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مفاوضات النووي اإليراني  

خشية من أن يتعايش المواطن مع تقنين الوقود  )جوزف عيد/فرانس برس(

ــقـــاشـــات الـــــدائـــــرة حـــــول الــلــقــاحــات  ــنـ وســـــط الـ
املضادة لكوفيد-19 وفعاليتها ضّد متحّورات 
أعّدها  أفــادت دراســة  الجديد،  فيروس كورونا 
بــأّن  الفرنسي  بــاحــثــون فــي معهد »بــاســتــور« 
لــقــاح فــايــزر-بــايــونــتــيــك ينتج لـــدى األشــخــاص 
ــن مــنــه أجــســامــا مــضــادة 

َ
ــوا جــرعــت

ّ
الــذيــن تــلــق

الــهــنــدي من  قـــادرة على الحماية مــن املــتــحــّور 
مخبريا  بقليل«  أقــل  »بفعالية  ــمــا 

ّ
إن الــفــيــروس 

البريطاني.  املــتــحــّور  ضـــّد  بفعاليتها  مــقــارنــة 
ــد الــبــاحــث أوليفييه شــفــارتــز املــشــارك في  ـ

ّ
وأك

مدير  منصب  يتولى  والـــذي  الــدراســة  صياغة 

الفيروسات واملناعة في معهد باستور  وحدة 
- باريس، أّن هذا اللقاح األميركي األملاني وعلى 
 وفــقــا 

ً
الـــرغـــم مـــن »الــفــعــالــيــة املــنــخــفــضــة قــلــيــا

ه يقي على األرجــح« من 
ّ
للتجارب املخبرية فإن

لقاح  فعالية  الباحثون  اختبر  كذلك  الفيروس. 
ما 

ّ
أوكسفورد-أسترازينيكا ضّد املتحّورات، إن

اللقاح  وا الجرعة األولــى من 
ّ
لدى أشخاص تلق

الحصول  إمكانية  لعدم  السويدي،  البريطاني 
ن بما 

َ
وا الجرعت

ّ
على عّينات من أشخاص تلق

أّن االتحاد األوروبي بدأ باستخدام هذا اللقاح 
في فبراير/ شباط املاضي، علما أّن الفترة بن 

جــرعــة وأخــــرى هــي 12 أســبــوعــا. لــكــّن نتائج 
أعــّدت مع مستشفيات جامعية  التي  الــدراســة 
فرنسية، بّينت أّن جرعة واحدة من هذا اللقاح 
الفّعال ضّد املتحّور البريطاني كانت »محدودة 
الهندي  املتحّوَرين  فّعالة ضّد  أو غير  الفعالية 

والجنوب أفريقي«.
الــهــنــدي أكثر  املــتــحــّور  ى 

ّ
يــأتــي ذلــك فيما يتفش

ــف أضـــــرارًا جسيمة 
ّ
فــأكــثــر عــاملــيــا، بــعــدمــا خــل

األولـــى. وفــي سياق  للمّرة  الهند حيث ظهر  في 
ــهــا 

ّ
مــتــصــل، أعــلــنــت فــيــتــنــام، أمــــس الـــســـبـــت، أن

اكتشفت مــتــحــّورًا جــديــدًا مــن فــيــروس كــورونــا 

ينتقل بسرعة. وأوضح وزير الصحة الفيتنامي 
ملناقشة  وطني  اجتماع  لونغ خــال  ثــان  نغوين 
متحّورًا هجينا جديدًا  »اكتشفنا  كورونا:  وباء 

من املتحّوَرين الهندي والبريطاني«. 
تجدر اإلشــارة إلى أّن إجمالي إصابات كورونا 
ى 170 مليونا و230 ألف إصابة، من 

ّ
عامليا تخط

بينها أكثر من 152 مليونا و90 ألف حالة تعاٍف، 
ــى إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات ثــاثــة 

ّ
فـــي حـــن تــخــط

ــاة، بحسب بــيــانــات عــّداد  مــايــن و540 ألــف وفـ
»وورلد ميترز« أمس السبت.

)العربي الجديد، فرانس برس(
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نجالء أبو مرعي: المعلومة والموضوعية
ترى اإلعالمية في التلفزيون العربي، نجالء أبو مرعي، أن الحياد ال يعني تجاهل 

وضع المعلومة في سياقها الموضوعي. ]21[   
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هل تولد حكومة لبيد ـ بينت؟

القدس بوصلة هبّة فلسطينيي الداخل
مخطط »الهافا« اإلرهابية إلشعال اللد
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سورية... رئيس 
مرضي عنه

مــع اقــتــراب يــوم األربــعــاء املــقــبــل، تاريخ 
ــاء املـــهـــلـــة الـــتـــي مــنــحــهــا الــرئــيــس  ــهـ ــتـ انـ
ــلـــي رؤوفـــــــن ريـــفـــلـــن لــرئــيــس  ــيـ ــرائـ اإلسـ
لتشكيل  لبيد  يئير  حــزب »ييش عتيد« 
ــة، أشــــــــــارت تــــقــــاريــــر لــــإعــــام  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اإلســرائــيــلــي إلـــى احــتــمــال كــبــيــر لـــوالدة 
هــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة، الـــــتـــــي ســــيــــقــــود أي 
فــشــل جـــديـــد فـــي تــشــكــيــلــهــا إلــــى إجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة جـــديـــدة لــلــكــنــيــســت. 
ــار، توقعت وســائــل إعــام  وفــي هــذا اإلطـ
أن  املــاضــيــن  الــيــومــن  إسرائيلية خــال 
األحــد، عن تشكيل حكومة  اليوم  يعلن، 
جديدة في دولة االحتال، يتناوب على 
 مــن زعــيــم حـــزب »يمينا« 

ّ
ــل رئــاســتــهــا كـ

الــيــمــيــنــي نــفــتــالــي بــيــنــت، ولـــبـــيـــد، بعد 
ــزاب  ــ ــلـــن، وبـــمـــشـــاركـــة األحــ ــرجـ اتــــفــــاق الـ
الــوزراء بنيامن  لبقاء رئيس  املعارضة 
نتنياهو في الحكم. ونقلت قناة التلفزة 
اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة »كـــــان«، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، عـــن مـــصـــادر فـــي ديـــوان 
على  وافـــق  بينت  أن  تأكيدها  نتنياهو 
االنضمام إلى حكومة لبيد التي ال تزال 
أن  عــلــى  لتشكيلها،  املــفــاوضــات جــاريــة 
يــتــنــاوب بــيــنــت ولــبــيــد عــلــى رئــاســتــهــا. 
وسيضم االئتاف الحكومي، إلى جانب 
»تكفاه  أحــزاب  »ييش عتيد« و»يمينا«، 
»العمل«،  بيتينو«،  »يسرائيل  حدشاه«، 
و»ميريتس«، على أن يحظى بدعم حزب 
التلفزة  الــخــارج. وقــالــت قناة  عربي مــن 
ــع أن  »13« إنـــه يــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســ
تــــؤّدي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 

اليمن الدستورية في غضون 10 أيام. 
وخرجت األخبار املتداولة، بعد ساعات 
ــيـــد« و»الــــعــــمــــل«  ــتـ ــيــــش عـ ــــن إعـــــــان »يــ مـ
التوصل  ميخائيلي(  مــيــراف  )بــرئــاســة 
إلــى اتفاق ائتافي في إطــار سعي لبيد 
إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن خــــال »كــتــلــة 
التغيير«، باإلضافة إلى توقعات أشارت 
إلـــى اســتــعــداد بــيــنــت لــانــضــمــام إلــيــهــا. 
 
ّ
ــإن ــــق االتـــفـــاق بـــن بــيــنــت ولــبــيــد، فـ ووفـ

حتى  للحكومة  رئــيــســا  سيصبح  األول 
يخلفه  أن  على   ،2023 أيــلــول  سبتمبر/ 
لــبــيــد حــتــى نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
إلى   »12« التلفزة  قــنــاة  وأشــــارت   .2025
 حماسة 

ّ
أن أعضاء في »يمينا« هم »أقل

ــذه الـــحـــكـــومـــة«، على  ــى هــ لــانــضــمــام إلــ
الــحــزب،  فــي  الثانية  الشخصية  رأســهــم 
وذكرت  شاكيد.  أيليت  السابقة  الوزيرة 
أن »مــعــســكــر  يــعــتــقــد  بــيــنــت  أن  ــاة  ــنـ ــقـ الـ
اليمن أو جزءًا منه على األقل«، سينضم 

ظل  وفــي  العاصفة«.  تهدأ  »عندما  إليه 
ــذا املــعــطــى، وفــــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات  هــ
لــشــاكــيــد تــظــهــر مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة 
مبكرة  انتخابات  إلــى  الــذهــاب  إلمكانية 
أخرى، تشير الترجيحات إلى أن تختار 
األخــيــرة املــوافــقــة عــلــى إمــكــانــيــة تشكيل 
حــكــومــة »كــتــلــة الــتــغــيــيــر« إذا مـــا تمكن 

بينت من الحصول على عرض جّيد.
ــقـــاريـــر اإلعـــامـــيـــة حـــول  ــتـ واســـتـــنـــدت الـ
إلــــى  لــــبــــيــــد  حــــكــــومــــة  والدة  إمــــكــــانــــيــــة 
فــي ظل  نتنياهو،  ــوان  ديـ مــن  تسريبات 
عدم صدور أي تصريح عن بينت ولبيد، 
علما أن مهمة األخــيــر ال تــزال أمــرًا بالغ 
الــصــعــوبــة، ألن الــحــكــومــة الـــتـــي يــجــرى 
الحديث عنها ستضم أحزابا تتباين في 
أيــديــولــوجــيــاتــهــا بشكل كــبــيــر. فــهــي من 
أحزابا إسرائيلية تمثل  ناحية، ستضم 
أقــصــى الــيــمــن، مــثــل »يــمــيــنــا« و»تــكــفــاه 
حــدشــاه«، وأخـــرى تمثل أقــصــى اليسار 
الصهيوني، مثل »ميريتس«. ويعد بينت 
من السياسين اليمينين املتطرفن في 
دولــــة االحـــتـــال، حــيــث كـــان الــســّبــاق في 
طرح فكرة ضم املنطقة »ج«، التي تشكل 
أكثر من 60 في املائة من مساحة الضفة 
 عن 

ً
الغربية، إلــى دولــة االحــتــال، فضا

ــثـــر حــمــاســة خــال  ــان الــــوزيــــر األكـ ــه كــ أنــ
لتكثيف  فــي 2014،  ة 

ّ
ــز غــ عــلــى  ــعـــدوان  الـ

القطاع.  مــدن ومخيمات  على  الضربات 
الكبيرة،  األيديولوجية  الفروق  وبسبب 
فإن مهمة التوافق على برنامج سياسي 
عــــــــام لـــلـــحـــكـــومـــة الــــــجــــــديــــــدة، ســـتـــكـــون 
بــالــغــة الــصــعــوبــة، ال ســيــمــا بــمــا يتعلق 

باملوقف من مركبات الصراع مع الشعب 
الــقــدس،  قضايا  وتــحــديــدًا  الفلسطيني، 
ــاطــــي مـــــع غـــــزة،  ــعــ ــتــ ــان، والــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالسـ

وغيرها من امللفات.
وفي هذا الخصوص، وّجه نتنياهو أول 
من أمس الجمعة هجوما قويا استهدف 
بينت، متهما األخير بتهديد أمن إسرائيل 
ملوافقته على املشاركة في »حكومة يسار 
تــضــم أطــرافــا مــعــاديــة« لــدولــة االحــتــال. 
وفي تسجيل مّصور على شاطئ البحر، 
نشره على »تويتر«، قال نتنياهو: »دولة 
إسرائيل تقف وظهرها إلى البحر بسبب 
 بكل تعهداته، ولم يوافق 

ّ
بينت الذي أخل

على  تحافظ  يمن  حكومة  تشكيل  على 
دور  ــكـــون  يـ أن  يــســتــبــعــد  وال  ــــدس«.  ــقـ ــ الـ
نــتــنــيــاهــو فـــي تــســريــب املــعــلــومــات حــول 
قيادة  على  وهــجــومــه  الحكومة  تشكيل 
»يــمــيــنــا«، مــرتــبــطــا بــمــحــاولــتــه مــمــارســة 
ضـــــغـــــوط عــــلــــى بــــعــــض نــــــــــواب الــــحــــزب 
وقــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة لــلــتــحــرك إلحــبــاط 
هذه الخطوة. وتشير تقديرات من مكتب 
 حكومة بينت - لبيد مع 

ّ
نتنياهو إلى أن

»يسار وسط« هي تقريبا أمر واقع، وفي 
بجدية  نتنياهو  يفكر  ملنعها،  مــحــاولــة 
ــة يــمــيــنــيــة  ــكـــومـ فــــي اقـــــتـــــراح تــشــكــيــل حـ
على  رئيس حزب »تكفاه حداشا« )أمل 
جــديــد(، جدعون ساعر، مع تناوب على 
رئــاســتــهــا يــكــون ســاعــر األول فــيــه. كما 
قّيد فترة والية 

ُ
سُيعرض على ساعر أن ت

ــذه الـــواليـــة  رئـــيـــس الــحــكــومــة، لــتــكــون هــ
األخيرة لنتنياهو.

صالح...

طلبت شرطة االحتالل 
بحث إخراج »الهافا« 

من دائرة القانون

للحديث تتمة...

حراك مصري 
لتثبيت التهدئة

رمت القاهرة بثقلها من أجل تثبيت التهدئة بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية، عبر 
إرسال مدير جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل إلى األراضي المحتلة، 
وسط تمسك إسرائيل بربط إعادة إعمار قطاع غزة والهدنة بالتفاوض بشأن صفقة 

تبادل أسرى، وهو ما ترفضه »حماس«

القاهرة ـ العربي الجديد
                صالح النعامي

ــم تــكــتــِف الـــقـــاهـــرة بــــإرســــال وفـــود  لـ
إلى غزة وإسرائيل من أجل تثبيت 
الفلسطينية  املــقــاومــة  بــن  التهدئة 
واالحــــــتــــــال، بــــل إنــــهــــا رفــــعــــت مــــن مــســتــوى 
املخابرات  مدير جهاز  إرســال  عبر  ضغطها 
الــعــامــة املــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل إلــى تل 
الــلــه وغـــزة، للدفع بجهود إعــادة  أبــيــب ورام 
ــا دمــــــره الـــــعـــــدوان تـــحـــت اإلشــــــراف  ــار مــ ــمــ إعــ
ــري، وعــــــــودة مــــســــار املــــفــــاوضــــات بــن  ــ ــــصـ املـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، والـــدفـــع 
ــبـــادل  ــاوضــــات صـــفـــقـــة تـ ــفــ إلعــــــــادة إحــــيــــاء مــ
ــــال. وعــلــى  ــتـ ــ ــمــــاس« واالحـ األســــــرى بـــن »حــ
ــقــــوم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــة األخــــــــــرى، يــ ــفـ الـــضـ
اإلسرائيلي غابي أشكينازي بزيارة القاهرة 
اليوم، هي األولى املعلنة لوزير خارجية منذ 

عام 2008.
ويـــســـبـــق زيــــــــارة عــــبــــاس كــــامــــل إلـــــى الـــقـــطـــاع 
املحاصر، وصول وفود قيادية من »حماس« 
ــــى الــــقــــاهــــرة، لــبــدء  ــــي« إلـ ــــامـ و»الــــجــــهــــاد اإلسـ
مــفــاوضــات غير مباشرة مــع االحــتــال بشأن 
طويلة  تهدئة  إلــى  والتوصل  الهدنة،  تثبيت 
ــزة، والـــشـــروع فــي عمليات  املـــدى فــي قــطــاع غـ
إعادة اإلعمار. وقالت مصادر مصرية خاصة، 
بزيارة  سيقوم  كامل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
األراضي الفلسطينية اليوم األحد، لإعان عن 
املــبــادرة املصرية إلعــادة إعمار قطاع  تدشن 
غزة، بعد العدوان اإلسرائيلي، الذي استمر 11 
املخابرات  أن مدير  املصادر  يوما. وأوضحت 
املــصــري سيصل على رأس وفــد، يعد  العامة 
األكـــبـــر مــنــذ تــطــويــر مــصــر عــاقــاتــهــا بــاملــلــف 
الفلسطيني، إذ يضم رؤساء ملفات فلسطن، 
ولفتت  الجهاز.  وكــاء  من  وثاثة  وإسرائيل، 
إسرائيلين  كامل سيلتقي مسؤولن  أن  إلــى 
بــــارزيــــن، عــلــى رأســـهـــم رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن 
القومي مئير بن شبات، قبل أن يتوجه للقاء 
عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
في رام الله. وأشــارت إلى أنه سيختم زيارته 
بلقاء مسؤولي حركة »حماس« وقادة فصائل 
املقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في زيارة 
تــعــد األولــــــى مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس املـــخـــابـــرات 
ا للواء خالد 

ً
املصري منذ توليه منصبه خلف

فوزي، في يونيو/حزيران عام 2018. وبحسب 
املصادر، فإن كامل سيتناول خال مشاوراته 
ــراف املــخــتــلــفــة، ســبــل الـــدفـــع بجهود  ــ مـــع األطــ
إعادة اإلعمار تحت اإلشراف املصري، وعودة 
الفلسطينية  السلطة  بــن  املــفــاوضــات  مــســار 
وإســرائــيــل، والــدفــع إلعـــادة إحــيــاء مفاوضات 
صفقة تبادل األسرى بن »حماس« واالحتال. 
يــشــار إلــى أن إســرائــيــل تشترط إعـــادة أربعة 
أســرى لــدى املقاومة في غــزة، قبل انطاق أي 

عملية إلعادة إعمار القطاع.
وكان وفد أمني مصري بقيادة مسؤول ملف 
فلسطن بجهاز املخابرات العامة اللواء أحمد 
عبد الخالق وصل إلى قطاع غزة أمس األول، 
ــبــــوع، بــهــدف  لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي غـــضـــون أســ
تهيئة األجــواء لزيارة كامل، وإيصال رسائل 
إسرائيلية لرئيس املكتب السياسي في حركة 
»حماس« في قطاع غزة يحيى السنوار لوقف 
ما أسمته »باالستفزازات اإلعامية«، وتأكيد 
مصادر  وكــانــت  التهدئة.  حــالــة  على  الحفاظ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــريــة خــاصــة قــالــت، لـــ
إن الــقــاهــرة أبلغت »حــمــاس« بــأن املــشــاورات 
ــفــــاوض بــشــأن  ــتــ املـــقـــبـــلـــة يـــجـــب أن تـــشـــمـــل الــ
صفقة تبادل األسرى، مؤكدة أن هناك تمسكا 
إسرائيليا بربطها بأي مفاوضات من شأنها 
التوصل إلى تهدئة، أو البدء في إعادة اإلعمار 
في القطاع، مشيرة إلى أنه من اللقاءات املهمة 
عــلــى أجـــنـــدة الـــوفـــد األمـــنـــي فـــي زيــــــارة غـــزة، 
السياسي  املكتب  عضو  عيسى،  مـــروان  لــقــاء 
القسام«،  للحركة، ونائب قائد أركان »كتائب 
ــاورات صــفــقــة تـــبـــادل  ــ ــشـ ــ ــل تــســهــيــل مـ ــ مــــن أجـ
األســرى. وبحسب املصادر »هناك تمسك من 
جــانــب حــمــاس بفصل صفقة تــبــادل األســرى 
طويلة  بالتهدئة  متعلقة  مــفــاوضــات  أي  عــن 
املــدى، أو إعــادة اإلعمار«، مؤكدة أن »الصفقة 
هي مسؤولية كاملة لقيادة الكتائب«. وكانت 
أن  ذكـــرت  قــد   »12« اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــاة 
إســرائــيــل تشترط الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بشأن 

ــادة الــقــطــاع بــالــتــزام »حـــمـــاس« بــعــدم الــرد  إعــ
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــقـــدس 
الحارقة من  البالونات  املحتلة ووقــف إطــاق 
القطاع، وأن يتم نقل املساعدات عبر السلطة 

الفلسطينية.
وذكر املعلق السياسي في موقع »وااله« باراك 

أن  السبت،  أمــس  فــي سلسلة تغريدات  رفــيــد، 
أبيب باإلضافة  عباس كامل سيلتقي في تل 
إلـــى بـــن شـــبـــات، رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو وعــــــــددًا مــــن كــــبــــار قــــادة 
ــــح أن  املــؤســســة األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة. وأوضـ
اإلسرائيلين  املــســؤولــن  مــع  سيبحث  كــامــل 

الفلسطينية  املقاومة  ومحمود عباس وقــادة 
ملف إعادة إعمار قطاع غزة وقضية األسرى 
اإلســرائــيــلــيــن لــــدى حــركــة »حــــمــــاس«. ولــفــت 
رفيد إلى أن وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي 
أشكينازي سيتوجه إلى القاهرة اليوم األحد 
املصري سامح شكري،  نظيره  مع  لقاء  لعقد 

مشيرًا إلــى أن هــذه الــزيــارة األولــى التي يقوم 
ــر خــارجــيــة إســرائــيــلــي إلـــى الــقــاهــرة  بــهــا وزيــ
منذ عام 2008، فيما أوضح املعلق العسكري 
ليمور  يـــوآف  هــيــوم«  »يسرائيل  فــي صحيفة 
ــارة أشــكــيــنــازي تــعــد »الــعــلــنــيــة األولـــى«  أن زيــ
خــارجــيــة  وزراء  أن  ــى  إلــ مــلــمــحــا   ،2008 مــنــذ 
منذ  ســرًا  القاهرة  زاروا  أن  إسرائيلين سبق 

ذلك الوقت.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن  مـــن جــهــتــه، قــ
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي الــســابــق عــيــران ليرمان، 
في تحليل نشره موقع القناة 12 اإلسرائيلية 
أمــس الــســبــت، إن ملصر وإســرائــيــل »والــعــديــد 
من دول املنطقة األخرى في املنطقة، مصلحة 
ذاتية في عدم منح حماس أي دور في قضايا 
الــقــدس«. وشــدد على أن »التوصل لترتيبات 
طويلة األمــد مع قطاع غــزة يجب أن يتضمن 
لــدى حركة  اإلسرائيلين  لقضية   

ً
 عاجا

ً
حــا

حماس«. وفي ما يتعلق بدور القاهرة، اعتبر 
املصري،  بالشأن  الــذي يعد مختصا  ليرمان، 
أن »مــصــر يجب أن تخلص نفسها مــن عــادة 
الـــظـــهـــور بـــوجـــهـــن، وإجـــــــراء حـــــوار ســيــاســي 
واستراتيجي مع إسرائيل من جهة، والسماح 
من جهة ثانية بالتحريض السام في اإلعام 
اململوك للدولة«.       من جهة ثانية، ذكرت وزارة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بـــيـــان أمـــس  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
السبت، أن االحتال اإلسرائيلي يضع عراقيل 
أمام الجهود الدولية املستمرة لتثبيت وقف 
إطاق النار والعدوان على األراضي املحتلة. 
لقي يوميا 

ُ
وأوضحت أن »سلطات االحتال ت

الــدولــي  املجتمع  ملعب  فــي  امللتهبة  بــالــكــرة 
واإلدارة األميركية، وتضع العراقيل والعقبات 
الــرامــيــة لتثبيت وقف  الــدولــيــة  أمـــام الجهود 
إطاق النار والعدوان، في محاولة إلفشالها 
وإجهاضها مبكرًا هروبا من دفع استحقاقات 
الـــســـام«، مــشــيــرة إلـــى وجــــود جــهــود دولــيــة 
التفجير  فتيل  لسحب  »متواصلة  وأميركية 
إلــى تهدئة مــســتــدامــة«. واعتبرت  والــوصــول 
باملجتمع  ــتـــال  االحـ ســلــطــات  »اســتــهــتــار  أن 
لتثبيت  املبذولة  األميركية  الدولي والجهود 
الـــتـــهـــدئـــة بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة وبــشــكــل 

مقصود ومتعمد«. 
ورأت »في هذا االستهتار محاولة من إسرائيل 
لتكريس وشرعنة مواصلة تنفيذ مشاريعها 
ومــخــطــطــاتــهــا االســتــعــمــاريــة الــتــوســعــيــة في 
أرض دولة فلسطن، بما يؤدي إلى تقويض 

أية فرصة إلحياء عملية السام«.

أمــس  فلسطينيين،   3 أصــيــب 
والعشرات  بــالــرصــاص،  السبت، 
المسيل  بالغاز  اختناق  بــحــاالت 
للدموع، خالل استهداف قوات 
نعلين،  بلدة  مــزارعــي  االحــتــالل 
الضفة.  وســط  اهلل،  رام  غربي 
عماد  نعلين،  بلدية  رئيس  وقال 
الخواجا، إن »المزارعين توجهوا 
ــم الــمــهــددة  ــهـ ــيـ إلــــى أراضـ
العالم،  جبل  فــي  باالستيطان 
االحــتــالل«.  بقمع  ــأوا  ــاج ــف وت
مستوطنين  تحطيم  إلى  وأشــار 
في  مركبات  التالل«  »شبيبة  من 
مواطن  هدم  كما  المنطقة. 
الفريديس  في  ومزرعته  منزله 
شـــرق بــيــت لــحــم، بــعــد إخــطــار 
ــه بــوقــف الــعــمــل  االحـــتـــالل لـ
االحتالل  قوات  واعتقلت  فيها. 
محررًا  وأســيــرًا  اثنين  مقدسيين 

شرقي نابلس.

عشرات اإلصابات 
في نعلين

أم الفحم ـ ناهد درباس

اإلسرائيلي  االحــتــال  يــواجــه  فيما 
تـــوحـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل 
املــــــحــــــتــــــل والـــــــضـــــــفـــــــة وغـــــــــــــــــزة، فـــي 
تــصــاعــد مــواجــهــتــهــم ومــقــاومــتــهــم 
لــــــــوجــــــــوده ومــــــمــــــارســــــاتــــــه، تـــحـــفـــر 
املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة الـــيـــهـــوديـــة، 
ــا فـــــي عــهــد  ــهـ الــــتــــي تـــــزايـــــد تـــوحـــشـ
ملواصلة  عميقا،  نتنياهو،  بنيامن 
التحريض ضد فلسطينيي الداخل 
واســـتـــفـــزازهـــم والـــعـــمـــل لــتــرويــعــهــم 
السلطات  وطــردهــم، وســط تقاعس 
ــة عـــــن لـــجـــمـــهـــا. وفــــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــذا اإلطـــــــار، كــشــفــت قـــنـــاة الــتــلــفــزة  هــ
اإلسرائيلية الرسمية »كان« أول من 
 أجــهــزة االحــتــال 

ّ
أن أمــس الجمعة، 

ــة حــصــلــت عـــلـــى مــعــلــومــات  ــيـ ــنـ األمـ
 املنظمة اإلرهابية اليهودية 

ّ
تفيد أن

ــــدن  ــــال املـ ــعـ ــ »الهــــــافــــــا« تـــخـــطـــط إلشـ
الفلسطيني  الــداخــل  فــي  املختلطة 
 
ّ
املحتل مجددًا. وبحسب القناة، فإن

مــعــلــومــات أجـــهـــزة االحـــتـــال، تفيد 
الحاخام  يقودها  التي  »الهافا«   

ّ
أن

لتنفيذ  ط 
ّ
تخط غوفشتن،  بنتسي 

اعـــــتـــــداءات فــــي مـــديـــنـــة الــــلــــد، الفــتــة 

املخطط  اإلرهابية  األنشطة   
ّ
أن إلــى 

شرطة  تطالب  لــدرجــة  خطيرة،  لها 
االحـــتـــال بــفــحــص إمــكــانــيــة إخـــراج 

املنظمة من دائرة القانون. 
وتنتمي »الهافا« للحركة الكاهانية 
الـــتـــي بـــاتـــت مــمــثــلــة فــــي الــكــنــيــســت، 
ويــقــودهــا الــنــائــب إيــتــمــار بــن غفير. 
مـــحـــاوالت  أّي  ــه  تــــواجــ أن  ــتـــوقـــع  ويـ
ــا مــــــن دائــــــــــــرة الــــقــــانــــون  ــ ــهــ ــ ــراجــ ــ إلخــ
 
ّ
أن ــا  ــمـ ــيـ الــــيــــمــــن، ال سـ ــــراض  ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
 »الكاهانية« ستكون 

ّ
نتنياهو أقّر أن

ائـــتـــاف حــكــومــي يشكله  أّي  ضــمــن 
ــا«  ــ ــافـ ــ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل. ولـــعـــبـــت »الهـ فـ
ــعــــال األوضــــــاع  إشــ فــــي  كـــبـــيـــرًا  دورًا 
الــتــي قـــادت إلــى تفجر هــّبــة الــقــدس، 
أهــالــي حّي  الــدفــع لتهجير  ال سيما 

الشيخ جراح. 
إلى ذلك، تناول مركز »مدى الكرمل« 

في مؤتمره الذي عقده، أمس السبت، 
في أم الفحم، بعنوان »الفلسطينيون 
ــات ســيــاســيــة  ــاربـ ــقـ فــــي إســــرائــــيــــل: مـ
واجتماعية بن كورونا واالنتفاضة 
 
ّ
أن يبن  لــلــرأي  استطاعا  الــراهــنــة« 
أحــــــداث املــســجــد األقـــصـــى والــشــيــخ 
األول  املــركــزي  العامل  جـــّراح شّكلت 
لــهــّبــة فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل، إذ رأى 
57 فــي املــائــة مــن املستطلعة آراؤهــم 
ها املحفز األول لهّبتهم، فيما رأى 

ّ
أن

ه الغضب من تخاذل 
ّ
18 في املائة أن

شرطة االحتال في مواجهة العنف، 
ـــــــه تــمــيــيــز 

ّ
و17 فــــي املــــائــــة قــــالــــوا إن

ــــال تــــجــــاه املـــواطـــنـــن  ــتــ ــ دولــــــــة االحــ
 املجاالت. وقال 

ّ
الفلسطينين في كل

املدير العام للمركز، مهند مصطفى، 
 نـــتـــائـــج االســـتـــطـــاع تـــبـــن وعـــي 

ّ
إن

املمارسات   
ّ
بــأن الــداخــل  فلسطينيي 

االســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة االســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
اإلسرائيلية في القدس املحتلة، هي 
شــبــيــهــة بــتــلــك الــحــاصــلــة فـــي النقب 
على  وشــّدد  وغيرها.  والرملة  واللد 
ــقــــدس شــكــلــت نــقــطــة االلـــتـــقـــاء  الــ  

ّ
أن

الذي توحد فيه الشعب الفلسطيني، 
وحاولت إنهاء عملية القطع ما بن 

مركبات الشعب الفلسطيني.

عباس كامل 
يقود المباحثات إلطالق 

إعادة اإلعمار وبحث 
تبادل األسرى

ستكون زيارة كامل األولى إلى غزة منذ توليه منصبه )خالد الفقي/فرانس برس(

يرأس بينت الحكومة أوًال بحسب االتفاق )جيل كوهين ماجن/ فرانس برس(

عبسي سميسم

أنهى النظام السوري، وبمساعدة 
داعميه الروسي واإليراني، عملية 
تعيني بشار األسد لفترة رئاسية 

جديدة، من خالل مسرحية 
االنتخابات التي حشد لها كل 

إمكانيات الدولة، معتمدًا على إظهار 
الصورة، على حساب مضمون 

االنتخابات، وذلك من خالل إظهار 
الحشود، ومسيرات التأييد، وحلقات 

الدبكة، التي عملت الفروع األمنية 
وفرق الشبيحة على جمعها.

وقد ظهر من خالل النتائج أنه حصل 
على نحو 14 مليون صوت، أي ما 

يعادل عدد سكان مناطق النظام 
ومناطق املعارضة مجتمعتني، إذ 

يبدو أنه اعتمد على أصوات كل 
السوريني الذين يحق لهم التصويت، 
بمن فيهم سكان مناطق املعارضة 

وشرق الفرات، وحتى األموات 
الذين قتلهم النظام، الذين يبدو أنه 
تم إشراكهم في عملية التصويت، 
لينجح بشار األسد بأكثر من 95 

في املائة من أصوات السوريني. حدث 
كل ذلك بينما اكتفى املجتمع الدولي 
بمراقبة املسرحية، وإصدار بيانات 

وتصريحات، خصوصًا من قبل 
الواليات املتحدة وبعض دول االتحاد 

األوروبي، التي تؤكد فيها عدم 
شرعية االنتخابات في ظل مخالفة 

القرارات األممية الخاصة بالحل 
السياسي، وتذكر األسد بالجرائم 

التي ارتكبها بحق السوريني، وتؤكد 
أنها تمتلك األدلة على ارتكابه جرائم 

بحق اإلنسانية. إن هذه الطريقة 
التي تعاطى فيها املجتمع الدولي مع 
االنتخابات السورية، تشبه إلى حد 
بعيد الطريقة التي يعتمدها النظام 
نفسه في تعيني مسؤوليه. إذ يتم 

تعيني معظم املسؤولني الحكوميني 
لدى النظام، من الفاسدين، الذين 
تمتلك أجهزته األمنية كل ملفات 

فسادهم، والتي تبقى مسلطة على 
رقابهم طوال فترة وجودهم في 

مناصبهم، األمر الذي يحولهم إلى 
مسؤولني تسهل عملية توجيههم 

وتحريكهم دون أية مخاوف من أن 
يحيدوا عن املسار املرسوم لهم، 

والذي في حال فكر أي منهم بالحياد 
عنه، فيكون جزاؤه تسريب ملفات 
فساده لإلعالم. إن إبقاء األسد مع 

كل جرائمه لسبع سنوات مقبلة، 
دون اتخاذ موقف جدي من قبل 

املجتمع الدولي يجبره على االنصياع 
لقرار مجلس األمن الخاص بالحل 
السياسي في سورية، والذي ينص 

صراحة على إجراء انتخابات برقابة 
أممية، بعد تعديل الدستور، وبعد 
إنشاء هيئة حكم انتقالية، يشير 

إلى رضى مشروط من قبل الدول 
املتدخلة في الشأن السوري على ما 

جرى، كون املرحلة تتطلب رئيسًا 
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المنفي: أمن ليبيا 
وتونس واحد

أعــلــن رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي في 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــفـــي )الــ ــنـ لــيــبــيــا مـــحـــمـــد املـ
الرئيس  مــع  صحافي  مؤتمر  خــال 
التونسي قيس سعّيد، في العاصمة 
تــونــس أمـــس الــســبــت، أنـــه »ال بــد أن 
يــكــون هــنــاك اســـتـــقـــرار أمـــنـــي، فــأمــن 
ــن تــــونــــس، والـــعـــكـــس  ــ لــيــبــيــا مــــن أمــ
صــحــيــح«. وأكــــد ســعــيــد، مــن جهته، 
لليبيا  دعمها  ستواصل  تــونــس  أن 
فــي هـــذه املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة إلـــى أن 
»يــخــتــار الــلــيــبــيــون قــادتــهــم بــحــريــة 

ودون وصاية من أي كان«.
)العربي الجديد، األناضول(

السودان: أزمة بين 
العسكر والحركات 

المسلحة
ــة  ــكـــومـ انــــفــــجــــرت أزمـــــــــة داخـــــــــل الـــحـ
الـــســـودانـــيـــة بـــن املـــكـــون الــعــســكــري 
والــحــركــات املــســلــحــة الــتــي انضمت 
ــــادل  ــبـ ــ لــــلــــحــــكــــم أخــــــــيــــــــرًا، ســــبــــبــــهــــا تـ
بند  تنفيذ  تأخير  بشأن  االتــهــامــات 
ــة، ضـــمـــن اتـــفـــاق  ــيـ ــنـ الـــتـــرتـــيـــبـــات األمـ
ســــــام ُوقــــــــع فـــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
قـــادة األجنحة  األول املــاضــي. وكـــان 
ــلــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة لــ
اتهموا، في بيان أمس األول، املكون 
ــل مــجــلــس الــســيــادة  ــ الــعــســكــري داخـ
»التباطؤ في تنفيذ بند  االنتقالي، بـ
الترتيبات األمنية، وصناعة حركات 
ــة، لــتــعــقــيــد املــشــهــد  ــ ــوازيـ ــ مــســلــحــة مـ

العسكري وإفشال عملية السام«.
)العربي الجديد(

الحوثيون: سيطرنا على 
مواقع في جازان

أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »أنـــــــصـــــــار الــــلــــه« 
)الحوثين(، أمس السبت، السيطرة 
ــع عـــســـكـــريـــة تــمــتــد عــلــى  ــواقــ عـــلـــى مــ
مــســاحــة 150 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا في 
ــازان جــنــوبــي الــســعــوديــة،  ــ مــحــور جـ
بأنها  بــعــد عملية وصــفــوهــا  وذلــــك 
البرية  أوســـع عملياتهم  مــن  واحـــدة 
فــــي الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــلــمــمــلــكــة. 
وذكــــــرت قـــنـــاة »املــــســــيــــرة«، الــنــاطــقــة 
تمت  العملية  أن  الــجــمــاعــة،  بــلــســان 
ــارة«،  فــي مــحــور »الــخــوبــة ـ وادي جـ
وذلك بعد هجوم من ثاثة مسارات 
رئيسية، من دون الكشف عن تاريخ 

تنفيذها.
)العربي الجديد(

 
واشنطن تستعد 

لمعاقبة مسؤولين 
في بيالروسيا

ــيـــركـــي  األمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
جــو بــايــدن، أمــس السبت، أنــهــا تعد 
قائمة عقوبات تستهدف أعضاء في 
إجبارها،  بعد  بياروسيا،  حكومة 
ــرًا، طـــائـــرة ركــــاب عــلــى الــهــبــوط  ــيـ أخـ
املتحدثة  وقالت  صحافي.  واعتقال 
باسم البيت األبيض جن ساكي إنه 
سيتم تعليق اتفاقية تسمح لشركات 
الـــطـــيـــران فـــي الـــدولـــتـــن بــاســتــخــدام 
املــجــال الــجــوي لـــأخـــرى، وستتخذ 
إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو )الصورة(.
)رويترز(

 
جنود أميركيون 

يكشفون أسرارًا نووية
ــوا  ــانــ ــود أمــــيــــركــــيــــون كــ ــ ــنـ ــ ــشــــف جـ كــ
ــلـــى  ــم عـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ يـــــــراجـــــــعـــــــون مـ
أســرارًا  معروفة  تعليمية  تطبيقات 
نــوويــة، وفــقــا لتحقيق نــشــره، أمــس 
الـــذي  »بــيــلــيــنــغــكــات«  مـــوقـــع  األول، 
تــمــكــن مـــن تــحــديــد مـــواقـــع الــقــنــابــل 
النووية الحرارية األميركية املخزنة 
فـــي أوروبـــــــا، بـــدقـــة. ولــلــتــعــرف على 
أمـــور، مثل املــواقــع التي تضم أبنية 
خــرســانــيــة »ســاخــنــة« تــحــت األرض 
ــة وجـــــــــداول  ــ ــوويــ ــ ــل نــ ــابــ ــنــ ــــوي قــ ــحـ ــ تـ
دوريـــــــات أمــنــيــة وتــفــاصــيــل أخــــرى، 
أنــشــأ الــجــنــود مــجــمــوعــات بــطــاقــات 
رقمية على تطبيقات بينها »شيغ« 

و»كويزليت« و«كرام«.
)فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

لأسبوع  الــجــزائــريــة،  السلطات  واصــلــت 
الثاني على التوالي، أول من أمس الجمعة، 
محاصرة الحراك الشعبي، وتثبيت أجندة 
االنتخابات التشريعية املبكرة املقررة في 
أنهت،  املقبل، والــتــي  يــونــيــو/حــزيــران   12
أمــس الــســبــت، 10 أيـــام على بــدء حملتها 
أن  والتي يفترض  الدعائية،  وتجمعاتها 
تستمر حتى التاسع من يونيو. وشهدت 
هــــذه الــحــمــلــة تـــراشـــقـــات ســيــاســيــة حـــادة 
بن األحــزاب، فيما استعاض الحراك عن 
احــتــجــاجــيــة،  وقــفــات  بتنظيم  تــظــاهــراتــه 

وسط تساؤالت عن مستقبله.
فرضت  التوالي،  على  الثاني  ولأسبوع 
السلطات الجزائرية، أول من أمس، إغاقا 
 على شـــوارع وســاحــات العاصمة 

ً
شــامــا

وكــبــرى املــــدن فــي الـــبـــاد، ملــنــع تــظــاهــرات 
الحراك الشعبي، وإفساح املجال للحمات 
وتجمعات الدعاية االنتخابية. ولم تشهد 
املعتادة،  تظاهراتها  الجمعة،  العاصمة، 
إذ انتشرت أعـــداد كبيرة مــن قــوات األمــن 
فـــي الـــســـاحـــات والــــشــــوارع وبـــالـــقـــرب من 
ــلـــحـــوظ أيــضــا  ــد، مــــع انــــتــــشــــار مـ ــاجــ ــســ املــ
لــســّيــارات الشرطة. وتــدل هــذه اإلجـــراءات 
ــــاع الــــقــــرار الــســيــاســي 

ّ
ــن ــنـــاع صــ ــتـ عـــلـــى اقـ

ــراك  ــ ــحـ ــ ــر، بـــــــأن الـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ واألمــــــنــــــي فــ
الــشــعــبــي ال يـــــزال قــــــادرًا عــلــى الــتــحــشــيــد 
فــي الــشــارع، كحالة احــتــجــاج ضــد وضع 
ســيــاســي تعتقد مــكــّونــات الــحــراك أنـــه لم 
أعــداد  معادلة  عــن  النظر  وبغض  يتغير، 
 أزمــــة 

ّ
ــن، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ املـ

اقتصادية خانقة أفرزت أخرى اجتماعية، 
وتدهورًا معيشيا، ما دفع قطاعات حيوية 
إلــى الــنــزول أيــضــا إلــى الــشــارع. وفــي هذا 
الصدد، يرى مراقبون أن السلطات لجأت 
إلى تشديد حالة اإلغاق األمني، ملنع أي 
التشريعية  االنــتــخــابــات  عــلــى  تــشــويــش 
ــتـــي تـــراهـــن عــلــيــهــا لــتــعــزيــز  املــرتــقــبــة، والـ
ما  إذا  خــصــوصــا  الــســيــاســيــة،  شرعيتها 
تــمــكــنــت مـــن تــحــســن مـــؤشـــر الــتــصــويــت 

ــقــــابــــل، تــذهــب  ــي املــ ــة. فــ ــاركــ ــشــ ونـــســـبـــة املــ
السلطة  تدابير  أن  إلى  التحليات  بعض 
وتستهدف  االنتخابية،  املرحلة  تتجاوز 
اإلنهاء الكامل للتظاهرات. وتقدر مصادر 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثت  موثوقة 
السلطة بصدد تنفيذ خطة من 4 مراحل، 
االعــتــقــاالت  تعميم  األولــــى  فــي  تستهدف 
 نشاط وحركة الناشطن امليدانين، 

ّ
وشل

ســــواء عــبــر االعـــتـــقـــاالت أو وضــعــهــم قيد 
الــقــضــائــيــة والــتــضــيــيــق عليهم،  الـــرقـــابـــة 
وفــي الــوقــت ذاتـــه تحييد اإلعـــام املحلي 
واألجــــنــــبــــي، قـــبـــل تــنــفــيــذ خــــطــــوة ثــانــيــة 
تتعلق بإنهاء الحراك الطابي الذي كانت 
تشهده كل يوم ثاثاء العاصمة وعدد من 
املدن، وهو الحراك الغائب منذ 4 أسابيع. 
ويـــأتـــي ذلــــك قــبــل االنـــتـــقـــال إلــــى الــخــطــوة 
الثالثة، وهي إغاق العاصمة التي كانت 
تظاهراتها تمثل املركز األساس للحراك، 
عــلــى أن تــكــون الــخــطــوة الــرابــعــة الــتــفــرغ 
ــراك فــي  ــحــ ـــي إلجــــهــــاض مـــســـيـــرات الــ

ّ
الـــكـــل

يــضــمــن سيطرة  بــشــكــل  الــقــبــائــل،  منطقة 
ــلـــى أكــــثــــر املـــنـــاطـــق املـــتـــمـــردة  الـــســـلـــطـــة عـ
عــلــيــهــا. وتــتــعــاطــى الــســلــطــات مــع منطقة 
الـــقـــبـــائـــل بـــحـــذر شــــديــــد، بــســبــب الــعــامــل 
اإلثـــنـــي )غــالــبــيــة الـــســـّكـــان مـــن األمـــازيـــغ( 
وظـــــروف ســيــاســيــة وســـيـــاقـــات تــاريــخــيــة 
تــمــيــز املــنــطــقــة الـــتـــي شـــهـــدت انــتــفــاضــات 
ســيــاســيــة ضـــد الــســلــطــة مــنــذ عــــام 1963، 
الربيع األمازيغي في  مــرورًا بانتفاضات 
1980 وإضــراب 1994، و»الربيع األســود« 

في 2001.
ــكــــن نــــاشــــطــــن فـــــي الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي،  لــ
يــعــتــقــدون أن مــنــع الــتــظــاهــر ال يــمــكــن أن 
يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحراك، لكون 
التظاهرات مجرد آلية واحدة من مجموع 
آليات للمطالبة بالتغيير السياسي. وفي 
هــــذا الـــخـــصـــوص، يــقــول الــنــاشــط الــبــارز 
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــــحـــــراك، بـــــال كــــــــوردي، لــــ
الــجــديــد«، إن »الــتــظــاهــرات واملــيــاديــن هي 
أحــــد تــجــلــيــات الـــحـــراك فـــقـــط، والـــــذي هو 
سياسية  مطلبية  وحركة  احتجاج  حالة 

أشمل من العمل امليداني«. ويرى كوردي 
أن الحراك »تحول مع الوقت إلى أسلوب 
ــدى الــــجــــزائــــريــــن ومـــطـــالـــبـــة  ــ ــ مــــقــــاومــــة لـ
التظاهرات توقفت  أن  والدليل  بالتغيير، 
ــن ذلــــــك لــم  ــكـ ــا بـــســـبـــب كــــــورونــــــا، لـ ــيـ ــوعـ طـ
يــنــه الـــحـــراك، لــيــعــود الــتــظــاهــر أكــثــر قــوة 

وتنظيما، وربما هذا ما أقلق السلطة«.
ــه اإلغـــــــــاق الـــفـــعـــالـــيـــات  ــنـ ــــم يـ مــــيــــدانــــيــــا، لـ
الحراكية املختلفة، كالتجمعات والوقفات 
بــالــســيــارات  الليلية  واملــســيــرات  الــرمــزيــة 
والـــدراجـــات الــنــاريــة. وشــهــدت 13 مدينة 
وقــفــات وتــظــاهــرات شــاركــت فــيــهــا أعـــداد 
متباينة من الناشطن، بما فيها العاصمة 
التي استبدل فيها الناشطون التظاهرات، 
الجمعة، بأربع وقفات في أحياء شعبية، 
ســـارعـــت الــشــرطــة إلــــى تــفــريــقــهــم بــالــقــوة 
لكن كبرى  املتظاهرين.  واعتقال عدد من 
أمــس، شهدتها مدن  أول من  التظاهرات، 
منطقة القبائل. وخرجت تظاهرة حاشدة 
في برج منايل قرب العاصمة، كما نظمت 
تظاهرات في تيزي وزو وبجاية، وآقبو، 
كــبــرى مـــدن منطقة الــقــبــائــل، عــلــى الــرغــم 
ــــوات الــشــرطــة اعــتــراضــهــا  مـــن مــحــاولــة قـ
واعــتــقــال مــتــظــاهــريــن. وســّيــر الناشطون 
ــــان،  ــيـ ــ ــي بـــنـــي ورثـ ــ ــدة فـ ــ ــاشـ ــ ــرة حـ ــاهــ ــظــ تــ
6 متظاهرين.  الــشــرطــة خــالــهــا  اعــتــقــلــت 
بوقفات  التظاهر  ناشطون  استبدل  كما 
ووهـــران  وتلمسان  مستغانم  فــي  رمــزيــة 
غربي الــبــاد، واألغـــواط وغــردايــة واملدية 
ــة وبــشــار  ــلــ واملــســيــلــة فـــي الــــوســــط، وورقــ
جنوبا، وجيجل وعنابة وسكيكدة وعن 
الــبــيــضــاء شــرقــي الـــجـــزائـــر. وأكـــــدت قــوى 
ــي الـــســـيـــاق،  ــ ــراك. وفـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ســيــاســيــة دعـ
انــتــقــد حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
وصفه  ما  السبت،  أمــس  والديمقراطية«، 
»الـــتـــســـارع املـــذهـــل والــخــطــيــر فـــي نشر  بــــ
تــرســانــة الــســلــطــة الــقــمــعــيــة، فـــي تصعيد 
يــســتــهــدف جــمــيــع مـــكـــّونـــات وفــــضــــاءات 
الــديــمــقــراطــي للمجتمع، ويــنــدرج  الــوعــاء 

ضمن خطة تتجاوز االنتخابات«.
إلـــى ذلـــك، وفـــي إطـــار حملة االنــتــخــابــات، 
انـــدلـــع ســجــال ســيــاســي حـــاد بـــن رئــيــس 
ــّد بــدايــة  حــزبــن بـــارزيـــن فـــي الـــجـــزائـــر، عــ
لــتــراشــق أكــثــر حـــدة قـــد يــحــدث األســبــوع 
املــقــبــل. ورد األمــــن الــعــام لــحــزب »جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي« أبـــو الــفــضــل بعجي، 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى تصريحات 
لرئيس حركة »البناء الوطني« )إسامي( 
عبد القادر بن قرينة، حّمل فيها »الجبهة« 
مسؤولية النكبة السياسية واالقتصادية 
واتــهــم بعجي،  الــبــاد.  إليها  انتهت  التي 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي قــســنــطــيــنــة، بن 
»استغال اإلسام بصور مبتذلة،  قرينة بـ
واســـتـــخـــدام وتــــر الــجــهــويــة فـــي الــخــطــاب 

االنتخابي الستقطاب الناخبن«.

لم تمنع القبضة 
األمنية واإلغالق خروج 

تظاهرات ووقفات

تتعاطى السلطات مع 
منطقة القبائل بحذر 

شديد لحساسيتها

تراشق سياسي في حملة االنتخابات الجزائرية
4 مراحل إلنهاء الحراك

يرى مراقبون في 
الجزائر أن السلطة تنفذ 

خطة إلنهاء الحراك 
الشعبي، تذهب أبعد 

من تخطي مرحلة 
االنتخابات، فيما تحتدم 
الحملة االنتخابية وسط 

تراشق حزبي وسياسي



كشفت مصادر إيرانية مواكبة لمفاوضات فيينا بشأن االتفاق النووي، 
لـ»العربي الجديد«، أن المفاوضات شهدت تقدمًا تدريجيًا، إال أنه ال يزال 
هناك خالفات، خصوصًا مع محاولة واشنطن تجزئة رفع العقوبات 

عن طهران
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سياسة

املرتبطة بمكافحة اإلرهــاب، ما شكل اختراقًا 
مهمًا في املفاوضات«. وتلفت إلى أنها أعلنت 
»تــعــلــيــق الــعــقــوبــات املــفــروضــة  اســتــعــدادهــا لـــ
على النفط والبنك املركزي اإليرانيني، اللذين 
الــســابــقــة تحت  أدرجــتــهــمــا اإلدارة األمــيــركــيــة 
إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر بـــمـــوجـــب قــــانــــون كــاتــســا« 
ــداء  ــ أعـ مــكــافــحــة  ــانــــون  قــ ــو  ــ وهـ  ،)CAATSA(
الكونغرس  أقــره  العقوبات،  أميركا من خــال 
خال أغسطس/آب 2017. يشار إلى أن اإلدارة 
األميركية أدرجـــت، فــي إطــار قــانــون »كاتسا« 
فـــي 2020، مــــرة أخـــــرى، قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
ــنــــك املـــــركـــــزي،  ــبــ ــثــــل الــ ــيــــة، مــ ــيــــســ ــة رئــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
النفط  وشــركــة  للتنمية،  القومي  والــصــنــدوق 
الــوطــنــيــة، وشــركــة حــامــات الــنــفــط الــوطــنــيــة، 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، بــحــجــة ارتـــبـــاطـــهـــا 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« اإليــــرانــــي، املــصــنــف من  بــــ
»منظمة إرهابية«، في 2019.  قبل واشنطن كـ
ــى تــفــخــيــخ  ــ وهــــدفــــت الــــخــــطــــوة بـــــاألســـــاس إلــ
الــنــووي  مسيرة عـــودة واشنطن إلــى االتــفــاق 
الـــرأي كانت  أن استطاعات  الحــقــًا، وخــاصــة 
ترجح فوز الرئيس جو بايدن، املؤيد لاتفاق، 

باالنتخابات الرئاسية األميركية آنذاك.
»العربي الجديد«، أن »ما  وتضيف املصادر، لـ
العقوبات  تعليق  هــو  هنا  واشــنــطــن  تطرحه 
ــادرات الــنــفــطــيــة والـــبـــنـــك املـــركـــزي  ــ ــــصـ عــلــى الـ
أن  إلى  اإليراني فقط، وليس رفعها«، مشيرة 
د رفــع إجــــراءات الحظر املــفــروضــة في 

ّ
مــا يعق

ــار قـــانـــون »كـــاتـــســـا« أنـــهـــا مـــن صــاحــيــات  ــ إطـ
الــرئــيــس يمتلك  األمـــيـــركـــي، وأن  الــكــونــغــرس 
صاحيات مــحــدودة فــي ذلـــك. وتلفت إلــى أن 
تــعــلــيــق هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات، املــرتــبــطــة 
بــقــانــون مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، مــرهــون بــجــداول 
إلــى ستة أشهر، على أن تتجدد  زمنية تصل 
الــفــتــرة الزمنية، و»مـــن هنا  املـــدة بعد انــتــهــاء 
لدى طهران مخاوف من تاعب أميركي باألمر، 
واستخدام تمديد تعليق هذه العقوبات كأداة 
ضــغــط«. يــشــار إلـــى أن الــبــنــد 112 مــن قــانــون 
بتعليق  األمــيــركــي  للرئيس  يسمح  »كــاتــســا« 

روبــرت مالي أخيرًا بأنها »بــنــاءة«، لكنه، في 
الوقت ذاته، يؤكد أن »هناك الكثير من العمل 
الــذي يجب القيام بــه«. وقــال وزيــر الخارجية 
املاضي،  األسبوع  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
إن بــاده لــم تــر بعد أي مؤشر على أن إيــران 
التقيد  أجــل  لها فعله، من  ستفعل ما ينبغي 
بااللتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات 

املفروضة عليها.

الكل مقابل الكل
وعـــن الــتــقــدم الــحــاصــل فــي املــفــاوضــات حتى 
هــذه اللحظة، تــقــول مــصــادر إيــرانــيــة مواكبة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ملـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، لــــ
ــقـــت عــلــى رفــــع جميع  الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وافـ
اإليراني،  النووي  بامللف  املرتبطة  العقوبات 
ــرم فــي  ــبــ ــــاق املــ ــفـ ــ ــي رفـــعـــت بـــمـــوجـــب االتـ ــتــ والــ
األمــــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس  وأعــــــــــاد   ،2015 الـــــعـــــام 
السابق دونالد ترامب فرضها في 2018 بعد 
االنــســحــاب مــن االتــفــاق، أو عقوبات أخــرى ال 
تنسجم مــع االتــفــاق، »لكنها مــا زالــت ترفض 
إيران  العقوبات. ومقابل إصــرار  إلغاء جميع 
على رفع كل العقوبات، تطرح التفاوض على 
كل امللفات العالقة بني الطرفني، أي البرنامج 
وتشير  اإلقليمية«.  والسياسات  الصاروخي 
ــع الـــعـــقـــوبـــات املــرتــبــطــة  ــ ــى أن رفـ ــ املــــصــــادر إلـ
بامللف النووي لم يكن يشكل مانعًا كبيرًا أمام 
املفاوضات، حيث تؤكد واشنطن استعدادها 
لــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي تشمل أهـــم الــقــطــاعــات 
ــــران تـــرى أن  االقــتــصــاديــة اإليـــرانـــيـــة، »لــكــن إيـ
رفـــع هـــذه الــعــقــوبــات وحــدهــا ال جــــدوى منه، 
مرة  أساسية، وضعت  عقوبات  بينها  من  إذ 
أخــرى بموجب قانون مكافحة اإلرهــاب، مثل 
حظر القطاعني املالي والنفطي«. وتوضح أن 
بالعقوبات  تتمسك  ظــلــت  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
املتصلة بمكافحة اإلرهاب وانتهاكات حقوق 
ــامــــج الـــــصـــــاروخـــــي، خـــال  ــرنــ ــبــ اإلنـــــســـــان والــ
الجوالت الثاث األولــى، »لكنها أبــدت مرونة 
العقوبات  الرابعة حيال بعض  الجولة  خال 

بعض العقوبات، لفترات زمنية تصل بالحد 
األقصى إلى 180 يومًا من خال إرسال تقرير 
مرتبط  بــأنــه  األمـــر  تبرير  وعــبــر  للكونغرس، 

باألمن القومي األميركي.
األمــيــركــيــة  ــإن »اإلدارة  فــ  عــمــا ســبــق 

ً
وفـــضـــا

التجزئة،  املــوضــوع( وفــق مــبــدأ  تتعامل )مــع 
إجــراء  رفــع نحو 700  وأعلنت موافقتها على 
حظر مــن أصــل نحو 1500«، حسب املــصــادر، 
الــتــي تــوضــح أنــهــا »تــعــارض إخــــراج الــحــرس 
 
ً
العقوبات، فضا قائمة  من  اإليــرانــي  الثوري 

عن كيانات وأشخاص آخرين«، مشيرة إلى أن 
بمناقشة  العقوبات  كل  رفع  »تربط  واشنطن 

جميع امللفات«.

مطالب أميركية
ــا عـــن الـــخـــاف الـــثـــانـــي، فــتــقــول املـــصـــادر  أمــ
ــه مرتبط  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـ املــطــلــعــة، لـــ
بــتــطــويــر إيـــــران بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي خــال 
العمل  إنهاء  الثاث األخيرة، بعد  السنوات 
بــالــكــثــيــر مـــن تــعــهــداتــهــا بــمــوجــب االتـــفـــاق 
الــنــووي، ردًا على االنــســحــاب األمــيــركــي من 
االتفاق، مشيرة إلى أنها »مستعدة للعودة 
عليها  املنصوص  تعهداتها  جميع  لتنفيذ 
)االتفاق  املشتركة  الشاملة  العمل  في خطة 
ــــووي(، لــكــن واشـــنـــطـــن تــطــلــب أكـــثـــر من  ــنـ ــ الـ
ذلك«. وتضيف املصادر أن اإلدارة األميركية 
تــرى أنــه بعد وقــف إيــران التزاماتها، قامت 

بــتــطــويــر قــدراتــهــا الــنــوويــة إلـــى حــد بعيد، 
ولذلك فإن العودة إلى تنفيذ تلك التعهدات 
ال تكفي، من دون إزالة آثار وقفها. وفي هذا 
املــصــادر، طرحت واشنطن  الــســيــاق، حسب 
ــات ثـــاثـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ بـــشـــكـــل مـــجـــمـــل خــــــال املـ
مــطــالــب، أواًل حـــول احــتــيــاطــيــات إيــــران من 
اليورانيوم املخصب بدرجات أعلى من 3.67 
املــائــة، وهــو الحد املسموح به باالتفاق  في 
النووي، وثانيًا حول أجهزة الطرد املركزي 
املــتــطــورة الــتــي أدخلتها فــي الــخــدمــة خال 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وثـــالـــثـــًا بـــشـــأن تــمــديــد 
النووي، إلطالة أمد قيود  بنود في االتفاق 
زمنية على نشاطات نووية، بعضها انتهت 

وأخــــــرى ســتــنــتــهــي خــــال األعـــــــوام املــقــبــلــة. 
يشار إلى أنه من القيود التي ال تزال قائمة، 
املــزدوج  بيع وشــراء السلع ذات االستخدام 
ومـــعـــدات تــقــلــيــديــة تنتهي صــاحــيــتــهــا في 
2023، أو تلك الواردة في القرار 2231 املكمل 
لاتفاق النووي، والتي ستنتهي في 2025. 

إن  ــادر  ــ ــــصـ املـ تــــقــــول  األول،  املـــطـــلـــب  بــــشــــأن 
ــران أن يــتــم الــتــعــامــل مع  ــ »ال مـــانـــع لــــدى إيــ
احتياطيات اليورانيوم املخصب بأكثر من 
الحد املسموح به )3.67(، وفق القاعدة التي 
نـــص عــلــيــهــا االتـــفـــاق الــــنــــووي«، أي أن يتم 
مقايضتها  أو  لبيعها،  الــخــارج  إلــى  نقلها 
ملفاعاتها.  املــائــة  فــي   20 بنسبة  بــالــوقــود 
ــا حـــول املــطــلــب الــثــانــي، فــتــطــالــب اإلدارة  أمـ
األمــيــركــيــة، وفـــق املـــصـــادر، بــتــدمــيــر أجــهــزة 
ــلــتــهــا 

ّ
ــتـــي شــغ الــــطــــرد املــــركــــزي املـــتـــطـــورة الـ

ــوردو«،  ــ ــ طـــهـــران فـــي مــنــشــأتــي »نــطــنــز« و»فـ
»لـــكـــن إيــــــران رفـــضـــت ذلــــك رفـــضـــًا قــاطــعــًا«، 
 لوضع 

ً
بــدعــم صيني، حــا لتطرح روســيــا، 

جميع هــذه األجــهــزة فــي مــكــان داخـــل إيــران 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  رقابة  تحت 

على أن يتم إغاقه بالشمع األحمر.
وتؤكد املصادر أن اإلدارة األميركية »لم تقبل 
حــتــى اآلن بــهــذا املــقــتــرح، وثــمــة أفــكــار أخــرى 
تـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل حــول 
موضوع أجهزة الطرد املركزي«، مضيفة أنها 
تــربــط تعليق الــعــقــوبــات عــلــى الــبــنــك املــركــزي 
والــقــطــاع الــنــفــطــي اإليـــرانـــي بــهــذا املـــوضـــوع. 
تــلــك  خـــــال  مــــن  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  ــهــــدف  وتــ
النووي  زيـــادة فترة االخــتــراق  إلــى  الخطوات 
ــران  ــتـــي تــحــتــاجــهــا إيــ ــام، والـ ــ ــى أكـــثـــر مـــن عـ إلــ
فيها صناعة  يمكنها  مــرحــلــة  إلـــى  لــلــوصــول 
األســلــحــة الــنــوويــة، وخــاصــة بــعــد أن سجلت 
خـــطـــواتـــهـــا الـــنـــوويـــة طـــفـــرة مـــنـــذ ديــســمــبــر/

كـــانـــون األول املـــاضـــي. وتـــوضـــح املـــصـــادر أن 
الثالث يتضمن رفض واشنطن إلغاء  املطلب 
الحظر التسليحي على طهران، والذي انتهى 
ــنــــووي فـــي 18 أكــتــوبــر/ ــفــــاق الــ بــمــوجــب االتــ
الحظر،  هــذا  فترة  مدد 

ُ
لت األول 2020،  تشرين 

متمسكة باألمر التنفيذي الذي أصدره ترامب 
بشأن استمرار هذا الحظر.

الخطوة األولى
أمـــا الــخــاف اآلخـــر فــيــرتــبــط بــطــريــقــة الــعــودة 
إلى االتفاق النووي وتنفيذه. ما زال الجانب 
اإليراني يصر على أن تتخذ اإلدارة األميركية 
ــن خـــــــال رفـــــــع جــمــيــع  ــ الــــخــــطــــوة األولــــــــــــى، مــ
الــعــقــوبــات، وثـــم تــقــوم طـــهـــران بــالــتــحــقــق من 
املصادر  تنفيذها تعهداتها. وتقول  قبل  ذلك 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »واشــنــطــن  املــطــلــعــة، لـــ
قبلت مبدئيًا أن تتخذ الخطوة األولى، لكنها 
تـــعـــارض رفــــع الــعــقــوبــات مــــرة واحــــــدة، وهــي 
توافق على رفع جزء منها في املرحلة األولى، 
لتتحقق بعد ذلك من التزام إيران بتعهداتها 
الــــنــــوويــــة«. وتــضــيــف املــــصــــادر أن واشــنــطــن 
التي  الــعــقــوبــات  بــقــيــة  تــرجــئ رفـــع أو تعليق 
سيتم االتفاق عليها، إلى ما بعد التحقق من 
االلــتــزامــات الــنــوويــة اإليــرانــيــة، »لــكــن طــهــران 
تتمسك بموقفها بعودة الطرفني بالكامل إلى 
تعهداتهما مــرة واحـــدة«، عبر رفــع العقوبات 
ــران إلـــى كــامــل  ــ ــدة ومـــن ثـــم عــــودة إيـ ــ مـــرة واحـ
تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة بــعــد الــتــحــقــق مـــن إلــغــاء 
ــه بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــأنـ ــات. عــلــمــًا بـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
االتفاق النووي في العام 2015، اتخذت إيران 
األولــى من خــال تنفيذ تعهداتها،  الخطوات 
ــع الــعــقــوبــات عــنــهــا بــعــد تحقق  ــم رفــ حــيــث تـ
األمر،  الذرية من هذا  للطاقة  الدولية  الوكالة 
أن  بحجة  بالعكس،  تطالب  املـــرة  هــذه  لكنها 
الواليات املتحدة هي التي انتهكت االتفاق في 
بادئ األمر من خال انسحابها منها، وهو ما 
قبلت به اإلدارة األميركية بشكل مبدئي، »لكن 
من خــال رفــع جزئي للعقوبات مقابل عودة 
إيران الكاملة لتنفيذ تعهداتها النووية، ومن 
ثــم رفـــع الــجــزء اآلخـــر مــن الــعــقــوبــات«، حسب 

املصادر.

صياغة المسودات
ــادر أن عــمــلــيــة صــيــاغــة نــصــوص  تــؤكــد املـــصـ
ــــودات، الـــتـــي تـــذكـــر بــعــض األطـــــــراف أنــه  ــــسـ املـ
قــد بـــدأ الــعــمــل عليها، »لــيــســت حـــول صياغة 
مــســودة االتــفــاق الــنــهــائــي، بــل صــيــاغــة مــا تم 
العقوبات  رفــع  اآلن بشأن  االتفاق عليه حتى 
ــا«،  ــاذهــ ــلـــى إيــــــــران اتــــخــ والــــخــــطــــوات الــــتــــي عـ
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »بــعــد حــل الــنــقــاط الخافية 
إدمــاج املسودات  امللفني، سيتم  املتبقية حول 
ــدة لــاتــفــاق الــنــهــائــي«. وتــضــيــف أن  ــ فـــي واحـ
مفاوضات  على  عــامــل ضغط  »الــوقــت يشكل 
فيينا للوصول إلى حلول وسط بشأن النقاط 
الخافية املتبقية، وخاصة بعد تمديد إيران 
االتـــفـــاق املــؤقــت مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
فــقــط )حــتــى 23 يونيو/ الــذريــة لشهر واحـــد 

حــزيــران املــقــبــل(«، قــائــلــة إن »األطـــــراف كثفت 
لهذا  الخامسة  الجولة  إطـــاق  بعد  جهودها 
الــــغــــرض«. غــيــر أن هــــذه املـــصـــادر اســتــبــعــدت 
الــوصــول إلـــى حــلــول للقضايا الــعــالــقــة خــال 
ــا يــســتــدعــي األمـــر  ــمـ الــجــولــة الــخــامــســة، و»ربـ
جولة سادسة، إال إذا حصلت مفاجآت خال 
األيـــام املقبلة مــن خــال إيــجــاد حلول سريعة 
للخافات« التي تؤكد أنها »ما زالت كبيرة«. 
ــادر تـــؤكـــد أن »عـــــدم وجـــــود بــديــل  لــكــن املــــصــ
النووي  امللف  مــع  للتعاطي  الــنــووي  لاتفاق 
اإليــــرانــــي يــشــكــل عـــامـــل ضــغــط عــلــى اإلدارة 
األميركية املنشغلة بأولويات داخلية وأخرى 
مسألة  فــي  مهمة  تــنــازالت  لتقديم  خــارجــيــة، 
العقوبات على طهران إلحياء االتفاق. وإيران، 
أيضًا من جهتها، بسبب أزمتها االقتصادية 
للقبول  تــجــد نفسها مــضــطــرة  قــد  املــســتــعــرة 
بحلول حول القضايا العالقة، ال تلبي جميع 

مطالبها، وتقدم أيضًا تنازالت«.

كواليس خالفات 
مفاوضات فيينا النووية

السواحل  باسم خفر  المتحدث  أعلن 
برامانديتا  ويسنو  إندونيسيا  فــي 
السبت،  أمس  إيرانية،  إعالم  ووسائل 
ــن نــاقــلــة نفط  ــراج ع ــ ــم اإلفـ ــه ت أنـ
في  محتجزة  كانت  إيران  علم  ترفع 
الثاني  كانون  يناير/  منذ  إندونيسيا 
أشــارت،  إندونيسيا  وكانت  الماضي. 
خفر  أن  ــى  إل الناقلة،  احتجاز  لــدى 
نفطًا  نقلها  فــي  اشتبه  السواحل 
مياه  فــي  مــشــروع  غير  نحو  على 
البالد، في حين قالت وزارة الخارجية 
اإليرانية إن االحتجاز كان بسبب »مسألة 

فنية تحدث في مجال الشحن«.

إندونيسيا تفرج 
عن ناقلة نفط

خاص

فيينا، لندن ـ العربي الجديد

الجولة  املــاضــي  الــثــاثــاء  انطلقت 
النووية،  املباحثات  مــن  الخامسة 
ــدأت فـــي 2 إبــريــل/نــيــســان  ــ الـــتـــي بـ
ــــات  ــــواليـ ــي فـــيـــيـــنـــا، بــــني إيـــــــران والـ ــي فــ ــاضــ املــ
ــر مــــبــــاشــــر، بـــواســـطـــة  ــيـ األمـــيـــركـــيـــة بـــشـــكـــل غـ
األطـــــــــــراف املـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي االتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني، 
االتــفــاق عبر عــودة طهران وواشنطن  إلحياء 
إلى التزاماتهما فيه. وتتحدث جميع األطراف 
عــن »تــقــدم مهم« فــي هــذه املباحثات. فــإيــران، 
مـــن جــهــتــهــا، تــؤكــد حــصــول تــفــاهــمــات عــامــة 
الوقت  فــي  لكنها،  الرئيسية،  الــخــافــات  لحل 

تربط واشنطن رفع 
كل العقوبات بمناقشة 

جميع الملفات

رفضت إيران طلبًا 
أميركيًا بتدمير أجهزة 

الطرد المتطورة

واشنطن تحاول تجزئة رفع 
العقوبات المفروضة على طهران

ذاتــه، تشير إلى وجود قضايا عالقة، يستمر 
الــتــفــاوض حــولــهــا. كــمــا أن املــبــعــوث الــروســي 
مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف يــتــحــدث بــتــفــاؤل كبير 
عـــن نــتــائــج املـــفـــاوضـــات حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 
اتفاق قريبًا، معتبرًا أن  متوقعًا التوصل إلى 
الجولة الخامسة قد تكون األخيرة. والجانب 
ــدوب املــفــوضــيــة  ــنــ ــي مــ األوروبــــــــــي املـــتـــمـــثـــل فــ
مــورا  إنريكه  الخارجية  للسياسة  األوروبــيــة 
أيـــضـــًا يــتــحــدث بــنــبــرة تـــفـــاؤلـــيـــة، مــعــربــًا عن 
اطــمــئــنــانــه مـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
الــجــانــب األميركي  فــي مــفــاوضــات فيينا. أمــا 
فــا يــظــهــر هـــذه الـــدرجـــة مــن الــتــفــاؤل، مشيرًا 
إلــى تحقيق تــقــدم فــي هــذه املــفــاوضــات، التي 
ــده املــــفــــاوض فــــي فــيــيــنــا  ــ ــيـــس وفــ وصـــفـــهـــا رئـ

)الصورة(،  سالمي  حسين  اللواء  اإليــرانــي،  الثوري  الحرس  قائد  اعتبر 
ال  بايدن،  األميركي جو  الرئيس  إدارة  أن  السبت،  أمس  في تصريح متلفز 
مهددًا  سابقتها،  عــن  تختلف 
من  إخــراجــهــا  سيتم  بأنه  أميركا 
المنطقة ما لم تفعل ذلك. وقال 
هي  الثابتة  أميركا  »استراتيجية  إن 
اإلسالمية  ــدول  ال استقرار  زعزعة 
أسس  وتدمير  تحجيمها  بهدف 
على  والهيمنة  فيها،  السلطة 
طاقات واقتصاد العالم اإلسالمي، 
وهذه االستراتيجية لن تتغير برحيل 

ومجيء رؤساء«.

ال اختالف بين اإلدارات

كبير المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي يؤدي دورًا أساسيًا في المحادثات )آسكين كياجان/األناضول(

ال تحقيق مستقًال باقتحام الكونغرستفاقم صراعات العائلة الدستورية في تونس

تونس ـ بسمة بركات

يتفاقم الــصــراع داخــل مــا يسمى فــي تونس 
بالعائلة الدستورية، وهي التي تضم أنصار 
»الــحــزب الــدســتــوري«، الـــذي أســســه الرئيس 
الـــراحـــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة قــبــل االســتــقــال، 
الدستوري«  »التجمع  حزب  إلى  واملنضمني 
املنحل. وتفّرق الدستوريون بعد الثورة على 
عدة أحزاب، وفيهم من اختار االنسحاب من 
الــســاحــة الــســيــاســيــة. واشـــتـــد الــتــنــافــس بني 
حول  والتجمعية  البورقيبية  الشخصيات 
قيادة هذا الخزان االنتخابي الهام. وتمكنت 
ــتــــوري الـــحـــر« عبير  رئــيــســة الـــحـــزب »الــــدســ
مــوســي مــن الــتــقــدم عــلــى منافسيها فــي هــذا 
املجال، إال أنها تصطدم بمعارضة كبيرة من 
شخصيات وتيارات بورقيبية تختلف معها 

جذريًا في التوجهات.
وتـــؤشـــر املــعــطــيــات الــجــديــدة إلـــى مــزيــد من 
االنــقــســامــات داخـــل هـــذه الــعــائــلــة، مــا يحول 
دون دعــــوات الــتــوحــد واإلنـــقـــاذ الــتــي ظهرت 
أخــيــرًا. وأعــلــن أخــيــرًا تــأســيــس حـــزب جــديــد، 
نسبة  البلعيدي«،  البورقيبي  »الــحــزب  وهــو 
ــــى بـــورقـــيـــبـــة والـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري الـــراحـــل  إلـ
شـــكـــري بـــلـــعـــيـــد، والــــــــذي أعـــلـــنـــت مــؤســســتــه 
 6 في  أن مؤتمره سيكون  الحمامي،  نصاف 
يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، ويــضــم شخصيات 
الحمامي،  دعـــوة  أن  إال  ودســتــوريــة.  وطنية 
الـــتـــي جـــــاء فــيــهــا أن هـــــذا الــــحــــزب ســيــطــرح 
الــبــدائــل إلنــقــاذ الــبــاد، قــد ال تتحقق بسبب 
ــراعــــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  الـــصـــعـــوبـــات والــــصــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوخ« الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي  ــيـ ــ ــشـ ــ أجــــهــــض »الـ
الكونغرس األميركي، أول من أمس الجمعة، 
اقتحام  في  للتحقيق  لجنة مستقلة  إنشاء 
السابق دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  أنــصــار 
تـــرامـــب، مــقــر الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن في 
6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. ويعكس 
هـــذا الــفــشــل فــي إمــكــانــيــة إبــصــار مــثــل هــذه 
الجمهوري  الـــوالء  اســتــمــرار  الــنــور،  اللجنة 
ــتـــرامـــب، خـــصـــوصـــًا أن مـــعـــركـــة الــتــجــديــد  لـ
الـــنـــصـــفـــي لـــلـــكـــونـــغـــرس الــــعــــام املـــقـــبـــل، لــن 
تكون نزهة سهلة بالنسبة لعدد كبير من 
أعـــضـــاء هــــذا الـــحـــزب فـــي مــجــلــســي الــنــواب 
ــك بـــالـــنـــســـبـــة ملــرشــحــني  ــ ــذلـ ــ ــــوخ، وكـ ــيـ ــ ــــشـ والـ
املشهد  أن  يــرون جميعهم  محتملني جــدد، 
ــزال تحت  الــســيــاســي لــلــحــزب املــحــافــظ ال يــ
تــــأثــــيــــر املــــلــــيــــارديــــر الــــشــــعــــبــــوي وأفـــــكـــــاره 
»املحافظة«  بني  االنقسام  وشديد  ونفوذه، 
الـــذي أذكــــاه األخــيــر.  و»الــتــطــرف اليميني« 
ووفــق هــذه الــقــاعــدة، يــحــاول الجمهوريون 
فــي واشــنــطــن إنــهــاء قضية االقــتــحــام، التي 
األميركيني،  نفوس جميع  في  أثرها  تركت 
الدقيقة.   تفاصيلها 

ّ
كــل اإلعــام  نقل  بعدما 

ويرى العديد من املحللني، وخصوم ترامب، 
أن حــادثــة االقــتــحــام تشبه بــتــداعــيــاتــهــا أو 

ظهرت  التي  الحمامي،  الدستورية.  العائلة 
الوطني«،  »الــشــبــاب  لحركة  كمنسقة  سابقًا 
ــروج لــهــا عــلــى أنـــهـــا الـــحـــركـــة الــتــي  ــ ــتـــي يـ والـ
ــمــــت الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد  دعــ
للرئاسة، أضافت، في تصريح إعامي، أن 7 

من النواب التحقوا بهذا الحزب الجديد.
ويــــأتــــي اإلعــــــــان عــــن هـــــذا الــــحــــزب الـــجـــديـــد 
مـــبـــاشـــرة بــعــد إطـــــاق »دعــــــوة لـــإنـــقـــاذ« من 
العكروت،  كمال  املتقاعد  التونسي  األمــيــرال 
الــــذي شــغــل ســابــقــًا مــنــصــب مــســتــشــار األمــن 
الــــقــــومــــي لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الــــبــــاجــــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي. وأكـــــــد، فــــي رســــالــــة نـــشـــرهـــا عــلــى 
ــان زمـــن  ــ ــه »حــ ــ ــبـــوك«، أنـ ــيـــسـ صــفــحــتــه فــــي »فـ
ــاذ، الـــــواجـــــب يـــدعـــونـــا جـــمـــيـــعـــًا، مــمــن  ــ ــقــ ــ اإلنــ
والـــرداءة  الفشل  منظومة  تواصل  يرفضون 
والــتــحــايــل الــســيــاســي مــن كــل جــهــات الــبــاد 

لرّص الصفوف وتجميع القوى«.
وكانت موسي قالت، في تصريح سابق، إن 
األمـــيـــرال املــتــقــاعــد بــصــدد االتــصــال بهياكل 
الحزب »الدستوري الحر« في جهة الساحل، 
وذلك في إطار مخطط لتفكيك الحزب. وادعت 
الــيــوم يتمثل فــي التخلص من  أن »املــخــطــط 
ــتــــوري الـــحـــر فــــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي،  الــــدســ
ــــي الــــبــــرملــــان«.  ــــن عـــبـــيـــر مــــوســــي فـ ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
وأضافت أنه ليس لديها أي خوف من فقدان 
إلى  الحر«، مشيرة  »الدستوري  موقعها في 
أن »هناك كفاءات مستقلة ملتفة حول حزب«.
ونفى الــعــكــروت، األربــعــاء املــاضــي، اتهامات 
الحزب. وقال،  إزاحتها من  موسي بمحاولة 
في حديث إذاعــي، »ما يجمعني بعبير أكثر 
مــمــا يــفــرقــنــا. وإذا تــحــولــُت إلـــى الــجــهــات، أو 
عملُت في امليدان، فذلك بدعوة من مواطنني 
مساء  عليه،  موسي  ورّدت  غــيــر«.  ال  أعرفهم 
ــيـــوم نــفــســه فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي، بــأن  الـ
»هذا غير صحيح، وأنها ال تجتمع بأي كان 

تعامل مع اإلخوان« على حد قولها.
وتتزامن هذه الدعوات والتحركات مع موجة 
»الدستوري  يواجهها  التي  االســتــقــاالت  مــن 
الــحــر«، والــتــي كشفت عــن ضــعــف وهشاشة 
هذا الحزب، مع توقع مختصني بروز بدائل 
إبـــعـــاد زعيمته  أو  ــه،  ــلـ تــعــديــات داخـ أو  لــــه، 

التي أحدثتها، أحداث  ة السياسية 
ّ

بالخض
بــاتــت  بــعــدمــا   ،2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11
الباد مكشوفة لخطر اإلرهــاب »الداخلي«، 
النابع من اليمني املتطرف الذي بات ترامب 
يــخــتــصــر هـــواجـــســـه. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
فــــإن غــالــبــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ من 
»ابتزاز«  لـ الرضوخ  اخــتــاروا  الجمهوريني، 
تـــرامـــب، مـــا أجــهــض مـــشـــروع إنـــشـــاء لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، الـــتـــي كـــــان يـــفـــتـــرض أن تــكــون 
ــراء غـــيـــر ســـيـــاســـيـــني،  ــ ــبـ ــ ــــن 10 خـ مـــكـــونـــة مـ
ومناصفة بــني الــحــزبــني. وحــصــل املــشــروع 
على تأييد 54 عضوًا في »الشيوخ« املؤلف 
مــــن 100 عـــضـــو، واملـــنـــقـــســـم مــنــاصــفــة بــني 
الحزبني، فيما رفضه 35 عضوًا جمهوريًا. 
ولــــم يـــصـــوت مـــن الـــحـــزب املـــحـــافـــظ تــأيــيــدًا 
النواب  مـــّرره مجلس  كــان  الــذي  للمشروع، 
أعضاء   6 الديمقراطية، ســوى  الغالبية  ذو 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، هــــم: بــيــل كـــاســـيـــدي، لــيــزا 
موركوفسكي، ســوازن كولينز، بن ساسي، 
ــنــــي. وغـــــاب 9  روب بـــورتـــمـــان، ومـــيـــت رومــ
جمهوريني وديمقراطيان عن التصويت، ما 
يعد عددًا كبيرًا من الغائبني، خصوصًا أن 

األمر يتعلق بمشروع يحمل بعدًا وطنيًا.  
قــد حصلت غــداة  وكــانــت جلسة التصويت 
يــــوم اتــســم بــمــنــاشــدات قــويــة ومـــؤثـــرة من 
ــرار إنــشــاء  ــ الــشــرطــة األمـــيـــركـــيـــة، داعـــيـــة إلقــ
اللجنة، بعدما كانت في صلب املواجهة في 
6 يناير املاضي، مع الشعبويني واملتطرفني 
الــيــمــيــنــيــني، الـــذيـــن اقــتــحــمــوا الــكــونــغــرس 
الــنــواب، وأحــدثــوا تخريبًا  وصـــواًل ملكاتب 
وأضــــــــــــرارًا فـــيـــهـــا، بـــعـــد هــــــــروب املـــشـــرعـــني 
وأعضاء »الشيوخ« الذين كانوا متواجدين 
ــي مـــقـــر الـــكـــابـــيـــتـــول لـــحـــضـــور الــجــلــســة  ــ فـ
ــانـــت الــحــادثــة  املـــشـــتـــركـــة، واخــتــبــائــهــم. وكـ
أشــــخــــاص.   5 مـــقـــتـــل  إلــــــى  أدت  قـــــد  أيــــضــــًا 
اللجنة  إنــشــاء  تمرير  فــي  اإلخــفــاق  ويعني 
في  املستقلة  التحقيق  لجنة  نــمــوذج  عــلــى 
أي  أن استكمال  أحــداث 11 سبتمبر 2001، 
املسبوق  غير  االقتحام،  في حادثة  تحقيق 
في  الحديث، سيتواصل  أميركا  تاريخ  في 
إطار اللجان الخاصة في الكونغرس، والتي 

ترامب، واملخاوف التي أّججها في صفوف 
الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة. وقـــال تــشــاك شــومــر، 
ــيـــوخ«، إثــر  زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــني فـــي »الـــشـ
حاولوا  »الجمهوريني  إن  التصويت،  فشل 
فــي الجلسة إخــفــاء فظائع ذلــك الــيــوم )يــوم 
االقتحام( تحت السجادة، خوفًا من ترامب«. 
ــام احتمالية  لــكــنــه تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــًا أمــ
إعادة التصويت في »الشيوخ« على إنشاء 
لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة، مؤكدًا 
االقــتــحــام، وهو  فــي  التحقيق  أنــه سيجري 
التعهد ذاتــه الــذي رّددتـــه رئيسة »الــنــواب« 
ل التوتر الشديد 

ّ
نانسي بيلوسي، التي ظل

عاقتها بترامب طوال السنوات األربع من 
ــه. وأكـــــدت بــيــلــوســي، أن األمــيــركــيــني  ــتـ واليـ
»سيعرفون الحقيقة«. لكن زعيم األقلية في 
»الــشــيــوخ« مــيــتــش مــاكــونــيــل، كـــان استبق 
»حيادية«  من  بالتقليل  التصويت،  جلسة 
ــاء  ــ ــــضـ عـــلـــمـــًا أن األعـ املــــقــــتــــرحــــة،  الـــلـــجـــنـــة 
الــجــمــهــوريــني املـــوالـــني لــلــمــشــروع، هـــم من 

املقربني منه.
ــدرك تــرامــب جــّديــًا مــخــاطــر وضـــع امللف  ويــ
الـــنـــوع، مـــزودة  بــيــد لجنة تحقيق مــن هـــذا 
الحادثة  أغـــوار  لسبر  واســعــة  بصاحيات 
ــنــــي  ودوافـــــعـــــهـــــا وأســــــبــــــاب اإلخــــــفــــــاق األمــ
الــــــذي رافـــقـــهـــا، والــتــقــصــيــر فــــي اســتــطــاع 
 عن أنها قد 

ً
املعلومات املسبقة عنها، فضا

املــوضــوع.  فــي  بشهادته  لـــإدالء  تستدعيه 
مسألة  مــع  تعاملوا  فقد  الجمهوريون  أمــا 
اللجنة، بحسابات انتخابية، وليس حزبية 
أو دســتــوريــة، إذ ال يــــزال 61 فــي املــائــة من 
الــجــمــهــوريــني يــعــتــقــدون وفـــق استطاعات 
»ســرقــت«،  الرئاسية  االنتخابات  أن  الـــرأي، 
كــمــا يــــرى 53 فـــي املـــائـــة مــنــهــم أن »تـــرامـــب 
الجهات  أن  الرئيس«. ويأتي ذلك علمًا  هو 
املوالية للرئيس السابق، ال تزال تراجع عّد 
األصوات في بعص الواليات، مثل أريزونا، 
ــذه الــجــهــات،  إلثـــبـــات نــظــريــتــهــا. وتــعــتــزم هـ
توسيع دائــرة إعــادة الفرز، ليشمل واليــات 
أخرى، بقناعة أنها تقوم بعملية قد تؤدي 
إلى إعادة النظر بالنتائج وتنصيب ترامب 

رئيسًا. )Getty/يتوقع مراقبون بروز بدائل لـ»الدستوري الحر« )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( شّكك ماكونيل في حيادية أي لجنة تحقيق

»العربي الجديد«، أن  الرميلي، في تصريح لـ
باغتت   2011 الثاني  يناير/كانون   14 ثــورة 
نظام  أمــام سقوط  أنــه  معتبرًا  الدستوريني، 
منهم  البعض  بحث  علي  بــن  العابدين  زيــن 
عن حلول للتموقع والهروب من املحاكمات. 
وأشار إلى أن »الدستوريني تشتتوا، وهناك 
مـــن تــمــوقــع فـــي الــنــهــضــة، والـــبـــعـــض داخـــل 
الـــنـــداء، وهــنــاك مــن أســســوا أحـــزابـــًا جــديــدة، 
ــروز نــــداء  ــ ــ ــر إلـــــى حــــني بـ ــ ــ واســـتـــمـــر هـــــذا األمـ
تونس كقوة على الساحة السياسية«. وتابع 
»مــبــاشــرة بــعــد انــقــســام نـــداء تــونــس تكونت 
وغير دستوريني،  أحــزاب ضّمت دستوريني 
ــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا  ــ ــــطـ ــن أبــــــرز األخـ ولـــكـــن مــ
هــــؤالء أنــهــم ظــلــوا يــعــتــبــرون أنــفــســهــم أنــهــم 
هــم الوطنيون فــقــط«. وأشـــار إلــى أنــه »كانت 
هــنــاك عـــدة عــائــات فــكــريــة داخـــل الــدســاتــرة، 
التقدمي  الشيوعي  والــحــزب  اليسار  ومنها 
وحــركــة الــراحــل أحــمــد املستيري وأحــمــد بن 
صـــالـــح، وهـــنـــاك دســـاتـــرة حــتــى فـــي االتــحــاد 
»العائلة  أن  مبينًا  للشغل«،  التونسي  العام 

موسي، أمام تحفظ العديد من الدستوريني 
ــن تـــــجـــــاوزات ال تــخــدم  ــه مــ ــا تـــقـــوم بــ عـــلـــى مــ
السياسي.  املــشــهــد  الــدســتــوريــة وال  الــعــائــلــة 
ــداء  ــ ــــزب »نــ ــادي الـــســـابـــق فــــي حــ ــيــ ــقــ وكـــــــان الــ
تونس« منجي الحرباوي اعتبر أن ما تقوم 
بــه مــوســي تــصــرفــات غــيــر مــســؤولــة، مــؤكــدًا، 
فــي تــصــريــح إعـــامـــي، أن هــنــاك مــن رأى في 
مــوســي حبل نــجــاة لــلــدولــة، ولــكــن مــا حصل 
هو العكس، ومــن املتوقع أن يؤثر ذلــك على 

شعبيتها الواسعة.
ــذه الــــتــــطــــورات، رأى عـــضـــو املــكــتــب  ــ ــن هـ ــ وعـ
السياسي في »نداء تونس« سابقًا، بوجمعة 

شتاتها،  تجمع  أن  يجب  التي  هــي  الوطنية 
الدساترة بل ضمن  وذلــك ليس تحت شعار 
العائلة الوطنية، ويجب استخاص الدروس 

من التجارب السابقة إلعادة البناء«.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــاجــد 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  البرهومي، 
ــا ُيــعــرف بــظــاهــرة الــحــزب الــدســتــوري  أن »مـ
الحر، بقيادة عبير موسي، برزت خال هذه 
الــفــتــرة، ألنــهــا كــانــت نــتــاجــًا طــبــيــعــيــًا لعشر 
وشيطنتهم  للدساترة  الهرسلة  من  سنوات 
وإقصائهم من املشهد، وبالتالي نسبة هامة 
الدساترة  فــي  تــرى  التونسيني أصبحت  مــن 
املــنــقــذ، ولــذلــك بـــرز مــنــهــم فــصــيــل أكــثــر عنفًا 
 لإقصاء«، مبينًا أن »البعض لم يكن 

ً
وميا

، بــرئــاســة 
ً
لــيــتــلــف حـــول حـــزب املـــبـــادرة مـــثـــا

كــمــال مـــرجـــان، لـــو لـــم يــتــعــاطــفــوا مـــع الــتــيــار 
ــتـــوري كـــكـــل«. ولـــفـــت إلــــى أن »الــعــائــلــة  الـــدسـ
الدستورية كبيرة وتضم عديد الشخصيات، 
وتقريبًا األحــزاب الكبيرة حاليًا في الساحة 
ما يجعل  والدستوريون، وهو  النهضة  هي 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر فــي طليعة نتائج 
الــيــســار«،  تـــراجـــع  ســبــر اآلراء، خـــاصـــة بــعــد 
ــــزال أمـــرًا  مــبــيــنــًا أن »تــوحــيــد الـــدســـاتـــرة ال يـ
صعبًا، وهو ما يجعل الدستوري الحر حاليًا 

املهيمن في األحزاب الدستورية«.
ــبـــة هــــامــــة مــن  والحـــــــظ الـــبـــرهـــومـــي أن »نـــسـ
الدساترة ترى أن أي تجميع جديد سيكون 
خدمة مجانية للنهضة، بمعنى أن هناك من 
معها  فيتعاطفون  الــنــهــضــة،  يــحــاول ضـــرب 
الدستوري  لرئيسة  املتتالية  الهجمات  بعد 
يتفق مع موسي  ال  عليها. وهناك من  الحر 
ــفــــاء بــمــتــابــعــة  ــتــ ــاد، أو االكــ ــعــ ــتــ فـــاخـــتـــار االبــ
ــــو مــــا ال ُيــمــكــنــهــم مــــن الــــبــــروز.  الــــوضــــع، وهـ
بالعيوب  مفتوح  طــريــق  فــي  مــوســي  فبقيت 
ــودة لـــديـــهـــا، وهــــي تعيش  ــاوئ املــــوجــ ــســ واملــ
األمامية،  الصفوف  فــي  وتــتــواجــد  مرحلتها 
أو  كانت ستنجح  إن  اآلن مسبقًا  يعرف  وال 
تــفــشــل«. ولــفــت إلــى أن »الــعــائــلــة الدستورية 
إن ارادت التجمع مجددًا فا بد لها أن تقوم 
بمراجعات كبيرة ودراسة الواقع جيدًا، وعدا 

ذلك فهو اندثار لهذا التيار أو غيره«.

أُعلن في تونس أخيرًا 
عن تأسيس الحزب 

البورقيبي البلعيدي

خــســارتــه االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وخــســارة 
ــوخ«. وكــــــان تـــرامـــب  ــيــ ــشــ ــه أغــلــبــيــة »الــ ــزبـ حـ
قــد دعـــا مــنــاصــريــن إلـــى »الــقــتــال بــشــراســة« 
ــت حنجرته 

ّ
لــانــقــاب عــلــى خــســارتــه، وظــل

تــــصــــدح بــــســــرديــــة »املــــــــؤامــــــــرة« و»ســــرقــــة 
االنتخابات«، حتى إلى ما بعد يوم تنصيب 
 بايدن رسميًا كالرئيس الـ46 للباد، في 20 
يناير املاضي. وكان ترامب قد أنذر أعضاء 
حــزبــه فـــي الــكــونــغــرس مـــن مــغــبــة »الـــوقـــوع 
ــرارًا  ـــ فــــي فــــخ الـــلـــجـــنـــة«، وتــــوعــــد ضـــمـــنـــًا مـ
الكونغرس في  بمحاسبتهم في انتخابات 
2022 لــو وقــفــوا مــع الــديــمــقــراطــيــني لتأمني 
الـــعـــدد الـــــازم فـــي »الـــشـــيـــوخ« )60 صــوتــًا( 

لتمرير اللجنة. 
ويــعــتــبــر الــديــمــقــراطــيــون أن الـــتـــهـــاون في 
ــام، وتــحــديــد  ــحـ ــتـ ــادثـــة االقـ نــبــش خــفــايــا حـ
تكرارها.  على  يشجع  قد  عنها،  املسؤولني 
ويــعــد تــصــويــت الــجــمــعــة أول اخــتــبــار مهم 
»الــشــيــوخ«،  فــي  الحزبني  بــني  للتعاون  لهم 
لكنه أدى إلى تعميق قلة الثقة بني الطرفني، 
وإمــكــانــيــة املــضــي قــدمــًا بــعــيــدًا عـــن ســطــوة 

الحزبي  واالنــقــســام  الــصــراع  عليها  يهمني 
املــتــفــاقــم فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وفــــي هــذا 
الصدد، أكد السيناتور بيل كاسيدي، أحد 
أعضاء »الشيوخ« الجمهوريني الستة الذين 
»التحقيقات  أن  املــشــروع،  لصالح  صــوتــوا 
الــجــمــهــوريــني،  مـــن دون«  أو  مـــع  ســتــجــري 
التحقيق  يــكــون  أن  »لــضــمــان  أنــــه  مــعــتــبــرًا 
عاداًل، ومحايدًا ويركز على الوقائع، ينبغي 

على الجمهوريني االنخراط فيه«. 
ويهدف إجهاض املشروع، في جزء منه، إلى 
الوضع  تهدئة  الجمهوري  الحزب  محاولة 
مع ترامب، أو تجنب انتقامه، إذ إن قبضته 
ال تزال قوية على مؤسسة الحزب حتى بعد 

صّوت 6 جمهوريين في 
»الشيوخ« فقط لصالح 

إنشاء اللجنة

ظهرت معطيات عن 
تزايد االنقسامات داخل ما 
يسمى في تونس بالعائلة 
الدستورية، ما يحول دون 

دعوات التوحد واإلنقاذ 
التي ظهرت أخيرًا

أجهض الجمهوريون 
في الكونغرس إمكانية 

إنشاء لجنة مستقلة 
للتحقيق في حادثة 

اقتحامه، مع استمرار 
انصياعهم لدونالد 
ترامب، الذي يهدد 

بإسقاطهم في 
االنتخابات

متابعة تقرير

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

جيش النيجر يصّد هجومًا 
لـ»بوكو حرام«

ــر، أمــــس  ــجــ ــيــ ــنــ ــات الــ ــطــ ــلــ ــنــــت ســ ــلــ أعــ
الــجــيــش  مــــن   وحــــــــدات 

ّ
أن الــــســــبــــت، 

صـــــــّدت، أول مــــن أمــــــس، بــاألســلــحــة 
ته جماعة 

ّ
الثقيلة هجومًا كبيرًا شن

»بوكو حرام« على مدينة ديفا، قرب 
الحدود مع نيجيريا. وقال مسؤول 
املــحــلــّيــة ملنطقة ديفا  الــحــكــومــة  فــي 
الــســيــطــرة«  تــحــت  اآلن  »الـــوضـــع   

ّ
إن

والهدوء عاد إلى املدينة، مشيرًا إلى 
أنه »ليست لدينا حصيلة )للخسائر 

ى اآلن«.
ّ
البشرية( حت

)فرانس برس(

ميانمار: حكومة 
المعارضة تستعرض 

قوة مسلحة
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي شــكــلــهــا 
مـــــعـــــارضـــــو املــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
السبت،  أمس  ميانمار،  في  الحاكم 
أن الـــدفـــعـــة األولـــــــى مــــن املــجــنــديــن 
ــة  ــات الــــازمــ ــبــ ــدريــ ــتــ ــن الــ ــ انـــتـــهـــت مـ
قـــوة دفـــاع جــديــدة. وبثت  لتشكيل 
مــقــطــعــًا مـــصـــورًا لــلــمــجــنــديــن، وهــم 
العسكري،  بــالــزي  عرضًا  ينظمون 
خـــال حــفــل تــخــرج بــحــضــور وزيــر 
دفــــاع حــكــومــة املــعــارضــة يــي مــون. 
وقــــال ضـــابـــط، لـــم يــتــم الــكــشــف عن 
تكون  أن  الحفل: »يجب  في  هويته 
مع  متحالفة  الشعبي  الــدفــاع  قـــوة 
الـــنـــاس. سنقاتل  الــشــعــب وتــحــمــي 

لكسب هذه املعركة«.
)رويترز(

 
بايدن يطلب ميزانية 

دفاعية بقيمة
753 مليار دوالر

قــدمــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
ــايـــدن، أول مـــن أمــــس، لــلــكــونــغــرس  بـ
مـــشـــروع املــيــزانــيــة الــدفــاعــيــة لــلــعــام 
بــزيــادة  املــالــي 2022، والــتــي تقضي 
دوالر،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  753 إلــــــى  ــات  ــقـ ــفـ ــنـ الـ
عن  املـــائـــة  فـــي   1.7 بـــزيـــادة نسبتها 
عام 2021. ويقضي مشروع امليزانية 
ــتــــخــــصــــيــــص األمـــــــــــــــــوال لـــتـــطـــويـــر  بــ
واخــتــبــار األســلــحــة فـــرط الــصــوتــيــة 
املقبل«،  »الجيل  أنظمة  من  وغيرها 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود لــتــطــويــر 
ملواجهة  الرامية  العسكرية  الــقــدرات 

روسيا والصني.
)األناضول(

بغداد ـ سالم الجاف

كشفت مــصــادر سياسية عــراقــيــة فــي بــغــداد، 
أمس السبت، عن انسحاب عــدٍد من مرشحي 
االنتخابات التشريعية املبكرة، املقرر إجراؤها 
فــي الـــعـــراق فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــتــهــديــدات  تــعــرضــهــم  املـــقـــبـــل، بــســبــب  األول 
الذين  املرشحني  أن  عــدة، موضحة  وضــغــوط 
تــراجــعــوا عــن الــتــرشــح، أو قــــرروا االنــســحــاب 
ملحافظات  ينتمون  االنــتــخــابــي،  الــســبــاق  مــن 
ديالى ونينوى وبغداد. وتشهد املدن العراقية 
ــًا مـــتـــصـــاعـــدًا عـــلـــى مــســتــوى  ــراكــ املــخــتــلــفــة حــ
ــتــــعــــدادًا  ــة، اســ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ األحــــــــــزاب والـــــقـــــوى الـ
لــانــتــخــابــات املــقــبــلــة، وســـط انــتــقــادات حـــاّدة 
مـــوجـــهـــة ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
ــتــــراض  بـــشـــأن عـــــدم تــحــركــهــا لـــوقـــف أو االعــ
لتلك  انتخابية مبكرة  اعتبر حمات  ما  على 
العام  املال  القوى، بعضها تّم فيها استخدام 
أو اســتــغــال املــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وحــاجــة 

الــعــراقــيــني لــلــخــدمــات، خــصــوصــًا فـــي الــقــرى 
والبلدات النائية.

متطابقة  بمعلومات  عراقيان  نائبان  وأدلـــى 
حول انسحاب مرشحني من االنتخابات بفعل 
مؤكَدْين  لها،  تعّرضوا  ضغوط  أو  تهديدات 
عــلــى حياتهم،  بــالــخــوف  أن بعضهم شــعــروا 
فقّرروا االنسحاب مبكرًا، لوقوع تّرشحهم في 
قــّدم فيها نافذون مرتبطون  دوائــر انتخابية 

بفصائل ّمسلحة وأحزاب بارزة، ترشحهم.
ــان عـــــن تـــحـــالـــف  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــو فـــــي الـ ــعـــضـ ووفـــــقـــــًا لـ
»النصر« بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر 
ــّدة لــانــتــخــابــات  ــ ــإن مــرشــحــني عـ ــبـــادي، فــ ــعـ الـ
قرروا التراجع عن خوض السباق االنتخابي، 
كخطوة استباقية، لعدم توفر ضمانات أمنية 
»ضــغــوط   لـــ

ً
لــهــم، فــيــمــا تــعــرض آخـــــرون فــعــا

ــّد تــعــبــيــره.  وإشـــــــارات غــيــر مـــريـــحـــة«، عــلــى حــ
ــــدر األجــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــــصـ ووصـــــــف املـ
»املــتــوتــرة«، بسبب  بـــ عــدة،  محافظات عراقية 
التنافس املبكر الشديد في الدوائر االنتخابية 
ــانــــون االنـــتـــخـــاب  الـــصـــغـــيـــرة، بـــعـــدمـــا قـــّســـم قــ
الــجــديــد املــحــافــظــة الـــواحـــدة إلـــى دوائــــر عــدة. 
ــإن مــرشــحــًا في  وبــحــســب الــنــائــب الـــعـــراقـــي، فـ
منطقة سهل نينوى، تلقى اتصااًل هاتفيًا من 
شخصية تزعم انتماءها لفصيل مسلح نافذ، 
أقــدم على مهاجمته خــال االتصال لترشحه 
في دائرة انتخابية واحدة تجمعه مع مرشح 
آخــر فيها، قــال إن األخــيــر »ســاهــم بتحريركم 

وطرد داعش من مناطقكم«.
وفــي هــذا الــصــدد أيــضــًا، أكــد النائب العراقي 
ــبـــاد، ريـــاض  ــالـــى، شــرقــي الـ عـــن مــحــافــظــة ديـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ

إلى ذلك، أوضح عضو لجنة األمن والدفاع في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، بــدر الــزيــادي، أن مفوضية 
االنتخابات لم تعلن حتى اليوم عن عمليات 
ــح لانتخابات، 

ّ
الــتــرش انــســحــاب رســمــيــة مــن 

مــعــتــبــرًا أنــــه ال يــمــكــن الـــجـــزم بـــشـــأن أســبــاب 
االنسحابات التي ترد األخبار عنها في تقارير 

في  مرشحون  لها  يتعرض  عــدة  ضغوطًا  أن 
املحافظة، وتهدف إلى »تأجيل االنتخابات، أو 
العزوف عن املشاركة، في حال  الدفع باتجاه 
جريت االنتخابات في موعدها«، متهمًا من 

ُ
أ

»الفاسدين بالتورط وراء هذا النوع  وصفهم بـ
نزيهة  انتخابات  »إقامة  التهديدات«، ألن  من 
وتــحــدث  لــوجــودهــم«.  تــحــديــًا  تمثل  وسليمة 
التميمي عن »وجود مؤامرة تهدف إلى عرقلة 
ــابـــات، ودفـــــع الــنــاخــبــني لــعــدم  ــتـــخـ إجــــــراء االنـ
الــتــصــويــت، والــضــغــط النــســحــاب مــرشــحــني«. 
ولــفــت إلــــى أن الــتــهــديــد يــهــدف لــإبــقــاء على 
ــا، مــؤكــدًا  ــهـ الـــوجـــوه الــســيــاســيــة الــســابــقــة ذاتـ
حــصــول ضــغــوط عــلــى مــرشــحــني »يتخوفون 

من التهديدات املبطنة للكتل السياسية«. 

»العربي  عـــدة«. وبـــرأي الــزيــادي، فــي حديث لـ
»لن  املرشحني  انسحاب بعض  فإن  الجديد«، 
يؤثر على العملية االنتخابية في ظل وجود 
عدد كبير من املرشحني اآلخرين الذين قرروا 
االستمرار باملشاركة«. ولفت إلى أن مفوضية 
االنـــتـــخـــابـــات لـــم تـــصـــادق بــعــد عــلــى الــقــائــمــة 
القائمة  للمرشحني، بسبب خضوع  النهائية 

للتدقيق.
ويــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، ُســـّجـــل أول اعــتــداء 
ح على نشاط انتخابي في العراق، إذ أعلن 

ّ
مسل

مكتب رئيس البرملان السابق سليم الجبوري، 
عن تعرض موكب األخير لهجوم مّسلح خال 
زيــارتــه ملحافظة ديــالــى. وفــي يــنــايــر/ كانون 
حون مجهولون 

ّ
اغــتــال مسل املــاضــي،  الــثــانــي 

عن  البرملان  لعضو  االنتخابية  الحملة  مدير 
محافظة ديالى، رعد الدهلكي.

وحول ذلك، رأى الخبير في الشأن السياسي 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــتــمــيــمــي، أن »انــســحــابــات 
 انـــتـــخـــابـــات أمـــــر قـــديـــم، 

ّ
املـــرشـــحـــني قـــبـــل كـــــل

لــكــنــه هـــــذه املــــــرة يــحــصــل مــــبــــكــــرًا«. وأضـــــاف 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ
أن »االنــســحــاب بــفــعــل الــتــهــديــد أو الــضــغــوط 
املـــتـــفـــلـــت،  الـــــســـــاح  ــات  ــاســ ــكــ ــعــ انــ أول  ــثـــل  يـــمـ
بأجنحة  مرتبطة  حة 

ّ
مسل فصائل  ومشاركة 

االنــتــخــابــات، ويعبر عــن سعي  فــي  سياسية، 
بهذا  للفوز  مسبوق  وغــيــر  محموم  وتنافس 
االستحقاق، خصوصًا مع خوض املتنافسني 
عــبــر دوائــــر ضّيقة  انتخابية جــديــدة  تــجــربــة 
وبـــعـــدد كــبــيــر مـــن املـــرشـــحـــني، بـــالـــتـــزامـــن مع 
في  السياسية  الــقــوى  غالبية  تــراجــع شعبية 

الباد«.

المعارضة 
السورية 

ســيــاســي مـــن أي جــهــة كــانــت يــمــكــن أن تــؤثــر 
عــلــى سلطاته املطلقة فــي حــكــم ســوريــة. ولــم 
يأت األســد على ذكر العملية السياسية، ولم 
في  املغيبني  أو  املعتقلني،  إلــى موضوع  يشر 
سجونه، ولــم يِعد على اإلطـــاق بــأي إصــاح 
العملية السياسية  سياسي. وأكــد خطابه أن 
بــاتــت وراء ظــهــره، وأن انــخــراطــه فــي جــوالت 
حــوار، طيلة السنوات املاضية، لم يكن سوى 

شراء وقت وصواًل إلى انتخابات 2021.
ووّســــع األســــد، مــن خـــال خــطــابــه، الــهــّوة بني 
الــســوريــني، مــوالــني ومــعــارضــني، حــيــث أطلق 
التمزق  ز 

ّ
تعز جديدة  صفات  معارضيه  على 

الكبير في النسيج املجتمعي السوري، حيث 
قــّســمــهــم إلـــى مـــوالـــني يــمــثــلــون مـــا ســمــاه منذ 
ومعارضني  املتجانس«،  »املجتمع  بـ سنوات 
الــذي قوبل  الخطاب،  هم بنظره خونة. وأكــد 
مــن الــشــارع الــســوري املــعــارض بــســخــريــة، أن 
ــى إشــــــارات أن الــقــضــيــة الــســوريــة 

ّ
ــد تــلــق ــ األسـ

الــحــكــومــة. وتـــشـــّدد الــفــرا عــلــى أن املــطــلــوب 
حاليًا هو تغيير النهج، ألن تغيير األسماء 
التغييرات  فكل  حقيقيًا،  تغييرًا  يصنع  ال 
في الفترة األخيرة لم تنعكس على الحياة 
 الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــواطـــنـــني. 
وشرح أن هناك أزمة حقيقية في نهج إدارة 
الدولة، والطريقة التي تأتي بها الحكومات، 
واالقتصادي،  السياسي  القرار  اتخاذ  وفي 
احتكار  بسبب  بالقوانني،  متعلق  هــو  ومــا 
الــقــرار بشكل سلطوي، وإبــعــاد الشعب عن 

صنع القرار.
الـــفـــرا، فـــإن األردن يحتاج  ومـــن وجــهــة نــظــر 
االنتخاب،  بقانون  يبدأ  حقيقي  تغيير  إلــى 
أن هذا  األحــــزاب حــكــومــة، علمًا  عبر تشكيل 
األمر يتطلب تغيير قانون االنتخاب وقانون 
األحــــــزاب وقـــانـــون الــبــلــديــات والـــامـــركـــزيـــة. 
في  وتغييره  تطبيقه  يجب  مــا  أن  وتــوضــح 
قانون االنتخاب، يجب ان يسري على قانون 
الــبــلــديــات، لتكون األحـــزاب هــي مــن يديرها، 
وكــــل حـــديـــث عــــدا ذلــــك هـــو لــاســتــهــاك وال 
يــخــلــق تــغــيــيــرًا حــقــيــقــيــًا. وتــضــع الــفــرا امللف 
الحكومي في سياق تكرار أخطاء الحكومات 
السابقة، فكل حكومة تأتي تجعل املواطنني 
األداء.  ســوء  بسبب  السابقة  على  يترحمون 
وتــشــيــر إلـــى أن طــريــقــة اخــتــيــار الــحــكــومــات، 
وكـــل حكومة  فــاشــلــة،  تنتج عنها حــكــومــات 

أمين العاصي

 بشار األسد، في خطاب متلفز 
ّ
لم يشذ

ألــقــاه بــعــد يــومــني مــن إعـــان نتيجة 
انتخابات يأمل أن تبقيه في السلطة 
حتى عام 2028، عن سياسته املعلنة منذ بدء 
الثورة السورية في ربيع 2011، والقائمة على 
أن تؤدي  رفــض أي مقاربات سياسية، يمكن 
إلى حلول سياسية للقضية السورية. وحمل 
الخطاب العديد من الرسائل للداخل السوري، 
حيث بدا واضحًا أنه يدفع في اتجاه تعميق 
ــّوة بـــني الـــســـوريـــني أنــفــســهــم، ولـــلـــخـــارج،  ــهــ الــ
أبرزها أنه غير معني بأي حل سياسي خارج 

تصورات نظامه لهذا الحل. 
ــي خــــطــــاب الــجــمــعــة  ــ وصــــــم بــــشــــار األســـــــــد، فـ
املاضي، املعارضة السورية، بل كل السوريني 
»الخيانة«،  الذين ال يوالونه بشكل أو بآخر بـ
في رسالة واضحة بأنه غير معني بأي جهد 

عّمان ـ أنور الزيادات

برحيل  املطالبة  األصــــوات  تتعالى 
الــحــكــومــة األردنــــيــــة بـــرئـــاســـة بشر 
الخصاونة أخيرًا، في ظل انتقادات 
ــــوزاري فــي الفترة  طــاولــت األخــيــر وفــريــقــه الـ
املــاضــيــة، مـــع اتـــهـــام الــخــصــاونــة بــاالخــتــفــاء 
وعــدم الظهور في األزمــات الهامة التي مرت 
بها الباد. ويتعلق األمر باألحداث املتعلقة 
اإلسرائيلي  والعدوان  األمير حمزة،  بقضية 
ــة إلــــى فــشــل الــحــكــومــة في  ــافـ ــزة، إضـ ــ عــلــى غـ
القضايا االقتصادية، والغضب  التعامل مع 
من قانون الدفاع وتداعياته. وبشكل عام، لم 
التي مرت  األزمـــات  الحكومي في  األداء  يكن 
املــواطــنــني، حتى  الــبــاد بحجم توقعات  بها 
الــنــادر أن يمر تصريح أو موقف  أصبح من 
لرئيس الوزراء من دون أن يخضع لتفسيرات 
وتــأويــات عــديــدة تــطــاول الخصاونة نفسه 
بشكل قاس، فالحكومة األردنية تعاني أيضًا 
الــــوزراء فــي عملهم، ســواء  مــن تخبط بعض 
بعدم تحقيقهم نتائج جيدة، أو حتى الفشل 

الكبير في إدارة وزاراتهم.
وذكــر استطاع لــلــرأي أجـــراه »مــركــز راصــد« 
أكثر من  أن  الحالي،  مــايــو/أيــار  مطلع شهر 
ــيـــني يــــرون حــكــومــة الــخــصــاونــة  ثــلــثــي األردنـ
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــهــا، أو 
ــا كــان ضعيفًا خــال األشــهــر الستة  أن أداءهـ
ــــاالت  ــــى مــنــذ تــشــكــيــلــهــا. وأســهــمــت اإلقـ األولــ
واالستقاالت والتعديات الوزارية املتاحقة، 

في عدم استقرارها.
الــعــامــة لحزب  فــي الــســيــاق، تعتبر األمــيــنــة 
مجلس  فــي  السابقة  النائبة  أقــــوى«،  »أردن 
الــنــواب رلـــى الــفــرا، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
الــيــوم بــا حكومة، وأن  الــجــديــد«، أن األردن 
مــواصــفــات الــخــصــاونــة ال تصلح ألكــثــر من 
ســفــيــر، فــكــيــف يــصــبــح رئـــيـــس وزراء يــديــر 
الـــوزراء  شــؤون دولـــة. وتضيف: قبل رئيس 
الحالي كان عمر الــرزاز رئيسًا للوزراء، وقد 
خلق حالة تفاؤل عامة عند تشكيل الحكومة، 
لــكــن لـــأســـف لـــم يـــقـــّدم أي شـــي ولــــم يصنع 
للخصاونة  وبــالــنــســبــة  حــقــيــقــي.  تغيير  أي 
فــإنــه لــم يكن هــنــاك تــفــاؤل عند تعيينه، وال 
توقعات بالتغيير، وهذا ما أثبتته الظروف 
أكتوبر/تشرين  فــي  الحكومة،  تشكيل  منذ 

األول املاضي.
وتــــرى أن الــحــكــومــة تــتــخــبــط، فــعــلــى سبيل 
املــــثــــال لــــم تــســتــطــع مـــعـــرفـــة ســـبـــب انــقــطــاع 
الكهرباء عن األردن ملدة أربع ساعات في 21 
مايو الحالي، ولم تكشف عن سبب منطقي، 
فـــإمـــا أن الــحــكــومــة تــخــفــي الــحــقــيــقــة أو ال 
معنى الستمرارية  ال  فإن  بالتالي  تعرفها. 

ليست ضمن أولويات إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن، على األقل في املدى املنظور، حيث 
تضع ثقلها كله في اتجاه إبــرام اتفاق نووي 
جديد مع إيران. كما لم يأت بشار األسد على 
الخارجة عن سيطرته  السورية  املناطق  ذكــر 
فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، حــيــث الــجــزء األكــبــر 
مــن مــســاحــة محافظة إدلــــب، الــتــي تــقــع تحت 
سيطرة »هيئة تحرير الشام« )هيئة النصرة 
سابقًا(، وفي الشمال حيث فصائل املعارضة 
الــســوريــة، وفـــي الــشــمــال الــشــرقــي أو »شــرقــي 
ــــى »قــــــــوات »ســــوريــــة  ــرات« الـــخـــاضـــعـــة إلــ ــ ــفــ ــ الــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــــســــد(، الـــتـــي يــمــثــل األكـــــراد 
ــد أنـــه  ــ ــد خـــطـــاب األســ ــ عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري. وأكــ
اكتفى بما لديه من أراٍض، ما يكّرس التقسيم 

املوجود على أرض الواقع.
ــبـــاحـــث فــــي مــركــز  ــذا الــــصــــدد، رأى الـ ــ ــي هـ ــ وفـ
»الـــحـــوار الـــســـوري« محمد ســالــم، فــي حديث 
الــجــديــد«، أن الرسالة األبـــرز في  مــع »العربي 
خــطــاب بــشــار األســـد هــي »مـــن هــو مــعــي فهو 
ســوري ووطني، ومــن هو ضــدي فهو مرتكب 
الخطاب يعبر  أن  العظمى«. واعتبر  للخيانة 
ويكشف عن الوجه الحقيقي لأسد ونظامه، 
ــد الـــوطـــنـــيـــة بــتــأيــيــده.  ــ ــار األســ إذ حـــصـــر بـــشـ
وأشار إلى أن »كيل الشتائم لكل من عارضه، 
ــاول الــنــظــام  ال يــنــســجــم مـــع الـــصـــورة الــتــي حــ

في الفترة األخيرة تتجه من فشل إلى فشل. 
وتشّدد على أنه آن األوان لتشكيل حكومات 
بــرملــانــيــة مــن دون تــدخــات وتــأثــيــرات على 
ــيــــة، لــتــكــون  ــانــ ــبــــرملــ نـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات الــ
للمواطنني،  البرملانات ممثلة بشكل حقيقي 
ــات نــــزيــــهــــة لـــيـــحـــكـــم الـــشـــعـــب  ــابــ ــخــ ــتــ عــــبــــر انــ
البرملانية  الحياة  تطور  فمع  بنفسه،  نفسه 
يستطيع املـــواطـــن اخــتــيــار الــحــزب والــنــواب 

الذين يمثلونه، ويلبون احتياجاته.
من جهته، يعتبر الرئيس السابق للجمعية 
األردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، 
»العربي الجديد«، أن أداء رئيس  في حديث لـ

بــشــكــل خـــجـــول تــصــديــرهــا عـــن تــحــولــه نحو 
شيء من التعددية من خال وجود مرشحني 
منافسني لأسد«، مضيفًا: هو صــورة أخرى 
مــن صـــور خــطــابــات الــطــغــاة، وملخصها إمــا 
أحــكــمــكــم أو أقــتــلــكــم. وتـــابـــع: »جــــرد كــل مــن ال 
السورية، واعتبره مجرد  الوطنية  يؤيده من 
حامل للجواز السوري. خطاب مذهل، ُيدرس 
في وحشيته وصلفه وجبروته، وهو مناقض 
أكثر  الــذي كانت خطاباته  والـــده  لنهج  حتى 

دبلوماسية«.
مــن جــانــبــه، أشـــار الــكــاتــب بــســام يــوســف، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن األســد 
»قـــّســـم الــشــعــب الـــســـوري إلــــى شــعــبــني، مــؤيــد 
باتجاه  يــدفــع  األســـد  أن  ومـــعـــارض«، معتبرًا 
القطيعة بينهما. وقال »بشار األسد يؤسس 
ــل املــجــتــمــع الــــســــوري«.  ــ لــفــاشــيــة جـــديـــدة داخـ
وأعــرب عن اعتقاده بأن خطاب األســد »يؤكد 
استياءه من الخارج«، مضيفًا: رسالته كانت 
ــاٍض فـــي مــعــركــتــه، ومــــن بقي  ــ ــه مـ واضـــحـــة أنــ
داخــــل مــنــاطــقــه وقــــود لــهــذه املــعــركــة، وأنــــه ال 
املسار  كل  نسف  بخطابه  لديه.  حل سياسيًا 
السياسي األممي. أعتقد أن الخطاب يدل على 

أن بشار األسد يشعر بالهزيمة.
فـــي ظـــل هـــذه األجــــــواء، تــبــدو الـــخـــيـــارات أمـــام 
املعارضة السورية شبه معدومة، في ظل تراٍخ 
ممارسة  عــن   2011 عــام  منذ  أميركي مستمر 
السوري  النظام  أن يجبر  ضغط جــدي يمكن 
عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
الــذي  الــدولــي 2254  الــقــرار  وتنفيذ مــضــمــون 
حـــدد خــريــطــة طــريــق لــحــل ســيــاســي للمسألة 
ــة. وال تــمــلــك املــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة،  ــوريــ ــســ الــ
داخــل الباد وخارجها، من أمرها إال إصــدار 
نتائج  أهمية  مــن  تقلل  وتصريحات  بيانات 

االنتخابات التي ترى أنها »مزّيفة«.
فــفــي الـــداخـــل الـــســـوري، لــم يــتــردد حــســن عبد 
الــعــظــيــم، رئـــيـــس »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة 
»املعارضة  تمثل  التي  الديمقراطي«  للتغيير 
األسد  نظام  انتخابات  الداخلية«، في وصف 
العظيم، في  »املــزّيــفــة«. وقــال عبد  بـــ الرئاسية 
املاضي،  الخميس  »رويــتــرز«  لوكالة  تصريح 
مــن شأنها سوى  »ليس  االنتخابات  هــذه  إن 
ــوع والــفــقــر  ــجــ زيــــــــادة مــحــنــة بـــلـــد، يـــعـــانـــي الــ
ونــظــام االســـتـــبـــداد«، مــشــيــرًا إلـــى »أن إصـــرار 
بشار األســد على التمسك بالسلطة ال يجلب 
االســتــقــرار«. وتــدفــع املــعــارضــة الــســوريــة ثمن 
إلى  الـــرؤى، وصلت  في  وتباينات  انقسامات 
العام  املتبادل بني مكوناتها منذ  حد اإللغاء 
مــعــارضــة داخلية  إلــى  انــشــطــرت  2011، حيث 
األخــرى  انقسمت هي  التي  وأخــرى خارجية، 
إلــى منصات متعددة. ولــم تنجح في تشكيل 
ــدة لـــقـــوى الـــثـــورة  مــرجــعــيــة ســيــاســيــة مــــوحــ
واملعارضة تمثلها في االستحقاقات الدولية، 
ــو مـــا أفــقــدهــا ثــقــة الـــشـــارع الـــســـوري أواًل،  وهـ
هذه  أن  وخصوصًا  الــدولــي،  املجتمع  وتاليًا 
ــلـــورة خـــطـــاب وطــنــي  املــنــصــات لـــم تــســتــطــع بـ

واحد جامع للسوريني.
ولــيــس أمـــام املــعــارضــة الــســوريــة إال التمسك 
ــا األمــــم  بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرعـــاهـ
املتحدة، التي تبدو غير قادرة على دفع النظام 
التفاوض فــي مدينة جنيف على  إلــى طــاولــة 
وكانت  الصلة.  ذات  الدولية  الــقــرارات  أســاس 
األمــم املتحدة تخطط لكتابة دســتــور، تجرى 
على أســاســه انــتــخــابــات، إال ان الــنــظــام عرقل 
هــذا املــســعــى. ومــن ثــم يحتاج املــلــف الــســوري 
إلـــى مــقــاربــة أمــمــيــة جــديــدة ال تــلــوح فــي أفــق 
قريب. وفي هذا السياق، قال القيادي في هيئة 
»العربي  التنسيق الوطنية أحمد العسراوي، لـ
ــــوى وحــــدة  ــيـــار سـ الــــجــــديــــد«: لـــيـــس لـــديـــنـــا خـ
التحديات  ملواجهة  املعارضة  موقف وجهود 
الكاتب  رأى  ذلـــك،  إلــى  والــخــارجــيــة.  الداخلية 
بــســام يــوســف أن الـــخـــيـــارات أمــــام املــعــارضــة 
»ضــيــقــة«، لكنه أشــار إلــى أن »لــدى املعارضة 
نقطة قوة يجب أن تستغلها، وهي أن النظام 
لــم يــعــد لــديــه شـــيء يــقــدمــه ملــؤيــديــه. يــجــب أن 
ــة الـــنـــظـــر بـــآلـــيـــات مــقــاربــتــهــا  ــارضـ ــعـ تــعــيــد املـ
للقضية. النظام مفلس ومنهار، وما جرى من 
محاوالت  مصاحبة  ومهرجانات  انتخابات 

إلنكار اليأس ال أكثر«.

الوزراء رتيب، فخلفية الخصاونة تعود إلى 
كونه موظفًا تدّرج في العمل الدبلوماسي، 
رتــبــة سفير،  إلــى  السياسي، حتى وصــل  ال 
ومن ثم أصبح وزيرًا. واألصل أن ذلك ُيبنى 
الداخلية والخارجية،  امللفات  عليه في فهم 
بــالــشــكــل  األداء  ــلـــى  عـ يـــظـــهـــر  ال  ذلــــــك  ــن  ــكـ لـ
املطلوب. ويضيف أن رئيس الوزراء ال يظهر 
في األزمــات، وهو أمر غير مفهوم، ال سيما 
خـــال األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي املعضلة 
ــة املــحــلــيــة مــــع وصــــول  األهــــــم عـــلـــى الـــســـاحـ
مديونية األردن إلى 47 مليار دوالر، أو في 
الــعــدوان على  السياسية وآخــرهــا  األزمــــات 
غــزة، ما يجعل السؤال امللّح هل ستستقيل 

الحكومة قريبًا؟
ــكـــشـــف شـــنـــيـــكـــات أن الــــعــــاهــــل األردنـــــــي  ويـ
ــائـــه أعـــضـــاء  ــقـ ــانــــي، وخـــــــال لـ ــثــ ــلـــه الــ ــبـــدالـ عـ
مــن مــجــلــس األعـــيـــان فــي 23 مــايــو الــحــالــي، 
تحدث عن إصاح القوانني الناظمة للحياة 
املــاســة  األردن  بــســبــب حـــاجـــة  الــســيــاســيــة، 
أن اإلصـــاح  الــســيــاســي. ويعتبر  لــإصــاح 
السياسي هو املدخل لإصاح االقتصادي، 
انــتــخــابــات حقيقية  فــعــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك 
ــلــــوب، ســـتـــأتـــي نـــخـــب قـــــادرة  بـــالـــشـــكـــل املــــطــ
والسياسية  االقتصادية  امللفات  إدارة  على 
واالجــتــمــاعــيــة، غــيــر الــنــخــب الــحــالــيــة الــتــي 
الحكومي.  البيروقراطي  القطاع  فــي  تعمل 
ويـــعـــزو األداء الــضــعــيــف لـــلـــوزراء إلـــى عــدم 
مــمــارســتــهــم الــعــمــل الــســيــاســي املــنــظــم، فهم 
ــن أحــــــــزاب تــعــلــمــهــم الــعــمــل  ــم يـــخـــرجـــوا مــ لــ
الذي  الدينامو  السياسي، ألن األحــزاب هي 
يحرك عربة العمل العام، ويصقل خبراتهم، 

ويساهم في تحسني األداء.
ووفق شنيكات، فإن األساس املعتمد بتشكيل 
الــحــكــومــات األردنـــيـــة هــو الــبــعــد الشخصي، 
الــصــداقــات واملــعــرفــة، إضــافــة للجغرافيا  أي 
)الـــتـــوزيـــع بــحــســب املــحــافــظــات والــخــلــفــيــات 
العشائرية واملــنــاطــقــيــة(. وهـــذه املــحــددات ال 
ة.  تــنــتــج حــكــومــة بــمــســتــوى جــيــد مــن الــكــفــاء
الــحــكــومــة  أداء  الـــعـــام إن  بــالــتــقــيــيــم  ويـــقـــول: 
واألفضل  ــرأي،  الـ استطاعات  بحسب  سيئ 
أن تـــرحـــل ألنـــهـــا لـــم تــنــجــز شــيــئــًا يـــذكـــر. أمــا 
فيستطيع  العامة  األعمال  لتسيير  بالنسبة 
األمناء العامون لــلــوزارات )وكــاء الـــوزارات( 
الــقــيــام بــهــا، لــكــن قــــرار رحــيــل الــحــكــومــة في 
األردن مرتبط بالعديد من التطورات املحلية 
وأحيانًا اإلقليمية، وهو قرار بيد امللك. يذكر 
أن الــخــصــاونــة الــــذي كــلــفــه الــعــاهــل األردنــــي 
بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر املاضي، هو 
ـــ13 فــي عــهــد املــلــك عبدالله  ــــوزراء الــ رئــيــس الـ
الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 

فبراير/شباط 1999.

تواصل مفوضية االنتخابات مراجعة أسماء المرشحين )حيدر حمداني/فرانس برس(

)Getty( »وصم األسد الذين ال يوالونه بـ»الخونة

تضيق الخيارات 
أمام المعارضة 

السورية أكثر، في 
ظل تراٍخ أميركي، 

وعدم قدرة األمم 
المتحدة على 

دفع النظام إلى 
تقديم تنازالت على 

طاولة المفاوضات، 
خصوصًا بعد خطاب 

األسد الذي أوضح 
فيه أنه غير معني 

بأي حل سياسي خارج 
تصوراته

عن  لعجزه  الخصاونة،  بشر  حكومة  من  األردنيين  أمل  خيبة  تتفاقم 
أو في ملف  االقتصادية  البالد، سواء  األخيرة في  التطورات  مواكبة 

األمير حمزة، أو أخيرًا العدوان اإلسرائيلي على غزة
قضيةتقرير

ما هي الخيارات بعد 
انتخابات النظام؟

الحدث

5 تهان 
معلنة

يركن بشار األسد على 
دعم سياسي وعسكري 
واقتصادي لم ينقطع 

من حليفتيه روسيا وإيران، 
اللتين أسرعتا في تهنئته 

بـ»الفوز«، إلى جانب الصين 
وبيالروسيا وفنزويال، بينما 
أحجمت الدول العربية، 

بمن فيها التي ال تزال 
تحتفظ بتمثيل دبلوماسي 
في دمشق، عن توجيه 

تهاٍن معلنة.

بسام يوسف: خطاب 
األسد يؤكد استياءه 

من الخارج

يتحكم البعد الشخصي 
في تشكيل الحكومات 

األردنية

كرس خطاب األسد 
التقسيم الموجود على 

األرض السورية

ينتمي المرشحون 
المنسحبون لمحافظات 

ديالى ونينوى وبغداد

أكثر من ثلثي األردنيين 
يرون أن حكومة 

الخصاونة ضعيفة

كشف نائبان عراقيان 
عن تعرض مرشحين 

لالنتخابات المبكرة 
لضغوط وتهديدات 

دفعتهم لسحب 
ترشحهم، وسط تنافس 
انتخابي محموم ومبكر
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األردن: 
خيبة أمل من 

الحكومة 
ضعف أداء الخصاونة 
وفريقه: هل آن أوان 

الرحيل؟
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

اتصاالت بمصر الستبعاد الحل العسكري
تطمينات غربية بشأن سد النهضة

جددت مفوضية 
االتحاد األوروبي عرضها 

بالمساعدة الفنية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مـــصـــريـــة، لــــ
إن الـــقـــاهـــرة تــلــقــت خــــال األيــــام 
ــن الـــرســـائـــل  ــعـــديـــد مــ ــة الـ ــيـ الــخــمــســة املـــاضـ
فــي قضية  مــن وســطــاء مختلفني  الشفهية 
ــد الـــنـــهـــضـــة، عــــــرب وغــــربــــيــــني، تـــركـــزت  ــ سـ
جــمــيــعــهــا عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــبـــعـــاد الــحــل 
ــزاع.  ــ ــنـ ــ ــن مـــســـتـــقـــبـــل حـــســـم الـ ــ الـــعـــســـكـــري مـ
وأوضحت أن الوسطاء أكدوا عدم قبول أي 
طرف بوقوع ضرر »من أي نوع على مصر«، 
في ظل ورود معلومات جديدة من إثيوبيا 
تشير إلى أن عملية امللء الثاني ربما تشهد 
صـــعـــوبـــات فــنــيــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى مــــا كــانــت 
قـــد رصـــدتـــه مــصــر ســابــقــا، تــتــعــلــق بنقص 
حـــاد فــي عـــدد األيــــدي الــعــامــلــة عــلــى خلفية 
التوترات التي يشهدها إقليم بني شنقول-

قمز الذي يقام على أرضه مشروع السد.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املــوقــف األمــيــركــي، 
للقيادة  بالنسبة  أهمية  األكثر  يبقى  الــذي 
املــصــريــة، مــا زال، رغـــم ســـوء الــعــاقــات بني 
واشــنــطــن وأديــــس أبـــابـــا، مـــتـــرددًا فــي إطــار 
إثيوبيا  على  صريحة  بعقوبات  التلويح 
بــســبــب قــضــيــة الـــســـد، ألســـبـــاب تــتــعــلــق في 
الصيني  األمــيــركــي  بــالــصــراع  األول  املــقــام 
ــة واشـــنـــطـــن بــأن  ــ ــرق أفــريــقــيــا، ورؤيــ فـــي شــ
ينتج  لن  للقاهرة  واضــح  بشكل  انحيازها 
وربما  اإلثيوبي،  التعنت  من  مزيد  إال  عنه 
تعمد إيقاع األضرار بالسودان ومصر على 

املدى القريب.
وفي هذا السياق، ذكرت املصادر أن قياديني 
باملخابرات العامة ودبلوماسيني مصريني 
عــــقــــدوا فــــي واشــــنــــطــــن ثــــاثــــة اجـــتـــمـــاعـــات 

ــيـــة املــقــتــرحــة مـــن مــصــر والــــســــودان،  الـــدولـ
والتي لم تكن واشنطن قد حسمت موقفها 
منها وبدا عليها اتجاه إلبقاء الوضع على 
منع  على  واقتصار جهودها  عليه،  ما هو 

مــواجــهــة عسكرية بني  إلـــى  القضية  تــطــور 
باتت  املقترحات  لكن هذه  وإثيوبيا.  مصر 
أقل فعالية حاليا بعد توقيع عقوبات على 
شخصيات في الحكومة اإلثيوبية ومنعها 

من دخول أميركا.
وبالتوازي مع تلك االتصاالت في واشنطن، 
املـــســـتـــوى  عـــلـــى  أخــــــــرى  مـــنـــاقـــشـــات  دارت 
الدبلوماسي بني مصر ومفوضية االتحاد 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــا عــ ــ ــــضـ األوروبــــــــــــــي ركـــــــــزت أيـ
استبعاد الــحــل الــعــســكــري، واالنـــخـــراط في 
عن  »بعيدًا  لــو  حتى  »معقولة«  مفاوضات 
االتــحــاد األفــريــقــي«، مــع تــجــديــد املفوضية 

عــرضــهــا بــاملــســاعــدة الــفــنــيــة، الـــتـــي قــدرهــا 
الجانب املصري ورفضتها إثيوبيا من قبل.

الـــجـــديـــد«  ـــق أن حـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي  ــبـ وســ
أن جميع  أوضـــح  مــصــري  فني  تقرير  على 
املؤشرات املناخية مواتية لبدء عملية امللء 
الثاني لسد النهضة اإلثيوبي خال مايو/

أيار الحالي، ما يعني وقف عملية تصريف 
املياه من بحيرة السد ملجرى النيل األزرق، 
الـــتـــخـــزيـــن، اســـتـــعـــدادًا لتنفيذ  فـــي  ــبــــدء  والــ
من جهة،  السد  في جسم  املطلوبة  التعلية 
وحــجــز كمية قــد تــصــل إلـــى 13 مــلــيــار متر 

مكعب من املياه. 

ما زالت اإلدارة األميركية 
مترددة بالتلويح 

بعقوبات صريحة على 
إثيوبيا بسبب قضية سد 

النهضة، فيما كانت 
تحاول طمأنة مصر 
بعدم إيقاع أي ضرر 

عليها

هناك نقص باأليدي العاملة في السد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

ــادات فـــي الــحــزب  ــيـ ــبـــوع املـــاضـــي مـــع قـ األسـ
الديمقراطي وعدد من النواب الجمهوريني، 
»براونستني هيات  ممثلي شركة  بحضور 
الــعــامــة والضغط  للعاقات  فــاربــر شــريــك« 
السياسي، للنقاش حول عدد من املواضيع 
النهضة،  بينها قضية سد  ومــن  املشتركة، 
وجــــهــــود تـــحـــســـني الــــعــــاقــــات بــــني الـــنـــظـــام 
الـــجـــديـــدة.  األمـــيـــركـــيـــة  واإلدارة  املــــصــــري 
ــــون إقــــنــــاع  ــريـ ــ ــــصـ وحــــــــــاول املـــــســـــؤولـــــون املـ
نظرائهم بضرورة تطوير املوقف األميركي 
النهضة  أكثر حزما، في قضية سد  ليكون 
تــحــديــدًا، لــكــن الـــنـــواب األمــيــركــيــني شــرحــوا 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــتــي تجعل هـــذا األمــر 
صعبا في الوقت الحالي، على رأسها تعقد 
الرئيس  إدارة  األهلي وموقف  العنف  ملف 
تيغراي، وهي  لقومية  املساندة  بايدن  جو 
مسألة تعتبر ذات أولوية بالنسبة لجميع 
ــادات الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن أصـــول  ــيــ قــ

أفريقية.
وبــحــســب املــصــادر فـــإن الــحــديــث األمــيــركــي 
إيــقــاع أي ضرر  الطمأنة بعدم   مــن 

ُ
لــم يخل

 عن تقديم املعلومات السابق 
ً
بمصر، فضا

ــارة لــهــا بــشــأن صــعــوبــات إتــمــام املــلء  اإلشـــ
الثاني مبكرًا، رغم توافر الشروط املناخية 
فنية  مــشــاكــل  إلـــى جــانــب  لــذلــك،  الطبيعية 
تتعلق بالتعلية الوسطى في السد تحديدًا، 
الفنيون  الــخــبــراء  والــتــي سبق أن رصــدهــا 

املصريون. 
وذكـــرت املــصــادر أن بعض أعــضــاء الفريق 
في قضية  الفعال  األميركي  للتدخل  املؤيد 
ــد الـــنـــهـــضـــة اقــــتــــرحــــوا عـــلـــى املـــســـؤولـــني  ســ
ــقـــديـــم تـــطـــمـــيـــنـــات لــواشــنــطــن  املـــصـــريـــني تـ
فـــي مــلــفــات أخـــــرى، خــاصــة قــضــايــا حــقــوق 
اإلنـــســـان، تــتــمــثــل فـــي اإلفـــــراج عـــن عـــدد من 
ــبــــارزة، والــذيــن  املــعــتــقــلــني ذوي األســـمـــاء الــ
الــخــارجــيــة األميركي  سبق أن طــالــب وزيـــر 
بـــاإلفـــراج عــنــهــم تــحــديــدًا.  أنــتــونــي بلينكن 
ويطالب هذا الفريق في واشنطن بضرورة 
أداء دور أكبر لحماية مصالحها في املنطقة 
ككل من التدخات الصينية والروسية، وأن 
يــجــدد الــبــيــت األبــيــض دعـــوة األطــــراف إلــى 
جولة تــفــاوض جــديــدة فــي واشنطن، حتى 
كما  مــبــاشــرا  وســـاطـــة  دور  يــلــعــب  أن  دون 

حدث سابقا في عهد دونالد ترامب. 
ــه مـــن املــمــكــن قــصــر دوره على  ويــعــتــبــر أنــ
الــتــســهــيــل وطــــرح الـــبـــدائـــل، مـــا يــســاهــم في 
الــتــي كــانــت قائمة  املـــخـــاوف  تخفيف حـــدة 
في البيت األبيض عند دراسة آلية الرباعية 
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500 ألف وظيفة للتونسيين في ليبيا
تونس ـ إيمان الحامدي

ــلـــس األعــــمــــال  قـــــــال رئــــيــــس مـــجـ
الحفيظ  عبد  الليبي،  التونسي 
تــونــس  ــة  ــرافــــي، إن حـــصـ ــكــ الــــســ
بنسبة  زادت  ليبيا  فــي  الــشــغــل  عــقــود  مــن 
الــتــقــديــرات األولــيــة بعد تسجيل  20% عــن 
ــدد مـــن االخــتــصــاصــات  طــلــب مــهــم عــلــى عــ
الطبية والخدماتية واملهن املتعلقة بالبناء 
والــنــفــط، مــؤكــدا الــتــحــاق مــا ال يــقــل عــن 50 
ألف تونسي للعمل في ليبيا خال الفترة 

املاضية.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ وأكـــــــد الــــســــكــــرافــــي فـ
قــدرت حاجة  األولية  التوقعات  أن  الجديد« 
ــن الـــعـــمـــالـــة الــتــونــســيــة  ــوق الــلــيــبــيــة مــ ــســ الــ
بـــ300 ألــف، غير أن الطلب زاد ليرفع حصة 
تونس إلى نصف مليون عقد تشغيل قابلة 
لــلــتــوقــيــع عــلــى املــديــني الــقــريــب واملــتــوســط، 
ــا أن يـــنـــطـــلـــق الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــي فــي  ــرّجــــحــ مــ

ــح أن  تــوقــيــع الــعــقــود الــفــتــرة املــقــبــلــة. وأوضــ
ويوفر  مهم  مشغل  الليبي  الخاص  القطاع 
إمــكــانــيــات واســـعـــة لــلــتــونــســيــني لــلــعــمــل في 
اختصاصات مختلفة، مشيرا إلى أن توقيع 
العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون 
بــشــكــل رســمــي بــني مــســؤولــني مــن الــبــلــديــن. 
وحــــول الــتــخــصــصــات املــطــلــوبــة فــي الــســوق 
ق 

ّ
الليبية، قال السكرافي إنها متنوعة وتتعل

بـــاالخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة وشـــبـــه الــطــبــيــة 
وقطاع النفط إلى جانب االختصاصات ذات 
الــعــاقــة بــقــطــاع الــبــنــاء والــتــطــويــر الــعــقــاري 

والحرف وعدة مهن أخرى.
ورّجح املتحدث أن يساعد التحّسن املترقب 
ــنــــار الـــلـــيـــبـــي وتــعــافــي  لــســعــر صـــــرف الــــديــ
الذهاب  على  التونسيني  تدريجيا،  العملة 
لــلــعــمــل هـــنـــاك، مــعــتــبــرا أن ســعــر الــصــرف 
على  التونسية  العمالة  يشجع  ال  الحالي 
ــارة  ــــى الـــعـــمـــل فــــي الـــجـ الــــذهــــاب بــكــثــافــة إلـ
التنقل  إلى  وباإلضافة  لتونس.  الجنوبية 

للعمل في ليبيا، قال السكرافي إن العقود 
التجارية املزمع توقيعها بني البلدين تزيد 
صناعية  منتجات  على  الليبي  الطلب  من 
ــانــــع عــلــى  ــع قـــــــدرة املــــصــ ــ ــــوسـ تـــونـــســـيـــة وتـ
استيعاب يد عاملة إضافية لتلبية الطلب 

الليبي.
الليبي على سلع  الطلب  أن يحدث  ع 

ّ
وتوق

تونسية حراكا مهما في القطاع الصناعي 
املــحــلــي بــمــا يــســاعــد عــلــى تــرمــيــم تــأثــيــرات 
الجائحة الصحية التي تتسبب في ارتفاع 

قياسي في نسب البطالة في الباد.
ــلــــديــــن ال  ــبــ ــكــــن دعـــــــم االســــتــــثــــمــــار بـــــني الــ لــ
ــزال يــحــتــاج إلـــى مــحــفــزات إضــافــيــة وفــق  يــ
الــســكــرافــي، الــــذي أكـــد أن مــجــلــس األعــمــال 
تــواصــل مستمر مع  فــي  الليبي  الــتــونــســي 
التونسي من أجل تحسني قوانني  البرملان 
االســـتـــثـــمـــار وجــعــلــهــا أكـــثـــر مـــرونـــة وحــث 
الحكومة على إصدار النصوص الترتيبية 
الخاصة بالقوانني التي تسهل التجارة بني 

التونسية في  العمالة  البلدين. ومثل ملف 
ليبيا نقطة مهمة على جدول أعمال الزيارة 
الرسمية التي أداها رئيس حكومة تونس 
هـــشـــام املــشــيــشــي، مـــؤخـــرا إلــــى طــرابــلــس، 
حــيــث حــصــلــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة على 
تعهد رسمي من الحكومة الليبية بتسوية 
أوضاع العمالة التونسية هناك وفق عقود 
عمل تضمن لهم الحقوق املالية واملعنوية.

تــونــس خال  فــي  البطالة  وارتــفــعــت نسبة 
إلــــى %17.4  الـــربـــع األخـــيـــر مـــن عــــام 2020 
ليصل عدد العاطلني عن العمل إلى 725.1 

ألف شخص.
ورجح الخبير االقتصادي التونسي، محمد 
الطلب  كثافة  تتركز  أن  الــشــريــف،  منصف 
على العمالة التونسية في منطقة الجنوب 
نظرا للقرب الجغرافي لهذه املحافظات مع 
مدن ليبية. بينما تحفز املصالحة الليبية، 
الليبية على  الــتــونــســيــة  األعـــمـــال  مــجــالــس 

تعزيز األعمال املشتركة بني الجانبني.

طهران ـ صابر غل عنبري

ــرانـــي، رضـــا أردكـــانـــيـــان، عن  كــشــف وزيـــر الــطــاقــة اإليـ
إفــراج بغداد عن 125 مليون دوالر من املــوارد املالية 
اإليـــرانـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة فـــي الـــعـــراق، لـــشـــراء 16 
مليون جرعة لقاح كورونا، وفق منظومة »كوفاكس« 

التابعة ملنظمة الصحة العاملية.
 عــن 

ً
ــقــــا نــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ الـــطـــاقـــة  مــــوقــــع وزارة  وأفــــــــاد 

فـــــِرج عـــن هــذه 
ُ
ــان، قــولــه أمـــس الــســبــت، إنـــه أ ــيـ ــانـ أردكـ

 
ّ
األموال بعد »جهود حثيثة مستمرة«، مشيرًا إلى أن
البنك التجاري العراقي سيحولها إلى بنك سويسري، 

نهاية  الــازمــة  اإلداريـــة  الترتيبات  تنجز  أن  متوقعا 
هــذا األســبــوع، الستيراد شحنة اللقاحات إلــى داخل 

إيران وتسليمها لوزارة الصحة.
وكــان وزيــر الطاقة اإليــرانــي قــد كشف، مطلع مايو/ 
ــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي،  ــار الـــجـــاري، بــعــد لــقــائــه وزيــ أيــ
ماجد مهدي حنتوش، في العاصمة اإليرانية طهران، 
 بــاده ستدفع من األرصـــدة اإليرانية املجمدة في 

ّ
أن

الـــعـــراق أول دفـــعـــة الســـتـــيـــراد الــلــقــاح الـــروســـي ضد 
 زيارة وزير 

ّ
كورونا الجديد. وأشار أردكانيان إلى أن

الــكــهــربــاء الــعــراقــي إليــــران جــــاءت إلجــــراء مباحثات 
لتصدير  املستحقات  لــدفــع  املالية  الترتيبات  بــشــأن 

الــغــاز والكهرباء اإليــرانــيــني إلــى الــعــراق. ولــم يكشف 
كمية  العراقي حينذاك، عن  اإليــرانــي وضيفه  الوزير 
األموال اإليرانية املجمدة في بنوك عراقية على خلفية 
العقوبات والضغوط األميركية، لكن سبق أن كشفت 

ها تبلغ نحو 5 مليارات دوالر.
ّ
تقارير إعامية أن

ــــرت طـــهـــران، خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث املــاضــيــة،  وأجــ
مــفــاوضــات مـــع الــجــانــب الــعــراقــي لــتــحــصــيــل عــوائــد 
ها لم تفلح في 

ّ
صادراتها من الطاقة للعراق نقدًا، لكن

الــوصــول إلــى نتيجة. وجــّمــدت بــغــداد هــذه األرصــدة 
الــضــغــوط األمــيــركــيــة، المــتــثــالــهــا للعقوبات  بــســبــب 
املفروضة على طهران منذ عام 2018، بعد انسحاب 

النووي. وال إحصائية  االتفاق  املتحدة من  الواليات 
رســمــيــة عـــن حــجــم األرصــــــدة اإليـــرانـــيـــة املــجــمــدة في 
 تقارير إعامية تقدرها بنحو 40 مليار 

ّ
الخارج، لكن

دوالر.
وكان وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه قد قال خال 
مراسم تدشني مشاريع بتروكيميائية جنوب إيران، 
ه لوال الحظر املفروض على باده 

ّ
األسبوع املاضي، إن

والحصول  التمويل  نــظــام  اســتــخــدام  مــن  وحرمانها 
على أرصدة النقد األجنبي واالستثمارات الخارجية، 
لــكــان حــجــم االســتــثــمــارات الــنــفــطــيــة قـــد بــلــغ ضعفي 

الحجم الحالي.

العراق يفرج عن أرصدة إيرانية

السعودية تسمح بالقادمين 
من 11 دولة

قررت الحكومة السعودية، السماح 
بدخول القادمني إليها من 11 دولة، 

بعد رفع حظر فرضته للحد من 
انتشار فيروس كورونا، لكن »مع 

تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
املؤسسي«. ونقلت وكالة األنباء 
السعودية »واس« أمس السبت، 

عن مصدر بوزارة الداخلية قوله 
إنه سُيسمح بدخول القادمني 
من اإلمارات وأملانيا والواليات 

املتحدة وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال 
وبريطانيا والسويد وسويسرا 

وفرنسا واليابان، اعتبارا من األحد. 
وقال مسؤول سعودي لوكالة 
»بلومبيرغ« األميركية األربعاء 

املاضي، إّن اململكة تعتزم استئناف 
التأشيرات السياحية »قريبًا جدًا«.

تفاقم عجز موازنة فرنسا
قال وزير العمل والحسابات العامة 

الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، إن 
العجز في املوازنة العامة للدولة 
سيصل إلى حوالى 220 مليار 

يورو )268.4 مليار دوالر( خالل 
العام الجاري 2021، مقابل 173.3 

مليار يورو في تقديرات قانون 
املالية األولي، بزيادة تصل نسبتها 

إلى 26.9%. وأوضح دوسوبت 
في تصريح لوكالة فرانس برس، 
أمس السبت، أن هذا التفاقم الذي 

يبلغ نحو 47 مليار يورو في عجز 
املوازنة، هو »نتيجة إلجراءات 

الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم 
االنتعاش على أفضل وجه«.

وستعرض الحكومة، يوم األربعاء 
املقبل، مشروع قانون مالي معدل 

يشمل تدابير طوارئ إضافية 
بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم 

على وجه الخصوص لتمويل 
النشاط الجزئي واملساعدات 

املحددة للشركات التي تواجه 
صعوبات كما قال دوسوبت. 

زيادة قياسية للمسافرين 
عبر مطار حمد

حقق مطار حمد الدولي، زيادة 
كبيرة في حركة املسافرين بلغت 

381% رغم تداعيات جائحة 
كورونا، وذلك خالل عام ابتداء من 

إبريل/ نيسان 2020 إلى إبريل/ 
نيسان املاضي، جرى خالله نقل 

أكثر من 976 ألف مسافر عبر 
املطار. فيما شهدت حركة الطائرات 

ارتفاعًا بنسبة 142%، إذ هبطت 
على مدرج املطار خالل الفترة 

املذكورة 12541 طائرة، في حني 
شهدت حركة الشحن الجوي زيادة 
بنسبة 70% عبر نقل 222 ألف طن 
من البضائع. ووفق بيان صادر عن 
مطار حمد، أمس السبت، بمناسبة 
الذكرى السابعة النطالق عملياته 

التشغيلية، فإن املطار أصبح بوابة 
لـ 142 وجهة حول العالم، وذلك من 

خالل رحالت 33 شركة طيران 
عاملية. وقال الرئيس التنفيذي 

للعمليات في املطار، بدر محمد 
نت 

ّ
املير، إن االستراتيجية القوية مك

املطار من استمرارية األعمال 
ومواجهة التحديات غير املسبوقة 

التي فرضتها جائحة كورونا على 
قطاع الطيران والسفر.

أخبار

السويد تخطط 
لفرض »ضريبة 

المليونير«

ظهر البيانات الرسمية تزايد الفجوة بني األغنياء والفقراء خال 
ُ
تخطط السويد لفرض ضريبة على األثرياء لدعم نظام الرعاية االجتماعية، حيث ت

العقود األخيرة، على الرغم من أن البلد ما يزال من بني أكثر الدول مساواة من الناحية االقتصادية في العالم. وقالت وزيرة املالية، ماجدالينا أندرسون، 
في مقابلة مع صحيفة »ديجنس نيهيتر« اليومية، إنه على الرغم من زيــادة دخول الفقراء 50% منذ التسعينيات، فقد تضاعف دخل األغنياء الذين 
يمثلون 1% من سكان السويد أكثر من ثاثة أضعاف، مشيرة إلى أن الحزب »االشتراكي الديمقراطي« الحاكم يريد فرض »ضريبة املليونير«. ووفق 
تقرير ملجلة »فوربس« أخيرًا، فإن ما يقرب من ثلثي طبقة املليارديرات على مستوى العالم، زادت ثرواتهم في 2020 رغم جائحة فيروس كورونا التي 

زادت معاناة متوسطي الدخول والفقراء.

اقتصاد
Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة
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»أصحاب نفوذ« متهمون 
بسحب موارد المواطنين ومخاوف 

من العطش

%0.8
حــصــة الـــفـــرد مـــن الــمــيــاه 
 %0.8 مــن  ــل  أق األردن  فــي 
ال  إذ  العالمية،  الحصة  من 
يحصل على أكثر من 100 متر 
تقرير  وفق  سنويًا،  مكعب 
حصة  بينما  المياه،  ــوزارة  لـ
المجاورة  الــدول  في  الفرد 
نحو  على  تــزيــد  للمملكة 

1300 متر مكعب سنويًا.

تحقيق

55 مليون متر مكعب 
سنويًا للمملكة من مياه 

نهَري األردن واليرموك

المياه الجوفية المصدر 
الرئيسي لمياه الشرب 
واالستعماالت األخرى

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيـــة شـــــح املـــــيـــــاه فــي  أخــــــــذت قـــضـ
ــا  ــديــ ــاعــ تــــصــ ــى  ــنــ ــحــ ــنــ مــ األردن 
فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، مـــع تــزايــد 
ــعــــدي عــــلــــى املـــــــــــوارد املــــتــــاحــــة،  ــتــ حــــــــاالت الــ
املشكلة  تفاقم  مــن  املــخــاوف  تــتــزايــد  بينما 
مـــع تـــزايـــد عــــدد الـــســـكـــان وارتــــفــــاع الــطــلــب 
ــة، بــيــنــمــا  ــاديــ ــتــــصــ ألغــــــــراض الـــتـــنـــمـــيـــة االقــ
تــفــاقــم  ــلـــي وراء  االحــــتــــال اإلســـرائـــيـ يـــقـــف 
األزمــة، لسيطرته على مجاري مياه نهَري 
فيما  فــيــهــمــا،  والــتــحــكــم  والـــيـــرمـــوك   األردن 
ــلـــى كــمــيــات  يـــحـــصـــل الــــجــــانــــب األردنــــــــــي عـ
مـــحـــدودة، وفـــق االتــفــاقــات املــبــرمــة، ويــدفــع 
إذا وافــــق  ــة  ــيــ ــافــ ــيــــاجــــات اإلضــ ــتــ ــمـــن االحــ ثـ

االحتال على صرفها.
ــلــــجــــدل، خـــرج  ــرة لــ ــيـ ــثـ ــات مـ ــريـــحـ وفــــــي تـــصـ
وزيـــر املــيــاه والــــري، محمد الــنــجــار، نهاية 
إبريل/ نيسان املاضي، ليكشف عن وجود 
اململكة من  املياه في  اعــتــداءات كبيرة على 
»أصـــحـــاب نــــفــــوذ«، ما  ـــ قــبــل مـــن وصــفــهــم بـ
الــتــي يتم ضخها  املــيــاه  يــؤثــر على كميات 

للمواطنني.
النزاهة  هيئة  أعلن مجلس  بأيام،  وبعدها 
ــال إلـــى الــنــيــابــة  ومــكــافــحــة الــفــســاد، أنـــه أحــ
العامة، قضية أخرى تتعلق بإسناد وزارة 
املــيــاه والـــري فــي 2017، حفر سبع آبــار في 
إلى  عمان  بالعاصمة  الزبيب  خــان  منطقة 
إحـــــدى شـــركـــات حــفــر اآلبــــــار بــكــلــفــة بلغت 
حوالي 15 ميلون دينار )21 مليون دوالر(، 
رغم أن الدراسات أشارت إلى عدم صاحية 

هذه املياه.
وبــحــســب مـــســـؤول فـــي هــيــئــة الـــنـــزاهـــة في 
»العربي الجديد« فإن  لـ تصريحات خاصة 
املــيــاه فــي ذلــك  بــّيــنــت أن وزيـــر  التحقيقات 
الـــوقـــت، والــــذي كـــان أحـــد الــشــركــاء فــي تلك 
أحــال  الــــوزارة،  الــشــركــة قبل تسلمه حقيبة 
الــعــطــاء دون االلــتــفــات إلــى نتائج الــدراســة 
املستخرجة  املــيــاه  معالجة  أن  أكـــدت  الــتــي 
ومرتفعة  التحقيق  صعبة  اآلبـــار  هــذه  مــن 

التكاليف.
وتـــعـــد املـــيـــاه الــجــوفــيــة املـــصـــدر الــرئــيــســي 

ملـــيـــاه الـــشـــرب واالســـتـــعـــمـــاالت األخـــــرى في 
مــن جميع   %56 إلـــى  تــصــل  بنسبة  األردن، 
ــَعــّد املــيــاه السطحية 

ُ
االســتــخــدامــات، فيما ت

املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــري فـــي مــنــطــقــة وادي 
البديلة  لــأغــراض  ستعَمل 

ُ
ت وهـــي  األردن، 

من  غطى 
ُ
ت الباقية  والنسبة   ،%31 بنسبة 

خـــال مــصــادر املــيــاه غــيــر الــتــقــلــيــديــة، مثل 
مياه الصرف الصحي املعالجة، والتحلية، 
بينما تــعــانــي مــصــادر املــيــاه الــجــوفــيــة من 

االستنزاف املستمر.
ــقـــات الــحــكــومــيــة على  ولــــم تــقــتــصــر املـــاحـ
أصحاب النفوذ الذين يتعدون على مصادر 
املــيــاه وقــضــايــا الــفــســاد الــتــي شابهت حفر 
اآلبار قبل سنوات، وإنما تطاول مواطنني. 
املياه  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
األردنــيــة، عمر ســامــة، فــي تصريح خاص 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة تــقــوم  لــــ
ــات  ــدامـ ــتـــخـ بـــحـــمـــات مــكــثــفــة لــضــبــط االسـ
غــيــر املـــشـــروعـــة لــلــمــيــاه، خــاصــة الــســرقــات 
الــتــي تــتــم مــن قــبــل أفــــراد وأصـــحـــاب مـــزارع 
كـــبـــرى فـــي مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات. وأضــــاف 

 ســامــة أن الــفــاقــد مــن املــيــاه، والـــذي يتمثل 
ــتــــســــرب بـــســـبـــب أعـــطـــال  ــرقــــات والــ فــــي الــــســ
فـــي الــشــبــكــات، يــقــدر بــمــا نــســبــتــه 48% من 
إجمالي كميات املياه التي تضخ للمواطنني 
واملـــنـــشـــآت، مــشــيــرا إلـــى إحـــالـــة الــعــديــد من 
القضايا إلى املحاكم، فيما تواصل الطواقم 
ــي الــــــــوزارة والـــجـــهـــات املــعــنــيــة  املــخــتــصــة فـ

ــداءات عــلــى خـــطـــوط املـــيـــاه،  ــتـــ مــتــابــعــة االعـــ
تستنزف  والــتــي  منها  الرئيسية  سيما  ال 

كميات كبيرة.
وتــابــع أن نسبة الفاقد وســرقــات املــيــاه في 
تبلغ حوالي %38  العاصمة عمان وحدها 
وفي  لها،  املخصصة  الكميات  إجمالي  من 
مدينة العقبة جنوب الباد تبلغ 28%، فيما 

تختلف النسب بني املحافظات األخرى.
ــــود عــجــز فـــي مــيــاه  ولـــفـــت الــنــجــار إلــــى وجـ
مليون متر مكعب   20 بنحو  يــقــدر  الــشــرب 
هذا العام مقارنة بالعام املاضي، أما العجز 
الكلي فيقدر بحوالي 40 مليون متر مكعب. 
وقــدرت وزارة املياه، في وقت سابق، حجم 
سرقة املياه بحوالي 100 مليون متر مكعب 
لكنها  املختلفة،  املــيــاه  مــصــادر  مــن  سنويا 
ــتــــداءات تــراجــعــت بشكل  قــالــت إن تــلــك االعــ
كبير في السنوات األخيرة، بسبب عمليات 
الــرقــابــة والــغــرامــات والــعــقــوبــات الــتــي تقع 

على املتورطني فيها.
ــاب مــــزارع  ــحـ وبــيــنــمــا تــتــهــم الــحــكــومــة أصـ
ــيــــاه، أكــــد رئــيــس  بــالــتــعــدي عــلــى مــــــوارد املــ

اتحاد مزارعي وادي األردن، عدنان الخدام 
في تصريح خــاص أن نقص املياه من أهم 
املشكات التي تواجه املزارعني، مضيفا أن 
الزراعة  النظر عن  املــزارعــني صرفوا  بعض 
بسبب نقص املياه وعدم السماح لهم بحفر 
اآلبار الجوفية لتوفير احتياجات مزارعهم.

وفي ظل تحديات نقص املياه واملخاوف من 
تقلص املــســاحــات املــزروعــة، يــواجــه األردن 
خطر انحسار األمــن الــغــذائــي، مــا يزيد من 
الضغوط التي يواجهها البلد منذ سنوات. 
وفـــي تــقــريــر حــديــث لـــــوزارة املـــيـــاه، اطلعت 
يعتبر  األردن  فــإن  الجديد«،  »العربي  عليه 
ــرًا ملــوقــعــه  ــظــ ــا، نــ ــيــ ــائــ ــالــــم مــ ــعــ الــ ــر دول  ــقــ أفــ
الجغرافي ضمن املناطق الجافة، خاصة أن 
معظم مساحة الباد مناطق صحراوية أو 

هامشية قليلة األمطار.
وتشكل حصة الفرد من املياه أقل من %0.8 
من الحصة العاملية، إذ ال يحصل الفرد على 
املياه،  أكثر من 100 متر مكعب سنويا من 
بينما حــصــص الــفــرد فــي الــــدول املــجــاورة 
لــــأردن تــزيــد عــلــى نــحــو 1300 مــتــر مكعب 

سنويا.
ازديـــاد عدد  أن مسألة  إلــى  التقرير  وأشـــار 
غــيــر طبيعي  أو  بــشــكــل طــبــيــعــي  الـــســـكـــان 
ــا يــصــاحــب ذلــــك من  بــســبــب الـــهـــجـــرات، ومــ
ــاه، يــفــاقــم من  ــيــ زيــــــادة فـــي الــطــلــب عــلــى املــ
ــراض،  األغــ لجميع  املــائــي  الــتــزويــد  مشكلة 
ويقلل مــن حصة الــفــرد، الفــتــا إلــى ضــرورة 
ــر مـــن خــــال تــطــويــر مــصــادر  ــ مــعــالــجــة األمـ
استخدام  كفاءة  ورفــع  تقليدية  غير  مائية 

املياه.
عد مصادر املياه في األردن محدودة، إذ 

ُ
وت

يحصل على حصته من مياه نهَري األردن 
والـــيـــرمـــوك، بـــواقـــع 55 مــلــيــون مــتــر مكعب 
سنويا، بينما لأردن الحق في طلب شراء 
اإلسرائيلي،  االحــتــال  مــن  إضافية  كميات 
عة بني الجانبني.

ّ
وفقا ملعاهدة السام املوق

ــى األردن خــطــابــا رســمــيــا من 
ّ
ومـــؤخـــرًا، تــلــق

االحــتــال، يتضمن موافقتها على  سلطات 
بــيــع كــمــيــات مــن املــيــاه تبلغ 8 مــايــني متر 

مكعب. 
ويــأتــي تحكم االحـــتـــال فــي املـــيـــاه، رغـــم أن 
97% من نهر األردن البالغ طوله قرابة 360 
ولبنان  األردن وســوريــة  فــي  يقع  كيلومترًا 
واألراضي املحتلة عام 1967، بينما يقع %3 
فقط من حوضه في األراضي التي تحتلها 

إسرائيل عام 1948.
كذلك حوض نهر اليرموك يقع بالكامل في 
سورية واألردن بنسبة 80% لأولى، و%20 
لــلــثــانــيــة. وحــــذر تــقــريــر دولــــي متخصص، 

من مواجهة األردن أزمــة مياه عذبة عميقة 
ومــتــعــددة األوجــــه، مــا يــؤثــر عــلــى اســتــقــرار 
األمن املائي للسكان إذا لم يتم اتخاذ تدابير 

ضرورية.
ــع التقرير الــصــادر مــؤخــرًا عــن موقع 

ّ
وتــوق

يــعــانــي  أن   ،»New Security Beat«
مــا يــتــجــاوز 90% مــن الــســكــان ذوي الــدخــل 
ــعــــدام »األمــــن  انــ فـــي األردن مـــن  املــنــخــفــض 
الــقــرن«، بينما  الــحــاد بحلول نهاية  املــائــي 
نـــشـــرت األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم في 
الواليات املتحدة بحثا قبل أيام أرجعت فيه 
تــدهــور األمـــن املــائــي فــي األردن إلـــى النمو 
ــــادي واالســـتـــغـــال  ــــصـ ــتـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي واالقـ

املفرط للمياه الجوفية وتغير املناخ. شح مياه األردن
تتحول قضية شح المياه في األردن إلى مأزق داخلي مع تصاعد االتهامات لشخصيات نافذة 
باعتداءات كبيرة على مصادر لإلمدادات، في الوقت الذي بدأت األزمة تنعكس على األوضاع 

االقتصادية والمعيشية لشرائح من المجتمع، وتصل إلى ساحات القضاء
التجار يطالبون بتفعيل »المنافسة« بدًال من سقوف األسعار

قانون  وتفعيل  لألسعار  مرصد  بإنشاء  عّمان  تجارة  غرفة  طالبت 
 من استخدام الحكومة األردنية 

ً
املنافسة وتخفيض كلف اإلنتاج، بدال

وزارة  وتلجأ  ارتفاعها.  حــال  األســعــار  لكبح  السعرية،  السقوف  آلية 
لتحديد سقوف  األوقــــات،  فــي بعض  والــتــمــويــن،  والــتــجــارة  الصناعة 
عالية،  أسعارها ملستويات  ترتفع  التي  والسلع  املــواد  لبعض  سعرية 
وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار األسعار. لكن رئيس 
غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، اعتبر أن هناك حاجة ملرصد 
لألسعار، أو قاعدة بيانات، أو جهة حكومية، أو أهلية، إلعطاء املواطن 

 الحقيقية واملوثوقة، حول تكاليف استيراد السلع، وما يطرأ 
َ
املعلومة

األردنية،  األنباء  العاملية. ونقلت وكالة  باألسواق  عليها من تحديثات 
أمــس السبت، عــن الــحــاج توفيق قوله إن مــا جــرى فــي بعض حــاالت 
أو لوسائل  السعرية كان استجابة لضغوط نيابية،  السقوف  تحديد 
ولم تكن مبنية على معلومات علمية، وهو ما  االجتماعي،  التواصل 
أفضى لوضع سقوف سعرية لبعض السلع، بأقل من تكلفة االستيراد 
أو التصنيع، األمر الذي تسبب في خسارة مستوردين ومنتجني سلعًا 

معينة، مضيفًا أن الحكومة معنية بحماية املستهلك، واملستثمر.

تراجع حاد 
لمنسوب 
المياه خلف 
سد الوحدة 
المقام على 
نهر اليرموك 
)Getty(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــارات الــتــي  ــيــ ــر الــــســ ــيـ بـــاتـــت طـــوابـ
تــنــتــظــر لـــســـاعـــات أمــــــام مــحــطــات 
املــــحــــروقــــات لــتــعــبــئــة خـــزانـــاتـــهـــا 
بالوقود، من املشاهد اليومية في لبنان في 
ظل فشل املسؤولني في إدارة األزمة واقتصار 
ــدر مـــؤقـــت ملـــــرض بـــات  حــلــولــهــم عـــلـــى »مــــخــ
انــتــشــاره أســـرع فــي الــجــســم الــلــبــنــانــي« وفــق 

مواطنني.
وتــؤكــد جــهــات معنية فــي قــطــاع املــحــروقــات 
 التقنني الذي يتبعه أصحاب املحطات قد 

ّ
أن

يتحول إلى قاعدة يجري العمل بها في حال 
البضائع،  واستيراد  الـــدوالر،  أزمــة  استمرار 
والــنــقــص الـــحـــاد فـــي املـــخـــزون وكـــذلـــك األمـــر 

الــتــي تتقلص  الــفــتــح  إلـــى ســاعــات  بالنسبة 
الوسائل   

ّ
كــل تعتمد  املحطات   

ّ
إن إذ  يوميا، 

املناسبة من أجل تفادي االنقطاع التام ملادة 
البنزين.

بينما يشكو املواطنون من إجراءات تمييزية 
تتبعها أكثرية املحطات عند تعبئة البنزين، 
أو املحسوبية، تلعب  إذ أضحت »الواسطة« 
دورها أيضا في هذا املجال، فتسمح ملعارفها 
بــالــتــزود بكميات كبيرة فــي حــني تــحــرم من 
دونــهــم أو تــوفــر كميات ال تــزيــد قيمتها عن 
20 دوالرًا أي 30 ألف ليرة لبنانية وفق سعر 
الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة وهي كمية 
ال تــكــفــي، ال ســيــمــا مـــع اســتــهــاك الــســيــارات 

كميات كبيرة بسبب االزدحام املروري.
ــكـــاوى مـــواطـــنـــني مـــن مــحــطــات  كــمــا زادت شـ
تطلب مبلغا ماليا معينا يصل إلى عشرين 
أي حـــوالـــي 13 دوالرًا وفـــق سعر  لــيــرة  ألـــف 
ــد ســـيـــارة  ــزويــ الــــصــــرف الــــرســــمــــي، مـــقـــابـــل تــ
الـــشـــخـــص بـــالـــبـــنـــزيـــن أو »تــــفــــويــــل« )املــــــلء 
بالكامل( الخزان، إضافة إلى شكاوى طاولت 
أيضا سوء نوعية البنزين املستعمل واللعب 

في العدادات.
وفـــــي مـــقـــابـــل الــــشــــكــــاوى املــــتــــعــــددة مــــن شــح 
الــبــنــزيــن واملـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
قـــال مصدر  تتبعها مــحــطــات وقــــود كــثــيــرة، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــي وزارة االقــتــصــاد لـــ
ــوزارة تــقــوم مــع الــجــهــات األمــنــيــة املعنية  »الـــ
عــدة  لبنانية  مــنــاطــق  فــي  مــداهــمــات  بحملة 

ملراقبة عمل املحطات، من أجل تلبية حاجات 
الـــنـــاس بــكــمــيــات كــافــيــة مـــن الــبــنــزيــن وعـــدم 
ــدادات، وقـــد جـــرى تسطير  ــعــ الــتــاعــب فـــي الــ
محاضر ضبط عدة في أكثر من محطة على 
هذا الصعيد، فيما الحملة مستمرة ومكثفة 

على األراضي اللبنانية كافة«.
 عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات، 

ّ
لكن

جــــورج الــبــراكــس، شـــدد فــي تــصــريــح خــاص 
على »ضــرورة قيام وزارة االقتصاد بدورها 
عمليات  أو  بالعدادات  التاعب  على صعيد 
والــتــي نشجبها حتما  الــتــي تحصل  الــغــش 
ــار ســرقــة املــواطــنــني بهدف  ونضعها فــي إطـ
ــاف الــبــراكــس  ــاح طــائــلــة«. وأضــ تحصيل أربــ
 »نوعية البنزين املستخدم تنطبق عليها 

ّ
أن

واملــيــاه،  الــطــاقــة  وزارة  ومــواصــفــات  املعايير 
لــكــن مـــن املــمــكــن أن تــحــصــل عــمــلــيــات شـــراء 
للبنزين عــبــر الــغــالــونــات لــتــبــاع فــي الــســوق 
الــســوداء بعد خلطها بمواد أخــرى ما يؤثر 
حــتــمــا عـــلـــى نــوعــيــتــهــا فــتــصــبــح مــضــروبــة 

ومغشوشة«.
ارتفاع األســعــار، هناك عوامل  وعلى صعيد 
عـــدة مــن شــأنــهــا أن تــؤثــر فــي جـــدول ترتيب 
ــار، أولـــهـــا ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــذي  ــعــ األســ
دوالرًا   25 حـــتـــى  املــــاضــــي  الــــعــــام  انـــخـــفـــض 
بفعل جائحة كــورونــا ومــا رافقها مــن قيود 
إقفال وحظر تجول ووقف الرحات الجوية 
ويعاود اليوم االرتفاع مامسا 69 دوالرًا مع 
اســتــئــنــاف الــحــركــة االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــى أزمــــة  ــ ــة الــــدولــــيــــة، إضــــافــــة إلــ ــيـ ــاحـ ــيـ والـــسـ
لبنان والحسابات  فــي  الـــدوالر  سعر صــرف 
الخاصة املرتبطة بالجدول انطاقا من سعر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وفــــق عضو 

نقابة أصحاب محطات املحروقات.
الــــبــــراكــــس أن تـــتـــحـــســـن األوضــــــــاع  ــع  ــ ــوقـ ــ وتـ
ــرة  ــاخــ ــبــ ــع وصـــــــــول الــ ــ ــــل، مــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــوع املـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
الــحــاصــلــة عــلــى مــوافــقــة مسبقة مــن مصرف 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــل االقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي نــزيــف  فــيــمــا يــــواصــ
ــيــــات آثـــــــار جــائــحــة  ــداعــ الـــخـــســـائـــر بـــســـبـــب تــ
كورونا التي أضرت بكافة األنشطة واملجاالت 
االقتصادية واستمرار غلق املطار أمام عودة 
الوافدين وتشديد اإلجراءات االحترازية ضد 
والسفر  السياحة  شركات  أقدمت  املواطنني، 
فـــي الـــدولـــة عــلــى تــســريــح أكــثــر مـــن 90% من 

موظفيها منذ بداية العام الجاري.
ــاتـــب الــســيــاحــة  ــكـ ــــني ســــر اتــــحــــاد مـ وأكـــــــد أمــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ والــــســــفــــر، نــــاصــــر الـــــعـــــدوانـــــي، لـ
الجديد« أن 65% من شركات ومكاتب السفر 
أبوابها بصورة نهائية، فيما يعاني  أغلقت 
ــتـــي ال تــــــزال تــعــمــل مــن  أصــــحــــاب املـــكـــاتـــب الـ
تداعيات جائحة، وخصوصا جراء استمرار 

وقف رحات الطيران.
وذكر العدواني أن خسائر القطاع منذ بداية 
أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا بــلــغــت أكــثــر مـــن 600 
مــلــيــون دوالر، الفــتــا إلـــى أن كــافــة الــشــركــات 
العاملة في القطاع السياحي أصبحت تعاني 

من الوضع الحالي وتراكم الديون.

وأضــاف أن عــدد العاملني في مكاتب السفر 
فـــي الـــكـــويـــت يــبــلــغ 12 ألــــف مـــوظـــف، بينهم 
وألفا  الجنسيات  وافــد من مختلف  آالف   10
مواطن كويتي، مشيرا إلى أنه تم تسريح ما 
يقرب مــن 10800 موظف منذ شهر إبــريــل / 
العام املاضي، تم تسريح نحو %90  نيسان 

من إجمالي العاملني.
من جانبه، قال الباحث االقتصادي الكويتي، 
عادل الفهيد، لـ »العربي الجديد« إن عمليات 
الــتــســريــح مـــن شـــركـــات ومـــكـــاتـــب الــســيــاحــة 
على  املتراكمة  الــديــون  بسبب  كانت  والسفر 
الــشــركــات، حــيــث اســتــمــرت فــي دفـــع الــرواتــب 
وااللتزامات الشهرية منذ بداية أزمة كورونا، 

في ظل توقف اإليرادات بشكل تام.

وأضاف الفهيد أن الحل الوحيد لعودة حركة 
السفر لحالة شبه طبيعية هي إلغاء الحجر 
املنزلي للمطعمني على غرار اململكة العربية 
السعودية، والتي نفذت تلك الخطوة، خاصة 
فـــي مــوســم الــعــمــرة فـــي الــعــشــر األواخــــــر من 

رمضان املبارك.
بــــدوره، أكــد مــديــر شــركــة مــســارات للسياحة 
والـــســـفـــر فــــي الـــكـــويـــت صـــالـــح الــــهــــاجــــري لـــ 
السياحة  مكاتب  أزمــة  أن  الجديد«  »العربي 
والسفر تتفاقم مع مــرور الوقت، مشيرا إلى 
أنــه كــان لديه 240 موظفا قبل أزمــة كورونا، 
لــكــنــه بــعــد الــجــائــحــة اضـــطـــر لــتــســريــح 216 
أبقى على 24 موظفا فقط،  فــي حــني  موظفا 
مشيرا إلى أن الشركة تدرس اإلغاق النهائي.
من جانبه، قال الخبير االقتصادي الكويتي 
حـــجـــاج بـــوخـــضـــور، إنــــه يــنــبــغــي االســتــفــادة 
مــن تــجــارب دول الــعــالــم، مــن أجــل استئناف 
الطيران بصورة طبيعية والسماح للوافدين 
ــالــــعــــودة إلـــى  الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى الــتــطــعــيــم بــ
الــكــويــت، أو الــســفــر إلـــى بــلــدانــهــم مــع ضمان 
عودتهم مرة أخرى حتى ال يقع عليهم الظلم 

كما حدث مع الجاليات األخرى.

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــجـــد أســـــر مـــغـــربـــيـــة صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــي 
ــتـــهـــاك، الــتــي  ــــروض االسـ الـــخـــروج مـــن فـــخ قـ
يــضــطــرهــا لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض جــديــدة 
 هذه 

ّ
بهدف سداد االلتزامات املستحقة، لتظل

األســر رهينة ديــون ال تنتهي، خصوصا مع 
التي تتراكم مــع أصل  الــفــائــدة  ارتــفــاع نسبة 
الــــديــــون. وتـــؤكـــد جــمــعــيــات تــعــنــى بــحــمــايــة 
 عماء شركات قروض االستهاك 

ّ
املستهلك أن

يجدون أنفسهم بسبب اإلفراط في االقتراض 
ــقـــروض عــرضــة  والـــفـــوائـــد املــفــروضــة عــلــى الـ

ملشاكل اجتماعية خطيرة.
 األسباب التي تدفع إلى الحصول 

ّ
ولوحظ أن

على قروض االستهاك تكمن في الرغبة في 
شراء سيارة وتجهيز املنزل وتأمني مصاريف 
تعليم األبناء وضمان إيرادات مالية لإلنفاق 
على مستلزمات األعياد والحفات ومواجهة 
حوالي   

ّ
أن غير  بالعاج،  مرتبطة  مصاريف 

جديدة  قــروضــا  يستعملون  املقترضني  ثلث 
من أجل سداد قروض سابقة.

وتفيد الجامعة املغربية لجمعيات املستهلك 
ــاد لــجــمــعــيــات حــمــايــة املــســتــهــلــك( في  )اتــــحــ
ــتــــهــــاك، اطــلــعــت  ــــول قــــــروض االســ دراســـــــة حـ
 الــذيــن نــالــوا 

ّ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن

قـــرضـــا واحـــــدًا يــمــثــلــون 52%، بــيــنــمــا الــذيــن 
فــي ذمــتــهــم قــرضــان 34.7%، وهــنــاك %23.4 

هم حصلوا على ثاثة قروض.
ّ
يصرحون أن

ــقـــدور رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــنـ  مــحــمــد بـ
ّ
غـــيـــر أن

»العربي  املغربية لجامعات املستهلك، يقول لـ
 مـــن يــعــتــبــرون حــاصــلــني على 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــد بــيــنــهــم مــــن حــصــل  ــــرض واحــــــد قــــد يـــوجـ قـ
على عدة قــروض، لكن تم اختزال تسجيلها 
ــد بــإيــعــاز مــن شــركــة الــقــرض،  فــي قـــرض واحـ
الـــتـــي تــبــحــث عـــن وســـائـــل لـــتـــجـــاوز الــســقــف 
تــجــاوزه مقارنة  املقترض  الــذي يفترض في 

ــإيــــراداتــــه الـــتـــي تــتــخــذ فـــي غـــالـــب األحـــيـــان  بــ
صيغة أجور. ويفضي التحايل على القانون 
أجل  من  لعروض مختلفة  الشركات  وتقديم 
أو  الصيفية  العطلة  العماء بمناسبة  جذب 
 

ّ
األعياد، خصوصا عيد األضحى الــذي يحل
في منتصف يوليو/ تموز املقبل، إلى إمعان 
 الشخص يعتبر 

ّ
الناس في االستدانة، علما أن

قد أفرط في االقتراض عندما ال يحتفظ بعد 
سداد ما في ذمته تجاه املؤسسات املقرضة 

سوى بنسبة 35% من األجر الصافي.
 الشخص يسعى إلى 

ّ
ويشير بنقدور إلى أن

الحصول على قروض استهاك جديدة، كلما 
ارتــفــع عــدد الــقــروض التي حصل عليها في 
 31% من املستجوبني يؤكدون 

ّ
السابق، بل إن

ـــهـــم اســـتـــفـــادوا مـــن قــــروض جـــديـــدة بــهــدف 
ّ
أن

سداد قروض سابقة.
ــر الــــجــــامــــعــــة املــــغــــربــــيــــة لــجــمــعــيــات  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
 خــطــر اإلمـــعـــان فـــي االســتــدانــة 

ّ
املــســتــهــلــك أن

 
ّ
أن األســـر  أدركـــت  إذا   

ّ
إال أن يختفي  يمكن  ال 

الــقــرض ال يمثل مــصــدرًا إضــافــيــا لــإليــرادات 
التي تأتيها من األجور، فهو دين في ذمتها 
 
ّ
يــجــب ســــــداده، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن
إفراط األسر في االستدانة يشكل خطرًا على 
القروض الصغرى مع تزايد حاالت  شركات 

التعثر عن السداد.

أزمة بنزين لبنان

أغلب األسر تلجأ لالقتراض من أجل تلبية احتياجات 
معيشية )فرانس برس(

تسريح 90% من موظفي السياحة

أغلب األسر عالقة في فخ االقتراض

البيع لـ»المعارف«... 
ومواطنون يشكون الغش 

والتالعب بالكميات
تتصاعد شكاوى 

المواطنين في لبنان من 
انتشار ممارسات التمييز 

في بيع البنزين من جانب 
كثير من المحطات التي 

تعطى أولوية التزود 
بالوقود للبعض على 
حساب غيرهم، فضًال 

عن تنامي ظاهرة الغّش 
والتالعب، وسط عجز 

حكومي عن إيجاد 
حلول ألزمة الوقود

الكويت مال وناس

النقص في مادة 
البنزين يتخطى %40 

من احتياجات السوق

خسائر القطاع 
السياحي تخطت 600 
مليون دوالر أميركي

لبنان يوم األربعاء املاضي، وبدئها بتسليم 
املاضي،  الخميس  السوق منذ  إلــى  كمياتها 
 هناك بواخر إضافية ستصل بدءًا 

ّ
مضيفا أن

الــبــواخــر ستبدأ التفريغ  مــن االثــنــني، وهـــذه 
من  موافقة مسبقة  على  ها حاصلة 

ّ
ألن فــورًا 

البنك املركزي ما يضفي بعض االرتياح لكن 
 املخزون ال يكفي أكثر 

ّ
ليس لوقٍت طويل ألن

االستراتيجي  املــخــزون  بينما  أسبوعني  من 
. ولــفــت إلى 

ّ
يجب أن يــكــون لشهر على األقــــل

 %40 يتخطى  البنزين  مـــادة  فــي  النقص   
ّ
أن

 
ّ
أن مــؤكــدًا  للسوق،  الفعلية  االحتياجات  مــن 

هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى مــزيــد مــن الــبــواخــر، 
ــادة ســيــرتــفــع حــتــمــا خــال  ــ فــالــطــلــب عــلــى املــ
هـــذه الــفــتــرة ومـــع رفـــع قــيــود اإلقـــفـــال. وأشـــار 
إلــى أهمية إعــطــاء املــصــرف املــركــزي املوافقة 
عــلــى بــواخــر أخـــرى »خــصــوصــا خـــال فصل 
الصيف الذي يشهد عودة لعدد من املغتربني 
ــــــى لــــبــــنــــان وصـــرفـــهـــم  الـــــذيـــــن بـــمـــجـــيـــئـــهـــم إلـ
الــدوالر يعيدون تحريك الــدورة االقتصادية 
طون السوق بالدوالر الذي 

ّ
والتجارية وينش

نحتاج إليه لشراء البضائع املستوردة«.
وأعـــــــــرب عـــضـــو نـــقـــابـــة أصـــــحـــــاب مــحــطــات 

ــات عــــن خــشــيــتــه مــــن أن يــتــعــايــش  ــروقــ املــــحــ
 شّح الحلول 

ّ
املواطن مع تقنني البنزين، في ظل

ميدانيا،  لترجمتها  وقــت  من  ومــا تستغرقه 
 تشكيل الحكومة في حال 

ّ
مضيفا: »حتى أن

الخارجي  املالي  الدعم  يوفر  لن  قريبا  جــرى 
السريع إلى لبنان، بل سيكون هناك انتظار 
اإلصاحي  وبرنامجها  الحكومية  للمسيرة 
التزام املسؤولني به وتطبيقه، بينما  ومــدى 
نحن اليوم بحاجة إلى حلول سريعة تضمن 
اســتــمــرار االســتــيــراد والــحــفــاظ على مخزون 

كاٍف لتأمني حاجات الناس من البنزين«.

محطة وقود 
في بيروت 
)حسين بيضون(
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3 سيارات فقط من »رولز ـ رويس«
أزاحت شركة »رولز - رويس« Rolls Royce الستارة عن سيارتها الجديدة »بوت 
تايل« Boat Tail التي تضم 4 مقاعد يبلغ طولها 5.8 أمتار، ويشبه تصميمها 
أنه سيتم تصنيع 3 وحدات  اليخت، كما يوحي اسمها. والالفت  الخلفي سطح 
من هذه السيارة فقط، بينما لم يتم اإلفصاح عن سعرها علنًا. وكل وحدة من 

مدار  على  مع مصممني  يتعاونون  الذين  ملشتريها  صّمم 
ُ
ست الجديدة  السيارة 

4 سنوات في إطار برنامج »كوتش بيلد« Coachbuild. وقد وصفها تورسنت 
ورائعة«، مشيرا  »سيارة جميلة  بأنها  للشركة،  التنفيذي  املدير  مولر-أوتفوس، 
إلى أن العميل شــارك في كل خطوة في الرحلة، وأن ابتكار مثل هذه السيارات 

املصممة حسب الطلب تجربة ال يمكن شراؤها باملال.

»فولكسفاغن« لن تبيع »المبورغيني«
أعلنت  حسبما  للبيع،  ليست   Lamborghini »المبورغيني«  التجارية  العالمة 
أنباء عن تلقيها  املالكة لها، »فولكسفاغن غــروب«، وذلك بعد  املجموعة األملانية 

عــرضــا قــيــمــتــه 7.5 مــلــيــارات يــــورو يـــعـــادل 9.2 مــلــيــارات دوالر مـــن املــجــمــوعــة 
ال  وهو عرض   ،Quantum Group »غــروب »كوانتوم  السويسرية  االستثمارية 
تدرسه ال هي وال شركة »أودي«. جاء هذا اإلعالن بعدما أوردت مجلة »أوتوكار« 
ــتـــوم« أرســـلـــت خــطــاب نــيــات إلـــى »فــولــكــســفــاغــن« يــحــدد بــنــود شـــراء  أن »كـــوانـ
»المبورغيني«، وبينها حماية الوظائف الحالية ملدة 5 سنوات، وإضافة نحو 850 

وظيفة جديدة عبر إنشاء مركز ابتكار في أملانيا.

استدعاء 710 آالف سيارة من 8 شركات
استدعت »هيونداي موتور« و»مرسيدس- بنز كوريا« و»بي.إم دبليو كوريا« و5 
شركات أخرى، 714 ألفا و720 سيارة من 22 طرازا، بسبب مشاكل في مكونات 

الــســيــارات، علما أن الشركات األخـــرى هــي »كــيــا« و»ريــنــو سامسونغ مــوتــورز« 
و»جنرال موتورز كوريا« و»تويوتا موتور« و»إس.إم.كيه موتورسايكل كوريا«. 

وأبرز املشكالت تتعلق بوحدة التحكم الكهربائي الهيدروليكية والبطاريات.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

أســـعـــار الـــســـيـــارات عــلــى وشــــك أن 
تصبح أعلى بكثير مما هي عليه 
املــتــزايــد  االرتــــفــــاع  والـــســـبـــب  اآلن، 
لتكاليف اإلنتاج من ناحية وتراجع املبيعات 
أخـــرى. وهــذا  العالم مــن ناحية  على مستوى 

ــه الـــشـــركـــات املــنــتــجــة  الـــســـيـــنـــاريـــو تــســتــعــد لــ
ــــن ســـيـــدفـــعـــون مـــــــااًل أكـــثـــر  ــذيـ ــ ــــرون الـ ــتـ ــ ــــشـ واملـ
فإن  لذلك  املفضلة.  مركباتهم  على  للحصول 
سعر كــل شــيء يــدخــل فــي تصنيع الــســيــارات 
آخــذ في االرتــفــاع، وتحديدا املــواد الــخــام، من 
الفوالذ املستخدم في الهياكل وأجزاء التروس 
واإلطــــــارات إلـــى الــبــاســتــيــك الــــذي ينتهي به 

املــطــاف فــي مــصــدات وحـــواف األبــــواب، والتي 
ا كبيرا من تكاليف التصنيع،  تشكل كلها جزء
ضاف 

ُ
وفقا لشبكة »بلومبيرغ« األميركية. وت

ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ ــة والـ ــالــ ــمــ ــعــ إلــــــــى ذلــــــــك تــــكــــالــــيــــف الــ
لاستثمار  الــحــاصــل  والــضــغــط  اللوجستية 
التضخم  إلـــى جــانــب  الــجــديــدة  التقنيات  فــي 
الــزاحــف، فــي الــوقــت الــذي تشهد فيه شركات 
عن  تماما  مختلفا  مشهدا  السيارات  صناعة 
بها  استمتعت  والتي  الرابحة نسبيا  السوق 
عــلــى مــــدى األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. وعــلــى 
ضـــوء تــداعــيــات انــتــشــار كـــورونـــا، عــمــد قطاع 
اإلنتاج ريثما تنجلي  إلى تقليص  السيارات 
صورة السوق. ورغم كل الشكاوى من النقص 
فـــي األجـــــــزاء املــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك رقــائــق 
أشـــبـــاه املــــوصــــات، اســتــطــاعــت الـــشـــركـــات أن 
على  بــاالســتــفــادة،  ســعــداء،  بقي مساهميها 

ُ
ت

نحو غير معهود، من االختاالت االقتصادية 
األوسع نطاقا. ورغم إغاق املصانع، سجلت 
الشركات في جميع أنحاء العالم نتائج جيدة 
الــربــع األول، حيث صنعت عــدد ســيــارات  فــي 
إلى مستويات  أرباحها  ودفعت هوامش  أقل 

أعلى.
لكن عندما تبدأ شركات صناعة السيارات في 
الحديث باستمرار عن انخفاض اإلنتاج، فإن 
عد إشــارة مقلقة. ففي أحــدث مجموعة 

ُ
هــذه ت

من النتائج، قالت الشركات العماقة، بما فيها 
 Toyota »األكبر في العالم، اليابانية »تويوتا
 Ford Motor »واألميركية »فــورد Motor Corp
Co، إنها ستنتج عددا أقل بكثير من السيارات 
هذا العام بسبب نقص الرقائق املتفاقم. ومن 
املتوقع أن يؤدي النقص وحده إلى تقليل عدد 
أو  نتجة بنحو 4 مايني سيارة، 

ُ
امل الــوحــدات 

5% من املبيعات السنوية املقدرة هذا العام. ال 
شك في أن شركات صناعة السيارات يمكن أن 
تهضم ارتفاع كلفة اإلنتاج لفترة أطول قليا 
التي  والحسومات  الحوافز  تقليل  طريق  عن 
استخدمتها لجذب املشترين، لكن هذا يحدث 
فعا في أكبر أسواق السيارات في العالم، أي 
الواليات املتحدة والصني، وال يمكن تقليص 

اإلغـــراءات إلى األبــد. ولــدى الشركات خيارات 
قليلة لتعويض نفقات التصنيع الزاحفة. 

ومــع ارتــفــاع األســعــار، لــن يــكــون املستهلكون 
ــرارًا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــحــافــظــهــم. فحتى  ــ ــ أحـ

سعرية  عـــاوة  لقبول  مستعدين  كــانــوا  اآلن، 
عــن  دوالر   5000 ــقـــدار  ــمـ بـ أو   ،%12 بــنــســبــة 
الــقــدرة على تحمل  سعر امللصق. لكن مؤشر 
الــواليــات املتحدة بدأ  فــي  الــســيــارات  تكاليف 
فــي الــتــراجــع، فــي إشــــارة إلـــى أن املستهلكني 
بـــــدأوا يــفــكــرون مـــرتـــني قــبــل إنـــفـــاق أمــوالــهــم، 
عــلــمــا أن نــحــو 40% مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــوون شــراء ســيــارات اتــخــذوا قـــرارا بتأجيل 
مشترياتهم. وإذا بدأت املبيعات في التباطؤ 
مع ارتفاع األسعار أكثر، فإن الشركات تخاطر 
بعدم القدرة على تحقيق هوامش الربح التي 

جمعتها خال األشهر القليلة املاضية.

سوق السيارات تستعد ألسعار أعلى بكثير
تزايد الفت في أسعار مختلف المكّونات التي تدخل في عملية اإلنتاج )Getty( »تويوتا« ستنتج عددًا أقل من السيارات هذا العام بسبب نقص رقائق أشباه الموصالت

40% من الذين 
كانوا ينوون 
شراء سيارات 
قرروا تأجيل 
مشترياتهم 
)Getty(

سيارة »مرسيدس 500 كيه سبيشال رودستر« بيعت بسعر 4.45 ماليين دوالر في مزاد »بونهامس« 
)Getty( في جزير أميليا
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لدى الشركات خيارات 
قليلة لتعويض نفقات 

التصنيع المتزايدة

المبيعات صعدت إلى 
61.3 مليون دوالر من 57.2 

مليونًا في 2020

فلوريدا ـ العربي الجديد

عام  فــي  الكاسيكية  للمركبات  مــزاد  أول  فــي 
يعود  ســيــارات  خيالية  بــأرقــام  بيعت   ،2021
الــحــرب العاملية  إلـــى مــا قــبــل  تــاريــخ صنعها 
الثانية » 1939-1945«، وحقق أكبر مزاد منذ 
انتشار وبــاء كــورونــا عــائــدات يــراهــا الخبراء 

»واعدة«. فماذا في تفاصيل هذا املزاد؟
بــعــد عـــام مـــن الـــعـــروض االفــتــراضــيــة والــبــيــع 
ــيــــارات إلـــى  ــادت مــــــــزادات الــــســ ــ ــن«، عــ ــ ــايــ ــ »أونــ
الواقع امللموس إلى حد كبير. وخال معرض 
 Concours d’Elegance ديليغانس«  »كونكور 
فـــي جـــزيـــرة أمــيــلــيــا األمـــيـــركـــيـــة بـــني 20 و23 
مــايــو/ أيــــار، دفـــع هـــواة جــمــع هـــذه الــســيــارات 
عاوة سعرية على سيارات كاسيكية نادرة 
ــه مــنــذ  ــــدث مــــن نـــوعـ ــر حـ ــبـ فــــي الـــعـــالـــم، فــــي أكـ
بــــدء جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا. فـــي مــعــرض 
الـــســـيـــارات الــســنــوي قــبــالــة ســـواحـــل فــلــوريــدا 
بلغت املبيعات 61.3 مليون دوالر، صعودا من 

57.2 مليونا في مزاد مارس/ آذار 2020، علما 
أنه ُيقام تقليديا في نادي الغولف في جزيرة 
أميليا في أوائل مارس/ آذار من كل عام، غير 
أن املنظمني أّجلوه إلى مايو/ أيار هذا العام 

بسبب كورونا.
ــزاد كــانــت عــلــى طـــراز  ــ أكــبــر صــفــقــة شــمــلــهــا املـ
 J Murphy Torpedo »تــوبــيــدو مــورفــي  »جــيــه 
ــنــــع الــــشــــركــــة األمـــيـــركـــيـــة  املــــكــــشــــوف مـــــن صــ
والــذي   ،1929 لعام   Duesenberg »دوزنبيرغ« 
 RM Sotheby›s ســوثــبــيــز«  »آر.إم  دار  بــاعــتــه 
مقابل 5 مايني و725 ألــف دوالر، وهــو سعر 

يــزيــد بــأكــثــر مـــن مــلــيــون دوالر عـــن تــقــديــرهــا 
كــان  فــيــمــا  مـــايـــني دوالر،  الـــبـــالـــغ 4  املـــرتـــفـــع 
هــذا ثالث أعلى سعر مــزاد ُدفــع على اإلطــاق 
لــســيــارة مــن »دوزنــبــيــرغ« واألول بــني خمس 
سيارات مصنوعة قبل الحرب العاملية الثانية 

يدخل ضمن قائمة أكثر 10 سيارات مبيعا.
وتـــضـــمـــنـــت بـــقـــيـــة املـــبـــيـــعـــات الـــنـــاجـــحـــة جـــدا 
 356 Porsche »سيارة »بورشه 356 كابريوليه
Cabriolet لعام 1965، والتي بيعت بمبلغ 250 
ألف دوالر، متفوقة على تقدير مرتفع عند 175 
)البرتقالي  الــفــريــد  لــونــهــا  بفضل  دوالر  ألـــف 
بــي.تــي.إس PTS(، ثــم ســيــارة »بــوغــاتــي تايب 
Bugatti Type »57 57 لعام بسعر  1.2 مليون 
مليون  البالغ  تقدير سعرها  دوالر متجاوزة 
دوالر.  كما بيعت سيارة »جاغوار إي-تايب« 
بمبلغ   1971 لعام   Jaguar E-Type Series III
115 ألف دوالر، أو بزيادة 15 ألفا عن تقديرها 
املــرتــفــع. ووصــل سعر »فــيــراري« Ferrari ذات 
مليون   2.55 إلـــى  لــعــام 1968  األصــفــر  الــلــون 
أن تقديرات سعرها أصا كانت  دوالر، علما 

تراوح بني 2.5 مليون و2.8 مليون دوالر.
و»آر.  Bonhams »بــونــهــامــس«  مــــزادا  وشــهــد 

ــتـــوّســـط أســـعـــار  إم شــيــلــبــيــس« زيـــــــادة فــــي مـ
الـــــســـــيـــــارات املــــبــــاعــــة وفـــــــي مـــــعـــــدالت الـــبـــيـــع 
اإلجمالية، حيث ضاعفت »شيلبي« متوّسط 
ألفا و479 دوالرا  البيع تقريبا من 263  سعر 
في العام 2020 إلى 441 ألفا و882 دوالرا في 
عام 2021. والحظت »بلومبيرغ« أن مجموعة 
مـــن املــشــتــريــن املــخــتــاريــن مـــن ذوي الـــدوافـــع 
ساهمت  املرتفعة  التنافسية  والقدرة  العالية 

بارتفاع كبير في أسعار السيارات.
وتــمــثــل عــّيــنــات مــا قــبــل الـــحـــرب، مــثــل ســيــارة 
مــن   »500K Sindelfingen Roadster«
مــوديــل   Mercedes-Benz »مـــرســـيـــدس-بـــنـــز« 
دوالر،  مايني   4.9 مقابل  بيعت  والتي   1934
حصة أكبر هذا العام مقارنة بالعام املاضي، 
بما يصل إلى 37% مقابل 25% في عام 2020، 

.Hagerty »وفقا لشركة التأمني »هاجيرتي

سيارات ما قبل الحرب العالمية
أول مزاد »كالسيكي« لعام 2021 بأسعار خيالية

جديد السيارات

Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

تحقيقات
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الفرنسيين ممن يتمتعون بحقوق يحرم  الفرنسية األطباء األجانب رواتب متدنية مقارنة بزمالئهم  تمنح المشافي 
منها القادمون من الخارج، بسبب عراقيل معادلة الشهادات، ليصبح مصيرهم العمل في تخصصات صعبة ومناطق 

مهمشة وظروف مضنية

كفاءات تعاني تمييزًا في األجور والحقوق

األطباء األجانب 
في فرنسا

باريس ـ نجوى بن مبارك

مرت ريم التقي، طبيبة اإلنعاش 
الــتــونــســيــة فـــي مــســتــشــفــى ســان 
ــــدة 

ّ
ــتــــجــــربــــة مــــعــــق ــلــــي، بــ ــيــ ــبــ مــــونــ

وطويلة استمرت 5 أعوام من أجل الحصول 
ــادة املـــعـــادلـــة مـــن وزارة الــصــحــة  ــهـ عــلــى شـ
من  التحقق  اختبار  اجــتــازت  إذ  الفرنسية، 
الوطني  املركز  عليه  يشرف  والــذي  املعرفة 
الصحة، ومن  بالتنسيق مع وزارة  لــإدارة 
بــعــده عــمــلــت 3 أعــــوام فــي املــشــفــى بمسمى 
مشارك ممارس، ثم قدمت ملفها إلى لجنة 
التقييم، لكن األخيرة طلبت منها بعد عام 
أن تعيد التدريب في اختصاصها، واحتاج 
ــر مــنــهــا عــامــا إضــافــيــا قــبــل أن يتحول  األمــ
مــســمــاهــا إلـــى طــبــيــب، وتــنــال كــامــل حقوق 
وامــتــيــازات نــظــرائــهــا الــفــرنــســيــني، وهـــو ما 
في  يعملون  أجنبيا  طبيبا   5418 بــه  يحلم 
الــفــرنــســيــة، ويــشــكــلــون 30% من  املـــشـــافـــي 
إجـــمـــالـــي أطـــبـــائـــهـــا، بــحــســب إحــصــائــيــات 
الصادرة  األطــبــاء  لعمادة  الوطني  املجلس 

في عام 2019. 
بعد  للمجلس  األجــانــب  األطــبــاء  وينتسب 
الحصول على شهادة املعادلة طبقا للمادة 
4111 من الفصل الثاني في قانون الصحة 
الــعــامــة الــفــرنــســي لــعــام 1953 والــتــي تنص 
على أنه: »ال يمكن ممارسة مهنة الطب في 
تعادل  شــهــادة  على  الحصول  دون  فرنسا 
ــادة الـــطـــب الــفــرنــســيــة بــــإشــــراف وزارة  ــهـ شـ
واختيار  اإلجــــراءات  تعقيد  لكن  الــصــحــة«، 
عــدد محدود من األجــانــب كل عــام يفاقمان 

معاناتهم، بحسب مصادر التحقيق.

عراقيل في وجه األجانب
يــتــعــنّي عــلــى الــطــبــيــب األجـــنـــبـــي أن يــتــقــدم 
املعرفة، حتى يتحول  التحقق من  الختبار 
مــســمــاه مـــن مـــتـــدرب مــســاعــد إلــــى مــمــارس 
مــشــارك، وبعد مضّي 3 سنوات على عمله 
في مشفى عام يمكنه تقديم ملفه إلى لجنة 
تعنى بمنح التفويض للطبيب ليتمكن من 
ممارسة تخصصه، وبالتالي يتمتع بنفس 
حــقــوق الــطــبــيــب الــفــرنــســي، أو إعـــادتـــه إلــى 
من  بــإجــراء جملة  ومطالبته  األول  وضــعــه 
التدريبات، قبل إعادة إيداع امللف من جديد، 
وفـــقـــا لــتــوضــيــح الــكــاتــبــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــابــة 
األجانب في فرنسا وداد  الوطنية لألطباء 

يورو، وفق إفادة الطبيب الفرنسي ماتياس 
وارجون، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى 

ديافنتان العام في سان ساندني.
ــبـــاء  وتـــتـــركـــز مــــجــــاالت عـــمـــل 85% مــــن األطـ
يـــقـــبـــل  ــات ال  ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ فـــــــي اخــ األجــــــــانــــــــب 
الـــفـــرنـــســـيـــون عـــلـــيـــهـــا، مـــثـــل الـــشـــيـــخـــوخـــة، 
والتخدير  النفسي  والــطــب  الــطــوارئ  وطــب 
واإلنـــعـــاش والــتــصــويــر اإلشـــعـــاعـــي، و%15 
ــراحــــون، بــحــســب بــيــانــات مجلس  مــنــهــم جــ

عمادة األطباء.
ولــكــن غــالــبــيــة هــــؤالء األطـــبـــاء ال يتمتعون 
بــوضــع مــســتــقــر، كــمــا هـــو الـــحـــال بالنسبة 
لفراس الطالبي، االختصاصي في التصوير 
بــاألشــعــة فـــي مــســتــشــفــى أنـــطـــوان شــونــتــان 
غرب باريس، والــذي قدم من املغرب بعدما 
له  أتيحت  ثــم  فــي مستشفى جــامــعــي،  عمل 
اتفاقية  بموجب  فرنسا  إلــى  الــقــدوم  فرصة 

عمل مع املستشفى الفرنسي.
التي  أنــه يــؤدي نفس املهام  الطالبي  ويؤكد 
ــــاؤه مـــن األطـــبـــاء الــفــرنــســيــني،  يــقــوم بــهــا زمـ
الليلية،  العمل واملناوبات  من حيث ساعات 
ويتحمل كل مسؤوليات اختصاصي األشعة، 
لكنه في املقابل ال يحصل على نفس الراتب 
مــثــلــهــم، وال يــتــعــدى مــا يــحــصــل عــلــيــه 1550 
يقدم  حــني  يهان  »الطبيب  أن  معتبرًا  يـــورو. 
، بينما يتلقى نظيره الفرنسي 

ٍّ
له راتب متدن

من ثاثة إلى أربعة أضعاف ما يتلقاه«. 
ويـــشـــاطـــر ســـامـــي عــبــيــد؛ طــبــيــب الـــطـــوارئ 
الـــجـــزائـــري بــرتــبــة مـــمـــارس مـــشـــارك، زميله 
فـــراس الــــرأي، ويــصــف الــوضــعــيــة الــتــي يمر 
»االســتــغــال«، لكن  بــهــا األطــبــاء األجــانــب بـــ
وضعه ال يسمح له إال بالعمل، وإن كان ذلك 
براتب ال يتجاوز 2000 يورو، وال يقف األمر 
عــنــد ذلـــك، بــل يبقى غــيــر مــعــتــرف بتوقيعه 
عــلــى تــصــريــح بــخــروج مــريــض، أو شــهــادة 
ه غير مسجل في املجلس الوطني 

ّ
وفــاة، ألن

لعمادة األطباء، كما يقول.
ــلــــى الــــوضــــع  ــا عــ ــ ــــضـ ــر أيـ ــ ــــؤثـ هـــــــذه الـــــحـــــال تـ
إذ أجمع من  األجــانــب،  االجتماعي لألطباء 
التقتهم معدة التحقيق على وصف حالهم 
»غير املستقر«، في ظل صعوبة الحصول  بـ
ــة الــتــي يــجــب تغييرها  ــامـ عــلــى بــطــاقــة اإلقـ
مـــع انـــتـــهـــاء عــقــد الـــعـــمـــل، لــكــنــهــم يــصــبــرون 
 فـــي الـــوصـــول 

ً
عــلــى كـــل هــــذه املـــشـــاكـــل أمـــــا

التي  املــعــادلــة  شــهــادة  بنيل  مبتغاهم  إلـــى 
تمكنهم من تحقيق املستوى املهني واملادي 
املــريــح، والعمل فــي عــيــادات خاصة تحسن 

أوضاعهم.

عجز في الكادر الطبي
العاملني  يشكل األجــانــب 40% مــن األطــبــاء 
لرد  بــاريــس، وفقا  عــن  البعيدة  املناطق  فــي 
وزارة الصحة املكتوب على أسئلة »العربي 

الجديد«.
ويــرســخ الــقــانــون املــنــظــم لوضعية األطــبــاء 
ــات إقـــصـــائـــيـــة  ــ ــزعـ ــ ــي فـــرنـــســـا نـ ــ ــــب فـ ــانــ ــ األجــ
تــقــّيــد األجــنــبــي وتــحــصــره فــي مــرتــبــة أدنــى 
مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي، لــيــصــبــح طــبــيــبــا من 
الــدرجــة الــثــانــيــة، وفـــق مــا يــقــولــه إيمانويل 
مــن أصــل جــزائــري،  الفرنسي  الطبيب  لــوب 
ورئــيــس نقابة األطــبــاء الــشــبــان، مضيفا أن 
عدم  مثل  لقيود،  يخضع  األجنبي  الطبيب 
توفر فرص العمل في املدينة وتركز األطباء 
األجـــانـــب فـــي املــنــاطــق الــبــعــيــدة واملــهــمــشــة، 
والعمل با ترقيات أو عــاوات، ما يمنعهم 

من االستقرار املهني واملالي واالجتماعي.
وعلى الرغم مما تعانيه املشافي الفرنسية 
مـــن نــقــص فـــي الــــكــــوادر، بــحــســب مـــا تــؤكــده 

دراسة نشرت في فبراير/ شباط عام 2020 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــبـــحـــوث والـ ــة الـ وأجـــرتـــهـــا مـــديـــريـ
ــة لــلــمــعــهــد  ــعـ ــابـ ــتـ ــاء الـ ــ ــــصــ والـــتـــقـــيـــيـــم واإلحــ
الــوطــنــي لــإحــصــاء، فـــإن وزارة الــصــحــة لم 
ملمارسة  الازمة  القانونية  التعديات  تجر 
األطـــبـــاء األجـــانـــب املــهــنــة بــمــا يــســد النقص 
الــحــالــي، »بـــل تستغل وضـــع األجـــانـــب غير 
املــســتــقــر لـــخـــدمـــة ســيــاســاتــهــا الــصــحــيــة«، 
بــحــســب لــــــوب. وتـــصـــل نــســبــة الـــنـــقـــص فــي 
الــكــوادر إلــى 20% في كل التخصصات، في 
حــني بلغت نسبة الــنــقــص فــي الــطــب الــعــام 
باريس  في ضواحي  النقص  ويتركز   .%30
التي شهدت زيادة في الكثافة السكانية بني 
بينما   ،%  5.8 بنسبة  و2018   2015 عــامــي 
بلغت الزيادة 1.9% على املستوى الوطني، 
وفــقــا لــلــدراســة ذاتــهــا، ويحصل ســكــان هذه 
املناطق على أقل من 2.5 % استشارة طبية 
ــرد، بــحــســب مــؤشــر يــأخــذ  فـــي الــســنــة لــكــل فــ
بعني االعتبار ضرورة توفر األطباء وقربهم 
 عــن ذلــك تشهد باريس 

ً
مــن الــســكــان، فــضــا

حيث  من  العشرين  مقاطعاتها  بني  تفاوتا 
مار  األطــبــاء، وتشهد مقاطعتا ســان  تــوفــر 
وسان ساندوني في ضواحي باريس نقصا 
فــادحــا فــي عـــدد األطـــبـــاء، بحسب الــدراســة. 
أطباء  فــي فرنسا 3.3  األطــبــاء  ويبلغ معدل 
الــبــنــك  ــانـــات  ــيـ بـ لـــكـــل 1000 شـــخـــص، وفـــــق 

الدولي الصادرة عام 2018.
ــعــــود ذلــــــك، بــحــســب تــــقــــديــــرات األســـتـــاذ  ويــ
الــســابــق بكلية الــطــب فــي بــاريــس جــوزيــف 
ــز املــــشــــرف عـــلـــى إجـــــــراء الـــــدراســـــة، إلـــى  ــ دريــ
الصعبة  املعيشية  األمـــن والــظــروف  انــعــدام 
ــيـــة، األمــــر  ــلـ ــواحـــي الـــداخـ ــــدد مــــن الـــضـ فــــي عـ
الــــذي يــثــنــي األطـــبـــاء عـــن االســـتـــقـــرار هــنــاك، 
في  يحتملون  ال  الذين  الفرنسيني  وخاصة 
هـــذه املــنــاطــق أكــثــر مــن عــامــني لــلــتــدريــب ثم 
ــغــــادرون لــلــعــمــل الـــخـــاص. بــيــنــمــا ال يجد  يــ
الطبيب األجنبي فرصا متاحة سوى العمل 

في مشافي املناطق البعيدة واملهمشة.
الطوارئ  أقسام  في  العاملني  نسبة  وتصل 
إلــى 90%، ويقضي غالبيتهم  األجــانــب  مــن 
بـــني 60 إلــــى 80 ســـاعـــة عــمــل فـــي األســـبـــوع 
ليتمكنوا من توفير نفقاتهم في ظل تدني 
األجــــــــور، كـــمـــا يـــوضـــح الــطــبــيــب الــتــونــســي 
محمد غنام املتخصص في القسطرة والذي 

يمارس املهنة منذ 40 عاما في فرنسا.
ــدولـــة الــفــرنــســيــة  وتــــرد كـــاريـــن دلــبــي بــــأن الـ
ــانـــب فـــي ظل  ــاء األجـ ــبـ بــصــدد تــوظــيــف األطـ
نقص األطباء، وخاصة اختصاصيي الطب 
الــعــام، وطــب الــطــوارئ الـــذي هــجــره األطــبــاء 
إلى  مشيرة  األجــانــب.  ويغطيه  الفرنسيون 
بانتظام  املمارسني  األطــبــاء  عــدد  انخفاض 
الــبــاد بنسبة تصل إلــى 10% منذ عام  فــي 

.2007
بالعمل  الفرنسيون  األطباء  وبينما يتمتع 
فـــي بــيــئــة وتــخــصــصــات ال تــجــبــرهــم على 
واملناوبات  الصعبة  العمل  ظــروف  معاناة 
ــــدن، بحسب  الــلــيــلــيــة، كــمــا يــتــركــزون فـــي املـ
مصادر التحقيق، وتعاني مناطق مختلفة 
ــاء رغــــــم قـــربـــهـــا مــن  ــ ــبــ ــ ــي األطــ ــ ـــن نـــقـــص فـ مــ
العاصمة، لكونها غير آمنة، وفق رّد وزارة 
الــصــحــة، لـــذلـــك تـــم إنـــشـــاء وكـــــاالت صحية 
ــــن أجــــــل جـــذب  ــــي عــــــام 2012 مـ فـ إقـــلـــيـــمـــيـــة 
التي  املــنــاطــق، بحسب دلــبــي  األطــبــاء لتلك 
الدولة  تشجيع  وراء  السبب  أن  على  تصّر 
لألطباء األجانب على تغطية هذه املناطق 
ألنها  بــل  التفرقة،  مبدأ  تعتمد  ألنها  ليس 
الطبية«  بحاجة إلى أن تغطي »الصحاري 

كما تقول.

توظف  أن  للمستشفيات  ويــمــكــن  عـــابـــدي. 
الــطــبــيــب األجــنــبــي قــبــل اجــتــيــاز االخــتــبــار، 
بشرط ممارسة املهنة وصرف الدواء تحت 
مسؤولية أحد األطباء الحاصلني على حق 
 2516R_632 مــمــارســة املــهــنــة، وفــقــا لــلــمــادة

من قانون الصحة العامة، بحسب عابدي.
ــذا اإلجـــــــراء يــنــتــقــده الـــعـــديـــد مـــن األطـــبـــاء  هــ
الطبيب يمضي  »املعرقل«، ألن  بـ ويصفونه 
ــلـــى شـــهـــادة  ســــنــــوات عــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـ
ــه بــــإعــــادة اخــتــبــار  ــة، وال يــســمــح لــ ــادلــ ــعــ املــ
ــــرات فـــقـــط، بــعــدهــا يصبح  الــتــحــقــق إال 3 مـ
معرضا للطرد واملنع من العمل، وفي كل عام 
يتم قبول عدٍد ضئيل من املتقدمني الختبار 
الــتــحــقــق مـــن املــعــرفــة، مــمــن قــضــوا ســنــوات 
يعملون بأجر ال يفوق 2000 يــورو، ومنهم 
ــارف عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد دون الــحــصــول  ــ مــــن شــ
على شهادة املعادلة، وعلى سبيل تم قبول 
600 طبيب عــام 2015 مــن أصــل أربــعــة آالف 

تقدموا لاختبار وفقا لعابدي.
لــكــن وزارة الــصــحــة تــبــرر ذلـــك بــأنــه إجـــراء 
ضـــــروري لــلــحــفــاظ عــلــى املــســتــوى الــعــلــمــي 
والــطــبــي لــفــرنــســا عــاملــيــا، وتـــوضـــح كــاريــن 
دلبي؛ املمثلة اإلعامية ملكتب وزارة الصحة 
الفرنسية، في ردها على »العربي الجديد«، 
واحد  أجنبي  فيها طبيب  فرنسا يوجد  أن 
من بني كل 4 أطباء، وتضيف أن الوضعية 
مــولــودون  أطــبــاء  يــوجــد  إذ  تختلف بينهم، 
فـــي فــرنــســا لــكــنــهــم حــصــلــوا عــلــى شــهــادات 
مــن خارجها وهــنــاك أجــانــب لكنهم درســوا 
فـــي فــرنــســا وحــصــلــوا عــلــى شــهــاداتــهــم من 
الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، وهـــنـــاك مـــن قــدمــوا 
أكملوا  من  أيضا  وهناك  اللجوء  عن طريق 
األنماط  وهــذه  فرنسا،  في  العليا  دراستهم 

جميعها ينظمها القانون.

تمييز في األجور
ظلت أجور األطباء األجانب على حالها منذ 
ســنــوات رغـــم املــطــالــبــات الــنــقــابــيــة برفعها، 
إذ يــتــقــاضــى الــطــبــيــب األجــنــبــي تــحــت اســم 
شهادة  على  حصوله  قبل  مساعد  مــتــدرب 
املعادلة 1500 يــورو، مقارنة بنظيره حامل 
الشهادة الفرنسية الذي يحصل على 3500 
يــــورو شــهــريــا. ويــحــصــل الــطــبــيــب املــمــارس 
يــورو شهريا،   2000 على  األجنبي  املساعد 
الــراتــب أحيانا إلــى 2600 يــورو،  وقــد يصل 
فـــي حـــني يــتــقــاضــى زمــيــلــه الــفــرنــســي 5600 

يشّكل األجانب 
40% من األطباء 

العاملين في 
المناطق النائية

يتقاضى الطبيب 
األجنبي قبل 

حصوله على 
شهادة المعادلة 

راتبًا متدنيًا

Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة



نور الدين العلوي

نـــتـــفـــاءل بـــاالنـــتـــصـــار الــفــلــســطــيــنــي فــي 
له  أنــــه ســيــكــون  رمـــضـــان 2021، ونـــزعـــم 
أثـــر طــيــب عــلــى الــربــيــع الــعــربــي، املختنق 
ــاره  ــ بــمــكــائــد أعــــدائــــه واملــــرعــــوبــــن مــــن آثـ
الذين عشنا أحداث  على عروشهم. نحن 
ــال الــيــمــن  ــبــ ــونــــس إلــــــى جــ ــــن تــ ــيــــع مـ الــــربــ
ــا بـــقـــدر ما  ــنـ ــاركـ ــلـــســـي، وشـ وحــــــدود األطـ
الجهد،  أمكننا  مــا  الــثــورة، وبــقــدر  طلبت 
ــرّدة  ــد، وعــشــنــا أيــضــا الـ وال نــمــن عــلــى أحـ
الــكــاســرة، مــنــذ انــقــاب الــعــســكــر املــصــري 
مسار  وعايشنا  املــصــريــة.  التجربة  على 
تــخــريــب الـــثـــورتـــن، الــســوريــة والــيــمــنــيــة، 
وعــشــنــا حــقــبــة تـــرامـــب الــتــي رعــــت الــــرّدة 
ــّولـــتـــهـــا. عــشــنــا أيـــضـــا، وبـــشـــعـــور من  ومـ
يسير داخــل معجزة حية، حــرب رمضان 
فــي الــقــدس، ونــصــرة غــزة لها، وشاركنا، 
بقلوب واجفة، تحّرك عرب 48 الذين ظن 
قــد طمست،  الــعــالــم أن هويتهم األصــيــلــة 
فإذا هم فلسطينيون حد الشهادة. نعيش 
غير محدود  وتــفــاؤل  غامر  بفرح  لنكتب 
)ولن نحسب الشهداء( أن هذه االنتفاضة 
املفتوحة قد ضخت هــواء نظيفا في رئة 

الربيع العربي. وهذه حججنا.
ــــدا أن االنـــقـــاب فـــي مــصــر ما  لـــم نــشــك أبـ
كان من أجل مصر ديمقراطية، وقد أضر 
ليس  اإلسرائيلي،  الكيان  وحمى  بمصر 
فقط بما هدم من أنفاق، كان الفلسطيني 
قـــد حــفــرهــا بــأســنــانــه وأظــــافــــره، ليتمول 
منها قوتا وساحا، وليس لحصار غزة، 

سالم الكواكبي

ــدء الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــاســة  ــ مـــنـــذ بـ
الــــــســــــوريــــــة، غــــــــاب - كــــمــــا هــــــو مـــنـــتـــظـــر - 
التشويق املــرافــق عـــادة النــتــخــابــات الــدول 
الديمقراطية، أو حتى التي تّدعي ممارسة 
األدنــى  الــحــّد   

ّ
ظــل فــي  االنتخابية  العملية 

من الشروط املقبولة. وذلــك على الرغم من 
الــذيــن اختارتهم  املــرشــحــن،  أحــد  تصريح 
األجهزة األمنية بعناية، برغبته في تنظيم 
ار األسد. 

ّ
مناظرٍة تلفزيونيٍة تجمعه مع بش

ـــهـــا جــــزء من 
ّ
وقــــد بــــدت هــــذه املــــبــــادرة كـــأن

مسرحيٍة حبكت قصتها بريشة الحكواتي 
ــــذي تــــرك عــبــلــة وعــنــتــرة وقــيــســا ولــيــلــى،  الـ
لــيــنــصــرف إلـــى انــتــخــابــات ســـوريـــة األســـد. 
ــدران األبنية  وبــهــذه املــنــاســبــة، تــحــّولــت جــ
الــســكــنــيــة والــرســمــيــة إلــــى حـــوامـــل لــصــور 
مسبقا  املعتمد  الرئيس  للمرشح/  عماقة 
بــشــار األســـــد. وانــتــشــرت مــقــاطــع مــصــّورة 
ــظــهــر وجــــود هـــذه الــصــور الــعــمــاقــة على 

ُ
ت

أطال املدن التي دّمرتها براميل املتفجرات 
وصـــواريـــخ الــطــائــرات وقـــذائـــف الــدبــابــات، 
ــار الــســلــطــة  ــتــــصــ ــا فـــــي تـــرســـيـــخ انــ ــانــ ــعــ إمــ
ــة الــعــســكــريــة الــروســيــة  ــ الـــســـوريـــة عــبــر اآللـ

واإليرانية. 
ــــت الــــســــخــــريــــة املــــــــــّرة مــــحــــل هــــذا  ـ

ّ
ــل ــ وقـــــــد حـ

التشويق الغائب، إذ بدأ العمل بها وإنتاج 
حكاياتها منذ بدء فتح باب الترشيح الذي 
عــبــر مـــنـــه، فـــي الـــبـــدايـــة، أكـــثـــر مـــن خمسن 
ــحــا، قــبــل أن تــجــري عملية 

ّ
ــحــة ومــرش

ّ
مــرش

التصفية األولــيــة الــتــي أفــضــت الــى اإلبــقــاء 
عــلــى املــعــيــنــن مــســبــقــا إلــــى جـــانـــب األســـد 
الذي سيربح االنتخابات. وقد لفتت صور 
حن قبل التصفية 

ّ
الدفعة األولــى من املرش

ـــظـــهـــرهـــم وهـــم 
ُ
، لــكــونــهــا ت

ً
ــة ــ ــرافـ ــ األنــــظــــار طـ

يقفون إلى جانب صورة األسد بكل ابتهاج 
وافـــتـــخـــار، وحــفــلــت تــصــريــحــاتــهــم بــالــوالء 
شبه  بشكل  أجمعوا  إذ  الحكيمة،  لقيادته 
ــهــم ســيــدلــون بــأصــواتــهــم له 

ّ
مطلق عــلــى أن

  .)...(
التعليمات  ــَهــت  ُوجِّ االقــتــراع،  عشية موعد 
 الـــــــــدوائـــــــــر الــــرســــمــــيــــة 

ّ
األمـــــنـــــيـــــة إلـــــــــى كـــــــــل

والء سعيد السامرائي

ــن املـــحـــافـــظـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــداد وغــ ــ ــغـ ــ ــانــــت بـ كــ
الحالي، على  أيــار  مايو/   25 في  العراقية، 
الـــتـــظـــاهـــرات السلمية  مـــوعـــٍد مـــتـــجـــّدٍد مـــع 
الـــتـــي تــطــالــب بــإســقــاط الــنــظــام والــعــمــلــيــة 
السياسية، إذ وصــل آالف من الشباب، في 
تسع  من  العاصمة،  إلــى  النساء،  مقدمتهم 
جموع  بهم  والتحقت  جنوبية،  محافظات 
ــــن املــنــطــقــة  مــــن املـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة ومـ
عوا على عدة ساحات كبرى، 

ّ
الغربية، توز

لكي تكون االحتجاجات في أكثر من مكان، 
التحرير  ســاحــة  فــي  فقط  التجمع  يتم  وال 
القريبة من املنطقة الخضراء، رافعن الفتات 
كــتــب عــلــيــهــا »مـــن قــتــلــنــي«. وهــــذه الجملة 
لــيــســت ســـــؤاال تـــم رفـــعـــه مـــن املــتــظــاهــريــن، 
 خرجت مــن أحشاء 

ٌ
 مــدويــة

ٌ
بــل هــي صــرخــة

ــّم املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة،  الــغــضــب الــــذي عـ
احتجاجات  ومنسق  الناشط  اغتيال  بعد 
العراقيون  يرسلها  الــوزنــي،  إيـــاد  كــربــاء، 
ــة الــــخــــضــــراء ولـــرئـــيـــس  ــقـ ــنـــطـ ــة املـ ــكـــومـ لـــحـ
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، لــكــي يعتقل 
القتلة واملجرمن املتسيبن من املليشيات 
التابعة إليــران وحرسها، والتي تعبث في 
كل شبر من العراق، قتا واغتياال وتدميرا 
وفــســادا، فقد صــرحــت والـــدة الــوزنــي، عبر 
قنوات تلفزيونية، بأن أحد قياديي الحشد 
الشعبي املعروفة جرائمه الكثيرة والعلنية 
مــن أهــالــي مدينة كــربــاء، وممن لــه حظوة 
ــادات الـــوالئـــيـــة ومــمــثــلــي  ــيـ ــقـ ــدى الـ كــبــيــرة لــ
الــحــوزة الــديــنــيــة، قــد قـــال البــنــهــا قــبــل يــوم 
واحـــد مــن اغــتــيــالــه إنـــه سيقتله، ولـــو بقي 
من عمره يوم واحد، وصرحت عن اسم هذا 

الشخص. فمن قتلني؟ 
ال  ومــؤثــرا،  مهيبا  التظاهرات  كــان مشهد 
يــقــل جــمــاال وتــألــقــا إنــســانــيــا عــن مثله في 
األول من أكتوبر/ تشرين األول عام 2019، 
فقد فاجأنا الشباب بوحدة الصف، وذكاء 
فـــرز املــنــدســن والــتــنــســيــق واســتــراتــيــجــيــة 
الــوزراء  التعاطي مع كل ما حشده رئيس 
ــادل عبد  الـــذي تــفــّوق عــلــى سلفه املــقــال، عـ
املــهــدي، صــاحــب تعبير »الــطــرف الــثــالــث« 
القوات  صنوف  وكــل  الجيش  باستخدامه 
ليس  وقتلهم  املــتــظــاهــريــن  لقمع  األمــنــيــة، 
في  بل ماحقتهم  الحي،  بالرصاص  فقط 
مناطق واســعــة مــن بــغــداد، وفــي الــشــوارع 
ــاّرة  ــ ــالــــرصــــاص تــ ــلـــســـاحـــات بــ ــة لـ ــاذيــ ــحــ املــ
ذت القوات 

ّ
وبالسكاكن تاّرة أخرى. لقد نف

ــة الــتــحــريــر  ــاحـ ــــودة فــــي سـ ــــوجـ ــنـــيـــة املـ األمـ
تــعــلــيــمــات رئــيــس الـــــــوزراء، مــقــتــرفــة بــذلــك 
مـــجـــزرة جـــديـــدة بــحــق الــشــبــاب املــتــظــاهــر 
سلميا، قتلت فيها سبعة شباب، وأصابت 
عشراٍت بجروح لم يسلموا، بل تمت ماحقة 
بــعــضــهــم إلـــى املــســتــشــفــيــات!  مــــّرة أخـــرى، 

ومــنــع وصــــول املــعــونــة واملـــــدد، بتنسيق 
كامل مع العدو، بل بمنع املواطن املصري 
من التعبير عن توقه للحرية، ومن توقه 
أن يفّك الطوق عن أخيه الفلسطيني الذي 

شاركه البؤس والفرح قرونا. 
لــم تنطل ذريــعــة فشل اإلخــــوان املسلمن 
عــلــى أحـــــد، وإن لـــم يــفــلــحــوا فـــي حــمــايــة 
الثورة، ونجزم لو أن قوة وطنية مصرية 
الـــثـــورة  مـــرحـــلـــة  إدارة  ــــّدرت  تـــــصـ أخــــــرى 
مثل مصير  لــكــان مصيرها  بعدها،  ومــا 
»اإلخوان«. وكان العدو يعرف وما زال أن 
مصر قلب األمـــة، وأن دورهـــا فــي تحرير 
فلسطن لــن يــكــون لــه عــديــل. ولــذلــك كــان 
رعــبــه مــن الــثــورة املــصــريــة كــبــيــرا. ولــذلــك 
ســارع إلى منعها من االكتمال والتطور، 
املـــصـــري  الـــعـــســـكـــر  إعــــــــادة دور  ونــــاصــــر 
حاميا وحصنا لدولة الكيان منذ ما قبل 

»كامب ديفيد«.
العربي  للربيع  القاصمة  الــضــربــة  وتــلــك 
ــــوبـــــن مــــنــــه، فـــامـــتـــد  ــــرعـ أطــــمــــعــــت فــــيــــه املـ
مخطط التخريب إلى اليمن وسورية بعد 
مكائد  تعاني  تونس  تــزال  وال  البحرين، 
الـــرّدة على ثورتها، وتتنفس داخــل أزمة 
لوال  بها،  أن تذهب  مالية خانقة، توشك 
الفلسطيني تحّرك في وقــت ضــروري  أن 
 دم الحياة في أنصار الثورة، 

ّ
جدا، فضخ

فـــكـــيـــف ســـتـــعـــود الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة بـــدم 
االنــتــصــار؟ وقد  فلسطيني بعد رمــضــان 
كان ذلك التخريب هدفا رئيسيا خاضت 
دول الردة العربية من أجله حربا كبيرة، 
الــتــي سقطت  الــقــرن  تحت مسمى صفقة 

تقاريره، إنه ليس ممكنا حماية إسرائيل 
مــن خــارجــهــا بــمــثــل هــــؤالء، ألن التهديد 
ــاقـــم وال  ــفـ ــتـ ــي بــــــاألســــــاس، وهــــــو يـ ــ ــلـ ــ داخـ
يتراجع. ونعتقد جازمن أن تحّرك عرب 
48 لــم يــســقــط مــشــروع الـــقـــرن، بــل أسقط 
أيضا كل وهــم بــأن الفلسطيني يمكن أن 
في  مغتصبة.  وأرضـــه  محتل  أنــه  ينسى 
الرسالة جملة ستقرأ بعناية في  هامش 
كــوالــيــس الــســيــاســة الــدولــيــة، فـــاوض مع 
اه إلى غيره. 

ّ
الفلسطيني رأسا وال تتخط

في  انخرطت  التي  الــبــلــدان  وهنا تصبح 
مــفــيــدة، وال دور لها  تـــرامـــب غــيــر  خــطــة 
التخلي  يمكن  أي  املنظور،  املستقبل  فــي 
عنها إلى مصيرها، وفي أفضل الحاالت 

مــواصــلــة ابـــتـــزازهـــا، لــتــحــافــظ فــقــط على 
منذ  األمـــر  كــان  كما  ساطينها،  مكاسب 
نشأتها. لقد هّمش انتصار رمضان دول 
مشروع القرن، وجعله حديثا ماضيا. لم 
الفلسطينية  املــعــركــة  الــتــعــاطــف مــع  يــقــل 
عما سبقه، وربما لو توفرت أدوات قياس 
ــتـــشـــارا.  عــلــمــيــة، ألثــبــتــنــا فــيــه زيــــــادة وانـ
على طول خريطة »فيسبوك« في املغرب 
ــال، الــتــقــطــنــا  ــغـ ــنـ ــربـــي إلـــــى بـــــاد الـــسـ ــعـ الـ
ــري،  ــجـ ــا يـ ــمـ ــاطـــف ووعـــــــي بـ ــعـ ــــات تـ ــــامـ عـ
الشعوب  .. بوصلة  النصرة.  إلــى  ودعـــوة 
لم تحد، ولم تضيع شمالها، القدس. وقد 
الشعوب  أمرين مهمن،  بن  الربط  ز 

ّ
تعز

ــر تــمــتــعــا بـــالـــحـــريـــة، مـــثـــل تـــونـــس،  ــثــ األكــ
كانت أعلى صوتا في االنتصار للقضية. 
وكــانــت أصـــوات املشّككن هــي األضــعــف. 
وحتى في ليبيا، املشغولة بهمومها، كان 
الحرية  الشارع مع فلسطن. ويربط بن 
في كل قطر وتحرر فلسطن، ويحّول هذه 

الحرية إلى وسيلة مساندة وشرط لها.
ومن دون مزايدة نقول ربما تأخر الشارع 
املصري املقهور عن هذا املوعد التاريخي، 
ولكن ال نشّك لحظة في أن شعب املواجهة 
األقدر قد ينسى موعده. وقد قرأنا لنخب 
مصرية أن غياب الديمقراطية في الداخل 
قد منع التعاطف الشعبي مع املعركة في 
لقد تذّكر  الــقــدس، وهـــذا تحليل صــائــب. 
كثيرون حادثة اقتحام سفارة الكيان في 
الــقــاهــرة، وإنـــزال علمها، على الــرغــم مما 

شابه من غموض حينها.
ــواء الـــنـــقـــي املـــتـــجـــّدد  ــ ــهــ ــ ويـــكـــشـــف هــــــذا الــ

بانتصار القدس روح شعب عربي واحد، 
يــطــمــح إلـــى الــحــريــة، ويـــقـــدر فــائــدتــهــا في 
القومية،  معركته  وفــي  ــطــريــة، 

ُ
الــق معاركه 

بقع جغرافية  على  واحــــدة،  معركة  وهــمــا 
ــّددة. وإذ تــثــبــت هـــــذه الـــقـــنـــاعـــة فــي  ــعــ ــتــ مــ
العربي  الربيع  فــإن  العمل،  وفــي  التحليل 
»الشعب  األســـاس  بــقــوة شــعــاره  يستعيد 
يريد تحرير فلسطن«، وقد رفعه بالتوازي 

مع »الشعب يريد إسقاط النظام«. 
استراتيجي  تــحــول  أبــــواب  عــلــى  املنطقة 
مـــهـــم، ال يــقــل أهــمــيــة عـــن لــحــظــة انــفــجــار 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي تـــونـــس، وانـــتـــشـــاره 
عربيا. نحن نضع معركة رمضان/ القدس 
الــثــورة العربية أكثر  2021 فــي قلب هــذه 
مما نضعها في قالب معركة الفلسطيني 
التي خاضها في السابق وحيدا. ونجزم 
أن ســيــكــون لــهــا ارتـــــداد أوســــع مــن باحة 
ة. 

ّ
املسجد وأشد انفجارا من صواريخ غز

ونــظــن أن اإلدارة األمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن بــيــانــاتــهــا املـــنـــافـــقـــة، ســتــقــرأ الــحــدث 
فـــي شــمــولــيــتــه الــعــربــيــة، ولــــن تــقــف عند 
التوصيف الصهيوني للمعركة، بصفتها 
أكبر  ضــد  الفلسطيني  اإلرهــابــي  معركة 
بلد ديمقراطي في املنطقة. وفي كواليس 
تــعــرف اإلدارة األمــيــركــيــة، كما  الــتــخــابــر، 
م 

ّ
املــعــركــة، ومــن نظ قــاد  الصهيونية، مــن 

إيــقــاعــهــا وســتــجــلــس إلــيــه تــفــاوضــه على 
العسكر  فــي ســجــون  كــان  املستقبل، ولــو 
اإليــقــاع  الفلسطيني  ــدل  عـ لــقــد  املـــصـــري. 

س هواء جديدا.
ّ
والربيع العربي يتنف

)كاتب تونسي(

الــعــامــة والــخــاصــة للتشديد  واملــؤســســات 
ــيــــاب أّي مــــن عـــامـــلـــيـــهـــا يـــوم  ــنـــع غــ ــلـــى مـ عـ
االقتراع ألّي مبرر كان، وتوجههم كافة إلى 
صناديق االقتراع. وبالطبع، لم يفاجئ هذا 
ــهــم مــعــتــادون، منذ 

ّ
الــقــرار عامة الــنــاس، ألن

انتخابات األســد األب، حشدهم ومصادرة 
بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة لــيــجــري االقـــتـــراع 
بـــهـــا. وكـــانـــت ســــرديــــات الـــســـوريـــن تحفل 
باالنتخاب  املتعلقة  الــســاخــرة  بالقصص 
الهاتفي  والتصويت  الصناديق  وبحشو 
التصويت،  ألوراق  التلقائي  والتصحيح 
كــمــا وبــتــصــويــت املـــوتـــى. فـــي املـــقـــابـــل، في 
انــتــخــابــات األربـــعـــاء املــاضــي، وقـــع تجديٌد 
لـــم ُيــعــهــد ســابــقــا، هـــو تــوثــيــق الــفــعــالــيــات 
ها 

ّ
أن ُيظن  ال  التي  الذكية  الهواتف  بفضل 

كـــانـــت تــعــمــل خـــلـــســـة. وبـــالـــتـــالـــي، انــتــشــر 
شريط مــصــّور ُيظهر موظفي أحــد األقــام 
أثــنــاء مــلء أوراق االقــتــراع،  االنتخابية فــي 
ومــن ثــم إيــداعــهــا فــي الــصــنــدوق أمـــام أعن 
الــذيــن ال حـــول وال قـــوة لــهــم مــن املــواطــنــن 
ــفــــن كـــالـــعـــبـــيـــد، أيـــديـــهـــم  الــــســــوريــــن الــــواقــ
للخلف مطأطئن رؤوســهــم، وهم  معقودة 
يــنــتــظــرون أن يــعــيــد لــهــم املـــســـؤول األمــنــي 
املـــصـــادرة مسبقا،  الــشــخــصــيــة  بــطــاقــاتــهــم 
السجات.   

َ
ــمــأ

ُ
ت بياناتها  على  بــنــاًء  الــتــي 

 املـــواطـــن املــقــمــوع انــتــخــابــا كــان 
ّ
ومـــؤّكـــد أن

ــمــلــيــه عــلــيــه ثــقــافــة الـــخـــوف، 
ُ
ــا ت ســيــلــتــزم مـ

ــحــن 
ّ

ــاء املــرش ــمـ ــزٍم وإبــــــاء أسـ فــيــشــطــب بـــحـ
ــــوت بــــقــــنــــاعــــة مـــرعـــوبـــة  ــــصــ اآلخـــــــريـــــــن، ويــ
ــه 

ّ
أن  

ّ
إال الحاكمة.  للعائلة  األبـــدي  ح 

ّ
للمرش

السورين،  الــواقــعــة على  ــة 
ّ
املــذل فــي  إمعانا 

بعدما وقع املــوت على مئات اآلالف منهم، 
ارتــأى صاحب األمــر والنهي أن يمأ رجل 
بــه،  املـــنـــوط  دوره  ويــتــابــع  األوراق،  األمــــن 
لــيــقــوم بــالــتــصــويــت عـــوضـــا عـــن املـــواطـــن، 
إلــى االســتــزادة مــن إهانته وسحق  ساعيا 
كــرامــتــه. كــمــا شــاهــدنــا اقــتــراع جــنــدي أمــام 
عـــدســـات الــكــامــيــرات بــدمــه )...( عــلــى أكــثــر 
مــن عــشــرة قــســائــم اقـــتـــراع عــلــى األقــــل، كــان 
يضعها أمــامــه مــســؤول الــقــلــم، وســــواه من 
املــقــتــرعــن، وضــعــوا فــي الــصــنــدوق، وأمـــام 
لهم  اقــتــراٍع سلمت  أوراق  أيضا،  العدسات 

أداء مــزدوجــا لرئيس  الــعــراقــيــون  يــشــاهــد 
حكومة املنطقة الخضراء، إذ في تغريدة له 
في  السلمي  التظاهر  حرية  »دعمنا  كتب: 
الــعــراق، وأصــدرنــا أوامـــر مــشــّددة بحماية 
التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام 
الــرصــاص الــحــي، ألي سبب كـــان«. لكن ما 
الساحات  وبقية  التحرير  في ساحة  ظهر 
ع عــلــيــهــا املــتــظــاهــرون، لتجنب 

ّ
ــوز ــ الــتــي تـ

الــــوزراء  بــيــنــهــم، أن رئــيــس  فــقــدان األرواح 
وكل قواته األمنية قد بّيتوا القتل والقمع 
ــن الــشــبــاب  والـــــرصـــــاص لــلــمــتــظــاهــريــن مــ
والنساء، وحتى املسنن الذين جاءوا لدعم 
أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم، واعـــتـــدوا عــلــى بعض 
األمهات املرافقات ألبنائهن؛ فمنذ الصباح 
الباكر، بدأ وصول اآلالف من املتظاهرين، 
وكــانــت الــســاحــات مــســّورة بــقــوات الجيش 
 عن 

ً
وآلـــتـــه الــعــســكــريــة الــتــي بــقــيــت بــعــيــدة

ــر مــــن املــغــتــال  ــأمـ ــتـــا، بـ جــــرائــــم الـــقـــتـــل مـــؤقـ
الـــذي  جــّردهــا منذ بداية  قاسم سليماني 
الثورة من أسلحتها، لكي تنفذ مليشياته 
ــطـــوالت الــقــتــل واالغـــتـــيـــال واالخــتــطــاف  »بـ
لعزل  وأيــضــا  والتعذيب بشكل حــصــري«، 
الــجــيــش عـــن مــســانــدة الــشــعــب. لــكــن ومــع 
هبوط الليل انسحب الجيش ليترك مهمة 
الحي،  الــرصــاص  الوحشي وإطــاق  القمع 
واالعتداء بالساح األبيض لقوات مكافحة 
الشغب التي تستعمل للمرة األولى، بحسب 
في  املشاركن  إلرهـــاب  السكاكن  الشباب، 
التظاهرات. فهل من املعقول أن تتمّرد كل 
هــذه الــقــوات األمــنــيــة وقــادتــهــا على أوامــر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات املــســلــحــة ورئــيــس 
الوزراء، وتتخذ قرار قمع التظاهرات وقتل 
املــتــظــاهــريــن بـــصـــورة فـــرديـــة وعــشــوائــيــة؟ 
قــد  األمـــنـــيـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ قــــــادة  أن  ــح  وإذا صــ
تــصــّرفــوا بــشــكــل شــخــصــي، فــلــمــاذا ال تتم 
تنفيذ  عـــدم  بتهمة  عــســكــريــا،  محاكمتهم 
األوامــر، كما هو متعارف عليه في العرف 

ــيـــــس بـــســـقـــوط  ــ ــتــــصــــار رمــــــضــــــان، ولـ ــانــ بــ
ــرامــــب،  الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، تــ
فــاإلدارة األميركية الحالية، وإن لم تعلن 
أنها  إال  برمته،  الصفقة  مشروع  تبنّيها 
لم تتنصل منه، ولكن بمن ستبنيه اآلن، 
ــاره يــتــراجــعــون عــلــى كـــل الــصــعــد  وأنــــصــ

املالية والسياسية.
املحتلة  األرض  أوسلو« في  وهــذا »نظام 
ــر ورقـــــة تــــوت اســتــتــر بـــهـــا، وهــو  فــقــد آخــ
ــادر،  ــغــ وإن كـــابـــر ســيــجــمــع حــقــيــبــتــه ويــ
والـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي لــــن يــــكــــون عـــمـــا ال 
أخــاقــيــا فــقــط، بـــل خــيــانــة مــوصــوفــة في 
نظر كل الفلسطينين. أما حزام املشروع 
املتمثل في غير نظام عربي، فهم واقفون 
فــي حــرٍب نصروا  اآلن على حافة هزيمة 
فــيــهــا الـــعـــدو، بــمــا أوتــــوا مــن قــــوة، فضا 
تحولت  قــد  الــداخــلــيــة  أن مشكاتهم  عــن 
تفّرغهم ملحاربة  أمـــام  فعالة  عــوائــق  إلــى 
طر. 

ُ
الفلسطيني والثائر العربي في كل ق

ــم تــجــعــل  ــ ــب لــ ــ ــرامــ ــ ــع تــ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ أربـــــــــع ســ
الــفــلــســطــيــنــي يــفــقــد بــوصــلــتــه، أو يــخــذل 
انتصاره  وفــي  بالعدو.  املتربصة  ثــورتــه 
ــرامــــب  تــ لـــــحـــــزام  واضـــــحـــــة  رســـــالـــــة  اآلن 
املـــرعـــوب، ولــــــإدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة 
املتربصة بعد. لم تقدروا على شيء مما 
رغبتم »وبما كسبتم وأعطيتم«، واملعركة 
ــزال فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي مــعــركــة  ــ ال تـ

تحّرر وطني وقومي. 
تــقــول الــرســالــة إلــى الــنــظــام فــي مصر إنه 
الكيان. وربما  لم تعد مجديا في حماية 
ســيــكــتــب االســـتـــراتـــيـــجـــي األمـــيـــركـــي، في 

التي  بعد تعبئتها. وكثيرة هي الحكايات 
ــهــا مــن إبـــداع املــســرح العبثي، ترد 

ّ
ُيــخــال أن

تباعا وأغلبها مصّور. 
بـــشـــار األســـــد 95.1% مـــن أصــــوات  حــصــد 
ــا، وهـــــو بـــذلـــك يــتــراجــع  ــيـ ــمـ املـــقـــتـــرعـــن رسـ
عـــن أرقــــــام عــهــدنــاهــا فـــي تـــاريـــخ الــعــمــلــيــة 
تناهز  وهــي  في سورية،   )...( الديمقراطية 
ها وصلت في إحدى 

ّ
99% عموما. وُيقال إن

السنوات الى 120% نتيجة قيام املوتى من 
القبور للتصويت للقائد الرمز. وإثر إعان 
النتائج، أيضا في مشاهد مليئة بالسخرية 
املّرة، بدأ الناس يحتفلون عفويا، ومن دون 
في  أمني مستنفر  أي جهاز  من  إجبار  أّي 
أقــاصــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. وأطلقت 
ــــل طفل  األعـــيـــرة الـــنـــاريـــة وســـقـــط عــلــى األقـ
شــهــيــد لــلــديــمــقــراطــيــة الــدمــويــة فـــي مدينة 

حلب. 
ــتـــراع بــشــار األســــد فـــي مــديــنــة دومـــا  مـــع اقـ
ــتــــخــــدم فـــيـــهـــا الـــســـاح  ــي اســ ــتــ املــــــدمــــــرة، الــ
الكيميائي ضد املدنين في أثناء حصارها 
عام 2013، صّرح أمام أبواق اإلعام الرسمي 
إلــى الغرب   

ً
واألمــنــي، موجها حديثه شكا

 
ّ
املشكك في شرعية العملية االنتخابية بأن

»قــيــمــة آرائـــكـــم هــي صــفــر«. وفـــي الحقيقة، 
هذه العبارة موجهة أساسا إلى السورين. 
)كاتب سوري في باريس(

العسكري، بدال من تشكيل الكاظمي لجنة 
للتحقيق بما حدث؟ أما هذه اللجنة التي 
شكلت »بــســرعــة غــيــر عـــاديـــة« فــهــي أيضا 
غــريــبــة، ألنــهــا تتكون مــن عــدة أطــــراف، من 
الوالئية  املليشيات  عــن  ممثلون  ضمنها 
التي ال تهّدد فقط وتصرخ بوجه الكاظمي، 
وتــســتــهــزئ بــــه، بـــرســـائـــل وخـــطـــابـــات، بل 
تــوجــه لــه الــكــام صــراحــة بــأنــه ال مــكــان له 
بوصفه رئيس وزراء، وبأن قرار ذلك يعود 
لهم ال غير. هذا هــادي العامري رئيس ما 
ر 

ّ
يسمى تحالف الفتح يرفع الصوت، ليحذ

مصطفى الكاظمي من »محاوالت االلتفاف 
»قاسم  اعــتــقــال  أن  معتبرا  الــقــضــاء«،  على 
الحشد«.  هيبة  لكسر  محاولة  هو  مصلح 
ــــك فـــحـــســـب، بــــل يـــذهـــب الـــعـــامـــري  لـــيـــس ذلـ
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــــى أبــــعــــد، فــــي تــعــنــيــف رئـ إلـ
ويتهمه بعدم احترامه القانون والدستور، 
وتــنــفــيــذ اعــتــقــاالت بــــدون مـــذكـــرات قــبــض، 
وقــيــامــه بــعــمــلــيــات تــعــذيــب تــعــيــد الــعــراق 
إلى الدكتاتورية! فوق هذا كله وذاك، تأتي 
املمثلة الخاصة لأمن العام لأمم املتحدة، 
ــارت، لــتــضــع  ــ ــخــ ــ ــــاســ ــيـــس بــ ــنـ ــيـ جـــيـــنـــن هـ
ملساتها األخيرة على أداء حكومة املنطقة 
الخضراء واملليشيات الوالئية، وتعّبر عن 
»قلقها«، قائلة في حديث ألحدى القنوات 
»اســتــهــداف أي جــهــة مسلحة »مــجــهــولــة« 
)طــرف ثــالــث؟( املواطنن أو األجــانــب، أمر 
ــيـــدا«، مــعــتــبــرة أن  يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر فــيــه جـ
ذلــك »يــدفــع الــبــاد إلــى الــهــاويــة، ويــقــّوض 
الـــــدولـــــة«، فـــهـــل يـــســـتـــوي تــعــبــيــر الــجــهــات 
الدولة  تقويض  مــع  »املــجــهــولــة«،  املسلحة 
منها مــثــا؟ مــن هــو الـــذي يــقــّوض الــدولــة، 
عندما يتم اعتقال مجرم مثل املدعو قاسم 
مصلح بتهمة إرهاب، عقوبتها اإلعدام أو 
املؤبد. وتستنفر الرئاسات الثاث للتشاور 
مــاء  »تــحــفــظ  تــســويــة  إلـــى  للتوصل  بينها 
ــام الــحــرس  ــه« مـــا تــســّمــى »الــــدولــــة« أمــ وجــ
الوالئي والفقيه اإليراني، بينما مئات آالف 
العراقين األبرياء اقتيدوا إلى املشانق، أو 
مــا يــزالــون يقبعون فــي الــســجــون مــن غير 
أن  مــن دون  اتــهــام،  محاكمات، وال توجيه 
 رمــش واحـــد لــلــرئــاســات، عــن أوضــاع 

ّ
يـــرف

املظلومن في سجون عمليتهم  املواطنن 
الــســيــاســيــة اإلرهــابــيــة الــتــي انــقــضــت على 

قه وتنهي وجوده؟
ّ
العراق ودولته، لتمز

االحتال  الخضراء، ومــن ورائــهــا  حكومة 
ــــي، هــمــا من  ــرانـ ــ األمـــيـــركـــي األطـــلـــســـي اإليـ
ــاءه  ــنـ ــة، واغــــتــــاال الــــعــــراق وأبـ ــدولــ فــّكــكــا الــ
وكـــل رمــــوزه الــوطــنــيــة. هـــذا االحــتــال هو 
والفساد،  واملليشيات  الفوضى  يديم  من 
إلنــهــاء الـــعـــراق ودولـــتـــه، وتــهــجــيــر شعبه 
وقتل املزيد واملزيد من أبنائه، يوما بعد 
آخر، ألن خطط التدمير جارية لم تتوقف 
رسم وتنفذ 

ُ
بعد، ومــا يــزال هناك خطط ت

وأجندات تحت التنفيذ مستمرة من أجل 
هذا الهدف.

تظاهرات 25 أيار هي تجّدد مللحمة تشرين، 
يكتبها شباب العراق بدمه وعرقه وروحه، 
وحضنا،  درعــا  فئاته،  بكل  الشعب  يرافقه 
وللماحق  منهم  للعطشان  أبــوابــه  فاتحا 
ــر مــــن رئــيــس  ــأوامــ ــلـــوب بــ ــطـ ــريـــح واملـ ــجـ والـ
ليثبتوا  الــطــائــفــيــة،  واملــلــيــشــيــات  الـــــــوزراء 
أنهم عراق املعدن األصيل بشموخه وإبائه 
وكـــرامـــتـــه، هـــم مـــن يـــريـــد الــــدولــــة والــنــظــام 
والـــقـــانـــون واملـــواطـــنـــة والـــعـــدالـــة والــكــرامــة 
العراق  وأمــل تحرير  الثورة  والسيادة، هم 
وأفق املستقبل الذي يطمح إليه كل الشعب 
مـــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه، ومــعــه كـــل أحـــرار 

العالم.
)كاتبة عراقية في باريس(

انتصار أكسجين في رئة الربيع العربي

التصويت بدماء السوريين

صرخة عراقية: من قتلني؟

المنطقة على أبواب 
تحول استراتيجي 

مهم، ال يقل أهمية 
عن لحظة انفجار 
الربيع العربي في 

تونس، وانتشاره عربيًا

حلّت السخرية المّرة 
محّل التشويق 

الغائب، وبدأ إنتاج 
حكاياتها منذ بدء 

فتح باب الترشيح

شباب العراق هم 
الثورة وأمل تحرير 

العراق وأفق 
المستقبل الذي 
يطمح إليه كل 

الشعب

آراء

حسام كنفاني

انتخابات  أنه نجح في   
ً
النظام السوري بشار األســد يصّدق فعال يبدو أن رئيس 

رئاسية حقيقية بنسبة 95 في املئة، ليخرج بخطاب »نصر« إلى املواطنني، أو من 
قال 

ُ
تبقى منهم، ويقدم الوعود في مواجهة التحديات، رغم أنه كان من املفترض أن ت

املنتخب« وال  »الرئيس  لـ الحمالت االنتخابية، والتي لم تحصل ال  الوعود في  هذه 
املقاييس.  بكل  الكومبارس في مسرحية فاشلة  اللذين كانا  الصوريني  ملنافسيه 
ولعل األرقام التي أعلن عنها النظام بعد نهاية »االنتخابات« تشير إلى هذا الفشل، 
إذ إن األخير لم يتوان عن نشر عدد املقترعني في هذه االنتخابات، والتي قال إنها 
لهم االقتراع في مناطق  الذين يحق  كانت 14 مليونًا، أي كل املسجلني في قوائم 
سيطرة النظام وخارجه، رغم أنه يعلم أن نحو نصف سورية خارج سيطرته، سواء 
النفوذ  حيث  الجنوب  في  أو  التركي  والنفوذ  املعارضة  مناطق  الشمال حيث  في 
الروسي، والذي لم يفلح في دفع أهل درعا إلى االنتخاب، بل لم يتمكن من منع تجدد 

تظاهراتهم الرافضة لحكم األسد.
 إضفاء طابع كوميدي سمج 

ً
األسد أصّر على املضي في فصول املسرحية، محاوال

عليها، حني تطرق إلى الثورة في »خطاب النصر«، ووصف الثورة السورية بأنها 
»ثــورة ثيران«. وهي سماجة معتادة في خطابات أو مقابالت األســد، رغم أنه من 
املعروف من لعب دور »الثور في متجر الخزف« في حال الثورة السورية، ومن دّمر 
املدن فوق رؤوس أبنائها بالبراميل املتفجرة، ومن اعتقل مئات اآلالف وقتل مثلهم 

وهّجر املاليني إلى خارج البالد. 
كملت بمشاهد التصويت اإلجباري في مراكز االقتراع، 

ُ
فصول املسرحية الفاشلة أ

وقيام رؤساء األقالم باالقتراع نيابة عن املواطنني، الحاضرين والغائبني، إضافة 
إلــى عــشــرات املشاهد املــصــورة البــتــزاز املــواطــنــني للذهاب إلــى مــراكــز االقــتــراع أو 
يخجل  لم  والــذي  الديمقراطي«،  »العرس  بهذا  أيضًا،  الصوري  االحتفالي،  الرقص 

وزير خارجية النظام فيصل املقداد باعتباره »أفضل من االنتخابات األميركية«.
وبعيدًا عن األرقام واملشاهد املستفّزة، لعل املظهر األبرز للفشل في هذه االنتخابات 
هو كون األسد ال يزال يصدق بأنه رئيس لسورية. فمن املعلوم أنه في ظل الوجود 
الروسي واإليراني، وهو ما أبقى األسد في منصبه، لم يعد رئيس النظام السوري 
قادرًا على أخذ قرار حاسم في داخل البالد. فالقرار في مستقبل سورية يحسمه 
الحكم من قاعدة حميميم، والتي  الــروس بشكل أساسي، وهو ما تظهره معطيات 
إلى  الروسي فالديمير بوتني  الرئيس  استضافت األســد بشكل مهني خالل زيــارة 
سورية. لكن مع ذلك، كان الروس حريصني على املضي قدمًا في هذه املسرحية، 
يــزال  ال  الــســوري  النظام  مــع  الــروســي  التعامل  إن  إذ  وعملوا جاهدين إلنجاحها، 
قائمًا على اعتبار أن سورية دولة مستقلة ذات سيادة، على الرغم من أنه خسر كل 
هذه السيادة لصالح حليفيه اإليراني والروسي، فال قرار سوريًا فعليًا يمكن أن 
يتخذه نظام األسد من دون الرجوع إلى هذين الحليفني، وروسيا بشكل أساسي، 
املعطاة  البلدية  اإلدارة  إلى ما يشبه  السنوات األخيرة،  فنظام األسد تحّول، خالل 
صالحيات إدارة الحياة اليومية للمواطنني السوريني الذين يعيشون ضمن مناطق 
املهاجرين« يطلق على رأس  لقب »مختار  كــان  ولهذا  أقــل.  أكثر وال  سيطرتها ال 

النظام السوري، في إشارة إلى حدود الصالحيات املمنوحة له من قبل حليفيه. 
حتى قــرار االنتخابات كــان قــرارًا روســيــًا، لم يكن لألسد أن يجريها لو لم تقبل 
امللف  في  الفعلي  الحاكم  أنها  على  التأكيد  املشهد  بهذا  تريد  فروسيا  موسكو. 
السوري، وال أهمية لكل املسارات التفاوضية التي تعمل على حل األزمة السورية، 
وأن ال لجنة صياغة دستور أو غيرها من شأنها أن تطيح األسد من دون مراضاة 

روسيا.
بــه، ومــع ذلــك فها هو يحتفل  معطيات ال شك في أن األســد يعلمها مع املحيطني 

»نصر« االحتفاظ بقصر املهاجرين. بـ

باسل طلوزي

متى يفهم جو بايدن، وأضرابه من زعماء الغرب، أّن الحرب بالنسبة للفلسطيني هي 
ه »انتحاري« كما 

ّ
حربه األخيرة دومًا. حني يقرر خوضها يحرق سفنه كلها، ليس ألن

 موضوعي للعودة نفسها، فهو يرى في الذهاب 
ٌ

يظنون، بل ألّن االندفاع عنده بديل
إلى الحرب عودة إلى األرض التي فقدها. وعندما أطلق املقاومون في غّزة أول صاروخ 
لم يكونوا ينتظرون أّي وساطاٍت إلنهاء الحرب، فهم كانوا على استعداد لدفع الثمن 
 غير منقوص، وال حاجة لهم بمن يقّرعهم أو يضع شروطًا إلعادة إعمار ما 

ً
كامال

تمّر مساعدات  أال  أخيرًا. واشترط  بايدن في تصريحاته  الــعــدوان، كما فعل  دّمــره 
ها تنظيم »إرهابي« وفق 

ّ
اإلعمار عبر »حماس« التي أعاد التذكير، للمرة األلــف، بأن

ومحّركًا  فلسطيني،  فصيل  أكبر  غــدت  ها 
ّ
أن  

ً
متجاهال األميركية،  التصنيف  قوائم 

 
ً
رئيسيًا للمقاومة يكاد يضاهي الفصائل األخرى مجتمعة من حيث الفعل، فضال
العامة في غّزة.  الحياة  الواسع، وسيطرتها على مفاصل  الجماهيري  امتدادها  عن 
ها كتحصيل حاصل، 

ّ
وال حاجة للقول إّن بايدن استثنى فصائل املقاومة األخرى كل

ه يريد الفصل بني الفلسطيني وروحه املقاومة، بني الفلسطيني وبندقيته، أو بني 
ّ
ألن

الفلسطيني وأرضه. هو يريد الفلسطيني بال فلسطني، كائنًا مجّردًا مشردًا مسكينًا 
الــعــدوان  الناشئة عــن  املــســاعــدات بأسبابها  الوطني. واألهـــم أال تقترن  فــاقــدًا حــّيــزه 
بــغــّزة كــان نتيجة إعــصــار أو كــارثــة طبيعية.  الـــذي لحق  الــدمــار  الصهيوني، وكـــأّن 
ه لم يقل ذلك على نحو مباشر، لكن يمكن استبطانه من تصريحاٍت غربية 

ّ
صحيٌح أن

ها كانت تبدأ بالزمة »حق إسرائيل بالدفاع عن 
ّ
عديدة تحدثت عن »املساعدات«، فكل

نفسها«؛ بغرض الفصل بني الكارثة والسبب. 
أخــطــر مــا ورد على لــســان بــايــدن »الــديــمــقــراطــّي« هــو الــواليــة الــعــامــة الــتــي محضها 
ال  الــذي  وأمــره  الفلسطيني،  للشعب  قائدًا  عباس  محمود  للرئيس  بنفسه  فخامته 
يــرّد لهذا الشعب أن يعترف بعباس قائدًا... فقد طلب ذلك حرفّيًا وبال مواربة، في 
اختيار قادته.  الفلسطيني قاصٌر ال يتقن  الشعب  سابقة غريبة من نوعها، وكــأّن 
كان في حديثه نوع من الفرض، وكأّن بايدن ناخٌب فلسطينيٌّ يرّوج لرئيٍس بعينه. 
الشعب  أّن قطاعاٍت واسعة من  إن عرفنا  االنحياز سيكون مفهومًا  هــذا  لكّن مثل 
 

ّ
 للمحتل

ً
الفلسطيني لم تعد تعترف بوالية عّباس وسلطته عليها، التي غدت وكيال

في قمع املقاومة، وأوصلت الشعب إلى حضيض اليأس، وكأّن دعوة االعتراف جاءت 
 إلنقاذ سلطٍة تحتضر فعلّيًا. لم يفهم بايدن أّن عّباس غدا جزءًا من املشكلة 

ً
محاولة

أن يفرضه رئيسًا  به  الحّد، فحرّي  إلى هذا  ، ولئن كان معجبًا بعّباس 
ّ

الحل وليس 
عند  السياسي  التناقض  يبلغ  أن  املفهوم  غير  مــن  أّن  كما  األمــيــركــي.  الشعب  على 
ين في بالد اآلخرين.  أما  زعماء الغرب أن يكونوا ديمقراطّيني في بالدهم، ومستبّدً
األقنوم الثالث في خطاب بايدن، فتطبيعّي موّجه هذه املّرة إلى الشعوب العربية التي 
أن  الشرق األوســط«، فقد أعلن فخامته  املريب »شعوب  الغربّي  اختزلها باملصطلح 
املنطقة بإسرائيل«  اعتراف شعوب  األوســط من دون  الشرق  »ال ســالم في منطقة 
نــوع من  أيضًا  ذلــك  الحقوق، وفــي  بالتطبيع، ال باستعادة  السالم  ــه يقرن 

ّ
أن بمعنى 

ها، وتشجيٌع لسلوك الطريق نفسه الذي 
ّ
الفرض والوصاية على الشعوب العربية كل

اختارته دول عربية بالتطبيع مع إسرائيل. وفي ذلك أيضًا محاولة لحفظ ماء وجه 
تلك الدول التي وجدت نفسها في موقٍف حرج خالل حرب غزة أخيرًا وهي تشاهد 
الذي صافحته وصالحته. باختصار، لم يحمل خطاب  الكيان  بأم عينيها وحشية 
د، ومحاولة لتبييض وجوٍه 

ّ
بايدن تضامنًا مع الضحية، بل جاء تسويغًا لظلم الجال

عربيٍة حشرها الجالد في زوايــا حرجة للغاية.  ويبقى أن األهــم في خطاب بايدن 
الــذيــن صدمتهم حــرب غــزة أخــيــرًا ونتائجها، ومــا ترتب عنها مــن هــّزاٍت  وصحبه 
ه كانت محاوالت محمومة لحصر تلك االرتدادات، 

ّ
ارتداديٍة طاولت شعوبها نفسها، أن

وإعادة القضية الفلسطينية إلى مرّبعها األول، وسحب بساط النصر من تحت أقدام 
ها خطاباٌت سقطت هي األخرى بصواريخ غّزة.

ّ
املقاوم الفلسطيني، غير أن

فاطمة ياسين

توقف إطالق النار في غّزة، ولم تتخذ إسرائيل قرار الدخول في عملية برية هذه 
املرة، فاكتفت بأحد عشر يومًا من القصف الجوي، طاول أماكن مدنية وعسكرية 
، استوجب نداءات لبدء حمالت إعادة إعمار، 

ً
كثيرة في القطاع، وألحق دمارًا هائال

أكثر من ثالثة آالف قذيفة  بإطالق  ــفــرط 
ُ
امل العنف  هــذا  ورّدت حركة حماس على 

صاروخية، وجد بعضها طريقه إلى داخل األراضي املحتلة، فألحق دمارًا وأسقط 
ه، كسوابقه، لن يكون 

ّ
ه، لكن

ّ
قتلى. يجمد اتفاق وقف إطالق النار بني الطرفني هذا كل
 فترة...

ّ
قادرًا على وقف دورة املواجهات التي تتكّرر كل

إقليمي  أميركا إليجاد جو  بذلت إسرائيل جهودًا دبلوماسية مضنية، وعاونتها 
ها نجحت في تحويلهم إلى مجموعة 

ّ
أن الفلسطينيني وقضيتهم، واعتقدْت  يعزل 

بشرية مهملة، تعيش في الجوار فقط، من دون دولة، يمكن السيطرة عليها بتطبيق 
 من امليوعة تجعل مسألة 

ٌ
حصاٍر سهل ال يلومها عليه أحد، ويمكن أن تسود حالة

لكّن  هواها،  على  تعربد  ألن  للمستوطنات   
ً
مجاال يفتح  ما  واضحة،  غير  الحدود 

اإلصرار الفلسطيني على املواجهة، على الرغم من معرفة النتائج، يجعل إسرائيل 
تدرك، في النهاية، أّن الفلسطيني جاٌر ال يمكن تجاهله.

وزيــر خارجيتها،  زار  التي  املتحدة،  الواليات  إلى عاصمة  االنفجار وصل  صوت 
 أكثر من ورقة، تختلف عن األوراق التي كان صهر 

ً
أنتوني بلينكن، املنطقة، حامال

دونالد ترامب يذهب ويأتي بها، وغّير من خاللها طريقة تعامل الواليات املتحدة 
بلينكن بلهجة تعاطف واضحة مع إسرائيل، وأقّر  الفلسطيني. احتفظ  امللف  مع 
 اإلدارات األميركية، 

ّ
 لم تتراجع عنها كل

ٌ
لها بحق الدفاع عن نفسها، وهي متالزمة

 دورة سياسية جديدة، طرح فيها الجانب األميركي، عبر بلينكن، 
ّ

لكن اآلن، في ظل
الدبلوماسية  البعثة  إعــادة  يريد  فبلينكن  ترامب،  اها 

ّ
تبن التي  عن  مغايرة  صيغًا 

املتحدة  الواليات  الخارجية، مستقلة عن بعثة  تتبع وزارة  الله، وهي بعثة  رام  إلى 
ر على رغبٍة في تعامل مباشر. وقد أعادت أميركا مساعداٍت 

ّ
في القدس، ما يؤش

رم الدبلوماسي 
َ
ت في عهد اإلدارة السابقة، مع مالحظة مهمة، أّن هذا الك

َ
وِقف

ُ
كثيرة أ

 بعد دورة مواجهة قاسية خسرت فيها غّزة 248 ضحية بشرية، 
ّ

واملالي لم يأِت إال
. لألسف، كان على غّزة أن تدفع هذا الثمن الباهظ قبل أن يصل 

ً
من بينهم 66 طفال

بلينكن، ويظهر تعاطفًا ما.
في املؤتمر الدولي الكبير الذي ُعقد من أجل القضية الفلسطينية في مدريد عام 
 شــيء، لكّن ذلك املؤتمر لم يكن سوى نقطة 

ّ
 هناك كل

ّ
1990، كان مقّررًا أن ُيحل

قت إسرائيل مكاسب كثيرة منذ 
ّ
خ ملا قبلها وملا حصل بعدها، وحق يمكن أن يؤرَّ

الــذي كــان يعّد نفسه، مــن ناحية  العربية  الـــدول  الــتــاريــخ على حساب تجمع  ذلــك 
سياسية، جبهة مقابلة إلسرائيل، لكّن هذا املفهوم تساقط ببطء وانتظام، فانتزعت 
إسرائيلية، ال  فلسطينية  مواجهة  إلــى   

ً
العربية، وصـــوال الــصــراع قشرته  هــذا  مــن 

ل العرب، وحتى السلطة الفلسطينية نفسها، سياسيًا، أّي فرق يذكر فيها.
ّ
يشك

منذ خرجت إسرائيل من غّزة عام 2005، تشهد هذه البقعة الصغيرة دوراٍت من 
 شيء 

ّ
املواجهة، تتكّرر فيها سيناريوهات القصف، ثم الرّد بالصواريخ، ليتوقف كل

في حالٍة من  الــدخــول  ثم  ــراف،  األطـ على  الترضية  توزيع جوائز  ويبدأ  فترة،  بعد 
الهدوء التام سنوات، لتعود األحداث وتكّرر نفسها بطريقٍة دورانيٍة متطابقة، من 
ح لــإعــادة، فشروط البدء 

ّ
دون أّي تقّدم. حــدث ذلــك أربــع مــرات، وهــو بالطبع مرش

ركت منذ عام 1948، وما زالت تحمل الزخم نفسه، لتكرار 
ُ
ما زالت متوافرة كما ت

 مــرارة، إّن حلم الدولة ما زال 
ّ

األمــر بالتفصيل. في هذا الظرف، يمكن القول، بكل
الــدورات وشروطها، بني يدي أطراف  أدوات تكرار  أّن جــزءًا من  بعيدًا، خصوصًا 
ة عملية 

ّ
اللعبة، من دون خط فلسطينية، بما يعني رغبتهم في املشاركة في هذه 

لوضع نهاية حاسمة.

مسرحية انتخابية فاشلة فلسطيني بال فلسطين

فلسطين... الهدوء الذي 
يلي العاصفة
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ساحة التحرير، 25 مايو 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

محمد أبو رمان

تحّولت قضية عضو مجلس النواب األردنــي، أسامة العجارمة، الذي قّرر املجلس 
تجميد عضويته، إلى الشغل الشاغل ملواقع التواصل االجتماعي. وعلى قاعدة شّر 
له على هامش  لزميل  العجارمة  قالها  التي  العابرة  الكلمة  فــإّن  ما يضحك،  البلية 
جلسة مجلس النواب أصبحت الهاشتاغ األول في األردن، »#طز في مجلس النواب، 
قبل أن يتطّور األمر إلى اجتماعات وحشود أخذت طابعًا عشائريًا، ليحتل هاشتاغ 

جديد التويتر األردني عن العشائر األردنية!
أختلف مع أغلب ما يطرحه النائب، ومع اللغة التي يصوغ بها خطابه، لكّن الطريقة 
النائب  الدولة بها األمــور أخطر وأســوأ بكثير مما وقع فيه  عالج مؤسسات 

ُ
ت التي 

 مّرة( لو تخيلنا السيناريو اآلخر، وهو: ماذا 
ّ

نفسه، ولعلنا نكّرر أنفسنا )مثل كل
بــهــدوء وحكمة، وجــرى تجاوز  التعامل معه  أو  الــنــائــب،  لــو جــرى تجاهل مــا قاله 
واجتماعات سياسية،  ر، 

ّ
توت الراهنة؛  الحال  إلــى  األمــور ستصل  كانت  األمــر، هل 

 كيف وصلنا إلى 
ً
وعزف بعضهم على وتر العشائرية؟ وال أستطيع أن أفهم فعال

ها في 
ّ
هنا، وملاذا تحولت القضية لتأخذ هذه األبعاد، فتفّجر الهويات الفرعية وكأن

القلق  يثير  القضية،  ملجرى  تحويل خطير  وهــو  الــدولــة وسياساتها،  مع  مواجهة 
والهواجس لدى نسبة كبيرة من املواطنني.

عميقًا  تفكيرًا  تستدعي  ونتائج  دالالت  عند  ولنقف  القصة،  تفصيالت  لنتجاوز 
 السؤال األكثر أهمية 

ّ
جديًا من أصحاب الرأي والعقل في مؤسسات القرار. ولعل

التي تحدث في أوســاط املعارضة السياسية، لتنتقل  التحوالت  اليوم، ونحن نرى 
الــشــارع، وإلــى خطاب آخــر، ولغة  إلــى  القانوني والحزبي املعروفني،  من اإلطــاريــن، 
مختلفة تأخذ طابعًا راديكاليًا احتجاجيًا عنيفًا. والخالصة املهمة أّن تفريغ امللعب 
السياسي وإضعاف األحزاب والنقابات، وحتى الشخصيات املعارضة، سُيحدث 
فراغًا يمأله العبون آخــرون، منهم نواب وسياسيون وحراكيون يقدمون خطابًا 

 في الطرح والسقوف واملواقف.
ً
يتجاوز السقوف والحدود، أكثر حدة

ــه يــأتــي فــي مــنــاخ مــــأزوم سياسيًا 
ّ
ــل بــــأّن ذلـــك كــل

ّ
الــنــتــيــجــة املــقــلــقــة األخــــرى تــتــمــث

ُيَعّد فيه إلطالق لجنة جديدة لتأطير اإلصالح  واقتصاديًا واجتماعيًا، وفي وقٍت 
الدولة  جــّديــة  فــي  كة 

ّ
املشك األصـــوات  مــن  يــعــّزز  مــا  السياسي وتعديل تشريعاته، 

باملضّي بهذا الطريق، وبصدقية اللجنة واملخرجات، ويعّزز دعوى التيار الذي يقول: 
إذا كانت الدولة لم تحتمل خطاب نائب غاضب، فكيف ستقبل غدًا بمجلس نواب 
النواب  الثقة إلى مجلس  قوي، يحاسب الحكومات ويسائلها عن األخطاء، ويعيد 

والحكومة؟!
نا نلعب في الوقت الضائع، وسيفقد التيار العقالني الواقعي في مؤسسات 

ّ
أخشى أن

 ما لديه من حجج وآمـــال، أمــام الحبال املــشــدودة والــرؤوس 
ّ

الــدولــة واملعارضة كــل
الحامية من هذا الطرف وذاك. وما ينبغي أن ننتبه له جيدًا بحذر شديد، هو تكوين 
وأعضاؤها  الصدقية،  تمتلك  تكن  لم  فــإذا  السياسي(،  )لإصالح  املرتقبة  اللجنة 
أن  اللجنة قبل  عَدم مخرجات 

ُ
ورئيسها من طــراز إصالحي مقبول شعبيًا، فست

تبدأ، وستتحّول هي ذاتها إلى سبب آخر لتأزيم األوضاع السياسية.
يتطلع األردنيون إلى أفق سياسي، ما دام الظرف االقتصادي يحتاج وقتًا أطول، 
الحكمة والهدوء، ويتلمسون  وإلى رجال دولة يدركون حجم األزمــات، ويمتلكون 
تعقيدها وتضخيمها ومراكمتها،  األزمـــات، ال   

ّ
ولديهم مهارة حــل الــشــارع،  وجــع 

فهنالك تحّديات وأزمات حقيقية وقضايا كبرى داخليًا وخارجيًا، تستحق التفكير 
في إداراتها وابتكار الحلول لها. ولدينا جيل من الشباب قلق من املستقبل، ويريد 
االندماج في العمل السياسي والدورة االقتصادية، يستحق التفكير في توفير بيئة 
ندمجه في مناخاٍت سياسيٍة مأزومٍة ومقلقة، ومعارك ال  أن  له، ال  آمنة  حاضنة 

يوجد فيها أّي رابح، الجميع خاسرون!

معارك ال يوجد فيها 
منتصرون
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مصطفى البرغوثي

ة الصامدة التي نوجد 
ّ
مــا مــن مــكــاٍن مثل غــز

فيها اليوم، يمكن أن يقّدم األدلة القاطعة على 
الــفــشــل اإلســرائــيــلــي فــي الــجــولــة األخــيــرة من 
الحرية  أجــل  مــن  الفلسطيني  الشعب  معركة 
يومًا من  أحد عشر  فبعد  والكرامة.  والعودة 
الهجوم العسكري، بأحدث الطائرات الحربية 
ــات والـــســـفـــن الــعــســكــريــة،  ــابــ ــدبــ ــع والــ ــ ــدافـ ــ واملـ
فشلت حكومة إسرائيل في تحقيق أهدافها، 
ــــرة، صـــامـــدة،  ــافـ ــ ــة، ظـ ــخـ ــامـ ة شـ

ّ
ــرجــــت غــــــز وخــ

ومفعمة بالشعور بالعزيمة والكرامة.
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ وواصـــــــــلـــــــــت الــــــــقــــــــدس والــــــضــــــفــــــة الــ
وفلسطينيو الداخل في أراضي 1948 املعركة 
الــــتــــي ارتــــــــدت طــــابــــع االنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
املــــوّحــــدة بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ زمــن 
طــــويــــل، دفــــاعــــًا عــــن املـــســـجـــد األقــــصــــى وحـــي 
ــلــــوان فـــي وجــــه الــتــطــهــيــر  الــشــيــخ جــــــّراح وســ

العرقي والتمييز العنصري.
فشلهم  ــوا 

ّ
يــغــط أن  وجــيــشــه  نتنياهو  حـــاول 

ــي تـــدمـــيـــر األنــــــفــــــاق، وإيــــقــــاف  ــ الـــعـــســـكـــري فـ
 حملٍة 

ّ
الصواريخ واغتيال قادة املقاومة، بشن

كانت  الفلسطينيني  املــدنــيــني  ضــد  انتقاميٍة 
حصيلتها حتى هذه اللحظة 255 شهيدًا في 
قــطــاع غـــزة و31 شــهــيــدًا فــي الــقــدس والضفة 
وا 

ّ
وشهيدين في الداخل الفلسطيني. كما شن

املدنيني واألبــراج  مــدّمــرًا على بيوت  هجومًا 
ــاتــــب اإلعـــــــــام والـــصـــحـــافـــة،  ــكــ الـــســـكـــنـــيـــة ومــ
ـــ24 مــركــزًا صــحــيــًا وبمقر  وألــحــقــوا الـــدمـــار بــ
ودمـــروا  مستشفيات،  وســتــة  الــصــحــة  وزارة 

عمر كوش

ــيــــل وجـــنـــراالتـــهـــا  ــه ســـاســـة إســــرائــ ــا قـــــام بــ مــ
فـــي حــربــهــم عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
التحتية واملرافق  للبنى  جرائم قتل وتدمير 
ة يضاف إلى سجل 

ّ
العامة والخاصة في غز

طبيعته  ويكشف  الــدامــي،  الوحشي  كيانهم 
العرقي  التطهير  عــلــى  الــقــائــمــة  الــعــنــصــريــة، 
القسري  والتهجير  االستيطاني  والــتــوّســع 
مــن أرضــهــم وأمــاكــن سكناهم  للفلسطينيني 
وعيشهم. لذلك لم تتوان آلة القتل والتدمير 
ــام مــــرأى الــعــالــم كــلــه، عن  ــ اإلســرائــيــلــيــة، وأمـ
استهداف األبراج السكنية واألحياء املأهولة، 
من  التحتية  والبنى  اإلعامية  واملــؤّســســات 
واملرافق  واملشافي  واملياه  الكهرباء  محطات 
ــداءات  ــ ــتـ ــ  عــــن اعـ

ً
ة، فــــضــــا

ّ
الـــصـــحـــيـــة فــــي غــــــــز

ــة، وغــــــــــارات قــطــعــان  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــشــــرطــــة اإلســ
القدس  فــي  الفلسطينيني  على  املستوطنني 
والضفة الغربية، والتجييش العنصري ضد 

الفلسطينيني في داخل الخط األخضر.
وأظــهــر اســتــهــداف إســرائــيــل املــنــاطــق املدنية 
ة أنها ال تكترث بأي أعراف 

ّ
وساكنيها في غز

أو مواثيق دولية تطالب بحماية املدنيني في 
أوقـــات الــحــروب والــصــراعــات، فهي تتقّصد 
ــال، وارتـــكـــاب  ــرجــ ــال والـــنـــســـاء والــ ــفـ قــتــل األطـ
الفلسطينية،  والعائات  األسر  بحق  املذابح 
آلـــتـــهـــا  أمــــــــام  حــــمــــر  خــــطــــوط  أي  تــــضــــع  وال 
حدث 

ُ
التدميرية التي أطلقت العنان لها، كي ت

ة، 
ّ
 في املناطق الفلسطينية في غز

ً
دمارًا هائا

حيّان جابر

الشعبية  املـــظـــاهـــرات واالحـــتـــجـــاجـــات  تــنــدر 
فلسطني،  )وأرض(  شــعــب  لــحــقــوق  الــداعــمــة 
الـــتـــي تــخــلــو مـــن هـــتـــافـــات وشــــعــــارات تــدعــم 
داخل  وهــي ظاهرة ماحظة  الفدائي،  العمل 
الشعارات  مئات  فهناك  وخارجها،  فلسطني 
استعادة  على ضــرورة  املحّرضة  والهتافات 
الــعــمــل الـــفـــدائـــي. األمـــــر الـــــذي يــعــكــس وعــيــًا 
شعبيًا )فلسطينيًا وغير فلسطيني( تلقائيًا 
فــيــمــا مـــا يــخــص طــبــيــعــة الـــصـــراع مـــع جــهــاز 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة الــــذي يـــمـــارس تطهيرًا 
عرقيًا بحق شعب فلسطني وأرضها، وتمييزًا 
عنصريًا تجاه سكان فلسطني األصليني، إذ 
ــــه حتمية  ينطلق الـــشـــارع فــي ذلـــك مــن إدراكـ
العسكرية  الهياكل  الصدام وضــرورة تفكيك 
واألمنية الصهيونية وهزيمتها، من أجل نيل 
حرية فلسطني أرضًا وشعبًا، واستبدال هذه 
بمؤسسات  اإلجرامية  واملؤسسات  الهياكل 
أي مؤسسة  وهــويــة،  قيمًا  بديلة  فلسطينية 
الحقيقي  املعنى  تجّسد  وتقّدمية  حضارية 
والــكــامــل لــقــيــم الــحــريــة والــعــدالــة واملـــســـاواة 
وقانونيًا،  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا 

بل ودستوريًا.
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يـــفـــرض املـــيـــل الــشــعــبــي 
العام، املشار إليه هنا، مجموعة من املسائل 

الــعــمــل والــرعــايــة االجتماعية،  ــي  مــقــار وزارتــ
وشبكات الكهرباء واملياه واملجاري وعشرات 

الشوارع والطرق الرئيسية.
اســتــخــدمــوا صــــواريــــخ وقــــذائــــف بــاألطــنــان 
من دون سابق إنــذار، وقصفوا بمدفعيتهم 
الحي  الرصاص  وأطلقوا  البيوت،  الهوجاء 
ل، 

ّ
في القدس والضفة على املتظاهرين العز

والقنابل  املعدني  الــرصــاص  إلــى  باإلضافة 
ة صامدة، 

ّ
الصاعقة وقنابل الغاز. وبقيت غز

وفوجئ  منتفضة،  والضفة  القدس  وبقيت 
حــكــام إســـرائـــيـــل بــنــهــوٍض ال ســابــق لـــه من 
يــافــا وحــيــفــا وعــكــا والــنــاصــرة  فلسطينيي 
والــجــلــيــل واملــثــلــث والــنــقــب، وفـــي مقدمتها 

اللّد الباسلة.
زرُت في مستشفى الشفاء الجرحى املصابني، 
وعــدد كبير منهم يعاني من إصــابــاٍت بالغة 
الشهيد  الطبيب  ابن  الخطورة. وتحّدثت مع 
، يقترب من 

ً
أيمن أبو عوف، وهو ما زال طفا

ــصــف بيتهم 
ُ
ســن الــفــتــّوة، وشــــرح لــي كــيــف ق

إسرائيلية،  بأربعة صــواريــخ  إنـــذار  دون  مــن 
الواحد تلو اآلخــر، فاستشهد والــده الطبيب 
ووالدته وأخوه وأخته وجّده وجّدته، ووجد 
نفسه وحيدًا تحت ركام البيت يعاني كابوسًا 
فرق  استطاعت  حتى  ســاعــات،  عشر  استمر 
اإلنــقــاذ أن تــصــل إلــيــه. ورأيــنــا كــيــف كافحت 
ــرق الــــدفــــاع املـــدنـــي بــإمــكــانــاتــهــا املـــحـــدودة  فــ
ــقــــاض،  ــن تـــحـــت األنــ إلخـــــــراج املـــحـــاصـــريـــن مــ
للغاية وقديمة، أحدثها  وأجهزتها محدودة 
تسلمته عام 1996 )قبل ربع قرن(، وال يسمح 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي لــهــا بــالــحــصــول على 

مع الترويج الزائف بأنها كانت تؤوي مكاتب 
أو مقاّر لحركتي حماس والجهاد اإلسامي.

وعلى الرغم من همجية الحرب اإلسرائيلية 
والجرائم التي ارتكبت خالها، إال أن ساسة 
الدول الغربية، وخصوصًا الواليات املتحدة، 
تــجــاهــلــوا تــلــك الـــجـــرائـــم، ووضـــعـــوهـــا تحت 
خــانــة االّدعــــاء بــأن مــن حــق إســرائــيــل الــدفــاع 
ــن نــفــســهــا حـــيـــال الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة  عـ
ة. لـــذلـــك عــرقــلــت 

ّ
ــز ــ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا فــصــائــل غــ

ــي مجلس 
ّ
تــبــن مـــحـــاوالت  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

األمـــــن بــيــانــًا كــــان يـــدعـــو إلــــى »وقـــــف أعــمــال 
ــة املــــدنــــيــــني وخـــصـــوصـــًا  ــايــ ــمــ الــــعــــنــــف« و»حــ
األطفال«، األمــر الــذي أعطى الضوء األخضر 
ــلــــي،  ــيــ ــيــــس الــــــــــــوزراء اإلســــرائــ الســــتــــمــــرار رئــ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، لــلــتــمــادي فـــي ارتـــكـــاب 
الجرائم بحق الفلسطينيني، كونه كان يأمل 
في أن تشكل مــجــازره طــوق نجاة مؤقتًا له، 
بغية إعادة ترتيب أوراقه وترحيل محاكمته 
بتهم الــفــســاد الــتــي تــاحــقــه، لــذلــك وجـــد في 
ــمــــاس صـــــواريـــــخ بـــاتـــجـــاه  ــركــــة حــ إطـــــــاق حــ
 الحرب على 

ّ
 كي يشن

ً
 سانحة

ً
إسرائيل فرصة

الشخصية،  ألهـــدافـــه  خــدمــة  الفلسطينيني، 
إسرائيلية  حــكــومــة  تشكيل  مهمة  وإلفــشــال 
يمني  تشكيل حكومة  فــي  ينجح  ه 

ّ
عل بديلة، 

ــدة، تــضــمــن بـــقـــاءه فـــي رئــاســة  ــديــ فـــاشـــي جــ
الحكم وتجنبه دخول السجن.

اإلقليمية  الدبلوماسية  الجهود  كانت  وإذا 
والــدولــيــة قــد نجحت فــي التوصل إلــى وقف 
ة، إال أن ذلك لن 

ّ
العدوان اإلسرائيلي على غز

التأييد  الحذر منها، كي ال يتحّول  الــواجــب 
ذاك،  أو  الـــنـــضـــالـــي  الـــشـــكـــل  لـــهـــذا  الـــشـــعـــبـــي 
إلـــى عــامــل مــن عــوامــل إعــاقــة تــطــّور النضال 
الشعبي والوطني، سيما ونحن نشهد اليوم 
الفلسطيني. طبعًا  النضال  أهم فصول  أحد 
ال أعني أبدًا القطع مع أيٍّ من أشكال النضال، 
بقدر ما أعني ضــرورة تكاملها أواًل والعمل 
على تجسيد خط سياسي وطني ناظم لها 

ثانيًا، كما توضحه النقاط التالية:
نضاليٍة  بــخــبــراٍت  فلسطني  شعب  يتمتع   •
ــن الـــخـــبـــرات  ــــراوح مــ ــتـ ــ ــة، تـ ــنـــوعـ ــتـ ــدة ومـ ــديــ عــ
الفردي  النضال  ومــن  العنيفة،  إلــى  السلمية 
إلــــى الـــجـــمـــاعـــي، وذلـــــك عــلــى طــــول الــتــجــربــة 
منذ  أي  وبــعــدهــا،  الــنــكــبــة  قــبــل  الفلسطينية 
االنتدابية، كما في تجربة اإلضــراب  املرحلة 
الــشــامــل ســتــة أشــهــر فــي 1936، ومـــن ثــم في 
ــة األولــــــــى، وكـــذلـــك  ــفـــاضـ ــتـ ــــوم األرض واالنـ يـ
الــعــمــل الــفــدائــي فــي لــبــنــان واألردن، وصـــواًل 
إلى املرحلة التي أعقبت توقيع اتفاق أوسلو، 
مــتــعــددة سلمية  مــوجــات نضالية  وشــهــدت 
ــيـــر ســلــمــيــة، فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة. وعــلــيــه،  وغـ
األشــكــال  مختلف  الفلسطينيون  جـــّرب  فــقــد 
الــنــضــالــيــة عــكــس مــا يــّدعــيــه هـــذا الــطــرف أو 
النضالية،  تــنــوع األشــكــال  ذاك، مــن رافــضــي 
ومن املتمّسكني بتقديس شكل نضالي أوحد 
ــوات املــتــعــصــبــة  ــ ووحــــيــــد، وخـــصـــوصـــًا األصـــ

معّدات جديدة... لكم أن تتخّيلوا شعور رجل 
ــرأة أو طــفــل مــحــاصــر تــحــت األنـــقـــاض  ــ أو امــ
يــصــرخ طــالــبــًا الــعــون واإلنـــقـــاذ، واملــســعــفــون 

عاجزون عن الوصول إليه.
الشهيدة  الطفلة  البلح بجّد  ديــر  التقيت في 
إيـــمـــان حـــّجـــو، الـــتـــي اســتــشــهــدت بــرصــاص 
الجيش  اإلسرائيلي عام 2001، ولم يتجاوز 
عمرها حينها الشهرين، وانتشرت صورتها 
ــا. وبــعــد  ــ ــــدرهـ ــرقـــت صـ ــتـ بـــالـــقـــذيـــفـــة الـــتـــي اخـ
ــذا الــجــّد لــيــرى بيته  عــشــريــن عــامــًا، عـــاش هـ
. والــتــقــيــت ابــن 

ً
ُيــقــصــف ويــدمــر دمــــارًا كـــامـــا

شــهــيــد فــي مــخــيــم املـــغـــازي، اســتــشــهــد والـــده 
وعمره أربعة أعوام خال االنتفاضة الثانية. 
وعــاش مــع والــدتــه، وجمع مــن تعبها وعــرق 
ــا يــكــفــي لـــبـــنـــاء شـــقـــة مــتــواضــعــة،  جــبــيــنــه مــ
ــزواج فــيــهــا، لــتــأتــي الــطــائــرات  ــ كـــان يــنــوي الــ
ــن بـــكـــرة أبــيــهــا،  ــة وتــــدمــــرهــــا عــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ

وتطيح أحامه في بناء عائلة.
في  الهمجي  الــعــدوان  حصيلة  شهيدًا   255
 و40 امــرأة. كما 

ً
ة، ومن ضمنهم 67 طفا

ّ
غــز

أبــــادت طــائــرات إســرائــيــل وصــواريــخــهــا 12 
عائلة وشطبتها من السجل املدني. وأضاف 
ــقـــدس  ــيـــدًا فــــي الـ ــهـ ــهـــم االحـــــتـــــال 30 شـ ــيـ إلـ
من  أحدهم  الداخل  في  والضفة، وشهيدين 
الــلــّد واآلخـــر مــن أم الــفــحــم. وأضيف  مدينة 
ــا أكــتــب هـــذا املــقــال، الشهيد  لــهــم الــيــوم، وأنـ
زكــريــا حــمــايــل فــي بــلــدة بيتا قـــرب نابلس، 
أصـــابـــه الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــرصــاص 
الـــحـــّي وهــــو يــتــظــاهــر )الــجــمــعــة 28 مــايــو/ 
ــــه أصــــاب 

ّ
ــل أيـــــــــار(. وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى هـــــذا كــ

ُيفضي إلى لجم املمارسات اإلسرائيلية ضد 
الفلسطينيني في القدس وسواها، ولن يعني 
االحــتــال وجرائمها.  اعــتــداءات دولـــة  نهاية 
ــك نــهــايــة نــضــال  وفــــي املـــقـــابـــل، لـــن يــعــنــي ذلــ
الشعب الفلسطيني ضد ممارسات االحتال، 
بل على العكس تمامًا، فقد دخل هذا الشعب 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال فــــي مــواجــهــة 
الــنــهــج اإلســـرائـــيـــلـــي الـــقـــائـــم عــلــى الــتــهــجــيــر 
الهّبة  جّسدتها  العرقي،  والتطهير  القسري 
بــاب  فـــي  بــــدأت  الــتــي  الــعــفــويــة  الفلسطينية 
الــــعــــامــــود وحــــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح واملـــســـجـــد 
ومخرجاتها،  الفصائل  عــن  بعيدًا  األقــصــى، 
الفلسطينية في  إلــى معظم األرض  وامــتــّدت 
الغربية والقدس وقطاع غزة وداخل  الضفة 
األراضي املحتلة عام 1948، وفي أماكن وجود 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي دول الــشــتــات والــلــجــوء، 
 مزاعم االنقسام الداخلي الفلسطيني، 

ً
منهية

 
ٌ

 وحـــــدة فــلــســطــيــنــيــة يـــقـــودهـــا جــيــل
ً
ومــعــلــنــة

ــابــــات والــــشــــبــــاب، ال يـــنـــتـــمـــون إلـــى  مــــن الــــشــ
اكتسبوا  أن  بعد  وذلــك  وقياداتها،  الفصائل 
خبرات نضال شعبي جديدة ومتنوعة ضد 
مــمــارســات االحــتــال الــصــهــيــونــي، مــن خــال 
الخروج بمظاهرات احتجاٍج سلميٍة يومية، 
واســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الجرائم  ولتوثيق  مظاهراتهم  صــور  لنشر 
واالعتقاالت التي تقوم بها شرطة االحتال. 
وكان الفتًا نشرهم صورًا وفيديوهات تظهر 
ابــتــســامــات الـــشـــابـــات والـــشـــبـــاب املــقــدســيــني 
لحظة قيام قوات االحتال باعتقالهم، حتى 

لبعض  العداء  يناصبون  الذين  من ضمنهم 
مسؤولية  ويحّملونها  النضالية،  األشــكــال 
ــاز الــــدولــــة الـــصـــهـــيـــونـــي، بــشــكــل  ــهـ إجـــــــرام جـ

مباشر أو غير مباشر.
• انتفاضة كل فلسطني، هي انتفاضة الكل 
ــن أجــــل حـــريـــة كـــل فلسطني  الــفــلــســطــيــنــي مـ
وتحّررها. وعليه، ال بد من حماية )وتطوير( 
ــيـــة واألطـــــــــر الــســيــاســيــة  ــالـ ــر الـــنـــضـ املــــظــــاهــ
في  املفاهيم  هــذه  تجّسد  التي  والتنظيمية 
دعم  يخص  بما  أواًل  أي  الــقــريــب.  املستقبل 
تطور االنتفاضة وتناميها من حيث حجم 
تطاول  كي  الجغرافية  املشاركة وساحاتها 
أكبر شريحة شعبية ممكنة، وكي تخوض 
صــراعــهــا عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات ونــقــاط 
االشــتــبــاك املــمــكــنــة، وبـــفـــرض الــحــفــاظ على 
حــيــويــة االنــتــفــاضــة واســتــمــراريــتــهــا ألطــول 
مدة ممكنة. وثانيًا، بغرض تحقيق تطابق 
بني معاني انتفاضة كل فلسطني وأهدافها 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــــن نــــاحــــيــــة، وبــــــني الــــخــــطــــاب والـ مـ
السياسي من ناحية أخرى. إذ ال تصّح اليوم 
املساومة على برنامج تحرير كل فلسطني، 
استنادًا ملا جّسدته املقاومة الشعبية في كل 
فلسطني، وهو ما يعيدنا إلى أهمية نجاح 
لجانها وهياكلها  فــرز  في  االنتفاضة  هــذه 
التنظيمية والسياسية املعبرة عنها، سيما 

في الخطاب والهدف والبرنامج السياسي.

االحــتــال 1900 جــريــح فــي غـــزة و3100 في 
القدس والضفة، ولم ينكسر شعب فلسطني. 
ة، 

ّ
غــز بلدية  وخصوصًا  القطاع،  بلديات  أمــا 

القصف،  الــســاعــة، وتــحــت  مـــدار  فعملت على 
ــائـــرات  ــريـــق نــســفــتــهــا طـ  طـ

ّ
ــل ــ ـــاح كـ عـــلـــى إصـــ

حدث فيها حفرًا يصل 
ُ
االحتال التي كانت ت

إلــى 15 مترًا. ومــع توقف القصف، لم  عمقها 
 طــريــق واحـــد لــم يــتــم إصــاحــه ليصبح 

َ
يــبــق

صالحًا للسير... وقد عالج أطباء املستشفيات 
الجرحى،  مئات  فائقة  بمهارة  الفلسطينيني 
ومن  القصف،  تحت  العمليات  آالف  وأجـــروا 
دون انتظام للكهرباء، وأنقذوا حياتهم، على 
الرغم من نقص األدوية واملعّدات. ومع توقف 

ــّبـــة املــقــدســيــة  ــلـــق عـــلـــى الـــهـ ــنـــاك مــــن أطـ إن هـ
تــوصــيــف انــتــفــاضــة االبــتــســامــات، ووصفها 

بابتسامات التحدي.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــني داخــــل  ــابـ ــتـــجـ وجــــــــاءت اسـ
الـــخـــط األخـــضـــر وخــــارجــــه لــــإضــــراب الــعــام 
فــي 18 مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري كــي تــؤكــد على 
وحدة الشعب الفلسطيني وفشل مخططات 
ــة والــتــهــويــد، وعــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر  ــرلـ األسـ
ــّبــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ مــــقــــّومــــات اســــتــــمــــرار الــ
ــــى تـــوحـــيـــد قـــيـــادة  الــــعــــارمــــة، بـــمـــا يــفــضــي إلـ
الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي وتـــنـــظـــيـــم فــعــالــيــتــه 
وإدارتــــــــهــــــــا، بــــوصــــفــــه نــــضــــال شــــعــــب تــحــت 

السياسي وشــروطــه: يتكّون  الجسم  • دور 
الــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مـــن قــوى 
ــل وطـــنـــيـــة وإســـامـــيـــة  ــائــ ــات وفــــصــ ــ ــركــ ــ وحــ
إمــكــانــات وخــبــرات  مــتــعــددة، غالبيتها ذات 
عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة نـــوعـــيـــة، كــمــا تضم 
فــــي صــفــوفــهــا جــــــزءًا مــهــمــًا مــــن الــوطــنــيــني 
املــخــلــصــني لــقــضــيــة فــلــســطــني ومــشــروعــهــا 
الـــتـــحـــّرري الــكــامــل. وبــالــتــالــي، يــمــكــن لــهــذه 
الـــقـــوى الــفــصــائــلــيــة لــعــب دور مــهــم ومــؤثــر 

الـــقـــصـــف، انــتــشــر فـــي شــــــوارع الـــقـــطـــاع آالف 
وينظفون  الركام  يزيلون  الشباب  املتطوعني 
الشوارع، ويزورون البيوت املصابة، ويمّدون 
ألهــلــهــا الــعــون واملـــســـاعـــدة. وعــنــدمــا قصفت 
ــا  ــز فـــحـــص كــــورونــ طـــــائـــــرات االحـــــتـــــال مــــركــ
الوحيد في قطاع غزة، تم نقل خدماته خال 
الطبية،  اإلغاثة  عيادات جمعية  إلى  ساعات 

وواصلت فرق رعاية مرضى كورونا عملها.
ــــف مــــواطــــن أجـــــبـــــروا عــلــى  ــائــــة ألــ حــــوالــــي مــ
مغادرة بيوتهم بسبب القصف اإلسرائيلي، 
ولجأوا إلى مــدارس وكالة الغوث )أونــروا(، 
فــانــدفــعــت املــؤّســســات والــجــمــعــيــات إلســنــاد 
احتياجاتهم. وعندما توقف إطاق النار في 
ة عن 

ّ
الــســاعــة الثانية فــجــرًا، خــرج قــطــاع غـــز

 مدن الضفة الغربية والقدس 
ّ

بكرة أبيه، وكل
وأهل الداخل، في مسيرات شعبية، تحتفل، 
بالنصر  التضحيات،  عظمة  من  الرغم  على 

على االحتال ووحشيته.
ــافــــذة غــرفــتــي  نــــظــــرت، ظـــهـــر الــــيــــوم، عـــبـــر نــ
ة، ورأيــــت مــئــات الــشــبــاب يسبحون 

ّ
ــز فــي غــ

ة وآالف الــنــاس يـــرّوحـــون عن 
ّ
فــي بــحــر غــــز

أنفسهم على شاطئ البحر. وانتشرت صور 
املقاومني الذين يتحّدون االحتال بالظهور 
عــلــنــًا. ورأيـــــت وجــــوه عـــشـــرات الصحافيني 
من  مما سمعوه  بالدهشة   

ً
مليئة األجــانــب 

ة مــن شــعــور بالعزيمة والــكــرامــة 
ّ
ســكــان غـــز

 ما ملسوا آثاره من معاناة، 
ّ

والفخر، بعد كل
ولـــســـان حــالــهــم يـــقـــول: هــــذا شــعــب لـــم ولــن 

 أن ينتصر.
ّ

ُيهزم، وال يمكن إال
)األمني العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

االحــــتــــال، ومــــن حــقــه تــقــريــر مــصــيــره ونــيــل 
ــة دولـــتـــه املــســتــقــلــة. وأثــبــتــت  ــامــ حــريــتــه وإقــ
العديدة  الفلسطينية  والهبات  االنتفاضات 
منذ االنتفاضة األولــى التي بــدأت في نهاية 
1987 واســتــمــرت إلــى عــام 1993 أنــهــا األكثر 
تأثيرًا على دولة االحتال االستيطاني، نظرًا 
إلى امتاكها قدرة عالية في الضغط على ما 
يسّمى املجتمع الدولي، وخصوصًا حكومات 
الــــدول الــغــربــيــة، بــالــنــظــر إلـــى تــأثــيــرهــا على 
الرأي العام العاملي الذي تحّرك في مظاهرات 
شعبية عّمت مدنًا وعواصم كثيرة، تضامنًا 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واحــتــجــاجــًا على 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي. كــمــا انــتــشــر هاشتاغ 
»فلسطني حــرة«، وكذلك »أنقذوا حي الشيخ 
ــارًا عـــاملـــيـــًا،  ــتــــشــ جـــــــــّراح« لــيــصــبــح األكــــثــــر انــ
ــة إلـــــى انــــخــــراط شـــخـــصـــيـــاٍت عــاملــيــة،  ــافــ إضــ
للقضية  دعــم ومساندة  في  ورياضية،  فنية 
الفلسطينية، األمر الذي أعطاها زحمًا كبيرًا. 
وهــنــا تــأتــي أهــمــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الــحــراك 
الشعبي العفوي، ومن تزايد حركة التضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي تــصــاعــدت 
لدولة  الفاشي  السلوك  مــع فضح  بــالــتــوازي 
ــتــــال، حــيــث أظـــهـــر الــتــضــامــن الــشــعــبــي  االحــ
أنه  الفلسطينية  الواسع مع القضية  الدولي 
لم يعد باإلمكان التستر على جرائم إسرائيل 
وانــتــهــاكــاتــهــا لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــني، وأن 
ملعركة  عــنــوانــًا  بــاتــت  الفلسطينية  الــســرديــة 

الحرّية والعدالة في العالم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــروٍط مـــحـــّددة،  ــ  ضــمــن شــ
ً
الـــيـــوم ومــســتــقــبــا

ــا عــــن خــطــيــئــتــهــا الـــكـــبـــرى،  ــهـ أهـــمـــهـــا عـــودتـ
وفق  الدولتني  برنامج  يها 

ّ
تبن في  املتمثلة 

إذ فــرضــت  تـــفـــاوضـــيـــة.  أو  تـــحـــّرريـــة  رؤيــــــة 
انــتــفــاضــة كــل فلسطني تــعــديــل هـــذه املــســار 
التنازلي وتصحيحه. وعليه، ال بد من إقرار 
واإلســامــي  الوطني  العمل  فصائل  مجمل 
ــيـــوم من  ــذه وتــصــحــيــحــهــا الـ بــخــطــايــاهــا هــ
اآلن  الجارية  املعركة  فــي خضم  تـــرّدد،  دون 
ميدانيًا، وإال فنحن أمام ممارسات انتهازية 
تــســعــى إلــــى ركـــــوب مـــوجـــة االنـــتـــفـــاضـــة من 
والتحّكم  عليها  والسيطرة  تسييرها  أجــل 
بــــمــــســــارهــــا ونــــتــــائــــجــــهــــا، خــــدمــــة ملـــصـــالـــح 
ــر، ومـــــن دون أي  ــثــ أكــ فــصــائــلــيــة ضــيــقــة ال 

اكتراث بمآالت مشروع التحرر.
• تـــصـــاعـــد املــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــعـــمـــل 
ــــي زيـــــــــادة الــضــغــط  ــان فـ ــمـ ــاهـ الــــفــــدائــــي يـــسـ
الدولي واإلقليمي الرامي إلى ضبط األمور، 
واســتــعــادة االســتــقــرار املـــزعـــوم قــبــل انـــدالع 
االنـــتـــفـــاضـــة. وعـــلـــيـــه، فــنــحــن مــقــبــلــون على 
ــدٍة مـــن الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة  ــديـ جـــــوالٍت عـ
مقدمتها  وفــي  ودولــيــًا،  إقليميًا  الخارجية 
التدخات األميركية، التي تعمل على إحياء 
»حل الدولتني« واملسار التفاوضي املباشر 

أو غير املباشر. 
)كاتب فلسطيني(

مشاهدات من غزّة

في مقومات استمرار الهبّة الشعبية الفلسطينية

الوعي الشعبي والعمل الفدائي

255 شهيدًا حصيلة 
العدوان الهمجي 

في غّزة، منهم 67 
طفًال و40 امرأة،   

وأبادت طائرات إسرائيل 
وصواريخها 12 عائلة

برهنت الهبّات 
والتحّركات الشعبية 

االحتجاجية أن الشعب 
الفلسطيني يمتلك 

إرادة ال تقهر في 
التمّسك باألرض

يتمتع شعب فلسطين 
بخبراٍت نضاليٍة عديدة 
ومتنوعة، تتراوح من 

الخبرات السلمية إلى 
العنيفة، ومن النضال 
الفردي إلى الجماعي
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صيدا ـ انتصار الدنان

فــي املخيمات  الــظــروف الصعبة   
ّ

فــي ظــل
ــّمــــة فــتــيــات  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان، ثــ
 
َ
ني

ّ
يتخل كــثــيــرات  فلسطينيات  وشــابــات 

 إّمـــــا ألســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة تتعلق 
ّ
عـــن تــعــلــيــمــهــن

 وإّما ألسباب معيشية تتعلق بالضائقة 
ّ
ببيئتهن

ــق بــصــعــوبــات 
ّ
ــبـــاب تــتــعــل ــا ألسـ ــ ــ االقـــتـــصـــاديـــة وإّم

تــعــلــمــّيــة تــعــانــي مــنــهــا الــفــتــيــات املـــتـــســـّربـــات من 
املــدرســة. وفــي أحيان كثيرة، تجد هــؤالء الفتيات 
 ضـــحـــايـــا زواج مـــبـــكـــر. وفـــــي مـــحـــاولـــة 

ّ
أنـــفـــســـهـــن

»الــدار  مشروع  أنشئ  املبكرة،  الزيجات  من  للحّد 
الــبــنــفــســجــيــة« فـــي مــخــّيــم عـــني الـــحـــلـــوة لــاجــئــني 
الفلسطينيني في مدينة صيدا، في جنوب لبنان. 

تــقــول مـــروة مــاجــد مصطفى املــســؤولــة عــن تنفيذ 
املـــشـــروع واملــتــخــصــصــة فـــي الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
واملتحّدرة من بلدة لوبية في فلسطني واملقيمة في 
ذ من ضمن مشاريع 

َّ
 »املشروع ُينف

ّ
مدينة صيدا، إن

ــواة - مــــركــــز الـــتـــضـــامـــن االجـــتـــمـــاعـــي،  جــمــعــيــة نـــــ
- إســبــانــيــا. وهو  بتمويل مــن مؤسسة كــاريــتــاس 
ــــزواج  يـــهـــدف بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن الـ
املبكر وتحقيق املساواة بني الجنَسني. لذلك نعمل 
والشابات  الفتيات  تعليم  على  املــشــروع  هــذا  فــي 
 
ّ
أعمارهن تــتــراوح  اللواتي  املخيم،  في  املتسّربات 

»العربي  ما بني 12 و21 عامًا«. تضيف مصطفى لـ

 
َ
 »املشروع يستهدف ستني فتاة ُيَحلن

ّ
الجديد« أن

إلى التعليم البديل الذي يشمل الرياضيات واللغة 
اإلنــكــلــيــزيــة والــلــغــة الــعــربــيــة، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
 لــــدورة فــي الــقــيــادة وأخــــرى لــلــدفــاع عن 

َ
يخضعن

النفس حتى تتمّكن الواحدة من الدفاع عن نفسها 
 كذلك 

َ
الــزواج املبكر، ويحصلن واملواجهة ورفــض 

على دعم اجتماعي من خال متخصصة في علم 
كمبيوتر،  دورات  الــفــتــيــات  تــتــابــع  كــذلــك  الــنــفــس. 
األهـــل. حتى في  برفقة  مــتــعــددة  بأنشطة   

َ
ويــقــمــن

ق الفتاة من قبل أّمها أو أختها حتى 
َ
راف

ُ
الرحات، ت

ال ترفض العائلة خروجها في رحلة. فنحن نسعى 
من خال ذلك إلى أن تعيش الفتاة حياتها بشكل 
طــبــيــعــي. ويــســمــح املـــشـــروع لــلــفــتــيــات بــاملــشــاركــة 
 »ثــّمــة صفوف 

ّ
فــي نـــاٍد ريــاضــي أيــضــًا«. تتابع أن

دعــم دراســـي، وهــذا الدعم يبدأ من الصف الثامن 
األساسي حتى صف الثالث ثانوي، وهو مجاني 
بــهــذا نخفف من  مـــدّرســـون متخصصون.  يــقــّدمــه 

األعباء املادية عن األهل«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول املــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس 
ميرنا علي ديــب املقيمة فــي بــيــروت والــتــي تعمل 
»الـــعـــربـــي  ــم الــنــفــســي فــــي املـــــشـــــروع، لــــ عـــلـــى الــــدعــ
ــذا الــــدعــــم يــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز  ــ ــ  »هـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

شــخــصــيــات الــفــتــيــات مـــن خــــال تــمــاريــن نفسية 
 
ّ
، ليثبنَت ذواتــهــن

ّ
إلـــى دواخــلــهــن بــالــولــوج  تسمح 

. كــذلــك نــقــوم بتدريب 
ّ
 عــن أنــفــســهــن

َ
أكــثــر ويــعــّبــرن

إلــى جانب جلسات   جميعًا، 
ّ
عــام يشملهن حركي 

 على حدة، بحسب الحالة 
ّ
 واحدة منهن

ّ
خاصة لكل

 إلــى عنف 
َ
والــحــاجــة، خصوصًا الــلــواتــي تــعــّرضــن

التنّمر(«. تضيف ديب:  )باختاف أشكاله ومنها 
»نجحت في بناء عاقة مع الفتيات في الجلسات 
فأنا  بيننا.  الــحــواجــز  كــســرت  ــهــا 

ّ
إن إذ  الجماعية 

 
َ
 يثقن

ّ
 بمشكلة لــدّي، األمــر الــذي جعلهن

ّ
أخبرتهن

 مــا نــقــوم بــه فــي بــادئ 
َ
بــي. ثــّمــة فتيات لــم يتقّبلن

 األمـــور راحـــت تتحّسن شيئًا فشيئًا«. 
ّ
لــكــن األمـــر، 

الــعــامــة بلغ   »عـــدد الجلسات 
ّ
أن إلــى  وتشير ديــب 

الفتيات للحديث على  إلى دفع  16 جلسة، هدفت 
 اإلصــابــة 

ّ
ــبــهــن

ّ
، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــجــن

ّ
مــشــاكــلــهــن

باالكتئاب«.
ضحى رمضان البالغة من العمر 17 عامًا واملقيمة 
 في 

َ
في مخيم عني الحلوة من بني اللواتي يشاركن

»العربي الجديد«: »تركت املدرسة  املشروع. تقول لـ
عــنــدمــا كــنــت فــي الــصــف الـــرابـــع األســـاســـي. كانت 
قامتي طويلة جدًا وتتجاوز قامات رفيقاتي، لذا 
 بشكل دائــم، فقّررت 

ّ
كنت أتعّرض إلى تنّمر منهن

ــة«. تــضــيــف ضـــحـــى: »بـــعـــدمـــا تــركــت  ــ ــــدرسـ تــــرك املـ
املــــدرســــة، الــتــحــقــت بــمــعــهــد فـــي املــخــيــم ملــــدة عــام 
ي 

ّ
 ذلك لم يعجب أبــي، فطلب من

ّ
ونصف عــام، لكن

تركه، والزمت بالتالي البيت. ثّم التحقت باملشروع 
ها 

ّ
 اسمي«. لكن

َ
بعدما زارتنا شابات منه وسّجلن

طبت ألحدهم. 
ُ

ه »في خال املشروع، خ
ّ
تشير إلى أن

سألني أهلي إذا كنت أرغب في ذلك، فوافقت. كنت 
العريس،  ســوف أصــيــر عــروســًا. بعد ذلــك تركني 
فق بحسب قــولــه. هــو كــان يتدخل في 

ّ
ــنــا لــم نت

ّ
ألن

كل شيء، ومنعني من املشاركة في املشروع وصار 
ــّدة«. تــتــابــع ضــحــى: »بــعــدمــا  ــ يضايقني بــأمــور عـ
تركنا بعضنا، عدت والتحقت بالدار البنفسجية. 
مت 

ّ
فتعلمت كيف أدافــع عن حقي وأسترّده، وتعل

 
ّ
أن مــؤكــدة  والكمبيوتر«،  والكتابة  الــقــراءة  كــذلــك 
»هذه الدورات تعزز ثقة الفتاة بنفسها. وفي حال 
ــنــي ســــوف أرفـــض 

ّ
أتـــانـــي عــريــس لــيــخــطــبــنــي، فــإن

ي هذه«.
ّ
بالتأكيد. لن أعيد التفكير باألمر في سن

مجتمع
كولومبيا  بمقاطعة  نشئت 

ُ
أ داخلية سابقة  ملــدرســة  تابعة  أرض  فــي   

ً
طــفــا  215 رفـــات  على  ُعــثــر 

البريطانية، فــي كــنــدا، قبل أكــثــر مــن قـــرن، بــهــدف دمــج السكان األصــلــيــني، وفــق مــا أعلنت قبيلة 
 »بعض هؤالء )األطفال( لم يتجاوز الثالثة«، واصفة األمر 

ّ
تكيملوبس تي سكويبيمك. أضافت أن

« من قبل مسؤولي املدرسة. وتعمل القبيلة مع 
ّ
ق قط

َّ
وث

ُ
ه »خسارة تّم التحّدث عنها من دون أن ت

ّ
بأن

أطباء شرعّيني ومتاحف لكشف مابسات ما حدث والعثور على السجات املتوفرة لتلك الوفيات. 
)فرانس برس( ومن املتوقع نشر النتائج األولية الشهر املقبل. 

رت الوكاالت الحكومية في البرازيل من الجفاف، مع مواجهة الباد أسوأ موجة منه منذ 91 
ّ
حذ

عامًا. ويزيد األمر املخاوف من ترشيد استهاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية 
 الطقس الجاف قد يؤّدي إلى اندالع حرائق 

ّ
ر علماء من أن

ّ
وعلى الزراعة في الباد، في حني حذ

الكهرباء باعتراف  األمـــازون املطيرة. وقــد أوصــت لجنة مراقبة قطاع  كبيرة وكثيرة في غابات 
هيئة تنظيم املياه بحالة »ندرة املياه«، فيما أصدرت وكالة مراقبة الطقس التابعة لوزارة الزراعة 
)رويترز( أّول »إنذار طارئ من الجفاف«. 

البرازيل: أسوأ موجة جفاف منذ 91 عامًاكندا: اكتشاف رفات 215 طفًال من السكان األصليين

يمتّد  الذي  البنفسجية«  »الدار  مشروع  يستهدف 
على عام كامل، اإلناث حصرًا. لذا، بهدف تشجيع 
بناتهم  مشاركة  على  الموافقة  على  ــل  األه
مرة  تقّدم  غذائية  حصص  لهم  ُخّصصت  فيه، 
في الشهر طوال مّدة المشروع. وتّم ذلك بعد 
ومع  المخيم  في  األحياء  لجان  مع  اجتماعات 

األشخاص الذين يعملون في الحقل االجتماعي.

تشجيع األهل

فـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أطــلــق 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عملية توزيع 
على 100  تأمني صّحي مجاني شامل  بطاقات 
ألــف أســـرة فــقــيــرة. وخـــال حفل أقــيــم للمناسبة 
فـــي نـــواكـــشـــوط، قــــال رئـــيـــس مـــشـــروع الــصــّحــة 
الوطني  للتضامن  العامة  »املندوبية  والتغذية في 
ومكافحة اإلقصاء« )تآزر(، محمد سيدات الشيخ 
املصطف، إّن هذه املبادرة ستستفيد منها »100 

ألف أســرة، أي 620 ألف شخص، وذلــك في إطار 
للجميع«، وهو ما وعد  الصّحي  التأمني  مشروع 
به الغزواني خال حملته االنتخابية عام 2019. 
أضاف أّن التأمني الصحي املجاني يعتبر »إحدى 
االقــتــصــاديــة  للتنمية  األســاســيــة  الــرافــعــات  ــم  أهـ
ره من ولوج للخدمات 

ّ
واالجتماعية لألمم، ملا يوف

الصحّية للفرد واألســرة، باإلضافة إلى الحّد من 
الــنــفــقــات عــلــى الــعــاجــات فــي الـــحـــاالت املــرضــيــة 

ص 
ّ
ه يعّزز اللحمة االجتماعية ويقل

ّ
للفرد، كما أن

مـــن الـــفـــوارق االجــتــمــاعــيــة وتــبــعــاتــهــا الــســلــبــيــة«. 
بدوره، قال املندوب العام لـ »تآزر« محمد محمود 
عطيْت 

ُ
ــه في ظل هــذه املــبــادرة »أ

ّ
ولــد بوعسرية إن

ــــويــــة لــعــديــمــي الـــدخـــل مـــن األشـــخـــاص ذوي  األول
اإلعاقة وأصحاب األمراض املزمنة، سعيًا لتمكني 
السريعة مــن تغطية  الفئات مــن االســتــفــادة  هــذه 
ه بموجب 

ّ
أن صحّية شاملة ومجانية«. ولفت إلى 

العناية  املستفيدون على  التأمني، سيحصل  هذا 
اإلســعــافــيــة والــوقــايــة واالســتــشــارات والــعــاجــات 
والــخــدمــات املــلــحــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــنــايــة في 

املستشفيات واألدوية«. 
ومن بني إجمالي عدد السكان البالغ 4.5 مايني 
نسمة، تشير التقديرات إلى أّن نحو ُربعهم فقط 

يستفيد من التأمني الصّحي.
)فرانس برس(

Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

)عمر أورير/ األناضول(



تعاني نساء مصر وأطفالها من قوانين األحوال 
الشخصية التي ال تنصفهم، بحسب ما يؤكد 

مختصون وناشطون حقوقيون واجتماعيون

العراق: عودة صعبة إلى الحياة الطبيعية

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــت الــجــهــات 
ّ
قــبــل أشـــهـــر عــــــّدة، عــط

ــة فـــــي مــــصــــر مــنــاقــشــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
مــســّودة قانون األحـــوال الشخصية 
املصري الــذي يتحّكم في مصير 5.6 ماليني 
ــبــــالد، تحت  امــــــرأة و15 مــلــيــون طــفــل فـــي الــ
مواطنون  فيه  كبير شــارك  ضغط مجتمعي 
ــانـــب مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات مــعــنــّيــة  ــــى جـ إلـ
ــة حــقــي«.  ـــواليــ ـــم »الـ بــحــقــوق املــــــرأة عــبــر وسـ
لت 

ّ
وهــكــذا عـــادت املــســّودة إلــى األدراج وُعط

مناقشتها، وبقي »الوالية حقي« مجّرد وسم 
شرت على مواقع التواصل 

ُ
يجمع تدوينات ن

 تغّيرًا في 
ّ
االجتماعي. والتعطيل ال يعني قط

فلسفة املــشــّرع. وإعـــادة املــســّودة إلــى األدراج 
أو الــنــقــاش الــداخــلــي ال يــعــنــيــان بــالــضــرورة 
اســتــجــابــة للمطالب. وهـــذا مــا تــتــخــّوف منه 
 في اللجوء 

ّ
منظمات حقوقية نسوية رأت أن

رّبما  »مماطلة  املسّودة  إلى تعطيل مناقشة 
يأتي  التغيير ال   

ّ
وأن للغضب«،  وامتصاصًا 

بردود أفعال وقتية أو بتحركات موسمية.
ــوال الشخصية  وكــانــت مــســّودة قــانــون األحــ
واسعًا  مجتمعيًا  رفضًا  واجهت  قد  الجديد 
والحقوقية،  السياسية  األوســــاط  فــي  وآخـــر 
فــيــمــا أعــلــنــت أكــثــر مـــن 300 مــنــظــمــة نسوية 
ها 

ّ
إن إذ  لها،  الــتــام  رفضها  عامة  وشخصية 

ــا فــي الــظــالم،  ــّم إعـــدادهـ شــمــلــت تــعــديــالت »تــ
مـــن خــلــف ظــهــر املــجــتــمــع املـــدنـــي، خصوصًا 
أقيمت  النسوية والحقوقية«. وقد  املنظمات 
ــم 19 لــلــمــطــالــبــة  ــــوى قــضــائــيــة حــمــلــت رقــ دعـ
املــــــواد 4 و5 و6 من  نـــص  ــتـــوريـــة  بـــعـــدم دسـ
ــم 25 لسنة  ــانـــون األحـــــــوال الــشــخــصــيــة رقــ قـ
1920 واملــواد 6 و7 و9 و10 و11 من القانون 
أحكام  ببعض  الــخــاص   1929 لسنة   25 رقــم 
بــالــقــانــون رقــم  املــتــاحــة  ــــوال الشخصية  األحـ
100 لسنة 1985، مع ما يترتب على ذلك من 
آثــــار. وحــــّددت هيئة املــفــوضــني فــي املحكمة 
الدستورية العليا املصرية جلسة 11 يوليو/ 

تموز املقبل للفصل في تلك الدعوى.
وتختّص املــواد 4 و5 و6 من قانون األحــوال 
الشخصية رقم 25 لسنة 1920 في العجز عن 
امتنع  »إذا  ــه 

ّ
أن على   4 املـــادة  فتنّص  النفقة، 

ــإن كــان  الــــــزوج عـــن اإلنــــفــــاق عــلــى زوجــــتــــه، فــ
ــذ الــحــكــم عليه بالنفقة في 

ّ
ــف

ُ
لــه مـــال ظــاهــر ن

مــالــه. وإذا لــم يكن لــديــه مــال ظــاهــر ولــم يقل 
ـــه معسر أو مــيــســر، ولــكــن أصـــر عــلــى عــدم 

ّ
إن

الــحــال. وإن  اإلنــفــاق، طلق عليه القاضي في 
ادعــى العجز، فــإن لم يثبته طلق عليه حــااًل، 
أثبته أمهله مــدة ال تزيد عــن شهر. فإن  وإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلــك«. وتنّص املادة 
ه »إذا كان الزوج 

ّ
5 من القانون نفسه على أن

ذ 
ّ
ف

ُ
غائبًا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر ن

يكن  لــم  وإن  مــالــه.  فــي  بالنفقة  الــحــكــم عليه 

إلـــى طـــرف دون آخــــر. وتــحــت وســـم »الــواليــة 
شرت عشرات الحكايات، تحكي عن 

ُ
حقي«، ن

ــذي يــأتــي بــشــهــود زور مـــن أجـــل أن  »األب الــ
النفقة  وُيــبــقــي  األرض  أوالده  بحق  يخسف 
ــة«. ويـــصـــعـــب فــي  ــ ــاديـ ــ ــل إمـــكـــانـــيـــات مـ ــ فــــي أقـ
حاالت كثيرة، إثبات دخل الزوج في دعاوى 
تــزيــد نسبتها عــن 70 فــي املائة  الــتــي  النفقة 
مــن إجــمــالــي الـــدعـــاوى املــقــّدمــة أمــــام محاكم 
البالد ككل، خصوصًا  األســرة على مستوى 
إذا كــــان الــــــزوج مـــن أصـــحـــاب املـــهـــن الـــحـــرة. 
الحقيقية،  رواتبهم  يسّجلون  ال  رجــال  فثّمة 
وفقًا إلحصائية صادرة عن املجلس القومي 

للمرأة )مؤسسة حكومية مصرية(.
 األرقــــــــام الــرســمــيــة 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أن

الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
قّدر عــدد املطلقات في 

ُ
ت واإلحــصــاء املصري، 

مصر بأكثر من 5.6 ماليني على يد مــأذون، 
 نــحــو سبعة مــاليــني طــفــل، إلـــى جانب 

َ
ُيــِعــلــن

نحو 250 ألف حالة خلع. ويصل عدد أطفال 
الــشــقــاق، املــشــتــتــني بـــني أســـر مــفــكــكــة تعاني 
خــــالفــــات زوجــــيــــة مـــزمـــنـــة، إلـــــى 15 مــلــيــون 
ــادرة عــن  ــ ــ ــة صـ ــ ــ طـــفـــل تـــقـــريـــبـــًا، بــحــســب دراسـ
الجنائية  للبحوث  للحقوق  الــقــومــي  املــركــز 

واالجتماعية املصري.

تقاليد النساء في إلقاء 
التحية قد تكون أكثر خطرًا 

من تقاليد الرجال

قانون األحوال 
الشخصية يتحّكم في 
مصير 5.6 ماليين امرأة 

و15 مليون طفل

لـــه مـــال ظــاهــر أعــــذر إلــيــه الــقــاضــي بــالــطــرق 
. فــإن لــم يــرســل ما 

ً
املــعــروفــة وضـــرب لــه أجـــال

تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر 
لـــإنـــفـــاق عــلــيــهــا، طــلــق عــلــيــه الـــقـــاضـــي بعد 
مضي األجل. وإن كان بعيد الغيبة ال يسهل 
كــان مجهول املحل أو كان  أو  إليه  الــوصــول 
 ال مال له تنفق منه الزوجة، 

ّ
مفقودًا وثبت أن

ــام هــذه  ــكـ طــلــق عــلــيــه الـــقـــاضـــي. وتـــســـري أحـ
بالنفقة«.  يعسر  الـــذي  املسجون  على  املـــادة 
القاضي  فــتــنــّص عــلــى »تطليق  ــادة 6  املــ أّمـــا 
لعدم اإلنفاق يقع رجعيًا، وللزوج أن يراجع 
زوجته إذا ثبت إيساره واستعد لإنفاق في 
أثناء العّدة. فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد 

لإنفاق، ال تصح الرجعة«.
وفــي مــا يــخــّص املـــادة 6 مــن الــقــانــون رقــم 25 
الــزوَجــني  بــني  بالشقاق  املتعلقة   1929 لسنة 
ــه  ـ

ّ
ـــهـــا تـــنـــّص عــلــى أن

ّ
والــتــطــلــيــق لـــلـــضـــرر، فـــإن

»إذا اّدعـــت الــزوجــة إضـــرار الـــزوج بها بما ال 
ُيستطاع معه دوام العشرة بني أمثالها، يجوز 
وحينئذ  التفريق  القاضي  مــن  تطلب  أن  لها 
يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر 
وعـــجـــز عــــن اإلصـــــــالح بــيــنــهــمــا. وإذا رفـــض 
الطلب ثّم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، 
بــعــث الــقــاضــي َحــكــَمــني وقــضــى عــلــى الــوجــه 
املبني باملواد 7 و8 و9 و10 و11«. واملادة 7 من 
ه »يشترط في الَحكَمني 

ّ
القانون تنّص على أن

ني من أهل الزوَجني إن أمكن وإال 
َ
أن يكونا عدل

فمن غيرهم مّمن لهم خبرة بحالهما وقدرة 
املـــادة 9 فتنّص  أّمــا  على اإلصـــالح بينهما«. 
امتناع  الَحكَمني  يؤثر في سير  »ال  ــه 

ّ
أن على 

الــزوَجــني عــن حــضــور مجلس التحكيم  أحــد 
متى تــّم إخــطــاره. وعــلــى الــَحــكــَمــني أن يعرفا 
أسباب الشقاق بني الزوَجني ويبذال جهدهما 
في اإلصالح بينهما على أّي طريقة ممكنة«. 
وفــي املـــادة 10 مــن الــقــانــون نفسه: »إذا عجز 
الــَحــكــمــان عــن اإلصـــــالح، فـــإن كــانــت اإلســــاءة 
كـــلـــهـــا مــــن جــــانــــب الــــــــزوج اقــــتــــرح الـــَحـــكـــمـــان 
التطليق بطلقة بائنة دون مساس شيء من 
حقوق الزوجة املترتبة على الزواج والطالق. 
إذا كــانــت اإلســـــاءة كــلــهــا مـــن جــانــب الــزوجــة 
مناسب  بــدل  نظير  التطليق  الَحكمان  اقترح 
يقّر أن تلتزم به الــزوجــة. وإن كانت اإلســاءة 
ببدل  أو  بــدل  دون  التطليق  اقترحا  مشتركة 
يتناسب مع نسبة اإلساءة. وإن جهال الحال 
اقترح  )الــزوَجــني(،  منهما  املسيء  ُيعرف  فلم 

الَحكمان تطليقًا من دون بدل«.
وفي ما يتعلق باملادة 11 من القانون نفسه 
على  تنّص  ها 

ّ
فإن دستوريتها،  في  املطعون 

إلى  تقريرهما  يرفعا  أن  الَحكَمني  »على  ــه 
ّ
أن

 عــلــى األســـبـــاب الــتــي ُبني 
ً
املــحــكــمــة مــشــتــمــال

له  ثــالــث  مــع  بعثتهما  يتفقا  لــم  فـــإن  عليها، 
فته 

ّ
خبرة بالحال وقــدرة على اإلصــالح وحل

الــيــمــني املــبــيــنــة فـــي املـــــادة 8. وإذا اخــتــلــفــوا 

امليعاد  في  تقريرهم  يقّدموا  لم  أو  )الثالثة( 
املــــحــــدد، ســـــارت املــحــكــمــة فـــي اإلثــــبــــات. وإن 
عــجــزت املحكمة عــن الــتــوفــيــق بــني الــزوَجــني 
وتـــبـــيـــنـــت لـــهـــا اســـتـــحـــالـــة الـــعـــشـــرة بــيــنــهــمــا 
وأصرت الزوجة على الطالق، قضت املحكمة 
إسقاط  مــع  بائنة  بطلقة  بينهما  بالتطليق 
ــة املـــالـــيـــة كـــلـــهـــا أو بــعــضــهــا  ــ ــــزوجـ حــــقــــوق الـ
لذلك  كــان  إن  املناسب  بالتعويض  وإلزامها 

كله مقتضى«.
طّبق عمليًا في محاكم 

ُ
واملواد السابقة كلها ت

األسرة املصرية بشكل يومي، ويتم التالعب 
بنصوص تلك املــواد في إجبار الزوجة على 
الـــطـــالق بــعــد الـــتـــنـــازل عـــن حــقــوقــهــا املـــاديـــة، 
ــّكـــام وشـــهـــود يــمــيــلــون  مـــن خــــالل اخــتــيــار حـ

البحر االبيض المتوسط
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لن تكون العودة إلى الحياة 
الطبيعية والعادات والتقاليد 

المتوارثة سهلة بالنسبة 
للعراقيين، بعدما فرض 
عليهم فيروس كورونا 

االستغناء عن الكثير منها، 
كالتوقف عن المصافحة 

والتقبيل

بغداد ـ كرم سعدي

مع انخفاض أعداد اإلصابات والوفيات الناجمة عن 
 بالنسبة 

ً
فيروس كورونا في العراق، لن يكون سهال

الطبيعية  إلـــى حياتهم  الــعــودة  الــســكــان  مــن  لكثير 
ــراءات  اإلجـ أجبرتهم  بعدما  وتقاليدهم،  وعــاداتــهــم 
الوقائية الخاصة بالوباء على هجر العديد من تلك 
 

ّ
ولعل بالعدوى.  لإصابة  تجنبًا  املتوارثة  الــعــادات 

أبرز هذه العادات التي بات يفتقدها العراقيون هي 
القهوة  وشــرب  والتقبيل  والعناق  باليد  املصافحة 
املناسبات  وحضور  املجالس،  في  نفسه  بالفنجان 

العامة من دون االكتراث لألعداد.
ولـــم تــعــد الــتــحــيــة املــتــعــارف عــلــيــهــا بـــني الــعــراقــيــني 
تالَحظ في الشوارع أو األماكن العامة أو املناسبات. 
العزيز املحسن، وهو من وجهاء قبيلة  ويقول عبد 
»العربي الجديد«  شمر في محافظة بابل )جنوب(، لـ
بــالــيــد، الفتًا  املصافحة  اعــتــادوا على  الــعــراقــيــني   

ّ
إن

 هــذه التحية ال تعّبر عــن االحــتــرام بالنسبة 
ّ
إلــى أن

أساسيًا. يضيف  والتقبيل  العناق  ليكون  لكثيرين، 
املتوارثة،  التقاليد  بحسب  الــرجــال،  بــني  التحية   

ّ
أن

تتشابه إلـــى حـــّد بعيد بــني ســكــان مــنــاطــق الــعــراق، 
وتتضمن املصافحة وتقبيل الخد قبلتني على األقل، 
العناق   

ّ
أن مــتــبــاداًل. يضيف  يكون  التقبيل   

ّ
أن علمًا 

الــحــاّر مــع تقبيل الــخــّد هــي تحية أخـــرى تــعــّبــر عن 
املــحــبــة والـــشـــوق، خــصــوصــًا ملــن طـــال الــبــعــد بينهم، 
وهــنــاك املصافحة وضــرب األكــتــاف بخفة أو تقبيل 
التحيات  هــذه   

ّ
كــل »افتقدنا  املحسن:  يتابع  الكتف. 

اتــنــا ودواويـــنـــنـــا بــســبــب فــيــروس كــورونــا.  فــي لــقــاء
عدد كبير من شيوخ القبائل والوجهاء فرضوا على 
ــف عن 

ّ
أتــبــاعــهــم وفـــي دواويــنــهــم ومــضــائــفــهــم الــتــوق

بًا 
ّ
تجن الــفــيــروس  القضاء على  إلــى حــني  املصافحة 

»املجتمع   
ّ
أن اعتقاده  عــن  يعرب  املحسن  لــلــعــدوى«. 

السابقة  التقاليد  إلى  العودة  في  سيواجه صعوبة 
 الـــخـــوف الـــذي 

ّ
بــعــد الــقــضــاء عــلــى كـــورونـــا، فـــي ظـــل

ترسخ بني الناس من خطر العدوى بالفيروس«. 
 عادة تقديم 

ّ
باإلضافة إلى التحية، يقول املحسن إن

الــقــهــوة وتــنــاولــهــا تــغــّيــرت أيــضــًا، مــوضــحــًا: »جــرت 
 يــحــمــل الـــنـــادل فــي الـــدواويـــن واملــضــائــف 

ّ
الـــعـــادة أن

للحاضرين،  القهوة  ليقّدم  فناجني،  أربعة  أو  ثالثة 
لكن  أكثر من شخص.  الواحد  الفنجان  ويشرب من 
مع انتشار الفيروس، يرفض كثيرون شرب القهوة 

ــــرب مـــنـــه شـــخـــص آخــــر.  ــــذي شـ بــالــفــنــجــان نــفــســه الــ
وهكذا، يحرص املستضيفون على أن يقدموا القهوة 

لضيوفهم بفناجني خاصة«.
 الــعــادات الــتــي تغّيرت 

ّ
وفــي وقــت يــرى عــراقــّيــون أن

بفعل تــأثــيــرات فــيــروس كــورونــا مــؤقــتــة، وستعود 
ــيــــروس، يــعــتــقــد  ــفــ ــاء عـــلـــى الــ ــقـــضـ تـــدريـــجـــيـــًا بـــعـــد الـ
ــهــا رســخــت لثقافة مــنــع انــتــشــار الــعــدوى 

ّ
آخــــرون أن

عشائر  شيوخ  مجلس  عضو  ويقول  بالفيروسات. 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بــــغــــداد، ســعــد الــعــقــابــي، لـ

»الـــعـــراقـــّيـــني يــلــتــزمــون بــمــرجــعــيــتــهــم الــقــبــلــيــة الــتــي 
يتفاخرون  تجدهم  لذلك،  لديهم.  كبيرة  أهمية  لها 
بإرفاق ألقاب عشائرهم مع أسمائهم. ولدى العائلة 
القبيلة  احترامها  أبنائها  تعليم  على  كبير  حــرص 
وكــبــارهــا وتــقــالــيــدهــا. لـــذلـــك، فــعــاداتــنــا بــالــلــقــاءات 
والــتــحــيــة واالخـــتـــالط ال يــمــكــن وضـــع نــهــايــة لــهــا«. 
ــه يعتقد بعدم زوال 

ّ
أن الرغم من  العقابي، على   

ّ
لكن

 »هذه العادات 
ّ
العادات بفعل عدوى كورونا، يرى أن

ب وقتًا حتى يعود املجتمع ملمارستها«. من 
ّ
ستتطل

ه كان للفيروس بعض 
ّ
جهة أخرى، يرى عراقيون أن

اإليجابيات، منها زيادة الوعي بني املواطنني حول 

أثر عــدوى أّي مرض على املجتمع. وتقول الطبيبة 
أحمد  التنفسي هدى  الجهاز  بأمراض  املتخصصة 
 »املصابني بالفيروس باتوا يعلمون مدى خطورة 

ّ
إن

اختالطهم مع اآلخرين. لذلك، يحرصون على حجر 
ــدم االخــتــالط إلـــى حــني الــتــعــافــي، األمــر  أنفسهم وعـ
الذين يتجنبون  املصابني  الــذي ينسحب على غير 
زيــارة مصاب بالفيروس أو االختالط بــه«. تضيف 
ــذه ثقافة   »هــ

ّ
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

صحية اكتسبها املجتمع ولم تكن موجودة سابقًا 
 لدى عدد قليل من املواطنني، وهو ما كنا نعاني 

ّ
إال

 املــصــابــني بــاإلنــفــلــونــزا أو أّي 
ّ
مــنــه«، مشيرة إلــى أن

فيروس آخر لم يكونوا يبالون باالختالط وحضور 
مناسبات عامة بسبب التزامهم بالتقاليد. 

ولــلــنــســاء أيـــضـــًا تــقــالــيــدهــن خــــالل إلـــقـــاء الــتــحــيــات 
ــال  ــرجـ ــطـــرًا مــــن تـــحـــيـــات الـ ــكـــون أكـــثـــر خـ ــي قــــد تـ ــتـ الـ
عــلــى الــصــحــة فــي حـــال املــــرض، بحسب الصحافية 
املتخّصصة في الصحة والبيئة، أفياء محمد. تقول 
 »الحميمية لدى النساء تفوق 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 االلتزام بالتقاليد أكبر من الرجال«، 
ّ
الرجال. كما أن

موضحة: »تحرص النساء في مجتمعنا على إلقاء 
التحية من خالل تقبيل الخدود قبالت عدة، حتى إن 
 عن 

ً
كان اللقاء يوميًا كلقاء الجارة بجارتها، فضال

تقبيل القريبات من أفراد األسرة وأفرادها، ال سيما 
أبناء األخــوات واإلخــوة واألحــفــاد«. تضيف: »أجــزم 
 هناك تراجعًا كبيرًا في تطبيق هذه العادات بني 

ّ
أن

 سببًا في 
ّ
 يكن

ّ
النساء، إذ يحرص بعضهن على أال

نقل الفيروس إلى اآلخرين، على الرغم من درايتهن 
بعدم إصابتهن بالفيروس«.

األحوال الشخصيةتحقيق
»الوالية حقي« مجرّد وسم في مصر

تصاعد تونس: العنف األسري إلى 

العنف ضّد المرأة 
التونسية تضاعف خمس 
مّرات في العام الماضي

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــرة الــتــنــديــد بــالــعــنــف الـــذي  تـــصـــاعـــدت وتـ
تــتــعــّرض إلــيــه نــســاء تــونــســيــات، بــالــتــزامــن 
مع تزايد الجرائم وفظاعتها، خصوصًا في 
العنف األســري.  الــزوجــات ضحايا  صفوف 
وأخيرًا، عّم الغضب في أوساط التونسيني، 
ني 

َ
 املجتمع على خلفية جريمت

ّ
بعدما اهتز

ــــت ضــحــّيــتــهــا زوجـــة  ــني. األولـــــى راحـ
َ
بــشــعــت

شرطي في الحرس بمحافظة الكاف شمال 
الــنــار عليها من  الــبــالد، إذ أطلق هــو  غربي 
مـــســـّدســـه املــهــنــي فــــأرداهــــا قــتــيــلــة. أّمـــــا في 
مدينة  فــي  كهل  عمد  فقد  الثانية،  الجريمة 
الــحــمــامــات بــمــحــافــظــة نــابــل شــمــال شــرقــي 
الـــبـــالد، إلـــى دهـــس زوجــتــه بــالــســيــارة أمــام 
أفــراد من عائلتها  أبنائه محاواًل قتلها مع 
ُيذكر  املحلية.  السلطات  أعلنت  مــا  بحسب 
 مستوى 

ّ
 اإلحصاءات الرسمية تفيد بأن

ّ
أن

الــعــنــف ضـــّد املــــرأة تــضــاعــف بــمــعــّدل خمس 
مــــّرات فــي خـــالل الــعــام املــاضــي مــقــارنــة مع 
األعـــــوام الــســابــقــة، فــيــمــا ســّجــلــت الــســلــطــات 
الــحــجــر الصحي  فــي خـــالل  تــنــامــيــًا للعنف 

الذي فرضته أزمة كورونا.
ــد نـــشـــرت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــنــســاء  وقــ
النساء  تناول  تقريرًا  أخيرًا  الديمقراطيات 
»مفزعة«  نتائجه  أتت  العنف، وقد  ضحايا 
فــــي األشــــهــــر الــتــســعــة املـــمـــتـــدة مــــن يــنــايــر/ 
أيــلــول  إلـــى سبتمبر/  الــثــانــي 2020  كــانــون 
منه. وقد سّجلت الجمعية لجوء نحو 850 
 الــعــدد 

ّ
ضحية عــنــف إلــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن

تـــزايـــد مــقــارنــة بــالــعــام الـــســـابـــق، ومــنــتــقــدة 
الــدولــة فــي خالل  خذتها 

ّ
ات التي  ــراءات  اإلجــ

الحجر الصحي في ما يتعلق بحماية املرأة 
 
ّ
أن نفسه  الجمعية  تقرير  وذكــر  العنف.  من 

 
ّ
57 في املائة من النساء ضحايا العنف هن

املــتــراوحــة بــني 31 عامًا  العمرية   الفئة  مــن 
 مــن الفئة 

ّ
و60، ونــحــو 33 فــي املــائــة مــنــهــن

الــعــمــريــة املــتــراوحــة بــني 18 عــامــًا و30. أمــا 
الــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف فـــي خـــالل الحجر 
 
َ
 ال يعملن

ّ
املائة منهن  57 في 

ّ
فــإن الصحي، 

في مقابل 17 في املائة من النساء العامالت، 
الباقيات. وقد شمل  من دون تحديد وضع 
الجامعي  التحصيل  ذوات  الــنــســاء  العنف 
الــعــالــي، وســـط تــنــاٍم لــظــاهــرة الــعــنــف نظرًا 
ــر إجــــراءات وقائية ملؤسسات 

ّ
إلــى عــدم تــوف

 اإلجــراءات التي أقرتها عادت 
ّ
الدولة، بل إن

بالضرر على املرأة.
ــمــــاع حــســن  ــتــ ــلـــم االجــ يـــعـــيـــد الـــخـــبـــيـــر فــــي عـ
مــــوري تــصــاعــد وتــيــرة الــعــنــف داخــــل األســر 
املحتقن،  االجتماعي  الوضع  إلى  التونسية 
ه 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ بحديثه  مشيرًا 

»مــــن املــمــكــن تــفــســيــر تـــزايـــد الــعــنــف ولــيــس 
النفسية  تبريره. فأزمة كورونا والتداعيات 

أثــر في  لهما  كــان  الــشــامــل  الصحي  للحجر 
الغضب  األســري وتــحــّول  تصاعد االحتقان 
ــــادي«.  إلـــى عــنــف مــعــنــوي وكـــذلـــك لــفــظــي ومـ
 »األرقـــام املعلنة ال تعكس 

ّ
يضيف مــوري أن

واقع العنف املسلط على املرأة في األسرة، إذ 
بنّي دراسات 

ُ
 املرأة التونسية بحسب ما ت

ّ
إن

 الطرف في معظم األحيان عن العنف 
ّ

تغض
الجنسي،  العنف  وحــتــى  واملــعــنــوي  اللفظي 
وال تصّرح إال بالعنف املــادي وأحيانًا فقط 
والتي  عــنــه،  الناجمة  الخطيرة  بــاإلصــابــات 
ــن االعـــــتـــــداءات ومــعــانــاة  تــكــشــف ســلــســلــة مـ

ــري«.  ــ الــنــســاء واألطـــفـــال فـــي مــحــيــطــهــم األسـ
 »اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة 

ّ
ويــتــابــع مــــوري أن

املــتــعــلــقــة بالعنف  الــشــكــاوى   عـــدد 
ّ
أن تــؤكــد 

ضاعف خمس 
َ
الجسدي واللفظي ضّد املرأة ت

مــّرات في خــالل فترة الحجر الصحي األّول 
آذار 2020 ويــونــيــو/ حــزيــران  مــــارس/  بــني 
 »هــذا املنحى التصاعدي 

ّ
منه«، الفتًا إلى أن

ما زال مستمرًا بحسب ما ترصده األجهزة 
املختصة مــن املــنــظــمــات أو األمــــن«. ويــشــّدد 
 »الـــعـــنـــف عــمــومــًا واملــســلــط 

ّ
مـــــوري عــلــى أن

عــلــى الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــًا، ال بــــّد مـــن رفــضــه 
ودحضه وعدم قبول التخفيف من خطورته 
همني 

ّ
ومحاوالت تبريره وإيجاد األعذار للمت

في قضايا العنف الذي ال مبّرر له«.
رت وزارة املـــــرأة واألســــرة 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، حـــــذ

ــن الــتــطــبــيــع مع   مـ
ّ
ــن ــار الـــسـ ــبـ والـــطـــفـــولـــة وكـ

ارتــفــاع  بــشــّدة  املـــرأة مستنكرة  العنف ضــّد 
النوع  على  القائم  األســـري  العنف  منسوب 
االجتماعي في تونس في اآلونة األخيرة، ال 

سّيما في خالل أزمة كورونا وشهر رمضان 
املنصرم. وجــاء فــي بيان أصــدرتــه على أثر 
التي  بالالإنسانية  وصفتها  التي  الحادثة 
راحـــــت ضــحــيــتــهــا رفـــقـــة الـــشـــارنـــي عــلــى يد 
 »العنف األسري بصفة 

ّ
زوجها الشرطي، أن

خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة 
اإلجــرامــيــة الــخــطــيــرة بـــاإلقـــدام عــلــى إزهـــاق 
ــرورة عــدم  ــّددت عــلــى ضــ ــ روح بــشــريــة«. وشـ
املــرأة   أشــكــال العنف ضــّد 

ّ
التسامح مــع كــل

ســواء فــي املــجــاالت الخاصة أو الــعــامــة، مع 
وجوب التعاطي معه بقطع سياسة اإلفالت 
مــن الــعــقــاب املــرتــبــط بــمــا تــتــعــّرض لــه املـــرأة 
خــصــوصــًا مــن تــهــديــد بــالــقــول أو الــفــعــل أو 
اإلشارة أو غيرها، وذلك إلى جانب ضرورة 
ــار إنـــفـــاذ  ــ ــل فــــي إطــ ــاجـ ــعـ ــــي والـ الـــتـــدخـــل اآلنــ
يطاولها  الــذي  األّول  االنتهاك  منذ  القانون 
حـــتـــى ال يـــتـــحـــّول الـــتـــهـــديـــد إلـــــى مـــمـــارســـة 
مقبولة يؤّدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج 

غير محمودة العواقب.
شرت في مجلة 

ُ
أوصت دراسة بحثية ن

»تــوبــاكــو كـــونـــتـــرول« بـــضـــرورة إلـــزام 
الــبــاحــثــني بـــــإدراج الــدعــم املــالــي الــذي 
يتلقونه بشكل مباشر أو غير مباشر 
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــبــغ فـــي ملفاتهم 
 
ّ
األكــاديــمــيــة ملــعــالــجــة املـــخـــاوف مــن أن
الدراسات املتعلقة بالتدخني تتعرض 
للتضليل، بحسب موقع »تايمز هاير 

إيديوكيشن«.
ودعـــا الــبــاحــثــون فــي الــورقــة البحثية 
إلــــى اعـــتـــمـــاد نـــظـــام جـــديـــد لــإفــصــاح 
التمويل  الذين يقبلون  املالي للعلماء 
خارجية  لجهات  تابعة  منظمات  مــن 
ــبـــغ، عـــلـــى وجـــه  ــتـ ــات الـ ــركــ تــمــولــهــا شــ
الــخــصــوص مــؤســســة »مـــن أجـــل عالم 
الــتــدخــني« )FSFW(. وشكك  مــن  خـــاٍل 
بــعــض الــعــلــمــاء فـــي طــمــوح املــؤســســة 
فــي ضــوء مــا تسميه الــورقــة البحثية 
بالعلوم«  للتالعب  الطويل  »الــتــاريــخ 
إلـــى زيـــادة   هــنــاك حــاجــة 

ّ
مضيفني أن

الشفافية.
 بعض الباحثني في 

ّ
وترى الدراسة أن

املــؤســســات املــمــولــة مــن مؤسسة »من 
ــاٍل مــن الــتــدخــني« عليهم  أجـــل عــالــم خـ
الـــتـــحـــلـــي بـــالـــشـــفـــافـــيـــة بــــشــــأن روابـــــط 
الـــبـــحـــث الـــخـــاصـــة بــــهــــم، عـــنـــد كــتــابــة 

املقاالت واإلصدارات الخاصة.
 مــقــالــتــني نــشــرتــا 

ّ
وتـــقـــول الــــدراســــة إن

الـــعـــام املـــاضـــي فـــي مــجــلــة »دراغ آنــد 
ــم يـــذكـــر مــعــدوهــمــا  ــكـــول تـــــــوداي«، لـ الـ
مـــــاليـــــني الـــــــــــــــــدوالرات الـــــتـــــي تــلــقــتــهــا 
مــؤســســاتــهــم مــن قــبــل شــركــة »فيليب 
ــبــــغ، والـــتـــي  ــتــ مـــــوريـــــس« لـــصـــنـــاعـــة الــ
الــدراســات واملقاالت  العديد من  تمول 

ـــه 
ّ
املــتــعــلــقــة بــالــتــبــغ. ورأت الـــدراســـة أن

يجب على املجالت توحيد ممارساتها 
ــول كـــيـــفـــيـــة الــــكــــشــــف عـــــن مــــصــــادر  ــ ــ حـ
الـــتـــمـــويـــل الــــــذي يـــتـــلـــقـــاه الـــبـــاحـــث أو 
املشرفة  بحسب  البحثية،  مجموعته 
ــة، تـــاس لــيــغ. وأوضــحــت  ــدراسـ عــلــى الـ
 باحث إلــى إدخــال 

ّ
ليغ: »سيحتاج كــل

جميع روابطه املالية، ســواًء كــان ذلك 
 لــلــذهــاب إلــــى املـــؤتـــمـــرات، أو 

ً
تــمــويــال

الــتــي تــلــقــتــهــا مجموعته  املــنــح  حــتــى 
التبغ«  صناعة  شــركــات  مــن  البحثية 
ــذا ســيــســاعــد مــحــرري   »هــ

ّ
 أن

ً
مــضــيــفــة

ــاد  ــعــ ــبــ ــتــ املــــــجــــــالت فــــــي تــــحــــديــــد واســ
األبحاث املمولة من قبل شركات التبغ 
واملــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا«. بــدورهــا، 
رأت أستاذة الصحة العامة في جامعة 
»بـــــــاث« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــبـــروفـــيـــســـورة 
 »الــتــحــقــيــقــات أظــهــرت 

ّ
آنـــا غــيــلــمــور أن

بعض  في  واملصالح  السياسة  تدخل 
التقارير املنشورة«.

واعـــــــتـــــــرض بــــعــــض الــــبــــاحــــثــــني عــلــى 
كونترول«  »توباكو  دراســة  توصيات 
لرفض  للمجالت  دعــوتــهــا   

ّ
إن قــائــلــني 

 غير 
ً
جميع األبحاث التي تلقت تمويال

ــال رئــيــس تــحــريــر مجلة  مــنــطــقــيــة. وقــ
»دراغ آند الكول توداي« أكسل كالين: 
املجلة  التنمر على  الــدراســة  »محاولة 
ــبـــول الـــتـــمـــويـــل هــــو بــمــثــابــة  ــرفـــض قـ لـ
ــالـــدراســـة تــجــاهــلــت حقيقة  ــة،  فـ ــابــ رقــ
مــعــتــرف  تــــــوداي  الـــكـــول  آنــــد  دراغ   

ّ
أن

ـــهـــا مــؤســســة غــيــر ربحية 
ّ
بــهــا عــلــى أن

ــانــــون الــــواليــــات  مــســتــقــلــة بـــمـــوجـــب قــ
املتحدة األميركية ».

)العربي الجديد(

دراسة: شركات التبغ تمّول 
أبحاث مكافحة التدخين

زهير هواري

ال يمكن النظر إلى الوضع التعليمي في سورية بمعزل عن الظروف التي 
تجتازها البالد أمنيًا، وما قادت إليه لجهة وجود املاليني من النازحني في 
البالد واملهّجرين منها، ما يعني أّن ماليني التالمذة في حال انقطاع كلي 
أو جزئي عن التعليم، ومن يتيسر له الدخول إلى مدرسة ما يعاني من 
عجزه عن توفير مقومات التعليم عن ُبعد، إذ يتعذر على من يسكن في 
مخيم في لبنان أو األردن أو تركيا تأمني شبكة اإلنترنت، أو من هو نازح 
من سكنه األصلي ومقيم في منزل خارج قريته أو مدينته توفير شبكة 
االتصال. املسجلون لدى مفوضية شؤون الالجئني ال توفر لهم املنظمة 
الدولية مثل هذه الخدمة »الترفيهية«. وفي الداخل املستقر تبني أّن عملية 
التعليم بواسطة الوسائل الرقمية متواضعة بالقياس إلى الحاجات. وقد 
بدأت املشكلة ما إن أقفلت املدارس أبوابها وعاد تالمذة املدارس وطالب 

الجامعات إلى بيوتهم.  
ه ما إن ظهر شبح الوباء في األفق حتى بدت البدائل والوصول 

ّ
والواقع أن

إليها أمــرًا متعذرًا. وما زاد الطني بلة أّن ذلك قد حدث مع اقتراب موعد 
أّن  املــاضــي. ومــع  الــعــام  الــدراســي  الفصل  الرسمية ونهاية  االمــتــحــانــات 
بالنظر  ه تبني عدم توفره 

ّ
فإن املتاح،  الوحيد  الخيار  بدا  ُبعد  التعليم عن 

إلى قدم شبكة اإلنترنت، ما يضع سورية تقريبًا في أسفل قائمة الدول 
في تأمني هذه الخدمة للسكان. وكانت النتيجة وقوع األساتذة والطالب 

وأولياء األمور في ورطة قاسية.
املتاحة عبارة عن مبادرات فردية  الحلول  الوضع كانت  وسط مثل هذا 
فـــي ظـــل عــجــز وزارتــــــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم واالتــــصــــاالت عـــن الــنــهــوض 
بمسؤولياتهما، فكان أن بادرت بداية مجموعات من األساتذة والطالب 
املــواد، بما  إلى إنشاء مواقع مغلقة خاصة بهم على »فيسبوك« ملتابعة 
الــدروس والتواصل مع املربني. ونتيجة غياب الحلول  فيه االستماع إلى 
العامة فعليًا توسع نطاق مثل هذه املبادرات لتشمل القسم األساسي من 

األساتذة واملعلمني والطالب في مختلف املدن واملناطق. 
لكّن اعتماد هذا التوسع ال يعني أن األوضاع تسير نحو استيعاب وفهم 
الدروس خالف األسلوب التقليدي الذي درجوا عليه، حيث يستطيع املعلم 
الوضع يظل  لــه. مثل هــذا  الطالب  الــدرس ثم يتأكد من إدراك  أن يشرح 

إشكاليًا لجهة املواد التطبيقية. 
وما يفاقم املشكلة هو بطء شبكات اإلنترنت في سورية والتي تصنف 
التيار  إليها عــدم توافر  املرتبة 195 عامليًا، يضاف  الــدول بأنها في  بني 
الكهربائي طوال الوقت، وفقدان أو عدم ملكية التجهيزات الالزمة وتعذر 
قــرارهــا  اتــخــاذ  إلــى  االتــصــاالت  وزارة  عــمــدت  الحصول عليها. وعندما 
بتحويل بوابات شبكات اإلنترنت إلى نظام الباقات بعدما كان مفتوحًا 
النقلة  هــذه  أّن  تبني  الساعة دون قيود،  مــدار  لالستخدام باشتراك على 

صعبة التحقيق وجاءت نتائجها مخيبة لآلمال.
)باحث وأكاديمي(

سورية ومشكلة اإلنترنت القاتلة

أكاديميا

تستقبل محاكم األسرة في مصر، سنويًا، ما يزيد عن مليون و500 ألف 
دعوى تتعلق باألحوال الشخصية، وتشمل كّل مسائلها، طبقًا ألحكام 
األحوال  مسائل  في  التقاضي  وإجراءات  أوضاع  بعض  تنظيم  قانون 
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وذلك بحسب ما تفيد به 

إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل المصرية في عام 2018.

مليون و500 ألف دعوى

)Getty /الجميع تحت رحمة قانون غير عادل لألحوال الشخصية )جيف أوفرز

حصلت على لقاح فايزر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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)Getty/بعض الدراسات تتعرض للتضليل من قبل شركات التبغ )ليون نيل

تحّرك مناهض للعنف ضد المرأة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

دعوة إلى اإلقالع عنه في زمن كورونا

تعاطي التبغ كثر هم األشخاص الذين 
عّبروا عن نّيتهم اإلقالع 
عن التدخني، عندما راح 
فيروس كورونا الجديد يتوّسع في 

يه ليشّكل جائحة ما زالت تؤّرق 
ّ

تفش
ة قليلة من بني 

ّ
العالم حتى اليوم. قل

نني نجحت في ذلك، فيما 
ّ

هؤالء املدخ
الغالبّية العظمى تمضي في تأجيل 

ت الطرف عنها 
ّ

عملّية التنفيذ أو غض
كليًا. وتلك الفكرة التي لم تخطر 

نني بجدّية مماثلة قبل األزمة 
ّ

للمدخ
الصحّية العاملّية الجديدة، أتت بالنسبة 

إلى معظمهم مدفوعة بمخاوف من 
إمكانّية تفاقم حالتهم الصحّية في حال 

إصابتهم بكوفيد-19. فدراسات عّدة 
كانت قد أشارت إلى مثل تلك املخاطر، 

 الفيروس يستهدف الجهاز 
ّ
إذ إن

التنفسّي الذي سبق أن ترك فيه التدخني 
أضرارًا يتفاوت حجمها من شخص 

إلى آخر. غدًا في الواحد والثالثني من 
 اليوم العاملي لالمتناع 

ّ
مايو/ أيار، يحل

عن تعاطي التبغ. وفي هذا العام، 
اختارت له منظمة الصحة العاملّية 

عنوان »التزم اإلقالع عن تعاطي التبغ« 
وسط جائحة كورونا. وتشير املنظمة 

 حملتها تهدف إلى دعم ما ال 
ّ
إلى أن

ن حول العالم 
ّ

 عن 100 مليون مدخ
ّ

يقل
يحاولون اإلقالع عن تعاطي التبغ، 

وذلك من خالل االستعانة بمجموعات 
من األشخاص الذين سبق أن نجحوا 

في ذلك. ويوضح القائمون على الحملة 
 من شأنها تهيئة بيئات صحية 

ّ
أن

مواتية لإلقالع عن تعاطي التبغ، من 
خالل الدعوة إلى اعتماد سياسات 

جريئة في هذا السياق، وزيادة فرص 
الحصول على الخدمات املساندة لذلك، 

وإذكاء الوعي باألساليب التكتيكية 
عة للتبغ، 

ّ
التي تنتهجها الجهات املصن

وتمكني متعاطي التبغ من النجاح في 
محاوالتهم من خالل مبادرات عّدة. هل 

تنجح الحملة في مسعاها؟
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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نجالء أبو مرعي: المعلومة في سياقها الموضوعي
لندن ـ كاتيا يوسف

ـــق الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة ومــقــّدمــة 
ّ
تـــتـــأل

»التلفزيون  على  بقية«  »للخبر  بــرنــامــج 
الــعــربــي«، نــجــالء أبــو مــرعــي، بحضورها 
حته نشأتها بني »الضيعة« 

ّ
املمّيز الذي نق

زت هاتان البيئتان 
ّ
)القرية( والعاصمة. عز

لــيــس فــقــط مــن قــدرتــهــا عــلــى الــنــجــاح في 
واستمتاعها  بــل  املتنّوعة،  اإلعـــالم  أوجــه 
بالتغطيات امليدانية مثل تغطية تطورات 
في  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة 
واالنتخابات  تونس  وانتخابات  بيروت 
األميركية حيث أمضت ما يقارب من الـ45 

يومًا.  
ال حــدود لطموح أبو مرعي ورغبتها في 
ممكنة،  جديدة  تجارب  واختبار  التطّور 
هي التي تطّوعت منذ عام 2017 كمرشدة 
في »مركز ماري كولفني للتقارير الدولية« 
الذي أنشأته »جامعة ستوني بروك« على 
شرف الصحافية األميركية ماري كاثرين 
تغطية حصار  أثــنــاء  قتلت  الــتــي  كولفني 

حمص في سورية.  
تــتــحــدث أبــومــرعــي عــن مــشــوارهــا املهني 
وتــغــطــيــاتــهــا، فــــي مــقــابــلــة مــــع »الـــعـــربـــي 

الجديد«:

ما  مختلفة.  تلفزيونية  محطات  بــن  انتقلت   ¶
االخــتــاف الــذي ملسته بينها ومــا هــي املــهــارات 

التي اكتسبتها في كل منها؟  
اختبرت  األولــى  الجامعية  السنوات  منذ 
ــة مــكــتــوبــة  ــيــ ــل إعــــالمــ ــ ــائـ ــ ــــي وسـ الـــعـــمـــل فـ
ومسموعة ومرئية. بعد التخّرج من كلية 
اإلعـــــالم قــســم الــصــحــافــة املــكــتــوبــة، تــرّكــز 
ــرئـــي، وإن لـــم أقــطــع  عــمــلــي فـــي اإلعـــــالم املـ
تمامًا الصلة مــع املكتوب مــن خــالل نشر 
نـــصـــوص إبـــداعـــيـــة أو مـــع اإلذاعـــــــة حيث 
كـــان لـــي مــشــاركــات عــبــر »إذاعـــــة الــشــرق« 
و»راديـــــــــو بــــي بــــي ســــــي«. لــتــجــربــتــي فــي 
كانت  خـــاص.  طعم  املستقبل«  »تلفزيون 
وانضممت  عربي،  بتوجه  محلية  محطة 
إليها في فترة حّساسة من مراحل لبنان 
ــًا. أتــــاحــــت لــــي الــــفــــرص ألصــقــل  ــيـ ــيـــاسـ سـ
والتقديم واملحاورة  اإلعــداد  مهاراتي في 
واملــراســلــة وإعــــداد الــوثــائــقــيــات. تجربتي 
فـــي »بــــي بـــي ســـي عـــربـــي« هـــي الــتــجــربــة 
األطول حتى اآلن. عشر سنوات من تراكم 
الــخــبــرة املــتــنــوعــة، ونــضــوجــهــا. أشبعت 
اإلقليمية  امللفات  بتناول  اهتمامي  فيها 
والـــدولـــيـــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع، وواصـــلـــت 
مراكمة الخبرات في املجاالت املهنية التي 
أسست لها في تجربتي في لبنان، فأبقيت 
عــلــى تـــنـــوع املـــمـــارســـة كــصــحــافــيــة أولــــى، 
وكمراسلة موفدة ألفغانستان على سبيل 
ــداد واإلنــتــاج الوثائقي.  املــثــال، وفــي اإلعــ
تــواصــلــت على  أنــنــي  ومــن خاللها أعتقد 
كمذيعة  العربي  املشاهد  مع  أوســع  نحو 
ــــاورة، ال ســيــمــا مـــن خــــالل بــرنــامــج  ــــحـ ومـ

»سبعة أيام«.  
ــا تــجــربــتــي مـــع »الــتــلــفــزيــون الــعــربــي«  أمــ
فـــهـــي مــخــتــلــفــة. كـــــان انـــضـــمـــامـــي نــهــايــة 
مــن مسيرة  فترة شيقة  فــي   ،2017 صيف 
ورغبة  جــديــد  بنفس  تــمــّيــزت  التلفزيون، 
ــزنــي ألنــضــم وأضـــع 

ّ
بــالــتــطــويــر، مــّمــا حــف

خــبــرتــي وتــجــربــتــي إلــــى جـــانـــب خــبــرات 
زميالت وزمالء في مشروع من هذا النوع.  

أكثر  ¶ أي برنامج تلفزيوني وجــدت فيه ذاتــك 
ـــه كـــان يــبــرز نــقــاط الــقــوة لديك 

ّ
مــن غــيــره، أي أن

كإعامية؟  
ــوار الــســيــاســي  ــحــ ــوار، والــ ــحــ ــك أن الــ ال شـ
بشكل خاص، يجذبني. أوجه شخصيتي 
املــهــنــيــة مــتــعــّددة، وكــلــهــا يــمــكــن أن تكون 
حـــاضـــرة فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة وأحــيــانــًا 
ــا. كــصــحــافــيــة  ــ ــت مـ ــ ــة واحـــــــدة فــــي وقـ دفـــعـ
أستمتع في البحث والقراءة في موضوع 
أنــغــمــس فـــي التفكير  الـــنـــقـــاش، وكـــمـــعـــّدة 
بــبــنــيــة الـــحـــوار ورســــم ســيــنــاريــو بــالــعــام 
وبالتفصيل، وكمحاورة مع كل ما يتطلبه 
األفكار  تحفزني حركة  وتركيز،  تنبه  من 

أو  والتقاط معلومة هنا  املتحاورين  بني 
تفصيل هناك. لذا حاليًا يقدم لي برنامج 

»للخبر بقية« إطاًرا مناسًبا لذلك.  

¶ تفرض مهنة اإلعام »الحيادية«. هل التزمِت 
بهذه القاعدة؟

في  املعلومة  نضع   
ّ

أال تعني  ال  الحيادية 
ســيــاقــهــا املـــوضـــوعـــي، وهــــذا يــفــتــرض أن 
يقود إلــى فهم سياسي لــواقــع مــا. هــذا ال 
أو  لة 

ّ
ــا مــن مــمــارســات مضل

ً
يقترب إطــالق

تمامًا  مختلقة  معلومات  ضــخ  متعّمدة، 
أو مزّيفة أو حتى الزج باآلراء الشخصية 
أنــا صحافية،  زاويــــة.  كــل  عند  السياسية 
ــيـــي األول  ومــهــتــمــة بــالــســيــاســة مـــنـــذ وعـ
فــي بيروت  أذكـــره، درســـت الصحافة  كما 
الــشــرق  وأتــمــمــت ماجستير فــي دراســــات 
األوسط في »جامعة كينغز كوليدج« في 
لندن. بالتأكيد لي رأي في قضايا كثيرة 
ــــي مــــواقــــف فــــي قـــضـــايـــا أخـــــــرى، ولــكــن  ولـ
حينما أعد أو أقدم أو أحاور أفعل ذلك وفق 

اكتسبتها.  علمية  وأدوات  مهنية  معرفة 
، وخالل تغطيتي ملا سمي 

ً
في بيروت مثال

بالثالثاء األسود أو »بروفا 7 أيار«، كنت 
أغطي ما يجري على األرض وفي البقاع، 
تــنــي ردود  وبــعــد نــهــار عــمــل طــويــل، جــاء
فعل من زميلتني، كل منهما على ضفتني 
أنني  اعــتــبــرت  منهما  وكـــل  متناقضتني، 
لضفتها،  املــقــابــلــة  للضفة  مــنــحــازة  كــنــت 

فتأكدت أنني »كنت في السليم«.  

¶ هـــل مـــن قـــيـــود تــلــتــزمــن بــهــا فـــي حـــواراتـــك 
السياسية؟

لكل وسيلة إعالمية خط تحريري، وهناك 
في  معروفة.  وموضوعية  مهنية  معايير 
كل األحوال حتى الخط التحريري يجب أن 
يكون االلتزام به وفق املعايير الصحافية 
املــهــنــيــة املـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي أســـعـــى لــعــدم 
التخلي عنها، ما يجعلني غير نادمة على 

سؤال أو على عدم طرح سؤال. 

¶ كــونــك إعــامــيــة مــن بــلــد تــكــثــر فــيــه األحــــزاب 
ــاءات الــســيــاســيــة، هـــل وجـــــدت نفسك  ــمــ ــتــ واالنــ
تميلن إلى طرف؟ كيف تقيمن وعيك السياسي 

خال تلك الفترة اليوم؟ 
السياسي قبل حسم قراري  تشكل وعيي 
لبنان  أردت  لطاملا  الصحافة.  فــي  للعمل 
بلدًا متعافيًا من جــروح الحرب عن وعي 
وليس بالطمس. تحركت مع بنات وأبناء 
جــيــلــي ملــواكــبــة قــضــايــا لــبــنــانــيــة وعــربــيــة 
أن نكون  كثيًرا وتعلمنا  حبطنا 

ُ
أ وطنية. 

نستعيد  أن  ثم  السياسة  في  براغماتيني 
أو في  لبنان  آمالنا بتحركات أخــرى. في 
ـــر، لــلــنــاس الـــحـــق فـــي الــعــيــش  أي بــلــد آخــ
الــكــريــم، فــي الــحــريــة املــدنــيــة والسياسية، 
مــن ممارسات  النساء  قــوانــني تحمي  فــي 

قمعية وتمييزية.  

¶ لو لم تكوني إعامية، أين تجدين نفسك؟ 
ــتــــمــــامــــي طــبــيــعــيــًا  ــنــــذ الــــصــــغــــر بـــــــدا اهــ مــ
للنقاشات  واالســتــمــاع  األخــبــار  بمتابعة 
واملـــحـــاجـــجـــات، وبــالــســيــاســة. فـــي نــهــايــة 
املرحلة الدراسية املتوسطة، وبعد تلّمسي 
أكثر ملا بــدا لي وعيًا ذاتيًا وسياسيًا في 
حينه حسمت أمري في السعي في مجال 
لديه  أن  حينها  والـــدي  اعتقد  الصحافة. 
ــــي قــبــل مــرحــلــة  ــنـــوات لــيــغــيــر رأيـ ثــــالث سـ
الــجــامــعــة، فـــأدخـــل كــلــيــة الـــحـــقـــوق. خــالل 
مرافقًا  جعلته  األخيرة  الدراسية  املرحلة 
تــنــقــالتــي إلعـــــداد تحقيقاتي  لــتــأمــني  لـــي 
ومقابالتي لصحيفة الحائط في املدرسة.  
ألتقي أحيانا بأشخاص يخبرونني بعد 
الــتــعــرف بــي: »يناسبك  فــتــرة قصيرة مــن 
أن تــكــونــي مــحــامــيــة«، فــأبــتــســم فــي قلبي 

لوالدي. 

»غاردينيا«  مدّونتك  في  كتاباتك  على  يغلب   ¶
طابع الحزن. ملاذا؟

وما اإلنسان سوى حزنه؟ قد ال أتميز عن 
غيري من جيلي في لبنان بوراثة تروما 
الـــحـــرب مـــن أهــلــنــا وعـــيـــش فـــتـــرة ال بــأس 
بها مــن الــســنــوات األخــيــرة لــهــذه الــحــرب، 
ــا عــايــشــتــه فــــي لــبــنــان  بـــاإلضـــافـــة لـــكـــل مــ
الغضب حتى  تحديدا منذ 1996 عناقيد 
جريمة انفجار مرفأ بيروت. وهذه تروما 
يتداخل فيها الحزن العام والخاص بشكل 
وثيق. واألسباب األخرى عدة أيضا ربما 
أختصرها بالحساسية املفرطة وبتلمس 
الفقد والخوف منه باكرا وتعلم التعايش 

معه بأشكاله املتنّوعة. 

¶ ماذا قّدمت لك الغربة ومّم حرمتك؟ 
- لـــم أســّمــهــا يـــوًمـــا غـــربـــة. الــغــربــة مــفــردة 
أظـــن حاليًا  مــمــا  أكــثــر بكثير  فيها ونـــس 
السنوات  إلــى  ألتفت  أنني عشته، حينما 
املاضية. ومع ذلك لندن، هذه املدينة التي 
جئتها في تموز/ يوليو 2007، هي اليوم 
منزلي، واعتدت كينونتي الوحيدة فيها. 
أمل  الشمس فأقول: »في  وأحيانا تسطع 

رغم امللل«.

أسعى لعدم التخلي 
عن المعايير الصحافية 

المهنية الموضوعية

بين  وانتقالها  المهنيّة  رحلتها  عن  الجديد«  »العربي  مع  حوار  في  مرعي  أبو  نجالء  اللبنانية  اإلعالمية  تتحدث 
المؤسسات اإلعالمية وأساليب الحوار التي تعتمدها والوعي السياسي، وغيرها

تقدم نجاء أبو مرعي حاليًا »للخبر بقية« على »التلفزيون 
بالتحليل،  يتناول  يومي  حـــواري  برنامج  وهــو  الــعــربــي« 
الخبر األبرز في نشرات األخبار على مدار اليوم، ويسلط 
مزيدًا من الضوء على موضوع الحلقة من خال تقارير 
العربي«،  »التلفزيون  مراسلو  يعدها  مميزة  تلفزيونية 
ملناقشة  الخبراء  البرنامج مجموعة من  كما يستضيف 

الخبر وأبعاده بموضوعية ومهنية من مختلف الزوايا.
نـــاقـــش الـــبـــرنـــامـــج أخـــيـــرًا تــبــعــات فــتــح مــجــلــس حــقــوق 
مسبوق  وغير   

ً
تحقيقًا شاما املتحدة  لألمم  اإلنــســان 

الفلسطينية،  األراضــي  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات  في 
ــــذي وصــف  ــذا الـــقـــرار ال ــه اخــتــاف هـ وتـــســـاءل عــن أوجــ
املحاسبة  مسار  تبعات  وعــن  سابقيه،  عن  بالتاريخي 
العاملي. في حلقات  العام  الــرأي  أمــام  وصــورة إسرائيل 

ــر الــخــارجــيــة  ــارة وزيــ ــ ســابــقــة، تــطــرق الــبــرنــامــج إلـــى زيـ
األميركية، أنتوني بلينكن، إلى الشرق األوسط.

ــي بـــي سي  ــو مـــرعـــي عــلــى شـــاشـــة »بــ قـــدمـــت نـــجـــاء أبــ
 من 

ً
عربي« برنامج »سبعة أيام« استضافت خاله نخبة

اإلعامين العرب لإلضاءة على أحداث األسبوع العربية 
والعاملية بتناغم ونّدية مهنيتن، وأشرفت على برنامج 

»با قيود« وتابعت تقديم النشرات اإلخبارية.
عن  مرعي  أبــو  نجاء  تكتب  »غاردينيا«  مدونتها  عبر 
األم،  ووطنها  اللبنانية،  األهلية  والــحــرب  والــدتــهــا،  مــوت 
الذي يعاني حاليًا أسوأ أزماته االقتصادية واالجتماعية. 
لها كتابات عبر املدونة نفسها على طريقة الشعر الحّر، 
و»النفس«  و»الثبات«  »ذاكــرة من قماش«  تحت عناوين 

و»نبش في الذات« وغيرها.

»للخبر بقية«

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

ظهر ادعاء مفاده أّن »غوغل« 
تنّظم تصويتًا لتقّرر وضع علم 

»فلسطين أو إسرائيل« على 
خرائطها. لكّن اسم فلسطين 

في األساس ليس موجودًا على 
خدمة خرائط »غوغل«، ورابط 

التصويت المزعوم هدفه استدراج 
المستخدمين لدفع المال.

يتناقل مستخدمون صورًة لالعب 
كرة القدم األرجنتيني ليونيل 

ميسي، مرفقة باالدعاء أنّه رفض 
المشاركة في مباراة تجمع 

منتخب بالده والمنتخب اإلسرائيلي 
ألنّه »ال يلعب أمام من يقتلون 

األطفال األبرياء«. االدعاء خطأ وال 
أساس له من الصحة.

جرى تداول صورة ادعى ناشروها 
أنّها لطفلة فلسطينيّة تدعى 

رهف أبو حطب، استشهدت في 
الغارات اإلسرائيلية األخيرة على 

قطاع غزة. االدعاء خطأ، والفتاة 
حيّة ترزق وليست من بين 67 طفًال 
استشهدوا في العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة.

تزامنًا مع دخول وقف إطالق 
النار بين االحتالل والفلسطينيين 

حيّز التنفيذ، تداول مستخدمون 
لمواقع التواصل االجتماعي، 

صورة اّدعوا أنّها تظهر قدمّي 
مقاتل فلسطينّي بعد 11 يومًا من 

القتال. لكّن الصورة منشورة منذ 
سنوات وتعود لجندّي أميركي.

تعمل حاليًا في التلفزيون العربي )العربي الجديد(
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على  الــضــوء  ط 
ّ
سل

ُ
ت متخّصصة  سينمائية 

هـــذا الـــحـــراك، وتــنــقــل إلـــى الـــقـــارئ الــعــراقــي، 
املتخّصص وغير املتخّصص، ما يجري في 
أمــٌر  وعامليًا،  وعربيًا  محليًا  السينما،  عالم 

ضرورّي ومهّم جدًا.
تواصل لدينا هذا السعي إلى إشاعة الثقافة 
ــعــادل 

ُ
امل لتحقيق  وتــكــريــســهــا،  السينمائية 

بــدأ  الـــذي  السينمائي  لــإنــتــاج  املــوضــوعــي 
ـــســـع بـــعـــد الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر فــــي إبـــريـــل/ 

ّ
يـــت

نيسان 2003، وانفتاح األفق أمام النتاجات 
السينمائية العراقية، التي فرضت حضورها 
الواضح، عموديًا وأفقيًا، في املشهد الثقافي، 
وفي املهرجانات املحلية والعربية والدولية. 
ــــف مـــعـــظـــم املــــجــــات الــســيــنــمــائــيــة 

ّ
مــــع تــــوق

فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة وخـــارجـــهـــا، بــأشــكــالــهــا 
لــة  املـــتـــنـــّوعـــة، الــفــصــلــيــة والـــشـــهـــريـــة، واملــمــوَّ
تكاد  رسمية،  وشبه  رسمية  مؤّسسات  مــن 
تـــكـــون »الــســيــنــمــائــي« املــجــلــة الــســيــنــمــائــيــة 

أجراه  عالء المفرجي

ــــدرت  ــام املـــــاضـــــي، صـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ نـ
ــة مــتــخــّصــصــة  ــلـ فـــــي بـــــغـــــداد مـــجـ
ــادرٍة مــن  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ  الــــســــيــــنــــمــــا، بــ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ بـ

أسموها  العراق،  في  إعاميني وسينمائيني 
ـ  الفترة  هــذه  فــي  ـ  استطاعت  »السينمائي«، 
حافظ على استمراريتها، رغم مصاعب 

ُ
 ت

ْ
أن

ق بالتمويل، إذ صدر منها 
ّ
جّمة، أبرزها يتعل

إلى اآلن 7 أعداد.
عن هذه املطبوعة، حاورت »العربي الجديد« 

رئيس تحريرها عبد العليم البناء:

الــذي دفعكم إلــى إصـــدار املجلة، في  ¶ مــا السبب 
وقٍت انحسرت فيه املطبوعات الورقية؟

وحماسة  بِهّمة  »السينمائي«  صــدرت  أواًل، 
ــخــــرج  ــــب االمـــــتـــــيـــــاز املــ ــاحــ ــ ــا وصــ ــهــ ــســ ــؤّســ مــ
الــســيــنــمــائــي ســعــد نــعــمــة، بـــدافـــٍع مــن عشقه 
لــلــســيــنــمــا، مـــنـــذ دراســــتــــه وتـــتـــلـــمـــذه بــشــكــل 
ــلــــى أيـــــــــدي كـــبـــار  ــي وأكـــــاديـــــمـــــي عــ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ احـ
مــخــرجــي الــســيــنــمــا وأســـاتـــذتـــهـــا فـــي »كــلــيــة 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة«. أراد أن يــكــون صــدورهــا 
مجلة  فظهور  السينمائي،  للوسط  مفاجأة 

أكدت شبكة »أمازون« 
أن هناك موسمين 

جديدين من المسلسل

عانت المجلة وال تزال 
تعاني كثيرًا من عملية 

التمويل

ينصح الخبراء بالحد 
من تناول السكريات المكررة 

واألطعمة المصنعة

2223
منوعات

 
ّ

ــم كــل الــوحــيــدة املــواظــبــة عــلــى الـــصـــدور، رغـ
الــتــحــّديــات الــتــي واجــهــتــهــا، وفـــي مقّدمتها 
انـــحـــســـار املـــطـــبـــوعـــات الــــورقــــيــــة، وهــيــمــنــة 
»كوفيد-19«،  وجائحة  العنكبوتية،  الشبكة 
فته من تأثيرات متنّوعة في مختلف 

ّ
وما خل

ميادين الحياة في العالم.

التجارب  املجلة، رغــم  ¶ ما رهانكم على إصــدار 
ر صدور هذا النوع من املجالت؟

ّ
السابقة في تعث

 رهــانــنــا الــواقــعــي واملــنــطــقــي يــكــمــن في 
ّ

لــعــل
ســـعـــيـــنـــا إلــــــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــضــمــونــهــا 
ــّدد،  ــتـــجـ ــراٍج مـ ــ ــإخــ ــ ــل، بــ ــامــ ــشــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ
ـــي، ُمــتــخــّصــصــًا 

ّ
ــّم املـــتـــلـــق ــهـ ــٍة إعـــامـــيـــة تـ ولــــغــ

مـــعـــاصـــرة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ وبـ ــّيـــًا،  مـــعـــنـ أو  مـــهـــتـــّمـــًا  أو 
وجريئة ومهنّية وصادقة وجميلة وجاذبة، 
ــاّدة ومــثــمــرة، تــشــمــل مختلف  ــ بــمــواضــيــع جـ
الــتــخــّصــصــات الــســيــنــمــائــيــة، وبــالــتــنــاغــم مع 
الحراك السينمائي بتمظهراته املختلفة، مع 
الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وال 
في  العراقية  السينما  دعــم  مجال  فــي  سيما 
ينتظرها  يــزال  ال  التي  الــجــديــدة،  انطاقتها 
ــاف الــســيــنــمــات  ــــى مـــصـ الــكــثــيــر لـــارتـــقـــاء إلـ
املتقّدمة، بما تنطوي عليه من سحر ودهشة 
وابـــتـــكـــار وإبــــــــداع وجــــمــــال. »الــســيــنــمــائــي« 
يمضي  وابداعي،  تنويري وجمالي  مشروع 
التكريس والرصانة بوسائل وإمكانات  إلى 
التوّسع واالنتشار  تــطــّورًا، وأقــدر على  أكثر 

محليًا، وربما عربيًا.

ل املجلة؟ وهل سيستمر هذا التمويل،  ¶ كيف تموَّ
أم لديكم بديل منه؟

بشكل   
ً
مستقا ثقافيًا  مشروعًا  باعتبارها 

ــرُت قــبــل قــلــيــل، عـــانـــت املــجــلــة  ــ ــام، كــمــا ذكــ ــ تـ
التمويل  عملية  مــن  كثيرًا  تعاني  تــزال  وال 
ي ال أفشي سّرًا إذا قلُت 

ّ
والدعم املالي. ولعل

 جميع الــعــامــلــني فــي املــجــلــة، مــن رئيس 
ّ
إن

مجلس اإلدارة ورئيس التحرير إلى أعضاء 
ادًا 

ّ
اب فيها، نق

ّ
 عن الكت

ً
هيئة التحرير، فضا

وباحثني، من العراق وخارجه، ال يحصلون 
إطاقًا على أجوٍر عن مساهماتهم املتنّوعة 
 األعداد الصادرة إلى اليوم. الجميع 

ّ
في كل

الــواحــد. ما حصلنا  الفريق  يعملون بــروح 
ه ساعدنا 

ّ
عليه من تمويل محدوٌد جدًا، لكن

ه 
ّ
على تسديد كلفة الطباعة فقط. كذلك فإن

لــم يــكــن ُمـــتـــواتـــرًا، بــل ُمــتــقــطــعــًا. اآلن، نبذل 
جــهــودًا كــبــيــرة للحصول عــلــيــه، مــع الشكر 
»صندوق تمكني دعم املبادرات واألنشطة  لـ
العراقي«،  املــركــزي  »البنك  فــي  املجتمعية« 
الخاصة«. كما  العراقية  املصارف  و»رابطة 
حصلنا، مــّرة واحـــدة، على دعــٍم من »وزارة 
ــة واآلثـــــــــــار«، و»شــبــكــة  ــاحـ ــيـ الـــثـــقـــافـــة والـــسـ
اإلعــام العراقي«. هناك ما ال ُينسى أيضًا: 
ــة الـــفـــنـــانـــني  ــابــ ــقــ ــن »نــ ــ ــم املــــتــــواصــــل مـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــــودي، عبر  الــعــراقــيــني«، ونــقــيــبــهــا جــبــار جـ
شــــراء كــّمــيــة كــبــيــرة مـــن نــســخ كـــل عــــدٍد من 
في  فروعها  على  وتوزيعها  املجلة،  أعـــداد 
املحافظات. كذلك »فنان السام لليونسكو« 
ـــل، أكــثــر من 

ّ
نــصــيــر شــمــة الــــذي كــــان يـــتـــدخ

مـــّرة، لــدى هــذه الجهة أو تلك، لدعم املجلة 
نحن  اآلن،  وديمومة صــدورهــا.  وتمويلها، 
ة جديدة لتنويع مصادر 

ّ
بصدد وضع خط

تمويل ثابتة من جهات أخرى، تشمل أسسًا 
 

ّ
كل فــي  وتوزيعها  املجلة  لتسويق  جــديــدة 

ــواصــل تحقيق رسالتها 
ُ
ت املــحــافــظــات، كــي 

السينمائية  الثقافة  إشــاعــة  فــي  التنويرية 
وتكريسها.

أوســــاط  فـــي  حـــضـــورًا  ــقــت 
ّ
حــق املــجــلــة  أّن  أرى   ¶

السينمائيني. ما تعليقكم على ذلك؟
ــك 

ّ
 بها، وال سيما أن

ّ
 هــذه شــهــادة منك نعتز

سينمائّيينا  معظم  مــع  مباشر  تماس  على 
 هــــذا عـــائـــٌد إلــى 

ّ
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج. لـــعـــل

صدقنا وحرصنا على متابعة أهم األحداث 
ـــاعـــهـــا من 

ّ
ــاجــــات الــســيــنــمــائــيــة وصـــن ــتــ واإلنــ

ــيــــال، وفـــتـــح مــلــفــات لــلــبــارزيــن  مــخــتــلــف األجــ
ــّدمــــوه من  مــنــهــم، وال ســيــمــا الـــــــــرّواد، ومــــا قــ
عــطــاءات مــهــّمــة ومــتــمــّيــزة، وإجــــراء حـــوارات 
العراقية  السينما  نــجــوم  بعض  مــع  معّمقة 
ــرز  ــ ــوء عـــلـــى أبـ ــ ــــضـ ــلـــيـــط الـ والــــعــــربــــيــــة، وتـــسـ
املحلية  وأهــّمــهــا،  السينمائية  املــهــرجــانــات 

والعربية والدولية.

إبراهيم علي

مــع انتهاء عــرض املــوســم الــدرامــي الخاص 
ــلـــن  الـــعـ إلــــــــى  خــــــرَجــــــت   ،2021 بـــــرمـــــضـــــان 
قــضــّيــة فــســاد وهــــدر املــــال الــعــام فــي شركة 
»ســيــنــرجــي« املــصــريــة الـــتـــي تــحــتــكــر كــافــة 
اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــصــريــة. وأكـــثـــر من 
أّي منتج عربي  عــمــل  الــشــركــة  ذلـــك، منعت 
على األراضي املصرية إال تحت لوائها، في 
وقــــٍت كـــان فــيــه عــــدٌد مــن املــنــتــجــني يــرفــعــون 
 يد 

ّ
الــصــرخــة مــنــذ ســـنـــوات، مــطــالــبــني بــكــف

العامة  املــخــابــرات  لجهاز  التابعة  الــشــركــة 
املنتجني  لكل  بالعمل  والــســمــاح  املــصــريــة، 

على األراضي املصرية.
ومــع دخـــول قضية الــفــســاد ســاحــة القضاء 
ــبـــدو أن املـــســـؤولـــني املــصــريــني  ــري، يـ املــــصــ
ــرة الـــهـــروب مـــن سياسة  ــذه املــ يــحــاولــون هـ
االحـــتـــكـــار، بــعــد ســلــســلــة مـــن املـــواقـــف الــتــي 
ــرة، والــضــغــط  ــيــ تـــســـارعـــت فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
الترفيه  رئيس هيئة  قــاده  الــذي  السعودي 
تركي آل الشيخ منذ عامني، ومبادرته قبل 
العرب  املنتجني  تكاتف  بــضــرورة  شهرين 

أما ابنه مارك، فلم يكن أمره محسوبًا، وكان 
نتاج زواجــه من امــرأة كان قد أنقذ حياتها، 
مـــا يــجــعــل نــســلــه يــحــمــل خــصــائــص بشرية 

وخارقة في ذات الوقت. 
نــكــتــشــف فـــي املــســلــســل ديــنــامــيــكــيــة الــعــاقــة 
ــن الــخــارقــني، واألســـــرار التي  بــني األب واالبــ
»الفيزياء«  فـ مرعبة،  تباعًا بصورة  تتكشف 
الضرب  أثـــُر  أي  عاملنا،  تشابه  املسلسل  فــي 
ــدة قــد تشوه  والــتــحــطــيــم واقـــعـــي، لكمة واحــ
وجه أحدهم، وعــدم حساب قوانني الفيزياء 
دقة يؤدي إلى دمار هائل وموت الكثير من 
األبرياء، وهذا ما يكسب املسلسل حيويته، 
الخطأ  عــن  أبــطــال منزهني  أمـــام  نحن لسنا 
أمــام عاقات  فــي عالم صلب ال يتحطم، بــل 
متوترة وعاطفّية، قد تؤدي في لحظة ما إلى 

دمار الكوكب بأكمله. 
الحكايات  بعض  إلــى  بــرقــة  املسلسل  يحيل 
ــراث الـــعـــاملـــي، ويــشــيــر  ــتـ الــتــي تــنــتــمــي إلــــى الـ
بـــوضـــوح إلــــى تــلــك الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى عــالــم 
األبــطــال الــخــارقــني، بــل ويــهــزأ منها، فحماة 
ــــي املــســلــســل  ــريــــق الـــرئـــيـــســـي فـ ــفــ املـــــجـــــّرة الــ
يــشــابــهــون األبـــطـــال الـــذيـــن اعــتــدنــا عــلــيــهــم، 
كــوونــدر وومـــان وفــاش وبــات مــان، والذين 
يـــتـــم قــتــلــهــم فــــي الــحــلــقــة األولــــــــى، و كــأنــنــا 
ل آبــاءه 

ُ
أمـــام جيل جــديــد مــن األبــطــال سَيقت

عّمار فراس

لم تعْد أفام ومسلسات األبطال الخارقني 
خها عالم »مارفل«،  تتمتع بالبراءة التي رسَّ
خــصــوصــًا مـــع صـــعـــود ســـيـــاســـات الــهــويــة 
عجبني واملتابعني من ال واقعية 

ُ
وتملُمل امل

ما يرونه، فالصورة اآلسرة للبطل الخارق 
ابــة للكثيرين، وهــذا يتضح مع 

ّ
لم تعد جــذ

مــســلــســل »الــفــتــيــان« الــــذي بـــث عــلــى شبكة 
لــم يكن  »أمــــازون« وحـــاز إعجابًا جماهيرًا 

متوقعًا. 
ــت شــبــكــة »أمـــــــازون« مسلسل 

ّ
هـــذا الـــعـــام بــث

الكرتون Invincible أو »ال يقهر«، في إشارة 
ــــذي مـــا إن  ــارك غـــاريـــســـون الـ ــ ــراهــــق مـ ــ

ُ
إلــــى امل

بــلــغ مــن الــعــمــر 18 عــامــًا حــتــى اكــتــســب قــواه 
»أومني  أبيه،  عن  ورثها  التي  تلك  الخارقة، 
مان«، القادم من كوكب بعيد لم يره أحد من 
املسلسل  في  املثير لاهتمام  األرض.  سكان 
أنــه يــحــوي نخبة مــن الــنــجــوم الــذيــن أعـــاروا 
»ساندرا  كـ الشخصيات  من  لعدد  أصواتهم 
أو« الـــتـــي اشـــتـــهـــرت فـــي مــســلــســل »غـــرايـــس 
ــدة مـــارك،  ــ أنـــاتـــومـــي« والـــتـــي تــلــعــب دور والـ
الــذي يلعب دور »غاريسون«،  يان  وستيفن 
و ج.ك ســيــمــســون الــــذي يــــؤدي دور »نـــوالن 

غاريسون«، والد مارك. 
يــحــوي عــالــم املــســلــســل الــكــثــيــر مـــن األبــطــال 
ــســّمــى 

ُ
ــهـــم مــجــمــوعــة ت ــارقـــني، عــلــى رأسـ الـــخـ

»ُحــمــاة الــعــالــم«، والــذيــن رفـــض أومــنــي مــان 
نكتشف الحقًا  لسبب  منهم  ا  جــزء يكون  أن 
حــكــايــة  نـــفـــســـد  أن  ودون  لــــكــــن،  ــه.  خــــطــــورتــ
مــان يعمل  أومني  إن  القول  املسلسل، يمكن 
ــن كـــوكـــب مهمة  بـــصـــورة مــســتــقــلــة، كـــونـــه مـ
األضــعــف،  وكواكبها  املــجــّرة  حماية  سكانه 

ــــى لـــقـــائـــه بــــدايــــة األســـبـــوع  مــــن الــــقــــاهــــرة، إلـ
السيسي، وما  اح 

ّ
الفت بالرئيس عبد  املقبل 

مــن تسهيات ووعـــود  ذلـــك  عــلــى  سيترتب 
يأمل من خالها الجانب السعودي للعمل 

براحة في القاهرة.
السوري،  املنتج  استطاع  قليلة،  قبل سنوات 
ــبــــرى شـــركـــات  مـــحـــمـــد مـــشـــيـــش، مـــنـــافـــســـة كــ
اإلنـــتـــاج فــي الــقــاهــرة، عــنــدمــا تــحــّول شــريــًكــا 
في مجموعة من أبرز املسلسات التي تركت 
أثًرا كبيًرا في العقد املاضي. ووظف مشيش 
خبرته إلى جانب شركائه مثل »إيغل فيلم« 
ــــرج بــأعــمــال جـــيـــدة تــفــوقــت على  لــبــنــان، وخـ
غيرها من اإلنتاجات. ودفع ذلك مشيش إلى 
الخوض في مزيد من املعارك الصغيرة التي 
حاول تذليلها لكنه فشل، وأجبر على الخروج 
السنة وُيسجن على  القاهرة ليعود هذه  من 

خلفية تهمة مالية عمرها سنوات.
ــم يـــكـــن الــــوضــــع أفـــضـــل حــــــااًل بــالــنــســبــة  ــ ولـ
للمنتج اللبناني صادق الصّباح الذي عمل 
لسنوات في مصر، واستطاع أن يشكل وحدة 
املصريني  عشرات  وظفت  خاصة،  إنتاجية 
الــدرامــي وشكلت مصدرًا جيدًا  اإلنتاج  في 
لدخل هــؤالء. لكنه، كما زميليه، أجبر على 
العمل خارج القاهرة وهو منذ سنتني ينتج 
املسلسات املصرية من بيروت، بفريق عمل 
ــر أعــمــالــه التي  ، وآخـ

ً
مــصــري الــهــويــة كــامــا

صورت في بيروت »ملوك الجدعنة« و»لحم 
غزال«، ونال العمان نسبة ُمتابعة مرتفعة 

في رمضان املاضي.
ــاول شـــركـــة »إيــغــل  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــحـ
التعويض  ــان 

ّ
ســن جــمــال  لصاحبها  فــيــلــم« 

عــــــن اإلنـــــــتـــــــاج املــــــصــــــري بــــمــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــلــــســــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي عــــرضــــت،  املــــســ

ــان قــبــل أيــام 
ّ
ومــنــهــا مــا ُيـــصـــور. وأعــلــن ســن

عـــن شــراكــتــه مـــع »مــيــلــيــنــيــوم مــيــديــا لــوس 
ــتـــاج 4 مــســلــســات درامـــيـــة  ــلـــوس«، إلنـ أنـــجـ
سعودية، بقيمة إنتاجية تفوق الـ20 مليون 
أول  بـــإنـــتـــاج  ــعـــاون  ــتـ الـ هــــذا  ويـــبـــدأ  دوالر. 
ينتمي  الــذي  »رالـــي«،  السعودي  للمسلسل 

لنمط اإلثــارة والتشويق. أمــام كل ذلــك، هل 
تسفر اإلجراءات أو إقصاء بعض املدراء في 
»ســيــنــرجــي« املــصــريــة عــن تــذلــيــل العقبات 
التي تحول دون عبور املنتجني العرب إلى 
القاهرة؟ سؤال من املفترض أن تجيب عليه 
األيام القليلة املقبلة، بناء على قرار القضاء 

وكلمة الفصل في االتهامات والفساد. فيما 
تؤكد مصادر خاصة أن سياسة العمل في 
اإلعــام املصري أو اإلنتاج منوطة بأجهزة 
املخابرات التي سيبقى لها الكلمة النهائّية 
الــعــرب بــالــعــودة إلــى  بــالــســمــاح للمنتجني 

القاهرة أم ال.

ومثاليتهم، ليقف على أرض الواقع بكل ما 
تحمله من صراعات. 

ــاالت إلـــى حكاية  ــ وهــــذا مـــا يــتــضــح فـــي اإلحــ
أوديب، وكيف فقأ عينيه، الحافز الذي يتكرر 
أكــثــر مــن مـــرة فــي املسلسل فــي الــعــاقــة بني 
االبن وابنه، لتحديد من املحق، أهو ذاك الذي 
أم  املــجــرة،  الكبرى وسامة  بالصورة  يؤمن 
ا من البشر،  ذاك الذي ما زال يرى نفسه جزء
بالرغم من أنه سيخسر »الجميع« فقط ألنه 
شترك يشكل مادة 

ُ
ال يموت، هذا التعامي امل

الـــصـــراع فــي املــســلــســل، ويــتــركــنــا أمــــام مــا ال 
يمكن توقعه. 

أكــــدت شــبــكــة »أمـــــــازون« أن هــنــاك موسمني 
يراهنون  والكثيرون  املسلسل،  من  جديدين 
على جودة ما سيقدم، خصوصًا أن سلسلة 
الــكــتــب املـــصـــورة الــتــي تــحــمــل ذات الــعــنــوان 
واملــقــتــبــس مــنــهــا املــســلــســل ُمــنــتــهــيــة، أي كل 
داع  وال  وواضــــــحــــــة،  مــــعــــروفــــة  الــــحــــكــــايــــات 
البــتــداع مــا هــو جــديــد ومـــا قــد يــهــدد تــاريــخ 

الشخصيات أو مستقبلها. 
مـــا زال أمــامــنــا نــحــن الـــذيـــن ال نـــقـــرأ الــكــتــب 
ــم  ــوالــ ــن عــ ــ املــــــصــــــورة الـــكـــثـــيـــر لـــنـــكـــتـــشـــفـــه مــ
كوكب  تــتــجــاوز  أنـــه  خــصــوصــًا   ،Invincible
أخرى  كونّية  وأنظمة  املــجــرات  األرض نحو 
ال  املسلسل،  عالم  مــن  جــزءا جوهريًا  تشكل 
مجرد ضيوف يحضرون في حلقة واحدة ثم 
العنف في املسلسل  يختفون، األهــم، أشكال 
و»الــــدمــــاء املــســلــّيــة« إلـــى جــانــب الــصــراعــات 
ــتـــعـــاطـــف، تــكــســب  املــــتــــعــــددة الـــتـــي تــخــلــق الـ
املسلسل أصالة تجعله يخاطب طيفا واسعا 
من الجمهور الذي اكتشف أن عوالم »مارفل« 
األطفال  لعوالم  أقــرب  صبحت 

ً
أ و»دي ســي« 

ز املخّيلة.  
ّ
في »نظافتها« وخلوها مما يحف

هل يعود جسر اإلنتاج الدرامي بين القاهرة وبيروت؟»ال يُقَهر«... ابن ال يهزم يواجه أبًا ال يموت
هل تحمل قضية اتهام 
شركة »سينرجي« بالفساد 

وهدر المال، بُشرى إلى 
المنتجين العرب، بخصوص 

عودتهم للعمل في 
السوق المصريّة؟

كارين إليان ضاهر

نظرًا للتأثير املهم للنظام الغذائي على حالة املرأة 
أن تتبع نظاًما يمكن  املــهــم  الطمث، مــن  فــي مــوعــد 
أن يــســاعــد عــلــى الــحــد مــن األعــــراض املــزعــجــة التي 
أن  الــحــيــاة. علمًا  تنعكس بشكل واضــح على نمط 
 لـــدى الــبــعــض بشكل 

ً
هـــذه األعــــراض قــد تــزيــد حـــدة

حّدتها  فــي  تختلف  أن  يمكن  كما  تحّمله،  يصعب 
ــر. هـــذا مـــا يــؤكــد أن لــنــمــط الــحــيــاة،  ــ بـــني شــهــر وآخـ
وتــحــديــدًا الــنــظــام الــغــذائــي دورًا فــي ذلـــك. علمًا أنه 
كــون هــذه األعـــراض ناتجة تحديدًا عــن التغييرات 
 بشكل 

ً
الـــهـــرمـــونـــيـــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن تـــزيـــد حـــــدة

زائد.  الهرموني بشكل  التوازن  قد 
ُ
ف إذا ما  ملحوظ 

وهــنــا يــبــرز دور الـــغـــذاء فــي املــســاعــدة عــلــى ضبط 
الهرمونات في الجسم ســواء قبل موعد الطمث أو 
اتباع نمط حياة صحي لتجنب  خاله. فقد يكفي 
 ،

ً
كل األعــراض املزعجة التي يتم التعرض لها عادة

عــدم وجــود مشكلة صحية معينة تسببها.  شــرط 
الطبيب  استشارة  الضروري  من  الحالة،  ففي هذه 

لتحديد أساس املشكلة ومعالجتها. 
ــام الـــتـــي تــســبــق مـــوعـــد الــطــمــث، وتــحــديــدًا  ــ فـــي األيــ
مـــا بـــني فــتــرة اإلبـــاضـــة والـــيـــوم األول مـــن الــطــمــث، 
ــذائــــي الـــصـــحـــي واملــــــتــــــوازن أثـــــر مــهــم  ــغــ لـــلـــنـــظـــام الــ
لــلــحــد مـــن األعــــــــراض. فــفــي هــــذه الـــفـــتـــرة تنخفض 
مــعــدالت األســتــروجــني فــي مــقــابــل ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الــبــروجــيــســتــرون، مـــا يــــؤدي إلــــى تـــراجـــع مــعــدالت 
الـــطـــاقـــة، وثـــمـــة حـــاجـــة عــنــدهــا إلــــى الــتــخــفــيــف من 

النشاط خال هذه الفترة. حتى أنه يمكن الشعور 
بالحزن والكآبة في هذه الفترة من ضمن التقلبات 
املزاجية الشائعة قبل موعد الطمث. تضاف إلى ذلك 
بالجوع خال  الــزائــد  األكــل والشعور  فــي  الشراهة 
النهار. من هنا أهمية الحرص على تناول الوجبات 
كما  الشعور.  ب على هذا 

ّ
للتغل الصحية  الصغيرة 

يساعد ذلك على الحد من انتفاخ الجسم وانحباس 
السوائل فيه والتشنجات العضلية والرغبة باألكل 
ــذه املــرحــلــة مـــن املــهــم  عــشــوائــيــًا. فـــي الـــواقـــع فـــي هــ
أكثر  تجنبها  ُيفترض  التي  األطعمة  على  التركيز 

من الحرص على ما يجب تناوله. 
ــام، يــنــصــح الـــخـــبـــراء بــالــحــد مـــن تــنــاول  ــ وبــشــكــل عـ
ــكــــررة واألطـــعـــمـــة املــصــنــعــة، ويــجــب  الـــســـكـــريـــات املــ
الجسم  يحتاج  إذ  الصحية.  الــدهــون  على  التركيز 
إلى الدهون للحد من أثر التغييرات الهرمونية على 
الحالة،  فــي هــذه  الفضلى  أمــا االخــتــيــارات  الجسم. 
النيئة،  واملكسرات  الزيتون  وزيــت  األفــوكــادو  فهي 
فهي من الدهون الصحية. ويجب إضافة السمسم 
ُينَصح بتناول بذور  بالزنك. كما  لغناه  األكــل  إلــى 

دوار الشمس الغنية بالفيتامني E. فيمكن تناولها 
ضمن وجبة الفطور أو في السلطة ملساعدة الجسم 

في إنتاج البروجسترون. 
ويـــجـــب الــتــركــيــز عــلــى الــفــاكــهــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
ــاح والـــبـــلـــح والــــــــدراق  ــفــ ــتــ واملــــكــــســــرات كـــالـــلـــوز والــ
واإلجاص ملكافحة االنتفاخ في الجسم واضطرابات 
 تعتبر من االختيارات املمتازة 

ْ
الجهاز الهضمي. إذ

كــوجــبــات صــغــيــرة صــحــيــة خـــال الــنــهــار بــــداًل من 
ــر الـــصـــحـــيـــة الــغــنــيــة  ــيـ االتـــــجـــــاه نـــحـــو األطــــعــــمــــة غـ
كما  »اللقمشة«.  في  الرغبة  عند  والسكر  بالدهون 
في  أن تساعد  يمكن  الــكــيــنــوا،  الــحــبــوب، ومنها   

ّ
أن

إنتاج االستروجني. يجب ترطيب الجسم بمعدالت 
كافية مع ضــرورة تجنب املشروبات الغازية وتلك 
الــغــنــيــة بــالــســكــر والــتــركــيــز عــلــى شـــرب املــــاء. يمكن 
 إلـــى الــلــيــمــونــاضــة، أو يمكن 

ً
إضــافــة الــنــعــنــاع مــثــا

 لــاســتــرخــاء وتمضية 
ً
 مــثــا

ً
تــنــاول الــبــابــونــج لــيــا

ليلة هانئة. ويجب الحفاظ على مستويات صحية 
لــلــحــديــد فـــي الــجــســم بــهــدف ضــبــط املـــــزاج وزيــــادة 
يلعب  الحديد  أن  كما  الجسم.  فــي  الطاقة  مــعــدالت 
دورًا فـــي تــحــســني الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز، مـــن هنا 
أهــمــيــة الــحــرص عــلــى تــنــاول مـــصـــادره كــاملــكــســرات 
والــحــبــوب والــبــازيــاء والــلــحــوم الــحــمــراء والــعــدس. 
وُينصح بالحد من تناول الكافيني العتباره يخفف 
مــن قـــدرة الــجــســم عــلــى امــتــصــاص الــحــديــد. ويجب 
الــحــد مــن تــنــاول املــلــح قــدر اإلمــكــان، ومــن مــصــادره 
أيضًا األطعمة املصنعة. إذ يساهم امللح في زيادة 

انحباس السوائل في الجسم واالنتفاخ فيه. 

»السينمائي« مشروع جمالي يريد انتشارًا عربيًا

صورت شركة الصباح مسلسل »لحم غزال« من بطولة غادة عبد الرازق في بيروت )فيسبوك(

يجب التركيز 
على الفاكهة 
الغنية باأللياف 
والمكسرات 
كاللوز والتفاح 
)Getty( والبلح

نكتشف في المسلسل ديناميكية العالقة بين األب واالبن الخارقين )فيسبوك(

يعاني القطاع السينمائي العراقي من تبعات الوباء )فيسبوك(

7 أعداد صدرت من مجلة »السينمائي« العراقية المتخصصة إلى اآلن، علمًا أنها تعاني مشاكل 
تتعلق بالدعم المالي والتمويل، هنا حوار مع رئيس تحريرها

عبد العليم البناء

أطعمة ما قبل الطمث

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

متابعةنقد

في حديث سابق 
لـ»العربي الجديد«، قال 

الناقد أحمد ثامر جهاد إن 
انتعاش الثقافة السينمائية 

»متأٍت من حراك اإلنتاج 
السينمائي وفاعليته«، 

مضيًفا أن »العراق، بالنسبة 
إلى بلدان عربية أخرى، 

تأّخرت السينما فيه بشكل 
ملحوظ عن اللحاق 

بأصناف ثقافية وفنية 
أخرى«. ورأى أن حال 

المجالت والكتب السينمائية 
هي الحلقة األفقر في 

المشهد السينمائي المتعثّر 
وغير المستقرّ، في العقود 

الثالثة الماضية على األقل.

الحلقة 
األفقر
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على  قياسًا  أعماله  تنقل  كانت  التي  العربية 
درجــــة شــهــرتــهــا األكــاديــمــيــة فــي الـــغـــرب، وقــد 
أخلفت بذلك ترجمة مؤلفات خّصصها سعيد 
فلسطني«  »مسألة  كتاب  أشهرها  لفلسطني، 
الذي صدر في 1992. مّرت ثالثة عقود والعمل 

لم يصل إلى العربية إلى يوم الناس هذا! 
اثني عشر مقااًل  كــل كتاب  فــي  يجمع سعيد 
ــد عــربــيــة  ــرائــ ــد نـــشـــرهـــا بــطــلــب مــــن جــ كـــــان قــ
ــه فـــي مــســار »الــســالم  اتــصــلــت بـــه لــيــبــدي رأيــ
الـــعـــربـــي - اإلســـرائـــيـــلـــي« فـــي بــــدايــــات الــعــقــد 
األخير من القرن املاضي. مقاالت يبدو فيها 
صاحب كتاب »االستشراق« راديكاليًا وحادًا 
في إعــالن استيائه من كيفية إدارة مجريات 

الصراع من زاوية عربية. 
بــشــكــل واضــــح فــــإن االتــفــاقــيــات الــتــي كــانــت 
تــغــمــر الـــعـــالـــم بـــمـــؤشـــرات الــــســــالم والــــفــــرح، 
النشوة األميركية  والتي تزامنت مع مرحلة 
ــبـــاردة بتفكيك االتــحــاد  مــن حــســم الــحــرب الـ
يعتبرها  ســعــيــد  إدوارد  كـــان  الــســوفــيــيــتــي، 
»محصلة االســتــســالم الــعــربــي« ال أكــثــر، كما 
يشير إلــى أن هــذا االستسالم غير ضــروري، 
ومنه يستنتج أن »الــعــرب قد فقدوا على ما 
يبدو إرادة املقاومة« وأن آمالهم باتت معلقة 
على عطف األميركان وحسن نواياهم )ماذا 
التطبيع في 2020؟(  كــان سيقول عن موجة 
وخالل مقاالت الكتاب لم يأل سعيد جهدًا في 
وضع هذه اآلمال العربية أمام مرآة الحقيقة 
الصادمة، فالثقة في السياسات األميركية لم 
ودخــول  املتتالية  للتنازالت  مقّدمة  إال  تكن 
مسار طويل من التفريط في الحقوق، لعلنا 

- نــحــن الــذيــن شــهــدنــا مــا آلـــت إلــيــه القضية 
الفلسطينية في العقود التي تلت »اتفاقيات 
ــعــات 

ّ
الـــســـالم« تــلــك - قـــد عــرفــنــا ســـالمـــة تــوق

املفّكر الفلسطيني. 
يــــرى ســعــيــد أن مـــا حــــدث كــــان انـــفـــصـــااًل بني 
ــوات الــتــضــحــيــة  ــ ــنــ ــ لـــحـــظـــة االتــــفــــاقــــيــــات وســ
ــه الـــتـــي تــبــحــث عــــن أثـــر  ــاراتـ ــبـ ــعـ والــــكــــفــــاح. بـ
عــمــيــق فـــي الــضــمــائــر، يـــقـــول: »لــيــس مــقــبــواًل 
الــســنــوات عــرض البحر أو أن  أن نلقي بــهــذه 
ف 

ّ
ُيسخ كما  تــكــن«.  لــم  كأنها  معها  نتعامل 

سعيد - من موقعه كباحث عاملي مشهود له 
العالم  فــي  األحــــداث  لع على 

ّ
بــالــكــفــاءة وكمط

- كل مقوالت  من موقعه في منفاه األميركي 
ــفـــاوضـــات الــعــربــي )الــفــلــســطــيــنــي -  جـــهـــاز املـ
األردني - املصري( بأن ما أنجز إنما هو نابع 
ينبغي  وأنــه  براغماتية،  واقعية  قـــراءات  مــن 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــيــدًا عن 
وعبر  الوطني،  والــتــحــّرر  السيادة  منطلقات 
هــذه الثغرة بــدأ مسار »إهـــدار املكاسب التي 
حــقــقــتــهــا االنـــتـــفـــاضـــة«، وفــــق تــعــبــيــره، وهـــذا 
اإلهــــدار هــو نتيجة كــل إصــغــاء لنصائح من 

»استراتيجيي األمر الواقع«. يسّميهم بـ
فــي مــثــل هـــذه الــســيــاقــات، يــعــّرج سعيد على 
تعّدد مستويات »معضلة اتفاقيات السالم«، 
 أعــمــى ملنظور 

ّ
فــهــي مــن جــهــة عــبــارة عــن تـــن

أمـــيـــركـــي )إســـرائـــيـــلـــي مـــن وراء ذلـــــك( يــحــّدد 
مواصفات الواقع، ويقصي الكثير من األوراق 
املــفــاوضــات بسبب مرجعيته في  مــن طــاولــة 
ــا هـــو غــيــر مــمــكــن.  تــحــديــد مـــا هـــو مــمــكــن ومــ
»تزييف  ُيظهر سعيد عناية خاصة بمسألة 
الـــواقـــع« واســتــعــمــاالت »الـــواقـــع املــغــشــوش« 

شوقي بن حسن

في عام 1995، وهو في قّمة أمجاده 
ســعــيــد  إلدوارد  صــــــدر  ــة،  ــيــ ــرفــ ــعــ املــ
)عــــمــــالن مــتــتــابــعــان يـــشـــرح فــيــهــمــا 
مــواقــفــه مــن »عملية الــســالم« الــتــي بـــدأت مع 
ــفـــاضـــة األولــــــــى« وأفــــضــــت إلـــى  ــتـ نـــهـــايـــة »االنـ
معادالت جديدة للقضية الفلسطينية. عمالن 
العربي«  فــي مصر عــن »دار املستقبل  صــدرا 
ــا: ســـالم  ــ ــحـ ــ أريـ  - ــزة  ــ ــ »غـ عــــنــــوان  األول  حـــمـــل 
أميركي« والثاني عنوان »أوسلو 2: سالم بال 
والُبنية  املــوضــوع  ناحية  مــن  وهــمــا  أرض«، 
الفلسطيني(  الحدث  تتابع  مقاالت  )سلسلة 

أقرب إلى كتاب واحد في جزأين.
يشير سعيد، في مقّدمة »غزة - أريحا: سالم 
أمــيــركــي«، إلــى أنــه يتوّجه ألول مــرة »للقارئ 
الكتاب هو  األول« وأن هــذا  املقام  العربي في 
يظهر  الفلسطينية  القضية  عــن  لــه  عمل  أول 
ــبــطــن عــتــابــًا للثقافة 

ُ
بــالــعــربــيــة فـــي إشـــــارة ت

ساري موسى

الحاجُة إلى آخِرين
 العيِش وحيدًا. تأقلم معها 

ُ
لم تزعجه مسألة

 حياته: 
َ
متدّبرًا أمره على أحسِن وجٍه طيلة

ــزرع مـــا يـــأكـــل، يـــرّبـــي حـــيـــوانـــاٍت ويــصــيــُد  يــ
ر الَعَرق من عنب كرمته، يتداوى 

ّ
ط

َ
أخرى، ُيق

املنخورة  أســنــانــه  ويقتلع  الــغــابــة،  بــأعــشــاب 
لكْن ما  الرأسني.  املعقوفة رفيعة  بالكّماشة 
أخذ ُيقلقه ويشغل باله في اآلونــة األخيرة، 
 املــوِت وحيدًا. 

ُ
ليالي، هي فكرة

ّ
ال  في 

ً
خاّصة

 الهواِء املالئمة التي ستهبُّ على أعلى 
ُ
نسمة

ثقلة 
ُ
امل الــرائــحــة   هــي وحــدهــا ستحمل 

ّ
الــتــل

األسفل.  في  املتناثرين  الجيران  إلــى  بأ 
ّ
بالن

ن، بل 
ّ
هذا يعني أيامًا ورّبما أسابيَع من التعف

ُه إلى عجينٍة 
ُ
ل الذي سُيحيل

ّ
فّسخ والتحل

ّ
الت

ٍة إليهم للتعامل مع 
َّ
قاتمٍة نتنٍة. أيُّ حاجٍة ُمِذل

 في 
ً
الــّديــدان سابحة قــذارٍة ُمغثيٍة تخترقها 

موته  مــن  ببعثه   
ٌ

لكفيل هــذا  إنَّ  حسائها؟! 
الذي  هو  والــعــار،  الخجل  من   

ً
ثانية وإماتته 

كلمٍة.  فــي  حتى  أبــدًا  يحتاجهم   
ّ

لئال جاهد 
انــشــغــل ألســابــيــع بــرصــف الــطــريــق الــتــرابــي 
بـــالـــحـــجـــارة، وتــســويــتــه وصــقــلــه بــامِلــحــدلــة 
أخشابها  ك 

ّ
وفك مكتبته  أفــرغ  ثم  البازلتّية. 

َب 
ّ
 وأمــن، رك

َ
صانعًا منها صندوقًا أضيق

 في 
ٌ
: ثالثة

ً
 دواليَب صغيرة

َ
في أسفله ثمانية

 جانٍب، واثنان في الوسط. صار ينام في 
ِّ

كل

ببيجامته  املفتوح ال  بيته  بــاب  أمــام  داخــلــه 
ــٍة أنـــيـــقـــٍة تليق  ــّيـ ــل بـــبـــدلـــٍة رســـمـ املـــهـــتـــرئـــة، بـ
إجرائها،  من  مفرَّ  ال  التي  القادمة  باملقابلِة 
رًا بلحاٍف أبيَض، ثم يقفل على نفسه 

ّ
متدث

ــب، وُيــصــالــب يديه 
ّ
بــالــغــطــاء الــخــشــبــّي املــثــق

ــيــِب  فـــوق الـــّصـــدر، بــعــد أن ُيــســنــَد أحـــَد دوال
من  ثقيٍل مضبوط،  بمنّبٍه  األخــيــر  ســريــره 
عــر 

ّ
ـــوع املــعــدنــي الــقــديــم الــــذي ُيــســّبــُب الــذ

ّ
الـــن

الّسابعة من صباِح  يــرنُّ متقافزًا. في  حني 
الـــيـــوم شــّيــعــه جــيــرانــه إلـــى املــقــبــرة بــعــد أن 
ِبعوا تابوتًا منحدرًا من األعلى، أشار إليه 

َ
ت

صريٌر حادٌّ كنفيِر سياراِت جمعياِت دفن 
املوتى، صادٌر عن دواليبه، التي دارْت ببطٍء 
وصعوبٍة، مّما أكسب املوكب الجالل املوافق 
النهاية داخــل حفرٍة  ملأتٍم، إلى أن انزلق في 

حفرها املرحوم قبل بضعِة أياٍم.
راب فوقه قبل 

ّ
بقي عليهم فقط أن يهيلوا الت

أن يعودوا إلى حياتهم.

أّوُل الّدواء
 كلماٍت إثَر إصابِتِه برصاصٍة طائشٍة 

َ
َزف

َ
ن

ه مّمن يفنون أعمارهم 
ّ
في الرأس، فعرفوا أن

مــنــكــّبــني فــــوق الــكــتــب. أســعــفــوه إلــــى أقــــرِب 
ــِهــدوه، 

َ
مــا ش للطبيب  مستشفًى، وشــرحــوا 

فــــراح هـــذا جــــّراء ارتــبــاكــه أمــــام هـــذه الــحــالــة 
ه املذعور الذي 

ّ
ات بخط

ّ
الفريدة يكتب الروشت

ال ينمُّ عن أدنى مستوًى تعليميٍّ ويحشوها 

عن السالم 
في واقع مغشوش

تقّدم هذه الزاوية كتبًا 
حول فلسطين. كتٌب 

ساهمت في شحن الضمير 
العربي - والعالمي أحيانًا - 

بمفردات القضية وإضاءة 
الطريق نحو التحرير

يمكننا أن نقول إنها 
رواية عن الحرب 
اللبنانية، بل هي 

استطراد روائي وفكري 
أيضًا لما تثيره هذه 

الحرب من مفارقات 
ومسائل

اإلصابة أخطر مما تبدو، إذ قد تكوُن ناجمًة عن خيبِة أمل

مشروٌع يتمّخض عن وعد خائب فحسب

إدوارد سعيد  كان ينظر حزينًا من المنفى

استاء إدوارد سعيد من 
انفصال االتفاقيات عن 

سنوات التضحية

مثل قّصة لبنان 
الذي يراوح بين االنتحار 

والخطف

اعتمد لهجة ساخرة 
قوامها الصورة الذهنية- 

الكاركاتيرية

كتاب  نجاحات  كبير-  حّد  إلى   - حجبت 
»االستشراق« )1979( بقيّة منجزات إدوارد 
بثالث  الكتاب  هــذا  مثًلا  حظي  سعيد. 
ترجمات على األقل فيما ظلّت مؤلّفاٌت 
اللسان  ــن  ع بــعــيــدة  ــرى  ــ أُخ ــات  ــ ودراسـ
العربي. كما بات كلُّ فكره مختَصرًا في 
من  األّول  النصف  في  أتى  بحثي  عمل 
انشغاالت  أخفى  ما  البحثية،  مسيرته 
آراؤه  منها  متنّوعة؛  ومواقف  كثيرة 
حول القضية الفلسطينية، التي لم تكن 
موضع ترحيب كبير من العرب والفضاء 

الرسمي العربي على حد السواء.

كتاٌب حجب انشغاالت

2425
ثقافة

مكتبة فلسطين

قصتان

قراءة

فعاليات

أنه كتب في  لتمرير أجندات االحتالل، حتى 
ــنــي كــنــُت مستطيعًا 

ّ
مــقــّدمــة الــكــتــاب: »ال أظــن

 
ّ

الكتابة لوال إحساس عميق بأهمية أن يظل
املرء قابضًا على الحقيقة، وأال يترك الساحة 
خالية أمام لغة النفاق والرياء وخداع الذات«، 
وهـــــو بــــذلــــك يــلــفــتــنــا إلـــــى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 

املقاومة الصالحة لكل زمان.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يـــنـــتـــقـــد ســـعـــيـــد فـــســـاد  عـ
العربية  الشعوب  التي تربط  الوكالة  عالقة 
يــنــبــغــي أن نــســمــح  يــــقــــول: »ال  بـــقـــيـــاداتـــهـــا. 
لحفنة من قادتنا أن يقرروا االلتفاف حول 
ــان لــهــذا الــواقــع املـــزعـــوم. إن  ــ املــاضــي واإلذعـ
صــيــاغــة هـــذا الـــواقـــع ومــنــاقــشــتــه هــي مهمة 
كل من يعنيه األمــر من املواطنني واملثقفني 
وأنـــصـــار الــقــضــيــة«. لــقــد كـــان سعيد يشعر 
قــد أنتجت حالة من  بــأن دّوامـــة االتفاقيات 
ل سببًا 

ّ
القضية تمث مــن حــول  االنــفــضــاض 

زف الغزير أخيرًا، 
ّ
ف الن

ّ
في الثقب، إلى أن توق

ــعـــاف ومـــمـــّرات  بــعــد أن حــــّول ســـيـــارة اإلسـ
املستشفى وأرضّية الغرفة وأغطية السرير 
وأرديــــــة املـــمـــرضـــات والــطــبــيــب، الــتــي كــانــت 
 

َ
ها بيضاَء كاألكفان، إلى ما يشبه أوراق

ّ
كل

 جعلِت 
َ
الــكــبــيــرة لــكــنَّ كّميته  مــســّودٍة أولـــى، 

الطبيب يرسلهم على وجه السرعة إلى قبو 
ــة العتيقة  ــ ـ

ّ
أقـــدم مــكــتــبــيٍّ داخـــل مــتــاهــة األزق

محّملنَي  قصيٍر  وقـــٍت  بعد  عـــادوا  للمدينة. 
 
ٌ
ِعــّدة ِنــَســٌخ  قوامها  كاملٍة  عالجّيٍة  بوصفٍة 

من كتب الدكتور زيغمونت باومان الّسائلة، 
 إلـــى تــوصــيــٍة مــن املــكــتــبــيِّ بــوجــوب 

ً
إضـــافـــة

ي الحذر الشديد لترجيحه أنَّ اإلصابة 
ّ
توخ

 عن 
ً
أخــطــر مما تــبــدو، إذ قــد تــكــوُن نــاجــمــة

 على 
ً
ق أوال

ّ
ها ُيعل خيبِة أمٍل. احتار الطبيب أيَّ

بسكبها  ليشرعوا  السيروم  أكياس  حامل 
ر، 

ّ
بع الش

ّ
في وريده. استبعد الحداثة. وبالط

والخوف. احتفظ باملراقبة إلى الليل لكونها 
 إلــى املــزيــد منها. 

َ
 حالّيًا وال حــاجــة

ً
ــرة

ِّ
مــتــوف

 على 
ٌ

ــارف ــى الــحــيــاة، ألنَّ مــريــضــه ُمـــشـ رمـ
املــوت وال يريد أن يصدمه بجرعٍة مضاّدٍة 

قوّية.
 في ُيمناه، والُحبُّ في ُيسراه.

ُ
بقيِت األزمنة

ترَك تلك تتسّرُب من بني أصابعه كما تفعل 
 املــمــّرضــة مــا يجب أن يكون 

َ
ــاول دائــمــًا، ونــ

ِة األحوال.
ّ
 في كاف

َ
ل األهمَّ واألوَّ

)كاتب من سورية(

جديدًا من أسباب الهزيمة وإعادة إنتاجها.
قوامها  ســاخــرة  لهجة  سعيد  إدوارد  اعتمد 
الصورة الذهنية- الكاركاتيرية. فعل ذلك كلما 
أراد تمرير تصّوراته حول التعامل العربي مع 
 إلى أن حّكام »إسرائيل« 

ً
القضية، فيشير مثال

العرب »واحــدًا  باتوا هم من يقودون الحكام 
تلو اآلخــر إلــى واشنطن للركوع واالعــتــذار«، 
أو حني يقول: »كــان الله في عــون العديد من 
الحّكام العرب فقد اشتروا - من خالل التوّدد 
زمنية  ُمهلة   - املتحدة  والــواليــات  إلســرائــيــل 
غــيــر طــويــلــة فيما ســيــجــدون أنــفــســهــم قريبًا 
االجتماعية  املشاكل  ملواجهة  جدًا مضطّرين 
واملعنوية الحادة التي أرجأوا التعامل معها 
«، لــكــأنــه 

ً
ــويــــال وتــجــاهــلــوا وجـــودهـــا زمـــنـــًا طــ

يتحّدث عن نظام مبارك - وغيره من األنظمة 
العربية - ومآالته في 2011. 

مقاالت  تخترق  التي  الساخرة  اللهجة  هــذه 
الــكــتــابــني ال تخفي نــبــرة أكــثــر ظــهــورًا؛ إنها 
التقّدم في مسارات خاطئة،  مــرارة مشاهدة 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن تــشــاهــد مـــا يـــحـــدث وقــد 
جرى إخراجه في شكل حفالت بهيجة. تلك 
»القضية«  التي شّوهت  الحفالت هي ذاتها 
لعقود، وأفقدتها الكثير من عمقها النضالي. 
ــا هـــي فــلــســطــني تــثــبــت - هــــذه األيــــام  لــكــن هـ
خصوصًا - أن ما هو عميق وحقيقّي يمكنه 
واالستسالم.  الرياء  قوالب  على  ينتفض  أن 
وكما يقول إدوارد سعيد في »غزة - أريحا: 
ســــالم أمـــيـــركـــي«: »عــلــيــنــا قــبــل كـــل شــــيء أن 
اليوم  تبدو  رونقها«.  فلسطني  لفكرة  نعيد 
فلسطني وقـــد اســتــعــادت َرونــقــهــا. األمـــل أال 

يكون ذلك لبضعة أيام.

تصويب

مصطفى قصقصي

 العواطف 
ّ

ال ينجو الغضب، ككل
املستعِمر  اإلنسانّية، من سطوة 
 القلب أيضًا، 

ّ
الذي يريد أن يحتل

واللغة، والجسد.
فـــي نــظــر املــســتــعــِمــر الــبــلــيــد، ال 
 لغضب نبيٍّ في وطِنه. وال 

َ
كرامة

 إذا كان 
ّ

يكون الغضُب شرعيًا إال
غضَب رجٍل أبيض يقتل ويبكي.

ــِه  ــ ــِفـ ــ ــواطـ ــ  عـ
َ
ــة ــ ــرطــ ــ ــُر شــ ــ ــِف ــنــ ــتــ ــســ ــ َي

 كــالَبــهــا فــي الـــشـــوارع« 
ُ

و»ُيــطــلــق
وإعالِمِه  كالِمه  معسكرات  وفي 
ــى الــقــلــب  ــلـ ــه«عـ ـ

َ
ــن ــازيـ و»يـــقـــفـــل زنـ

واملــطــاَرد  املنتفض  الفلسطينّي 
واملطلوب حّيًا أو مّيتًا.

أن يكون  ٌب 
َ
األلم األصالنيُّ مطال

بـــًا دومـــــــًا، أن يـــخـــِفـــض مــن 
ّ
مـــهـــذ

ر »عورة« ثورته 
ُ
صوِته، وأن َيست

إنــســانــّيــتــه  ــفــــوَر  ُســ ـــي 
ّ
ُيـــغـــط وأن 

 استهداِفها 
َ
الدامية لحظة العارية 

والّرعاع  والطائرات  اصة 
ّ
القن من 

يــنــتــهــك   
ّ

أال وعـــلـــيـــه  الـــعـــنـــصـــري. 
ــيــد والــطــقــوس  ــتــقــال األعـــــــراف وال
عليها  املــتــعــارف  ــة  االســتــعــمــارّي
ح بها في النزيف والبكاء  واملصرَّ

والّصراخ، والغضب.
ــفـــردّي والــجــمــعــّي صــَور  لــألــم الـ
الخطاب  يخطئ  عــديــدة...  ولغات 
ونــزَع  الغضَب  ــخ  وّب إن  العالجّي 
ه وحاصَره في 

َ
ه وشجاعت

َ
كرامت

اعتبار  دون  مــرضــّيــة  تــســمــيــاٍت 
ملــــصــــادِرِه الــقــمــعــّيــة، اجــتــمــاعــّيــة 
أم ســـيـــاســـّيـــة، وآلفـــــاِقـــــِه  ــانــــت  كــ

التحّررية.
املــقــاِومــة  تعبيراِته  فــي  الــغــضــب، 
ــلــم واالســـتـــبـــداد واالســـتـــالب 

ّ
لــلــظ

 
ٌ

وأصيل  
ٌ

نبيل  
ٌ

شكل والتشييء، 
مــن أشــكــال الــصــّحــة الــنــفــســيــة... 
وإعـــــــالُن حــــبٍّ لــلــحــيــاة وجــــــدارٍة 

دسّيٍة وغّزّيٍة بها.
ُ
ق

)شاعر واختصاصي نفسي 
ِعيادي من فلسطني(

بقي عليهم فقط أن يهيلوا التـراب

أمين معلوف مؤرِّخًا للحرب اللبنانية

عند  افتراضيًا  ينطلق  الذي  المؤتمر  عنوان  الرقمي  العصر  في  العلمي  البحث 
عّمان  »جامعة  من  بتنظيم  ليومين  ويتواصل  المقبل  السبت  صباح  من  التاسعة 
المواد  إنتاج  المشاركون عّدة محاور، منها:  يناقش  العربية« و»مؤّسسة شومان«. 
المعلوماتي  الوعي  الرقمي، وتنمية  التحّول  الرقمية، ومزايا ومعوقات  العلمية 

الرقمي للباحثين.

حتى األول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل معرض الموسيقي والفنان البصري 
الياباني ريوجي إيكيدا )1966( في »استوديو 180« بلندن، والذي افتتح في العشرين 
إيكيدا  اشتغال  ضمن  عمًال  عشر  اثني  على  المعرض  يشتمل  الجاري.  الشهر  من 
جينومية  لمعلومات  الضخمة  البيانات  برمجة  تعتمد  ومرئية  صوتية  ثالثية  على 

وفضائية ورياضية.

أتاحت »المؤسسُة العامة للحّي الثقافي - كتارا« في الدوحة منذ األسبوع الماضي 
التي  االفتراضية  معارضها  من  سلسلة  في  الرقمية  منّصاتها  عبر  التجّول  فرصة 
العراق،  من  شعوني  زهير  للفنانين  معارض  ومنها  األخيرة،  السنوات  خالل  أقيمت 
الجزائر، وأيمن السعداوي وأحمد عبد التواب من مصر،  ومحمد طلحاوي من 
وعمار عبد ربه من سورية، وجواهر المناعي وحسن بوجسوم )الصورة( من قطر.

يقّدم أستاذ علم المصريات، سيدريك الرشيه، عند السادسة من مساء األحد المقبل، 
محاضرة افتراضية بتنظيم من »المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية« في القاهرة. يرّكز 
المحاِضر على أحدث االكتشافات في موقع دير المدينة بالقرب من مدينة األقصر، 

ومنها جدارية لصعود آتون تنتمي إلى عهد األَُسر المصرية األولى.

عباس بيضون

ــآدم  ــ خ كـ ــًا مـــــــــؤرٌّ ــــو أيــــضــ أمــــــني مـــعـــلـــوف هـ
بــطــل »الــتــائــهــون«. كــونــه روائــيــًا ال يــبــّدل 
ذلـــك. كتابه األول كــان تــاريــخــًا »الــحــروب 
الـــعـــرب«، وروايـــاتـــه  رآهــــا  كــمــا  الصليبية 
ــهــا فــي غالبيتها روايـــات 

ّ
يــصــحُّ الــقــول إن

نــفــّصــل  لـــذلـــك أن  ــة. ال يــمــكــنــنــا  ــيـ ــاريـــخـ تـ
الرواية في »ليون األفريقي«  التاريخ عن 
و»ســمــرقــنــد« و»صـــخـــرة طـــانـــيـــوس«. بل 
يمكننا أن نقوم بمحاكمة تاريخية لهذه 
 هذه الروايات التي ُيشّكل 

ّ
الروايات. ثم إن

د الــثــقــافــي واملــصــالــحــة بــني الــشــرق  الــتــعــدُّ
والــغــرب مــحــاورهــا الــدائــمــة هــي أيــضــًا ال 
تــنــفــصــل عـــن لــبــنــان كــمــشــروع تــاريــخــي. 
روايـــــــات أمــــني مــعــلــوف تـــمـــتُّ إلــــى لــبــنــان 
مـــن قـــريـــب، بـــل هـــي مـــن بــعــيــد مــطــالــعــتــه 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــلــ ــة لـــلـــحـــرب األهــ ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ الـ
وجوابه عنها. يمكن أن نفترض ذلك، لكن 
روايــة »التائهون« ال تمتُّ فقط إليها، بل 
تتناولها مباشرة. يمكننا هكذا أن نقول 
اللبنانية، بل هي  الحرب  إنها روايــة عن 
اســتــطــراد روائـــي وفــكــري أيــضــًا ملــا تثيره 

هذه الحرب من مفارقات ومسائل.
ة 

ّ
الرواية تبدأ من الحرب التي حملت شل

األصدقاء، الذين جمعتهم الرفقة واألفكار 
ــة 

ّ
واملـــبـــادئ، عــلــى أن يــتــفــرقــوا. هـــذه الــشــل

ده اإلثــنــي والــثــقــافــي،  ــل لــبــنــان بــتــعــدُّ
ِّ
ــمــث

ُ
ت

ل النخبة اللبنانية عشية الحرب. 
ّ
مث

ُ
كما ت

هــكــذا ال نــجــد بــيــنــهــا املــســلــم واملــســيــحــي 
ة، 

ّ
الشل اليهودي.  أيضًا  نجد  بل  فحسب، 

ــل وســـطـــًا  ــ
ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
كـــمـــا كــــــان األمــــــــر آنـــــــــــذاك، ت

ــار ُمــتــمــغــرب  ــالــــب. يــــســ ــغــ يــــســــاريــــًا فــــي الــ
الحرب  يواجه  واللغات  الثقافات  متعّدد 
ــادرات مــخــتــلــفــة. الــغــالــبــيــة تــهــاجــر  ــبــ ــمــ بــ
والواليات  فرنسا  ى: 

ّ
بلدان شت إلى  ولكن 

ــحــدة والــبــرازيــل. لكن هــنــاك مــن يبقى 
ّ
املــت

في لبنان، والسجال األول هو تمامًا حول 
البقاء والهجرة. من هاجروا لم يتوّرطوا 
على  أخالقيًا  لذلك  الحرب، وحافظوا  في 
اســتــقــامــة وانــســجــام لــم يستطع الــبــاقــون 

الحفاظ عليهما.
هــكــذا كـــان أمـــر مــــراد الــــذي تــــوّرط لــدرجــة 
الفساد واالنتفاع من الحرب، لكن الحرب 
أيــضــًا حــمــلــت بــــالل عــلــى املـــشـــاركـــة فيها 
الرفقة  من  لكل  بسببها.  وخسارة حياته 
القصص تحمل في  هــذه  وبــعــض  قّصته 
رمــزيــتــهــا مــا يــطــل عــلــى الـــواقـــع اللبناني 
ــا. قــــّصــــة ألــبــيــر  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ قـــبـــيـــل الــــحــــرب وأثـ
 من هــذا القبيل، ألبير الــذي كــان في 

ً
مثال

الــحــرب إلـــى هــنــاك، لــكــن أفـــرادهـــا ســرعــان 
ــنــون فــي مــهــاجــرهــم، فــي مــا كان 

ّ
مــا يــتــوط

إلى  يتوصلون  وال  يتحاربون  املقيمون 
أن يــتــعــايــشــوا، هـــذا وجـــه آخـــر للتناقض 
الــلــبــنــانــي. الــلــبــنــانــي الـــــذي هـــو الــغــريــب 
هـــذا  يــــكــــون  حـــــني   

ّ
إال يـــنـــجـــح  ال  والـــــــــذي 

الغريب. لم يعد آدم إلى لبنان إال بعد 15 
عامًا أمضاها وهو يحاول، بدون نجاح، 
أن ينهي دراسته عن أتيال الذي يقول عنه 

في موضع من الرواية »أنا أتيال«.
إذا كـــان آدم أتــيــال، فـــإن دراســتــه مثلها 

مــثــل املــــشــــروع الــلــبــنــانــي ال تــصــل إلــى 
ــد.  ــ ــّرد وعـ ــ ــجـ ــ ــة، ومـــثـــلـــه تـــبـــقـــى مـ ــمــ ــاتــ خــ
يعود آدم إلــى لبنان حــني يــدعــوه مــراد 
املحتضر، مراد الخائن، ولن يلحقه في 
الحياة فقد رحل قبل وصوله. لن تكون 
هــــذه الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان ســــوى مــوعــد 
مــع املـــوت، إنها تــوديــع للبلد ونفي له. 
ة من 

ّ
لــن يكون مــشــروع لقاء أفـــراد الشل

عليه  املــوافــقــة  إلــى  جــديــد ومسارعتهم 
ــنـــي. لــكــنــه لـــن يــكــون  ســــوى مــؤتــمــر وطـ
ــــوى اســـتـــكـــمـــال فـــولـــكـــلـــوري ملـــشـــروع  سـ

مطوّي بات احتفااًل ظاهريًا.
انفصل رامز ورمزي اللذان ال يحمالن فقط 
اسمًا واحــدًا، وإنما تزّوجا امرأتني بذات 
االســــم، »دنـــيـــا«، مــع ذلـــك فهما مــن دينني 
مختلفني، إسالم ومسيحية. لقد انفصال 
ولــم يعد لبنان ســوى هــذا االنــفــصــال. إذا 
اللقاء استكمااًل فولكلوريًا ومؤتمرًا  كان 
عــلــى شــاكــلــة املــؤتــمــرات الــلــبــنــانــيــة، التي 
ــاًء لـــدرجـــة  ــعـــصـ ــتـ تـــغـــدو أكـــثـــر فـــأكـــثـــر اسـ
االســتــحــالــة، مــع ذلـــك فـــإن هـــذا الــلــقــاء في 
املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــن يــصــمــد أيـــضـــًا. إذا 
ة غريبة، 

ّ
كــان أفـــراد الشلة قــد عـــادوا بخف

وتــقــريــبــًا بــال ســبــب، فـــإن حـــادث الــســيــارة 
ســـيـــودي بــالــلــقــاء وبــبــعــض أفـــــــراده قبل 
ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ـــق. مـــقـــابـــل املـ

ّ
أن يـــتـــحـــق

اللبناني لن يكون هناك سوى العبث. لقد 
ض املــشــروع الــذي هــو، كرسالة آدم، 

ّ
تمخ

عــن وعــد خائب فحسب، لقد انــهــار تحت 
ولبنان  املقيم  لبنان  وهــا هو  تناقضاته، 

املهاجر يجمعهما املوت.
)شاعر وروائي من لبنان(

 
ٌ

االنتحار حينما خطفه رجل إلــى  سبيله 
لـــقـــاء خــطــف ابـــنـــه. الــخــطــف يـــحـــول دون 
ــجــع بمقتل 

ُ
الــــذي ف ألــبــيــر، واألب  انــتــحــار 

ابنه املخطوف ال يلبث أن يعفو عن ألبير 
ــي. األمـــر الــذي 

ّ
ويــعــامــلــه بــمــا يشبه الــتــبــن

إلى  ليسافر بعدها  االنتحار  يصرفه عن 
ــحــدة حــيــث نــجــح وازدهــــرت 

ّ
الـــواليـــات املــت

فــي قّصة  نــرى  أن   
ّ

إال حياته. ال نستطيع 
ــراوح بـــني االنــتــحــار  ــ ــذي يـ ألــبــيــر لــبــنــان الــ
والـــخـــطـــف، وتــبــقــيــه هــــذه املــــراوحــــة حــّيــًا 
 
ُ
ابــن لبنان،  ألبير، مثل  مــزدهــرًا.  وأحــيــانــًا 

مفارقة تاريخية وتناقض، بل وتناقضات 
إلى  أو خدمته  وقــد تخدمه  قائمًا،  تبقيه 

حني طويل.
راويــــــــة  فــــــي  املــــــــــــــؤّرخ  آدم  ـــــة 

ّ
لــــيــــســــت شـــــل

ــائـــهـــون« ســــوى لـــبـــنـــان. إنـــهـــا لــبــنــان  ــتـ »الـ
قــبــيــل الـــحـــرب حـــني كــــان مــشــروعــًا قــائــمــًا 
املنطقة، بقدر  وفريدًا بل واستثنائيًا في 
ــروع مــســتــقــبــلــي تــســتــشــرفــه  ــشــ ــو مــ ــا هــ مــ
بالدرجة  الطوائف عريقة،  نخبة متعّددة 
تمغربها، وهي  ذاتها في شرقيتها وفي 
آدم  الطوائف.  فــوق  الطائفي  تنّوعها  في 
الـــــــراوي ال يــحــمــل هــــذا االســـــم عــبــثــًا، إنــه 
اإلنسان قبل أن يكون ذا دين أو هوية أو 
وطن، وكونه مؤّرخًا يعزز هذه الرمزية، ثم 
إنه يعمل منذ 15 سنة على أتيال البربري 
الـــذي غــزا رومـــا حــني لــم تتقّبله هــذه ولم 
ترض به رومانيًا. أتيال هل هو اللبناني 
الذي يدافع عن استثنائه واختالفه وسط 
الــذي وحــده في  منطقة متجانسة. لبنان 

املحيط لم يقم على أساس إسالمي.
الشلة تتفّرق في أربع قارات، لقد طردتها 
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في مديح 
الغضب

)Getty( 1990 من بيروت، أكتوبر

غالفا الكتابين، تصميم: محيي الدين اللباد )العربي الجديد(

)Getty( 2016 ،من آثار الحرب األهلية على أحد بيوت بيروت



موسيقى

علي موره لي

قـــــــرارًا صـــاعـــقـــا ســـنـــة 2016،  كـــــان 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ »األكـ مــنــحــت  الــــــذي  ذاك 
السويدية« بموجبه جائزة نوبل 
لآلداب، للموسيقي وعازف الغيتار األشهر، 
بوب ديالن Bob Dylan، ليكون أول موسيقي 
د اسمه إلــى جانب 

ّ
فــي تــاريــخ الــجــائــزة، ُيخل

ــيــــن بـــارزيـــن.  أدبـــــاء كـــبـــار مـــن شـــعـــراء وروائــ
كــونــه أول أميركي يحظى بتلك  إلــى  إضــافــة 
إلى  ــّدمــت 

ُ
ق الــجــائــزة منذ سنة 1993، عندما 

 Toni( تــونــي مــوريــســون  الــســوداء،  مواطنته 
لم  األدبـــيـــة  الــنــزعــة   )2019  -1931  Morisson
تــغــب يــومــا عــن إنــتــاجــات ديـــالن املوسيقية. 
 األخير كان قد أصدر ديوانا شعريا 

ّ
حتى أن

فـــي عـــام 1971 بــعــنــوان »عــنــكــبــوت الــرتــيــالء 
تــاريــخــيــة؛  و»ســـجـــالت   Tarantula الــذئــبــيــة« 
مجلد أول« Chronicles: Volume I. باإلضافة 
كتبها  الــتــي   Memoir الـــذاتـــيـــة  الــســيــرة  إلــــى 
ــســتــعــاد هــــذه األيــــام 

ُ
بــنــفــســه ســنــة 2004، وت

بمناسبة مرور 80 عاما على ميالده.  
الــنــزعــة السياسية بــدورهــا لــم تــغــب، أيــضــا، 
عن نصوص أغاني ديالن، وحتى العناوين؛ 
 ،Blowing in the wind الـــريـــح«  فـــي  ــفـــخ  »انـ
 The Times They »تــغــّيــر فــي  تــلــك  »األزمـــنـــة 
 Like مــتــدحــرج«  و»كحجر   ،Are A-Changin
املحتدمة   2016 فــي سنة    .A Rolling Stone

سياسيا على صعيد الداخل األميركي، يبدو 
ها لم تغب أيضا عن سياق االحتفاء 

ّ
كما لو أن

ببوب ديالن. كفنان أميركي نشاطوي، وّجه 
آلــتــه الــغــيــتــار فـــي وجــــه الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الــعــاملــي. وجــعــل مــبــكــرًا مــن نــصــوص أغانيه 
مــكــبــرًا لــلــصــوت، يــعــبــئ عــبــر بــوقــه ويــحــشــد 
ــوض مؤسسات 

ّ
مــن أجـــل مــســيــرة عــاملــيــة، تــق

ر البشرية، تتاجر بأرواح 
ّ

سخ
ُ
سلطة كونية ت

ُمــرِهــق،  رفـــاه  أحـــالم  تبيعهم  بينما  الـــنـــاس، 
وتمّدهم بأفيون االستهالك. 

بيل 
ُ
قبل نحو خمسن عاما وفي سنة 1967، ق

اندالع االنتفاضات الطالبية الشهيرة بنحو 

ــدن الــغــربــيــة،  ــ ــتـــي عــمــت جــمــيــع املـ الــــعــــام، والـ
أصــدر ديــالن ألبومه جون ويسلي هاردينغ 
John Wesly Harding، الذي يضم أغنية ديالن 
 All Along The »األشهر »على طول املرصاد
 Rolling ستون  رولينغ  مجلة   .Watchtower

Stone كــانــت قـــد أنـــزلـــت األغــنــيــة فـــي املــرتــبــة 
السابعة واألربــعــن مــن بــن األغــانــي الـــ 500 

األعظم في التاريخ.   
يعّد كالم األغنية مثااًل باهرًا على غياب ذات 
الــفــنــان، املــوســيــقــي واملــغــنــي، خــلــف املقصد 
الــســيــاســي- االجـــتـــمـــاعـــي. شــكــل الـــنـــص، هو 
ــيـــة، عــلــى هــيــئــة مــوضــوعــة  ــدوره تــحــفــة أدبـ ــ بـ
صيغت  مسرحية،  مشهدية  ذات  قصصية، 
بــلــغــة شـــعـــريـــة بـــالـــغـــة الـــكـــثـــافـــة واالقـــتـــصـــاد 
فــي الــســرد. أمـــا املــضــمــون، فــهــو نــقــٌد للنظام 
الــعــاملــي الــجــديــد، واســتــشــراف بـــوادر الــثــورة 
عليه، بإسقاط الجدلية الهيغيلية املعروفة بـ 
»السّيد والعبد« من خالل زوجــن متقابلن 
ــّراث األرض  مــتــصــارعــن؛ رجـــال األعــمــال وحــ
 مــن الــلــص واملــهــرج من 

ّ
مــن جــهــة، وفــريــق كــل

جهة أخرى مقابلة. 
ــة  ــارعـ ــتـــصـ ــة األضــــــــــداد املـــتـــقـــابـــلـــة واملـ ــيـ ــدلـ جـ
ــا، الـــرمـــوز  ــنـ ــالم. هـ ــكــ  مـــســـار الــ

ّ
ــلـــك، ســـتـــخـــط تـ

االجتماعية يسارية الهوى بادية؛ في اللص 
»روبن هودي«، املتمّرد  إشارة إلى املنحرف الـ
على النظام الرأسمالي الليبرالي القائم على 
ب  غيِّ

ُ
امل الطبقي  للتفاوت  د 

ّ
واملول االستغالل، 

 عليه األغنية 
ّ

للعدالة االجتماعية، والذي تدل
بــصــراحــة فــي ذكــر »رجـــال األعــمــال يشربون 
نبيذي، وفي حمرة النبيذ إشارة إلى دمي«. 

 ،The Joker ،بينما يعاود املهرج، أو الجوكر
والفن  األدب  فــي  مألوفة  كشخصية  الظهور 

الجماهيري Pop Culture منذ منتصف القرن 
الــعــشــريــن وإلـــى الــيــوم، مــن قــصــص مــصــورة 
ترمز  »بــاتــمــان«، حيث  كـــ  وأفـــالم سينمائية 
إلـــى املـــواطـــن املــســحــوق املــقــهــور، الــقــانــع من 
ــة مــطــلــيــة بــاملــســاحــيــق  ــفـ خــلــف ابــتــســامــة زائـ
القابع  الــخــاضــع  املحتقن،  الــنــاقــم  الــتــنــّكــريــة، 
في الهامش، العاطل عن العمل الجالس على 
والــثــوران  الــفــوران  الطريق، على عتبة  حافة 

في وجه النظام عند أّية لحظة.
»األمراء ُيبقون عيونهم على املنظر من على 
طول أبراج املراقبة، يرصدون اقتراب فارسن 
ــلــــص واملــــــهــــــرج، فــيــمــا  نــــحــــوهــــم، لــعــلــهــمــا الــ
الــريــاح تــقــصــف«، كــمــا يشير املــقــطــع الثالث 
مـــن األغـــنـــيـــة. كــأنــهــم هــنــا كــنــايــة عـــن سلطة 
الدولة، حّراس النظام، تراقب عن كثب بوادر 
احـــتـــدام الـــصـــدام واشــتــعــال الــوضــع الــراهــن. 
يــكــمــل املــقــطــع؛ »والـــنـــســـاء تـــجـــيء وتــمــضــي، 
والخدم حفاة«. إشارة متكررة لحال عبودية 
 بــصــورة 

ً
تــســتــدعــي هــّبــة الــتــحــريــر، مــســتــتــرة

مــســتــمــّدة مـــن اإلقــطــاعــيــة الــقــروســطــيــة، في 
املجتمعات الرأسمالية املعاصرة.  

وإن لــن تــصــل األغــنــيــة بــخــيــال املــســتــمــع إلــى 
ــهــا 

ّ
ــثـــورة، إال أن ســاعــة الــصــفــر، لــحــظــة بـــدء الـ

تحمل مــجــاز تــحــريــٍض مــضــطــرد عــلــيــهــا. إذ 
يقع حن  مــا  عــادة  الجماهيري  االنفجار   

ّ
إن

الناس،  بن  امللل  ويستفحل  األمــل،  ُيستنفد 
موجب  ال  أسبابها.  بنظرهم  الحياة  فتعدم 
ــداء الــحــمــاســة، يــخــاطــب املــهــرج  بــعــد اآلن إلبــ
 
ّ
أن بــاتــوا يعتقدون  ا هنا 

ّ
من الــلــص. كثيرون 

ــادم من  ــقـ الــحــيــاة لــيــســت ســــوى نــكــتــة. فـــي الـ
 املهرج اللص على االنخراط 

ّ
الكلمات، سيحث

 كلينا قــد مــّر من 
ّ
: »إال أن

ً
قــائــال فــي التغيير، 

أن تكون  لــهــا  الـــحـــال، وال ينبغي  بــتــلــك  قــبــل 
الــكــالم، فالوقت  لــغــط  مــصــيــرنــا. لنمتنع عــن 

بات يمضي متأخرًا«.
هــنــاك جــدلــيــة ثــنــائــيــة أخــــرى تــســكــن ظــاهــرة 
ــمــّيــز شــخــصــيــة الــــواليــــات املــتــحــدة 

ُ
ديـــــالن، ت

ــا، أال وهــــي الــيــســار الــثــقــافــي الــتــحــت -  ــهـ ذاتـ
ــاقـــد واملـــــعـــــارض، فــــي مــواجــهــتــه  ــنـ أرضــــــي الـ
الـــيـــمـــن الـــســـيـــاســـي الــــــذي تــمــثــلــه املــؤســســة 
من   

ّ
كــــل بـــتـــوافـــق   Establishment الــرســمــيــة 

الـــحـــزبـــن الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي على 
ــيـــاســـات الـــيـــمـــن ويـــمـــن الـــوســـط،  الــــتــــزام سـ
ضــمــانــا لــبــقــاء حــلــف املــــال واألعــــمــــال املــمــتــد 
ألــوان الصناعة  إلى  الترسانة العسكرية  من 

لة بهوليوود. 
ّ
الترفيهية املمث

ــا املـــوســـيـــقـــيـــة، كـــشـــركـــات  ــهــ ــرة بــــأذرعــ ــ ــيـ ــ األخـ
ت تنتج صورة 

ّ
التسجيل Record Labels، ظل

ــيـــركـــي Pop مــقــتــرنــا   الــجــمــاهــيــري األمـ
ّ
الـــفـــن

ـــعـــا 
َّ
ــّيـــات االســــتــــهــــالك وحـــــدهـــــا، ُمـــســـل بـــنـــمـــطـ

عا معه تلك األسماء التي أبدعته، كما 
ِّ
وُمسل

أيضا واملضامن التي يحملها. ســواًء كانت 
حبا، أم جنسا، أم عنفا، أم ثراًء، أم إدمانا. 

أمـــا ديــــالن، ســــواًء باملغنى أو بــاملــســلــك، فقد 
ل رسميا ذلك الصوت غير الرسمي، 

ّ
 ُيمث

ّ
ظل

ــــن الـــــداخـــــل نــفــســه،  ــــن الـــــداخـــــل مـ الـــــخـــــارج عـ
ــنــكــفــئ، الـــذي 

ُ
املـــضـــاد واملـــكـــتـــوم، الــعــالــي وامل

النظام  يقاوم ويثابر على فضح عيوب  ظل 
السائد بلغة شعرية مجازية عذبة، وصنعة 
ُمــعــيــدًا ثــقــافــة الجماهير  مــوســيــقــيــة مــتــقــنــة، 
إلى الجماهير، بعدما صادرها النظام. مثله 
مثل رواد السينما املستقلة )أي تلك التي ال 
تنتمي إلى رابطة منتجي هوليوود وتنطق 
وشعراء  ــاب 

ّ
وكــت الرسمية(،  املؤسسة  باسم 

وتشكيلين كبار، مالوا جهة اليسار، وظلوا 
يرون ضرورة تغيير الصيرورة الرأسمالية، 
الســتــحــالــة ديــمــومــتــهــا مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم، 

ولشّدة الظلم الذي تحدثه.

اللّص والمهّرج على الجهة المقابلة

بوب ديالن

ثمانون عامًا على ميالد بوب ديالن )فرانس برس(

)Getty( إذا كان هذا هو آخر شيء نقوم به معًا، لنقع في الحب
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ظّل بوب ديالن طوال 
تجربته يمثّل ذلك الصوت 

غير الرسمي

تبدو كلمات األغاني 
أشبه بترديد عبارات ُكتبت 

بتداٍع حر

عمر بقبوق

قــبــل أيــــــام، أصــــــدرت فـــرقـــة الــــــروك األمــيــركــيــة 
 Show بـــعـــنـــوان  جــــديــــدًا  ألـــبـــومـــا   Lambchop
tunes، وهو األلبوم الرسمي السادس عشر في 
مسيرة الفرقة التي بدأت رحلتها في منتصف 

التسعينيات. 
 

ّ
كــل ــــالل  وخـ  ،Lambchop فـــرقـــة  تــشــكــلــت  مــنــذ 

فيها معظم  بها وتبدلت  مــرت  التي  الــفــتــرات 
عناصر الفرقة، كان صوت كورت فاغنر دائما 
 Cover هو العنصر األبرز فيها، سواًء بنسخ الـ
التي كــان يــؤدي فيها أغاني من كالسيكيات 

الروك، أو باألغاني التي كان يؤلفها بنفسه.
 اســــم الــفــرقــة اقـــتـــرن لـــوقـــٍت طــويــل 

ّ
ــإن ــ لـــذلـــك، فـ

بـــصـــورة فــاغــنــر وهــــو يـــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار، 
ــــؤدي أغـــانـــي لــبــرنــس أو رولــيــنــغ ســتــونــز،  ويـ
الفرقة بشكل كبير، وجعل  أثــر على هوية  ما 
حــضــورهــا املستمر ألكــثــر مــن ربــع قــرن بهذه 
انتفض عام  لغزًا محيرًا. لكن فاغنر  الصورة 
2019 عــلــى ذاتــــــه، لــيــبــدأ بــســلــســلــة ألــبــومــات 
جــديــدة يــتــمــرد فيها عــلــى صــورتــه الــســابــقــة، 
ــه، لـــتـــتـــضـــمـــن هـــذه  ــ ــوتـ ــ ــتــــشــــاف صـ ويـــعـــيـــد اكــ
اللحظة،  هــذه  ألــبــومــات حتى  ثــالثــة  التجربة 

باإلضافة   ،)2020(  Trip  ،)2019(   This وهــي: 
فيه  والـــذي خطا  الجديد،   Showtunes أللــبــوم 
فاغنر خطوة جديدة في رحلته، تخلى فيها 
ــن عــــزف الـــغـــيـــتـــار، واكـــتـــفـــى بــــــأداء أغــنــيــاتــه  عـ
الـــجـــديـــدة عــلــى مــوســيــقــى تــطــغــى عــلــيــهــا آلــة 
ــــزف املـــقـــاطـــع الــتــي  ــتـــي أعـــــــادت عـ الـــبـــيـــانـــو، الـ
بنفسه. وقد نجم  الغيتار  فاغنر على  لحنها 
عــن هــذه التجربة واحـــدًا مــن أفــضــل ألبومات  

Lambchop في مسيرتها باملجمل.
يـــتـــكـــون األلــــبــــوم مــــن ســــت أغــــــــاٍن، بـــاإلضـــافـــة 
 Papa Was a Rolling مـــقـــطـــوعـــتـــي  إلــــــــى 
 Impossible Meatballs و   Stone Journalist
املوسيقيتن، واللتن تساهمان بشكل واضح 
بــتــعــزيــز األجــــــواء الــحــمــيــمــيــة والـــدافـــئـــة الــتــي 
يرسمها األلــبــوم عــبــر األغــانــي الــرقــيــقــة التي 

يــتــنــاغــم فيها صـــوت فــاغــنــر مــع آلـــة الــبــيــانــو، 
ــيــــؤدي مـــقـــاطـــع شـــعـــريـــة قـــصـــيـــرة وغـــريـــبـــة،  لــ
تنطوي على كّم كبير من الجمالية والغموض. 
بــالــكــاد تــشــكــل الــكــلــمــات ســيــاقــا؛ فــهــي أشــبــه 
بــتــرديــد عـــبـــارات كــتــبــت بـــتـــداٍع حـــر، تنحرف 
الــفــكــرة عــن مــســارهــا قــبــل أن تــتــبــلــور، لتبدو 
أشـــبـــه بــومــضــة تــخــتــفــي قــبــل أن تـــتـــرك أثــــرًا، 
مجتمعة،  فالكلمات  للعمق،  تفتقد  ال  ها 

ّ
لكن

شعرية  حساسية  على  تنطوي  منفصلة،  أو 
ها 

ّ
ــذات والــعــالــم املــحــيــط، لكن ــ عــالــيــة تــجــاه الـ

تنعكس بعبارات مبهمة وغير مترابطة.
فاغنر  يــؤديــهــا  الــتــي   ،Blue Leo أغــنــيــة  فــفــي 
بصوت مشوه، يقول: »في الوقت الــذي يصل 
الفينيق، سنكون هناك في الحشد  فيه طائر 
حول الخضار الورقية« ليصنع فاغنر بعبارة 
واحـــــدة صــــورة يــمــكــن الــتــقــاطــهــا مـــن الـــواقـــع، 
ويـــكـــســـرهـــا بــــاألســــطــــورة، الـــتـــي تــحــضــر فــي 
هامش الحياة اليومية، لتعطي معنى لألفعال 
فاغنر  يحدد  نفسها،  األغنية  فــي  الروتينية. 
تموضعه بن هذه العوالم، إذ يقول: »سيكون 
 موعد مغادرتك 

ّ
هناك سفك دماء عندما يحل

ملــكــان عــمــلــك. أنـــا أســتــمــع إلـــى قــمــر الــشــيــطــان 
الــذي يحلق في الخارج ببطء« ليكون فاغنر 
-وفــقــا لــذلــك- صــلــة الــوصــل بــن عــاملــن: عالم 
الــواقــع الــروتــيــنــي الــرتــيــب، وعــالــم األســطــورة 
مـــن يستحضرها  فــهــو  املـــرعـــبـــة؛  والـــخـــيـــاالت 
الواقع، وهو من يسمع صداها  ليكسر رتابة 

أواًل، وهو من ُينذر بها. 
أغـــان أخـــرى، كما  العاطفية فــي  النبرة  تـــزداد 
»إذا كان  يــرد بها:  التي   ،Fuku الحال في هي 
هــــذا هـــو آخــــر شــــيء نـــقـــوم بـــه مـــعـــا، لــنــقــع في 
ــهــا عـــبـــارات تــتــردد 

ّ
الـــحـــب« والـــتـــي تـــبـــدو كــأن

ملقاومة الفكر العدمي الطاغي. 
 ،The Last Benedict الــخــتــامــي  املـــســـار  وفـــي 
الغريبة   األفــكــار 

ّ
كـــل فــاغــنــر أن يفسر  يــحــاول 

عنه، والتي أقحمها فجأة في ألبومه الجديد، 
مــن شخص  إاّل شجاعة  ليست  »هـــذه  ليقول: 
ـــه رجـــل أمــضــى 

ّ
أحـــمـــق« لــيــعــود ويـــذّكـــرنـــا بـــأن

اآلمنة،  اللعب باملساحات  معظم مسيرته في 
 هذه الثورة املستجدة في أسلوبه ال 

ّ
ويؤكد أن

تتوافق مع فكره الفني.

Lambchop فرقة
»أستمُع إلى قمر الشيطان«

في الرابع والعشرين 
من مايو/أيار عام 1941، 

ُولد المغني والشاعر 
األميركي، بوب ديالن. 

تجربة استثنائية، نال على 
إثرها جائزة نوبل لآلداب، 

عام 2016. لم تكن 
أعماله مجرّد كلمات 

غنائية، وإنّما قصائد ذات 
رؤية اجتماعية وسياسية 

منحازة ضد السلطة

غالية  التونسية  المغنية  أخيرًا،  بدأت، 
بن علي بطرح أغاني ألبومها الجديد 
مصري«.  »فيلم  عنوان  يحمل  الذي 
على  األلبوم  أغاني  تُصدر  أن  وقررت 
فيلم  »تتر  باسم  بأغنية  بادئة  فترات، 
تُلّخص كّل  أنّها  إلى  مصري« مشيرة 

المشروع.

والممثلة  المغنية  أصدرت  أيام،  قبل 
جديدًا  ألبومًا  غودرِم  دلتا  األسترالية 
 Bridge over Troubled بــعــنــوان 
الرسمي  ــوم  ــب األل ــو  وه  ،Dreams
إلى  ــودرِم  ــ غ يُعيد  عمل  الــســابــع. 
الساحة بعد إصدارات سابقة أخفقت 

بها واضطربت مسيرتها.

عند الثامنة من مساء اليوم، ومساء 
غد، يقيم الموسيقي المصري عمر 
»مسرح  خشبة  على  حفًال  خــيــرت 
القاهرة.  في  المكشوف«  النافورة 
يؤدي خيرت، مقطوعات من أعماله 
على  القبض  »ليلة  مثل  الشهيرة، 

فاطمة« و»العم أحمد«.

يعود »مترو المدينة« البيروتي ليفتح 
الجمهور،  ــام  أم جديد  مــن  أبــوابــه 
بعد إغالق تسبّبت به جائحة كورونا، 
لفرقة  حفل  أبرزها  عــدة،  بعروض 
الرابع من  يوم  تجلّي صوفي وذلك 
الساعة  عند  المقبل،  حزيران  يونيو/ 

التاسعة مساًء.

بعد انقطاع امتد لقرابة شهر، تعود 
من  الــقــاهــريــة  ــصــاوي  ال ساقية 
الثالث  في  عروضها.  لتواصل  جديد، 
سيكون  المقبل،  حزيران  يونيو/  من 
ــد مــع أم  ــوع الــجــمــهــور عــلــى م
كلثوم، بحفل يقيمه مسرح الساقية 

للعرائس.

أغاني  ُتعتبر  »لماذا  عنوان  تحت  تيتشر،  كريغ  للناقد  مقالة  في 
أنّه  إلى ديالن على  ننظر  أن  )2016(، يقول: »يمكننا  أدبًا؟«  بوب ديالن 
هوميروس، لكنّه مهم بطريقة أخرى. تفصح منابعه العميقة في 
تاريخ الموسيقى الشعبية والبلوز عن شاعٍر عريق، والذي لم يكن في 
يوٍم من األيام كاتبًا، لكنّه بال شك قد اجتث األساطير اليونانية القديمة 

معًا لتشكيل اإللياذة واألوديسة من جديد«.

لماذا؟

أخبار
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رياضة

فّجر جايسون 
تايتوم طاقته 
بخمسين 
نقطة في 
سلّة بروكلين 
نتس ومنح 
فريقه بوسطن 
سلتيكس فوزًا 
جديدًا 119-125، 
واضعًا إياه في 
المقدمة بنتيجة 
2-1 في سلسلة 
المواجهات 
بين فريقي 
المنطقة 
الشرقية ضمن 
منافسات الدور 
األول من المراحل 
اإلقصائية 
)بالي أوف( 
في دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين.

)Getty /تايتوم سجل 50 نقطة أمام فريق بروكلين نتس )ساره ستير

تايتوم يُسقط نتس

قال مدافع املنتخب التشيلي غييرمو ماريبان 
إن املباراة القادمة أمام األرجنتن في التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ستكون 
»صعبة للغاية« بسبب األداء الجيد الذي يتمتع 

به العبوها. وصرح نجم موناكو الفرنسي: »إنها 
مباراة صعبة للغاية، نحن نعرف جودة العبي 

األرجنتن، ولكن في هذه املباريات من املهم دائما 
أن نكون في وضع جيد، وأن نكون متحدين 

وأعتقد أننا نظهر أننا في وضع جيد«.

عاد فريدريكو رودريغيز سانتوس »فريد«، 
نجم مانشستر يونايتد، إلى املنتخب البرازيلي 

الذي يستعد ملباراتيه املقبلتن أمام اإلكوادور 
وباراغواي، ضمن التصفيات املؤهلة ملونديال 

قطر 2022، ويأتي ذلك بعد غياب 3 سنوت تقريبا. 
وقال فريد )28 عاما( في بيان أدلى به عندما 

وصل إلى معسكر منتخب البرازيل في حي 
غرانغا كوماري بريو دي جانيرو: »أنا سعيد 

للغاية بالعودة إلى املنتخب البرازيلي«.

يحاكم ريان غيغز العب مانشستر يونايتد 
السابق صاحب الـ47 عاما بتهمة سوء املعاملة 
الجسدية والنفسية ضد صديقته السابقة في 

ل 
ُ
24 من يناير/ كانون الثاني املقبل. وسيمث

مدرب ويلز الحالي، لكنه لن يقود املنتخب في 
بطولة كأس األمم األوروبية »يورو 2020«، في 

يناير املقبل أمام محكمة مانشستر للتعدي على 
صديقته آنذاك وإلحاق أضرار جسدية بها في 

مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.

ماريبان: مواجهة 
منتخب األرجنتين 

صعبة للغاية

فريد يعود 
إلى البرازيل بعد غياب 

دام 3 سنوات

غيغز سيحاكم 
بتهمة العنف ضد 

صديقته في يناير

Sunday 30 May 2021
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سويسرا
عناصر جيدة قادرة 

على إسقاط الكبار

2829
رياضة

الـــ17  التصنيف  يدخل منتخب ويلز صاحب 
ــورو 2020«، وعــيــنــه  ــ ــ »يـ بـــطـــولـــة  »فـــيـــفـــا«  فــــي 
القدم  على صناعة املجد ودخــول تاريخ كــرة 
األوروبية على صعيد املنتخبات، هو منتخب 
ُمــتــجــدد ومــتــطــور كــثــيــرًا فــي الــفــتــرة األخــيــرة، 
النهائي  الـــدور نصف  إلــى  أنــه وصــل  ويكفي 
في نسخة البطولة األوروبية األخيرة في عام 

2016، التي استضافتها فرنسا.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ــا كـــبـــيـــرًا فــي  ــاريـــخـ ال يــمــلــك مــنــتــخــب ويـــلـــز تـ
ــورو«، فــهــو تــأهــل مــرة  ــ مــنــافــســات بــطــوالت »يـ
عــام 2016،  فرنسا  إلــى نسخة  واحـــدة سابقا 
ــانـــت مـــشـــاركـــة أولــــــى مـــمـــيـــزة تــركــت  لــكــنــهــا كـ
انطباعا لدى الجميع بأن منتخب »التنانني« 
سيكون له شــأن كبير في املستقبل، وهــا هو 
ُيثبت ذلك باملشاركة الثانية تواليا في »يورو 
2020«. وفي النسخة األولى التي شارك فيها، 
خــــاض مــنــتــخــب ويـــلـــز 6 مـــبـــاريـــات مــحــقــقــا 4 
انــتــصــارات مقابل خسارتني، فــي وقــت سجل 
10 أهداف وتلقت شباكه 6 آنذاك، لكن مشواره 
األوروبية كان حافاًل وتاريخيا،  البطولة  في 

وذلك بسبب النتائج التي سجلها.
ففي دور املجموعات، فاجأ ويلز الجماهير 
بتصدره املجموعة الثانية برصيد 6 نقاط 
إنكلترا  فــوزيــن وخــســارة، متقدما على  مــن 
ــيـــا  الـــوصـــيـــفـــة وســـلـــوفـــاكـــيـــا الـــثـــالـــثـــة وروسـ
الرابعة. وفي دور الـــ16، تفوق على منتخب 
بــهــدف نظيف وضمنت  الــشــمــالــيــة  أيــرلــنــدا 

ــر 8 مــنــتــخــبــات أوروبـــيـــة.  الـــتـــواجـــد بـــني آخــ
ــلـــز مــفــاجــأة  وبـــعـــد ذلــــك ســجــل مــنــتــخــب ويـ
كبيرة في الــدور ربع النهائي، عندما أطاح 
بـــأحـــد املــرشــحــني بــلــجــيــكــا بــنــتــيــجــة كــبــيــرة 
)3 – 1(، إال أن هــذا املــشــوار الــرائــع اصطدم 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ بــمــنــتــخــب قـــوي فـــي الـ
وهو البرتغال، الذي أقصاه بهدفني نظيفني، 
وهو الذي ُتوج باللقب بعد ذلك على حساب 

فرنسا في النهائي.
واآلن سُيشارك ويلز للمرة الثانية في تاريخ 
بطوالت »اليورو« وعينه على التأهل وبلوغ 
الــدور الثاني وتكرار نفس إنجاز نسخة عام 
العناصر  يملك  ويلز  بــأن  التنويه  مــع   ،2016
التأهل في  القادرة على منحه بطاقة  امُلميزة 

النسخة التي سُتقام في صيف 2021.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــات  ــيـ ــفـ ــتـــصـ تـــــأهـــــل مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز مــــــن الـ
املجموعة  عــن  املؤهلة كوصيف  األوروبــيــة 
 14 »التنانني«  منتخب  جمع  إذ  الخامسة، 
نقطة فــي املــركــز الثاني بــفــارق 3 نقاط عن 
كرواتيا املتصدرة، ومتفوقا على سلوفاكيا 
)13 نــقــطــة(، املــجــر )12 نــقــطــة( وأذربــيــجــان 
ــز فـــي  ــ ــلــ ــ )نــــــقــــــطــــــة(. وخـــــــــــاض مــــنــــتــــخــــب ويــ
انتصارات   4 )حقق  مباريات   8 التصفيات 
مــقــابــل تــعــادلــني وخـــســـارتـــني(، وســجــل 10 

أهداف مقابل تلقيه لستة أهداف.
يملك منتخب ويلز بعض نقاط القوة التي 
البطاقات  على  للمنافسة  مرشحا  تجعله 
الــثــالث املــؤهــلــة فــي مجموعته األوروبـــيـــة، 
ولــعــل أبـــرزهـــا امــتــالكــه لــعــنــاصــر هجومية 
قادرة على حسم املباريات بقوة، واملمزوجة 
الخبرة،  والــعــنــاصــر  الــشــابــة  العناصر  بــني 
بني جيل غاريث بيل وجيل دانييل جيمس، 
املـــدرب الهجومية  فــي حــني أن طريقة لعب 
سُتشكل خطرا على أي منافس يلعب ضده.

فــي منتخب ويلز  نــقــاط الضعف  أبـــرز  لكن 
تكمن في الجانب الدفاعي رغم أنه تحسن 
فــي مرحلة  الفترة األخــيــرة وخصوصا  فــي 
ــداف فـــي 8  ــ الــتــصــفــيــات، عــنــدمــا تــلــقــى 6 أهـ

مباريات، لكن هذا األمر يحتاج إلى انتباه 
عــدد  تلقي  املــجــمــوعــات، ألن  دور  فــي  كبير 
أهداف كبيرا بسبب أخطاء دفاعية بدائية، 
سُيكلف ربما فقدان فرصة التأهل إلى دور 

الـ16.
وطريقة لعب منتخب ويلز مع املدرب، روب 
بايج، تعتمد بنسبة كبيرة على االستحواذ 
والتمريرات  الخلف  من  والبناء  الكرة  على 

الـــكـــثـــيـــرة، مـــا يــجــعــل فـــريـــق ويـــلـــز مــنــافــســا 
ــه قـــادر  صــعــبــا عــلــى الــجــمــيــع، خــصــوصــا أنـ
على حرمان املنافس من الكرة لفترة طويلة 

قبل ضربه في منطقة جزائه.

المجموعة والتشكيلة
يلعب منتخب ويلز في املجموعة األولى في 
منافسات بطولة »يورو 2020«، وسيواجه 

مــنــتــخــبــات إيــطــالــيــا، ســويــســرا واملــنــتــخــب 
على  أنها مجموعة صعبة  ويبدو  التركي، 
رجـــال املــــدرب، روب بــايــج، لكن الــتــأهــل إلى 
الدور الثاني لن يكون مستحياًل خصوصا 
ــع تـــوفـــر فـــرصـــة تـــأهـــل أفـــضـــل ثـــوالـــث في  مـ
يمكن ملنتخب ويلز  مــا  املــجــمــوعــات، وهـــو 
تــحــقــيــقــه فـــي ظـــل الــتــشــكــيــلــة الـــقـــويـــة الــتــي 
يملكها حاليا، املمزوجة بني العنصر الشاب 

املنتخب  ويفتتح  الكبيرة.  األسماء  وخبرة 
الويلزي مشواره في البطولة األوروبية هذا 
امللعب  فــي  منتخب سويسرا  الصيف ضــد 
األوملــبــي فــي »بـــاكـــو«، ثــم يــخــوض مــبــاراتــه 
الــثــانــيــة ضــد تــركــيــا فــي نــفــس املــلــعــب، قبل 
أن يختم مشواره في دور املجموعات ضد 
للتأهل  املرشحني  أبـــرز  اإليــطــالــي  املنتخب 
الـــ16 عن هذه املجموعة. وستضُم  إلى دور 

الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة لــبــعــثــة مــنــتــخــب ويــلــز 
املــشــاركــة فــي »الــيــورو«: فــي حــراســة املرمى 
)واين هينيسي، داني وورد وأدام دايفيز(، 
وفــــي خـــط الــــدفــــاع هـــنـــاك )كـــريـــس غــونــتــر، 
بــن ديــفــيــز، كــريــس مــيــفــام، تـــوم لــوكــيــر، جو 
ويليامز  نــيــكــو  لـــورانـــس،  جــيــمــس  رودون، 

وريس نورينغتون ديفيس(. 
وفي خط الوسط هناك )آرون رامسي، جو 

آلني، جوني ويليامز، هاري ويلسون، إيثان 
ماثيو  بروكس، جو موريل،  دافيد  أمبادو، 
ــورج تـــومـــاس  ــ ــ ــــالن لـــيـــفـــيـــت، جـ ــ ســـمـــيـــث، ديـ
وروبــني كولويل(، وفــي خط الهجوم هناك 
ــاريـــث بــيــل، تــــوم لــــورانــــس، كــيــفــيــر مـــور،  )غـ
تــايــلــر روبـــيـــرتـــس، رابــــي مـــاتـــونـــدو ومــــارك 

هاريس(.
رياض...

ويلز »التنين« الذي يبحث عن المجد

رياض الترك

ُيعتبر منتخب سويسرا واحدًا من 
بــني أفــضــل املــنــتــخــبــات األوروبـــيـــة 
ــه يــحــتــل املــركــز  حـــالـــيـــا، ويــكــفــي أنــ
الـ13 في التصنيف العاملي لالتحاد الدولي 
لكرة القدم. هو منتخب طموح يملك تاريخا 
العالم، وسيحاول  كــأس  جيدًا في بطوالت 
تخطي دور املجموعات ومقارعة الكبار في 
بــطــولــة »يــــورو 2020«، وذلـــك فــي املــشــاركــة 
التاريخية الخامسة له على صعيد البطولة 

األوروبية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
ســــُيــــشــــارك املـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــســــري لــلــمــرة 
»الــيــورو«،  منافسات بطوالت  في  الخامسة 
كبيرة  بنتائج  السابقة  مشاركته  تنتِه  ولــم 
ومميزة، فأفضل نتيجة كانت الوصول إلى 
دور الـ16 في نسخة فرنسا عام 2016، بينما 
انتهت بــاقــي املــشــاركــات بــالــخــروج مــن دور 

املجموعات.
وشــــــــارك مــنــتــخــب ســـويـــســـرا ألول مـــــرة فــي 
نسخة عام 1996، وخرج من دور املجموعات 
وتــعــادل، ونفس  تــعــرض لخسارتني  أن  بعد 
األمـــــر تـــكـــرر فـــي نــســخــة عــــام 2004، عــنــدمــا 
ــادل وودع  ــعــ ــا لـــخـــســـارتـــني وتــ تـــعـــرض أيـــضـ
باكرًا، وفي نسخة عام 2008، ودع أيضا من 

دور املجموعات بنفس النتائج.
ــام 2016، فــتــأهــل  ــ ــا فــــي نــســخــة فـــرنـــســـا عـ ــ أمـ
املنتخب البلجيكي إلى الدور الثاني ألول مرة 
املجموعات  دور  تخطى  عندما  تاريخه،  فــي 
 5 برصيد  فرنسا  خلف  وصيفا  حــل  أن  بعد 
ــــدور الــثــانــي املنتخب  ــه فـــي الـ نـــقـــاط، ثـــم واجــ

 )4  –  5( الترجيح  بــركــالت  البولندي وخــســر 
آنــذاك. وسجل املنتخب السويسري في نسخ 
»يـــــورو« ســابــقــا 8 أهـــــداف، مــقــابــل تــلــقــيــه 15 
هدفا، في حني خاض 13 مباراة )حقق فوزين 

مقابل 5 تعادالت و5 خسارات( تاريخيا.
وسُيحاول املنتخب السويسري في النسخة 
قــوي وإنــهــاء  أداء  عــام 2021، تقديم  املــؤجــلــة 
ــاء مـــن دور املــجــمــوعــات وربــمــا  لــعــنــة اإلقـــصـ
متقدمة،  أدوار  إلى  والوصول  بعيدًا  الذهاب 
ــم أن األمـــر  واملــنــافــســة عــلــى الــلــقــب أيـــضـــا، رغـ
يبقى صعبا جدًا في ظل قوة املنافسني الكبار.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــلــت ســويــســرا إلـــى بــطــولــة »يــــورو 2020« 
كمتصدرة للمجموعة الرابعة في التصفيات، 
بعد أن حصدت 17 نقطة متفوقة على منتخب 
الدنمارك الذي جمع 16 نقطة. وكانت نتائج 
املنتخب على الشكل التالي 5 انتصارات مع 
تعادلني وخسارة في 8 مباريات، مع تسجيل 

19 هدفا وتلقيه 6 أهداف.
التي يتأهل  الثانية تواليا  املــرة  وكانت هــذه 
فيها املنتخب السويسري إلى بطولة »يورو« 
من املركز األول في التصفيات، بعد أن أنهى 
الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى نــســخــة عـــام 2016، 
ــتــــصــــارات و3 خــــســــارات فــقــط،  بـــرصـــيـــد 7 انــ
وقـــدم آنـــذاك أداء مميزًا وســجــل 24 هــدفــا في 
تاريخ  فــي  للمنتخب  هجومي  رصيد  أفضل 

مشاركته في التصفيات األوروبية.
ومـــن أبــــرز نــقــاط الــقــوة الــتــي تــمــيــز املنتخب 
السويسري هي األجنحة التي تساعد الدفاع 
وتــســانــد الــهــجــوم خــصــوصــا فـــي الــهــجــمــات 
املـــرتـــدة. كــمــا أن ريـــكـــاردو رودريـــغـــيـــز، العــب 
فريق ميالن، يملك قدما يسرى قوية استفاد 

EURO  2020  يورو

بعد نشر تقارير خاصة بالمدن الـ11 المستضيفة لبطولة »يورو 2020«، تبدأ 
»العربي الجديد« بنشر التقارير الخاصة بالمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة 

األوروبية خالل الصيف

)Getty( »2020 ستحاول سويسرا الذهاب بعيدًا في »يورو

)Getty( تأهلت سويسرا مرة واحدة إلى الدور الثاني

)Getty( »منتخب ويلز يلعب في مجموعة صعبة في »اليورو)Getty( يُشارك المنتخب الويلزي للمرة الثانية

صناعة  يمكنهم  الــذيــن  املميزين  النجوم  بعض  ويلز  منتخب  يملك 
الفارق في بطولة »يورو 2020«، منها الخبرة مثل غاريث بيل هداف 
املنتخب األول الذي سجل 33 هدفًا في 87 مباراة، وهناك العب خط 
الوسط املهاجم الشاب، دانييل جيمس )23 سنة(، الذي لفت األنظار 
مع فريقه مانشستر يونايتد، وسيكون أحد أبرز املواهب الشابة في 
البطولة األوروبية القادمة. هذا عدا عن ذكر نجوم مثل آرون رامسي، 
غــريــس غــانــتــر، وهــمــا ُيــضــيــفــان عنصر الــخــبــرة عــلــى أرض امللعب 
األوروبــيــة  التصفيات  في  االنــتــصــارات  تحقيق  على  ويلز  ويساعدا 

املؤهلة إلى »يورو 2020«.

اعتدائه  بعد استبعاد، راين غيغز، من تدريب منتخب ويلز، بسبب 
املــدرب روب بايج  على صديقته وتصرفه غير األخــاقــي، تم تعيني 
)مساعد غيغز( مدربًا لويلز والــذي سيقوده رسميًا في منافسات  
بــطــولــة »الـــيـــورو« هـــذا الــصــيــف. وســبــق لــلــمــدرب بــايــج أن درب أنــديــة 
صغيرة مثل بورت فالي ونورثهامبتون اإلنكليزيني، ثم قاد منتخب 
ويلز تحت 21 سنة بني عامي 2017 و2019، لُيصبح في عام 2020، 
مساعد مدرب وبعدها مدرب منتخب ويلز، وحتى اآلن حقق معه 4 
انتصارات وتعاداًل وخسارة واحدة في 6 مباريات قادها حتى اآلن، 

وبلغت نسبة فوزه حوالي )%66(.

غاريث بيل

روب بايج

الكرات  السويسري في  املنتخب  منها مــدرب 
الثابتة خصوصا. كما يملك املنتخب مايكل 
ــازل الـــســـويـــســـري، هـــذا  ــ ــريـــق بــ ــــب فـ ـــغ، العـ النـــ
باإلضافة إلى الخبرة في خط الهجوم بقيادة 

شكردان شاكيري.
التي  الضعف  نقاط  املقابل، هناك بعض  في 

الهجوم، خصوصا  خــط  فــي  بمشكلة  تتمثل 
الـــــــــرأس الــــحــــربــــي، وهـــــنـــــاك خــــيــــار هـــاريـــس 
سيفيروفيتش الذي لم يلعب مع فريق ريال 
أن سيفيروفيتش سجل  ورغـــم  ســوســيــيــداد. 
فــي مــرمــى اإلكــــوادور فــي مــونــديــال 2014، إال 
أنه فشل في هز الشباك في يــورو 2016. كما 
أن بعض الالعبني الذي يعتبرون أبرز نجوم 
أنديتهم  مع  يلعبوا  لم  السويسري  املنتخب 
كثيرًا، وهو ما سيؤثر سلبا على األداء بشكل 

عام في »اليورو«.

المجموعة والتشكيلة
ســتــلــعــب ســـويـــســـرا فـــي املــجــمــوعــة األولــــى 
إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إيـــطـــالـــيـــا، وتــركــيــا 

ــتـــخـــب ويـــــلـــــز، وتـــــبـــــدأ مــــشــــوارهــــا فــي  ــنـ ومـ
البطولة األوروبية ضد زمــالء غاريث بيل، 
ثم تلعب ضد منتخب إيطاليا في مواجهة 
صعبة جدًا، قبل أن تختم مشوارها في دور 

املجموعات بمواجهة املنتخب التركي.
إلى  التأهل  السويسري  للمنتخب  ويمكن 
الــــدور الــثــانــي كــونــه يــمــلــك مــجــمــوعــة قوية 
قادرة على تقديم كرة قدم جميلة على أرض 
الدور  إيجابية في  نتائج  امللعب، وتحقيق 
إلــى  تـــأهـــل  أن  ــه ســبــق  أنــ األول، خــصــوصــا 

الدور الثاني في مونديال روسيا 2018.
السويسري  املنتخب  لتشكيلة  وبالنسبة 
في بطولة »يورو 2020«، فتضُم في حراسة 
املرمى كاًل من يان سومير، جوناس أوملني 

إيــفــون مــفــوغــو وغــريــغــور كــوبــيــل، أمـــا خط 
فابيان  )ريكاردو رودريغيز،  الدفاع فيضُم 
ــل أكــــانــــجــــي، نــيــكــو إلـــفـــيـــدي،  ــويـ ــانـ شــــــار، مـ
ســيــلــفــان ويــدمــيــر، لــوريــس بــيــنــيــتــو، كيفن 
إيــراي كوميرت، بشير أومارغيتش  مبابو، 

وجوردان لوتومبا(.
فـــي املـــقـــابـــل يـــضـــُم خـــط الـــوســـط )غــرانــيــت 
زوبير،  تشاكا، شكردان شاكيري، ستيفان 
إيديميلسون  فولير،  ريمو  زكــريــا،  دينيس 
أمــا في خط  فيرنانديز ودجيبريل ســوو(، 
سيفيروفيتش،  )هـــاريـــس  فــهــنــاك  الــهــجــوم 
ــمـــدي، بـــريـــل إمــــبــــولــــو/ مـــاريـــو  ــحـ ــر مـ ــيــ أدمــ
غافرانوفيتش، روبني فارغاس، كريستيان 

فاسناخت، دان ندويي وأندي زيكيري(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
السويسري للمرة 

الخامسة في »اليورو«

يومًا12الباقي

دولـة 
وكرة

يريد منتخب ويلز تقديم 
أفضل أداء له في دور 
المجموعات من أجل 
التأهل إلى الدور الثاني 

والذهاب بعيدًا في 
»يورو 2020«

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

عاشها  قطر  فــي  تاريخية  أمسية 
ــــي املـــــصـــــري، عــقــب  ــلـ ــ الـــــنـــــادي األهـ
ــتـــويـــجـــه بــــطــــًا لــــكــــأس الـــســـوبـــر  تـ
األفريقي لكرة القدم ملوسم 2021، بعد تغلبه 
ال  مقابل  بهدفني  املغربي  بركان  نهضة  على 
شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 

جاسم بن حمد بالدوحة.
بعد  اللقب لصالحه  األهلي في حسم  ونجح 
الـــفـــوز عــلــى بـــركـــان بــثــنــائــيــة ســجــلــهــا محمد 
شــريــف وصــــاح مــحــســن نــجــمــا الــهــجــوم في 
ألقابه  عــدد  األهــلــي  ورفـــع   .82  ،57 الدقيقتني 
ــام، لــيــعــزز وجــــزده  ــ الـــقـــاريـــة إلــــى 22 بــشــكــل عـ
األكثر  األنــديــة  قائمة  الثاني ضمن  املركز  في 
ريــال  خلف  العالم  حــول  بالبطوالت  تتويجًا 

مدريد اإلسباني املتصدر برصيد 26 لقبًا.
ــلـــي عــلــى لــقــب الــســوبــر األفــريــقــي  ــاز األهـ ــ وحـ
لــلــمــرة الــســابــعــة، بــعــد غـــيـــاب دام 7 ســنــوات 
كــامــلــة عــن آخـــر تــتــويــج لــه بــعــدمــا نـــال سوبر 
نــــادي  ــــني  وبــ بـــيـــنـــه  الـــــفـــــارق  ــيـــوســـع  لـ  ،2014
األكــثــر تتويجًا  القائمة  فــي  الــزمــالــك وصيفه 
بالبطولة إلــى 3 كــؤوس، بخاف الجمع بني 
السوبر  وكــأس  أفريقيا  أبطال  دوري  ثنائية 
األفــريــقــي. وبــاتــت لــدى األهــلــي فرصة ذهبية 
لزيادة الضغط على ريال مدريد في السباق، 
إذ تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
ويتيح له الفوز بالبطولة إضافة لقب جديد، 
بــاإلضــافــة إلــى خــوض مــبــاراة ســوبــر جديدة 

بعد أشهر قليلة.
وواصـــل األهــلــي مسلسل حصد األلــقــاب منذ 
تعيني بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، التي بدأها 

األهلي 
سوبر أفريقيا

حقق النادي األهلي المصري لقب بطولة السوبر األفريقي للمرة السابعة 
بنتيجة  المغربي  بركان  نهضة  منافسه  على  انتصر  بعدما  تاريخه،  في 
بينهما، على استاد  التي جمعت  المواجهة  هدفين مقابل ال شيء، في 

جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة

3031
رياضة

تقرير

ــالـــوجـــود شــرفــيــًا فـــي حــفــل الــتــتــويــج بــطــًا  بـ
للدوري املصري، ثم قاد الفريق لحصد لقبي 
كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في 
تاريخ النادي، وكأس مصر، وحصد امليدالية 
ــم لــأنــديــة  ــالـ ــعـ الـــبـــرونـــزيـــة لــبــطــولــة كـــــأس الـ
لــيــحــصــد ثـــالـــث لــقــب لـــه كـــمـــدرب مـــع األهــلــي 
بشكل عام، ويرفع عدد ألقابه األفريقية بشكل 
عــام إلــى 4 ألــقــاب، بعدما نــال ثنائية مع صن 

داونز الجنوب أفريقي قبل 5 سنوات.
وفرضت األجواء االحتفالية الصاخبة تتويج 
األهـــلـــي عــبــر واقـــعـــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا غير 
مسبوقة في مراسم توزيع الجوائز، حيث قرر 
العبو األهلي تنصيب رئيس النادي محمود 
التاريخي  والــهــداف  الكرة  أســطــورة  الخطيب 
الــســبــعــيــنــيــات  ــــي  فـ األول  ونـــجـــمـــه  ــنــــادي  ــلــ لــ
والثمانينات بطًا ونجمًا للتتويج بالسوبر 
األفريقي، وحرص العبو األهلي على التوجه 
بــشــكــل جــمــاعــي صـــوب رئــيــس الـــنـــادي خــال 
األفريقي  االتحادين  برفقة مسؤولي  وجــوده 
والقطري لكرة القدم وتحيته وتوجيه الشكر 
الذهبية، ليجد الخطيب  امليدالية  له وإهدائه 
نفسه مع نهاية املراسم، مطوقًا عنقه بأكثر من 
30 ميدالية رغم محاوالته في البداية االعتذار 
ــبـــني، ودعـــوتـــهـــم لـــاحـــتـــفـــال بــأنــفــســهــم،  لـــاعـ
ولكنهم قرروا تنصيبه نجمًا للسوبر، خاصة 

فـــي ظـــل تــفــرغــه الــكــامــل فـــي األشـــهـــر األخــيــرة 
الــكــرة ورئــاســتــه البعثة األهــاويــة في  لفريق 
الكبرى، كان أبرزها السفر من  كل املناسبات 
الــقــاهــرة إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا، ثــم مــن جنوب 
أفــريــقــيــا إلـــى قــطــر رغـــم مــــروره بــأزمــة صحية 
ــتــــدعــــت خـــضـــوعـــه لـــلـــعـــاج أكـــثـــر  ــرى، اســ ــ ــبـ ــ كـ
مــن مـــرة قــبــل الــســفــر. وأصــبــحــت قــطــر »أرض 
اإلنجازات« بالنسبة لأهلي املصري، وتميمة 
املــجــد فــي عـــام 2021، بــعــدمــا شــهــدت تحقيق 
الفوز  عبر  ينسى  ال  تاريخيًا  إنــجــازًا  الفريق 
الثالث في كأس  البرونزية واملركز  بامليدالية 
الــعــالــم لــأنــديــة املــاضــيــة فــي قطر الــتــي جرت 
الثانية في  للمرة  املاضي  في فبراير/ شباط 
تاريخه، وبعد غياب دام ألكثر من 15 عامًا عن 
أول  إلــى حصد  بــاإلضــافــة  التتويج،  منصات 
ألــقــاب عـــام 2021 بــالــفــوز بــالــســوبــر األفــريــقــي 
عــلــى حــســاب نهضة بــركــان املــغــربــي بهدفني 

دون رد في مباراة مثيرة.
ــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي املــديــر  مـــن جــانــبــه أكــ
الفني لأهلي فخره بما حققه مع األهلي منذ 
توليه املسؤولية في أكتوبر املاضي وحصده 
3 ألـــقـــاب بــشــكــل مــبــاشــر، وهـــي دوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا والـــســـوبـــر األفـــريـــقـــي وكـــــأس مــصــر. 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات بــاملــؤتــمــر الــصــحــافــي: 
مــبــاراة صعبة دون شــك، بركان فريق  »كانت 
ــع، لـــديـــه العـــبـــون أصـــحـــاب خـــبـــرات، لعب  ــ رائــ
بــأســلــوب هــجــومــي مــن الــبــدايــة، لــم أطــلــب من 
القليل  الطويلة، ولكن تركنا  الكرات  الاعبني 
مــن االســتــحــواذ لــهــم، كــنــت أخــطــط الستغال 
املــســاحــات فــي عمق دفـــاع بــركــان والتسجيل 
بالفعل الحت  األول،  الشوط  في مرماه خــال 

لنا فرص لم تترجم إلى أهداف«.
وتابع: »لقد تحدثت إلى الاعبني بني شوطي 

أصبحت قطر 
»أرض اإلنجازات« بالنسبة 

لألهلي المصري

استضافة  في  يرغبون  ال  األرجنتينيين  من   %70 استطالع: 
بطولة كوبا أميركا

بالدهم  استضافة  في  يرغبون  ال  األرجنتينيني  من   %70 أن  رأي  استطالع  كشف 
بطولة )كوبا أميركا 2020( لكرة القدم التي ستنطلق في 13 يونيو/ حزيران املقبل، 
لكن 20% أيدوا الفكرة وتفادى 10% الرّد. وأجري االستطالع بني الخميس والجمعة 

على ألف و174 شخصًا جميعهم يتجاوزون 18 عامًا.
أميركا  اتحاد  لكن  أميركا،  كوبا  بطولة  بتأجيل  املاضي  األسبوع  كولومبيا  وطالبت 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( رفض الطلب، مؤكدًا أن املباريات التي كانت ستقام 
في األراضي الكولومبية ومنها النهائي، ستقام في دولة أخرى إزاء األزمة االجتماعية 
التي يشهدها هذا البلد. من جانبها، أكدت الحكومة األرجنتينية التزامها بتنظيم بطولة 
وليس  األصــل  فــي  لها  التي خصصت  للمباريات  فقط  ولكن  أميركا 2020(،  )كــوبــا 
إبريل/  منذ  األرجنتني  كولومبيا. وتشهد  في  إقامتها  املقرر  كان من  التي  املباريات 
نيسان املاضي ارتفاعًا ملموسًا في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا مع معدل مرتفع 

من إشغال األسرة في وحدات الرعاية املركزة.
وإاء هذا الوضع، أعلنت حكومة الرئيس ألبيرتو فرنانديز األسبوع املاضي عن تشديد 
الــبــالد تقريبًا مــع فــرض حجر صحي مــشــدد لتسعة أيــام  الــقــيــود فــي جميع أنــحــاء 

واستمرار القيود السارية حتى الجمعة املاضي.

إيمرسون يتطلع لخوض أولمبياد طوكيو وكوبا أميركا
قال الظهيراأليمن البرازيلي إيمرسون الذي لعب املوسم املاضي لريال بيتيس اإلسباني 
وقد يلعب املوسم املقبل لبرشلونة، في مؤتمر صحافي من معسكر املنتخب البرازيلي 
إنه يتطلع لخوض أوملبياد طوكيو وبطولة كوبا أميركا. وكان قد تم استدعاء ايمرسون 
)22 عامًا( ملباراتني وديتني للمنتخب األوملبي البرازيلي قبل السفر إلى طوكيو، ولكن 
مباراتي  فــي  بــاولــو(  الفيش )ســـاو  دانـــي  لتعويض إصــابــة  األول  للمنتخب  تــم ضمه 

البرازيل القادمتني في تصفيات مونديال قطر 2022 أمام اإلكوادور وباراغواي.
ولم يخف الالعب ارتياحه النضمامه للمنتخب األول وفرصة إمكانية استدعائه لبطولة 
كوبا أميركا التي تقام في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز باألرجنتني، ولكنه أبدى رغبته 
أيضًا في املشاركة في األوملبياد. وقال: »الجميع يعلم أن التواجد في املنتخب األول هو 
التواجد في األوملبياد والفوز بميدالية أوملبية  الجميع ولكنهم يقولون أيضًا إن  رغبة 
هي رغبة كّل العب وأنا أريد الشعور بهذا الطعم«. وأضاف: »أنا سعيد للغاية واتمنى 

التواجد هنا، ولكني أريد املشاركة في املسابقتني«.
وتلعب الــبــرازيــل أمــام اإلكــــوادور فــي 4 يونيو/ حــزيــران فــي بــورتــو أليغري ثــم تواجه 
أميركا  تصفيات  البرازيل  وتتصدر  أيــام.  بأربعة  بعدها  أسونسيون  في  بــاراغــواي 

الجنوبية بالفوز في أربع مباريات خاضتها حتى اآلن.

جواو فيليكس: أنا سعيد في أتلتيكو مدريد
إنـــه »ســعــيــد« فــي صفوف  أتلتيكو مــدريــد  الــبــرتــغــالــي جــــواو فيليكس مــهــاجــم  قـــال 

»الروخيبالنكوس« وإنه يعرف ما هو قادر على القيام به كالعب.
وصّرح فيليكس )21 عامًا( في مؤتمر صحافي من مقّر معسكر منتخب البرتغال، 
حيث سيشارك معه في بطولة أمم أوروبا »لدي عقد ممتد. وأنا العب أتلتيكو   مدريد، 
وأنا سعيد هناك«. كما انتهز املهاجم، الذي وقع مع النادي املدريدي في 2019 على عقد 
ممتد ملدة سبعة مواسم، الفرصة للحديث عن اإلشادة التي خصه بعا مدرب أتلتيكو 
دييغو سيميوني، وكذلك االنتقادات التي تلقاها خالل املوسم. وأكد فيليكس أنه يعرف 
بشكٍل تام نوع اللعب الذي يستطيع تقديمه، موضحًا أن »األمر متروك للناس لرؤيته، 
أنه »معتاد« على استقباله، لكنه أشار  أكد  النقد،  أقــول ذلــك«. وبشأن  أن  وليس علي 
إلى أنه يستمع فقط ملا هو بناء. وشدد فيليكس على أن الوقت قد حان للحديث عن 
التي ستدافع   ، ا ـ ـ الفوز بالدوري في إسبانيا، وهو بطولة أمم أوروب التالي بعد  الهدف 
فيها البرتغال عن اللقب الذي حصلت عليه في 2016. وقال املهاجم الذي أكد أن فوزه 
ثقة: »لدينا  ل ا املنتخب بمزيد من  إلى معسكر  مع »األتلتي« في إسبانيا جعله يصل 
منافسة مهمة وأود أن أقول بوضوح إننا مرشحون« للفوز بها. وتلعب البرتغال في 

واحدة من أصعب املجموعات في املسابقة إلى جانب أملانيا وفرنسا واملجر.

قتيبة خطيب

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني توصله إلى اتفاق مع النجم 
مــواســم، قادمًا بصفقة  ملــدة خمسة  أالبــا،  النمساوي ديفيد 
السابق  فريقه  مــع  املــجــد  فيها  ســنــوات صنع  بعد  مجانية، 

بايرن ميونخ األملاني.
القدم،  بكرة  للعزف  أالبـــا؟ ومــا عالقة حّبه  هــو ديفيد  مــن  لكن 
التي خاضها ضد منافسيه  التي عزف ألحانها في املواجهات 

في جميع البطوالت املحلية والقارية والدولية مع بايرن ميونخ، 
وخصوصًا أّنه استطاع صقل مهارته في الخط الخلفي، وأصبح 

يلعب في 3 مراكز، تجعله محّط اهتمام أّي ناٍد أوروبي كبير؟
ولــد أالبــا فــي الــرابــع والعشرين مــن يونيو/ حــزيــران 1992، ألم 
عالم  أساطير  من  هو  نيجيري  وأب  ممرضة،  تعمل  فيليبينية 
املوسيقى وجندي سابق في الجيش النمساوي، بعدما قرر ترك 
النمساوية. وقد منحته  دراسته لالقتصاد في جامعة »فيينا« 

الحكومة النمساوية الجنسية، نظرًا ملا قدمه من موسيقى.
الــتــي يمتلكها  الكبيرة  الــثــروة  رائــعــة بفضل  أالبـــا طفولة  عــاش 
والده جورج، الذي وفر له كّل شيء، لكّن الصغير أراد أن يصبح 
نجمًا في عالم كرة القدم، ما جعل أباه يوافق على ضمه بعمر 
التي  الــذي استطاع صقل موهبته  نــادي أسبرن،  إلى  السادسة 

ظهرت في أثناء خوضه الفترة التجريبية.
وانتبه أحد كشافي نادي أوستريا فيينا إلى موهبة ديفيد أالبا، 
وأبلغ إدارته أّنه وجد العبًا صغيرًا يمتلك صفات النجم الكبير، 
ويــتــدرج بجميع  الــفــريــق،  إلـــى  عـــام 2002  فــي  الصغير  ليصل 
الفئات العمرية، حتى أصبح أحد األعمدة األساسية في الفريق 

األول، وذاع صيته في النمسا.
بايرن ميونخ  إدارة  النمسا، جعل  أالبــا في  انتشار اسم ديفيد 
السماح  مــع  عــام 2008،  فــي  التعاقد معه  إلــى  تــســارع  األملــانــي 
تنمية  يــواصــل  فيينا حــتــى  أوســتــريــا  بــرفــقــة  بــالــبــقــاء  للموهبة 
منتخب  قبل  مــن  سعيدًا  خــبــرًا  بعدها  ليتلقى  الفنية،  مــهــارتــه 

النمسا تحت 17 عامًا بأّنه سينضم إليه.
ورث ديفيد أالبا طباع والده املوسيقي العنيد، واملبدع، واملخلص، 
واملقنع، ما جعله ينجح في مسيرته مع نادي بايرن ميونخ الذي 
حقق معه 27 لقبًا منذ عام 2009، بفضل تحركاته في امللعب 
التي  البيانو )اآللــة  أمــام خصومه، والتي تشبه تحركات عــازف 
يعزف عليها املدافع(، الذي يحرك أصابعه بمهارة حتى يخرج 
عالم  فــي  متكامل  نجم  أالبــا  ديفيد  باختصار،  األلــحــان.  أجمل 
»الساحرة املستديرة«، وقادر على إعطاء املزيد، لكونه يبلغ من 
العمر 28 عامًا، وسيستفيد نادي ريال مدريد منه، خصوصًا 
أّن »امللكي« عانى كثيرًا في املوسم املاضي من غياب أبرز العبيه 

املدافعني بسبب اإلصابات املتالحقة.

ديفيد أالبا

على هامش الحدث

قرر النجم النمساوي ديفيد أالبا الرحيل عن صفوف نادي بايرن ميونخ 
بعد انتهاء عقده، مفضًال خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد

األهلي ُتوج 
باللقب األفريقي 
السابع 
في تاريخه 
)فرانس برس(

)Getty( المدرب أليغري مكان بيرلو في يوفنتوس

ــر الــكــرة  الـــلـــقـــاء، طــلــبــت تــهــدئــة الــلــعــب وتـــدويـ
الضغط  مــن  والتخلص  ومــنــظــم،  جيد  بشكل 
الــعــصــبــي، الــجــمــيــع كــــان يــشــعــر بــالــجــمــاهــيــر 
في املدرجات، نجحنا في فرض أسلوبنا في 
هدفني  وسجلنا  كامل  بشكل  الثاني  الــشــوط 
رائعني وكان يمكن إضافة املزيد من األهداف 
ولــكــن ســـوء الــتــوفــيــق حالفنا فــي الــعــديــد من 
بالتأكيد  الفني حديثه  املدير  وأتــم  الــفــرص«. 
أن الفريق تخطى أصعب مراحل املوسم عبر 
التي  له  العصيبة  أيــار  مباريات شهر مايو/ 

وجونيور  فتحي  وحــمــدي  معلول  علي  مثل 
أغــايــي، والــذيــن يمثلون قــوة ضــاربــة سيكون 
لها تأثير في املستوى والنتائج خال املرحلة 
املقبلة. في املقابل أرجع بيدرو بن علي املدير 
الفني لبركان الخسارة وفقدان لقب بطل كأس 
التوفيق  ســوء  إلــى  األفــريــقــيــة  الكونفيدرالية 
الــذي الزم العبيه. وقــال: »لعبنا مباراة رائعة 
في أول 50 دقيقة، كنا األفضل وهددنا املرمى 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص وحــاصــرنــا األهـــلـــي في 
منطقة الــوســط، لــنــا ركــلــة جـــزاء لــم تحتسب، 

الـــدوري وكــذلــك صن  الزمالك فــي  التقى فيها 
داونــــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا فــي ربـــع نهائي 
املغربي،  بركان  وأخيرًا  أفريقيا  أبطال  دوري 
إلى  مشيرًا  لها،  يخطط  التي  النتائج  وحقق 
للدور  للسوبر، وصعد  بطًا  تــوج  األهلي  أن 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك 
ــــدوري  لـــديـــه الــفــرصــة لــلــحــصــول عــلــى قــمــة الـ
املؤجلة في  الفوز في مبارياته  املصري حــال 
الفترة املقبلة، مؤكدًا أن الفريق استعاد الكثير 
من العبيه املميزين املصابني في فترات سابقة، 

الفريق واجــه صعوبات أخــرى تغلبنا عليها 
مثل اإلجهاد البدني، ولكن تفوق الخبرات في 
األهلي حسم له النتيجة ولقب البطل«. وتابع: 
»أنـــا حــزيــن مــن أجــل جماهير نهضة بــركــان، 
دعمتنا بشكل كامل في الفترة األخيرة، كنت 
أتمنى الفوز بالسوبر األفريقي من أجل هذه 
الــجــمــاهــيــر، لــكــن ســنــواصــل الــعــمــل مـــن أجــل 
تــحــســني املــســتــوى فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، وبــنــاء 
فــريــق قـــوي لــلــمــوســم املــقــبــل لــلــمــنــافــســة على 

األلقاب املحلية«.

فشل بيرلو وتحديات وجه رياضي
أليغري مع اليوفي

اإليـــطـــالـــي  يـــوفـــنـــتـــوس  نــــــــادي  إدارة  قــــــــررت 
االستغناء عــن خــدمــات املـــدرب أنــدريــا بيرلو 
وإقـــالـــتـــه، بــعــدمــا أشــــرف عــلــى الــجــهــاز الفني 
العجوز«  »الــســيــدة  ملوسم وحــيــد، شهد فشل 
فـــي الـــدفـــاع عـــن لــقــب »الــكــالــتــشــيــو«، واكــتــفــى 
ــذي أّهــــل  ــ ــع، الــ ــ ــرابـ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى املــــركــــز الـ
نجومه إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا فــي املوسم 
 إقالة أندريا بيرلو )42 عامًا(، وهو 

ّ
املقبل. لكن

منصبه،  مــن  يوفنتوس،  نـــادي  أساطير  أحــد 
تعود إلى 5 أسباب تتعلق باملدرب اإليطالي، 
الذي لم تكن لديه خبرة فنية كبيرة، ما جعله 
يـــعـــيـــش ضـــغـــطـــًا رهـــيـــبـــًا، بـــحـــســـب مــــا ذكــــرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

نقص الخبرة
افـــتـــقـــد نـــجـــم إيـــطـــالـــيـــا ومــــيــــان ويــوفــنــتــوس 
الـــســـابـــق، أنـــدريـــا بــيــرلــو، إلــــى عـــامـــل الــخــبــرة 
ــنـــتـــوس، وكــــــان عــلــيــه رفـــض  ــع يـــوفـ الــفــنــيــة مــ
ــراف عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق بحجم  ــ اإلشـ
»السيدة العجوز« والذهاب إلى ناٍد متوسط 
اإلعـــام عليه، ويقوم   فيه ضغط وســائــل 

ّ
يقل

يضمن  وبذلك  وصقلها.  مهارته  بتنمية  فيه 
أاّل ترى الجماهير الرياضية مدربًا مبتدئًا في 

مسابقة مثل دوري أبطال أوروبا.

األعمار الكبيرة
لم يكن مشروع بيرلو لينجح مع يوفنتوس، 

ألّنــــه خــــاض مــعــظــم مــوســمــه بــتــشــكــيــلــة من 
الــنــجــوم تــزيــد أعــمــارهــم عـــن ثــاثــني عــامــًا، 
باإلضافة إلى اعتماده املفرط على خدمات 
وزميله  رونـــالـــدو،  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
الـــكـــولـــومـــبـــي خــــــوان كــــــــــــوادرادو، مــــا جــعــل 
 يعاني في كثير من املواجهات 

ّ
الفريق ككل

 )16( التي خاضها، وعلى رأسها في دور الـ
بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

هوية يوفنتوس
التي شاهدتها  فقد نادي يوفنتوس هويته 
الجماهير الرياضية خال السنوات املاضية، 
وبــخــاصــة أن بــيــرلــو لــم يــكــن مــهــيــأ للضغط 
الــكــبــيــر فـــي مــواجــهــات قـــويـــة، مــثــلــمــا حصل 
معه عندما ُهزم رفاق رونالدو على يد إنتر 
ميانو في يناير/ كانون الثاني املاضي، ولم 

يظهروا ردة الفعل املطلوبة منهم.

مشاكل النجوم
كاعب،  عاشها  ُمشكلة  بيرلو  أمــام  ظهرت 
ــادي  ــ ــي نـ ــ ــنــــجــــوم فـ ــرة مـــشـــاكـــل الــ ــثــ وهــــــي كــ
 املـــــدرب لـــم يكن 

ّ
يــوفــنــتــوس، خــصــوصــًا أن

حــاســمــًا فــي اتــخــاذ قـــراراتـــه، عــنــدمــا كـــان ال 
يــســتــطــيــع خـــلـــق انـــســـجـــام فــــي املـــلـــعـــب بــني 
الــبــرتــغــالــي رونــــالــــدو واإلســـبـــانـــي ألـــفـــارو 
ــة إلـــــى كــــثــــرة إصــــابــــات  ــافــ مـــــوراتـــــا، بــــاإلضــ
عــانــى كثيرًا من  الـــذي  ديــبــاال،  األرجنتيني 

عدم شفاء فخذه معظم فترات املوسم.

مفتاح دوري أبطال أوروبا
 

ّ
أن جــديــد  مـــدرب  أّي  يوفنتوس  إدارة  تبلغ 

عليه جلب بطولة دوري أبطال أوروبــا إلى 
 بيرلو أظهر عدم جديته 

ّ
خزائن النادي، لكن

من  وخروجه  القارية،  املسابقة  في  الكبيرة 
)16( عــلــى يــد بــورتــو شــّكــل صــداعــًا  دور الـــــــ
مــزمــنــًا فـــي رأس الــقــائــمــني عــلــى »الــســيــدة 
الــعــجــوز«. وتوقعت وســائــل اإلعـــام حينها 
أندريا  الرئيس   

ّ
اإلقــالــة حــان وقتها، لكن أن 

أنييلي قّرر منحه الوقت حتى نهاية املوسم. 
من جهة أخــرى، سيحاول املــدرب الجديد - 
ــيـــغـــري تــوظــيــف  ــقـــديـــم مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـ الـ
رصــيــده مــن الــتــجــربــة مــن أجـــل إعــــداد فريق 
قوي مع يوفنتوس، قادر على إنهاء سنوات 
ــقــــت »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز«،  ــتـــي رافــ الـــفـــشـــل الـ
عالقًا  زال  ما  أياكس  ضد  اللقاء  فسيناريو 
ــاع الــفــريــق  ــ ــنـــه بـــعـــدمـــا أضــ بــــا شــــك فــــي ذهـ

فرصة التأهل بسبب هفوات فردية قاتلة.
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القدس. حملت  الشيخ جراح بمدينة  أقدمت عائلة فلسطينيّة مقدسية على رسم خريطة جدارية على منزلها وسط حّي 
الجدارية جغرافيا فلسطين وأسماء األسر المهددة بالترحيل

جداريات الشيخ جراح
ذاكرة محفوظة تتحدى االحتالل

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــقــــدور عـــائـــلـــة عــطــيــة  ــمــ ــم يـــكـــن بــ ــ لـ
تــتــســبــب  أن  ــور  ــ ــــصـ تـ ــة  ــيــ ــدســ ــقــ املــ
ــــى حــــائــــط  ــلـ ــ ــــت عـ ــمــ ــ جــــــــداريــــــــة رســ
مــنــزلــهــا وســـط حــي الــشــيــخ جــــراح بمدينة 
فلسطني  خريطة  وتحمل  املحتلة،  الــقــدس 
وأســمــاء عــائــات الــحــي املــهــددة بالتهجير 
املستوطنني  بإثارة غضب وحقد  القسري، 
الـــذيـــن ســـارعـــوا إلـــى مــحــوهــا بــطــاء تحت 
حــمــايــة حـــــراس أمــنــهــم وجـــنـــود االحـــتـــال 
انتباههم ما  الــذيــن اســتــرعــى  اإلســرائــيــلــي 
يفعله مستوطن قرر وحــده أن يزيل رسمًا 

لخريطة فلسطني في الحي.
كــــــان املــــوقــــف بــــرمــــتــــه، والــــــــذي حــــــدث يـــوم 
األربعاء املاضي، مثيرًا لغضب رب العائلة 
الـــذي طــرد املستوطن وحــارســه مــن املــكــان، 
في حني حضر ضابط من شرطة االحتال 
العائلة  عــن  بــعــيــدًا  املــســتــوطــن  ليصطحب 
التي استشاطت غضبًا مما فعله املستوطن 
على جدار منزلها. لكن غضب العائلة بلغ 
ــتـــال بــأن  مــــداه حـــني أبــلــغــتــهــا شــرطــة االحـ
جدار منزلها هو ملك لبلدية االحتال، وال 
يجوز التعدي عليه! لكن رامي عطية، وهو 
»العربي  لـ غاضبًا  قــال  العائلة،  أفـــراد  أحــد 
ــك؟ كــيــف تــدعــي  الـــجـــديـــد«: »كــيــف يــكــون ذلــ
بـــلـــديـــة االحــــتــــال مــلــكــيــتــهــا لــــجــــدار بــيــتــي 
ــن، بــيــنــمــا ال  ــتـــوطـ ـــه املـــسـ ــا قـــــام بـ ــرر مــ ــبــ وتــ
تكترث لرصاص جنود االحتال الذي مزق 
أن يعلنوا  لــم يتبق عليهم ســوى  الــجــدار؟ 

حمام بيتنا ملكا للبلدية!«.
ــــن فــتــيــة  ــــرات املـــتـــطـــوعـــني مـ ــــشـ كــــــان رد عـ
وفتيات على هذا االستفزاز رسم جداريات 
أخرى على أكثر من جدار في ساحة منزل 
عائلة الــكــرد، وعــلــى مــنــازل أخـــرى مهددة 
باالستاب تحمل أسماء العائات املهددة 
بــالــتــرحــيــل الــقــســري عــن مــنــازلــهــا. فرحت 
الجديدة وشاركها  بالجداريات  العائات 
ــدافـــعـــون عـــن حي  الـــفـــرحـــة مـــســـانـــدون ومـ
ــــراح، لــكــن الــفــرحــة لـــم تــطــل ولــم  الــشــيــخ جـ
تدم، ففي ساعة متأخرة من ليل األربعاء - 
الخميس، حضرت قوة مما يسمى حرس 
الحدود اإلسرائيلي برفقة عامل من بلدية 
االحـــتـــال فــي الــقــدس لتمحو وتــزيــل عن 
ــمـــاء الـــعـــائـــات،  جــــــدران مـــنـــازل الـــحـــي أسـ
للبلدية،  الــجــدران مملوكة  تلك  أن  بادعاء 
الــرســومــات عليها تمثل اعــتــداء على  وأن 

ممتلكات بلدية االحتال في القدس!
يــقــول صــالــح ذيــــاب، وهـــو مــن أهــالــي حي 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ الـــشـــيـــخ جـــــــــراح، فـ
الجديد«: »ال تحدث مثل هذه األمور إال في 
كيان واحد هو كيان االحتال. هل علينا 
أن نخوض صراعًا آخر مع بلدية االحتال 
في القدس لندافع فيه عن ملكيتنا لجدران 

منازلنا؟! إنه أمر ال يصدق«.
ــــال فــــي الــــقــــدس كــــانــــت قــد  ــتـ ــ ــلـــديـــة االحـ بـ
انضمت، يوم الخميس املاضي، إلى حملة 
طمس وإزالة الرسومات عن جدران منازل 
حي الشيخ جراح بادعاء أن تلك الجدران 
مملوكة لها، وأن أي رسومات أو كتابات 
عــلــيــهــا مــحــظــورة ويــمــنــع الــقــيــام بــهــا إال 
ــالـــي هــنــاك،  بــتــصــريــح مــنــهــا. ويـــقـــول األهـ
ــن لــجــنــة  ــة، وهـــــو مــ ــرفــ ومـــنـــهـــم يـــعـــقـــوب عــ

هوامش

)Getty( »ال يوجد أي قانون في العالم كله يمنعك من التصرف بجدران منزلك«

الــدفــاع عــن حــي الشيخ جـــراح، فــي حديث 
»العربي الجديد«: »إن هذا مجرد ادعاء  لـ
 مـــن قــبــل بــلــديــة االحـــتـــال الـــتـــي انــضــمــت 
إلــــــــــــى مــــــــمــــــــارســــــــات جـــــــنـــــــود االحـــــــتـــــــال 
أهالي  على  التضييق  فــي  واملستوطنني 
أي مظاهر تضامن  الحي، ومحاولة منع 

ودعم مع عائات الحي«.
أنــه »ال يوجد أي قانون في  ويؤكد عرفة 
بجدران  التصرف  مــن  يمنعك  كله  العالم 
منزلك، لكنهم ال يريدون أي مظهر يؤكد 
على عروبة وفلسطينية هذا الحي، حتى 
ــًمــــا لــخــريــطــة فــلــســطــني، أو  ــــان رســ ــــو كـ ولـ
تــأكــيــدا لحق عــائــات الــحــي فــي ملكيتها 

ملنازلها«.
ــاٍس بــات  ــ ويــشــكــو األهـــالـــي مـــن حـــصـــار قـ
ــه إلـــى  ــ ــّولـ ــ ــا حـ ــ ــــهــــم، مـ ــّي ــلـــى حــ مــــفــــروضــــًا عـ
هذا  داخــل  معتقلني  إلــى  سجن، وحّولهم 
إغاق  بعد  أسبوعني،  نحو  منذ  السجن، 
على  وضعت  إسمنتية  بمكعبات  مدخله 
مــدخــلــه، عــقــب تــنــفــيــذ الـــشـــاب شــاهــر أبــو 
خــديــجــة عــمــلــيــة دهـــس أدت الســتــشــهــاده 
ــتــــال، ومــن  وإصـــابـــة 7 مـــن عــنــاصــر االحــ
ــــي حــتــى  ــالـ ــ ــــال األهـ ــتـ ــ وقـــتـــهـــا يـــمـــنـــع االحـ
ــام مــنــازلــهــم واســتــقــبــال  ــ مـــن الــجــلــوس أمـ
ــائـــهـــم، وهــــو مـــا حــدث  أقـــربـــائـــهـــم وأصـــدقـ

 خــــال عــيــد الــفــطــر ومــــا يـــحـــدث كـــل يـــوم. 
يقول املواطن نبيل الكرد، املهددة عائلته 
بــالــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر الــقــســري مـــن حي 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــيـــخ جـــــــــراح، فـ الـــشـ
ـــم نــعــد نــمــلــك حــريــتــنــا. لقد  ــد«: »لـ ــديـ الـــجـ
تطاول حرية  كثيرة  قيودًا  علينا  فرضوا 
الحركة والتنقل، وحولوا حينا إلى سجن 
املــقــابــل يــتــحــرك مستوطنوهم  كــبــيــر. فــي 
املقام  الحاجز  الــحــي وعــنــد  بحرية داخـــل 
ــى قـــلـــب الــحــي  ــ ــلـــه، ويــــأتــــون إلـ عـــلـــى مـــدخـ
ليمارسوا طقوسهم، من الصراخ والرقص 
وبـــث األغــانــي الــعــبــريــة، هــم يــظــنــون أنهم 
على  سيرغموننا  املــمــارســات  هــذه  بمثل 
الـــرحـــيـــل. نــحــن لـــن نـــرحـــل وســنــبــقــى هنا 

رغمًا عنهم«.
بيد أن هذا الحصار املشدد على أهالي حي 
الشيخ جراح والقيود الصارمة املفروضة 
الداعمني واملساندين ألهالي  على دخــول 
الحي، لم تحل دون نجاح بعض النشطاء 
مـــن شــبــان وشــــابــــات، ومــــن بــيــنــهــم طــاب 
فلسطينيون من أبناء الداخل الفلسطيني 
ــــني فــــي الــجــامــعــة  ــدارسـ ــ الـ ــام 1948 مــــن  ــ عـ
الــعــبــريــة الــقــريــبــة مــن الــحــي، فــي الــدخــول 
إلــيــه، حــيــث يتمكنون مــن حــني آلخـــر من 
التسلل إلى قلب الحي عبر منازل مجاورة 

لــدعــم الــعــائــات املـــهـــددة بــالــتــرحــيــل، رغــم 
تــعــرضــهــم بــعــد اكــتــشــاف أمـــرهـــم مـــن قبل 
قوات االحتال للدفع والضرب وإخراجهم 

بالقوة من داخله.
بطاقة  حملة  مــن  الصحافيون  يمنع  كما 
الصحافة الصادرة عن نقابة الصحافيني 
الفلسطينيني من اجتياز الحاجز وتغطية 
ما يجري هناك من ممارسات ضد أهالي 
الحي، حيث يشترط الجنود فقط حيازة 
بطاقة الصحافة اإلسرائيلية الصادرة عن 
أغــرون،  بيت  الحكومي،  الصحافة  مكتب 
أو بــطــاقــات الــصــحــافــة الــدولــيــة لــوســائــل 
ــا تــعــرض  ــة، وغـــالـــبـــًا مــ ــيـ ــبـ ــنـ اإلعــــــــام األجـ
الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون لــاعــتــداء 
ــــاص  ــــرصـ واإلصـــــــابـــــــة نـــتـــيـــجـــة إطـــــــــاق الـ

املطاطي أو التعرض للضرب.
ــيــــخ جـــــــراح،  ــشــ ــي الــ ــ ــــي حــ ــالــ ــ ــه أهــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ويـ
فــلــســطــيــنــي،  نـــحـــو 500  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 
ــة مـــــنـــــذ نـــــحـــــو أربـــــعـــــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ حــــــــرًبــــــــا قـ
عـــقـــود، ومـــمـــارســـات واعـــــتـــــداءات يــومــيــة 
لــلــمــســتــوطــنــني واالحــــــتــــــال، خـــاصـــة فــي 
ــبـــارهـــم على  اآلونــــــة األخــــيــــرة، بـــهـــدف إجـ
إخــاء منازلهم، ويرفضون أي مقترحات 
عنها،  التنازل  أو  منازلهم  من  إلخراجهم 

وسط فعاليات تضامنية معهم.

حضر ضابط من 
شرطة االحتالل 

ليصطحب املستوطن 
بعيدًا عن العائلة التي 

استشاطت غضبًا مما 
فعله املستوطن على 

جدار منزلها

■ ■ ■
كان رد عشرات 

املتطوعني من فتية 
وفتيات على هذا 
االستفزاز رسم 

جداريات أخرى على 
أكثر من جدار 

■ ■ ■
يشكو األهالي من 
حصار قاٍس بات 

مفروضًا على حّيهم، 
ما حّوله إلى سجن، 

وحّولهم إلى معتقلني 
داخل هذا السجن، منذ 

نحو أسبوعني

باختصار

خطيب بدلة

َهــّم.   
ْ

تعتل ال  يــقــولــون:  الــهــمــوم،  يعتلون  اللبنانيون 
َهّم. وأما املصريون،   

ْ
والسوريون يأكلونها: ال تاكل

أكثر من  اللغوي حكاية. قبل  النحت  فحكايتهم مع 
التلفزيون  نــشــاهــد، على شــاشــة  ثــالثــني ســنــة، كنا 
الـــســـوري رقــصــة مــصــريــة رشــيــقــة، تــؤديــهــا فــرقــة 
تــرتــدي ثــيــاب الــبــحــارة، تــتــرافــق مــع أغــنــيــة عنوانها 
جهد أنفسنا لفهم كلماتها، دون 

ُ
»الَبْمُبوطية«، وكنا ن

جــدوى، حتى إن أحــد أصحابي أولــع بها، فاشترى 
كاسيتًا يتضمنها، وأجهد نفسه أيامًا وليالي حتى 
يغني:  كــان  إذ  مضحك،  نحو  على  ولــكــن  حفظها، 
، وعــطــانــا َبــطــانــي طاني 

ْ
جــانــا الحقير يــامــا يــكــشــف

طيطة، قتلتني يا أبو الَهَمايل، وامسْح لنا املظاريطة.. 
اإللكترونية،  البحث  محركات  توفر  ومــع  اآلن،  وأمــا 
الــيــوتــيــوب، أصــبــح الــوصــول إلــى أصل  وتسجيالت 

األغنية وفصلها ومعانيها ممكنًا. 
محرف  بنبوطية  كلمة  أصــل  أن  علمنا  غــوغــل  مــن 
إنكليزي  املـــأخـــوذة عــن مصطلح  ــُبــوطــيــة«، 

ْ
»َمــن عــن 

قــلــبــهــا  ــد  ــ وقــ املـــــركـــــب،  ــل  ــ رجــ أي   ،Boatman هــــو 
 .Manboat فأصبحت:  بالعكس  املصريون  إخوتنا 
افتتاح  مــع  ظهورها  تــزامــن  مستحدثة،  واملنبوطية 

قناة السويس )1869(، حيث كان ينزل في السويس 
وبورسعيد بحارة قادمون من مختلف أنحاء العالم، 
فــيــأتــي إلــيــهــم لــفــيــف مــن األهـــالـــي بــبــضــائــع محلية، 
ويبيعونها لهم بالعمالت األجنبية، أو يبادلونها مع 
 مصنوعٍة في بالدهم. وقد 

ُ
بضائَع يحملها البحارة

فبعدما  النقل،  واسطة  الزمن،  مع  املنبوطيون،  طور 
ــنــقــل عــلــى ظــهــور الــحــمــيــر، أصــبــحــت تنقل 

ُ
كــانــت ت

بالفاليك )جمع لكلمة: فلوكة(.
إنكليزية )Felucca( دخلت قاموس  والفلوكة كلمة 
العامية املــصــريــة بــقــوة، والــدلــيــل مــا جــاء فــي مطلع 
قصيدة أحمد شوقي »النيل نجاشي« التي يغنيها 
عــبــد الـــوهـــاب: قــالــت غـــرامـــي فـــي فــلــوكــة. وفـــي أحــد 
 من 

َ
تــعــال الفاليكي،  أنـــادي  يــقــول: وقــفــت  مقاطعها 

قال  مــاليــكــي،  بــصــوت  الفاليكي  رد  خــدنــا،  فضلك 
مرحبا بكم مرحبتني، دي ستنا وأنت سيدنا.  

مذكرًا،  الكلب  تعتبر  أنها  األملانية  اللغة  عجيب  من 
ها الطائَر 

ُ
والبقرة مؤنثة، وأما الفتاة التي يوقُع جمال

من أعالي السماء، فتأتي بصيغة )املحايد(. وكذلك 
الحال بالنسبة للطفل الذي تقف األسرة األملانية على 
ساق واحدة لخدمته، والدولة األملانية توليه اهتمامًا 
 ،)kindergeld( استثنائيًا، وتدفع له تعويض اسمه
مــنــذ والدتــــه وحــتــى بــلــوغــه ســن 23 ســنــة. واألملــــان 

ــذا الـــتـــنـــاقـــض، ولــكــنــهــم ال  أنــفــســهــم يــســتــغــربــون هــ
يناقشونه، ويقولون: اللغة هكذا.  

الـــذيـــن  ــلـــب  لـــغـــة أهـــــل حـ واألغـــــــــرب مــــن هـــــذا وذاك، 
الــقــاف، وفي  للفظ حــرف  الحلق   

َ
ُعــْمــق يستخدمون 

الوقت ذاته يرققون لفظة بطاطا، الغليظة بطبيعتها، 
اِته(.. وعندهم البندورة )أو الطماطم( 

َ
ويلفظونها )َبت

البندورة  أن  َرنجي«، ومع 
ْ
»ف تحمل اسمًا غريبًا هو 

طبخنا  فيقولون  املذكر،  معاملة  يعاملونها  مؤنثة، 
وبهذه  الــفــرنــجــي..  عملنا مسقعة  أو  وفــرنــجــي،  رز 
املــنــاســبــة أتــذكــر مــا رواه لــي صــديــقــي اإلدلـــبـــي أبــو 
عبدو، أنه ووالدته الحلبية كانا يستخدمان »الترجمة 

الفورية« أثناء تحاورهما في شؤون الحياة اليومية، 
ــقـــول لـــه:  ــار لــلــبــيــت تـ فــعــنــدمــا تـــوصـــيـــه عـــلـــى خـــضـ
دبس  وعلبة  بطاطا..  يعني  بتاته،  كيلو  تالتة  جيب 
فرنجي، يعني دبــس بــنــدورة.. وذات مــرة، في أوائــل 
تتفرج  جالسة  فوجدها  البيت  دخــل  السبعينيات، 
ــه، وقــفــت وســألــتــه: إشــي  عــلــى الــتــلــفــاز، وعــنــدمــا رأتــ
ه هـــادا الــبــنــدورايــة؟ ليش كــل شــوي عــم يطلع 

ُ
قصت

في نشرة األخبار؟ وهو فهم منها أنها تتحدث عن 
رئيس لبنان املرحوم سليمان »فرنجية«! 

ــي حــلــب  ــن يـــعـــيـــشـــون فــ ــذيــ ــ ــن ال مـــضـــى عـــلـــى األرمــــــ
أكــثــر مــن مــئــة ســنــة، ومـــع ذلـــك لــم يتمكنوا مــن حل 
العربية، ومثلهم  اللغة  التذكير والتأنيث في  مشكلة 
اليونانيون والطليان الذين يعيشون في مصر منذ 
مئات السنني، ومع ذلك يلفظون الحاء خاًء، والسني 
بديع خيري وسيد  العبقريان  داعبهما  وقــد  شينًا، 

درويش بأغنية خالدة تقول كلماتها: 
ــاْس، َمــَســخــتــو  ــتـ ــْح مـــحـ ــ ــَب َمــخــســوبــكــو انــــــــداْس، َصــ
بقيتو منخوس،  فلوس،  نــاس، مفيس  يا  بابوتسي 
ْستو خالص، نستغلو في إيه، يا فندي يا بيه، ما 

َّ
ل
َ
ف

دام البخت موريه، مافيس تهييص، مافيس قميص، 
فينيتو خالص. بوكر مفيس، يابو درويس، قهاوي 
رقص مفيس، ازاي يافندي، ابن الكيف يقدر يعيس؟

طرائف اللغات اليومية

وأخيرًا

مضى على األرمن الذين 
يعيشون في حلب أكثر من 

قرن لم يتمكنوا خالله من حل 
أزمتهم مع اللغة العربية
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