــون بـــدأ مـــن نــقــطــة واحـــد 
مــضــيــئــة قــبــل أن تــنــقــســم إلــــى نـــقـــاط ال 
ــا - كــمــا  حـــصـــر لــــهــــا، وفــــــي انــــشــــطــــارهــ
ــر الـــســـمـــاء في  ـــزهـ

ُ
يــفــتــرض الــعــلــمــاء - ت
.
ً
ثمان وعشرين لوحة

ــم مــتــنــاهــون فـــي صــغــرهــم  الـــلـــوحـــة، وهــ
 حياتهم 

ّ
كــالــعــادة، ويــســيــرون فــي خـــط

املرسوم لهم أو ُهــم في موعد مع حدث 
مــعــنيَّ أو يــنــتــظــرون مــصــيــرًا مـــا، لكنهم 
 
ً
يــبــدون فــي هــذه األعــمــال أكــثــر هامشية

ــم، كــتــفــصــيــل صــغــيــر في  فـــي حـــضـــورهـ
رحلة طويلة وممتّدة.

ــر دائـــــــرة  ــهـ ــظـ فـــــي بــــعــــض الـــــلـــــوحـــــات، تـ
اللون  مرسومة بشكل حلزوني ســوداء 
 
ً
نــة ، ومــلــوَّ

ً
فــي محيط مــن الــبــيــاض تــــارة

ــــرى، تــكــون الـــدائـــرة مــركــزًا لها،  خـ
ُ
تـــارة أ

بوصفها تعبيرًا مختزاًل عن الدوران أو 

»عندما ُتزهر السماء« 3، أكريليك على قماش، 124 × 401 سم  )جزء من لوحة(
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ثورة الطاقة 
الكهروضوئية من خالل 

ألواح الصقة ومرنة
الخاليــا  عــن  تعتقــده  قــد  مــا  أصبــح 
الكهروضوئيــة مــن املاضــي، بعــد قيــام 
الناشــئة  األملانيــة   Heliatek شــركة 
بإحــداث ثــورة فــي هــذا القطــاع وفتحه 
لجميــع الفئــات. فقــد أصبح من الســهل 
وضــع هــذا النــوع الجديــد مــن األلــواح 
إذ  مــكان،  أي  فــي  الكهروضوئيــة 
املــواد،  أنــواع  بجميــع  تمامــا  تلتصــق 
والزجــاج  والخرســانة  املعــادن  مــن 
الدعامــات.  مــن  وغيرهــا  والبيتومــن 
واليــوم، تمثــل الطاقــات املتجــددة %2 
فقط من إنتاج الكهرباء العاملي، بينما 
ال يــزال الوقــود األحفــوري هــو املهيمن 
االحتبــاس  غــازات  مــن  املزيــد  ويطلــق 
تســريع  إلــى  يــؤدي  ممــا  الحــراري، 
وقــد  الحــراري.  االحتبــاس  ظاهــرة 
حــدد العلمــاء نقطــة الالعــودة بحلــول 
 Heliatek شــركة  جعــل  مــا   ،2030 عــام 
تســاهم فــي التحــول املســتدام للطاقــة 
األلــواح  مســتقبل  اختــراع  خــالل  مــن 

األلــواح  وزن  ويصــل  الكهروضوئيــة. 
الشمسية التقليدية إلى 25 كيلوغراما. 
مــن  هائلــة  كميــات  تولــد  أنهــا  كمــا 
املبانــي  عــدد  مــن  يحــّد  ممــا  الحــرارة، 
التي يمكن استيعابها. وفي املقابل، ال 
يتجاوز ابتكار شــركة Heliatek بضعة 
غرامــات ويمكــن أن ينتــج مــا يصل إلى 
ســطحه.  مــن  مربــع  متــر  لــكل  واط   85
ترســب  مبــدأ  علــى  تصنيعــه  وتــم 
جزيئــات الكربــون النانويــة علــى فيلــم 
القــدرة  يعطيهــا  مــا  إيثيلــن،  البولــي 
علــى تحويــل الضــوء إلــى كهربــاء. وال 
القليــل  ســوى  اللوحــات  هــذه  تتطلــب 
مــن الصيانــة، وهــي مقاِومــة للعوامــل 
التركيــب. كمــا يمكــن  الجويــة وســهلة 
تثبيتهــا بطــرق ال حــدود لهــا. ويمكــن 
ألشــعة  يتعــرض  ســطح  أي  تحويــل 

الشمس إلى مصدر للطاقة.

أولى البطاريات 
اإلسمنتية قابلة 

إلعادة الشحن
جديــد  نــوع  دمــج  املمكــن  مــن  أصبــح 
مباشــرة  اإلســمنتية  البطاريــات  مــن 
فــي هيــكل املباني والطرقــات، لتتحول 
إلــى مراكــم عمالقــة للطاقــة  بعــد ذلــك 
املنطلــق،  هــذا  ومــن  الكهربائيــة. 
أصبحــت املبانــي املتصلــة أكثــر ذكاًء، 
شــبكات  متزايــد  بشــكل  تدمــج  حيــث 
املتصلــة وحتــى  األجهــزة  مــن  عديــدة 
علــى  القــادرة  الخلفيــات  أو  اللوحــات 
تحويــل الجــدران إلــى عناصــر ملســية. 
جامعــة  فــي  الباحثــون  أراد  وقــد 
الســويد  فــي  للتكنولوجيــا  تشــاملرز 
الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك، مــن خــالل 
تحويــل الجــدران إلــى بطاريــات. وفــي 
 Advanced مجلــة  فــي  شــر 

ُ
ن مقــال 

 ،Concrete Materials in Construction
شــرح الباحثــون بالتفصيــل النمــوذج 
األولــي للبطاريــة الجديــدة املصنوعــة 
من اإلســمنت، فدمجوا ألياف الكربون 
في اإلسمنت لزيادة خاصية توصيله 
للكهرباء، ثم وضعوا شبكة من ألياف 
بطبقــة  مغطــاة  املزيــج،  فــي  الكربــون 

مــن الحديــد للقطــب املوجــب أو النيكل 
دراســات  وكانــت  الســالب.  للقطــب 
هــذا  بالفعــل  استكشــفت  قــد  ســابقة 
 أداءها كان 

ّ
النــوع مــن البطاريــات، لكن

منخفضــا جــدًا. ونجــح هــذا النمــوذج 
األولي الجديد في زيادة كثافة الطاقة 
إلــى  لتصــل  أضعــاف،  عشــرة  بمقــدار 
أو 0.8  لــكل متــر مربــع  7 واط/ســاعة 
إلــى  باإلضافــة  لتــر،  لــكل  واط/ســاعة 
كونهــا قابلــة إلعــادة الشــحن. ورغم أن 
منخفضــة  زالــت  ال  الطاقويــة  الســعة 
 بالبطارية القياســية، غير 

ً
جًدا مقارنة

قــد يصبــح مهمــا جــًدا علــى  الرقــم  أن 
الباحثــون  ويعتقــد  املبنــى.  مســتوى 
يمكــن  الوظيفــي  اإلســمنت  هــذا  أن 
اســتخدامه فــي املبانــي وكذلــك الطــرق 
وغيرهــا مــن الهياكل لتزويــد األضواء 
بالطاقــة وأنظمــة املراقبــة وتوصيالت 
شبكة الجيل الرابع لالتصال، وتوفير 
التــآكل،  ضــد  الكاثوديــة  الحمايــة 
بألــواح  توصيلــه  إمكانيــة  وبالطبــع 
شمســية لتوفيــر نظــام تخزيــن ضخــم 
للطاقــة. ومــع ذلــك، ال يــزال عليهــم حــل 
بعــض العقبــات التقنيــة قبــل التفكيــر 
أن  الباحثــون  ويذكــر  التســويق.  فــي 
هــذه البطاريــات قــد تــدوم مــا بــن 50 
إلــى 100 عــام، وهــو العمــر االفتراضــي 
قابليــة  مــع  الخرســاني،  للمبنــى 

تغييرها بسهولة.

مشروع الكيميائيين لمحاربة الفيروسات

هشام حدانة

جامعــات  مــن  باحثــون  يتعــاون 
فرنســية ومركز البحوث العلمية 
مشــترك  مشــروع  فــي   CNRS
جزيئــات  توليــف  أجــل  مــن   ،Gavo يســمى 
املتماثــل  النســخ  منــع  تســتطيع  كيميائيــة 
لفيروســات الحمــض النــووي الريبــي )آر إن 

إيه( مثل فيروس كوفيد-19.
عديــدة  لقاحــات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
للوقايــة مــن كوفيــد-19، ال يــزال العالــم يفتقد 
إلــى عقاقير مالئمــة لعالج املرضى املصابن 
بالفعل. ومثل كل الفيروســات، فإن الســارس-

COV-2 غيــر قــادر علــى االستنســاخ الذاتــي 
لتحويــل  مضيــف  إلــى  يحتــاج  وبالتالــي 
وبهــذه  لصالحــه.  لتعمــل  خاليــاه  آليــة 
بإنتــاج  املصابــة  الخاليــا  تبــدأ  الطريقــة، 
وظائفهــا  حســاب  علــى  جديــدة  فيروســات 
الحيويــة. وإن كان هــذا العمــل يدخــل ضمــن 
أيضــا  يمثــل  فإنــه  الفيروســات،  خصوصيــة 
الحلقــة األضعــف التــي يريــد أن يســتهدفها 
الباحثــون، لتعطيــل هــذه العمليــة، وتوقيــف 

انتشار الفيروسات في الجسم.
ليبرتــون،  جــاك  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
األســتاذ في جامعة نانت الفرنســية: »عندما 
يدخــل الفيــروس فــي خليــة مــا، ينشــر مــواده 
األساســية الالزمــة للنســخ املتماثــل. وبهــذه 
مقاطــع   )RNA( فيروســات  تنشــر  الطريقــة، 
تتــم  الــذي  الريبــي  النــووي  الحمــض  مــن 
قبــل  مــن  بروتــن  إلــى  ذلــك  بعــد  ترجمتــه 
وتعتبــر  املضيفــة.  الخليــة  ريبوســومات 
الريبــي  النــووي  للحمــض  املقاطــع  هــذه 
سلســلة مــن النيوكليوتيــدات، وهي جزيئات 
تتشــكل مــن مزيــج الســكر والفوســفات وأحــد 
بـــ الخاصــة  األربعــة  النيتروجــن  قواعــد 

RNA، وهــي األدينــن، الغوانــن، الســيتوزين 
ليبرتــون:  جــاك  وأضــاف  واليوراســيل«. 
»ملحاربــة الفيروســات، يمكــن محاولــة إيقاف 
عملية البوليميريز الفيروســي املســؤولة عن 
النســخ املتماثــل للمــواد الوراثيــة للفيــروس 
مــن خــالل دمــج فــي الحمــض النــووي الريبي 
للفيروس )ARN( نظير يشبه النيوكليوسيد 
 .»)Ndlr رابطة السكر مع قاعدة النيتروجن(
ويتــم اختيــار هذا النظير جيدًا، بحيث يمنع 
تعلــق النيوكليوســيدات الجديــدة مــع حــزام 
عــدم  وبالتالــي  الريبــي،  النــووي  الحمــض 
ولهــذا  للفيــروس.  املتماثــل  النســخ  اكتمــال 
الســبب، فــإن حوالــي نصــف األدويــة املضــادة 
نظائــر  علــى  تعتمــد  الفيروســية  لألمــراض 

النيوكليوسيد.
وتتســبب فيروســات الحمض النووي الريبي 
فــي العديــد من األمراض، منها إيبوال، التهاب 
الكبــد C، مــرض الســل، الجــرب، زيــكا، وأيضــا 
نظائــر  اســتخدام  فــإن  وبالتالــي  كوفيــد-19. 
النيوكليوسيد هو أحد أكثر املسارات الواعدة 
 .2-COV للعالجــات التــي تســتهدف الســارس
ولزيادة كفاءته، يجب تكييف هذه الجزيئات 
مــع خصائــص الفيروس، حيث إن كل فيروس 
تســمى  والتــي  الخاصــة،  أنزيماتــه  يســتخدم 
بوليميرات الحمض النووي الريبي، لتحويل 
عمل مصانع الخاليا. وإن كان هذا ممكنا في 
بعــض األحيــان، فليــس كافيــا دائمــا الختيــار 

ال يمكن للفيروسات 
تكرار موادها الوراثية إال 
من خالل استغالل آليات 

الخلية، فاستهداف هذه 
العملية خطوة حاسمة 

قد توقف العدوى

الجزيئــات املعروفــة فاعليتهــا، حتــى لو كانت 
أهــداف  ومــن  األخــرى.  األمــراض  ضــد  تعمــل 
مشــروع Gavo، اكتشــاف األدويــة املســتقبلية 
القائمة على النيوكليوســيدات، حيث ينصب 
التركيــز علــى فيــروس كوفيــد-19 فــي الوقــت 
الحالي، لكن هذا العمل سيتوســع بشــكل عام 
ليشــمل فيروســات الحمــض النــووي الريبــي 
وأنواعا معينة من الســرطان. ويقود املشــروع 
جــاك ليبرتــون وزميله أرنو تيســييه، الباحث 

.)CNRS( باملركز الوطني للبحث العلمي
وتعتمد األبحاث الحالية على نهجن. يتمثل 
مشــتقات  مــن  كبيــر  عــدد  فــي تصنيــع  األول 
مــن  حقيقيــة  مكتبــة  إلعــداد  نيوكليوســيد 
الجزيئــات، والتــي ســيتم تقييــم خصائصهــا 
 ViroCrib مختبــر  فــي  البيولوجيــة 
نشــاطها  وتحديــد  )فرنســا(،  بمونبلييــه 
كبيــرة  قائمــة  علــى  للفيروســات  املضــاد 
الثانــي  النهــج  ويعتمــد  الفيروســات.   مــن 
املســتوى  علــى  الحاســوبية  النمذجــة  علــى 
الجزيئي، املتضمنة عمليات تكرار الحمض 
النــووي الريبي الفيروســي، مــن أجل التنبؤ 
ببنية املركبات القادرة على تعطيل أو حتى 

تثبيط هذه الظاهرة. وستوفر هذه العملية 
بعد ذلك طرقا للكيميائين، وتمكينهم بعد 
ذلــك مــن تصنيــع هــذه الجزيئــات األصليــة 

القادرة على منع تكاثر الفيروس.
ويحتاج الباحثون إلى االسترشاد في اختيار 
الكيميائيــة األكثــر صلــة بأدائهــا.  التحــوالت 
الجزيئــات  مــن  فئــة  النيوكليوســيدات  وتعــد 
املعقــدة، إذ تقــدم عــددًا ال حصــر لــه تقريبــا من 
التعديــالت الكيميائيــة والتركيبات املتوافقة. 
وبالتالــي، فــإن فحــص الجزيئــات، القديمــة أو 
الجديــدة، أمــر بالــغ األهميــة لتحديــد نشــاط 

بيولوجي معن في مثل هذا الكم الهائل. 
 ،)Retrovir( منــذ زمــن، طويــت صفحة مركــب
الذي تم تصنيعه وحصل على براءة اختراع 

في عام 1964 كدواء مضاد للســرطان، وذلك 
بســبب نتائجه الســيئة. وبعد عشرين عاما، 
عاد هذا النظير لنيوكليوسيد إلى الواجهة 
فيــروس  ضــد  تأثيــره  اكتشــاف  تــم  عندمــا 
حملــة  خــالل   VIH البشــرية  املناعــة  نقــص 

اختبارات واسعة النطاق.
نظائــر  كل  »مــع  أنــه  ليبرتــون  جــاك  وذكــر 
النيوكليوســيد التــي تــم تصنيعهــا على مدار 
العقود املاضية، كنا نستطيع التفكير سريعا 
فــي إيجــاد حــل عالجــي فعــال ضد كوفيــد-19. 
ولســوء الحــظ، لــم يكــن هــذا هــو الحــال، علــى 
الرغــم مــن أن remdesivir أعطــى بعــض األمــل 
فــي وقــت معــن. لذلــك يجب أن يســتمر تركيب 
وكجــزء  الجديــدة.  النيوكليوســيد  نظائــر 
املهمــة  هــذه  تعزيــز  يتــم   ،Gavo مشــروع  مــن 
الجماعــي  العمــل  خبــراء  وجــود  خــالل  مــن 
العضويــة  الكيميــاء  مخابــر  مــن  كيميــاء  فــي 

والحيوية العضوية«.
بإمكانيــة  الحديثــة  التقنيــة  هــذه  وتســمح 
جديــدة  لجزيئــات  املســتمر  التحضيــر 
أن  اآلن،  حتــى  الغريــب  ومــن  ومتنوعــة. 
لتوليــف  كثيــرًا  يســتخدم  لــم  النهــج  هــذا 
إمكانيــة  يوفــر  أنــه  مــع  النيوكليوســيدات، 
تجــاوز الجزيئــات املعروفــة بالفعــل، ولتكــون 

أسرع من الطرق التقليدية.
ســيتمكن  املهــارات،  تجميــع  خــالل  ومــن 
العمــل  مــن   Gavo برنامــج  فــي  الباحثــون 
النمذجــة  رشــد 

ُ
ت كمــا  التــآزر.  مــن  جــو  فــي 

تطويــر  إلــى  الكيميائيــن  الحاســوبية 
ومناســبة  أصليــة  نيوكليوســيد  جزيئــات 
ملنــع تكاثــر الفيــروس. وســيتم اختبــار هــذه 
ــا علــى 

ً
الجزيئــات ضــد كوفيــد-19 ولكــن أيض

وال  ناشــئة.  أو  معروفــة  أخــرى  فيروســات 
يبقى سوى انتظار النتائج األولى.

أحمد ماء العينين

تســعى مجموعة من الباحثن إلى ترويج 
اســتخدام أجهزة الكشــف عن ثاني أكسيد 
الكربــون فــي الفصــول الدراســية واملكاتــب 
األخــرى.  املغلقــة  واألماكــن  واملصانــع 
تهويــة  إلــى  الوصــول  ذلــك  فــي  وهدفهــم 
أفضل للمساحات الداخلية للمساعدة في 
مكافحة انتشــار فيــروس كورونا الجديد. 
في شهر يونيو/ حزيران املاضي، تساءل 
فيزيائــي  شــاب  وهــو  ســيمن،  بينــوا 
وامليكانيــكا،  الفيزيــاء  بمختبــر  يعمــل 
فيهــا  عمــل  التــي  املبانــي  كانــت  إذا  عمــا 
يشــتبه  كان  كاٍف.  بشــكل  التهويــة  جيــدة 
بفيــروس  اإلصابــة  طــرق  إحــدى  أن  فــي 
الدقيقــة  بالجزيئــات  مرتبطــة  كورونــا 
لدينــا  الهــواء  مجــاري  مــن  تخــرج  التــي 
وتبقــى معلقــة فيه لفترة طويلة. بالنســبة 
كانــت  الســوائل  ديناميكيــات  ملتخصــص 
مــن  الحــد  الجيــدة أحــد مفاتيــح  التهويــة 
مهندســن  بمســاعدة   .19-Covid انتشــار 
مــن املختبــر، اســتخدم الفيزيائــي كاشــفا 
صغيــرًا لألشــعة تحــت الحمــراء يســتطيع 
الكربــون  أكســيد  ثانــي  مســتوى  قيــاس 
فــي الهــواء. فــي الواقــع، اعتمــد علــى قياس 
هــذا الغــاز كمؤشــر ممتــاز لتهويــة الغرفة. 
وتقــوم الفكــرة املقترحــة على مبدأ بســيط، 
تنفــس  يزيــد  املغلقــة  األماكــن  فــي  حيــث 
اإلنســان مــن تركيــز ثانــي أكســيد الكربون 
هــذا  ارتفــع  التهويــة،  قلــت  وكلمــا  فيهــا. 

التركيــز فــوق 400 جــزء فــي املليــون مقابل 
مســتوى ثانــي أكســيد الكربــون املوجــود 
فــي الغــالف الجوي. واتضح أن القياســات 
التي أجراها الفيزيائي كانت مطمئنة إلى 
حــد مــا، حيــث كان مختبره جيــد التهوية. 
ومــع ذلــك، كان يعتقــد أن املخاطــر كبيــرة 
مــع زمالئــه.  أســلوبه  يكفــي ملشــاركة  بمــا 
وفــي ســبتمبر/أيلول املاضــي، نظــم نــدوة 
األماكــن  فــي  التهويــة  ملناقشــة  بعــد  عــن 
أثــار هــذا املوضــوع اهتمــام  العامــة. وقــد 

العديد من الباحثن.
وأقنعــت هــذه النتيجــة باحثــن ومجموعــة 

وعلمــاء  األحيــاء  وعلمــاء  الفيزيائيــن  مــن 
الرياضيــات واألطبــاء وأعضــاء مــن املجلس 
تعزيــز  بضــرورة  العامــة،  للصحــة  األعلــى 

ملكافحــة  كاســتراتيجية  الجيــدة  التهويــة 
هــذه  اســتخدام  تعميــم  مــع  كوفيــد-19، 

.»CO2 الكواشف، ومن هنا ُولد »مشروع
وبّسط الفيزيائي فكرة مشروعه، حيث قال: 
»األمر بســيط: يشــير مســتوى ثاني أكســيد 
الكربون إلى عدد املرات التي تم فيها إعادة 
استنشــاق الهــواء الذي نتنفســه فــي الغرفة. 
أمــا فــي املســاحات الداخليــة، فكلمــا اقتــرب 
هذا املعدل من تركيز معدل الغالف الجوي، 
خطــر  وقــل  أفضــل  الغرفــة  تهويــة  كانــت 
»تكمــن  وأضــاف:  كوفيــد-19«.  بـــ  لإلصابــة 
املشــكلة فــي أن معظــم النــاس يعتقــدون أن 
أماكــن معيشــتهم وعملهــم جيــدة التهويــة، 
حتــى عندمــا ال تكــون كذلك. ومع ذلك، يمكن 
عمــل شــيء بســيط مثــل فتــح النوافــذ، حتــى 

قبل قياس مستوى التهوية الحقيقي«.
إن  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  وال 
مســتوى ثانــي أكســيد الكربــون يتســبب في 
مشــكالت أخــرى. فــإذا ارتفع مؤشــر التهوية 
قــدرات  تبــدأ  املليــون،  فــي  جــزء   1000 فــوق 
وينخفــض    بالتأثــر،  املعرفيــة  اإلنســان 
قضيــة  وهــذه  الصــداع.  ويحــدث  التركيــز 
صحيــة مهمــة للغايــة. ومــن شــأن التهويــة 
الجيدة للمساحات الداخلية أن تقلل وجود 
املركبــات  مثــل  الســامة  الجزيئــات  بعــض 
العضويــة املتطايــرة )البنزيــن أو التولوين( 
أو  الفطــري  )العفــن  الحيويــة  امللوثــات  أو 
املــواد املســببة للحساســية مــن عــث الغبار(. 
الداخلــي ومكافحــة  الهــواء  جــودة  فــإن  لــذا 

Covid-19 هما في الحقيقة معركة واحدة.

التهوية... سالح فتاك ضد كوفيد-19
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تعتمد حوالي نصف أدوية 
األمراض الفيروسية على 

مشتقات النيوكليوسيد
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رياضة

نفى األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق 
باريس سان جيرمان، الشائعات التي أشارت 

إلى رغبته في الرحيل عن النادي، وأكد أن 
مستقبله ال يزال في العاصمة الفرنسية. وقال 

الالعب عبر حسابه في »إنستغرام«: »حزين 
لنشر بعض وسائل اإلعالم أخبارًا خاطئة. سواء 

أنا أو أسرتي، نحن سعداء للغاية في باريس، 
وال يزال يتبقى لي الكثير من األعوام في عقدي. 

حاضري ومستقبلي في النادي الباريسي«.

أعلن جيرارد بيكيه، العب فريق برشلونة ورئيس 
شركة كوزموس، منظمة بطولة كأس ديفيز 

للتنس، أنه بعد نسخة عام 2019، التي مثلت 
نجاحا باهرًا، فإن نسخة العام الحالي ستكون 

مميزة، وقال بيكيه خالل حفل التقديم »كان علينا 
تنظيم البطولة في نوفمبر 2020، واتخذنا قرارًا 
بتأجيله. بفضل مجلس املدينة وحكومة مدريد، 

تمكنا من تنظيم هذا الحدث لعام 2021 وأنا 
أعتقد أنه سيمثل نجاحا كبيرًا«.

قام بطولة »سينسيناتي« للتنس ذات األلف 
ُ
ست

نقطة بن فترة 12 و22 آب/أغسطس من دون حد 
أقصى لحضور الجمهور في املدرجات، وذلك 

بحسب اللجنة املنظمة، هذا وسيتم طرح تذاكر 
لجميع املقاعد، ومن املمكن امتالء املالعب عن 

آخرها في كل املباريات. ومع ذلك، أكدت اللجنة 
املنظمة أنها ستطبق البروتوكوالت الصحية 

واألمنية الالزمة، وفقا لتعليمات السلطات 
املحلية قبل وخالل مباريات البطولة.

إيكاردي ينفي 
شائعات رحيله ويؤكد 

سعادته مع باريس

جيرارد بيكيه يترأس 
حفل تقديم كأس ديفيز 

في مدريد

بطولة »سينسيناتي« 
للتنس بدون حد أقصى 

للجمهور

بعد ساعات من 
إعالن فريق 
يوفنتوس إقالة 
المدرب اإليطالي 
أندريا بيرلو، 
كشف رسميًا عن 
تعيين المدرب 
اإليطالي اآلخر 
ماسيمليانو 
أليغري مدربًا 
ألربع سنوات 
قادمة مع 
»البيانكونيري«. 
وسبق ألليغري 
أن درب الفريق 
بين سنوات 2014 
و2019، وحقق 
معه جميع 
األلقاب باستثناء 
لقب دوري 
أبطال أوروبا، 
عندما وصل إلى 
المباراة النهائية 
مرتين )2015 
و2017(.

(Getty) يوفنتوس قرر االعتماد على أليغري بعد عامين من مغادرته

عودة أليغري إلى »يوفي«
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إشبيلية
عروس »اليورو« 

ومدينة كرة القدم

2829
رياضة

رياض الترك

اإلسبانية  إشبيلية  مدينة  تكن  لــم 
»يــورو  بطولة  ملباريات  مستضيفة 
انــســحــاب مــديــنــة  إلــــى حـــن   »2020
ــتــــزام  ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى االلــ ــ بـــلـــبـــاو بــســبــب عـ
بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري خـــال الــبــطــولــة، ما 
دفــــع بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم إلــى 
اختيار املدينة األندلسية كمدينة مستضيفة 

بـــديـــلـــة. وُتــعــتــبــر مــديــنــة إشــبــيــلــيــة عــاصــمــة 
»األنــدلــس« ورابــع أكبر املــدن اإلسبانية وقد 
ـــ13، وهــي  ــ حصلت عــلــى اســمــهــا فــي الــقــرن الـ
ــا مـــا كــانــت  ــمــ مــديــنــة أوروبــــيــــة جــمــيــلــة ودائــ
أرضا لكرة القدم على مر التاريخ، خصوصا 
الكثير  الـــذي حصد  فــريــق إشبيلية  بــوجــود 
مــن األلـــقـــاب تــاريــخــيــا، وهـــو األكــثــر تتويجا 

بلقب بطولة »الدوري األوروبي«.
ــاريـــات بــطــولــة  ــبـ ولــــن تــســتــضــيــف املـــديـــنـــة مـ
إنما  »إشــبــيــلــيــة«  عــلــى ملعب  »يــــورو 2020« 
عــلــى مــلــعــب »ال كـــارتـــوخـــا« الـــــذي ســبــق أن 
كأس  لبطولة  النهائية  املباريات  استضاف 
آخر موسمن ونهائين  »ملك إسبانيا« في 
ــال  ــ ــام 2021، بــــن أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو وريـ ــ فــــي عـ

سوسييداد وبن برشلونة وأتلتيك بلباو.
مــن ضمن  تكن  لــم  إشبيلية  مدينة  أن  ُيــذكــر 

 ملعب »ال كارتوخا« بداًل من ملعب 
ُ

سيحل
»يــورو  مــبــاريــات  الستضافة  بلباو  أتلتيك 
فهو  الخدمات،  ُمتعدد  ملعب  وهــو   ،»2020
ــقــــدم وكـــذلـــك  ــرة الــ يــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات كـــ
املتنوعة،  واملــهــرجــات  املوسيقية  الحفات 
متفرج، وهو  ألــف   60 لحوالي  يتسع  وهــو 
ســـادس أكــبــر مــاعــب إسبانيا وثــانــي أكبر 
مــاعــب »األنـــدلـــس«، وهـــو الـــذي استضاف 
 نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة »الـــــــــــــــدوري األوروبــــــــــــــي« 

في عام 2003.
ُيعتبر »ال كارتوخا« من املاعب التاريخية 
ــن املـــلـــف  ــمـ ــــي إســــبــــانــــيــــا، والـــــــــذي كــــــان ضـ فـ
ــــح الســـتـــضـــافـــة األلـــعـــاب  ــــرشـ ــبــــانــــي امُلـ اإلســ
و2008،   2004 عـــامـــي  الــصــيــفــيــة  األوملـــبـــيـــة 
وبعد عدم فوز إسبانيا بشرف االستضافة 
فريقي  مــن  اســتــخــدام  مــن دون  امللعب  بقي 
املدينة إشبيلية وريال بيتيس، إذ استخدم 
كـــل فــريــق مــلــعــبــه الـــخـــاص، وتـــم اســتــخــدام 
املــلــعــب فــقــط فـــي حــالــة كــــان أحــــد الــفــريــقــن 

ُيجري عملية تجديد مللعبه.
ــعـــب الــــيــــوم مــجــمــوعــة  ــلـ ــقــــوق املـ ــلـــك حــ ــمـ وتـ
»إستاديو أوملبيكو دي إشبيلية« املدعومة 
من   %40 بحوالي  األندلسية  الحكومة  مــن 
اإلسبانية  الحكومة  وكــذلــك  امللعب،  أســهــم 
بــنــســبــة 25% ومـــجـــلـــس مـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة 
املدينة  فــي  الــشــيــوخ  مجلس   ،%19 بنسبة 
ريــــال  مــــن  كــــل  إلدارة  و%3   %13 بــنــســبــة 

بيتيس وفريق إشبيلية.
هذا ويستخدم املنتخب اإلسباني ملعب »ال 
كارتوخا« في بعض املباريات الدولة الودية 
والرسمية، وسبق لهذا امللعب أن استضاف 
مؤخرًا املباريات النهائية لبطولة كأس ملك 
إسبانيا، في وقت اختاره االتحاد اإلسباني 
كأس  لبطولة  الحاضن  يكون  لكي  للتنس 
الدولية في عامي 2004 و2011،  »ديفيس« 
وفــــي الــنــســخــتــن تـــم إنـــشـــاء ســقــف مــؤقــت 

امللعب. وفي عام 2020،  مكان تواجد أرض 
القدم ملعب  لكرة  االتحاد اإلسباني  اختار 
»ال كــارتــوخــا« لــكــي يحتضن نــهــائــي كــأس 
نهائي  2020 وحتى  عــام  مــن  إسبانيا  ملك 
عـــام  ــيـــســـان/أبـــريـــل  نـ  23 ــــي  وفـ  .2023 ــام  ــ عـ
2021، أعــلــن االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة القدم 
ــن اخــــتــــيــــاره لـــكـــي يــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات  عــ
ــان  ــ »سـ مـــلـــعـــب  ــن  ــ مـ بــــــــداًل   ،»2020 »يـــــــــورو 
هذه  وستكون  بلباو.  مدينة  فــي  ماميس« 

ملعب  فيها  يستضيف  الــتــي  ــى  األولــ املـــرة 
»ال كـــارتـــوخـــا« بــطــولــة كـــرويـــة كــبــيــرة مثل 
»الــيــورو«، إذ لــم يسبق لــه أن اختير ضمن 
ــيـــة،  األوروبـ لــلــبــطــولــة  املستضيفة  املــاعــب 
إسبانيا  استضافتها  الــتــي  النسخة  فــفــي 
»سانتياغو  ملعبي  اختيار  تــم   ،1964 عــام 
بــرنــابــيــو« و»كــامــب نـــو« الحــتــضــان جميع 

املباريات الخاصة بالبطولة آنذاك.
رياض...

ملعب »ال كارتوخا«

ــة في  ــيــ املــــدن املــســتــضــيــفــة لــلــبــطــولــة األوروبــ
الـــبـــدايـــة، إال أن انــســحــاب مــديــنــة بــلــبــاو من 
تأمن  على  قدرتها  عــدم  بسبب  االستضافة 
ــيـــر إلــــــى املـــــــدرجـــــــات، وفـــقـــا  دخــــــــول الـــجـــمـــاهـ
ملــتــطــلــبــات »يـــويـــفـــا« الـــخـــاصـــة بـــكـــل مــديــنــة 
لكرة  األوروبـــــي  بــاالتــحــاد  دفـــع  مستضيفة، 
القدم إلى اختيار املدينة األندلسية بداًل منها 
لكي تكون بن املدن الـ11. وستكون إشبيلية 
كونها   ،»2020 »يـــورو  فــي  إسبانيا  عاصمة 
في  اإلسباني  املنتخب  مباريات  ستحتضن 
دور املجموعات، وسيكون الجمهور املساند 
أجـــل  مــــن  فــــوريــــا روخـــــــا«  لــكــتــيــبــة »ال  األول 

تحقيق اللقب األوروبي امُلنتظر.

لمحة وتاريخ
إشبيلية حــوالــي  مــديــنــة  عـــدد ســكــان  يبلغ 
690 ألف نسمة وهي املدينة رقم 26 األكثر 
ــــي مــــــدن االتـــــحـــــاد األوروبـــــيـــــة  اكـــتـــظـــاظـــا فـ
وفــــقــــا لــــــأرقــــــام واإلحـــــــــصـــــــــاءات. وبـــســـبـــب 
املــبــانــي األثـــريـــة الــتــاريــخــيــة املـــوجـــودة في 
للمعالم  »اليونسكو«  قائمة  تضم  املدينة، 
الكثير من املباني املوجودة في  التاريخية 

العاصمة األندلسية.
اكــتــشــف الــــرومــــان املـــديـــنـــة وأمـــســـى اســمــهــا 
إشبيلية بعد سيطرة املسلمن عليها، وبعد 
اكــتــشــاف الــقــارة األمــيــركــيــة أمــســت إشبيلية 
الوسط التجاري واالقتصادي لإلمبراطورية 
اإلســبــانــيــة آنـــــذاك، كــمــا كــانــت مــهــدًا للعصر 
الذهبي الخاص بالفنون والثقافة والتاريخ 
الذي يعرفه العالم اليوم. ووفقا للتاريخ فإن 
2200 سنة  إشبيلية هو حوالي  مدينة  ُعمر 
تقريبا، وهو ما جعلها مدينة تاريخية أثرية 
الكثير من الحضارات  قديمة وقد مّر عليها 

خال العقود املاضية.
وفــــي عــــام 2021 ســتــكــون مــديــنــة إشــبــيــلــيــة 
ولــحــســن  »يــــــورو 2020«،  لــبــطــولــة  حــاضــنــة 
املاضي  العام  البطولة تأجلت من  أن  حظها 
ألن مدينة بلباو كانت بداًل منها، والتأجيل 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة إشبيلية آخر المدن المستضيفة لبطولة 
»يورو 2020« في سلسلة التقارير التي تنشرها »العربي 

الجديد« منذ 19 أيار/ مايو، وهي المدينة البديلة لبلباو 
التي رفضت االستضافة

)Getty( تورو ديل أورو« في إشبيلية«

)Getty( »قصر »سان تيلمو )Getty( كاتدرائية »ألكازار« في المدينة

)Getty( المدينة األندلسية التاريخية الجميلة

يتسع ملعب 
»ال كارتوخا« 
لـ60 ألف متفرج 
)Getty(

)Getty( حل بدًال من ملعب »سان ماميس« في بلباو

ُيعتبر النجم، خيسوس نافاس، من أساطير مدينة إشبيلية وفريقها في كرة القدم، فهو 
»األنــدلــســي« منذ عــام 2003 )عندما كــان صغيرًًا( حتى عــام 2013. ولعب  الــنــادي  مثل 
نافاس مع إشبيلية 394 مباراة وسجل 34 هدفًا. وخالل 10 سنوات لعبها هناك، حقق 
نافاس لقب كأس ملك إسبانيا مرتني عامي 2007 و2010، وكذلك لقب »السوبر« اإلسباني 
عام 2007، ولقب »الدوري األوروبي« في 3 مواسم )2005-2006، 2006-2007 و2019-
2020(، في وقت حقق أيضًا لقب »السوبر« األوروبي في عام 2006. وعلى الصعيد الدولي 

مثل نافاس املنتخب اإلسباني في 46 مباراة وسجل 5 أهداف.

خيسوس نافاس

ملعب المدينة

بإقصاء  »كــورونــا« تسببا  ومشاكل فيروس 
ــلـــبـــاو، واعـــتـــمـــاد مـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة مــمــثــًا  بـ

إلسبانيا في »اليورو«.

المعالم السياحية
يوجد في مدينة إشبيلية الكثير من املعالم 
الــســيــاحــيــة الــجــمــيــلــة والــتــي ُتــعــتــبــر مقصدًا 
للسُياح مــن حــول العالم فــي كــل عـــام، بــدايــًة 
ــاري« الــتــي ُبنيت  ــ مـــن كــاتــدرائــيــة »ســـانـــت مـ
كاتدرائية  وهــي  و1519،   1401 سنوني  بــن 
ضــخــمــة جــــدًا وتــصــمــيــمــهــا جــمــيــل وبــمــثــابــة 

تحفة معمارية جاذبة للسُياح.
وهناك كاتدرائية »ألــكــازار« التي تم بناؤها 
الـــحـــضـــارة  تـــعـــكـــس  وهــــــي   ،1181 عــــــام  ــــي  فـ
مركز  األندلسية، وهناك  املدينة  في  القديمة 

ــام لــلــهــنــود والـــــــذي يــتــضــمــن  ــعــ األرشــــيــــف الــ
اإلمبراطورية  توثق  التي  التاريخية  الوثاق 

اإلسبانية والقارة األميركية والفيليبن.
وهناك »تــورو ديــل أورو«، وهــو بــرج مراقبة 
عــســكــري ثــنــائــي األضــــاع يــقــع فــي إشبيلية 
السيطرة  أجــل  من  املوحدية  الخافة  أقامته 
على الطرقات إلى إشبيلية عبر نهر الوادي 
الكبير. تم تشييد البرج في الثلث األول من 
القرن الثالث عشر، وكان بمثابة سجن خال 

العصور الوسطى.
ــاك قـــصـــر »ســــــان تـــيـــلـــمـــو« الــــــذي كـــان  ــنــ وهــ

ســابــقــا جــامــعــة لــلــبــحــارة والـــيـــوم هـــو مقر 
لــلــحــكــومــة األنــدلــســيــة املــســتــقــلــة، وهــــي من 
بن املباني األثرية الجميلة والتي ُصممت 
التحفة  أيضا  بــاهــرة، وهناك  فنية  بطريقة 
باراسول«  »ميتروبول  املعمارية  الخشبية 
املــــوجــــود فـــي ســـاحـــة »ال إنـــكـــارنـــاســـيـــون«، 
وهو أكبر هيكل خشبي في العالم، ومبنى 
ضـــخـــم ُيـــشـــبـــه املـــظـــلـــة وتــــــم االنــــتــــهــــاء مــن 
وتحته  بجانبه  ويــوجــد   ،2011 عــام  بنائه 
املركزي،  للسوق  الحديث  املعماري  الهيكل 

باإلضافة ملجمع أثري تحت األرض.

وسائل النقل
ُيعبتر مطار »أيوروبويرتو« في إشبيلية من 
أهم مطارات القارة األوروبــيــة والــذي يبتعد 
عـــن وســــط املــديــنــة حـــوالـــي 10 كــيــلــومــتــرات، 
ــار ثـــــــــاٍن هـــــو »خــــيــــريــــز دي ال  ــ ــطـ ــ وهـــــنـــــاك مـ
حوالي  إشبيلية  عــن  يبعُد  الــذي  فرونتيرا« 
ساعة، وهــو ســادس أكثر املــطــارات عمًا في 

القارة األوروبية.
وبــالــنــســبــة لــشــبــكــة الـــقـــطـــارات هــنــاك محطة 
ــيـــة فـــي إشــبــيــلــيــة،  ــا« األســـاسـ ــاريــ »ســـانـــتـــا مــ
الجماهير  وتوجد فيها شبكة طرقات تنقل 

بــن مــدن قرطبة، ومــدريــد، وريـــال سرقسطة 
ــة شــبــكــة  ــنــ ــديــ ــي املــ ــ ــد فـ ــ ــــوجـ وبــــرشــــلــــونــــة، وتـ
ببعض  بعضها  متصلة  لــلــقــطــارات  خــاصــة 
بشكل مباشر مع ملعب »ال كارتوخا« الذي 

سيستضيف املباريات.
وهناك شبكة طرقات ُمميزة للباصات، وهي 
أســـهـــل وســيــلــة لــنــقــل الــجــمــاهــيــر مـــن وســط 
ــــورو  ــــال بـــطـــولـــة »يـ ــــى املـــلـــعـــب، خـ املـــديـــنـــة إلـ
زحمة  مــن  الكثير  املدينة  تشهد  وال   ،»2020
األحياء  بن  التنقل  عملية  ُيسهل  ما  السير، 

التاريخية الجميلة.

سيستضيف ملعب »ال 
كارتوخا« 4 مباريات في 

بطولة »يورو 2020«، 
وسيكون ملعب 

المنتخب اإلسباني 
في مبارياته الثالث 

ضد منتخب السويد 
في البداية، ثم ضد 

المنتخب البولندي في 
المواجهة القوية 
والُمنتظرة وختامًا 

ضد منتخب سلوفاكيا 
في المباراة الثالثة 

من الدور األول، هذا 
وسيستضيف مباراة من 

دور الـ16 بين متصدر 
المجموعة الثانية 

وثالث المجموعات 
)األولى أو الرابعة أو 

الخامسة أو السادسة(. 
فهل تكون هذه 
المباريات بحضور 

جماهيري كما جرى 
االتفاق بين مسؤولي 

المدينة واالتحاد 
األوروبي لكرة القدم، 

وتحظى إسبانيا بالدعم 
الجماهيري؟

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

اكتشف الرومان المدينة 
وأمسى اسمها إشبيلية 

بعد سيطرة المسلمين

يومًا13الباقي
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
إلـــى ملعب »إل دراغــــاو«  الــعــاملــيــة 
فــــي مـــديـــنـــة بــــورتــــو الــبــرتــغــالــيــة، 
النهائية  املواجهة  متابعة  أجــل  مــن  السبت، 
املرتقبة في دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
مدربه  بقيادة  مانشستر سيتي  نــاديــي  بــن 
اإلسباني بيب غوارديوال، ومنافسه الصعب 
تشلسي، الذي يتسلح بمديره الفني توماس 
توخيل ونجومه. واستطاع نادي مانشستر 
ســيــتــي الـــوصـــول إلــــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا، بعدما انتصر في املواجهتن ذهابًا 
بــاريــس ســان جيرمان  وإيــابــًا على منافسه 
بــنــصــف الــنــهــائــي، فــيــمــا بــلــغ نــــادي تشلسي 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  نـــهـــائـــي دوري  اإلنـــكـــلـــيـــزي 
بفضل الفوز على ريال مدريد اإلسباني في 
النجمان  ويــحــلــم   .)1-3( املــبــاراتــن  مــجــمــوع 
مــحــرز مهاجم مانشستر  ريـــاض  الــجــزائــري 
ــربـــي حــكــيــم زيــــاش  ــغـ ســـيـــتـــي، ومـــنـــافـــســـه املـ
دوري  بطولة  لقب  بتحقيق  تشلسي،  جناح 
األولــى في تاريخهما،  للمرة  أوروبـــا،  أبطال 
عندما يتواجهان في املباراة النهائية، التي 
ستجمع بينهما. ويريد رياض محرز كتابة 
التاريخ مع ناديه مانشستر سيتي، من خالل 
نيل لقب دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة األولــى 
فـــي تـــاريـــخ الــفــريــق اإلنـــكـــلـــيـــزي، لــكــن الــنــجــم 
 أسطورة »محاربي 

ّ
الجزائري يدرك جيدًا أن

الصحراء« السابق رابح ماجر قد سبقه إلى 
نيل اإلنجاز مع بورتو البرتغالي.

وُيعد األسطورة رابح ماجر أول العب عربي 
يحقق لقب دوري أبطال أوروبــا، بعدما قاد 
ناديه السابق بورتو إلى التتويج باملسابقة 

نهائي 
أبطال أوروبا

دوري  بطولة  لقب  تحقيق  إلى  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  نادي  يطمح 
تاريخه، ُمعتمدًا على مدربه  األولى في  للمرة  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 
اإلسباني بيب غوارديوال، ونجومه بقيادة الجزائري رياض محرز، والبلجيكي 

كيفن دي بروين، والشاب رحيم ستيرلينغ

3031
رياضة

تقرير

القارية في موسم 1986 /1987، والفوز على 
منافسه بايرن ميونخ األملاني بهدفن مقابل 
ــطـــورة رابــــح مــاجــر  هــــدٍف وحـــيـــد. وأبــــى األسـ
ترك املباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 
أمــام بــايــرن ميونخ، مــن دون وضــع بصمته 
الفنية، بعدما استطاع تسجيل هدٍف عاملي 
في شباك العمالق »البافاري«، بكعب قدمه، 
املستديرة«،  »الــســاحــرة  تــاريــخ  يــدخــل  جعله 
نــتــيــجــة إطــــالق اســمــه عــلــى مـــن ُيـــحـــرز هــدفــًا 
شبيهًا لــه. أمــا حكيم زيـــاش، فيطمح بــدوره 
إلـــى قـــيـــادة نـــاديـــه تــشــلــســي إلـــى لــقــب دوري 
ــا لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه،  ــ أبـــطـــال أوروبــ
بعدما نجح »البلوز« بالتتويج بذات األذنن 
عـــام 2012، لــكــن جــنــاح »أســــود األطــلــس« لن 
يكون املغربي األول، الذي حقق لقب املسابقة 
فعلها  أشـــرف حكيمي  مواطنه  ألن  الــقــاريــة، 

مع ريال مدريد اإلسباني.
ــــرف حــكــيــمــي لقب  ــال الــنــجــم املــغــربــي أشـ ــ ونـ
ــا، مــع نــادي ريــال  بطولة دوري أبــطــال أوروبـ
على  الفوز  استطاع  الــذي  اإلسباني،  مدريد 
مــنــافــســه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي فـــي املــواجــهــة 
النهائية، التي جمعت بينهما بثالثة أهداف 
مقابل هدٍف وحيد عام 2018. وفي حال تمكن 
حكيم زياش أو رياض محرز من تحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبا في املوسم الحالي، فإنه 

سيكون النجم العربي الرابع، الذي استطاع 
كــتــابــة اســمــه فـــي تـــاريـــخ املــســابــقــة الــقــاريــة، 
بعد األسطورة رابح ماجر، واملغربي أشرف 

حكيمي، واملصري محمد صالح.
أن املهاجم املصري، محمد صــالح، قد  يذكر 
ساهم في فوز ناديه ليفربول اإلنكليزي على 
مــنــافــســه تــوتــنــهــام فــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــام 2014،  أوروبـــــا بــهــدفــن مــقــابــل ال شـــيء عـ
فمن سيكون النجم العربي الرابع الذي ينال 

املسابقة القارية. محرز أم زياش؟
من جهة أخرى، يطمح املدرب األملاني توماس 
إهــداء ناديه تشلسي اإلنكليزي  إلى  توخيل 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية 
في تاريخه، في محاولة منه لتكرار ما فعله 
الفني اإليطالي السابق، روبيرتو دي  املدير 
»البلوز« عام 2012، عندما حقق  ماتيو، مع 
نجومه املفاجأة الكبرى، وتغلبوا على بايرن 

ميونخ بركالت الترجيح.
ويـــريـــد األملـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل تـــكـــرار ما 
قــــررت إدارة نــادي  حـــدث عـــام 2012، عــنــدمــا 
تــشــلــســي إقـــالـــة املــــــدرب الــبــرتــغــالــي فــيــالش 
بـــــواش، وتــعــيــن املـــديـــر اإليــطــالــي روبــيــرتــو 
دي ماتيو في شهر مارس/ آذار، حتى يقود 

»البلوز« فيما تبقى من املوسم حينها.
ــيــــل بـــــديـــــاًل لـــلـــمـــدرب  وأتـــــــــى تـــــومـــــاس تــــوخــ
بإقالته،  قـــام تشلسي  الـــذي  فــرانــك المـــبـــارد، 
نــظــرًا لــتــراجــع نــتــائــج »الــبــلــوز« فــي الــــدوري 
بتعزيز  اإلدارة  قيام  رغــم  املمتاز،  اإلنكليزي 
فــي سوق  الــفــريــق، بصفقات كبيرة  صــفــوف 
االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة، بــعــدمــا حــصــلــت على 
النجم املغربي حكيم زيــاش، واألملاني تيمو 

فيرنر، ومواطنه كاي هافيرتز.
واستطاع توخيل انتشال تشلسي من براثن 

يرغب تشلسي في تكرار 
ما فعله بدوري أبطال 

أوروبا عام 2012

»روالن غاروس« ُتكرم نادال بتمثال فوالذي
دشنت بطولة فرنسا املفتوحة للتنس »روالن غاروس« تمثااًل لالعب التنس اإلسباني 
الفنان اإلسباني خــوردي ديز  التمثال من قبل  لتكريمه، وتم تصميم  نــادال  رافاييل 
وهو مصنوع من الفوالذ. وقال الالعب في هذه املناسبة »ليس هناك مميز في العالم 
بالنسبة لي أكثر من روالن غاروس لهذا التمثال. إنه يعني الكثير بالنسبة لي«. هذا 
وتم استخدام 800 كلغ من الفوالذ املقاوم للصدأ في العمل الفني، والجدير بالذكر أن 

نادال توج ببطولة »روالن غاروس« 13 مرة.

فاران: هذا ليس الوقت المناسب للحديث حول مستقبلي
رفض الدولي الفرنسي رافايل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، الحديث حول مستقبله 
مع الفريق اإلسباني والذي يتبقى له عام في عقده معه وأشاد بعودة زميله بالفريق 
كريم بنزيمة لصفوف املنتخب الفرنسي واصفًا إياه بأنه العب يجعل اآلخرين يلعبون. 
وقال املدافع الفرنسي خالل مؤتمر صحافي »هذا ليس الوقت املناسب للحديث حول 
مستقبلي، كل تركيزي حاليًا على بطولة أمم أوروبا. من الطبيعي واملنطقي أن يوجهوا 
لي هذه األسئلة وبالنسبة لي أيضا من الطبيعي واملنطقي أن يكون تركيزي فقط على 
املباريات التي سنخوضها«. هذا وأشاد فاران بعودة زميله بنزيمة لصفوف منتخب 
»الديوك« بعد غياب دام لخمس سنوات و6 أشهر، كما أعرب عن حزنه بسبب رحيل 
النادي »امللكي«، وقــال فــاران »بنزيمة يجعل اآلخرين  الدين زيــدان عن صفوف  زين 
يلعبون، بتحركاته يخلق مساحات وذلك بفضل قدراته الفنية. إنه العب جماعي وهذه 

أكبر نقاط قوته«.

تيباس: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس 
يمكن االستغناء عنها

تحدث رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم )الليغا(، خابيير تيباس، في مؤتمر 
صحافي بعد اجتماع املنصة االستشارية لألندية، الذي عقد في مدريد، عن األندية 
السوبر األوروبــي »السوبرليغ«، وقال تيباس  التي ال تزال باقية في دوري  »الغارقة« 
الــحــيــاة بـــدون ريـــال مدريد  الــقــدم مستعد للبقاء على قيد  لــكــرة  »االتــحــاد األوروبــــي 
وبرشلونة ويوفنتوس في املسابقة. دوري أبطال أوروبا صمد 5 أو 6 سنوات بدون 
وريــال مدريد  انعكاس عدم مشاركة برشلونة  يونايتد وميالن«. وحــول  مانشستر 
ملدة عامني في البطوالت األوروبية على املسابقة املحلية )الليغا(، أشار تيباس إلى أن 
»الليغا مستعدة« وأضاف »نود أن يلعبا في أوروبا، لكن إذا توقفا عن فعل أشياء غبية، 
فربما يتمكنان من ذلك. يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالك. ما ال يمكنك فعله هو القيام 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  تيباس  وهاجم  كما  العقاب«.  من  وتفلت  بإنقالب 
جياني إنفانتينو، قائاًل »اهتمامات إنفانتينو واضحة للغاية. بدوري السوبر األوروبي 
للمنتخبات  العالم  العالم لألندية، وبدعم هــؤالء يقيم بطولة كأس  يحصل على كأس 

الوطنية كل عامني«.

بالتيني يفتح النار على »فيفا« و»يويفا«: 
يعتقدان أنهما يمتلكان كرة القدم

أكد الفرنسي، ميشيل بالتيني، أن كال من »فيفا« و»يويفا« يعتقدان أنهما يملكان كرة 
القدم، وذلك في مقابلة مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية« تحدث فيها عن أزمة دوري 
السابق  الرئيس  املونديال كل عامني. ويعتقد  إقامة  السوبر األوروبــي وكذلك مقترح 
لالتحاد األوروبــي لكرة القدم )2007-2015( أن هذه املؤسسة أدارت مسألة السوبر 
ألكسندر تشيفرين بأنه تصرف  الحالي  اتهم رئيسها  ليغ بشكل سيئ، وبالتحديد 
بطريقة سخيفة حني أهان رؤساء األندية الكبرى. وقال الالعب الفرنسي السابق »إن 
األندية الكبرى تريد الرحيل منذ 40 سنة. حني تكون رئيسًا »ليويفا« عليك أن تتوقع 
األمــور قبل حدوثها، ال أن تجد نفسك أمــام األمــر الــواقــع«. في املقابل أظهر بالتيني 
معارضته لفكرة إقامة املونديال كل عامني، وانتقد »فيفا« في هذا اإلطار، كما نوه بأن 
عدم دعوته ألي مباراة في نسخة »يورو« القادمة برغم أن إقامتها في عدة دول أوروبية 
التي كانت فكرته هو في األساس، شيء غريب، وقال »على عكس ما يعتقده »فيفا« 

و»يويفا«، كرة القدم ليست ملكًا لهما«.

لندن ـ العربي الجديد

بــدأ عمر ريــتــشــاردز، املــولــود فــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط 1998، 
إنــكــلــتــرا، قبل أن ينضم إلى  الــفــرق املحلية فــي  مــشــواره مــع 
فولهام في سن العاشرة، وبعد انتهاء عقده مع فريق تحت 16 
عامًا، وّقع أول عقد احترافي له مع ريدينغ، تحت إشراف مدير 
األكاديمية إيمون دوالن في يوليو/ تموز 2016. وبعد التألق 
في عدة مواسم، أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري األملاني 

لكرة القدم للموسم التاسع تواليًا تعاقده مع املدافع الذي كان 
اإلنكليزي،  األولـــى  الــدرجــة  دوري  فــي  ريدينغ  قميص  يحمل 
وذلك في صفقة انتقال حر حتى عام 2025. وأكد بايرن أن 
ريتشاردز انتقل إلى صفوفه في صفقة ملدة أربعة أعوام من 
دون مقابل، بعدما وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته. 
العمر 23 عامًا،  الذي يبلغ من  املدافع  وسيرتدي ريتشاردز، 
القميص رقم 3، وهو العب موهوب على الجانب األيسر من 
أنه  الهجوم، كما  أن يجد حلواًل جيدة في  الــدفــاع، ويستطيع 
ميونخ. وسيدخل  بايرن  في  دورًا جيدًا  جــدًا وسيلعب  يقظ 
ريتشاردز الذي بإمكانه أيضًا أن يلعب في الوسط على الجهة 
اليسرى، في منافسة مع الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي 
لــه فــي التشكيلة  لــوكــاس هــرنــانــديــز لحجز مــركــز أســاســي 
الــذي سيلعب  أن يسّد ريتشاردز  املتوقع  البافارية. كما من 
ناغلسمان،  يوليان  املـــدرب  إشـــراف  املقبل تحت  املــوســم  فــي 
البدالء بعد رحيل األخير  الــذي خلف هانزي فليك على دكة 
لتسلم مهمة تدريب منتخب أملانيا، الفراغ الذي خلفه املدافع 
دافـــع عن  الفريق بعدما  الــراحــل عــن  ــا،  أالبـ دافــيــد  النمساوي 
ألوانه أكثر من عقد من الزمن. ويخطط بطل أوروبــا لتحويل 
الفرنسي لوكاس هيرنانديز إلى قلب الدفاع مع بداية املوسم 
في  ديفيز  للكندي  األول  املنافس  ريتشاردز  ليصبح  املقبل، 
الجهة اليسرى. وأشاد املدير الرياضي للنادي والعبه الدولي 
العبه  بصفات  حميديتش  صــالــح  حسن  البوسني  السابق 
الــجــديــد فــي بــيــان رســمــي، معتبرًا أن »عــمــر هــو العــب تقني 
لظهير أيسر«. من جهته، قال عمر ريتشاردز: »االنتقال إلى 
أنــا فخور  الحلم.  لقد تحقق  لــي.  بــايــرن ميونخ شــرف كبير 
بــارتــداء قميص أحــد أكــبــر األنــديــة فــي الــعــالــم. آمــل أن أتمكن 
من مساعدة الفريق على مواصلة النجاح في املستقبل. كل 
االنتظار  أطــيــق  ال  ثقتها.  على  ميونخ  بــايــرن  إلدارة  الشكر 
حتى أكون على أرض امللعب«. وكان ريتشاردز قد تلقى أول 
في  عامًا،   21 تحت  إنكلترا  تشكيلة  إلــى  لالنضمام  اتصال 
30 أغسطس/ آب 2019، وفي النهاية ظهر ألول مرة في 11 
أكتوبر/ تشرين األول من العام ذاته كبديل خالل التعادل 2-2 

ضد منتخب سلوفينيا.

عمر ريتشاردز

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إنكليزي، تألق مع فريق ريدينغ، قبل أن يعلن نادي بايرن 
ميونخ األلماني ضمه في صفقة انتقال حر حتى عام 2025

يريد نجوم 
»سيتي« نيل 
لقب دوري 
أبطال أوروبا 
)مات ماكنولتي/ 
)Getty

)Getty( زيدان رحل بشكل مفاجئ عن ريال مدريد

الــنــتــائــج الــســلــبــيــة فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي، 
بــاإلضــافــة إلـــى قــدرتــه عــلــى قــيــادة »الــبــلــوز« 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح 
عددًا من املنافسن الكبار، وعلى رأسهم ريال 
مدريد اإلسباني صاحب الخبرة الكبيرة في 

املسابقة القارية.
ــانـــي بيب  ــبـ املــــــدرب اإلسـ ــل، درس  ــابـ ــقـ املـ فـــي 
مانشستر  ناديه  معاناة  أسباب  غــوارديــوال 
ــم الـــحـــالـــي بــشــكــل  ــوســ ــة املــ ــدايــ ــي بــ ســيــتــي فــ
جــيــد، ليوجه أنــظــاره مــبــاشــرة صــوب الخط 

مرحلة  في  الدفاعي  الخط  واستطاع  محرز. 
املـــجـــمـــوعـــات بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا فــرض 
هيمنته على منافسيه، وتلقت شباكه هدفًا 
التي جمعتهم  األولــى  باملباراة  فقط،  وحيدًا 
بــاملــوســم الــحــالــي فــي املسابقة الــقــاريــة، ضد 
بـــورتـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي، وانـــتـــهـــت بـــفـــوز كتيبة 
غوارديوال بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.

)16(، فلم تتلق شباك مانشستر  أما في دور الـ
ســيــتــي أي هــــدف أمـــــام مــنــافــســه بــوروســيــا 
ــي فــــي مــواجــهــتــي  ــ ــانـ ــ مـــونـــشـــنـــغـــالدبـــاخ األملـ

لتأتي  عــلــى تحسينه،  الـــذي عــمــل  الــدفــاعــي، 
بــعــدهــا الــنــتــائــج املـــثـــالـــيـــة، عــقــب نــيــلــه لقب 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، وبلوغه 
نهائي دوري أبطال أوروبــا. وسيعتمد بيب 
غــــوارديــــوال فـــي املــواجــهــة الــنــهــائــيــة بـــدوري 
ــلـــى خــّطــه  أبــــطــــال أوروبــــــــــا ضــــد تــشــلــســي عـ
الـــدفـــاعـــي بـــقـــيـــادة نــجــمــه الــبــرتــغــالــي روبـــن 
دياز، باإلضافة إلى إيجاد التوازن في وسط 
الــزّج بقوته الهجومية الضاربة،  امللعب، مع 
ــــاض  ــري ريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا الـــنـــجـــم الـ

الـــذهـــاب واإليـــــاب، فيما اســتــطــاع بــوروســيــا 
ــراز هــدفــن فـــي مــرمــى حـــارس  ــ دوتــمــونــد إحـ
كتيبة بيب غوارديوال، ضمن منافسات ربع 
الصلب  البرتغالي  املدافع  وبفضل  النهائي. 
ـــات نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي  روبـــــن ديــــــاز، بـ
صــاحــب الــخــط الــدفــاعــي األقـــوى فــي الـــدوري 
ــدرة  ــيـــزي املــــمــــتــــاز، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى قــ ــلـ ــكـ اإلنـ
)24 عامًا( على قيادة كتيبة بيب  الـــ صاحب 
غــوارديــوال إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 

للمرة األولى في تاريخه.

الرحيل الثالث لزيدانوجه رياضي
ــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان  طـــوى املـ
مع  الثالثة  مغامرته  فــي  األخــيــرة  الصفحة 
ــــرة بعد  ــــال مـــدريـــد، ولـــكـــن هــــذه املـ فـــريـــق ريـ
موسم خرج منه الفريق خالي الوفاض من 
الــبــطــوالت ولــكــن دون أن يمس ذلــك برمزه 
وأســطــورتــه. وبــعــد خمسة أيـــام مــن انتهاء 
لعنة  بــمــثــابــة  كـــان  الــــذي  مــوســم 21/2020 
مع  ولكنه  اإلصــابــات  كــثــرة  بسبب  للفريق 
ذلـــك اســتــطــاع الــوصــول إلـــى نــصــف نهائي 
دوري األبــطــال واملــنــافــســة حتى آخــر نفس 

على لقب »الليغا«، أكد زيدان رحيله.
ــذلـــك حــقــبــتــه الـــثـــالـــثـــة فــي  وأنــــهــــى زيـــــــدان بـ
الــنــادي »املــلــكــي« الـــذي عـــاد إلــيــه فــي 2019 
بناء على طلب من رئيسه فلورنتينو بيريز 
إلنــقــاذ فــريــق كـــان قــد تــركــه قــبــل ذلـــك بــــ284 
يومًا. وفي حقبته الثانية مع النادي امللكي، 
قاد زيدان الفريق للفوز بلقب كأس السوبر 
اإلسباني 2020 في السعودية أمام أتلتيكو 
مدريد، وفي موسم 2019 /2020 الذي اتسم 
ــّوج  ــا، تـ ــورونــ ــيـــروس كــ بــالــتــوقــف بــســبــب فـ

بلقب »الليغا«.
وكـــــان زيــــــدان قـــد أنـــهـــى مــســيــرتــه الــكــرويــة 

كالعب أيضًا بنفس الطريقة: كان لديه عقد 
ســار، ولكنه قرر بعد مباراة فياريال )3-3( 
في 7 أيــار/ مايو عــام 2006 اعــتــزال اللعب. 
وبقي قريبًا من النادي حتى شهر حزيران/ 
ــام 2013 حـــن أصــبــح  ــذاك فـــي عــ يــونــيــو آنــــ
الذي  أنشيلوتي،  كارلو  لإليطالي  مساعدًا 
التتويج بكأس امللك ولقب  تعاون معه في 
دوري األبطال العاشر أمام أتلتيكو مدريد 
ــام، تـــم تعيينه  ــعـ فـــي لــشــبــونــة، وبـــعـــدهـــا بـ
مـــدربـــًا لــلــفــريــق الـــرديـــف لــلــنــادي »املــلــكــي«، 
وكانت هذه بمثابة خطوة سابقة لتعيينه 

مدربًا للفريق األول. 
وفـــي 4 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر تــم تعيينه 
ــا بــنــيــتــيــز لــيــبــدأ رحـــلـــة مليئة  خــلــيــفــة لـــرافـ
بـــاإلنـــجـــازات، ومـــن 13 بــطــولــة نــافــس فيها 
مــنــذ تــولــيــه الـــدفـــة خــلــفــًا لــبــنــيــتــيــز، حصد 
ــدان 9 ألـــقـــاب؛ ثــــالث بـــطـــوالت تــاريــخــيــة  ــ زيــ
ــع بــهــا  ــ بـــــــدوري األبــــطــــال عـــلـــى الـــتـــوالـــي رفـ
ــدوري  ــ ــقـــب الــ ــــى 13، ولـ الـــفـــريـــق رصــــيــــده إلـ
مــرة واحـــدة )2016/ 2017( وكــأس السوبر 
األوروبــي مرتن )2016 /2017( ومونديال 
األندية مرتن )2016 و2017( وكأس السوبر 

اإلسباني مرة )2017(.
وفــي 31 أيــار/ مايو لم يقدم زيــدان حينها 
أيــضــًا أســبــابــًا حــول قـــرار رحــيــلــه، مثلما ملا 
يقدم هذه املرة أيضًا أسبابًا عن رغبته في 
عدم االستمرار. ورغم الرحيل، ال يزال زيدان 
يحظى باحترام وتقدير النادي وجماهيره، 
لــيــس فــقــط ملـــا حــقــقــه كـــمـــدرب، ولــكــن أيــضــًا 
ملـــا حــقــقــه لــلــفــريــق كـــالعـــب، حــيــث فــــاز معه 
بــالــدوري وكــأس السوبر اإلســبــانــي مرتن 
وكأس السوبر األوروبي ومونديال األندية 

ودوري األبطال في 2002.
ــقــــادم لـــتـــدريـــب فـــريـــق ريـــال  وعــــن املــــــدرب الــ
مــدريــد فــي املــوســم املــقــبــل، مــا زالـــت األمـــور 
بــروز  اللحظة مــن دون  ضبابية حتى هــذه 
مرشحن كــبــار، فــي وقــت هناك طــرح السم 
راؤول غونزاليز بقوة لقيادة الجيل الجديد 
من النادي »امللكي« في موسم 2022-2021، 
إال أن هذا االسم ما زال قيد الدراسة وليس 

هناك أي حسم في هذا الشأن. 
ــعـــــض الـــصـــحـــف  ــ فـــــــي املـــــقـــــابـــــل أشـــــــــــــارت بـ
اإلسبانية، ومنها »ماركا«، إلى أن اإليطالي 
ــرك فـــريـــق إنــتــر  ــذي تــ ــ أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، الـ
مـــيـــالن بــشــكــل مــفــاجــئ أيـــضـــًا، ربـــمـــا يــكــون 
مــن بــن املــرشــحــن لــقــيــادة ريـــال مــدريــد في 
ــلـــى الــجــمــيــع انــتــظــار  املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، وعـ
ــة ملــعــرفــة قـــــرار الــرئــيــس  ــادمـ ــقـ ــيـــع الـ ــابـ األسـ

فلورنتينو بيريز النهائي في هذا الشأن.
)إفي(
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حتّى اليوم، ما زالت تونسيات يبعن ويشترين الذهب في الشوارع سواء داخل األسواق أو خارجها بسرية، خوفًا من ضبطهن، 
وإن كانت طريقة البيع هذه قديمة ومعروفة

أسواق تونس
نساء يبعن الذهب بين الشوارع الضيقة

تونس ــ مريم الناصري

مــنــذ الــســاعــة الــســادســة صباحًا 
جه حبيبة 

ّ
 يوم أربعاء، تت

ّ
من كل

إلــى السوق في املكنني في والية 
ــرتــــدي جــلــبــابــًا  املــنــســتــيــر الــســاحــلــيــة، وتــ
 جـــســـدهـــا، 

ّ
ــود فـــضـــفـــاضـــًا يـــغـــطـــي كـــــل ــ ــ أسـ

ــا. ال  ــهــ وتـــضـــع وشـــاحـــًا شــفــافــًا عــلــى رأســ
ــذهـــب، بــل  ــلـ ــســــوق املـــخـــصـــص لـ تــقــصــد الــ
التقليدية  املــابــس  لبيع  املــخــصــص  ذلـــك 
ــدة الــتــي تلقى إقــبــااًل كبيرًا 

ّ
والــحــلــّي املــقــل

ــــاذًا لــغــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى شـــراء  وتـــعـــّد مـ
الذهب.  

يأتي إلــى الــســوق القديم هــذا، الــذي شيد 
قــبــل عـــقـــود، أنــــاس مـــن مــنــاطــق مختلفة، 
ــّول حــبــيــبــة بــني  ــتـــجـ ــاء. تـ غــالــبــيــتــهــم نــــســ
املـــارة  مــحــاتــه وتــعــرض بضاعتها عــلــى 
والــبــاحــثــني عــن الــذهــب بــعــيــدًا عــن عيون 
الــرقــابــة. وُيــقــبــل الــعــديــد مــن الــنــاس على 
شراء الذهب بالطريقة نفسها النخفاض 
عادة  التي  املعروضة  القطع  ونــدرة  ثمنه 

ما تكون قديمة. 

مهنة متوارثة 
أكثر  ترتدي حبيبة  بيتها،  وقبل مغادرة 
مــن 20 سلسلة مــن الــذهــب واألســــاور، في 
وقــت تخفي بعض الــخــواتــم والــحــلــي في 
الفضفاض  األســـود  وجلبابها  مابسها. 
لــيــس إال وســيــلــة إلخـــفـــاء مـــا تــرتــديــه من 
الــقــانــونــي.  الــســوق  حــلــي لتبيعها خـــارج 
ــا لــديــهــا على  ويــكــفــي فــقــط أن تـــعـــرض مـ
النقاش حــول سعر  ليبدأ  املـــارات  النساء 
ــهــا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــبــيــع. وتــقــول لـــ

ــن والــــدتــــهــــا مـــنـــذ أكـــثـــر  ــ ورثــــــــت املـــهـــنـــة عـ
مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة، وهـــــي تــبــيــع غــالــبــيــة 
بضاعتها للنساء كما تبتاعها من بعض 
اللواتي يبعن مصاغهن لحاجتهن للمال. 
 
ّ
 »عــشــرات الــنــســاء يمتهن

ّ
وتــشــيــر إلـــى أن

هـــذا الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات رغـــم خــطــورتــه. 
الــســوق،  ذلــك  فــي  التقليدية  الحلي  يبعن 
الــتــثــبــت من  الــذهــب مــن دون  كــمــا يبتعن 
مصدره. يكفي فقط التأكد من عياره ومن 

كونه ذهبًا أصليًا«.  
وال تخفي حبيبة مخاطر عملها، كإيقافها 
ها تبيع الذهب في 

ّ
من األجهزة األمنية ألن

للسرقة من  التعّرض  أو  السوداء،  السوق 
أشخاص قد ينتبهون إلى ما ترتديه.  

ترّصد
 صغير لبيع املابس التقليدية 

ّ
أمام محل

الــتــي يــعــود عــمــر غالبيتها إلـــى أكــثــر من 
مائة عام، تجلس فاطمة )في العقد الرابع 
العمر(، خلف طــاولــة صغيرة تعرض  مــن 
عــلــيــهــا بــعــض املـــابـــس واإلكــــســــســــوارات، 
وتلبس بعض القطع املصنوعة من الذهب 
التي تبيعها حتى ال تلفت األنظار إليها. 
تـــتـــرّصـــد الـــنـــســـاء الــبــاحــثــات عـــن الـــذهـــب، 
 

ّ
ــرددة بـــصـــوت خـــافـــت عــلــى مــســامــع كــل ــ مــ
من تقترب من بضاعتها: »أتريدين شراء 
سلسلة  تنتزع  )مستعمل(«.  كاسي  ذهــب 
أو خاتمًا أو سوارًا وتعطيه إلحدى النساء 
لــتــجــرب مـــقـــاســـه، ثـــم تــتــفــقــان عــلــى سعر 
ــتـــفـــاوض بعض  الـــبـــيـــع، وقــــد يــســتــغــرق الـ
الذهب  تشتري  ها 

ّ
إن فاطمة  تقول  الــوقــت. 

أيـــضـــًا مــــن الـــنـــســـاء فــــي الــــســــوق أو مــمــن 

هوامش

تحار في ما تختار )العربي الجديد(

يتوجهن إلى بيتها لبيعه، وهذا رائج في 
غالبية املناطق في تونس منذ عقود.  

أصلي ومغشوش
على امتداد الشارع الرئيسي للسوق وبني 
بــيــوت معظم أولــئــك  قـــرب  األزقــــة الضيقة 
الــبــاعــة مـــن الــنــســاء، ال تـــرى ســـوى ملــعــان 
ــدة املــعــروضــة 

ّ
الــلــون األصــفــر للحلي املــقــل

عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــــــــطـــــــــــاوالت، ولــــــأخــــــرى 
تزّين  التي  األصلي  الذهب  املصنوعة من 
. الباعة 

ّ
رقاب بعض النساء  ومعاصمهن

نــســاء، عــلــى غــــرار غــالــبــيــة املــــارة الــلــواتــي 
يبحثن عن بعض القطع الذهبية الثمينة 

واألخرى النادرة. 
عــربــيــة، هــي إحــــدى الــلــواتــي يــبــعــن الــذهــب 
ها ال تخفي ما تبيعه 

ّ
في ذلــك الــســوق. لكن

ارتــداء  تحت جلباب فضفاض، بل اعتادت 
الذهب  مــن  تونسي وحــلــي  تقليدي  لــبــاس 
رأســهــا يتدلى  األصــلــي، لتضع غطاء على 
إلخفاء  يديها  بكلتا  تضّمه  كتفيها،  على 
ما في جيبها وصدرها من حلي عن أعني 
الرقابة. تقول إن »هذه الطريقة لبيع الذهب 
منتشرة فــي الــســوق منذ عــقــود، وال سيما 
»غالبيتنا   

ّ
أن مضيفة  التقليدي«،  الــذهــب 

يــبــعــن ذهـــبـــًا أصــلــيــًا غــيــر مـــغـــشـــوش. لكن 
 كــل الــذهــب الـــذي يـــرّوج له 

ّ
هــذا ال يعني أن

هو أصلي«. في أروقة املدينة العتيقة قرب 

ســـاحـــة الــحــكــومــة فـــي الــقــصــبــة، يــقــع أكــبــر 
سوق لبيع الذهب في العاصمة، واملعروف 
ــة  ــ ــــدى املــــــــرور بــــني األزقــ بــــســــوق الــــِبــــركــــة. لــ
ــة، يقف  ــنـ ــديـ الــضــيــقــة فـــي مـــدخـــل ســــوق املـ
أصحاب محات بيع الذهب أمام الواجهات 
مرددين: »هل تريد بيع أو شراء الذهب؟«. 
يعمل هــؤالء على جــذب املـــارة وخصوصًا 
الــذهــب. ويترصدون  بيع  أو  لشراء  النساء 

 امرأة تريد أن تبيع الذهب.  
ّ

كل

مطالب بتعديل القانون
يــرجــع تــأســيــس ســـوق الــبــركــة إلـــى العهد 
العثماني عام 1612. كان باألساس سوقًا 
باشا  أحمد  إلغاء  بعد  لكن  العبيد.  لبيع 
ــر الــــبــــايــــات الــحــســيــنــيــني فــي  ــاشــ بـــــاي )عــ
تــونــس(، الـــرق عـــام 1846، تــحــّول الــســوق 
إلــى مكان مخصص لبيع املــصــاغ، وبــات 

أكبر سوق لبيع الذهب في تونس.  
عند الدخول إلى أحد محال ذلك السوق، 
يكفي أن تــعــرض عــلــى الــصــائــغ مــا لديك 
مــن ذهــب للتثبت مــن عــيــاره ووزنــــه، قبل 
الــبــيــع. مــصــدر الذهب  االتــفــاق على سعر 
لـــيـــس مـــهـــمـــًا. األســـــــاس هــــو شــــــراء قــطــعــة 
الــذهــب بــأقــل ســعــر. إال أن تــدهــور الــقــدرة 
الشرائية للمواطنني وارتفاع سعر الذهب 
على املستوى العاملي كان سببًا في كساد 
ســــوق الـــذهـــب فـــي تـــونـــس. وبـــــات معظم 

الـــوافـــديـــن إلــــى املـــكـــان هـــم مــمــن يـــريـــدون 
 القانون 

ّ
بيع ما لديهم من ذهــب، علمًا أن

الذهب  قــطــاع  بتنظيم  ق 
ّ
املتعل التونسي 

يمنع إعادة تصنيع الذهب املستعمل، أو 
ما يطلق عليه محليًا بالذهب »التكسير«. 
املركزي  املخبر  يتولى  القانون،  وبحسب 
للتحاليل والتجارب التابع للبنك املركزي 
عملية تذويب الذهب املستعمل ودمغه من 
جديد. وطالب املهنيون ومصنعو الحلي 
لتمكينهم  القانون  بتعديل  ســنــوات  منذ 
الذهب  من  لاستفادة  قانونية  آليات  من 

املستعمل الذي يرد على التجار.  
وعـــن ظـــاهـــرة بــيــع الـــذهـــب املــســتــعــمــل في 
ــونـــس، يــقــول  ــن األســـــــواق فـــي تـ الـــعـــديـــد مـ
ــر الــــذهــــب فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ نــحــو  ــاجـ تـ
»العربي  خمسني عامًا، رشيد بن يوسف، لـ
 »الــســمــســرة انــتــشــرت بشكل 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــــب، وفـــــي غــالــبــيــة  ــذهـ ــ كـــبـــيـــر فــــي قــــطــــاع الـ
»البعض   

ّ
أن أسواقه في تونس«. يضيف 

يلجأ إلــى بيع ما يملكه من ذهــب بسبب 
البعض  بــات  فيما  االجتماعية،  الــظــروف 

اآلخر يبيع الذهب للتجارة«.  
التنفيذي  املكتب  عضو  يؤكد  جهته،  من 
والــتــجــارة  للصناعة  التونسي  بــاالتــحــاد 
 
ّ
والصناعات التقليدية ناصر الدريدي أن

أكثر من 70 في املائة من الذهب الذي يباع 
في غالبية األسواق مغشوش.

يرجع تأسيس سوق 
البركة إلى العهد 

العثماني عام 1612. 
كان باألساس سوقًا 
لبيع العبيد، لكن بعد 

إلغاء أحمد باشا 
باي )عاشر البايات 

الحسينيني في تونس(، 
الرق عام 1846، تحّول 

السوق إلى مكان 
مخصص لبيع املصاغ

■ ■ ■
 تدهور القدرة الشرائية 

للمواطنني وارتفاع 
سعر الذهب على 

املستوى العاملي كان 
سببًا في كساد سوق 

الذهب في تونس. 
وبات معظم الوافدين 
إلى املكان هم ممن 

يريدون بيع ما لديهم 
من ذهب، علمًا أّن 

القانون التونسي يمنع 
إعادة تصنيع الذهب 

املستعمل

باختصار

رشا عمران

ال يخفى على السوريني، وال على غيرهم، أن نظام األسد 
يمتلك من قدرة اإلجرام ما يجعله يفتك بأقرب املقّربني 
لــه، إذا شعر بأنهم يتململون مــن سيطرته. حــدث هذا 
لــه، حكاية مقتل »خلية األزمـــة« عام  مــع أقــرب املقّربني 
2012 خير مثال. أما ما حدث للشعب الذي ثار وطالب 
بإسقاط النظام فسوف يبقى مثاال في التاريخ البشري 
أكــثــر مــن مليون  الــدولــة.  لــجــرائــم  الحقيقي  على املعنى 
شهيد و6 ماليني مهجر، ومئات القرى واملدن أصبحت 
خرائب وأنقاضا، ماليني األطفال املتسّربني من التعليم، 
املعتقلني  آالف  ومئات  واملصابني،  املعاقني  آالف  مئات 
واملخفيني، تغيير ديموغرافي لم يسبق له مثيل، استقدام 
مقابل  لهم  وتأجيرها  وبيع سورية  متعّددة،  احتالالت 
الــعــقــد االجــتــمــاعــي، ووضــع  الــســوريــني، تهشيم  قتلهم 
البلد واملجتمع السوري في حالة حرٍب أهلية، حيث بات 
الــســوريــون جميعا يعيشون تحت إحــســاس »يــا قاتل 
يا مقتول«، ما جعل مجموعات من السوريني املؤيدين 
لألسد ترتكب من الجرائم واملجازر بحق جيرانهم ما 
يفوق الخيال، وجعل من تسليح الثورة انتقاما أوال قبل 
هدف إسقاط النظام، الذي لم يحُدث، وال يبدو أنه سوف 
يحدث. أما عن االنهيار االقتصادي وإعادة سورية إلى 

عصور ما قبل التاريخ، فحّدث وال حرج، فقد تجاوزت 
يعيش  للفقر، حيث  بــه  املسموح  العاملي  الخط  ســوريــة 
 لم 

ٌ
انها تحت خط الفقر، وهي نسبة

ّ
حوالي 90% من سك

تصل إليها سوى قلة قليلة من املجتمعات. باختصار، 
اســتــطــاع نــظــام األســـد خــالل الــســنــوات العشر املاضية 
تدمير البنية السورية، تاريخا وحاضرا ومستقبال، إذ 
 ما قــّرره املجتمع الدولي 

ّ
حتى لو افترضنا أن ثّمة حال

وتم تطببيقه غدا، فإن سورية لم تعد هي نفسها، ولن 
تعود ذات يوم، إذ ثّمة ما قد تدّمر تماما، ليس فقط في 
البنية املعمارية، إنما في الشخصية السورية بحد ذاتها، 
 والقهر ما يفوق الوصف. 

ّ
التي شهدت من الحزن والذل

نــــدرك نــحــن الـــســـوريـــني، الـــيـــوم أن جــــدار الـــخـــوف الـــذي 
اعــتــقــدنــا أنـــه انــكــســر مــع انــطــالقــة الــثــورة الــســوريــة عــام 
2011، عاد وارتفع شاهقا جدا داخل سورية )األسد(، 
تكشف عــن ذلـــك مــنــشــورات األصـــدقـــاء الــذيــن مــا زالـــوا 
داخــــل ســـوريـــة وكــتــابــاتــهــم عــلــى »فــيــســبــوك«، تكشفه 
أيضا أحاديثهم املواربة، وما يتم تناقله عما يحدث في 
طوابير انتظار الوقود والغاز والخبز )أساسيات الحياة(، 
يكشفه صمتهم وعدم تعليقهم على األحداث السياسية 
الداخلية. ندرك جميعا، نحن السوريني الذين نعيش في 
ثّمة كارثة كبيرة نحدث ألهلنا وأصدقائنا  أن  الخارج، 
أن نكون  السوريني هناك، وأن علينا  وأخوتنا ولجميع 

معهم ال عليهم. هذا هو منطق اإلنسانية واألخالق قبل 
منطق األخوة واملواطنة.  ندرك جميعا، أن السوريني في 
الرغم من  الــســوري قد يكونون مجبرين، على  الــداخــل 
كل ما حدث، على التصويت »للرئيس املفّدى«، فالخوف 
مــبــادئــه وحــيــاتــه، وغالبا  بــني  يفاضل  الشخص  يجعل 
ما تكون الغلبة للسالمة الشخصية، وهو أمٌر إنساني 
بحت. نفهم هــذا جميعا، إذ خــرج معظمنا من سورية 
بسبب هذه املفاضلة، بيد أن من غير املفهوم أن يتهافت 
على السفارات السورية من خرج من سورية هاربا من 

األوضاع للتصويت لألسد. 
ــا ُيـــنـــشـــر عـــلـــى صــفــحــات  ــهـــوم أيـــضـــا مــ ــفـ مــــن غـــيـــر املـ
»فــيــســبــوك« مــن فــيــديــوهــات مــن الـــداخـــل الـــســـوري عن 

األفــراح و»حلقات الدبكة« وخيم املباركات التي تعم كل 
أنــحــاء »ســوريــة األســـد« املفيدة، فقد يتم إجــبــار البشر 
على انــتــخــاب »ســيــادتــه« كما كــان يحصل دائــمــا، لكن 
التصّرف كقردة في  البشر على  أحــد يمكنه إجبار  ال 
سيرك كبير، االنتخابات عبر البصم بالدم، والتجمعات 
الهائلة لحضور الحفالت الفنية للمباركة، )كأنهم كانوا 
ــح آخـــر!(، والــرقــص والــدبــكــة في 

ّ
خائفني مــن فــوز مــرش

الـــشـــوارع والــســاحــات، املــســيــرات الــســّيــارة الــتــي تحمل 
صوره، واالبتهاج العجيب الغريب، كما لو أن كل ما مر 
على سورية لم يمّر إطالقا، وكأن عشر سنوات من الدم 
والقهر والفقر والذل واملوت املتنقل الذي لم يترك بيتا أو 
عائلة أو قرية إال ومّر عليها، لم يكن سوى لعبة »بالي 
ستيشن«، اعتاد »الرئيس املفّدى« عليها في أوقات فراغه. 
ثمة طرفة »ذكورية« عن امــرأة متزوجة تعمل في حقل 
زراعي تعّرضت لالغتصاب من جار لها، يصل زوجها 
البيت، وفــي طريق  إلــى  بها  ويــعــود   وينقذها، 

ً
مصادفة

عودتهما، تخبره بما حدث وهو صامت، وحني وصال 
إلى البيت، رمى عليها يمني الطالق، وحني استغربت: قال 
أنا أصّدق تعّرضك لالغتصاب، لكنني ال أفهم تأوهات 
املتعة التي سمعتها منك بأذني .. نفهم إجبار الناس في 
يفّسر  لكن من  االنتخاب خوفا وخشية،  على  سورية 

 يتعّرضون له كل لحظة.
ٍّ

سعادتهم العارمة بذل

يُغتصبون ويتأوهون من المتعة

وأخيرًا

نفهم إجبار الناس في سورية 
على االنتخاب خوفا وخشية، 

لكن من يفّسر سعادتهم 
العارمة بالذّل؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة
Saturday 29 May 2021


